
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گضاسؽ تیواساى ّواتَلَطیک 
 ًَیؼٌذگاى:

 احسان مکتوبیان
 کاسؿٌاػی اسؿذ تیَؿیوی، داًـگاُ علَم پضؿکی ؿیشاص 

 محمد ذوالفقاری  
 پضؿکی، داًـگاُ علَم پضؿکی ؿْیذ كذٍقی یضدداًـجَی 

 حسه عشوری
 کاسؿٌاػی اسؿذ، هشکض تحقیقات طًتیک اًؼاًی داًـگاُ تقیِ اهلل تْشاى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گضاسؽ تیواساى ّواتَلَطیک 
 ًَیؼٌذگاى:

 احسان مکتوبیان
 کاسؿٌاػی اسؿذ تیَؿیوی، داًـگاُ علَم پضؿکی ؿیشاص 

 محمد ذوالفقاری  
 پضؿکی، داًـگاُ علَم پضؿکی ؿْیذ كذٍقی یضدداًـجَی 

 حسه عشوری
 کاسؿٌاػی اسؿذ، هشکض تحقیقات طًتیک اًؼاًی داًـگاُ تقیِ اهلل تْشاى

978-600-7940-84-6:کباش
406۱09۳:یلمیسانشباتکهرامش

،نایبوتکمناسحانافلوم/کیژولوتامهنارامیبشرازگ:روآدیدپمانوناونع
نسح،یراقفلاوذدمحمعشوری.

.۱۳94،وطسرا:دهشم:رشنتاصخشم
س۵/۲۱×۵/۱4؛)یگنر(روصم:.ص۱۳4:یرهاظتاصخشمم.

--اهیرامیب--نوخ:عوضومتشخیص
6۱6/۱۵07۵8:ییویدیدنبهدر

RC6۳۳/م7۳گ4۱۳94:هرگنکیدنبهدر
-۱۳66،ناسحا،نایبوتکم: هسانشرس

-۱۳70،دمحم،یراقفلاوذ:هدوزفاهسانش
-۱۳69،نسح،یروشع:هدوزفاهسانش

:یسیونتسرهفتیعضوفیپا

نام کتاب : گزارش بیماران هماتولوژیک
مولفان : احسان مکتوبیان، محمد ذوالفقاری، حسن عشوری

ناشر : ارسطو ) چاپ و نشر ایران (
صفحه آرایی ، تنظیم و طرح جلد :  پروانه مهاجر

تیراژ : 1000 جلد
نوبت چاپ : اول – 1394 

چاپ : مدیران
قیمت : 9900 تومان

 شابک : 978-600-7940-84-6 
تلفن هاي مرکز پخش : 35096145  –  35096146  - 051

www.chaponashr.ir



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پـیـــگـفـتـاس 
آساػت تا هٌّت، خذایی سا کِ تِ آدهی ًعوت آهَختي عطا کشد ٍ ٍی سا تِ صیَس علن     

آٍس ی ّؼتی، پیامّای جْالت تشّاًذ ٍ تِ فضیلت اخالق تیاسایذ. دُسداًِاٍ سا اص پلیذی
داًٌذ کِ اػالم، هحوّذ هلطفی )ف( اّویت علن آهَصی سا تا آًجایی گشاى هی

گؼتشاًٌذ ٍ تشایؾ داًؾ هى یّاى خَد سا تشاى جَیٌذُفشؿتگاى، تال":فشهایٌذهی
ّای هختلف دس ّا ٍ تِ خلَف ػشطاىا گؼتشؽ تیواسی. ت"طلثٌذ آهشصؽ هى

ای سا دس علن ی اًٍکَلَطی ٍ ّواتَلَطی، جایگاُ ٍیظُی تـشی اهشٍصی، سؿتِجاهعِ
ی ایي کتاب، ًظش هشا جلة پضؿکی تِ دػت آٍسدُ اػت. ًخؼتیي تاس، آًچِ دس تْیِ

تا تَضیحات تٌذی ؿذُ ٍ ّوشاُ ّای هختلف تِ كَست طثقِی تیواسیکشد، اسائِ
هختلش ٍ هفیذ دس ؿشح حال تالیٌی تیواساى، تشای کؼة فْن ػشیع ّش تیواسی تَد. 

