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چكيده
این مطالعه به منظور ارزیابى کیفیت زندگى در پسران  ٨تا  ۱٨ساله مبتال به دیستروفى عضالنى دوشن در
مقایسه با افراد سالم تطبیق داده شده انجام شده است .در مجموع  ٨۵پسر  ٨تا  ۱٨ساله ى مبتال به دیستروفى
عضالنى دوشن و  ۱۳۶گروه شاهد سالم تطبیق داده شده از لحاظ سن ،جنس و محل اقامت ،وارد این مطالعه
شدند .بیماران و یکى از والدین آنها بطور جداگانه نسخه کودك-نوجوان و نسخه والدین پرسشنامه کیداسکرین
فارسى را تکمیل کردند .از دیدگاه کودکان ،کیفت زندگى بیماران در دو زیرگروه ذیل پایین تر گزارش شد:
"فعالیت بدنى و سالمت" ( )p>0.00۱و "دوستان" ( .)p=0.00۵برآورد والدین از کیفیت زندگى کودك بیمار
خود از ارزیابى خود کودکان در زیرگروههاى "فعالیت بدنى و سالمت" ( )p>0.00۱و "خلق عمومى و
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احساسات" ( )p>0.00۱بطور قابل توجهى پایین تر بود .نتایج ما نشان میدهد که پسران مبتال به دیستروفى
عضالنى دوشن کیفیت زندگى نسبتاً رضایت بخشى دارند .ارتقاى زندگى شادتر و امیدوارانه تر از طریق افزایش
حمایت هاى اجتماعى و بهبود دانش والدین در مورد چشم انداز زندگى بهتر براى فرزندانشان ،میّسر است.
 .١مقدمه
دیستروفى عضالنى دوشن ( )DMDشایعترین بیمارى ارثى عضالنى پیشرونده در کودکان با شیوع  ۱در ۴000
پسر است )۱( .با وجود پیشرفت اقدامات تشخیصى و درمانى ،جنبه هاى روانى و زیست محیطى بیماران در
طبابت روزمره کمتر مورد توجه قرار گرفته اند)۲( .
کیفیت زندگى مرتبط با سالمت تعریفى چند بعدى دارد و تأثیر وضعیت سالمت افراد در زمینه هاى جسمى،
روانى و اجتماعى را بر روى کیفیت زندگى شرح مى دهد )۳( .ارزیابى کیفیت زندگى به بخش جدایى ناپذیرى از
درمان هاى آزمایشى تبدیل شده است و سازمان غذا و داروى امریکا ( )ADFنیز استفاده از ابزارهاى ارزیابى
کیفیت زندگى را توصیه میکند)۴( .
کیفیت زندگى مرتبط با سالمت براى ارزیابى نیازهاى سالمت جامعه ،ارزیابى تأثیر اجتماعى بیمارى ها،
شناسایى افراد در معرض خطر و اجراى سیاست هاى بهداشتى متناسب با این مسایل و تخصیص منابع در بخش
سالمت استفاده میشود)۵( .
ارزیابى کیفیت زندگى مرتبط با سالمت در بزرگساالن به خوبى شناخته شده است امّا کاربرد آن در کودکان
سابقه ى طوالنى ندارد .مطالعات قبلى نشان داده که کودکان با استفاده از ابزار متناسب با سن مى توانند کیفیت
زندگى خود را با درجه باالیى از اطمینان گزارش کنند .با این حال ،در شرایطى که کودك به دلیل کمبود
