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  چكيده

شايعترين تظاهر بيمـاري  است  ۹ و ۸فاكتورهاي  ودكمب هموفيلي يك بيماري ارثي خونريزي دهنده به علتكلي  بطور :هدف
تواند در نهايـت منجـر بـه معلوليتهـاي شـديد و       كه مي است)همارتروز(خونريزي مفصلي  هموفيلي بخصوص نوع شديد آن

اين مطالعه جهت بررسي وضعيت فيزيكي مفاصل بيماران هموفيلي مراجعه كننـده  . گرددرواني حركتي و با مشكالت  دائمي 
بـا آمـار    آنانمقايسة و در طي يكسال  ۹و  ۸ مصرفي هايو محاسبة ميانگين فاكتور اهواز رمانگاه هموفيلي بيمارستان شفابه د

  .كشورهاي ديگر انجام شده است
بيماران هموفيلي مورد بررسي در اين مطالعه در طي مدت بررسي بتدريج مورد معاينـه قـرار گرفتـه و ضـمن      :بررسيروش 

بيمـاران در طـي سـال     ۹و۸هاي مصـرفي  صل گرفتار، شدت گرفتاري مفصلي در مقياس گيلبرت و نيز فاكتورتعيين تعداد مفا
محاسبه شده و از نتايج حاصل جهت تهية جداول فراواني سن بيماران، نوع و شدت هموفيلي وتعـداد و شـدت   ۱۳۸۶گذشته 

  .طي سال استفاده شد در ۹و۸رابطه هاي آن با ميزان تجويز فاكتورهاي مصرفيگرفتاري مفاصل و
 Aهموفيلي نوع ) درصد۸۱(مورد  ۱۱۲داشته و  ۸۲/۲۱بيمار هموفيلي مورد بررسي قرار گرفتند كه ميانگين سني  ۱۳۸ :ها يافته

) درصـد ۱۹(مورد  ۲۶نوع شديد و ) درصد۷۰(مورد ۹۷در كل موارد هموفيلي . بودند Bهموفيلي نوع ) درصد۱۹(مورد  ۲۶و 
بوده  ۴۳/۳در بيماران هموفيلي ميانگين تعداد مفاصل گرفتار . نوع خفيف بيماري را داشتند) درصد۱۱(مورد  ۱۵نوع متوسط و 

در ( زانو شـايعترين مفصـل گرفتـار   . بود) ۹/۱۷براي نوع شديد ( ۶۷/۱۴ ۱و ميانگين شدت آرتروپاتي براساس مقياس گيلبرت
و بـراي بيمـاران    ۸واحد از فاكتور  A ،۳۸۷۷۰ران هموفيلي ميانگين مصرف فاكتور ساالنه براي بيما.بود) درصد۸۰ -نفر ۱۱۳

  .بوده است ۹واحد از فاكتور  B  ،۲۳۵۶۲هموفيلي
(  ميانگين شدت آرتروپاتي در مقياس گيلبرت براي اين مطالعه باالتر از مطالعات مشابه ديگر در كشورهاي  مانند :گيري نتيجه

پائين تر بـوده   مذكوردر سال نسبت به مطالعات  ۹و۸هاي گين مصرف فاكتوربوده است و در عين حال ميان) فرانسه و اسپانيا
بـا تجـويز    شوند به شـکل پيشـگيرانه   يکه تازه تشخيص داده م يدر کودکان )همارتروز (خونريزي مفصلي كنترل براي .است

ـ (انجام شود چون در صورت تداوم روش موجود ۹و۸فاكتورهاي    )ه شـكل پيشـگيري  مصرف فاكتور به هنگام خونريزي نه ب
  .تواند بار اقتصادي فراواني را براي نظام بهداشتي ما در آينده به همراه داشته باشد بيماران مي تمشكال

  
 ۳۹-۴۵) : ١( ٧  ؛ ١٣٨٧م ع پ     وپاتي هموفيليك، مقياس گيلبرتر هموفيلي، آرت :گان هواژكليد 
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  ه  مقدم

