بررسی فاکتورهای دموگرافیک و بالینی پیشگویی کننده پسرفت کامل در بیماری آرتریت روماتوئید
کمال اصالت منش ،*1حمیدرضا گیالسی ،2اسما زیارتی

یزدلی3

.1دانشیار روماتولوژی ،گروه داخلی ،مرکز تحقیقات اتوایمیون ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
.2دانشیار اپیدمیولوژی ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
.3دستیار رشته بیماریهای داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
*نشانی نویسنده مسئول:
کاشان ،بیمارستان بهشتی ،گروه داخلی
دورنویس:
تلفن09131616775 :

*email: esalat.kamal@yahoo.com

)031(55005345

مقدمه

آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی مزمن ،اتوایمیون و مولتی سیستم با علت ناشناخته است ( .)1این اختالل بیشتر مفاصل کوچک دست را گرفتار میکند( .)2شیوع این بیماری در جهان حدود نیم تا یک درصد بوده و معموالً در دهه ی سوم تا پنجم زندگی
بروز می نماید .زنان تقریباً سه برابر مردان مبتال می شوند(.)4 ,3
بررسی های خانوادگی ،نشانگر نوعی استعداد ژنتیکی به این بیماری است( .)5ارتباط مشخصی بین چاقی و پیشرفت بیماری های اتوایمیون مزمن وجود دارد( .)6عوارض ریوی مجموعا عامل  10درصد مرگ های ناشی از آرتریت روماتوئید می باشند(.)7
هدف اول درمان آرتریت روماتوئید کم کردن فعالیت بیماری می باشد .این هدف با استفاده ازعوامل دارویی DMARDبوقوع می پیوندد( .)9 ,8تاثیر این داروها روی درد و تورم سریع نیست (.)10
دسته دارویی دیگر که در درمان بیماران مورد استفاده قرار میگیرد مهار کننده های فاکتور نکروز تومور آلفا ) (TNFα inhibitorsمی باشد(.)11،12
اهداف درمانی آرتریت روماتوئید شامل درمان زودرس و تهاجمی جهت دستیابی به پسرفت فعالیت بالینی بیماری است .برای مانیتور کردن بیماری ،از شاخص ترکیبی  DAS28استفاده می شود( .)13پسرفت بیماری زمانی اطالق می شود که نمره فعالیت
بیماری ( )SDAIکمتر از  2/6باشد(14 ,1و .)15
در مطالعه  Cookاطالعات  868بیمار مورد بررسی قرار گرفتند .در آنالیز چند متغیره  ،جنس مونث ،تعداد مفاصل دردناک و نمره باالی فعالیت بیماری به عنوان عوامل غیر وابسته پیش بینی کننده مطرح شدند .رمیسیون کامل و متوسط با نمره فعالیت
بیماری همراهی داشتند .این مطالعه نشان داد که در زنان عواملی مانند تعداد زیاد مفاصل دردناک و ناتوانی در مراحل اولیه بیماری باعث سختی در رسیدن به رمیسیون می شوند (.)16در مطالعه دیگری بر نقش فاکتور رشد تمایز دهنده (GDF-15) 15-روی
فعالیت بیماری اشاره شده است(.)17
در مطالعه  21 ،Furstدرصد بیماران در  5سال اول شروع بیماری کنترل شدند 19/6 ،درصد بیماران در طی  6-10سال پس از شروع بیماری و  13/5درصد در  11سال بعد از شروع بیماری کنترل بیماری شدند .رمیسیون کامل در  10/2درصد  8/8 ،درصد،
 2/5درصد بیماران به ترتیب بعد از شروع بیماری رخ داد (.)18
در مطالعه  454 ،Woudeبیمار بهمراه اطالعات  895بیمار از مطالعه انگلیسی دیگری مورد بررسی قرار گرفت .رمیسیون کامل در  68بیمار از  454بیمار و  84بیمار از  895بیمار رخ داد .شش فاکتور شروع ناگهانی ،دوره کوتاه عالئم ،غیر سیگاری بودن و
تغییرات رادیوگرافی اولیه کم با رمیسیون همراهی داشتند .این مطالعه نشان داد رمیسیون کامل در بیماران آرتریت روماتوئید با درمان ترکیبی معمول اتفاق افتاده و دوره کوتاه عالئم و عدم وجود آنتی بادی با رمیسیون کامل همراهی دارد(.)19
در مطالعه ندریان مشاهده شد که رفتار خودمراقبتی به طور غیرمستقیم و از طریق وضعیت سالمت بر روی کیفیت زندگی بیماران آرتریت روماتوئید شهر یزد موثر است( .)20خلوت و همکارانش در یک مطالعه نشان دادند که با شناخت عوامل استرس زا و
کوشش در رفع آن می توان در کنترل بهتر بیماری موثر بود(.)21
وازکز و همکارانش در مطالعه ای نشان دادند که  2سال مصرف DMARDsمنجر به رمیسیون در  % 32/4از بیماران آرتریت روماتوئید گردید( .)22خبازی نشان داد استفاده از داروهای ضد روماتیسمی تعدیل کننده بیماری در مراحل ابتدایی آرتریت
روماتوئید با رمیسیون طوالنی مدت همراه است( .)23تاثیر عوامل مکمل بر پیش آگهی این بیماران ثابت نشده است(.)24
از آنجائیکه در این مورد تا کنون مطالعه ای در ایران انجام نشده برآن شدیم تا با شناخت این عوامل ضمن پیدا کردن علل مرتبط با رمیسیون ضمن حذف عوامل خطر  ،درمانی متناسب با شدت بیماری انتخاب کنیم .
مواد و روش ها

