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چکيده

بیماری سیکل سل يک اختالل اتوزومی مغلوب است که شیوع آن در نواحی جنوبی ايران به خصوص
حاشیه خلیج فارس باال گزارش شده است .هیپوکسمی از عوارض شايع بیماری سیکل است که با سیکلی
شدن گلبول های قرمز خون و انسداد عروقی منجر به هیپوکسی بافتی و درنهايت کريز درد در اين
بیماران می شود .در هر حمله درد ,انسداد عروقی سبب تشديد هیپوکسی می شود از اين رو تعیین
میزان دقیق اکسیژن اشباع در خون اين بیماران اهمیت بااليی دارد .در اين مطالعه  36بیمار مبتال به کم
خونی سیکل سل که به دلیل حمله درد بیماری در  6ماهه دوم سال  6936در بیمارستان شهید
محمدی شهر بندرعباس بستری شدند بررسی شدند .میانگین سنی بیماران  3,6±9.,3سال بود.
میانگین نتايج پالس اکسی متری  6,.1 ±34,63و میانگین نتايج آنالیز گازهای شريانی خون
 9,.4±31,.4بود .میانگین اختالف بین اين دو روش  3,13 ± 1,64بود .درصد میزان خطای نتايج به
طور میانگین  3,39 ±1,.6بود .اين نتايج ارتباط معنا داری با يکديگر و با میزان  HbSنداشتند .نتايج
اين مطالعه حاکی از آن است که پالس اکسی متری اختالف قابل توجهی با آنالیز گازهای شريانی خون
دارند که ارتباطی با میزان  HbSندارد.

واژههاي كليدي :بیماری سیکل سل ,پالس اکسی متری ,آنالیز گازهای شريانی ,میزان .HbS
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فصل  :1مقدمه و كلیات

-1-1مقدمه
بیماری سیکل سل يک اختالل اتوزومی مغلوب است که به دلیل توارث گونه ای از بتا گلووبین بوه نوام
هموگلوبین سیکل ( )Hbsايجاد می شود ( .)6حاملین اين ژن به عفونت ماالريا مقاوم بوده ,از اين رو بیماری
سیکل در مناطق با فراوانی باالی ماالريا شیوع قابل توجهی دارد ( )339و شیوع اين بیماری در نواحی جنوبی
ايران به خصوص حاشیه خلیج فارس باال گزارش شده است ( .)4بااين حال علی رغم اين مزيت ,درافراد مبتال
به بیماری سیکل میزان قابل توجهی از بیماری ها و مرگ و میر ديده می شود که از جمله می توان به آنمی
شديد ,سکته مغزی ,حمله حاد درد قفسه سینه ,حمله درد ,نارسايی طحال و کلیه و حساسیت به عفونت ها
اشاره کرد ( .)63.در حمالت بیماری اختالل عملکرد در گلبول های قرمز خون اتفاق می افتود کوه علوت آن
هیپوکسی است ( ,)6از اين رو اندازگیری دقیق اکسیژن اشباع در خون در اين بیماران و به خصوص در موارد
اورژانس که بیمار به دلیل حمله درد بستری شده است ,اهمیت بااليی دارد (.)1

-2-1مسئله تحقيق
هیپوکسمی از عوارض شايع بیماری سیکل است که با سیکلی شدن گلبول های قرموز خوون و انسوداد
عروقی منجر به هیپوکسی بافتی و درنهايت کريز درد در اين بیمواران موی شوود .)333( .در هور حملوه درد,
انسداد ايجاد شده در عروق کوچک ممکن است در هر ارگانی به خصوص ريه ها موجب میکروانفارکت هوايی
بشود که سبب اختالل در عملکرد آن ارگان می شود و از طرفی نیز ,درگیری ريه خطر هیپوکسی را در ايون
3

تاثیر میزان  Hbsبر دقت پالس اکسی متری در اندازگیری اشباع اکسیژن . . .

