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مقاله پژوهشي

بررسی تاثیر آرام سازي پیشرونده عضالنی بر کیفیت خواب و خستگی
مبتالیان به مولتیپل اسکلروزیس
2

شمس الملوک جالل منش ،*1فاطمه زرگرانی

 -9مربی دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پزشکی تهران ،تهران ،ایران
دریافت9314/4/39 :

پذیرش9314/7/22 :

چکیده:
مقدمه :خستگي و اختالالت خواب دو عالمتي هستند که اکثر بیماران مبتال به مولتیپل اسکلروزیس ) )MSآن را تجربه مي کنند و
ميتواند بر روی فعالیت های روزانه شخص اثر گذار باشد .هدف از این مطالعه تعیین اثر تکنیک آرام سازی پیشرونده عضالني
بر روی خستگي و اختالالت خواب ناشي از ( )MSاست.
روش کار :این مطالعه نیمهتجربي به صورت تک گروهي قبل و پس از مداخله انجام شد و  76بیمار مبتال به ) (MSطي  6هفته
تحت مداخله آرام سازی عضالني قرار گرفتند .ابزار تحقیق در این مطالعه شامل پرسشنامه اطالعات دموگرافیک ،برگه ثبت
آرام سازی عضالني و پرسشنامه سنجش شدت خستگي و پرسشنامه بررسي کیفیت خواب پترزبورگ بود .برای بررسي داده ها
از آمار توصیفي ،آزمون ویلکاکسون و آزمون همبستگي اسپیرمن استفاده شد.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار امتیازات شدت خستگي قبل از مداخله  2/52±0/31بود که پس از مداخله این میزان به
 4/16 ±0/31کاهش یافت .میانگین نمرات  6زیرمقیاس کیفیت خواب قبل از مداخله  8/14±0/447بود که پس از مداخله این
میزان به  2/38 ±0/142کاهش یافت که این میزان کاهش از نظر آماری معني دار بود (.)p>0/003
نتیجه نهایی :یافته هاى این پژوهش نشان داد که مداخله آرام سازی عضالني مي تواند به نحو موثرى کیفیت خواب را افزایش
دهد .همچنین این مطالعه نشان داد شدت خستگي در بیماران ( )MSپس از مداخله آرام سازی عضالني به صورت موثری
کاهش مي یابد.
کلیدواژه ها :اختالالت خواب  /استراحت ماهیچه  /خستگي  /مولتیپل اسکلروزیس
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مقدمه:

