


لصف مهدزاود یسانش تسیز :یگداوناخ مان و مان

یحیرشت موس

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب  و   ینوخ ياههورگ تافص دروم رد-1 ABORh

؟تسا  ةرامش )موزومورک( نتماف رد قوف تافص زا کیمادک ینژ هاگیاج 9

.دیسیونب ار یفنم  ینوخ هورگ اب يدرف )پیتونژ( دومننژ O

؟دراد دوجو  و  )للا( هرگد نیب ياهطبار هچ AB

)لاثم رکذ اب( .دینک فیرعت ار اه هرگد نیب یناوت مه ۀطبار-2

)لاثم رکذ اب( دینک فیرعت ار اه هرگد نیب یگتفهن و زراب ي هطبار-3

.دینک فیرعت یسانش نژ ملع رد ار تفص-4

.دننک یم رارقرب  ..................  ار اه لسن نیب طابترا یسنج لثم دیلوت رد-5

.دنیوگ یم تفص نآ  ..................  ،تفص کی فلتخم عاونا هب-6

.میمان یم ..................  ار تفص ۀتفای زورب تلاح ای يرهاظ لکش و  ..................  ،درف رد ار اه هرگد بیکرت-7

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب-8

؟تسا هنوگچ  ینومیم لگ گنر RW

؟تسا هتسسگ ای هتسویپ یتفص ناسنا دق ةزادنا

)لاثم رکذ اب( دینک فیرعت ار اه هرگد نیب صقان تیزراب ۀطبار-9

؟دنیوگ یم سنج هب هتسباو تفص ،یتفص هچ هب-10

؟دوش یم هتفگ  هب هتسباو تفص ،یتفص هچ هب-11 X

.دنراد لیفومه يرسپ ،یلیفومه يرامیب رظن زا ملاس يدرم و نز-12

.دیسیونب یلیفومه يارب ار درم و نز نیا دومننژ )فلا

.دیسیونب یلیفومه يارب ار رتخد نیا یلامتحا ياهدومننژ ،دنوش يرتخد دنزرف بحاص درم و نز نیا رگا )ب

؟درادن دوجو میزنآ مادک )( يرونوتک لینف هب التبم نارامیب رد-13 PKU

D D d d D D

d d d dD D

1هرامش یاهمزومورک1هرامش یاهمزومورک1هرامش یاهمزومورک

)پ)ب)فلا

.دیهد حیضوت ار دوخ باختنا لیلد .دهد یم ناشن ار تفص کی ةرگد ود نیب ي هطبار ،ریز ياه لکش زا کی مادک-14

.دیهد خساپ ریز ياه شسرپ هب اه لسن رد تاعالطا لاقتنا دروم رد-15

؟تسا )موزومورک( نت ماف مادک رد  ینوخ هورگ ینژ هاگیاج Rh

؟یهاگیاج کت ای تسا یهاگیاج دنچ تفص کی ترذ یعون گنر تفص

؟دوشیم وا ندب ياه هتخای مادک هب ندیسر بیسآ ثعاب ،ردام ریش اب يرونوتک لینف يرامیب هب التبم دازون ۀیذغت

؟دنوش یم يدنیآرف هچ ثعاب  ینوخ هورگ رد  و  ياه نژ-16 ABABO

.دیهد خساپ اهلسن رد تاعالطا لاقتنا ةرابرد ریز تالاؤس هب-17
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؟تسا رارقرب ياهطبار هچ  و  )للا( ةرگد ود نیب ، ینوخ هورگ رد ABOAO

؟تسا  و  ةرگد ود نیب صقان تیزراب ۀطبار ةدنهدناشن ینومیم لگ گنر مادک RW

؟دنروآیم دوجوهب ار یگنر هچ زراب ياههرگد ،تسا یهاگیاج دنچ تفص کی هک ترذ یعون گنر رد

؟دوشیم رجنم كانرطخ تابیکرت داجیا هب ندب رد ياهدام هچ عمجت )( يرونوتکلینف يرامیب رد PKU

