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Abstract
Introduction: Hospitalization is one of the outcomes of multiple sclerosis (MS) that can have
different effects on the quality of life of patients. Therefore, the aim of the present study was to
evaluate the consequences of hospitalization on physical and mental dimensions of quality of life
in patients with MS.
Methods: In a cross-sectional study, 162 patients with MS (in three groups: non- hospitalization,
1-2 times of hospitalization, and ≥ 3 times of hospitalization) were selected by consecutive
sampling and they were examined using clinical and demographic variables inventory and the
Health Survey questionnaire (SF-36). The data were analyzed by multivariate analysis of variance
(MANOVA), and post hoc test of Fisher least significant difference (LSD).
Results: The analyses showed that the effects of hospitalization were significant in vitality, mental
health, and mental component summary (P < 0.05). Following the difference between means in
hospitalization groups showed that patients with ≥ 3 times of hospitalization in all identified
significant variables have lower mean scores (P < 0.05). In the meantime, significant differences
were not observed between different groups of hospitalization in terms of physical dimensions of
quality of life (P > 0.05).
Conclusions: The consequences of hospitalization in MS patients leads to reduced psychological
dimensions of quality of life in such patients and its effects in patients with high hospitalization
rate is significant/noticeable .
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پیامدهای حاصله از دوره بستری بر ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی بیماران مبتال به
مولتیپل اسکلروزیس :یک مطالعه مقطعی
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چکیده
مقدمه :بستری شدن یکی از پیامدهای بیماری مولتیپل اسکلروزیس ( )MSمیباشد که میتواند اثرات مختلفی را برکیفیت زندگی
بیمارا ن نهند .از این رو ،هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات پیامدهای حاصله از دوره بستری بر ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی
بیماران مبتال به  MSمیباشد.
روشها :در یک پژوهش مقطعی 162 ،بیمار مبتال به ( MSدر سه گروه فاقد بستری 1-2 ،بار بستری و  ≤ 3بار بستری) توسط
نمونه گیری پیاپی انتخاب و با استفاده از سیاهه متغیرهای بالینی و جمعیت شناختی و پرسشنامه زمینه یابی سالمت ()SF-36
مورد بررسی قرار گرفتند .دادهها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره ( )MANOVAو آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنادار
فیشر ( )LSDتحلیل شدند.
یافتهها :تحلیلها نشان داد که اثرات دوره بستری بر سرزندگی ،سالمت روانی و مجموع مولفه روانی کیفیت زندگی معنیدار است
( .)P > 0/05پیگیری تفاوت بین میانگینها در گروههای بستری حاکی از آن بود که در کلیه متغیرهای معنیدار شناسایی شده،
بیماران با  ≤ 3بار بستری از نمرات میانگین پایینتری برخوردار بودند ( .)P > 0/05در این میان ،تفاوت معنیداری بین گروههای
مختلف بستری از نظر ابعاد فیزیکی کیفیت زندگی مشاهده نشد (.)P < 0/05
نتیجهگیری :پیامدهای حاصله از بستری در  MSمنجر به کاهش ابعاد روانشناختی کیفیت زندگی بیماران میگردد و اثرات آن در
بیماران با فراوانی بستری بیشتر برجسته است.
واژگان کلیدی :مولتیپل اسکلروزیس ،بستری ،کیفیت زندگی
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مقدمه

دچار نارسایی قلبی ( )13و بیماران مبتال به فیبرالسیون

مولتیپل اسکلروزیس ()MS, Multiple Sclerosis

دهلیزی ( )14( )atrial fibrillationتمرکز یافتهاند .با

نوعی بیماری پیچیده با تظاهر بالینی مختلف و پیشآگهی

این وصف ،انجام مطالعه حاضر از دو جهت ضرورت مییابد:

