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7 خون و انکولوژی

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان
8خیلی مهمبرخورد با آنمی و آنمی فقر آهن

آنمی

ــان آنمــی میگــن. آنمــی  ــر از 12 در زن ــردان و کمت ــر از 13 در م ــن کمت ــه هموگلوبی ب

 می تونــه ســه دلیــل داشــته باشــه: 1- کاهــش تولیــد RBC، 2- خون ریــزی،

3- تخریب RBC )همولیز(.

ــه  ــود  کلی ــم می ش ــانی ک ــن، اکسیژن رس ــت هموگلوبی ــش غلظ ــال کاه ــه دنب ب

اریتروپویتیــن )EPO( آزاد می کنــد EPO  بــا اثــر روی مغــز اســتخوان، گلبــول قرمــز 

ــد. ــاخته و آزاد می کن ــری س ــیت( بیش ت ــوان )رتیکولوس ج

 قبل از اینکه برخورد با آنمی  رو بگیم، باید مقادیر نرمال رو بدونی

هموگلوبین
Hb

هماتوکریت 
Hct

MCV
)RBC( حجم متوسط

MCHMCHCWBC)Plt( پالکت
تعیین هایپو و هایپرکرومی

مرد: 2 16±
زن: 2 14±

زن حامله: 2 12±

مرد: 6 47±
400- 150 هزار10 - 5 هزار2 ±333 ±830 ±90زن: 6 42±

 برخورد با آنمی

ــا  ــو ی ــم؛ هایپ ــی کنی ــتخوان رو بررس ــخ مغزاس ــد پاس ــی اول بای ــا آنم ــورد ب در برخ

هایپرپرولیفراتیــو. پــس:

ــزان  ــر؛ می ــدازه بگی ــیت )RPI( رو ان ــد رتیکولوس ــس تولی ــا اندک ــک ی ــزان رتی  می

ــت،  ــته اس ــاعت گذش ــتخوان در 24 س ــز اس ــت مغ ــان دهنده ی فعالی ــیت نش رتیکولوس

ــر: ــاد بگی ــال محاســبه ش رو ی ــا مث ــم، ب ــه جــای Retic از RPI اســتفاده کنی ــره ب بهت

،Retic= %9، Hb= 7.5، Hct= %23 با SLE در خانم 25 ساله مبتال به 💉

Reticulocyte production index چقــدر اســت؟ )هموگلوبیــن نرمــال: 15 و ضریــب 

شــیفت: 2 در نظــر گرفتــه می شــود( )پره انترنــی شــهریور 95- قطــب تهــران(

RPI= Retic ×
هموگلوبین بیمار
هموگلوبین نرمال

×  = %9 × 7/5
15 × 1/2 = 2/25 

 رتیــک یــا RPI بــاال )بــه ترتیــب بــاالی 2 و  )2.5 آنمــی هایپرپرولیفراتیــو؛ همولیــز 

ــک، غشــای  ــی، نقــص متابولی ــز داخــل عروق ــزی، همولی ــر خون ری ــزی )در اث ــا خون ری ی

غیرطبیعــی، هموگلوبینوپاتــی، تخریــب در اثــر نقــص ایمنــی(. پــس مغــز اســتخوان ســالمه 

و مــواد اولیــه  کافــی رو داره.

1
2

1 آقایــی ۵۰ ســاله ای بــه علــت  کم خونــی فقــر 

آهــن مراجعــه نمــوده اســت در بررســی آزمایشــگاهی 

MCV: 72, Hb: 10g/dl, Ferritin: 9ng/dl کدامیــک از 

بررســی های زیــر الزم نیســت؟ )پره انترنــی اســفند 

ــیراز(    ــب ش ۹۷- قط

Bone marrow aspiration and biopsy الف

Total colonoscopy ب

Stool OB/OP ج

Gastric endoscopy د

1سؤال
الفپاسخ

بانه
طبی

نشر 
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23سؤال
جبپاسخ

همینجــا یــاد بگیــر که تــو همولیز الم خــون محیطــی، تســت کومبــس و هموگلوبینوری 

ــم  ــه ه ــم؛ اول از هم ــأ می گردی ــال منش ــه دنب ــزی ب ــم و در خون ری ــک می کنی رو چ

ــی و ...  ــون مخف ــت خ ــکوپی و تس ــکوپی و آندوس ــا کولونوس ــی رو ب ــتگاه گوارش دس

ــم.  ــی می کنی بررس

 رتیــک یــا RPI پاییــن )بــه ترتیــب کمتــر از 2 و  )2/5 آنمــی هایپوپرولیفراتیــو. 

