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Abstract
Background and purpose: Gastroesophageal reflux disease (GERD) is one of the most
common chronic disorders of the digestive system. This survey was performed to determine the effect of
Temperament–based dietary intervention on the symptoms of GERD.
Materials and methods: In a randomized clinical trial, 60 patients with GERD attending the
Qaem Hospital in Mashhad, Iran were randomly divided into nutrition education group (n= 30) and
control group (n= 30). In case group, patients were referred to the Traditional Medicine Clinic and their
temperament and dystemperament were verified by a traditional medicine physician. Temperament–based
dietary education was held in intervention group for 1.5 hours according to the determined
dystemperament. The participants were asked to follow the diet for two weeks. In control group, the same
process was carried out along with the accustomed dietary education without taking notice to their
temperament. The GERD questionnaire, food frequency questionnaire (FFQ), and 24-hour diet recalls
(24-HDR) were administered to collect the data. SPSS V.11.5 was used to analyze the data applying Chisquare, Mann-Whitney, Independent T test, and Paired T test.
Results: After the intervention, significant decrease were seen in the symptoms among the
intervention group including heartburn (25.5%), frequency of acid regurgitation (14%), heartburn severity
(11.3%), acid regurgitation severity (23.6%) and duration of heartburn (5.2%), duration of acid
regurgitation (34%), and heartburn dissemination (8.8%) (P<0.05).
Conclusion: Considering temperament in diet can play an important role in improving the
symptoms in patients with Gastroesophageal Reflux Disease.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT2013030912751N1)
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چكیده
سابقه و هدف :ریفالکس معده به مری از جمله شایعترین اختالالت مزمن دستگاه گوارش بوده و این مطالعه با هدف
تعیین تأثیر آموزش تغذیه برحسب مزاج بر عالئم بیماری ریفالکس معده به مری انجام شد.
مواد و روشها :در اینکارآزمایي بالیني تصادفي 06بیمار مبتال به بیماری ریفالکس معده به مریِ مراجعهکننده به بیمارستتا
قائم (عج) شهر مشهد به صورت تخصیص تصادفي در دو گروه کنترل ( 06نفر) و آموزش تغذیه ( 06نفر) قترار گرفتنتد .در گتروه
مداخله ،بیمارا به درمانگاه دانشکده طب سنتي ارجاع شده و مزاج پایه و سوءمزاج ،توسط پزشک طب ستنتي تعیتین شتد .ست س
کالس آموزشي بهمدت  1/5ساعت متناسب با سوءمزاج تعیین شده برگزار و از بیمارا خواسته شتد تتا رمیتم را بته متدت  2هفتته
رعایت کنند .در گروه کنترل ،همین روند آموزشي مبتني بر رمیم رایج بدو توجه به مزاج صورت گرفت .ابزارهای مورداستتفاده
شامل پرسشنامه ثبت سهروزه عالئم بیماری ،بسامد خوراک و یادآمد  22ساعته در هر دو گروه آموزش تغذیه و کنترل بودند.
یافتهها :پس از مداخله دفعات سوزش سردل ( 25/5درصد) ،دفعات بازگشت اسید ( 12درصد) ،شدت سوزش سردل
( 11/0درصد) ،شدت بازگشت اسید ( 20/0درصد) ،مدت سوزش سردل ( 5/2درصد) ،مدت بازگشت اسید ( 02درصد) و
درجه انتشار سوزش سردل ( 8/8درصد) در گروه آموزش تغذیه نسبت به گروه کنترل بهبودی قابل مالحظهای داشتتند کته
از نظر آماری معنيدار بود (.)p>6/65
استنتاج :آموزش تغذیه برحسب مزاج شاخصه های عالئم بیماری را در بیمارا مبتال به بیماری ریفالکس معده به مری
را بهبود مي بخشد.
شماره ثبت کارآزمایي بالیني IRCT2610606222351N1 :

واژه های کلیدی :آموزش تغذیه ،بیماری ریفالکس معده به مری ،پرستاری ،عالئم ،مزاج

مقدمه
ریفالکس معده به مری از جمله شایعترین اختالالت
مزمن دستگاه گوارش در همهی گروههای سني استت(.)2،1

طبق گزارش سازما بتین المللتي اختتالالت عملکتردی
معدهای رودهای ،ایتن بیمتاری  5تا  3درصتد از جمعیت

مولف مسئول :خدیجه هراتی -اراک :ساوه ،دانشکده علوم پزشکي ساوه
 .1مربي ،گروه پرستاری داخلي جراحي ،دانشکده پرستاری و مامایي ،دانشکده علوم پزشکي ساوه ،ساوه ،ایرا
 .2دانشیار ،گروه اورولومی ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،مشهد ،ایرا
 .0استادیار ،گروه گوارش ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،مشهد ،ایرا
 .2استادیار ،گروه پرستاری داخلي جراحي ،دانشکده پرستاری و مامایي ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،مشهد ،ایرا
 .5مربي ،گروه پرستاری داخلي جراحي ،دانشکده پرستاری و مامایي ،دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،مشهد ،ایرا
 .0کارشناس پرستاری ،دانشگاه تهرا  ،تهرا  ،ایرا
تاریخ تصویب 1025/0/10 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 1022/2/20 :
 تاریخ دریافت 1022/0/22 :
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تأثیر آموزش تغذیه برحسب مزاج بر عالئم بیماران مبتال
به بیماری ریفالکس معده به مری

