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Abstract
Background and purpose: Neurofibromatosis type 1 (NF1) is a dominant genetic disorder of
the skin and the nervous system that is seen in equal proportions in both sexes. The incidence of NF1 is
about one in every 3,000. Chronic skin diseases have a significant impact on the individual's mental
image and also affect mental health and quality of life. The aim of this study was to investigate the quality
of life in a group of Iranian patients with NF1 suffering from skin problems.
Materials and methods: A cross-sectional, descriptive-analytical study was conducted in 20152017 in 193 patients with NF1 attending the Iranian Neurofibromatosis Society, using convenient
sampling. Data were collected by Skindex-16 quality of life measure which is composed of 16 questions
in three dimensions (emotions, symptoms, and performance). Data were analyzed using SPSS applying
Pearson Correlation and ANOVA.
Results: Of 193 patients with NF1, 69.5% (n=132) were females. The mean age of patients was
31.58±9.21. The mean score for quality of life was 44.88±22.06. In the domains of symptoms, emotions,
and performance the mean scores were 6.57±4.99, 24.76±11.64, and 13.64±8.86, respectively. Quality of
life was not statistically correlated with age and sex, but the relationship between the domain of
symptoms with age was found to be significant (P=0.01).
Conclusion: The results showed that patients with neurofibromatosis have moderate quality of
life and lower quality in terms of emotions and performance. These findings can be used to provide better
health care for this group of patients and improve their quality of life.
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چكیده
سابقه و هدف :نوروفیبروماتوز یک اختالل ژنتیکی اتوزوم غالب پوستی و سیستم عصبی است و به نسبت مسااو رر
هر رو جنس ریده میشور .شیوع این بیمار رر حدور یک مورر رر هر 0333نفر است .از آنجاییکه بیمار هاا مانمن پوسات
تاثیر به سنایی رر تصویر ذهنی فرر از خور رارر ،رو سالمت روان و کیفی زندگی نین تاثیر میگذارر .این مطالعه با هدف
تعیین کیفیت زندگی ررگروهی از بیماران ایرانی مبتال به نوروفیبروماتوز نوع یک با تاکید بر مشکالت پوستی انجام گرفت.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی ،رر سال ها  9014-9016با استفاره از نموناه گیار رر
رسترس رو  910بیمار مبتال به نوروفیبروماتوز نوع یک ،مراجعه کننده به انجمان نوروفیبرومااتوز ایاران انجاام شاد .ابانار
گررآور راره پرسشنامه کیفیت زندگی  Skindex-16رارا  96سوال رر ابعار عواطف ،عالئم و عملکرر بوره است .برا
تحلیل رارهها از نرم افنار  SPSSو آزمون ها آمار توصیفی و تحلیلای پیرساون و آناالین واریاانس ) اساتفاره گرریاد و
سطح معنی  p>3/30رر نظر گرفته شد.
یافتهها :از  910بیمار مبتال به نوروفیبروماتوز نوع یک 61/0 ،ررصد  )901بیماران زن بورند .میانگین سنی کل بیماران
 09/05±1/19سال بوره است .میانگین نمره کیفیت زندگی  44/55±11/36و رر حیطه ها عالئم ،عواطاف و عملکارر باه
ترتیب  14/56±99/64 ،6/05±4/11و  90/64±5/56بوره است .کیفیت زندگی با سن و جنس رابطه آمار نشان نادار اماا
حیطه عالئم با سن رابطه معنارار راشته است .)p=3/39
استنتاج :نتایج این مطالعه نشان رار به طور کلی بیماران نوروفیبروماتوز از کیفیت زندگی متوسط و از نظار عواطاف و
عملکرر از کیفیت ر و به پایین برخوررارند .از این یافته ها می توان برا ارائه خدمات سالمتی بهتر به این گروه از بیماران و
ارتقا کیفیت زندگی آنان استفاره نمور.
واژه های کلیدی :کیفیت زندگی ،نوروفیبروماتوز یک ،بیمار ها ژنتیکی ،ایران

مقدمه
نوروفیبروماتوز یک بیمار ژنتیکی میباشد که باه
رو نااوع مجاانا  9و  ،1و بااا شاایوع متفاااوت رر جوام ا

مختلف ریده میشور .شیوع این بیمار نارر ،یک مورر
رر هر  0333نفر رر جمعیت عمومی میباشد .)9

