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 گروه تالیف مدمشاور

صورت  در زانیم نیه اک یدهد، در حال یم شیخطر ابتال به سرطان آندومتر را افزا ائسهیدر زنان  استفاده از استروژن •

 . ابدی یبا پروژسترون کاهش م بیترک

شود، خطر ابتال به  یبه مادران داده م ی( که در دوران باردارDESبسترول ) لیاست لیات یمانند د یمصنوع یاستروژن ها •

 دهد یم شیافزاسرطان واژن را در فرزندان 

 پیشگیری از سرطان

 تغییر سبک زندگی

 از سرطان است.  یریشگیپ در موجود راهبرد نیو موثرتر نیتر میبدون شک مستق گاریترک س •

 ممکن است خطر ابتال به سرطان را کاهش دهد.  زین ییغذا میو اصالح رژ نظماز جمله ورزش م یسبک زندگ راتییتغ ریسا •

 دهد.  یم کاهشرا  یخطر ابتال به سرطان معده و مر جاتیها و سبز وهیاز م یکاف ییغذا میرسد مصرف رژ یبه نظر م •

 (chemopreventionپیشگیری شیمیایی )

 نیممکن است خطر ابتال به چند نیدهد مصرف روزانه آسپر یرا ارائه کرده اند که نشان م یاز مطالعات متعدد شواهد ریاخ یداده ها

تواند بروز سرطان  یم B تیهپات ونیناسیدهد که واکس ینشان مشواهد  زرگ و مالنوم را کاهش دهد.نوع سرطان از جمله روده ب

 .مفید استاز سرطان دهانه رحم را  یریشگیپ یبرا شود،یم زی( تجوHPV) هیکه عل یکبد را کاهش دهد. واکسن

 غربالگری سرطان

قبل از شروع عالئم  هیسرطان در مراحل اول ای میبدخ شیپ یحالت ها صیقادر به تشخ دیسرطان با یغربالگر یبرنامه ها •

در دسترس باشد که  یدرمان دیباشد، با دیسرطان مف یغربالگر نکهیا یبرا ب،یترت نینسبتاً باال باشند. به هم تیبا حساس

در  زیسرطان ن یغربالگر یبرنامه ها نیرا بهبود بخشد. چن هیدر مراحل اول ای میبدخ شیپ یماریمبتال به ب مارانیب جهینت

 مثبت کاذب کم( همراه باشد.  زانیباال )م یژگیارزان و با و ،یرتهاجمیغ دیآل با دهیحالت ا

 . ردیرا در نظر بگ length-time یریو هم سوگ lead-time یریهم سوگ دیسرطان با یمطالعات غربالگر جینتا ریتفس •

• Lead-timeعالمت دار است.  یماریب یقعو ظهور وا یبا غربالگر یماریب صیتشخ نی، زمان ب 

 باشند.  ینرخ رشد متفاوت یسرطان مورد مطالعه دارا یها رمجموعهیدهد که ز یرخ م یزمان length-time یریسوگ •

 یتر یطوالن یرسد بقا ی، به نظر مشدندداده  صیتشخ یبا غربالگر هایی که رشد آهسته دارند و مبتال به سرطان مارانیب •

 از رفتار خود تومور است.  یآنها ناش یماریتر ب یکه در واقع دوره طوالن یداشته باشند، در حال

 صیتشخ یبرا یو ماموگراف ینیبال نهیشود، از جمله معا یم هیسرطان در حال حاضر توص یغربالگر یاز تست ها یتعداد •

دهانه رحم،  طانسر ای یسپالزید صیتشخ یبرا HPV DNA شیو آزما )پاپ اسمیر( کوالیپاپان ریسرطان پستان، اسم

سرطان  صیتشخ یسرم برا PSAرکتوم و  تالیجید نهیسرطان روده بزرگ، و معا ای پیپول صیتشخ یبرا یکولونوسکوپ

 سرطان ریه. یغربالگر یبرا نییاسکن با دوز پا CTپروستات. 
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 گروه تالیف مدمشاور

 ذا کل مطالب فصل در اینجا ذکر شده است.لرنس خون می باشد. رف جزو 50ررسی می شد ولی از دوره این فصل قبال در درس ریه ب

 اپیدمیولوژیتعریف و 

 یماریب صیدر زمان تشخ هیمبتال به سرطان ر مارانیاست که اکثر ب تیواقع نیاز ا یناش یدرازمدت تا حد فینسبتاً ضع یبقا •

 قرار دارند. یا شرفتهیدر مراحل پ

 (. NSCLCکوچک ) ریسلول غ هیو سرطان ر (SCLC) هیسلول کوچک ر نومی: کارساست شده میبه دو نوع عمده تقس هیسرطان ر •

 یهاسرطان %30) یسلول سنگفرش نومیکارس ،(هیر یهاسرطان %40) نومیشامل آدنوکارس NSCLC یشناسبافت یهارگروهیز •

 یگریتر که به طور د فیضع زیبا تما یبافت شناس یها رگروهیاز ز یو برخ ،(هیر یهاسرطان %10سلول بزرگ ) نومیکارس، (هیر

 (.NOSمشخص نشده اند )

 است.  هیسرطان ر جادیا یشناخته شده برا یعامل خطر اصل دن،یکش گاریس یقبل ای یسابقه فعل •

• SCLCیافته استکاهش  گاریسمصرف  وعیآن با کاهش ش وعیمرتبط است که ش اتی، به طور خاص، آنقدر با مصرف دخان. 

 شود.  یم دهید یگاریرسی( در افراد غنومیداده شده )معموالً آدنوکارس صیتازه تشخ یاهNSCLCدرصد از  15تا   •

که  ستا یدر افراد هیمتفاوت از سرطان ر یماریب کی یگاریسدر افراد  هیمشخص شده است که سرطان ر ر،یاخ یهادر سال •

 .گذاردیم ریتأث تراپیونوایمو پاسخ به  یکیژنت یهانهیزم ،یآگهشیو بر پ هرگز سیگار نکشیده اند

( متناسب دنیکش گاریمصرف شده در سال )پک در روز × سال س گاریبا تعداد پاکت س یبه طور کل هیخطر ابتال به سرطان ر •

 رسد. یبه اوج خود م یبروز آن در دهه ششم و هفتم زندگ زانیاست و م

 را دارند.  هیر ه سرطانابتال بادامه داری برای خطر  ی خودسابق در طول زندگ یها یگاریس  •

 هستند. هیدر معرض خطر ابتال به سرطان ر یگاریرسیاز افراد غ شتریب %30از  شیب passive smokerافردا  •

 مانند قرار گرفتن در معرض آزبست و نفت است.  یطیشامل خطرات مح هیعوامل خطر سرطان ر ریسا •