پژوهشی

خدیجه هراتی و همکاران

مشخص از میزا شیوع عالئم بیمتاری در ایترا تتاکنو

و بلغم وجود دارد .این مزاجهتا بطتور غالتب در افتراد و

گزارش نشتده استت( )2ولتي شتیوع آ در تهترا ستال

غذاها بطور خاص وجود دارند که متأسفانه شیوه زندگي

 02/3 ،1038درصد بوده است( .)5خطرناکترین عارضه

امروزی خصوصا نحوه تغذیه از این اصول فاصله گرفتته

این بیماری ،مری بارت ،ضتایعهای پتی سترطاني استت

است( .)23،20در کتتا ِ الحتاوی اثتر محمتدبن زکریتای

که در  16درصتد متوارد منجتر بته آدنوکارستینوم متری

رازی به  8علتِ بیماری سوءهاضمه اشاره شده است کته

ميگردد( )5 -16عالئم ایتن بیمتاری ،کیفیتت زنتدگي را

یکي از آ ها سازگار نبود غذا با معده و مزاج شتخص

حتي از زخمهای دئودنوم ،پرفشاری خو درما نشتده،

مصرفکننده است(.)28

نارسایي احتقاني قلب خفیف ،آنژین یا یائسگي بتی تتر

عتتدم تعتتادل در متتزاج بتتد و غتتذاها باعت

شتتروع

تحت تاثیر قرار ميدهتد( .)11ایتن بیمتاری بتر متراودات

بیماری و بروز سوءمزاج است .درما براستاس تصتحی

اجتماعيِ افراد( )12،2و حتي شاخصتههتای اقتصتادی نیتز

مزاج ،به منظور دستیابي به حالت تعادل است .هر فتردی

تأثیرگتتذار بتتوده و باع ت

کتتاه

بهتترهوری و افتتزای

دارای مزاج خاصي است ،از این رو درما ها ميبایتد در

غیبتهای کاری ميگتردد( .)10بتهطتور کلتي درمتا هتا

جهتتت مختتالفِ ستتوءمزاجِ غالتتب شتتده در اثتتر بیمتتاری

شتتامل تغییتتر شتتیوه زنتتدگي ،درمتتا دارویتتي و جراحتتي

باشد( .)22تاکنو  ،در متورد اصتال وضتعیت تغذیتهای

ميباشد( )2کتابچههای راهنمای بینالمللي توصتیه متيکننتد

مطتتابق بتتا متتزاج افتتراد طبتتق اصتتول طتتب ستتنتي ایرانتتي

که بیماری بازگشت معتده بته متری متيبایتد بتر استاس

پژوهشي صورت ن ذیرفته است .تنهتا زارعتي و جتوادی

دفعات و شدت عالئم تشخیص و مدیریت شود(.)12

در مطالعهای گزارش کردند که در گروه اصتال متزاج

جالب این جاست که با توجه به اهمیت اصتالحات

در زما قبل از مداخله با بعد از انجام دوره اصال مزاج

شیوه زندگي در درما این بیماری 05 ،درصد از بیمارا

تفاوت آماری معنيداری وجود داشت( .)06در مطالعات

ارجاع شتده بته کلینیتکهتای گوارشتي ،در متورد ایتن

مختاریفر ،اکبری کامراني ،ساالری و مظلتوم نیتز طبتق

اصالحات اطالعاتي نشنیدهاند( )15از مضرات دارودرماني

نتایج ارائه شده اختتالف معنتيدار آمتاری بتین میتانگین

ميتتوا بته طتوالني بتود متدت درمتا  ،قیمتت بتاال و

دفعات ،شدت ،مدت بروز عالئم وانتشتار درد در قبتل و

داد عالئم بیمتار

بعد از مداخلهی آموزشي وجود داشت( .)20با عنایت بته

اشاره نمود( .)10از طرفي با قطع مصرف داروها در شکل

ایتتنکتته ستتازما جهتتاني بهداشتتت ،برنامتته استتتراتژیک

مزمن بیماری ،عالئم باز ميگردند( )13-12و عمر تحقیقتات

توسعه و ترویج طب سنتي را منتشر نمتوده استت()02،01

انجام شده در مورد بررسي عوارض اثرات داروها نهایتتا

همچنین با توجه به نق

پرستارا بهعنوا عضوی از تیم

تا ده سال است( .)26بی تترین متداخالت اولیته در ایتن

درما در برنامههای مربوط به طب مکمل و جایگزین از

بیماری آموزشياند( .)21،10در درما بیماری اول ميبایتد

جملتته آمتتوزش اصتتالحات تغذیتتهای()02،00؛ و تشتتویق

شیوه زندگي را تغییر داد و آموزش متيتوانتد بتهعنتوا

بیمارا به درما های ارزا تتر( ،)05،02متيتواننتد نقشتي

روشي کارآمد در اولویت روشهای درمتاني محستو

اساسي در جهت ارتقای سط سالمت جامعه ایفا کننتد.

شود( .)22-25در این میا تغییر در تغذیه بیمارا آسا تترین،

از اینرو این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آمتوزش تغذیته

ارزا تتترین و مطم ت نتتترین رویکتترد درمتتاني بتته شتتمار

بر حسب مزاج بر دفعات ،شدت و مدت عالیتم بیمتاری

متتيرونتتد( .)25آدا غتتذا ختتورد  ،یکتتي از مهتتمتتترین

ریفالکس معده به متری در ستال  1022در شتهر مشتهد

اصول طب سنتي است که بر قبول و معرفي امزاج استوار

انجام شد.

وابسته بود فایده آ به میزا پوش
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جها را تحت تاثیر قرار داده است( .)0هرچند که آماری

مي باشد و بر طبق آ  ،چهار مزاج اصلي دم ،صفرا ،سودا

تأثير تغذیه بر حسب مزاج بر عالئم بيماری ریفالکس

مواد و روش ها

تشخیص ابتال به ریفالکس توسط دکتتر فتوق تخصتص

گروهه با طر تجربي پی آزمتو -پتسآزمتو استت.

استتترسزا در یتتک متتاه اخیتتر ،بتتارداری ،اعضتتای تتتیم

تمامي بیمارا مبتال به بیماری ریفالکس معتده بته متری

بهداشت و درما  ،شرکتکنندگا در تحقیقات مشابه با

که به بیمارستا قتائم (عتج) مراجعته نمتودهانتد ،جامعته

آموزشهای تغذیهای برای بیماری ریفالکتس معتده بته

را تشکیل ميدادند .نمونهگیتری در ایتن پتژوه ،

مری ،دریافتکنندگا آموزش در مورد بیماری ریفالکس

پژوه

به روش به روش غیراحتمالي آسا و تخصیص آ ها در

معده به مری از سایر منابع یا درما هتای مشتابه ،بیمتارا

دو گتروه بتهصتتورت تصتتادفي بتود .بتتدین صتورت کتته

دچار عوارض بیماری ریفالکس معتده بته متری (تنگتي

بیمارا پذیرش شتده برطبتق معیارهتای ورود انتختا و

مری و خو ریزی) ،افرادی که تحت اعمال جراحي ضد

س س بهصورت تصادفي و با پرتا سکه (شیر یتا ختط)

ریفالکس و رزکسیو معده و واگوتومي قرار گرفتهاند،

به دو گروه آموزش تغذیه (شیر) و کنترل (خط) تخصتیص

ابتال به بعضي از بیماریها (استکلرودرمي ،بیمتاریهتای

شدند .برای تعیین حجم نمونه از مطالعه راهنمتا بتر روی

بافت همبند ،دیابت شیرین ،آسیت ،هی و و های رتیروئیتدی

 16نفر در دو گروه کنترل و آموزش تغذیه استفاده شتد.

و آمیلیوئیدوزیس؛ اعتیاد مواد مختدر و الکتل ،سترطا ،

بر اساس فرمتول مقایسته دو میتانگین بتا در نظتر گترفتن

اختالل در بلع و بدنبال آ کاه

وز و افتراد مبتتال بته

ضریب اطمینا  25درصد و توا آزمو  86درصد برای

خونریزیهای دستگاه گوارش و نیازمند بستری شد در

سه متغیر اصلي دفعات ،شدت و مدت ستوزش ستردل و

بیمارستتتا ) ،مصتترف داروهتتای القاکننتتده ریفالکتتس

بازگشت اسید در سه روز متوالي ،بی ترین حجم نمونه

(داروهای آنتيکولینرمیک ،دوپتامین ،متورفین نیتترات،

برآورد شده مربوط به شاخص مدت سوزش سردل بتود

کاف ین ،ت وفیلین و دیازپام) ،عدم تمایل شرکتکننده بته

که تعداد  23نفر در هر گروه محاسبه شد .برای اطمینتا

ادامه مطالعه یا از دسترس خارج شتد ملتل مستافرت یتا

از بتتاقي مانتتد تعتتداد کتتافي از واحتتدهای پتتژوه

بتتا

تغییر رمیمدرماني بودند.