.دیسیونب ار اهنآ فلتخم عاونا ؟دراد دومن نژ عون دنچ و دومن خر عون دنچ ،هرگد دنچ ، ینوخ هورگ-18 Rh

.دیسیونب ار اه نآ فلتخم عاونا ؟دراد دومن نژ عون دنچ و دومن خر عون دنچ ،هرگد دنچ ، هب فورعم ینوخ هورگ-19 ABO

.دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب اهلسن رد تاعالطا لاقتنا دروم رد-20

.دیسیونب ار نیدلاو نیا دومننژ ،دوش یفنم  اهنآ نادنزرف زا یکی ینوخ هورگ و دشاب تبثم  يرهوش و نز ینوخ هورگ رگا RhRh

؟دشاب لقان ردپ  نکمم  هب هتسباو تافص رد ارچ Xتسين

.دیسیونب ار دیفس و زمرق ینعی فیط ۀناتسآ ود رد دوجوم ياهترذ )پیتونژ( دومننژ ،ترذ یعون گنر اب هطبار رد

دیهد خساپ ریز ياهشسرپ هب-21

؟تسا دنچ هرامش نتماف رد  ینوخ هورگ ياهنژ هاگیاج ABO

؟تسیچ یلیفومه عون نیرتعیاش تلع

؟دینکیم ینیبشیپ نانآ نادنزرف يارب )ییاهپیتونف( ییاهدومنخر و )پیتونژ( دومننژ هچ .دراد  ینوخ هورگ يردام و  ینوخ هورگ يردپ-22

)لحهار رکذ نودب(

OAB

).تسا یفاضا هملک کی )فلا( نوتس رد( .دینک لصو )ب( نوتس زا طبترم تاملک هب ار )فلا( نوتس زا بسانم تاملک-23

)فلا(

صلاخ دومن نژ

هرگد

 ینوخ هورگ

 و 

)ب(

ناوت مه

 ةرامش نت ماف

ناسکی ینژ هاگیاج

یللا دنچ

ABO

Rh

BA

1

هرگد( .دنشاب ناوت مه مه هب تبسن موس و مود ةرگد و ،زراب رگید ةرگد ود هب تبسن لوا ي هرگد هک دشاب هرگد  ياراد و یهاگیاج کت یتفص رگا-24

).دیهد ناشن  و  و  اب ار اه

.دیسیونب ار نکمم ياهدومن نژ )فلا

.دیسیونب ار نکمم ياهدومن خر )ب

3

A3A2A1

؟ارچ ؟درک صخشم تیعطاق اب ار نآ دومن نژ ناوت یم ایآ ؟تسیچ نآ دومن خر دشاب وربور لکش هب يزمرق ي هچیوگ رگا-25

؟دنوش یم هدیمان هچ مه هب تبسن نژ ود نیا ؟دنراد  نیئتورپ اب یتبسن هچ  و  ياه نژ-26 DdD

؟تسیچ یسانش نژ-27

.دیهد حیضوت لاثم رکذ اب ؟دنوش یم میسقت هتسد دنچ هب ام ياه یگژیو یتثارو ظاحل زا-28

؟دوش یم لقتنم دعب لسن هب هنوگچ نیدلاو ياه یگژیو-29

؟داد نادنمشناد هب يدنمناوت هچ نیناوق نیا ؟دش فشک دنمشناد مادک طسوت تثارو يداینب نیناوق-30
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؟دوب هچ نیدلاو و نادنزرف تافص نیب ي هطبار دروم رد یمومع روصت ،تثارو نیناوق فشک زا شیپ-31

،میزنآ نیا و دزاسیم ار )( میزنآ )( هرگد فالخرب )( هرگد ؛اریز ،دراد )( ینوخ هورگ ، دومن نژ اب يدرف-32