ی اًٍکَلَطی ٍ ی کؼاًی کِ تِ ًحَی تا صهیٌِهطالة ایي کتاب تشای کلیِ
داًن تا اص صحوات داًـجَیاى ؿَد. تش خَد الصم هیّواتَلَطی دسگیشًذ تَكیِ هی

کِ دس گشدآٍسی هطالة ایي کتاب ها سا یاسی  گشاهی آقای هکتَتیاى ٍ رٍالفقاسی
کشدًذ، تـکش ًواین. ّوچٌیي اص جٌاب آقای عـَسی کِ ّن دس تخؾ گشدآٍسی 

ّای الصم تشای چاج ٍ ًـش کتاب، یاسیگش ها تَدًذ، هطالة ٍ ّن دس اًجام ّواٌّگی
اس ػپاع ٍیظُ داؿتِ تاؿن. دس پایاى تایذ ایي ًکتِ سا عشم کٌن کِ چَى قطعاً ّیچ ک

ی پیـٌْادات ؿوا عضیضاى دس اًؼاًی تذٍى کاػتی اًجام ًخَاّذ ؿذ، لزا هٌتظش اسائِ
 ساػتای تْثَد هطالة کتاب ّؼتین.

 اعظن الؼادات ّاؿوی
 فَق تخلق ،هتخلق اطفال

 کَلَطی کَدکاىاًخَى ٍ 
اػتادیاس داًـگاُ علَم پضؿکی 

 ؿْیذ كذٍقی یضد
 1394پاییض 

  :هی ؿَد تِاسصؽ علوی ایي کتاب تقذین 
 ذ گشاًقذس ـــؿْی

 *شآتادیــن سئیؼی خیــاتَالقاػ*
 

هفقَد االثشی، اخیشا تا آصهایؾ ػالْا کِ پغ اص 
DNA  تَػط هشکض تحقیقات طًتیک اًؼاًی

ٍ تِ  ؿذ داًـگاُ تقیِ اهلل تْشاى تعییي َّیت
  هیْي تاصگـت.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست فهرست
 ....................  ؿواسُ یک  7                                 

 ....................  ؿواسُ دٍ  9                  
 ....................  ؿواسُ ػِ  12           

 ....................  ؿواسُ چْاس  15       
 ....................  ؿواسُ پٌج  18    

 ....................  ؿواسُ ؿؾ  21  
 ...................  ؿواسُ ّفت  24    

 ..................  ؿواسُ ّـت  27      
 ......  ؿواسُ ًِ...............  30          

 ....................  ؿواسُ دُ  33             
 صدُ...................  ؿواسُ یا  36                 

 ..  ؿواسُ دٍاصدُ...............  39                      
 ػیضدُ....................  ؿواسُ   42                            

 ؿواسُ چْاسدُ..................    45                                    
 پاًضدُ....................  ؿواسُ   48                                           

 ؿاًضدُ.................  ؿواسُ   51                                                    
 ّفذُ..................  ؿواسُ   54                                                             

 ّجذُ.................  ؿواسُ   57                                                                    
 

61....................    ًَصدُؿواسُ                                    
64.....  ...................  تیؼتؿواسُ                    
68...  ...........  تیؼت ٍ یکؿواسُ              
71...  .................  تیؼت ٍ دٍسُ ؿوا        
74..........  ...........  ػٍِتیؼتؿواسُ      
77.....  چْاس  .............ٍتیؼتؿواسُ    
80...............    تیؼت ٍ پٌجؿواسُ      
83..........    ٍ ؿؾ ؿواسُ تیؼت         
86..  ........  ّفتؿواسُ یؼت ٍ             
90  ّـت  ......ؿواسُ تیؼت ٍ                 
93.  ...........  ًِؿواسُ تیؼت ٍ                     
96...........  ................ػی  ؿواسُ                          
99........  .........ػی ٍ یک  ؿواسُ                               
102..........  .........ػی ٍ دٍ  ؿواسُ                                      
106......  ................  ػی ٍ ػِؿواسُ                                             
109.........  ...........  ػی ٍ چْاسؿواسُ                                                     
112..........  ...........  ػی ٍ پٌجؿواسُ                                                             
115....................    ػی ٍ ؿؾؿواسُ                                                                    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست فهرست
 ....................  ؿواسُ یک  7                                 

 ....................  ؿواسُ دٍ  9                  
 ....................  ؿواسُ ػِ  12           

 ....................  ؿواسُ چْاس  15       
 ....................  ؿواسُ پٌج  18    

 ....................  ؿواسُ ؿؾ  21  
 ...................  ؿواسُ ّفت  24    

 ..................  ؿواسُ ّـت  27      
 ......  ؿواسُ ًِ...............  30          

 ....................  ؿواسُ دُ  33             
 صدُ...................  ؿواسُ یا  36                 

 ..  ؿواسُ دٍاصدُ...............  39                      
 ػیضدُ....................  ؿواسُ   42                            