مشخصه مهم بيماري هموفيلي بخصوص در نـوع شـديد   

( يمفصــل يزييآن وجــود دوره هــاي خودبخــودي خــونر

تكـرار همـارتروز و يـا عـدم كنتـرل      . باشد مي) ارتروزهم

تواند در نهايت به آرتروپاتي هاي شـديد و   مناسب آن مي

ــراد ــده در اف ــاتوان كنن ). ۱و۲( هموفيليــك منجــر شــود ن

بيشترين گرفتاري مفصلي در بيماران هموفيلي در مفاصـل  

مـوارد   درصـد ۸۰زانو و آرنـج و مـچ پـا مـي باشـد كـه       

و مفاصل ديگري چـون  ران    مي شود آرتروپاتي را شامل

ــه و مــچ دســتها نيــز  ديگــر از مــوارد  درصــد۱۰و شــا ن

آرتروپاتي را شامل مي شوند كه با توجه به اينكه همگـي  

ايـن   آنها در اندامهاي فوقاني و تحتاني قرار دارنـد بيـانگر  

موضوع است كه آرتروپاتي هموفيليك تحـرك و كـارآيي   

كشورهاي مختلف جهت  .)۱(دف گرفته استهرا بيماران 

 در حال حاضر كنترل موارد همارتروز و كاهش عواقب آن

 از رژيمهاي درماني مختلفي استفاده مي كنند كه عبارتند از 

شروع تزريقات هفتگي و مرتـب فـاكتور   (اوليه  يريشگيپ

( ثانويـه    يريشگي، پ)ز شروع اولين موارد همارتروزقبل ا

ر بعد از اولين موارد شروع تزريقات هفتگي و مرتب فاكتو

. )۲و۳(و تزريق فـاكتور فقـط بـه هنگـام نيـاز     ) همارتروز

اوليـه و   يريشـگ يجميع مطالعات انجام شده بر توانـايي پ 

ثانويه در كاهش چشمگير شـيوع و شـدت آرتروپـاتي در    

جهــت بررســي و  .)۲(بيمــاران هموفيليــك تاكيــد دارنــد 

ــك از    ــراد هموفيلي ــل اف ــايي مفاص ــعيت نه ــابي وض ارزي

روشهاي مختلفي استفاده مي شود كه يكي از ساده ترين و 

كاربردي ترين روشـها اسـتفاده از جـداول امتيـازدهي بـه      

توصيه نوع مفاصل بر اساس معاينات فيزيكي مي باشد كه 

 گيلبرت شده از طرف فدراسيون جهاني هموفيلي مقياس 

در كل عقيده بـر ايـن اسـت كـه      ).۴ (انتخاب شده است

مفاصــل بيمــاران هموفيليــك بهتــرين  وضــعيت فيزيكــي

شـاخص ميــزان توجـه يــك نظــام بهداشـتي بــه بيمــاران    

ــر ــت و اث ــك و كفاي ــاني  هموفيلي بخشــي رژيمهــاي درم

  ايران جهت   رژيم درماني مورد استفاده در. )۴(باشد مي

  

مقـدار   يل کميبه دللي يكنترل همارتروز در بيماران هموف

ر فقـط بـه هنگـام    اكتورژيم تزريق فو  قاکتور در دسترس

قابـل   يقبل ايه تاكنون مطالعه ن منطقهيدر ا نياز مي باشد

ـ در جهت مقايسه كمـي كفا   يتوجه ت آن بـا رژيمهـاي   ي

در  .در كشورهاي ديگر بعمل نيامـده اسـت  درماني مشابه 

اين مطالعه سعي شده است كـه ضـمن بررسـي وضـعيت     

ا مفاصل بيماران هموفيليك مراجعه كننده به بيمارستان شف

و شـدت   عبا اسـتفاده از مقيـاس گيلبـرت و تعيـين شـيو     

آرتروپاتي در آنها، ميزان مصـرف سـرانه فـاكتور در طـي     

يكسال براي آنها محاسبه شده و ضمن مقايسه با آمارهاي 

مشابه از كشورهاي ديگر كفايت نظام بهداشتي ما در رابطه 

  .دكنتي در بيماران هموفيلي بررسي با كنترل آرتروپا

  

