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 چکیده

 در شایع و است مرکزی اعصاب سیستم مزمن بیماری اسکلروزیس مولتیپل

 نخاع و مغز میلین غالفکه میتوانند به  باشد می میانسال و جوان افراد

 و مزمن سیر که است کننده ناتوان بیماریهای شایعترین. آسیب برساند

 سالمتو  زندگي برکیفیت كه انكارناپذیر واقعیت یك و داشته طوالنی

 روانی سالمت ارتباط هدف با مطالعه این. است اثرگذار جسمانی و روانی

 مولتیپل به مبتال بیماران در زندگی کیفیت باابعاد جسمانی و

. است تحلیلی – توصیفی مطالعه یک این پژوهش وشد  انجاماسکلروزیس 

 به کننده مراجعه اسکلروزیس مولتیپل به مبتال بیمار 80 تعداد

 با زندگی کیفیت نظر از را تشخیص طبی وآزمایشگاه بوعلی بیمارستان

انحراف  ،آزمونهای میانگین و SF-36 استاندارد پرسشنامه از استفاده

 و تجزیه جهت و گرفتند قرار مطالعه مستقل مورد تست tآزمون ومعیار 

 شدند. نتایجواقع  مورد بررسی - SPSS 20افزار نرم از اطالعاتآماری  تحلیل

 درگروه بیماران زندگی کیفیت برروی بررسی با تست تی آماری آزمون

 تفاوت دارای سنجش، مختلف مراحل در زندگی کیفیت داد نشان آزمون

 بیماران بین زندگی کیفیت داد نشان نتایج و بوده یکدیگر با معناداری

 می تعریف ملی و اجتماعی فردی، ارزشهای به بستگی پایین بوده و اس ام

 اجرای اسکلروزیس، مولتیپل بیماری قطعی درمان عدم به توجه با .شود

 به مبتال بیماران زندگی کیفیت در استراتژی کننده بیان که مدلهای

 کیفیت افزایش در تواند می و بوده اثربخش باشد اسکلروزیس مولتیپل

 برآورده که رسد بنظرمی. باشد داشته مثبتی تأثیر بیماران این زندگی

 ءبرای ارتقا آنان زندگی های جنبه تمامی مورد در مختلف نیازهای کردن

 به مبتال بیماران در زندگی کیفیت ابعاد با جسمانی و روانی سالمت

 .باشد می ضروری و الزماسکلروزیس  مولتیپل

 ایران ، زندگی کیفیت اسکلروزیس، مولتیپل ، استراتژی: واژه ها کلید
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 مقدمه:

مركزي   اعصاب پيشرونده و مزمن بيماري (MS) اسكلروزيس مولتيپل بيماري

ديده در غالف ميلين مغز و نخاع  بزرگ و كوچك پالكهاي صورت به كه است

 و شدن عضالت فلج توان ديد، كاهش مانند متفاوتي عوارض داراي می شود و

که می تواند پوست  است افسردگي صرع، گفتاري، شدن، نارسايي گير زمين

مجموعه ناتوانيهای فيزيکی  . بيماران را بدليل عدم تحرک درگير کند.

لی بر و تغييرات روانی با ادامه زندگی و عزت نفس منافاتی ندارند و

 نامشخص MS علت تاثير گذار است. MSبه  مبتال روی کيفيت زندگی بيماران

 اتفاق ژنتيک و محيطی عوامل از ترکيبی اثر بر وجود اين با است،

 شروع زمان از بيماران زندگی متوسط (,Mc Guinness et al 1999)افتد.می

 متوسط از سال ۰2 تا 3 بين ميزان اين که باشد،می سال 53تا 02بيماری

 برابر دو تقريبا   زنان در آن شيوع و باشدمی کمتر مبتال غير افراد عمر

ميليون نفر درکل  5/۰هم اکنون بيش از  ((Comps ton et al,2008 است مردان

جهان مبتال به اين بيماری هستند که ميزان شيوع بيماری در جمعيتهای 

نفر ۰22222در هر  نفر ۰۰تا  3/۰مختلف گوناگون است و آمار ساليانه 

شيوع همچنان رو به افزايش می  به اين بيماری مبتال می شوند واين

  (WHO)جهاني بهداشت سازمان گزارش آخرين برطبق (Aronson et al, 1997)باشد.

