Demographic and Clinical Characteristics of Multiple Sclerosis
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Abstract
Background and purpose: Multiple sclerosis (MS) is one the most prevalent diseases
associated with neurological and non-traumatic disability in adults. This autoimmune disease affects the
central nervous system (CNS) and manifests different signs and symptoms. The prevalence of disease and
age of onset varies considerably across the world. This study aimed at investigating demographic, clinical
characteristics, and different risk factors in patients with MS.
Materials and methods: The study was performed on 152 MS patients from May 2013-July 2014.
McDonald diagnostic criteria were used for disease diagnosis. Data was recorded and analyzed in SPSS V.17.
Results: The mean age of patients was 31.6 ± 7.3 and females were three times more likely to be
afflicted with MS. Most of the female patients were married. The majority of patients had benign disease
(86.4%), and positive family history of MS was found in 21.2%. Plaque lesions in MRI were seen in 94%
of the patients. Sensory loss, visual impairment and depression were observed in 45.7%, 43.8%, and
9.2%, respectively. Visual impairment was the first sign of the disease that was observed in most of the
patients (41.3%). Fatigue and sexual dysfunction were significantly different between relapse-remitting,
primary progressive, and secondary progressive form of MS (P= 0.05 and P= 0.02, respectively). Fatigue
was associated with disease progression but other symptoms were not significantly different between
three forms of the disease.
Conclusion: Demographic and clinical characteristics of MS in Mazandaran province were
similar to those reported from other countries. MS registry is recommended to record all MS cases in
order to increase knowledge on demographic and clinical characteristics, treatment options, and patient’s
response to medications. Furthermore, high familial prevalence of multiple sclerosis in Mazandaran
province compared with other regions in Iran calls for further genetic analyses.
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چكیده
سابقه و هدف :بیماری مالتیپل اسکلروزیس ( )MSیکی از شایعترین اختالالت عصبی و عامل غیر تروماتیک نااتاانی رر
جاانان اکثر کشارها میباشد MS .ناعی بیماری خار ایمنی است که با ررگیری سیستم اعصاب مرکزی منجر به بروز عالئم و
عاارض گاناگانی میگررر .شیاع این عالئم رر مناطق مختلف و سن ابتالرر مبتالیان به این بیماری متغیار باارا اسات لا ا
این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت رماگرافیک ،بالینی و فاکتارهای خطر بیماران مبتال به  MSانجام شدا است.
مواد و روشها :مطالعه تاصیفی -مقطعی حاضر روی  251نفر از بیماران مبتال به  MSانجام شد که از ارریبهشات 21 21تاا
تیرماا 2121وارر مطالعه شدند .تشخیص بیماری  MSبر اساس تستهای آزمایشگاهی و عالئم بالینی و تایید قطعی آن بار اسااس
کرایتریای مک رونالد انجام گرفت .اطالعات به رست آمدا رر پرسشنامه ثبت گررید و مارر تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت.
یافتهها :میانگین سنی بیماران  12/6 ± 7/1سال بار و نسبت فراوانی زنان به مرران بیش از  1برابر بار و اکثر زنان مبتال ،متأهل
بارند .بیشتر بیماران مبتال به فرم خفیف بیماری بارند ( 66/4ررصد)12/1 ،ررصد سابقه خاناارگی ررجه 2و 1بیماری  MSو 24
ررصد ضایعات پالک رر تصایر  MRIراشتند 45/7 .ررصد از مبتالیان عالئم بیحسی و  41/6ررصد مشکالت بینایی راشتند اما
افسررگی رر 2/1ررصد از مبتالیان ریدا شد .اختالالت بینایی ،اولین عالمت بیماری رر اکثر بیماران ( 42/1ررصد) است .از بین
عالئم مرباط به بیماری ،تنها عالمت ضعف و اختالالت جنسی رر هر سه فرم بیماری (عارکنندا -بهبار یابندا ،پیشروندا اولیه و
ثانایه) ازلحاظ آماری تفاوت معناراری راشت (به ترتیب  p=5/55و  )p=5/51که ضعف رر بیماران با افزایش وخامت بیماری
تشدید میگررر اما رر سایر عالئم تفاوت معنیراری میان سه فرم بیماری مشاهدا نگررید.
استنتاج :ویژگیهای بالینی و اپیدمیالاژیکی  MSرر استان مازندران رر مقایساه باا جهاان و ساایر مراکاز انجامگرفتاه
مشابهت راشته است .راااندازی ثبت نظاممند بیماری  MSرر کشار میتااناد اطالعاات بایشتاری رر خصااو وضاعیت ایان
بیماران ازنظر رماگرافیک ،بالینی ،ناع ررمان و پاسخ به ررمان فراهم نماید اما با تاجه به باال بارن شیاع فامیلی بیماری MS
رر استان مازندران نسبت به سایر مناطق کشار ،بررسیهای بیش تر خصاصاً رر زمینه ژنتیک ضرورت مییابد.

