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بعد از تولد، گلبول های قرمز ما ترکیبی از سه هموگلوبین اصلی رو حفظ می کنن:

تغییر در کمیت و یا کیفیت این زنجیره ها و هموگلوبین، انواع هموگلوبینوپاتی رو ایجاد 

می کنه.

پاسخ تاالسمی

در تاالسمی تعداد زنجیره های هموگلوبین کم میشه ولی هموگلوبین های تولیدی طبیعین. 

در تاالسمی MCV کم شده و اشکال target در خون محیطی دیده می شود. دو نوع آلفا 

و بتا دارد، که بتا سمی تر است. انشاهلل که از فصل یک، تغییرات آزمایشگاهی تاالسمی رو 

یادته ��

 TIBC + پائین MCV + آهن سرم و فریتین باال  تابلوی آزمایشگاهی تاالسمی 📋

نرمال یا باال + RDW پایین + افزایش تعداد RBC + Retic count نرمال یا مختصری 

افزایش یافته.

برای تشخیص قطعی باید الکتروفورز کنیم و هموگلوبین A2 رو ببینیم.

�� اگر بیماری، همزمان عالئم تاالسمی و فریتین پایین داشت، یعنی تاالسمی و آنمی فقر

آهن رو همزمان با هم داره. این دیگه آخر شانسه!

پاسخ �� بتا تاالسمی )HbF باال میره(

1- بتا تاالسمی مینور )صفت تاالسمی +β β یا  )ββ0 اغلب بدون عالمتند، آنمی خفیف 

میکروسیتیک و هایپوکروم دارند. مقدار هموگلوبین در الکتروفورز: 

%94  Hb A 💊

%4 -6  Hb A2 💊

%1-2  Hb F 💊

2- بتا تاالسمی ماژور)+β0/β یا  )β0/β0بعد از شش ماهگی عالئم رو نشون میده، مثل 

شیرنخوردن، عدم وزن گیری، رنگ پریدگی و اسپلنومگالی )مهم ترین عالمت(. این بیماران 

تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

3غیرمهمهموگلوبینوپاتی ها

ترکیب هموگلوبین طبیعی بعد از تولد

HbA  یا α2β2 )اصلی(HbA2 یا HbFα2δ2 یا α2γ2 )جنینی(

97%2-1%حدوداً %1

2 بیمار مردی 2۰ ساله ای که با آزمایشات زیر مراجعه 

کرده است . هموگلوبین ۹ گرم در دسی لیتر
RDW=NL- TIBC=NL- IRON=NL- MCV=70fl

HbA2= 4, HbF= 2, HbA=94 ،الکتروفورز هموگلوبین در 
درصد است . کدام تشخیص را مطرح می کنید؟ )اصالحیه از 

پره انترنی اسفند ۹۷- قطبی(
الف آنمی فقر آهن 

ب آلفا تاالسمی مینور 

ج بتا تاالسمی مینور 

د آلفا تاالسمی همراه با فقر آهن 

1 خانم 22 ساله ای با ضعف و بی حالی مراجعه کرده است. 

هستند.  شکل  قاشقی  ناخن ها  و  است  رنگ پریده  معاینه  در 
ایشان  برای  خوراکی  آهن  با  درمان  اولیه  آزمایشات  براساس 
سه  از  بعد  منظم،  کم خونی  درمان  علی رغم  می شود.  شروع 
ماه از درمان ادامه دارد. آزمایشات قبل و بعد درمان در زیر 
آورده شده است. برای ایشان کدام اقدام را توصیه می نمایید؟ 

)پره انترنی شهریور ۹۴- قطبی( 

بعد از سه ماه 
درمان آهن 

خوراکی
زمان تشخیص

۹۷Hb(g/dL)

6۸6۰MCV (Fl)

11۰۵
Ferritin (μg/l)

(Normal=50-100)

 Microcytosis
 Hypochromia

 Target cell

 Microcytosis
 Hypochromia

 Target cell
Pencil like

PBS

الف الکتروفورز هموگلوبین سرم 

ب آزمون تولرانس آهن 

ج شروع درمان با آهن تزریقی 

د ارزیابی آهن مغز استخوان 
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آنمی خیلی شدید در حد Hb کمتر از 7 دارند که معمواًل نیاز به تزریق خون مداوم، مصرف 

شالتور آهن و اسید فولیک دارند. HbF به شدت باال میره و زنجیره ی آلفا رسوب می کنه 

که باعث بروز عالئم میشه. 

