تشریك خَى اس درهاًْای غیزلاتل اجتٌاب در تیواراى تاالعوی
اعت  .درهاى تشریك خَى اس یه عَ تا ون وزدى

ّیپَوغی

تافتی ٍ ؽذت اریتزٍپَئش تاػج واّؼ جذب آّي اس دعتگاُ
گَارػ هی ؽَد اها اس عَی دیگز تاػج افشایؼ تار آّي اضافی

رٍػ تجَیش :رٍػ تَصیِ ؽذُ اعتاًذارد اًفَسیَى آّغتِ سیز
جلذی در ػزض  8– 12عاػت تا اعتفادُ اس هحلَل

%10

دعفزال تا اعتفادُ اس یه پوپ تشریمی اعت (.ؽىل)1

صَرت چزخؾی تاؽذ .پَعت رٍی هاّیچِ تاسٍ (ػضلِ دلتَئیذ)
یا رٍی راى ًیش هٌاعك هٌاعثی تزای هحل تشریك اعت(.ؽىل)1
 -گاّی اٍلات تشریك عَسى تخصَؿ در تچِ ّای وَچىتز

تؼذاد ٍیالْای هصزفی دعفزال تایغتی تزاعاط تار آّي

دردًان اعت در ایي حالت هی تَاى اس وزهْا یا پوادّایی وِ

(فزیتیي) ٍ عي تیوار ٍ تز اعاط دعتَر پشؽه اعت  .هوىي

تصَرت هَضؼی عثة تی حغی هی ؽًَذ اعتفادُ وزد وِ لثل

ّز یه ٍاحذ  450عی عی خَى حذٍد  200هیلی گزم آّي

اعت در ؽزٍع تزای تچِ ّای وَچه اس عزم ٍریذی تصَرت

اس تشریك در هحل هالیذُ هی ؽَد

دارد.ایي آّي ٍارد ؽذُ اس راُ تشریك خَى راُ دفغ خاصی ًذارد

یىثار در ّفتِ اعتفادُ ؽَد اها اغلة در عٌیي تاالتز اًفَسیَى

ٍ تتذریج در ارگاًْای حیاتی تذى هخل وثذ ،للة ،غذد درٍى

سیز جلذی تا پوپ اعت ٍ اغلة هیشاى دارٍ عَری تٌظین

ریش رعَب وزدُ ٍ ػَارض درگیزی ّز یه اس ارگاًْا را تزای

هیؽَد وِ تیوار حذالل  5ؽة در ّفتِ اعتفادُ وٌذ ٍ  2ؽة

تیوار هَجة هی ؽَد.

اعتزاحت ًوایذ.

دسفرال

نكات مهم در حين تسريق زير جلدي دسفرال:

تیؾتزیي دارٍی آّي سدایی وِ در دعتزط اعت ٍ هَرد

 -اعتفادُ ّوشهاى اس ٍیتاهیي ث تا تشریك سیز جلذی دعفزال

ًاؽی اس تشریك خَى در تذى ایي تیواراى هی ؽَد.

آسهایؼ لزار گزفتِ دعفزال اعت .ایي دارٍ تِ ؽزط آًىِ تِ
صَرت هٌظن ٍ تا همذار وافی هصزف ؽَد در افشایؼ عَل ػوز
ٍ جلَگیزی اس ػَارض اًثاؽتگی آّي هؤحز خَاّذ تَد.

تاػج ػزضِ تیؾتز آّي ٍ افشایؼ دفغ آى هی ؽَد.
 2– 3 mg/kgاعت ؛ در تیواراى تشرگتز اغلة
هیؽَد ًصف لزؿ  250هیلی گزم را

تَصیِ

در ٌّگام اًفَسیَى

در تیواراى تاالعوی هاصٍر وِ رٍی درهاى تشریك خَى هذاٍم
ّغتٌذ .اغلة پظ اس  10تار تشریك خَى ٍ یا سهاًی وِ هیشاى

آب همغز حل ؽَد تا یه هحلَل  %10تذعت آیذ غلظت ّای

تزعذ

هصزف دارٍ تایغتی ؽزٍع ؽَد .در صَرتیىِ درهاى آّي سدایی
لثل اس عِ عالگی اًجام ؽَد تایغتی تِ دلت هزالة رؽذ ٍ
تىاهل اعتخَاًی تَد ٍ تَصیِ هی ؽَد ٍ اس همذار پاییي دارٍ

1

تا عزم اعتفادُ ًوایذ.

دٍس دارٍ

ّ -زٍیال  500هیلی گزم دارٍ تایغتی حذالل تا  5عی عی

اعتفادُ ؽَد.

حغة ًظز پشؽه اس درهاى تشریك دعفزال ٍریذی تا پوپ ٍ یا

دعفزال هصزف ًوایٌذ.

زمان شروع درمان و مقدار مصرف

فزیتیي عزم تیؾتز اس ً 1000اًَ گزم در دعی لیتز

 -در هَاردی وِ تیوار هیشاى فزتیي تاالئی دارد هوىي اعت تز

تیؾتز اس دارٍ هوىي اعت خغز ٍاوٌؼ ّای هَضؼی در هحل
اًفَسیَى را افشایؼ دّذ.
 -ػوَها تْتزیي هحل تشریك ؽىن اعت ٍلی تِ ػلت ٍاوٌؼ ّای

ؽىل  - 1هحل ّای تشریك دعفزال وِ تَصیِ هیؾَد وِ تِ
صَرت چزخؾی اًجام ؽَد.