  ررسي روش ب

در . توصيفي انجام پـذيرفت  -اين مطالعه به روش مقطعي 

اين پژوهش بيماران هموفيلي مراجعه كننده به بيمارسـتان  

شفا كه در درمانگاه هموفيلي پرونـده داشـتند و بـه طـور     

معاينه و بررسـي و يـا جهـت گـرفتن       جهت انجام مرتب

در طـي يـك   فاكتور به بيمارستان شفا مراجعه مي كردنـد  

بـر اسـاس جـدول ارزيـابي     . ه يكساله بررسي شـدند دور

فيزيكي وضعيت مفاصل پيشـنهادي از طـرف فدراسـيون    

وضعيت ) ۱جدول(اني هموفيلي يعني مقياس گيلبرت جه

مفاصل آنها از نظر درجات آرتروپاتي بررسي و امتيازبندي 

براي تكميـل   دشده و در فرم پرسشنامه مخصوص ثبت ش

يـك متـر    ازعيت مفاصـل  فيزيكي وضـ در جدول ارزيابي 

يك نقاله بـزرگ   از ري طولها وپارچه اي جهت اندازه گي

در اين . ندازه گيري زوايا محاسبه مي شدندجهت ا مقوايي

 -زانوهـا  (  مفصـل شـاخص   ۶بررسـي  بـراي   جدول كه

، امتياز مفاصل زانـو و مـچ   طراحي شده) ها و مچ ها آرنج

در نظـر   ۱۰ا آرنج ها از صفر ت  و براي ۱۲پاها از صفرتا 

مفصـل از حـداقل    ۶گرفته مي شود كه در مجموع بـراي  

. مي باشد) x۲+۱۲ x۴ ۱۰(  ۶۸تا حداكثر ) ۶ تا   ۰(صفر
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هر بيمار فقط يك بار در طي دوره مطالعه بررسي مي شد 

