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  هموفیلی رانبیما در ادمو فمصر لختالا سیربر

 19-19 لسا انهدزا صغرا علی نستاربیما در

 دکتر مجید نادری

فوق تخصص خون و انکولوژی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مرکز تحقیقات سالمت کودکان و نوجوانان زاهدان، 
 زاهدان، ایران

 دکتر زهرا چایچی

 ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایراندکترای عموم

 فائزه سرحدی، ایمان دهباشی

و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  دانشجوی کارشناسی پرستاری
 زاهدان، ایران

Faezeee.sarhadi75@gmail.com* 

 هچکید

 شهر صغرا علی نستاربیما در هموفیلی رانبیما در ادمو فمصر لختالا سیربر ،رحاض مطالعه منجاا از فهد: فهد و مقدمه
 .ستا دهبو انهدزا

 رانبیما را ريماآ ي جامعه. شد منجاا مقطعی رتصو به که دبو تحلیلی،توصیفی عنو از حاضر هشوپژ: رکا روش و ادمو
 بر ما يها داده آوري جمع. انددهدا تشکیل انهدزا نشهرستا صغرا علی نستاربیما به هکنند جعهامر لسا 21 يباال هموفیلی

 هماهنگی از پس ابتدا در.دبو مسو یشایرو ادمو و رسیگا،لکلا به بستگیوا يغربالگر نموآز ي پرسشنامه و طالعاتیا مفر سساا
 و هشد آوري عجم ها مفر ،تکمیل از پس و شد یعزتو رانبیما بین ها پرسشنامه و طالعاتیا مفر صغرا علی نستاربیما یاستر با
 .یددگر spss ارفزا منر وارد حاصله تطالعاا

 ربیما. 28نددبو مذکر ربیما 65 و مونث ربیما 12 ادتعد ینا از. شدند مطالعه وارد ربیما 08 ادتعد مطالعه ينتهاا در: نتایج
 تشد میانگین و نددار درد، نددنمو نبیا(  65/6)% ربیما 25 مطالعه ردمو ادفرا بین از.شتنددا ادمو فمصر لختالا( 8/ 56)%

 وهگر دو ینا بین داريمعنا ريماآ فختالا درد تشد نظر از. ستا دهبو 28-2) نجر) 1/21±0/12 مطالعه ینا در ادفرا درد
 در ادمو فمصر ءسو سابقه،سن،جنسیت نظر از داد ننشا ما يها سیربر همچنینp.vale = 0.212)).شتاند دجوو

 داري معنی فختالا يگیردر مفاصل ادتعد و یافتیدر دينعقاا رفاکتو عنو، دينعقاا رفاکتو دکمبو عنوت،تحصیال انمیزاده،خانو
 نظراز  وهگر دو ینا بین که حالی در (p.vale < 0.05) .شتدا دجوو لنرما رانبیما با مقایسه در فمصر ءسو با رانبیما بین

 (p.vale > 0.05) .نشد همشاهد داري معنی فختالا ريبیما تشخیص سن و درد دجوو تمد،حیاجر سابقه دجوو

 رانبیما در فمصر ءسو يباال عشیو به توجه با دکر نبیا انتو می پایانی يگیر نتیجه انعنو به و مطالعه ينتهاا در: ينتیجهگیر
 در گیرافر حمایتی نمادر و بهتر مدیریت ايبر هاییرهکارا گرفتن نظر در جامعه عمومی جمعیت به نسبت هموفیلی به مبتال

 .باشد می زنیا ردمو ربیما ینا

 وابستگی به مواد ، سوء مصرف مواد هموفیلی،کلمات کلیدی : 
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 مقدمه و بیان مسئله

د بسته به جنس یعنی کمبول واختالو دو است اپالسما ي تئین هاوپراز نقص یکی از ثی پالسما ناشی دي ارنعقات اختالالاکثر ا

ري ست . بیماوف اهموفیلی معرري بیماان اشد که تحت عنومی به شناخته شدت ختالالاکثر ل امسئو 9و  8ي هارفاکتو

به ن جهاه گستردر نفر ار هز 400د می شوآورد ست. که برابسته به جنس درزادي واماه هندي دخونریزري هموفیلی یک بیما