 ؿواسُ چْاسدُ..................    45                                    
 پاًضدُ....................  ؿواسُ   48                                           

 ؿاًضدُ.................  ؿواسُ   51                                                    
 ّفذُ..................  ؿواسُ   54                                                             

 ّجذُ.................  ؿواسُ   57                                                                    
 

61....................    ًَصدُؿواسُ                                    
64.....  ...................  تیؼتؿواسُ                    
68...  ...........  تیؼت ٍ یکؿواسُ              
71...  .................  تیؼت ٍ دٍسُ ؿوا        
74..........  ...........  ػٍِتیؼتؿواسُ      
77.....  چْاس  .............ٍتیؼتؿواسُ    
80...............    تیؼت ٍ پٌجؿواسُ      
83..........    ٍ ؿؾ ؿواسُ تیؼت         
86..  ........  ّفتؿواسُ یؼت ٍ             
90  ّـت  ......ؿواسُ تیؼت ٍ                 
93.  ...........  ًِؿواسُ تیؼت ٍ                     
96...........  ................ػی  ؿواسُ                          
99........  .........ػی ٍ یک  ؿواسُ                               
102..........  .........ػی ٍ دٍ  ؿواسُ                                      
106......  ................  ػی ٍ ػِؿواسُ                                             
109.........  ...........  ػی ٍ چْاسؿواسُ                                                     
112..........  ...........  ػی ٍ پٌجؿواسُ                                                             
115....................    ػی ٍ ؿؾؿواسُ                                                                    
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پـیـــگـفـتـاس 
آساػت تا هٌّت، خذایی سا کِ تِ آدهی ًعوت آهَختي عطا کشد ٍ ٍی سا تِ صیَس علن     

آٍس ی ّؼتی، پیامّای جْالت تشّاًذ ٍ تِ فضیلت اخالق تیاسایذ. دُسداًِاٍ سا اص پلیذی
داًٌذ کِ اػالم، هحوّذ هلطفی )ف( اّویت علن آهَصی سا تا آًجایی گشاى هی

گؼتشاًٌذ ٍ تشایؾ داًؾ هى یّاى خَد سا تشاى جَیٌذُفشؿتگاى، تال":فشهایٌذهی
ّای هختلف دس ّا ٍ تِ خلَف ػشطاىا گؼتشؽ تیواسی. ت"طلثٌذ آهشصؽ هى

ای سا دس علن ی اًٍکَلَطی ٍ ّواتَلَطی، جایگاُ ٍیظُی تـشی اهشٍصی، سؿتِجاهعِ
ی ایي کتاب، ًظش هشا جلة پضؿکی تِ دػت آٍسدُ اػت. ًخؼتیي تاس، آًچِ دس تْیِ

تا تَضیحات تٌذی ؿذُ ٍ ّوشاُ ّای هختلف تِ كَست طثقِی تیواسیکشد، اسائِ
هختلش ٍ هفیذ دس ؿشح حال تالیٌی تیواساى، تشای کؼة فْن ػشیع ّش تیواسی تَد. 

ی اًٍکَلَطی ٍ ی کؼاًی کِ تِ ًحَی تا صهیٌِهطالة ایي کتاب تشای کلیِ
داًن تا اص صحوات داًـجَیاى ؿَد. تش خَد الصم هیّواتَلَطی دسگیشًذ تَكیِ هی

کِ دس گشدآٍسی هطالة ایي کتاب ها سا یاسی  گشاهی آقای هکتَتیاى ٍ رٍالفقاسی
کشدًذ، تـکش ًواین. ّوچٌیي اص جٌاب آقای عـَسی کِ ّن دس تخؾ گشدآٍسی 

ّای الصم تشای چاج ٍ ًـش کتاب، یاسیگش ها تَدًذ، هطالة ٍ ّن دس اًجام ّواٌّگی
اس ػپاع ٍیظُ داؿتِ تاؿن. دس پایاى تایذ ایي ًکتِ سا عشم کٌن کِ چَى قطعاً ّیچ ک

ی پیـٌْادات ؿوا عضیضاى دس اًؼاًی تذٍى کاػتی اًجام ًخَاّذ ؿذ، لزا هٌتظش اسائِ
 ساػتای تْثَد هطالة کتاب ّؼتین.