همـارتروز در بيمارسـتان    فقره يك و از بيمارانيكه بعلت 

د و بستري مي شدند در حين بستري معاينه بعمل نمي آمـ 

معاينه آنها موكول به مراجعات بعدي به درمانگاه هموفيلي 

 ميزان فاكتورمصرفي. يا داروخانه بيمارستان شفا مي شدو 

ي از فـاكتور تحـويل   نمـودن  در طي يكسال هـم از جمـع  

داروخانـه بيمارسـتان در طـي يكسـال و نيـز فاكتورهــاي      

مصرفي در طي دوره هاي بستري بيماران در طي يكسـال  

سن و نوع و . بيمار به تفكيك محاسبه و ثبت شد ربراي ه

ـ   ده شدت بيماري نيز بر اساس كارتهاي همـوفيلي و پرون

 يهادر نهايـت جـدول   .بيماران در پرسشنامه ثبـت شـدند  

 -نـوع همـوفيلي    -توزيع فراواني متغيرهاي سن  ) ۲و۳(

محـل مفاصـل    -تعداد مفاصل گرفتـار   -شدت هموفيلي 

فاصـل در مقيـاس گيلبـرت و    گرفتار و شدت گرفتـاري م 

ميزان فاكتور مصرفي در طي يكسال براي بيماران محاسبه 

ــز    ــزي و ني ــرايش مرك ــا شاخصــهاي گ ــر اســاس آنه و ب

  .تهيه شدپراكندگي 

  يافته ها 

بـه  كننده هموفيلي مراجعه بيمار مورد  ۱۳۸در مجموع از 

بيمارستان شفا همگي آنها مورد بررسي قـرار گرفتنـد كـه    

  .بودنـد  Bمـورد همـوفيلي    ۲۶و  Aفيلي مورد همو ۱۱۲

نـوع  ) درصـد ۷۰(  مـورد  ۹۷، مورد هموفيلي ۱۳۸از بين  

مــورد   ۱۵نــوع متوســط و   ) درصــد ۱۹( ۲۶شــديد و  

، كه به تفكيك ) نوع خفيف بيماري را داشتند) درصد۱۱(

ميانگين . نمايش داده شده است ۲نوع هموفيلي در جدول 

سـال   ۶۹داكثر و حـ  ۱ل و حداقل سا ۸۲/۲۱سني بيماران 

و ) درصـد ۸۲(مـورد   ۱۱۳مفصل زانو با  ) .۱جدول ( بود

( مـورد   ۹۴و مچ پاها با ) درصد۷۴(مورد  ۱۰۲آرنج و با 

بودند و بـا فراوانـي نسـبتاً     ين مفاصلترگرفتار) درصد۶۸

مورد و مچ دستها  ۵مورد و شانه با  ۷با  ران كمتر مفصل 

گرفتار مفاصل  دامنه تغييرات شدت .مورد قرار داشتند ۴با 

در مقياس گيلبرت براي بيماران هموفيلي مراجعه كننده به 

و   ۶۷/۱۴بـوده بـا ميـانگين     ۳۶بيمارستان شفا از صفر تـا  

تعداد مفاصـل گرفتـار در   ). ۱جدول ( ۴۲/۹انحراف معيار 

متغير بود كه  ۸بيماران هموفيلي در اين بررسي از صفر تا 

ميـانگين  ) . ۳و ۱ هايجـدول ( بوده است ۴۳/۳ميانگين آن 

بـراي   ۸واحـد فـاكتور    ۳۸۷۷۰فاكتور مصـرفي در سـال   

ــوفيلي  ــاران هم ــاكتور  ۲۳۵۶۲و  Aبيم ــد ف ــراي  ۹واح ب

  .بوده است Bبيماران هموفيلي نوع
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  )مقياس گيلبرت(ارزيابي فيزيكي مفاصل : ۱جدول 

  

  

  

  

  

  

 يافته فيزيكي امتياز  امتيازدهي ۀنحو

  طبيعي= ٠

درصورتيكه سينوويت مزمن وجود داشته )s(وجود تورم،= ٢

  باشد

 رمتو ٢)+s(يا ٠

  سانتيمتر ١كمتر از = ٠

  سانتيمتر ۱در صورت بيشتر بودن از = ۱

 آتروفي عضالني ١تا ٠

 .فقط براي زانو ومچ پا اندازه گيري ميشود: اختالل در امتداد طبيعي مفاصل 

  درجه والگوس ٧تا ٠= ٠

  درجه واروس٥تا  ٠درجه والگوس يا  ١٥تا  ٨= ١

 درجه واروس٥درجه والگوس يا ١٥بيش از= ٢

 زانو ٢تا  ٠

  طبيعي= ٠

  درجه واروس٥درجه والگوس يا١٠كمتر يا مساوي= ١

 درجه واروس٥درجه والگوس يا ١٠بيش از = ٢

 مچ پا ٢تا  ٠

  طبيعي= ٠

 وجود كرپيتوس= ١

 كرپيتوس هنگام حركت ١تا  ٠

  كامل حركات مفصل نهدرصد كاهش دام١٠كمتر از = ٠

  ركات مفصلكامل ح دامنهدرصد از ٣٣تا  ١٠كاهش بين= ١

 كامل حركات مفصل دامنهدرصد از ٣٣كاهش بيش از = ٢

 حركا ت مفصل نهدام ٢تا  ٠

  درصدجمود مفصلي در حالت خم شدگي١٥كمتر از = ٠

درصدجمود مفصلي در حالت خم شدگي در ١٥بيش از = ٢

 مفاصل هيپ يا زانو يا حالت پا اسبي در مفصل مچ پا

 جمود مفصلي تثبيت شده ٢يا  ٠

  عيطبي= ٠

  وجود ناپايداري بدون نياز به نگهدارنده= ١

نا پايداري شديد كه عملكرد مفصل را مختل كرده و نياز = ٢

 به نگهدارنده دارد

 عدم پايداري مفصل ٢تا ٠

 امتياز كلي ١٢تا  ٠ براي زانو يا مچ پا

 ١٠تا  ٠ براي آرنج
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  شاخصهاي گرايش مركزي و پراكندگي براي متغيرهاي سن ،تعداد مفاصل گرفتار و ارزيابي فيزيكي وضعيت مفصل : ۲جدول