و دوره زمانی غیرقابل پیشبینی میباشد ( .)1به دنبال

نخست آنکه محرک اجرای مطالعات مشابه بر روی MS

اولین اپیزود بالینی  80،MSدرصد از بیماران سیری

در آینده خواهد گردید و دیگر اینکه به بهبود کیفیت

عودکننده  -بهبود یابنده را طی میکنند .از این رو ،عمده

خدمترسانی به این بیماران منجر شده و در تدوین مدل-

بیماران پس از نخستین بستری ناشی از تشخیص ،MS

های درمانی مختص بیماران  MSاطالعات ارزندهای را در

چندین بستری را به دلیل حمالت مکرر بیماری تجربه

اختیار متخصصان سالمت خواهد نهاد؛ چرا که پرسنل

میکنند ( .)2به طور متوسط بعد از دورهای  20ساله42 ،

بیمارستانی در صورت شناسایی تجربیات شخصی بیماران

درصد از بیماران وارد فاز پیشرونده ثانویه میشوند و با

 MSاز بیماریشان و توجه به نگرانیهای خاص و تاثیرات

گذشت زمان این میزان به  65درصد افزایش یافته ( )3و

اجتماعی تنظیمات بیمارستان بر روی شرایط زندگی آنها،

بیتردید دورههای بستری متعددی را از سر خواهند

خدمات بهتری به آنان خواهند داد ( )15و بی تردید

گذراند ( .)4بطور کلی ،دو سوم از تشخیصهای  MSبین

آگاهی از تجربیات بیماران درباره بستری نیز کیفیت

سنین  20تا  40سال رخ داده ( )5و این بستری شدنهای

مراقبت

بهداشتی

مکرر افراد ،خانواده و جامعه را متاثر میسازد (.)6

را ارتقا میدهد ( .)2 ، 16در تایید این مطلب،

متخصصین
کوئنگ،

مراقبتهای
جورج

و

تیتوس

تحقیقات نشان دادهاند که پیامدهای بستری اغلب قوی ًا

پژوهشهای

پس از ترخیص از بستری تظاهر مییابند و معموالً نیز پس

( ،)17( )Koenig, George & Titusسیمنس

از آن بیماران را مقهور میسازند ( .)7چنین پیامدهایی با

( )18( )Siemensو اکداهل ،ادرسون و فریدرچسن

توجه به فرآیند بیماری  MSو سیر غیرقابل پیشبینی آن

( )19( )Ekdahl, Andersson & Friedrichsenنیز

و متعاقب ًا کاهش احساس کنترل در بیماران برجستهتر هم

نشان دادند که بررسی تجربیات بیماران از بستری در

خواهند گردید .در این زمینه ،هوقس ( )Hughesو

طراحی یک مدل درمانی جامع برای بیماران مزمن در

همکاران دریافتند که یکی از ترسناکترین ویژگیهای ابتال

بیمارستان ضروری میباشد .از این رو ،هدف از مطالعه

به بیماری مزمن برای بسیاری از بیماران و خانوادهها،

بررسی پیامدهای برآمده از دورههای بستری بر روی

تجربه بستری شدن بود ( .)8در حقیقت ،استراحت در

کیفیت زندگی بیماران مبتال به  MSمیباشد.

رختخواب در طی دوره بستری میتواند ماشهچکان
تغییراتی در سیستمهای متفاوت بدن و ظرفیت کارکردی

روشکار

گردد که در نتیجه قادر است به کاهش توانمندی عضالنی،

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتال به

تقلیل کیفیت زندگی و نقص تعادل وضعی بدن منجر شود

 MSشناسایی شده در استان گیالن بودند (حدود 600

( .)9به طور مثال ،در بسیاری از بیماران با کاهش قدرت

نفر).

مقطعی

اندامهای پایینی در نتیجه فرآیندهای مکرر بستری،

( )Cross-sectionalبود که بر روی  162بیمار تحت

بدکارکردهای دفعی ،ادراری و جنسی رخ میدهد (، 11

پوشش انجمن  MSاستان گیالن اجرا شد .جهت تعیین

 .)10با این وجود ،تا این تاریخ مطالعه درخوری در این

حجم نمونه ،فرمول حجم نمونه کوکران برای مواقعی که

خصوص بر روی بیماران مبتال به  MSصورت نگرفته و

حجم نمونه جامعه مشخص می باشد ( )N = 600بکار

مطالعات معدود انجام شده نیز بر سالمندان ( ،)9 ، 12افراد

رفت که با در نظر گرفتن سطح اطمینان  ، % 95میزان
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خطای  0/07و میزان افت ( ، % 10 )drop outحجم

ورود در پژوهش تاثیری در روند بعدی درمان آنان نخواهد

نمونه نهایی  162نفر در نظر گرفته شد.

داشت .در نهایت نیز ورود بیماران به پژوهش با اخذ

کلیه بیماران به شیوه نمونهگیری پیاپی و غیراحتمالی

رضایت آگاهانه از آنها یا همراهان وی صورت پذیرفت.

