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FƏSİL 1 | GİRİŞ 
 
İrsi hemoqlobin xəstəlikləri iki əsas qrupa bölünür. Birinci qrupa yetkin hemoqlobin A-
nın α- və ya β-qlobin zəncirlərinin qüsurlu sintezi nəticəsində meydana gələn α- və β-
talassemiyalar daxildir. İkinci qrupa isə hemoqlobin S, C və E kimi struktur hemoqlobin 
variantları daxildir. Hər valideyndən fərqli talassemiya mutasiyalarının irsi ötürülməsi 
və ya talassemiyanın struktur hemoqlobin variantları ilə yanaşı ötürülməsi nəticəsində 
müxtəlif talassemiya fenotipləri üzə çıxa bilir [1, 2]. Transfuziyadan asılılıq müxtəlif 
talassemiya fenotiplərini və onların ağırlıq dərəcəsini bir-birindən fərqləndirən əsas 
amildir. Məsələn, β-talassemiya diaqnozu qoyulması üçün pasiyentin yaşaması həyat 
boyu rutin transfuziya tələb etməlidir və bu formanı izah etmək üçün şərti olaraq 
transfuziyadan asılı talassemiya (TAT) termini istifadə olunur [3]. Transfuziyadan asılı 
olmayan talassemiya (TAOT) isə yaşamaq üçün belə həyat boyu rutin transfuziya tələb 
etmir, lakin, belə pasiyentlərdə sporadik olaraq, ehtiyac yaranarsa, və ya bəzi hallarda 
hətta periodik transfuziya tələb oluna bilər (Şəkil 1-1) [4]. 
 
Buna baxmayaraq, qeyd etmək lazımdır ki, TAT və TAOT klinik parametrlərə əsaslanan 
dəyişkən kateqoriyalardır və xəstəliyin gedişatındakı variasiyalar, irəliləyişlər və digər 
modifikatorlar xəstənin həyatı boyu bir qrupdan digərinə keçməsinə səbəb ola bilər. 
Buna görə də, xəstənin bu iki kateqoriyadan birinə təyinatı ilk növbədə onun hazırki 
klinik vəziyyəti əsasında aparılmalı və birindən digərinə keçmə ehtimalı nəzərdə 
tutulmalıdır.  
 
TAOT klinik cəhətdən fərqli üç formanı əhatə edir: aralıq β-talassemiya, hemoqlobin E/β-
talassemiya (yüngül və orta formalar) və aralıq α-talassemiya (hemoqlobin H xəstəliyi) 
[5]. Hemoqlobin S/β-talassemiya və hemoqlobin C/β-talassemiya xəstələrində TAOT 
xəstələrinə bənzər transfuziya ehtiyacı müşahidə edilsə də, fərqli spesifik 
xarakteristikasına və müalicə xüsusiyyətlərinə malik olduqlarına görə, bu formalar bu 
rəhbərlikdə əhatə olunmayacaqdır [6, 7]. 
 
Şəkil 1-1. Müxtəlif talassemiya formalarında transfuziya ehtiyacı. Müəlliflərin icazəsi ilə müvafiq 
mənbədən götürülmüşdür [4].  
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TAOT-un Epidemiologiyası 
 
İrsi hemoqlobin xəstəlikləri, ilk növbədə Cənubi Afrikadan, Aralıq dənizi bölgəsi və Orta 
Şərqdən Cənubi və Cənub-Şərqi Asiyaya qədər uzanan tropik regionun aşağı və ya orta 
gəlirli ölkələrində rast gəlinir [8]. Bu, ilk növbədə bu bölgələrdəki qohum nikahlarının 
yüksək tezliyi, həmçinin, malyariyanın geniş yayıldığı ərazilərdə talassemiya 
daşıyıcılarının bu parazitə qarşı rezistentliyinin olması faktı ilə əlaqələndirilir [8, 9]. Bu 
bölgələrdə ictimai səhiyyə standartlarının yaxşılaşdırılması belə xəstələrin həyat 
müddətinin artırılmasına kömək etmişdir. Buna baxmayaraq, son dönəmdəki davamlı 
miqrasiya bu xəstəliklərin Avropa və Şimali Amerikadakı böyük, multietnik şəhərlərə də 
yayılmasını xeyli artırmışdır [8]. 
 
Talassemiyaların, xüsusən də TAOT-un qlobal epidemiologiyasına dair məlumatlar azdır 
[5]. Hər il dünyada təxminən 68.000 uşaq müxtəlif talassemiya sindromu ilə doğulur [8, 
10, 11]. Dünya əhalisinin 80-90 milyonunun β-talassemiya daşıyıcısı olduğu bildirilir 
(qlobal populyasiyanın 1,5%-i). Bu daşıyıcıların təxminən yarısı Cənub-Şərqi 
Asiyadandırlar [12]. Hər il dünyada təxminən 23.000 uşaq transfuziyadan asılı böyük β-
talassemiya ilə, və bununla yanaşı, bu rəqəmdən xeyli az, dəqiq təyin olunmamış sayda 
TAOT formalı aralıq β-talassemiya ilə dünyaya gəlir [1, 8, 11]. TAOT forma β-talassemiya 
daşıyıcılığının geniş yayıldığı populyasiyalarda nisbətən az müşahidə olunsa da, xüsusilə 
Şərqi Aralıq dənizi və Afrikanın yüngül fenotipli β-talassemiya allellərinin üstünlük təşkil 
etdiyi bölgələrdə daha çox yayılmışdır [1]. 
 
Hemoqlobinin struktur variantı olan hemoqlobin E-nin ən geniş yayıldığı ərazilər əsasən 
Hindistan, Banqladeş, Tayland, Laos və Kamboca olub, bu bölgələrdə daşıyıcılığın tezliyi 
80%-ə qədər çata bilir [13, 14];  bununla yanaşı, həmçinin, Çin, Malayziya, İndoneziya və 
Şri-Lankada da müşahidə olunur [8, 15]. Hal-hazırda dünyada 1.000.000 E/β-
talassemiyalı xəstə olduğu məlumdur [16]. Beləki o, Şimali Amerikada aparılan yeni 
doğulmuşların skrininq proqramında β-talassemiyanın ən çox aşkar edilən forması 
olmuşdur [17]. Kaliforniyada doğulan hər 4 Kamboca mənşəli uşaqdan 1-i və hər 9 
Tay/Laos mənşəli uşaqdan 1-inin hemoqlobin E daşıyıcısı olması müəyyən edilmişdir 
[18]. Qlobal olaraq hər il 19.000-dən çox uşaq hemoqlobin E/β-talassemiya ilə doğulur 
ki, bunların yarısı ağır transfuziyadan asılı forma olduğu halda (bütün ağır β-talassemiya 
formalarının təxminən 30-50%-ni təşkil edir [14]), qalan yarısı TAOT (yüngül və orta 
formalar) kateqoriyasına düşür [8, 11]. 
  
α-Talassemiya ən çox yayılmış irsi hemoqlobin xəstəliyi olub, dünya əhalisinin təxminən 
5%-i onun daşıyıcısıdır və hal-hazırda dünyada müxtəlif α-talassemiya sindromlarından 
əziyyət çəkən təqribən 1.000.000 xəstə olduğu məlumdur [19, 20]. O xüsusilə Afrikanın 
sub-Sahara bölgəsindən Aralıq dənizi və Orta Şərqə, Hindistan yarımadası və Şərqi və 
Cənub-Şərqi Asiyaya qədər olan populyasiyada müşahidə olunur [1]. Son dönəmdə artan 
qlobal miqrasiya əvvəllər α-talassemiyanın müşahidə olunmadığı Şimali Avropa və Şimali 
Amerika kimi dünyanın digər bölgələrində də tədricən artmasına səbəb olmuşdur [21]. 
Kaliforniyada 1998-ci ilin yanvar ayı ilə 2006-cı ilin iyun ayı arasında 
hemoqlobinopatiyalara görə skrininq olunmuş 530.000 yenidoğulmuş körpədə ən çox 
rast gəlinən oraqvari hüceyrə xəstəliyi (6600 yenidoğulmuşdan 1-i), ikinci isə hər 
100.000 körpədən 11.1-də rast gəlinməklə α-talassemiya olmuşdur (və ya təxminən hər 
9000 yenidoğulmuşdan 1-i) [22]. α-Talassemiya sindromları artıq tədricən Kaliforniya 
xaricində də aşkar edilsə də, ABŞ-ın digər ştatları bu xəstəlikləri erkən mərhələdə 
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skrininq etmədiyinə görə, belə xəstələrin aşkar edilməsi ancaq klinik ağırlaşmalar 
müşahidə olunduqdan sonra mümkün olur. 
 
Qlobal olaraq hər il 5.000-dən çox uşaq α-talassemiyanın major və ya hemoqlobin Bart’s 
hidrops fetalis forması ilə dünyaya gəlir; lakin belə uşaqlar əksər hallarda ölü doğulur, 
çox nadir hallarda sağ qaldıqda isə, həyat boyu ciddi transfuzion rejim tələb edirlər. Hər 
il dünyada α-talassemiyanın TAOT forması, aralıq α-talassemiya və ya hemoqlobin H 
xəstəliyi ilə doğulan körpə sayı təqribən 10.000-dir [8, 11]. Lakin, nəzərə almaq lazımdır 
ki, dünyanın bir çox yerində, xüsusən də Uzaq Şərqdə α-talassemiya sindromlarına dair 
məhdud sayda genetik epidemioloji tədqiqatlar olduğundan bu statistikanın real 
rəqəmlərdən xeyli az olması ehtimal edilir. 
 
 
TAOT-un fenotip xüsusiyyətləri və genotip-fenotip assosiasiyası  
 
Həm α-, həm də β-talassemiya sindromlarında genotip-fenotip assosiasiyaları geniş 
məlum olsa da, talassemiyanın müxtəlif fenotiplərinin fərqləndirilməsi əsasən klinik 
parametrlər əsasında aparılır [23]. 
 
Aralıq β-Talassemiya  
Aralıq β-talassemiya fenotipinin əsas modifikatoru homoziqot və ya kompound-
heteroziqot vəziyyətdə ötürülən zaman β-qlobin geninin ekspressiyasına təsir edən  
geniş müxtəlifliyə malik mutasiyalardır (>200 xəstəliyə səbəb olan mutasiyalar, 
yenilənmiş siyahı http://globin.cse.psu.edu) [24]. Bu mutasiyalar β-qlobin zəncirinin 
sintezində cüzi azalmaya səbəb olan yüngül promotor mutasiyalardan β-qlobin zənciri 
sintezinin tamamilə dayanmasına, yəni β°-talassemiyaya gətirib çıxaran geniş diapazonu 
əhətə edir. β-Qlobin geninin delesiyasına nadir hallarda rast gəlinir. Mutasiyaların 
müxtəlifliyi nəticəsində meydana gələn α/β-qlobin zəncir balansının müxtəlif dərəcədə 
pozulması və qeyri-effektiv eritropoez böyük β-talassemiyadan fərqli olaraq, aralıq β-
talassemiya zamanı müşahidə olunan orta dərəcəli anemiya və müvafiq fenotipin əsas 
müəyyənedici faktorlarıdır. İkincili modifikatorlar α/β-qlobin zəncir balansının 
pozulmasının hansı dərəcədə baş verməsinə birbaşa təsir edən faktorlar olub, bura α-
talassemiyanın müxtəlif molekulyar formalarının yanaşı ötürülməsi [25], α-hemoqlobin 
stabilləşdirici proteinin ekspressiyasının artması və böyüklərdə γ-zəncirin effektiv 
sintezinin təmini kimi amillər aiddir [26, 27]. Bugünədək γ-zəncir sintezinə təsir edən və 
fenotipi yüngülləşdirən bir neçə gen aşkar edilmişdir ki, bunlardan bəziləri β-qlobin gen 
klasterində (δβ0-talassemiya və ya A-γ və ya G-γ promotorlarında yerləşən nöqtəvi 
mutasiyalar), digərləri isə fərqli xromosomlarda yerləşirlər (BCL11A, KLF1, HBS1L-MYB) 
[24]. Üçüncülü modifikatorlara isə qlobin zənciri sintezinə birbaşa təsir etməyən, lakin 
dəmirin sorulması, bilirubin mübadiləsi, sümük metabolizmi, ürək-damar xəstəlikləri və 
infeksiyaya həssaslıq kimi xəstəliyin spesifik ağırlaşmaları üzərində yüngülləşdirici təsiri 
olan polimorfizmlər aid edilir [28, 29]. Aralıq β-talassemiya fenotipi, həmçinin 
heteroziqot β-talassemiya ilə yanaşı ötürülən α-qlobin geninin triplikasiya və ya 
kvadriplikasiyasının səbəb olduğu α-qlobin zənciri sintezinin artması nəticəsində də 
meydana gələ bilər [30-35]. Nadir hallarda isə, yalnız bir β-qlobin lokusunda mutasiya 
aşkar edildiyi halda digəri tamamilə normal olur ki, belə hallara dominant β-talassemik 
mutasiyalar səbəb olur [36, 37]. Cədvəl 1-1 aralıq β-talassemiya fenotipinə səbəb olan 
genotipləri təsvir edir [4]. 
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Cədvəl 1-1. β-Talassemiyanın genotip-fenotip assosiasiyaları. Müəlliflərin icazəsi ilə müvafiq mənbədən 
götürülmüşdür [4].  

 

Fenotip Genotip Klinik gedişat 

Səssiz daşıyıcı • səssiz β/β • Asimptomatik 
• Hematoloji pozğunluq yoxdur 

Daşıyıcı/minor • β0/β, β+/β, və ya yüngül β+/β • Asimptomatik anemiya 
• Mikrositoz və hipoxromiya 

İntermedia • β0/yüngül β+, β+/yüngül β+, və ya yüngül 
β+/yüngül β+ 

• β0/səssiz β,  β+/səssiz β, yüngül β+/səssiz 
β, və ya səssiz β/səssiz β 

• β0/β0, β+/ β+, və ya β0/ β+ və delesional 
vəya nondelesional α-talassemiya 

• β0/β0, β+/ β+, və ya β0/ β+ və γ-zəncir 
sintezinin artması 

• δβ-talassemiyanın delesional formaları və 
FHİP 

• β0/β və ya β+/β və ααα və ya αααα 
duplikasiyaları  

• Dominant β-talassemiya (daxili 

cisimciklər) 

• Gecikmiş təzahür 
• Yüngül-orta anemiya 
• Transfuziyadan asılı deyil 
• Klinik ağırlığı dəyişkən olub 

minorla major arasında 
variasiya edir  

  
  
  

Major • β0/β0, β+/ β+, və ya β0/ β+ • Erkən təzahür 
• Dərin anemiya 
• Transfuziya asılılığı 

FHİP, fetal hemoqlobinin irsi persistensiyası. 

 
Hemoqlobin E/β-talassemiya 
Hemoqlobin E, hemoqlobinin anomal struktur variantı olub, 26-cı kodonda yerləşən G>A 
mutasiyasının nəticəsində meydana gələn anomal splaysinq edən qeyri-funksional 
mRNT-dən sintez olunur. Hemoqlobin E azalmış dərəcədə sintez olunur və özünü yüngül 
β+-talassemiya kimi aparır. Hemoqlobin E/β-talassemiyalı xəstələrə bir valideyndən β-
talassemiya alleli, digərindən isə struktur variant olan hemoqlobin E irsən ötürülür [25, 
38]. Hemoqlobin E/β-talassemiyanın ağır (hemoqlobin səviyyəsi 4-5 q/dl-ə qədər, 
transfuziyadan asılı, böyük β-talassemiyaya bənzər klinik simptomlar), orta (6 ilə 7 g/dl 
arası hemoqlobin, transfuziyadan asılı olmayan, aralıq β-talassemiyaya bənzər klinik 
simptomlar) və yüngül (9 ilə 12 g/dl arası hemoqlobin, transfuziyadan asılı olmayan, 
adətən klinik əhəmiyyətli problemlər yaratmır) klinik formaları olur və bunlardan son iki 
forma TAOT olaraq təsnif olunur [39].  Xəstələri yüngül, orta və ağır dərəcələrə ayırmağa 
kömək edən şkala təklif edilmişdir (Cədvəl 1-2) [40].  
 
Aralıq β-talassemiyada olduğu kimi, hemoqlobin E/β-talassemiyanın da modifikatorları 
β-talassemik mutasiyanın növü, α-talassemiyanın yanaşı ötürülməsi və fetal hemoqlobin 
sintezini artıran faktorlar (BCL11A və HBS1L-MYB), və bunlarla yanaşı, daha ağır xroniki 
hiperbilirubinemiya və öd daşlarının əmələ gəlmə ehtimalını artıran UDP-
glukuronoziltransferaza-1 geninin irsi disfunksionallığı kimi üçüncülü modifikatorlardır 
[15, 16, 25, 41-46]. Qeyd etmək lazımdır ki, hemoqlobin E/β-talassemiya xəstələri 
xəstəliyin gedişatı boyu müxtəlif ağırlılıq dərəcəsində təzahür edə bilər. Yaşlanmanın 
anemiyaya cavab olaraq eritropoetin sintezi üzərində birbaşa və dolayı təsiri olduğu 
məlumdur [47-49]. Hemoqlobin E/β-talassemiyalı xəstələrdə fenotipə təsir edən digər 
önəmli kənar faktor malyariya, xüsusən də Plazmodium vivax ilə yoluxmadır [50]. 
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Cədvəl 1-2. Hemoqlobin E/β-talassemiyanın ağırlıq dərəcəsinə görə təsnifləndirmək üçün Mahidol şkalası. 
Müəlliflərin icazəsi ilə müvafiq mənbədən götürülmüşdür [40]. 
 

Kriteriya Göstərici Bal Göstərici Bal Göstərici Bal 

Sabit vəziyyətdə hemoqlobin, 
q/dl 

>7 0 6-7 1 <6 2 

İlkin diaqnoz yaşı >10 0 2-10 0.5 <2 1 
1-ci transfuziya yaşı >10 0 4-10 1 <4 2 
Transfuziya ehtiyacı Yox/Nadir 0 Bəzən 1 Müntəzəm 2 
Dalağın ölçüsü, sm <4 0 4-10 1 >10 2 
Fiziki inkişafın ləngiməsi - 0 +/- 0.5 +, s/p 1 

 
Hər bir kriteriya üçün müvafiq göstərici əsasında bal verilir. Bütün balların ümumi cəmi daha sonra belə 
interpretasiya olunur: yüngül hemoqlobin E/β-talassemiya (bal <4); orta dərəcəli hemoqlobin E/β-
talassemiya (bal 4-7); və ağır hemoqlobin E/β-talassemiya (bal >7). 

 
 
Aralıq α-talassemiya (hemoqlobin H xəstəliyi) 
β-Talassemiyadan fərqli olaraq, α-talassemiya zamanı α-qlobin zəncirlərinin sintezinin 
defisiti 16-cı xromosomdakı α-qlobin gen klasterindəki delesiyalar nəticəsində meydana 
gəlir. Təxminən 128 müxtəlif molekulyar defektin α-talassemiyaya səbəb olduğu 
məlumdur [21, 51]. α-Qlobin genlərinin müxtəlif ölçülü delesiyaları məlumdur. Cənub-
Şərqi Asiya delesiyası (-SEA) ən geniş yayılmış delesiya olub hər iki α-genini əhatə etsə də, 
embrional qlobin genlərini əhatə etmir. (-THAI) kimi daha böyük delesiyalar embrional 
genləri də əhatə etdiyinə görə daha ağır fenotiplə assosiasiya olunur [52, 53].  α-
Talassemiyanın müxtəlif fenotipləri ilk növbədə delesiyanın iki lokusdan hər birində bir 
(α+-talassemiya) və ya hər iki (α0-talassemiya) α-qlobin geninin silinməsindən asılı 
olaraq meydana çıxır (Cədvəl 1-3) [4].  
 
Hemoqlobin Barts hidrops fetalis (α-talassemiya major) dörd α-qlobin geninin hamısının 
delesiyası nəticəsində meydana gəlir və həyatla bir araya sığmayan vəziyyətdir. Üç α-
qlobin geninin silinməsi isə hemoqlobin H xəstəliyinə (aralıq α-talassemiya) səbəb olur 
[21, 51]. Delesional formalarla yanaşı, təqribən 70-ə yaxın non-delesional hemoqlobin H 
xəstəliyi (aralıq α-talassemiya) formaları da məlumdur ki, bunlar daha ağır fenotip və 
arabir və ya tez-tez transfuziya ehtiyacı ilə xarakterizə olunur (Cədvəl 1-4) [54].  
 
Ən çox təsvir olunan non-delesional hemoqlobin H xəstəliyi formaları hemoqlobin H 
Constant Spring və həmçinin hemoqlobin H Paksé, Quong Sze və Suan Dokdur [20, 25, 55-
57]. Bu delesional və nondelesional hemoqlobin H xəstəlikləri (aralıq α-talassemiya) 
TAOT formaları olub, onların diaqnozu və müalicəsi bu rəhbərlikdə əhatə olunmuşdur. 
Qeyd etmək lazımdır ki, nondelesional hemoqlobin H xəstəliyinin ən ağır formaları 
tamamilə transfuziyadan (hemoqlobin H hidrops) asılı ola bilər ki, bu halda onlara β-
talassemiya major xəstələrinə olduğu kimi yanaşmaq lazımdır. 
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Cədvəl 1-3. α-Talassemiyanın genotip-fenotip assosiasiyaları. Müəlliflərin icazəsi ilə müvafiq mənbədən 
götürülmüşdür [4]. 
 

Fenotip Genotip Klinik gedişat 

Səssiz daşıyıcı • -α/αα • Asimptomatik 
• Hematoloji pozğunluq yoxdur 

Daşıyıcı/minor • -α/-α  
• --/αα  

• Asimptomatik anemiya 
• Mikrositoz və hipoxromiya 

Delesional hemoqlobin H xəstəliyi • --/-α • Yüngül-orta anemiya 
• Transfuziyadan asılı deyil 
• Klinik ağırlığı dəyişkən olub 

minorla major arasında variasiya 
edir 

Non-delesional hemoqlobin H xəstəliyi • --/αTα • Orta-ağır anemiya 
• Arabir və ya tez-tez transfuziya 

ehtiyacı  
Major (hemoqlobin Barts hidrops fetalis) • --/--  

 
• Əksəriyyətində hidrops fetalis 

sindromu inkişaf edir və 
hamiləlik dövründə və ya 
doğuşdan qısa müddət sonra 
tələf olur 

• Sağ qalanlar transfuziyadan asılı 
olur 

 
Bu nadir formalar α0-talassemiya ilə αCd 59Gly-Asp, α∆Cd 30, αCd 66 Leu-Pro, αCd 35Ser-Pro, və 
hemoqlobin H Pak Num Po kimi nadir nondelesional mutasiyaların yanaşı ötürülməsi 
nəticəsində meydana gəlir. α-Talassemiyada xəstəliyin gedişatında modifikatorların 
roluna dair işlər məhduddur. Genetik modifikasiya əsasən β-qlobin mutasiyalarının 
yanaşı ötürülməsi nəticəsində meydana gələ bilər və belə hallar hemoqlobin H/β-
talassemiya adlandırılır [20]. Nondelesional hemoqlobin H xəstəliyində α-hemoqlobin 
stabilləşdirici proteininin xəstəliyin fenotipini yüngülləşdirməsi ehtimal edilsə də, bu 
hipotezin hal-hazırda daha ətraflı tədqiq olunmasına ehtiyac var [25]. 
 
 
Cədvəl 1-4. Delesional və nondelesional hemoqlobin H xəstəliyinin klinik və hematoloji təzahürü. 
Müəlliflərin icazəsi ilə müvafiq mənbədən götürülmüşdür [54].  

 

Klinik əlamətlər 
Delesional  
(Hemoqlobin H xəstəliyi) 

Non-delesional 
(Hemoqlobin H 
Constant Spring) 

Hemoqlobin, q/dl 8.5 (6.9–10.7) 7.2 (3.8–8.7) 
Orta korpuskulyar həcm (MCV), fl 54.0 (46.0–76.0) 65.2 (48.7–80.7) 
Orta korpuskulyar hemoqlobin (MCH), pg 16.6 (14.3–24.7) 18.6 (14.8–24.8) 

Anemiya   Mikrositar Normositar 
Retikulositoz + ++ 
Hipoxromiya   ++ + 
Birinci transfuziya zamanı yaşı 11 ± 5.5 1.5 ± 2.1 
Transfuziya tarixi, % 3-29    24-80 
Splenomeqaliya  + +++ 
Öd daşı + ++ 
Fiziki inkişafın ləngiməsi    Bəzən Tez-tez 
Sümük sıxlığının azalması Bəzən Tez-tez 
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TAOT-un skrininqi və laborator diaqnostikası  
 
TAOT-un skrininqinə yanaşma müvafiq populyasiyaya xarakterik mutasiya spektri, 
mövcud resurslar, sosial və dini məsələlər və hədəf qrupun yaşından asılı olaraq 
müəyyən edilir. Əhalinin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi, ictimai nəzarət və 
populyasion skrininq, ilk doğulan uşağın geniş ailə skrininqi, evlilik öncəsi skrininq və 
genetik konsultasiya, prenatal diaqnoz və ailə planlaması profilaktika proqramlarında 
geniş tətbiq olunan strategiyalardır. Bütün bunlar risk altında olan əhalinin talassemiya 
xəstəlikləri ilə bağlı maarifləndirilməsi və skrininqi, həmçinin talassemiya xəstələrinin 
həyat keyfiyyətinin və müalicəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə aparılan 
ümumiləşdirilmiş bir proqramın tərkib hissəsi olmalıdır [8]. Miqrasiya daha zəngin, daha 
inkişaf etmiş ölkələr istiqamətində baş versə də, skrininq və profilaktika strategiyalarının 
xəstəliyin yayıldığı əsas ölkələrdə həyata keçirilməsi vacibdir. Talassemiyanın geniş 
yayıldığı bölgələrdə yenidoğulmuşların həm α- həm də β-talassemiya xəstəliklərinə görə 
universal skrininq edilməsi tövsiyə olunur [22, 58].  
 
 
Şəkil 1-2. TAOT ehtimalının klinik araşdırılması. Müəlliflərin icazəsi ilə müvafiq mənbədən götürülmüşdür 
[63]. 

 
Kapilyar elektroforezdə və molekulyar testlərdə son dönəmdə əldə edilmiş nailiyyətlər 
neonatal period xaricində də diaqnostikanın mümkünlüyünü və spesifikliyini əlçatan edir 
[22, 58]. Laborator metodların maddi dəyərinin son zamanlarda azalmasına baxmayaraq, 
bu gün hələ də bəzi bölgələrdə onlar əlçatan deyil. Eritrosit indeksləri, hemoqlobin 
göstəricisi və retikulosit sayından istifadə edən diaqnostik alqoritmlərdəki irəliləyişlər 
onların həm α- həm də β-talassemiya mutasiyaları üçün yüksək həssaslığa və spesifikliyə 
malik olmasına səbəb olmuşdur [59]. Bu formulalar mükəmməl diaqnostik effektivliyə 
malikdir və maddi cəhətdən sərfəlidirlər. Bu gün üçün ən yaxşı ilkin skrininq yanaşması 
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eritrositlərin analizi ilə (əsasən eritrositlərin həcminin kiçilməsi və hemoqlobin 
tərkibinin azalmasını aşkar etmək üçün) hemoqlobinin A2 fraksiyasının miqdarının 
ölçülməsidir ki, sonuncu demək olar ki, -talassemiya daşıyıcılarında həmişə yüksək olur 
[5]. Lakin, -talassemiyanın iki növünün olması diaqnostikada problemləri artırır. Hər iki 
-genin delesiya olduğu 0-talassemiya tipik talassemik eritrosit indeksləri ilə 
xarakterizə olunur, bu genlərdən yalnız birinin silindiyi +-talassemiya isə eritrosit 
indekslərində minimal dəyişikliklər göstərir. Buna görə də, -talassemiyanın skrininqinə 
ən etibarlı yanaşma DNT analizi hesab olunur [60].  
 
 
Şəkil 1-3. TAOT diaqnozunu aparmaq üçün laboratoriya proseduru. *α-talassemiya daşıyıcılığı və bənzər 
xəstəliklərə delesional və nondelesional α-talassemiya mutasiyaları nəticəsində əmələ gələn α0 və α+-
talassemiya daxildir. †HbH xəstəliyinin iki əsas növü vardır: 1) delesiya nəticəsində meydana gələn 
delesional HbH (--/-α) və; 2) α0-talassemiya və nondelesional mutasiyalar nəticəsində meydana gələn 
nondelesional  HbH xəstəliyi (--/αTα). ‡Hb variantlarının səbəb olduğu xəstəliklərdən ən geniş yayılanlar 
homoziqot HbE; HbE/β-talassemiya və HbE-nin digər variantlarla yanaşı ötürülməsi, məs. HbE/HbS, 
HbE/HbC, HbE/HbD; HbS (Oraq); HbS/β-talassemiya; homoziqot HbC və HbC/β-talassemia. Bu diaqnozlar 
müvafiq qlobin genin genotip müayinəsi vasitəsilə ilə təsdiqlənə bilər. Müəlliflərin icazəsi ilə müvafiq 
mənbədən götürülmüşdür [63]. 
 
 
 

 
 
 
Hemoqlobin H xəstəliyinin diaqnozu üçün ən uyğun vaxt neonatal perioddur. Belə 
xəstələrdə hemoqlobin elektroforezində hemoqlobin Barts aşkar edilsə də, doğuşdan 
sonra o sürətlə itir [22]. Beləki, yenidoğulmuşlarda Barts hemoqlobin səviyyəsinin 25% 
olması hemoqlobin H xəstəliyini, 1-4% və 4-10% olması isə müvafiq olaraq, α+- və α0-
talassemiya daşıyıcılığını göstərir. Yekun diaqnoz üçün isə molekulyar genetik test tələb 
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olunur [53, 61]. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, bir çox xəstədə α- və β-talassemiya 
mutasiyaları yanaşı ötürülür. Bu səbəbdən α-talassemiya mutasiyasının aşkarlanması 
zamanı, β-talassemiya mutasiyasının yanaşı ötürülmə ehtimalı istisna edilməməlidir. 
Bütün bunlar həm klinik proqnoz, həm də genetik konsultasiya üçün vacib faktorlar 
hesab olunur.  
 
Struktur variantları (hemoqlobin E, S və C) müxtəlif hemoqlobin analiz metodları ilə 
asanlıqla aşkar edilə bilir [5] Elektroforez ilə hemoqlobin E-nin identifikasiyası çətin ola 
bilər, çünki o bir çox digər β-qlobin variantları ilə eyni zolaqda miqrasiya edir. 
Hemoqlobin E əsasən izoelektrik fokuslama və yüksək performans maye xromatoqrafiya 
(YPMX) metodları ilə daha yaxşı ayrılsa da, ən  optimal diaqnozu DNT analizi hesab 
olunur [62]. TAOT ehtimalının klinik araşdırılması (Şəkil 1-2) və laborator diaqnozunu 
(Şəkil 1-3) istiqamətləndirmək üçün alqoritmlər bu yaxınlarda dərc edilmişdir [63].  
 
 
Bu rəhbərlikdə əhatə olunanlar 
 
Bu yenilənmiş rəhbərlikdə TAOT xəstələrində tez-tez rast gəlinən ən önəmli patofizioloji 
mexanizmləri və klinik mənzərələri təsvir etməyə davam edirik və bu xəstəliklərin 
müalicəsi üçün praktik tövsiyələr veririk. Tövsiyələrimiz, dərc olunmuş obzervasional və 
ya klinik tədqiqatlar nəticəsində əldə olunan ən son dəlillərə istinad edərək tərtib 
olunmuşdur. Kifayət qədər dəlil olmayan mövzularda redaktorlar konsensus yolu ilə 
TAOT xəstələrinin müalicəsində öz fərdi təcrübələrindən istifadə edərək tövsiyələr 
təqdim etmişlər. Nəhayət, qeyd etmək istərdik ki, TAOT-un müalicəsi ilə bağlı qərarlara 
istiqamət verə biləcək yeni qiymətləndirmə sistemi hazırlanmışdır ki, onun geniş 
istifadəsini tövsiyə etmədən öncə effektivliyinin təcrübi yolla təsdiqlənməsinə ehtiyac 
vardır [64]. Həmçinin, son dönəmdə TAOT xəstələrinin yaşama müddətinin artması 
nəticəsində onlarda bədxassəli xəstəliklər və ürək-damar xəstəlikləri kimi yaşlı əhaliyə 
xarakterik  halların rast gəlmə ehtimalı artdığına görə, onların müalicəsi üçün non-
talassemik pasiyentlərin protokollarına istinad etmək tövsiyə olunur [65].  
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FƏSİL 2 |  QAN KÖÇÜRÜLMƏSİ  
 
 
Təsviri hal 
 
Dörd yaşlı bir qız ailə həkimi tərəfindən kontrol tibbi müayinədən keçirilir. Valideynləri 
uşağın süst olduğunu və bir qədər inkişafdan geri qaldığını müşahidə etmişlər. Qızın boyu 
boy artımı cədvəlinin 5-ci prosentil xəttindən çox da aşağıda qalmasa da, yenə də yaşına 
görə qısadır. Fiziki müayinə zamanı gözlərdə zəif sarılıq, müntəzəm ritmli taxikardiya, 
sinənin sol qurtaracağının yuxarı hissəsində ürəkdə II/VI tip küy axını və 
hepatosplenomeqaliya aşkarlanmışdır. Laborator testlərin nəticələri aşağıdakı kimi 
olmuşdur: qanda serum ferritin səviyyəsi 327 nq/ml, dəmir 155 mkq/dl, ümumi 
hemoqlobin səviyyəsi 7,1 q/dl, bəzi biokimyəvi testlər normal səviyyədə, ümumi 
bilirubin səviyyəsi isə 5,2 mq/dl. Eritrositlərin brilliant krezil mavisi ilə supravital 
boyanması üsulundan istifadə edilməklə çox sayda qolf topuna bənzər hüceyrədaxili 
cisimciklər (hemoqlobin H cisimciyi) aşkar edilmişdir. Elektroforez müayinədə 
hemoqlobin H (β4) və hemoqlobin Bartsın (4) 15% təşkil etməsi və hemoqlobin A-nın 
total hemoqlobinin əksər hissəsini təşkil etməsi bu nəticəni təsdiq etmişdir. Bundan 
əlavə, yavaş hərəkət edən az sayda  (~ 2%) hemoqlobin növü də aşkar edilmişdir ki, bu 
da hemoqlobin H Constant Spring və ya hemoqlobin H Paksenin mövcud olduğunu 
göstərir. Bu diaqnoz DNT testindən istifadə edilməklə də təsdiqlənmiş, pasiyentdə SEA 
tipli alfa talassemiya delesiyası və terminal kodonda tək nukleotid əvəzlənməsi 
nəticəsində meydana gələn qeyri-delesional alfa talassemiya mutasiyası, hemoqlobin H 
Constant Spring kompound-heteroziqot (--SEA/αCSα) formada aşkar edilmişdir. 
Hematoloqlar boy artımının ləngiməsinin qarşısını almaq üçün qan köçürülməsini 
tövsiyə edir.  
 