یافته ها

در این پژوهش پرونده  150بیمار مبتال به آرتریت روماتوئید که حداقل یکسال تحت پیگیری بودهاند ،مورد بررسی قرار گرفت
جدول شماره 1
متغیر
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-0/330

0/847
0/453
0/208

0/357
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)0/0-560/023( 0/114
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-0/481
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3/015
4/050
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0/083
0/044
0/309

)1/0-994/359( 0/618
)4/1-778/021( 2/209
)1/0-386/357( 0/704

0/190
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0/287
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)2/0-422/604( 1/209
)5/0-923/518( 1/752

 DAS28در اولین

 DAS28در آخرین

مراجعه*

مراجعه*

تأخیر در درمان اولیه
Double therapy
Triple therapy

رژیم درمانی
تعهد به درمان
مصرف داروی TNF.inhibitors
رمیشن بلندمدت
تجربه حداقل یکبار

عود*

بله
همیشه فعال

مطالعه حاضر یک مطالعه کوهورت گذشته نگر است که با کد اخالق  IR.KAUMS.MEDNT.REC.1399.076به ثبت رسیده است.
در این مطالعه تعداد  150نفر از بیماران که تشخیص قطعی آرتریت روماتوئید داشتند وارد مطالعه شدند .این مطالعه وابسته به پرونده بیماران ،معاینه و بررسی آزمایشات آن ها از زمان مراجعه تا پایان مطالعه
می باشد .پس از جمع آوری داده های دموگرافیک و بالینی مثل سن ،جنس ،مصرف سیگار ،زمان شروع درمان  ،تغییرات رادیوگرافیک DAS28 ،در شروع بیماری و در آخرین مراجعه ،نوع درمان در شروع
بیماری از جمله مونوتراپی یا ترکیبی و داده های آزمایشگاهی آنها را وارد چک لیست می کنیم.
محاسبه ی فعالیت بیماری بر اساس اندکس  ،DAS28انجام و بر طبق نتایج مختلف آن بیماران به گروه های مختلف تقسیم شدند به اینصورت که  DAS28کمتر از  2/6رمیسیون 2/6 ،تا  3/2فعالیت
پایین  3/2 ،تا  5/1فعالیت متوسط و باالتر از  5/1فعالیت باالی بیماری را نشان می دهد .برای تعیین پیش آگهی ،از مدت رمیسیون ،تعداد عود ،ایجاد عوارض مفصلی و خارج مفصلی و نمره  DAS28ثانویه
استفاده شد .همچنین عواملی مثل تاخیر درمان ،مونوتراپی یا درمان ترکیبی ،استفاده از داروهای بیولوژیک و وجود درگیری سیستمیک بعنوان فاکتورهای تاثیرگذار روی پیش آگهی مورد استفاده قرار گرفت.
برای مانیتور کردن بیماری ،از شاخص ترکیبی  DAS28استفاده می شود .برای این منظور معموال معیارهای بالینی شامل تعداد مفاصل متورم  ،تعداد مفاصل حساس به لمس ،نمره درد از نظر بیمار و سنجش
ESRیا CRPمورد استفاده قرار میگیرند .پسرفت بیماری به معنی فقدان کامل التهاب مفصلی و فعالیت ایمونولوژیک مرتبط با بیماری است و زمانی اطالق می شود که نمره فعالیت بیماری ( )SDAIکمتر از
 2/6باشد
بعد از جمع آوری اطالعات ،داده ها وارد نرم افزار  SPSSشده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .برای تحلیل تک متغیره از آزمون تی تست مستقل و برای مقایسه متغیرهای کمی در دو گروه و یا در
صورت عدم احراز شرایط پارامتریک از من ویتنی یو استفاده شد .برای مقایسه متغیرهای کیفی در دو گروه از کای اسکوئر یا دقیق فیشر استفاده گردید .برای تحلیل چند متغیره نیز از مدل رگرسیون لجستیک
استفاده شد.

