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چکيده
هدف Arthroplasty:زانو یکی از بهترین روشهای درمانی جهت کاهش درد و بهبود کیفیت زندگی در موارد مقاوم به درمان بیماری
 Osteoarthritisمحسوب میشود؛ ولی ازآنجاییکه یک اقدام تهاجمی محسوب شده و تأخیر در انجام آن ممکن است به عوارض ناخواسته پس از
عمل جراحی منجر گردد .بنابراین انتخاب صحیح و بهموقع بیمار جهت  Arthroplastyزانو ،اهمیت بسزایی دارد .هدف از این پژوهش شناسایی
حداقل الزامات دادهای جهت پیشبینی نیاز به  Arthroplastyزانو در بیماران  Osteoarthritisمیباشد.
روشها :این مطالعه از نوع کاربردی بوده که در سال  6931انجامشده است .بامطالعه کتابخانهای و جستجوی اینترنتی کلیدواژههای مرتبط مانند
… ,Total Knee Arthroplasty, Minimum Data Setدر پایگاههای داده معتبر مانند  … ,Pubmed, Science Directو موتور جستجوی
 ،Google Scholarفاکتورهای مؤثر در پیشبینی  Arthroplastyزانو شناسایی شدند .نمونهگیری با استفاده از جدول مورگان انجام شد و  93نفر از
پزشکان فوق تخصص روماتولوژی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران ،به عنوان نمونه انتخاب شدند و روایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت
اطالعات سالمت و پایایی آن با آلفای کرونباخ  23درصد در نرمافزار  SPSSنسخه  61محاسبه گردید .نتایج با استفاده از نرمافزار  Excellتحلیل شد.
نتایج :نتایج حاصل از دو مرحله تکنیک دلفی انجام شده نشان داد دادههای غیربالینی (سن ،شاخص توده بدنی) و دادههای بالینی (درد زمان
استراحت ،درد زمان فعالیت ،کیفیت زندگی ،یافتههای رادیوگرافی ،ناپایداری زانو ،دفرمیتی زانو ،محدودیت حرکتی زانو) حداقل دادههای ضروری
پیشبینی نیاز به  Arthroplastyزانو در بیماران  Osteoarthritisمیباشند.
نتيجهگيری :نتایج این پژوهش میتواند به عنوان اولین قدم در جهت طراحی و ایجاد سیستمهای هوشمند پیشبینی  Arthroplastyزانو
محسوب شود .استفاده از این سیستمها در مدیریت لیست انتظار جراحی در مراکز درمانی بسیار مفید خواهد بود.
کليدواژهها :استئوآرتریت ،آرتروپالستی ،زانو.
نوع مقاله :پژوهشی
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جمله عوامل خطرزا که مفصل زانو را برای ابتال به Osteoarthritis

مقدمه:
 Osteoarthritisیک بیماری مزمن التهابی است [ ]6که منجر به
درد ،خشکی مفصل ،کاهش فعالیتها و ناتوانی طوالنیمدت میگردد

مستعد میسازند ،میتوان به سن ،سابقه خانوادگی ،قومیت ،جنس و
شاخص توده بدنی اشاره کرد [.]6

[ Osteoarthritis .]3یک بیماری وابسته به سن میباشد و پیشبینی

شیوه و سبک زندگی شایع در جوامع و عوامل شغلی مثل چمباتمه

میشود که تا سال  3231شیوع آن بین جمعیت  55-16ساله افزایش

زدن ،دوزانو نشستن و باال بردن اجسام توسط کارگران نیز در ایجاد

پیدا کند ( 11درصد) که علت آن افزایش انتظارات زیاد زندگی در نتیجه

بیماریهای التهابی زانو ،مؤثر است [.]5،1

تغییرات شیوه و سبک زندگی است منجر به کاهش فعالیت و چاقی

چندین روش درمانی برای کاهش درد شدید ناشی از

میگردد .شایعترین محل درگیری این بیماری مفصل زانو است [ .]9از

 Osteoarthritisوجود دارد که رویکرد بیشتر آنها در کاهش عالئم با کم
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 .1گروه مدیریت اطالعات سالمت ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران.
 .7گروه داخلی و روماتولوژی ،مرکز تحقیقات روماتولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،ایران.