 
Kontekst və dəlillər  
 
TAOT xəstəliyində qanköçürmənin faydaları  
TAOT xəstəliyində α- və β-qlobin zəncirlərinin yaranmasında tarazlıq olmadığı üçün 
eritropoez qeyri-effektivdir. Qeyri-stabil qlobin zənciri tetramerləri çökür və bunun 
nəticəsində methemoqlobin və hemixroma oksidləşərək nəticədə hem və qlobinin bir-
birindən ayrılması ilə yekunlaşır. Talassemiya eritroid hüceyrələrində hemin ayrılması 
nəticəsində meydana gələn sərbəst dəmir reaktiv oksigen radikallarının əmələ gəlməsinə 
səbəb olur ki o da membran zülallarının oksidləşməsinə, membranın strukturunda 
qüsurlar yaranmasına və eritrosit yaşlanma antigeni fosfatidilserinin aşkara çıxması ilə 
sümük iliyi (qeyri-effektiv eritropoez) və ya periferik qan dövranında (hemoliz) 
hüceyrələrin erkən ölümünə səbəb olur [1-5]. TAOT pasiyentlərindəki qeyri-effektiv 
eritropoez və periferik hemoliz xəstəliyin bütün gedişatı boyunca sonradan bir çox 
patofizioloji və klinik ağırlaşmalara səbəb olur (Şəkil 2-1) [6-8]. Bunları növbəti 
fəsillərdə göstərəcəyik. Düzgün müalicə olmadan yaş artdıqca bu ağırlaşmalar çoxalır [9, 
10]. Yaxın dövrlərdə aparılmış bir tədqiqatda TAOT xəstəliyində anemiya ilə ağırlaşmalar 
arasında birbaşa əlaqənin olduğu müəyyən edilmişdir. Belə ki, hemoqlobinin 1 q/dl 
dəyişməsinin ciddi şəkildə ağırlaşma riski yaratması aşkar edilmişdir. Total hemoqlobin 
göstəricisi <7 q/dl olan pasiyentlərdə xəstəliyin gedişatı ərzində ağırlaşmaların mütləq 
olduğu müşahidə edildiyi halda, bu göstəricinin >10 q/dl olduğu pasiyentlər hər hansı 
ağırlaşmanın inkişafından bir qayda olaraq qorunmuşlar [11].  
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Şəkil 2-1. TAOT xəstəliyində patofizioloji mexanizmlər və klinik ağırlaşmalar. Müəlliflərin icazəsi ilə 
müvafiq mənbədən götürülmüşdür [6]. 
 
 

 
 
Transfuziya normal eritrositlərin təmin olunmasında və qeyri-effektiv eritropoezin 
aradan qaldırılmasında effektivdir [12, 13]. Qanköçürmədən sonra eritroid aktivliyi 
qanköçürmədən əvvəlki hemoqlobin səviyyəsi 10-11 q/dl olduqda 1-2 dəfə, 9-10 q/dl 
olduqda 1-4 dəfə, 8,6-9 q/dl olduqda isə normadan 2-6 dəfə azalır. [14]. Buna görə də, 
TAOT pasiyentlərində qanköçürmədən asılılıq olmamasına baxmayaraq, qanköçürmə 
anemiya, hemoliz və qeyri-effektiv eritropoezin səbəb olduğu bir çox patofizioloji 
mexanizm və ağırlaşmaları nəzəri olaraq yaxşılaşı bilir və bu qrupdakı pasiyentlərdə 
ağırlaşmanın qarşısının alınması və ya aradan qaldırılması üçün qanköçürmə variantını 
nəzərdən keçirmək ağlabatandır. Yeni TAOT diaqnozu qoyulmuş azyaşlı pasiyentlərdə 
diaqnoz qoyulduqdan sonra ilk bir neçə ay ərzində pasiyenti diqqətlə qiymətləndirmək 
və hər hansı bir müalicə üsuluna, xüsusilə də qanköçürməyə müraciət etməyə çox da 
tələsməmək olduqca vacibdir. Müntəzəm qanköçürmə ehtiyacı olmayan bir çox TAOT 
pasiyentlərində xüsusən də interkurrent infeksiya dövründə hemoqlobinin səviyyəsinin 
olduqca aşağı düşməsi zamanı belə bir lazımsız müalicəyə başlayırlar. Hətta kritik 
vəziyyətlərdə bir neçə dəfə qanköçürmə həyata keçirilsə belə, dərhal qanköçürmə 
proqramına başlamaq tövsiyə edilmir və hemoqlobinin səviyyəsi qanköçürmə ehtiyacını 
müəyyən etmək üçün yeganə təyinedici faktor olmamalıdır. Əslində, bəzi TAOT-lu 
uşaqların (xüsusilə, hemoqlobin E/β-talassemiyalı) aşağı hemoqlobin göstəricilərinə 
uyğunlaşmaq üçün böyük imkanı var [15, 16]. Bunun yerinə, pasiyentin rifah vəziyyəti 
(xüsusilə aktivlik, böyümə, inkişaf baxımından) və skeletdə dəyişikliklərin erkən ortaya 
çıxması kimi amilləri nəzərə almaq lazımdır [17, 18].  Qanköçürmənin TAOT 
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pasiyentlərinin böyümə parametrlərində faydalı rola malik olduğu obyektiv olaraq 
müəyyənləşdirilmişdir (Vip Viprakasit, Dərc olunmamış data). Həmçinin, qeyd etmək 
lazımdır ki, hemoqlobin H xəstəliyi olan pasiyentlərdə qanköçürməyə ehtiyac bir çox 
hallarda xəstəliyin qeyri-delesional variantlarında rast gəlinir (məsələn, hemoqlobin H 
Constant Spring), delesional formalarda isə bir çox hallarda qanköçürməyə ehtiyac olmur 
[19]. 
 
TAOT pasiyentlərində qanköçürmənin rolunu qiymətləndirən klinik sınaqların az 
olmasına baxmayaraq, müşahidə xarakterli tədqiqatlar qanköçürmənin yetkinlik yaşına 
çatmış pasiyentlərdə tez-tez rast gəlinən aşağıdakı klinik ağırlaşmaların qarşısının 
alınması və müalicəsində rolunun olduğunu göstərir: ayaq xoraları, tromboz halları, 
ağciyər hipertenziyası, səssiz beyin infarktları və ekstramedulyar hematopoetik 
psevdotumorlar [17, 20-25]. Bu müşahidələr həmçinin müntəzəm olaraq qan köçürülən 
böyük β-talassemiyalı pasiyentlərlə müqayisədə TAOT-un bəzi formalarında bu 
ağırlaşmaların daha geniş yayılmasının qismən izahıdır [6, 26, 27]. 
 
Böyük β-talassemiyalı pasiyentlərə tətbiq olunan və ömür boyu davam edən müntəzəm 
qanköçürmə rejimlərini tətbiq etməkdənsə, TAOT pasiyentlərində qanköçürməyə 
başlanıldığı halda qanköçürməni daha yaxından müşahidə etmək və transfuziyaları 
pasiyentlərin fərdi ehtiyaclarına uyğunlaşdırmaq lazımdır. Baxmayaraq ki, bəzi 
pasiyentlərə tez-tez qan köçürülməsi tələb olunur, bu qanköçürmələr adətən 
müvəqqətidir və arzuolunan nəticələr əldə edildiyi zaman ehtiyaclara uyğunlaşdırıla və 
ya dayandırıla bilər. Uzun müddət müntəzəm qan köçürülməsinə məruz qalmış TAOT 
pasiyentlərinə müalicə transfuziyadan  asılı olan böyük β-talassemiyalı pasiyentlərə dair  
təlimatlara uyğun şəkildə aparılmalıdır.  
 
Qanköçürmənin mənfi nəticələri  
TAOT pasiyentlərində qanköçürmə ilə bağlı problem dəmir yükü (Fəsil 5-ə baxın) və 
alloimmunizasiya riskidir. Alloimmunizasiya riski ən çox minimum səviyyədə qan 
köçürülən və qanköçürməyə yeni başlamış pasiyentlərdə, splenektomiyalı  pasiyentlərdə 
və hamiləlik zamanı mövcud olur (Fəsil 10-a baxın). Bir vahid eritrosit kütləsi 
köçürüldükdən sonra alloimmunizasiya riski 1%-dən 1,6%-ə qalxır [29-31]. 
Alloimmunizasiya riskini genotip və anticisim müayinəsini genişləndirməklə və tam 
fenotipləşdirilmiş və çarpaz uyğunlaşdırılmış qanköçürmədən istifadə etməklə 
minimallaşdırmaq olar. Bəzi mənbələrə görə, alloimmunizasiyaya qarşı profilaktik tədbir 
olaraq  3-5 gün ərzində paralel olaraq steroidlər verilsə də, bu müdaxilənin effektivliyi 
mübahisəlidir [30]. 
 
TAOT-da qeyri-effektiv eritropoezi və hemoqlobin səviyyəsini yaxşılaşdıran yeni 
müalicə formaları  
Gen terapiyasının əsasında bu fikir dayanır ki, əgər β-talassemiyada β-qlobin sintezində 
çatışmazlıq varsa, bu pozğunluğu β-tipli qlobinlərin ekzogen istehsalı düzəldə bilər. Belə 
yanaşmalar üçün hematopoetik sistem münasibdir, belə ki β-talassemiyalı bir fərddən 
hematopoetik kök hüceyrələr götürülərək β-tipli qlobin transgeni kimi ekzogen gen 
materialının viruslar vasitəsilə hüceyrəyə transduksiya yolu ilə ötürülməsi mümkündür 
ki, bu nəticədə ekzogen gen expressiyasına imkan verir. Talassemiyalı bir neçə 
pasiyentdə  müvəffəqiyyətlə tətbiq olunandan sonra [32-34], klinik sınaqlara 
başlanmışdır (NCT01745120, NCT02151526, NCT02140554). Lakin bu əsasən 
qanköçürmədən asılı olan pasiyentlərdə olmuşdur. Gen terapiyasının pasiyentlərə geniş 
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fayda verəcəyi nöqtəyə çatanadək bir neçə illər keçməli idi və bu terapiyanın əhatə 
dairəsi əsasən zəngin resurslu ölkələr və qanköçürmədən asılı pasiyentlərlə 
məhdudlaşırdı. β-Talassemiyanın müalicəsi sahəsində belə yanaşmaların başqa bir 
çatışmazlığı viral vektorla yeridilən ekzogen genetik materialdan istifadə etməklə β-
qlobin ekspressiyasının ciddi çatışmazlığını tam şəkildə aradan qaldırmağın çətin 
olmasıdır. β-Qlobin ekspressiyasını artıran təkmilləşdirilmiş viral vektorlar və digər 
texnoloji yeniliklər belə yanaşmalarda ümid vəd edir [35]. 
 
Ötən bir neçə ildə eritropoezi ciddi şəkildə stimullaşdıran və β-talassemiyada qeyri-
effektiv eritropoezi yaxşılaşdıran bir qrup liqand tələsi hazırlanmışdır [33]. Sotatersept 
və luspatersept adlandırılan bu liqand tələləri 11 saylı böyümə-diferensiasiya faktorunun 
(GDF11) da daxil olduğu TGF-β superfamiliyasının üzvlərinə birləşərək eritropoezin son 
mərhələlərini təşviq edir [36, 37]. Luspaterseptin hal-hazırda davam edən və dozası üç 
həftədən bir tədricən artırılmaqla dərialtı yolla verilən II faza açıq tədqiqatında yetkinlik 
yaşına çatmış TAOT pasiyentlərində (aralıq β-talassemiya və ya hemoqlobin E/β-
talassemiya) hemoqlobin səviyyəsində yaxşılaşma müşahidə edilmişdir ki,  bu da onların 
ümumi vəziyyətlərinin yaxşılaşması, qaraciyərdə dəmir konsentrasiyasında yaxşılaşma 
və ayaq xoraları kimi bəzi ağırlaşmaların aradan qalxmasına səbəb olmuşdur. Heç bir 
ciddi mənfi hal müşahidə edilməmişdir (NCT01749540); bu data klinik tədqiqatlara daha 
geniş şərait yaradır.  
 
 
Praktik tövsiyələr  
 
❖ Həddindən artıq kəskin anemiyalı pasiyentlər (hemoqlobin səviyyəsi <5 q/dl olan) 

istisna olmaqla, digər pasiyentlərdə hemoqlobin səviyyəsi qanköçürməyə başlamaq 
üçün göstərici olmamalıdır 
 

❖ Aşağıdakı hallarda TAOT pasiyentlərində stress, hemoqlobinin azalması və ya 
qanitirmə ilə müşahidə edilən hallar olarsa, müəyyən zaman aralığı ilə qanköçürmə 
nəzərdə tutula bilər: 
▪ Hamiləlik  
▪ Cərrahiyyə əməliyyatı  
▪ İnfeksiyalar  
 

❖ Aşağıdakı hallarda daha tez-tez qanköçürmə düşünülməli və dayanıqlı bir klinik fayda 
əldə edildikdə qanköçürmənin azaldılması və ya dayandırılmasının yenidən 
qiymətləndirilməsinə baxılmalıdır: 
▪ Dalağın ciddi böyüməsi ilə yanaşı, hemoqlobin səviyyəsinin azalması (maksimum 

böyümə və inkişaf dövrlərində ildə 3 sm-dən çox) 
▪ Böyümənin ləngiməsi (boy artımı çəkidən daha indikativ göstəricidir) 
▪ Təhsildə zəif göstəricilər  
▪ Fiziki yüklənmə zamanı dözümlülüyün azalması  
▪ Sümük yaşına paralel olaraq cinsi inkişafın ləngiməsi 
▪ Sümüklərdə dəyişiklik əlamətləri  
▪ Tez-tez baş verən hemolitik böhran (hemoqlobin H xəstəliyi) 
▪ Pis həyat keyfiyyəti  
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❖ Qanköçürmə ilkin profilaktika (yüksək risk daşıyan əhali arasında), müalicə və ya 
aşağıdakı ağırlaşmaların ikincili profilaktikası məqsədilə nəzərdən keçirilə bilər:  
▪ Trombotik və ya serebrovaskulyar xəstəlik (Fəsil 6-ya baxın) 
▪ Əlavə ürək çatışmazlığı ilə və ya bunsuz müşahidə olunan ağciyər hipertenziyası  

(Fəsil 7-yə baxın) 
▪ Ekstramedulyar hematopoetik psevdotumorlar (Fəsil 11-ə baxın). 
▪ Ayaq xoraları (Fəsil 12-yə baxın)  

 
❖ Qanköçürmə planlanan zaman, dəmir yükünün potensial risklərinə diqqətli 

yanaşmaq lazımdır (Fəsil 5-ə baxın)  
 

❖ Pasiyentlərin aşağıdakı alt-qruplarında alloimmunizasiya riski nəzərdən 
keçirilməlidir: 
▪ Hamilə qadınlar (Fəsil 10-a baxın)  
▪ Splenektomiyalı pasiyentlər  
▪ Əvvəllər heç vaxt qan köçürülməmiş və ya çox az sayda qan köçürülmüş 

pasiyentlər  
 

❖ Qan tədarükünün və köçürülməsinin qaydaları bir qayda olaraq, qanköçürmədən asılı 
olan böyük β-talassemiyalı pasiyentlərə tətbiq edilən protokol qaydalarına oxşar 
olmalıdır: 
▪ Qanın 2 həftədən az müddətdə saxlanması, eritrositlərin post-transfuzion 24 

saatlıq orta yaşama müddətinin ≥75% olmasını təmin etmək üçün düzgün 
hazırlanması   

▪ Hemoqlobin tərkibi ≥40 q olan leykofiltrasiya olunmuş eritrositlər (≤1x106 
leykosit/vahid) (depolanmadan əvvəl filtrasiya etməyə üstünlük verilir) 

▪ ABO və Rh(D)-yə uyğun qan 
▪ Rh (C, c, E, e) və Kell antigenləri üzrə uyğunluq  çox tövsiyə edilir 
▪ Müvafiq infeksiyalar və virus peyvəndləri, donor və resipiyentin skrininqi  
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FƏSİL 3 | SPLENEKTOMİYA 
 
 
Təsviri hal   
 
Dörd yaşlı pasiyentdə pediatr tərəfindən yüngül sarılıq və anemiya (hemoqlobin 
səviyyəsi: 8,0 q/dl) müəyyən edilmiş və aralıq β-talassemiya diaqnozu qoyulmuşdur.  
Molekulyar analizdə α-qlobin lokusunun (α-genotip: αα, αα/αα, αα) tam dublikasiyası ilə 
yanaşı β+ mutasiyası IVS-I-110 G>A üzrə heteroziqot olduğu aşkar edilmişdir. On yaşa 
çatdıqda onun həkimi ümumi hemoqlobin səviyyəsinin 7,0 q/dl-ə düşməsi və fiziki 
müayinəsi zamanı ultrasəs müayinəsi ilə təsdiqlənmiş simptomsuz orta dərəcəli 
splenomeqaliyanın (ən böyük ölçü 18 sm) olması ilə əlaqədar splenektomiya tövsiyə 
etmişdir. Bu dövrdə qanın ümumi analizi zamanı trombosit sayının 400x109/l və nüvəli 
eritrositlərin sayının 150x106/l olması müəyyən edilmişdir. Laparoskopik üsulla 
pasiyentin dalağı çıxarılmışdır. Dalaqla birlikdə içərisində daşlar aşkar edilən öd kisəsi 
də çıxarılmışdır. Sonra pasiyentin müalicə kursu problemsiz keçmiş və ümumi 
hemoqlobinin səviyyəsi 7,5-8,0 q/dl arasında saxlanılmışdır. 17 yaşında yenidən sol 
qolunun ağrısı və şişməsi ilə həkiminə müraciət etmiş və ultrasəs müayinəsi ilə 
tromboflebit diaqnozu təsdiqlənmişdir. Qanın ümumi analizi ilə trombosit miqdarının 
900x109/l, nüvəli eritrositlərin sayının isə 400x106/l olduğu aşkar edilmişdir. Müayinə 
zamanı venoz trombozun ümumi qəbul edilmiş risk faktorları aşkar edilməmişdir. 
 
 
Kontekst və dəlillər 
 
TAOT zamanı splenektomiya sonrası mənfi nəticələr 
Splenektomiya TAOT xəstələrində ümumi hemoqlobin səviyyəsini 1-2 q/dl artırmaq və 
qan köçürülməsinin qarşısını almaq üçün qəbul edilmiş ümumi bir təcrübə olsa da, bu 
əməliyyat müxtəlif mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər [1-6].  
 
Trombositlərin və eritrositlərin spesifik anomaliyaları TAOT xəstələrində 
hiperkoaqulyasiya vəziyyətinə səbəb olan əsas amillər kimi qiymətləndirilir (bax. Fəsil 
6) [7-9]. Dalağın prokoaqulyant trombositlərin və eritrositlərin təmizlənməsindəki 
faydalı rolunu nəzərə alaraq splenektomiyadan sonra bu anomaliyalar daha qabarıq 
görünürlər və beləliklə, xəstələrin bu alt qrupunun trombotik və damar pozulmaları riski 
yüksəlir [10, 11]. Məsələn, zədələnmiş eritrositlərin təqribən 80%-i əsasən dalaqda olan 
makrofaqlar tərəfindən ekstravaskulyar olaraq çıxarılır [12]. Əlavə olaraq, burada təsvir 
edildiyi kimi qüsurlu β-zəncirinin və α-zəncirinin nisbi çoxluğu olan xəstələrlə 
müqayisədə, α-zəncirinin mütləq çoxluğu olan β-talassemiyalı xəstələrin qan dövranında 
zədələnmiş eritroblastların və qırmızı qan hüceyrələrinin nəzərə çarpan dərəcədə 
sabitliyinin dalağın çıxarılması ilə əlaqəli olması ehtimal edilir [13]. 
Aralıq β-talassemiyası olan pasiyentlərdə aparılan klinik müşahidələr splenektomiya 
olunmuş TAOT xəstələrində venoz tromboembolizmi (~ 5 qat), ağciyər hipertenziyası (~ 
4 qat), ayaq xorası (~ 4 qat) və səssiz beyin infarktı riskinin splenektomiya olmamış 
pasiyentlərlə müqayisədə daha yüksək olduğunu təsdiqləmişdir [2, 10, 11, 14-28]. 
Trombotik pozulmaları olan splenektomiya olunmuş aralıq β-talassemiya pasiyentləri 
yüksək nüvəli eritrosit (≥300 x 106/l) və trombosit sayı (≥500 x 109/l) ilə xarakterizə 
olunurlar. Böyük ehtimalla, onların anamnezlərində ağciyər hipertenziyası vardır və 
onlara heç vaxt transfuziya edilməmişdir [29]. Splenektomiyadan sonra trombozun 
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inkişaf etməsinin orta müddəti təxminən səkkiz ildir [29]. Bu gecikmə, splenektomiya 
olunmuş TAOT xəstələrində trombozun mütləq kəskin ağırlaşma olmadığını, əksinə, 
xroniki əsas prosesin təzahürü olduğunu göstərir və əlavə olaraq, profilaktika üçün 
uzunmüddətli müalicə üsullarına ehtiyac duyulduğunu vurğulayır. 
 
Dalağın artıq dəmir saxlama deposu ola biləcəyi və transferrinlə bağlı olmayan dəmir də 
daxil olmaqla dəmirsiz fraksiyalar üzərində uducu təsir göstərə biləcəyi də irəli 
sürülmüşdür. Beləliklə dalağın bu xüsusiyyəti, splenektomiyadan sonra TAOT 
pasiyentlərində bu zəhərli dəmir növünün zərdab səviyyəsinin daha yüksək olmasının 
[30, 31] eyni zamanda splenektomiya olunmuş xəstələrin dəmirlə əlaqəli orqan 
xəstələnmə nisbətinin, splenektomiya olmamış yaşıdlarına nisbətən nəyə görə daha 
yüksək olması faktını izah edə bilər [14]. 
 
Splenektomiya, yaşından asılı olmayaraq bütün TAOT pasiyentlərini infeksiya 
səbəbindən xəstələnmə və ölüm riski altına alır [1]. Bu pasiyentlərdə infeksiyalar 
meningit və sepsis kimi ağır və ölümcül fəsadlarla müşayiət oluna bilər [32]. Daha erkən 
tədqiqatlarda talassemiya pasiyentlərində postsplenektomiya sepsisi riskinin normal 
əhali ilə müqayisədə 30 dəfədən çox artması göstərilmişdir [33]. Müasir profilaktik 
tədbirlər bu riski azaltmışdır, lakin bu tədbirlərin ümumi təsiri aydın deyildir. 
Postsplenektomiya sepsisi zamanı ən çox rast gəlinən patogenlər kapsulalı 
orqanizmlərdir [34] xüsusilə, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza və 
Neisseria meningitides. Qram mənfi, çubuqvari bakteriyalar, xüsusən Escherichia coli, 
Klebsiella və Pseudomonas aeroginosa səbəbindən ortaya çıxan infeksiyalar asplenik  
pasiyentlərdə daha çox baş verir və yüksək ölümlə əlaqəlidir. Babesiya ilə əlaqəli 
protozoy infeksiyalar splenektomiya olunmuş xəstələrdə fulminant hemolitik febril  
vəziyyətin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Malyariyanın asplenik insanlarda daha şiddətli 
olduğu və ölüm riskini artırdığı bildirilmışdir [35]. Ağır postsplenektomiya sepsisinin 
xarakterik xüsusiyyətlərinə qəfildən başlayan qızdırma, üşütmə, qusma və baş ağrısı 
daxildir. Xəstəlik sürətlə hipotenziv şoka keçir və adətən yayılmış damardaxili laxtalanma 
ilə müşayiət olunur. İntensiv dəstək tədbirlərinə baxmayaraq ölüm səviyyəsi təxminən 
50%-dir və uşaqlar arasında ən yüksək həddədir [32]. Klinik şübhə əsasında erkən 
müdaxilə, hətta yuxarıda sadalanan simptomların çoxu olmadığı təqdirdə belə, həlledici 
əhəmiyyət kəsb edir. Ağır postsplenektomiya infeksiyası riski yaşdan (iki yaşınadək 
uşaqlarda risk çox yüksəkdir), splenektomiyadan sonra keçdiyi vaxtdan (ən böyük risk 
əməliyyatdan sonra bir və dörd il arası olur) və xəstənin immunitet vəziyyətindən 
asılıdır. Streptococcus pneumoniae əleyhinə peyvənd splenektomiya sonrası ağır 
infeksiyanın qarşısının alınmasında vacib addımdır [36]. 23 valentli polisaxarid peyvəndi 
ilə qoruma dərəcəsi 70-85%-dir. Hemofilus influenzae və meninqokok polisaxarid 
peyvəndləri də splenektomiya olunmuş pasiyentlər üçün əhəmiyyətlidir [37]. Qrip 
virusuna qarşı peyvəndlənmə qızdırma ilə müşahidə olunan xəstəliyin qarşısını alır, əks 
halda splenektomiya olunmuş pasiyentə hər dəfə temperaturun yüksəlməsi zamanı 
intensiv qiymətləndirilmə və müalicə tələb olunardı [38]. Oral penisillin və ya digər 
antibiotiklərlə aparılan profilaktika postsplenektomiya sepsisi riskini azaldır. Antibiotik 
profilaktikasının optimal müddəti hələki mübahisə obyekti olaraq qalmaqdadır. Bəzi 
həkimlər yaşından asılı olmayaraq, splenektomiya olan bütün pasiyentləri profilaktik 
olaraq antibiotiklərlə daim müalicə edir, digərləri isə beş yaşından sonra dalağı çıxarılan 
pasiyentləri yalnız ilk iki ildə müalicə edirlər. Bununla belə, antibiotik profilaktikası 
postsplenektomiya sepsisinin qarşısını tamamilə ala bilmir. Qızdırma ilə müşayiət olunan 
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xəstəliklərdə ölüm riski qalır və hərarətin yüksəlməsi zamanı hadisənin vaxtında və 
sürətli qiymətləndirilməsi kritik səviyyədə vacibdir [39]. 

 
Splenektomiya texnikası 
Laparoskopik splenektomiya, talassemiya da daxil olmaqla xoşxassəli hematoloji 
vəziyyətlərdə dalağın çıxarılması üçün qızıl standart hesab edilir. Laparoskopik 
splenektomiya aparılan pasiyentlər açıq splenektomiya edilən xəstələrə nisbətən 
ümumiyyətlə əməliyyat zamanı qan itkisinin olmaması, əməliyyatdan sonrakı 
xəstələnmə və ölüm göstəricilərinin daha aşağı olması, xəstəxanada yatma müddətinin 
daha qısa olması, həmçinin, daha əlverişli kosmetik bədən quruluşuna malik olması ilə 
fərqlənirlər [40-43]. Bununla yanaşı, məhdud təsir və mürəkkəb damar nəzarətinə, 
potensial olaraq intraoperativ qanaxma və transfuziyadan istifadə etmək riskinə səbəb 
ola biləcəyinə görə laparoskopik splenektomiyanın splenomeqaliyalı pasiyentlər üçün 
uyğunluğu ilə bağlı şübhələr ifadə edilmişdir. Bununla birlikdə, son tədqiqatlar massiv və 
ya superamassiv dalağı olan xəstələrdə belə laparoskopik splenektomiyanın açıq 
splenektomiya ilə müqayisə oluna biləcəyini [42, 44-46] və hətta üstünlüyünü [43, 47-
50] təsdiqləməyə davam edir. Laparoskopik splenektomiyanın pnevmoperitoneum  
səbəbiylə portal sistemindəki qan axınını azaltdığı üçün (bu TAOT pasiyentləri üçün 
aktualdır) bu əməliyyatın dalaq və ya portal vena trombozu riskini artıra biləcəyi ilə bağlı 
narahatlıqlar da ifadə olunmuşdur [51]. Həmçinin, laparoskopik splenektomiya zamanı 
əməliyyatdan sonrakı laxtalanma parametrləri açıq splenektomiyaya nisbətən daha az 
dəyişilir. Əslində, bir sıra tədqiqatlar postoperativ dalaq və portal venoz trombozunun 
nisbətinin laparoskopik və açıq splenektomiya zamanı pasiyentlərin antikoaqulyant alıb 
almamasından asılı olmayaraq oxşar olduğunu təsdiqləyir [43, 52-55]. Bəzi mərkəzlərdə 
qismən splenektomiya bəzi immunitet funksiyalarını qorumaq və eyni zamanda 
hipersplenizm dərəcəsini azaltmaq üçün istifadə olunurdu [56, 57]. Bu yanaşmanın 
uzunmüddətli uğuru hələ qiymətləndirilməkdədir [58]. Dalağın təkrar böyüməsi ehtimalı 
və immun funksiyanı qorumaq üçün lazım olan dalaq toxumasının həcminin nə qədər 
olması hələ bilinmir. Dalaq toxumasının embolizasiya yolu ilə azaldılması tam və ya 
qismən splenektomiyaya alternativdir [59]. Qızdırmanın, ağrının keçməməsi, eyni 
zamanda, sonradan splenektomiyaya ehtiyacın ola bilməsi səbəbindən bu yanaşma geniş 
qəbul edilməmişdir. 
 
TAOT-da öd daşları 
TAOT-da hemolizin artmasına görə transfuziyadan asılı talassemiya pasiyentlərinə 
nisbətən öd daşlarına daha çox rast gəlinir [60]. UDP-qlükuronosiltransferaza-1 geninin 
funksiyasının irsi dəyişkənliyi kimi əlaqəsiz genetik amillərin TAOT xəstələrində öd 
daşının yaranmasındakı rolu göstərilmişdir [1, 3, 6, 61-67]. Splenektomiya zamanı öd 
kisəsinin çıxarılması, xüsusən də daşların simptomatik hesab edildiyi təqdirdə, adi bir 
praktikadır. Bu xüsusilə vacibdir, çünki xolesistit splenektomiyalı xəstədə ciddi 
nəticələrə səbəb ola bilər [68]. 
 
Splenomeqaliya ilə mübarizə üçün yeni yanaşmalar 
Mieloproliferativ pozuntuları olan xəstələrdə ümumi qəbul edilmiş terapiya üsulu olan 
JAK2 inhibisiyasının qeyri effektiv eritropoezi yaxşılaşdırdığı və talassemiyalı siçanlarda 
dalaq ölçüsünü azaltdığı göstərilmişdir [69, 70]. Bu, transfuziyadan asılı pasiyentlərdə 
klinik sınaqların davam etdirilməsi üçün təşviq rolunu oynadı və bu sınaqlar zamanı 
dalaq həcmində əhəmiyyətli dərəcədə azalma müşahidə olundu (NCT02049450). TAOT 
xəstələrinə aid tədqiqatların nəticələri gözlənilməkdədir. 
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Praktik tövsiyələr 
 
❖ 5 yaşdan kiçik TAOT pasiyentlərində splenektomiyadan ümumiyyətlə çəkinmək 

lazımdır 
 
❖ Splenektomiya bu hallarda yerinə yetirilməlidir: 

▪ Zəif böyümə və inkişafa səbəb olan dərin anemiya 
- Transfuziya terapiyası və ya xelator müalicəsi mümkün olmadıqda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

▪ Hipersplenizm  
- Anemiya, leykopeniya və ya trombositopeniyanın dərinləşməsinə gətirib 

çıxarır, təkrarlanan bakterial infeksiyalar və ya qanaxma kimi klinik 
problemlərə səbəb olur 

▪  Splenomeqaliya 
- Sol üst kvadrantda ağrı və ya erkən toxluq kimi simptomlarla müşayiət 

olunur 
- Ehtimal olunan dalağın qopması ilə bağlı narahatlıqlarla massiv 

splenomeqaliya (ən böyük ölçüsü >20 sm)  
 

❖ Splenektomiya sonrası sepsis bütün splenektomiyalı talassemiya xəstələrində risk 
olaraq qalır. Bu səbəbdən, qızdırma ilə müşayiət edilən splenektomiyalı xəstələr 
sürətli qiymətləndirmə və müalicədən keçməlidirlər 
 

❖ Splenektomiyaya göstəriş olduqda, pasiyentlər aşağıda göstərilən vaksinləri 
almalıdırlar: 
▪ 23 valentli polisaxarid pnevmokok peyvəndi 

- Splenektomiyadan iki həftə əvvəl, əməliyyatdan sonra isə, daha 3-5 il dərialtı 
və ya əzələdaxili yeridilə bilər. 

- İki yaşınadək peyvəndlənən uşaqlar iki yaşında revaksinasiya edilməlidir 
- Peyvənd vurulmadan splenektomiya olunmuş xəstələr splenektomiyadan 

sonrakı peyvəndləmədən faydalana bilərlər 
▪ Haemophilus influenzae vaksini  

- Uşaqların immunizasiyası proqramı çərçivəsində tətbiq edilmirsə, o zaman 
splenektomiya edilməmişdən əvvəl xəstələrə vurulmalıdır 

- Peyvənd vurulmadan splenektomiya olunmuş xəstələr splenektomiyadan 
sonrakı peyvəndləmədən faydalana bilərlər 

▪ Meninqokokk polisaxarid vaksini  
- Splenektomiya edilməmişdən əvvəl xəstələrə verilməlidir  

- Peyvənd vurulmadan splenektomiya olunmuş xəstələr splenektomiyadan 
sonrakı peyvəndləmədən faydalana bilərlər 

▪ Qripə qarşı vaksin hər il vurulmalıdır 
 
❖ Splenektomiya olunmuş pasiyentlər splenektomiyadan sonra ən azı iki il ərzində 

profilaktik antibiotik terapiyası almalıdırlar 
▪ Müalicə həkiminin qərarına əsasən daha uzun müddətdə tətbiq oluna bilər 

xüsusilədə, beş yaşdan kiçik uşaqlarda 
▪ İki yaşa qədər uşaqlar üçün gündə iki dəfə 125 mq, iki yaşdan yuxarı uşaqlar üçün 

gündə iki dəfə 250 mq oral penisillin tövsiyə olunur 
▪ Penisillin qəbul edə bilməyən xəstələr üçün alternativ antibiotiklər kimi 

amoksisillin, trimetoprim-sulfometoksazol və eritromisin istifadə edilə bilər 
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▪ Profilaktik antibiotik terapiyası rejiminin yerinə yetirilməsinin vacibliyini  
xəstələrə və valideynlərə başa salmaqla yanaşı bunun postsplenektomiya 
sepsisinin tamamilə qarşısını ala bilməyəcəyini və hərarətin yüksəlməsi ilə 
müşayiət olunan xəstəliklər zamanı dərhal həkimə müraciət edilməsinin 
vacibliyini vurğulamaq lazımdır                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
❖ Öd daşı aşkar edilərsə, splenektomiya zamanı öd kisəsi yoxlanılmalı və çıxarılmalıdır. 

Splenektomiya zamanı qaraciyər biopsiyası da nəzərdən keçirilə bilər 
 

❖ Laparoskopik splenektomiya, məsul cərrah tərəfindən əks göstərişlərin olmadığı 
təsdiq edilərsə, açıq prosedurdan üstündür  
 

❖ Splenektomiya olunmuş xəstələrə aid olan tromboprofilaktikaya dair tövsiyələr üçün 
Fəsil 6-ya baxın 
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FƏSİL 4 | FETAL HEMOQLOBİNİN İNDUKSİYASI 
 
 
Təsviri hal  
 
2 yaşlı qıza iki yaşında aralıq β-talassemiya diaqnozu qoyulmuşdur (δβ hibrid 
hemoqlobin variantı üzrə homoziqot, hemoqlobin Lepore). Böyümə və inkişaf 
geriləməsini idarə etmək üçün altı yaşında aylıq olaraq eritrosit transfuziyalarına 
başlanmış və səkkiz yaşında eritrositlərə olan təlabatın azadılması üçün splenektomiya 
edilmişdir. Üç il sonra, qırmızı hüceyrəli alloimmunizasiya səbəbindən qan köçürülməsi 
dayandırılmış, bundan sonra ümumi hemoqlobin səviyyəsi 5 ilə 7 q/dl arasında 
dəyişmişdir. Anemiya zəif idman tolerantlığına, böyümə geriliyinə, cinsi inkişafın 
gecikməsinə və geniş sümük iliyi hiperplaziyasına gətirib çıxarmış və bu da proqressiv 
skelet deformasiyaları ilə nəticələnmişdir. Pasiyentə gündə 10 mq/kq hidroksiurea təyin 
olunmuş, altı aydan sonra doza 15 mq/kq/gün-ə qədər artırılmışdır. Maksimum istifadə 
olunan dozada pasiyentin ümumi hemoqlobininin səviyyəsi  2,5 q/dl artmışdır. 
Anemiyanın yaxşılaşması pasiyentin böyümə parametrlərinin və funksional vəziyyətinin 
xeyli yaxşılaşmasına gətirib çıxarmışdır. 
 