 آمريكا شرقي، مديترانه شيوع اين بيماری در جهان شامل اروپا ، ميزان

در مطالعات سالهای اخير وآفريقا است.  آسيا شرقي جنوب اقيانوسيه، ،

خاورميانه و ايران نيز شاهد شيوع نسبتا" زياد و روبه افزايش  در

 -2۰/02آن  شيوع ميزان ايران بيماری در اين مناطق بوديم، همچنين  در

در  MS( در جوانان ايرانی Valadbeigi et al, 2012) .است نفر هزار صد هر در02

دومين عامل معلوليت به شمار می آيد که با توجه به سن اين  حال حاضر

اجتماعی، فرهنگی، شغلی، خانوادگی و حتی  بيماران، بيشترين فعاليتهای 

ازدواج را دارا هستند که اين بيماری می تواند افراد را در دسترسی 

 كيفيت ابعاد بر اساسي طور به مشکل کند و به اين فعاليتها دچار

 كيفيت (Pfaffenberger et al, 2006)باشد. داشته نامطلوب اثرات بيماران زندگي

 عموم جامعهايران ونيز در خارج نسبت به افراد  در MSزندگي بيماران 

 زندگي، از افراد درك را زندگي مفهوم كيفيت WHOاست.  بودهپايين تر 

 مطالعات طبق كرده و تعريف عاليق و استانداردها اهداف، ها، ارزش

زندگي  كيفيت هاي نامطلوبی بر آسيب MS  بيماري تظاهرات گوناگون،

 داد نشان نتايج می گذارد. اقتصادي و اجتماعي رواني، جسمي، درابعاد

 كيفيت با مرتبط روي عوامل حتی بر بيماري عوارض اين از بسياري كه

 دولت از بسياري امروزه (Forbes et al ,2006  .) است گذاشته منفي تأثير زندگي

با هم  اجتماعي - اقتصادي زندگي مسايل توسعه كيفيت برای ارتقاي ها،

 در بيماران اين زندگي كيفيت هاي ويژگي و شناخت وضعيت. دانند يکی مي
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 اين بيماران در زندگي كيفيت ارتقاي جهت اي مداخله هاي تدوين برنامه