مولف مسئول :لیال جویباری -گرگان :شصتکال  ،رانشگاه علوم پنشکی گلستان ،مرکن تحقیقات پرستار
 .9رانشجو پنشکی ،کمیته تحقیقات رانشجویی ،رانشگاه علوم پنشکی گلستان ،گرگان ،ایران
 .1رانشجو پرستار  ،کمیته تحقیقات رانشجویی ،رانشگاه علوم پنشکی گلستان ،گرگان ،ایران
 .0رانشیار  ،گروه پرستار  ،مرکن تحقیقات پرستار  ،رانشگاه علوم پنشکی گلستان ،گرگان ،ایران
 .4استاریار ،گروه پوست ،رانشکده پنشکی ،رانشگاه علوم پنشکی گلستان ،گرگان ،ایران
 .0مربی ،واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان پنج آذر ،رانشگاه علوم پنشکی گلستان ،گرگان ،ایران
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کیفیت زندگی در گروهی از بیماران ایرانی مبتال به نوروفیبروماتوز
نوع یک ،با تاکید بر مشکالت پوستی

پژوهشی

آیدا سوقی و همکاران

است که قسمتهاا مختلاف بادن شاامل اساتخوانهاا،

خصوص تجارب بیماران ایرانی مبتال به نوروفیبرومااتوز

رستگاه عصابی ،بافات نارم ،پوسات و عارو را ررگیار

طاای سااالهااا  1391تااا  1395نشااان رار بیماااران از

مینماید  .)1تشخیص بالینی بیمار براساس حضور حاداقل

استیگما ناشای از بیماار  ،متفااوت باورن از ساایرین،

رو مورر از هفت مورر معیارها تشخیصی موسسه ملای

آسیبپاذیر و ررر رناج مایبرناد  .)93از آنجااییکاه

بهداشاات  )NIHماایباشااد کااه از ویژگاایهااا متماااین

ررک بیمار مبتال باه نوروفیبرومااتوز از بیماار خاور و

تشخیصی آن تومورها چندگانه خوش خیم و نرم به نام

خدماتی که نیااز رارر رچاار اخاتالل میشاور ،سانجش

نوروفیبروما  )NFsو قسمتهایی از پوست که پیگمانتاه

کیفیت زندگی رر این بیماران میتواناد منجار باه بهباور

 )café-au-laitمیباشد .)0

کیفیت ررمان گررر  .)99ارزیاابی کیفیات زنادگی )QOL

این بیمار عصبی پوستی ،باار اجتمااعی و روانای قابال

رر بیماران مباتال باه نوروفیبرومااتوز ناوع یاک ،مشاکل

شده به نام نقاط شیر قهوها
توجها را برا

افرار مبتال به وجور میآورر .)4

است و نیااز باه پرسشانامههاا خااص بیماار هاایی باا

کیفیت زندگی ،مفهومی چند بعد و پیچیاده رارر

عوارض پوستی رارر  .)91تاکنون برا ارزیاابی کیفیات

که رر برگیرنده عوامل عینی و ذهنی اسات .اغلاب کیفیات

زندگی این بیماران از پرسشنامه هاا  ،SF36پرسشانامه

زندگی ،به عنوان ررک شخصی از رضایت رر زندگی،

کیفیاات زناادگی کورکااان مبااتال بااه نوروفیبروماااتوز

سالمت جسمی ،سالمت اجتماعی و خاانوارگی ،امیادوار

 skindex-29)PedsQLNF1و  ،skindex-16پرسشااااانامه

و سالمت روانی بیمار میباشد  .)0کیفیت زنادگی یاک

 933سااوالی کیفیاات زناادگی سااازمان جهااانی بهداشاات

حیطه حیاتی رر پنشکی است که از ریدگاه روانشناختی

 )WHOQOL-100استفاره شاده اسات  .)94،90،99،0رر

بسیار اهمیت رارر و تماام جنباههاا رفااه بیمااران را باا

مطالعه حاضار از نساخه  96ساوالی پرسشانامه Skindex

اشاره به بیمار هایی که با آن مباارزه مایکناد ،تعریاف

استفاره شده است Skindex .برا مطالعاه اثارات طیاف