Model information: Omnibus test=87.828, p<.001
)Pseudo R-square=(.184,.259

* گزینههای شدید برای متغیر DAS28در اولین و آخرین مراجعه Monotherapy ،برای متغیر رژیم درمانی و گزینه خیر برای متغیر تجربه حداقل یکبار عود بهعنوان طبقه مرجع در نظر گرفته شدهاند.

یافتههای جدول شماره  1نشان میدهد با توجه به نتایج حاصل از آزمون  ،Omnibusبرازش مدل قابل قبول و در سطح خطای کوچکتر از  0/001معنادار
است .همچنین مقدار ضریب تعیین ( )Pseudo R-squareنشان میدهد متغیرهای در نظر گرفته شده توانستهاند بین  18/4تا  25/9درصد از تغییرات
پیشآگهی بیماران را تبیین کنند .همچنین با توجه به مقادیر  ،ORبا افزایش یک واحد (سال) در سن بیماران ،شانس پیشآگهی ضعیف در آنها  1/022برابر
افزایش مییابد؛ با افزایش یک واحد (سال) در طول مدت بیماری  ،شانس پیشآگهی ضعیف در بیماران  1/111برابر افزایش مییابد؛ شانس پیشآگهی
ضعیف در بین بیمارانی که فعالیت بیماری در آنها در ابتدای مراجعه شدید بوده است بهترتیب  )1÷0/356( 2/81و  )1÷0/387( 2/58برابر بیمارانی است که
فعالیت بیماری در آنها خفیف یا متوسط بوده است؛ همچنین شانس پیشآگهی ضعیف در بین بیمارانی که رژیم درمانی آنها تک دارویی )Monotherapy
(بوده است  8/77برابر بیمارانی است که رژیم درمانی دو دارویی ) (Double therapyداشتهاند؛ عالوه بر این ،شانس پیشآگهی ضعیف در بیمارانی که
مصرف داروی TNFα inhibitorsداشتهاند  2/21برابر بیمارانی است که داروی مذکور را مصرف نمیکردهاند