 
Kontekst və dəlillər 
 
Qlobinin β qlobin molekuluna oxşar fetal γ-qlobin molekulunun sintezinin artması, artıq 
qalan α-zəncirləri bağlaya bilər və beləliklə α/β-qlobin zəncir disbalansının 
yaxşılaşmasına və daha effektli eritropoezə gətirib çıxara bilər [1]. Bu, transfuziyadan 
asılı böyük β-talassemiya ilə müqayisədə aralıq β-talassemiya və hemoqlobin E/β-
talassemiyası olan bəzi pasiyentlərdə daha əlverişli fenotipin olmasını izah edir [1]. Son 
müşahidə tədqiqatlarının nəticələri, fetal hemoqlobin istehsalının artmasının TAOT 
pasiyentlərində klinik gedişatın yaxşılaşmasına gətirib çıxarmasını təsdiqləyir [2-8]. 
Beləliklə, TAOT xəstələrində fetal hemoqlobin induktorlarının istifadəsi son onilliklər 
ərzində bir neçə tədqiqatda sınaqdan keçirilmişdir [1].  
 
Hidroksiurea (və ya hidroksikarbamid) TAOT pasiyentlərində ən çox istifadə edilən fetal 
hemoqlobin induktorudur. Hydroksiurea sitotoksik, antimetabolik və güclü fetal 
hemoqlobin induktoru kimi təsbit edilmiş antineoplastik agentdir [9] və oraqvarı 
hüceyrəli anemiyası olan xəstələrin müalicəsi üçün əsas terapevtik agentlərdən biri 
olmuşdur. Hidroksiureanın fetal hemoqlobin istehsalına səbəb olduğu dəqiq 
mexanizmlər tam aydın deyil. Fetal hemoqlobin səviyyəsinin artması ilə stress 
eritropoezə gətirib çıxaran sitotoksik təsir mexanizminə üstünlük verilir [10]. Bu 
fəaliyyətdə nitrik oksid və həll olunan quanilil tsiklaz və tsiklik quanozin monofosfatdan 
asılı protein kinaza yolu geninin sintezini əhatə edən daha mürəkkəb təsirlər müəyən 
edilmişdir [11-14]. Hidroksiurea terapiyası β-talassemiyalı pasiyentlərdə γ-mRNT 
ekspressiyasında 2-9 dəfəyədək artım göstərir [15-19], bu isə α/qeyri-α zəncir 
disbalansının yaxşılaşmasına və daha effektli eritropoezə gətirib çıxarır [20]. İn vitro γ-
mRNT-nin çoxsaylı artımı ilə in vivo fetal hemoqlobinin çoxsaylı artımı arasında yaxşı 
korrelyasiya mövcuddur [18, 21]. Bununla birlikdə, fetal hemoqlobin səviyyəsindəki 
artımlar, klinik tədqiqatlardakı ümumi hemoqlobin səviyyəsindəki artımlarla həmişə 
əlaqəli olmur. Bunu hidroksiurea alan β-talassemiyalı pasiyentlərdə α/β deyil, α/γ 
biosintez nisbətinin artdığını göstərən əvvəlki tədqiqatların nəticələri ilə daha yaxşı izah 
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etmək olar [22, 23]. Belə ki, məlum olan stress eritropoezi zamanı γ-qlobin istehsalını 
stimullaşdırmaq təsirlərinə əlavə olaraq, hidroksiurea, normal β-qlobin zəncirlərini 
ekspressiya etmək qabiliyyətini saxlayan bəzi TAOT pasiyentlərində β-qlobin də daxil 
olmaqla, qlobin sintezinin artırılmasında daha ümumi rol oynaya bilər [22].  
 
Splenektomiya olunmuş TAOT pasiyentlərində hidroksiureanın eritrositlərdə  
fosfatidilserinin eksternallaşmasının azaltdığına dair dəlillər mövcuddur [24]. Bunun 
fetal hemoqlobin induksiyası və α-qlobin aqreqatlarındakı azalma ilə əlaqəli olub-
olmadığı aydınlaşdırılmalıdır [24]. Bundan asılı olmayaraq, fosfatidilserinin membrana 
təsiri yalnız eritrositlərin sağ qalmasının azalması ilə deyil, həm də TAOT pasiyentlərində 
hiperkoaqulyasiya və sonrakı xəstələnməyə səbəb olan trombin hasilinin artması ilə 
əlaqədardır [25]. Beləliklə, hidroksiurea terapiyası nəzəri olaraq TAOT xəstələrində 
hiperkoaqulyasiya vəziyyətini və sonrakı damar xəstəliyini yaxşılaşdıra bilər. 
 
Hidroksiurea ilə müalicə olunan β-talassemiya pasiyentlərində ilk klinik hallar barədə 
hesabatlarda hematoloji yaxşılaşmalar sənədləşdirildikdən sonra, bir sıra tədqiqatlarda 
TAOT xəstələrində dərmanın effektivliyi və təhlükəsizliyi qiymətləndirilmişdir [1]. 
Bununla birlikdə, məlumatlar əsasən bir qrup tərəfindən aparılmış və ya retrospektiv 
kohort tədqiqatlara əsaslanmışdır, randomizə edilmiş klinik tədqiqatlar isə yoxdur. Fetal 
hemoqlobinin səviyyəsindəki qeyd edilmiş yüksəliş əhəmiyyətli dərəcədə dəyişkənlik 
nümayiş edərək 1% ilə 90% arasında dəyişərək ortalama 20% təşkil etmişdir [1]. Bəzi 
tədqiqatlarda fetal hemoqlobin səviyyəsinin artma dərəcəsi ilə yaxşılaşmış hematoloji 
nəticələr arasında əlaqə olduğu qeyd edilmişdir [26, 27], digərləri isə belə əlaqəni təsdiq 
edə bilməmişlər. Bu isə, TAOT pasiyentlərində hidroksiureanın təsirlərinin fetal 
hemoqlobinin induksiyası çərçivəsindən kənara çıxa biməsi ideyasını əlavə olaraq təsdiq 
edir [1]. TAOT xəstələrini əhatə edən tədqiqatlarda, ilkin hematoloji nəticə ümumi 
hemoqlobinin səviyyəsinin yaxşılaşmasından ibarət idi. Tədqiqatlar çərçıvəsində orta 
artımlar təxminən 0,5 ilə 2,5 q/dl arasında dəyişirdi və ortalama 1,5 q/l təşkil etmişdir 
[1], bu artım oraqvarı hüceyrəli anemiyalı pasiyentlərdə  alınmış nəticələrlə müqayisə 
edilə bilər [14, 28]. Bununla birlikdə, əksər tədqiqatlarda hemoqlobinin ümumi 
cavabında yüksək fərqin olması qeyd olunmuşdur, bu isə o deməkdir ki, bəzi 
pasiyentlərdə hemoqlobinin səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsinə 
baxmayaraq, digərlərində minimal və ya heç bir dəyişiklik olmamışdır. Ümumi 
hemoqlobin artımı >1,0 q/dl olan xəstələrin nisbəti 40–70% arasında idi [1]. Ağır və 
yüngül hemoqlobin E/β-talassemiyalı pasiyentlər arasındakı fərq cəmi 1-2 q/dl 
olduğundan bu cür artımlar vacib ola bilər [29]. Adətən anemiyanın yaxşılaşması fiziki 
məşqlərə dözümlülüyün, iştahanın və ümumi əhvalın yaxşılaşmasına gətirib çıxarırdı [1].   
 
Hidroksiurea terapiyasının TAOT pasiyentlərində müəyyən xəstəliklərin tezliyinin 
azaldılmasına da səbəb olması müəyyən edilmişdir. Ağciyər hipertenziyası olan 
xəstələrdə, xüsusən antioksidant L-karnitinlə kombinasiya edildikdə bu terapiyanın 
pasiyentlər üçün faydalı ola bilməsi fikri irəli sürülmüşdür [30-32]. Hidroksiurea 
terapiyası daha kiçik tədqiqatlarda ayaq xoralarının vəziyyətinin [33] və ekstramedullyar 
hemopoetik psevdotumorların [34] yaxşılaşması ilə də əlaqələndirilmişdir. Bu nəticələr, 
Yaxın Şərq və İtaliyadan olan 584 aralıq β-talassemiya pasiyentlərinin cəlb olunduğu son 
çarpaz tədqiqatda əlavə olaraq təsdiqlənmişdir. Bu işdə hidroksiurea terapiyası 
ekstramedullyar hematopoetik psevdotumorların (0.52, 95% CI: 0.30-0.91), ağciyər 
hipertenziyasının (0.42, 95% CI: 0.20-0.90), ayaq xoralarının (0.10, 95% CI: 0.02-0.43), 
hipotiroidizmin (0.05, 95% CI: 0.01-0.45) və osteoporozun (0.02, 95% CI: 0.01-0.09) [35] 
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korreksiya edilmiş nisbətlərinin azalması ilə əlaqələndirilmişdir. Bu təsirlər ümumi 
hemoqlobin səviyyəsindən və ya transfuziya statusundan asılı deyildi, bu da 
hidroksiureanın faydasının fetal hemoqlobin induksiyası və anemiyanın sonrakı düzəlişi 
çərçivəsindən kənara çıxmasını da güman etməyə imkan yaradır. 
 
TAOT pasiyentlərində hidroksiurea müalicəsinə cavab 10 ilə 20 mq/kq/gün arasında 
olan dozalarında müşahidə edilmişdir, əksər tədqiqatçılar sabit aşağı dozadan (10 
mq/kq/gün) istifadə etməyə üstünlük vermişlər, digərləri isə toksikliyə uyğun olaraq 
dozanı maksimum 20 mq/kq/gün-ə qədər artırmışlar (maksimum dözülən doza) [1]. Bu 
dozalar oraqvarı hüceyrəli anemiyası olan pasiyentlərdə istifadə edilən 20 mq/kq/gün-
dən çox olan dozalardan daha azdır [14, 28]. Doza artımlarının 20 mq/kq/gün-dən çox 
olmasının daha əlverişli cavablara səbəb olub-olmamasını müəyyən etmək üçün 
araşdırmaların sayının artırılması lazımdır. Bununla yanaşı, son aparılan tədqiqatda, 
müalicəyə cavab verməyən kiçik bir qrupda dozanın 30 mq/kq/gün-ə yüksəldilməsinin 
əlavə bir fayda gətirmədiyi göstərilmişdir [15].  
 
Terapiyanın dozası və müddəti ilə yanaşı, TAOT pasiyentlərində hematoloji cavabla 
əlaqəsini müəyyən etmək üçün bir sıra digər amillər qiymətləndirilmişdir [1]. Müalicənin 
başlanğıcında yaş və fetal hemoqlobin səviyyəsinin rolu ilə bağlı nəticələr ziddiyyətli 
olmuşdur. Üstəlik, bəzi tədqiqatlar müəyyən β-qlobin genotiplərinin əlverişli cavabın 
prediktorları olduğunu aşkar etsə də, digərləri belə bir əlaqənin olduğunu müəyyən edə 
bilməmişlər. Bənzər uyğunsuzluqlar β-qlobin haplotipləri üçün də qeyd olunmuşdur. 
Lepore və ya δβ-talassemiya genotipləri olan xəstələr ümumiyyətlə daha yaxşı cavab 
göstərirdilər. Αlfa-talassemiyanın yanaşı ötürülməsi bəzi tədqiqatlarda yaxşı cavab 
prediktoru kimi təsvir edilmiş, digərlərində isə təsiri olmadığı aşkar edilmişdir. XmnI 
polimorfizmi üzrə homoziqotluq (-158 C → T Gγ) əlverişli cavabların əldə edilməsinin 
güclü prediktoru  hesab edilir, baxmayaraq ki, bəzi tədqiqatlarda (xüsusən hemoqlobin 
E/β-talassemiya pasiyentləri daxil olan) bu belə deyildir. BCL11A geninin intron 2-dəki 
rs766432 polimorfizmi ilə hidroksiurea terapiyasına cavab arasında da güclü əlaqənin 
olduğu göstərilmişdir [1]. 
 
TAOT tədqiqatlarında istifadə olunan dozalarda hidroksiurea terapiyasına pasiyentlər 
ümumiyyətlə yaxşı dözümlülük göstərmişdir, son vaxtlar qeyd edildiyi kimi hətta 
uzunmüddətli terapiya zamanı da bəzi araşdırmalarda heç bir xoşagəlməz hadisənin 
olmadığı qeyd olunmuşdur [1]. Mielotoksiklik səviyyəsi 2% ilə 30% arasında tərəddüd 
etmiş, bəzi araşdırmalarda isə hematoloji toksiklik haqqında məlumat verilməmişdir [1]. 
Mielotoksiklik adətən dozadan asılı idi, xüsusən >20 mq/kq/gün dozadan istifadə 
edildikdə və dozanın azaldılması ilə aradan qaldırıla bilirdi [1]. TAOT pasiyentlərinin 
sümük iliyi, ehtimal ki, sümük iliyi iltihabı səbəbindən digər xəstəliklərə nisbətən 
hidroksiurea mielosupressiyasına daha həssas ola bilər [1]. 19 mq/kq/gün dozasında üç 
illik hidroksiurea terapiyasından sonra aralıq β-talassemiya xəstəsində leykemik 
transformasiya barədə yalnız bir məlumat var [37]. Mədə-bağırsaqda xoşagəlməz 
hadisələrin nisbəti 1% ilə 30% arasında tərəddüd edirdi [1]. Həmçinin, bəzi 
tədqiqatlarda uzunmüddətli terapiya zamanı dermatoloji (hiperpiqmentasiya, alopesiya, 
makulopapulyar səpgi və ya üz eriteması) və nevroloji (baş ağrısı və ya başgicəllənmə) 
yan təsirlər qeyd edilmiş, lakin digərlərində bu cür simptomlar müşahidə edilməmiş və 
ya digər xəstəliklərlə əlaqəli risk faktorları ilə əlaqələndirilmişdir [1]. Hidroksiurea 
terapiyası zamanı böyrək və qaraciyər tərəfindən yan təsirlər barədə məlumat 
bildirilməmişdir. Bəzi hesabatlarda hidroksiureanın qonadların funksiyasına mənfi təsir 
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edə biləcəyini düşünsələr də, başqaları belə bir əlaqəni hətta uzunmüddətli terapiyada 
da qeyd etməmişlər [1]. Maraqlıdır ki, iki xəstə hidroksiurea qəbul edərkən hamilə olmuş 
və heç bir anadangəlmə qüsurları olmayan normal uşaq dünyaya gətirmişlər [1]. Bununla 
birlikdə, oraqvarı hüceyrəli anemiyası olan xəstələrin məlumatları hidroksiurea 
terapiyasının sperma sayını və canlılığını müvəqqəti azalda biləcəyini göstərir [38]. 
TAOT-da hidroksiureanın istifadəsinə dair son Cochrane icmalında müəlliflər, 
“hidroksiureanın qan köçürülməsinə olan ehtiyaca hansısa təsir göstərib-
göstərməməsinə dair randomizə olunmuş kontrollu tədqiqatlar barədə məlumat yoxdur” 
qənaətinə gəlmişdilər. Gündə 20 mq/kq/gün hidroksiurea dozası ilə müqayisədə 10 
mq/kq/gün dozası daha yüksək hemoqlobin səviyyəsinə səbəb olur və daha az mənfi 
təsir ilə daha təhlükəsiz görünür. Kifayət qədər izləmə müddəti olan, böyük yaxşı 
planlaşdırılmış randomizə edilmiş kontrollu tədqiqatlar tövsiyə olunur [39]. Digər fetal 
hemoqlobin induktorları da TAOT pasiyentlərində kiçik tədqiqatlarda 
qiymətləndirilmişdir [1]. Aralıq β-talassemiyalı beş pasiyent üzərində aparılan pilot 
tədqiqatı, 12 həftə ərzində həftədə iki dəfə 0,2 mq/kq dozada  dərialtı vurulan 
demetilləşdirici agent dekitabin preparatının ümumi hemoqlobin səviyyəsini orta 
hesabla 1 q/dl artırdığını göstərmişdir. Erirosit indekslərində də dəyişikliklər qeyd 
edilmiş, dərmana ümumiyyətlə yaxşı tolerantlıq nümayiş etdirilmişdir [40]. Kiçik 
tədqiqatlarda TAOT xəstələrində fetal hemoqlobinin qısa zəncirli yağ turşularına (butirat 
törəmələri) qarşı əlverişli reaksiyaları da qeyd edilmişdir, baxmayaraq ki, təsirlər uzun 
müddətli terapiyada daha az nəzərə çarpırdı [41-45]. Peroral 2,2-dimetilbutiratın 
natrium duzu (HQK-1001) bu yaxınlarda TAOT-lu 10 yetkin şəxsdə Faza 2 tədqiqatında 
qiymətləndirilmişdir. Fetal hemoqlobin bütün pasiyentlərdə artmış, ən yüksək artım 
ortalama 14 həftəlik terapiyadan sonra baş vermiş və ümumi hemoqlobin 7 pasiyentdə 
ortalama 4,7 q/l artmışdır [46]. Rekombinant insan eritropoetininin və ya daha yeni 
eritropoetik stimullaşdırıcı maddə darbepoetin alfanın TAOT pasiyentlərində istifadəsi 
ümumi hemoqlobin səviyyəsinin artması ilə əlaqələndirilir [47]. Bu cür agentlərin fetal 
hemoqlobin induktorları ilə birləşdirilməsi TAOT pasiyentlərində ümumi hemoqlobin 
artımına əsasən yüksək dozalarda additiv təsir göstərir [48, 49]. 
 
TAOT-da fetal hemoqlobin ekspressiyasının dəyişdirilməsi üçün yeni yanaşmalar 
Hüceyrənin endogen DNT-sindəki genetik mutasiyaların birbaşa  korreksiyası və ya 
genomdakı spesifik DNT ardıcıllığının pozulması üçün yeni yanaşmalar işlənib 
hazırlanmışdır. Bu yanaşma genomun redaktə edilməsi kimi tanınır və CRISPR/Cas9 da 
daxil olmaqla, genomun müəyyən bölgələrində DNT-nin qırılmasını həyata keçirə bilən 
bir sıra fermentlərin müəyyənləşdirilməsi ilə asanlaşdırılmışdır [50, 51]. Β-
talassemiyaya səbəb olan yüzlərlə və ya minlərlə mutasiyanın hər birinin redaktə 
edilməsini təsəvvür etmək çətin olsa da, BCL11A kimi γ-qlobin genlərini susduran 
amillərin pozulması, genomun redaktəsinə müasir yanaşmalarla fetal hemoqlobini 
induksiya etməklə daha sürətli müalicəyə təkan verilə bilər. Bu sahədə klinik sınaqların 
məlumatları gözlənilir. 
 
 
Praktik tövsiyələr 
 
❖ TAOT pasiyentlərində hidroksiureanın sübuta əsaslanan istifadəsini tövsiyə edən 

randomizə edilmiş klinik sınaqlar yoxdur. Bununla birlikdə, çox sayda müşahidə 
kohort tədqiqatı və kiçik klinik tədqiqatların məlumatlarına əsasən hidroksiurea 
aşağıdakı TAOT-lu pasiyent qruplarında nəzərdən keçirilə bilər: 
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▪ XmnI polimorfizmi üzrə homoziqot aralıq β-talassemiya  
▪ Lepore və ya δβ-talassemiya pasiyentləri 
▪ Transfuziya kursu tələb olunan, lakin alloimmunizasiya olunmuş xəstələr 
▪ Aşağıdakı klinik xəstəlikləri olan pasiyentlər 

- Ağciyər hipertenziyası (bax Fəsil 7) 
- Ekstramedullyar hematopoetik psevdotumorlar (bax Fəsil 11) 
- Ayaq xoraları (bax Fəsil 12) 

 
❖ Hidroksiurea, başlanğıc 10 mq/kq/gün dozada maksimum dözülən dozaya qədər hər 

8 həftədə 3-5 mq/kq/gün artırılaraq istifadə olunmalıdır, lakin doza 20 mq/kq/gün-
dən çox olmamalıdır. Eyni zamanda fol turşusunun əlavə edilməsi tövsiyə olunur 
 

❖ Cavab 3 və 6 aylıq müalicədən sonra qiymətləndirilməli və 6 ay ərzində ümumi 
hemoqlobin >1 q/dl artması kimi təyin olunmalıdır. Cavab verməyən xəstələrdə 
dərman qəbulu dayandırılmalıdır. Reaksiya göstərən xəstələr, reaksiyanın davamlı 
olmasını təmin etmək üçün 12-ci, 18-ci və 24-cü ayda yenidən qiymətləndirilməlidir. 

 
❖ Göstərildiyi kimi qiymətləndirilə bilən digər cavab parametrləri: 

▪ Böyümə göstəricilərinin yaxşılaşması 
▪ Funksional vəziyyətin yaxşılaşması və fiziki məşqlərə tolerantlıq 
▪ Həyat keyfiyyətinin yaxşılaşması 
▪ Klinik xəstəliklərin yaxşılaşması (ağciyər hipertenziyası, ekstramedullyar 

hematopoetik psevdotumorlar, ayaq xoraları) 
 

❖ Aşağıdakı təhlükəsizlik tədbirləri qiymətləndirilməli və müalicə dayandırılmalı və ya 
müvafiq olaraq uyğunlaşdırılmalıdır. Bunlara daxildir: 
▪ İlk üç ayda iki həftədən bir qanın ümumi analizi, sonra ayda bir dəfə 
▪ Qaraciyər və böyrək funksiyası testləri, ilk üç ayda iki həftədən bir, sonra hər ay 
▪ Mədə-bağırsaq, nevroloji və ya dermatoloji yan təsirlərini qiymətləndirmək üçün 

anamnez və fiziki müayinə, hər ay 
▪ Qonadal funksiyanın monitorinqi 
▪ Hidroksiurea hamilə qadınlarda, qaraciyər və ya böyrək çatışmazlığı olan 

pasiyentlərdə istifadə edilməməlidir 
 
❖ Digər fetal hemoqlobin induktorlarının və ya eritropoetik stimulyatorların istifadəsi, 

daha çox məlumat əldə edilənə qədər klinik sınaqlar və elmi tədqiqatlarla 
məhdudlaşdırılmalıdır. 
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FƏSİL 5 | DƏMİR YÜKLƏNMƏSİ VƏ XELAT TERAPİYA 
 
 
Təsviri hal  
 
Əslən Orta Şərq ölkələrinin birindən olan 21 yaşlı kişi pasiyentə 3 yaşında olarkən solğun 
bənizlilik, yüngül anemiya (ümumi hemoqlobin səviyyəsi 10,5 q/dl) və splenomeqaliya 
əlamətləri ilə müraciət etdiyi zaman aralıq β-talassemiya diaqnozu qoyulmuşdur. 7 
yaşında splenektomiya olmamışdan əvvəl cəmi bir dəfə qan köçürülmüşdür. O, təhsilini 
başa vurmaq üçün 18 yaşında İtaliyaya köçür. Kontrol müayinə üçün yaxınlıqda yerləşən 
bir ambulatoriyaya müraciət edir. Hemoqlobin səviyyəsi 9,8 q/dl idi. Laborator testlərdə 
serum ferritin səviyyəsinin 870 nq/ml olduğu aşkarlanır. Ailə həkimi ona dəmir artıqlığı 
ilə bağlı əlavə testlərdən keçməsi üçün yaxınlıqdakı talassemiya mərkəzinə müraciət 
etməsini tövsiyə edir. Serum ferritin səviyyəsi <1000 nq/ml olduğu və demək olar ki, 
daha əvvəl qan köçürülməsi olmadığına görə əvvəlcə o tərəddüd etsə də, nəhayət, 
ixtisaslaşmış bir talassemiya mərkəzinə müraciət edir və pasiyentin qaraciyər və 
ürəyinin T2* maqnit-rezonans tomoqrafiyası çəkilərək, ondakı dəmir yükünün 
qiymətləndirilməsi aparılır. Onun qaraciyərində dəmir konsentrasiyasının quru çəkisi 
5,8 mq Fe/q (quru çəkinin normal göstəricisi <1,8 mq Fe/q-dır), ürəyinin T2* göstəricisi 
isə 36,5 ms (normal göstərici <20 ms-dir) idi. Pasiyentin dərialtı deferoksaminlə 
müalicəsinə başlanır. 6 ay sonra pasiyentin maqnit-rezonans tomoqrafiyası çəkilərək 
vəziyyəti yenidən qiymətləndirilir. Pasiyentin qaraciyərində dəmir konsentrasiyasının 
quru çəkisi 6 mq Fe/q səviyyəsində qalmışdı. Pasiyent etiraf edir ki, universitetdə pompa 
ilə gəzmək onda ciddi diskomfort hissi yaratdığı üçün ona yazılan dozaların çoxunu qəbul 
etməyib. Pasiyentə gündə 10 mq/kq deferasiroks verilməyə başlanır. Deferasiroks 
müalicəsinə başlayandan 12 ay sonra onun qaraciyərindəki dəmir konsentrasiyasının 
quru çəkisi 6 mq Fe/q səviyyəsindən 4,2 mq Fe/q səviyyəsinə düşür. Serum ferritin 
səviyyəsi isə 480 nq/ml olmuşdur. Pasiyent heç bir mənfi hal yaşamamışdır.  
  
 

Kontekst və dəlillər 
 
TAOT-da dəmir yükünün mexanizmi və nəticələri  
TAOT-da qeyri-effektiv eritropoez hepsidin səviyyəsinin qeyri-mütənasib şəkildə aşağı 
olmasına və  dəmirin bağırsaqlardan sorulmasının artmasına səbəb olur [1, 2]. Əvvəlki 
tədqiqatlar hepsidin sintezi üçün bir neçə tənzimləyicinin, o cümlədən burulmuş 
qastrulyasiya faktoru-1 [3], hipoksiyaya səbəb olan transkripsiya faktorları [4], 
transmembran proteaz serin-6 [5, 6] və böyümə diferensiasiya faktoru-15-in [7-10] lazım 
gəldiyini göstərmişdir. Yaxın zamanlarda β-talassemiyalı siçanlarda hepsidin sintezinin 
və dəmir homeostazının əsas tənzimləyicisinin eritroid faktor olan eritroferron olduğu 
müəyyənləşdirilmişdir [11, 12]. Klinik tədqiqatlar həmçinin eritron genişlənməsi 
biomarkerləri (həll olunan transferrin reseptoru, böyümənin diferensiasiyası faktoru-15, 
nüvəli eritrositlər) və dəmir yükü biomarkerləri [13] arasındakı əlaqəni də göstərmişdir.  
TAOT pasiyentlərində anemiyanın ağırlıq dərəcəsi ilə dəmir yükü arasındakı əlaqə də 
nümayiş etdirilmişdir [14]. Siqnal mexanizmindən asılı olmayaraq, son nəticə hepsidin 
səviyyəsinin suppressiyası, bağırsaqda dəmir sorulmasının artması və təkrar emal 
edilmiş dəmirin retikuloendotelial sistemdən atılmasının artmasıdır. Bu isə öz 
növbəsində, makrofaqosit dəmirinin tükənməsinə, serum ferritininin nisbətən daha 
aşağı səviyyədə (qanköçürmə ilə əlaqədar olaraq aralıq β-talassemiyalı pasiyentlərdə 
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müşahidə edilə biləcək səviyyədən daha az) olmasına və portal və hepatosit dəmir 
yüklənməsinin üstünlük təşkil etməsinə (qaraciyərdə dəmir konsentrasiyasının artması) 
[16] gətirib çıxarır ki, daha sonra hədəf orqanın zədələnməsinə səbəb ola biləcək sərbəst 
dəmir radikalları dövrəyə girir [17]. Bu TAOT pasiyentlərində vaxtaşırı və ya daha tez-
tez həyata keçirilən qanköçürmələr [13] səbəbindən baş verir. Bunu Fəsil 2-dəki kimi 
göstərmək olar. TAOT pasiyentlərində dəmir yükünün mexanizmi Şəkil 5-1-də 
göstərilmişdir [18]. 
 
Şəkil 5-1. TAOT-da dəmir yükünün mexanizmi.  TWGF-1, burulmuş qastrulyasiya faktoru-1; HİF-lər, 
hipoksiyaya səbəb olan transkripsiya faktorları; TMPRSS6, transmembran proteaza, serin 6; GDF-15, 
böyümənin diferensiasiyası faktoru-15. Müəlliflərin icazəsi ilə müvafiq mənbədən götürülmüşdür [18].  

 
TAOT pasiyentlərində bağırsaqdan sorulma nəticəsində dəmirin toplanması 
transfuzional siderozda müşahidə ediləndən daha yavaş baş verir və gündə 3-4 mq-a və 
ya ildə maksimum 1000 mq-a çata bilər [19]. Qaraciyərdə dəmir konsentrasiyasının quru 
çəkisinin ildə orta hesabla 0,38±0,49 mq Fe/q artması yaxın zamanlarda həyata 
keçirilmiş TAOT pasiyentlərin iştirak etdiyi bir klinik tədqiqatda müşahidə edilmişdir. 
Bununla belə, TAOT pasiyentlərində dəmir yükü göstəriciləri ilə yaşın artması arasındakı 
müsbət əlaqələrin əks olunduğu tədqiqatlardan da göründüyü kimi, dəmir yükü 
kumulyativ bir prosesdir [17, 21-24]. Beləliklə, TAOT pasiyentlərin böyük qismində son 
nəticədə qaraciyərdə dəmir konsentrasiyası klinik təhlükəli hədlərə çatır [16, 20, 23, 25-
27] və bu pasiyentlərdə 10 yaşdan sonra dəmir yükü ilə bağlı ağırlaşmalar müşahidə edilə 
bilir [19, 21]. Qeyd etmək lazımdır ki, faktlar delesional hemoglobin H xəstəliyi olan 
pasiyentlərdə dəmirin digər TAOT pasiyentlərə nisbətən daha yavaş toplana biləcəyini 
və ciddi səviyyədə dəmir yükünün və ya bununla əlaqəli ağırlaşmaların yalnız 15 yaşdan 
sonra başlaya biləcəyini göstərir [23, 28, 29]. Baxmayaraq ki, ürək siderozu 
qanköçürmədən asılı böyük β-talassemiya pasiyentlərində xəstəlik və ölüm hallarının 
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əsas səbəblərindən və profilaktik qərarlar verilməsinin əsas faktorlarından biridir, 
bununla belə, o, TAOT pasiyentlərində, hətta orqanizmində yüksək səviyyədə dəmir 
toplanmış şəxslərdə belə, ciddi bir problem kimi görünmür [30-33]. Buna baxmayaraq, 
xelat terapiya tətbiq olunmamış TAOT pasiyentlərdə serum ferritin səviyyəsində aşkar 
dəmir yüklənməsi ilə qaraciyər fibrozunun ağırlaşması arasında əlaqə olduğu yaxın 
dövrlərdə təsdiqlənmişdir [34].  Hepatit-neqativ olan və dəmir yüklənməsi müşahidə 
olunan TAOT pasiyentlərdə hepatosellulyar karsinomanın meydana gəlməsi faktlarının 
əks olunduğu hesabatlar da ortaya çıxmağa davam edir [35-40]. Bununla yanaşı, yaxın 
dövrlərdə həyata keçirilmiş xelat terapiya tətbiq olunmamış 168 TAOT pasiyenti əhatə 
edən bir tədqiqat maqnit-rezonans tomoqrafiyasında qaraciyərdə aşkar edilən daha 
yüksək dəmir konsentrasiyası göstəriciləri tromboz, ağciyər hipertenziyası, 
hipotiroidizm, hipoqonadizm və osteoporozun inkişafının əhəmiyyətli dərəcədə artması 
riskinin ortaya çıxmasını nümayiş etdirmişdir [26]. Qaraciyərdə dəmir 
konsentrasiyasının quru çəkisinin ≥5 mq Fe/q səviyyəsində olması ağırlaşma riskini xeyli 
artırmışdır [41]. Yaxın zamanlarda 10 illik bir müddət ərzində aparılmış müşahidələr bu 
nəticələri təsdiqləmiş və serum ferritininin sərhəd göstəricisi ≥800 nq/ml olub, bu 
səviyyəni keçən bütün pasiyentlərdə ağırlaşma riski yaranmış, serum ferritininin ≤300 
nq/ml səviyyəsində olduğu pasiyentlərdə isə heç bir ağırlaşma müşahidə edilməmişdir 
[42]. Pasiyentlərdə proteinuriyanın olması son illərdə TAOT pasiyentlərində dəmir 
yüklənməsi ilə renal tubulyar disfunksiyalar arasında əlaqənin olduğunu göstərmiş [43], 
bəzi pasiyentlərdə isə böyrək xəstəliyinin son mərhələsinə keçmə müşahidə olunmuşdur 
[44]. Yaxın vaxtlarda həyata keçirilmiş tədqiqatlarda TAOT pasiyentlərində əsasən səssiz 
beyin infarktının, baş beyin damarının ciddi zədələnməsi və neyronların funksiyasının 
ciddi zəifləməsinin geniş yayıldığı faktları da əks olunmuş və. bu kimi nəticələr dəmir 
yüklənməsi olan pasiyentlərdə daha çox yayılmışdır [45-47]. Bu müşahidələr 
ümumilikdə TAOT pasiyentlərində dəmir yüklənməsi diaqnozunun təcili qoyularaq ağır 
klinik ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün müvafiq müalicə aparılmalı olduğunu göstərir.  
 
 
TAOT-da dəmir yükünün qiymətləndirilməsi 
TAOT tədqiqatlarında dəmir yükünün qiymətləndirilməsi transfuziyadan asılı β-
talassemiya pasiyentlərinə tətbiq olunan mövcud üsullarla aparılmışdır. Qaraciyərdə 
dəmirin konsentrasiyasının qiymətləndirilməsi orqanizmdəki ümumi dəmir səviyyəsinin 
ölçülməsi üçün qızıl standart olaraq qalır [48]. TAOT pasiyentlərində qaraciyərdə 
dəmirin konsentrasiyası birbaşa iynə biopsiyası vasitəsilə ölçülmüşdür [16]; lakin bu 
prosedurla əlaqəli bir neçə risk mövcuddur. Qaraciyər biopsiyasında ən çox müşahidə 
edilən mənfi hal inyeksiya yerində ağrının olmasıdır. Daha ciddi ağırlaşma hallarına 
qanaxma və ya sepsisi aid etmək olar, lakin bunlar nadir hallarda baş verir [49]. Bundan 
əlavə, sirrozlu pasiyentlərdə qaraciyərdə dəmir toplanmasının qeyri-bərabər olduğu 
göstərilmişdir ki, bu da nümunələrin götürülməsində xəta baş verməsi riskini doğurur 
[50-52]. Eyni zamanda, toxuma nümunələrinin hazırlanması üçün istifadə edilən müxtəlif 
metodlar qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasının müxtəlif şəkildə ölçülməsinə səbəb ola 
bilər [53]. TAOT pasiyentlərində maqnit-rezonans tomoqrafiyasından istifadə etməklə 
qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasını qiymətləndirən çoxsaylı tədqiqatlar var [19]. R2 
(1 / T2) və ya R2* (1/T2*) impuls ardıcıllığından istifadə edən maqnit-rezonans 
tomoqrafiyası qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasını qiymətləndirmək üçün etibarlı, 
beynəlxalq səviyyədə təkrarlanan və qeyri-invaziv metodlardır və qaraciyər biopsiyasına 
uyğunluqları təsdiq edilmişdir [54-61]. Maqnit-rezonans tomoqrafiyası vasitəsilə 
qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasının etibarlı şəkildə qiymətləndirilməsi üçün yuxarı 
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hədd, tomoqrafiya cihazının xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, quru çəkidə təxminən 30-40 
mq Fe/q-dır [55]. Qeyd etmək lazımdır ki, T2* metodu ilk dəfə miokardla bağlı dəmir 
səviyyəsini qiymətləndirmək üçün hazırlanıb, lakin bu metodun ilk təsviri qaraciyər üçün 
T2* metodu ilə qaraciyərdəki biopsiya vasitəsilə ölçülən dəmir konsentrasiyası arasında 
aşkar əlaqənin olduğunu da nümayiş etdirmişdir [62]. Lakin sonradan məlum oldu ki, 
ilkin T2* metodu qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasını təxminən iki dəfə az 
qiymətləndirib və qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasının quru çəkisinin 30 mq Fe/q 
səviyyəsinədək yol verilən xətanı göstərən yeni kalibrləmə nümayiş etdirilmişdir [63]. 
Maqnit həssaslığını qiymətləndirən cihazlardan qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasını 
qeyri-invaziv olaraq təyin etmək üçün də istifadə edilə bilər. Bu tip cihazlar superkeçirici 
kvant tomoqrafiya cihazı və maqnitli dəmir detektorudur [27].  Lakin bu cihazlar az 
tapıldığı üçün istifadəsi məhduddur. Bundan başqa, superkeçirici kvant tomoqrafiya 
cihazı, xüsusilə, qaraciyərdə quru çəkisi 3 ilə 10 mq Fe/q arasında dəyişən dəmir 
konsentrasiyası səviyyələrinin ölçülməsində dəqiq nəticələr vermir. Otaq 
temperaturunda dəmiri aşkar edən maqnit detektoru kimi daha yeni cihazlar gələcəkdə 
qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyası səviyyəsinin az xərclə və qeyri-invaziv şəkildə 
ölçülməsi imkanı vəd edir. Ürək siderozu T2* maqnit-rezonans tomoqrafiyası vasitəsilə 
ölçülür və hazırda bu metod ürəyin ölümdən sonrakı biopsiyasında ürəkdə dəmir 
səviyyəsinin kimyəvi ölçmə ilə korrelyasiya edən həqiqi ölçüsü kimi təsdiqlənmişdir [64].  
Lakin daha əvvəl də qeyd edildiyi kimi, mövcud dəlillər TAOT pasiyentlərində 
qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasının hər hansı bir dəyərinə görə ürəkdə dəmir 
toplanmasının ortaya çıxma ehtimalını göstərməyə kifayət etmir [30-33]. 
 