مهارت هاى زبانى-شناختى یا شرایط بیمارى شدید قادر به همکارى نیست ،مشارکت والدین در ارزیابى کیفیت
زندگى مرتبط با سالمت ضرورى و حیاتى است )۶،۷( .البته در چنین مواردى چون پدر و مادر سؤاالت را از
دیدگاه خود پاسخ مى دهند ،ممکن است ارزیابى غیردقیق باشد)٨( .
مطالعات قبلى براى تأثیر بیماری دوشن روى کیفیت زندگى پسران ،نتایج متفاوتى را گزارش کرده اند .در یك
مطالعه کاهش کیفیت زندگى در این بیماران تنها در گروه فیزیکى نشان داده شده است؛ در حالى که مطالعات
دیگر ،کاهش در تمام زیرگروه هاى مرتبط با کیفیت زندگى را در مقایسه با گروه کنترل تطبیق داده شده از نظر
سنّى نشان داده اند)٩-۱۳( .
مطالعات انگشت شمارى سطح توافق بین گزارش کودکان و گزارش والدین از کیفیت زندگى مرتبط با سالمت را
بررسى کرده اند .در دو مطالعه ى جداگانه ،برى و همکاران و دِیوس و همکاران نشان داده شده که برآورد
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والدین از کیفیت زندگى فرزندان خود در زیرگروه "خلق عمومى و احساسات" از برآورد خود کودکان پایین تر
بوده است)۲،۱۳( .
تا آنجایى که نویسندگان این مقاله اطالع دارند ،هیچ مطالعه اى در خصوص ارزیابى کیفیت زندگى مرتبط با
سالمت در کودکان و نوجوانان مبتال به بیماری دوشن در ایران انجام نشده است .بنابراین این مطالعه با هدف
بررسى کیفیت زندگى مرتبط با سالمت در پسران  ٨تا  ۱٨ساله ى مبتال به بیماری دوشن در مقایسه با گروه
شاهد سالم و تطبیق یافته با استفاده از پرسشنامه ى  ۲۷موردى کیداسکرین نسخه هاى خود-ارزیابى کودك و
ارزیابى والدین انجام شده است.
 .٢بيماران و روش ها
 - ۱.۲بیماران
این مطالعه بر روى  ٨۵پسر  ٨تا  ۱٨ساله ى مبتال به بیماری دوشن ساکن تهران که تحت نظر بخش مغز و
اعصاب مرکز طبی کودکان و انجمن دیستروفى عضالنى ایران بودند،دانجام شده است .سازگار شدن بیماران و
والدین آنها با بیمارى دلیل انتخاب این گروه سنّى بوده است .معیارهاى ورود به مطالعه شامل موارد ذیل بود:
سن ( ٨-۱٨سال) ،سکونت در تهران ،تصویر بالینى بیمارى ،سطح باالى آنزیم هاى عضالنى و تشخیص تأیید
شده بیماری دوشن توسط بیوپسى یا تست ژنتیك .گروه کنترل شامل  ۱۳۶کودك سالم بود که از نظر سن،
جنسیت و محل سکونت تطبیق داده شدند .جهت تسهیل و قابلیت اطمینان ،هم بیماران و هم گروه شاهد آنها
از یك مدرسه انتخاب شدند .تمام کودکان گروه کنترل داوطلب شرکت در این مطالعه بودند .پس از دریافت
توضیح در مورد هدف این مطالعه و ارایه ى رضایت شخصى ،شرکت کنندگان بطور داوطلبانه وارد مطالعه
شدند.