پیشبینی نیاز به  Arthroplastyزانو

کردن یا تغییر در محیط بیوشیمیایی مفصل یا فرآیند بیماری میباشد.
درمانهای فعلی شامل درمانهای دارویی (مسکنهای ساده و داروهای

قاضیسعیدی و همکاران

هدف از انجام این پژوهش نیز شناسایی حداقل الزامات دادهای به
عنوان پیششرط الزم جهت پیشبینی  Arthroplastyزانو میباشد.

ضدالتهابی) درمانهای جراحی شامل تزریق درون مفصل ،Articular
جراحی  Arthroscopyو  Arthroplastyمیباشد [ .]7برخی درمانهای

مواد و روشها:

و کاهش وزن ،استفاده از طب سنتی و یوگا توصیهشده است [ .]2تعویض

 6931انجامشده است .با مطالعه کتابخانهای و جستجوی اینترنتی

کامل مفصل زانو یا ) Total Knee Arthroplasty(TKAیکی از

کلیدواژههای Minimum Data Set, Essential Data Set,

درمانهای جراحی است و واضح است که هیچ درمان جراحی بهتنهایی

Predictor, Score, Total Knee Arthroplasty, Total Knee
 Replacementبهصورت منفرد و یا ترکیبی ،در پایگاه دادههای

اثربخش و مفید نیست [.]3
تعویض کامل مفصل زانو ،معموالً برای  Osteoarthritisمقاوم به

 PubMed, Scopus, Science Directو موتور جستجوی Google

درمانهای دیگر به کار میرود [ ]62و از موفقترین روشهای درمانی

 Scholarو همچنین جستجو در مقاالت بدون توجه به زمان انتشار

برای کاهش درد و بهبود عملکرد مفصل و کیفیت زندگی است [.]66

آنها ،فاکتورهای مؤثر در ایجاد و پیشرفت  Osteoarthritisمنجر به

 Arthroplastyدر دهه گذشته در افراد  65-56ساله ،افزایشی 663

 Arthroplastyزانو شناسایی شدند.

درصدی داشته است .این افزایش درخواست ،باعث نگرانی سیستم
مراقبت سالمت شده است [.]6

براساس جدول مورگان از مجموع  95نفر از اساتید روماتولوژی
عضو انجمن روماتولوژی و شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه

مرکز ثبت ملی مفصل انگلیس ،میزان انجام این عمل را در سال

علوم پزشکی تهران 93 ،نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس

 13655 ،3225مورد گزارش کرده است [ .]66میزان ساالنه

فاکتورهای مذکور طی یک پرسشنامه محقق ساخته جهت نظرسنجی در

 Arthroplastyدر آمریکا نیز افزایش پیداکرده و پیشبینی میشود بین

اختیار ایشان قرار گرفت [.]32

سالهای  3225تا  ،3292رشد  1برابری داشته باشد [ .]63در کانادا نیز

پرسشنامه مذکور با  36متغیر و در سه محور :فاکتورهای

میزان این عمل در سال  ،3221از  622222مورد  6213مورد گزارش

دموگرافیک ،فاکتورهای بالینی و فاکتورهای فرهنگی -اجتماعی طراحی

شده است [ .]69با این وجود تصمیمگیری برای انجام این عمل ،پیچیده

شد .روایی پرسشنامه توسط متخصصین و اساتید مدیریت اطالعات

است [ ]66و برای آن باید چند فاکتور مورد توجه قرار بگیرد که این

سالمت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (چهار نفر) تائید

عوامل فقط به شدت و طول مدت ابتال به  ،Osteoarthritisکاهش

شده و پایایی آن نیز توسط اساتید مرکز تحقیقات روماتولوژی (ده نفر) و

عملکرد ،یکپارچگی مفصل زانو – رانی و لیگامان و میزان پاسخگویی به

فوق تخصصهای روماتولوژی (چهار نفر) مرکز مذکور ،با آلفای کرونباخ با

درمانهای قبلی محدود نمیشود [.]65

 23درصد در نرمافزار  SPSSنسخه  61محاسبه شد.

