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سازمان اجراکننده طرح

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اسامی مراکز مشاکت کننده:

میزان مشارکت(%):

نتایج طرح عالوه بر گزارش نهایی به چه صورتی ارائه خواهد شد

چه گروه هایی از نتایج طرح می توانند منتفع گردند

علوم پایه پزشکی

فهرست پژوهشهای قبلی که محقق به عنوان مجری بوده و متون منتشر شده (کتاب، مقاله و ...) مجری در 5 سال اخیر:

بیان مسئله

بیماری ام اس یکی از شایع¬ترین بیماری¬های سیستم عصبی خود ایمن می باشد به اینصورت که سیستم ایمنی بدن میلین
اطراف سیستم عصبی را مورد حمله قرار داده و سبب آسیب دیدن میلین¬ها در قسمت¬های مختلف شده که به ضایعه ایجاد
شده پالک یا اسکلروز گفته می-شود (1و2). معموًال این بیماری در سنین جوانی دیده می¬شود. میانگین سن شروع این
بیماری را 30 سالگی و اوج سن بروز بیماری را 24-23 سالگی بیان می¬کنند و حدود 70 درصد بیماران در سنین بین 20 تا 40
سالگی قرار دارند و زنان بیشتر از مردان به این بیماری مبتال می¬شوند (3). تقریبًا 500 هزار نفر در اروپا و در کل 5/2 میلیون
نفر در سراسر دنیا به این بیماری مبتال هستند (4). طبق گزارش انجمن ام اس ایران در سال 1389 حدود 18 هزار بیمار در
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انجمن ام اس ایران در سراسر کشور ثبت شده¬اند با این وجود آمار بسیاری از مبتالیان در انجمن ام اس ثبت نشده است.
میزان شیوع آن در ایران به¬طور تقریبی بیست در صد هزار نفر گزارش شده است. طبق آخرین مطالعات انجام شده در سال
2010 در ایران شیوع این بیماری 3/73 در صد هزار گزارش شده است (5). شیوع ام اس، بسته به کشور یا جمعیت¬های
خاص از 2 تا 150 نفر در هر 100 هزار نفر متغیر است (6). ایران جزء مناطق با شیوع کم طبقه بندی می¬شود، به استثنای دو
شهر تهران و اصفهان که جزء مناطق با شیوع متوسط به حساب می¬آیند. مطالعه دهقانی و همکارانش در سال 1390
مشخص نمود که فقط 11 استان در ایران دارای شیوع متوسط بوده و بقیه استانها دارای شیوع باال هستند که آذربایجان غربی
نیز جزوه استان های با شیوع باال می باشد(7). با این حال مطالعات اخیر از افزایش شیوع ام اس در دهه اخیر و تغییر الگوی
جغرافیای بیماری خبر می¬دهند. طبق نتایج بدست آمده به نظر می-رسد که شیوع ام اس در ایران در حال افزایش به سطح
با خطر باال می¬باشد (7،8 و9). از عالئم مهم و اولیه این بیماری می¬توان به بی¬حسی و یا احساس کرختی و خواب رفتگی
در قسمت¬های مختلف بدن یا ضعف عضالنی، اختالل در حفظ تعادل بدن یا اختالل بینایی که بیشتر به شکل دو بینی و یا
کاهش انرژی شکایت دارند و برخی دیگر در کنترل و دفع ادرار یا مدفوع دچار مشکل می¬شوند (3). از آنجایی که هنوز علت
دقیق برای بیماری ام اس شناخته نشده است، دانشمندان بر این باورند که تداخل بین عوامل متعدد محیطی و ژنتیکی

ممکن است منجر به بروز این بیماری گردد. از جمله این عوامل شامل:
1) عفونت ها: با توجه به شناخته شدن نقش ویروس¬ها در ایجاد التهاب و تخریب میلین، این احتمال وجود دارد که آغاز
کننده بیماری عوامل عفونی باشند. تا به حال ویروس¬ها و باکتری¬هایی همچون ویروس سرخک، تبخال و یا یک باکتری به

نام کالمیدیا در بیماران با ام اس مرتبط شناخته شده¬اند(8).
2) عوامل ایمونولوژیک: یک پاسخ با واسطه سیستم ایمنی غیر طبیعی در حمله به پوشش میلین که در اطراف رشته¬های