 مولتيپل زندگي در بيماران كيفيت سنجش دارد که جهت اي ويژه اهميت

 مولتيپل بيماران در زندگي كيفيت اسكلروز ،ابزار خاصی مانند ابزار

 بيماران در زندگي كيفيت يا ابزار  (Gold et al ,2001)اسكلروزهامبورگ 

است که با حساسيت بيشتری  (life-54 Multiple Sclerosis quality of)اسكلروز مولتيپل

 به توجه با (Idiman et al, 2006)کنند.زندگي آنان را اندازه گيری می  كيفيت

 ارزيابي با كه موضوع اين گرفتن نظر در با و MS باالي بيماري شيوع

 افراد تشخيص براي هايي برنامه توان مي بيماران دراين زندگي كيفيت

 را براي الزم مداخالت و نمود تدوين زندگي كيفيت كاهش معرض خطر در

 بيان هدف با مطالعه اين داد، انجام ها آن زندگي كيفيت افزايش

 مبتال بيماران در زندگی کيفيت ابعاد با جسمانی و روانی سالمت ارتباط

 .شد انجام MS به

تحقیق: روش  

مطالعه تعداد  اين در .شد انجام تحليلی – توصيفی صورت به مطالعه اين

بوعلی  بيمارستان به کننده مراجعه MS به مبتال بيماران از نفر 82

 ه هاي پروند اطالعات با بيماري زمان دادند و مدت تشكيلپرونده 

مبتاليان  بين در كه موضوع گرفتن اين نظر در آمد. با به دست بيماران

مقياس ناتوانی جسمانی  ونداشت  وجود عودكننده - پيشرونده نوع

تشخيص  انتخاب شده وها MSانجمن  داخل از پزشك يك توسط MSبيماران 

 و کليه خدمات آموزشي كه است ذكر به الزم بود. نوع بيماری را داده

 - اقتصادي خاص هاي گروه به محدود آن در عضويت انجمن اي مشاوره

 نامه پرسش مطالعه، اين در اطالعات  گردآوري ابزار .نيست اجتماعي

MSQOL-54 بود. SF-36 (Short form)جهت گسترده صورت به كه  است ابزاري 

 Alshubaili et) .قرار می گيرد استفادهمورد  آمريكا در زندگي كيفيت سنجش

al,2008) سنجش  SF-36سالمت از تركيبي)است  سالمتي عمده مفهوم دو بر اساس 

 مشخصات از برخي گوناگون، مطالعات به توجه با .رواني( سالمت و جسمي

 زندگي كيفيت بر مستقل متغير عنوان به شود مي تصور كه بيمار

 بررسي مورد نيز دارند، رابطه زندگي كيفيت با و باشند تأثيرگذار

 اين. شد پرداخته ها آن به دموگرافيك نامه پرسش در و گرفت قرار

 ساير به ابتال سابقه ابتال، مدت تأهل، وضعيت جنس، سن، شامل عوامل

 . باشد مي بيماري نوع و بيمار بودن شاغل عدم يا شاغل، ها، بيماري

(Nedjat et al,2008) حيطه ۰0 در آن سوال ۰8 که سوال 35 شامل پرسشنامه اين 

 جنسی، عملکرد اجتماعی، عملکرد جسمی، عملکرد)  MS بيماران ويژه

 نفش محدوديت سالمت ، هاي مخاطره رواني ، مشكالت با مرتبط نقش محدوديت

انرژی،   کلی، زندگی کيفيت سالمتی، درک درد، جسمی ، مشکالت با مرتبط

 زندگی کيفيت به مربوط آن سوال 50 و( شناختی عملکرد رواني و سالمت

 و جسمی سالمت" شامل ترکيبی حيطه دو در نمرات نهايت در. است عمومی

 از ترکيبی حيطه ۰0 هر نمرات. شود می تعيين" روانی -روحی سالمت

 به نسبت بد بسيار احساس دهنده نشان صفر نمره  باشد، می ۰22تا2
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. باشد مي زندگي كيفيت حالت بهترين دهنده نشان صد نمره و زندگي

(.Vickrey et al ,1995) ابزاري و باشد مي مناسبي ساختاري خصوصيات داراي که 

 گيري اندازه براي تواند مي و است پايايي و روايي داراي كه است

  (Ghaem et al , 2007) .گيرد قرار استفاده مورد زندگي كيفيت بر تأثيرات

 با 20 نسخهSPSS   افزار نرم پژوهش توسط ازهمچنين اطالعات بدست آمده 

 مورد Indepented- t آزمون معيار و انحراف ميانگين، محاسبه از استفاده

 Taraghi et al ),(2008 گرفت. قرار آماری تحليل و تجزيه

 یافته ها:

 با مرد بودند که نفر 52و زن نفر 32 تعداد  بيماران، تعداد کل از

داشته و از معيارهای ورود  8/8 معيار انحراف و سال 58  سنی ميانگين

ء به عدم ابتال سال باشد، 53-52سن آزمودنی ها بين  ،به مطالعه

مقياس بيماريهای خاص مثل بيماريهای قلبی، کليوی وافسردگی.... و 

بوده که توسط نورولوژيست  5تا 7/۰برابر MSبيماران  ناتوانی جسمانی

 ميانگين و 0/۰ معيار انحرافکه دارای  بيمارستان تاييد شده استمقيم 

 تفكيك به ابعاد كيفيت زندگي ميزان باالترين .(۰جدول)بوده است 77/۰

و ضريب  65/۰6و انحراف معيار  6/66در مردان با ميانگين  جنس،

زندگي در زنان  ابعاد كيفيت ميزان بود، پايين ترين p=4۰6/2اطمينان 

مورد  p=4۰6/2 اطمينان ضريب و 6/۰6 معيار انحراف و 64/66ميانگين با

 .(0جدول)سنجش قرار گرفت 

 

 

در گروه تجربی و کنترل قبل و  MS ان: شاخص آماری متغیرمقیاس ناتوانی بیمار1-جدول

 بعد از تمرینات

 انحراف ميانگين تعداد 

 معيار

MS 82 77/۰ 0/۰ 

 

 جنس تفكیك به زندگي كیفیت ابعاد نمره میانگین: 2 جدول

 كيفيت ابعاد

 زندگي

 زنان مردان

 انحراف ميانگين 

 معيار

 انحراف ميانگين

 معيار

P 

 350/2 7/۰5 ۰/53 3/۰7 7/57 جسمي

 053/2 3/۰5 8/55 8/۰3 3/53 رواني

 3۰5/2 0/۰5 53/55 05/۰0 0/50 كل
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 مقياس، خرده ۰0 بين در حيطه تفکيک به زندگي كيفيت ميزان باالترين