فصل  : 6مقدمه و کلیات

بیماران بیشتر می کند( .)1362از طرفی هیپوکسی سبب شروع سیکلی شدن گلبوول هوای قرموز موی شوود
درنتیجه تصحیح آن در بهبود شرايط بیمار نقش کلیدی ايفا می کند (.)6366
روش های در دسترس جهت اندازگیری اکسیژن اشباع در خون جهت ارزيابی از بیماران بستری عبارتند
از پالس اکسی متری آنالیز گازهای خونی شريانی ( .)64-63( )ABGپالس اکسی متوری يوک روش سواده,
غیر تهاجمی و سريع است ( )6.با اين حال در بیماران دارای هموگلوبین غیور طبیعوی ممکون اسوت مقودار
صحیحی از اکسیژن اشباع خون را نشان ندهد( .)63-66در مقابل آنالیز گازهای خوونی شوريانی کوه روشوی
تهاجمی است میزان اکسیژن اشوباع در خوون بیمواران را صورف نزور از هموگلووبین آنوان انودازگیری موی
کند(.)63332
بررسی دقیق هیپوکسمی در بیماران سیکل و انتخاب روش مناسب و با کمترين خطا سوبب موی شوود
اين بیماران در زمان حمله درد بیماری سیکل بهتر ارزيابی شوند( )36و لواا و درموان مناسوب جهوت ايون
بیماران انتخاب شود( .)33از اين رو مقايسه دو روش در دسترس و تعیین روش ارجح در مطالعه حاضر انجام
شده است.

 -3-1اهميت و ضرورت تحقيق
پالس اکسی متری يک روش سريع  ,ساده و غیر تهاجمی جهت اندازگیری اکسیژن اشباع در خون است
( ) 6.که به طور عمده جهت ارزيابی بیماران بستری شده در اورژانس و بخش مورد استفاده قورار موی گیورد
( .)36با اين حال دقت پالس اکسی متری در بیماران دارای هموگلوبین غیرطبیعی به خووبی موورد مطالعوه
قرار نگرفته است و مطالعات کمی جهت تايید پالس اکسی متری به عنوان تنها روش قابل اتکا برای ارزيوابی
میزان اکسیژن اشباع در خون بیماران سیکل سل وجود دارد ( .)63-66از طرفی اين امکوان وجوود دارد کوه
هموگوبین غیرطبیعی علت پايین نشان داده شدن میزان اکسیژن اشباع به روش پالس اکسی متری باشد که
می تواند منجر به مداخالت غیرضروری و صرف هزينه های اضافی شود (.)32

9

تاثیر میزان  Hbsبر دقت پالس اکسی متری در اندازگیری اشباع اکسیژن . . .

فصل  : 6مقدمه و کلیات

در مقابل آنالیز گازهای خونی شريانی ( ,)ABGدقیق ترين روش جهت اندازگیری اکسویژن اشوباع در
خون است ( .)63با اين حال روشی تهاجمی بوده و نیاز به تجهیوزات آزمايشوگاهی و کالیبراسویون مناسوب
دستگاه دارد  .هم چنین نمونه بايد در شرايط خاص گرفته ,منتقل و تحويل آزمايشگاه شود (.)33
مطالعاتی که تا کنون جهت بررسی روش های مناسب جهت اندازگیری اکسیژن اشباع در خون بیماران
سیکل سل انجام شده است نتايج متناقضی ارائه می دهند( .)39از جمله در مطالعاتی که توسط دکتر کرس و
همکاران ,دکتر اورتیز و همکاران و دکتر اوگاه و همکاران انجام شده است نتايج حاکی از ان است که بیماران
سیکل سل در هنگام بستری به دلیل حمله درد بیمواری نتوايج مشوابه ای در پوالس اکسوی متوری و انوالیز
گازهای خونی شريانی نشان می دهند( .)3366334در مقابل نتايج حاصل از مطالعه دکتر کمبر و لوپز حواکی
از ان است که پالس اکسی متری نسبت به انالیز گازهای شريانی میزان اکسیژنیزاسیون خون بیماران مبتال به
سیکل سل را در حمله حاد درد کمتر نشان می دهد(.)3.336
از اين رو مطالعه پیش رو با هدف بررسی تاثیر میزان  Hbsبر دقت پالس اکسوی متوری در انودازگیری
اشباع اکسیژن خون در بزرگساالن مبتال به حمالت حاد ,بیماران سیکل سل در بیمارستان شوهید محمودی
بندرعباس در  6ماه دوم  6936انجام شده است.

 -4-1اهداف كلي و اختصاصي تحقيق
هدف کلی اين مطالعه  3تعیین تاثیر میزان  Hbsبر دقت پالس اکسی متری در اندازگیری اشباع اکسیژن
خون در بزرگساالن مبتال به حمالت حاد ,بیماران سیکل سل در بیمارستان شهید محمدی بنودرعباس در 6
ماه دوم  6936بوده است.
هم چنین در اين مطالعه به طور اختصاصی اهداف زير برررسی شده اند:
 .6تعیین تاثیر میزان  Hbsبر دقت پالس اکسی متری در اندازگیری اشباع اکسیژن خون در
بزرگساالن مبتال به حمالت حاد ,بیماران سیکل سل در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در  6ماه دوم
 6936بر حسب سن
4

تاثیر میزان  Hbsبر دقت پالس اکسی متری در اندازگیری اشباع اکسیژن . . .