از آنجایی که  Arthroplastyیک اقدام تهاجمی محسوب میشود

از پزشکان خواسته شد که با توجه به میزان تأثیر هر یک از متغیرها

[ ]61و تأخیر در انجام آن ممکن است سبب بروز عوارضی چون ترومبوز

در پیشبینی  Arthroplastyزانو عددی بین صفر تا ده را به هر ویژگی

وریدی ،تغییرات بیومکانیکی در مفصل زانو و  ...شود ،لذا وجود عناصر

اختصاص دهند .عدد صفر به منزله «بیتأثیر» در نظر گرفته شد .نتایج در

دادهای مرتبط میتواند در انتخاب صحیح و بهموقع بیمار مفید بوده و از

نرمافزار  Excellوارد و میانگین وزنی آنها محاسبه گردید .پس از 65

تعویق عمل جراحی و در نتیجه عوارض ناخواسته آن پیشگیری نموده و

روز ،تمام متغیرها با میانگین وزنی بین  5-7/5به دلفی مجدد گذاشته

درنهایت به بهبود کیفیت زندگی بیماران منجر شود[ .]67،62بر همین

شدند .میانگین دو نظرسنجی محاسبه و درنهایت با نظر متخصص بالینی،

اساس طراحی حداقل دادههای ضروری بهمنظور جمعآوری استاندارد و

متغیرهای با میانگین وزنی کمتر از  7/5از پژوهش حذف شدند.

یکپارچه دادهها و مستندسازی کامل و یکپارچه آنها و در جهت کاهش
هزینههای استراتژیک صورت میگیرد و میتواند به عنوان یکی از
ابزارهای مدیریتی برای تصمیمگیری در صنعت بهداشت و درمان
محسوب شود [.]63

2

یافتهها:
یافتههای پژوهش حاصل دو مرحله نظرسنجی از  93تن از
فوقمتخصصان روماتولوژی است؛ که از این افراد  32نفر عضو هیئتعلمی
مجله اطالعرسانی پزشکی نوین؛ دوره سوم؛ شماره دوم؛ پاییز و زمستان 6931؛ صفحات 6-8

Downloaded from jmis.hums.ac.ir at 7:40 +0430 on Sunday July 22nd 2018

غیر دارویی مانند آموزش بیماران ،حمایت اجتماعی ،ورزشهای جسمانی

این مطالعه از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی انجام در سال

پیشبینی نیاز به  Arthroplastyزانو

قاضیسعیدی و همکاران

و  63نفر غیر هیئتعلمی میباشند .همان طور که نتایج جدول  6نشان

 7/91تاثیرگذارترین عوامل در پیشبینی  Osteoarthritisزانو میباشند.

میدهد از نظر متخصصان دفرمیتی زانو با میانگین وزن  ،3/7ناپایداری

همچنین دانسیته استخوان با میانگین  5/23کمترین تاثیر را در

زانو با میانگین وزن  ،2/39سن با میانگین وزن  2/73و درد حین

پیشبینی  Osteoarthritisزانو دارد.

 Osteoarthritisزانو میباشند .و سایر متغیرها با توجه به میانگین وزنشان

مطالعه حذف شدند .نتایج نهایی در جدول  9نمایش داده شده است.

در رتبههای بعدی قرار گرفتند .به طوری که از نظر متصصان مصرف الکل

همان طور که مالحظه میشود دادههای غیربالینی (سن ،شاخص توده

با میانگین وزن  ،6/75مصرف دخانیات با میانگین وزن  3/93و ژنتیک با

بدنی) و دادههای بالینی (درد زمان استراحت ،درد زمان فعالیت ،کیفیت

میانگین وزن  9/97کمترین متغیرهای تاثیرگذار در پیشبینی

زندگی ،یافتههای رادیوگرافی ،ناپایداری زانو ،دفرمیتی زانو ،محدودیت

 Osteoarthritisزانو میباشند .نتایج جدول  3نشان میدهد میانگین

حرکتی زانو) حداقل دادههای ضروری پیشبینی نیاز به Arthroplasty

دلفی  6و  3در متغیر کیفیت زندگی  7/52و محدودیت فعالیت شغلی

زانو در بیماران  Osteoarthritisمیباشند.