 و۰/۰8 معيار انحراف و 0/38 ميانگين با اجتماعي عملكرد به مربوط

 مشكالت با مرتبط نقش محدوديت به زندگي مربوط كيفيت ميزان ترين پايين

 ميانگين (.5جدول)بود02/02 معيار انحراف و 37/57 ميانگين با رواني

با   برابر جسماني سالمت بعد در مورد بررسي نمونه امتيازات دامنه

 دست به  83/55 ±55/۰0 با برابر رواني سالمت و در بعد 73/50 ± 57/۰8

 (.5 جدول) آمد

 زندگي به تفکیک حیطه  كیفیت مختلف ابعاد معیار انحراف و میانگین: 3 جدول

 ابعاد

 كيفيت

 زندگي

 ± معيار انحراف
 ميانگين

انحراف  ميانگين حيطه

 معيار

 73/50 ± 57/۰8 جسمي

 50/0۰ 5/35 عملکرد جسمی

 70/۰0 50/53 درک از سالمتی

 5/۰8 53/5۰ انرژی

محدوديت نفش مرتبط با 

 مشکالت جسمی

73/50 53/5۰ 

 57/00 33/55 جنسي عملكرد

 ۰/۰8 0/38 اجتماعي عملكرد

 03/۰8 73/58 سالمت هاي مخاطره

 2/۰8 73/58 درد

  83/55 ± 55/۰0 روانی

 03/05 53/53 رواني سالمت

 با مرتبط نقش محدوديت

 رواني مشكالت

37/57 02/02 

 3/۰۰ 8/58 شناختي عملكرد

 73/۰7 5/50 كلي طور به زندگي كيفيت

 

اين موضوع را نشان می دهد  Indepented-  tنتايج حاصل بدست آمده از آزمون 

 معنا داری رابطه ابعاد از كدام هردر زندگي كيفيت نمره و جنس بين كه

 بيمتاران زنتدگي كيفيتت به توجه اهميت نتايج اين (1 جدول) .دارد وجود

نستبت بته افتراد  را افراد اين زندگي كيفي سطح ارتقاي و MS به  مبتال

 (4جدول(.كند مي مشخص كشورسالم 

 

: توزیع میانگین ، انحراف استاندارد و آزمون تی تست مستقل 4 -جدول

 زندگي متغیر كیفیت

 

 انحراف ميانگين متغير 

 معيار

T P-Value 

متغير 

 كيفيت

 زندگي

MS 3/78 24/64 

2/83 0/03 

 36/4 10/10 افراد سالم
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 بحث:

 شايع MS روانی ناشی از بيماری تغييرات و فيزيکی ناتوانيهای مجموعه

 روانی و بعد سالمت جسمی دو روي بر تواند ميانسال مي و جوان افراد در

 ايجاد کند. در اختالل بيماران زندگي اين كيفيت همچنين بر بعد و

پژوهش  طبق محاسبه شد. 8/50 زندگي كيفيت سطح ميانگين حاضر، مطالعه

 بيماران اين زندگي كيفيت بر تواند بيماري مي تظاهرات گوناگون، های

 و Rousseaux  توسط كه تحقيقي در( , Haresabadi et al .(2010.منفي بگذارد تأثير

 سالمتي ابعاد روي بر با عنوان تاثير عوامل موثر  همكاران صورت گرفت،

 بيماري عوارض از بسياري كه داد نشان نتايج زندگي كيفيت با مرتبط

 تأثير  زندگي كيفيت با مرتبط سالمتي عوامل روي بر اسكلروزيسمولتيپل 

 نظر از همكاران و Rousseaux et al , 2007   ( Benito-Leon) است. گذاشته منفي

 افسردگي و اضطراب ،MSبه  مبتال در بيماران زندگي كيفيت نمره ميانگين

 كردند گزارش تري پايين سطح در كيفيت زندگي هاي شاخص ساير به نسبت

(Benito et al , 2007 .)مهم اضطراب و افسردگي حاالت كه داد نشان مطالعه ديگري 

 MSبه  مبتال بيماران در زندگي كيفيت ميزان هاي كننده ترين تعيين

 مشكالت و خستگي كه دادند نشان خود همكاران در تحقيق و  Benedict هستند.