.دیازفایم نوخ زمرق هچيوگ ياشغ هب ار )( تاردیهوبرک

AOA/AOO/AO/AO/A

O/A

؟دوشیم نییعت یساسا هچ رب  ینوخ هورگ-33 Rh

:دینک ینیبشیپ ،تسا بولطم ،دنکیم جاودزا صلاخان  ینوخ هورگ اب ینز اب  ینوخ هورگ اب يدرم-34 AB−B+

.تناپ عبرم زا هدافتسا اب لوا لسن نادنزرف ياهدومننژ بیکرت و دادعت

.تناپ عبرم زا هدافتسا اب لوا لسن نادنزرف ياهدومنخر بیکرت و دادعت

.لوا لسن رد بیکرتون ياهدومننژ بیکرت

.لوا لسن رد بیکرتون ياهدومنخر

رد  و  ياهللا :دننام ،دنراد .................. یهاگیاج .................. ياهنتماف رد هک تسا .................. کی فلتخم .................. ، .................. ای هرگِد-35

ینوخ هورگ تفص رد  و  ، ياهللا ای و دناهداد صاصتخا دوخ هب .................. هرامش ِياتمه ِنتماف  رد ار .................. یهاگیاج هک  ینوخ هورگ

.دناهداد صاصتخا دوخ هب .................. هرامش ِياتمه ِنتماف  رد ار هباشم یهاگیاج هک ،

Dd

Rh2ABO

ABO2

.دیسیونب تناپ عبرم مسر ار یتروص ینومیم لگ ود شزیمآ زا لصاح ياههداز )ياهپیتونف( ياهدومن خر-36

.دیسیونب ار ریز ياهدومن خر زا کی ره يدومن نژ )ياه( تلاح-37

تبثم ینوخ هورگ )فلا

)ب

)پ

یتروص ینومیم لگ )ت

A−

AB+

).تسا یفاضا فلا نوتس رد هملک کی( .دینک لصو ب نوتس هب ار فلا نوتس زا بسانم تارابع-38

)فلا(

 ةرگد

صلاخان دومن نژ

زمرق ۀچیوگ

یگتفهن و زراب

)ب(

گنر یتروص ینومیم لگ

 ةرامش نت ماف

 و  نژ

زراب

D

ABO9

AO

؟تسا ياهطبار عون هچ ،ینومیم لگ گنر ياههرگد نیب ۀطبار-39

.دنراد نایب )ود نآ زا / ودره( ،اتمه نتماف  يور رب رقتسم للا  ،صقان تیزراب هطبار رد-40 22

.دینک صخشم ار دعب لسن ياهدومن خر و اهدومن نژ ،میهد یم شزیمآ یتروص لگ کی اب ار زمرق گنر اب ینومیم لگ-41

یم ینیب شیپ نانآ نادنزرف يارب )ییاه پیتونف( ییاه دومن خر و )اه پیتونژ( اه دومن نژ هچ .دراد  ینوخ هورگ يردام و   ینوخ هورگ يردپ-42

)لح هار رکذ نودب( ؟دینک

OAB

.دراد  ینوخ هورگ يردام و  ینوخ هورگ يردپ-43

.دینک صخشم ار ردام و ردپ دومن نژ )فلا

.دینک هبساحم ار  ینوخ هورگ اب يدنزرف ندمآ ایند هب لامتحا ،فلا دروم هب هجوت اب )ب

ABB

B

اب يرسپ ندمآ ایند هب لامتحا ،دنشاب هتشاد یفنم ینوخ هورگ اب يدنزرف اهنآ و دشاب هتشاد یفنم ینوخ هورگ يردام و تبثم ینوخ هورگ يردپ رگا-44

.دینک هبساحم ار تبثم ینوخ هورگ

؟دنیوگ یم سنج زا لقتسم تفص ،یتفص هچ هب-45

؟تسیچ یلیفومه-46
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.دیهد خساپ یلیفومه يرامیب ةرابرد ریز تالاؤس هب-47