 نیشود. قرار گرفتن در معرض رادون همچن یگرفته م آزبست در نظر در مواجهه با هیکوفاکتور مهم سرطان ر کیبه عنوان  گاریس •

 .دهد یم شیرا افزا هیخطر ابتال به سرطان ر

 . شودیم دهید دنیکش گاریس ی گسترده تری از با سابقه مارانیعمدتاً در ب KRASبا  افتهیجهش هیر یهاسرطان •

با ، ترجوان یهاتیهستند، معموالً در جمع ALK 2p23 ییبازآرا یکه دارا ییهاو سرطان افتهیجهش EGFRبا  هیر یهاسرطان •

 .شوندیم دهید در زمان تشخیص، سال 55 باًیتقر یسن نیانگیم

 

 

 سم های ریهنئوپال: 4 فصل

 یدمیو
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 آپدیت خون و انکولوژی

 ندول منفرد ریوی

 کمتر است.  ایمتر  یسانت 3است که قطر آن  هیر رو گرد دمنفرد  عهیضا کی( SPNمنفرد ) یویندول ر •

)مانند مالنوم  یویخارج ر میبدخ یبرونش و متاستازها دینوئیکارس یشامل تومورها یعلل احتمال ری، ساهیر هیعالوه بر سرطان اول •

 باشد.  ی( مضهیپستان و ب ه،یکولون، کلسرطان سارکوم،  م،یبدخ

از جمله  ،یقارچ یها یماری)از ب یعفون یها نولوم)هامارتوما(، گرا هیر میخ وشخ یتومورها :شامل میعلل خوش خ •

ی(، دیور یانیشر ی)ناهنجار یعروق یها یناهنجار ه،ی(، آبسه رییایکوباکتریما یماریو ب کوز،ایدومیوئیدیو کوکس ستوپالسموزیه

 شکاف(. کیجنب محبوس شده در  عیو تومور کاذب )ماآتلکتازی گرد 

 هستند.  میبدخ ادیبزرگتر به احتمال ز عاتیباشد. ضا دیمف یصیتواند از نظر تشخ یم SPN کی یوگرافیراد یها یژگیو •

 عاتیضا یاحتمال برا نیبودن دارند. ا میدرصد احتمال بدخ 9/0بدون سابقه سرطان،  مارانیمتر در ب یلیم 7تا  4با قطر  عاتیضا •

 . ابدییم شیدرصد افزا 50به  تسان 2بزرگتر از  عاتیضا یدرصد و برا 18به  سانت 2متر تا  یلیم 8با قطر 

 . است کولهیاسپ اینامنظم  یمرزها یاغلب دارا میتومور بدخ و شخصصاف و م یمرزها یدارا معموال میتومور خوش خ •

. مرتبط هستند میخوش خ ی( با تومورهایازی)پوست پ laminatedپاپ کورن، منتشر و  ،یمرکز ونیکاسیفیکلس یالگوها •

 هستند. میبدخ ادیبه احتمال ز stippled ای)نامتقارن(  eccentric یها ونیکاسیفیبا کلس عاتیبرعکس، ضا

دسترس باشد،  درهر زمان که  یقبل یهابا اسکن یربرداریمطالعات تصو سهیآن با مقا یداریپا ای SPN شرفتیپ زانیم یابیارز  •

 ground-glassندول های  یباشد، به استثنا میاست که بدخ دیاست، بعنکرده  رییسال تغ 2از  شیب یکه برا SPNمهم است. 

 باشند.با رشد آهسته  در جا نومیکه ممکن است نشان دهنده آدنوکارس

 درمان

 سرطان سلول کوچک ریه

ی درمان یمیها با ش SCLCبرداشت، اما اکثر بصورت جراحی ها را  SCLCتوان  یاوقات م ید، گاهونش افتیاز متاستاز  یاگر شواهد

در مرحله  SCLCشود.  یدرمان م cureبا هدف  یبیترک یدرمان یمیبا مرحله محدود با ش SCLCشوند. یدرمان م سیستمیک

و  یعوارض جانب زانیم نیکمتر دایبه عالوه اتوپوز نیکربوپالت شود. یدرمان م نیتسک هدفبا  ییبه تنها یدرمان یمیگسترده با ش

 کند.  یم لیدر مرحله گسترده تبد یماریب یبرا یانتخاب یدرمان یمیا به شبقا را دارد، که آن ر نیبهتر

 یمارانی. بمفید است دایخط اول به همراه اتوپوز نیبه کربوپالت (،ICPI) یمنیا checkpointمهارکننده  ، یکزومابیآتزول افزودن

از درمان مجدد با  ه،یبا درمان اول یماریبماه کنترل  6به حداقل  یابیدر صورت دست توانندیاند، مکه قبالً تحت درمان قرار گرفته

 رادیاسیونمعمول است.  ه،یاول یبا وجود پاسخ درمان شروندهیپ یبهره ببرند. عود با مقاومت درمان دایبه همراه اتوپوز نیکربوپالت

 یبرا نیهمچن PCIبخشد. یم بودبه یدرمان یمیش لیبا مرحله محدود پس از تکم یماریرا در ب یکل ی( بقاPCI) مهجمج رانهیشگیپ

 .است مطلوب هیاول یدرمان یمیدر مرحله گسترده پس از پاسخ خوب به ش یماریمبتال به ب مارانیب
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 آپدیت خون و انکولوژی

 درمان

 ریبخش درگالپاراسکوپیک  رزکسیوناست.  یدرمان انتخاب یجراح رزکسیون، رزکتقابل  یماریمبتال به ب مارانیب یبرا •

 .شود یم هیکننده، توص هیتخل یتمام غدد لنفاو یکولون، همراه با مزانتر مربوطه حاو

است.  کیپاتولوژ یها افتهی( بر اساس ادجوانت یدرمان یمیش یعنی) یپس از جراح یدرمان یمیدر مورد ش یریگ میتصم •

+(، T ،N)هر  IIIمرحله  یماریب یشود. برا ینم هیتوص ی ایدرمان یمیش چی(، هT2 ،N0 ای T1) یماریب Iمرحله  یبرا

 ماه 6که به مدت  ن،یپالتی( با اگزالنیتابی، کپسFU-5) نیدیمیریاز فلوروپ یبیشود. ترک یم هیوصبه شدت ت یدرمان یمیش

 است.  درمانشود، استاندارد  یم زیتجو

از  ج،یبهبود نتا یشود. برا یتواند منجر به عوارض قابل توجه یهمراه است که م یعود موضع یسرطان رکتوم با نرخ باال •

 کامل مزورکتال باشد. رزکسیونشامل  دیبا یشود و جراح یقبل از عمل استفاده م یو پرتودرمان یدرمان یمیش

 باشد.  یمقابل استفاده  نوتکانیریو ا نیپالتیها، اگزال نیدیمیریفلوروپ ک،یستاتورکتال متاسرطان کول یبرا •