عصبی در مغز و نخاع نقش دارد. ولی علت این واکنش غیر عادی سیستم ایمنی مشخص نیست (8 و9).
3) عوامل محیطی: عوامل محیطی زیادی برای بیماری ام اس مشخص شده است از جمله می¬توان به جغرافیای محل
زندگی، تغذیه، استعمال دخانیات، استرس محیطی و غیره اشاره نمود. ام اس از دیر باز، در برخی از مناطق دنیا بسیار کم
دیده شده است، مثًال در کشورهای نزدیک خط استوا و یا در کشورهای شرق آسیا، شیوع بسیار کمتری نسبت به کشورهای
غربی داشته است، اگرچه در سال¬های اخیر در این مناطق هم با رشد شیوع بیماری روبرو هستیم و به همین دلیل این
احتمال پیش آمده است که آیا ممکن است تغییر شیوه زندگی در این امر نقش داشته باشد؟ برای مثال تغییر زندگی از فضای
باز به فضاهای بسته و دور از آفتاب، تحرک کمتر از نظر فیزیکی یا تغییر عادات غذایی و نقش آلوده کننده¬های هوا. عوامل
تغذیه¬ای به¬عنوان یکی از مهمترین عامل احتمالی بیماری ام¬ اس شناخته شده است. سال¬های زیادی است که نقش
کمبود ویتامین D در بروز بیماری تحقیق می¬شود (10). در مورد نقش این ویتامین در سیستم ایمنی بدن نیز شواهد بسیار
زیادی وجود دارد. این ویتامین در 90% موارد از طریق در معرض آفتاب بودن نصیب بدن می¬شود و مواد غذای نقش کمی در
تامین آن دارند. مطالعات مختلف مشخص نموده¬اند که دریافت ویتامین د، اسیدهای چرب اشباع نشده مخصوصًا امگا 3 و
امگـا 6، آنتـی اکسـیدان¬هایی چـون ویتـامین سـی، فیبرهـای غذایـی، پروتئیـن گیـاهی، مـاهی، آب میـوه و غالت کامـل در
پیشگیری و کنترل بیماری ام اس و عوامل دیگر از جمله چربی¬های اشباع و حیوانی و گوشت قرمز و لبنیات پر چرب و
غذاهای شور به¬عنوان عامل خطر در ایجاد این بیماری را حمایت می¬کنند (11،6 و 12). در تحقیقات بر روی موش¬ها و نیز
انسان¬ها، ارتباطی بین رژیم¬های غذایی با نمک زیاد و تعداد و نحوه تکامل سلول¬های خونی لنفوسیت از نوع Th17 یافت
شد. در حضور چنین رژیم¬های غذایی این نوع از لنفوسیت¬ها که خود خاصیت تشدید واکنش¬های التهابی در بافت
عصبی را دارند، نوعی پروتئین التهاب زا به نام سایتوکاین فعال می¬شود که نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن دارد و عمًال
باعث تشدید سیر بیماری می¬شود (13). مسله مهم دیگر ایمنی دستگاه گوارش و تاثیر تغذیه بر آن می باشد. سبزیجات و
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میوه های دارای فیبر خوراکی باال از جمله کنگر، مارچوبه، سیر، موز و توتها بعنوان عامل پریبیوتیکی رشد ارگانیسم های
پروبیوتیکی لوله گوارشی را افزایش می دهند و سطح ایمنی بدن را باال می¬برند. همچنین میوه¬ها ،سبزیجات و ادویه¬جات
رنگی بخصوص رنگ¬های تند دارای ترکیبات آنتی¬اکسیدانی هستند، برای مثال دارچین، زعفران، زردچوبه، کنجد و سیاه
دانه دارای خواص آنتی اکسیدانی بوده و به بهبود عالیم ام اس کمک می¬کنند (14، 15 و 16). از عوامل محیطی تاثیر گذار
در بیماری ام اس هوای آلوده و استعمال دود سیگار می¬باشد. سیگار کشیدن عالوه بر اینکه باعث خطرات جدی مثل
سرطان ریه، افزایش خطر عفونت و بیماری¬های قلبی عروقی می¬باشد به عنوان یک عامل خطر در ابتال و پیشرفت بیماری
ام اس نیز شناخته شده است. مطالعات اثرات متعدد سیگار کشیدن روی افراد مبتال به ام اس را نشان می¬دهند. افراد
سیگاری نه تنها در معرض خطرات بیشتر برای ابتال به بیماری ام اس هستند بلکه احتمال این موارد هم در آن¬ها بیشتر
است: 1) ابتال به نوع پیشرونده این بیماری 2) میزان ناتوانی بیشتر 3) تولید آنتی¬بادی¬هایی که اثر برخی از داروهای ام اس

را از بین می¬برند (16و17).
مطالعات نشان داده¬اند که بیماران مبتال به ام اس نسبت به افراد سالم دارای سطوح بسیار باالتری از اختالالت روانی
همچون استرس و اضطراب می¬باشند. مطالعه¬ای که توسط بیسک و همکارانش بر روی 140 نفر از بیماران ام اسی صورت
گرفت نتایج نشان داد که 19% بیماران از مشکل اضطراب و استرس رنج می¬برند و شیوع این حالت به طور معنی داری بیشتر
از جمعیت افراد سالم بود (18). امروزه تمایل محققان بیشتر به سمت درمانهای مکمل از جمله ورزش، طب سوزنی، پرورش

گل و گیاه و حیوانات و غیره به جای استفاده از داروها متمرکز شده است (18 و 19).
4) فاکتورهای ژنتیک: اگرچه این بیماری ارثی محسوب نمی¬شود ولی وجود یک بیمار مبتال در وابستگان درجه یک (والدین،
خواهر و برادر) ریسک ابتال به بیماری را در افراد دیگر خانواده بطور قابل مالحظه¬ای باال می¬برد. بطوریکه در مبتالیان به
این بیماری برخی ژنها بیشتر وجود دارد. همچنین این باور وجود دارد که وقتی یک فرد از نظر ژنتیکی مستعد ابتال به بیماری
باشد و در معرض عوامل محیطی مساعد کننده نیز قرار گیرد سیستم ایمنی بدن یک پاسخ غیر طبیعی شروع می¬کند که
ممکن است منجر به بروز بیماری گردد (20). امروزه مشخص شده است که تغییر در توالی تک نوکلئوتید ها یا SNP با ابتال یا
مقاومت به بیماری ها در ارتباط است. در مطالعات اخیر ارتباط پلی مرفیسم میکرو RNA با بیماری هایی از جمله سرطان و
بیماری های خود ایمنی گزارش شده است. میکروRNA گروهی از RNA های غیرکدکننده بوده که در انواع فرایند های
بیولوژیک سلولی مانند رشد، تقسیم سلولی و ایمنی اثرگذارند (21). با توجه به عوامل مرتبط ذکر شده در ارتباط با بیماری ام
اس و افزایش میزان شهر نشینی و تغییر سبک زندگی افراد میزان ابتالی به بیماری های خود ایمن از جمله ام اس در کشور ما
افزایش یافته است (22). در این زمینه قاسمی و همکارانش گزارش کرده اند که تغییر سبک زندگی به ویژه الگوی نامتناسب