.دیسیونب ار یلیفومه يرامیب لقان رتخد )پیتونژ( دومننژ

؟درادن یلیفومه ياههرگد يارب یهاگیاج ناسنا یسنج )موزومورک( نتماف مادک

نادنزرف يارب )ییاه پیتونف( ییاه دومن خر و )اه پیت ونژ( اه دومن نژ هچ .تسین مه لقان و تسا ملاس هک دنک جاودزا ینز اب دراد دصق لیفومه يدرم-48

)لح هار رکذ نودب( ؟دینک یم ینیب شیپ نانآ

.دیهد خساپ ریز ياه شسرپ هب یلیفومه نارامیب دروم رد-49

؟رامیب ای تسا ملاس  )پیت ونژ( دومن نژ ياراد رتخد )فلا

؟تسا ندب رد يا هدام هچ نادقف هب طوبرم یلیفومه عون نیرت عیاش )ب

XH Xh

؟تسیچ اه نآ دومن خر ؟صلاخان ای دنراد صلاخ دومن نژ لقان دارفا ،اه يرامیب یسررب رد-50

؟تسیچ یکیتنژ ياه يرامیب یسررب رد لقان درف زا روظنم-51

.دینک صخشم ار ریز ياه ترابع یتسردان ای یتسرد-52

.درادن دوجو لیفومه دنزرف دلوت ناکما ،دنک جاودزا لیفومه درم کی اب رگا ملاس نز کی

.تسا )( تشه يداقعنا لماع نادقف هب طوبرم یلیفومه عون نیرت عیاش V III

.دنرادن لقان دومن خر و دومن نژ  هب هتسباو ياه يرامیب يارب اهدرم X

.دینک نییعت ار ریز ياهترابع یتسردان ای یتسرد-53

.تسا  يداقعنا لماع نادقف هب طوبرم ،یلیفومه عون نیرتعیاش (8)V III

.دنک لقتنم دعب لسن هب ار نآ دناوتیم و دراد هتفهن تروصهب ار يرامیب نژ هک تسا ملاس يدرف ،لقان زا روظنم

).تسا یفاضا فلا نوتس رد ترابع کی( .دینک لصو ب نوتس هب ار فلا نوتس زا بسانم ياه ترابع-54

)فلا(

صلاخان

نزو

ینوخ هورگ

ینومیم لگ

 يداقعنا لماع

)ب(

صقان تیزراب

سنج زا لقتسم تفص

لقان

هتسویپ تفص

V III

نژ .دنراد دیفس گنر هتفهن ياه هرگد و زمرق گنر زراب ياه هرگد و تسا ینژ هاگیاج 3 ياراد هک تسا ترذ یعون گنر هب طوبرم ریز ياهدومن نژ-55

)زمرق گنر نیرت شیب تسار _ زمرق گنر نیرت مک پچ( .دینک بترم تسار هب پچ زا ار ریز ياهدومن

 فلا

 ب

 پ

 ت

 ث

 ج

 چ

AABbCC

AABBCC

aabbCc

aabbcc

aaBBcc

AaBBcc

AaBbCC

.دیهد حیضوت ؟دنراد ییاهدومن نژ هچ فیط ۀناتسآ ود ياهدومن خر ،تسا یهاگیاج دنچ نآ گنر هک ترذ یعون دروم رد-56

)دینزب لاثم( ؟دوش یم هتفگ تافص مادک هب یهاگیاج دنچ تافص-57

)دینزب لاثم( ؟تسیچ هتسسگ و هتسویپ تافص توافت-58
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،)رتمک / رتشیب( زراب للا دادعت هچره ،دوشیم لرتنک فلتخم هاگیاج ) / ( رد دنراد للا ) / ( مادک ره هک  و  ، نژ  اب ترذ یعون گنر-59

.)رتدیفس / رتزمرق( ترذ ياههناد گنر

3BAC2323

و رتزمرق .................. دومننژ ،هریت زمرق ات دیفس گنر فیط اب ترذ یعون ياهدومننژ زا  /  /  دومننژ  نیب رد-60