کــه در مرحلــه  ی بعــد بایــد MCV یــا حجــم ســلول رو بررســی کنیم. 

 آنمــی هایپوپرولیفراتیــو بــه دنبــال کاهــش تولیــد RBC ایجــاد میشــه. علتــاش 

چیــان؟ 

 آنمی فقر آهن )شایع ترین( 

 آنمی ناشی از التهاب حاد و مزمن )سرکوب EPO با اینترلوکین 1(

)EPO بیماری کلیوی )اختالل تحریک 

 ســوءتغذیه پروتئیــن و اختــالل اندوکریــن )در هایپوتیروئیــدی نیــاز بــه اکســیژن کــم 

می شــود(

 آسیب به مغز استخوان 

�� چــه شــرایطی اریتروپویتیــن رو ســرکوب می کنــن؟ بیمــاری یــا التهــاب مزمــن )بــه 

واســطه ی اینترلوکیــن(، نارســایی کلیــوی و یــا کبــدی، هایپوتیروئیــدی و ...

 با توجه به MCV، آنمی هایپوپرولیفراتیو سه دسته میشه: 

ــم  ــارن سیتوپالس ــد نامتق ــیتیک(  رش ــی ماکروس ــاالی 100 )آنم MCV  ب

ــدی،  ــوالت، هایپوتیروئی ــود B12 و ف ــد: کمب ــت(، مانن ــته )مگالوبالس ــه هس ــبت ب نس

ــیمی درمانی. ــد و ش ــاری کب بیم

MCV  نرمــال )آنمــی نرموســیتیک(  آنمــی فقــر آهــن متوســط تــا خفیــف، 

 )MDS( بیمــاری مزمــن کلیه، ســوء تغذیــه، عفونــت مزمــن، ســندرم میلودیسپالســتیک

و آنمــی آپالســتیک. در آنمــی نرموســیتیک چــون ممکنــه دلیلــش CKD باشــه، حتمــًا 

اول کراتینیــن و اوره رو چــک کــن.

ــی آنمــی فقــر  ــر از 80 )آنمــی میکروســیتیک(  مراحــل انتهای MCV  کمت

آهــن، تاالســمی و آنمــی سیدروبالســتیک )علــل: مســمومیت بــا ســرب، کمبــود ویتامین 

ــن. ــای مزم ــی بیماری ه B6 و MDS( و آنم

ــن رو بررســی  ــر آه ــی فق ــیتیک یعن ــی میکروس ــوع آنم ــایع ترین ن ــن فصــل ش ــو ای ت