غذایی عامل بالقوه افزایش بروز انواع بیماری ها از جمله ام اس گردیده است(23).
با توجه به اهمیت بیماری ام اس و روند روبه رشد شیوع آن در کشور ما و قرار گرفتن آذربایجان غربی جزو مناطق با شیوع باال
در ایران و کمبود مطالعه جامع راجع به بررسی سبک زندگی بیماران مبتال به ام اس، طرحی را در قالب بررسی بین رابطه
سبک زندگی و بیماری مالتیپل اسکلروزیس در بیماران مراجعه کننده به انجمن ام اس ارومیه در سال 1397 بصورت مورد و

شاهد طراحی خواهد شد و امید است که نتایج حاصل از این طرح در مراکز درمانی، تحقیقاتی و آموزشی مفید واقع شود.

(Literature review) بازنگری متون علمی

1- در سال 1392 پیامنی و همکارانش با هدف بررسی وضعیت عادات غذایی و تغذیه در بیماران مبتال به ام اس، 200 نفر از
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بیماران مبتال به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران در سال 1387 بعنوان نمونه با استفاده از طراحی پرسشنامه
بررسی نمودند نتایج آن¬ها مشخص نمود که عادات غذایی و تغذیه مناسب می¬تواند در کنترل بیماری و برخی از عالئم و
عوارض آن تاثیرگذار باشد لذا ارتقا رفتارهای تغذیه¬ای با برنامه¬های آموزشی منسجم در این گروه از بیماران ضروری به نظر

می¬رسد (24).
2- در مطالعه ای که در سال 2018 توسط Rowley و همکارانش در استرالیا به صورت گذشته نگر و مورد شاهدی با استفاده از
اطالعات سالهای 2006-2003 و با هدف بررسی ارتباط بین الگوهای رژیم غذایی و خطر ابتال به MS انجام داده اند. 698 نفر
در مجموع وارد این مظالعه شدند 252 بیمار به عنوان گروه مورد و 446 فرد سالم به عنوان گروه کنترل، الگوی رژیم غذایی این
افراد با استفاده از پرسشنامه بررسی شد نقش متغیرهای نظیر سن، سابقه مونونوکلئوز عفونی، غلظت سرمی 25 هیدروکسی
ویتامین D،مصرف سیگار ، نژاد و BMIبا استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در رابطه با این موضوع تعدیل شدند. دو نوع
الگوی تغذیه در این مطالعه تعریف شد شامل رژیم غذایی سالم (با مصرف باالی مرغ، ماهی، تخم مرغ، سبزیجات و حبوبات)
و رژیم غذایی غربی (شامل مصرف باالی گوشت،لبنیات پر چرب،آجیل و مصرف پایین میوه تازه و لبنیات کم چربی) نتایج این
مطالعه گزارش کرد که باOR = 0.75و p = 0.011 استفاده از الگوی تغذیه سالم در مقایسه با الگوی تغذیه غربی سبب کاهش

25% در خطر ابتال به بیماری MS میشود(25).
3- بهروز و همکارانش در سال 1392 با هدف تعیین رابطه بین گروه¬های غذایی و بیماری ام اس، بصورت مطالعه مورد-
شاهدی مالتیپل اسکلروزیس بزرگساالن را بررسی کردند. مطالعه بصورت مورد- شاهدی مبتنی بر بیمارستان، اطالعات
اجتماعی- اقتصادی، عوامل سبک زندگی و دریافت¬های غذایی 70 بیمار مبتال به ام اس و 140 شاهد که از لحاظ سن و
جنس با گروه مورد همسان شده بودند. از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج نشان داد افرادی که در
رژیم غذایی خود بیشتر از روغن جامد و نوشابه مصرف می¬کردند بطور معنی داری و به ترتیب 58/1 برابر و 87/1 برابر شانس
بیشتری برای ابتال به ام اس داشتند و در مقابل افرادی که از گروه میوه¬ها، گوجه فرنگی، سایر سبزیجات و روغن¬های مایع
استفاده می¬کردند به طور معنی¬داری به ترتیب 68%، 82%، 61% و 94% شانس کمتری برای ابتال به بیماری ام اس

داشتند (26).
4- حسن¬زاده و همکاران با هدف تاثیر ژورنالینگ بر اضطراب و استرس بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس، 80 نفر از
بیماران مبتال به ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس ایران تهران را در سال 1389 از طریق پرسشنامه بررسی کردند. نتایج
آن¬ها مشخص نمود که میانگین امتیاز اضطراب و استرس با آزمون تی قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنی¬داری را نشان
نداد ولی یک ماه بعد از مداخله این تفاوت بین دو گروه مداخله و شاهد میانگین امتیاز اضطراب p=0/001 و میانگین نمرات
استرس p=0/001 از نظر آماری با تی تست معنی دار شد. همچنین تاثیر ژورنالینگ به سن و جنس بیماران بستگی

p< ) (27). (0/05نداشت
5- بخشی¬پور و همکارانش با هدف تاثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر افسردگی، کیفیت زندگی و اضطراب
بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس در سال 1393 در بین زنان 40-20 ساله مبتال به ام اس که در انجمن ام اس شهرسازی
عضویت داشتند بررسی کردند. به منظور اجرای پژوهش 30 نفر با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو
گروه ( آزمایش و کنترل ) تقسیم شدند. گروه آزمایش 8 جلسه دو ساعته تحت آموزش طرح درمانی شناختی مبتنی بر حضور
ذهن قرار گرفتند پس از اتمام جلسات هر دو گروه به پرسشنامه¬های اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر و پرسشنامه کیفیت
زندگی و مقیاس افسردگی هریس – لینگوز پاسخ دادند. نتایج مشخص نمود که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر

کاهش افسردگی و اضطراب و بهبود کیفیت زندگی مبتالیان به ام اس موثر بوده است(28).
6- در سال 2018، اشتری و همکارانش مطالعه 8 ساله در افراد مبتال به مولتیپل اسکاروزیس را در ایران در ارتباط با آلودگی هوا
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و شدت بیماری بررسی نمودند. نتایج آن¬ها مشخص نمود که در بین عوامل محیطی تاثیر گذار بر بیماری ام اس، با افزایش
شدت آلودگی هوا شدت بیماری در مبتالیان افزایش می¬یابد (29).

7- در سال Lavery ،2017 و همکارانش نقش کیفیت محیط زندگی در کودکان مبتال به ام اس بررسی کردند. مطالعه آن¬ها
بصورت کیس – کنترل بود و نقش عوامل محیطی از جمله (هوا، آب، موقعیت محل زندگی) را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج
آن¬ها مشخص نمود که از بین 287 مورد بیمار ام اس و 445 نفر کنترل، 46% و 49% به ترتیب در محیط¬هایی زندگی می
کردند که بیشترین احتمال ابتال به ام اس در آن¬ها وجود داشت و آب و هوای بد بطور قابل توجهی در بدتر شدن وضعیت

بیماران نقش داشت (30).
8- خسروی و همکارانش در سال 2018 در یک مقاله مروری نقش ویتامین¬های مختلف در بیماری مالتیپل اسکلروزیس
بررسی نمودند. بر اساس نتایج آن¬ها ویتامین د نقش مهمی در این بیماری داشته و می¬توان به عنوان یک عامل پیش بینی
کننده بیماری ارزیابی شود و حتی در برخی موارد بعنوان درمان هم استفاده گردد. کمبود ویتامین¬های ب6، ب9 و ب12
می¬تواند باعث افزایش سطح سرمی هوموسیستین می¬شود که منجر به التهاب سیتم عصبی مرکزی می¬گردد. بر اساس
مدل¬های حیوانات آزمایشگاهی کمبود ویتامین¬های آ، ای و ب1 نقش مهمی در پاتوژنز بیماری ام اس دارد. استفاده از
دوزهای باالی ویتامین ث بعلت تحریک واکنش فنتون باعث بدتر شدن شرایط بیماران می¬شود و بطور کلی ویتامین¬های د،

ب9، ب12، آ، ب1 و ب3 ممکن است میزان عود بیماری، التهاب، دژنراسیون و عالیم بیماری را بهبود بخشند (31).
9- در سال 2011، جعفری و همکارانش ارتباط بین سیگار کشیدن و بیماری مالتیپل اسکلروزیس را بررسی نمودند. نتایج آنها
مشخص نمود که دود سیگار حاوی بیش از 4500ترکیب بالقوه سمی از جمله نیکوتین، کربن مونواکسید و ذرات دیگر
می¬باشد. که هم دود و هم ذرات موجود در دود سیگار باعث افزایش رادیکال¬های آزاد می¬شود که می¬تواند منجر به دژنره
شدن میلین آکسون¬ها ¬شود. همچنین نیتریک اکسید منجر به دمیلنه شدن آکسون¬ها می¬گردد و در دود سیگار عوامل

پیش التهابی موجود است که در التهاب سیستم عصبی موثر می¬باشد (32).

اهمیت بحث، ضرورت طرح و روش اجرا (به صورت خالصه حداکثر در 200 کلمه به زبان فارسی نوشته شود )

بیماری ام اس یکی از بیماری¬های خود ایمن بوده که اغلب در سنین جوانی بروز می¬کند. سیستم ایمنی بدن خود فرد
میلین اطراف سلول¬های عصبی را بیگانه تلقی کرده و باعث تخریب قسمتی از آن و گاهی کل آن می¬شوند که بر حسب
ناحیه¬ای که میلین آن از بین رفته، عالیم بیماری از کرخت شدن اعضا تا مشکل بینایی متفاوت می¬باشد. علت دقیق این
بیماری شناخته نشده است ولی محققان بر این باور هستند که عوامل متعدی از جمله عوامل محیطی (جغرافیای محل
زندگی، تغذیه، سیگار کشیدن، استرس و غیره) و ژنتیکی در به وجود آمدن این بیماری دخیل هستند. از آنجایی که روز به روز
شیوع بیماری ام اس و پیامدهای منفی آن در ایران در حال افزایش است. لذا بررسی وکشف عوامل تعیین کننده بیماری ها و
طراحی مداخالت مناسب برای پیشگیری و کنترل آنها جزو سیاست ها و برنامه های راهبردی سیاست گذاران و برنامه ریزان
حوزه نظام سالمت می باشد. در این راستا محققان بر آن شدند تا مطالعه ای تحت عنوان" بررسی عوامل مرتبط با بیماری
مالتیپل اسکلروزیس دربیماران مراجعه کننده به انجمن ام اس ارومیه را در قالب یک طرح "مورد و شاهد" مورد آزمون قرار
دهند، بطوریکه برای پی بردن به عوامل احتمالی مرتبط با بیماری مالتیپل اسکلروزیس از یک پرسشنامه محقق ساخته چند
بخشـی روا و پایـا اسـتفاده خواهدشـد و بـر اسـاس نتـایج بدسـت آمـده، می¬تـوان عوامـل مـوثر بـر بیمـاری ام اس را تعییـن و

راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل آن ارائه نمود.
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اهداف و فرضیات طرح و روش اجرا مطالعه

اهداف اصلی طرح:

تعیین رابطه بین سبک زندگی و بیماری مالتیپل اسکلروزیس در بیماران مراجعه کننده به انجمن ام اس ارومیه در سال 1397

اهداف اختصاصی طرح:

1- تعیین و مقایسه و ضعیت دموگرافیک ، اجتماعی و محیطی در دو گروه مورد و شاهد
2- تعیین و مقایسه و ضعیت تاریخچه پزشکی در دو گروه مورد و شاهد

3- تعیین و مقایسه و ضعیت تیپ های شخصیتی در دو گروه مورد و شاهد
4- تعیین و مقایسه و ضعیت الگوی خواب (تیپ¬های خواب) در دو گروه مورد و شاهد

5- تعیین و مقایسه و ضعیت تغذیه¬ای در دو گروه مورد و شاهد
6- تعیین و مقایسه و ضعیت معنوی در دو گروه مورد و شاهد

7- تعیین و مقایسه و ضعیت فعالیت فیزیکی در دو گروه مورد و شاهد

هدف کاربردی:

استفاده از نتایج به دست آمده از این طرح در محیطهای آموزشی و تحقیقاتی و نیز بکارگیری این نتایج برای طراحی مداخالت
مناسب برای پیشگیری و کنترل این معضل بهداشتی در جامعه

فرضیات یا سواالت:

1- بین عوامل دموگرافیکی، اجتماعی و محیطی با بیماری ام اس ارتباط وجود دارد.
2- بین تاریخچه پزشکی و بیماری ام اس ارتباط وجود دارد.

3- بین تیپ های شخصیتی و بیماری ام اس ارتباط وجود دارد.
4- بین الگوی خواب و بیماری ام اس ارتباط وجود دارد.
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5- بین عوامل تغذیه¬ای و ام اس ارتباط وجود دارد.
6- بین اعتقادات معنوی و بیماری ام اس ارتباط وجود دارد.

7- بین فعالیت فیزیکی و بیماری ام اس ارتباط وجود دارد.

جامعه هدف

بیماران مبتال به ام اس

جامعه مورد مطالعه

بیماران واجد شرایط عضو انجمن ام اس ارومیه

حجم نمونه و روش نمونه گیری

با توجه به نتایج مطالعه مهری و همکاران(29) که نسبت افرادی که در گروه مورد و شاهد سابقه مصرف سیگار داشتند به ترتیب
15/0 و 05/0 می باشد و با اطمینان 95% و توان آزمون 80% تعداد نمونه براساس فرمول پایین 141 نفر برای مطالعه حاضر
محاسبه گردید و با اعمال ضریب ریزش، 150 نفر برای هر گروه کافیست. با در نظر گرفتن طرح 2 به 1 در نسبت شاهدها به
موردها، در مجموع 450 نفر( 150 نفر بیمار مبتال به مولتیپل اسکلروزیس که بیماری آنها با استفاده از بررسی های کمک
تشخیصی (تصویربرداری با تشدید مغناطیسی(MRI) و...) و معیار تشخیص قطعی بیماری مولتیپل اسکلروزیس (مک دونالد)
توسط نورولوژیست تایید شده باشد و 300 نفر شاهد که از لحاظ سن و جنس با گروه مورد همسان شده باشد) وارد مطالعه
خواهند شد. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: داشتن 20 تا 50 سال، عدم ابتال به بیماری های خاص دیگر به غیر از
بیماری ماتیپل اسکلروزیس، داشتن هوشیاری کامل و داشتن سابقه حداقل 6 ماه ابتال به بیماری مالتیپل اسکلروزیس می
باشد. و افراد گروه شاهد نیز از بین مراجعین به همان بیمارستانها یا انجمن ام-اس ارومیه(همراهان، افراد عادی، سایر
بیماران) که از لحاظ سن و جنس با گروه مبتال همسان شده و مبتال به بیماری های خودایمنی شناخته شده از جمله آرتریت
روماتوئید، سرطان و تب روماتیسمی نبوده، انتخاب خواهند شد. نمونه های مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری در
دسترس یا هدف دار انتخاب و وارد مطالعه خواهند شد و بعد از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه داده های مطالعه جمع

آوری خواهد شد.