()nonprobability and consecutive sampling

ابزارهای پژوهش

انتخاب شدند و معیارهای ورود به پژوهش نیز عبارت از
داشتن بیماری  MSبراساس معیارهای مک دونالد

سیاهه خودگزارشی متغیرهای بالینی و جمعیت

( )20( )McDonaldبا تایید تشخیص توسط

شناختی :در این مطالعه ارزیابی و گردآوری اطالعاتی

نورولوژیست بود .تشخیص  MSمبتنی بر عالئم و

نظیر سن ،جنسیت ،وضعیت تاهل ،وضعیت اشتغال،

مشخصات کلینیکی بیمار و وجود شواهد کلینیکی آسیب

تحصیالت (به سال) و دفعات وقوع بستری توسط یک

در دو مکان یا بیشتر در  CNSمیباشد که برای

سیاهه متغیرهای بالینی و جمعیتشناختی صورت گرفت.

پاراکلینیکی

در این میان دوره بالینی هر بیمار (نوع  )MSبا توجه به

مغناطیسی

پروندههای بایگانی شده آنها در انجمن مربوطه ،از آن

اثبات

موارد

شامل
(Imaging

ذکرشده

از

تصویرنگاری
Resonance

اقدامات
رزونانس
Magnetic

،)MRI,

استخراج گردیده و در سیاهه مورد نظر ثبت میشد.

پتانسیل فراخوانده شده و بررسی مایع مغزی نخاعی
( )CSF, Cerebro-Spinal Fluidکمک گرفته شده
است و بیمارانی که در انجمن مربوطه پرونده ثبت شده
داشتند ،براساس یافتههای یاد شده تشخیص قطعی
بیماری دریافت نموده بودند .همچنین معیارهای خروج از
مطالعه عبارت بود از ( )1وجود عالئم شدید جسمانی
بیماری  MSبه نحوی که فرد مبتال عمالً از توانایی کافی
برای شرکت در مطالعه برخوردار نبود ( )2مشکالت
شناختی شدید به حدی که بیمار قادر به تکمیل ابزارها و
پاسخ به آزمونگر نباشد و ( )3وجود هرگونه بیماری ناتوان
کننده همراه با .MS
مکان اجرای این پژوهش انجمن  MSاستان گیالن و
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا (ع) در شهر
رشت بود؛ در این مرحله به واسطه بررسی پرونده بیماران
واجد شرایط برای ورود به مطالعه و تماس تلفنی با آنها،
افراد مبتال به مراکز مذکور مراجعه مینمودند .در خصوص
مالحظات اخالقی نیز میبایست یادآور شد که در حین
ارزیابی ا ولیه با فرد بیمار و خانواده یا همراهان وی به
توضیح دالیل و نحوه انجام پژوهش برای آنان پرداخته
میشد .به بیماران اطمینان داده شد که سنجشهای
صورت گرفته بر روی آنها محرمانه خواهد ماند و امتناع از

پرسشنامه

فرم

کوتاه

زمینهیابی

سالمت

( SF-36, Short-Form Health Survey
 :)Questionnaireاین پرسشنامه که به وسیله ویر و
شربورن ( )Ware & Sherbourneساخته شد (،)21
دارای  36سوال بوده و براساس  8خرده مقیاس مربوطه،
سالمت جسمی و روانی را مورد سنجش قرار میدهد .این
 8خرده مقیاس عبارتند از :کارکرد فیزیکی ،نقش
محدویتهای ناشی از مشکالت فیزیکی ،درد بدنی ،سالمت
عمومی ،سرزندگی ،کارکرد اجتماعی ،نقش محدویتهای
ناشی از مشکالت هیجانی و سالمت روانی .به عالوه این
وسیله دو سنجش کلی از کارکرد را نیز فراهم میآورد؛
مجموع مولفه فیزیکی و مجموع مولفه روانی ( .)22در
 SF-36هر سوال از  1تا  100امتیاز میگیرد و هر معیار
با جمع نمرات سواالت و تعیین میانگین آن برآورد می-
شود .ویژگیهای روانسنجی این ابزار نیز در ایران توسط
صالحپور و همکاران در بیماران  MSمورد بررسی قرار
گرفت که نتایج حاصل از آن نشان داد ،آلفای کرونباخ
خرده مقیاسهای  SF-36به استثنای دو خردهمقیاس
عملکرد اجتماعی و نقش محدودیتهای ناشی از مشکالت
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هیجانی مطلوب بود ( 0/93تا  .)α = 0/42همچنین نتایج