 ــداز ــو بن ــای هایپوپرولیفراتی ــه آنمی ه ــی ب ــگاه کل ــه ن ــم. ی می کنی

ــی  ــف و بی حال ــل ضع ــه دلی ــاله ای ب ــای ۷۵ س 3 آق

 Hb=9 و MCV=110 , CBC مراجعــه کــرده اســت. در

گــزارش شــده اســت.  همــه ی مــوارد زیــر در تشــخیص 

ــی  ــز : )پره انترن ــت بج ــرح اس ــوق مط ــار ف ــی بیم افتراق

ــان(  ــب اصفه ــهریور ۹3- قط ش

الف مصرف متوترکسات

ب بیماری کرون

ج مسمومیت با سرب

د میلودیسپالزی

2 خانــم ۴۸ ســاله ای بــا آنمــی میکروســیتیک تحــت 

بررســی اســت. در تشــخیص افتراقــی فقــر آهــن همــه ی 

ــی  ــز  : )پره انترن ــت، بج ــرح اس ــل مط ــخیص های ذی تش

اســفند ۹۴- قطــب تهــران( 

الف تاالسمی 

ب الکلیسم 

ج آنمی بیماری التهابی مزمن 

د آنمی سیدروبالستیک

بانه
طبی

نشر 
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۴۵6سؤال
بببپاسخ

Retic کمتر از 2

MCV پایین )کمتر از 80(MCV باال )باالی 100(

بیماری کبد
هایپوتیروئیدی

دارو )متوتروکسات، کلروکین(
TIBC نرمال،  ،↑ Fe

 NL فریتین ↑ یا

فوالت ↓ 
قطره اشکی، target، هموسیستئین ↑

اسپلنومگالی، 
سابقه خانوادگی

نقص فوالت

بررسی آهن 

تاالسمی
B12 نقص

↓ B12

هموسیستئین ↑
متیل مالونات ↑

سیدروبالست

آنمی سیدروبالستیک

فوالت و B12 سرم
متیل مالونیک اسید

هموسیستئین
Fe ↓

NL یا ↓TIBC

 NL فریتین ↑ یا

سیتوپنی
↓ Feدیسپالستیک

TIBC ↑
فریتین ↓

MDS

فقر آهن
بیماری مزمن و التهابی PBS بررسی

 آنمی فقر آهن 

آنمــی فقــر آهــن ممکنــه طیفــی از خفیــف بــا MCV نرمــال تــا شــدید بــا MCV پایین 

. شه با

علل آنمی فقر آهن 

�� افزایــش نیــاز بــه آهــن  رشــد ســریع )شــیرخوار، کــودک، ســن بلــوغ(، بــارداری 

EPO ــا و افزایــش خون ســازی ناشــی از درمــان ب

�� از دست دادن خون  خون ریزی مزمن، هایپرمنوره، فلبوتومی مکرر. 

�� کاهش دریافت آهن  سوءجذب )سلیاک،کرون و گاسترکتومی(

ــزی  ــل خون ری ــه دلی ــه ب ــم یائس ــغ و خان ــرد بال ــیتیک در م ــی میکروس  �� آنم

ــل  ــی مث ــای گوارش ــس ارزیابی ه ــه؛ پ ــت بش ــش ثاب ــه خالف ــر اینک ــیه، مگ گوارش

ــر.  ــر بگی ــی رو در نظ ــون منف ــت خ ــد تس ــر الزم ش ــکوپی و اگ ــکوپی، اندوس کولونوس

عالئم بالینی و تشخیص آنمی فقر آهن

ــن  ــوارد مزم ــی و در م ــتگی زودرس، رنگ پریدگ ــی، خس ــف، بی حال ــی، ضع بی عالمت

شــقاق گوشــه ی لــب )cheilosis(، قاشــقی شــدن ناخن هــا )koilonychia( و گلوســیت. 

ــن  ــک و CBC، فریتی ــر رتی ــالوه ب ــه ی اول ع ــد در مرحل ــخیص بای ــرای تش  ب

ــم.  ــرم و TIBC درخواســت کنی ــن س ــن(، آه ــر آه ــی فق )حســاس ترین تســت در آنم

ــه؟ اندکســای آنمــی چی

�� آهن سرم  150- 50 که در خون به ترانسفرین متصل است.

6 بیمــار خانم ۴۵ ســاله ای با شــکایت منومتــروراژی 

)از حــدود ۴ مــاه قبل( در آزمایشــات آنمــی دارد.

 Retic=10%, MCH=23, MCV=67, HB=5gr/dl 

جهــت تشــخیص علــت آنمــی در بیمــار مذکــور 

ــت  ــات را درخواس ــا آزمایش ــش ی ــدام آزمای ــدا ک ابت

می کنیــد؟ )پره انترنــی شــهریور ۹3- قطــب اهــواز( 

Hb electrophoresis الف

Ferritin, TIBC, Serum Iron ب

Haptoglobin, LDH, Bil ج

TSH, ANA د

۴ کدامیــک از مــوارد زیــر از علــل آنمــی فقــر آهــن 

ــواز(  ــب اه ــفند ۹۵- قط ــی اس ــت؟ )پره انترن اس

ب بارداری  الف تاالسمی 

د هموکروماتوز  ج پلی سیتمی ورا 

۵ آقــای 6۰ ســاله بــا شــکایت ضعــف و بی حالــی بــا 

آزمایشــات زیــر مراجعــه کــرده اســت: 