بيماري ) Multiple Sclerosis (MSیک بيماري التهابی
تخریب کننده ميلين است که نيم کـره هاي مغزي،
اعصاب بينایی ،مخچه و طنـاب نخـاعی را درگيـر می
کند .این بيمـاري با عالئم بالينی مختلفی از جمله ضعف،
اختالالت حسی و بينـایی و عالئم مخچـه اي همراه است
( .)1به طور معمـول این بيمـاري در سنين  02تا 02
سالگی اتفاق میافتد و سبب ناتـوانی هـاي مختلف در این
افراد میشود .در ایاالت متحده  022222نفـر به این
بيمـاري مبتال هستند و در هر هفته حدود  022بيمار
جدید شنـاسـایی می شوند .در جهـان نيـز حدود 0/5
ميليون نفـر به بيمـاري مولتيپل اسکلروزیس مبتـال
هستند ( .)0بر اساس آمار منتشر شده از سوي انجمن
مولتيپل اسکلـروزیس بيش از  02هـزار نفـر در ایران به
این بيمـاري مبتال هستند ( .)3با این حال مطالعات دیگر
نشان دهنده این است که ميزان شيـوع این بيمـاري از
 5/3تا  40/02نفر در صد هزار نفر در ایران متغير است
( .)0این بيماري باعث ایجاد هزینه هاي زیادي براي
شخص و همچنين سيستم بهداشتی می شود .هزینههاي
ناشی از ( )MSبه دو دسته هزینه هاي مستقيم و
غيرمستقيم تقسيم بندي می شوند .هزینه هاي مستقيم
این بيماري شامل بستـري شدن بيمـاران در بيمـارستان
و هزینـه هاي دارویی است ،اما هـزینـه هاي غير مستقيم
این بيمـاري شـامل ایجاد نـاتـوانی در بيمــار است که
این ناتـوانی هـا سبـب غيبت هاي متـوالی بيمـار در
محـل کـار و همچنين بازنشستگی زودتر از موعد است.
مجمـوع هزینـههاي مستقيم و غير مستقيم بـراي هر
بيمـار در ایاالت متحده بين  2502تا  50000دالر
تخمين زده شده است ( .)5بيمـاران مبتال به ( )MSدچار
عـوارض مختـلف جسمی و روانی می شوند که این
عـوارض شامل اضطراب ،افسردگی ،خستگی و کاهش
کيفيت خـواب می بـاشد .ميـزان اضطـراب در این
بيمـاران بين  03تا  ،01افسردگی در  12تا  01درصد
مـوارد گـزارش شده است ( .)6همچنين مشخص شده
است بيش از  52درصد افـراد مبتـال به ( )MSاز کـاهش
کيفيت خـواب رنج میبـرند و خستگی در  62تا 20
درصد مـوارد دیـده می شود ( .)4-6خستگی به عنوان
یکی از شایعترین و ناتوان کننده ترین عالئم بيماري
( )MSذکر می شود که علت واقعی آن مشخص نيست .بـا
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این حال اعتقـاد بر این است که تخریب نـورون ها علت
مرکـزي خستگی و کاهش فعـاليت هاي فيـزیکی به
عنوان عامل محيطی خستگی شناخته می شود ..با این
حال به خاطر ماهيت پيچيده خستگی در بيماران (،)MS
درمان آن معموالً غيرموثر است .روشهاي درمانی
خستگی در بيماران ( )MSچه به شکل دارویی (آمانتادین،
پمولين ،مودافينيل) و چه به شکل غيردارویی (انرژي
درمانی ،درمان بوسيله امواج الکترومغناطيس،
سرمادرمانی) قادر به کاهش خستگی در این بيماران
نيستند ( .)2کاهش کيفيت خواب نيـز به عنوان یک
عارضه شایع در بيماران ( )MSمحسوب میشود .اختالل
خواب شـامل مشکل در به خـواب رفتن ،عدم تـوانایی
بيدار شدن از خواب ،بيدار شدن از خواب به صـورت
مکـرر در طول شب می باشد .اختالالت خواب باعث
میشود که فـرد احساس خستگی کند که این امر در
طول روز در تمرکز فرد بر روي کـارهـاي معمولی اثر
منفی دارد و منجر به تحریک پذیري بيش از حد او می
شود ( .)2-12داروهایی که براي درمان اختالالت خواب
تجـویـز می شود ،معموالً به خـاطر عوارض جـانبی بـاید
به صورت مقطعی مصرف شود ( .)2براي کاهش عوارض
حاصل از بيماري مولتيپل اسکلـروزیس عالوه بر
درمـانهاي دارویی ،درمانهاي غيـر دارویی نيز وجود
دارد .این درمانها تحت عنوان طب مکمل یا جایگزین
شناخته می شوند که ممکن است به جاي درمانهاي
دارویی مـورد استفـاده قـرار گيرند و یا به همـراه این
داروها مصـرف شوند .درمان با طب مکمل /جایگزین روز
به روز مقبوليت بيشتـري پيدا می کند و تخمين زده
میشود افراد مختلف از این درمـان ها براي بيمـاري هاي
شایعی نظير مشکالت کمر ،سردرد ،اضطراب و افسردگی
استفاده کنند .درمان از طریق حرکت دادن اعضاي بدن
(مانند کایروپراکتيک و مـاسـاژدرمـانی) نيـز یکی از
درمـان هاي مکمل می باشد ( .)11-10یکی از روش هاي
حرکت دادن اعضاي بدن ،تکنيک آرام سازي پيشرونده
عضالنی می باشد .این روش را ابتدا جکوبسون در سال
 1232ارائه کرد .این روش عالوه بر تاثيـرات مثبت بر
عالئم و عوارض بيماريهاي مختلف ،یادگيري آن براي
بيمار و مددجو بسيـار راحت میباشد و میتـوان از آن
براي کاهش عوارض حاصل از بيماري ( )MSبهره جست
( .)3, 12در همين راستا مطالعه  Dayapoğuو همکاران
http://nmj.umsha.ac.ir

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

نشان داد آرامسازي پيشرونده عضالنی باعث کاهش
خستگی بيمـاران می شود و کيفيت خواب را بهبود
میبخشد ( .)13همچنين مطالعه  - Artemiadisو
همکاران مشخص کرد تکنيک آرامسازي پيشرونده
عضالنی باعث کاهش ميـزان استرس ،اضطـراب و
افسردگی در بيماران ( )MSاز نوع عودکننده -فروکش
کننده میشود ( .)11مطالعه غفـاري و همکاران نيـز
نشـان داد تکنيک آرام سازي پيشرونده عضالنی در
بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزیس باعث کاهش
خستگی می گردد ( .)10با توجـه به این که درمان هاي
دارویی براي حل مشکالت مربـوط به کاهش کيفيت
خواب و خستگی در بيمـاران ( )MSبا عوارض جانبی
همراه است و همچنين عمدتاً این درمان هاي دارویی
بیاثر و یا کم اثر است ،متخصصان براي غلبه بر این
مشکالت روش هاي غيردارویی ،همچون فعاليت فيـزیکی،
و روش هاي تنش زدایی یا روش آرام سازي عضالنی را
توصيه میکنند .با توجه به این مسائل هدف این مطالعه
تعيين تاثير آرام سازي بر روي کيفيت خواب و خستگی
مبتالیان به مولتيپل اسکلروزیس در انجمن یاور ()MS
استان گلستان بود.
روش کار:

این مطالعه یک پژوهش مداخله اي نيمه تجربی تک
گروهی از نوع پيش و پس از آزمون بـود که پس از
آموزش هاي الزم و ایجـاد آرام سـازي عضالنی در
مبتالیان به ( ،)MSميزان کيفيت خواب و شدت خستگی
آنان قبل و پس از مداخله بررسی شد .این پژوهش در
انجمن یاور ( )MSکه در غـرب گرگـان واقع شده است،
در سـال  1323انجـام شد .ایـن انجمـن داراي 032
عضـو مبتال به ( )MSمی باشد ،در این مـرکـز بـراي
مبتالیان به ( )MSفعـاليت هایی نظير کاردرمانی،
فيزیوتراپی ،کالس روانشنـاسی ،مشاوره تغذیه ،کارآفرینی،
حمایت مـالی و دارویی ،ارجاع به مراکـز درمـانی رایگان و
ارجاع به مراکـز تفریحی مثل استخر صورت میگيرد.
فعاليتهاي این مرکـز زیر نظر بهزیستی صورت میگيـرد.
تعداد نمونـه با توجه به فرمول حجم نمونه و با فرض
حداکثر خطاهاي نوع اول  5درصد ،و  64 d=2/1نفـر
محاسبه شد .این  64بيمار مبتال به مولتيپل اسکلـروزیس
عضو انجمن ( )MSایران پس از نمـونهگيري به روش در
دستـرس وارد مطالعه شدند .معيارهاي پذیرش در این
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مطالعه شـامل دارا بودن سن بين  15تا  62سال ،داشتن
سواد خواندن و نوشتن ،نبودن در مرحله حـاد بيماري،
سکونت در شهر گرگـان و عضویت در انجمن ( )MSبود و
معيـارهاي حذف شامل اعتياد به مواد مخدر ،عود بيماري
در سـه ماه گذشته ،عدم شرکت در یکی از جلسات
آموزشی ،انصراف از ادامه همکاري به هر دليل ،سابقه انجام
تکنيک آرام سازي عضالنی و ابتال به سایر اختالالت حاد
جسمی بود .ابزار گـردآوري داده هـا در این پژوهش،
شامل  3بخش (پرسشنـامهي مشخصـات دموگـرافيک،
چک ليست خـودگـزارشدهی ،کيفيت خواب پيتزبرگ
( ،)PSQIشاخص خستگی ( ))FSSبود .پرسشنـامهي
مشخصات دموگرافيک شامل سن ،جنس ،قد ،وزن،
وضعيت تاهل ،شغل ،درآمد و اطالعـات مربوط به بيمـاري
شامل (طول مدت ابتال ،دفعات عود بيماري ،دفعـات
بستـري در بيمـارستان در طی یک سال اخير ،نوع
بيمـاري) بود .چک ليست خودگزارش دهی شـامل یک
ليست بود که در آن تـاریخ انجـام و مراحل آرامسازي
عضالنی ثبت می شد و در انتهاي هر جلسه نيز ميزان
آرامش ایجـاد شده به صـورت خودارزیـابی از  2تا 12
نمـره داده می شد .نمـره  2عدم آرامش و نمـره 12
حداکثر آرامش را نشـان می داد .کيفيت خواب بيماران
توسط پرسشنـامه کيفيت خواب پيتـزبـرگ بررسی شد
که یک ابـزار خودگـزارشی است و اختالالت خواب را در
 1ماه گذشتـه نشـان میدهد ..این پرسشنـامه شـامل
نـوزده سـؤال در هفت بعـد (کيفيت ذهنـی خـواب،
تأخيـر در به خواب رفتن ،کفایت خواب ،مدت زمان
خواب ،اختالل خواب ،استفاده از داروهاي خواب آور و
اختـالل در عملکـرد روزانـه) است و داراي  2گـویـه
است .در این بيـن چون سوال  5خود شامل  12گویه
فرعی است بنـابـراین کل پرسشنـامه داراي  12گـویه
است که در یک طيف ليکرت  0درجهاي از  2تا 3
نمـرهگـذاري میشود .بـراي نمره گذاري پرسشنامه
کيفيت خـواب پيتـزبـورگ باید ابتدا به این  12گویـه سه