جدول  -1نتایج حاصل از دلفی اول براساس ميانگين وزنی
میانگین وزنی

متغیر
جنسیت
شاخص توده بدنی
قومیت
درد حین فعالیت
درد حین استراحت (شبانه)
محدودیت حرکتی زانو
ناپایداری زانو
سابقه خانوادگی ابتال به Osteoarthritis
سابقه تروما
یائسگی
ناهنجاری مادرزادی زانو
سن

میانگین وزنی

متغیر
یافتههای رادیوگرافی)(K&L
بیماری التهابی روماتیسم مفصلی
بیماریهای متابولیکی
سابقه جراحی زانو
ژنتیک
مصرف دخانیات
مصرف الکل
محدودیت در فعالیتهای شغلی
محدودیت در فعالیتهای ورزشی
کیفیت زندگی
دفرمیتی زانو
دانسیته استخوان

6/56
2/12
9/96
2/69
2/13
2/66
2/39
6/29
6/56
6/62
1/15
2/73

7/15
7/96
6/7
7/21
9/97
3/93
6/75
7/93
7/69
7/59
3/7
5/12

جدول  -2نتایج دلفی اول و دوم براساس ميانگين وزنی
متغیر
کیفیت زندگی
بیماری روماتیسم مفصلی
محدودیت فعالیت شغلی
محدودیت فعالیت ورزشی-تفریحی
سابقه جراحی زانو
ناهنجاریهای مادرزادی
دانسیته استخوان

میانگین دلفی 6

میانگین دلفی 3

میانگین دلفی  6و 3

7/59
7/96
7/93
7/67
7/1
1/15
5/12

7/16
7/3
7/6
7/36
7/9
1/9
1/6

7/52
7/37
7/91
7/63
7/62
1/67
5/23

جدول  -3حداقل دادههای ضروری پيشبينی نياز به  Arthroplastyزانو در بيماران Osteoarthritis

دادههای غیر بالینی (دموگرافیک)

سن ،شاخص توده بدنی

دادههای بالینی

درد حین استراحت* ،درد حین فعالیت* ،دفرمیتی زانو ،ناپایداری زانو،
محدودیت حرکتی زانو ،یافتههای رادیوگرافی§ ،کیفیت زندگی†

*مقیاس اندازهگیری درد مقیاس دیداری ( )VAS: Visual Analoge Scaleمیباشد
§براساس معیار کلگرن و الرنس
†ارزیابی سالمت فردی با پرسشنامه کوتاه Short Form -36
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استراحت شبانه با میانگین وزن  2/13تاثیرگذارترین عوامل در پیشبینی

با توجه به نظر مشاور آمار ،فاکتورها با میانگین وزنی کمتر از  7/5از

پیشبینی نیاز به  Arthroplastyزانو

بحث و نتيجهگيری:

قاضیسعیدی و همکاران

ضروری پیشبینی نیاز به  Arthroplastyزانو در بیماران

 Arthroplastyزانو در بیماران  Osteoarthritisمورد بررسی قرار گرفت.

دریافتند مهمترین شاخصهای مشترک در کشورهای دارای معیار برای

نتایج نشان داد از نظر متخصصان دفرمیتی زانو با میانگین وزن ،3/7

 ،Arthroplastyدرد ،ناتوانی در عملکرد و یافتههای رادیوگرافی است

ناپایداری زانو با میانگین وزن  ،2/39سن با میانگین وزن  2/73و درد

[ .]39در پژوهش حاضر نیز سه شاخص ذکر شده جزء مهمترین

حین استراحت شبانه با میانگین وزن  2/13تاثیرگذارترین عوامل در

فاکتورهای مورد نیاز جهت پیشبینی  Arthroplastyزانو میباشد.

پیشبینی  Osteoarthritisزانو میباشند.