Hb=8, MCV=78, Serum iron=20, TIBC=370,

 Ferritin=15

کدام یک از اقدامات زیر برای تشخیص علت آنمی در این 

بیمار توصیه می شود؟ )پره انترنی اسفند ۹۹- کشوری( 

الف نمونه برداری مغز استخوان                                                                                          

ب آندوسکوپی و کولونوسکوپی

ج آزمایش خون مخفی در مدفوع

بانهد سونوگرافی کامل شکم و لگن
طبی

نشر 
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�� فریتیــن  اگــر بخوایــم فقــط یــک آزمایــش تو آنمــی درخواســت کنیــم، اون قطعًا 

ــر آهــن  ــر آهــن رو نشــون میــده. بی اهمیت تریــن تســت هــم ذخای فریتینــه کــه ذخای

مغــز اســتخوانه. فریتیــن بــه عنــوان یــه واکنش گــر فــاز حــاد در التهــاب بــاال میــره. دو 

حــد نصــاب رو بــرای فریتیــن یــاد بگیــر:

 فریتین کم تر 15 به نفع تخلیه ی کامل ذخایر آهن است.

 فریتین باالی 200، آنمی فقر آهن رو رد میکنه. 

�� TIBC یــا ظرفیــت کلــی اتصــال آهــن  هموگلوبیــن اتوبوســیه کــه مســافراش 

)آهــن ســرم( بایــد صندلیــای خالــی )TIBC( رو پــر کنــن، پــس تــو آنمــی فقــر آهــن 

ــن. ــی می مون ــری خال ــای بیش ت ــن مســافرا کــم میشــن، صندلی چــون ای

 �� درصــد اشــباع ترانســفرین ) )TSنســبت آهــن ســرم بــه TIBC، اشــباع 

ــر آهــن اســت. ســؤال  ــر از 20 درصــد نشــانه ی قطعــی کاهــش ذخای ترانســفرین کم ت

پاییــن رو ببیــن: 

ــده،  ــف آم ــی و ضع ــا رنگ پریدگ ــه ب ــاله ک ــم 20 س ــه آزمایشــات خان ــه ب ــا توج �� ب

ــدر اســت: ــزان اشــباع ترانســفرین چق می

Serum Iron=20 µg/dl, Ferritin=10 µg/l, TIBC=400 µg/dl

5% = 100 ⨯ )400 ÷20( = میزان اشباع ترانسفرین

�� پروتوپورفیریــن  پروتئینــی کــه تــوی هموگلوبیــن بایــد بــه آهــن وصــل بشــه. در 

آنمــی فقــر آهــن و مســمومیت بــا ســرب بــه بــاالی 100 میرســه.

�� گیرنــده ترانســفرین یــا  TRP ترانســفرین خــون توســط گیرنــده ی TRP روی 

ــد. ــش می یاب ــن افزای ــر آه ــی فق ــود. TRP در آنم ــطح  RBC، وارد آن می ش س

 ��  RDW توزیــع ابعــاد RBCهاســت. کــه هرچــی بیش تــر باشــه یعنــی

RBC هایی با ابعاد مختلف داره تولید میشه )آنیزوسیتوز(، مثل آنمی فقر آهن.

 �� هپسـیدین  هورمـون اصلـی در متابولیسـم آهـن، مهارکننـده ی جذب آهن 

از روده و همینطـور رهایـی آهـن از ذخایـر اسـت کـه در آنمـی فقر آهن کم میشـه تا بدن 

بتونـه آهـن بیش تـری جـذب کنـه. هپسـیدین تـو آنمـی بیماری هـای مزمـن بـاال میره. 

یـادت باشـه آهن تـو ادرار و یا مدفوع دفع نمیشـه. تنهـا راه فیزیولوژیک دفـع آهن ریزش 

سـلول اپی تلیالـی )مو، پوسـت و ...( و قاعدگی در خانماسـت.