این بیماران مشکالت دندان و تغییر شکل استخوان های پهن از جمله جمجمه دارند )پیشانی 

و گونه های برجسته و صورت شبیه موش خرما(. در الم محیطی Target cell فراوان 

می بینیم. الکتروفورز:

%0-5  Hb A 💊

%2 -5  Hb A2 💊

%90 -100  Hb F 💊

درمان قطعی این بیماران پیوند مغز استخوان است. 

�� اسپلنکتومی در بتا تاالسمی ماژور به علت خون سازی در طحال، ممنوع است و فقط در

افزایش شدید نیاز به خون، اسپلنکتومی می کنیم. 

3- بتا تاالسمی اینترمدیا  مشابه بتا تاالسمی ماژور است، با این تفاوت که عالئم بعد 

از بلوغ شروع شده، نیاز تزریق خون ندارند و در آنمی شدید از اسپلنکتومی سود می برند. 

پاسخ �� آلفا تاالسمی چهار نوع دارد: 

خاموش )silent(  یکی از 4 ژن حذف می شود )-aa/a( و بدون عالمت است. . 1

 صفت آلفا تاالسمی  2 ژن از 4 ژن حذف می شود )سیس: --/aa، ترنس: -a-/a( و . 2

آنمی هایپوکروم میکروسیتیک ولی بدون عالمت ایجاد می شود. 

 H تولید هموگلوبین  باعث  و   )a-/--( ندارد  آلفا  زنجیره   3   HbH بیماری  پاسخ 3. 

می شود که هر 4 زنجیره بتا هست )HbH .)β4 معمواًل ناپایدار بوده و باعث آسیب اکسیداتیو 

غشای RBC و همولیز خارج عروقی در طحال می شود.

RBC ها نمای توپ گلف پیدا می کنند. یک تاالسمی اینترمدیا با آنمی همولیتیک متوسط 

)بسته به ژنوتیپ بیمار: هموگلوبین = 12- 5( ایجاد می کند. این حالت معمواًل نیاز به تزریق 

خون ندارند.

4. هیدروپس فتالیس )بارتز( یا )γ4(  هر 4 ژن حذف شده است )--/--( که در همون 

جنینی هنوز نیومده دار فانی رو وداع میگن!

�� در دو صورت، عالئم خفیف تر است:

همراهی تاالسمی آلفا و بتا. 1

همراهی تاالسمی آلفا با سیکل سل. . 2

حاال که تاالسمی رو یاد گرفتی، بریم سر وقت سیکل سل. ��

بیمار  یک  برای  شده  انجام  روتین  آزمایشات  در   ۴

هموگلوبین  الکتروفورز  دارد.   Hb= 7 gr/dl و   MCV=60

دریافت  بدنبال  حاد  همولیز  سابقه  بیمار  است.  نرمال 

این  در  تشخیص  محتمل ترین  دارد.  اکسیداتیو  داروهای 

بیمار کدام است؟ )پره انترنی آبان 1۴۰۰ - میان دوره ی 

کشوری(

الف بتا تاالسمی اینترمدیا

alpha thalassemia trait ب

ج هموگلوبین لپور

HbH disease د

3۴سؤال
دجپاسخ

3 مرد 3۰ ساله ای به دلیل  کم خونی تحت بررسی است، 

در آزمایشات : 

Hb = 11، RBC=6. 2 m، MCV=75، MCH=27، MCHC=32

نرمال  فریتین  و سطح   TIBC است. در ضمن آهن سرم، 

 HbF=0.5 و HBA2=2.5 است. در الکتروفورز هموگلوبین

اسفند  ) پره انترنی  است؟  کدام  بیمار  آنمی  علت  است. 