.تسا رگید دومننژ  زا رتنشور .................. دومننژ

3AabbccaaBbCcAabbCC

2

.میمان یم  ..................  تافص ار دنراد نت ماف رد نژ هاگیاج کی هک یتافص-61

؟درک يریگولج )( يرونوتکلینف يرامیب زورب زا ناوتیم هنوگچ-62 PKU

؟دریگ یم تروص یتامادقا هچ ،يرونوتک لینف هب دازون يالتبا تروص رد-63

؟درک یسررب ،يرونوتک لینف يرامیب هب لامتحا يالتبا رظن زا دلوت ودب رد ار نادازون دیاب ارچ-64

؟دوش یم هدروآ  لمع هب تعنامم يرونوتک لینف يرامیب تارثا زورب زا هنوگچ-65

؟تسیچ ندب رد نآ تارثا ؟تسیچ )( يرونوتک لینف يرامیب-66 PKU

.دیشکب طخ بسانم تاملک ریز-67

.تسا )هتسویپریغ _ هتسویپ( ،یهاگیاج کت تافص دومن خر )فلا

.تسین یفاک نژ دوجو )دومن نژ _ دومن خر( کی زورب يارب یهاگ )ب

.دینک صخشم ار ریز تارابع یتسردان ای یتسرد-68

.دراد زاین مه رون هب ،نژ رب هوالع ،هنیزبس ندش هتخاس ،ناهایگ رد

.داد حیضوت ار رفن کی دق هزادنا تلع ناوت یم دارفا شزرو و هیذغت و اه نژ تاعالطا نتسناد اب

.دوش یم هتفرگ رظن رد هتسویپ یتفص هک تسا یهاگیاج دنچ تفص کی دق

؟تسیچ  يرامیب تلع-69 PKU

تسا هتفهن و  هب هتسباو يرامیب کی یلیفومه هک نیا هب هجوت اب .دناهدش لیفومه يدنزرف بحاص ملاس يدرم و نز-70

.دینک صخشم ار لیفومه دنزرف تیسنج )فلا

.دیسیونب ار لقان دلاو )پیتونژ( دومننژ )ب

؟درادن دوجو هداوناخ نیا رد ملاس رسپ ای لیفومه رتخد ،کیمادک دلوت لامتحا )ج

X

مسر( .دیهد ناشن تناپ عبرم مسر اب ار هداوناخ نیا نادنزرف دومنخر و دومننژ .دنکیم جاودزا تسین مه لقان و تسا ملاس هک ینز اب لیفومه يدرم-71

).تسا یمازلا تناپ عبرم

.دینک صخشم ار ریز تالمج زا کی ره یتسردان ای یتسرد-72

.درک فشک ،اه نژ لمع و راتخاس هب هجوت اب ار تثارو نیناوق ،لدنمروگیرگ

.تسا هدیسر ثرا اهنآ هب نیدلاو زا ،دنراد نادنزرف هک ییاهیگژیو

.تسا زمرق ي هچیوگ نورد نیئتورپ ندوبن ای ندوب ساسارب ینوخ هورگ RhD

.دینک صخشم ار ریز ياه ترابع زا کی ره یتسردان ای یتسرد-73

.درادن دوجو نیئتورپ اب هطبار رد ینژ ،)  ینوخ هورگ هب طوبرم( یفنم ینوخ هورگ رد RhD

.دش دنهاوخن هتخاس  و  میزنآ ود زا کی چیه ،دشاب  ینوخ هورگ رگا OAB

.دنشاب هتشاد فلتخم ياه هطبار مه هب تبسن دنناوت یم فلتخم ياه هرگد ،تفص کی رد

.دینک صخشم ار ریز تالمج ندوب تسردان ای تسرد ،دشاب تبثم يدرف ینوخ هورگ رگا-74

.دراد دوجو  ةرگد کی لقادح ،وا ياه نورون ردً اعطق d

.دشاب هتشاد دوجو دناوت یم  ةرگد ود رثکادح درف نیا ندب يا هتخای ره رد D
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.دینک رپ بسانم ياهژاو اب ار یلاخ ياهاج-75

یلامتحا ياهدومننژینوخ هورگ دومنخریلامتحا ياهدومننژینوخ هورگ دومنخر

.................. و .................................... ، .................. و .................. ، 

.................................... و ..................