 اعظن الؼادات ّاؿوی
 فَق تخلق ،هتخلق اطفال

 کَلَطی کَدکاىاًخَى ٍ 
اػتادیاس داًـگاُ علَم پضؿکی 

 ؿْیذ كذٍقی یضد
 1394پاییض 

  :هی ؿَد تِاسصؽ علوی ایي کتاب تقذین 
 ذ گشاًقذس ـــؿْی

 *شآتادیــن سئیؼی خیــاتَالقاػ*
 

هفقَد االثشی، اخیشا تا آصهایؾ ػالْا کِ پغ اص 
DNA  تَػط هشکض تحقیقات طًتیک اًؼاًی

ٍ تِ  ؿذ داًـگاُ تقیِ اهلل تْشاى تعییي َّیت
  هیْي تاصگـت.



گزارش بیماران هماتولوژیک

صفحه 7

۱هرامشرامیب

تاریخچه:
آقای 23 ساله، در طول هفته گذشته متوجه خستگی مفرط، گلو درد، گوش درد، 
سر درد و تب و لرز نامنظم شده است؛ به طوری که قادر به انجام عادت هفتگی 25 

مایل دویدن نمی باشد.

هنیاعمفیزیکی:
گلو و لوزه ها قرمز، گره های لنفاوی گردن متورم است.

شرامشسلولی: 

RBC   5.25 x 1012/L
HGB   15.4 g/dL
MCV   87.9 fL
MCH   29.3 pg
MCHC  33.4 g/dL
RDW   12.2
WBC   12.9 x 109/L
 N  24 %
 L  73 (shown)
 M  0
 E  3
 B  0
PLT    333 x 109/L



گزارش بیماران هماتولوژیک

صفحه 8

ملاریوصتخونی:

یمهدیدنوخملاهنیمزنیاردکیژولوفرومتارییغتهچ:لوالاوسشود؟
نتایج الم خون محیطی عبارتند از:

مورفولوژی RBC: نرموسیت، نرموکروم.
های  سلول  آنها  هستند.  واکنشی  ها  لنفوسیت  از  بسیاری   :WBC مورفولوژی 
بزرگ با الگوی کروماتین لکه دار و سیتوپالسم فراوان با بازوفیلی شعاعی یا محیطی 

هستند. برخی از سلول های بزرگترکروماتین و هستک ظریف دارند.
مورفولوژی PLT: در محدوده نرمال هستند.

دهاوخهچ،رتشیبیهاگشیامزآتاعلاطم،ناکماتروصرد:مودلاوسبود؟
غربالگری آنتی بادی هتروفیل: مثبت

زوئلکونونم؟تسیچصیخشتنیرتلمتحمعفونی
با              برابر   WBC شمارش  و  یافت  خواهد  کاهش  بیمار  عالیم  بعد  ی  هفته  سه 

x 109/L 7.6 با %56 لنفوسیت خواهد بود.



گزارش بیماران هماتولوژیک

صفحه 9

۲هرامشرامیب

تاریخچه:
خانم 70 ساله، نشانه هایی از تنگی نفس هنگام فعالیت، خستگی زودرس و سستی 
و بیحالی در 2 الی 3 هفته گذشته داشته است. خلط خونی، خونریزی دستگاه گوارش 
و خونریزی واژینال وجود ندارد. اظهار کرده است که دارای رژیم غذایی خوب اما 

اشتهای متفاوتی می باشد.

هنیاعمفیزیکی:
ندارد. خون مخفی  فیزیکی مشخصی وجود  یافته های  پریدگی  از رنگ  به غیر 

منفی است.

شرامشسلولی:

RBC   3.71 x 1012/L 
HGB    5.9 g/dL 
HCT    20.9 % 
MCV    56.2 fL 
MCH    15.9 pg 
MCHC   28.3 g/dL 
RDW    20.2 
WBC    5.9 x 109/L 
 N  82 %  
 L  13
 M   1 
 E   4 
 B   0
PLT    383 x 109/L



گزارش بیماران هماتولوژیک

صفحه 10

ملاریوصتخونی:

یمهدیدنوخملاهنیمزنیاردکیژولوفرومتارییغتهچ:لوالاوسشود؟
نتایج الم خون محیطی عبارتند از:

مورفولوژی RBC: میکروسیتوز 3+، هیپوکروم 2+، آنیزوسیتوزیس 2+، الیپتوسیت 
.occ و تارگت سل 2+، قطره اشکی و قطعات سلولی

شده  داده  نشان  لنفوسیت  )یک  هستند  نرمال  محدوده  در   :WBC مورفولوژی 
است(.

مورفولوژی PLT: در محدوده نرمال هستند.