هستند،  MSI-H/dMMR یتومورها یکه دارا کیمبتال به سرطان کولورکتال متاستات مارانیب یبرا یگرید نهیگز •

، ipilimumabبا  بیدر ترک همو  یعامل کتبه عنوان  هم ولوماب،ینی، منیا checkpointاست. مهارکننده  یمونوتراپیا

 شده است.  دییند، تاه اکرد شرفتیپ استانداردکه پس از درمان  یمارانیب یبرا FDAتوسط 

 باشد.( CEA) یسطح سرم یریاسکن و اندازه گ یت یمنظم، س یکیزیف معاینهشامل  دیبا پس از درمان رتنظا •

( پس از درمان بریو ف جاتیها، سبز وهیم شیافزا ،یرمز و چرب)کاهش گوشت ق ییغذا میو اصالح رژ یبدن تیفعال شیافزا •

 مرتبط است افتهیبهبود  جیبا نتا

 ارجاع شود. کیبه مشاوره ژنت دیبا یسندرم نیبه چن ودنخطر خانواده است، در صورت مشکوک ب یابیارزیک نکته مهم  •

 5 یبقا زانیم ک،یمتاستات ریغ یماریب یبرا رد. دا را یآگه شیپ نی، سرطان کولورکتال بهترGI یسرطان ها انیدر م: پیش آگهی

 را بهبود بخشد. جیتواند نتا یم یزودهنگام با غربالگر صیتشخ است رمتغی ٪95 تا ٪50از  یغدد لنفاو یریدرگ زانیساله بسته به م

 سرطان آنال

مبتال به عفونت  مارانیدر ب نیهمچن ( مرتبط است.HPV) یانسان یلومایپاپ روسیبه شدت با عفونت و سرطان نیا: اپیدمیولوژی

و  زبانیم فیضع یمنیا لیبه دل ادیبه احتمال ز ،دارند یمقعد یکه مقاربت جنس یافراد( و در HIV) یانسان یمنینقص ا روسیو

 سرطان است. نیساز ا شیپ عاتیضا Condyloma acuminata است. ترعی، شاHPVانتقال  شیافزا

 پاتولوژی

 شده استدیده  یسلول سنگفرش نومیسارک ینوع یبافت شناسدر  •

• HPVسرکوبگر تومور  یشدن ژن ها رفعالی، باعث غ18و  16انواع  ژهی، به وTP53  وRB1 یروسیو یها نیپروتئ قیاز طر 

E6  وE7 ستا نومیکارسبه  یینها پیشرفتشود که مستعد  یم. 

 شود. آنالتواند منجر به سرطان  یم زیمکرر مقعد ن ستولیو ف فیشر ایروده  یالتهاب یماریاز ب یمزمن ناش یالتهاب موضع  •
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 امتیاز ویژگی

 محل کنسر

 نکراس( :بسیار پر خطر)معده و پا

 تناسلی به جز پروستات( :-پرخطر)ریه، لنفوم، ژنیکولوژی، ادراری

 

 امتیاز 2

 امتیاز 1

 امتیاز 1 قبل از شیمی درمانی 350000پالکت بیش از 

 امتیاز 1 قبل از شیمی درمانی 10هموگلوبین کمتر از 

 امتیاز 1 قبل از شیمی درمانی 11000لکوسیت بیش از 

BMI  امتیاز 1 35بیشتر مساوی 

 

 یا بیشتر امتیاز، خطر باال می باشد. 3امتیاز خطر متوسط و  2تا  1درصورت کسب صفر امتیاز، خطر پایین،  •

از لخته منجر به کاهش  یریشگیبه عنوان پ کسابانیو آپ واروکسابانیبا استفاده از ر khoranaپرخطر  یسرطان مارانیمطالعات ب •

 یبه طور معمول توسط انجمن انکولوژ یالکسیحال، پروف نیبا ا شده است. درصد 5حدود  یزیخطر با سطح خونر یدرصد 50

 شود. ینم هیتوص کایآمر ینیبال

 پاراگراف با خط کشی مشخص شده است()موارد جدید ذکر شده اند و یا در یک خط یا  

 نکات جدید اتیولوژی:

 هستند.  ASXL1و  DNMT3A ،TET2 یکیتنژ یاپ یکننده ها میکنند شامل تنظ یم رییکه معموالً تغ ییژن ها •

مبتال  مارانیمرتبط است. ب شرایط مدیکال رینه تنها با تکامل سرطان خون بلکه با سا CHIP رایمهم است ز CHIPمطالعه  •

 .بیشتری دارند یعروق یقلب ریخطر مرگ و م نیهمچن CHIPبه 

در  رییو تغ کیآترواسکلروت پالکرشد  عیه تسرمنجر ب یکلونال و نفوذ یها تیاز مونوس یناش "یالتهاب شیپ"حالت  •

 شود. یم یقلب ریمودلینگ

 .رسد یعاقالنه به نظر م CHIPمبتال به  مارانیدر ب یعروق یاصالح خطر قلب •

 نکات جدید یافته های ژنتیکی:

 نازیک نیزرویکه همراه با جهش ت یزمان ژهیو(، بهNPM1 ن،ی، نوماترB23 یاهسته نی)فسفوپروتئ نیجهش نوکلئوفوسم •

3 (FLT3 مربوط به )fms تظاهر می یابد.شکل«  ی»فنجان یاهسته یباشد، اغلب با مورفولوژ 

 .استمرتبط  TP53 جهش و del(5q) ،del(7q) معموال با سن باالتر •

 لوسمی میلوئیدی حاد: 7 فصل

 یدمیو
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 اضافه شده است. 50این فصل قبال جزو منابع امتحان نبوده و از دوره 

 ساختار و عملکرد ت،یگرانولوس یعیرشد طب

 ها لینوتروف

با هسته  یکیهستند. آنها از نظر مورفولوژ یطیغالب در خون مح WBCمورفونکلئر(  یپل یها تیلکوس یعنیها ) لینوتروف •

segmented  هستند صیمهم هستند، قابل تشخ یکه از نظر عملکرد یتوپالسمیس یهاو گرانول. 