هَضؼی هخل ارتین ،تَرم ،اغلة السم اعت وِ هحل تشریك تِ
2

3

داروهاي خوراكي آهن زدايي

در عَل درهاى تیوار تایذ تا وٌتزل هزتة ؽوارػ علَلْای

 -1لزؿ Deferiprone=L1

خًَی ( ٍ )CBCآًشین ّای وثذی ٍ فزیتیي تَعظ پشؽه

دارٍی آّي سدای خَراوی اعت وِ تزای تیواراى تا هیشاى تار
آّي تاال تز حغة ًظز پشؽه هصزف هی ؽَد  .هَارد اعتفادُ
ػثارتٌذ اس :
 حغاعیت ؽذیذ تِ دعفزال یا ػذم تَاًائی هصزف دعفزال همادیز فزیتیي تاال ( اغلة تاالی)2500 ng/ml تزٍس ػَارض للثی ػلیزغن هصزف دعفزال 500هیلی گزم

دارٍ تِ ؽىل لزؿ ّای

ٍ در دٍس

 mg/kg/day75در عِ دٍس هٌمغن هی تاؽذ ً .یوِ ػوز دارٍ
در تذى  8عاػت هی تاؽذ  .ایي درهاى اغلة تصَرت تزویثی تا
دعفزال ) (Combination Therapyتزای تیوار گذاؽتِ
هیؽَد ٍ حاتت ؽذُ وِ ایي درهاى تاػج واّؼ تار آّي تذى
تخصَؿ آّي رعَب ؽذُ در للة هی تاؽذ .
ػارض دارٍ تَْع اعت وِ اغلة تؼذ اس دٍ ّفتِ
ُ
ؽایؼتزیي
تذٍى لغغ دارٍ تْتز هیؾَد .هصزف دارٍ تؼذ اس غذا هوىي
اعت تاػج واّؼ حالت تَْع ؽَد.هؼوَأل دارٍ اتتذا تا دٍس ون
ؽزٍع هی ؽَد ٍ پظ اس اعویٌاى اس تحول دارٍ دٍس واهل دارٍ
تزای تیوار گذاؽتِ هی ؽَد .ػارضِ تؼذی آرتزیت ٍ آرتزالضی
اعت وِ گذرا ٍهَلتی اعت.
هذت هصزف ٍ هیشاى دارٍ تز حغة هیشاى تار آّي تذى ٍ ًظز
پشؽه تؼییي هی ؽَد.
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هزتَعِ تحت ًظز تاؽذ.
 -2دفرازيروكس Deferasirox
دارٍی خَراوی جذیذی وِ اخیزأ هغالؼات ٍعیغ رٍی آى ؽذُ
دفزاسیزٍوظ هیثاؽذ ٍ در عال  2005تَعظ ادارُ دارٍ ٍ غذا
اهزیىا  FDAتاییذ ؽذُ اعت .ایي دارٍ تا ًام تجاری Exjade
تَعظ ؽزوت ًَارتیظ عاختِ ؽذُ ٍ در ایزاى ّن تَعظ
ؽزوت دارٍئی اعَُ تا ًام اعَرال در تاسار هَجَد اعت.
هْوتزیي حغي ایي دارٍ ًیوِ ػوز عَالًی آى اعت ٍ دٍس آى
 20 mg/kgتِ صَرت هصزف یىثار در رٍس اعت وِ ّن در
وَدواى( تاالی دٍ عال) ٍّن تالغیي لاتل اعتفادُ اعت  .ایي
دارٍ را هی تَاى تِ ػٌَاى ته دارٍیی ًیش اعتفادُ وزد ٍ ًیاس تِ
 125؛  250؛
درهاى تزویثی ًیغت .دارٍ تصَرت لزؿ ّای
 500هیلی گزم در تاسار ٍارد ؽذُ ٍ ػالٍُ تز آب؛ تا آب هیَُ
ّن لاتل هصزف اعت وِ تا هؼذُ خالی ٍ ًین عاػت لثل اس غذا
اعتفادُ هی ؽَد.آّي تاًذ ؽذُ تا دارٍ اسراُ هذفَع دفغ هؾَد
ٍ فمظ  %10دفغ ولیَی دارد  .ػَارض دارٍ ؽاهل هؾىالت
گَارؽی ًظیز تَْع ،اعتفزاؽ  ،دل درد ٍ،راػ ّای پَعتی
اعت .ایي دارٍ اخیزأ ٍارد تاسار دارٍئی وؾَر ؽذُ اعت اها
تجَیش ایي دارٍ حتوأ تایذ تَعظ پشؽه ّواتَلَصیغت درهاًگز
تیوار ٍ تز حغة دعتَرالؼولْای تَصیِ ؽذُ در تزٍؽَر دارٍ
تاؽذ ٍ وٌتزل هیشاى هصزف تز حغة پاراهتز ّای آسهایؾگاّی
ٍ تحت ًظز پشؽه تاؽذ  .اهیذ اعت وِ تا هغالؼات ٍعیؼتز
در عغح جْاى ٍ اعویٌاى اس فمذاى ػَارض دراس هذت تتَاى
تصَرت جایگشیي دعفزال در توام تیواراى اعتفادُ وزد.
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