نـوع نمـره داده شود .سواالت  1و  3به یک صورت.،
سواالت  0و  0صـورت دیگـر و سواالت  5تا  2به صـورتی
دیگـر نمرهگـذاري میشوند .در سـواالت  1و  3به مسئلـه
این که چه سـاعتی شخص به خـواب می رود و چه
سـاعتی از خواب بيدار می شود ،می پردازد .در این
سواالت نمـره گـذاري صـورت نمیگيـرد اما عـدد به
http://nmj.umsha.ac.ir

7

8

بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضالنی بر کیفیت خواب

دست آمده در محـاسبه سـایر مقيـاس ها استفاده
میشود .در سوال  0بر حسب مدت زمـان الزم براي
خـواب رفتن تقسيم بندي صـورت میگيـرد .بر این
اسـاس کمتـر از  15دقيقـه (نمـره  16 ،)2تـا  32دقيقـه
(نمـره  31 ،)1تا  62دقيقـه (نمره  ،)0بيشتـر از 62
دقيقـه (نمره  )3را دریـافت میکنند .سوال  0ميـزان
خـواب واقعی در شب بر حسب سـاعت را بـررسی میکند.
بـراي این سـوال بيشتر از  4ساعت (نمره  6 ،)2تا 4
ساعت (نمره  5 ،)1تا  6ساعت (نمره  )0و کمتر از 5
ساعت (نمره  )3را دریافت می کنند .در بقيه سواالت به
هر گویه نمره  2تا سه داده می شود به این ترتيب که
گزینه هيچ (نمره  ،)2گزینه یک بار در هفته (نمره ،)1
گزینه دوبار در هفته (نمره  ،)0گزینه سه بار یا بيشتر در
هفته (نمره .)3
در نهـایت امتيـاز کل پرسشنـامه بين  1تا  01است
که نمـرات باالتر از  5نشـان دهنده کيفيت خـواب کم و
امتيـازات پـایينتـر از  5عـدم وجـود اختـالالت خـواب را
نشـان میدهد ( .)10این پرسشنـامه در مطالعـات
بسيـاري براي ارزیابی کيفيت خواب و مشخص نمودن
اختالالت خـواب مورد استفـاده قرار گرفته است و از
اعتبـار بـاالیی بـرخـوردار است .سعيـدي و همکاران
اعتبار محتواي این شاخص را با نظر سنجی از 11
کارشناس تایيد کردند .همچنين پایایی این پرسشنامه از
دو روش آزمون-بازآزمون و همسانی درونی (آلفاي
کورنباخ) مورد بررسی قرار گرفت .ميـزان پـایـایی در
روش آزمون-بازآزمون  2/42و در روش همسانی درونی
(آلفاي کورنباخ)  2/25گـزارش شد )15( .شدت خستگی
در بيمـاران مبتـال به ( )MSتوسط شـاخص شدت
خستگی بررسی شد .این پرسشنامه که بـراي بررسی
شدت خستگی در بيمـاريهاي مزمن نظير ( )MSبه کـار
میرود توسط کراپ و همکـاران در سال  1222طـراحی
شد و داراي  2سوال است .امتياز هـر سوال از  1تا  4است
که  1به معنـاي آن است که فـرد بـا آن حـالت کامالً
مخـالف و امتيـاز  4به معنـاي موافقت کـامل شخص با
آن حالت است .امتيـاز کل این پرسشنـامه از تقسيم
امتيـاز کل بر  2بدست میآید و این امتيـاز بين  1تا 4
میباشد که امتيـاز  1به معنـاي کمترین خستگی و
امتيـاز  4به معنی بيشترین خستگی است .ضریب آلفاي
کورنبـاخ بـراي این پرسشنـامه در مطالعـات گذشته بيش
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از  2/2گـزراش شده است ( .)16در ایـران نيـز پـایـایی
آن از طریق آزمون مجدد ،مورد تایيد قرار گرفت
( .)14( )r=2/23نمـونـه ها در  5گروه  11نفـره و یک
گـروه  10نفـره تقسيم بنـدي شدند .آمـوزش تکنيـک
آرام سـازي عضالنی به صـورت گـروهی و بـراي هـر
گـروه  0روز جهت انجـام و آمـوزش تکينـک در نظـر
گـرفتـه شد .پس از آموزش روش آرام سـازي و کسب
بـازخـورد منـاسب ،یک عـدد لـوح فشــرده آمـوزش
روش آرام سـازي پيشـرونـده عضالنی در اختيـار نمونه ها
قـرار داده شـد و از آن هـا خواستـه شـد کـه ایـن روش
را دو بـار (یک بـار در طی روز و یک بـار قبـل از
خــواب) بـه مدت  52روز انجـام دهند کـه این مسئله بـا
پيگيــري حضـوري و تلفنی محقق و تکميل چک
ليستهـاي ثبت آرامسـازي عضـالنی انجـام شد .پس از
آمـوزش هـاي الزم و ایجـاد آرام سـازي عضـالنی و
گذشت یک هفته از آخـرین مـداخلـه از بيمـاران به
صـورت تلفنـی دعـوت بـه عمـل آمد تا ميـزان کيفيت
خـواب و خستگی بيمـاران پس از مداخله بررسی شد .با
توجـه به آزمـون کـولمـوگـروف اسميـرنوف توزیع آمـاري
دادههـاي مربـوط به کيفيت خواب غير نرمال و توزیع
دادههاي حـاصل از شدت خستگی نـرمـال بـود ،به
هميـن دليـل بـراي تجزیه و تحليـل دادههـاي مـربـوط
به کيفيت خـواب از آزمـون غير پارامتـریـک
ویلکـاکسـون و آزمـون همبستگی پيـرسـون و براي شدت
خستگـی از آزمون  tزوجـی و آزمـون همبستگی
اسپيـرمـن استفـاده و  P<2/25به عنوان معنی دار در
نظـر گرفتـه شد.
یافتهها:

نتـایج مربـوط بـه اطالعـات دمـوگرافيـک بيمـاران
( )MSشرکتکننـده در این مطالعـه نشـان داد ،بيشتـرین
درصـد ( )%50/0واحـدهـاي مورد پژوهش در سنين 32
تا  01سال بودند ،از نظر جنسيتی بيشترین درصد
( )%20/1زن و از نظر وضعيت تاهل بيشترین درصد
( )%61/0متاهل بودند .همچنين از نظر وضعيت شغلی
بيشترین درصد ( )%452واحدهـاي مورد پژوهش خانه دار
بـودنـد .اکثـر افراد ( )%60/0داراي بيمـاري از نـوع عـود
کننده-فروکش بـودنـد و درآمد  %50/0مبتالیـان به
( )MSیک ميليون تومـان و کمتـر از آن در مـاه بود
(جـدول .)1
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جدول  :1توزيع فراوانی مطلق و نسبی مبتاليان به ( )MSبر حسب مشخصات دموگرافیک مراجعه كنندگان به انجمن
ياور ( )MSدر استان گلستان در سال 1131
متغير

گروه

فراوانی

درصد

سن
14-02

12

06/2

32-01

35

50/0

00-53

10

02/2

جنس
مرد

10

14/2

زن

55

20/1

وضعيت تاهل
متاهل

01

61/0

مطلقه

12

10/2

مجرد

16

03/2

وضعيت شغلی
شاغل

11

16/0

خانه دار

02

52/4

بيکار

16

03/2

نوع بيماري
عود کننده-فروکش کننده

03

60/1

پيشرونده اوليه

16

03/2

پيشرونده ثانویه

5

4/5

پيشرونده عودکننده

3

0/5

درآمد ماهانه (تومان)
یک ميليون و کمتر

35

50/0

بين یک تا سه ميليون

30

04/2

جدول  0ميانگين و انحراف معيار نمرات کيفيت
خـواب در  4زیر مقياس را نشان داده و به بـررسی

اختالف آماري آنها قبل و پس از مداخله اشاره دارد..
ميـانگين و انحـراف معيار نمرات کيفيت ذهنی خواب قبل
از مداخله  1/10و  2/245بوده و بعد از مداخله  2/42و
 2/266می باشد .آزمون آماري ویلکاکسون این نمرات
اختـالفی معنیدار قبل و پس از مداخلـه را نشـان

میدهـد ( .)p>2/221در مورد تأخيـر در به خـواب رفتن
ميـانگين و انحـراف معيـار امتيـازات قبل از مداخله 1/03
و  2/11بـوده و بعد از مداخله  2/24و  2/240بود و با
توجـه به آزمون آمـاري ویلکاکسون این نمرات تأخير در
به خواب رفتن قبل و پس از مداخلـه معنی داري بود
( .)p>2/221سومين زیرمقيـاس کيفيت خـواب مدت
زمـان خـواب بود .ميـانگين و انحـراف معيـار نمـرات
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بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضالنی بر کیفیت خواب