فصل  : 6مقدمه و کلیات

 .3تعیین تاثیر میزان  Hbsبر دقت پالس اکسی متری در اندازگیری اشباع اکسیژن خون در
بزرگساالن مبتال به حمالت حاد ,بیماران سیکل سل در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در  6ماه دوم
 6936بر حسب جنس
 .9تعیین ارتباط بین عدد اشباع اکسیژن توسط پالس اکسی متری و نتیجه انالیز گازهای خونی
شريانی
.4

بررسی احتمالی تاثیر درصد  Hbsبر نتیجه پالس اکسی متری و ABG

-5-1هدف كاربردي و آرماني تحقيق
اين مطالعه هم چنین برای پاسخ گويی به سواالت زير طراحی و اجرا شده است:
 آيا اختالف معنا داری بین عدد  Spo2در پالس اکسی متری و نتیجه  ABGوجود دارد ,که در نتیجهبتوان با فراهم آوردن اطالعات جهت ايجاد مدلی اماری طراحی شود تا اين رابطه را توضیح دهد.
 -آيا اختالف معنی دار بین درصد  Hbsبر عدد پالس اکسی متری ,وجود دارد

 -6-1سؤاالت تحقيق
 .6تاثیر میزان  Hbsبر دقت پالس اکسی متری در اندازگیری اشباع اکسیژن خون در بزرگساالن
مبتال به حمالت حاد ,بیماران سیکل سل در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در  6ماه دوم  6936بر
حسب سن چگونه است؟
 .3تاثیر میزان  Hbsبر دقت پالس اکسی متری در اندازگیری اشباع اکسیژن خون در بزرگساالن
مبتال به حمالت حاد ,بیماران سیکل سل در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس در  6ماه دوم  6936بر
حسب جنس چگونه است؟

.
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 .9ارتباط بین عدد اشباع اکسیژن توسط پالس اکسی متری و نتیجه انالیز گازهای خونی شريانی
چگونه است؟
 .4تاثیر درصد  Hbsبر نتیجه پالس اکسی متری و  ABGچگونه است؟

 7-1تعريف نظري و عملياتي متغيرها
بیماری سیکل سل يک اختالل اتوزومی مغلوب است که به دلیل توارث گونه ای از بتا گلوبین به نام
هموگلوبین سیکل ( )Hbsايجاد می شود ( .)6حاملین اين ژن بیمارانی هستند که در شرايط معمول
مشکلی ندارند اما برخی عوامل از جمله عفونت ها سبب سیکلی شدن گلبول های قرمز خون انان و در
نتیجه ايجاد حمله درد می شود( .)31در اين مطالعه مبتاليان به بیماری سیکل سل آن دسته از افرادی
بودند که موارد شناخته شده بیماری بوده و در گاشته بیماری آنها با آزمايشات تايید شده بود.
هیپوکسمی از عوارض شايع اين بیماری است که در اثر سیکلی شدن گلبول های قرمز خون و
انسداد عروقی منجر به هیپوکسی بافتی و درنهايت کريز درد در اين بیماران می شود(9و .)4بیمارانی که
به دلیل درد در اورژانس بستری شده بودند در اين مطالعه وارد شده اند.

 -8-1خالصه فصلها
مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر میزان  Hbsبر دقت پالس اکسی متری در اندازگیری اشباع
اکسیژن خون در بزرگساالن مبتال به حمالت حاد ,بیماران سیکل سل در بیمارستان شهید محمدی
بندرعباس در  6ماه دوم  6936انجام شده است .در ادامه ابتدا با بررسی مطالعات پیشین دورنمايی از
مطالعات قبلی در اين زمینه ارائه شده است .پس از آن روش کار ,نحوه نمونه گیری و آزمايشات به
تفصیل شرح داده شده اند .نتايج بدست آمده از آزمايشات و در نهايت بحث پیرامون اين نتايج بدست
آمده در ادامه گزارش شده است .در انتها نیز محدوديت های مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند.
6
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 -1-2مقدمه
مطالعاتی که تا کنون جهت بررسی روش های مناسب جهت اندازگیری اکسیژن اشباع در خون
بیماران سیکل سل انجام شده است نتايج متناقضی ارائه می دهند ( .)39از جمله در مطالعاتی که توسط
دکتر کرس و همکاران ,دکتر اورتیز و همکاران و دکتر اوگاه و همکاران انجام شده است نتايج حاکی از ان
است که بیماران سیکل سل در هنگام بستری به دلیل حمله درد بیماری نتايج مشابه ای در پالس اکسی
متری و انالیز گازهای خونی شريانی نشان می دهند ( .)3366334در مقابل نتايج حاصل از مطالعه دکتر
کمبر و لوپز حاکی از ان است که پالس اکسی متری نسبت به انالیز گازهای شريانی میزان اکسیژنیزاسیون
خون بیماران مبتال به سیکل سل را در حمله حاد درد کمتر نشان می دهد (.)36 ,3.