پی بیني میزا تقریبي حذف 06 ،نفر در هر گروه مورد

بتتهمنظور گتتردآوری دادههتتا پتتس از اختتذ تأییدیتته

مطالعه قرار گرفتند .متغیرهای مورد مطالعه عبارت بودند

کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکي مشهد ،پژوهشگر بتا

از :دفعات بروز سوزش سردل و ریفالکس ،شدت بتروز

کستتب معرفتتينامتته از دانشتتکده پرستتتاری و مامتتایي و

ستتوزش ستتردل و ریفالکتتس ،متتدت ستتوزش ستتردل و

همتتاهنگي بتتا مس ت ولین دانشتتکده طتتب ستتنتي و بخ ت

ریفالکس و انتشار سوزش سردل ،سن ،جنس ،قد ،نمایه

آندوسکوپي بیمارستا قائم(عج) برای بیمارا در متورد

توده بدني ،شتغل ،تحصتیالت ،تأهتل ،کتالری مصترفي،

موضوع ،اهداف و روش پژوه

بتهصتورت شتفاهي و

مزاج و سوءمزاج ،میزا تبعیت از رمیم غذایي و کتالری

انفتترادی بتته شتتکل چهتتره بتته چهتتره در حتتد  5دقیقتته

مصرفي روزانه ،مصرف قرصهای شیمیایي پس از اتمام

برای آ هتا توضتی و بته ست االت آ هتا پاستخ داده و

مطالعه .معیارهای ورود شامل :سن افراد در بازه  06تا 05

اقدام به اخذ رضایتنامه آگاهانه مينمود (این مطالعه در

سال ،ساکن مشهد ،مراجعهکنندگا در فصل بهار (طبتق

مرکتتتز ثبتتتت کارآزمایيهتتتای بتتتالیني ایتتترا بتتتا کتتتد

مباني طب سنتي ایراني( ،)00از پانزدهم استفند متاه ستال

 IRCT2013030912751N1به ثبت رسیده است) .بعتد

 1021تا پایا خترداد متاه ستال  1022هجتری شمستي)،

از آ  ،بتترای بیمتتارا توستتط پزشتتک فتتوق تخصتتص

دارا بود حداقل سواد خواند و نوشتن و فارسي زبتا ،

گوارش ،آندوسکوپي انجام ميگرفت و در صورتي که

حداقل دوبار در هفته سوزش سر دل داشته باشد و تأیید

بیمتتار دارای زختتم فرسایشتتي نبتتوده و از نظتتر معیارهتتای
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ایتتن مطالعتته یتتک کارآزمتتایي بتتالیني تصتتادفي دو

گوارش بودند .معیارهای خروج شتامل تجربته واقعتهای

پژوهشی

خدیجه هراتی و همکاران

تأیید ميشد .پس از تکمیل فرم اطالعات دموگرافیک و

بیمار به س االت وی پاسخ داده شتد .بعتد از توضتی در

بسامد خوراک توسط پژوهشگر از طریق مصاحبه ،نحوه

مورد نحوه تکمیل چکلیستت رعایتت رمیتم غتذایي و

پر کرد فرم یادآمد  22ساعته و پرسشنامه ثبت ستهروزه

فرم ثبت سهروزه عالئم بیماری (برای سه روز آختر سته

عالئم بیماری (متغیرهای وابسته تحقیق) همراه با تکمیتل

هفتتته دوم بعتتد از آمتتوزش تغذیتته تتتاریخ زده متتيشتتد)،

یک روز برایشا توضی داده و از آنا خواسته متيشتد

پمفلت آموزشي شامل مباح

گفته شده به آنا تحویل

تا آ ها را در منزل به مدت سته روز تکمیتل کننتد و در

داده شد .برای گروه کنترل نیتز شتیوه تتدریس دقیقتا بتا

روز مراجعه به کلینیک طب سنتي ،همراهِ ختود بیاورنتد.

ویژگيهای ذکر شتده بترای گتروه آمتوزش تغذیته (بته

بعد از حضور بیمارا در دانشکده طب سنتي ،پژوهشگر

منظور یکساني رفتار آمتوزش) ،در متراجعین همتا روز

فرمهتای یادآمتد  22ستاعته و پرسشتنامه ثبتت سته روزه

بدو توجه به نوع مزاج افراد و در هما بیمارستا قتائم

عالئم بیماری را از آنا تحویل ميگرفت .انجام مداخله

(عج) بود .تاریخ مراجعه مجدد جهت تحویتل فترمهتا و

به این صورت بود که بعد از تعیین مزاج پایه و سوءمزاج

ارزیتتتابي مجتتتدد در بختتت

توسط پزشک متخصص طتب ستنتي از بیمتارا دعتوت

قائم(عج) برای دو هفته دیگتر تعیتین و از آنتا خواستته

ميشد تا در کتالس آمتوزش تغذیته شترکت کننتد .در

شد تا در تاریخ تعیین شده مراجعه کننتد .پیگیتری بترای

رابطتته بتتا تعیتتین متتزاج کتته در واقتتع براستتاس معیارهتتای

تکمیل فرمها در هر دو گروه به صورت تلفنتي در پایتا

فیزیولومیک هر فرد دارای یکي از مزاجهای نهگانه بنام

هفتتته اول بتتود .پتتس از گذشتتت دو هفتتته از کتتالس

مزاج پایه بطور مادرزادی ميباشد ،امتا درصتورت عتدم

آموزشي بیمارا طبق تاریخ مقرر در روزهای تعیین شده

رعایت دستورات مزاجي مطابق با مزاج پایه کته موجتب

به واحد آندوسکوپي بیمارستا قائم(عج) مراجعه نموده

سالمت و تعتادل بتد استت ،مزاجتي کته غلبته ميکنتد

و فرمهای تکمیل شتده ثبتت ستهروزه عالئتم بیمتاری و

بیماری مي شود و از آ تحتت عنتوا ستوءمزاج

چکلیست رمیم غذایي ختود را تحویتل متيدادنتد .در

یتتاد ميگتتردد .ستتوءمزاجهای مستتبب بیمتتاری در ایتتن

روز مراجعه بیمتارا بتهصتورت رایگتا مجتددا توستط

ستتوداوی و بلغمتتي هستتتند کتته هتتردو جتتزو

پزشک فوق تخصص معاینته شتده و در صتورت تمایتل

باع
پتتژوه

آندوستتتکوپي بیمارستتتتا

مزاجهای سرد هستند و رمیم دریافتي توسط بیمتارا در

بیمار برای وی داروی شیمیایي تجویز ميشد.

خالف جهتِ سوءمزاج تعیین شتده یعنتي رمیمهتایي بتا

ابزارهتتای متتورد استتتفاده در ایتتن پتتژوه

عبتتارت

غتتذاهایي بتتا طبتتع گتترم بتتود( .)03ارائتته رمیتتم بصتتورت

بودنتتد از :فتترم انتختتا واحتتدهای پتتژوه  ،پرسشتتنامه

و پاستخ و مشتارکت

اطالعتتات فتتردی ،فتترم ثبتتت ستتهروزه عالئتتم بیمتتاری،

استتالید بتتود .آمتتوزش تغذیتته

بستتامد ختتوراک ،1فتترم یادآمتتد  22ستتاعته،2

تدریس به روش سخنراني ،پرس
فعتتال بتته همتتراه نمتتای

برحسب سوءمزاج تعیین شده و خالف جهتِ آ  ،همراه
با نمای

اسالید در مورد عالئم و نحوه ایجتاد بیمتاری،

پرسشتتنامه

چتتکلیستتت رعایتتت رمیتتم غتتذایي و دستتتگاه وزنتته
دیجیتالي که در زیر توضی داده ميشوند:

ارکا و امزجه ،غذاهای مناسب و نامناسب با ستوءمزاج

فتتتترم انتختتتتا واحتتتتد پتتتتژوه  :ایتتتتن فتتتترم

تعیین شده ،عوارض و بیماریهایي که درصتورت عتدم

پژوهشگرساخته بر مبنای معیارهای ورود و ختروج تهیته

رعایت رمیم و ثابت شد سوءمزاج ایجاد شده در طول

شده و شامل  18س ال بلي یتا خیتر متي باشتدکه توستط

زما زیاد پی

خواهند آمد ،بهمدت یک ستاعت و نتیم

پژوهشگر و از طریق مصاحبه تکمیل شد.
)1. Food Frequency Questionaire (FFQ
)2. 24 hours dietary recalls (HDRs
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آندوسکوپیکي دارای شرایط الزم ميبود ،بترای ارجتاع