�� هموســیدرین همــان آهــن موجــود در فریتیــن اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه قابلیــت 

ــد.  ــدارد و در ارگان هــا رســوب می کن ــادل ن تب ۷۸سؤال
ججپاسخ

۸ خانم 6۷ ساله ای با سابقه ی سل ریوی مزمن به دلیل 

خستگی زودرس تحت بررسی است، در آزمایشات : 

HB=9. 5، MCV=82، MCH = 72 ، Ferritin=220

تغییرات  کدامیک از موارد زیر در این بیمار باعث کاهش 

آزاد شدن آهن از ذخایر آهن می شود؟ )پره انترنی اسفند 

۹3- قطب   کرمانشاه( 

ب اینترلوکین - 1 الف پروتو پورفیرین  

د فرو پورین ج هپسیدین  

ــرات  ــز ناشــی از فقــر آهــن همــه تغیی ۷ در اریتروپوئ

ــی دی ۹۹-  ــره انترن ــز: )پ ــد، به ج ــاق می افت ــر اتف زی

ــوری( ــان دوره کش می

الف درصــد اشــباع آهــن کمتــر از بیســت درصــد مــی 

باشــد.                                     

 1۰۰mic/dl ب مقـدار پورتوپورفریـن سـرم بیشـتر از

می باشـد. 

ج سطح سرمی TRP کاهش می یابد. 

د مقدار آهن سرم کمتر از ۵۰mic/dl است.

بانه
طبی

نشر 
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RDWپروتوپورفیریندرصد اشباع ترانسفرینTIBCفریتینآهن سرم

50 -150
مرد: 50-100
زن: 30- 25

2 ± 14کمتر از 5030- 36020- 300

 مراحل آزمایشگاهی آنمی فقر آهن

فقر آهن تا به اوج آنمی برسه، سه مرحله رو طی می کنه: 

 تعــادل منفــی آهــن ) )negative iron balance نیــاز بــدن بــه آهــن بیش تــر از 

میــزان جــذب اســت؛ پــس از ذخایــر اســتفاده می کنــد و باعــث کاهــش فریتیــن و ذخایــر 

ــس ســطح ســرمی  ــی رود، پ ــاال م ــه TIBC ب ــن مرحل ــود. در ای ــتخوان می ش ــز اس مغ

پروتئیــن گیرنــده ترانســفرین )TRP( افزایــش می یابــد.

ــا کمبــود آهــن  عــالوه بــر کاهــش ذخایــر، آهــن ســرم و   خون ســازی همــراه ب

ــاد می شــود. ــن زی ــی پروتوپورفیری اشــباع ترانســفرین هــم کــم می شــود ول

 آنمــی فقــر آهــن  تــو ایــن مرحلــه دیگــه مورفولــوژی ســلول هــم بهــم می خــوره 

)اشــکال ســیگاری و تارگت ســل( و ســایر اندکس هــای آنمــی فقــر آهــن ظاهــر میشــه.

 افتراق آنمی فقر آهن از سایر علل آنمی میکروسیتیک

ســه تشــخیص افتراقــی مهــم آنمــی فقــر آهــن، بیمــاری یــا التهــاب مزمــن، تاالســمی 

و آنمــی سیدروبالســتیک اســت کــه بایــد بــرای افتراقشــون آهــن، TIBCو فریتیــن رو 

چــک کنیــم.

 افتــراق فقــر آهــن از التهــاب مزمــن  بیمــاری مزمــن می تونــه آنمــی 

ــه، کــه بهتریــن راه افتراقــش از آنمــی فقــر  ــا نرموســیتیک ایجــاد کن میکروســیتیک ی

آهــن، فریتینــه؛ فریتیــن فاکتــور فــاز التهابیــه مثــل ESR کــه تــو التهــاب بــر عکــس 

آنمــی فقــر آهــن بــاال میــره، مثــل ایــن مریــض. از طرفــی TIBC هــم کــم میشــه یــا 

نرمــال می مونــه. هپســیدین در بیماری هــای مزمــن زیــاد و در آنمــی فقــر آهــن کــم میشــه.