 - ۲.۲ابزار ارزیابى
در پرسشنامه اول ،اطالعات شخصی ،اطالعات دموگرافیك ،اطالعات مربوط به تاریخچه خانوادگی و پزشکی،
تصویر بالینی ،درمان ها و اقدامات حمایتی و نتایج آزمایشات تشخیصی مانند آنزیم های عضالنی ،بیوپسی و
آزمایش ژنتیك جمع آوری شد .عالوه بر این ،پرسشنامه  ۲۷موردی کیداسکرین برای ارزیابی کیفیت زندگی
استفاده شد .نسخه ی خود-ارزیابی کودك و نوجوان و نسخه ی والدین این پرسشنامه با معیارهای جمعیت
ایرانی  ٨تا  ۱٨ساله تطبیق داده شد )۱۴( .این پرسشنامه توسط کودکان و والدین هر دو گروه به ترتیب و در
][3

منزل تکمیل شدند .در کشور ما مادران وقت بیشتری را در منزل میگذرانند .بنابراین ،پرسشنامه ى والدین
توسط مادر تکمیل شده است مگر اینکه دسترسى به مادر ممکن نبود .پرسشنامه کیداسکرین ،یك پرسشنامه ى
معتبر و قابل اعتماد براى ارزیابى کیفیت زندگى در کودکان و نوجوانان  ٨تا  ۱٨ساله ى بیمار و سالم است.
( )۱۵این پرسشنامه شامل  ۵زیرگروه اصلى است:
 .۱فعالیت بدنى و سالمت ( ۵مورد)
 .۲خلق عمومى و احساسات (۷مورد)
 .۳خانواده و وقت آزاد ( ۷مورد)
 .۴دوستان ( ۷مورد)
 .۵مدرسه و یادگیرى ( ۴مورد)
هر مورد ،تناوب یا شدت یك رفتار یا احساس را از طریق مقیاس -۵امتیازى لیکِرت (=۱هرگز=۲ ،بندرت،
=۳اغلب=۴ ،اکثر مواقع=۵ ،همیشه) ارزیابى مى کند .دوره ى فراخوان ،یك هفته پس از پاسخ دادن به پرسشنامه
بود .نمرات براى هر زیرگروه بصورت جداگانه محاسبه شد و با میانگین ( ۵0 )Mو انحراف معیار ( ۱0 )DDتغییر
داده شد .نمرات باالتر نشان دهنده کیفیت زندگى بهتر مرتبط با سالمت بودند)۱۶( .
-۳.۲جمع آورى داده ها
یك بخش از بیماران و والدینشان در درمانگاه سرپایى مغز و اعصاب و باقى پس از تنظیم قرار مالقات از طریق
تلفن توسط انجمن دیستروفى عضالنى ایران ،در منزلشان بازدید شدند .افراد مورد نظر پس از دریافت توضیحات
مربوط به مطالعه بصورت داوطلبانه وارد مطالعه شدند و سپس نسخه ى کودك-نوجوان و والدین پرسشنامه
کیداسکرین  ۲۷سؤالی را در منزل تکمیل کردند .همچنین به والدین اطمینان داده شد که در صورت انصراف از
شرکت در مطالعه ،تأثیرى روى روند درمان و مراقبت از فرزندان اتفاق نخواهد افتاد .اطالعات دموگرافیك،
سابقه ى خانوادگى و پزشکى ،وضعیت بالینى ،آزمایشات تشخیصى و درمان هاى حمایتى بیماران از طریق
پرسشنامه ى دیگرى جمع آورى شد .گروه شاهد از میان پسران سالم مدارسى که بیماران در آنها بودند ،تشکیل
شد .کودکان گروه شاهد و والدین آنها هم پرسشنامه ها را تکمیل کردند.
 -۴.۲آنالیز آمارى
تمام داده هاى جمع آورى شده از شرکت کنندگان در یك پایگاه اطالعاتى کامپیوترى ثبت شد .نرمال بودن
داده ها با آزمون  DonlioK–vorooooloKبررسى شد .در صورت نرمال بودن توزیع داده ها ،تجزیه و
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تحلیل با استفاده از آزمون هاى پارامتریك انجام شد .تمام متغیرهاى پیوسته بصورت میانگین  -/+انحراف معیار
و متغیرهاى مطلق بصورت عدد (درصد) بیان شدند .آزمون نمونه مستقل t-براى مقایسه نمرات کیفیت زندگى
مرتبط با سالمت بین دو گروه مورد و شاهد استفاده شد .بمنظور بررسى اثر متغیرهاى جمعیتى (دموگرافیك)
روى زیرگروه هاى مختلف کیفیت زندگى ،آزمون رگرسیون خطى انجام شد .براى مقایسه ى نگرش کودك و
والد روى زیرگروه هاى مختلف کیفیت زندگى ،آزمون  paired t-testانجام شد .همبستگی بین نگرش
کودك و والد در مورد زیرگروه هاى مختلف کیفیت زندگى با استفاده از آزمون همبستگى پیرسون
) (Pearsonمورد بررسى قرار گرفت .مقادیر  pکمتر از  0۵.0از نظر آمارى معنى دار در نظر گرفته شد.
 .٣نتايج
 - ۱.۳توصیف نمونه
گروه بیماران شامل  ٨۵پسر  ٨-۱٨ساله مبتال به بیماری دوشن (متوسط سن  )۳۴.۳ -+ ۶.۱۲و گروه کنترل
شامل  ۱۳۶پسر  ٨-۱٨ساله سالم تطبیق داده شده از نظر سنّى (متوسط سن  )۱.۱۲ +-۵۱.۲بود.
 - ۲.۳تحلیل مقایسه اى کیفیت زندگى مرتبط با سالمت در کودکان سالم و بیمار:
کیفیت زندگى در کودکان سالم و پسران مبتال به دوشن از دیدگان خود کودکان و از دیدگاه والدین توسط
پرسشنامه کیداسکرین بررسى شد .از نظر کودکان و نوجوانان نمرات پایین قابل توجه در گروه بیماران در دو زیر
گروه ذیل دیده شد" :فعالیت بدنى و سالمت"  p>00۱.0و "دوستان"  .p=00۵.0در حالیکه نمرات در سایر
زیرگروه هاى کیفیت زندگى بین دو گرون بیمار و سالم یکسان بودند( .جدول )۱
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جدول ۱
امتیاز  ۵زیرگروه کیداسکرین (نسخه کودك-نوجوان  ،نسخه والدین) در گروه بیمار و کنترل