 Skouو همکاران در پژوهشی به مقایسه معیارهای مناسب جهت

 Judgeو همکاران در مطالعه خود در سال  ،3223مدلی را جهت

انجام  Arthroplastyاز دیدگاه متخصصان ارتوپدی با ویژگیهای بیماران

تعیین نیاز به  Arthroplastyزانو و ران ارائه دادند .در این پژوهش از

 Osteoarthritisزانو پرداختند .مهمترین فاکتورها از نظر خبرگان

معیار رتبهبندی نیوزیلند استفاده شده است .پارامترهای بکار برده شده

ارتوپدی در این مطالعه ،یافتههای شدید رادیوگرافی ،درد زانو در هنگام

جهت نیاز به  Arthroplastyزانو تحت عنوان ویژگیهای بالینی عبارت

فعالیت ،درد شبانه ،استفاده از مورفین به علت درد زانو ،طول مدت ظهور

بود از :درد (زمان استراحت) ،درد (زمان فعالیت) ،فعالیتهای عملکردی،

عالئم ،ناخوشیها ،سن و شاخص توده بدنی بود .نتایج این مطالعه نشان

محدودیت و دفرمیتی ،سایر یافتههای غیرطبیعی (محدودیت در مسائل

داد که فاکتورهای مناسب و ضروری برای انتخاب فرد جهت

مربوط به ارتوپدی مانند کاهش میزان حرکت ،دفرمیتی ،لنگیدن،

 Arthroplastyزانو ،درد ،محدودیت حرکتی عملکردی و یافتههای

ناپایداری و یافتههای رادیوگرافی پیشرونده) و سایر یافتهها که بیماری

شدید رادیوگرافی بوده و سایر یافتهها مانند سن ،شاخص توده بدنی و

مفصلی متعدد و توانایی در کار کردن را شامل میشود .پارامترهای مذکور

ناخوشیها از فاکتورهای مهم و غیرضروری بوده و در انتخاب بیمار تأثیری

شدت بیماری را نشان میدهند [.]36

نداشتند [ .]36این نتایج همراستا با نتایج حاضر میباشد که نشان داد

 Gademanو همکاران در مطالعه مروری به بررسی و مقایسه
معیارهای شاخص  Arthroplastyزانو و ران در  Osteoarthritisدر

درد ،محدودیت حرکتی و یافتههای رادیوگرافی از مهمترین فاکتورهای
مؤثر در انتخاب بیمار جهت  Arthroplastyاست.

دستورالعملهای مرتبط پرداختند .در این پژوهش  ،سه دستورالعمل برای

در نهایت نتایج این مطالعه میتواند نخستین گامی در جهت طراحی

 Arthroplastyذکر شده که عبارتاند از :دستورالعمل انجمن ارتوپدی

و ایجاد سیستمهای هوشمند پیشبینی نیاز به  Arthroplastyزانو تلقی

انگلیس European ،British Orthopedic Association Guideline

شده و به واسطه استفاده از سیستمهای مذکور در مدیریت فهرستهای

) League Against Rheumatism (EULARو دستورالعمل انجمن

انتظار مراکز سالمت که با محدودیت متخصص مواجه هستند ،مفید واقع

ارتوپدی نیوزیلند New Zealand Orthopedic Association

شود .چرا که انجام به موقع تعویض کامل مفصل زانو در ارتقا کیفیت

) .Guideline (NZOAنتایج این مطالعه نشان داد مهمترین شاخصها

زندگی افراد بعد از عمل جراحی بسیار مؤثر میباشد .با انتخاب درست و

در  Arthroplastyزانو در بیماران  Osteoarthritisعبارتاند از :تغییرات

به موقع افراد واجد شرایط ،از عوارض بعد از عمل کاسته شده و هزینه

رادیوگرافی ،ناتوانی در عملکرد و درد .همچنین شاخصهایی از قبیل

اثربخشی این اقدام به درستی محقق میشود.

دفرمیتی پیش رفته ،ناپایداری مفصل زانو و ناتوانی در عملکرد در موارد

همچنین امروزه مدیریت فهرستهای انتظار جراحی و تعیین اینکه

بدون درد به عنوان شاخصهای  ،Arthroplastyمورد توجه قرار گرفته

چه کسانی از اولویت بیشتری برای جراحی برخوردارند ،نگرانی

است [ .]33نتایج پژوهشهای مذکور همراستا با نتایج پژوهش حاضر

سیاستگذاران ،برنامه ریزان و شاغالن حوزه سالمت را در پی داشته

بوده و تنها وجه تمایز متغیر کیفیت زندگی است که در سایر پژوهشها

است .بهبود کیفیت مراقبت و افزایش کیفیت زندگی نتیجهی مدیریت

به آن اشاره نشده است.