برای تعیین معنیداری اثرات چند متغیری استفاده گردد

بدست آمده از بررسی اعتبار سازه (ضریب همبستگی گویه

( .)25 ، 26همچنین به منظور پی بردن به کیفیت تفاوت

 -نمره کل در دامنه  0/48تا  ،)0/95همزمان ،پیش بین و

میانگینها

بستری

افتراقی این پرسشنامه نیز نشان داد که نسخه فارسی SF-

از آزمون تعقیبی حداقل تفاوت معنیدار فیشر

 36میتواند به منظور سنجش تأثیر پیامدهای  MSبر

()LSD, Fisher Least Significant Difference

روی کیفیت زندگی بیماران به کار رود (.)23

استفاده شد .سرانجام ،در تمامی تحلیلهای صورت گرفته،

در

بین

گروههای

مختلف

سطح معنیداری آماری  P > 0/05در نظر گرفته شد.
تحلیل دادهها
پس از جمعآوری دادههای پژوهش ،اطالعات حاصل از آنها

یافتهها

به نرم افزار ( )SPSS V.24منتقل گردیده و بیماران

نتایج حاصل از بررسی متغیرهای جمعیتشناختی و بالینی

 MSبرحسب فراوانی وقوع بستری به سه گروه فاقد

نشان داد که میانگین سنی بیماران مبتال به  MSبرابر با

بستری ( 2-1 ،)n = 62بار بستری ( )n = 78و  ≤ 3بار

 34/01 ± 9/45سال (دامنه  )16-58و متوسط سطح

بستری ( )n = 22تقسیم شدند .برای توصیف متغیرهای

تحصیالت (به سال) در مبتالیان معادل 11/72 ± 3/49

پژوهش در گروههای مختلف بستری از نمودار استفاده شد.

سال بود که در دامنه بین  0تا  19سال قرار داشت .ترکیب

در مرحله بعد نیز به منظور بررسی پیامدهای حاصله از

جنسیتی بدست آمده در این مطالعه به ترتیب برابر بود با

دورههای بستری بر ابعاد کیفیت زندگی ،تحلیل واریانس

 )% 29/6( 48مرد و  )% 70/4( 114زن که از میان آنها

چندمتغیره ( )MANOVAبکار گرفته شد .هشت خرده

 )% 24/1( 39نفر مجرد و  )% 75/9( 123مورد متاهل

مقیاس و دو مولفه کلی (فیزیکی و روانی)  SF-36هر

بودهاند .همچنین )% 31/5( 51 ،و  )% 68/5( 111نفر از

کدام در یک تحلیل واریانس چندمتغیره جداگانه مورد

بیماران  MSرا نیز به ترتیب افراد شاغل و بیکار تشکیل

تحلیل قرار گرفتند چرا که مولفههای فیزیکی و روانی از

دادند و سرانجام )% 72/8( 118 ،و  )% 27/2( 44مورد از

شیوه نمرهگذاری نامتجانسی نسبت به هشت خردهمقیاس

بیماران  MSنیز به ترتیب در دورههای بالینی عودکننده-

دیگر برخوردار بودند .در تحلیل واریانس  /کواریانس

بهبودیابنده و پیشرونده قرار داشتند .نمودار  1نمایانگر

چندمتغیره پیش فرض اصلی استفاده از آن ،این است که

زوایای تصویری مقایسه میانگین سه گروه از بیماران از

بردار ( )vectorمتغیرهای وابسته ،از یک توزیع نرمال

 MSفاقد بستری 1-2 ،بار بستری و  ≤ 3بار بستری از

چندمتغیری تبعیت کند و ماتریس واریانس-کوواریانس در

نظر مولفههای هشتگانه کیفیت زندگی و دو مجموع

بین سلولهایی که براساس اثرات بین آزمودنیها تشکیل

مولفه فیزیکی و روانی آن میباشد.