 -2-2تعاريف ،اصول و مباني نظري
عقرب ها راسته ای از رده عنکبوتیان با قدمتی در حدود  4.2میلیون سال می باشند .گونه های
خیلی زيادی عقرب شناسايی شده است که حدود  .2گونه آن از لحاظ پزشکی و بهداشتی اهمیت ويژه
دارند .خطرناک ترين عقرب ها در نواحی امريکا جنوبی ,خاورمیانه ,شمال آفريقا ,جنوب آفريقا و هند يافت
می شوند.
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کشور ايران با توجه به شرايط اقلیمی از نزر وجود نوع گونه های عقرب بسیار متنوع بوده و در زمره
کشورهايی است که گونه های خطرناک آن گزارش شده است.
در حالیکه ايران با ثبت حدود  3.2هزار مورد گزش جانوران زهری بعد از مکزيک دومین رتبه را در
جهان دارد که پنجاه هزار مورد از اين گزش ها توسط عقرب بوده و منجر به فوت  .2نفر در سال می
گردد,تخمین زده می شودکه تعداد واقعی اين گزش ها  3تا  3/.برابر اين رقم باشد.موارد مرگ ناشی از
عقرب گزيدگی در تمام مناطق رخ می دهد ولی حدود  %1.آن در استان های خوزستان ,سیستان
بلوچستان ,کرمان و هرمزگان رخ می دهد.زهر عقرب هايی که در اقلیم های خشک و صحرايی يا گرم جنوب
شرقی ايران زندگی می کنند به علت باالتربودن غلزت زهر خطرناک تر از نمونه های مشابه در نواحی سرد و
مرطوب است (.)69
در تمام دنیا عقرب گزيدگی از مسايل مهم بهداشتی درمانی است.تمام عقرب های شناخته شده می
توانند سم تولید کنند.سم تعدادی از عقرب ها از نزرپزشکی خطرناک است و می تواند باعث عاليم و عوارض
متنوعی در فرد اسیب ديده شود (.)34