صحبت شتد .در پایتا بعتد دریافتت بتازخورد ملبتت از

تأثير تغذیه بر حسب مزاج بر عالئم بيماری ریفالکس

پرسشنامه اطالعات فردی

عالمت ميزدند .بهمنظور محاسبه میزا خالص تبعیت از

این فرم پژوهشگرساخته شامل  21س ال بستته ،پاستخ در

رمیم غذایي ،برای هر ماده غذایي توصیه شتده مصترف

زمینتته خصوصتتیات فتتردی ،ستتوابق بیمتتاری واحتتدهای

شده در هر روز  =( +1نمره تبعیت از رمیم )و برای هر

فرم ثبت سه روزه عالئم بیماری
این فرم پژوهشگر ساخته شامل سه قسمت ميباشتد
که هرقسمت در یک روز توسط بیمار تکمیل میگردید.
هر قسمت دارای تعداد دفعات سوزش سردل و بازگشت
اسید در آ روز ،خطکت

 1تتا  16بترای ثبتت شتدت

نظر گرفته و درصد تبعیت از رمیم بترای هتر فترد ،طبتق
فرمول ×166

محاسبه شد.

نمره خالص تبعیت از رمیمهای غذایي طبق فرمتول
زیر محاسبه گردید:
×166

نمره خالص تبعیت از رمیمهای غذایي=

سوزش سردل و بازگشت اسید و تصاویر مربوط به ناحیه
انتشار سوزش سردل) که توسط بیمارا ثبت ميشد.

بتترای انتتدازه گیتتریهتتا از تتترازوی دیجیتتتال راستتا
ساخت ایرا متدل  836230بتا دقتت  6/1کیلتوگرم کته

پرسشنامه بسامد خوراک
ایتن پرسشتنامه بتر پایته ستاختار پرسشتنامه ویلتت
طراحي و بر اساس اقالم غذایي ایرانتي تعتدیل گردیتده

حداکلر وز را با  156کیلوگرم و حداقل  5کیلوگرم را
اندازهگیری مينمود و دارای قدسنج میلهای نیز بتا دقتت
 6/1سانتيمتر بود ،استفاده شد.

است و حاوی س واالتي در زمینه میانگین بسامد مصرف

در رابطه با ابزارهای پژوه  ،جهتت تعیتین روایتي

اقالم غذایي با توجه به اندازه سروینگ استتا دارد و یتا

فرم انتخا واحد پژوه  ،پرسشتنامه اطالعتات فتردی،

مقداری که به طتور معمتول بترای متردم جامعته آشتناتر

فرم ثبت سهروزه عالئم بیمتاری و چتکلیستت رعایتت

است .در قالب این پرسشنامه ،افتراد متيتوانستتند پاستخ

رمیم غذایي از روایي محتوا استفاده شد؛ به این صتورت

ایشا را به صورت دفعات و میزا مصرف در روز (ملل

کته ایتتن فترم در اختیتتار  8نفتر از اعضتتای هی تت علمتتي

نا ) یا در هفته (ملل برنج و گوشتت) یتا در ستال (ملتل

دانشگاه قرار گرفت و پس از منظتور نمتود اصتالحات

ماهي) یا به صورت هرگز گزارش کنند.

فرم یادآمد  22ساعته
فرمي است که یمارا تمامي خوراک مصرف شده
در یتتک شتتبانهروز را بتتا نتتام و مقتتدار مصتترف در آ
مينوشتند.

چک لیست رعایت رمیم غذایي

الزم ،در پژوه

استفاده شد .پرسشنامه بسامد ختوراک

و فرم یادآمد  22ساعته روایي نسبي ایتن ابزارهتا توستط
حسینياصفهاني و همکارا ( )1088با ضریب همبستگي
 6/50در مردا و ضریب همبستگي  6/02در زنا تأییتد
شده است(.)08

در رابطه با پایایي ابزارها
فرم انتخا

واحتد پتژوه

بتا توجته بته مطالعتات

ایتتتن فتتترم پژوهشتتتگر ستتتاخته شتتتامل  80غتتتذای

مشابه و مشاور با اساتید راهنما و مشتاور تهیته شتده و در

توصیهشده و  53غذای منعشده برای ستوءمزاج ستودا و

تحقیقتتات مختلتتف متتورد استتتفاده قتترار گرفتتته استتت؛

 88غذای توصیهشده و  02غذای منعشده برای سوءمزاج

بنابراین پایایي آ تأیید شده است :پرسشتنامه اطالعتات

بلغم بود که در پایا ِ هرروز ،مواد غتذایي توصتیه و منتع

فردی شامل س االتي واض ميباشتد کته بته دفعتات در

شده مصرفشده در آ روز را صادقانه به مدت  12روز

سایر تحقیقات مورد استفاده قرار گرفتته استت؛ بنتابراین

11
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پژوه

است ،که از طریق مصاحبه تکمیل گردید.

ماده غذایي منع شده  =( -1نمره تخلتف از رمیتم )در

پژوهشی

خدیجه هراتی و همکاران

عالئم بیماری توسط پژوهشتگر بته روش بتازآزمو  0بته

متغیرهای نرمال و ویلکاکسو برای متغیرهای غیرنرمتال

فاصله دو هفته برای تمام ویژگيهای ذکر شده ابتزار بتر

صتتورت گرفتتت .از آزمتتو آمتتاری تتتيمستتتقل بتترای

روی  16نفتر از بیمتتارا بتا ضتترایب همبستتگي  6/86تتتا

متغیرهتتای نرمتتال و آزمتتو متتنویتنتتي بتترای متغیرهتتای

 6/20تأیید شد .پایایي فرم بسامد خوراک و فرم یادآمتد

غیرنرمال و از آزمو مجذور کای برای متغیرهای اسمي

 22ساعته توسط حسینياصفهاني و همکتارا ( )1088بتا

استفاده شد .دادهها با استفاده از  SPSSنسخه  11/5و در

ضریب همبستگي  6/52در متردا و ضتریب همبستتگي

سط معنيداری  6/65تجزیه و تحلیل شد.

 6/02در زنا تأیید شده استت( .)08پایتایي چتکلیستت
رعایتتت رمیتتم غتتذایي نیتتز توستتط پژوهشتتگر بتته روش

یافته ها

بازآزمو به فاصله دو هفتته بتر روی  26نفتر از افتراد بتا
مزاجهای پایه سودا و بلغم با ضرایب همبستتگي  6/22و

شاخصهتای دمتوگرافیکي واحتدهای پتژوه
جدول  1نمای

در

داده شدهاند.