گروه بيمار

گروه كنترل

ميانگين (انحراف

ميانگين (انحراف

معيار)

معيار)

p - value

كودک-نوجوان
)۳۷.۱۱( ۷۷.۵۱

>00۱.0

)۳۱.٩( ۳۷.۴۶

0.54

خانواده و وقت آزاد

)۳۱.٩( 0۵.۵0

)۷٨.٨( 0۶.۵0

0.99

دوستان

)۷۶.۱۲( ٨۵.۳٨

)۶۳.٨( ۲٩.۴۳

0.005

مدرسه و یادگیرى

)۶۶.۱0( 0۵.۵۱

)۱۵.٩( ۶0.۵۲

0.25

فعالیت بدنى و سالمت

)۵۴.۷( ۶۲.۳٨

خلق عمومى و احساسات )۵0.۱۱( ۵۱.۴۵

والدين
)۴٨.٩( ۱٨.۴٨

>00۱.0

خلق عمومى و احساسات )۴۶.٩( ۲۱.۳٩

)۳۲.۱0( ٩۶.۴۴

>00۱.0

خانواده و وقت آزاد

)۲۲.٩( ۵۵.۴٩

)۴۱.۱0( ۴۵.۴٩

0.94

دوستان

)۲0.۱۲( ۳۷.۳٩

)۱۱.۱0( ۲۵.۴۷

>00۱.0

مدرسه و یادگیرى

)٩۶.۱۱( ۴۷.۴٩

)0۴.۱0( ۶۴.۴۶

0.07

فعالیت بدنى و سالمت

)۶۶.۷( ۴۴.۳۶
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جدول ۲
اثر متغییرها بر  ۵زیرگروه کیداسکرین نسخه کودك-نوجوان در گروه بیمار

متغير

فعالیت بدنى و خلق عمومى و خانواده و وقت دوستان
آزاد

سالمت

احساسات

سن (سال)

)۲۷.0( -۱۵.۱

)۳٩.0( 0۲.0 )۴٨.0( - ۱٩.0

راه رفتن

)٩۶.۱( ۵۶.۲

مدرسه

و

یادگیرى
)۵0.0(- ۳۳.۱

0۲٨.0

-

()۴۵.0
)۲٨.۲( ۱۴.۳

)۵۳.۳( ٨٨.۱

)۲۷.۳( ۴۷.0 )۶٨.۳( - ٨۳.0

(خير\بلی)
نشستن

)٨۳.۲(- 0۳.۶ )۵۷.۱( - ۷٨.۳

)٩۴.۲( ٨۷.۴ )۳0.۲( - ۴۷.۴

)۶۲.۲( - ۳۵.۴

(خير\بلی)

 - ۳.۳اثر سن ،توانایى راه رفتن و نشستن بر زیرگروه هاى مختلف کیفیت زندگى
در گروه بیمار ،تأثیر سن ،توانایى راه رفتن و نشستن روى زیرگروه هاى مختلف کیفیت زندگى از دیدگاه والدین
بررسى شد .نتایج این تجزیه و تحلیل در جدول  ۲نشان داده شده است .با افزایش سن ،تفاوت قابل مالحظه اى
در زیرگروه هاى "فعالیت بدنى و سالمت" [( ]B:-۱۵.۱ ، )p>00۱.0و "دوستان" [( ]B:-۳۳.۱ ، )p=0۱.0دیده
شد .از سوى دیگر ،در بیمارانى که قادر به نشستن نبودند در مقایسه با بیمارانى که مى توانستند بنشینند،
تفاوت قابل مالحظه اى در زیرگروه هاى "فعالیت بدنى و سالمت" [( ]B:-۷٨.۳ ، )p>0۱.0و "خلق عمومى و
احساسات" [( ]B:-0۳.۶ ، )p>0۳.0دیده شد.
 - ۴.۳مقايسه بين ارزيابى بيمار و والدين از كيفيت زندگى مرتبط با سالمت:
جدول  ۳نتایج ارزیابى کودکان و والدین را از زیرگروه هاى مختلف کیداسکرین در گروه بیمار مقایسه مى کند.
تفاوت عمده اى بین ارزیابى کودکان و والدین در زیرگروه هاى "فعالیت بدنى و سالمت"  t=٩.۳ ، p>00۱.0و
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"خلق عمومى و احساسات"  t =٨.۵ ، p>00۱.0دیده شد .به عبارتى ،برآورد كيفيت زندگى مرتبط با
سالمت از نظر والدين در اين دو زيرگروه واضحاً از برآورد خود بيماران كمتر بوده است)p>00۱.0( .
ضریب همبستگى بین نگرش والدین و کودکان در زیرگروه هاى "فعالیت بدنى و سالمت"" ،خلق عمومى و
احساسات"" ،خانواده و وقت آزاد"" ،دوستان" و "مدرسه و یادگیرى" به ترتیب  ۶۶.0 ،۵0.0 ،۵۵.0 ،۷۷.0و
 ۶۶.0بود و تمام این مقادیر ،از نظر آمارى معنى دار بودند (.)p>00۱.0
جدول ۳
امتیاز  ۵زیرگروه کیداسکرین (نسخه کودك-نوجوان  ،نسخه والدین) در گروه بیمار