 چــون آهــن نمی تونــه  آنمــی سیدروبالســتیک  از  افتــراق فقــر آهــن   

ــگ  ــای رین ــا نم ــدری ب ــل میتوکن ــه، داخ ــل بش ــن در RBC وص ــه پروتوپروفیری ب

ــل  ــتیک مث ــی سیدروبالس ــواع آنم ــو ان ــس ت ــه، پ ــوب می کن ــتیک رس سیدروبالس

ــن و  ــم )MCV پایی ــر آهــن رو داری ــا ســرب تمــام نشــانه های آنمــی فق مســمومیت ب

ــه. ــون محیطی ــا الم خ ــون ب ــا راه افتراقش ــاالی 100( و تنه ــن ب پروتوپورفیری

1۰ آقــای ۷۰ ســاله ای بــا ســابقه ی دیابــت از 1۰ 

ســال پیــش و اولســر پپتیــک 2 ســال پیــش بــا ضعــف و 

ــات:  ــت. آزمایش ــرده اس ــه ک ــی مراجع بی حال
Hb: 10, MCV: 85 , Plt: 354.000 , se Iron: 30, TIBC: 

190 , Transferin saturation: 15%, Ferritin: 205 , Cr 

=0.5

محمتل تریــن علــت آنمــی در ایــن بیمــار کــدام اســت؟ 

)پره انترنــی اســفند ۹6- مشــترک کشــوری(  

الف کم خونی به علت خون ریزی مزمن گوارشی   

ب کم خونی به علت عدم مصرف گوشت 

ج کم خونــی بــه علــت وجــود همزمــان فقــر آهــن و 

التهــاب مزمــن 

د مهار خون سازی به علت التهاب مزمن

۹  کدامیک از یافته های آزمایشگاهی زیر زودتر از سایر 

است؟  فرد  آهن  منفی  تعادل  نشان دهنده ی  اندکس ها 

)پره انترنی شهریور ۹۵- قطب مشهد( 

Serum Iron الف سطح

ب سطح ferritin سرم 

Iron Saturation ج

)MCV( د سایز گلبول قرمز

۹1۰سؤال
دبپاسخ

بانه
طبی

نشر 
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  افتــراق فقــر آهــن از تاالســمی  آهن ســرم، TIBC و فریتین در تاالســمی 

بــر عکــس آنمــی فقــر آهــن تغییــر می کنــه. RDW اینجــا خیلــی کمــک می کنــه؛ تــو 

تاالســمی مــا گلبــوالی قرمــز ریــز داریــم بــر عکــس آنمــی فقــر آهــن کــه بــازار شــامه! 

ــه تاالســمی مرحلــه ی  ــا شــک ب ــو تاالســمی کاهــش پیــدا می کنــه. ب پــس RDW ت

بعــد الکتروفــورز هموگلوبینه.

TIBCRDWهپسیدینفریتینآهن سرم

افزایشافزایشکاهشکاهشکاهشآنمی فقر آهن

-کاهشافزایشافزایشکاهشالتهاب مزمن

کاهشنرمال-افزایشنرمال یا افزایشتاالسمی

 درمان آنمی فقر آهن

درمان می تونه با توجه به شرایط آهن خوراکی و تزریقی و تزریق خون باشه.

ــرص  ــواًل از ق ــن معم ــر آه ــی فق ــان آنم ــرای درم ــن: ب ــی آه ــای خوراک فرآورده ه

ــی 4 عــدد در روز: معــادل 300- 200  خوراکــی فــروس ســولفات اســتفاده میشــه )3 ال

ــه  ــرادی ک ــود. در اف ــرف ش ــی مص ــده ی خال ــد مع ــه بای ــال( ک ــن المنت ــرم آه میلی گ

اســید معــده ی کمــی دارنــد )مثــل گاســترکتومی، آنمــی پرنیشــیوز( شــربت فروگلوبیــن 

)بــه شــکل آهــن آزاد یــا ترکیــب بــا گلوکونــات( توصیــه می شــود. ناراحتــی گوارشــی، 