شدهاند ،برابر باشند ( .)24بنابراین به منظور بررسی

همانطور که در نمودار  1مشاهده میشود میانگین نمرات

مفروضه همگنی ماتریسهای واریانس-کوواریانس از آماره

کلیه ابعاد کیفیت زندگی و دو مجموع مولفه فیزیکی و

ام -باکس ( )Box' Mاستفاده شد .هنگامی که این آزمون

روانی آن در بیماران با سه یا بیش از سه بار بستری نسبت

معنیدار نباشد مفروضه همگنی ماتریسها برقرار است و

به سایر گروهها در سطح پایینتری قرار دارد و بیماران

میتوان از آزمون الندای ویلکز ()λ, Wilks lambda

فاقد بستری نیز از بیشترین میانگین نمرات در تمامی

برای بررسی معنیداری اثرات چندمتغیری استفاده نمود.

مولفههای مورد بررسی برخوردارند.

در زمانی که رعایت این مفروضه امکانپذیر نباشد توصیه

به منظور ارزیابی مفروضه همگنی ماتریسهای واریانس-

شده است از آزمون پیالیی تریس ()V, Pillai's Trace

کوواریانس ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی در گروههای
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مختلف بستری آماره ام باکس محاسبه شد که نتیجه

 0/05است .بنابراین واریانس خطای مولفههای کارکرد

نبود

فیزیکی ،نقش محدودیتهای ناشی از مشکالت فیزیکی،

( P =0/402؛ )F=1/033؛ این موضوع بدان معناست

درد بدنی ،سالمت عمومی ،سرزندگی ،کارکرد اجتماعی،

هشت

نقش محدودیتهای ناشی از مشکالت هیجانی و سالمت

خردهمقیاس کیفیت زندگی در گروههای مختلف

روانی در گروههای مختلف بستری با یکدیگر برابر بوده و

بستری برابر میباشد .جدول  1نیز نمایانگر نتایج

تفاوت معنیداری از این نظر بین آنها وجود ندارد .در ادامه

آزمون لون جهت بررسی برابری واریانسهای خطا

جدول  2به بررسی اثر پیامدهای برآمده از دوره بستری بر

()Leven's test of equality of error variances

مولفه های هشتگانه کیفیت زندگی میپردازد و معنی-

برای متغیرهای وابسته میباشد.

داری کل مدل تحلیل واریانس چندمتغیره (مانووا) را نشان

بر مبنای اطالعات حاصل از جدول  1سطح معنیداری

میدهد.

SF-36

خردهمقیاسهای
که

ماتریسهای

کواریانس

معنیدار
مشاهدهشده

آماره  Fبرای کلیه ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی بزرگتر از

نمودار  .1مقایسه میانگین سه گروه از افراد فاقد بستری 1-2 ،بستری و  ≤ 3بستری برحسب خردهمقیاسهای هشتگانه و دو مجموع
مولفه فیزیکی و روانی  SF-36در نمونهای از بیماران MS
جدول  .1نتایج حاصل از آزمون لون جهت برابری واریانسهای خطا
متغیرها

F

df1

df2

سطح معنیداری

کارکرد فیزیکی

0/17

2

159

0/843

مشکالت فیزیکی

0/31

2

159

0/736

درد بدنی

1/36

2

159

0/259

سالمت عمومی

2/87

2

159

0/060

سرزندگی

2/82

2

159

0/063

کارکرد اجتماعی

2/25

2

159

0/109

مشکالت هیجانی

1/17

2

159

0/313

سالمت روانی

1/95

2

159

0/146

smsj.sums.ac.ir

پیامدهای حاصله از دوره بستری بر ابعاد فیزیکی و روانی کیفیت زندگی341/

مجله علوم پزشکی صدرا

جدول  . 2نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانووا) جهت بررسی اثرات پیامدهای دوره بستری بر ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی
منبعتغییرات