مدت زمان خواب قبل از مداخله  1/16و  2/13بوده و بعد
از مداخله  2/50و  2/1بود که آزمـون آمـاري ویلکاکسون
نشاندهنده اختـالف معنی دار قبل و پس از مداخلـه
است ( .)p>2/221در مورد سـایر زیرمقياسهاي کيفيت
خواب نظير بازدهی خواب ،اختالالت خواب ،استفاده از
داروهاي خوابآور و اختالالت عملکردي روزانه آزمون
آمـاري ویلکاکسـون نشـاندهنده اختـالف معنیداري

قبـل و پس از مداخله بود ( .)p<2/25همچنين جـدول 0
بيـانگـر آن است که ميانگين و انحـراف معيار جمع نمرات
 4زیرمقيـاس قبل از مداخله  2/30و  2/006بـوده و بعـد
از مداخلـه  5/12و  2/305می بـاشد .آزمون آمـاري
ویلکاکسون در مورد جمع نمرات  4زیرمقياس اختـالفی
معنی دار قبـل و پس از مداخلـه نشـان میدهـد
(.)p>2/221

جدول  :2توزيع فراوانی مطلق و نسبی كیفیت خواب واحدهاي مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله مراجعه كننده به انجمن ياور
( )MSدر استان گلستان در سال 1131
مداخله

پس از مداخله

قبل از مداخله

نتایج آزمون ویلکاکسون

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

Z

P

کيفيت ذهنی خواب

1/10

2/245

2/42

2/266

-3/65

>2/221

تأخير در به خواب رفتن

1/03

2/11

2/24

2/240

-0/52

>2/221

مدت زمان خواب

1/16

2/13

2/50

2/1

-0/04

>2/221

بازدهی خواب

1/02

2/13

2/52

2/11

-0/20

>2/221

اختالالت خواب

1/05

2/24

1/13

2/20

-0/0

>2/221

استفاده از داروهاي خوابآور

2/6

2/10

2/04

2/26

-0/26

2/223

اختالالت عملکردي روزانه

1/3

2/22

2/2

2/26

-0/02

>2/221

جمع نمرات  4زیرمقياس

2/30

2/006

5/12

2/305

-6/04

>2/221

کيفيت خواب

جـدول  3بيـانگر آن است که قبـل از مداخلـه بيشتـرین
درصد ( )%56/4واحـدهـاي مـورد پژوهش داراي خستگی
زیـاد و کمترین درصد ( )%3خستگی ناچيز داشتند .پس
از مداخله بيشترین درصد ( )%65/4واحـدهاي مورد
پژوهش داراي خستگـی متوسط و کمتـرین درصد ()%2
خستگی ناچيز داشتند .ميـانگين و انحراف معيار امتيازات
شدت خستگی قبل از مداخله  5/05و  2/13بوده و بعد از
مداخله  0/34و  2/13می باشد .آزمـون آماري  tزوجـی
بين شـدت خستگـی قبـل و پس از مداخله ارتباط معنی
داري را نشان داد .)p>2/221( .آزمون آمـاري ضـریب
همبستگی اسپيـرمن بين شدت خستگی و کيفيت خـواب
قبل از مداخلـه ارتبـاط معنی داري را نشـان نداد.

( .)r=-2/221همچنين آزمـون آماري ضریب همبستگی
اسپيرمن بين شدت خستگی و کيفيت خواب پس از
مداخله ارتبـاط معنی داري را نشـان نـداد.)r=-2/124( .
در مـورد تـاثير جنسيت بر ميزان کيفيت خواب از آزمون
من ویتنی استفاده شد .نتایج این آزمون مشخص کرد
مردها به صورت معنی داري کيفيت خواب پایين تري
نسبت به زنها دارند ( ..)p=2/20نتایج آزمون ضـریب
همبستگی اسپيرمن نشان داد ميزان درآمد بر کيفيت
خواب تاثير دارد ،به طوري که بيمارانی که داراي درآمد
زیر یک ميليون هستند به طور معنی داري داراي کيفيت
خواب پایين تري نسبت به بيمارانی بودند که درآمد آنها
بين یک تا سه ميليون بود (.)p=2/21 r=-2/052
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جدول  :1توزيع فراوانی مطلق و نسبی شدت خستگی واحدهاي مورد پژوهش قبل و پس از مداخله قبل و بعد از مداخله
مراجعه كننده به انجمن ياور ( )MSدر استان گلستان در سال 1131
مداخله

قبل از مداخله
درصد

تعداد

پس از مداخله
درصد

تعداد

نتایج آزمون تی زوجی
t

P

شدت خستگی
 ( 3-1ناچيز)