 . ابندی یها دست م یباکتر یبه کشتن درون سلول توزیو فاگوس یچسبندگ ،ماژیناسیون ،یکموتاکس قیها از طر لیروفنوت •

ها ( از عروق به بافتهالینوتروف ژهی)به و هاتی( با مهاجرت مختل لکوسLAD) تیلکوس یکمبود چسبندگ یهاسندرم •

. شودیم ییایمکرر باکتر یهاچرک، اختالل در بهبود زخم و عفونت لیدر تشک یناتوان ،یلیکه منجر به نوتروف تهمراه اس

 شود.  یم یشده ناش زهیاپسون یها یکردن باکتر توزیعدم فاگوسو هم از  یچسبندگ ییهم از نارسا یماریب

و بخش  C3b یبرا یسطح یها رندهیگ یدارا لیشوند. نوتروف یم زهیاپسون C3b ای نیمونوگلوبولیا یاهداف با اتصال سطح •

Fc نیمونوگلوبولیا G واکوئل  کی کند. سپس هدف در یو اتصال به هدف اپسون شده را فراهم م ییاست که امکان شناسا

 شود. یم بیدر داخل سلول ترک لینوتروف یشود که با گرانول ها یغرق م کیتیفاگوس

کاهش  ایاست. فقدان  یواحد ریچند ز میآنز کی دازیاکس NADPHاست.  یها انفجار تنفس یکشتن باکتر یاصل سمیمکان •

 شود یم (CGD)گرانولوماتوز مزمن یماریکند و منجر به ب یها را مختل م یواحدها، کشتن باکتر ریاز ز کیهر  تیفعال

 هستند. یکننده زندگ دیتهد ییایباکتر یمستعد ابتال به عفونت ها مارانیکه در آن ب یمادرزاد یماریب کیکه 

 لیو کشتن با واسطه نوتروف یسازدر فعال یمهم یو عملکردها دهندیم یظاهر مشخص هالیبه نوتروف لینوتروف یهاگرانول •

 یشوند. آنها حاو یم افتیها  تیها و مونوس لیشوند و در نوتروف یم جادیا دیلوئیم زیتما لیدر اوا هیاول یل هادارند. گرانو

 هستند یخنث یو پروتئازها دروالزهایه دیاس داز،یلوپراکسیاز جمله م نیپروتئ یادیتعداد ز

( آن را electrone denseمشخص ) گرانوالر ظاهر لیشوند و به نوتروف یم جادیا زیتما ریبعداً در مس هیثانو یگرانول ها •

هستند.  نازیکالژناز و ژالت کسیاصالح کننده ماتر یها میو آنز نیترانس کوباالم ن،یالکتوفر یگرانول ها حاو نیدهند. ا یم

 یمعمل  یضد باکتر یها نیها به عنوان پروتئ یاز باکتر B12 نیتامیآهن و و یبا جداساز نیانسکوباالمو تر نیالکتوفر

 کنند.  یم هیبافت همبند را در محل التهاب تجز نازیکنند و کالژناز و ژالت

به طرز  ئمعال دازیلوپراکسیشده است. فقدان م فینادر توص ینیبال یدر سندرم ها لینوتروف یدر گرانول ها یناهنجار •

 هیکمبود گرانول ثانو باشد. همراه یقارچ یکند و ممکن است با نقص در کنترل عفونت ها یم جادیا فیخف یزیشگفت انگ

 همراه است. ییایباکتر یدر خطر عفونت ها یجزئ شینادر است و با افزا

 

 اختالالت گرانولوسیت و مونوسیت: 9 فصل

 یدمیو
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 اضافه شده است. 50این فصل قبال جزو منابع امتحان نبوده و از دوره 

 یهابا پاسخ به پاتوژنکه هستند،  اکتسابی یمنیواسطه پاسخ ا هاتیاست. لنفوس تیلنفوس یمنیا ستمیس یسلول مرکز: مقدمه

 یاصل یدو دسته عملکرد .کنندیرا فراهم م یمنیا ستمیس اختصاصیتمجدد، در برابر عفونت  مدتیطوالن یمنیا جادیخاص و ا

 شوند. یم زیو عملکردشان متما یژن یآنت یها رندهیمحل رشد، گبا  T یسلول ها و B یها سلول ها تیلنفوس

 

 تکامل، عملکرد، و لوکالیزاسیون لنفوسیت

 Bسلول های 

پاسخ  کی جادیآنها ا یشوند. عملکرد اصل ی( مشخص میباد ینتآ یعنی) یسطح یها نیمونوگلوبولیبا ا B یسلول ها •

 است. یاختصاص یها یباد یآنت دیژن ها با تول یهومورال به آنت یمنیا

 نیمونوگلوبولیتوسط ا یو به آسان کنندیدر سراسر بدن مهاجرت م یدیبالغ از مغز استخوان به بافت لنفوئ B یهاسلول •

 .شوندیم ییشناسا CD21، و CD19 ،CD20، از جمله Bل خاص سلو یهاژنیسطح سلول و آنت

 به زیشوند و تحت تما یفعال م ریتکث یبالغ برا B یسطح سلول، سلول ها نیمونوگلوبولیژن به ا یدر پاسخ به اتصال آنت •

 یادیز ریدهند و مقاد یخود را از دست م Bسطح سلول  ینشانگرها شتریکه ب رندیگ یقرار م یانیمرحله پا سلپالسما

 کنند.  یم دیمحلول تول یها یباد یآنت

 Tسلول های 

 ندیفرآ کیتحت  Tسلول  یسازها شیپ موس،یکنند، در ت یمهاجرت م موسیاز مغز استخوان به ت Tسلول  یسازها شیپ •

سطح  یها نیو کسب پروتئ T (TCR)سلول  رندهیگ یژن ها انیو ب ییکه شامل بازآرا رندیگ یقرار م زیهماهنگ تما

 .CD8، و CD3 ،CD4، از جمله است T یاست که منحصر به سلول ها یسلول

در  T ی+. پس از بلوغ و انتخاب سلول هاCD8+ و CD4 یشده اند: سلول ها لیتشک یبالغ از دو گروه اصل T یسلول ها •

 یممهاجرت  یطیمح یمنیا ستمیدر س نقاط ریطحال و سا ،ی+ به غدد لنفاوCD8+ و CD4بالغ  T یسلول ها موس،یت

 کنند. 

 اختالالت لنفوسیت: 10 فصل

 ویدمی
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 یاز عود بعد ییباال زانیبا م ماندهیباق یوگرافیراد یها یبعد از درمان با ناهنجار ایمثبت مداوم در طول  PETاسکن  •

 دتریشد BEACOPP میدر نظر گرفته شوند. رژ یفور  salvageدرمان  ای یوپسیب یبرا دیبا مارانیب نیهمراه است و ا

 دهد.  شیافزا یموارد نیرا در چن هیدرمان اول زانیممکن است م

 .نادر است،  NLPمبتال به نوع  مارانیب یسال به جز برا 5. عود پس از دچار عود می شوند سال 2در عرض  ، مارانیاکثر ب •

 یش آگهی پ

گذارند عبارتند  یم ریبقا تأث ایعود که بر خطر پروگنوستیک شوند. عوامل  یدرمان م نیمبتال به لنفوم هوچک مارانیاکثر ب •

باال،  B ،ESRسال، عالئم  40سن باالتر از  ر،یدرگ یگره یاز نواح یادی، جنس مذکر، تعداد زLD ای MC یاز: بافت شناس