دوره بستری

متغیرها

مجموع مجذورات

df

میانگینمجذورات

F

سطح معنیداری

کارکرد فیزیکی

5739/323

1

2869/662

2/697

0/070

مشکالت فیزیکی

3335/397

1

1667/699

1/069

0/346

درد بدنی

4888/263

1

2444/132

2/412

0/093

سالمت عمومی

1349/916

1

674/958

1/389

0/252

سرزندگی

5624/154

1

2812/077

4/964

0/008

کارکرد اجتماعی

1867/449

1

933/724

1/258

0/287

مشکالت هیجانی

11195/999

1

5597/999

2/396

0/094

سالمت روانی

3508/064

1

1754/032

3/599

0/030

همان گونه که در جدول  2انعکاس یافته است نسبتهای

استفاده گردید .به منظور بررسی مفروضه همگنی

 Fمحاسبه شده در مورد اثر دوره بستری برای مولفههای

ماتریسهای واریانس-کوواریانس این دو مولفه آماره ام

سرزندگی و سالمت روانی معنیدار میباشد ()P>0/05؛

باکس محاسبه شد که نتیجه آن معنیدار نبود (=0/554

پس از پیگیری کیفیت تفاوت بین میانگینها با استفاده از

P؛ )F=0/821؛ این موضوع بدان معناست که ماتریسهای

آزمون  LSDنیز نشان داده شد بین بیماران با  ≤ 3بار

کواریانس مشاهدهشده متغیرهای وابسته (مجموع مولفه

بستری و بدون بستری ( )P=0/002و بیماران با  ≤ 3بار

فیزیکی و مجموع مولفه روانی) در گروههای بستری برابر

بستری و  1تا  2بستری ( )P=0/014در متغیر سرزندگی و

میباشد .برای بررسی برابری واریانس های خطا در مورد

میان بیماران با  ≤ 3بار بستری و بدون بستری

متغیرهای وابسته نیز از آزمون لون استفاده شد که بر

( )P=0/008و بیماران با  ≤ 3بار بستری و  1تا  2بستری

مبنای اطالعات حاصل از این آزمون سطح معنیداری

( )P=0/047در متغیر سالمت روانی تفاوتهای معنیداری

آماره  Fدر مجموع مولفه فیزیکی ( P=0/354؛ = 1/046

وجود دارد و این تفاوتها به ضرر بیماران با  ≤ 3بار

( )F)2 ، 159و مجموع مولفه روانی ( P=0/077؛ = 2/600

بستری در مقایسه با گروههای دیگر بدست آمده است .این

( )F)2 ، 159بزرگتر از  0/05بدست آمد .از این رو ،واریانس

موضوع نشان میدهد که افراد با  ≤ 3بار بستری در دو

خطای این متغیرها در گروههای مختلف تحت مطالعه با

متغیر معنیدار شناسایی شده از میانگین نمرات پایینتری

یکدیگر برابر بوده و از این حیث تفاوتی بین آنها وجود

برخوردار بودهاند ( P=0/335؛  F= 1/120؛ .)λ = 0/892

ندارد .در ادامه جدول  3به بررسی اثر پیامدهای برآمده از

برای مقایسه نمرات حاصل از اجرای مجموع مولفه فیزیکی

دوره بستری بر دو مولفه فیزیکی و روانی  SF-36می-

و مجموعه مولفه روانی  SF-36در گروههای مختلف

پردازد و معنیداری کل مدل تحلیل واریانس چندمتغیره

بستری نیز از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانووا)

(مانووا) را نشان میدهد.

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانووا) جهت بررسی اثرات پیامدهای دوره بستری بر ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی
منبعتغییرات
دوره بستری

متغیرها

مجموع مجذورات

df

میانگینمجذورات

F

سطح معنیداری

مولفه فیزیکی

829/017

2

414/508

2/687

0/071

مولفه روانی

1171/743

2

585/871

3/914

0/022
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براساس اطالعات جدول  ،3نسبتهای  Fمحاسبه شده در

نیز در پژوهشی کیفی اظهار داشتند که تجربیات بستری

مورد اثر دوره بستری برای مجموع مولفه روانی معنیدار

(بیش از دوبار) بیماران  MSتغییراتی را در کیفیت و

میباشد ()P>0/05؛ پس از پیگیری کیفیت تفاوت بین

سبک زندگی آنها (از جمله واکنشهای هیجانی،

میانگینها با استفاده از آزمون  LSDنیز نشان داده شد

جستجوی حمایت و احساسات شخصی) را ایجاد میکند

بین بیماران با  ≤ 3بار بستری و بدون بستری از نظر

( .)27با این حال در مغایرت با یافتههای بدست آمده از

مجموع مولفه روانی  SF-36تفاوتهای معنیداری وجود

مطالعه حاضر ،رینولدز ،مورایس و زیمتباوم ( Reynolds,

دارد ( )P=0/007و این تفاوتها به ضرر بیماران با  ≤ 3بار

 )Morais & Zimetbaumبا بررسی تاثیر دوره بستری

بستری در مقایسه با گروه مقابل بدست آمده است .این

بر سالمت مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران مبتال به

یافته بیانگر آن است که افراد با  ≤ 3بار بستری در مجموع

فیبرالسیون دهلیزی دریافتند که بستری شدن با کاهش

مولفه روانی کیفیت زندگی از میانگین نمرات پایینتری

ابعاد فیزیکی کیفیت زندگی در ارتباط میباشد ( )14و

برخوردار بودهاند ( P=0/084؛  F= 2/073؛ .)λ = 0/950

برآوردهای کاروالهو ( )Carvalhoو همکاران هم حاکی از
آن بود که ظرفیت کارکردی بیماران سالمند در زمان