.................. و .................................... ، .................. و .................. ، ..................

.................................... و ..................

A+AADD123AB+45

A−67AB−8

B+9101112O+1314

B−1516O−17

.دیسیونب تناپ عبرم مسر اب ار یلیفومه لقان ینز اب لیفومه يدرم جاودزا زا لصاح نادنزرف )ياهپیتونژ( ياهدومننژ-76

.دینک رپ بسانم ياهژاو اب ،هدش هداد ياهترابع و ریز لودج رد ار یلاخ ياج-77

ياهنومن و دومنخردومننژهنومن و دومنخراهللا يدادرارق مئالعهطبار

رگید

دومننژ

و زراب

..................

فرح عون .................. زا ،بلغا

زراب للا ؛هنومن ناونعهب ،دوشیم هدافتسا

و.................. اب ، ینوخ هورگ رد

هداد شیامن .................. اب هتفهن للا

.دوش یم

..................

صلاخ

و  ینوخ هورگ..................

..................

صلاخ

و ..................

..................

..................

صلاخان

ینوخ هورگ..................

و ..................

..................

صلاخان

و ..................

..................

.................. ینوخ هورگ..................

تیزراب

..................

هدافتسا فرح عون .................. زا

رد زمرق گنر ؛هنومن ناونعهب ،دوشیم

و .................. فرح اب ار ینومیم لگ

.دنهدیم شیامن  اب ار نآ دیفس

..................زمرق ینومیم لگ

لگ

..................

..................

لگ

..................

..................

هدافتسا فرح عون .................. زا..................

رد زمرق گنر ؛هنومن ناونعهب ،دوشیم

و .................. فرح اب ار بسا لای

.دنهدیم شیامن  اب ار نآ دیفس

ینوخ هورگ..................زمرق لای اب بسا

..................

..................

لای اب بسا

..................

..................

لای اب بسا

..................

..................

1

2

Rh3

4

56A

10

11

12

78

13

14

15

16

9ddO17

18

19

20

W

21

22

23

24

25

2627

28

W

29

34

35

30

31

32

33

:دینک ینیبشیپ ،تسا بولطم ،دنشابیم گنرروک و لیفومه رسپ کی ياراد ملاس ینز و گنر روک يدرم-78

نیدلاو ياهدومننژ

.تناپ عبرم زا هدافتسا اب لوا لسن نادنزرف ياهدومننژ بیکرت و دادعت

.تناپ عبرم زا هدافتسا اب لوا لسن نادنزرف ياهدومنخر بیکرت و دادعت

.لوا لسن رد بیکرتون ياهدومننژ بیکرت

.لوا لسن رد بیکرتون ياهدومنخر

.دینک باختنا ار يداهنشیپ ياههژاو زا یکی ،ریز ياهترابع ندرک لماک يارب-79
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/ یگتفهن و زراب( هطبار اب و ) هب هتسباو / سنج زا لقتسم(ً اعطق يرامیب نیا ،دش داجیا رامیب )يرسپ / يرتخد( و دندوب ملاس يردام و ردپ رگا

.دشابیم )یناوتمه / صقان تیزراب

X

،اهدومنخر تلاح نیا رد ،دنراد نتماف رد نژ )هاگیاج دنچ / هاگیاج کی( ؛هک دنتسه )یهاگیاج دنچ / یهاگیاجکت( یتافص ،هتسسگ تافص

.دنیامنیم زورب )ینومیم لگ رد لگ گنر دننام( تروص  ای )تسا - ای  هک  ؛دننام( تروص  هب رثکادح و )دنرادن / دنراد( هتسویپ یفیط ای هرتسگ 2Rh⊕3
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