ابزار جمع آوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه یک پرسشنامه محقق ساخته و خود ایفا ( خود گزارشی ) است که براساس معیار های
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موجود در متون علمی اعم از مقاالت و پایان نامه ها طراحی گردید. پرسشنامه حاضر حاوی 8 قسمت بوده است، قسمت اول
شامل 12 سوال در مورداطالعات دموگرافیک و اجتماعی از جمله سطح تحصیالت، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و قسمت
دوم 8سوال راجع به تاریخچه پزشکی بیمار از جمله سابقه بیماری¬های خاص، سابقه بیماری دیابت، فشار خون و سابقه
واکسیناسیون در دوران کودکی و در بخش سوم 4 سوال راجع به وضعیت روابط خانوادگی گروه های مورد مطالعه از جمله
اینکه در خانواده آرام یا پرتنش بوده و همچنین سواالتی راجع به روابط عاطفی بین پدر و مادر، پدر و مادر و فرزندان و بین
فرزندان بوده و پاسخ ها دارای 5 گزینه (خیلی زیاد تا خیلی کم) بوده و از 1 تا 5 نمره بندی می شوند و دامنه نمرات از 4 تا 20
خواهد بود. و در بخش چهارم سواالتی راجع به وضعیت شخصیتی از نظر A و B ، 25 سوال از پرسشنامه استاندار تیپ
شخصیتی Aو B بومی سازی شده بوسیله گنجی و همکاران (33) انتخاب شده است. به اینصورت که سواالت دارای سه گزینه
بلی، خیر و نمی دانم بوده و از صفر تا 2 نمره بندی می شود و دامنه نمرات از صفر تا 50 خواهد بود. و در بخش پنجم 19 سوال
(MEQ) به منظور مشخص نمودن ریخت شبانه روزی افراد از پرسشنامه استاندارد صبحگاهی _ شامگاهی هورن و استبرگ
تایید و بومی سازی شده توسط رهافر و همگاران (34) انتخاب شده است، سواالت پرسشنامه دارای تعداد گزینه های متفاوت و
نمره گذاری اختصاصی است و با پرسش از ساعات خواب و بیداری و ترجیحات ساعات بدنی برای کارهای بدنی و ذهنی،
ریخت شبانه روزی افراد تعیین می شود. دامنه نمرات از 16 تا 86 متغیر است و نمره باالتر نشان دهنده صبحگاهی بودن بیشتر
و نمره پایین تر نشانه شامگاهی بودن بیشتر است. نسخه اصلی MEQ افراد را در 5 طبقه بر حسب نمره شان دسته بندی می
کنند. 86-70 کامًال صبحگاهی، 69-59 نسبتًا صبحگاهی، 58-42 معتدل، 41-31 نسبتًا شامگاهی و 30-16 کامًال شامگاهی
در نظر گرفته می شود. و در بخش ششم 38سوال راجع به وضعیت تغذیه ای گروه های مورد مطالعه قبل از ابتال به بیماری از
جمله "قبل از بیماری، از نمک و شکر فراوان استفاده می کردید؟ " مطرح شده است و گزینه ها به صورت 5 گزینه ای (خیلی
زیاد تا خیلی کم بوده و دامنه نمرات از 38 تا 190 خواهد بود. در بخش هفتم 5سوال راجع به وضعیت فعالیت فیزیکی و ورزشی
بیمار از جمله" در زندگی روزمره چقدر از اتومبیل برای انجام کارهای روزمره استفاده می کردید و چقدر در زندگی روزانه خود از
فعالیت های ورزشی استفاده می کردید؟"طرح شده است و گزینه ها 5 قسمتی (خیلی زیاد تا خیلی کم) بوده و نمره دهی از 1
تا 5 بوده و دامنه نمرات از 5 تا 25 خواهد بود. و در بخش هشتم، 6 سوال راجع به وضعیت معنوی بیمار از جمله "بعد معنوی و
گرایشات معنوی شما قبل از ابتالء به بیماری کنونی چگونه بوده ست؟" طراحی شده است. نمره بندی بر اساس معیار لیکرت
5 قسمتی (از خیلی زیاد تا خیلی کم) بوده و از 1تا 5 نمره بندی می شوند و دامنه نمرات از 6 تا 30 خواهد بود. شش بخش از
پرسشنامه به غیر از سواالت قسمت وضعیت شخصیتی و قسمت ریخت شبانه روزی افراد از نظر پایایی و روایی از طریق روش

های روانسنجی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

نحوه اجرای تحقیق

: این مطالعه یک پژوهش توصیفی¬- تحلیلی بصورت مورد و شاهد در بین 450 نفر ( 150 نفر به عنوان گروه مورد و 300 نفر به
عنوان گروه شاهد) در سال 98-97 انجام می¬گیرد. محیط پژوهش انجمن ام اس و بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی
ارومیه می¬باشد. پس از دریافت مجوز های الزم از کمیته اخالق و معاونت محترم دانشگاه به محیط پژوهش مراجعه کرده و
پس از تبیین پژوهش و بیان اهداف و اهمیت آن به مسئولین انجمن ام-اس و بیماران و کسب رضایت آگاهانه از نمونه های
مورد مطالعه به صورت شفاهی اقدام به بررسی و مطالعه خواهد شد. نحوه کار به این صورت است که از بین مبتالیان به ام اس
انجمن ام اس، 150 بیمار که واجد شرایط ورود به مطالعه هستند به روش نمونه گیری هدف دار بعنوان گروه مورد و دو برابر
حجم گروه مورد (300 نفر) بعنوان گروه شاهد از سایر بیماران بستری در بیمارستان ها ، یا همراهان بیمار و افراد عادی انتخاب
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و وارد مطالعه خواهند شد. سپس با ارایه پرسشنامه به گروه های مورد مطالعه داده ها جمع آوری می¬گردد. سپس داده ها در
نرم افزاری آماری SPSS وارد ، تحلیل و نتایج گزارش خواهد شد.

روش تحلیل داده ها

پس از تکمیل پرسشنامه توسط گروه های مورد و شاهد اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد ارزیابی
قرار می¬گیرد.

چگونگی اطمینان از روایی و پایایی روش ها، ابزار و نتایج

در پژوهش حاضر از روشهای اعتبار صوری و اعتبار محتوا برای سنجش روایی پرسشنامه و از روش های همسانی درونی( آلفا
کرونباخ) و باز آزمایی برای پایایی آن استفاده خواهد شد.