Resursları kasad olan ölkələrdə serum ferritin səviyyəsinin ölçülməsi dəmir yükünün 
qiymətləndirilməsi məqsədilə mövcud olan yeganə metod ola bilər. Müşahidə xarakterli 
araşdırmalar TAOT pasiyentlərində serum ferritin səviyyəsi ilə qaraciyərdəki dəmir 
konsentrasiyası arasında müsbət korelyasiyanın mövcudluğunu təsdiq etməyə davam 
edir [20, 22, 23, 27]; lakin serum ferritini qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasına nisbəti 
qanköçürmədən asılı β-talassemiyalı pasiyentlərə nisbətən daha azdır [16, 22, 27, 31].  
Beləliklə, serum ferritin səviyyəsinin nöqtə ölçmələri qanköçürmədən asılı β-
talassemiyalı pasiyentlərin ölçmələrində olduğu kimi izah edilərsə, TAOT 
pasiyentlərində dəmir yükünün səviyyəsini olduğundan az göstərə və müalicəni 
gecikdirə bilər [19, 65] (məsələn, qanköçürmədən asılı β-talassemiyalı pasiyentlərdə və 
qanköçürmədən asılı olmayan β-talassemiya aralıq formalı pasiyentlərdə qaraciyərdə 
1000 nq/ml serum ferritin səviyyəsinə uyğun olaraq proqnozlaşdırılan dəmir 
konsentrasiyası müvafiq olaraq, mövcud 15 göstəricisi ilə müqayisədə təxminən 9 olacaq 
[22]). TAOT pasiyentlərində digər dəmir yükü göstəricilərindən (məsələn, transferrinlə 
doyma və ya transferrinlə əlaqəli olmayan dəmir) istifadəyə dair məlumatlar hələ də 
kifayət qədər deyil [19]. 
 
TAOT xəstəliyində dəmir yükü  
TAOT-da anemiyanın olduğunu nəzərə alsaq, bu xəstəlikdə flebotomiyaya seçim kimi 
baxmaq olmaz. Dəmirin sorulmasını azaldan və antioksidləşdirici xüsusiyyətlərə malik 
olan çay istifadəsi kimi bəzi sadə tədbirlərin faydası ola bilər [66, 67].  Lakin TAOT və 
dəmir yükü olan pasiyentlərdə xelat terapiya qaçılmaz bir variantdır. Keçmişdə TAOT-da 
dəmir yükü “gözdən qaçırılan” bir hal olduğu üçün TAOT pasiyentlərində xelat 
terapiyasının effektivliyini və təhlükəsizliyini yalnız az sayda, əsasən, kiçik miqyaslı 
tədqiqatlar müəyyən etmişdir [68]. Cədvəl 5-1-də TAOT pasiyentlərində xelat 
terapiyasını öyrənən tədqiqatların icmalı verilmişdir [69].  
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Dərialtı deferoksamin müalicəsi 1980-ci illərdən bəri TAOT pasiyentlərində tədqiq 
olunan ilk xelatdır. [80, 81]. Çox az sayda (ümumilikdə 14) pasiyentin iştirak etməsinə 
baxmayaraq, hər iki tədqiqat, cəlb olunmuş pasiyentlərin əksəriyyətində (əsasən, aralıq 
β-talassemiya) deferoksaminin sidik yolu ilə ciddi miqdarda dəmir çıxarılmasına səbəb 
ola biləcəyini göstərdi. Lakin dəmir yükünün qiymətləndirilməsinin məhdudluğu 
(xüsusilə, toxumalardakı dəmirin toplanması) və tədqiqat müddətinin qısa olması ilə 
əlaqədar olaraq, TAOT-da dəmir yükünə deferoksaminin klinik təsirinə nail olmaq üçün 
optimal doza, müddət və tətbiq intervalına malik münasib bir xelat rejimi hələ də məlum 
deyil. Bundan əlavə, deferoksaminin dəri altına yeridilməsi ağrı və narahatlıq yaratdığı 
üçün dəmir yükünün “səssiz”, lakin “öldürücü” olduğu TAOT pasiyentləri üçün belə bir 
xelat rejimini qəbul etmək və ona riayət etmək çətin ola bilər. Əslində, TAOT 
pasiyentlərdə deferasiroksun öyrənilməsi üçün aparılan son tədqiqatlardan əldə edilmiş 
məlumatlarda [72,73] qeyd edilir ki, tədqiqatlara cəlb edilmiş pasiyentlər əvvəllər 
deferoksamini yaxşı mənimsəyə bilmədikləri üçün (ara-sıra istifadə) müalicədə uğurlu 
nəticə əldə edə bilməyiblər. Beləliklə, TAOT pasiyentləri üçün deferoksamin müalicəsinin 
klinik sınaqlarda qiymətləndirilməsi və məlumatların real klinik praktikada istifadəsi 
problemli ola bilər. Buna görə də TAOT pasiyentlərində dəmir yükünü aradan qaldırmaq 
üçün oral xelatorlardan istifadə məntiqi baxımdan daha əlverişli hesab edilirdi və 
klinikalar tərəfindən qəbul edilməsi daha məqbul hesab edilirdi.  
 
Əvvəlki tədqiqat işləri oral deferipron qəbul edən, qanköçürmə aparılmamış hemoqlobin 
E/β-talassemiyalı pasiyentlərdə serum ferritin səviyyəsində azalma olduğunu 
göstərmişdir [75,77]. Bununla belə, yalnız doqquz pasiyentdə birbaşa qaraciyər 
biopsiyası vasitəsilə qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasının azaldığı müşahidə 
edilmişdir [77]. Maraqlıdır ki, bəzi pasiyentlərdə eritrositlərin hüceyrə 
membranlarından dəmir hemixromun çıxarılması və eritropoetin istehsalında artım 
olduğu qeyd edilmişdir. Bunlar qırmızı qan hüceyrələrinin sağ qalma müddətinin 
uzadılması və qeyri-effektiv eritropoezin yaxşılaşması ilə əlaqəli ola bilər və müvafiq 
olaraq, tədqiqatın gedişatında bəzi pasiyentlərdə qanköçürmə ehtiyacının azalmasına 
səbəb ola bilər [77]. Tailanddan olan splenektomiyalı Hb E/β-talassemiyalı pasiyent 
tədqiqat dövründə təsadüfi interkurrent infeksiyadan vəfat etmişdir [77].   Aralıq β-
talassemiyalı digər dörd pasiyent isə əvvəllər deferipronla müalicə olunmuşlar və bu 
pasiyentlərdə dəmir yükü göstəricilərində azalma müşahidə edilmişdir [78, 79]. 
Hemoqlobin H xəstəliyi olan 17 pasiyentdə deferiprondan istifadə edilməklə xelatorun 
öyrənilməsi üçün yalnız bir tədqiqat aparılmışdır [76]. 6 aylıq deferipron müalicəsindən 
(pasiyentlərin əksəriyyətində gündə 50 mq/kq ilə başlayaraq, bu miqdar gündə 75 
mq/kq-a qədər artırılmışdır) sonra və tədqiqat müddəti boyunca (24 ayadək) serum 
ferritin səviyyəsində ciddi azalma müşahidə edilmişdir. Lakin qiymətləndirmə 
metodunun (maqnit-rezonans T1 və T2 siqnal intensivliyi əmsalı) və kontrol qrupun (yaş 
və genotipi uyğun pasiyentlər) xarakterini nəzərə alsaq, bu tədqiqatda deferipronun 
qaraciyərdəki dəmirin çıxarılması üzərində effektivliyini izah etmək hələ də çətindir. Bu 
yaxınlarda aparılan randomizə açıq sınaqda, deferipron (75 mq/kq/gün) qəbul edən 
aralıq β-talassemiyalı (fenotiplər göstərilməmişdir) 47 pasiyent deferoksamin (5 gün 
boyunca 50 mq/kq/gün – həmin vaxt deferasiroks təsdiq edilməmişdir) qəbul edən 41 
pasiyentlə müqayisə edilmişdir.
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Cədvəl 5-1. TAOT pasiyentlərində xelat terapiyanı qiymətləndirən tədqiqatlar. Müəlliflərin icazəsi ilə müvafiq mənbədən götürülmüşdür [69]. 

Tədqiqat  
Xəstəliyin 

növü 

Təsvir  

Nəticələr 
Öyrənilən 

dərman 
vasitəsi 

N 
(pasiyentin 
yaşı, illər) 

Tədqiqat 
forması 

Tədqiqatın vəzifələri 

Deferasirox       

Taher 2016 [70] 
(THETIS) 

TAOT 

Deferasirox 
(başlanğıc 
dozası 10 
mq/kq/gün), 4 
həftə (maks. 20 
mq/kq/gün) və 
ya 24 həftə 
(maks. 30 
mq/kq/gün) 
ərzində 
artırılaraq 

134 
(≥10) 

Prospektiv, 
müqayisəsiz, 
açıq sınaq 

Beş il davam edən 
(davamlı) TAOT (Əsas 
tədqiqat) və dəmir yükü 
olan pasiyentlərdə 52 
həftə ərzində 
deferasiroxun effektivliyi 
(QDK və SF-nin 
səviyyəsində dəyişikliklə 
ölçülür) və təhlükəsizliyi  

12 aydan sonra həm QDK-də, 
həm də SF-də ciddi† azalma 

Taher 2012, 2013[20, 
71] (THALASSA) 

TAOT 

Deferasirox 
(başlanğıc 
dozası 5 və ya 10 
mq/kq/gün), 24 
həftə ərzində 
artırılaraq 
(maks. 20 
mq/kq/gün) 

166 
(≥10) 

Prospektiv, 
randomizə, 
ikitərəfli 
naməlum, 
plasebo 
kontrollu sınaq 

Bir il davam edən TAOT 
(Əsas tədqiqat) və dəmir 
artıqlığı olan pasiyentlərdə 
52 həftə ərzində 
deferasiroxun effektivliyi 
(QDK və SF-nin 
səviyyəsində dəyişikliklə 
ölçülür ) və təhlükəsizliyi  

12 ay sonra plasebo ilə 
müqayisədə həm QDK-nin, həm 
də SF-nin səviyyəsində ciddi† 
azalma, 24 ay ərzində 
yaxşılaşmanın davam etməsi 

Ladis 2010 [72] 
β-

Talassemiya 
aralıq forma 

Deferasirox 
(başlanğıc 
dozası 10 və ya 
20 mq/kq/gün) 

11 
(25–40) 

Prospektiv, 
kontrolsuz, 
açıq sınaq 

24 ay ərzində 
deferasiroxun effektivliyi 
(qaraciyərdəki və ürəkdəki 
dəmirin və SF-nin 
səviyyəsində 
dəyişikliklərlə ölçülür) və 
təhlükəsizliyi 

12 və 24 ay sonra QDK və SF-nin 
ilkin göstəricilərində ciddi† 
azalma 
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Tədqiqat  
Xəstəliyin 

növü 

Təsvir  

Nəticələr 
Öyrənilən 

dərman 
vasitəsi 

N 
(pasiyentin 
yaşı, illər) 

Tədqiqat 
forması 

Tədqiqatın vəzifələri 

Voskaridou 2010 [73] 
β-

Talassemiya 
aralıq forma 

Deferasirox 
(başlanğıc 
dozası 10 və ya 
20 mq/kq/gün) 

11 
(28–53) 

Prospektiv, 
kontrolsuz açıq 
sınaq 

β-Talassemiya 
aralıq formalı və dəmir 
yüklənməsi olan, müəyyən 
fasilələrlə qan köçürülən 
pasiyentlərdə 12 ay 
ərzində deferasiroxun 
effektivliyi və 
təhlükəsizliyi 

12 aydan sonra həm qaraciyər 
T2*-də, həm də SF-də ciddi† 
yaxşılaşma 

Deferiprone       

Calvaruso G 2015[74] 
β-

Talassemiya 
aralıq forma 

Deferiprone (75 
mq/kq/gün) və 
deferoksamin (5 
gün ərzində 50 
mq/kq/gün) 
müqayisəsi 

47 deferiprone 
41 

deferoksamin 
(≥13 il) 

Prospektiv, 
randomizə, 
açıq sınaq 

5 il ərzində effektivliyi və 
təhlükəsizliyi  

Deferiprone və deferoksamin 
dərman vasitələrinin hər ikisində 
SF-də müqayisəli azalma 

Akrawinthawong 2011 
[75] 

Hb E/β-tal 

Deferiprone  
(başlanğıc 
dozası 50 
mq/kq/gün) 

30 
(18–50) 

Prospektiv, 
kontrolsuz, 
açıq sınaq 

Fasiləli qan köçürülən Hb 
E/β-talessemiyalı 
pasiyentlərdə 1 il ərzində 
deferiprone̍nun ürəkdə 
ağırlaşma ehtimalını 
azaltmaqda effektivliyi    

1 il sonra orta ağciyər arterial 
təzyiqin və ağciyər vaskulyar 
müqavimətin ciddi† azalması və 
SF-də ciddi† azalma 

Chan 2006 [76] 
Hb H 

xəstəliyi 

Deferiprone  
(başlanğıc 
dozası 50 
mq/kq/gün) 

17 
(29–76) 

Prospektiv, 
kontrollu, açıq 
sınaq 

Dəmir yükü olmadan yaşa 
və Hb H genotipinə uyğun 
yoxlamalarla müqayisədə,  
dəmir yükü yüksək olan 
Hb H-li pasiyentlərdə 18 
ay ərzində deferiprone̍nun 
effektivliyi və toksikliyi  

6 və 18 ay sonra SF-də ciddi† 
azalma 

Pootrakul 2003 [77] 
Hb E/β-tal 
və ya β-TI  

Deferiprone 
(başlanğıc 
dozası 25 və ya 
50 mq/kq/gün) 

9 
(20–48) 

Prospektiv, 
kontrolsuz, 
açıq sınaq 

17–86 həftə ərzində 
deferiprone̍nun effektivliyi 
və toksikliyi 

Dörd pasiyentdə SF, QDK, qırmızı 
hüceyrə membranındakı dəmir 
və TAOT-da ciddi† azalmalar; 
qanköçürməyə tələbat azalmışdır  



 45 

Tədqiqat  
Xəstəliyin 

növü 

Təsvir  

Nəticələr 
Öyrənilən 

dərman 
vasitəsi 

N 
(pasiyentin 
yaşı, illər) 

Tədqiqat 
forması 

Tədqiqatın vəzifələri 

Rombos 2000 [78] 
β-

Talassemiya 
aralıq forma 

Deferiprone 
(75 mq/kq/gün) 

3 
(>18) 

Prospektiv, 
kontrolsuz, 
açıq sınaq 

2 il ərzində 
deferiprone̍nun effektivliyi 
(SF-də və sidiklə dəmirin 
atılmasında dəyişiklik) və 
təhlükəsizliyi 

Bütün pasiyentlərdə 6 ay ərzində 
SF-də azalma baş vermişdir və bu, 
24 ay davam etmişdir; 
artropatiya və aqranulositoz 
müşahidə edilməmişdir 

Olivieri 1992 [79] 
β-

Talassemiya 
aralıq forma 

Deferiprone  
(75 mq/kq/gün) 

1 
(29) 

Klinik hal  

29 yaşlı bir kişinin 9 ay 
deferiprone ilə 
müalicəsindən sonra 
ferritin səviyyəsində 
dəyişiklik 

6 ay sonra SF- nin səviyyəsi 2174 
nq/ml-dən 251 nq/ml-yə 
düşmüşdür; 9 ay sonra QDK-nin 
quru çəkisi 14,6 mq Fe/q-dan 1,9 
mq Fe/q-a düşmüşdür 

Deferoxamine       

Pippard 1988 [80] 
β-

Talassemiya 
aralıq forma 

Deferoxamine 
(24 saat ərzində 
150 mq/kq) 

4 
(18–27) 

Prospektiv, 
plasebo 
kontrollu, 
çarpaz sınaq 

Dəmir balansı müsbət olan 
β-Tİ-li pasiyentlərdə 
deferoxamine̍nin dəmir 
balansına təsiri 

Deferoxamine ilə 6 günlük 
müalicədən sonra bütün 
pasiyentlərdə dəmir balansı 
mənfi olmuşdur 

Cossu P 1981 [81] 
β-

Talassemiya 
aralıq forma 

Deferoxamine 
(Hər biri 20, 40, 
60, 80 və 100 
mq/kq/gün 
olmaqla 3 gün) 

10 
(1.2–17.3) 

Prospektiv, 
kontrolsuz, 
açıq sınaq 

24 saat ərzində sidiklə 
dəmirin atılması və 6 ay 
ərzində SF-nin 
səviyyəsində dəyişiklik 

Sidiklə dəmirin atılmasında ciddi† 
artım; SF-də əhəmiyyətsiz 
azalmalar 

†p≤0.05; Hb, hemoqlobin; SF, serum ferritin; QDK, qaraciyərdə dəmir konsentrasiyası; qç, quru çəki; β-tal, β-talassemiya; β-Tİ, aralıq β-Talassemiya. 
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Bütün pasiyentlər üçün serum ferritininin başlanğıc səviyyəsinin 800-3000 nq/ml, yaş 
həddinin isə ≥13 olması şərti mövcud idi). Tədqiqat serum ferritin səviyyəsinin 5 il 
ərzində müqayisəli şəkildə azaldığını göstərmişdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, 
pasiyentlər əvvəllər böyük həcmdə hemotransfuziya almışlar və istifadə edilən xelat 
dozaları daha çox TAT pasiyentlərdə istifadə edilən dozalar olmuşdur. Müşahidə edilmiş 
əlavə təsirlər mədə-bağırsaq simptomları və oynaq ağrıları və ya artralgiya olmuşdur. 
Həmçinin, neytropeniya və aqranulositoz aşkar edilmişdir [74].  
 
TAOT pasiyentlərin cəlb edildiyi kiçik tədqiqatlarda oral dəmir xelatoru deferasiroksla 
müalicənin ümidverici nəticələri müşahidə edilmişdir [72, 73]. Daha sonra 166 TAOT 
pasiyenti üzərində aparılan xelat terapiyanın ilk və ən böyük randomizə klinik sınağından 
məlumatlar əldə edilmişdir (THALASSA) [20]. Sınaq göstərmişdir ki, deferasiroks ilə 
müalicə, yaşı ≥10, qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasının ilkin göstəricisi isə ≥5 mq 
Fe/q quru çəki olan pasiyentlərdə 12 aylıq müalicədən sonra plasebo ilə müqayisədə 
qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasında ciddi azalmaya səbəb olur. Müvafiq olaraq 
gündə 5 mq/kq və 10 mq/kq başlanğıc dozası qəbul edən pasiyentlərdə qaraciyərdəki 
dəmir konsentrasiyası quru çəkidə orta hesabla 2,33 ± 0,70 və 4,18 ± 0,69 mq Fe/q-a 
qədər azalmışdır. Qaraciyərindəki dəmirin konsentrasiyası quru çəkidə >7 mq Fe/q olan 
və ilkin göstəricilərdən 15% aşağı düşmüş pasiyentlər üçün dozalar 24 həftədə ikiqat 
artırılmışdır və istənilən kontrol zamanı qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyası quru 
çəkidə 3 mq Fe/q olan zaman dayandırılmışdır. Deferasiroks qəbul edən pasiyentlərdə 
mənfi halların baş vermə tezliyi plasebodakı kimi olmuşdur. Dərman vasitələri ilə bağlı 
ən geniş yayılmış əlavə təsirlər ürəkbulanma (6,6 %), qaşıntı (4,8%) və diareya (3,6%) 
olmuşdur [20]. Analizlər həmçinin göstərmişdir ki, 6 ay ərzində deferasiroksun dozası 
gündə 10 mq/kq-dan 20 mq/kq-dək artırılmış pasiyentlərdə qaraciyərdəki dəmirin 
konsentrasiyasında daha ciddi azalmalara nail olunmuşdur. Deferasiroksun təhlükəsizlik 
profili qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasının quru çəkidə 3 mq Fe/q-a çatdıqca xelatı 
kəsmək hədəfinə yaxınlaşdıqda qüvvədə qalır [82]. Tədqiqatın alt analizləri göstərmişdir 
ki, deferasiroksun gündəlik 5-10 mq/kq başlanğıc doza qrupları vasitəsilə qaraciyərdəki 
dəmir konsentrasiyasında azalma qaraciyərdə dəmir konsentrasiyasının, serum 
ferritininin ilkin göstəricilərindən, yaşdan, cinsdən, irqdən, splenektomiya vəziyyətindən 
və TAOT-dan asılı olmayaraq, müntəzəmdir [83]. Əsas tədqiqatın genişləndirilməsi 
göstərmişdir ki, deferasiroks əsas tədqiqatdakı təhlükəsizlik profilinə uyğun 
təhlükəsizlik profilinə malik olan TAOT pasiyentlərdə dəmir yükünü 2 il ərzində 
müntəzəm olaraq azaldır. Tədqiqatda iştirak etmiş 166 pasiyentdən 64-ü (38,6%) və 24 
pasiyent (14,5%) tədqiqatın sonunadək müvafiq olaraq, qaraciyərdə dəmirin quru çəkidə 
<5 və <3 mq Fe/q konsentrasiyasına nail olmuşdur [71]. Nəzərə alsaq ki, qaraciyərdə 
dəmir konsentrasiyasını heç də həmişə ölçmək mümkün olmur, tədqiqat həmçinin 
müalicəni başlamaq və ya dayandırmaq üçün istifadə edilən qaraciyərdəki dəmir 
konsentrasiyası göstəricilərini ən yaxşı proqnozlaşdıran serum ferritin hədlərini 
müəyyənləşdirmişdir (başlama: ≥800 nq/ml serum ferritin göstəricisi qaraciyərdəki 
dəmir konsentrasiyasının quru çəkidə ≥5 mq Fe/q göstəricisinə uyğun olduqda və 
dayandırma: ≥300 nq/ml serum ferritin göstəricisi qaraciyərdəki dəmir 
konsentrasiyasının quru çəkidə ≥3 mq Fe/q göstəricisinə uyğun olduqda) [84]. Çox yaxın 
zamanlarda açıq, kontrolsuz, çoxmərkəzli IV Faza tədqiqat olan THETIS qaraciyərdə 
dəmir konsentrasiyasına uyğun olaraq deferasiroksun daha erkən artırılan dozasını 
araşdırmaqla THALASSA-nın dəlilini qüvvətləndirmişdir (4-cü həftə: qaraciyərdə dəmir 
konsentrasiyasının ilkin göstəricilərinə uyğun olaraq artırma; 24-cü həftə: qaraciyərdə 
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dəmirin konsentrasiyasının reaksiyasına uyğun olaraq uyğunlaşdırma, maksimum doza 
gündəlik 30 mq/kq). Qaraciyərdə dəmirin konsentrasiyası quru çəkidə 1,5 mq Fe/q olan 
ilkin göstəricidən 52-ci həftədə 1,5 mq Fe/q-a qədər ciddi şəkildə azalmışdır (p<0.0001). 
Dərman vasitələri ilə əlaqədar ən çox rast gəlinən əlavə təsirlər mədə-bağırsaqda, qarın 
nahiyəsində narahatlıq, diareya və ürəkbulanma (n=6 hər biri) olmuşdur. Bu məlumatlar 
dəmir artıqlığı ilə müşayiət olunan TAOT pasiyentlərində deferasiroksun dozalarının 
daha erkən dövrdə artırılmasını dəstəkləyir [70]. 
 
Deferasiroks 23 yanvar 2013-cü il tarixində ABŞ Qida və Dərman Administrasiyası (FDA) 
tərəfindən ilk müalicə mərhələsi üçün təsdiq edilmişdir və yaşı 10 və daha çox olan TAOT 
pasiyentlərində dəmir yükünü azaltmaq üçün yeganə təsdiq edilmiş müalicədir. 
Deferasiroks həmçinin 16 noyabr 2021-ci il tarixində Avropa Dərman Vasitələri Agentliyi 
(EMA) tərəfindən TAOT olan 10 yaşlı və daha böyük pasiyentlərdə deferoksaminlə 
müalicənin əks-göstəriş olduğu və ya qeyri-münasib olduğu hallarda xelat terapiyası 
tələb edən xroniki dəmir yükünün müalicəsi üçün təsdiq edilmişdir. Lakin qeyd etmək 
lazımdır ki, deferasiroks “xüsusi olaraq” TAOT pasiyentlər üçün təsdiq edilmiş yeganə 
dəmir xelatoru olaraq qalır. Əksər Avropa ölkələrində deferoksamin etiketi onun TAOT 
pasiyentlərdə istifadəsinə icazə verir, baxmayaraq ki, bu, TAOT pasiyentlər üzərində 
aparılmış xüsusi kliniki tədqiqatlara əsaslanmamışdır. 
 
Qeyd etmək lazımdır ki, yaxın zamanlarda yeni bir deferasiroks formulu hazırlanmışdır. 
Nazik təbəqə ilə örtülmüş deferasiroks film örtüklü tablet formulu (FÖT) 2015-ci ildə 
FDA tərəfindən, 2016-cı ildə isə EMA tərəfindən təsdiq edilmişdir. Deferasiroks FÖT heç 
bir hazırlama və ya qarışdırma tələb etmədiyi və yüngül bir yeməklə qəbul edilə bildiyi 
üçün hazırlama və qəbul etmə baxımından müəyyən dərəcədə asanlıq yaradır. Bu tableti 
həmçinin əzmək və yumşaq qidaların üzərinə səpmək mümkündür. Bundan əlavə, 
deferasiroks FÖT-ün tərkibində mədə-bağırsaqda narahatlıq yarada biləcək heç bir 
laktoza və ya natrium-laurilsulfat yoxdur. Bioyararlanması yüksək olduğundan 
deferasirox FÖT suda parçalana bilən tabletlərlə müqayisədə 30% daha az çökür (FÖT 
üçün 7, 14, 21 və 28 mq/kq/gün, suda parçalana bilən tabletlər üçün isə 10, 20, 30 və 40 
mq/kq/gün). Pasiyentlər üçün FÖT üzərində göstərilmiş müşahidə cədvəli suda 
parçalana bilən tabletlərin üzərindəki ilə eynidir. Qanköçürmədən asılı talassemiyalı 
pasiyentlərin məlumatına görə, təsadüfi seçmə üsulu ilə seçilmiş sınağın 2-ci 
mərhələsində FÖT suda parçalana bilən tabletlərlə müqayisədə daha münasib olmuş, 
daha çox məmnunluq yaratmış, daha yaxşı dada malik olmuş və daha az narahatlıq 
yaratmışdır [85]. 
 
Beləliklə, hazırda dəmir yükü ilə bağlı ağırlaşmaların daha çox görüldüyü  10 və ya daha 
yuxarı yaşda olan TAOT pasiyentlər və qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyası quru çəkidə 
≥5 mq Fe/q və ya serum ferritin səviyyəsi ≥800 nq/ml olan pasiyentlər (bu da yenə də 
dəmirlə əlaqədar ciddi ağırlaşma riskinin artmağa başladığı hədləri göstərir) üçün də 
təhlükəsiz və effektiv xelat müalicəsi mövcuddur [26, 42]. TAT pasiyentlərdən əldə edilən 
məlumatlar əsasında TAOT pasiyentlərin qaraciyərindəki dəmir konsentrasiyası 
hədlərinin ideal serum ferritin səviyyəsinə və xelat terapiyasının pasiyentlərə 
uyğunlaşdırılmasına dair məlumatları proqnozlaşdırmaq mümkün olmadığı üçün 
sonuncusu aktual olaraq qalır (məsələn, 1000-2500 nq/ml serum ferritin göstəricisi və 
ya qaraciyərdə dəmirin quru çəkidə 7-15 mq Fe/q konsentrasiyası), belə ki bunlar TAOT 
pasiyentlərdə qeyri-mütənasib ürək göstəricilərindən istifadə edilməklə, həmçinin 
pasiyentlərin bu iki qrupu üçün serum ferritininin izahında yuxarıdakı fərqlilik nəzərə 
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alınmaqla müəyyənləşdirilmişdir [65]. Xelat müalicəsinin hədəfi qaraciyərdə quru çəkidə 
3 mq Fe/q dəmir konsentrasiyasına və ya 300 nq/ml serum ferritin göstəricisinə nail 
olmaqdır. Pasiyentlərdə serum ferritin səviyyəsinin 300-800 nq/ml olduğu və 
qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasının müəyyənləşdirilməsinin mümkün olmadığı 
hallarda problem bu pasiyentlərin təqribən 50%-də yenə də qaraciyərdəki dəmir 
konsentrasiyasının quru çəkidə ≥5 mq Fe/q olmasıdır [84]. Belə hallarda serum ferritin 
səviyyəsi 300-800 nq/ml olan pasiyentlərdə qaraciyərdə bu cür dəmir konsentrasiyasını 
müəyyənləşdirmək üçün ehtimal əyrisi təklif edilmişdir, baxmayaraq ki, bu qərar dəmir 
yükünün vəziyyətini göstərən digər laborator və ya klinik göstəricilərin müşahidəsinə 
əsasən yəqin ki fərdiləşdirilmiş olaraq qalacaq [69, 86-88].  
 
TAOT pasiyentlərdə ağırlaşma riskinin azaldılmasında xelat terapiyanın faydalı təsirini 
müşahidə xarakterli tədqiqatlar da göstərir. Bu istiqamətdə uzunmüddətli əlavə 
tədqiqatların aparılması da gözlənilir [34, 89]. 
 
TAOT pasiyentlərdə dəmir pozğunluğunun aradan qaldırılmasına yönəlmiş yeni 
müalicə növləri  
TAOT ilə bağlı problemin bir qismi odur ki, dəmir xelatorlarından heç biri orqanizmdə 
dəmirin balanslaşdırılması üçün təbii olaraq mövcud olan mexanizmləri hədəfə almır. 
Son illərdə baş verən yeniliklər xüsusilə əsas dəmir yükünün müşahidə olunduğu TAOT 
pasiyentlərində dəmir yükünü daha effektiv şəkildə aradan qaldırmağın alternativ 
yollarını təklif edir. Daha əvvəl də qeyd edildiyi kimi, dəmirin sorulmasını və istifadəsini 
məhdudlaşdırmada hepsidin əsas rollardan birini oynayır [90]. Tədqiqata cəlb edilmiş 
aralıq β-talassemiyalı siçanlarda hepsidinin orta transgen göstəricisi qaraciyərdə dəmir 
yüklənməsini azaltmış və qırmızı hüceyrələrin ömrünü uzatmış, qeyri-effektiv eritropoez 
və dəmir yükü arasında ikiistiqamətli əlaqəni göstərən hemoqlobin səviyyələrini və 
splenomeqaliyanın yaxşılaşmasını artırmışdır [91]. Yaxın zamanlarda həyata keçirilmiş 
ilkin klinik tədqiqatlar uzun müddət fəaliyyətdə olan hepsidin analoqlarının 
(minihepsidinlər) dəmirin sorulmasını və dəmir yükünün aradan qaldırılmasında 
istifadəsini məhdudlaşdırmaqda faydalı ola biləcəyini və qeyri-effektiv eritropoezdə 
faydalı təsirlərinin ola biləcəyini göstərmişdir [92-94]. Digər bir alternativ yanaşma 
endogen hepsidin istehsalını stimullaşdırmaqdır. Buna nail olmağın effektiv yollarından 
biri hepsidinin qaraciyərdən çıxmasında əsas rollardan birini oynayan TMPRSS6 
metalloproteazanın azaldılaraq tənzimlənməsidir. TMPRSS6 metalloproteazanın 
inaktivliyi də hepsidin səviyyəsinin artmasına, dəmir yükünün və qeyri-effektiv 
eritropoezin yaxşılaşmasına gətirib çıxarır [5, 93, 95]. TMPRSS6-nı hədəf alan anti-həssas 
oliqonukleotidlər və siRNA-lardan hepsidini stimullaşdırmaq, dəmir yükünü azaltmaq və 
qeyri-effektiv eritropoezi yaxşılaşdırmaq üçün effektiv şəkildə istifadə edilmişdir. Bu 
yanaşmadan ilkin klinik dəmir yüklənməsi olan modellərdə istifadə etməklə həmçinin 
eritrositlərin ömrü uzadılmışdır. Bu, dəmir yüklənməsini daha da azaltmaq üçün 
alternativ bir yanaşma ola bilər. Bu cür yeni müalicələrin hamısının klinik sınaq 
məlumatları gözlənilir.  
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Praktik tövsiyələr 
 
❖ ≥10 yaşlı TAOT pasiyentlərin hamısında dəmir yükünün vəziyyətini tez-tez 

qiymətləndirmək lazımdır (delesional hemoqlobin H xəstəliyi olan pasiyentlərdə ≥15 
yaş həddi götürülə bilər) 
 

❖ TAOT pasiyentlərdə qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasını və ya serum ferritinini 
ölçməklə dəmir yükünü qiymətləndirmək lazımdır: 
▪ Maqnit-rezonans qiymətləndirməsi tövsiyə edilir. Maqnit-rezonans 

tomoqrafiyasını əldə etmək mümkün olmazsa, dəmir konsentrasiyasını ölçmək 
üçün digər metodlardan istifadə edilə bilər.  