 6/28تأیید شد .پایایي ترازوی دیجیتال بتا وزنته شتاهد 5
کیلتتتوگرمي و مترنتتتواری یتتتک متتتتری ،در  16بتتتار

جدول شماره  :1شاخص های دموگرافیک دوگروه

اندازهگیری و تأیید شد .تفاوتهای فردی ،خصوصتیات

شاخص

رواني ،ویژگيهای شخصیتي فرد که تأثیرگذار بر رفتتار
فرد در تبعیت از رمیم غذایي و آموزشپتذیری متيشتد
با تخصیص تصادفي گروه مداخله و کنترل تتا حتدودی
از این نظر همگن شدند .از طرفي بهمنظور همگتن شتد
بیمتتارا از نظتتر مزاجتتي حتتداالمکا ستتعي شتتد تمتتامي
عوامل ممکن تحت کنترل باشند ،اما از مهمترین عوامل
تأثیرگذار که اعراض نفساني است و پژوهشگر نتوانست
بر آ کنترلي داشته باشد تعریف ،درک و میزا تحمتل
عالئم بیماری از نظر افراد مختلف متفاوت بوده که بهتبع
آ بر کیفیت زندگي افراد م ثر است که بته هرحتال در
این پژوه

وز

31/5 ± 10/1

32/2 ± 12/0

6/02

قد

1/0 ± 6/1

1/0 6/1

6/000

BMI

25/5 ± 2/0

23/1 ± 2/8

6/120

کالری مصرفي (بسامد خوراک) 2025/0 868/8 2602/2 ± 020/2

6/108

کالری مصرفي (یادآمد 22ساعته)

2622 ± 585/2

2028/0 ± 828/8

6/10

تبعیت از رمیم غذایي

00/0 ± 11/5

00/1 ± 10/2

6/023

صفراوی

26

دموی

00/0

-

سوداوی

10/3

-

بلغمي

16

-

سوداوی

50/0

-

بلغمي

20/3

-

50/0

50/0

20/3

20/3

سوءمزاج

جنسیت
ز

آماری نشا داده شد که ارتبتاط معنتيداری بتا دفعتات،

آزاد

1

شغل

6/105
0/0

20/0

کارمند

06

56

خانهدار

20/3

0/0

26

0/0

تغذیتتته نتتتدارد .نرمتتتالیتي دادههتتتا بتتتا آزمتتتو هتتتای

دانشجو

کولموگروف-استمیرنوف و شتاپیروویک بررستي شتد.

تحصیالت

6/020

دی لم

26

00/0

فوقدی لم

16

10/0

کارشناسي

10/3

00/0

00/0

26

از آزمتتتو مجتتتذور کتتتای و بتتترای متغیرهتتتای کمتتتي

کارشناسي ارشد

دموگرافیک و همچنین مقادیر پایه ،از آزمتو  tمستتقل
استفاده شد .مقایسه قبل و بعد از مداخله برای متغیرهتای

سن

21/0 ± 16

20/2 ± 0/8

6/055

-

اندازه گیری شد و درنهایت با آزمتو هتای

برای مقایسه متغیرهای کیفي دموگرافیتک در دو گتروه

معني داری

مزاج پایه

مرد

شدت ،مدت و انتشتار ستوزش ستردل پتس از آمتوزش

آموزش تغذیه

کنترل

سط

1

تأهل
متأهل

30/0

36

مجرد

20/3

06

1- Test-retest
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پایایي آ تأییتد شتده استت .پایتایي فترم ثبتت ستهروزه

مربوط به عالئم بیماری بتا استتفاده از تتي زوجتي بترای

تأثير تغذیه بر حسب مزاج بر عالئم بيماری ریفالکس

یافتتتههتتا نشتتا داد بتتین دو گتتروه آمتتاری ،تفتتاوت

در گتتروه آمتتوزش تغذیتته ( 15نفتتر

واحتتدهای پتتژوه

( ،)p=6/582ستتتابقه ختتتانوادگي ( ،)p=6/301ابتتتتال بتتته

قتتترصهتتتای شتتتیمیایي روی نیاوردنتتتد ولتتتي اکلریتتتت

سینوزیت ( )p=6/325وجود نداشت .در  58/0درصد از

واحدهای پژوه

در گروه کنترل ( 12نفر معتادل 00/0

بیمتتارا (12نفتتر در گتتروه آمتتوزش تغذیتته و 10نفتتر در

درصد) مصرف قترص را از ستر گرفتنتد .نتیجته آزمتو

گروه کنترل) ،مدت یکسال یا کمتتر از زمتا ابتتال بته

کایاسکوئر نشا داد که بین دو گتروه و شتروع قترص

بیماری ميگتذرد؛  30/3درصتد از بیمتارا ( 22نفتر در

بعتتد از آمتتوزش تغذیتته ارتبتتاط معنتتيداری وجتتود دارد

گروه آموزش تغذیه و  22نفتر در گتروه کنتترل) دارای

(.)p>6/65

سابقه خانوادگي ملبت و  50/3درصد از بیمارا (18نفتر
در گروه آموزش تغذیه و 10نفر در گروه کنتترل) مبتتال
به سینوزیت هم بودند.
در رابطه با نتایج حاصله از عالئم بیماری ،مقایسهی

جدول شماره  :2میانگین شاخصهای عالئم بیماری در بیمارا مبتال
به ریفالکس معده به مری مورد مطالعه در دو گروه آمتوزش تغذیته
و کنترل قبل و بعد از مداخله
گروه

میانگین شاخصهای دفعات سوزش ستردل و بازگشتت

شاخص

مرحله

اسید ،شدت ستوزش ستردل و بازگشتت استید و متدت

دفعات سوزش سردل

سوزش ستردل و بازگشتت استید در دو گتروه کنتترل و
آموزش تغذیه (مقایسهی بینگروهي) نشا داد کته بتین
دو گروه از نظر این شاخصها قبتل از مداخلته اختتالف

قبل از مداخله

0/3 ± 2/2

0/0 ± 2/2

** p= 6/213

بعد از مداخله

1/8 ± 1/5

0/5 ± 2/2

*p = 6/666

*p = 6/620

قبل از مداخله

0/2 ± 0/2

0/0 ± 0/1

** p= 6/835

بعد از مداخله

0/1 ± 2/0

0 ± 0/0

** p= 6/666

•p = 6/666

•p = 6/623

قبل از مداخله

2/3 ± 2/5

2/3 ± 2/2

** p= 6/218

بعد از مداخله

2/2 ± 1/2

2/2 ± 2/0

** p= 6/660

*p = 6/666

*p = 6/662

قبل از مداخله

5/5 ± 2/1

5/2 ± 1/2

***p= 6/228

بعد از مداخله

••p= 6/666

نتیجه آزمو برای مقایسهی درو گروهي
دفعات بازگشت اسید

نتیجه آزمو برای مقایسهی درو گروهي

معنيداری وجود نداشت و از نظر این شاخصها هتر دو
گروه همگن بودند ()p<6/65؛ اما بعد از آموزش تغذیته

نتیجهی آزمو برای مقایسهی درو گروهي

برحسب متزاج ،میتانگینِ ایتن شتاخصها بتهجتز دفعتات

شدت بازگشت اسید

بازگشت اسید و شدت سوزش سردل بهطور معنتيداری

نتیجهی آزمو برای مقایسهی درو گروهي

( .)p>6/65طبق نتایج آزمو  ،مقایسهی میانگین نمترات
دو متغیر دفعات بازگشت اسید و شتدت ستوزش ستردل
در گروه کنترل هم بعد از آموزش تغذیه برحستب طتب
نوین بدو توجه بته متزاج دارای کاهشتي معنتيدار امتا
کمتتتر از گتتروه آمتتوزش تغذیتته بتتوده استتت (.)p>6/65
(جدول شماره .)2
اکلر بیمارا در گروه کنتترل ( 22نفتر معتادل 30/0