 متر(. یسانت 10بزرگتر از  توده ی ایسوم  کیاز  شیتا ب استنی)به عنوان مثال، گشاد شدن مد میحج یماریو ب

 است. جهینت یمعتبر برا ینیب شیپ کی ص،یدر هنگام تشخ ریبر اساس هفت متغ ،یالملل نیب یهآگ شیپ ازیامت  •

 

 

ارجاع داده شده که جزو منابع  47یل در این فصل توضیح داده نشده است و به فصل س( در کتاب سیALLلنفوئیدی حاد )لوسمی 

 جزو منابع امتحان نیست!!! ALLاز سیسیل، و  CLLهستند از هاریسون و جزو رفرنس  CMLو  AMLامتحان نیست! به عبارت دیگر 

 چکلوسمی لنفوسیتیک مزمن و لنفوم لنفوسیتیک کو

 کی Bسلول  CLLکند.  یزنان مبتال م ردو براب را متحده است و مردان االتیدر ا ینوع لوسم نیتر عیشا: تعریف و اپیدمیولوژی

اساساً با  CLLشود.  یمشخص م Bکوچک با منشاء سلول  یها تیفوساست که با گسترش و تجمع لن یتیلنفوس میاختالل بدخ

اگرچه ممکن است در هر مرحله  CLLاست.  یماریب نیا یاست اما نشان دهنده شکل لوسم کسانی Bکوچک سلول  یتیلنفوم لنفوس

داده  صیسال تشخ 50 یاالن باالدرصد موارد در بزرگس 90از  شیو ب ابدییم شیسن، بروز آن افزا شیرخ دهد، اما با افزا یاز زندگ

 دهد. یرا نشان م یکیژنت یمبنا کیموارد  یدر برخ CLL یخانوادگ تجمعناشناخته است.  CLLعلت  .شودیم

 . ابدی یم شیو حشره کش ها افزا agent orange ،یآل یابا قرار گرفتن در معرض حالل ه CLLخطر ابتال به   •

 .ندارند یارتباط CLLخطر ابتال به  شیافزابا  یو سبک زندگ ییغذا میرژ یفاکتورها •

 توزیبه عنوان لنفوس تیوضع نیکلونال است. ا B یسلول ها ریبدون عالمت است که شامل تکث ینیمرحله بال کی CLLقبل از  •

 CLLبه  لیاست. خطر تبد صیسال قابل تشخ 60 باالی افراد از ٪5از  شیدر ب MBLشود.  یم دهینام B (MBL)مونوکلونال 

 بیمارانی تحت نظر قرار می گیرند.چنین . تاس سال در ٪1 باًیبه درمان دارد تقر ازین که

 نئوپالزی های لنفوئید: لوسمی لنفوئید: 12 فصل

 یدمیو
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 آپدیت خون و انکولوژی

 

 نیمونوگلوبولیو ترشح ا دیتول لیل هستند که به دلکلونا Bسلول  یها یماریاز ب یگروه ا،یسکرازید ای سل هااختالالت پالسما •

 مرتبط هستند. گریکدیبه  M نیمونوکلونال به نام پروتئ

توان آن را در  یکه م ت( اسیجزئ ایهمگن )کل  نیمونوگلوبولیمولکول ا کی سل هاپالسما یسکرازید یشگاهیمشخصه آزما  •

 داد. صیتشخ نیادرار با الکتروفورز پروتئ ایسرم 

ارتشاح استخوان و مغز استخوان  میو اثرات مستق M نیپروتئ کیستمیاختالالت ممکن است با اثرات س نیا ،ینیر بالاز نظ  •

 شود.  یم شده دیسبک تول یها رهیرسوب زنج قیاز طر یبافت بیمنجر به آس هیاول دوزیلوئیمشخص شوند. به عنوان مثال، آم

 است. سل هاو اختالالت پالسما NHL یها یگژیاختالل با و کی Waldenström ینمیماکروگلوبول •

و  لومایم پلی( و پس از آن مولتMGUSنامشخص ) تیمونوکلونال با اهم یگاموپات سل هاپالسما یسکرازید نیترعیشا •

 است.  یبافت نرم خارج مدوالر ایکلونال استخوان  یپالسما یهاتومور منفرد متشکل از سلول کیاست که  تومایپالسماس

مونوکلونال  یگاموپات ز،یغدد درون ر ،یارگانومگال ،ینوروپات ی)پل POEMSشامل سندرم  جیرا رکمت سلپالسما یها یسکرازید •

نیز  هیاول دوزیلوئیو آم نیسنگ رهیبا زنج یماریب ک،یاستئواسکلروت لومیبه عنوان م نیهمچن، ( استیپوست یها یو ناهنجار

 شود. یشناخته م

 یشگاهیهر گونه شواهد آزما ابیمرتبط آشکار و در غ یماریبدون ب یسرم از فرد نیروفورز پروتئدر الکت M نیکه پروتئ یهنگام •

 شود. یم نییتع MGUSشود، به عنوان  یم افتی پالسماسل هابر اختالل  یمبن یگرید ینیبال ای

•  MGUS نیپروتئ یسرم نییبا سطوح پا M (<3 عدم وجود پروتئتریل یگرم در دس ،)10کمتر از  ،اربنس جونز ادر نی ٪ 

 شود.  یم فیتعر کیتیل یاستخوان عاتیو ضا یویکل یینارسا ،یپرکلسمیه ،آنمی، و عدم وجود مغز استخوان پالسماسل های

• MGUS ابدییم شیآن افزا یسن فراوان شیاست و با افزا لومایاز م ترعیشا. 

•  MGUS برابر(  7در معرض خطر ) یعموم تیبا جمع سهیدر مقا مارانیشود و ب یدر نظر گرفته م میبدخ شیپ تیوضع کی

آشکار تنها در  پالسماسلنئوپالسم  کیبه  MGUS شرفتیوجود، پ نیهستند. با ا میبدخ پالسماسل یسکرازید ایآشکار  لومیم

ت با غلظ مارانی، در بIgM ای IgAنوع  M یها نیبا پروتئ مارانیدر ب شرفتیخطر پ دهد. یدر سال رخ م مارانبی از ٪1حدود 

 است. شتریب ، λ-به-κسبک آزاد  رهیزنج یعیرطبیغ بتبا نس مارانیو در ب تر،یل یگرم در دس 1.5از  شیب M نیپروتئ هیاول

قبل از شروع  لومایم پلیبه مولت شرفتیپ صیتشخ یساالنه، از جمله الکتروفورز سرم، برا یابیتحت ارز مارانیشود که ب یم هیتوص

 .رندیعوارض آشکار قرار گ ایعالئم 

 (.بعدصفحه )جدول  افتیپالسما  یسلول ها یسکرازیاز د ریغ میو بدخ میخوش خ طیتوان در شرا یرا م M یها نیپروتئ •