 مبتال باشند .ري ین بیماا

 د :صلی تقسیم می شواسته د 2به ري ین بیماا

 د.می شود یجاارد( اصد مودر 80)در  8ر فاکتود ل کمبولیدکالسیک که به ع یا نو Aهموفیلی -

 د.می شود یجاا 9ر فاکتود لیل کمبودکریسمس که به ري یا بیما Bهموفیلی -

می گیرند: ار هموفیلی قرري یر مجموعه بیماري در زعالئم بیماه و ندد آوریگر نیز با توجه به علل بوجوري دبیمادو همچنین 

می د یجاا 8ر فاکتود جوم ولیل عددند که به ایلبرن وفوري بیماو می کند وز بر 12ر فاکتود بولیل کمدهاگمن که به ري بیما

هر از تی ربه عباد و بر می گیرارد را در صد کل مودر 85تا  80ود حدده و در بیشتر بو Bهموفیلی از  Aهموفیلی ع شیود.شو

 (13).باشد می 8ر فاکتور کال ختالایا د کمبور چادمذکر یک نفر زاد نو 10000

 

رخ مفصل درون کوتاهی ت مدي در یزن رخور با 3تا 2قتی ص وبه خصود،می شووع شروز تررپاتی هوفیلیک با هماوترآر

ر مفاصل گرفتال در ختالاهد شد که منجر به اخور شکاژي آیولوو رادبالینی رت پاتی هموفیلیک به صووترآرسپس (1)هدد

ران خل مفصل بیماي دایزن رخواز ناشی دن درد کر کشوفراي مسکن بري اهر از دارومکرده ي ستفاا(2)ید.دهد گراخو

س سترر از اندگی سرشاو زیت ودمحد،جسمیت بر مشکالوه عال (3)د.ها می شوداروین انها به آبستگی واهموفیلی منجر به 

ت کاهش عزو گی دسرفانی مثل ت رواختالالاز انهایت سبب برخی و در شته اگذران بیما یناجتماعی اتاثیر منفی بر شخصیت 

ف مصرء سوع شیورد مودر طالعاتی اما ا(5). نده اسی شدرقبل برت مطالعادر نی هموفیلی ي رواجنبه ها(4)د.نفس می شو

ف حاضر با هدي ست. مطالعه ه انشدارش حاضر گزل حادر جتماعی دي و امل فراهموفیلی با توجه به عوران بیمااد در مو

 ست.اگرفته رت صوآن مل موثر بر اختن به عوداپرو هموفیلی ن رابیمااد در موف مصرع شیوان میز

ما ممکن ، اهددمی ن نشاه را شدل مبوپالستین فعاوترن طوالنی شد، متوسط هموفیلیو شدید ارد موي در غربالگري هان موآز

د کمبوت ثباا وها رقیق فاکتوي دگیرازه نداندهد . تشخیص قطعی هموفیلی با رخ هموفیلی خفیف ن در ین طوالنی شداست ا
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دي نعقاي اهارهموفیلی با سطح فاکتوران بیماي در خونریزت ختالالت اکلی شدر ست . به طواپذیر ن مکاا 9یا  8ي هارفاکتو

 (14)ست.ه اشدن داده یر نشاول زجددر ست که ط اتبادر ار

 یافته ها

ان هدزاصغر اعلی  نستاربیمادر هموفیلی ران بیمااد در موف مصرل ختالاسی ربرف حاضر که با هدي مطالعه ي نتهادر انتایج: 

مذکر ر بیما 56و  30/0% )مونث)  ربیما 24اد ین تعد.از امطالعه شدند ر وارد بیما 80اد تعد،شد م نجاا 92-91ل سا

اد موف مصرل ختالا (35/0%)ر بیما 28،گرفتندار قر مطالعهرد که موري بیما 80بین از  1)دار ند .)نمودبو (%70/0)

مطالعه  یناد در افرت درد امیانگین شدو ند ،درد دارند دنمون بیا (57/5%)ر بیما 46مطالعه رد مواد فراین باز شتند.دا

ون بدران بیماو در  1/71±8/53 ادموف مصرء با سوران بیمات درد در ست. میانگین شدده ابو 10-1)نج )ر 8/21±2/12

 p.vale)شت.)اندد جووه وگردو ین ابین داري معناري ماآ فختالت درد انظر شداز ست. ده ابو 2/54±7/77اد موف مصرء سو

