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Cluster RCT of case management on patients' quality of life and caregiver 
strain in ALS   

 في  الرعاية على القائمين وارهاق الحياة جودة على الحالة إدارة  لتأثير  محكومة عشوائية دراسات سلسلة
 .الوحشي الضموري التصلب مرض

 
 

   ، وجودة الرعاية المحسوسةالرعاية على القائمين ارهاقالحياة،   على جودة  لدراسة تأثير إدارة الحالة :الغاية
 ) والقائمين على رعايتهم.ALS( الوحشي الضموري التصلبفي المرضى الذين يعانون من مرض 

ق الرعاية متعددة فرمتعددة مع   مراكز في الدراسات العشوائية المحكومة من سلسلةأجرينا  طريقة البحث :
مرضى الذين يعانون إدارة الحالة لل تمتشهرا،  12. خالل الوحشي الضموري التصلب  لمرضي التخصصات

باإلضافة إلى الرعاية المعتادة أو الرعاية المعتادة وحدها. كانت مقاييس   من المرض والقائمين على رعايتهم
)، EF)، مجال األداء العاطفي (ALSAQ-40(  الوحشي الضموري التصلب لتقييم بند االربعين , استبيانالنتائج 

  في البداية. تم تقييم هذه التدابير QOC) ( جودة الرعاية المحسوسة)، وCSIمقدمي الرعاية (  ارهاقومؤشر 
 أشهر. 12و  8و  4  بعدو

  الوحشي الضموري التصلب لتقييم بند االربعين استبيانأي تغييرات في   إدارة الحالة  الي  تؤدي لم النتائج:
)ALSAQ-40 ،( أو ) مجال األداء العاطفيEF ،(ومؤشر ارهاقا  ) مقدمي الرعايةCSI ،(جودة الرعاية وا

مماثلة في كل من  EF و ALSAQ-40  شهرا. كانت درجات 12من خط األساس إلى  QOC) ( المحسوسة
في كلتا المجموعتين  CSIدرجات   . زادت(p = 0.331) المجموعتين في األساس، ولم تتغير مع مرور الوقت 

 ( المحسوسةجودة الرعاية المرضى الذين يعانون من المرض من كال الفريقين  . قيم(p < 0.0001)بشكل كبير
(QOC  والتي لم تتغير بشكل ملحوظ خالل فترة المتابعة.8 متوسطة  درجةب  البدايةفي ، 

أي فائدة   الحالة إدارة تمنح ، لم ALS  في سياق فرق الرعاية متعددة التخصصات لمرض الستنتاجات:ا
 للمرضى الذين يعانون من المرض أو القائمين على رعايتهم.

الدرجة الثالثة أن إدارة الحالة باإلضافة إلى الرعاية متعددة   من  هذه الدراسة دليال تقدم:  تصنيف الدليل
 .ALSالمرضى في  المتعلقة  الحياة ال تحسن بشكل ملحوظ جودة ALS  مرض التخصصات في

Objectives: To study the effect of case management on quality of life, caregiver strain, and perceived quality of 
care (QOC) in patients with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and their caregivers.  

Methods: We conducted a multicenter cluster randomized controlled trial with the multidisciplinary ALS care 
team as the unit of randomization. During 12 months, patients with ALS and their caregivers received case 



management plus usual care or usual care alone. Outcome measures were the 40-item ALS Assessment 
Questionnaire (ALSAQ-40), Emotional Functioning domain (EF); the Caregiver Strain Index (CSI); and the QOC 
score. These measures were assessed at baseline and at 4, 8, and 12 months.  

Results: Case management resulted in no changes in ALSAQ-40 EF, CSI, or QOC from baseline to 12 months. 
ALSAQ-40 EF scores in both groups were similar at baseline and did not change over time (p = 0.331). CSI 
scores in both groups increased significantly (p < 0.0001). Patients with ALS from both groups rated their 
perceived QOC at baseline with a median score of 8, which did not change significantly during follow-up.  

Conclusion: Within the context of multidisciplinary ALS care teams, case management appears to confer no 
benefit for patients with ALS or their caregivers.  

Classification of evidence: This study provides Class III evidence that case management in addition to 
multidisciplinary ALS care does not significantly improve health-related quality of life of patients with ALS. 
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