مدت سوزش سردل

قبل از مداخله
بعد از مداخله

نتیجه آزمو برای مقایسهی درو گروهي
مدت بازگشت اسید

مقایسه بینگروهي

** p= 6/661

شدت سوزش سردل

در گتتروه آمتتوزش تغذیتته کمتتتر از گ تروه کنتتترل بتتود

آموزش تغذیه

کنترل

انحراف معیار±میانگین انحراف معیار±میانگین

نتیجه آزمو رای

قبل از مداخله
بعد از مداخله

نتیجهی آزمو برای مقایسهی درو گروهي

0/2 ± 1/0

5/0 ± 2/1

•p = 6/666

*p = 6/120

10/2 ±10/1

12/5 ± 18/0

••p= 6/222

11/2 ± 10/2

12/0 ± 12/2

••p= 6/612

•p = 6/666

•p = 6/052

0 ± 1/8

2/2 ± 1/0

1/2 ± 1/2

2/8 ± 1/5

•p = 6/661

•p = 6/502

••p= 6/202
••p= 6/625

*آزمو تي زوجي** ،آزمو تيمستقل• ،آزمو ویلکاکسو •• ،آزمو منویتني

بحث

درصد) بدو تغییر در درجه انتشار ستوزش ستردل و در

در مروری گسترده بر مطالعات انجام شده در زمینته

گروه آموزش تغذیه ( 12نفر معادل  20/3درصد) با یک

تأثیر آموزش تغذیته بتر حستب متزاج بیمتارا مبتتال بته

درجه کاه

در انتشتار ستوزش ستردل بودنتد .آزمتو

ریفالکس معده به مری که بهطتور کامتل مشتابه تحقیتق

دقیق کای اسکوئر ارتباط معنيداری بین انتشتار ستوزش

حاضر باشد ،یافت نشد؛ با توجه به اینکه میانگین تبعیت

ستتتردل بتتتین دو گتتتروه را نشتتتا داد ( .)p>6/65اکلتتتر

از رمیم غذایي در هر دو گتروه (گتروه آمتوزش تغذیته
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معنيداری ( )p<6/65در متغیرهای مدت ابتال به بیمتاری

معتتادل  56درصتتد) بعتتد از آمتتوزش تغذیتته بتته مصتترف

پژوهشی

خدیجه هراتی و همکاران

بود ،آموزش رمیم غتذایي رایتج طتب متدر در گتروه

راههای متفاوت طبقهبنتدی عالئتم زجترآور ریفالکتس

کنترل نیز به میزا اندکي موجتب بهبتود عالئتم بیمتاری

انجام دادند .در واقع بدلیل وجود شواهد اندک درمورد

بتاز هتم در مقابتل گتروه

آستانه دفعات و شدت برای طبقهبندی عالئم آزاردهنده

آموزش تغذیه بسیار ناچیز است .با توجه به ایتن یافتتههتا

بیمتتاری ،بتتا یتتک دعتتوت پستتت الکترونیکتتي اعضتتای

ميتوا مدعي شتد کته آمتوزش تغذیته برحستب متزاج

پاسخگوی صفحه شبکه به تعتداد  1282نفتر کته عالئتم

توانسته است بر وقوع عالئم همتراه بیمتاری تتأثیر ملبتت

ریفالکس خود را در  2هفته آینده گتزارش کردنتد ،بته

گردیده است اما ایتن افتزای

گذاشته و بهطور معنيداری بهبودی آ ها را افزای

دهد.

پرسشنامه کامتل ملحتق شتدند .در نهایتت ،ارتبتاط میتا

نتایج مطالعه مختاریفر و همکارا در سال  1032با

عالئم آزاردهنده خودگزارش شده (ابتزار شتبه دیتداری

هدف مقایسه تاثیر آموزش «تغییر شیوه زندگي» و مصرف

16درجهای) و عالئم آزاردهنده (عالئتم خفیتف< یتک

«قرص سوکرالفیت» بر سوزش زیر جناغ سینه زنا باردار بتا

روز/هفتتته یتتا عالئتتم متوسط/شتتدید 1روز/هفتتته) و

مطالعه حاضر همراستاست .مختاریفر در این کارآزمتایي

خصوصیات بالیني تحلیل شدند .طبق نتایج  08درصد از

بالیني به روش نمونه گیری چند مرحله ای در سه گتروه

افراد عالئتم ریفالکتس را گتزارش کردنتد .توافتق بتین

«دارونمتتا»« ،ستتوکرالفیت» و «آمتتوزش» بتتر روی  36ز

طبقهبندی عالئتم آزاردهنتده دفعتات و شتدت و عالئتم

باردار واجد شرایط همراه با یک ارزیابي بالیني سته روز

آزاردهنده خودگزارش شده ضعیف تا متوستط بتود .بتا

گذشته سوزش زیر جناغ سینه انجام دادند و درنهایت به

استفاده از نقطه برش  2در ابزار شبهدیداری 16درجتهای

یتتک اختتتالف معنتتي دار آمتتاری بتتین میتتانگین دفعتتات

بهترین توافق (کاپا=  )6/05را نشا داد .از میا  282نفتر

( ،)p=6/622شتتتدت ( ،)p=6/668متتتدت ( )p=6/611و

پاستتخگویندگا عالمتتتدار ،برطبتتق دفعتتات و شتتدت

انتشار سوزش سردل با بی ترین اثربخشي بته نفتع آمتوزش

 55درصتتتد دارای عالئتتتم آزاردهنتتتده و برطبتتتق ابتتتزار

بعد از مداخله رسیدند و آموزش «تغییر شیوه زندگي» را

ختتودگزارشدهتتي  53درصتتد دارای عالئتتم آزاردهنتتده

به عنوا روشي کارآمد در اولویتت روشهتای درمتاني

بودنتتد 86 .نفتتر از بیمتتاراني کتته عالئتتم را آزاردهنتتده

بتاردار پیشتنهاد کردنتد(.)20

گزارش کرده بودنتد ،برطبتق ابتزار دفعتات و شتدت بته

مقایسه نتایج مطالعه حاضر با مطالعه مختاریفر حاکي از

عنتوا ابتتال بته عالئتم آزاردهنتده طبقتهبنتدی نشتدند و

این مطلتب استت کته تغییترات در شاخصتههتای عالئتم

نگرانتتيهتتای ستتالمتيِ گتتزارش شتتده ،فقتتدا بهتترهوری

بیماری در مطالعهي ما بیشتر بتوده استت کته تفتاوت در

کاری و درما دارویي در آ ها در اغلتب متوارد بطتور

جامعه مورد مطالعه را ميتوا از دالیل آ برشمرد ،زیرا

قابل توجهي بی تر از ( )p 6/60بیمارا مبتال به عالئم

جامعه این مطالعه از میا مراجعهکنندگا بته بیمارستتا

آزاردهنده برطبق هر دو طبقهبندی بود( .)26درواقتع ایتن

قتتائم (عتتج) بتتوده و بتتارداری از معیارهتتای حتتذف ایتتن

مطالعه ،استفاده از ابزارهای ختودگزارشدهتي 16درجتهای

بتتود ،زیتترا بتتارداری ختتود متتيتوانتتد از دالیتتل

را بجتای استتتفاده از ابزارهتتای قتتدیمي دفعتتات و شتتدت

القاکننده بیماری باشد( ،)02در حتاليکته جامعته مطالعته

پیشنهاد ميکند و نتایج ایتن مطالعته بتا نتتایج حاصتل از

مختاریفر بر روی زنا باردار انجام گرفته بود.

