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 خالصه 
 مقدمه

بیماری بتا تاالسمی ماژور یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی در ایران و به ویژه در شمال کشور و  
تزریق مکرر خون  موجب . ه در آن تولید هموگلوبین طبیعی دچار نقص شده استاستان گلستان می باشد ک

رسوب آهن در بافت های مختلف چون قلب و پانکراس و غدد درو ریز و ناکارایی آن عضو می شود و 
با توجه به مطالعات . همچنین می تواند باعث بیماری های قلبی و دیابت و ناتوانی و مرگ زودرس را شود

نجام شده در ایران ، مطالعه ای با هدف بررسی رابطه دیابت با میزان فریتین سرمی در بیماران محدود ا
 .تاالسمی ماژور تحت پوشش مرکز آموزشی درمانی بیمارستان طالقانی انجام شد

 کار وشر
نده سال مراجعه کن 5مقطعی است  که بر روی کلیه بیماران تاالسمیک باالی  -این مطالعه توصیفی تحلیلی 

بیماران بر اساس فریتین به دو گروه  کنترل خوب . به مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی انجام شد
تقسیم بندی شدند و قند خون ناشتای آنان اندازه ( 2444فریتین باالی )و کنترل ضعیف ( 2444فریتین زیر )

دریافتی ،سابقه فامیلی مثبت  متغیرهای دیگر مانند مدت زمان مصرف دیسفرال ، مقدار کل خون.گیری شد
، بعنوان متغیرهای مستقل مورد بررسی قرار Cو  Bاز نظر دیابت ، بیماری های کبدی از جمله هپاتیت 

مورد تجزیه و تحلیل   Spss16همه داده ها در چک لیستی ثبت شد و پس از ورود به نرم افزار . گرفتند
 .آماری قرار گرفت

 نتایج
شیوع دیابت .زن می باشند%( 42.2)نفر 13مرد و %(  51.3)نفر 11یک نشان داد که بیمار تاالسم 154بررسی 

اکثر بیماران .سطح فریتین سرم مستقیما با بیماری دیابت مرتبط بود.  بود% 11و در زنان % 44.3در مردان 
. ی مثبت بودنداز بیماران دیابتی دارای سابقه فامیل% 53. جزء گروه کنترل ضعیف قرار داشتند%( 13)دیابتی  

(P<0.003) آزمون آماریx2 (دو -کای) رابطه آماری معناداری را بین جنس و اسپلنکتومی با دیابت 

برابر افراد غیر  1/8ولی نسبت شیوع دیابت در افراد هپاتیتی  (P>0.5). دربیماران تاالسمیک نشان نداد
ر بیشتر نسبت به غیر دیابتی ها واحد های خون تزریقی در بیماران دیابتی بسیا. دیابتی می باشد 

 (P<0.001).بود

 جه گیریینت
دیابت یکی ازعوارض دیرهنگام هموسیدروز ثانویه به تزریق خون می باشد که با کنترل دقیق فریتین و 

 .هموگلوبین می توان ابتال به آن و سایر عوارض اندوکرین را به تعویق انداخت
 CوBوس ، عوارض اندوکرین ، فریتین ،هپاتیت تاالسمی ماژور ،دیابت ملیت :یکلمات کلید
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