بحث ونتیجه گیری

در این مطالعه مشخص شد نزدیک به  80درصد بیماران در طول پیگیری ،رمیسیون بلند مدت را تجربه کردهاند .در مطالعه  Woudeکه  454بیمار همراه با  895بیمار از مطالعه دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفت ،رمیسیون کامل در  68بیمار از  454بیمار و  84بیمار از  895بیمار رخ داد( .)18تفاوت در ژنتیک بیماران ،عدم مصرف سیگار و شیوع پائین تر آنتی بادیهای مرتبط با پیش آگهی بد در بیماران مطالعه ما میتواند اختالف نتایج این دو مطالعه را توجیه کند.
در مطالعه حاضر همچنین مشخص شد که با افزایش در سن بیماران ،شانس پیشآگهی ضعیف در آنها افزایش مییابد .در مطالعه  Hamannنشان داده شد که افزایش سن با کاهش احتمال دستیابی به بهبود پایدار همراه بود( .)25نتایج تحقیق حاضر با نتایج مطالعات مذکور مشابه می باشد گرچه از آنجائیکه با افزایش سن ،ناتوانی  ،درد و میزان پائین سالمتی به طور گسترده در جمعیت عمومی شایع بوده و به شرایط همراه نیز مربوط می شود لذا هنگام تفسیر میزان بهبودی و پاسخ به درمان  ،این موارد نیز باید مورد توجه قرار گیرد( .)26در مطالعه
 Wassermanمشخص شد امکان بهبودی در افرادیکه بیماری آنها در سنین زیر  40و باالی  65شروع می شود بیشتر است( .)27اختالف نتایج مطالعه فوق با نتیجه مطالعه حاضر به تفاوت در طول مدت بیماری مبتالیان بر میگردد.
در مطالعه حاضر همچنین مشخص شد که شانس پیشآگهی ضعیف در بین بیمارانی که فعالیت بیماری در آنها در ابتدای مراجعه شدید بوده است به مراتب بیشتر از بیمارانی است که فعالیت بیماری در آنها خفیف یا متوسط بوده است .در پژوهش انجام شده توسط  Hamannنشان داده شد که فعالیت بیشتر بیماری در زمان شروع و تعداد مفاصل حساس با کاهش احتمال دستیابی به بهبود پایدار همراه است( .)25در مطالعه  Möttönenمشخص شد که فعالیت بالینی باالی بیماری در ابتدا و مثبت بودن فاکتور روماتوئید به ویژه در یک سال پس از
شروع درمان ،بهترین پیش بینی کننده پیش آگهی ضعیف در اوایل  RAاست( .)28در مطالعه Chehataسطح پایینی از فعالیت بیماری در اولین سال پس از پیگیری بیمار ،با بقای بهتر در این گروه از بیماران  RAهمراه بود( .)29نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات فوق همسو می باشد.
در مطالعه حاضر همچنین مشخص شد که با افزایش یک سال به طول مدت بیماری  ،شانس پیشآگهی ضعیف در بیماران افزایش مییابد .در مطالعه  Greenقوی ترین پیش بینی کننده بیماری مداوم  ،مدت بیماری بیش از  12هفته بود .برخی از بیمارانی که مدت بیماری آنها کوتاه بود  ،با پیش آگهی عالی همراه بودند( .)30گرچه در مطالعه Van Niesتاکید شده که ارتباط بین مدت زمان عالئم و پایداری  RAخطی نیست( .)31در مطالعه  Nilssonتفاوتهای عمده وابسته به سن و جنس در پیش آگهی  8 ، RAسال پس از تشخیص وجود
داشت( .)32گرچه بطور کلی نتایج تحقیق حاضر با مطالعات فوق همسو می باشد ولی در مطالعه ما مدت مشخصی برای مرزبندی پیش آگهی خوب و بد تعیین نشد.
در مطالعه حاضر همچنین مشخص شد شانس پیشآگهی ضعیف در بین بیمارانی که رژیم درمانی آنها مونوتراپی بوده است بسیار بیشتر از بیمارانی است که رژیم درمانی ترکیبی داشتهاند .یافته های مطالعه Emeryمزایای درمان با DMARDهای بیولوژیک را در ترکیب با  DMARDهای مرسوم نشان می دهد .همچنین مشخص شد که درمان ترکیبی عوامل فوق موثرتر از مونوتراپی با هر کدام از DMARDهای بیولوژیک و مرسوم بود( .)33درمان ترکیبی عوامل بیولوژیک مانند آدالیمومب همراه با متوترکسات ممکن است باعث بهبودی در
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