دفعات و شدت قبل از مداخلته همراستاستت .البتته بایتد

سوزش زیر جناغ سینه زنا

پتتژوه

 Reimerو  Bytzerدر سال  2662مطالعتهای تحتت

توجه داشت که در این مطالعه در مدت سه روز بیمتارا

عنوا «بررسي مبتني بر جمعیت بهمنظتور بررستي عالئتم

هتتر روز دفعتتات و شتتدت عالئتتم ختتود را یادداشتتت

رنج آور در بیماری ریفالکس معده بته متری» بتا هتدف

ميکردند در حاليکه در مطالعته  Reimerو  Bytzerدر
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 00/0 ± 11/5و گروه کنتترل  )00/1 ± 10/2تقریبتا یکستا

بررسي خصوصیات عالئم آزاردهنتده و رنتجآور و مقایسته

تأثير تغذیه بر حسب مزاج بر عالئم بيماری ریفالکس

شده بود .از طرفي شدت شاخصي نسبي است و از فردی

مورد و کنترل پتس از تخصتیص تصتادفي انجتام داده و

بتته فتترد دیگتتر متفتتاوت استتت و در بعضتتي از مطالعتتات

پرسشنامه سنج

عملکرد بیمارا در امر مراقبت از خود

اختالف نظر در مورد قضاوت شدت بیماری از نظر بیمتارا

جهتتت تکمیتتل در بتتازه زمتتاني  2هفتتتهای قبتتل و بعتتد از

و کادر درماني تأیید شده است()12؛ ولي سایر شاخصها

مداخله یک جلسته آموزشتي  26دقیقتهی همتراه جتزوه

عینيترند .در مطالعه حاضر تنها شاخصتي کته در گتروه

آموزشي انجام گرفت .یافتهی این مطالعه نشتا داد کته

کنتتترل نیتتز دارای تفتتاوت معنتتيداری پتتس از آمتتوزش

آموزش مراقبت از خود ميتواند باعت

بهبتود عملکترد

تغذیه شد همین شاخص شدت سوزش سردل بود.

در بیمارا گردیده ( )p >6/65و کاه

دفعات عتود

همچنین ،مطالعه  Dibleyو همکارا در سال 2616

بیماری را موجب شود ( .)22()p >6/65یافتههای ایتن

با هدف تعیین این که آیا یک مراقبت اولیه ستازماندهي

مطالعه گواه و موید نتایج مطالعه ما است و نشا ميدهد

شده توسط پرستار متيتوانتد موجتب ایجتاد رفتارهتایي

که آموزش مراقبت از خود چه بطور کلي و چه تغذیته کته

شتتود کتته عالئتتم بیمتتاری را در جهتتت بهبتتودی عالئتتم،

دفعتات وقتوع

افزای

حس کنترل و کاه

قسمتي از این مراقبت است ،موجتبکتاه

نیاز به تجتویز دارو شتود،

سوزش سردل و بازگشت اسید در این بیماری ميگردد.

سوق دهد؟ به این منظور مداخلهای متمرکتز بتر رمیتم و

 Jacobsonو همکارا در سال 2660مطالعهای تحت

کنترل اضطرا بر روی  22بیمار  01تا  80ستاله ترتیتب

عنوا «شاخص توده بتدني و عالئتم بیمتاری ریفالکتس

دادند و در پایا به این نتیجه رسیدند که بعد از سه متاه،

معده به مری در زنا » بر روی  16525ز شرکتکننتده

بهبودی قابل توجهي در نمرات درک بیماری 2و شتدت

در مطالعه مرکز پرستاری بهطتور تصتادفي انجتام دادنتد.

بیماری 5حاصل شد ( )p>6/61امتا کاهشتي در مصترف

آ هتتا شتتاخص تتتوده بتتدني را در واحتتدهای پتتژوه

داروهای مهارکننده پمپ پرتو و نمره اضطرا و افستردگي

انتتدازهگیتتری و از پرسشتتنامهای تکمیلتتي جهتتت تعیتتین

بیمارستاني 0بوجود نیامد ،همچنین بیمارا فوایدی را نیز

دفعات ،شدت و متدت عالئتم بیمتاری (شتامل ستوزش

گزارش کرده بودند که از جمله آ ميتوا به شتناخت

سردل و بازگشت اسید) استفاده کردنتد .دفعتات عالئتم

فیزیولومی بیماری ،یتادگیری تکنیتکهتای رفتتاری بته

بصورت فقدا عالمت در سال گذشته ،کمتر از یک بار

منظور تغییرات تغذیهای و کنترل استرس اشاره کرد(.)21

در ماه ،حدود یکبار در ماه ،حتدود یتکبتار در هفتته،

این نتایج با مطالعه حاضر همخواني دارد که در واقع اثتر

چندین بار در هفته و روزانه که وقوع یکبار یا بتی تتر

یتتک مراقبتتت پرستتتاری اولیتته ستتازماندهي شتتده را بتتر

در هفته عالمتِ مداوم در نظر گرفته شد؛ شتدت عالئتم

شاخصه درک و شدت بیماری سنجیده استت ،کته در ایتن

بصورت خفیف ،متوسط ،شدید و خیلي شدید .نتتایج از

مطالعه آموزش تغذیه برحسب مزاج صورت گرفته ولتي

این قرار بود که از میا شرکت کننتدگا پاستخگو (80

در مطالعه  Dibleyاثر مراقبت سنجیده شده است.

درصد) 22 ،درصد وقوع عالئم حداقل یک بار در هفته

ضیاءپور و محدث اردبیلي در سال  1035مطالعهای

و  55درصد از کساني که همه عالئم را داشتند عالئم را

با نام «بررسي تأثیر آموزش مراقبت از ختود ،بته بیمتارا

با شتدت متوستط گتزارش کترده بودنتد( .)20در مطالعته

مبتال به ریفالکس معتده بته متری ،بتر نحتوه عملکترد و

حاضر میانگین دفعات و شدت بتروز دو عالمتت اصتلي

دفعتتات عتتود بیمتتاری در درمانگتتاه گتتوارش بیمارستتتا

بیماری قبل از آموزش تغذیه نسبت به مطالعه Jacobson

بی تر بوده است ،البتته بایتد توجته داشتت کته مطالعته
)1, Brief Illness Perception Questionnaire (BIPQ
)2. GORD Impact Scale (GIS
)3. Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD

14
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مورد وقوع و شدت عالئم در طول هفتته گذشتته ست ال

بانک ملي ایترا » بتر روی  166نفتر بیمتار در دو گتروه

پژوهشی

خدیجه هراتی و همکاران

حاليکه در مطالعته متا زنتا  50/0درصتد از واحتدهای
پژوه

کننده به مرکز مراقبتهای اولیه با تشتخیص ریفالکتس
معده به مری بود .چارت مروری گذشتهنگتر بترای 562

را تشکیل ميدادند.

تغذیتتهای و یتتا شتتیوه زنتتدگي در کنتتترل عالئتتم بیمتتاری

مری از دو درمانگاه پزشکي داخلي در دانشتگاه آموزشتگاه

ریفالکس متری بته معتده نیتز وجتود دارنتد .متلال طبتق

پزشکيویچیتای کنزاس 3اجرا شد .چارتهتای متروری

یافتههای مطالعه مروری توسط  Kaltenbachو همکارا

مدارک مشاوره برای چهتار متورد ختاص از اصتالحات

در سال  2660شواهد انگشتتشتماری ،متدافع تغییترات

سبک زندگي بودند( :الف) ترک سیگار و الکتل) ( ،

عالئم بیماری بودند .طبق

و (د)