متغییر

کودك-نوجوان

p - value

والدین

میانگین (انحراف معیار)
)۶۶.۷( ۴۴.۳۶

(>00۱.0)۱

)۴۶.٩( ۲۱.۳٩

(>00۱.0)۲

خانواده و وقت آزاد

)۳۱.٩( 0۵.۵0

)۲۲.٩( ۵۵.۴٩

0.64

دوستان

)۷۶.۱۲( ٨۵.۳٨

)۲0.۱۲( ۳۷.۳٩

0.62

مدرسه و یادگیرى

)۶۶.۱0( 0۵.۵۱

)٩۶.۱۱( ۴۷.۴٩

0.12

فعالیت بدنى و سالمت

)۵۴.۷( ۶۲.۳٨

خلق عمومى و احساسات )۵0.۱۱( ۵۱.۴۵

)۱( t = ٩.۳
)۲(t = ٨.۵
 .٤بحث
مطالعه حاضر نشان داد که از دیدگاه کودکان و نوجوانان ،کیفیت زندگى پسران مبتال به بیماری دوشن در
مقایسه با گروه کنترل سالم در تمام زمینه ها به جز" :فعالیت بدنى و سالمت" و "دوستان" نمرات زیرگروه هاى
"خلق عمومى و احساسات"" ،خانواده وقت آزاد" " ،مدرسه و یادگیرى" در دو گروه مشابه بود که این نشان
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میدهد ابتال به دوشن روى این زیرگروه ها تأثیرى ندارد .در مطالعه ى انجام شده توسط اوپسال و همکاران روى
 ۴0بیمار ،کیفیت زندگى در زیرگروه "فعالیت بدنى و سالمت" پایین تر گزارش شده در حالى که نمرات سایر
زیرگروه ها در گروه هاى بیمار و کنترل مشابه بوده اند )٩( .با این حال ،در تمام مطالعات دیگر قبلى ،تمام
زیرگروه هاى کیفیت زندگى در دوشن نسبت به گروه کنترل پایین تر بوده اند )۱0-۱۳( .ما معتقدیم که اندازه
نمونه بزرگتر مطالعه ما ،اندازه گروه شاهد که تقریباً دو برابر گروه بیمار بود و نوع پرسشنامه مى تواند این
اختالفات را توجیه کند .در مطالعه ى ما ،با افزایش سن ،کیفیت زندگى تنها در زیرگروه هاى "فعالیت بدنى و
سالمت" و "دوستان" افت واضح داشت.
يافته هايى كه قبالً در اين بخش ذكر شده نشان مى دهد كه پسران مبتال به بيماري دوشن على رغم
ماهيت پيشرونده ى بيمارى و محدوديت در فعاليت هاى فيزيكى و ارتباط با دوستان ،نگرش مثبتى
نسبت به زندگى دارند .بتابراین ،به منظور حفظ این نگرش مثبت ،نظام سالمت بایستى طرحى جهت بهبود
حمایت اجتماعى از این بیماران و تسهیل مشارکت آنها در فعالیت هاى اجتماعى ایجاد و پیاده سازى کند .این
طرح ممکن است شامل امکانات توانبخشى در منزل ،مشاوره ى حمایتى توسط مددکاران اجتماعى براى خانواده
ها و برنامه هاى آموزشى-تفریحى براى بیماران و والدین آنها باشد.
در مطالعات قبلى ،نگرش و دیدگاه والدین در مورد احساسات و عواطف کودكِ خود پایین تر از ارزیابى خود
کودکان بود )۲،۱۳( .در مطالعه ى ما ،نگرش کودکان مبتال به بیماری دوشن در زیرگروه "خلق عمومى و
احساسات" بهتر از نگرش والدینشان بود و ارزش ضریب همبستگى بین نگرش والدین و فرزندان مبتالى آنها
چشمگیر بود .یك توضیح احتمالى براى این اختالف این است که پدر و مادر احساسات منفى خود را به عنوان
پایه اى براى برآورد محدویت فرزند خود قرار مى دهند .بنابراین ،ایجاد شبکه هاى اجتماعى براى حمایت از
خانواده ى بیماران توصیه مى شود .عالوه بر این ،به منظور احساس آرامش و اعتماد بیشتر و براى ادامه ى