( Face Validity)روایی صوری
به منظور بررسی روایی پرسشنامه، در ابتدا، بررسی روائی صوری انجام می گیرد. زیرا در صورت نیاز به تغییر جمالت و عبارات
ممکن است کل اعتبار پرسشنامه دچار تغییر شود. روایی صوری بدان معناست که تا چه حد آزمون شونده، همان چیزی را که
مقصود آزمون گیرنده بوده است؛ از سواالت برداشت کرده است . در این مطالعه روایی صوری به دو روش کیفی و کمی انجام
می گیرد. در روش کیفی برای دریافت نظرات گروه هدف، مصاحبه با10 دانشجو واجد شرایط ورود به مطالعه برای یافتن سطح
دشواری در درک جمالت و عبارات، میزان ابهام و برداشت نادرست و میزان تناسب و ارتباط آیتم ها انجام می گیرد و نظرات

آنان در پرسشنامه اعمال خواهد شد.
برای تعیین روایی صوری به روش کمی از مقیاس تاثیر آیتم استفاده می شود. بدین ترتیب که ابتدا برای هریک از آیتم سواالت
طیف لیکرتی به صورت پنج نقطه ای: خیلی زیاد (امتیاز 5)، زیاد (امتیاز 4)، متوسط (امتیاز 3)، کم (امتیاز 2) و خیلی کم
(امتیاز1) در نظر گرفته می شود. سپس پرسشنامه جهت تعیین روایی بصورت الکترونیک در اختیار پانل متخصصین متشکل
از 10 نفر از اساتید بهداشت غذایی ،آموزش بهداشت و متخصصین تغذیه عضو هیات علمی دانشگاه¬های علوم پزشکی کشور

قرار خواهد گرفت.

سپس با استفاده از فرمول تاثیر آیتم ذکر شده در ذیل روایی صوری محاسبه خواهد شد.
(IS) اهمیت × فراوانی(درصد)= امتیاز تاثیر

فراوانی بر حسب درصد= تعداد افرادی که به آیتم ها امتیاز چهار و پنج داده اند.
اهمیت= میانگین نمره اهمیت بر اساس طیف لیکرت(خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم).

در صورتیکه امتیاز تاثیر از 5/1 بیشتر شود آیتم مناسب تشخیص داده شده و حفظ می گردد.
( Content Validity)اعتبار محتوا

شاخص روایی محتوا رایج ترین روش کمی جهت تعیین روایی محتوا در مقیاس های چند گزینه ای می باشد و اساس این روش
بر پایه میزان مرتبط بودن گویه ها بر پایه قضاوت پانل خبرگان است. در مطالعه حاضر این شاخص جهت کسب اطمینان از این
موضوع به کار می رود که آیا گویه های ابزار به بهترین نحو ممکن جهت تعیین عوامل مرتیط با مالتیپل اسکلروزیس بکار برده

می شود؟
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برای تعیین روایی محتوا از دو روش کمی و کیفی استفاده می شود.
در روش کیفی از پانل خبرگان درخواست می شود پس از مطالعه پرسشنامه بر اساس معیارهای دستور زبان، استفاده از واژه
های مناسب، ضرورت، اهمیت، قرارگیری کلمات در جای مناسب و مدت زمان الزم برای پاسخگویی نظر دهند. در نهایت پس

از بررسی بازخوردها اصالحات الزم انجام می گیرد.
درروش کمی از دو شاخص نسبت روایی محتوا (CVR) با استفاده از معیار ضروری بودن، و شاخص روائی محتوا (CVI) با

استفاده از معیارهای مربوط بودن، واضح بودن و سادگی استفاده خواهد شد.

(CVR)نسبت روایی محتوا
برای محاسبه این نسبت اعضای پانل خبرگان در مورد ضرورت تک تک گویه ها اظهار نظر می کنند. با استفاده از تکنیک
نسبت روایی محتوا متخصصین توافق خود را با ضروری بودن محتوای آیتم های ابزار بیان می کنند. با این تکنیک، متخصصان
آیتم های یک پرسشنامه را از نظر ضروری بودن، مورد بررسی و سنجش قرار می دهند. سپس نسبت اعتبار محتوا محاسبه می
گردد، که نشان دهنده میزان توافق میان داوران است. پانل متخصصین به سواالتی در مورد ضرورت هر گویه بر اساس مقیاس
سه نمره ای 3= ضروری تا 1= ضرورتی ندارد اظهار نظر می کنند. نسبت روایی محتوا برای هر سوال با فرمول الوشه به شرح

زیر محاسبه می شود.

طبق نظر الوشه اگر بیش از نیمی از ارزیابان یک آیتم را اساسی یاضروری دانسته باشند، آن گویه دست کم از مقداری اعتبار
محتوا برخوردار است. هرچه میزان موافقت ارزیابان، با اساسی یا ضروری بودن یک آیتم باالتر باشد سطح اعتبار محتوا باالتر

خواهد بود.
(CVI)شاخص روایی محتوا

پس از تعیین و محاسبه نسبت روایی محتوا برای اطمینان از این¬که گویه های ابزار به بهترین نحو جهت اندازه گیری محتوا
طراحی شده است از شاخص روایی محتوا استفاده خواهدشد. برای محاسبه ی شاخص روایی محتوا به طریقه ی زیر عمل

خواهد شد:
شاخص روایی محتوا برای هر آیتم از طریق تعیین نسبتی از متخصصان که به یک آیتم نمره 3 یا 4 داده¬اند، مشخص
می¬گردد. محاسبه شاخص روایی محتوا بر اساس شاخص روایی محتوای والتس و باسل انجام می شود. بدین منظور
پرسشنامه طراحی شده در اختیار متخصصان قرار داده می شود و از ایشان درخواست می شود تا بر اساس شاخص روایی
محتوای والتس و باسل میزان مربوط بودن، ساده بودن و واضح بودن هر یک از عبارات موجود در پرسشنامه را تعیین نمایند.