 نتايج( Benedict et al , 2005) .هستند بيماري عاليم ترين آزار دهنده جسمي

 به ناتواني جسماني و افسردگي كه داد نشان همكاران و Ayatollahiتحقيقات 

 تأثيرگذار ايران در MSبه  مبتال بيماران زندگي كيفيت روي بر شدت

 كيفيت بررسي به و همكارانTaraghi مازندران در (.et al, 2005 Ayatollahi) .است

بدين نتيجه رسيدند  پرداختند مازندران MS انجمن عضو بيماران زندگي

  بود متوسط حد در ها شاخص تمام در زندگي بيماران كيفيت اين،که 

(Taraghi et al , 2007) هاي پژوهش  Nedjatهر امتياز كه داد نشان همكاران و 

 و اجتماعي رواني، جسمي،) بيماران اين در زندگي كيفيت چهاردامنه

 Haresabadiولي در بررسی  (et al , 2007 Nedjat) .است سالم گروه از كمتر( محيطي

 رابطه زندگي كيفيت و جنس  بين حاضر برخالف مطالعه نيز  و همکاران

بنابراين مطالعه حاضر با  (Haresabadi et al, 2010)نداشت.  داري وجود معني

 ولی  .با يکسری ديگر اختالف دارد مطالعات انجام شده مطابفت دارد و

 باالتر از را ميتوان ناشي باشد وجود داشته اندك اختالف اگر هم اين

بيماران دانست. بنابراين نتايج بدست آمده  سني ميانگين محدوده بودن

از مطالعات مختلف نشان داده که نمره ميانگن سطح کيفيت زندگی در 

بيان شود که حاکی از  58تا  55ايران می تواند در بين افراد متاهل

 نيميانگ می باشد و همچنين نمره بين آنهاپايين بودن کيفيت زندگی در 
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در نظر گرفته شده است که  35تا  58رد افراد مج بين زندگی کيفيت سطح

ولی در  .زندگی باالتری دارا است کيفيت متاهل سطح افراددر نسبت اين 

بر دارد و ميانسال  و جوان افراد در شيوع بيشتری MS بيماری، کل

 طول و سن هر چه مطالعه اين منفي می گذارد. در تأثير زندگی کيفيت

 يابد و اين مي كاهش نيز كيفيت زندگي ميانگين شود، بيشتر بيماري مدت

 با سالمت( افسردگي به غير از) رواني عوامل بينکه بررسي نشان داد 

افزايش  به نياز و اين بيانگر داردوجود  معناداری ارتباط انیجسم

 MS به مبتال دربيماران و  زندگی کيفيت با مرتبط استراتژيهای طراحی

 می باشد.

 نتیجه گیری:

در سطح  MSافراد مبتال به  زندگي در نشان می دهد که كيفيتاين مطالعه 

 از گروه اين زندگي كيفيت بودن پايين حال هر پايينی قرار دارند. به

به  برنامه ها و ابزارهاست با طراحی استراتژيهای ملزوم بيماران

زندگي و  جلوگيری از مداخله گرهای محيطي جهت ارتقاء كيفيت منظور

طرفي طراحي  است. از MSبه ی فيزيکی در افراد مبتالبهبود ناتوانيها 

 كيفيت زندگي بر بيماري شدت تأثير سنجش جهت مطالعاتي استراتژيهای

 شدت از كه قبل و بعد معتبري شاخصهاي از استفاده با عفونتها اين

نهايتا" حمايت های بيمه  .مي شود توصيه ميگردند مشخص بيماری مراحل

ايی، اقتصادی و ارايه خدمات دارويی رايگان در بهبود سالمت جسمانی و 

کمک موثرتری  MSروانی با تاثير برکيفيت زندگی در بيماران مبتال به 

 می تواند داشته باشد. 

 قدرداني و تشكر

بخشی از پايان نامه طرح تحقيقاتی  مطالعه اين انجام بدون ترديد،

انجمن  صميمانه كاري هم و بدون بوده آزاد اسالمی واحد ساری دانشگاه

 .نبود ممكن اسكلروز و دانشگاه علوم پزشکی مازندران مولتيپل بيماران
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