= 0.212 

ر فاکتود کمبوع نوت،تحصیالان میزاده،خانواد در موف مصرء سابقه سو،سن،نظر جنسیتن داد از ما نشاي سی هارهمچنین بر

مقایسه با ف در مصرء با سوران بین بیماداري معنی  فختالي اگیردرمفاصل اد تعدو یافتی دي درنعقار افاکتوع نودي ،نعقاا

د درد و جوت ومد،حیاسابقه جرد جوونظر وه از گردو ین احالی که بین در  (p.vale < 0.05)شت. د داجول ونرماران بیما

 (p.vale > 0.05)نشد. ه مشاهدداري معنی  فختالري اسن تشخیص بیما

 ادموف مصرء مطالعه به تفکیک سورد موي مقایسه برخی متغیرها 1.ولجد

 

 ادموف مصرء به تفکیک سواد فردي در انعقاي اهارفاکتود نی کمبواوامقایسه فر 2.ولجد
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 ادموف مصرء به تفکیک سواد فردر ایافتی دي درنعقار افاکتوع نی نواوامقایسه فر 3.ولجد

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

6811 
 

 

 

 ادموف مصرء به تفکیک سواد فرد درد در اجوت ومقایسه مد 4.ولجد

 

 

 ادموف مصرء به تفکیک سواد فردر اري مقایسه سن تشخیص بیما 5.ولجد

 

 

 ادموف مصرء به تفکیک سواد فردر اگیر درمفاصل اد مقایسه تعد 6.ولجد
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 مصرفیده ماع به تفکیک نوران بستگی بیماان وامقایسه میز 7.ولجد
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 ادموف مصرء به تفکیک سواد فردر انی جنسیتی اوامقایسه فر 1.دار نمو
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 ادموف مصرء به تفکیک سواد فرت درد در امقایسه میانگین شد 2.دار نمو

 بحث

نه تنها د عتیا.است ه احاضر شناخته شدن جتماعی قرو امانی ، درشتیابهدت مشکالاز یکی ان به عنور مخداد به مود عتیاا

ري و بزهکاق، یش طالافزاجتماعی نظیر ي اسیب هاآبلکه دد می گرد فردر نی و رواعمیق جسمی و شدید ي سیب هاآمنجر به 

علی ن ستاربیمادر هموفیلی ران بیمااد در موف مصرل ختالاسی ربرف حاضر که با هدي مطالعه  (15)داردبر در نیز ري را بیکا

دي عااد فرف در امصرع شیواز باالتر ر شتند که بسیااد داموف مصرل ختالران ابیما 35%سی ما ربردر شد.م نجاان اهدزا صغرا
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ف مصرء سوع شیود گرفته بورت نیز صوان یردر امزمن ي هارمینه بیمادر زسایر مطالعاتی که در لبته ا(9)دبو 12.5%جامعه 

داري معنی ان شتند که به میزدرد دا 57.7 %ران بین بیمادر  (10,11)د.جامعه بواد فرع در اشیواز باالتر ران بین بیمادر 

و شتند ف دامصرء هی که سووگردو ین ابین داري معناري ماآ فختالت درد انظر شد ازحالی که د در بول نرماوه گراز بیش 

 شت.اندد جول ونرماوه گر

ران مقایسه با بیماف در مصرء با سوران بیماداري در معنی ان به میزاده خانواد در موف مصرء سابقه سون داد مطالعه ما نشا

نظر وه از گردو ین ابین ن داد ما نشاي سی هاربر (7,11)دبوه مدآنیز نتایج مشابه بدست ت سایر مطالعاد.در بیشتر بول نرما

در  86ل سادر نیز که ي یگردمطالعه مشابه در نشد. ه مشاهدداري معنی ف ختالري اسن تشخیص بیماو حی اسابقه جرد جوو

جنس مذکر داري در معنی ان به میرف مصرء سوان میز (7)مد.آست دمینه به زین در اگرفت نتایج مشابهی رت صوان یرا

ن در چود بور نتظارد اموف ختالان این میزد.ابول سا 20یر زسنین از بیشتر ل سا 20ي سنین باالو در جنس مونث از یشتر ب

ي بیشترع جنس مذکر شیوو سنین باالتر ف در مصرء جمعیت عمومی جامعه هم سوه در شدن داده یگر نشات دمطالعا