میکند  .)6کیفیت زندگی به عنوان نشانگر مهم پیشرفت

گستررها از بیمار ها پوساتی رو کیفیات زنادگی

بیمار و یکی از معیارها بعاد از اقادامات ررماانی باه

بیماران استفاره شده است و همچنین برا پاسخگویی به

شمار میرور .کیفیت زندگی ممکن است باا اساتفاره از

سواالت پژوهشی این تحقیقات به بینشها جدید رر

مصاحبه نیمه ساختار ،پرسشنامههاا عماومی و اختصاصای

مااورر اطالعااات مراقباات از بیمااار منجاار مایگااررر .)99

یک بیمار مورر ارزیابی قرار گیرر  .)5پوست وسای تارین

 Skindexیک ابنار عمومی است و میتواند رر هر ناوع

ارگان بدن است و تغییارات مختلاف مورفولاوژیکی رر

بیمار پوستی مورر استفاره قرار گیارر .از ایان رو ،ایان

پوست باعث کاهش چشمگیر کیفیت زندگی مایشاور.

ابنار می تواند برا مقایسه نمرات بیماران مبتال به اناواع

بیمار ها پوستی هر چند کشنده نبوره و ماان فعالیات

مختلف بیمار هاا پوساتی اساتفاره شاور  .)90بیماار

روزمره نمیشور اما مانند سایر بیمار ها کیفیت زندگی

پوستی به طور معنیرار بار کیفیات زنادگی مارتبط باا

افرار را تحت تاثیر قرار میرهند به ویژه وقتی نشانههاا

سالمت بیمار  )HrQoLتأثیر میگذارر Skindex .یکی

بیمار رر نواحی آشاکار بادن مانناد رسات و صاورت

از پرکاااااربررترین مااااوازین ساااانجش  HrQoLویااااژه

نمایان گررر  .)5مطالعات نشان رارهاند بیمار ها منمن

اختالالت پوستی است  .)96بر این اساس مطالعاه حاضار

پوست که تاثیر بهسنایی رر تصاویر ذهنای فارر از خاور

برا اولین بار رر کشور با هدف تعیین کیفیات زنادگی

رارر ،رو سالمت روان تاثیر مایگذارناد و مایتوانناد

گروهی از بیمااران مباتال باه نوروفیبرومااتوز ناوع یاک

باعث کاهش اعتمار به نفس و رر نتیجه کااهش کیفیات

ساکن ایران انجام شد.
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نوروفیبروماتوز نوع یک ،اخاتالل اتوزوماال غالاب

زندگی شاوند  .)1نتاایج یاک مطالعاه پدیدارشناسای رر

مواد و روش ها

ساا س بااه  93نفاار از اعضااا هیااات علماای از جملااه

توصایفی -تحلیلاای اساات کااه پااس از تاییااد و تصااویب

بررسی گررر .رر صورت هر گونه اصالح بر اساس نظار

توسط کمیته اخال رانشگاه علوم پنشکی گلستان با کد

اسااتید ،پرسشانامه باازنگر شاد و سا س باه  93نفاار از

 ،IR.GOUMS.REC.1394.314رو بیمااااااااااااااران

بیماران راره شاد .ضاریب همبساتگی آلفاا کرونباا کاه

نوروفیبروماتوز ایرانی طی سالهاا  9014-9016انجاام

موید مینان همبستگی سواالت و تاییدکننده تکرارپذیر

شد .با توجه به نارر بورن ایان بیماار و پراکناده باورن

آزمون است محاسبه گررید  .)3/140هامچناین روایای

مبتالیان رر سطح کشور و نبور بانک اطالعاتی ،تنها منب

آزمون از طری بازآزمایی مجدر بررسی شد .پاسخرهای

رسترسی به بیماران از طریا وبگااه انجمان نوروفیبرومااتوز

به سواالت به صورت لیکرت هفت رامنه و از "هیچوقت

ایران بوره است .از این رو برا رسترسی باه بیمااران ،از

اذیت نشدم" معارل صفر نمره تا "همیشاه اذیات شادم"

