
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1390سال پانزدهم، شماره اول، بهار مجله پزشكي هرمزگان، 

  :نويسنده مسئول
  عزيزاله دهقان 

ه بهداشت و درمان شهرستان شبك
الرستان، دانشگاه علوم پزشكي 

   شيراز
   ايران–فارس 

  +98 781 2248055: تلفن 
  :لكترونيكيپست ا

Dehghan.aziz@yahoo.com 

  
 مقايسه كيفيت زندگي بيماران مبتال به پاركينسون با و بدون عالئم خستگي 

  
   4دكتر بهرام ضيغمي   3 دكتر سيدمنصور كشفي  2  حقيقيدكتر افشين برهاني  1 هاله قائم  1 عزيزاله دهقان

   شيرازدانشگاه علوم پزشكي    استاد گروه اپيدميولوژي، 4مربي گروه بهداشت عمومي،   3،  دانشيار گروه مغز و اعصاب 2  ،كارشناس ارشد اپيدميولوژي 1
   49-55  صفحات 90 بهار  اول  شماره پانزدهممجله پزشكي هرمزگان  سال 

  دهيچك
از اهميت هاي مناسب   كيفيت زندگي در بيماريهاي مزمن و ارزيابي آن در بيماران با ويژگيهاي متفاوت جهت مداخله:مقدمه
به ارزيابي و مقايسه كيفيت زندگي در دو گروه بيماران با و بدون عالئم با هدف اين مطالعه . تاي برخوردار اس ويژه

  .انجام گرفته استخستگي 
كننده به درمانگاه شهيد مطهري شيراز در اين  بيمار مبتال به پاركينسون مراجعه 108در اين مطالعه تحليلي،  :كاروش ر

 (SF-36)  و(PDQL)، كيفيت زندگي بوسيله ابزارهاي  (FSS)اس شدت خستگيخستگي بوسيله مقي. مطالعه شركت داشتند
ها با  تجزيه و تحليل داده.  نيز براي سنجش شدت و مرحله بيماري استفاده گرديدHohen& Yahrشاخص . سنجيده شد

  .من ويتني و ضريب همبستگي اسپيرمن انجام شدمجذور كاي،  و آزمونهاي SPSS 13افزار  نرماستفاده
و ) 9/38 ( نفر42 بيشترين بيماران در مرحله دوم بيماري با. زن بودند%) 38 ( نفر41 بيماران مرد و از%) 62(  نفر67 :نتايج

 نفر 36.  بود49/64±73/11ميانگين و انحراف معيار سن بيماران . قرار داشتند%) 9/1 ( نفر2 كمترين بيماران در مرحله پنجم
بيماران با عالئم خستگي از شدت بيشتري از . بدون عالئم خستگي بودند%) 66/66( نفر 72 داراي عالئم خستگي و%) 33/33(

داري  بين دو گروه در همه ابعاد كيفيت زندگي تفاوت معني. گرفتند بردند و در مراحل باالتر بيماري قرار مي بيماري رنج مي
 دار وجود داشت ي با خستگي همبستگي معنييفيت زندگي و مرحله بيماراز سوي ديگر بين ك). >05/0P(مشاهده شد 

)05/0P<( .  
ها نشان داد كه كيفيت زندگي در بيماران با عالئم خستگي به طور چشمگيري از بيماران بدون عالئم  يافته :گيري تيجهن

  ..دتر است و الزم است در اين گروه از بيماران تالش بيشتري در جهت ارتقاء كيفيت زندگي انجام دا خستگي پائين
   كيفيت زندگي- پاركينسون بيماري – خستگي :ها كليدواژه

  12/8/89:     پذيرش مقاله 29/6/89:      اصالح نهايي22/10/88: دريافت مقاله
  

  : مقدمه
كننده عصبي مزمن و شايع  پاركينسون يك اختالل تخريب

 .كند  سال را گرفتار مي65از افراد باالي % 1است كه حدود 
 عالئمي چون سفتي عضالت، كندي حركات، پاركينسون با

شود و  ثباتي وضعيتي شناخته مي لرزش در حالت سكون و بي
درمانهاي پزشكي و مديريت بيماري تنها در جهت كاهش 