 

 نئوپالزی های لنفوئید: دیسکرازی پالسماسل: 13 فصل

 یدمیو
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 تشخیص اختالالت هموگلوبیننکات جدید 

 ،آنمی یسابقه خانوادگ هستند.  co-dominant ایاختالالت اتوزومال مغلوب  ن،یموارد نادر، تمام اختالالت هموگلوب یبه استثنا

 ای( HPLC) عیما یتوسط کروماتوگراف نیهموگلوب میتقس .است ،یعالمت دار و تاالسم یها ینوپاتیمشترک اکثر هموگلوب یگژیو

می را فراهم  یقطع صیامکان تشخ نیگلوب یژن ها DNA یتوال نییعت مفید است. صیتشخ دییتأ یغلب براا ،یرگیالکتروفورز مو

 است. یکیموارد مشاوره ژنت اکثر ازین شی، پDNAبر  یمبتن صیکند. تشخ

 :)کل جدول زیر مطالعه شود( جدول بسیار مهم زیر، تغییر داشته است: بیماری سیکل سل

 الکتروفروز Hbسطح  تظاهر بالینی بیماری

Sickle cell 

trait (HbAS) 

هماچوری، نکروز پاپیالری، هیپوستنوری، افزایش بروز بیماری مزمن کلیوی. 

 ؛ سکته؛ انفارکتوس طحال در ارتفاع؛ رابدومیولیزVTEخطر برابر افزایش  4تا  2
 HbA: 60–70 نرمال

HbS: 30–40 

Sickle cell 

anemia 

(HbSS) 

استئونکروز، انفارکتوس مرتبط با انسداد عروق: درد، سندرم حاد قفسه سینه، 

طحال مرتبط با همولیز: سکته مغزی، واسکولوپاتی ریوی و سیستمیک، 

 ه صفرا زخمی پا، پریاپیسم، زخم پانفروپاتی، سنگ کیس

 10تا  7
HbS: >75 

HbF: 2–25 

HbA2: 3–4 

HbS-β0 

thalassemia 

 HbSSمشابه 
 11تا  8

HbS: >75 

HbF: 2–15 

HbA2: 5–6 

HbS-β+ 

thalassemia 

 است HbAو بسته به درصد  HbSSمیزان عوارض حدود نصف میزان  

 14تا  10

HbS: 60–90 

HbA: 5–40 

HbF: 1–10 

HbA2: 5–6 

HbSC 
 .HbSSبیماری تقریباً بدون عالمت تا شدید؛ حدود نیمی از میزان عوارض 

 افزایش خطر ابتال به رتینوپاتی
 HbS: 50 14تا  10

HbC: 50 

HbSE 
 است. عالئم با تاخیر +HbS-βاز نظر بالینی شبیه تاالسمی 

 13تا  9
HbS: 65 

HbE: 35 

HbF: 1-5 

HbSS- α 

thalassemia 

 اما با سکته و زخم پا کمتر و بیماری عروق ریوی و کلیوی کمتر HbSSمشابه 
 11تا  8

HbS: >75 

HbF: 2–15 

HbA2: 4–5 

HbS-HPFH 
 است و بدون عالمت است HBBشایع ترین ژنوتیپ به دلیل حذف های زیاد 

 14تا  11
HbS: 70 

HbF: 20–30 

HbA2: 1–2 

 اختالالت هموگلوبین: 18 فصل

 یدمیو
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 دسته بندی
 Hbسطح 

 MCV سطح

 الکتروفروز

 هموگلوبین
 ویژگیهای بالینی

 traitسمی بتا تاال
10–14 
60–80 

HbA: 94 

HbF: 1–2 

HbA2: 4–6 

تاالسمی. حامل های  β0یا   +βهتروزیگوسیتی برای جهش های 

و شاخص های گلبول قرمز طبیعی داشته  HbA2می توانند  "ساکت"

 باشند.

بتا تاالسمی غیر 

وابسته به انتقال 

خون )تاالسمی 

 اینترمدیا(

7–12 

65–80 

HbA: 60–90 

HbF: 10–40 

HbA2: 4–6 

با نیاز نادر یا بدون نیاز به انتقال خون تعریف شده است. توسط بسیاری 

 +βهای های مختلف از جمله هموزیگوسیتی برای جهشاز ژنوتیپ

هموزیگوت با ظرفیت  β، تاالسمی αو  βخفیف، ترکیبی از تاالسمی 

ری لود آهن، بیماافزایش شود. باال و بسیاری دیگر ایجاد می HbFتولید 

 ترومبوآمبولیک و فشار خون ریوی از رویدادهای بالینی اصلی هستند.

بتا تاالسمی وابسته 

به انتقال خون 

 )تاالسمی ماژور(

2–4 

50–80 

HbA: 0–5 

HbF: 90–

100 

HbA2: 2–5 

ناشی از بسیاری از ژنوتیپ های مختلف از جمله هموزیگوسیتی و 

رکیبی از تاالسمی ، ت+βو  β0هتروزیگوسیتی ترکیبی برای جهش های 

β  وα  است ؛ شالتور آهن مورد نیاز است. کننده درمان، . پیوند 

 HbE 5–8بتا تاالسمی 

60–70 
HbE: 50–70 

HbF: 30–50 

رایج در جمعیت جنوب شرق آسیا؛ در برخی از قسمت های دنیا ، شایع 

 HbFو  HbE، تنها HbE-β0ترین تاالسمی شدید است. در تاالسمی 

وجود دارد. وابستگی به  HbE-β+ ،HbAدر تاالسمی  یافت می شود.

 انتقال خون تا حدی به جهش تاالسمی بستگی دارد.

δβ  تاالسمی و

 هموگلوبین لپور
11–12 

65–75 

HbA: 70 

HbF: 7–13 

HbA2: 2 

می شود. هموگلوبین  δβگلوبین باعث تاالسمی -βو  -δنادر؛ حذف ژن 

 %100ند. هموزیگوت ها هست فیوژنزنجیره های گلوبین ، های لپور

HbF  گرم در دسی لیتر دارند. 11-10با هموگلوبین 

 HPFH 12–14حذف ژن 

75–85 

HbA: 70 

HbF: 15–30 

HbA2: 2 

گلوبین می شود. -βو  -δنادر؛ حذف های بزرگ باعث حذف ژن های 

 دارند. آنمیبدون  HbF %100هموزیگوت ها که بدون عالمت هستند 

 

 آهن انتقال خون و شالسیون

 یآهن خوراک تورالشهمراه با  تر،یل یگرم در دس 10.5تا  9 قیقبل از تزر نیهفته با هدف غلظت هموگلوب 4تا  2خون هر  قیتزر •