▪ Qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasını ölçmək mümkün olmadıqda, dəmir 
yükünün qiymətləndirilməsində əsas göstərici kimi serum ferritin göstəricisi 
nəzərə alınmalıdır  

▪ Serum ferritin səviyyəsinin ilkin və hər 3 aydan bir  qiymətləndirilməsi 
aparılmalıdır  

▪ Xelat müalicəsi almayan pasiyentlərdə ilkin və hər 12 aydan bir qaraciyərdəki 
dəmir konsentrasiyasının qiymətləndirilməsi həyata keçirilməlidir (xelyasiya 
üçün göstəriləndən aşağı səviyyələr və ya müalicənin məqsədinə nail olduqdan 
sonra xelyasiyanın dayandırılması). Xelat terapiyası alan  pasiyentlərdə isə hər 6-
12 aydan bir (və ya xelat  dozasında dəyişiklik tələb olunarsa daha erkən) bu 
qiymətləndirmə aparılmalıdır 

▪ Dəmir yükünün yeganə göstəricisi qeyri-effektiv eritropoezin ağırlığının klinik 
göstəriciləri olduğu halda, serum ferritin səviyyəsinin interpretasiyasını 
dəstəkləmək üçün digər ənənəvi və ya eksperimental dəmir tədqiqatlarından, 
həmçinin göstəricilərindən istifadə etmək olar 

▪ TAOT pasiyentlərdə ürəyin T2* maqnit-rezonans tomoqrafiyasından istifadə 
geniş olaraq tövsiyə edilməyə bilər. Onu kəskin dəmir yükü olan pasiyentlərdə və 
ya klinik göstəriş olduğu halda nəzərdən keçirmək olar  
 

❖ Aşağıdakılardan hər hansı biri aşkar edildikdə, ≥10 yaşlı TAOT pasiyentlərdə 
deferasiroksla xelat terapiyaya başlamaq lazımdır: 
▪ Qaraciyərdə dəmir konsentrasiyası quru çəkidə ≥5 mq Fe/q olduqda  
▪ Serum ferritin səviyyəsi ≥800 nq/ml olduqda 
▪ Serum ferritin səviyyəsi >300 - <800 nq/ml olduqda (qaraciyərdə dəmir 

konsentrasiyasını ölçmək mümkün deyil) və digər klinik və ya laborator 
göstəricilər dəmir yükünü göstərdikdə 
 

❖ Deferasiroks terapiyası aşağıdakı kimi qəbul edilməlidir: 
▪ Başlanğıc dozası: 10 mq/kq/gün 
▪ 1 aydan sonra dozanı aşağıdakı kimi artırmaq:  

o Qaraciyərdə dəmirin konsentrasiyasının ilkin göstəriciləri quru çəkidə  
 ≥5 - ≤7 mq Fe/q və ya serum ferritin ≥800 - ≤1500 nq/ml olduqda: heç bir 
artırılma olmur 

o Qaraciyərdə dəmirin konsentrasiyasının ilkin göstəriciləri quru çəkidə  
>7 - ≤15 mq Fe/q və ya serum ferritin >1500 - ≤3000 nq/ml olduqda: gündə 
15 mq/kq-a qədər artırılma 
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o Qaraciyərdə dəmirin konsentrasiyasının ilkin göstəriciləri quru çəkidə 
>15mq Fe/q və ya serum ferritin >300 nq/ml olduqda: gündə 20 mq/kq-a 
qədər artırılma 

▪ 6 aydan sonra dozanı aşağıdakı kimi əlavə artırmaq:  
o Qaraciyərdəki 6 aylıq dəmir konsentrasiyası quru çəkidə ≥3 - ≤7 mq Fe/q 

və ya serum ferritin ≥300 - ≤1500 nq/ml olduqda: eyni doza (gündə 
maksimum 10 mq/kq) 

o Qaraciyərdəki 6 aylıq dəmir konsentrasiyası quru çəkidə >7 - ≤15 mq Fe/q 
və ya serum ferritin >1500 - ≤3000 nq/ml olduqda: dozanı gündə 5 mq/kq-
a qədər artırma (gündə maksimum 20 mq/kq) 

o Qaraciyərdəki 6 aylıq dəmir konsentrasiyası quru çəkidə >15mq Fe/q və 
ya serum ferritin >300 nq/ml olduqda: dozanı gündə 5-10 mq/kq-a qədər 
artırma (gündə maksimum 30 mq/kq). Hazırda deferasiroksun TAOT 
pasiyentlərdə gündə 20 mq/kq-dan yüksək dozada verilməsinə icazə 
verilmir; bu tövsiyə THETIS sınağından götürülmüş məlumatlar əsasında 
klinik ekspertlərin rəyinə əsaslanır [70] 

▪ Pasiyentlərdə qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyası quru çəkidə 3 mq Fe/q-a və ya 
serum ferritin səviyyəsi 300 nq/ml-ə çatdıqda, deferasiroks terapiyası 
dayandırılmalı və daha əvvəl göstərilmiş dəmir yükünün təqibi davam 
etdirilməlidir  

▪ Film örtüklü deferasirox tabletləri üçün münasib dozalardan istifadə edilməlidir: 
FÖT üçün 3,5, 7, 11,5, 14, 21 mq/kq/gün, suda parçalanan tabletlər üçün isə 5, 10, 
15, 20, 30 mq/kq/gün 

▪ Təhlükəsizliyin müşahidəsi zamanı qanköçürmədən asılı β-talassemiyalı 
pasiyentlərdə istifadə edilən standart qaydalara riayət edilməlidir  

▪ Qaydalara riayət edilməsi yaxından monitorinq edilməlidir  
 

❖ Şəkil 5-2-də TAOT pasiyentləri üçün yuxarıdakı tövsiyələrə uyğun olaraq dəmir 
yükünün qiymətləndirilməsi və  aradan qaldırılması alqoritmi göstərilmişdir 
 

❖ Daha geniş, randomizə tədqiqatlar aparılmadan digər xelatorlardan istifadə tövsiyə 
edilməyə bilər  
 

❖ TAOT pasiyentlərdə çay istifadəsinə üstünlük verilməlidir, belə ki bu, bağırsaqdan 
dəmirin sorulmasının azaldılmasında müəyyən qədər faydalı ola bilər 
 

❖ Davamlı olaraq və tez-tez qan köçürülməsi tələb olunan TAOT pasiyentlərdə dəmir 
yükü TAT pasiyentlərdə olduğu kimi müalicə olunmalıdır  
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Şəkil 5-2. TAOT pasiyentlər üçün dəmir yükünün qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması alqoritmi. SF, 
serum ferritin səviyyəsi nq/ml ilə göstərilmişdir; QDK, qaraciyərdə dəmir konsentrasiyası quru çəkildə mq 
Fe/q ilə göstərilmişdir; DFX, deferasiroks. Film örtüklü Deferasirox tabletləri üçün dozalar 3.5, 7, 11.5, 14, 
21 mq/kq/gün, suda parçalanan tabletlər üçün isə 5, 10, 15, 20, 30 mq/kq-dır. * Serum ferritin səviyyəsi 
>300-800 nq/ml olduqda və qaraciyərdəki dəmir konsentrasiyasını ölçmək mümkün olmadıqda, digər 
klinik və ya laborator ölçülər dəmir yükünü göstərdikdə, xelat müalicəyə başlayın. Hazırda †Deferasiroxun 
TAOT pasiyentlərdə gündə 20 mq/kq-dan yüksək dozada verilməsinə icazə verilmir; bu tövsiyə THETIS 
sınağından götürülmüş məlumatlar əsasında klinik ekspertlərin verdiyi rəyə əsaslanır [70]. 
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FƏSİL 6 | TROMBOTİK XƏSTƏLİK 
 
 
Təsviri hal 
 
Aralıq β-talassemiya olduğu bilinən (5 yaşında diaqnoz qoyulub, IVSI-6/CD39) 30 
yaşında heç vaxt transfuziya almamış qadın, bir neçə gün davam edən güclü bud ağrısı ilə 
talassemiya klinikasına müraciət edir. Ağrı sağ budunun ortasında yerləşmişdir və dizinə 
yayılırdı. Ağrı, iki gün əvvəl başlayıb və tədricən güclənirdi. Gəzərkən artır, yatarkən 
azalırdı. Ağrı parasetamola cavab vermirdi. Hər hansı bir travma, hərarət və ya  titrəmə 
əlamətləti inkar edildi. Həmçinin, sağ aşağı ətrafda da isti hissiyatın olduğunu bildir, nəfəs 
darlığı, öskürək və sinə ağrısını inkar edirdi. Anamnezində 8 yaşında splenektomiya və 5 
il əvvəl aşağı molekulyar çəkili heparinlə müalicə olunan doğuşdan sonrakı sol ileo-
femoral dərin damar trombozu var idi. Genetik trombofiliya profili və ailədə tromboz 
tarixçəsi inkar edirdi. O, daha əvvəl ikinci trimestrdən əvvəl iki spontan abort keçirdiyini 
bildirdi. O, yalnız fol turşusu qəbul edirdi. Fiziki müayinə zamanı sağ budunda palpasiya 
zamanı isti və həssas olan diffuz eritem var idi. Mənfi Homan əlaməti, normal kapilyar 
doldurma müddəti vardı və heç bir ödem qeyd olunmamışdı. Laboratoriya müayinəsi 
nəticəsində ümumi hemoqlobin səviyyəsi 7,6 q/dl və trombosit sayı 1,071x109/l aşkar 
edildi. Dupleks ultrasəs müayinəsində sağ ümumi və səthi femoral venaların qismən 
rekanalizasiyası və iki tərəfli uzun dərialtı venoz damarların budaqlarının trombozu 
aşkarlandı. Xəstəyə yüngül molekulyar çəkili heparin müalicəsinə başlandı və hər 3 
aydan bir aspirin ilə birlikdə qan köçürmə kursuna başlaması tövsiyə edildi. 
 
 
Kontekst və dəlillər 
 
TAOT-da hiperkoaqulyasiya 
TAOT xəstələrində, xüsusən də uşaqlıqdan bəri mövcud olan β-talassemiya sindromlu 
pasiyentlərdə hiperkoaqulyativ vəziyyət müəyyən edilir [1-3]. Klinik tromboza səbəb 
olan bir neçə faktorun iştirak etdiyi güman edilsə də, TAOT pasiyentlərində 
hiperkoaqulyasiya vəziyyətinə ilk növbədə anormal trombositlərin və patoloji qırmızı 
qan hüceyrələrinin səbəb olduğu hesab olunur,  (Şəkil 6-1) [4-9]. 
 
TAOT olan pasiyentlərdə, in vivo trombosit aktivləşməsinin markerləri  [11, 12] olan 
CD62P (P-selektin) və CD63 ekspressiyasının artması ilə təsdiq edilən  xroniki olaraq 
aktivləşdirilmiş trombositlər və trombositlərin aqreqasiyasının güclənməsi müşahidə 
edilir [10]. TAOT pasiyentlərində sağlam insanlara nisbətən hər iki hemostatik aktivliyin 
göstəricisi olan prostasiklin (PG I2) və tromboksan A2 metabolitlərinin 4-10 dəfə yüksək 
olduğu sübut edilmişdir [13]. Splenektomiya olunmuş TAOT pasiyentlərində də 
trombosit sayları yüksək olsa da [14, 15], sərfiyyatın artması səbəbindən onların ömrü 
daha qısadır [16]. Son bir araşdırmaya əsasən, trombosit adheziyasının artması 
splenektomiya olunmuş β-talassemiya pasiyentlərində sıx rast gəlinən hal olub, həm 
trombositlərin, həm də eritrositlərin iştirak etdiyi mexanizm nəticəsində aktivləşir və 
talassemiyalı siçanların karotid arteriyalarında oklüziv tromb meydana gəlməsində 
önəmli rol oynadığı göstərilmişdir [17, 18]. 
 
 
 



 58 

 
Şəkil 6-1. TAOT-da hiperkoaqulyativ vəziyyətə və sonrakı trombotik hadisələrə səbəb olan amillər. RBC, 
qırmızı qan hüceyrələri. Müəlliflərin icazəsi ilə müvafiq mənbədən götürülmüşdür [8]. 
 

 
TAOT-un hiperkoaqulyasiyasında eritrositlərin roluna böyük diqqət yetirilmişdir. 
Talassemiya eritroid hüceyrələrində qlobin alt hissələrinin oksidləşməsi hemixromların 
əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır [19], bu da hemin parçalanması və nəticədə toksik dəmir 
növlərinin sərbəst buraxılması ilə nəticələnir [20]. Sərbəst dəmir, öz növbəsində, 
membran zülallarının oksidləşməsinə və fosfatidilserin [21] kimi eritrosit qocalma 
antigenlərinin meydana gəlməsinə səbəb olan reaktiv oksigen növlərinin əmələ 
gəlməsini katalizə edir, və bu da talassemik eritrositin sərtləşməsinə, deformasiyasına və 
aqqreqasiyasına səbəb olaraq, hüceyrələrin vaxtından əvvəl qan dövranından çıxarılması 
ilə nəticələnir [22]. Bu cür mənfi yüklənmiş fosfolipidlərə malik olan talassemik 
eritrositlər trombin istehsalını artırır ki [23, 24], bunu da anion fosfolipidlərə yüksək 
yaxınlıq və spesifikliyə malik olan bir protein olan annexin V istifadə edən tədqiqatlar 
sübut edir [23, 24]. Splenektomiyalı xəstələrdə bu mənfi yüklü patoloji eritrositlərin sayı 
daha çox olub öz növbəsində daha yüksək trombin əmələ gətirir [25, 26]. Kontrol qrupla 
müqayisədə TAOT xəstələrinin də eritrositlərinin leykositik və endotel mənşəli 
prokoaqulyant mikropartikullarının daha yüksək olduğu təsbit edilmişdir [27]; bu 
fraqmentlərin TAOT-da müşahidə olunan trombotik hadisələrdəki rolu 
araşdırılmaqdadır. 
 
Talassemiklərdə E-selektin, hüceyrələrarası yapışma molekulu-1, von Willebrand 
faktoru və damar hüceyrələrinin yapışması molekulu-1 kimi digər periferik qan 
elementlərinin olması, endotel zədələnməsinin və ya aktivləşmənin xəstəliyin bir aspekti 
ola biləcəyini göstərir və eritrosit və leykositlərin cəlb olunmasını həyata keçirərək 
trombozu təşviq edir [28, 29]. Əslində, tədqiqatlar TAOT xəstələrinin eritrositlərinin 
kulturada endotel hüceyrələrinə daha çox yapışdığını göstərdi [30]. İrsi trombofiliyanın 
TAOT-un hiperkoaqulyativ vəziyyətində heç bir rolu olmasa da [31, 32], onlarda 
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antitrombin III, protein C və protein S-in aşağı səviyyədə olması qeyd olunur [33]. Şiddətli 
dəmir yükü olan yaşlı xəstələrdə qaraciyər və ya endokrin disfunksiyanın olması da 
hiperkoaqulyasiyaya səbəb ola bilər [33]. 
 
Dəmirin həddindən artıq yüklənməsi halında transferrinə bağlı olmayan dəmirin 
varlığının oksidləşdirici damar zədələnməsinə səbəb ola biləcəyi sübut edilmişdir [34]. 
Sərbəst radikallar birbaşa endotel hüceyrələri üzərində hərəkət edir və lipid 
peroksidləşməsi ilə sıx qarşılıqlı təsir göstərərək aşağı sıxlıqlı lipoproteinin 
modifikasiyasına səbəb olur ki, bu da nəticədə aterosklerotik lövhələrin əmələ gəlməsini 
asanlaşdırır [35]. Əslində, son tədqiqatlar TAOT xəstələrinin proaterogenik biokimyəvi 
fenotip nümayiş etdirdiyi fikrini dəstəkləyir [36, 37]. 
 
TAOT-da klinik tromboz 
TAOT pasiyentlərində trombotik hadisələrin rastgəlmə tezliyinə dair məlumatlar 
məhduddur. İtalyada 9 pediatrik talassemiya mərkəzini əhatə edən bir araşdırmada 
böyük β-talassemiyalı 683 pasiyentin 4%-i və aralıq β-talassemiyalı 52 pasiyentin 9,6%-
ində tromboz aşkar edilmişdir [38]. 10 ildən artıq izlənilən aralıq β-talassemiya olan 83 
splenektomiyalı pasiyenti əhatə edən bir kohort tədqiqatda, pasiyentlərin 29%-ində 
venoz tromboz aşkar edilmişdir [26]. Venoz tromboz üçün ənənəvi hesab olunan risk 
faktorları (talassemiya olmayan populyasiyada təsvir edilmişdir) bu cür pasiyentlərdə 
ümumiyyətlə yox idi ki [39], bu da TAOT-da hiperkoaqulyasiyanın özünəməxsus 
patofiziologiyası olmasını göstərir. Trombotik hadisələr, aralıq β-talassemiyalı hamilə 
qadınlarda da qeydə alınmışdr (bax Fəsil 10) [40]. Bu günə qədər edilən ən böyük 
araşdırmada, Aralıq dənizi bölgəsi və İrandakı 8860 talassemiyalı xəstənin məlumatları 
araşdırılaraq, xüsusilə venoz mənşəli trombotik hadisələrin TAOT pasiyentlərində 
(aralıq β-talassemiya) müntəzəm qan köçürülən böyük β-talassemiya ilə müqayisədə 
4,38 dəfə daha çox meydana gəlməsi müşahidə edilmişdir. [41]. Qrupdakı ölümlərin 14%-
inin trombotik hadisələrə bağlı olduğu təsbit edilmişdir. Aralıq β-talassemiya 
pasiyentlərində yaşın 20-dən yuxarı olması, splenektomiya, şəxsi və ya ailədə trombotik 
hadisələrin tarixinin olması tromboz üçün əsas risk faktorları olaraq müəyyən edilmişdir 
[41]. 
 
OPTIMAL CARE - Optimal Yardım (Endemik Bölgə Boyunca Ağırlaşmaları Azaltmağı 
Hədəfləyən Aralıq Talassemiyanın Müalicəsi Təcrübələrinə Baxış) tədqiqatı 6 böyük  
mərkəzdə (Livan, İtaliya, İran, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Oman) 584 aralıq β-
talassemiya pasiyentini qiymətləndirərək, xüsusən də venoz mənşəli trombotik 
xəstəliyin pasiyentlərin 14%-ini əhatə edərək ən çox rast gəlinən 5-ci ağırlaşma olduğunu 
bildirdi. Trombotik hadisələr üçün əsas müstəqil risk faktorları splenektomiya, >35 yaş, 
dəmirin həddindən artıq yüklənməsi (serum ferritinin səviyyəsi ≥1000 ng/ml) və 
hemoqlobin səviyyəsinin <9 g/dl olması müəyyən edildi [42]. OPTIMAL CARE alt 
tədqiqatı, trombozu olan splenektomiya olunmuş aralıq β-talassemiya pasiyentlərində 
nüvəli qırmızı qan hüceyrələrinin (≥300 x 106/l) və trombositlərin sayının yüksək 
olmasını (≥500 x 109/l) [43] müəyyən edərək, eritrosit və trombositlərin trombozdakı 
rolunu bir daha təsdiq etdi. Tədqiqat, splenektomiyadan sonra trombozun nə qədər 
inkişaf etdiyini araşdırdı və trombozun orta müddətinin səkkiz il olduğunu müəyyən etdi 
[43]. β-talassemiya aralıq forma pasiyentlərini qiymətləndirən tədqiqatlarda yaş 
artdıqca, dəmir yüklənməsi (qaraciyərdə dəmir konsentrasiyası ≥5 mq Fe/g quru çəki və 
ya serum ferritinin səviyyəsi ≥800 ng/ml) və şiddətli qeyri-effektiv eritropoez ilə 
trombozun daha artması müşahidə edildi [ 44-48]. 
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TAOT-da serebrovaskulyar xəstəlik 
Tromboz tarixçəsi olan TAOT pasiyentlərində (aralıq β-talassemiya) insultun  yayılması 
5-9% arasında dəyişir [41, 43, 49]. Bir neçə kinik təqdimat, moyamoya sindromlu aralıq 
β-talassemiya xəstələrində tez-tez insultun əmələ gəlməsini təsvir edir [50-53]. Bununla 
birlikdə, bu qrup xəstələrdə səssiz insultun daha çox yayılması qeydə alınmışdır [54]. Ən 
erkən tədqiqat 1999-cu ildə aparılmış və nevroloji cəhətdən sağlam olan və şərti insultla 
əlaqəli heç bir risk faktoru (şəkərli diabet, siqaret çəkmə, hipertenziya, ürək trombları) 
olmayan (aralıq β-talassemiya olan 16 xəstədə (orta yaş 29)) beyin maqnit rezonans 
görüntüləməsində işemik zədələnmələrin 37,5% nisbətini göstərdi [55]. Bu yaxınlarda, 
Livanda nevroloji və ya ümumi koqnitiv əlamətlərinin və ya simptomların və insultla 
əlaqəli hər hansı bir risk faktoru olmamasına əsaslanan daha böyük bir xəstələr 
qrupundan seçilmiş aralıq β-talassemiya olan (orta yaş 32) 30 splenektomiyalı böyüklər 
üzərində kəsikli beyin maqnit-rezonans görüntüləmə tədqiqatı aparılmışdır. Xəstələrin 
heç biri antitrombosit və ya antikoaqulyant terapiya almamışdı. On səkkiz xəstədə (60%) 
subkortikal ağ maddəni əhatə edən bir və ya daha çox işemik zədələnmənin sübutu var 
idi. Pasiyentlərin çoxunda çoxsaylı zədələnmələr müşahidə edilirdi. Frontal subkortikal 
ağ maddə demək olar ki, həmişə parietal və oksipital subkortikal ağ maddə ilə əlaqəli idi. 
Pasiyentlərin böyük əksəriyyətində (94%) kiçik və orta (<1,5 sm) zədələnmələr, yalnız 
bir pasiyentdə isə böyük zədələnmə (>1,5 sm) var idi [56]. Yaşın artması və heç vaxt 
transfuziya edilməməsinin zədələnmələrin daha artıq meydana gəlməsi və zədələnmənin 
çoxluğu ilə əlaqəli olduğu qeyd edildi [56]. Təxminən eyni vaxtda, İranda splenektomiya 
edilmiş, hemoqlobin səviyyəsi >7 q/dl və trombosit sayı ≥500 x 109/l olan 30 təsadüfi 
seçilmiş yetkinlik yaşında olan aralıq β-talassemiya pasiyentləri (orta yaş 24) üzərində 
başqa bir çarpaz tədqiqat aparılmışdır. Müəlliflər səssiz işemik zədələnmələri olan səkkiz 
pasiyenti (26.7%) qeyd etdilər [57]. Bu vəziyyətdə splenektomiya və trombositozun 
zərərli rolları yeni bir araşdırmada təsdiq edilmişdir [58]. Mövcud tədqiqatlarda 
müşahidə olunan səssiz insultların tezliyi və çoxluğunun dəyişkənliyi ilk növbədə istifadə 
olunan maqnit sahəsinin gücü (Tesla ədədləri) ilə əlaqəli ola bilər. Bu araşdırmaların heç 
birində kontrol qrupu olmasa da, oxşar yaş qrupundakı (<50 yaşdan kiçik) sağlam 
şəxslərin beyin müayinələrində təsadüfən aşkar edilən səssiz isultların tezliyi sıfırdan 
maksimum 11%-ə qədər dəyişir ki, bu da təsvir olunan dəyişikliklərin normal 
variasiyalardan daha çox patoloji olduğunu irəli sürür [56]. Qeyd edək ki, oxşar 
müşahidələr aralıq β-talassemiya olan uşaqlarda qeyd olunmamışdır [59]. Yalnız bir 
tədqiqat hemoqlobin E/β-talassemiyası olan pasiyentlərdə səssiz insultun yayılmasını 
qiymətləndirib (orta yaş 31 il) və bu nisbətin də yüksək olmasını müəyyən etmişdir 
(24%) [60]. 
Üç müstəqil tədqiqatda, transkranial Doppler Ultrasonoqrafiyadan istifadə edərək aralıq 
β-talassemiyalı nevroloji asimptomatik pasiyentlərdə (nevroloq tərəfindən 
qiymətləndirilir) kəllədaxili qan axını sürəti qiymətləndirilmişdi. Hər iki tədqiqat 
göstərir ki, aralıq β-talassemiya olan pasiyentlərin kəllədaxili sirkulyasiyasındakı orta 
axın sürətləri sağlam kontrol qruplarından daha yüksəkdir, lakin oraqvari hüceyrəli 
xəstəliyi olan pasiyentlərdə (>2 m/s) işemik insult riski ilə müqayisədə daha aşağıdır [59, 
61, 62]. Beyin maqnit-rezonans angioqrafiyası (MRA) və pozitron emission tomoqrafiyası 
(PET/KT) tədqiqatları da bu yaxınlarda aralıq β-talassemiya pasiyentlərində 
aparılmışdır. 29 asimptomatik, splenektomiyalı böyüklərin iştirak etdiyi bir araşdırmada, 
27,6%-də MRA-da arterial stenoz aşkar edilmişdir. İki xəstədə birdən çox arteriya cəlb 
olunmuş və daxili karotid arteriya ən çox iştirak edən arteriya idi. Müəyyən edilmiş on iki 
stenozdan ikisi ağır idi (> 75% stenoz), biri orta (51-75% stenoz), qalan doqquzu isə 
yüngül (≤50% stenoz) idi [63]. MRA-da anormallıq riski hemoqlobin səviyyəsinin aşağı 
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düşməsi və transferrinə bağlı olmayan dəmirin artması ilə artırdı [63]. PET/KT skrininqi, 
bu pasiyent populyasiyasında sinir funksiyasının azalmasının da ümumi bir tapıntı 
olduğunu (63,3%); əsasən sol tərəfli, çoxsaylı və ən çox temporal və parietal paylarda 
olduğunu aşkar etdi [64]. PET/KT-də anormallıq riski qaraciyərdə dəmir səviyyəsinin 
artması ilə artır [64]. 
 
Aralıq β-talassemiya zamanı müşahidə olunan səssiz beyin anormallıqlarının həqiqətən 
"səssiz" olduğunu  müəyyən edən hazırda heç bir fakt yoxdur. Ümumi əhalidə və oraqvari 
hüceyrə xəstəliyi olan pasiyentlərdə səssiz insultlar, MRA-da arterial stenoz və PET/KT -
də neyronal funksiyanın azalması sonrakı açıq insult və neyrokoqnitiv geriləmə riski ilə 
əlaqələndirilmişdir [54].  
 
 
Müdaxilənin rolu 
 
TAOT olan splenektomiyalı pasiyentlərdə trombotik hadisələrdəki gecikmə, bu 
təzahürün xroniki bir prosesin nəticəsi olduğunu və uzun müddətli profilaktik 
strategiyalara ehtiyac olduğunu vurğuladı [43]. 
 
TAOT pasiyentlərdə trombotik hadisələrin birincili və ya ikincili profilaktikasında qan 
köçürməsinin rolu klinik sınaqlarda qiymətləndirilməmişdir. Bununla birlikdə, qan 
köçürülməsi, TAOT pasiyentlərdə qeyri-effektiv eritropoezi yaxşılaşdırmaq və 
trombogen potensiala malik olan patoloji qırmızı qan hüceyrələrinin səviyyəsini 
azaltmaqla hiperkoaqulyasiyanı idarə edə bilər [65]. Əslində, müntəzəm transfuziya alan 
β-talassemiyalı pasiyentlərdə TAOT-dan daha aşağı trombotik hadisələrin olmasının  
səbəbini transfuziya terapiyası izah edə bilər [8, 41, 66]. Müşahidə tipli tədqiqatların 
aparıldığı aralıq β-talassemiya olan pasiyentlərdə, tromboembolik hadisələr və səssiz 
insultun aşağı dərəcədə olması transfuziya müalicəsi ilə əlaqələndirilmişdir [42, 56]. 
Oraqvari hüceyrə xəstəliyi olan pasiyentlərin alt qruplarında səssiz insultların qarşısının 
alınması üçün transfuziya terapiyasının müvəffəqiyyətlə istifadəsi təsbit edilmişdir [67]. 
 
TAOT pasiyentlərdə dəmir yüklənməsi və trombotik xəstəlik arasında müstəqil bir əlaqə 
müşahidə tipli tədqiqatlar [42, 44, 45, 68] tərəfindən irəli sürülsə də, bu cür müşahidənin 
qeyri-effektiv eritropoezin rolu ilə qarışdırılmadığını təsdiq etmək üçün əlavə 
tədqiqatlara ehtiyac vardır. Bu müşahidədə dəmir xelat terapiyasının rolu 
qiymətləndirilməmişdir. 
 
Fetal hemoqlobin induksiya edicisi olan hidroksiurea qırmızı qan hüceyrələrinin 
səthindəki fosfolipid ifrazını azaldaraq TAOT pasiyentlərində trombin əmələ gəlməsinin 
və laxtalanmanın aktivləşməsinin plazma markerlərini azaltdığını göstərdi [69]. 
Hidroksiurea, ağ qan hüceyrələrinin və xüsusən də toxuma faktorunu ifadə edən 
monositlərin sayını azaltmaqla hemostatik aktivləşdirməni azalda bilər [6]. TAOT 
pasiyentlərində trombotik xəstəliyin qarşısının alınmasında hidroksiureanın rolu 
qiymətləndirilməmişdir. Ancaq bir araşdırma, aralıq β-talassemiya pasiyentlərində 
hidroksiurea istifadəsinin daha aşağı səssiz insult ehtimalına səbə ola biləcəyini irəli 
sürdü [58]. Oraqvari hüceyrə xəstəliyi olan pasiyentlərdə isə oxşar qiymətləndirmə 
ürəkaçan deyildi [70]. 
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Talassemiyalı pasiyentlərdə trombotik və ya serebrovaskulyar xəstəliklərin qarşısının 
alınması üçün antikoaqulyant və ya antitrombosit terapiya ilə bağlı klinik tədqiqatların 
nəticələri yoxdur. Lakin, yüksək trombosit sayları və tromboz arasındakı əlaqə, həmçinin 
splenektomik aralıq β-talassemiya pasiyentlərində ilk hadisədən sonra aspirin qəbul 
edənlər, qəbul etməyənlərlə müqayisədə trombotik hadisələrin daha aşağı təkrarlanma 
dərəcəsi trombotik xəstəliyin qarşısının alınmasında aspirinin potensial rolunu təklif edə 
bilər [41, 43]. Bundan əlavə, yüksək trombosit sayı olan splenektomiyalı pasiyentlərdə 
səssiz insultların çox yayılması aspirin müalicəsinin  potensial rolunu təklif edir [57, 58]. 
Trombosit sayı normal olan pasiyentlərdə belə, talassemik siçanların karotid 
arteriyalarında okklyuziv tromb meydana gəlməsini gecikdirə biləcəyi barədə 
müşahidələrə görə aspirin müalicəsi təklif olunur [17, 18].  
 

 
 
 
Praktik tövsiyələr 
 
❖ Tibbi və ya cərrahi risk qiymətləndirmə parametrləri daxilində, TAOT 

pasiyentlərində normal şəxslərə, xüsusən də aşağıdakı xəstə alt qruplarına nisbətən 
daha yüksək tromboz və ya serebrovaskulyar xəstəlik riski düşünülməlidir: 
▪ Aralıq β-talassemiya diaqnozu olan pasiyentlər 
▪ Yetkin pasiyentlər 
▪ Splenektomiyalı pasiyentlər 
▪ Heç vaxt və ya əvvəllər minimal miqdarda transfuziya olunmuş pasiyentlər 
▪ Trombosit sayı yüksək olan xəstələr (≥500 x 109/l) 
▪ Nüvəli eritrositləri yüksək olan pasiyentlər (≥300 x 106/l) 
▪ Hemoqlobin səviyyəsi <9 q/dl olan pasiyentlər 
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▪ Ağciyər hipertenziyası olan pasiyentlər (bax Fəsil 7) 
▪ Həddindən artıq dəmir yüklənmiş pasiyentlər (qaraciyərdə dəmir 

konsentrasiyası ≥5 mq Fe/q quru çəki və ya serum ferritin səviyyəsi ≥800 nq/ml) 
▪ Hamilə pasiyentlər (bax Fəsil 10) 
▪ Şəxsi və ya ailəvi tromboz tarixi olan pasiyentlər 
▪ Tromboz və ya serebrovaskulyar xəstəlik üçün digər şərti risk faktorları olan 

pasiyentlər 
 
❖ Yüksək riskli pasiyentlər üçün beyin və ya serebrovaskulyar görüntüləmə ilə 

qiymətləndirmə nəzərdən keçirilə bilər; lakin, asimptomatik pasiyentlərdə rutin 
müayinə və ya müsbət tapıntıların qiymətləndirilməsi, müalicə edən həkim 
tərəfindən zəruri hesab edilmirsə tövsiyə ediləmir 
 

❖ Trombotik və ya serebrovaskulyar xəstəlik inkişaf edən pasiyentlər standart yerli və 
ya beynəlxalq təlimatlara uyğun olaraq müalicə olunmalıdır 
 

❖ Yüksək riskli pasiyentlərdə antikoaqulyantlarla və ya antiaqreqantlarla profilaktik 
müalicə yerli və ya beynəlxalq standartlara cavab verən təlimatlara uyğun olmalıdır. 
 

❖ Trombosit sayı artmış (≥500 x 109/l) olan splenektomiyalı TAOT pasiyentlərdə 
aspirin müalicəsi düşünülməlidir 
 

❖ Yüksək riskli xəstələrdə trombotik və ya serebrovaskulyar xəstəliklərin ilkin və ya 
ikincili profilaktikası üçün transfuziya terapiyasının istifadəsi nəzərə alınmalıdır. 
 

❖ Trombotik və ya serebrovaskulyar xəstəliklərin birincili və ya ikincili profilaktikası 
üçün dəmir xelat və ya hidroksiurea müalicəsi tövsiyə etmək üçün kifayət qədər 
sübut yoxdur, baxmayaraq ki, fərqli göstərişlər üçün istifadə edildikdə faydalı təsir 
müşahidə oluna bilər. 
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Fəsil 7 | Pulmonar hipertenziya 
 
 
Təsviri hal 
 
E/β-talassemiya (orta dərəcəli) olduğu bilinən 36 yaşlı Taylandlı qadın, 3 həftə davam 
edən proqressiv nəfəs çatmamazlığı ilə müraciət etmişdir. Solğunluq və ümumi 
hemoqlobin səviyyəsi 5,9 q/dl olduğuna görə 6 yaşında ona hemoqlobin E/β-talassemiya 
(IVSI-5 β-mutasiyası və XmnI polimorfizmi üçün homoziqot) diaqnozu qoyulmuşdu. 
Uşaqlıqda anemiyasına dözmüş, böyümə və inkişaf üçün heç vaxt transfuziya tələb 
etməmişdir. Simptomatik splenomeqaliya (> 10 sm) qeyd olunmuş və 9 yaşında 
splenektomiya edilmişdi. Əvvəllər ürək xəstəliyi tarixçəsi yox idi. Laboratoriya 
tədqiqatları nəticəsində ümumi hemoqlobin səviyyəsi 6,8 q/dl, trombosit sayı 918x109/l 
və serum ferritin səviyyəsi 1453 nq/ml idi. Davamlı dalğalı Doppler transtorakal 
exokardioqrafiyada üçlü qapaq requrgitan reaktiv sürəti 3,3 m/s idi. Kardioloqa 
göndərildi və sağ ürək kateterizasiyasından keçdi və orta ağciyər arterial təzyiqi 46 mm 
Hg idi. Eyni zamanda radioaktivliyin nizamsız paylanmasını və sol alt payın arxa 
seqmentində üçbucaqlı bir qüsur göstərən ventilyasiya/perfuziya ağciyər 
müayinəsindən keçdi. Antikoaqulyant müalicəyə başladı və qan köçürülməsi, dəmir 
xelasiyası və antitrombosit müalicəsi üçün yenidən əsas həkiminə göndərildi. 
 