بحث

ترخیص نسبت به قبل از بستری وخیمتر بوده و این

مطالعه حاضر نشان داد که دوره بستری در  MSاثرات

وضعیت تا یک ماه پس از ترخیص نیز تداوم داشت (.)12

معنیداری بر دو بعد کیفیت زندگی بیماران شامل

در تبیین این یافتهها میتوان اظهار داشت که تجربه

سرزندگی و سالمت روانی و همچنین مجموع مولفه روانی

بستری عمدتاً آسیبزا و محرک اضطراب میباشد و می-

دارد .یافتههای برآمده از پیگیری این تفاوتها در گروههای

تواند به مشکالت رفتاری و روانشناختی گذرا یا طوالنی

مختلف نیز حاکی از آن بود که بیماران با  ≤ 3بار بستری

مدت بینجامد ( .)28آمارها از نرخ باالی بروز مشکالت

در مقایسه با سایر گروهها از کیفیت زندگی ضعیفتری با

هیجانی ناشی از بستری بیمارستانی به میزان  10تا 30

توجه به مولفههای اشاره شده برخوردارند .اگرچه مطالعات

درصد برای پریشانی روانشناختی شدید تا  90درصد برای

مشابهی در بیماران  MSدر دسترس نیست ،اما نتایج

ناراحتی عاطفی جزئی حکایت دارند (.)29

پارهای مطالعات همسو با این یافتهها میباشد .در این باره،

تجربه بستری مکرر محدودیتهایی نظیر کاهش مشارکت

آئودی ( )Audiو همکاران در پژوهش خود دریافتند که

در محیطهای خانوادگی یا بیرونی و در نتیجه از کاستن از

بیماران دچار نارسایی قلبی با سابقه بستری در قیاس با

تعامالت اجتماعی را بر زندگی بیماران  MSاعمال می-

افراد فاقد بستری کیفیت زندگی ضعیفتری را نشان می-

سازد که در شرایط عادی به عنوان نوعی عامل حفاظتی در

دهند؛ به طوری که بیماران با سابقه قبلی بستری از

برابر تنشهای تهدیدکننده سالمت روان عمل میکنند.

شرایط پایینتری براساس وضعیت فیزیکی و روانی مرتبط

افزون براین ،با توجه به شروع  MSدر سنین جوانی و

با کیفیت زندگی برخوردار بودند ( .)13میرا ( )Meiraو

مولد بیمار ،تجربه بستری مکرر میتواند نگرش وی را متاثر

همکاران در مطالعهای مقطعی نشان دادند که دوره بستری

ساخته و احساس او را از دنیا در وضعیت تهدیدکنندهای

منجر به کاهش کیفیت زندگی در بزرگساالن و افراد مسن

قرار دهد که در نتیجه به کاهش سالمت روانی منجر می-

می شود .نتایج این پژوهشگران گویای آن بود که وضعیت

شود .همچنین ممکن است بیماران در نتیجه تجربیات

بیماران در زمان ترخیص از بیمارستان نسبت به مرحله

فراوان بستری دچار تحریف در تصویر بدنی گردیده و

پذیرش وخیمتر بوده و این شرایط تا یک ماه پس از

احساس خودکارآمدی و خودارزشمندی آنها کاهش یابد و

بستری نیز برقرار بود ( .)9غفاری ( )Ghafariو همکاران

سرانجام اینکه ویژگیهای  MSو درمان آن باعث میشود
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که هزینههای اجتماعی و اقتصادی آن در مقایسه با دیگر

چنین تغییراتی میتواند شامل تمرینات فیزیکی مناسب با

بیماریهای عصبشناختی بطور سرسامآوری باال رود؛ چرا

توصیه متخصصان مراقبت سالمت ،مدیریت عالئم روان-

که  MSنوعی بیماری مزمن بوده که با وجود شروع

شناختی بویژه استرس ،تنظیم برنامه خواب به منظور

زودرس آن در جوانی ،اما کاهش قابل توجه امید یه زندگی

بهبود کیفیت استراحت ،تغذیه سالم بویژه مصرف فیبر و

را در پی ندارد .بلکه در عوض بطور فزایندهای به زوال

موارد مشابه دیگر گردد.