پاركينسون . باشد هاي به جاي مانده از اين بيماري مي ناتواني
در . ثير بگذاردأتواند در سطح وسيعي بر زندگي بيماران ت مي

 گذشته تالشهاي زيادي در جهت ارزيابي منظم سالهاي

هاي كيفيت  گيري هاي كمي بار بيماري بوسيله اندازه دامنه
بنا به تعريف سازمان بهداشت  ).1،2( زندگي انجام شده است

جهاني كيفيت زندگي، درك افراد از موقعيت خود در زندگي از 
، كنند، اهداف نظر فرهنگ، سيستم ارزشي كه در آن زندگي مي

پس موضوعي . هايشان است انتظارات استانداردها و اولويت
 ذهني بوده و توسط ديگران قابل مشاهده نيست و بر كامالً

  ).3( هاي مختلف زندگي استوار است درك افراد از جنبه
باشد  اگرچه عالئم حركتي در بيماران پاركينسوني مهم مي

ت زندگي توانند بر كيفي ولي مشكالت غيرحركتي مختلف نيز مي
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1390سال پانزدهم، شماره اول، بهار له پزشكي هرمزگان، مج  ٥٠

طي سالهاي نه چندان . ثيرگذار باشندأاين دسته از بيماران ت
دور گذشته تالشهاي زيادي در خصوص ارزيابي اين 

در اين ميان خستگي يكي از اين . مشكالت گسترش يافته است
اولين گزارش از ). 4( باشد كه نياز به توجه ويژه دارد عالئم مي

 توسط 1993خستگي در بيماران پاركينسوني در سال 
Hohen and Yahr5(  ارائه شد.(  

خستگي يكي از عالئم شايع و ناتوان كننده در بيماران مبتال 
باشد و به عنوان فقدان انرژي، احساس  به پاركينسون مي

خستگي ). 4،6( شود حالي يا احساس فرسودگي توصيف مي بي
تواند بار حاصل از بيماري را بر زندگي بيمار افزايش دهد و  مي

ثيرات منفي بر كار و فعاليتهاي اجتماعي آنان داشته أهمچنين ت
مطالعات بسيار محدودي به موضوع، رغم اين  علي. باشد

بررسي شيوع خستگي در بيماران مبتال به پاركينسون و 
) 5( ارزيابي كيفيت زندگي در اين گروه از بيماران پرداخته است

ران انجام اي در اي و چون تا كنون در اين خصوص مطالعه
 اين مطالعه با هدف مقايسه كيفيت زندگي در دو ،نشده است

گروه بيماران با و بدون عالئم خستگي در شيراز انجام شده 
 .است

  
  :روش كار

باشد كه در   تحليلي مي- مطالعه حاضر يك مطالعه مقطعي
درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي شهيد مطهري وابسته به 

 بيمار مبتال به 108. انجام شددانشگاه علوم پزشكي شيراز 
. پاركينسون به روش آسان و در دسترس وارد مطالعه شدند

از كليه بيماران رضايت آگاهانه جهت شركت در مطالعه گرفته 
شد و كليه توضيحات در خصوص طرح به بيماران ارائه 

همچنين كليه بيماران توسط پزشك متخصص مغز و . گرديد
پاركينسون داده شده بودند و اعصاب تشخيص قطعي مبني بر 

همزمان به بيماريهاي ديگر ي نظير اسكلروزيس منتشر، سكته 
جهت گردآوري اطالعات الزم از . مغزي و آلزايمر مبتال نبودند
بوسيله يك پرسشنامه ويژگيهاي . چندين ابزار استفاده گرديد

فردي و باليني بيماران نظير سن، سن شروع بيماري، جنس و 
خستگي بوسيله . به بيماري بيماري گردآوري شدمدت ابتال 

 9اين ابزار شامل .  ارزيابي شد(FSS)مقياس شدت خستگي 
ير خستگي را روي زندگي روزانه فرد أثباشد كه ت يتم ميآ

هر سؤال يك اظهارنظر در خصوص خستگي . گيرد اندازه مي
 در نظر گرفته 7 تا 1باشد و جهت جواب، طيفي متغير از  مي