-3-2مروري بر ادبيات موضوع
در مطالعه انجام شده توسط جان کرس ,انه پولمن و جس هال که با هدف تعیین اشباع هموگلوبین در
بیماران مبتال به سندرم حاد قفسه سینه در بیماران سیکل ,سه روش مختلف اندازگیری اکسیژن اشباع در
خون مورد بررسی قرار گرفت .در اين مطالعه مشاهده ای که در طول  3ماه انجام شد هموگلوبین اشباع با
اکسیژن توسط  Pao2 .6و نمودار اکسی هموگلوبین  .3کواکسی متری و  .9پالس اکسی متری در
بزرگساالن سیکل سل مبتال به سندرم حاد قفسه سینه اندازگیری شد .نتايج بدست آمده از اين مطالعه
تفاوتی بین اکسیژن اشباع بدست آمده از طريق پالس اکسی متری و کواکسی متری را نشان نداد (.)34
مطالعه ای به هدف بررسی دقت پالس اکسی متری در بیماران سیکل سل توسط دکتر اورتیز و
همکارانش به انجام رسیده است .در اين مطالعه از  33بیمار بزرگسال مبتال به کم خونی سیکل سل در
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حمله حاد درد به طور همزمان پالس اکسی متری و کواکسی متری بعمل آمد .در مطالعه درصد اکسی
هموگلوبین به طور میانگین  9,4درصد بیش از میزان اکسیژن اندازگیری شده با روش اندازگیری گازهای
شريانی بود .نتايج اين مطالعه حاکی از آن است که پالس اکسی متری قابلیت اتکا به عنوان يک روش
مطمئن جهت تشخیص هیپوکسی در بیمار سیکل سل را دارد (.)3
دکتر اوگاه و همکارانش طی مطالعه ای ,اشباع اکسی هموگلوبین در کودکان مبتال به کم خونی سیکل
سل در مرحله ثبات اندازگیری شده با پالس اکسی متری در بیمارستان آموزشی جوس نیجريه را بررسی
نمودند 646 .کودک مبتال به سیکل سل با  646کودک شاهد وارد مطالعه شدند و اکسیژن اشباع در
خون اين دو گروه با روش پالس اکسی متری وانتروپومتری اندازگیری شد .شیوع هیپوکسمی در گروه
بیماران  .6درصد و در گروه کنترل  66درصد بود .نتايج اين مطالعه حاکی از پايین تر بودن متوسط
اشباع اکسیژن در بیماران مبتال به کم خونی سیکل سل است که نیاز به يک مانیتور اکسیژن قابل
اطمینان را در اين بیماران مطرح می کند (.)66
دکتر نیدلمن و همکارانش طی مطالعه ای اندازگیری میزان هموگلوبین اشباع شده با اکسیژن در
کودکان و بزرگساالن مبتال به بیماری سیکل سل را بررسی نمودند .طی مطالعه انالیز گازهای خونی
شريانی و پالس اکسی متری مقايسه شده است .در اين مطالعه  66بیمار مبتال به بیماری سیکل سل در
بازه سنی  1تا  36سال مورد بررسی قرار گرفتند .نتايج اين مطالعه حاکی از آن است که تفاوت چندانی
بین میزان اکسیژن اشباع در خون در استفاده از روش اندازگیری گازهای شريانی نسبت به پالس اکسی
متری وجود ندارد (.)33
در مطالعه ای که به هدف بررسی پالس اکسی متری در بزرگساالن مبتال به بیماری سیکل سل بستری
شده در اورژانس انجام شد دکتر برنارد لوپز و همکارانش طی بررسی گاشته نگر پرونده بیماران سیکل
سل بستری شده با کريز درد را مورد بررسی قرار دادند 362 .بیمار بررسی شده تفاوتی بین طول دوره
بستری در اورژانس بسته به طبیعی بودن يا پايین بودن پالس اکسی متری نداشتند که نشان از عدم
تاثیر نتايج پالس اکسی متری طبیعی بر تصمیم گیری بالینی و میزان تست های درخواستی از بیماران
سیکل سل بستری شده در اورژانس داشته است (.)3.
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دکتر کمبر و دکتر لوپز طی مطالعه ای پالس اکسی متری را در بیماران مبتال به کم خونی سیکل سل
بستری شده در اورژانس با کريز حاد انسداد عروقی ارزيابی نمودند .در اين مطالعه دقت پالس اکسی
متری به عنوان روشی جهت تشخیص هیپوکسی در بیماران سیکل سل نسبت به آنالیز گازهای شريانی
مورد مقايسه قرار گرفت .در اين مطالعه  69بیمار باالی  63سال بستری شده در اورژانس به دنبال حمله
حاد انسداد عروقی مورد بررسی قرار گرفتند که تفاوت بین دو روش حدود  4,.درصد بود .نتايج اين
مطالعه حاکی از آن است که پالس اکسی متری نسبت به آنالیز گازهای شريانی میزان اکسیژنیزاسیون
خون بیماران مبتال به سیکل سل را در حمله حاد درد کمتر نشان می دهد (.)36
مطالعه ای با هدف بررسی پالس اکسی متری در کم خونی سیکل سل توسط دکتر روبرت دکتر فیتزگرلد
و دکتر جانسون انجام شد که طی ان  34بیمار با دو روش پالس اکسی متری و بررسی گازهای شريانی
خونی در سه نوبت مورد بررسی قرار گرفتند .پالس اکسی متری به طور متوسط  36,.درصد نسبت به
آنالیز گازهای شريانی کمتر بود .نتايج اين مطالعه نشان می دهد که پالس اکسی متری میزان اکسیژن
اشباع در خون بیماران مبتال به کم خونی سیکل سل را کمتر نشان می دهد (.)33
پالس اکسی متری در بیماری سیکل سل توسط دکتر پیانوسی و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفته
است .در اين مطالعه اکسیژن با روش پالس اکسی متری و آنالیز گازهای شريانی در  32کودک مبتال به
سیکل سل مقايسه شده است .میزان اکسیژن در روش متغیر بوده است .که نتايج اين مطالعه نشان می
دهد پالس اکسی متری در بیماران مبتال به سیکل سل می تواند نتايج متفاوتی داشته باشد و بايد با
احتیاط جهت تخمین اکسیژن اشباع مورد استفاده قرار بگیرد (.)92

-4-2جمع بندي و نتيجهگيري
مطالعات انجام شده پیرامون روش مناسب جهت اندازگیری اکسیژن اشباع در خون مبتاليان به بیماری
سیکل سل دارای تناقض بوده و بر اين اساس نمی توان تصمیم گرفت کدام روش ارجح است؛ پالس
اکسی متری يا آنالیز گازهای شريانی خون .
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