0

3

6

2

 ( 5-3متوسط)

04

02/3

00

65/4

 ( 4-5زیاد)

32

56/4

14

05/0

کل

64

122

64

122

0/41

ميانگين

5/05

0/34

انحراف معيار

2/13

2/13

بحث:

به طور کلی یافته هاى این پژوهش نشان داد که مداخله
آرام سازي عضالنی می تواند به نحو موثرى کيفيت خواب
را در زیر مقياس هاي مختلف افزایش دهد .همچنين این
مطالعه نشان داد شدت خستگی در بيماران ( )MSپس از
مداخله آرام سازي عضالنی به صورت موثري کاهش می
یابد .در مورد فاکتورهاي دموگرافيک مشخص شد،
جنسيت و ميـزان درآمد بر روي کيفيت خـواب بيمـاران
تاثيـر دارند ( .(P< 2/25مردها نسبت به زن ها از کيفيت
خواب کمتري بهره می برند و همچنين هر چـه ميـزان
درآمد کمتر باشد ميزان کيفيت خواب نيز کمتر میشود.
در مطالعه  Dayapoğuو همکاران در سال  0210که
به بررسی اثر آرامسازي پيشرونده عضالنی به صورت تک
گروهی قبل و پس از مداخله بر خستگی و کيفيت خواب
در بيماران مبتال به مولتيپل اسکلروزیس پرداختند در
مورد کيفيت خواب در ابعاد مختلف نتایج مشابه به تحقيق
حاضر را بدست آوردند به شکلی که این تکنيک توانسته
بود باعث بهبود کيفيت خواب در زیرمقياس هاي مختلف
شود .همچنين شدت خستگی نيز در این بيماران به
صورت معنی داري کاهش یافت (  )P>2/21که از این
نظر نيز با نتایج تحقيق حاضر مطابقت داشت .در مطالعه
حاضر ميانگين و انحراف معيار جمع امتيازات کيفيت

>2/221

خواب قبل از مداخله  2/30و  2/006بود که بعد از مداخله
به  5/12و  2/305کاهش یافت و این اختالف از نظر
آماري معنی دار بود (  .)P>2/221مطالعه Dayapoğu
نيز اختالف معنی داري را قبل و پس از آرام سازي
عضالنی نشان داد (.)13( .)p>2/221
مسعودي و همکاران در سال  0213یک مطالعه
کارآزمایی بالينی تصادفی تحت عنوان بررسی اثربخشی
استفاده از تکنيک آرامسازي عضالنی در کاهش درد
بيماران مولتيپل اسکلروزیس ،در شهر کرد انجام دادند.
آزمون  tمستقل نشان داد که قبل از مداخله تفاوت معنی
داري در مقدار درد ذهنی درک شده توسط گروه مورد و
شاهد وجود ندارد ( ،)P>2/25در حالی که همان آزمون
تفاوت معنی داري در درد درک شده بعد از مداخله نشان
داد ( .)P>2/221هر دوي این مطالعات نشاندهنده اثرات
مثبت تکنيک آرامسازي عضالنی بر روي عوارض و عالئم
بيماري ( )MSبودند (.)12
در مطالعه اي دیگـر بيکمـرادي و همکـاران در سـال
 1323به بررسی تأثير آرامسازي پيشرونده عضالنی بر
شدت درد بيماران زن مبتال به مولتيپل اسکلروزیس
پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد ،آرامسازي بر کاهش
درد بيماران زن مولتيپل اسکلروزیس تأثير معناداري دارد.
این مطالعه نيز مانند مطالعه حاضر نشاندهنده اثرات مثبت
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بررسی تاثیر آرام سازی پیشرونده عضالنی بر کیفیت خواب