 حاكي از 7 حاكي از مخالفت كامل با آيتم و 1 كه شده است
 36بيماراني كه در مجموع نمره . باشد يتم ميآموافقت كامل با 

 و باالتر را كسب كنند، به عنوان بيماران 4و باالتر و يا ميانگين 
 و يا ميانگين 36با عالئم خستگي و بيماراني كه نمره زير 

 شوند خستگي شناخته مي كسب كنند، بدون عالئم 4تر از  پائين
 Hohen and Yahrمرحله بيماري نيز بوسيله شاخص  ).7(

دهد،   مرحله قرار مي5كه بيماران را از نظر شدت بيماري در 
. توسط پزشك متخصص مغز و اعصاب مشخص گرديد

گيري  ندازها PDQL و  SF-36كيفيت زندگي نيز با ابزارهاي
كه بصورت باشد  يك پرسشنامه عمومي مي: SF-36 .شد

رود و ويژه  اي جهت بررسي كيفيت زندگي به كار مي هگسترد
اين پرسشنامه در سال  .باشد هيچ گروه يا بيماري خاصي نمي

 36 توسط وير و همكاران طراحي شده است و شامل 1993
 بعد عملكرد 8باشد كه وضعيت سالمتي را در  سؤال مي
ومي، ، سالمت عم)7،8 (نقش فيزيكي، درد جسمي جسماني،
و سالمت  ، نقش عاطفي)6،10 ( عملكرد اجتماعي،سرزندگي

هاي داده شده بر اساس  به پاسخ .كند گيري مي ندازها رواني
سپس در هر بعد امتياز . دستورالعمل پرسشنامه امتياز داده شد

گردد  االت تقسيم ميؤگردد و بر تعداد س االت با هم جمع ميؤس
بدترين (اسي از صفر مقيو بدين صورت امتياز هر بعد كه 

باشد،  مي) بهترين وضعيت سالمتي (100تا ) وضعيت سالمتي
االت پرسشنامه با استفاده از تحليل عاملي ؤكليه س. دمآبدست 

. گردد به دو مؤلفه سالمت جسمي و سالمت رواني خالصه مي
هاي منفي  هاي مثبت و هم جنبه سؤاالت اين پرسشنامه هم جنبه

نسخه فارسي اين پرسشنامه ). 8( دكن سالمتي را مشخص مي
 ).9( باشد در ايران داراي روايي و پايايي الزم مي

PDQL : يك ابزار اختصاصي جهت سنجش كيفيت زندگي
اين . باشد مرتبط با سالمتي در بيماران مبتال به پاركينسون مي

 بعد 4باشد و كيفيت زندگي را در  ال ميؤ س37ابزار شامل 
 عملكرد عاطفي و عملكرد ،م سيستميك عالئ،عالئم پاركينسون

 براي گزينه 1امتياز هر سؤال از . دگير اندازه مي يعاجتما
باشد و محدوده  متغير مي» هرگز« براي گزينه 5تا » هميشه«

االت هر بعد و ؤنمرات ابعاد و كل پرسشنامه از جمع نمره كل س
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اي كه نمرات   به گونه.گردد االت محاسبه ميؤدر نهايت كل س
باشد كه نمره بيشتر   متغير مي185 تا 37 پرسشنامه از كل

به توضيح الزم ). 10-12 (باشد حاكي از كيفيت زندگي باالتر مي
نسخه فارسي اين پرسشنامه توسط مجريان طرح با است كه 

كمك بخش زبان دانشگاه علوم پزشكي شيراز با استفاده از 
  . يدروشهاي ترجمه، واترجمه و سنجش استفهام تهيه گرد

سپس روايي و . همزمان تطبيق فرهنگي نيز انجام شد
گيري شد و  پايايي پرسشنامه هم در يك مطالعه پايلوت اندازه

در نهايت نسخه فارسي پرسشنامه جهت سنجش كيفيت زندگي 
 بيماران مبتال به پاركينسون فارسي زبان مناسب ديده شد

افزار  نرمآناليز اطالعات گردآوري شده با استفاده از ). 13(
SPSS و آزمونهاي آماري t-test مجذور كاي، من ويتني و ،