اقدامات درمانى-حمایتى و ایجاد امید بیشتر ،والدین باید از تفاوت نظر بین آنها و فرزندانشان آگاه باشند .نتایج
این مطالعه در خصوص نگرش کودکان و والدین آنها بر اهمیت پرسشنامه هاى خود-ارزیابى کیفیت زندگى در
مبتالیان بیماری دوشن تأکید مى کند.
یکى از محدودیت هاى مطالعه ى ما این بود که در آن پرسشنامه ى کمّى براى ارزیابى عملکرد حرکتى استفاده
نشده است .اوپسال و همکاران ،پس از ارزیابى وضعیت عملکردى بیماران با استفاده از معیارهاى Vignosو
 ،Brookeنتیجه گیرى کردند کودکانى که توانایى حرکت یا نشستن خود را از دست داده اند و توانایى استفاده
از دستهایشان کاهش یافته بود ،عشق و درك بیشترى از سوى والدین دریافت کرده اند و این امر موجب افزایش
خوشحالى آنها در خانه شده اند)٩( .
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در مطالعه ى ما ،بیمارانى که توانایى خود را براى راه رفتن از دست داده اند ،افت روحى-روانى قابل توجهى را
تجربه نکردند ،در حالى که بیمارانى که قادر نبودند بدون کمك بنشینند ،دچار افت عاطفى و خلقى شدید
شدند .به عبارت دیگر ،یکى از دالیل افت عاطفى و خلقى مى تواند عدم حمایت روانى در عین پیشرفت بیمارى
باشد .با این حال ،از دست دادن قدرت و عملکرد بدنى بطور گسترده ،به خودى خود مى تواند از علل افت خلق
با وجود حضور حمایت باشد .مطالعه ى دیگرى که توسط بایادینى و همکارانش انجام شده ،نشان میدهد که
وقتى خانواده ها در مورد وضعیت بالینى کودك نگرانند وآگاهى بیشترى از ماهیت پیشرونده این بیمارى دارند،
کودکان توجه و مراقبت بیشترى از سوى خانواده دریافت کردند)۱۱( .
 .٥نتيجه گيرى
در خاتمه ،نتایج این مطالعه نشان میدهد که بیماران مبتال به بیماری دوشن کیفیت زندگى نسبتاً رضایت بخشى
دارند .عالوه بر این  ،این بیماران على رغم ماهیّت پیشرونده ی بیماری شان ،محدودیت در فعالیت هاى بدنى و
محدودیت ارتباط با دوستان ،نگرش مثبتى نسبت به زندگى دارند .بنابراین ،در راستاى حفظ این نگرش مثبت،
نظام سالمت باید طرحى جهت بهبود حمایت اجتماعى از پسران مبتال به بیماری دوشن و خانواده هاى آنها
طراحى و اجرا کند و مشارکت آنها را در این فعالیت هاى اجتماعى تسهیل کند.
سپاسگزارى
بدین وسیله نویسندگان این مقاله از خانم رامك حیدرى و خانم ندا انیسى از انجمن دیستروفى عضالنى ایران
براى کمك هاى ارزشمندشان در جمع آورى داده ها؛ از دکتر پیمان جعفرى و خانم سارا گرشاد براى محاسبه
ى داده ها؛ از تمام پدران ،مادران و بیماران شرکت کننده در این مطالعه و همچنین از مقامات محترم معاونت
پژوهشى دانشگاه علوم پزشکى تهران (شماره کمك هزینه )۱00۱0۲۷۳:براى حمایت مالى و محاسبه اى ،نهایت
سپاسگزارى را دارند.
پایان نامه دوره ی فوق تخصصی دکتر مرتضی حیدری فوق تخصص مغز واعصاب کودکان
مترجم :دکتر مهشید قره داغی
كپی برداري از اين مطلب با ذكر نام انجمن حمايت از مبتاليان به ديستروفی و نام نويسنده و مترجم محترم بالمانع
است.
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