
  چکیده

است، یک بیماری مزمن التهابی سیستم اعصاب مرکزی شایع در  ترین علت ناتوانی عصبیشایعیکی از که اسکلروزیس مالتیپل : و هدف زمینه

نقش تغذیه در بهبود شرایط  .شوداز میدر مقابل ساختارهای میلین و فرایند تخریب میلین آغ Tهای ایمنی باشد که با واکنش سلولجوانان می
تواند اثر بسیاری را بر کیفیت ن فعالیت فیزیکی این بیماران میاین بیماران در طول دوران بیماری بسیار حائز اهمیت است و کیفیت خواب و میزا

هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه الگوی غذایی، وضعیت  عات ذکر شده،با توجه به اهمیت موضو زندگی و شرایط بهبودی این بیماران بگذارد.
 شهر یزد بود.اسکلروزیس با افراد سالم در فعالیت بدنی بیماران مالتیپل میزانخواب و 

 ها: مواد و روش

گیری در دسترس روش نمونهاستفاده از  با انجام شد. 1399تا خرداد ماه  1398که از مهر ماه سال  بود. شاهدی-مورد یک مطالعه پژوهش کنونی،
انتخاب از همان مرکز و نزدیکان بیماران  نمونه به عنوان شاهد 63یزد و  کننده به کلینیک ام اس و بیمارستان شهید صدوقی بیمار مراجعه 63

سپس  .گیری شدوزن( اندازه قد، بازو، دو کمر،)دور سنجیکمیل شد و برخی شاخص های تنت اطالعات عمومی از اخذ رضایت شخصی،پس .شدند
 از پرسشنامه معتبر ارزیابی خواب برای دریافت اطالعات مربوط به وضعیت خواب آیتمی، 168جهت دریافت اطالعات غذایی از پرسشنامه غذایی 

(PSQI) استفاده شد. المللی فعالیت فیزیکی معتبر و قابل اطمینانبیندریافت میزان فعالیت فیزیکی از پرسشنامه  و جهت 

توصیفی مانند میانگین، ار ها با آزمون کولموگروف اسمیرنوف با استفاده از آماز بررسی توزیع نرمال دادهشد و پس SPSSها وارد نرم افزار داده

های کمی از آزمون تی و برای بررسی ارتباط بین برای آنالیز دادهسپس  ،های تحلیلی آنالیز شدندمعیار، فراوانی و درصد به همراه آزمونانحراف

 شد.صفات کیفی از آزمون مجذور کای و تست دقیق فیشر استفاده 

 :هایافته

، 0/86±3/10، 3/161±6/7 بازو در بیماران به ترتیبکمر و دوردور میانگین قد، سال، 2/33±4/8 افراد شاهد میانگین سن بیماران ودر این مطالعه 

داری را بین دو گروه از نظر اختالالت خواب آزمون کای دو ارتباط معنی کیلوگرم بود. 6/67±6/12بیماران متر و میانگین وزن سانتی 7/3±9/28
میزان  روی وپیاده نظر فعالیت فیزیکی متوسط، تفاوت معناداری بین دو گروه مورد مطالعه از (.P<05/0) نشان دادو تاخیر در به خواب رفتن 

 ،81/391±1/1چربی و کروهیدرات بیماران به ترتیب  میزان دریافت پروتئین،که همچنین نتایج نشان داد  (.P<05/0) نشستن مشاهده شدساعت 

 یاز نظر بار مصرف .(P<05/0) دار بوداهد تنها گرم پروتئین مصرفی معنیبود که در مقایسه با گروه شگرم  9/4±304/1148 ،9/4±51/226
گوشت با  قهوه، چای و کمپوت، عسل، شکر، های غذایی غالت کامل،طالعه در گروهداری بین دو گروه  مورد مهای غذایی نیز تفاوت معنیگروه

 .(P<05/0) پرچرب مشاهده شد چرب و لبنیاتلبنیات کم ،چربی باال

 

 گیری:نتیجه

اسکلروزیس از برخی مشکالت خواب و کمبود فعالیت فیزیکی رنج بیماران مبتال به مالتیپل های تحقیق در جمعیت مورد مطالعه نشان دادیافته
ان تمایل بیشتری نتایج مطالعه حاضر به نظر این بیمارهمچنین با توجه  گذار باشد.زندگی و غذایی این افراد نیز اثرکیفیت تواند بر برند که میمی

های کمتر این بیماران از گروه ها با چربی های باال دارند و از طرفی استفادهها و شیرینیجات و گوشتمانند قندهای غذایی مضر ببه برخی از گروه
 این افراد را نشان می دهد.رسی الگوهای غذایی و رژیم غذایی غذایی همچون غالت کامل و لبنیات اهمیت بر

 وضعیت خواب فعالیت فیزیکی، الگوی غذایی، اسکلروزیس،مالتیپل، دورکمر، بازودور :های کلیدیواژه

 

 



 