دهاوخهچ،رتشیبیهاگشیامزآتاعلاطم،ناکماتروصرد:مودلاوسبود؟
مطالعات آهن انجام شد و نتایج به صورت زیر بودند:

Serum ferritin   <10 ng/mL   (RI 12-86) 
Serum iron   24   μg/dL  (RI 65-175) 
TIBC    729 μg/dL  (RI 250-410)
Saturation  3%                 (RI 20-55)



گزارش بیماران هماتولوژیک

صفحه 11

رقفیمنآ؟تسیچصیخشتنیرتلمتحمآهن

 :هتکنهمه ی روش های تشخیصی شامل آندوسکوپی دستگاه گوارش 
فوقانی، کولونوسکوپی و بیوپسی از روده کوچک، منفی بود. بیمار خون فشرده شده 
دریافت کرد و آهن درمانی شروع شد. وی هرگونه روش و تست آزمایشگاهی بیشتر 
را نپذیرفت و به درخواست خود مرخص شد و پیگیری پس از تشخیص را از دست 
داد. علت کم خونی فقر آهن وی را نمی توان مشخص کرد، اما به احتمال زیاد علت 

آن تغذیه ای می باشد.



گزارش بیماران هماتولوژیک

صفحه 12

۳هرامشرامیب

تاریخچه:
مرد 51 ساله، توسط یک پزشک محلی برای تست های روتین قبل از جراحی 
دندان بررسی شد و مشخص شد که دارای هموگلوبین پایین و یک توده بزرگ در 

قسمت فوقانی سمت چپ شکم می باشد.

هنیاعمفیزیکی:
اسپلنومگالی مشخص )انجام شده با سی تی اسکن( از حاشیه سمت چپ تا باالی 

ستیغ ایلیاک وجود دارد. ارگانومگالی دیگری یافت نشد.

شرامشسلولی:

RBC   3.36 x 1012/L 
HGB   10.9 g/dL 
HCT   31.2 % 
MCV   92.8 fL 
MCH   32.4 pg 
MCHC   34.9 g/dL 
WBC   9.3 x 109/L 
 N  14 % 
 L  15 
Abnormal cells 71 (shown) 
PLT         59 x 109/L
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صفحه 13

ملاریوصتخونی:

یمهدیدنوخملاهنیمزنیاردکیژولوفرومتارییغتهچ:لوالاوسشود؟
نتایج الم خون محیطی عبارتند از:

مورفولوژی RBC: نرموسیت نرموکروم
مورفولوژی WBC: سلول های غیر نرمال که دارای هسته ی کروی و دندانه دار 

با الگوی کروماتین خشن می باشند.
مورفولوژی PLT: در محدوده نرمال هستند.

دهاوخهچ،رتشیبیهاگشیامزآتاعلاطم،ناکماتروصرد:مودلاوسبود؟
بیوپسی مغز استخوان: 

از مایع آسپیره  آسپیراسیون: جمع آوری مغز استخوان مشکل بود و مقدار کمی 
شد و در شمارش افتراقی سلول ها همانند سلول ها در خون محیطی، 78/1 درصد 

سلول ها غیر نرمال هستند.
تک  های  سلول  از  منتشر  ارتشاح  یک  با  هیپوسلوالر  صورت  به  بافتی:  مقطع 

هسته ای. فیبروز مغز استخوان نیز افزایش داشته است.
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صفحه 14

سیتوشیمی:  
 :)TRAP( رنگ آمیزی سلول های غیر نرمال با اسید فسفاتاز مقاوم به تارتارات

مثبت
ایمونوفنوتایپ: انجام نشد.

لولسیمسول؟تسیچصیخشتنیرتلمتحممویی
بیمار با داروهای درمانی مناسب تحت درمان قرار گرفت و به خوبی به درمان پاسخ 

داد. وی به پزشک معالج خود برای مراقبت های دیگر ارجاع داده شد.
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صفحه 15

4هرامشرامیب

تاریخچه:
مردی 25 ساله، به مدت چند ماه قبل از مراجعه دارای عفونت های تنفسی فوقانی 
راجعه همراه با تب، تهوع، و تورم غدد تحت فکی بوده است و اشاره کرده است که 

بریدگی دست وی به راحتی بهبود نمی یابد. 

هنیاعمفیزیکی:
فرد دارای آدنوپاتی بزاقی تحت فکی می باشد. ارگانومگالی دیگری یافت نشد.

شرامشسلولی: 

RBC   2.70 x 1012/L 
HGB   9.9 g/dL 
HCT   28.7 % 
MCV   106.3 fL 
MCH   36.9 pg 
MCHC  34.8 g/dL 
WBC   7.9 x 109/L 
 N   4 % 
 L   16 
 M  1 
 E   0 
 B  0 
 Abnormal cells 79 (shown) 
PLT    50 x 109/L