شیوه زندگي به منظور کاه

یافتههای آ ها از میا  25مطالعته ستط

کته بررستي

تغییرات تغذیهای( ،ج) باال نگهداشتن سر تختوا
اجتنا

از استراحت بصورت درازکشیده بعد از مصرف

شدهاند تنها ارتباط یافتت شتده میتا بتدتر شتد عالئتم

وعده غذایي .تنهتا  12درصتد از بیمتارا در ایتن نمونته

بیمتتاری و مصتترف تنبتتاکو ،الکتتل و پوزیشتتن بتتهپشتتت

مدارک مشتاورهای درمتورد اصتالحات ستبک زنتدگي

خوابیده بوده است و ارتباط میا شواهد فیزیولومیکي و

دریافت کردند .از میا این بیمارا  31 ،درصد در متورد

بالیني با بیماری ریفالکس معده به متری ضعیف و متناقض

تغییرات تغذیهای 21 ،درصد تترک ستیگار و الکتل28 ،

بوده (سط ج ،د و ه) و مطالعتات ستط التف در متورد

درصد باال برد سر تختختوا و  21درصتد اجتنتا از

اثربخشتتي اصتتتالحات شتتتیوه زنتتتدگي تنهتتتا بتتته چنتتتد

استتتراحت بصتتورت درازکشتتیده بعتتد از وعتتده غتتذایي

کارآزمتتایي بتتالیني محتتدود بتتوده استتت( )23کتته م یتتد

مشاوره دریافت کرده بودند .این مدارک نشا متيدهتد

نبود رمیم غذایي در طب متدر (ارائته شتده

که بیمارا مبتال بته ریفالکتس معتده بته متری در متورد

برای گروه کنترل در این مطالعه) نسبت به رمیم متناسب

اصتالحات ستبک زنتتدگي توصتیه شتتده مشتاوره کتتافي

با مزاج در این بیمارا بتوده استت و از طرفتي آمتوزش

دریافت نمتيکننتد( .)02البتته بایتد ایتن نکتته را در نظتر

تغذیه برحسب مزاج ميتواند بتهعنتوا روشتي جدیتد و

داشت که این مطالعه درواقع به فقدا مشاورهای کافي و

م ثرتر مطر باشد.

کامتتل در طتتب نتتوین بتترای بیمتتارا مبتتتال اشتتاره دارد،

اثربخ

شاید بتوا علت تناقضات موجود در مورد ایتنکته

درحاليکه در این مطالعه سعي شد تمامي نکات موجود

آیا اصالحات سبک زندگي در رفع عالئم بیماری مت ثر

در طب نوین برای گتروه کنتترل بیتا شتود و بتا وجتود

هست یا نه را در عدم آموزش اصالحات سبک زندگي

همگني این دو گروه ،برایند حاصله بترای گتروه کنتترل

یا نقص آ جستجو کرد .بهطوریکه طبق نتتایج مطالعته

متقاعدکننده نبود و این امر نشا دهنده وجود نقصهایي

در گتروه آمتوزش

در رمیم غذایي موجود ميباشد که نیاز به تجدیتدنظر و

تغذیه ( 28نفر معادل  20/0درصد ) و در گتروه کنتترل

ارائه برنامهای جامعتر است .عتالوه بتر ایتن ،طبتق نتتایج

( 20نفر معادل  80/3درصد) تاکنو آموزشتي در متورد

حاصتتله در پتتژوه

حاضتتر 30 ،درصتتد از بیمتتارا در

بیماری دریافت نکرده بودند .در این رابطته متيتتوا بته

گروه کنترل و  22درصد در گروه آموزش تغذیته ،بعتد

مطالعه  Salyersو همکارا در سال  2660تحتت عنتوا

از اتمام دو هفته رمیم غذایي را بهتنهایي کافي ندانسته و

«مشاوره اصالحات ستبک زنتدگي در بیمتارا مبتتال بته

بتته مصتترف قتترص تجویزشتتده روی آوردنتتد کتته نتتتایج

ریفالکس معده به مری» با هدف تعیتین میتزا متدارک

مطالعتته  Dibleyنیتتز بتتا ایتتن یافتتته همختتواني دارد و در

مشتتاوره اصتتالحات ستتبک زنتتدگي در بیمتتارا مراجعتته

مطالعه آ ها نیز بعد از آموزش تغییری در میزا مصرف

ما ،قریب به اتفاقِ واحدهای پژوه

1. internal medicine clinics at the University of Kansas School of
Medicine—Wichita
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البتتته مطالعتتاتي نیتتز در ختتالف جهتتت اصتتالحات

بیمار فعال با تشخیص اولیه یا ثانویه ریفالکتس معتده بته

تأثير تغذیه بر حسب مزاج بر عالئم بيماری ریفالکس

بود .که تمتامي ایتن یافتتههتا م یتد وجتود نقتایص و یتا

آمده آموزش تغذیه برحسب متزاج متيتوانتد در بهبتود

محدودیتهای در رمیتم غتذایي ارائته شتده موجتود در

کیفیت زندگي بیمارا با مزاجهای مختلف تأثیر داشته و

طب نوین ميباشد .با توجه به اینکه میتانگین تبعیتت از

این آمتوزش ميتوانتد بته عنتوا راهکتاری تکمیلتي در

رمیتتم غتتذایي در هتتر دو گتتروه (گتتروه آمتتوزش تغذیتته

بهبود کیفیت زندگي این بیمتارا بته کتار گرفتته شتود؛

11/5

 00/0و گروه کنترل 10/2

 )00/1تقریبا یکستا

همچنین ميتوا نتایج را در اختیار مدیرا پرستاری قرار

بود ،آموزش رمیم غتذایي رایتج طتب متدر در گتروه

داد تا در بخ

کنترل نیز به میزا اندکي موجتب بهبتود عالئتم بیمتاری

توسط پرستارا نظارت کننتد .پیشتنهادات جهتت انجتام

بتاز هتم در مقابتل گتروه

پژوه هتتای بیشتتتر در آینتتده ب تهصتتورت انجتتام همتتین

گردیده است اما ایتن افتزای

گتوارش بتهکتار بندنتد و بتر اجترای آ

مداخله با پیگیری طوالنيتر ملال یکماهه یا سهماهه و یا

آموزش تغذیه بسیار ناچیز است.
در رابطه با محتدودیتهای پتژوه  ،تفتاوتهتای
فردی ،خصوصیات رواني ،ویژگتيهتای شخصتیتي فترد
که تأثیرگذار بر رفتار فترد در تبعیتت از رمیتم غتذایي و
آموزشپذیری ميشد با تخصیص تصادفي گروه مداخله

بررسي تأثیر مداخلته بتر دفعتات و شتدت عالئتم همتراه
بیماری ریفالکس معده به مری توصیه ميشود.

سپاسگزاری
این مقالته استتخراج شتده از پایتا نامته دانشتجویي

و کنترل تا حدودی از این نظر همگتن شتدند .از طرفتي
به منظور همگن شد بیمارا از نظر مزاجي حتداالمکا

مقطع کارشناسي ارشد آموزش پرستاری گرای

سعي شد تمامي عوامل ممکن تحت کنترل باشند ،امتا از

جراحي تحت عنوا بررسي تأثیر آموزش تغذیه بتر حستب

مهمتترین عوامتل تأثیرگتذار کته اعتراض نفستاني استت و

مزاج بر عالئم بیماری ریفالکس معده به مری مي باشتد

پژوهشگر نتوانست بر آ کنترلتي داشتته باشتد تعریتف،

که با کد  216808در حوزه معاونتت پژوهشتي دانشتگاه

درک و میزا تحمل عالئم بیماری از نظر افراد مختلتف

علوم پزشکي مشهد تصویب شده است .به این وسیله ،از

متفاوت بوده که بهتبع آ بر کیفیت زندگي افتراد مت ثر

دانشگاه علوم پزشکي مشهد بته دلیتل تتأمین اعتبتار ایتن

اندازهگیری شد و در

تحقیق ،از مس ولین محترم دانشکده پرستاری و مامایي و

نهایت با آزمو های آمتاری نشتا داده شتد کته ارتبتاط

کارکنا بیمارستا قائم(عج) و دانشکده طب ستنتي ایرانتي

است که به هرحال در این پژوه
معنيداری بامتغیرهای پژوه

پس از آموزش تغذیه ندارد.

داخلي

به خاطر همکاری صمیمانه ،تشکر و قدرداني ميشود.
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