  .در مقياس گيلبرت

  حداكثر  حداقل  معيار انحراف  ميانه  ميانگين  مقاديرغيرمعتبر  مقاديرمعتبر  

  ۶۹  ۱  ۱۹/۱۲  ۲۰  ۸۲/۲۱  ۰  ۱۳۸  سن

  ۸  ۰  ۹۷/۱  ۴  ۴۳/۳  ۰  ۱۳۸  گرفتار تعدادمفاصل

  ۳۶  ۰  ۴۲/۹  ۱۵  ۶۷/۱۴  ۰  ۱۳۸  مقياس گيلبرت

  

 
  تعداد مفاصل گرفتار در بيماران هموفيلي بيمارستان شفا به تفكيك شدت بيماري : ۳جدول 

  تعداد مفاصل گرفتار
  شدت هموفيلي

  تعداد كل
  شديد  متوسط  خفيف

۰  ۱۵  ۳  ۲  ۲۰  

۱  -  ۵  ۴  ۹  

۲  -  ۵  ۷  ۱۲  

۳  -  ۲  ۱۴  ۱۶  

۴  -  ۶  ۲۴  ۳۰  

۵  -  ۵  ۳۱  ۳۶  

۶  -  ۰  ۱۳  ۱۳  

۷  -  ۰  ۱  ۱  

۸  -  ۰  ۱  ۱  

  ۱۳۸  ۹۷  ۲۶  ۱۵  تعداد كل

  بحث 

طبق آمارهاي موجود از كشورهاي مختلـف نـوع خفيـف    

مـوارد بيمـاري را    درصـد ۳۰تـا   ۱۵بيماري هموفيلي بين 

دهد   در حاليكه در بررسي حاضر در بيمـاران   تشكيل مي

و  درصـد ۸۹هموفيلي بيمارستان شفا نوع شديد و متوسـط 

در . درصد مـوارد را تشـكيل مـي داد   ۱۱ع خفيف فقط نو

مـيالدي   ۲۰۰۵بررسي انجام شده در گرجسـتان در سـال   

مشـكل مشـابهي وجـود    ) ۸(توسط كيرتاوا و همكارانش 

داشته كه آن را ناشي از عدم دسترسي به مراكز مجهز براي 

تشــخيص بيمــاري در بســياري از منــاطق آن كشــور نيــز 

خفيفي كه سابقه خـانوادگي   تشخيص و ثبت ناكافي موارد

ميانگين . يا تروما يا نياز به جراحي نداشته اند ، دانسته اند 

سال بوده كه در مقايسه  ۸/۲۱سني بيماران در اين بررسي 

سـال   ۲۳و فرانسه ) ۵( سال بوده  ۲۵با آمار گرجستان كه 

بيمـاران همـوفيلي مـا كمـي     )   ۷( سال ۲۶و لهستان ) ۶(

د كه ميتواند تا حدي ناشي از  مـرگ  جوانتر بنظر مي رسن

ر باالي بيماري در سالهاي قبـل و كـاهش محسـوس    يو م

در ضـمن جوانتربـودن   . ال باشـد افراد هموفيليك با سن با

شده ما به اين معني اسـت كـه در صـورت     يبيماران برس

وجود و يا تداوم آرتروپاتي هموفيليك و معلوليتهاي ناشي 

ي ما مـدت طـوالني تـري بـا     از آن بيماران و نظام بهداشت

  .د بودمشكالت ناشي از آن دست به گريبان خواهن
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در بيماران هموفيلي در بررسي ما مفصل زانو گرفتارترين 