 
Kontekst və dəlillər 
 
TAOT diaqnozu ilə əlaqəli nəticələr arasında, xüsusilə β-talassemiya pasiyentlərində 
ağciyər hipertenziyasına son illərdə böyük diqqət yetirilmişdir [1]. Əsasən 
exokardioqrafik parametrlərə əsaslanan tədqiqatlar, yayılma nisbətlərinin 10%-dən 
78,8%-ə qədər (orta hesabla ~ 30%) dəyişdiyini və TAOT-da (aralıq β-talassemiya və 
hemoqlobin E/β-talassemiya) böyük β-talassemiya pasiyentlərinə [2-19] nəzərən daha 
yüksək olduğunu qeyd etdi. Diaqnoz ümumiyyətlə pulmonar arterial sistolik təzyiqin 30-
35 mm civə sütununa bərabər olan 2,5-2,8 m/s-dən çox olan üçlü qapaq reaktiv 
requrgitan sürətinə (TRV) əsaslanaraq (bəzi tədqiqatlarda simptomatologiya daxil 
olmaqla [2, 4, 6, 8, 10, 12-15, 17-19]) qoyulur. Bu cür yüksək yayılma nisbətləri ilə 
əlaqədar əsas çatmamazlıq, mövcud tədqiqatların əksəriyyətinin, beynəlxalq 
standartlarda tövsiyə edilən bir prosedur olan sağ ürək kateterizasiyasında sistematik 
bir təsdiq olmadan, yalnız ekokardioqrafik meyarlara əsaslanan ağciyər hipertenziyası 
diaqnozunu qoymasıdır [20-22]. Daha da əhəmiyyətlisi, oraqvari hüceyrə xəstəliyi olan 
pasiyentlərdən əldə edilən son dəlillər, sağ ürək kateterizasiyası ilə təsdiqlənməyən 
yalnız exokardioqrafiyanın nəticələri əsasında xeyli sayda səhv pozitiv diaqnozla 
nəticələndiyini müəyyən edən digər şərtlərdəki əvvəlki tədqiqatları əks etdirdi [23]. 
Beləliklə, müəyyən edilmiş pasiyentlərin bir hissəsində ağciyər hipertenziyasının inkişafı 
riski yüksək olmasına baxmayaraq, təsdiqlənmiş klinik diaqnozu olmaya bilər. İtaliyadan 
daha yeni bir geniş araşdırmada (1309 β-talassemiya pasiyenti), dəqiq exokardioqrafik 
meyarlar (xəstələrin xroniki anemiya vəziyyəti nəzərə alınmaqla) və təsdiqləyici sağ ürək 
kateterizasiyası (5,7 % TRV> 3,0 m/s üçün, 3,6%  TRV> 3,2 m/s üçün və 2,1% sağ ürək 
kateterizasiyasında)  tətbiq edildikdə ağciyər hipertenziyasının yayılması xeyli aşağı idi. 
Aralıq β-talassemiya pasiyentlərində böyük β-talassemiya pasiyentlərinə (4,8% vs 1,1%) 
nisbətən sağ ürək kateterizasiyasında ağciyər hipertenziyasının yayılma tezliyi 5 dəfə 
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artmışdır. Ağciyər hipertenziyasını təyin etmək üçün TRV 3,2 m/s istifadə edildikdə 
exokardioqrafiyanın müsbət proqnozlaşdırıcı dəyəri 93,9%-ə qədər yüksək idi. 
 
TAOT-da ağciyər hipertenziyasının etiologiyası və risk faktorları 
TAOT-da ağciyər hipertenziyasının patogenezində rol oynayan dəqiq mexanizmlər aydın 
olmasa da, onun bir neçə risk faktoru ilə əlaqəsi təsvir edilmişdir [1, 25]. Oraqvari 
hüceyrə xəstəliyi və digər xroniki hemolitik anemiyası olan xəstələrdə olduğu kimi, TAOT 
pasiyentlərində də ağciyər hipertenziyası beynəlxalq təlimatlarda arterial ağciyər 
hipertenziyası (1-ci dərəcə) kimi təsnif edilir; sol tərəfli ürək xəstəliyi, ağciyər 
zədələnməsi və ya xroniki tromboemboliya olmadıqda kapilyar pre-pulmonar 
hipertenziyanın olmasına görə xarakterizə olunur [20, 21, 26]. Lakin, hiperkoaqulyasiya 
vəziyyəti olan TAOT pasiyentində xroniki tromboembolik xəstəliyə görə ikincili olaraq 
ortaya çıxan ağciyər hipertenziyası ehtimalı tamamilə istisna edilə bilməz (bax Fəsil 6); 
və bu barədə əvvəllər məlumat verilmişdir [27, 28]. Üstəlik, hiperkoaqulyasiya hələ də I 
dərəcəli pulmonar arterial hipertenziyanın etiologiyasında böyük rol oynaya bilər; tromb 
kiçik distal ağciyər arteriyalarında və proksimal elastik ağciyər arteriyalarında ola bilər 
[20]. TAOT-da ağciyər hipertenziyasının etiologiyasında heç bir sübuta malik olmayan və 
ya ağciyər emboliyası tarixçəsi olmayan pasiyentlərdə belə yaş artması, splenektomiya, 
tromboz tarixçəsi, trombositoz (trombosit sayı ≥500 x 106/l), trombosit aktivliyinin 
artması, yüksək nüvəli eritrosit sayları (≥300 x 106/l) və ağciyər hipertenziyası riskinin 
artması ilə digər hiperkoaqulyasiya əlamətləri hiperkoaqulyasiya vəziyyətinin  rolunu 
dəstəkləyir  və β-talassemiya pasiyentləri ilə müqayisədə onun daha çox yayılmasını izah 
edə bilər [4, 5, 8, 10, 11, 18, 19, 24, 28-34]. 
TAOT-da ağciyər hipertenziyasının etiologiyasında digər faktorlar da iştirak edir. 
Hemoqlobin səviyyəsinin aşağı olması və hemolizin artan markerləri ilə bu xəstəlik 
arasında əlaqələr olduğu bildirildi [8, 11, 31, 32]. Hemoliz prosesi, eritrosit arginaza və 
sərbəst hemoqlobinin eyni vaxtda sərbəst buraxılması ilə arginin-azot oksid yolunu 
deaktivə edir. Həm azot oksid, həm də obliqat substrat arginin sürətlə istehlak olunur. 
Hemolizin azot oksidin bioloji fəallığı üzərində nəticələri son nəticədə ağciyər 
damarlarının daralmasına və ağciyər hipertenziyasının klinik təzahürlərinə çevrilir [25, 
35]. PH həmçinin oraqvari hüceyrə xəstəliyi və β-talassemiyalı pasiyentlərdə plasenta 
böyümə faktorunun yüksək səviyyəsinə görə ağciyər mikrovaskulyar endotel 
hüceyrələrində və monositlərdə endotelin reseptorlarının artan ekspressiyası ilə 
əlaqələndirilir [36]. Azaldılmış argininin bioloji fəallığı və hemoliz nəticəsində yaranan 
azot oksid tükənməsi, TAOT da daxil olmaqla β-talassemiyalı pasiyentlərdə ağciyər 
hipertenziyası ilə birbaşa əlaqələndirilir [35, 37, 38]. Trombotik xəstəliyə bənzər (6-cı 
bölməyə baxın), β-talassemiya aralıq forma pasiyentlərində [17, 34, 39, 40] dəmirin 
həddindən artıq yüklənməsi (qaraciyərdə dəmirin konsentrasiyası ≥5 mq Fe/q quru çəki 
və ya serum ferritinin səviyyəsi ≥800 nq/ml) və ağciyər hipertenziyası arasında da əlaqə 
müşahidə edilmişdir. Beləliklə çox güman ki TAOT-da ağciyər hipertenziyasının 
etiologiyası (iltihabı və damar mediatorları ilə birlikdə trombositlərin, laxtalanma 
sisteminin, eritrositlərin və endotel hüceyrələrinin kompleks qarşılıqlı təsirini əhatə  
edən çox faktorludur [25, 41]. 
 
 
Müdaxilənin rolu 
 
Ağciyər hipertenziyası olan TAOT pasiyentlərində 6 dəqiqəlik gediş məsafəsində 
əhəmiyyətli azalma və funksional məhdudiyyət müşahidə olunur [24]. Araşdırmalar, 
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TAOT da daxil olmaqla, β-
talassemiyalı 
pasiyentlərdə ağciyər 
hipertenziyasının sonrakı 
sağ mədəciyin 
disfunksiyası ilə əlaqəli 
ciddi bir xəstəlik 
olduğunu təsdiqləyir [14, 
16, 27, 42-45], bu da təcili 
müdaxilə tələb edir. 
Xüsusi klinik sınaqların 
olmamasına baxmayaraq, 
müntəzəm transfuziya 
alan β-talassemiya 
pasiyentləri ilə 
müqayisədə TAOT-da 
ağciyər hipertenziyasının 
yuxarıda qeyd olunan rastgəlmə tezliyi daha yüksək olması, bu vəziyyətdə transfuziya 
müalicəsinin rolunu göstərir. Hətta TAOT olan pasiyentlər arasında transfuziya 
müalicəsinin tətbiqi aşağı ağciyər hipertenziya nisbətləri ilə əlaqələndirilir [18, 28, 46]. 
Transfuziyalar yalnız anemiya və hemolizi yaxşılaşdırmır, həm də TAOT-da 
hiperkoaqulyasiya vəziyyətinin yaxşılaşmasında rol oynaya bilər (bax Fəsil 6). Oxşar 
qoruyucu təsirlər hidroksiurea [9, 18, 28, 47-49] və dəmir xelatoterapiyası ilə müşahidə 
tədqiqatlarında [18, 28] qeyd edilmişdir. 
Siklik quanozin monofosfata xas fosfodiesteraza-5-in güclü bir inhibitoru və selektiv düz 
əzələ relaksantı olan Sildenafil sitrat, β-talassemiyalı pasiyentlərdə kiçik tədqiqatlarda 
ağciyər hipertenziyasının müalicəsi üçün ümidverici nəticələr göstərmişdir [50-52]. Bu 
yaxınlarda, böyük və aralıq β-talassemiya pasiyentləri də daxil olmaqla çox mərkəzli bir 
araşdırma, sildenafilin TRV >2,5 m/s olan xəstələrdə ürək-ağciyər hemodinamikasını 
yaxşılaşdıra biləcəyini göstərdi. Bosentan (endotelin reseptor antaqonisti) və 
epoprostenolun (prostasiklin) da bəzi xəstələrdə təsirli olduğu bildirildi [53-55].  
 
 
Praktik tövsiyələr 

 
❖ TAOT olan pasiyentlər TRV-nin qiymətləndirilməsi üçün rutin exokardioqrafik 

qiymətləndirmədən (hər il) keçməlidirlər, xüsusən də aşağıdakı xəstə alt qrupları: 
▪ Aralıq β-talassemiya və hemoqlobin E/β-talassemiyası olan pasiyentlər 
▪ Yetkin pasiyentlər 
▪ Splenektomiyalı pasiyentlər 
▪ Heç vaxt və ya əvvəllər minimal miqdarda transfuziya olunmuş pasiyentlər 
▪ Trombosit sayı yüksək olan pasiyentlər (≥500 x 109/l) 
▪ Nüvəli eritrositləri yüksək olan pasiyentlər (≥300 x 106/l) 
▪ Hemoqlobin səviyyəsi <9 q/dl və ya yüksək hemoliz markerləri olan pasiyentlər 
▪ Dəmir yüklənməsi olan pasiyentlər (qaraciyərdə dəmir konsentrasiyası ≥5 mq 

Fe/q quru çəki və ya serum ferritin səviyyəsi ≥800 nq/ml) 
▪ Tromboz tarixçəsi olan pasiyentlər 
▪ Ağciyər hipertenziyası üçün digər şərti risk faktorları olan pasiyentlər 
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❖ Exokardioqrafik TRV dəyərləri aşağıdakı kimi şərh edilməlidir: 
▪ TRV >2,5 m/s, asimptomatik: ağciyər hipertenziyası olması 'mümkündür' 
▪ TRV >2,5 m/s, simptomatik və ya ağciyər hipertenziyasını göstərən digər 

exokardioqrafik meyarlarla: ağciyər hipertenziyası olma ehtimalı 
▪ TRV >3,2 m/s: ağciyər hipertenziyası olma ehtimalı 

 
❖ Exokardiyoqrafiyada ağciyər hipertenziyası olma ehtimalı olan pasiyentlər, diaqnozu 

təsdiqləmək üçün sağ ürək kateterizasiyasından keçməlidirlər. Ağciyər 
tromboembolik xəstəliyini istisna etmək üçün ventilyasiya/perfuziya ağciyər 
skrininq testi də tövsiyə olunur 
 

❖ Ağciyər hipertenziyası təsdiqlənmiş pasiyentlər kardioloqa müraciət etməli və 
ağciyər hipertenziyasının müalicəsi üçün standart yerli və ya beynəlxalq təlimatlara 
uyğun olaraq idarə olunmalıdır. 
 

❖ 'Mümkün', 'ehtimal' və ya təsdiqlənmiş ağciyər hipertenziyası olan xəstələr aşağıdakı 
müdaxilələrdən faydalana bilərlər. 
▪ Qan köçürülməsi 
▪ Hidroksiurea 
▪ Sildeanfil sitrat 
▪ Dəmirin həddindən artıq yüklənməsinə adekvat nəzarət 
▪ Antikoaqulyant terapiya 
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FƏSİL 8 | QARACİYƏR XƏSTƏLİKLƏRİ 
 
 
Təsviri hal 
 
54 yaşlı kişi, 5 yaşı olanda aralıq β-talassemiya diaqnozu qoyulub. O həyatının bir çox 
hissəsini transfuziyadan asılı olmamışdır və yalnız əməliyyat və infeksiyalar zamanı 
sporadik transfuziyalar almışdır. Uşaq olanda splenomeqaliya olduğuna görə 
splenektomiya olunmuş və hidroksiurea müalicəsi ilə Hb səviyyəsi 7-8 q/dl arasında 
saxlanılmışdır. Pasiyent iki ay davam edən sağ yuxarı nahiyədə ağrı ilə həkiminə müraciət 
etdi. İlkin olaraq radioloq tərəfindən ultrasəs və kompüter tomoqrafiya görüntüləməsi ilə 
ekstramedulyar hematopoetik psevdotumor kimi təsvir olunan ocaq göstərildi. 
Qaraciyərin funksional testləri norma daxilində idi. Onun ferritin səviyyəsi 1100 nq/ml 
və qaraciyərində dəmir konsentrasiyası da R2 maqnit rezonans görüntüləmə ilə ölçülmüş 
və 14,3 mq dəmir/q quru çəki olmuşdur. Kompüter tomoqrafiyası nəzarəti altında 
biopsiya tövsiyə olundu və zədələnmənin multifokal hepatosellular karsinoma ilə uyğun 
olduğunu göstərdi. Polimeraz zəncirvari reaksiya ilə Hepatit B və C testləri mənfi 
olmuşdur. Pasiyent palliativ müalicə aldı. Onda hepatorenal sindrom inkişaf etdi və 
sürətlə ağırlaşdı. 
  

 
Kontekst və dəlillər 
 
Viruslu hepatit əsasən TAT pasiyentlərini narahat etsə də (bax Fəsil 2), TAOT 
pasiyentlərin dəmir ilə ilkin yüklənməsi portal və hepatositar yüklənmələrə və 
qaraciyərdə dəmirin əhəmiyyətli dərəcədə artmış konsentrasiyasına gətirib çıxarır 
(baxın Fəsil 5). İrsi hemoxromatoz və qazanılmış digər qaraciyər xəstəlikləri olan 
pasiyentlərdən əldə olunan məlumatlar fibrogenez və qaraciyər sirrozunun inkişafında 
xroniki hepatosellular dəmir çökməsinin rolunu təsdiq etməyə davam edir [1]. 
Qaraciyərdə dəmirin uzun müddətli ekspozisiyası fibrozun daha yüksək riski ilə 
əlaqələndirilir [2], qaraciyərin sirrozu isə ağır dəmir yüklənməsi olan pasiyentlərdə on 
illər ərzində inkişaf edə bilər [3]. TAOT olan pasiyentlərdə hepatik nəticələrin 
araşdırılması kifayət qədər deyil.  Qaraciyər funksiyasının anormal  testləri (alanin 
transaminaza >50 IU/l) dəmir ilə həddindən artıq yüklənmiş TAOT pasiyentlərdə və yaşlı 
TAOT pasiyentlərdə qeyd olunur [4, 5].  Son zamanlar heç vaxt transfuziya almayan β-
talassemiyalı 42 böyükdən ibarət qrupun dörd il ərzində müşahidə edilən  tədqiqatında 
(orta yaş 38) qan zərdabında ferritin səviyyələrində və elastoqrafiyanın müvəqqəti 
dəyərlərində dəyişikliklər arasındakı əlaqə qiymətləndirilmişdir [6]. Keçid 
elastoqrafiyası son zamanlar işlənmiş, sürətli, qeyri-invaziv vibrasiyanın yaratdığı 
mexaniki dalğa əsasında qaraciyərin fibrozunun proqnozlaşdırılması üçün nəzərdə 
tutulmuş üsuldur. Qaraciyər parenximasında dalğanın yayılma sürətinin ölçülməsi 
fibrozun surroqat markeri olan  qaraciyər  elastikliyini qiymətləndirməsinə imkan verir. 
Qaraciyər biopsiyası ilə müqayisədə keçid elastoqrafiyası xroniki qaraciyər xəstəlikləri, 
o cümlədən β-talassemiya pasiyentlərində fibrozun aşkar edilməsi üçün həssaslıq və 
spesifiklik nümayiş etdirir və müşahidəçilər arası və müşahidəçilər daxilində yaxşı 
reproduktivliyə malikdir [7]. Qeyri xelat terapiyalı pasiyentlərdə həm qan zərdabında 
ferritin səviyyəsində (+81,2 [nq/ml]/il), həm də  keçid elastikliyinin göstəricilərində 
(n=28) (+0,3 kPa/il)  əhəmiyyətli artım müşahidə edilmişdir və iki pasiyentdə fibroz 
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dərəcəsi artmışdır. Xelat terapiyalı pasiyentlərdə (n=14) hər iki göstəricidə əhəmiyyətli 
bir azalma müşahidə edilmişdir (müvafiq olaraq -42,0 [nq/ml]/il və -0,9 kPa/il) və iki 
pasiyentdə fibroz dərəcəsi yaxşılaşmışdır. Qan zərdabında ferritin səviyyəsinin dəyişiklik 
sürəti və keçid elastoqrafiyasının (R2: 0,836, p<0,001) dəyərindəki dəyişiklik sürəti 
arasında əhəmiyyətli korrelyasiya mövcud idi; həm qeyri-xelat, həm də xelat terapiyalı 
pasiyentlərdə qeyd edilirdi [6]. Digər son 10 il ərzində aparılan tədqiqat qan zərdabında 
(≥800 nq/ml) daha yüksək ferritin səviyyəsi ilə qeyri-xelat-talassemiya pasiyentlərdə 
qaraciyər xəstəliyi arasında əlaqəni təsdiq edib [8].  
 
Qaraciyər sirrozunun olmadığı halda da, hepatosellular karsinomaya qarşı yüksək 
həssaslıq müəyyən olunmasında birləşən  dəmir yüklənməsinin proliferativ və mutagen 
təsirləri müəyyən edilmişdir [1, 9-12]. Dəmirlə  yüklənmə oksigendən azad radikalların 
meydana gəlməsinə səbəb olur. Oksidləşmə zədələnməsi, öz növbəsində, genetik və ya 
epigenetik dəyişikliklər nəticəsində qeyri-plastik klonların meydana gəlməsinə səbəb ola 
bilər. Dəmir  ilə yüklənmə  makrofaqların antitumor təsirlərini azaldır və sitokinlərin 
aktivliyinin dəyişməsinə səbəb olur. Lakin, xelat terapiyası hüceyrə siklinə nəzarət edən 
molekullara və nüvə kB-faktoruna qoruyucu təsir göstərə bilər, eləcə də oksigen 
radikallar və protoonkogenlərin ekspressiyasına qarşı qoruyucu təsir göstərir [13, 14]. 
Bir neçə hal qeydə alınmışdır ki, hepatoselulyar karsinoması olan TAOT (ilk növbədə 
aralıq β-talassemiya) pasiyentlərdə, bədxassəlik bəzən virus hepatit və ya qaraciyər 
sirrozunun yoxluğunda belə, dəmirlə yüklənmənin əhəmiyyətli dərəcədə yüksək 
olduğunda yaranır [12, 15-19]. 
 
TAOT  pasiyentlərində ölüm hallarının təxminən 10%-i qaraciyər xəstəliyinin payına 
düşür ki, bu da bir daha monitorinqin və müdaxilənin mühüm rolunu təsdiqləyir [20]. 

 

Praktik tövsiyələr  

 
❖ 10 yaşlı TAOT pasiyentləri qaraciyər funksiyası və xəstəliklərinə görə aşağıdakı 

kimi müayinədən keçirilməlidir:  
▪ Qaraciyər funksional testləri: 3 ayda bir, bütün pasiyentlər  
▪ Qaraciyər USM: hər il qaraciyər dəmir konsentrasiyası 5 mq Fe/q quru çəki və 

ya serum ferritin səviyyəsi 800 nq/ml olan pasiyentlərdə 
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▪ Alfa-feto protein: hər il sirrotik pasiyentlərdə və ya >40 yaşında pasiyentlərdə  
▪ Qaraciyər dəmir konsentrasiyası 5 mq Fe/q quru çəki və ya serum ferritin 

səviyyəsi ≥800 nq/ml olan pasiyentlərdə hər il elastoqrafiya monitorinqi tətbiq 
oluna bilər 

❖ Qaraciyər xəstəliyinə şübhə olan TAOT pasiyentləri əlavə kontrol üçün bir 
hepatoloqa göndərilməlidir 
 

❖ TAOT pasiyentləri yaxından izlənilməli və dəmirin aşırı yüklənməməsi üçün lazımi 
dərəcədə kontrol olunmalıdır (baxın Fəsil 5) 

 
❖ Hər hansı bir planlaşdırılmış qan köçürmə terapiyasına başlamazdan əvvəl, antitel 

titrlərinin müntəzəm monitorinqi ilə hepatit B-yə qarşı peyvəndləmə tövsiyə olunur 
 

❖ Hepatit A virusuna qarşı peyvəndləmə tövsiyə olunur   
 

❖ Qan köçürülən pasiyentlər, illik hepatit B və C infeksiyaları üçün seroloji nəzarətdən 
keçməlidirlər. Seroloji müayinə zamanı hepatit B və C infeksiyası aşkarlanan 
pasiyentlərdə polimeraz zəncirvari reaksiya ilə təsdiqləyici testlər edilməlidir. 

 
❖ Polimeraza zəncirvari reaksiya ilə təsdiqlənmiş hepatit B və C infeksiyası olan 

pasiyentlərə yanaşma zamanı transfuziyadan asılı böyük β-talassemiya 
pasiyentlərinin rəhbərliyinə riayət edilməlidir. Müalicə göstəricilərinə, dərman 
seçimlərinə, dozalanmasına və təhlükəsizlik monitorinqinə qərar vermək üçün bir 
hepatoloqa müraciət edilməlidir  
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FƏSIL 9 | ENDOKRİN VƏ SÜMÜK XƏSTƏLİKLƏRİ 
 
 
Təsviri hal  
 
Hemoqlobin E/β-talassemiyalı 35 yaşlı qadın yorğunluq, depressiya və çəkisinin yüngül 
artması simptomları ilə terapevtə müraciət edir. Xəstəliyin anamnezində pasiyentin 6 
yaşında splenektomiya olduğu barədə məlumat vardır. Fiziki müayinədə dəqiqədə 58 
vurğu ürək döyüntüsü, kobud quru dəri və bilateral göz qapağı ödeminin olduğu aşkar 
edilmişdir. Laboratoriya müayinəsi zamanı məlum olmuşdur ki: ümumi hemoqlobinin 
səviyyəsi 7,4 q/dl, zərdab ferritininin səviyyəsi 1300 q/dl, zərdabda sərbəst tiroksin 
(FT4) 6,44 pmol/l (norma: 9,00-23,12 pmol/l) və tiroid stimullaşdırıcı hormon 40 mIU/l 
(norma: 0,35-6,20 mIU/l) təşkil etmişdir. Pasiyentə gündə 100 mq levotiroksin təyin 
edilmişdir və xəstəliyin simptomları yaxşılaşmışdır. Altı həftə sonra təkrar müayinə 
tiroid stimullaşdırıcı hormonun norma daxilində olduğunu (5 mIU/l) göstərmişdir. 
Pasiyent bu dozada saxlanılmış və tiroid stimullaşdırıcı hormon testinin hər il və ya 
simptomların təkrarlanması zamanı yerinə yetirilməsi planlaşdırılmışdır. Pasiyent 
dəmirlə yüklənmənin müalicəsi üçün onu müalicə edən talassemiya mütəxəssisinə geri  
göndərilmişdir. 
 
 
Kontekst və dəlillər 
 
TAOT-lu uşaqlarda qeyri-effektiv eritropoez, sümük iliyinin genişlənməsi, anemiya ilə 
əlaqəli böyümə geriliyi və skelet deformasiyası müşahidə edilə bilər. Lakin bu 
simptomlar talassemiyanın daha ağır formaları (böyük β-talassemiya və ağır hemoqlobin 
E/β-talassemiya) olan pasiyentlərə nisbətən daha az rast gəlinir [1-4] və adətən uşaqlıq 
dövründə qan köçürülməsı ilə müalicə oluna bilir (bax: Fəsil 2). Buna baxmayaraq, TAOT 
pasiyentləri endokrin vəzilərin və sümük patologiyası ilə xəstələnmə riskinə məruz 
qalırlar.  
 
Dəmirlə yüklənmənin və hədəf-endokrin vəzilərinin toksikliyi arasında əlaqə böyük β-
talassemiya  pasiyentlərində aparılan bioloji, klinik və radioloji tədqiqatlar zamanı təyin 
edilmişdir [5-7]. TAOT pasiyentlərində endokrinopatiyanın yayılması, müntəzəm qan 
köçürülən böyük β-talassemiyalı pasiyentlərindən daha az olsa da, diabet mellitus, 
hipotiroidizm, hipoparatiroidizm, hipoqonadizm və böyrəküstü vəzilərin çatışmazlığı 
kimi xəstəliklərin yayılma göstəriciləri, xüsusən də xəstələr yaşlandıqca, əhəmiyyətli 
dərəcədə yüksək olaraq qalır (Vip Viprakasit, dərc edilməmiş məlumatlar) [1, 8, 9]. Aralıq 
β-talassemiyası olan pasiyentlərdə qaraciyərdə dəmirin yüksək konsentrasiyası və ya 
qan zərdabında ferritinin səviyyəsi ilə şəkərli diabet, hipotiroidizm, hipoparatiroidizm və 
hipoqonadizmin inkişaf riski arasında əlaqənin olduğu müəyyən edilmişdir [8, 10-13]. 
Araşdırmalar həmçinin dəmir xelator  terapiyasının istifadəsi zamanı bu cür xəstəliklərin 
tezliyinin daha aşağı olmasını təsdiq etmişdir [8]. TAOT pasiyentlərində 
endokrinopatiyaların inkişafına digər patofizioloji mexanizmlərin də cəlb edilməsi 
ehtimalı, xüsusən splenektomiya, ağır qeyri-effektiv eritropoez və aşağı fetal hemoqlobin 
səviyyələrinin TAOT xəstələrində endokrin xəstəliklərlə əlaqəli olması istisna edilə 
bilməz [8, 14, 15]. Hidroksiurea terapiyası alan pasiyentlərdə belə müalicəni 
almayanlarla müqayisədə endokrinopatiyaların daha az tezliyi qeyd edilmişdir [8]. 
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Böyük  β-talassemiyalı pasientlərdə [16] olduğu kimi, TAOT pasiyentlərində də sümük 
toxumasının aşağı mineral sıxlığının patofiziologiyası (osteopeniya və osteoporoz)   
çoxfaktorludur. Sümük iliyində eritropoezin qeyri-effektiv olması və sümük iliyində 
eritronun genişlənməsi osteoporozun patofiziologiyasına birbaşa bağlıdır [14, 17]. 
Bundan əlavə, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, digər endokrinopatiyaların səbəb olduğu 
qidalanma disbalansı və ya hormonal dəyişikliklər TAOT-da osteopeniya və 
osteoporozun inkişafına səbəb ola bilər [16]. Dəmirin sümük metabolizmində 
dəyişikliklərə səbəb ola biləcəyi bioloji sübutlar da mövcuddur. Dəmirin osteoblastlara 
birbaşa təsiri nəticəsində osteogenezin azaldılması barədə məlumatlar var. Sümükdə 
dəmirin çökməsi osteoidlərin formalaşmasını zəiflədir və yerli olaraq mineralizasiyanı 
tormozlayır, bu da ocaqlı osteomaliyaya gətirib çıxarır. Dəmir çöküntüləri mineralizasiya 
və osteoid səthlər boyunca görünür və ocaqlı nazikləşmə dəmirin ocaqlı çöküntüləri ilə 
birlikdə aşkar edilir. Dəmirin kalsium hidroksiapatit kristallarına daxil olması kristalların 
böyüməsinə təsir göstərir və sümüyün  metabolizmini və möhkəmliyini azaldır [16, 18-
22]. Klinik olaraq, osteoporoz, aralıq talassemiya [8] və hemoqlobin Е/β-talassemiya 
zamanı  (Vip Viprakasit, dərc olunmamış məlumatlar), xüsusilə də yaşlandıqca [8, 9] geniş 
yayılmışdır. Xüsusilə, qadınlarda dəmirlə həddən artıq yüklənmə, splenektomiya və fetal 
hemoqlobinin aşağı səviyyəsi aralıq β-talassemiyalı pasiyentlərdə osteoporoz tezliyinin 
artması ilə bağlıdır [8, 10, 11, 13, 15]. TAOT pasientlərində yalnız bir neçə tədqiqatda 
osteoporozun nəticələri qiymətləndirilsə də,  β-talassemiyalı pasientlərdə olduğu kimi 
adətən sümük ağrısı, skelet və onurğa deformasiyaları və qırıqlar ilə əlaqələndirilir [16, 
23, 24]. TAOT pasientlərində osteoporozun profilaktikasının və ya müalicəsinin rolu 
haqqında heç bir araşdırma yoxdur. TAOT pasientlərinə daha çox Vitamin D və kalsium 
qəbulunun müxtəlif sxemlərini təyin edirlər, lakin böyrək funksiyasının diqqətli 
monitorinqi aparılmalıdır [25, 26]. Bisfosfonatların effektivliyi və təhlükəsizliyi böyük β-
talassemiyalı pasientlərdə sübut olunsa da, TAOT pasientləri haqqında məlumatlar 
məhduddur [27]. Xelat və hidroksiurea terapiyası alan aralıq β-talassemiyalı 
pasientlərdə osteoporozun göstəriciləri almayanlarla müqayisədə daha az  qeydə 
alınmışdır [8]. 

 
 
Praktik tövsiyələr 
 
❖  ≥10 yaşında olan TAOT pasiyentləri aşağıdakı rutin müayinələrdən keçməlidirlər: 

▪ Böyümə geriliyi   
- Ayaq üstə və oturma boyu: hər 6 ayda bir 
- Sümük yaşı 



 80 

- Böyümə əyrisi düşən xəstələrdə (5%), böyümə sürəti azalmış və ya sümük yaşı 
gecikmişsə: böyümə hormonunun stimullaşdırılması, insulinə bənzər böyümə 
faktorunun (IGF) -1 səviyyəsi, IGF-BP3 səviyyəsi, deferoksamin toksikliyi, 
digər hormonlar və qidalanma disbalansı 

▪ Hipoqonadizm 
- Tanner şkalası: hər il 
- Gecikmiş yetkinlik: qızlar 13 yaş, oğlanlar 14 yaş 
- Hipoqonadizm: 16 yaşa qədər oğlanlarda testikulyar inkişafın və qızlarda süd 

vəzi inkişafının olmaması 
- Yetkinliyin gecikməsinə dəlillər: qonadotropin ayıran hormon, luteinləşdirici 

hormon, follikul stimullaşdırıcı hormon, testosteron, estradiol, kiçik çanağın 
ultrasəs müayinəsi, sink çatışmazlığı, böyümə geriliyi, hipotiroidizm 

- Yetkinlər: sonsuzluq, ikincili hipoqonadizm, impotensiya üçün rutin 
qiymətləndirmə 

▪ Hipoqonadizm: 
- Sərbəst tiroksin (FT4) və tiroid stimullaşdırıcı hormon: hər il 

▪ Hipoparatiroidizm 
- Kalsium, fosfat, D vitamini: hər il 
- Paratiroid hormonu: göstəriş olarsa 
- Şəkərli diabet 
- Acqarına qanda şəkərin səviyyəsi: hər il 
- Oral qlükoza tolerantlığı testi: göstəriş olarsa 

▪ Adrenal çatışmazlığı 
- Adrenokortikotropik hormon stimullaşdırma testi: hər il 

▪ Osteoporoz 
- Onurğa sütununun, budların, radiusun, dirsək sümüyünün mineral sıxlığı (ikili 

enerjili rentgen absorpsiometri): hər il 
- Digər hormonal disbalanslar və qidalanmanın pozulmaları 
- Onurğa görüntüsü: bel ağrısı və ya nevroloji əlamətlər üçün 

 
❖ TAOT pasiyentlərində osteoporozun qarşısının alınması standartları (davranış, 

hormonlar, vitaminlər və əlavələr), transfuziyadan asılı böyük β-talassemiya  
xəstələri üçün olan  təlimat və tövsiyələrə uyğun olmalıdırlar. 
 

❖ TAOT xəstələrində qan köçürülməsi (bax Fəsil 2) və dəmir xelatasiyası (bax Fəsil 5) 
tələblərinə diqqətlə baxılmalıdır. 

 

❖ Təyin edilmiş endokrin xəstəliyi və ya osteoporozu olan pasiyentlər, standart yerli və 
ya beynəlxalq qaydalara və ya transfuziyadan asılı böyük β-talassemiya xəstələri üçün 
tövsiyələrə uyğun olaraq müalicə olunmaq üçün pediatrik və ya yetkin endokrinoloqa 
yönləndirilməlidirlər. 

 
 
 
İstinadlar 
 
1. Musallam KM, Rivella S, Vichinsky E, Rachmilewitz EA. Non-transfusion-dependent thalassemias. 
Haematologica 2013;98(6):833-844. 
2. Olivieri NF, Muraca GM, O'Donnell A, Premawardhena A, Fisher C, Weatherall DJ. Studies in 
haemoglobin E beta-thalassaemia. Br J Haematol 2008;141(3):388-397. 