سنین ف در مصرء سوع شیو (7)ندم دادنجااهموفیلیک ران یمابروي نش راهمکاو که کریمی اي مطالعه در همچنین (6)دارد

 ند.ادندار سی قرربررد نظر جنسیت موران را از نها بیماآما د.ابیشتر بول سا 20ي باال

درد که د نی بورابیمااز ند بیشتر دکر کرد درد را ذجوونی که رابیماداري در معنی ان به میرف مصرء مطالعه ما سودر 

حالی درین ا(10,12)د.می شوران بیمااد در موف مصرء یش سوافزاباعث وز درد شد که برن نیز بیات طالعاسایر مدر شتند.اند

 اد.ندن نشاداري را معناف ختالوه اگرد درد در دو جوت ومدت درد و سی شدرکه برد بو

ده تحصیل کراد فراز ابیشتر ند دبواد یا بیسواد نی که کم سورابیماداري در معنی ان به میرف مصرء مطالعه ما سودر همچنین 

داري تاثیر معنی ف مصرء سوع بر شیوران بیمات تحصیالان ند میزدنمون بیاران هکاو نتایج مطالعه ما کریمی ف برخالد.بو

،در شتنددا دکمبودي نعقاا 8ر فاکتودر  (64% )شتند ف دامصرء نی که سوراغلب بیمان داد اما نشاي سی هاربر (7)ارد.ند

د جووه وگردو بین داري معنی ف ختالاین نظر و از اشتند د داکمبودي نعقاا 13ر فاکتودر  52%)غلب)ل امانروه حالی که گر

داري در معنی ان به میرف مصرء مطالعه ما سودر  (7,8)ند.دبواده ندرت مینه صوزین در اسی ربرت شت.سایر مطالعادا

شد با ه که مشاهدد حالی بودرین اشتند.امفصلی ندي گیرردکه د نی بورابیما ازشتند بیشتر دامفصلی ي گیردرنی که رابیما

مفصلی تاثیر ي گیرن داد درحالی مطالعه مشابه نشاد.در یش یافته بوافزانیز ف مصرء سوع گیر شیودرمفاصل اد یش تعدافزا

ده از ستفااند اتومی ان یررم در اتوري و بیکاي باالخ نر (7)اردهموفیلیک ندران بیمااد در موف مصرء سوع بر شیوداري معنی 

ي هادبرخی کمبو، هموفیلیرد مودر  (11)کندء لقااجمعیت عمومی جامعه در  حل جایگزینراه یک ان به عنورا مختلف اد مو

ست انها ممکن ، آنتیجهدر  (7)می کندد یجاامبتال اد فري را در ابیشترر فشاد به نوبه خو، نیي رواحمایت هاو مانی ت درمکاناا

دن بوس ستردر دبه ان می تو، ینابر وه کنند. عالده ستفاامختلف اد مودم از سایر مراز ین تنش ها بیشتر ادن بین براي از بر

مل اعواز یگر دیکی ان به عنون ،بلوچستان و سیستان ستاا صبه خصوو فیایی الیل موقعیت جغردبه ان یردر امختلف اد مو

 د.نموره شاا رانین بیمااد در اموف مصرء یش سوافزا
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 نهاییی هگیرنتیج

د در عتیااد و اموف مصرءسون ماي و درختصاصی جهت پیشگیرون و اتکل مدوین یک پروبه تدز باتوجه به مطالعه حاضر نیا

سی جنبه رجهت بري بیشترت مطالعادد توصیه می گرا سد .لذربه نظر می زم الوري وپیش ضراز به هموفیلی بیش ن مبتالیا

 د.گیررت تکل صووین پراین وبه هموفیلی جهت تدن مبتالیار د دعتیااد و اموف مصرء مختلف سوي ها

 دات:پیشنها

گتر ربا حجم نمونه بزو قیق تر ت دمطالعام نجاابه ز نیاع ، همیت موضوو اهموفیلی ران مینه بیمات در زمطالعاد لیل کمبودبه 

می س حساران این بیمااندگی ز کیفیتد بهبواي حمایتی بري هان مادرنظرگرفتن ران و در ین بیمااقیق تر دسی رجهت بر

 .دشو
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