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 مقدمه: 

آلبومین یک داروی گران قیمت استت هه در سیتییری اف الیلیت ییی سیلی ب سه رورن میم یسا اسادیدم مب دودا اسادیدم میم یسا 

جیمله وارد مب ممییدا مطیللین ارفییسب مصرف دارو یک روش م یسا سرای ارفییسب آلبومین یک سیر میلب ست یی ب سر مای  سممت و 

م یستا سودن مصترف دارو استت هه سوستیطه مطیللین ی ی ه اشرسداب دارویی تقویت ددم امدا در ایران ن دین مطیلله در  صو  

یی میدب اف الیوی مصرف آلبومین و ی ی ه ی ارفییسب مصترف داروی آلبومین رورن گرااه استا یدف اف این مطیلله مرور مای  م د

 آن در ایران مب سیددا

 روش هیر:

را سرای مقیالن امیطییتتتب و اییییم ییی  Google Scholarو  PubMed ،MEDLINE ،EMBASE ،SCOPUSمتی اییییم ییی  

SID ،Magiran ،Medlib  وIrandoc  جیتتتاکو هردی ا  8172تی  79991را سرای مقیالن ایرستتتب در ایرتتتطه فمیمب ستتتیل یی

مطیللین ارفییسب مصرف داروی آلبومین در سیمیرساین ییی ایران وارد این مطیلله ددمدا مقیالتب هه  یرج اف ایران امکی  ددم سودمد، 

 مروری اف این مطیلله  یرج ددمدا میمه سه سردسیر و مقیالن

 :  یی ییااه

مقیله سرای سررستتتب م ییب وارد مطیلله دتتتدمدا اهقریت مقیالن در ت ران امکی  دتتتدم سودمدا اراوامارین  طت تکوی   2در مکموع، 

مقیله ی ی ه ییی مصرف  5آلبومین سه ترتیا اد ، یییپوآلبومی میی، جراحب قطا، آستیت و ستیروف سودمدا اف سین مطیللین وارد ددم، 

مب  سیالیب را سر جیمله وارددمدا این مطیللین ماین دادمد هه مصرف میدرست آلبومین یک ی ی ه اضیاب میبای دارو را سررسب هردم سو

 ه دا

 گیری:  مایکه

مطیللین ماین دادمد هه دررد مصرف میم یسا آلبومین در ایران میبای سیال سود و اسادیدم میدرست اف آلبومین یک ماکل اسیسب در 

تا تکوی  مبا ب سر گییدالین ییی استایمدارد مب توامد مصرف م طقب آلبومین را س بود سداد و م کر سه سیمیرستاین ییی ایران است

 رراه جویب سیاار در ی ی ه ییی درمین گرددا

 