 81 

3. Lal A, Goldrich ML, Haines DA, Azimi M, Singer ST, Vichinsky EP. Heterogeneity of hemoglobin H 
disease in childhood. N Engl J Med 2011;364(8):710-718. 
4. Sripichai O, Makarasara W, Munkongdee T, Kumkhaek C, Nuchprayoon I, Chuansumrit A, 
Chuncharunee S, Chantrakoon N, Boonmongkol P, Winichagoon P, Fucharoen S. A scoring system for the 
classification of beta-thalassemia/Hb E disease severity. Am J Hematol 2008;83(6):482-484. 
5. Wood JC. Impact of iron assessment by MRI. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 
2011;2011:443-450. 
6. Belhoul KM, Bakir ML, Saned MS, Kadhim AM, Musallam KM, Taher AT. Serum ferritin levels and 
endocrinopathy in medically treated patients with beta thalassemia major. Ann Hematol 2012;91(7):1107-
1114. 
7. Taher AT, Musallam KM, Inati A. Iron overload: consequences, assessment, and monitoring. 
Hemoglobin 2009;33 Suppl 1:S46-57. 
8. Taher AT, Musallam KM, Karimi M, El-Beshlawy A, Belhoul K, Daar S, Saned MS, El-Chafic AH, 
Fasulo MR, Cappellini MD. Overview on practices in thalassemia intermedia management aiming for 
lowering complication rates across a region of endemicity: the OPTIMAL CARE study. Blood 
2010;115(10):1886-1892. 
9. Taher AT, Musallam KM, El-Beshlawy A, Karimi M, Daar S, Belhoul K, Saned MS, Graziadei G, 
Cappellini MD. Age-related complications in treatment-naive patients with thalassaemia intermedia. Br J 
Haematol 2010;150(4):486-489. 
10. Musallam KM, Cappellini MD, Wood JC, Motta I, Graziadei G, Tamim H, Taher AT. Elevated liver iron 
concentration is a marker of increased morbidity in patients with beta thalassemia intermedia. 
Haematologica 2011;96(11):1605-1612. 
11. Musallam KM, Cappellini MD, Taher AT. Evaluation of the 5mg/g liver iron concentration threshold 
and its association with morbidity in patients with beta-thalassemia intermedia. Blood Cells Mol Dis 2013. 
12. Kurtoglu AU, Kurtoglu E, Temizkan AK. Effect of iron overload on endocrinopathies in patients with 
beta-thalassaemia major and intermedia. Endokrynol Pol 2012;63(4):260-263. 
13. Musallam KM, Cappellini MD, Daar S, Karimi M, El-Beshlawy A, Graziadei G, Magestro M, Wulff J, 
Pietri G, Taher AT. Serum ferritin level and morbidity risk in transfusion-independent patients with beta-
thalassemia intermedia: the ORIENT study. Haematologica 2014;99(11):e218-221. 
14. Musallam KM, Taher AT, Duca L, Cesaretti C, Halawi R, Cappellini MD. Levels of growth 
differentiation factor-15 are high and correlate with clinical severity in transfusion-independent patients 
with beta thalassemia intermedia. Blood Cells Mol Dis 2011;47(4):232-234. 
15. Musallam KM, Sankaran VG, Cappellini MD, Duca L, Nathan DG, Taher AT. Fetal hemoglobin levels 
and morbidity in untransfused patients with beta-thalassemia intermedia. Blood 2012;119(2):364-367. 
16. Haidar R, Musallam KM, Taher AT. Bone disease and skeletal complications in patients with beta 
thalassemia major. Bone 2011;48(3):425-432. 
17. Rivella S. The role of ineffective erythropoiesis in non-transfusion-dependent thalassemia. Blood 
Rev 2012;26 Suppl 1:S12-15. 
18. Domrongkitchaiporn S, Sirikulchayanonta V, Angchaisuksiri P, Stitchantrakul W, Kanokkantapong 
C, Rajatanavin R. Abnormalities in bone mineral density and bone histology in thalassemia. J Bone Miner 
Res 2003;18(9):1682-1688. 
19. Mahachoklertwattana P, Sirikulchayanonta V, Chuansumrit A, Karnsombat P, Choubtum L, 
Sriphrapradang A, Domrongkitchaiporn S, Sirisriro R, Rajatanavin R. Bone histomorphometry in children 
and adolescents with beta-thalassemia disease: iron-associated focal osteomalacia. J Clin Endocrinol Metab 
2003;88(8):3966-3972. 
20. Li GF, Pan YZ, Sirois P, Li K, Xu YJ. Iron homeostasis in osteoporosis and its clinical implications. 
Osteoporos Int 2012;23(10):2403-2408. 
21. Kim BJ, Ahn SH, Bae SJ, Kim EH, Lee SH, Kim HK, Choe JW, Koh JM, Kim GS. Iron overload accelerates 
bone loss in healthy postmenopausal women and middle-aged men: a 3-year retrospective longitudinal 
study. J Bone Miner Res 2012;27(11):2279-2290. 
22. Mitchell F. Bone: high body iron stores lead to bone loss. Nat Rev Endocrinol 2012;8(9):506. 
23. Vogiatzi MG, Macklin EA, Fung EB, Vichinsky E, Olivieri N, Kwiatkowski J, Cohen A, Neufeld E, 
Giardina PJ. Prevalence of fractures among the Thalassemia syndromes in North America. Bone 
2006;38(4):571-575. 
24. Trachtenberg F, Foote D, Martin M, Carson S, Coates T, Beams O, Vega O, Merelles-Pulcini M, 
Giardina PJ, Kleinert DA, Kwiatkowski J, Thompson AA, Neufeld EJ, Schilling L, Thayalasuthan V, Pakbaz Z, 
Yamashita R. Pain as an emergent issue in thalassemia. Am J Hematol 2010;85(5):367-370. 
25. Borgna-Pignatti C. Modern treatment of thalassaemia intermedia. Br J Haematol 2007;138(3):291-
304. 



 82 

26. Taher AT, Musallam KM, Cappellini MD, Weatherall DJ. Optimal management of beta thalassaemia 
intermedia. Br J Haematol 2011;152(5):512-523. 
27. Voskaridou E, Christoulas D, Antoniadou L, Terpos E. Continuous increase in erythropoietic 
activity despite the improvement in bone mineral density by zoledronic acid in patients with thalassemia 
intermedia-induced osteoporosis. Acta Haematol 2008;119(1):40-44. 

 

  



 83 

FƏSİL 10 | HAMİLƏLİK 
 
 
Təsviri hal 
 
29 yaşlı hamiləliyin 24-cü həftəsində olan qadın növbəti rutin baxış üçün mama-
ginekoloqa müraciət edir. O ilk dəfə 5 yaşında anemiya (total hemoqlobin 9,5 q/dl) və 
splenomeqaliya əlamətləri göstərdiyi zaman aralıq β-talassemiya diaqnozu qoyulmuşdur 
(IVSI-6/IVSI-6). Diaqnoz qoyulandan indiyədək ağırlaşma olmadan sabit gedişatla 
müşahidə edilmiş və heç bir müalicə almamışdır. Rutin laborator müayinə zamanı 8 q/dl 
hemoqlobin səviyyəsi aşkar edilir və müvafiq olaraq, hemoqlobin səviyyəsini 10 q/dl-ə 
qədər qaldırmaq üçün transfuziyaya başlanılır. Bunun nəticəsində, pasiyentdə 
alloantitellər əmələ gəlir və anemiya daha da ağırlaşır. Bətndaxili inkişafdan qalma və 
qeyri-qənaətbəxş fetal ürək monitorinqi nəticələri hamiləliyin 31-ci həftəsində 
qeysəriyyə əməliyyatı aparılmasına səbəb olur, həmçinin, pasiyentdə postpartum 
splenektomiya aparılır.  
 
 
Kontekst və dəlillər 
 
Gecikmiş cinsi yetkinlik TAOT pasiyentlərində geniş rast gəlinsə də, adətən onlarda 
fertillik saxlanır. Belə xəstələrdə (aralıq β-talassemiya) hamiləliyin gedişatına dair 
ədəbiyyatda çox az dəlilə rast gəlmək mümkündür və onların hamsı spontan hamiləliklər 
olmuşdur [1-4]. Belə hamiləliklərdə abort, vaxtından əvvəl doğuş, bətndaxili inkişafdan 
qalma (BİQ), qeysəriyyə kəsiyi, tromboembolik ağırlaşmalar və splenektomiya çox rast 
gəlinir [1-4].  
 
Hamilə olan TAOT qadınlarda anemiyanın daha da intensivləşməsi səbəbindən əksər 
hallarda transfuzion terapiyaya müraciət edilir. TAOT xəstələrdə dölün artan oksigen 
tələbi hesabına hamiləliyin fizioloji anemiyası özünü daha da aşkar biruzə edir və buna 
görə transfuziya  qaçınılmaz olur [2]. Qeyri-talassemik hamilələrin datasına əsasən, 
hemoqlobin səviyyəsinin 10 q/dl-dən yuxarı saxlanılması dölün inkişafı üçün optimal 
olub, dölün BİQ, bətndaxili tələf olması (BTO) və vaxtından əvvəl doğuşun (VAD) qarşısını 
almaqda önəmli rol oynayır [5]. Aralıq β-talassemiya pasiyentlərin hamiləliklərini təsvir 
edən ilk ədəbiyyat mənbəsində (44 qadında 83 hamiləlik) xəstələrin 22%-də bu 
standarta riayət edilməsinə baxmayaraq yenə də BİQ müşahidə edildiyi bildilir [1]. Bu 
işin cəmi 48 qadının 85 hamiləliyinə dair yenilənmiş nəticələrinə əsasən isə pasiyentlərin 
56%-nin transfuziya qəbul etdiyini nəzərə alsaq, daha az halda BİQ (1,3%) müşahidə 
edilmiş, BTO-ya heç rast gəlinməmiş və VAD 2,5% sıxlıqla müşahidə edilmişdir [4]. 
İtaliyada aparılan daha yeni bir tədqiqatın nəticələrinə əsasən isə aralıq β-talassemiya 
xəstəsi olan 17 hamiləlikdən 11-nə təsadüfi transfuzion rejim tətbiq edilməsi nəticəsində 
(həftədə 1 dəfə, orta hemoqlobin səviyyəsi 7,6-dan 9,3 q/dl-ə qalxmışdır) körpələrin 
əksəriyyətinin (iki hal istisna olmaqla) inkişafının hamiləliyin müvafiq həftəsinə uyğun 
olması müşahidə edilmişdir [3]. Transfuziya yalnız ümumi hemoqlobin səviyyəsi 
əsasında deyil, həmçinin ananın ümumi və kardiak vəziyyəti və dölün inkişafı da nəzərə 
alınaraq təyin olunmalıdır [3]. Hamiləlik dövründə, xüsusilə də əvvəllər heç vaxt qan 
köçürülməmiş və ya nadir hallarda köçürülmüş xəstələrdə, transfuziyanın təyin olunması 
ilə bağlı nəzərə alınmalı ən önəmli problem alloimmunizasiyadır. Qeyd olunan 
tədqiqatlarda belə xəstələrdə tez-tez alloimmunizasiya müşahidə edilmiş və adətən 



 84 

ağırlaşmalara gətirib çıxarmışdır (abort, BTO, ürək çatışmazlığı, qeysəriyyə) [1-3]. 
Trombotik xəstəliklər xüsusən əlavə protrombotik risk faktorları olan qadınlarda tez-tez 
müşahidə edilmişdir [1, 4, 6]. Bütün splenektomiya olunmuş xəstələrə aspirin və 
peripartum dövrdə olan bütün pasiyentlərə aşağı molekulyar çəkili heparin verilən 
tədqiqatın nəticələrinə əsasən heç bir xəstədə trombotik ağırlaşma müşahidə 
edilməmişdir [3]. Lakin bütün xəstələrin aspirin terapiyası aldığı və təkrarlanan düşük 
və ya tromboz tarixçəsi olan xəstələrin heparin aldığı digər bir tədqiqatda isə, trombotik 
ağırlaşmalar (plasental tromboz və dərin damar trombozu) 6% tezliklə müşahidə 
edilmişdir [4]. Həmçinin, nəzərə almaq lazımdır ki, splenomeqaliya uşaqlığın 
genişlənməsinə müdaxilə edə bilər və hipersplenizm şəklində ağırlaşaraq hamiləlik 
zamanı və ya doğuşdan sonra splenektomiya ehtiyacı yaratması mümkündür [1, 2].  
 

 
 
 
Praktik tövsiyələr 
 
❖  Hamiləlik planlaşdıran TAOT pasiyentləri xəstə uşağın doğulma ehtimalını müzakirə 

etmək və prenatal diaqnoz imkanlarını gözdən keçirmək üçün mütləq şəkildə  
konsultasiyaya müraciət etməlidirlər.  

 
❖ TAOT pasiyentlərində hamiləlik yüksək risk daşıdığı üçün hematoloq, mama-

ginekoloq, kardioloq və digər müvafiq mütəxəssislərin birgə müşahidəsi altında 
aparılmalıdır.   
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❖ Hamilə olan TAOT pasiyentlərinə transfuziya təyin olunması aşağıdakılar nəzərə 
alınmaqla aparılmalıdır:  
▪ Total hemoqlobin miqdarı 
▪ Ananın ümumi və kardiak statusu 
▪ Dölün inkişaf statusu 

 
❖ Əvvəllər heç vaxt və ya az hallarda qan köçürülmüş TAOT olan hamilə qadınlar, 

hamiləlik dövründə transfuziya təyin olunarsa, alloimmunizasiya riski yüksək hesab 
edilməlidir. Qan köçürülməsi zəruri hesab edilərsə, istənilən transfuziyadan qabaq 
geniş genotip və antitel skrininqi aparılmalı və xəstəyə tam uyğun qan verilməlidir 
(bax Fəsil 2).  
 

❖ Hipersplenizm və ya splenomeqaliya ağırlaşmaları olan xəstələrdə konsepsiyadan 
əvvəl və ya postpartum periodda splenektomiya düşünülməlidir.  
 

❖ TAOT olan hamilə qadınlar peripartum dövrdə profilaktik doza antikoaqulyant 
terapiya (aşağı molekulyar ağırlıqlı heparin) almalıdırlar. Təkrarlanan abort tarixçəsi 
olan və ya tromboembolik ağırlaşmaların yüksək riski olan xəstələrə (bax Fəsil 6) 
bütün hamiləlik boyu antikoaqulyant terapiya (aşağı molekulyar ağırlıqlı heparin) 
təyin edilməsi nəzərdən keçirilməlidir. Splenektomiya olunmuş xəstələrə də aspirin 
təyin olunması düşünülməlidir. 

 
❖ Aşağıda qeyd olunan ümumi monitorinq və müalicə standartları nəzərə alınmalıdır: 

▪ Hamiləlik öncəsi 
- Dəmir yüklənməsi statusu qiymətləndirilməli və müvafiq şəkildə korreksiya 

olunmalıdır (bax Fəsil 5); 
- Kardiak status qiymətləndirilməli və ağırlaşmalar müvafiq şəkildə müalicə 

olunmalıdır (exokardioqram, kardiak stress test, elektrokardioqram, Holter 
monitorinqi); 

- Endokrin (bax Fəsil 9), sümük (bax Fəsil 9) və qaraciyər funksiyası (bax Fəsil 
8) qiymətləndirilməli və müvafiq qaydada müalicə olunmalıdır; 

- Viral status (hepatit B və C, HIV, rubella) qiymətləndirilməli və müvafiq 
vaksinasiya tətbiq edilməlidir (hepatit B, Pneumovax, influenza); 

- Eritrositlərə qarşı antitellər skrininq olunmalıdır;  
- Fol turşusu təyin olunmalıdır. 

▪ Hamiləlik zamanı 
- Kardiak, hepatik və tiroid monitorinq; 
- İnkişafdan qalmanı izləmək üçün ardıcıl USM;  
- Hamiləlik diabetinin monitorinqi (16 və 28-ci həftələrdə); 
- Dayandırılmalıdır: xelyatorlar (ehtiyac yaranarsa 2-ci və 3-cü trimestrdə 

deferoksamin təyin oluna bilər, başqa heç bir xelyator tövsiyə olunmur), 
hormon əvəzləyici terapiya, hidroksiurea, bifosfonatlar (6 ay əvvəl), 
interferon/ribavirin, warfarin (heparinə keçilməli), oral hipoqlikemik 
(insulinə keçilməli); 

- Davam edilə bilər: kalsium, vitamin D, penisillin splenektomiya olunmuş 
xəstələrdə. 

▪ Doğuş zamanı 
- Vaginal yoxsa Qeysəriyyə: pelvik və kardiak stausun vəziyyətindən asılı olaraq 

qərar verilməli;  
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- Qeysəriyyə olarsa epidural anesteziya. 
▪ Doğuşdan sonra 

- Xelyator terapiyaya yenidən başlamalı (süd vermədən dərhal sonra 
deferoksaminə davam edilə bilər); 

- Kalsium və vitamin D-yə yenidən başlamalı; 
- Bifosfonatlara yenidən başlamalı (südvermədən sonra); 
- Hormon əvəzləyici terapiyaya yenidən başlamalı (süd vermədən sonra);  
- HIV, hepatit B və ya C pozitiv olarsa südvermədən qaçınmalı; 
- Kontrasepsiya müzakirə olunmalı. 

 
❖ Hipoqonadizm olan TAOT xəstələrində ovulyasiya və ya spermatogenez induksiya 

edilə bilər və bu proses təcrübəli reproduktiv mərkəzdə aparılmalıdır 
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FƏSİL 11 | EKSTRAMEDULYAR HEMATOPOEZ 
  
 
Təsviri hal 
  
Hemoqlobin E/β-talassemiyası (orta dərəcədə fenotip) olduğu bilinən 25 yaşlı heç vaxt 
hemotransfuziya olunmamış kişi 3 gündür yeriyə bilməməyinə görə təcili yardım otağına 
müraciət etmişdir. Simptomları 3 həftə əvvəl getdikcə artan yüngül zəifliklə başlamışdır. 
İki gündür ki yataq xəstəsi olmuşdur. Eyni zamanda aşağı sinə yanma ağrısı və zəiflik ilə 
əlaqəli tənəffüs narahatlığı hiss edir. O, ağrının (4/10) irradiasiya etmədiyini, vaxt 
keçdikcə dəyişmədiyini və parasetamol ilə sakitləşmədiyini bildirmişdir. Aşağı 
ətraflardakı uyuşma hissi ilə birlikdə hissiyatın pisləşdiyini bildirmişdir. Son 3 gündə 
sidik ifrazının çətinliyindən (sidik axınını başlada bilməməsindən) şikayətlənirdi. Son 2 
gündə 3 dəfə nəcis ifrazını saxlaya bimədiyini və hərarət, üşütmə, ürək bulanma və ya 
qusma olmadığını bildirmişdir. Həmçinin əvvəllər diskopatiya, bel travması, bel ağrıları 
və ya hərəkət məhdudluğu olmasını inkar edirdi. Onun ailə anamnezində nevroloji 
xəstəlik tarixçəsi yox idi. Nevroloji müayinəsi spastik paraplegiyaya uyğun gəlirdi. Əzələ 
gücü sağ ayağında 3/5, sol ayağında 2/5 idi. Onun, həmçinin T10 səviyyəsindən aşağı 
hissiyatı olduğu göstərilirdi və dərin tendon refleksləri artmışdı. Onurğa sütununun təcili 
maqnit rezonans tomoqrafiyası edildi və MRT-də onurğa sütununun T4-dən T8-ə qədər 
sıxıldığı arxa ekstradural kütləsi olduğu aşkar edildi. Xəstəyə onurğa beyni sindromu 
üçün deksametazon verildi. Xəstəyə radioterapiya və qan köçürmə kombinasiyası icra 
edildi və 30 gündən sonra təqib olunan maqnit rezonans tomoqrafiya heç bir qalıq 
olmadan onurğa sütununun T4-dən T8-ə qədər sıxıldığı arxa ekstradural kütlənin 
yaxşılaşdığını göstərdi.  
 
 
Kontekst və dəlillər 
 
Patofizioloji və klinik aspektlər  
TAOT-da qeyri-effektiv eritropoez zamanı sümük iliyindəki eritronun genişlənməsi 
yalnız osteoporoz və sümük deformasiyaları ilə əlaqəli deyil, həmçinin 
hepatosplenomeqaliyaya səbəb olan, fizioloji kompensator fenomen kimi 
ekstramedulyar hematopoez adlanan dalaq və qaraciyərdə eritroid prekursorların 
proliferasiyası və yayılması ilə əlaqədardır [1, 2].  
 
TAOT pasiyentlərindəki qeyri-effektiv eritropoez həmçinin hematopoetik toxumanın 
(ekstramedulyar hematopoez) qaraciyər və dalaqdan başqa bölgələrdə də, əsasən 
ekstramedulyar hematopoetik psevdotumorlar adlandırılan kütlələr şəklində 
genişlənməsinə səbəb olur. Ekstramedulyar hematopoetik psevdotumorların rastgəlmə 
tezliyi TAOT-da (~20%) müntəzəm olaraq hemoransfuziya alan böyük β-talassemiya 
xəstələrinə nisbətən xeyli yüksəkdir (<1%) [3-5] və əsasən aralıq β-talassemiya və 
hemoqlobin E/β-talalassemiya pasiyentlərində və çox az sayda hemoqlobin H 
xəstəliyində bildirilir [6]. Həmçinin yaşlı pasiyentlərdə [7], daha ağır qeyri-effektiv 
eritropoez olan [8] və fetal hemoqlobin səviyyəsi aşağı olan pasiyentlərdə rastgəlmə 
tezliyi [9] daha yüksəkdir. Limfa düyünləri, timus, ürək, döşlər, prostat vəzi, geniş bağlar, 
böyrəklər, böyrəküstü vəzlər, plevra, retroperitoneal toxuma, dəri, periferik və kəllə 
sinirləri, beyin və onurğa kanalı da daxil olmaqla demək olar ki, bütün bədən bölgələri 
iştirak edə bilər [10, 15]. Bu bölgələrin normal olaraq fetusda hestasiya dövründə aktiv 



 88 

hematopoezdə iştirak etdiyi düşünülür. Bu yol normalda doğulduqdan sonra dayanır, 
lakin ekstramedulyar hematopoetik damar bağlayıcı toxumalar uzun müddətli qeyri-
effektiv eritropoez şəraitində eritrosit istehsal etmə qabiliyyətini saxlayır [10]. 
  
Bildirilən müxtəlif bədən bölgələri arasında paraspinal tutulma sinir elementi 
sıxılmasının ardından zəifləyən klinik nəticələrə görə xüsusi diqqət çəkmişdir [10]. Spinal 
epidural hematopoetik toxumanın mənşəyi hələ də mübahisəlidir. Bu toxumanın, fəqərə 
boynu ilə fəqərə cisminin trabekulalarının içərisindən yayıla biləcəyi və ya proksimal 
qabırğa uclarındakı incəlmiş trabekulaların içindən yayılmış ola biləcəyi fərz edilmişdir 
[16, 17]. Digərləri, xroniki anemiya zamanı stimulə olacaq epidural boşluqda bəzi 
embrional hematopoetik hüceyrə qalıqlarının ola biləcəyini təklif etmişdir. Bəziləri 
kütlələri embolik fenomenlərə aid edirlər [19, 20]. Həmçinin hematopoetik toxuma 
inkişafının qabırğaarası damarlardan ola biləcəyi də təklif edilmişdir [18]. İnkişafının 
erkən dövrlərində, hematopoezin paraspinal ekstramedulyar hissəsi, əsasən eritroid və 
mieloid seriyanın yetişməmiş və yetkin hüceyrələrini yaradır və qırmızı hüceyrələrin 
sələflərinin olduğu sinusoidlərə yayılır. Bu ocaqlar nəticədə inaktiv olur və bəzi yağ 
toxuması və fibroz və ya kütləvi dəmir yataqlarını əmələ gətirir [16]. Onurğa beyninin 
hematopoetik toxuma tərəfindən tutulan hissəsi üçün müəyyən bir meyillilik var. Torakal 
bölgə və daha az rastlanan bel bölgəsi ən çox görülən yerlərdir. Bu meylin səbəbi 
müəyyən olunmamışdır, ancaq subaraxnoidal boşluq və onurğa kanalı torakal bölgədə 
dar olduğundan (hansıkı bu nahiyyədə hərəkətlilik də məhduddur) kiçik intraspinal 
hematopoetik toxuma bu səviyyədə belin sıxılmasına səbəb ola bilər. Bu, kordun digər 
bölgələrinin əksinədir,onurğa beyni üzərində kifayət qədər təzyiq göstərmək və 
simptomlara səbəb olmaq üçün bu cür toxumaların daha böyük ölçülərə çatması lazımdır 
[23].  

Ekstramedulyar hematopoetik psevdotumor olan xəstələrin 11-15%-ində hematopoetik 
toxuma üçün paraspinal nahiyyə yaranır [24, 25] və ədəbiyyatda bunun kimi bir çox kinik 
hal təqdim olunmuşdur [10]. Paraspinal ekstramedulyar hematopoetik psevdotumorlar 
onurğanı sıxdığına görə müxtəlif nevroloji simptomlara səbəb ola bilər. Eyni zamanda, 
belə klinik halların 80%-indən çoxunun asimptomatik qala biləcəyi və adətən radioloqlar 
tərəfindən təsadüfən aşkarlandığı düşünülür [22, 26, 27]. Nevroloji simptomların inkişafı 
xəstəliyin xronikiliyindən asılı olub əsasən həyatın üçüncü və dördüncü onilliklərində 
biruzə edir [28], lakin, bəzi mənbələrdə həyatın ilk onilliyində də müşahidə olunması 
qeyd olunub [19, 29, 30]. Kişi cinsi ilə qadın cinsi arasındakı nisbət 5:1-ə çatır [28]. Bel 
ağrısı, aşağı ətraf ağrısı, parasteziya, anomal propriosepsiya, qabarıq və ya sürətli dərin 
tendon refleksləri, Babinski reaksiyası, Lasegue işarəsi, paraparezi, paraplegiya, ayaq 
biləyi klonusu, spastik qapı, təcili sidiyə çıxma istəyi və nəcisi saxlaya bilməmə kimi bir 
sıra klinik əlamətlər müşahidə edilə bilir.  Zədələnmənin ölçüsü və yeri və onurğa 
beyninin tutulma dərəcəsi əlamət və simptomların şiddətini, kəskinliyini və 
müxtəlifliyini müəyyən edir [10, 31]. 

Paraspinal zədələnmənin diaqnostikası 
Paraspinal ekstramedulyar hematopoetik psevdotumorların erkən diaqnostikası 
müalicənin gedişatına təsir göstərir və onurğa beyninin uzun müddətli diaqnozu 
qoyulmamış kompressiyası zamanı baş verə biləcək geri dönməyən nevroloji 
zədələnmələrin ehtimalını azalda bilər [10, 31]. Xəstəlik tarixi metastatik bədxassəli 
xəstəlik, limfoma, çoxsaylı mieloma, damar anomaliyaları və ya epidural abses də daxil 
olmaqla epidural törəmələrin diferensial diaqnostikasında digər faktorları istisna etnək 
üçün mühüm rol oynayır [10, 31]. Keçmişdə TAOT pasiyentlərində paraspinal 
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ekstramedulyar hematopoetik psevdotumorların diaqnozu döş qəfəsinin 
rentgenoqramlarında xarakterik sümük anomaliyalarının aşkarlanması əsasında ehtimal 
edilir [32-34] və bu kütlələrin cərrahi çıxarılmasından sonra təsdiqlənirdi [63].  Planlı 
rentgenoqramlar çox vaxt  hüdudları yaxşı görünən paraspinal kütlələri və 
trabekulyasiyanı, genişlənmiş qabırğalar və ya qalınlaşmış kəllə qapağı kimi anemiya ilə 
bağlı  sümük dəyişikliklərini  aşkar edir [35, 36]. Sümük destruksiyası və ya patoloji 
sınıqlar adətən olmur (şək. 11-1-A) [10]. 1980-ci illərin əvvəllərində bir neçə hesabatda 
göstərilmişdir ki, kompyuter tomoqrafiyası diaqnostik vizualizasiyanın daha üstün 
üsuludur (Şəkil 11-1-B) [10]. 99 mTc sümük müayinəsi də paraspinal ekstramedulyar 
hematopoetik psevdotumorların diaqnostikası üçün istifadə edilsə də [37], epidural 
boşluqda  sümük iliyinə yaxın məsafədə olması diaqnozu çətinləşdirə bilir [38].  
Mieloqrafiyanın populyarlığının azalmasına səbəb əsasən onun invaziv olması, 
rentgenoqrafik kontrastın keçməsinə mane olan tam blok hallarında sisternal punksiyaya 
ehtiyac olması [37, 39] və prosedurdan sonra nevroloji pisləşmə barədə məlumatlar 
olmasıdır [20, 40]. 
 
Hal-hazırda, maqnit-rezonans tomoqrafiya bütün bu üsulları əvəz etmişdir və paraspinal 
ekstramedulyar hematopoetik psevdotumorlar nəticəsində onurğa beyni 
kompressiyasının diaqnostikası və sonrakı qiymətləndirilməsi üçün əsas metod hesab 
olunur [10]. Maqnit rezonans tomoqrafiyası anatomik detalları yüksək keyfiyyətlə açıq 
şəkildə göstərə bilir, onurğa kanalındakı kütlənin həm yerləşməsi, həm də uzunluğu daxil 
olmaqla, yumşaq toxumaların konturlarını yüksək həssaslıqla göstərir.  Aktiv yeni 
hematopoetik ekstramedulyar zədələnmələrin zəngin damar şəbəkəsi olduğu halda, 
aktiv olmayan köhnə zədələnmələrdə daha çox piy toxuması və dəmir depozitləri var [16, 
38, 41]. Əgər xəstə transfuziya ilə müalicə olunursa, zədələnmənin ölçüsü azala bilər və 
maqnit-rezonans tomoqrafiyasında iri dəmir çöküntüsü görünə bilər [41]. Piy 
degenerasiyası çox güman ki, hüceyrə membran lipidlərinin peroksidləşməsinə və 
sərbəst oksigen radikallarının meydana gəlməsinə səbəb olan oksidləşdirici stresslə 
bağlıdır. Yəqin ki, bu səbəbdən yağ tərkibli ocaqlar transfuziya və xelat terapiyası 
almayan TAOT pasiyentlərində müşahidə olunur, çünki onlarda oksidləşdirici stress 
halları transfuziya və dəmir-xelat terapiyası alan böyük β-talassemiya pasiyentlərindən 
daha tez-tez yaranır [10]. Dəmirin çökməsimvə ocaqların yağ ilə əvəz olunması 
proseslərinin hər ikisi qeyri-aktiv proses olsa da,  yəqin ki oksidləşdirici stressin müxtəlif 
şərtləri ilə əlaqədar olaraq, heç zaman bir arada müşahidə olunmurlar [41]. Aktiv 
zədələnmələr həm T1, həm də T2 ilə çəkilmiş maqnit-rezonans şəkillərdə  siqnalın orta 
intensivliyini göstərir (Şəkil 11-1-C). Gadolinium intensivliyi minimal və ya heç 
olmayaraq onu absess və ya metastaz kimi digər epidural törəmələrdən fərqləndirir [38, 
42]. Köhnə qeyri-aktiv törəmələr T1 və T2 ilə çəkilmiş maqnit rezonans görüntülərdə yağ 
infiltrasiyası səbəbindən yüksək intensivlik, dəmir çökməsi səbəbindən isə aşağı 
intensivlik göstərir [43, 44]. Multifokal (paravertebral və epidural) və ya ikitərəfli 
zədələnmələr zamanı, dəmirin xarakterik çökməsi və ya piy ilə əvəz olunma və xarakterik 
topoqrafiya səbəbindən differensial diaqnoz adətən çox asandır. Yeganə diaqnostik 
problem tək, birtərəfli aktiv zədələnmələr zamanı mövcuddur. Mezenximal toxuma 
şişləri və sinir toxuma elementlərinin şişləri diferensial diaqnostikaya daxil olsa da, 
anadangəlmə hemolitik anemiya anamnezi adətən düzgün diaqnozun qoyulmasına 
kömək edir [41]. Biopsiya toxumaların diaqnozunu təyin etmək üçün qızıl standart olaraq 
qalmasına baxmayaraq, bu, kəskin qanaxma riski ilə əlaqəli bir invaziv prosedurdur və 
buna görə də adətən tövsiyə edilmir. Bu bədxassəli xəstəliyin yüksək ehtimalı olan yaşlı 
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pasiyentlər üçün və klinik və rentgenoloji məlumatların qeyri-müəyyən olduğu hallarda 
faydalı ola bilər [10].  

  
Şəkil 11-1. Paraspinal ekstramedulyar hematopoetik 
psevdotumorların şəkilləri. (A) Medulyar hiperplaziyaya 
uyğun genişlənmiş ön qabırğa uclarını göstərən döş 
rentgenoqrafiyası. Paraspinal kütlə sağ alt zonada (ağ ox) 
görünür. (B) Dəmir çöküntüsünə görə (qara ox ucları) 
yumşaq toxuma ilə müqayisədə sıxlığı artmış inaktiv 
paraspinal ekstramedulyar hematopoetik zədəni 
göstərən kompüter tomoqrafiyası. (C) Onurğa sütununun 
boyun və döş nahiyyəsinin maqnit rezonans görüntüsü. 
T2-dən T10-a qədər (ağ oxlar) ekstramedulyar 
intraspinal epidural hematopoetik kütlə ilə onurğa 
sütununun torakal nahiyyəsinin sıxılmasını göstərən T2 
ağırlıqlı sagital görüntü. Müəlliflərin icazəsi ilə müvafiq 
mənbədən götürülmüşdür [10]. 
 
57 TAOT pasiyenti əhatə edən son tədqiqatlardan 
birində ekstramedulyar hematopoezə onurğa 
beyninin cəlb olunması ilə bağlı yeni görüntüləmə 
nəticələri təqdim edildi. İyirmi yeddi pasiyentdə 
(47,4%) ekstramedulyar hematopoez ilə yanaşı 
kortikal sümüyün invaziyası aşkar edilmiş və onun 
çox rast gəldiyi nahiyə onurğanın döş şöbəsi 
olmuşdur. Splenektomiya və aşağı hemoqlobin 
səviyyəsi onun inkişafında müstəqil risk faktoru 
olaraq müəyyən edilmişdir. Törəmələrin əksəriyyəti 
homogen olub (70%), onlarda qırmızı sümük 
iliyində predominant siqnal  (67%) və aydın 
sərhədlər  müşahidə olunurdu (89%) [45]. 
 
Müdaxilənin rolu 
Müşahidə tədqiqatları, klinik hal və klinik hal 
seriyaları həm transfuziya, həm də hidroksiurea 
terapiyasının ekstramedulyar hematopoetik 
psevdotumorların qarşısının alınmasında və 
müalicəsində müəyyən rol oynaya biləcəyini 
təsdiqləyir [3, 10-12]. Heyvan tədqiqatları dalaqda 
gedən ekstramedulyar hematopoezdə Janus kinaz 2 
(JAK2) inhibitorlarının müsbət rolunu göstərir və 
hazırda  klinik qiymətləndirmələr aparılır [1, 46-49].  
 
Transfuziya və hidroksiureadan əlavə, paraspinal 
ekstramedulyar hematopoetik psevdotumorların müalicə variantları həm də şüa 
terapiyası, cərrahi dekompressiya və ya bu üsulların müxtəlif kombinasiyası da ola bilər 
[10]. Terapiya adətən simptomların dərəcəsindən, kütlənin ölçüsündən, pasiyentin klinik 
vəziyyətindən və əvvəlki müalicədən asılıdır. TAOT pasiyentlərində ekstramedulyar 
hematopoez yalnız qeyri-effektiv eritropoez və xroniki anemiya üçün kompensator 
mexanizm olduğundan, transfuziyanın başlanması ekstramedulyar hematopoezə olan 
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ehtiyacı azalda və bununla, bu toxumaların nisbi qeyri aktivliyinə gətirib çıxara və 
kütlənin ölçüsünün kiçilməsinə, onurğa beyninin dekompressiyasına və nevroloji 
yaxşılaşmaya səbəb ola bilir [10].  İlkin reaksiya, ilk növbədə, bu toxumalara qan axınının 
azalması nəticəsində, kütlə ölçüsündə azalma aşkar edilməzdən əvvəl baş verir [22, 50]. 
Transfuziya (adətən hipertransfuziya) çox vaxt müalicənin əsas metodu kimi istifadə 
olunur. Bəzi müəlliflər transfuziyanı müalicədə ilkin seçim kimi və ya cərrahi 
dekompressiya və  şüa terapiyası əks göstəriş olan hallarda (məsələn, hamiləlik və ya ağır 
anemiya zamanı) tətbiq etdiklərini qeyd edirlər [22, 50-55].  Hemoqlobinin hədəf 
səviyyəsi adətən >10 q/dl [10] olur. Transfuziya həmçinin diaqnostik əhəmiyyətə də 
malikdir, çünki differensial diaqnostikada yalnız ekstramedulyar hematopoezə bağlı 
əmələ gələn ikincili spinal kompressiyalar zamanı transfuziya terapiyasına cavab alına 
bilir [22]. Lakin bəzi tədqiqatlar yaxşılaşmanın zəif, qeyri-kifayət gədər və yalnız 
müvəqqəti ola biləcəyini göstərdi [19, 29, 35, 42, 56].  Bundan əlavə, transfuziya kütlənin 
inkişafının qarşısını ala bilsə də, mövcud olan spinal kompressiyanı aradan qaldıra bilmir. 
Buna görə kəskin simptomları olan xəstələrin müalicəsində onun rolu məhdud ola bilər 
[22, 55].  Belə ki, bir çoxları transfuziyadan yalnız cərrahi əməliyyata dəstəkləyici bir 
metod kimi  istifadəsinin tərəfdarıdılar (pre və/və ya postoperativ dövrdə), çünki 
preoperativ dövrdə hemoqlobin səviyyəsinin korreksiyası əməliyyat zamanı onurğa 
beyninin optimal oksigenizasiyasını təmin etmək üçün faydalı ola bilər [28, 38, 40, 51]. 
 