 حال نیکرده و در ع یریجلوگ اندوکرینوپاتیو  یوپاتیومیکارد انجام می شود و از یاضاف یاز تجمع آهن سم یریجلوگ یبرا

 افزایش داده است. سال 50حداقل سن  تاعمر را تا  طول

 .ابدی امهزودتر شروع شود، بدون وقفه باشد و مادام العمر اد دیآهن با ونیالسشمؤثر بودن، انتقال خون و  یبرا •

مانند  یماریاحتمال دارد به عوارض متعدد مرتبط با ب شتریمؤثر برخوردار نبودند، ب ونیالسش تیکه از مز یترمسن مارانیب  •

 مبتال شوند.  یویکل ییکبد و نارسا یماریب ،کرینوپاتیاندواستخوان،  یپوک
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 یق و تشخیص افتراقی آن ها(جدول زیر جدید و بسیار مهم است )عالئم پس از تزر: واکنش های نامطلوب به اجزاء خون

 تشخیص افتراقی عالمت و تعریف

 یگراد(سانت درجه 38≤تب )

 :-دقیقه +/ 15درجه سانتی گراد در  1-2+

 تنگی نفسو  لرز •

 هموگلوبینوری، DIC، اختالالت گوارشی، افت فشار خون •

 یا

 ساعت 4سانتیگراد در عرض درجه  1-2+

FNHTR 

 در فرآورده خون Agو همزاد  HLAایمن سازی ضد 

TRALI با تنگی نفس در ابتدا 

 عفونت باکتریایی منتقل شده از طریق انتقال خون

 همولیز

میلی متر جیوه در فشار خون  30هیپوتانسیون )کاهش بیشتر از 

 سیستولیک(

 شوک سپتیک، آنافیالکتیکشوک ، شوک همولیتیک

TRALI با تنگی نفس در ابتدا 

 پس از انتقال خونساعت  6ظرف  TRALI تنگی نفس

TACO  ساعت پس از تزریق خون 6ظرف 

 ساعت 4آلرژی شدید فوری؛ در عرض 

 (ترمیک، سمی، مکانیکی ک،ایمونولوژی) همولیز داخل عروقی هموگلوبینوری

 ساعت 3تا  2بدن در عرض  2/3راش: کمتر از 

 ساعت یا در عرض 3تا  2بدن در طی  بیش از دو سوم

 همراه با تنگی نفس و شوک 5minرض بدن در ع دوسوم بیش از 

 آلرژی جزئی

 آلرژی شدید

 آنافیالکسی

 همولیز تاخیری زردی

 آلوایمیونیزیشن آلوآنتی بادی جدید

 GVHD هفته پس از تزریق خون 6روز تا  2بثورات، اسهال و تب 

 پورپورای پس از تزریق خون روز پس از تزریق خون 12تا  5خونریزی لثه، پورپورا 

 اضافه بار آهن پس از تزریق ایی قلبی، کبدی و/یا کلیه در بیمارانی که مکرر تزریق دارندنارس

بررسی از باال به پایین پس از اینکه اهداکننده خون متعاقباً آلوده 

 .شده است

پایین به باال پس از اینکه دریافت کننده دیگری از همان بررسی از 

 .اهدای خون آلوده شده است

 ماه 6در عرض عالئم عفونی 

 عفونت منتقل شده از طریق انتقال خون

 

( %18) زی(، همول26%) TRALI(، پس از آن 32%)( TACO) مرتبط با انتقال خون اضافه بار گردش خون ریعلل مرگ و م نیتر عیشا

 (TACO= transfusion associated ciculatory overload) .است( %14) سیو سپس
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 چسبندگی پالکتی

 GPIIb/IIIa یها ستیاستفاده از آنتاگون امکان ،یپالکتمیخ  لیپالکت و تشک یدر چسبندگ GPIIb/IIIa (αIIbβ3) نقش •

(αIIbβ3) کند.  یعروق کرونر فراهم م یماریرمان برا در د 

 ترشحات پالکت

گرانول متراکم مانند سندرم  یمبتال به کمبود مادرزاد مارانیکه در ب یدیشد یزیگرانول متراکم با خونر یازآزادس تیاهم •

 شود. یشود، نشان داده م یمشاهده م یگاشیه اکیسندرم چد ایپودالک -یهرمانسک

 یکمبود ارث که در آن نشان داده شده است، یمبتال به سندرم پالکت خاکستر مارانیدر ب یالکتپ یآلفا یگرانول ها تیاهم •

 شود.  یم یزیآلفا منجر به خونر یگرانول ها

 موجود است که تفاوتی با قبل ندارد.مدل آبشار انعقادی هم در رفرنس : )جدید( مدل انعقاد بر پایه سلولی

شده است.  تیتثب یکیولوژیزیدر داخل بدن از نظر ف یمدل انعقاد نیتر قیبه عنوان دق یادیزبر سلول تا حد  یمبتن یمدل انعقاد

 و انتشار. تی: شروع، تقوشودیانجام م یامختلف به صورت سه مرحله یهاسطوح سلول یکه انعقاد رو کندیم شنهادیمدل پ نیا

 

در گردش خون وجود دارد متصل  شهیکه هم VIIa فاکتوربه  ECدر معرض سطح  TFشود که  یم آغاز یمرحله شروع زمان •

 کند. یرا فعال م Xو  IX یشود( فاکتورها یم دهینام یخارج Xase)که  VIIa-TFشود. کمپلکس یم

فعال  یبرا فیدبک جادیباعث ا نیترومب زیناچ باًیکند. مقدار تقر یم دیتول نیترومب یمقدار کم Xaبه  Xاز  یمقدار کم لیتبد •

 شود.  یم نیترومب دیتول تیشود که منجر به تقو یم XIکردن فاکتور 

شود، مرحله  یفعال م زین نیشود، توسط ترومب یآورده م یزیبه محل خونر VWFتوسط حامل خود  یکه به راحت VIIIفاکتور  •

 شود. یم VWFکه باعث آزاد شدن  یا



97 
 

 آپدیت خون و انکولوژی

 .است نیومایوآل یتوپنیعلت ترومبوس نیتر عیشا HPA-1a پورپورای پس از ترنسفیوژن:

 

 تخریب پالکت بدون واسطه ی ایمنی

 لنفوهیستیوسیتوز هموفاگوسیتیک:

• HLH یسلول ها میاختالل در تنظناشی از کشنده  یماریب کی T  وNK یاست که باعث فعال شدن ماکروفاژها و پاسخ ها 

 شود.  یم نیتوکیس دیشد یالتهاب

 به دنبال دارد. را ( 1000از  شی)معموالً ب نیتیرف ینعقاد خون و سطوح باالاختالالت عملکرد کبد، ا ،یتب، اسپلنومگال ،یتوپنیس •