  .  ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد
  

  :نتايج
كننده به درمانگاه شهيد مطهري   بيمار مراجعه117از 
 نفر 3 نفر  فراموشي، 2 بيمار به خاطر عدم رضايت، 4 ،شيراز

يمانده به  بيمار باق108سكته مغزي وارد مطالعه نشدند و 
  . مطالعه وارد شدند

كننده   و باالتر كه بيان36 نفر از بيماران نمره 36) 33/33(
 نفر از بيماران 72) 66/66(باشد، گرفتند و  عالئم خستگي مي

 از خود مبني بر عدم وجود عالئم خستگي 36نمراتي كمتر از 
ميانگين سن، سن شروع بيماري و مدت ابتال به . كسب كردند

توزيع . داري نداشتند  در هر دو گروه تفاوت معنيبيماري 
جنسي هم در هر دو گروه به صورت يكسان بود و از نظر 

بيشتر بيماران خسته در . )P =575/0( آماري تفاوتي نداشتند
  .)P =031/0( مراحل باالتري از بيماري پاركينسون بودند

 1مشخصات باليني و دموگرافي بيماران در جدول شماره 
  . كامل به نمايش گذاشته شده استبصورت

  
هاي فردي بيماران مبتال به   ويژگي-1جدول شماره 

  پاركينسون در شيراز

  
بيماران با 
خستگي 

)36n=(  

بيماران بدون 
خستگي 

)72n=(  

كل بيماران 
)108n=(  

  )62 (67  )9/63 (46  )3/58 (21  مرد
  جنس

  )38 (41  )1/36 (26  )7/41 (15  زن
  )7/16 (18  )8/20 (15  )3/8 (3  له امرح

  )9/38 (42  )4/44 (32  )8/27 (10  2مرحله 
  )6/30 (33  )25 (18  )7/41 (15  3مرحله 

مرحله * 
  بيماري

  )12 (13  )3/8 (6  )4/19 (7  5 و 4مرحله 
  )73/11 (49/64  )36/11 (42/66  )05/12 (97/61  سن بيمار** 

سن شروع 
  بيماري

94/57) 52/12(  03/66) 09/11(  67/60) 20/12(  
ميانگين 

و انحراف 
  معيار

  )22/4 (13/4  )50/4 (17/4  )66/3 (04/4  مدت بيماري
 >x2 05/0Pآزمون * 

 >t 05/0Pآزمون ** 

  
 ميانگين نمرات كيفيت زندگي بدست آمده ،2جدول شماره 
گروه بيماران با   را در دوPDQL ،SF-36بوسيله ابزارهاي 

دهد و  تگي نشان ميعالئم خستگي و بيماران بدون عالئم خس
 بيماران خسته در تمامي ابعاد هر دو ،شود چنانچه ديده مي

پرسشنامه و نمره كلي كيفيت زندگي هر دو پرسشنامه كيفيت 
  . اند تري داشته زندگي پائين
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   بر حسب خستگيSF-36 و PDQLهاي   مقايسه نمره كيفيت زندگي در ابعاد مختلف پرسشنامه-2جدول شماره 
 108n=(  P-value(كل بيماران   )=72n(بيماران بدون خستگي   )=36n(ان با خستگي بيمار  