شاخص روایی محتوا از فرمول زیر محاسبه خواهد شد:
Item impact method -

- Content Validity
- Content Validity Ratio
- Content Validity Index

برای محاسبه این شاخص از متخصصان در خواست می شود که در مورد هر یک از آیتمها ، سه معیار زیر را بر اساس طیف
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لیکرتی 4 قسمتی اظهار نظر نمایند: مربوط یا اختصاصی بودن (عبارت نامربوط است؛ عبارت تا حدی مربوط است ولی نیاز
به بازبینی دارد؛ عبارت مربوط است ولی نیاز به باز بینی کم دارد؛ عبارت بسیار مربوط است)، وضوح یا شفاف بودن(عبارت
واضح نیست، عبارت نیاز به بازبینی اساسی دارد، عبارت نیاز به بازبینی اندک دارد؛ عبارت واضح است) و سادگی و روان بودن
(عبارت ساده نیست، عبارت نیاز به اصالح اساسی دارد، عبارت ساده است اما نیاز به اصالح مختصر دارد؛ عبارت بسیار ساده
است، خواسته شد میزان ارتباط محتوایی و نیز خوانایی، روان بودن و مناسب بودن هر گویه را با مقیاس چهار گزینه¬ای

ارزیابی نمایند .
نمرات 1 و 2 به عنوان نمرات پایین و نمرات 3و 4 به¬عنوان نمرات باال در نظر گرفته خواهند شد.. هیرکاس و همکاران(2003)
نمره 79/0 و باالتر را برای شاخص روایی محتوا، جهت پذیرش هر آیتم توصیه نمودند. پذیرش هر آیتم بر اساس معیار زیر
صورت گرفت: نمره شاخص رویی محتوای« باالتر از 79/0» (مناسب)، نمره شاخص روایی محتوای« 79/0- 70/0» (سوال

برانگیز و نیازمند اصالح) و نمره شاخص روایی محتوای کمتر از «70/0» (غیرقابل اصالح) تلقی کرده است.
اما برای سنجش پایایی یا اعتماد ابزارهای مطالعه از ضریب آلفا کرون باخ استفاده خواهد شد.

متغیرهای طرح

مقیاس نحوه اندازه
گیری تعریف علمی نوع متغیر نقش متغیر عنوان متغیر

کمی پیوسته پرسشنامه وضعیت اعتقادات
یک فرد

کمی /
پیوسته

مستقل سالمت معنوی، وضعیت تغذیه ای، وضعیت
روابط خانوادگی،خواب صبحگاهی-

شامگاهی،فعالیت فیزیکی

هزینه پرسنلی

جمع حق الزحمه در ساعت (ریال) مجموع ساعات نوع فعالییت مرتبه علمی نام مجری
12,600,000 45,000 280 دانشیار علیرضا دیدارلو

12,600,000 مجموع کل

هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی

برای هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی هیچ داده ای ثبت نشده است.

هزینه وسایل و مواد خریداری شده
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جمع مقیاس شرکت سازنده قیمت واحد (ریال) تعداد یا مقدار مصرفی یا غیرمصرفی نام وسیله
2,000,000 بسته مراکز فروش برگ آ4 1,000 2,000 برگ آ 4

2,000,000 مجموع کل

هزینه مسافرت

جمع علت سفر تعداد افراد دفعات مسافرت در مدت
اجرای طرح هزینه هر بار سفر (ریال) نوع وسیله مقصد

2,000,000 2 40 50,000 تاکسی ارومیه
2,000,000 مجموع کل

هزینه های دیگر

جمع مبلغ هزینه (ریال) عنوان هزینه

23,000,000
23,000,000 هزینه اولیه به حساب انجمن حمایت از بیماران ام اس جهت همکاری با طرح،هزینه

پذیرایی از بیماران قبل از پر کردن پرسشنامه،هزینه دانشجوهایی که در پر کردن پرسشنامه
کمک خواهند کرد،آنالیز داده ها

23,000,000 مجموع کل

تامین اعتبار از سازمان های دیگر

برای تامین اعتبار از سازمان های دیگر هیچ داده ای ثبت نشده است.

جدول زمان بندی اجرای طرح
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 زمان کل مراحل اجرایی ردیف

11 ماه

مطالعه کتابخانه
ای و طراحی

پروپوزال،بررسی
متون ، معیارهای
موجود و طراحی
پرسشنامه،جمع

آوری داده ها،وارد
کردن داده ها در

نرم افزار

1

(کل مدت زمان اجرا : 11 ماه (جمعا 44 هفته

مالحظات اخالقی

مالحظات اخالقی

1- نامه نگاری به انجمن ام اس جهت هماهنگی¬های قبلی برای اجرای طرح
2- اطالعات فردی محرمانه بوده و فقط در اختیار پزوهشگران قرار می گیرد و نتایج بطور کلی گزارش می¬شود.

3- ارائه توضیحات الزم و مورد نیاز پژوهش به شرکت کنندگان طرح
4- کسب رضایت نامه ی آگاهانه واختیاری به صورت شفاهی وکتبی از شرکت کنندگان

5- منابع مورد نیاز در این پژوهش با رعایت اصول ؛استفاده خواهد شد
6- شرکت کنندگان مجازند در صورت عدم تمایل به همکاری به اختیار از مطالعه خارج شوند

مشکالت، محدودیتهای طرح و روشهای غلبه بر آنها

در صورت اعتقاد قطعی مسئولین به اجرای طرح و حمایت آنها مشکل خاصی وجود ندارد و قابلیت اجرایی کاملی دارد.

ضمایم

برای ضمایم هیچ داده ای ثبت نشده است.