بیمارانی که به مرور به عضویت انجمان نوروفیبرومااتوز

معارل  6نمره اسات .ساواالت  9تاا  4مرباوط باه عالئام

رر آمدند ،استفاره شاد .بیماار نوروفیبرومااتوز توساط

 0 ،)Symptomsتا  99مربوط به عواطاف )Emotions

پنشک متخصص پوست یا مغان و اعصااب هار یاک از

و سااواالت  91تااا  96مربااوط بااه عملکاارر ) Function

بیماران قبال تایید شده بور و تاییدیه پنشک نیان بررسای

است .میانگین پاسخها به آیتمهاا رر هار ساه مقیااس باه

شد .معیارها ورور باه مطالعاه شاامل :اباتال باه بیماار

عنوان نماره نهاایی پرسشانامه  ) Scale scoresمحاسابه

نوروفیبروماتوز نوع یک ،عدم ابتال به بیمار ها پوساتی

شد  .)95هر چقدر نمره بایشتار باشاد باه معنای کیفیات

شااناخته شااده ریگاار سااوختگی ،پمفیگیااوس ،لوپااوس،

زندگی ضعیف تر اسات کاه متااثر از مشاکالت پوساتی

اگنما ).... ،و معیار خروج از مطالعاه عادم مشاارکت رر

بیمار میباشد .پرسشنامه رارا سواالت معکوس نیسات.

تکمیل پرسشنامه بوره است.

با توجه به این که انجمن نوروفیبرومااتوز رر ساال 9014

مطالعااه

اباانار جماا آور رارههااا پرسشاانامه  skindexبااا

به صورت غیر رسمی رر بنیار بیمار هاا ناارر ایاران)

96سوال و سه حیطه عالئم ،عواطاف و عملکارر) باوره

تشکیل شد و به مرور بیماران به عضویت این انجمان رر

است Skindex .یک ابنار عمومی اسات باه مفهاوم ایان

آمدند لذا برا جم آور راره ،اطالع رسانی از طریا

که برا استفاره بیماران با هر نوع وضاعیت پوساتی رر نظار

نمایندگان بیماران و فراخوان برا شرکت رر مطالعه رر

گرفته شده است .این ابنار توسط  Chrenرر ساال 9116

وبگاااه و پایگاااههااا الکترونیکاای آن انجماان صااورت

طراحی شد و رر نسخه اول و روم رارا  49و  11سوال و

گرفت .بعد از شناسایی بیمار ،توضیح رر مورر مطالعاه و

رر نسخه سوم به  96سوال کاهش یافت .رر این ابانار از

کسب رضایت از بیماران پرسشنامه به صاورت پساتی یاا

تعدار رفعاتی که بیماران رر طول هفته گذشته با مشاکلی

الکترونیک رر اختیار آنان قرار راره شد .نمونهگیار تاا

ناشی از اختالل پوستی خاور روبارو باورهاناد ،ساوال شاده

رسیدن به  133بیمار ارامه یافت 5 .مورر از پرسشنامه هاا

است وبهعنوان اساسی برا چندین ابنار اختصاصی ریگر و

ناقص باور کاه ماورر اساتفاره قارار نگرفات .رارههاا باا

یا واحد برا اندازهگیر کیفیت زندگی رر جمعیتهاا

استفاره از نسخه  95نرمافنار  SPSSوارر کاام یوتر شاد.

خاااص اسااتفاره مایشااور  .)95پرسشاانامه مااذکور پااس از

برا تعیین رابطه نمره کیفیت زندگی باا جانس و ساابقه

برگرران فارسی روباره به انگلیسی تبادیل شاد و همخاوانی

خانوارگی از آزمون تی مستقل ،برا تعیین رابطاه نماره

آن با نسخه اول توسط رو نفر از اسااتید مسالط باه زباان

کیفیت زندگی با گروهها شروع سانی بیماار از آناالین

.)Forward-and

واریانس و برا تعیین رابطاه کیفیات زنادگی باا سان از

انگلیسی بررسیگرریاد
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حاضاار یااک مطالعااه مقطع ای از نااوع

متخصااص پوساات راره شااد تااا اعتبااار محتااوایی مطالعااه

پژوهشی

آیدا سوقی و همکاران

آزمااون همبسااتگی پیرسااون اسااتفاره گرریااد و سااطح

تومورها مغان  ،ررگیار فاک و صاورت افتاارگی

معنیرار  p>3/30رر نظر گرفته شد.

پلک ،توماور اساتخوانهاا جمجماه) ،توماور احشاا
شکمی ررگیر رورهها) ،اخاتالل رر یاارگیر

موفقیت رر تحصیل یا ناتوانی رر یارآور مطالب) بوره

رر این مطالعه از  133بیمار مبتال به نوروفیبرومااتوز

است .میاانگین نماره کیفیات زنادگی بیمااران مباتال باه

نوع یک 910 ،نفر پرسشنامه ها را باه طاور کامال پاساخ

نوروفیبروماتوز نوع یک بهطاور کلای  44/55±11/36و

رارند 61/0 901 .ررصد) زن بورند 55 .ررصد بیمااران

رر حیطااههااا عالئاام ،عواطااف و عملکاارر بااه ترتیااب

مجرر بورند و میانگین سانی کال بیمااران 09/05±1/19

 14/56±99/64 ،6/05±4/11و  90/64±5/56بااوره اساات.

