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تین سرم در یحین تزریق خون در کاهش فروریدي بررسی تأثیر تزریق دسفرال 

 بیماران تاالسمی ماژور استان اردبیل

 چکیده

 د. اضافه بار آهنشو میدرمانی مهم محسوب  ي پایهتزریق خون در بیماري تاالسمی ماژور، یک  مقدمه:

تواند کاهش داده  می دسفرالي آهن به خصوص شالتورهابا استفاده از  نسفوزیون طوالنی مدتناشی از ترا

د. عدم مصرف شو میپمپ انجام  ي وسیلهشب در هفته) و به  6شود. تزریق دسفرال فعالً به صورت شبانه (

که تحمل آن ي دیگر ها روشدد. لذا استفاده از گر میدسفرال سبب اضافه بار آهن و عوارض ناشی از آن 

که  ها روشد. یکی از این رس میراحت باشد و میزان دسفرال مصرفی ماهانه را کاهش دهد، ضروري به نظر 

 تزریق هم زمان دسفرال و خون است.در مراجع اشاره شده است، 

د و بر روي بیماران تاالسمی ماژور صورت گرفته باش میاین مطالعه از نوع توصیفی مقطعی : روش کار

شود. به ازاي هر پنج  ر این بیماران دسفرال وریدي همراه تزریق خون از طریق سه راهی تزریق میداست. 

رقیق و در  N/S 500ccکیلوگرم وزن بدن یک ویال دسفرال و حداکثر چهار ویال در آب مقطر حل و در 

سرم قندي از  N/Sشود. اگر بیمار فشار خون باال داشته باشد به جاي  عرض هشت ساعت انفوزیون می

گرم ویتامین ث جویدنی  میلی 100سال  10گرم و باالي  میلی 50سال  10شود. در بیماران زیر  استفاده می

 قبل از شروع تزریق دسفرال وریدي داده شود. همان شب بیمار نباید از دسفرال زیرجلدي استفاده کند. 

بیمار مرد  15شدند که در این مطالعه بیمار طی زمان مورد نظر وارد مطالعه  34در این مطالعه نتایج: 

نتایج نشان  بود.  7/5با انحراف معیار 1/20میانگین سنی بیماران %) بودند.  3/54بیمار زن ( 19) و 7/45%(

 دسفرال زیر جلدي و مصرف داد که میزان 
1

L  بعد از تزریق همزمان خون و دسفرال وریدي سه و شش ماه

ي کاهش یافته دار معنیبه طور نسبت به قبل مطالعه   از مطالعه تین سه ماه  بعدیوسط میزان فرو همچنین مت

شش ماه بعد به علت کاهش خودسرانه مصرف دسفرال زیر جلدي و  فریتینولی کاهش بود. 
1

L  از لحاظ

ی که تحت اسپلنکتومی قرار گرفته میزان کاهش مصرف دسفرال زیرجلدي در بیماران نبود. دار معنیآماري 

بررسی تاثیر تزریق هم زمان خون و دسفرال وریدي  بر حسب سن و جنس   بودند بیشتر از بقیه بیماران بود.

 نبود. دار معنیاز لحاظ آماري 

 و فریتینتزریق همزمان دسفرال وریدي و خون در بیماران تاالسمی ماژور باعث کاهش : نتیجه گیري

فرال زیرجلدي و کاهش مصرف دس
1

L نیز قابل  اند شدهد که این روش در بیمارانی که اسپلنکتومی شو می

 د.شو مید، لذا توصیه به استفاده از این روش باش میاجرا 

 تین. یتاالسمی، فردسفرال،  کلمات کلیدي:



 

 

 

 1 سرم در بیماران تاالسمی ماژور استان اردبیل فریتینحین تزریق خون در کاهش وریدي بررسی تأثیر تزریق دسفرال 
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 2 سرم در بیماران تاالسمی ماژور استان اردبیل فریتینحین تزریق خون در کاهش وریدي بررسی تأثیر تزریق دسفرال 

 و بیان مسئله  مقدمه -1-1

ي تأثیرگذار در سنتز ها جهشکه به علت  باشند میي ارثی هتروژن ها آنمیاز  گروهی ها تاالسمی

ي گلوبین باشد ها زنجیره. بسته به اینکه نقص در کدام ژن مسئول ساخت شوند میهموگلوبین ایجاد 

و  از جمعیت ناقل تاالسمی بتا هستند 5/4). در ایران به طور متوسط %1( آید میتاالسمی آلفا یا بتا به وجود 

فرم هموزیگوت بتا تاالسمی، تاالسمی ماژور  .ي مختلف متفاوت استها استاندر  1-10طیف بیماري از %

که فقدان هر دو ژن گلوبین منجر به طیف وسیعی از حاالت بالینی از وابستگی به تزریق خون  شود مینامیده 

ي بتا در فرم  مبود سنتز زنجیرهک .شود می(تاالسمی ماژور) تا آنمی خفیف یا متوسط (تاالسمی اینترمدیا) 

ساز اریتروئیدي  هاي پیش سلولي آلفا در ها زنجیره. تجمع گردد میهموزیگوت منجر به تجمع آلفاي ناپایدار 

سازي غیر مؤثر شدید در مغز استخوان شده و  هاي اریتروئیدي و خونساز پیشعمر باعث اختالل در طول 

ي  ر بیماري تاالسمی ماژور، یک پایه. تزریق خون دگردد میسبب خون سازي خارج از مغز استخوان 

ناپذیر و مهلک ترانسفوزیون طوالنی  ي اجتناب . هموسیدروز یک عارضه)2( شود میدرمانی مهم محسوب 

. عالیم اضافه بار آهن به صورت رسوب در قلب (بزرگی قلب و نارسایی قلبی)، رسوب در باشد میمدت 

دیابت شیرین، هیپوتیروئیدي و هیپوپاراتیروئیدي و اختالل رشد و  غدد درون ریز به صورت بروز

. این اضافه بار آهن با باشد میهیپوگنادیسم و در نهایت درگیري کبدي به شکل فیبروز کبدي و سیروز 

کاهش داده شود. دفروکسامین یک سیدروفر  تواند میي آهن به خصوص دفروکسامین شالتورهااستفاده از 

 کند میمیلی گرم آهن را به خود متصل  93آهن است. یک گرم آن در شرایط آزمایشگاهی و ناقل طبیعی 

که به بیمار  شود میآهن دارد. درمان با دسفرال معموالً موقعی شروع  میلی گرم 1خون هم  ccو هر یک 

کبد  و یا سطح تجمع آهن ng/ml1000 سرم به بیش از فریتینو یا سطح  بار خون تزریق شده باشد 20-10

برسد. دسفرال از راه خوراکی جذب ناچیزي دارد لذا باید به صورت زیرجلدي،  mg/g 2/3به بیشتر از