Monoterapiya olaraq aşağı doza ilə şüalanmanın xəstələrin 50%-ə qədərində çox gözəl 
nəticələr verməsi, müalicəyə başladıqdan cəmi 3-7 gün sonra  nevroloji yaxşılaşma  
müşahidə olunması bildirilmişdir [23, 35, 39, 57, 58]. Hematopoetik toxuma son dərəcə 
radiohəssasdır və radiasiya müalicəsindən sonra azalmağa məruz qalır [59]. Ədəbiyyatda 
göstərilən dozalar 900-dan 3500 cGy-ə qədər dəyişir [23, 28, 32, 39, 52]. 19-37%-ə çatan 
təkrarlanma riski radiasiya terapiyasının əsas çatışmazlığı hesab olunur [32, 39]. Lakin, 
bu residivlər çox vaxt növbəti dozalarda aradan qaldırıla bilir. Kompressiya olunmuş və 
zədələnmiş onurğa beyni üçün radiotoksikliyin əlavə riskləri problem olaraq qalır [35]. 
Şüalanma ilə bağlı toxuma ödemi müalicənin ilkin mərhələlərində bəzən nevroloji 
pisləşməyə səbəb ola bilər, bu da yüksək dozalarda steroid terapiya ilə minimuma 
endirilir [40]. Radioterapiyanın immunosupressiv təsirinə adətən tez-tez yoxlanılan qan 
göstəriciləri ilə nəzarət edilir, çünki pansitopeniya nəticəsindən vəziyyət daha da ağırlaşa 
bilər [24, 32, 54]. Kəskin nevroloji simptomları olan pasiyentlərdə sürətli terapevtik 
cavab almaq üçün, şüa terapiyası adətən müalicənin əsas metodu hesab olunur. İlkin 
müalicə ilə yanaşı, şüa terapiyası adətən təkrarlanma ehtimalını azaltmaq üçün 
laminektomiyadan sonra postoperativ əlavə metod kimi istifadə olunur [23, 25, 28, 38]. 
 
Paraspinal ekstramedulyar hematopoetik psevdotumoru olan TAOT pasiyentləri, 
xüsusilə də alloimmunizasiya səbəbiylə qan köçürmələrini ala bilməyən talassemiyalı 
pasiyentlər təkcə hidroksiurea ilə uğurla müalicə olunur [60, 61]. 
 
Bu üç üsuldan (aşağı doza şüalanma, transfuziya və hidroksiurea) ikisinin 
kombinasiyasının bunlardan yalnız bir metodun tədbiqindən sonra residiv hallarında, və 
ya ilkin müalicə kimi istifadəsinə dair uğurlu məlumatlar dərc edilib [22, 30, 32, 35, 39, 
52, 60, 62-65]. 
 
Laminektomiya adətən xəstəliyin kəskin gedişi zamanı, adekvat transfuziya və ya şüa 
terapiyası nəticə vermədiyi hallarda təyin olunur [24, 38, 39]. Cərrahi müdaxilə onurğa 
beyni kompresiyasının dərhal yüngülləşməsinə və histoloji diaqnostikaya imkan verir 
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[38, 66, 67]. Metodun çatmamazlıqlarına kütlənin yüksək vaskulyarizasiyası ilə bağlı 
qanaxma riski və şəxslərin əməliyyat zamanı şoka meyilli olması, diffuz törəmə 
hallarında natamam xaric olunma, çoxsəviyyəli laminektomiya ilə bağlı qeyri-sabitlik və 
kifoz riskini aid etmək olar [20, 28, 34, 40, 42]. Həmçinin, diffuz xarakterli kütlə və 
təkrarlanma ehtimalı səbəbindən prosedur bütün hallarda mümkün və ya arzuolunan 
deyil. Bundan əlavə, ekstramedulyar hematopoetik psevdotumorların dərhal total 
rezeksiyası klinik dekompensasiya və vəziyyətin pisləşməsinə səbəb ola bilər, çünki bu 
kütlələr hemoqlobinin adekvat səviyyəsinin saxlanılmasında həlledici rol oynayır [39]. 
 
 
Praktik tövsiyələr  

 
❖ TAOT pasiyentlərində ekstramedulyar hematopoetik psevdotumorların 

qarşısının alınması üçün transfuziya və ya hidroksiurea terapiyasının tövsiyə 
edilməsi üçün kifayət qədər dəlil yoxdur, baxmayaraq ki, müxtəlif göstəricilər 
üçün istifadə edildikdə, xüsusilə aşağıdakı pasiyent alt qruplarında faydalı  təsir 
müşahidə oluna bilər:  

▪ Aralıq β-talassemiya və ya hemoqlobin E/β-talassemiya pasiyentləri 
▪ Yetkin pasiyentlər 
▪ Ağır anemiyalı pasiyentlər 
▪ Minimal və ya heç vaxt transfuziya olunmayan pasiyentlər 
▪ Fetal hemoqlobin səviyyəsinin aşağı olduğu pasiyentlər 

 
❖ Digər diaqnozlardan şübhələnilmədiyi təqdirdə, onurğa beyni sıxılma 

simptomları və əlamətləri ilə müraciət edən TAOT pasiyentləri, paraspinal 
ekstramedulyar hematopoetik psevdotumorları araşdırmaq üçün, dərhal belin 
maqnetik rezonans tomoqrafiyası ilə qiymətləndirilməlidir.  
 

❖ Paraspinal ekstramedulyar hematopoetik psevdotumor əlamətləri olan TAOT 
pasiyentləri dərhal kontrola alınmalı və nevroloq, neyrocərrah və radioloq daxil 
olmaqla xüsusi bir qrup tərəfindən izlənilməlidir.  
 

❖ Şəkil 11-2 paraspinal ekstramedulyar hematopoetik psevdotumorların idarə 
olunması üçün təklif olunan bir alqoritmi təqdim edir  
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Şəkil 11-2. TAOT pasiyentlərində paraspinal ekstramedullar hematopoetik 
psevdotumorların idarə edilməsi üçün alqoritm. Müəlliflərin icazəsi ilə müvafiq 
mənbədən götürülmüşdür [10]  
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FƏSİL 12 | AYAQ XORALARI 
 
 
Təsviri hal  
 
Aralıq β-talassemiya diaqnozlu 40 yaşlı kişi, həkiminə ağrılı sağ ayaq biləyi 
zədələnməsindən şikayət edərək müraciət etdi. Yara bir ay əvvəl əmələ gəlmiş və 
getdikcə böyüməyə və daha ağrılı olmağa başlamışdır. İlkin tibbi yardım həkiminə 
müraciət etmiş, həkim yerli antibiotiklər yazaraq yaranın tənzif ilə davamlı qorunmasını 
tövsiyə etmiş, lakin yara yaxşılaşmamışdır. Onun anamnezində 9 yaşında splenektomiya 
əməliyatı olunması və 29 yaşında sağ qolunda dərin vena trombozu keçirməsi barədə 
məlumat var idi. Heç bir dərman qəbul edilməmişdi. Fiziki müayinədə sağ ayaq biləyinin 
yan nahiyəsində palpasiya zamanı ağrılı olan 1x4 sm ölçüdə bir xora var idi. O 
infeksiyalaşmış görünmürdü, ancaq yaranın ətrafındakı dəri qara rəng idi. Laborator 
müayinədə ümumi hemoqlobin səviyyəsi 8,1 q/dl və trombosit sayı 988x109/l idi. 
Pasiyentə ayda bir dəfə transfuziya rejimi başlanıldı. Onun ayaq xorası getdikcə 
yaxşılaşdı və bir il ərzində tam nəticə əldə edildi. Daha sonra qan transfuziyası azaldıldı 
və aspirinə başlamağı məsləhət görüldü.  
 
 
Kontekst və dəlillər 
 
Ayaq xorası TAOT-da müntəzəm transfuziya olunan böyük β-talassemiya pasiyentləri ilə 
müqayisədə daha çox rast gəlinir [1-5]. TAOT pasiyentlərində ayaq xorası riski yaş 
artdıqca artır [5-7]. Yaşlı pasiyentlərin əraflarında dəri incə ola bilər, çünki toxuma 
oksigenləşməsinin az olması, dərialtı toxumanın kövrək olmasına və minimal travmadan 
sonra yara riskinin artmasına səbəb olur. Ağır anemiya və qeyri-effektiv eritropoez, 
həmçinin splenektomiya və hiperkoaqulyasiya səviyyələri ayaq xoralarının əmələ 
gəlməsi üçün risk faktorları kimi təsvir edilmişdir [3, 8-10]. 
 
TAOT pasiyentlərində ayaq xorası əmələ gəlməsinin səbəbi qırmızı qan hüceyrələrinin 
hiperkoaqulyasiya vəziyyəti və deformasiyası (bax. Fəsil 6) hesab olunur, çünki bu dəri 
işemiyasına və nəticədə dərinin boşalması və xoraya  səbəb ola bilər [11, 12]. Sağ ürək 
çatışmazlığı olan pasiyent subqrupunda, yüksək venoz təzyiq və venoz çatışmazlıq 
şiddətləndirici amillər ola bilər [12, 13]. Fetal hemoqlobin səviyyəsinin rolu haqqında 
məlumatlar ziddiyyətlidir. Baxmayaraq ki  bəziləri oksigen tutma qabiliyyəti sayəsində 
yüksək fetal hemoqlobin səviyyələrinin xora riskini artırdığını irəli sürsələr də, digər 
tədqiqatlar fetal hemoqlobin səviyyəsi yüksək olan pasiyentlərdə ayaq xorası 
nisbətlərinin daha aşağı olduğunu göstərir [14]. Yüksək ayaq xorası nisbətləri həddindən 
artıq dəmir yüklənmiş TAOT pasiyentlərində də bildirilmişdir [7, 10, 15, 16]. Həddən 
artıq yerli dəmir yüklənməsinin də xoraların xronikləşməsinə səbəb olan davamlı bir 
faktor olması, xüsusən deqradasiyaya uğramış eritrositlərdən çıxan hemin lokal olaraq 
toplanması və xoraya tünd  çalar verməsi düşünülür [17]. 
 
Ayaq xoraları çox vaxt çox ağrılı və letargikdir. Müşahidə tədqiqatları göstərir ki, 
eritropoetinlə birgə və ya onsuz qan köçürülməsi və ya hidroksiurea terapiyası da bu 
prosesdə rol oynaya bilər [3, 10, 13, 18]. TAOT pasiyentlərində hidroksiureanın ayaq 
xoralarına faydalı təsirləri fetal hemoqlobin induksiyası və anemiyanın yaxşılaşdırması 
ilə məhdudlaşmır, eritrositlərin patologiyasını, deformasiya və hiperkoaqulyasiyanı 
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yaxşılaşdırmasını da əhatə edir [19]. Qırmızı qan hüceyrəsinin reoloji xüsusiyyətlərini 
dəyişdirən pentoksifillinin də ayaq xoralarının sağalmasını sürətləndirdiyi göstərilmişdir 
[20]. Oksigen kamerasının istifadəsi orta dərəcədə rahatlama təmin etdiyi üçün toxuma 
hipoksiyasının xoranın əmələ gəlməyində əsas səbəb ola biləcəyi göstərilmişdir [11]. Bir 
klinik sınaqda vazodilatator dialzepinin (adenozin geri alma inhibitoru) hemoqlobin E/β-
talassemiya və xroniki ayaq xorası olan səkkiz pasiyentə (üç pasiyentin tam sağalması, 
dördünün isə yaxşılaşması olduğu) müəyyən faydası olduğu göstərilmişdir [21]. Dəri 
qraftları bəzi plastik cərrahlar tərəfindən sınanmışdır [11]. Həm trombositdən alınan 
yara yaxşılaşdırıcı faktorlar, həm də qranulosit makrofaq koloniya stimullaşdırıcı amil 
bəzi pasiyentlərdə uğurla istifadə edilmişdir [22]. TAOT pasiyentlərində ayaq xoralarının 
idarə edilməsi üçün antikoaqulyasiyanın faydası barədə məhdud dəlillər mövcuddur 
[12]. Son bir sınaq, oraqvari hüceyrə pozğunluğu və refrakter ayaq xorası olan 
pasiyentlərdə natrium nitrit kreminin faydasını təsbit etmişdir [23] 
 

 
 
Praktik tövsiyələr 
  
❖ TAOT pasiyentlərində ayaq xoralarının qarşısının alınması üçün qan köçürülməsi, 

dəmir xelasiyası və ya hidroksiurea terapiyasının aparılmasını tövsiyə edən kifayət 
qədər dəlil yoxdur, baxmayaraq ki, müxtəlif göstəricilər üçün istifadə edildikdə 
faydalı bir təsir müşahidə oluna bilər. 
 

❖ TAOT pasiyentlərinin dərisi rutin  fiziki müayinə zamanı həmişə yoxlanılmalıdır. 
 

❖ Ayaq xorası olan pasiyent dermatoloq və plastik cərrahla sıx əməkdaşlıqda müalicə 
edilməlidir. 
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❖ Pasiyentin ayaqlarını qorumaq və gün ərzində 1-2 saat ürək səviyyəsindən yuxarı 
qaldırmaq və ya yatağın ucunu qaldırıb yatmaq kimi sadə tədbirlər faydalı ola bilər. 
  

❖ Yerli antibiotiklər və okkluziv sarğı tətbiq olunmalıdır 
 

❖ Yerli natrium nitrit kremi təklif edilə bilər 
 
❖ Qan köçürülməsi ilk müalicə variantı kimi təklif edilməlidir 

  

❖ Persistent ayaq xorası olan pasiyentlərdə aşağıdakı müalicə tədbirləri də nəzərdən 
keçirilə bilər, baxmayaraq ki bunların istifadəsini dəstəkləyən heç bir klinik sınaq 
yoxdur: 
▪ Hidroksiurea  
▪ Dialzep (vazodilatatorlar)   
▪ Oksigen kamerası  
▪ Dəri qreftləri  
▪ Trombosit yara yaxşılaşıdırıcı amillər və qranulosit makrofaqı  
▪ Antikoaqulyasiya 
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FƏSİL 13 | HEMOLİTİK KRİZ  
 
 
Təsviri hal 
 
12 yaşlı Taylandlı qız qızdırma və qarın nahiyəsində kəskin ağrı şikayəti ilə təcili yardıma 
müraciət edir. Xəstəyə 9 yaşında sarılıq və mikrositar anemiya (total hemoqlobin 
səviyyəsi 9,2 q/dl) əlamətləri əsasında hemoqlobin H xəstəliyi (20% hemoqlobin H ilə) 
diaqnozu qoyulmuşdur. Molekulyar-genetik analiz nəticəsində onda SEA və 3,7 kb 
delesiyalar kompound-heteroziqot formada aşkar edilmişdir. Erkən uşaqlıq dövründə 
normal böyümə və inkişaf müşahidə edilib və transfuziyadan asılı olmayıb. Təcili yardıma 
müraciət zamanı laborator analizlərdə ağır hipoxrom anemiya (total hemoqlobin 
səviyyəsi 4,5 q/dl), periferik qan yaxmasında ciddi anizositoz, poykilositoz, damcışəkilli 
və hədəfvari eritrositlər və nəzərəçarpan retikulositoz aşkar edilir. 
 
Xəstədə hemoqlobinuriya ilə yanaşı sərbəst bilirubin, laktat dehidrogenaza (LDH) və 
aspartat aminotransferazanın (AST) yüksək miqdarı kəskin hemolitik kriz baş verdiyini 
göstərirdi. Otaq havası ilə tənəffüs zamanı saturasiya 90%-dən aşağı idi. Leykositlərin 
analizində isə neytrofillərin üstünlüyü ilə nəzərəçarpan leykositoz, toksiki qranulyasiya 
və vakuolizasiya müşahidə edilirdi. Xəstəyə transfuziya (10-12 ml/kq/dozada), 
venadaxili hidrasiya və sidiyin alkalanizasiyası başlanıldı. Antipiretiklər və empirik 
antibiotiklərin təyini bakterial əkilmə nəticələri hazır olanadək ləngidildi. Xəstənin klinik 
vəziyyəti və total hemoqlobin səviyyəsi normallaşdı və müşahidə üçün palataya 
yerləşdirildi. 
 
 
Kontekst və dəlillər 
 
Hemolitik kriz həm delesional, həm də non-delesional hemoqlobin H xəstəliyi zamanı baş 
verə bilər [1-2]. Hemoqlobin H xəstəliyi olan pasiyentlərdə hemolitik kriz zamanı 
hemoqlobin miqdarı əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşə bilər. Bu hər iki formada müşahidə 
olunsa da, daha çox non-delesional formalarda rast gəlinir. Hemolitik krizin inkişafına 
infeksiya, yüksək temperatur (eyni anda və ya sonrasında), oksidativ problemlər, 
hipersplenizm və hamiləlik kimi bir sıra faktorlar səbəb ola bilər [2-4]. Hemolitik kriz 
zamanı sarılıq tez-tez müşahidə olunur [3]. Həmçinin, hemolitik kriz zamanı total 
hemoqlobin səviyyəsi bir gecədə 3 q/dl-ə qədər düşə bilər ki, bu da H hemoqlobinin 
hüceyrədaxili presipitasiya etdiyi eritrositlərin sürətlə parçalanması ilə bağlıdır [5]. 
Bununla yanaşı, yüksək hərarət eritrositlərdə hemoqlobin H cisimciklərinin əmələ 
gəlməsini sürətləndirərək, onların oksidativ zədələnməsinə səbəb olur ki, bu da 
ekstramedulyar hemolizə gətirib çıxarır. Bəzi hallarda kəskin hemolitik kriz qlükoza-6-
fosfat dehidrogenaza defisitində olduğu kimi sürətlə inkişaf edərək hemoqlobinemiya və 
hemoqlobinuriya (damardaxili hemoliz) ilə müşayiət olunaraq böyrək zədələnməsi və 
böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnə bilir. Belə xəstələr sonda kəskin böyrək çatışmazlığı 
nəticəsində şoka düşə bilərlər. Bu, böyük ehtimal ki, hemoqlobin H xəstəliyi zamanı 
müşahidə edilən ən ciddi ağırlaşmadır və təcili müdaxilə tələb edir [3]. 
 
Hemolitik krizə səbəb olan patogenlərin əksəriyyəti Salmonella, Shigella və Klebsiella 
növləri də daxil olmaqla qram-mənfi bakteriyalardır. Buna baxmayaraq, Streptococcus 
kimi qram müsbət orqanizmlərə də rast gəlinməsi mümkündür [5]. Buna görə də, adətən 
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bakterial əkilmə nəticələri hazır olub səbəbkar bakteriya aşkarlananadək empirik 
antibiotiklərin təyininə başlanılır. Tropik bölgələrdə, denqe hemorragik qızdırması 
hemoqlobin H xəstəliyi zamanı hemolitik krizə səbəb olan ən yüksək letallığı olan 
infeksiyalardan biridir [6]. Normal uşaqlarda müşahidə olunan klinik denqe hemorragik 
qızdırması və ya denqe şok sindromunundan fərqli olaraq, hemoqlobin H xəstələrində 
hemokonsentrasiya baş verməsinə dair heç bir dəlil yoxdur. Əksinə, onlarda hemoqlobin 
səviyyəsinin azalması ilə müşayiət olunan hemolitik kriz inkişaf edir və əksər hallarda 
buna səhvən qram-mənfi septisemiya diaqnozu qoyulur [6]. Bundan əlavə, qanın ümumi 
analizinin avtomat cihazlarında hemoliz nəticəsində parçalanmış eritrosit vezikullarının 
trombosit kimi sayılaraq onlarının sayının süni olaraq artırılmasına və 
trombositopeniyanın aşkarlanmasının gecikməsinə səbəb ola bilər [6]. Buna görə də, 
hemoqlobin H xəstələrində müşahidə olunan hemolitik kriz zamanı səbəbkar 
mikroorqanizmlərin düzgün təyin edilməsi ən vacib problem hesab olunur və 
ümumiyyətlə diqqətli klinik qiymətləndirmə tələb edir. Daha önəmli hal odur ki, belə 
xəstələrdə toxuma oksigenizasiyasının azalması və hipoksiya halları da müşahidə olunur 
ki, bu da təcili müdaxilə tələb edir [3]. Böyrək yumaqcıq və borucuqlarından keçən 
hemoqlobinin presipitasiyası nəticəsində əmələ gələn böyrək zədələnməsinin qarşısını 
almaq üçün sidiyin alkalinizasiyası və intravenoz hidratasiya tələb olunur [3]. 
 
Hemoqlobin H xəstəliyi olan şəxslərdə həmçinin parvovirus B19 infeksiyası səbəbilə 
aplastik kriz baş verə bilər ki, bu hemolitik krizdən fərqlənir [7-8]. Bu virus əsasən aktiv 
hematopoetik hüceyrələri, xüsusən də eritroblastları hədəfə alaraq eritropoezin selektiv 
şəkildə pozulması və eritrositlərin sayının azalması ilə nəticələndiyi halda, hemolitik kriz 
zamanı isə eritrositlərin sayının artması müşahidə olunur [9-10]. Leykosit və trombosit 
sayı da azala bilər. Parvovirus B19 infeksiyası adətən öz-özünə sağalır, lakin, bəzi 
hallarda transfuziya və ya venadaxili immunoqlobulin müalicəsi tələb oluna bilər [3]. 
 
 
Praktik tövsiyələr 
 
❖ Hemoqlobin H xəstəliyi olan şəxslər kəskin infeksiya ilə yoluxma və hamiləlik 

dövründə ağır anemiyanın baş verməməsi üçün yaxından izlənilməlidir. 
 
❖ Total hemoqlobin səviyyəsində kəskin düşmə və qanda hemoliz markerlərinin 

miqdarının artması müşahidə olunan xəstələrə dərhal müdaxilə olunmalıdır. 
 

❖ Hemolitik kriz və parvovirus B19-un səbəb olduğu aplastik kriz retikulositlərin sayı 
müayinə edilərək differensiasiya edilməlidir (retikulositopeniya Parvovirus B19-un 
səbəb olduğu aplastik böhranı göstərir). Parvoviral infeksiyanın diaqnozu seroloji 
müayinə və ya viral DNT aşkar edilməsi yolu ilə qoyulmalıdır. 

 
❖ Hemolitik kriz əlamətləri müşahidə olunan xəstələrə aşağıdakı kimi yanaşılmalıdır: 

▪ Eritrosit kütləsi köçürülərək total hemoqlobin səviyyəsinin 8-9 q/dl-ə 
çatdırılması 
- Xəstənin vəziyyətinin ağırlığı və anemiyanın dərəcəsindən asılı olaraq 5-12 

ml/kq/dozada filtrasiya olunmuş eritrosit kütləsi və ya leyko-filtrasiya 
olunmuş qan təyin olunmalı; 

- Puls oksimetriya və periferik qan qazlarının müayinəsi vasitəsilə toxumaların 
oksigen təminatının izlənilməsi tövsiyə olunur; 
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- Ümumi bədən mayesinin və kardiovaskulyar statusun yaxından izlənməsi 
tövsiyə olunur; 

- Səbəb aradan qaldırılmadıqda və ya düzgün müalicə edilmədikdə hemoliz 
davam edə biləcəyi üçün total hemoqlobin və hematokrit qiymətləndirilməsi 
ən azı hər gün aparılmalıdır. 

▪ Müvafiq hidratasiya təyin olunmalıdır 
- Qan dövranını təmin etmək üçün transfuzion terapiya zamanı venadaxili maye 

dəstəyi (ən az 5-10% həcmli defisit) təmin edilməlidir;  
- Hipervolemiya səbəbindən meydana gələ biləcək ürək çatışmazlığının 

qarşısını almaq üçün mayenin miqdarı və sürəti diqqətlə hesablanmalıdır. 
▪ Qanda elektrolitlər yoxlanılmalı və ehtiyac olduqda korreksiya edilməlidir 

- Adətən metabolik asidoz müşahidə olunsa da, bu əsasən transfuziya və maye 
dəstəyi ilə həll olunur; ancaq hemoqlobinuriya ilə müşahidə olunan nadir 
hallarda qələvi terapiya tələb oluna bilər. 

▪ Bədən temperaturuna nəzarət olunmalıdır  
- Tez-tez sərin süngər qoyulmalı; 
- Parasetamol 10-12 mq/kq hər 4-6 saatdan bir; 
- Bu vəziyyətdə qeyri-steroid iltihab əleyhinə olan preparatların istifadəsinə 

dair kifayət qədər məlumatlar yoxdur. 
▪ İnfeksiyanın/iltihabın səbəbi müəyyən edilməli və müalicə edilməlidir 

- Qan və sidik kulturası bakterioloji analiz edilməli; 
- Streptococcus və Salmonella kimi qram-mənfi və ya kapsullu bakteriyaları 

(qaraciyərin vəziyyətindən asılı olaraq), eləcə də meninqokokkları əhatə edən 
empirik antibiotiklər dərhal təyin edilməlidir. 

 
❖ Parvovirus B19 infeksiyası adətən öz-özünə sağalsa da, bəzi xəstələrdə transfuziya 

ehtiyacı yarana bilər. Xroniki infeksiya və uzun müddətli hematopoetik supressiya 
hallarında intravenoz immunoqlobulin terapiyası nəzərdən keçirilməlidir. 
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FƏSİL 14 | HƏYAT KEYFİYYƏTİ 
 
 
Təsviri hal  
 
32 yaşlı aralıq β-talassemiyalı pasiyent həkiminə planlı nəzarət üçün müraciət etmişdir. 
Həkim xəstədən vəziyyətinin necə olduğunu soruşduqda, aşağıdakıları demişdir: “Son 
vaxtlar yaxşı yatmırdım. Bundan sonra nə olacağından daim narahatam. Mənə xəyanət 
edildiyini hiss edirəm, amma necə və kim tərəfindən edildiyini bilmirəm. Xatırlayıram, 
uşaq ikən anam həmişə mənə böyük β-talassemiya diaqnozu qoyulmadığı üçün 
minnətdar olmağımı və vaxtımın çox hissəsini xəstəxanada qan köçürməklə 
keçirməyimin lazım olmadığını deyirdi. Ancaq bu belə deyildi. Son 10 ildə dəfələrlə 
xəstəxanaya düşdüm və çıxdım, artıq sayını belə xatırlamıram. Xəstəliyin yaratdığı ciddi 
fəsadlara görə həyatımı itirmək təhlükəsi ilə üzləşdim [ağciyər tromboemboliyası 
nəzərdə tutulur] və demək olar ki, məni iflic edən ağır bir əməliyyat keçirtdim [paraspinal 
ekstramedulyar psevdotumorlara görə laminektomiya nəzərədə tutulur]. Və, indi məni 
daha çox narahat edən odur ki, ayağımdakı uzun müddətdən bəri sağalmayan yaraya görə 
artıq idmanla məşğul ola bilmirəm. Dostlarım məni evlənməyə məcbur edirlər, amma 
vaxtımın çox hissəsini özümə sərf edirəmsə, ailəmin qayğısına necə qala bilərəm?” 
 
 
Kontekst və dəlillər 
 
İctimai səhiyyə sahəsində qlobal səylərlə yanaşı, tibbi idarəetmə sahəsindəki inkişaflar 
şübhəsiz, böyük β-talassemiyalı pasiyentlərdə yaşama müddətinin uzanmasına və 
xəstələnmə səviyyəsinin azalmasına gətirib çıxarmışdır [1-3]. Bu  müsbət təsirlərə 
baxmayaraq, müntəzəm terapiya yükü xəstələrin sağlamlıqla əlaqəli həyat keyfiyyətinə 
(Health-related quality of life - HR-QoL) mənfi təsir göstərir. Böyük β-talassemiyalı 
xəstələrdə HR-QoL sağlam insanlardan aşağı olur və pasiyentlərin uşaqlıq çağından 
yetkinlik dövrünə keçməsi ilə əlaqədar olaraq bu təsirlər daha da güclənir [4, 5]. TAOT 
pasiyentlərin vəziyyəti də idealdan uzaqdır. TAOT diaqnozunun xüsusilə, pasiyentlərin 
yaşı irəlilədikcə əvvəl düşünüldüyündən daha yüksək xəstələnmə ilə əlaqəli olması indi 
aydın olur [6]. Bundan əlavə, TAOT pasiyentləri çox faktorlu xüsusiyyətə malik və yaşla 
artan xroniki ağrıdan əziyyət çəkə bilərlər [7]. Bu səbəbdən, həm TAOT pasiyentləri, həm 
də onların müalicə həkimi xəstəliyin həqiqi ağırlığını və onun optimal müalicə edilməsini 
anlamaq üçün çətinliklərlə qarşılaşa bilər. 
 
Son zamanlar aparılan çarpaz tədqiqatın köməyi ilə, 32 yetkin aralıq β-talassemiyalı (qan 
köçürülməmiş və xelat terapiya almamış) və 48 böyük β-talassemiyalı pasiyentlərdə 
RAND (SF) -36 anketinin qısa forması tətbiq edilərək HR-QoL müqayisə edilmişdir [8]. 
Aralıq və böyük β-talassemiyalı pasiyentlər yaş, cins və sosial-iqtisadi parametrlərə görə 
müqayisə edilə bilərlər, lakin, böyük β-talassemiyalı pasiyentlərdə məlum talassemiya 
diaqnozu ilə daha uzun median müddət müşahidə edildiyi halda, aralıq β-talassemiyalı 
pasiyentlərdə çoxsaylı fəsadların yayılması daha yüksək həddədir. Aralıq β-talassemiyalı 
pasiyentlərdə ümumi, fiziki və psixi sağlamlıq göstəriciləri böyük β-talassemiyalı 
pasiyentlərlə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə aşağıdır, bu da onlarda HR-QoL-un daha 
aşağı nisbətdə olduğunu təsdiq edir. Məlum talassemiya diaqnozunun daha uzun 
müddətli olması pasiyentlərin psixi sağlamlığının daha yüksək (yaxşı) göstəricilərə malik 
olması ilə əlaqələndirilir. Bu zaman, klinik ağırlaşmaların çoxluğu daha aşağı (pis) fiziki 
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sağlamlıq göstəriciləri ilə korrelyasiya təşkil edir. Tədqiqat qan köçürülməmiş xəstədəki 
fəsadların çoxluğunun həyat keyfiyyətinin pisləşməsində bir risk faktoru olduğunu açıq 
şəkildə göstərdi. Bundan əlavə, məlum diaqnozun daha gec müddətlərdə qoyulması da 
həmçinin, risk faktoru hesab edilir (TAOT xəstələrinə ümumiyyətlə daha böyük yaşlarda 
diaqnoz qoyulur). Xəstəliyə psixososial uyğunlaşma şansının aşağı enməsi, xəstəliyi 
anlamağın mürəkkəbləşməsi və ya kompleks yardım mərkəzləri və işçiləri ilə daha az 
qarşılıqlı əlaqənin olması yeniyetmə dövründə qoyulmuş diaqnozla (yüksək emosional 
stresli dövr)  əlaqədar ola bilər [8]. Pediatrik pasiyentləri əhatə edən başqa bir tədqiqatın 
məlumatlarına əsasən, aralıq β-talassemiyalı uşaqların HR-QoL-un pozulması nisbətinin 
böyük β-talassemiya pasiyentlərindən fərqli olaraq daha yüksək olması təsdiqləmişdir 
[9]. Yenə başqa bir tədqiqat işində, həm böyük, həm də aralıq  β-talassemiyalı yetkin 
xəstələrin əhəmiyyətli bir hissəsinin depressiya (Bek depressiyasının qiymətləndirilməsi 
şkalası) və narahatlıq (Spielberger-Hanin həyacan şkalası, STAI) əlamətləri göstərdikləri 
məlum oldu. Bununla yanaşı, aralıq β-talassemiyalı pasiyentlər eyni yaşda olan böyük β-
talassemiyalı xəstələrlə müqayisədə narahatlığa daha çox meyilli görünürlər (“elə indi, 
bu anda” hissi). Bunun səbəbi xəstəliyin diaqnozunun qoyulmasından qısa müddətin 
keçməsidir (xəstəliyə zəif uyğunlaşma) [10]. Həmçinin, xüsusilə bu pasiyentlərdə səssiz 
beyin infarktının yüksək yayılmasını nəzərə alaraq psixi sağlamlığın pozulmasının təbii 
səbəbi tamamilə istisna edilə bilməz [11]. Hemoqlobin E/β-talassemiya və hemoqlobin H 
xəstəliyi olan pasiyentlər barədə bu cür məlumatlar məhduddur. Bununla yanaşı, son 
dövrlərdə aparılan bir tədqiqat işində, HR-QoL-un göstəricilərinə görə qiymətləndirilən 
delesiya formalı hemoqlobin H pasiyentlərində xroniki yorğunluq, fiziki fəaliyyətin 
məhdudluğu və ya tədrislə bağlı problemlərin olması əlamətləri müəyyən edilməmişdir. 
Lakin, nondelesional formalı pasiyentlər (Hemoqlobin H Constant-Spring) həqiqətən bəzi 
məhdudiyyətlərlə qarşılaşırdılar və onlarda delesiya formalı hemoqlobin H 
pasiyentlərinə nisbətən il ərzində klinikaya daha çox müraciət etmə və illik 
hospitalizasiya sayının artması müşahdə edilmişdir [12]. Hemoqlobin E/β-talassemiya 
üzərində aparılan mövcud tədqiqatların məlumatları müvafiq müalicənin həyat 
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına faydalı təsirlərinin olduğunu göstərir [13]. 
 
 
 
Praktik tövsiyələr 
 
❖ TAOT-lu xəstələr, bu rəhbərlikdə göstərilən təlimatlara uyğun olaraq yaxından 

izlənilməli və lazımi qaydada müalicə olunmalıdır 
 

❖ Xəstələrin standartlaşdırılmış alətlərdən istifadə edilməklə HR-QoL göstəricilərinin 
və psixi sağlamlıq vəziyyətinin tez-tez qiymətləndirilməsi tövsiyə olunur 

 
❖ Aşağıdakı müdaxilələr nəzərdən keçirilməlidir 

▪ Pasiyent səviyyəsində 
- Özünütəsdiq konsepsiyası üzərində işləmək 
- Pasiyentin xəstəliyi anlamasına və qəbul etməsinə kömək etmək 
- Pasiyentin məsuliyyətli və avtonom olması üçün onu müalicəyə cəlb etmək 
-   Zəif HR-QoL və ya psixi sağlamlıq problemləri olan xəstələrə psixo-sosial 

 müdaxilə 
▪ Ailə səviyyəsində 
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- Ailənin vəziyyəti qəbul etməsinə və xəstə uşaqla birlikdə yaşamasına kömək 
etmək 

- Digər valideynlərlə görüşləri təşkil etmək 
- Ailənin daha yaxşı planlaşdırılması üçün genetik məsləhət vermək 
- Uşaqları yeniyetməlik krizləri zamanı dəstəkləmək üçün psixo-sosial 

məsləhət vermək 
▪ İcma səviyyəsində 

- Pasiyentlərin cəmiyyətlərinə inteqrasiyası 
- Xəstəlik barədə məlumatlandırma kampaniyaları 
- Xəstələrin normal intellektual qabiliyyətlərini vurğulamaq 
 

❖ TAOT pasiyentləri transfuziyadan asılı böyük β-talassemiya pasiyentləri üçün 
təlimatlara uyğun olaraq qida, vitamin və əlavələr dəstəyi almalıdırlar 
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“Nəşrlərin bəziləri bir çox dillərə tərcümə olunmuşdur. Zəhmət olmasa TIF-in internet səhifəsinə 
http://thalassaemia.org.cy/ və ya TIF mobil applikasiyasına baxın (TIF Digital library)”.  
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