تکنيک آرامسازي عضالنی بر روي عوارض و عالئم بيماري
( )MSبودند ( .)3در مطالعه  Demiralpو همکاران در
سال  0212که به بررسی اثر آرامسازي پيشرونده عضالنی
بر خستگی و کيفيت خواب در بيماران مبتال به سرطان
پستان پرداختند .قبل از مداخله ميانگين امتيازات شدت
خستگی  3/25±0/00بود که پس از مداخله این ميزان به
 0/42 ±1/23کاهش یافت .این ميزان کاهش از نظر
آماري معنی دار بود (  .)p=2/210نتایج حاصل از این
تحقيق در مورد اثر مداخله آرام سازي عضالنی با نتایج
تحقيق حاضر همخوانی دارد و در هر دو تحقيق مداخله
باعث کاهش شدت خستگی در این بيماران شدند.)12( .
در مطالعه اي دیگر نيز که توسط  Limو همکاران
( )0210انجام شد ،مشخص شد آرامسازي سبب کاهش
درد در بيمارانی میشود که جراحی زانو انجام داده بودند.
این مطالعه نيز مانند مطالعه حاضر به صورت تک گروهی
و قبل و پس از مداخله انجام شد ( .)02در مطالعه
 Michelleو همکاران در سال  0210که به بررسی ارتباط
بين شدت خستگی و کيفيت خواب و اختالالت شناختی
در بيماران مبتال به ( )MSپرداخته بود ،مشخص شد بين
شدت خستگی و کيفيت خواب ارتباط معنی داري وجود
دارد ( )p<2/21ولی در مطالعه حاضر بين کيفيت خواب
و شدت خستگی ارتباطی وجود نداشت.
مطالعه  Čarnickáو همکـاران ( )0210نشان داد در
burden of multiple sclerosis in the United States: a
systematic review of the literature. Journal of
Medical Economics. 2013;16(5):639-647.
6. Wood B, Van Der Mei I, Ponsonby A, Pittas F,
Quinn S, Dwyer T, et al. Prevalence and
concurrence of anxiety, depression and fatigue over
time in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis
Journal. 2012:1352458512450351.
7. Lunde H, Bjorvatn B, Myhr KM, Bø L. Clinical
assessment and management of sleep disorders in
multiple sclerosis: A literature review. Acta
Neurologica Scandinavica. 20.13; 127(196)24-30.
8. Pilutti LA, Greenlee TA, Motl RW, Nickrent MS,
Petruzzello SJ. Effects of exercise training on
fatigue in multiple sclerosis: A meta-analysis.
Psychosomatic Medicine. 2013; 75(6):575-580.
9. Caminero A, Bartolomé M. Sleep disturbances
in multiple sclerosis. Journal of the Neurological
Sciences. 2011;309(1):86-91.
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بيمارانی که سندورم پاي بی قرار دارند ،ميزان کيفيت
خواب کمتر است ( .)01از طرف دیگر در مطالعه اي دیگر
مشخص شد ميزان این سندروم در زنان به علت فقر آهن
بيشتر است ( .)00با این حال در مطالعه حاضر ميزان
کيفيت خواب در مردها کمتر از زنان بود.
نتیجه نهایی:

یافتههاى این پژوهش نشان داد که مداخله آرام سازي
عضالنی میتواند به نحو موثرى کيفيت خواب را در زیر
مقياس هاي مختلف افزایش دهد و شدت خستگی را نيز
در این بيماران کاهش دهد .با توجه به این مطلب که
خستگی و کاهش کيفيت خواب یکی از شایعترین و ناتوان
کنندهترین عالئم بيماري ( )MSهستند نياز است تا براي
کاهش این عوارض و بهبود کيفيت زندگی بيماران هرینه
هاي دارویی پرداخته شود .با توجه به اینکه تکنيک آرام
سازي پيشرونده عضالنی یک روش کم هزینه در این امر
است مدیران سيستم بهداشتی ميتوانند از این روش در
بهبود کيفيت زندگی این بيماران استفاده نمایند.
سپاسگزاري:

از مسئولين انجمن یاور ( )MSو بيماران و همهي عزیزانی
که پژوهشگران را در انجام این پژوهش یاري دادند ،تشـکر
و قدردانی میشود .مقاله ارسالی حاصل پایان نامه با
شماره ثبت 13612023231220و تاریخ ثبت 1320/3/0
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران پزشکی میباشد.
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Abstract
Background: Fatigue and sleep disorders are experienced by most patients with Multiple Sclerosis

(MS). Since these problems can interfere with a patient's daily functioning, this research examined
the effects of Progressive Muscle Relaxation Technique (PMRT) on fatigue and sleep quality in
patients with MS.
Methods: This quasi-experimental study adopted a pretest-posttest single group design. A total of
67 individuals with MS received a PMRT intervention for seven weeks. A demographic
questionnaire, a PMRT form, the Fatigue Severity Scale (FSS), and the Pittsburgh Sleep Quality
Index were used to collect data. Descriptive statistics, Wilcoxon test, and Spearman’s correlation
analysis were used to analyze the data.
Result: The mean FSS scores were 5.25± 0.13 before the intervention 4.37 ± 0.13 after the
intervention. Moreover, the mean sleep quality scores decreased from 8.34± 0.446 in pretest to
5.18± 0.345 in posttest (P < 0.001).
Conclusion: This study supported the beneficial effects of PMRT on reducing fatigue and improving
sleep quality in patients with MS.
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