سال بوره است 41/5 .ررصد از بیمااران اباتال خاانوارگی

جدول شماره  9اطالعات رموگرافیک و وضعیت کیفیات

مثبت ،یک نسل قبل و یک نسل بعد را ذکر کررناد55 .

زندگی و ابعار آن را به تفکیک جنسیت نشان راره است.

ررصد شرکتکننادگان مجارر 44 ،ررصاد بایشتارین
فراوانی) رارا تحصیالت کارشناسی بورند 43 .ررصاد
بیشترین فراوانی) آنان اظهاار راشاتند رر حاال حاضار
فاقد شغل هستند و سایر افرار رارا مشااغل آزار ،خاناه
رار یا کارگر بورناد .از نظار توزیا قومیات نیان بار
اساس خور گنارشی بیماران ،بیشترین فراوانای مرباوط
به فارس  65/1ررصد) و آذر

 94/1ررصد) ،لر ،کرر،

عرب ،سیستانی و کرمانج بوره است .با توجه به ایانکاه
شااروع عالئاام اولیااه بیمااار از روران نااوزار و یااا
شیرخوار است  13ررصد بیماران اظهار راشتند کاه باه

جدول شماره  :1اطالعات رموگرافیک و کیفیت زندگی و ابعار آن
به تفکیک جنسیت رر بیماران مبتال به نوروفیبروماتوز نوع یک
متغیر ها

جنیست

کلی

سطح
معنی رار

مرران

زنان

93/53±01/50

5/06±09/39

1/19±09/05

3/10

رارر تعدار ررصد)

03)06/6

03 )46/0

53)41/5

3/94

ندارر تعدار ررصد)

10)40/4

05 )00/5

59)03/0

سن انحراف معیار  ±میانگین
سابقه خانوارگی مثبت

سن شروع عالئم
 3-6سال تعدار ررصد)

43)50/0

51)50/1

911)50/1

 5-90سال تعدار ررصد)

0)1/4

95)96/9

10)90/1

 10-96سال تعدار ررصد)
حیطه عالئم
حیطه عواطف

5)90/9

91)93/5

13)91/9

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

انحراف معیار  ±میانگین

3/41

0/45±5/09

4/51±6/10

4/11± 6/05

3/95

91/03±14/39

99/01±14/14

99/64±14/56

3/61

حیطه عملکرر

1/45±94/10

5/69±90/14

5/56±90/64

3/45

نمره کل کیفیت زندگی

14/14±46/94

19/16±44/91

44/55±11/36

3/05

آنها گفته شده است پس از تولد لکه ها کافه الته رر
بدن راشتند اما اطالعی از بیمار خور نداشاتند و اخیارا

این مطالعه نشان رار که کیفیت زندگی و حیطهها

مطل شدند که نام این بیمار نوروفیبرومااتوز اسات .از

آن عالئاام ،عواطااف و عملکاارر) بیماااران مبااتال بااه

آنجاییکه این بیمار ررماان رارویای خاصای نادارر،

نوروفیبروماااتوز نااوع یااک ،بااا جنسایت رابطااه معنایرار

مصرف رارو خاصی به جن راروهاا ضاد تشانج رر

آماااار نداشاااته اسااات  .)p<3/30آزماااون ضاااریب

افرار مباتال باه حماالت صارعی) گانارش نشاد .از نظار

همبسااتگی پیرسااون نشااان رار کااه کیفیاات زناادگی رر

عالئاام بااالینی و بیمارهااا همااراه 933 ،ررصااد بیماااران

حیطااههااا عواطااف و عملکاارر بیماااران بااا ساان رابطااه

پراکنااده ،کاک و مااک،

آمار معنیرار نادارر .ارتبااط حیطاه عالئام کیفیات

نوروفیبروما جلد به همراه ررر سوزن ساوزن شادن

زندگی با سن رابطه آمار معنیرار را نشان راره است

اندامها یا ررر ناشی از رستکار ناوروفیبروم) و خاارش

 ،)p=3/39به طور که با افنایش سن ،کیفیت زنادگی

را گنارش کررند .سایر عالئم بسایار متغیار و باه ترتیاب

رر حیطااه عالئاام کاااهش یافاات .کیفیاات زناادگی و

فراوانی گنارش شده شامل نرمای اساتخوان و مشاکالت

حیطهها آن با سن شروع عالئم ،وجور بیمار رر یک

حاصل از آن مانند کوتاهی قد ،اسکولیوز ،شکستگیها

نسل قبل و یک نسل بعد بیمار رابطه آمار معنیرار

خوربخاااور  ،تشااانج و تومورهاااا راخلااای از قبیااال

را نشان نداره است.