شــایع ترین عارضــه ی گوارشــی آهــن خوراکــی اســت کــه مصــرف دوز کمتــر آهــن یــا 

ــرد. ــه ک ــوان توصی ــته رهش را می ت ــای آهس ــتفاده از فراورده ه اس

�� تســت تحمــل آهــن )بــرای بررســی ســوء جــذب(: دو ســاعت بعــد از مصــرف دو 

ــم؛ در جــذب طبیعــی  ــدازه می گیری ــی، آهــن ســرم رو ان ــا معــده ی خال قــرص آهــن ب

بایــد آهــن ســرم 100تــا بــاال بــره. 

بعد از شروع درمان باید پاسخ به درمان رو بررسی کنیم: 

 اولین عالمت  بهبود وضعیت نورولوژیک مثل ضعف و بی حالیه.

ــش  ــه اوج ــه در روز 12- 10 ب ــک ک ــش رتی ــد  افزای ــت روز بع ــا هف ــار ت  چه

میرســه

.MCV نرمال شدن هموگلوبین و در آخر  در ماه دوم و سوم 

�� پــس از نرمــال شــدن هموگلوبیــن، درمــان رو 12- 6 مــاه ادامــه میدیــم تــا ذخایــر 

پشــت ســد هــم پــر بشــه. 

تاالسمی  از  فقر آهن  افتراق کم خونی  11 کدام مورد در 

کمکی نمی کند؟: )پره انترنی دی ۹۷- میان دوره ی کشوری( 
الف فریتین سرم NL یا باال در تاالسمی و پایین در فقر آهن

ب Target cell در PBS بیماران کم خونی فقر آهن 

ج RDW طبیعی در بیماران مبتال به تاالسمی  

د افزایشRDW در بیماران کم خونی فقر آهن  

12 بیمار خانم 2۵ ساله ای با آنمی فقر آهن مراجعه کرده 

صحیح  گزینه  کدام  آهن  خوراکی  درمان  جهت  است. 

نیست؟ )پره انترنی اسفند ۹۷- قطب مشهد(
الف روزانــه حــدود mg   2۰۰ از آهــن المنتــال داده 

می شــود. 

ب بهتر است روزانه در دوز های متعدد داده شود. 

ج بهتر است با معده ی خالی  استفاده شود. 

د بعــد از اصــالح آنمــی ادامــه ی درمــان بــه مــدت 

ــد. ــت می کن ــاه کفای ــک م ی

1112سؤال
دبپاسخ

بانه
طبی

نشر 
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13سؤال
دپاسخ

اگر پاسخ مناسب به درمان رو ندیدی باید این سه مورد رو بررسی کنی:

 کمپلیانس نامناسب در مصرف دارو )در تست تحمل، آهن باال میره(

 سوء جذب )در تست تحمل، آهن باال نمیره(

 تشخیص اشتباه! ��

 فراورده های آهن تزریقی

اندیکاسیون تجویز آهن تزریقی در درمان آنمی چیه؟

1- خون ریزی حاد

2- در نارسایی قلب و عروق

3- عدم تحمل فرم خوراکی

4- سوء جذب

 EPO 5- همزمان با تجویز

1000 تا 500 + }وزن بیمار × )15- هموگلوبین بیمار( × 2.3{ = مقدار آهن تزریقی مورد نیاز در درمان آنمی

1805 تا 1305 =  1000 تا 500 + }805{ = مقدار آهن تزریقی در این سؤال

یــادت باشــه اون 500 تــا 1000 رو آخــرش بــرای جبــران ذخایــر آهــن حتمــاً بایــد اضافه 

کنــی؛ کــه اینجــا عــددی بیــن 1305 تــا 1805 میلی گــرم در میــاد، پــس دال میشــه.

درد مفصــل، راش پوســتی و تــب خفیــف از عــوارض شــایع تزریــق دارو اســت. ولــی اگــر 

بیمــار عوارضــی مثــل افــت فشــارخون، درد قفســه ی ســینه و ویــز ریــوی نشــون داد بایــد 

تزریــق دارو رو قطــع کنیــم.