)معموالً  یا نهیزم یمیبدخ کی. در بزرگساالن، افتیانول گر ای نیپرفور وژنیف صیتوان در نقا یرا م یدر کودکان، علل مادرزاد •

 . کشنده است یادیبن یسلول ها وندیکند و بدون پ یم زیلنفوم( سندرم را کاتال

 است.  یمنیا یسرکوب کننده ها ریو سا دهایاستروئ د،ایبا اتوپوز یدرمان یمیش زمدرمان مستل •

 شود. یماکروفاژ استفاده م یهمراه است، از نام سندرم فعال ساز کیروماتولوژ یماریب کیکه با  یهنگام •

 ترومبوسیتوپنی ناشی از مصرف و رقیق سازی:

 توانندیچه ماز آن ترعیها سرو پالکت شودیم یزیمهار خونر یزا در تالش براروند یهاباعث مصرف پالکت دیشد یزیخونر •

 . شوندیشوند، مصرف م دیدر مغز استخوان تول ایتوسط طحال آزاد شوند 

، منجر به FFPقرمز خون و  یهاگلبول ،یدیداخل ور عاتیاز ما یمیحجم عظ قی، از جمله تزرتروماپس از  ایاح برای هاتالش •

 . شودیدر گردش م یهاشدن تعداد پالکت قیرق

را در غلبه بر اثرات  دهیفا نیشتریتروما ممکن است ب طیدر شرا یپالکت یق تهاجمی، تزرماژور یزیمنبع خونر ییعالوه بر شناسا •

 .داشته باشد یسازقیمصرف و رق

 علل مادرزادی ختالل عملکرد پالکتی

 یخطر باال لیحال، به دل نیکند. با ا یگالنزمن اصالح م یو ترومباستن یرسول را در سندرم برنارد یزیپالکت خون ر قیتزر

 زانیبه م دیدرمان با نیندارند(، ا GPIIb/IIIa ای GPIb مارانیکه ب لیدل نیمکرر پالکت )مخصوصاً به ا قیبا تزر ونیزاسیمونیآلوا

در سندرم برنارد نیز  DDAVPاستفاده کرد.  یماریهر دو ب یاباال بر ییتوان با کارا یرا م VIIa اکتورکم استفاده شود. در عوض، ف

 دارد. یدیفوا یرسول

 ترشحی یا گرانول پالکتینقایص 

 یمشخص م دیمتوسط تا شد یمخاط یزیمتراکم و خونر یعدم وجود گرانول ها ای یبا کاهش نسب storage pool یماریب •

 شود. انت
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 گروه تالیف مدمشاور

 ی خونریزی :الگوریتم بررس

 

 

 )موارد جدید یا تغییر کرده در هر سر تیتر ذکر شده اند(

 آتروترومبوز و فیبرینولیز

به طور قابل  PAI-1است که  لیدل نیوجود دارد، که احتماالً به ا کیآترواسکلروت یماریو ب PAI-1سطوح باالتر  نیارتباط ب •

 مارانیدر ب ژهیامر به و نیالتهاب شناخته شده وجود دارد. ا-رومبوزتتداخل یک است و  افتهی شیافزا یدر التهاب عموم یتوجه

 و سکته برجسته است.  وکاردیبا انفارکتوس حاد م 2نوع  ابتیمبتال به د

 یکه به صورت موضع یکند، در حال یریممکن است از حذف ترومبوز از عروق جلوگ یکستمیبه صورت س PAI-1سطح  شیافزا •

 کند.  یلومن عروق کمک م در نیبریرسوب ف شیبه افزا

مبدل  میآنز یهااز جمله مهارکننده دهند،یرا کاهش م PAI-1سطح  میرمستقیوجود دارند که به طور غ یدر حال حاضر عوامل •

 (.نیو متفورم هاونید نیدیازولی)از جمله ت ابتید ی( و داروهاACE) نیوتانسیآنژ

 دهد یو آترواسکلروز را کاهش م VTEکه  ه استخص شدمش است که نینیپالکستی، تPAI-1 ستیآنتاگون نیاول  •

 اختالالت هموستاز: ترومبوز: 23 فصل

 یدمیو
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 بیماران باید وارفاراین را قبل از انجام آزمایشات قطع کنند. •

 و دیسفیرینوژنمی نیز باید بررسی شود. PAI-1و  t-PAدر بیماران مبتال به بیماری شریانی عود کننده یا غیرمعمول، سطوح  •

 درمان ترومبوآمبولی وریدی

و به نظر  دهندیرا کاهش نم هیر یخطر آمبول IVC یلترهایشوند، ف درمان ضد انعقاد با منیکه ممکن است به طور ا یمارانیدر ب •

 مرتبط هستند.  PEبا خطر باالتر  رسدیم

 یروز در محل قرار م 10تا  7که کمتر از  یو زمان رندیگ یقرار م استفادهمورد  ییتروما مارانیاغلب در ب IVCموقت  یلترهایف •

 رسد. یآنها به نظر م نیموثرتر رندیگ

 واروکسابان،یر گاتران،یبدون سرطان، داب PE ای اندام تحتانی DVT یبرا کیدرمان ضد ترومبوت جدید یهادستورالعمل بر اساس •

 شودیداده م حیماه درمان نگهدارنده ترج 3 یدرمان برا انبه عنو K نیتامیو ستیآنتاگون یهاادوکسابان به درمان ای کسابانیآپ

دریافت  ،ندارند نیکه منع مصرف آسپر یمارانیبدر  ،بدون محرک مالیپروگز PE ای DVT یضد انعقاد برا یپس از قطع دارو •

 توصیه می شود. نیآسپر

 :تعیین می شود زیرپروگزیمال بر اساس جدول  VTEمدت درمان در اولین  •

 بدون ریسک فاکتور
ماه ممکن است در  6-3بعد از  D-dimer یابیارزماه ) 6تا  3

 (کمک کند. یالکسیفتوقف پرو یبرا یریگ میتصم

 ماه  6تا  3 تروما( ،یعامل خطر قابل اصالح )به عنوان مثال، جراح

 سرطان

به صورت جداگانه با توجه  دیمدت با یدرمان طوالنبلند مدت )

وجود عوامل خطر  ،یزیها، خطرات خونر یماریب ریبه وجود سا

 (شود. میتنظکامپلیانس بیمار گذرا و سهولت 

 بلندمدت لیپیدفسفوسندروم آنتی 

 یعامل خطر ارث

 نیاست. پروترومب دنیل Vشامل فاکتور  یعوامل خطر ارث

20210A; نیپروتئ ن،یترومب یآنت کمبود C نیپروتئ ای S  

 ماه 6بیش از 

VTE/PE مکرر Lifelong 

 

 هفته ادامه می یابد. 12تا  3ی درمان سطح ای ستالید دیور زترومبودر  •

 

 

 


