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الديزموبريسين ()DDAVP
ما هو الديزموبريسين؟

الديزموبريسني ( ُيعرف كذلك باسم  ،DDAVPوالتي مُتثل  1-ديامينو--8د-أرجينني فاسوبريسني) هو
دواء اصطناعي يعزز مستويات العامل الثامن ( )FVIIIوعامل فون ويلبراند ( )VWFملنع أو السيطرة على
النزيف .وكلفته أقل من تكلفة منتجات البالزما بكثير ،وال ُيشكل أي خطر النتقال العدوى الفيروسية.

من يمكنه استخدام الديزموبريسين؟

■ ■قد يكون الـ  DDAVPهو العالج األمثل ملرضى الهيموفيليا  Aاخلفيفة أو املعتدلة ،والنوع  1من مرض
فون ويلبراند (.)VWD
■ ■انه مفيد خصوص ًا لعالج أو الوقاية من النزيف لدى حاملي مرض الهيموفيليا.
■ ■قد يكون  DDAVPمفيد ًا كذلك للسيطرة على النزيف وتقليل وقته لبعض اضطرابات الصفائح الدموية
اخللقية.
■ ■يستخدم  DDAVPكثير ًا أثناء إجراءات عمليات األسنان والعمليات اجلراحية البسيطة.
■ ■ال يؤثر  DDAVPعلى مستويات العامل التاسع ) ،(FIXكما ال ُيستخدم ملعاجلة الهيموفيليا .B

كيف ُيستخدم الديزموبريسين؟

يستخدم الـ  DDAVPفقط لعالج املرضى الذين لديهم مستوى معني من العاملني ( )FVIIIأو ( )VWFفي
البالزما .ورغم أن الـ ُ DDAVPيعطى حتت اجللد ألغلب املرضى ،إال أنه ميكن إعطاؤه كذلك في الوريد أو
عن طريق بخاخ األنف .وتشمل اإلعدادات الشائعة:
■ ■ 4ميكروغرام /مل لالستخدام عن طريق الوريد
■ ■ 15ميكروغرام /مل للحقن حتت اجللد،
■ ■ 150ميكروغرام للجرعات املقننة ،كبخاخ األنف

هل يحتوي الديزموبريسين على آثار جانبية؟

يحتوي استخدام الـ  ،DDAVPشأنه شأن جميع األدوية ،مخاطر بعض اآلثار اجلانبية ،ومن أكثر تلك
األعراض شيوع ًا هو االحمرار املؤقت للوجه أو التعرق .وقد يحدث أحيان ًا صداع ،ودوار ،وآالم خفيفة في
املعدة .يجعل الـ  DDAVPاجلسم يحتفظ بالسوائل ،لذا من الضروري تقليل كمية السوائل املتناولة أثناء فترة
العالج.
بسبب احتباس املاء ،ينبغي استخدام الـ  DDAVPبحذر لعالج األطفال الصغار ،وال ينبغي استخدامه
لألطفال دون الثانية من العمر.
يجب اختبار استجابة كل مريض قبل مباشرة استخدام العالج ،إذ أن هناك اختالفات كبيرة بني األفراد،
وتتن ّوع االستجابة جلرعات األنف أكثر من سواها ،وبالتالي فهي أقل قابلية للتنبؤ.
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تعرفوا على المزيد حول الديزموبريسين
ّ

■ ■مت إستخدام عالج الـ  DDAVPمنذ عام  1977ملعاجلة املصابني باضطرابات النزف.
■ ■تضم قائمة األدوية النموذجية األساسية ( )EMLملنظمة الصحة العاملية ()WHO
دواء الـ .DDAVP
■ ■مت اعتماد الـ  DDAVPمن قبل منظمي القطاع الصحي لعدد من البلدان ،منها في أفريقيا وآسيا
وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية.
■ ■ ُيصنع أكثر من  70منتج ًا من  DDAVPأو يتوفر في أكثر من  50بلداً.
■ ■تكلفة العالج بالـ  DDAVPأقل بكثير من العالج بتركيزات عوامل التخثر.

مزيد من المعلومات

(متاحة للتنزيل المجاني عبر الرابط .)www.wfh.org/publications

 .1عالج اضطرابات النزف ،عالج الهيموفيليا

(،)Mannucci, P.M. Desmopressin (DDAVP) in the Treatment of Bleeding Disorders, Treatment of Hemophilia
االحتاد العاملي للهيموفيليا ).2012 ،(WFH
 .2املبادئ التوجيهية إلدارة الهيموفيليا،الطبعة الثانية (صفحة )41
– ( )Guidelines for the Management of Hemophiliaمن إعداد فريق عمل إرشادات العالج ،بالنيابة عن
االحتاد العاملي للهيموفيليا ).2012 ،(WFH

.للمزيد من المعلومات ،الرجاء االتصال باالتحاد العالمي للهيموفيليا
هاتف  +1 (514) 875-7944 :فاآس  +1 (514) 875-8916 :بريد إلكترونيwww.wfh.org  wfh@wfh.org :