دکســتران شــایع ترین فــرم آهــن تزریقیــه کــه اگــر بیمــار بهــش حساســیت نشــون داد، 

بایــد قطعــش کــرد و بــه گلوکونــات آهــن یــا ســدیم فریــک گلوکونــات تبدیلــش کــرد.

�� تزریــق خــون در آنمــی در شــرایط آنمــی خیلــی شــدید و اورژانســی و بیمارانــی کــه 

امــکان تحمــل آهــن خوراکــی و تزریقــی رو نــدارن اندیکاســیون داره؛ در افــراد بــا بیماری 

زمینــه ای مثــل قلبــی یــا تنفســی در هموگلوبیــن 10 و کمتــر و در افــراد بــدون بیمــاری 

زمینــه ای در هموگلوبیــن زیــر 7.

خانم 31 ساله ای به علت منوراژی شدید دچار آنمی  13

با  به مدت یک هفته تحت درمان  فقر آهن شده است. 

آهن خوراکی قرار گرفته است؛ ولی به علت درد شکم و 

استفراغ قادر به ادامه مصرف آهن خوراکی نیست. وزن 

  gr/dl ۸ بیمار برابر با ۵۰ کیلوگرم و هموگلوبین برابر با

است. میزان آهن مورد نیاز تزریقی چند میلی گرم است؟ 

)پره انترنی اسفند ۹۹- کشوری( 

الف ۷۰۰

ب ۹۰۰

ج 11۰۰

د 13۰۰

بانه
طبی

نشر 



ژلوفـــن14

)PBS( بررسی الم خون محیطی 

PBS در بررســی آنمــی هایپوپرولیفراتیــو به خصــوص فقــر آهــن کمــک می کنــه. پــس 

بهتــره ویژگی هــای مهمــش رو بدونــی.

Target cell
آنمی فقر آهن، تاالسمی، بیماری کبدی، آنمی 

سیکل سل

اورمیBurr cell )اکینوسیت(

Howell jolly اجسام
بعد از اسپلنکتومی، آنمی سیکل سل )اتواسپلنکتومی(، 

آنمی مگالوبالستیک

نارسایی کبدیSpur cell )آکانتوسیت(

شیستوسیت )RBC تکه تکه یا 

)Fragmented

آنمی همولیتیک میکروآنژیوپاتیک )در بیماری های 
HELLP و پره اکالمپسی،  ،DIC ،TTP ،HUS

دریچه ی مصنوعی قلب، سوختگی شدید(

)stippling( بازوفیلیک استیپلینگ
بعد از اسپلنکتومی، مسمومیت با سرب، تاالسمی، 

آنمی مگالوبالستیک

)tear drop( قطره ی اشک MDS ،میلوفیبروز، میلوفیتزیک
اشک مغز استخون تو میلوها در میاد!

اسفروسیت
اسفروسیتوز ارثی، آنمی همولیتیک کومبس مثبت، 

سم مار

�� در آنمــی فقــر آهــن شــدید هــم میکروســیتیک، هایپوکرومی،آنیزوســیتوز )اندازه های 

مختلــف( و پویکیلوســیتوز )اشــکال مختلــف RBC( رو داریم.

�� تست تمرینی منتظرته.

ــوژی RBC هــا در الم  ــه در مــورد مورفول 1۴ کــدام جمل

ــی  ــود؟ )پره انترن ــده می ش ــایع تر دی ــی ش ــون محیط خ

شــهریور ۹۴- قطــب تبریــز( 

الف Burr cell در اورمی 

ب Target cell در آنمی مگالوبالستیک 

ج اجسام Howell Jolly در بزرگی طحال

د اکینوسیت ها در بیماری کبدی 

1۴سؤال
الفپاسخ

گفتم: آدم وقتی عاشق کسی میشه
البد بودِن با اون کس، کسی رو تو گذشته یادش میاره،

جای خالیشو براش پُر میکنه.
گفت: نه برادر، عشق حقیقی زمانی اتفاق میفته

که بودن با کسی، بودن با تمام آدمای دیگه رو از یادت ببره!

#بابک زمانی

بانه
طبی

نشر 