لکاههااا شایر قهااوها رنا
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یافته ها

عادم

بحث

سن و جنسیت رر این مطالعه مشاهده نشده است .برخای

کیفیت زندگی بیماران نوروفیبروماتوز نوع یک رر ابعار

بیماران مبتال به اختالالت پوستی با سن و جنسایت نشاان

مختلاف بااا اسااتفاره از پرسشاانامه  skindex-16رر ایااران

ندارهاند .)13،91،4

پرراخته است .نتایج این مطالعه نشاان رار میاانگین نماره

رر مطالعه حاضر بین کیفیت زندگی حیطه عالئم با

کیفیاات زناادگی مشااارکتکنناادگان رر سااه حیطااه،

سن رابطه آمار معنیرار یافت شد باهطاور کاه هار

عواطف ،عالئم و عملکرر باه ترتیاب برابار،6/05±4/11

چه سن بیشتر باشاد کیفیات زنادگی رر حیطاه عالئام،

 14/56±99/64و  90/64 ±5/56بوره است.

وضعیت نامناسب تر راشت.

رر مطالعه  Essaو همکاران رر سال  1395که رو

رر مطالعه حاضار تفااوت معنای رار باین کیفیات

بیمااااران باااا اخاااتالالت پوساااتی باااا اساااتفاره از ابااانار

زندگی زنان باا مارران مباتال باه نوروفیبرومااتوز وجاور

 skindex-16انجام گرفت ،میانگین کیفیات زنادگی رر

نداشاااته اسااات .مطالعاااه  Cohenرر ساااال  1390رو

سااه حیطااه عالئاام ،عواطااف و عملکاارر بااه ترتیااب

 415بیمار بنرگساال امریکاایی نشاان رار زناان مباتال باه

 09/5±16/5 ،00/0±10/9و  11/9±16/5بوره است کاه

نوروفیبروماتوز نوع یک نسبت به مارران ،باه طاور قابال

نشان می رهد مشکالت پوستی اثر بالینی قابل توجها بر

توجها رر معارض کااهش کیفیات زنادگی رر حیطاه

کیفیاات زن ادگی بیماااران مصاار راشااته اساات  .)90رر

عواطف افسررگی) هستند .علت تفاوت یافته مذکور با

مطالعاااه  Janowskiو همکااااران رر ساااال  ،1394رو

مطالعه حاضر می تواند استفاره از ابنار متفااوت کیفیات

بیماران رر لهستان با طیف متنوعی از اختالالت پوستی با

زنادگی  )Quality of Life Indexباشاد  .)4رر مطالعاه

اسااتفاره از پرسشااانامه  ،skindex-29میااانگین کیفیااات

حاضر ابنار اختصاصی کیفیت زندگی بارا بیمااران باا

زندگی رر سه حیطه عالئم ،عملکرر و عواطف بهترتیب

اختالالت پوستی به کاار گرفتاه شاد .یافتاههاا مطالعاه

15/10±93/35

حاضر نشاان رار کاه کیفیات زنادگی بیمااران مباتال باه

گنارش شد که نشان رار بیمااران از نظار ررک شاان از

اختالالت پوستی با سن ظهور عالئم طول مدت ابتال به

کیفیت زندگی کامال با هم متفاوت هساتند و ایان ابانار

ضایعه) ،رابطه مستقیم رارر ولی رابطاه معنایرار مشااهده

قارر است ایان تفااوتهاا را شناساایی نمایاد  .)95نتاایج

نشده است .عالئم نوروفیبروماتوز ناوع یاک معماوال رر

مطالعااه  Dunbarو همکاااران رر سااال  1393رو 055

روران کورکی شروع میشور و بسته باه شارایط ،تشاخیص

بیمار با اختالالت پوستی مراجعهکننده به کلینک پوست

رقی میتواند اغلب رر چهار سالگی یا سنهاا کامتار