۹3- قطبی( 

الف هموگلوبین لپور

ب بتاتاالسمی مینور

 trait ج آلفا تاالسمی

د کم خونی آپالستیک
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پاسخ  سندرم های سیکل سل

در این بیماری هموگلوبین غیرطبیعی تولید میشه و در نتیجه RBC انعطاف خودش رو 

یا  از هرجای تنگی بشکنه و رگ رو مسدود کنه و  از دست میده و ممکنه حین عبور 

خودبخود تو هایپوکسی و شرایط استرس )کریز سیکل سل( تخریب بشه. اغلب بیماران 

به محل  با توجه  بیمار  دارند. عالئم و عوارض  رتیکولوسیتوز شدید  آنمی همولیتیک و 

انسداد متفاوته:

در  است که  تظاهر سیکل سل  ایسکمیک(: شایع ترین  کریز دردناک )حمالت درد   💊

شرایطی مثل هیپوکسی شدید، عفونت، ورزش شدید، صعود به ارتفاعات و دهیدراتاسیون 

عود می کنه و بیمار عالئمی مثل درد و تندرنس حاد، تب، تاکی کاردی و تنگی نفس رو 

تجربه می کنه.

پاسخ درمان کریز دردناک  اکسیژن تراپی، هیدراتاسیون، مسکن )اپیوئید قوی( و رفع 

علت زمینه ای )مثل عفونت( است. اما تزریق خون ضروری نیست. 

�� نکروز پاپیالری کلیه و استئونکروز

�� سکته ی مغزی )ترومبوتیک( به خصوص در اطفال 

�� گاهی اتواسپلنکتومی در نوزادی

)Hand -foot syndrome( داکتیلیت 💊

�� پریاپیسم یا نعوظ دردناک

�� زخم مزمن اندام تحتانی به دنبال ایسکمی

�� سندرم حاد قفسه ی سینه )Acute chest(: معمواًل به دنبال عفونت، RBC در 

عروق ریه داسی شکل میشه و بیمار عالئمی مثل درد قفسه صدری، تاکی پنه، هایپوکسی 

و سرفه رو تجربه می کنه. 

درمان سندرم حاد قفسه ی سینه  تجویز آنتی بیوتیک جهت درمان عفونت زمینه ای و 

تجویز اکسیژن در صورت SPO2>95%. در بیماران مبتال به آنمی داسی هیدروکسی اوره 

اندیکاسیون داره.

درمان قطعی سیکل سل پیوند مغز استخوانه که فقط تو کودکان مؤثره! 

۵ آقای جوانی حین باال رفتن از کوه، دچار تب و تنگی 

شده  منتقل  اورژانس  به  و  شده  دندان ها  درد  و  نفس 

کردن  ورزش  حین  در  را  مشابه  حمالت  سابقه ی  است. 

ذکر می کنند و در معاینه طحال قابل لمس نیست و بیمار 

تندرنس عضالنی  و  تنفس  و دیسترس  تاکی کاردی دارد 

مطرح  بیمار  برای  را  زیر  از  بیماری های  دارد.  کدامیک 

می کنید؟ ) پره انترنی اسفند ۹۴- قطبی( 

الف هموگلوبینوپاتی با میل ترکیبی زیاد به اکسیژن 

ب آنمی داسی شکل 

ج مت هموگلوبینمی 

د هموگلوبینوپاتی با میل ترکیب کمی با اکسیژن 

6 جهت درمان کریز دردناک و حاد در سیکل سل  کدام 

ضروری نیست؟ )پره انترنی اسفند ۹۴- قطبی( 

الف هیدراتاسیون کافی 

ب ارزیابی از نظر علل عفونی زمینه ای 

ج تجویز مسکن مخدر 

د تزریق خون 
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پاسخ انواع هموگلوبینوپاتی داسی شکل

1- آنمی سیکل سل  دارای Hb و MCV نرمال و نسبت های زیر:

��  Hb S بیشتر از %75

 %0  Hb A 💊

%2-25  Hb F 💊

پاسخ 2- صفت سیکل سل ) )trait حاصل ازدواج یک فرد سالم و یک فرد مبتال 

فرزندانشون صفت سیکل سل رو نشون میدن. معمواًل  بیماری سیکل سل، که %50  به 

بیمار بدون عالمت یا هماچوری بدون درد گاه گاهی است. دارای Hb و MCV نرمال 

و نسبت های زیر:

%30-40  Hb S 💊

%60-70  Hb A 💊

پاسخ 3- تاالسمی  S/beta0 حاصل ازدواج یک فرد تاالسمی ماژور با یک فرد 

مبتال به بیماری سیکل سل است که عالئمی خفیف تر از آنمی داسی شکل رو نشون میده؛ 

هموگلوبین و MCV پایین به همراه نسبت های زیر داره:

��  Hb S بیشتر از %75

%0  Hb A 💊

%15-2            💊

%6-5              💊

مبتال  فرد  با یک  مینور  تاالسمی  فرد  ازدواج یک   حاصل   S/beta+ 4- تاالسمی 

به بیماری سیکل سل است که دارای هموگلوبین پایین و MCV کمی پایین به همراه 

نسبت های زیر است:

%60-90  Hb S 💊

%5-40  Hb A 💊

%1-10           💊

%5-6             💊

Hb F

Hb A2

Hb F

Hb A2

۷ آقای 2۵ ساله/ بی عالمت/ معاینه NL/ آزمایشات: 

WBC = 6000 , Hb = 14 (Hb A = 60% , Hb S = 40%) , 

MCV = 88 , PLT = 200000

تشخیص؟ )پره انترنی اسفند ۹۵- قطبی( 

S/β+ thalassemia الف

S/β0 thalassemia ب

sickle cell anemia ج

sickle cell trait د

با  و  هموگلوبینوپاتی  فامیلی  سابقه  با  ساله  پسر 13   ۸

آزمایش زیر مراجعه کرده است:

Hb= 13, WBC= 6000, MCV= 78, HbA1= 60%, 

Hb S= 37%

)پره انترنی  است؟  محتمل  فرد  این  در  زیر  اختالل  کدام 

شهریور 1۴۰۰- کشوری(

Sickle cell anemia الف

S/B thalassemia ب

thalassemia S/B۰ ج

Sickle cell trait د

قرار  بررسی  مورد  آنمی،  علت  به  ساله ای  آقای 1۷   ۹

می گیرد. آزمایشات به قرار زیر است  : 
WBC= 6700  ,Hb=10,MCV=70 ،HbS=100% ,HbA=0

 -۹۴ اسفند  )پره انترنی  می شود؟  مطرح  تشخیص  کدام 
قطبی(

 Sickle cell trait الف

 Sickle cell Anemia ب

 S/βo Thalassemia ج

 S/β+ Thalassemia د
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بـریـم ســراغ ســوال های جدید

آنمی  نفع  به  دردناک(  کریزهای  و  فمور  سر  آسپتیک  )نکروز  بیمار  شکایات  پاسخ 

سیکل سل است. در این اختالل انتظار داریم که Hb و MCV نرمال باشند؛ حال اینکه 

این اختالل،  یافته است. درنتیجه در کنار  Hb کاهش  MCV و هم  بیمار هم  این  در 

اختالل دیگری نیز وجود دارد. برای یافتن آن به میزان انواع هموگلوبین باید توجه کنیم: 

 β0 وجود داشته باشد که در اینجا نداریم. پس باید بین Hb C باید ،SC در هموگلوبین

و +β افتراق بدهیم: 

سطح   ،S/β+ در  اما  بوده   8-11 هموگلوبین  سطح   ،S/β0 در  هموگلوبین:  سطح   

هموگلوبین باالتر )14-10( می باشد. پس با توجه به آزمایش بیمار، به نفع S/β0 است.

HbA حدود  +S/β، سطح  اما در  HbA صفر است  S/β0، سطح  HbA: در   سطح 

40-5% است. پس با توجه به HbA=0 در این بیمار، تشخیص S/β0 است.

از  ناشی  ران  درد کشاله  با شکایت  ساله  آقای 1۸   1۰

اندام ها  دردناک  کریزهای  و  فمور  سر  آسپتیک  نکروز 

مراجعه کرده است. در آزمایشات:

WBC=11000 Hb=8 gr/dl, MCV=70, Plt=480,000,

/HbS=100, HbF=3%, HbA=0

محتمل ترین تشخیص در این بیمار کدام است؟ )پره انترنی 

اسفند 1۴۰۰- کشوری(

Sickle cell anemia الف

S/B0 thalassemia ب

S/B+ thalassemia ج

Hemoglobin SC د

مردم ترجیح می دهند دروغی را بپذیرند که باورهای قبلی آن ها را تأیید می کند 

تا واقعیتی که امنیت ذهنی را از آن ها بگیرد. 

#استیون-هاوکینگ
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