و بدنبال آن آرنج و مچ پاهـا  ) موارد درصد۸۲(مفصل بوده

بودند كه در مطالعه انجام شده توسط داليان  و همكارانش 

مطالعه انجـام شـده   و ) ۸(ميالدي در تركيه ۲۰۰۰در سال 

 ۲۰۰۶در لهستان توسط وينـديگا و همكـارانش در سـال    

در بررسـي  . ده اسـت نيز همين توالي ذكر شـ ) ۷( ميالدي

برآورد  ۴/۳داليان و همكارانش ميانگين مفاصل گرفتار را 

كرده بودنـد كـه در بررسـي بـر روي بيمـاران همـوفيلي       

ميـزان   قريبـاً همـين  مراجعه كننده به بيمارستان شفا نيـز ت 

  .بدست آمده است

ميانگين شدت آرتروپـاتي در بيمـاران همـوفيلي مراجعـه     

در كـل   ۶۷/۱۴كننده به بيمارستان شفا در مقياس گيلبرت 

در مـوارد همـوفيلي شـديد بـوده      ۹/۱۷موارد هموفيلي و 

است كه در مقايسه با آمار كشورهاي ديگر ماننـد لهسـتان   

 ۷/۷ي در مقايسه بـا  تقريباً قابل قياس بوده ول) ۷(۹/۱۵با 

بسيار بيشتر مي )  ۶( در هلند و سوئد  ۲و ) ۶( در فرانسه

باشد كه نشان دهنده وخيم تر بودن وضـعيت ارتوپـديك   

مفاصل بيماران در بررسي ما نسبت به بررسي هاي مشابه 

در مطالعـه انجـام شـده در    . مي باشد گريدر كشورهاي  د

عـددي قابـل    كه) ۷( لهستان توسط وينديگا و همكارانش

قياس با بررسي ما را بدست آورده بودند علت باالتر بودن 

گر ياعداد حاصل از مقياس گيلبرت نسبت به كشورهاي  د

كـه آنهـا هـم از رژيـم     ) ۹( و اسـپانيا  ) ۶۹( مانند فرانسه

درماني تزريق فاكتور فقط به هنگام نياز استفاده مي كردند، 

ه بـود و پيشـنهاد   كم بودن ميزان فاكتور مصرفي عنوان شد

كرده اند كه جهت رسيدن به سطح كنترل همارتروزدر آن 

برابـر افـزايش    ۳تـا   ۲كشورها بايد بودجه تهيه فاكتور به 

ميانگين  فاكتور مصرفي در طي سال بـراي بيمـاران   . يابد 

بـراي   ۸واحـد فـاكتور    ۳۸۷۷۰هموفيلي بيمارستان شـفا،  

ــوفيلي  ــاران هم ــاكتور  ۲۳۵۶۲و  Aبيم ــد ف ــراي  ۹واح ب

بوده است كه بعنوان مقايسه در لهستان  Bبيماران هموفيلي

و در بيمـاران   ۷۲۰۰۰ايـن ميـزان    Aدر بيماران هموفيلي 

و در ) ۱۰(واحـد بـوده اسـت    ۶۶۰۰۰حدود  Bهموفيلي 

 ۹۸۰۰۰و  ۱۱۰۰۰۰فرانسه و اسپانيا اين ميزان بـه ترتيـب   

  .)۶و  ۹(بوده است  Bو  Aبراي بيماران هموفيلي 

اعداد بوضوح بيانگر اين است كه ميـزان مصـرف    مقايسه

فاكتور در بررسي ما بشدت كمتر از حتي كشـور لهسـتان   

بوده است كه خـود بمراتـب كمتـر از كشـورهايي چـون      

بيماران هموفيلي  فرانسه و اسپانيا سرانه مصرف فاكتور در 

در نتيجه اين بررسي مشخص شد كه سرانه مصـرف  . دارد

بت به بيماران كشورهايي كـه كنتـرل   فاكتور بيماران ما نس

مناسبتري برهموفيلي دارند بمراتب پـائين تـر اسـت و در    

نتيجه وضعيت ارتوپديك مفاصـل بيمـاران همـوفيلي مـا     

بسيار بدتر بوده و تداوم اين مسئله و پيامـدهاي ناشـي از   

حركتـي و  جسـمي و  آن باعث ايجاد معلوليتهـاي شـديد   

ار مضـاعفي بـر سيسـتم    در بيماران خواهد شد كه برواني 

ل کمبـود  يبدل يريشگيبهداشتي ما خواهد داشت  درمان ب

  .ستيفاکتور بخصوص در شهرستانها  هنوز ممکن ن

  

  يقدردان

ور پقه يوخا نم صد يلحه شانه مسئول برستارز خانم صاا

قه يوخانم دکترصـد  يليبخش ودرمانگاه هموف يه منشيعط

 يهمکار يبرسن يمسئول داروخانه  که در انجام ا يصادق

  . شودي م يقدر دان انه داشتند تشکر ويصم
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