با استفاره از ابنار  Skindex-29نشان رار امتیاز هار یاک

انجام شور .این اختالل رر طول عمر پیشرونده اسات .رر

از حیطااههااا عواطااف ،عالئاام و عملکاارر بااه ترتیااب

برخی موارر عالئم نوروفیبروماتوز ناوع یاک رر هنگاام

 01±14 ،41±15و  14±16با میانگین کل  04±14باوره

بلوغ ،بااررار یاا زماانی کاه تغییارات هورماونی اتفاا

است .)91

میافتد ،بدتر میشور ،هر چناد ایان رابطاه هناوز کاامال

،95/15±6/90

 15/10±91/61و

رر مطالعه حاضر میانگین کیفیات زنادگی رر زناان

ررک نشده است .)11،19

 44/91 ± 19/16و ماارران  46/94 ± 14/14بااوره اساات

رر مطالعه  McKeeverرر سال  1335که باه شناساایی

که این اعدار پایینتر از حد متوسط  45میباشد و به این

همه موارر مبتال به نوروفیبروماتوز نوع یک کمتار از 96

معناست که کیفیت زندگی ،بهتر از حد متوساط باوره و

سال رر ایرلند شمالی پرراخته شد ،باه ایان نتیجاه رسات

از طرفی تفاوت معنیرار آمار بین کیفیات زنادگی باا

یافتنااد کااه ساان شااروع عالئاام و تشااخیص بیمااار از 0
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مطالعه حاضر اولین مطالعها است کاه باه بررسای

از مطالعات نیان رابطاه معنایرار باین کیفیات زنادگی

پژوهشی

آیدا سوقی و همکاران

این مطالعه شدت بیمار را ارزیابی نکررهایم اما شواهد

رر برخورر با این گروه از بیماران یار رهد .پیش بینای

موجور حاکی از آن است که بهطور کلی رر بیمااران باا

کییفت زندگی مرتبط باا ساالمتی و باا اساتفاره از مادل

نوروفیبروماااتوز نااوع یااک شاادید همااراه بااا عااوارض

مفهومی نشان رار والدین کورکان و نوجواناان مباتال باه

پنشکی ) و عالئم قابل مشااهده ،کیفیات زنادگی بادتر

بیمار ها منمن به رلیل عوامل خطر متعادر شناساایی

میشور .بیماران مبتال به نوروفیبروماتوز نوع یک ،اغلب

شده ،رر معرض خطر برا کیفیت زندگی پایین هساتند

تومورها جلد قابل مشاهده رارناد کاه ممکان اسات

واین امر مستلنم توجه بیشتر ماراقبین ساالمتی اسات .)16

زیبایی آنان را مختال نمایاد کاه خاور سابب پاارها از

علیرغم این که رر مطالعه پیشگفت از ابنار اختصاصای

مشکالت روانی اجتمااعی مایگاررر  .)13رر یافتاههاا

برا بیماران با اختالل پوستی آشکار استفاره نشد اما باه

مطالعه حاضر باین کیفیات زنادگی و ساابقه خاانوارگی

طور کلی تمام پرستاران و پنشکان و کارر ساالمت کاه

رابطه معنیرار آمار وجور نداشته است .اگر چه ساابقه

رر ارتباط با بیماران نوروفیبروماتوز کار میکنند بایساتی

خانوارگی مثبت رر بیماار نوروفیبرومااتوز ناوع رو باه

به صورت روتاین کیفیات زنادگی مادرجویان خاور را

عنوان یکی از فاکتورهاا تشخیصای بیماار محساوب

ارزیااابی نماینااد و از راهبررهااایی باارا کاااهش ررر و

میشور اما معموال سابقه خانوارگی به عنوان یاک معیاار

رنجها جسمی و روانی اجتماعی آنان استفاره نمایند.