صحیح بیماری میباشد .شرط الزم برای مدیریت صحیح ،داشتن

نتایج حاصل از دو مرحله تکنیک دلفی انجام شده نشان داد دادههای

اطالعات دقیق و کافی در زمینه بیماری ،عالئم بالینی ،سوابق پزشکی و

غیربالینی (سن ،شاخص توده بدنی) و دادههای بالینی (درد زمان

اطالعات دموگرافیک مربوط به هر فرد میباشد .به عبارت دیگر ثبت

استراحت ،درد زمان فعالیت ،کیفیت زندگی ،یافتههای رادیوگرافی،

عناصر دادهای مناسب بیماری  Osteoarthritisزانو ،به کارکنان حوزه

ناپایداری زانو ،دفرمیتی زانو ،محدودیت حرکتی زانو) حداقل دادههای

سالمت در شناسایی افراد دارای اولویت جراحی کمک کرده و از تصمیم
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در پژوهش حاضر حداقل الزامات دادهای جهت پیشبینی نیاز به

 Osteoarthritisمیباشند Ghomrawi .و همکاران در مطالعه خود

 زانوArthroplasty پیشبینی نیاز به

قاضیسعیدی و همکاران

:تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد فناوری اطالعات

. پشتیبانی میکندArthroplasty پزشکان جهت تشخیص نیاز به
بنابراین نتایج این پژوهش اهمیت ایجاد دستورالعملهای ملی در این
.زمینه را بیش از پیش نشان داد
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سالمت با عنوان طراحی و ایجاد سامانه پیشبینی ریسک
 زانو با استفاده از منطق فازیOsteoarthritis  در بیمارانArthroplasty

همچنین پیشنهاد میشود با توجه به اینکه شاخصهای مورد نیاز

 بدینوسیله از.است که در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است

 با، در زانو و ران مشابه یکدیگر هستندArthroplasty جهت پیشبینی

کلیه اساتید و کارکنان مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان دکتر

 از این عناصر دادهای جهت ارزیابی،اعمال اصالحاتی در قالب ذکر شده

 تشکر و،شریعتی تهران که در انجام این پژوهش همکاری کردهاند

. ران نیز استفاده گرددOsteoarthritis بیماران با

.قدردانی میشود
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Minimum data requirements to predict the need for total knee arthroplasty in
osteoarthritis patients
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Original Article
Abstract
Aim: Knee arthroplasty is one of the best treatments to reduce pain and improve quality of life
in cases of osteoarthritis resistant to osteoarthritis, however since it is an offensive act and
delayed arthroplasty may lead to unwanted side effects after surgery. Therefore, the correct
and timely selection of the patient for knee arthroplasty is important so it is necessary to collect
standard and integrated data necessary. The purpose of this research is to identify minimum
data requirements for predicting knee arthroplasty in patients with osteoarthritis.
Methods: This is a descriptive study conducted in 2017. Effective factors in knee
arthroplasty prediction were identified Through library research and Internet search of
keywords such as total knee arthroplasty, minimal data set, ... in valid databases such as
PubMed, science direct, ... and the Google search engine Scholar. Sampling was done using
Morgan table 32 faculty members of where rheumatology specialist at Tehran University of
Medical Sciences were selected as sample. Validity of the questionnaire was assessed by
Health Information Management Professors and its reliability was 82% Cronbach's alpha in
SPSS 16 software. Results were analyzed using Excel software.
Results: The results of the two-stage Delphi technique include: nonclinical data (age, body
mass index) and clinical data (rest pain, activity pain, quality of life, the x-ray findings, knee
instability, knee deformity, and limited mobility). These are the Minimum data necessary for
predicting the need of knee arthroplasty in osteoarthritis patients.
Conclusion: The results of this study can be considered as the first step in the development of
intelligent knee arthroplasty prediction systems. Using these systems will be very useful in
managing the waiting list of surgery in health centers.
Key Words: Osteoarthritis, Arthroplasty, Knee.
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