جنبههای روانشناختی زندگی در قیاس با بسیاری از

از عمده محدودیتهای این پژوهش میتوان به ماهیت

بیماریهای دیگر میانجامد ( .)30 ، 31با این وجود ،در

خودگزارشی بودن دادهها اشاره کرد که ممکن است

تبیین تفاوتهای حاصله از مطالعات مختلف نخست می-

احتمال افزایش سوگیری و مخدوششدن پاسخها را

توان به کیفیت نمونههای مورد بررسی اشاره کرد که

فراخوانی نماید .هر چند که سنجش سازههای کیفیت

تمامی مطالعات بر روی گروههایی غیر از  MSتمرکز

زندگی نیز غالباً تنها از طریق خودگزارشی میسر است.

یافتهاند و تا این تاریخ مطالعه مشابهی بر روی این بیماران

همچنین مطالعه حاضر مقطعی بوده و دادهها در یک نقطه

در دسترس نیست و این امر میتواند در یافتههای بدست

از زمان جمعآوری شدند و فقدان اهداف پیگیرانه اجازه

آمده موثر بوده باشد .دوم اینکه ،سببشناسی و آسیب-

استنتاج یا بررسی تغییرات در طول زمان را به ما نمیدهد.

شناسی  MSپیچیده و چند عاملی بوده و تحت تاثیر

مضاف ًا بر این ارزیابیهای مقطعی مانع ترسیم یک رابطه

عوامل مختلف ژنتیکی و محیطی میباشد و تببین

علی بین کیفیت زندگی و متغیرهای بالینی  -بیمارستانی

پیامدهای حاصل از آن نظیر دورههای مکرر بستری

میگردد و سرانجام تغییرات رخ داده در مولفههای کیفیت

مستلزم مطالعات بیشتری میباشد .سوم آنکه تمایز بیماران

زندگی در اثر الگوهای بستری ناشی از  MSممکن است با

به صورت فاقد بستری 1-2 ،بار و  ، ≤ 3علی رغم افزودن

تغییرات ابعاد مشابه در دیگر بیماریهای مزمن متفاوت

جزئیات و دقت در دستیابی به کیفیت تفاوت در این

باشد و از این رو میبایست در تعمیمپذیری یافتهها به

بیماران میتواند کمی سختگیرانه بوده و متعاقباً پیدایی

سایر گروههای بیمار جانب احتیاط را رعایت نمود .با این

نتایج معنیدار را با مشکل مواجه سازد .در این خصوص

همه ،پیشنهاد میشود که مطالعات آتی با طرح بررسیهای

عمده مطالعات اشاره شده بر ارزیابی بیماران در سه مرحله

طولی و امکان کنترل باالتر بر دقت و صحت یافتههای

پذیرش ،ترخیص و یکماه پس از ترخیص تمرکز یافته

بدست آمده بیفزایند.

( )9 ، 12و یا تنها به مقایسه دو گروه از بیماران با و بدون
سابقه بستری پرداختهاند ( .)13از این رو ،شاید دستیابی

نتیجهگیری

به تفاوت در دیگر ابعاد کیفیت زندگی (بویژه ابعاد فیزیکی

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در بیماران MS

آن) با انجام روشهای مشابه میسر میگردید و سرانجام،

تفاوت معنیداری میان گروههای مختلف بستری از نظر

برخی از مطالعات ذکر شده بر ظرفیت کارکردی نمونهها

مولفههای سرزندگی و سالمت روانی و همچنین مجموع

تمرکز یافتهاند که سنجش آن با ابزاری متفاوت از SF-36

مولفه روانی در کیفیت زندگی وجود دارد و این تفاوت در

بوده است و میتواند دلیلی بر تفاوتهای بدست آمده

بیماران با دورههای بستری بیشتر برجسته میباشد .با این

باشد .با توجه به آنچه اشاره شد تغییر در سبک زندگی با

حال در بین گروهها از نظر ابعاد فیزیکی کیفیت زندگی

هدف کاهش عالئم منجر به بستری در بیماران  MSمی-

تفاوتی مشاهده نشد.

تواند به عنوان یک هدف درمانی در اولویت قرار گیرد.
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