تشخیصی رر نظر گرفته نمیشاور .حادور  03ررصاد از

ازمحدوریتها مطالعه حاضر میتوان به محادوریت

افرار مبتال باه نوروفیبرومااتوز ناوع یاک ساابقه خاانوارگی

رسترسی به نمونه اشاره کارر .بادیهی اسات رر صاورت

بیمار را ندارند و این بیمار به علت جهشهاا نوپاا

ایجار بانک اطالعاتی میتوان بیمااران را بهتار شناساایی

خور به خور) است  .)14اگر چه رر مطالعه حاضر گروه

کااارر .رر حاااال حاضااار مراجعاااه بیمااااران رر انجمااان

سنی کورکان به رلیل عدم رسترسای باه ابانار مناساب و

نوروفیبروماتوز بر اساس معرفی سایرین و یا شناسایی آن

ایرانی مورر مطالعه قرار نگرفات اماا

از رو وب سایت است از ایان رو کساانی کاه رر ایان

بررسی  143شرکتکننده شامل  63کاورک و نوجاوان

مطالعه شرکت کررند ،علیرغم پراکنادگی جغرافیاایی،

مبتال باه نوروفیبرومااتوز ناوع یاک باه هماراه  63نفار از

ممکن است نماینده تمام بیماران کشور نباشند و شرکت

والدین آنها و  63کورک و نوجوان بدون این بیماار

رر این مطالعه به صورت غیرتصاارفی و راوطلباناه باوره

و  63نفر از والدین آنها با استفاره از پرسشانامه کیفیات

است .بیماران شارکت کنناده عمادتا از شادت بیماار

زندگی کورکان و نوجوانان و تست ترسیم و چاک لیسات

زیار برخوررار نبورند به نظر می رسد بیماران با شدت

رفتار کورک نشان رار گروه با بیمار نوروفیبروماتوز

بیمار زیاار از آنجاایی کاه امیاد باه ررماان ندارناد

مشکالت اضطراب ،کیفیت پایین زنادگی و اخاتالل رر

کمتر تمایل به عضویت رر انجمن راشته باشند .یافتهها

تصویر از خاور را گانارش کررناد و والادین آنهاا نیان

این مطالعه به عنوان اولین مطالعه که باه بررسای کیفیات

نگرانیها بیشتار را رر خصاوص کیفیات زنادگی،

زندگی بیماران نوروفیبروماتوز رر ایران پرراختاه اسات،

عملکرر اجتماعی و مدرسه و رامنه توجه کورکان خاور

نشان رار بیماران از کیفیات زنادگی متوساط برخاوررار

اظهار راشتند  .)10یافتهها حاکی از آن اسات کاه مشاکالت

بورند و با افنایش سان حیطاه عملکارر کیفیات زنادگی

یک بیمار پوستی مانند نوروفیبرومااتوز صارفا جسامی

کاهش مییابد .از آنجاایی کاه میاانگین سانی بیمااران

نیست و ابعار روانی اجتماعی آن به مراتب اثرگذارتر بار

حاکی از جوان بورن آن ها رارر ،ضرور است از یافته

زناادگی فاارر اساات .از ایاان رو کارکنااان سااالمت بااه

ها حاضر برا برنامه رین به منظاور ارتقاا ساالمت

هنجار شده فرهن

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 261تير 2931

202

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 13:13 +0330 on Saturday February 16th 2019

ماهگی تا  90سالگی متغیر میباشاد  .)10اگار چاه ماا رر

مهارتها روانی اجتماعی نیاز رارند که بتواند آنها را

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 13:13 +0330 on Saturday February 16th 2019

سپاسگزاری

این گروه از بیماران ژنتیکی رر میانسالی ) کاه رر حاال

نویسندگان بر خور الزم می رانند تا از بیماران عنین

 اساتفاره،حاضر تحت حمایت هیچ سازمان رولتی نیستند

کااه بااه صااورت راوطلبانااه رر ایاان مطالعااه مشااارکت

 پیشنهار می شور رر مطالعات آتی عاالوه بار ابانار.نمور

 همچنین از حمایت ها مالی. قدررانی نمایند،ورزیدند

)SF36  ازپرسشنامهکیفیات زنادگیعماومی، skindex-16

 معاونت تحقیقاات،و معنو کمیته تحقیقات رانشجویی

 طراحی پژوهشی با حجم نمونه بانر.نین استفاره شور

و فناااور رانشااگاه علااوم پنشااکی گلسااتان و انجماان

 به تفکیک استانها کشور و استفاره از گروه شاهد،تر

 از سرکار خانم.نوروفیبروماتوز ایران قدررانی می گررر

 بدیهی است این امر منوط به تشکیل.نین توصیه میگررر

زهاارا ناصااحی و آقااا حساان ینراناای باارا کمااک رر

 تاا کناون مطالعاها رر.بانک اطالعااتی بیمااران اسات

.شناسایی بیماران نین صمیمانه س اسگنار میشور

خصااوص بررساای کیفیاات زناادگی خااانواره بیماااران
.نوروفیبروماتوز و کورکان نین رر ایران انجام نشده است
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