 >001/0  )46/11 (76/45  )21/11 (94/48  )17/19 (39/39  عالئم پاركينسون

 >001/0  )94/5 (55/21  )72/5 (57/23  )04/4 (50/17  عالئم سيستميك

 >001/0  )60/7 (73/29  )25/7 (18/32  )85/5 (24/83  عملكرد عاطفي

 >001/0  )98/6 (62/22  )72/6 (46/24  )82/5 (63/18  عملكرد اجتماعي

 PDQLابعاد 

 >001/0  )62/29 (05/121  )43/27 (65/130  )02/23 (27/100  نمره كل

 >001/0  )84/31 (83/55  )59/26 (40/64  )61/25 (09/44  عملكرد جسماني

 >001/0  )28/29 (13/45  )61/29 (38/53  )67/22 (64/28  نقش فيزيكي

 >001/0  )54/30 (35/58  )55/28 (26/68  )35/24 (54/38  درد جسمي

 >001/0  )28/24 (84/48  )12/21 (18/56  )79/23 (16/34  سالمت عمومي

 >001/0  )14/20 (78/43  )02/19 (53/49  )39/17 (29/32  سرزندگي

 >001/0  )86/27( 63/57  )52/31 (47/63  )90/26 (55/40  عملكرد اجتماعي

 >001/0  )74/30 (25/56  )66/26 (01/67  )05/27 (72/34  نقش عاطفي

 >001/0  )27/19 (21/54  )17/18 (16/59  )73/17 (30/44  سالمت رواني

 SF-36ابعاد 

 >SF-36 16/37) 66/16(  17/60) 07/18(  50/52) 65/20(  001/0نمره خالصه 

  
  هم بيانگر همبستگي بين شدت خستگي و3جدول شماره 
  .باشد كيفيت زندگي مي

  
 همبسگي بين خستگي و نمره كيفيت زندگي -3جدول شماره 

 SF-36 و PDQLهاي  در ابعاد پرسشنامه

 P-value  ضريب همبستگي اسپيرمن  

 >001/0  -506/0  عالئم پاركينسون

  >001/0  -614/0  عالئم سيستميك
  >001/0  -557/0  عملكرد عاطفي
001/0  533/0  عملكرد اجتماعي < 

  PDQLابعاد 

001/0  -65/0  نمره كل < 
001/0  -597/0  عملكرد جسماني < 
001/0  -549/0  نقش فيزيكي < 
001/0  -506/0  درد جسمي < 

001/0  -462/0  سالمت عمومي < 
001/0  -586/0  سرزندگي < 

001/0  -396/0  عملكرد اجتماعي < 
001/0  -588/0  نقش عاطفي < 
001/0  -541/0  سالمت رواني < 

SF-36 629/0-  001/0نمره خالصه  < 

 SF-36ابعاد 

001/0  -407/0  مرحله بيماري < 
  

  :گيري بحث و نتيجه
پژوهش حاضر با هدف مقايسه كيفيت زندگي بيماران مبتال 
 .به پاركينسون با و بدون عالئم خستگي در شيراز انجام شد

بيماران داراي عالئم خستگي بودند كه شيوع در % 33/33

دار  بود كه از نظر آماري معني% 7/41و در زنان % 3/58مردان 
از بيماران عالئم % 50) 1(در مطالعه هرلفسون و همكاران  .نبود

در مطالعه كارلسن و . خستگي از خود نشان داده بودند
و اين از بيماران عالئم خستگي داشتند  % 2/44نيز ) 5( همكاران

تال به بيانگر آن است كه شيوع خستگي در بيماران مب
. باشد و بيماران زيادي با آن درگير هستند پاركينسون باال مي

اكثريت بيماران خسته در مراحل باالتر بيماري قرار داشتند كه 
اين توزيع بيماران خسته در مراحل بيماري نيز از نظر آماري 

  .)1جدول شماره  ()>05/0P (معني دار بود
كل هر دو نمره كيفيت زندگي در تمامي ابعاد و نمره 

 در هر دو گروه بيماران با عالئم SF-36 و PDQLپرسشنامه 
دار داشتند  خستگي و بيماران بدون عالئم خستگي تفاوت معني

)001/0P< () اين بدان معناست كه بيماران .)2جدول شماره 
تري  هاي زندگي كيفيت پائين داراي عالئم خستگي در تمام جنبه

نيز كيفيت زندگي در دو گروه ) 1(در مطالعه هرلفسون . دارند
بيماران در ابعاد عملكرد فيزيكي، نقش عاطفي، نقش فيزيكي، 
عملكرد اجتماعي و سرزندگي و نمره كلي كيفيت زندگي 

 و ابعاد تحرك، سالمت عاطفي و ناخوشي SF-36پرسشنامه 
دار   تفاوت معنيPDQ-39بدني و نمره خالصه پرسشنامه 

ني و سالمت رواني پرسشنامه وجود داشت و در ابعاد درد بد
SF-36 و ابعاد ننگ، حمايت اجتمايي، ارتباطات و شناخت 

 بين دو گروه بيماران تفاوت وجود PDQ-39 پرسشنامه
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 با مطالعه ما همخواني دارد و شايد نداشته است كه تقريباً
اختالف در ابعاد ذكر شده ناشي از مراقبتهاي درماني متفاوت 

در مطالعه  .ابزارهاي متفاوت باشدو شايد هم استفاده از 
كارلسن نيز بيماران داراي عالئم خستگي كيفيت زندگي 

  ).5( تري داشتند پائين
عالوه بر اختالف در نمره كيفيت زندگي در دو گروه 
بيماران داراي عالئم خستگي و بدون عالئم خستگي و ارتباط 
كيفيت زندگي با وضعيت خستگي بيماران بين شدت خستگي و 

دار در تمامي ابعاد  ييفيت زندگي هم همبستگي معكوس و معنك
جدول ( وجود داشتSF-36 وPDQL  هر دو پرسشنامه

نيز بين خستگي و ابعاد دو ) 1(در مطالعه هرلفسون ). 3شماره 
 همبستگي SF-36 و PDQ-39 پرسشنامه كيفيت زندگي

  .دار ديده شد معكوس معني
 زندگي در بيماران با نتايج اين مطالعه نشان داد كه كيفيت

عالئم خستگي به طور چشمگيري از بيماران بدون عالئم 
تر است و تالش مضاعف در جهت ارتقاء كيفيت  خستگي پائين

زندگي در اين گروه از بيماران پاركينسوني ضروري به نظر 
باشد  با توجه به اينكه درمانگاه شهيد مطهري دولتي مي .آيد مي

باشند  كننده از اقشار كم درآمد جامعه مي و اكثر بيماران مراجعه
و بيماراني را كه از نظر اقتصادي در وضعيت بهتري قرار 

گردد، به عزيزاني كه قصد انجام مطالعات  دارند را شامل نمي
گردد كه از بيماران بخش   پيشنهاد مي،مشابه را دارند

همچنين با توجه به ارتباط بين . خصوصي نيز استفاده كنند
گردد كه در مطالعات  پيشنهاد مي) 1،4،5( و خستگي افسرگي

مشابه خستگي در دو گروه بيماران افسرده و غير افسرده 
  . جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد تا اثر افسردگي خنثي گردد

  
  :سپاسگزاري

 به تصويب معاونت محترم 86-3869اين طرح با شماره 
دينوسيله ب پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز رسيده كه

همچنين بدين . شود از اين معاونت  تشكر و قدرداني مي
وسيله از پرسنل محترم درمانگاه شهيد مطهري شيراز كه در 

 كمال تشكر و قدرداني به ،انجام اين طرح ما را ياري نمودند
  .آيد عمل مي
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Comparison of quality of life in Parkinson's patients with and without fatigue 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Quality of life in patients with chronic diseases and its evaluation is 
important for suitable intervention actions. This study is designed to evaluate and compare 
quality of life in patients with and without fatique. 

Methods: This is an analytic study. 108 referential patients with Parkinson's disease in 
Shiraz Motahari clinic, participated in this study. Fatigue was measured by fatigue severity 
Scale (FSS), quality of life by the PDQL and (SF-36) tools. Hohen & Yahr index for 
assessing the severity and stage of disease were used. Data was analyzed by SPSS software 
and Chi square, t test, Mann-Whitney and Spearman correlation coefficient. 

Results: 67 (62%) of the patient were men and 41 (38%) women. Most of the patients 
(38.9%) were in the second stage and Mean±SD age of the patients was 64/49 ± 11/73. 36 
(33/33%) persons had symptoms of fatigue, 72 (66.66%) had no symptoms of fatigue. 
Patients with higher severity of fatigue were more suffering from disease and stage of their 
disease was higher. Quality of life score obtained with both PDQL and SF-36 had significance 
difference in both groups of the patients (P<0.05). Quality of life and fatigue showed a 
significant inverse correlation in all dimensions of the two questionnaires (P<0.05). 

Conclusion: The results showed that quality of life in patients with symptoms of fatigue is 
significantly lower than patients without symptoms of fatigue. More effort is necessary to 
improve quality of life of these patients. 
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