مقدمه

مالتیپال اساکلروزیس (،)Multiple sclerosis)MS
از رسته بیماریهای خار ایمنی است که سیساتم عصابی

مرکزی را ررگیر میکند و با ایجار اختالل رر انتقال پیام
عصبی منجر به بروز عالئم و عاارض مختلف میگررر.

این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شمارا  21 -152است که تاسط معاونت تحقیقات و فناوری رانشگاا علام پزشکی مازندران تامین شدا است.
E-mail: rafiei1710@gmail.com
مولف مسئول :علیرضا رفیعی -ساری :کیلامتر  26جارا فرح آبار ،مجتمع رانشگاهی پیامبر اعظم ،رانشکدا پزشکی
 .2استاریار ،گروا اعصاب ،رانشکدا پزشکی ،رانشگاا علام پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .1رانشجای کارشناس ارشد ایمانالاژی ،کمیته تحقیقات رانشجای ،رانشگاا علام پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .1استار ،گروا ایمانالاژی ،مرکز تحقیقات بیالاژی سلالی و مالکالی ،رانشکدا پزشکی ،رانشگاا علام پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .4استاریار ،گروا ایمانالاژی ،مرکز تحقیقات بیالاژی سلالی و مالکالی ،رانشکدا پزشکی ،رانشگاا علام پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .5کارشناس ارشد بیالاژی مالکالی ،مرکز تحقیقات بیالاژی سلالی و مالکالی ،رانشکدا پزشکی ،رانشگاا علام پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .6رانشیار ،گروا ایمانالاژی ،مرکز تحقیقات ایماناژنتیک ،رانشکدا پزشکی ،رانشگاا علام پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .7رانشجای رکترای نشخیص سالمت رر بالیا و فاریت ها ،رانشکدا مدیریت و اطالع رسانی پزشکی ،رانشگاا علام پزشکی ایران ،تهران ،ایران
تاریخ تصایب 2124/2/6 :
تاریخ ارجاع جهت اصالحات 2124/2/6 :
 تاریخ رریافت 2124/5/26 :
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واژه های کلیدی :مالتیپل اسکلروزیس ،فاکتارهای خطر ،یافته های بالینی
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محمود عابدینی و همکاران

این بیماری اغلب جاانان را مباتال میکناد و بایشتار رر

تشخیص بیماری  MSروشهاای متعادری وجاار رارناد

افرار  15تا  45سال مشاهدا میشار( MS .)1،2رر زنان 1

مثالً تصایربرراری با مغناطیس ) )MRIو پتانسیل برانگیخته

تا  1برابر مرران بروز مینماید( .)1طبق جدیادترین آماار

بینایی ( )VEPو بررسی مایع مغزی -نخاعی کاه از میاان

بهرستآمدا ،تعدار بیماران مبتال به  MSاز سال  1556تا

آنها  MRIمغزی مفیدترین روش تشخیصی معرفی شدا

سال  ،1521رویست هزار نفر افزایش پیاداکررا اسات و

است( .)22امروزا از روشهای ررمانی متعدری برای این

هماکنان حدور رو میلیان و سیصد هزار نفر مبتال به این

بیماری استفارا میشار و اغلب این راروها برای کااهش

بیماری رر جهان وجار رارر و شیاع این بیماری رر جهان

سرعت پیشرفت بیمااری و کاساتن از عالئام آزاررهنادا

 11رر  2555555نفر برآورر شادا اسات( .)4شایاع ایان

آن میباشااد .ازجملااه ایاان راروهااا میتاااان بااه تجااایز

بیماااری رر کشااار ایااران متاسااط بااارا و رر حدفاصاال

اینترفرون بتا اشارا نمار .بااینوجار هنااز ررماان قطعای

کشارهای اروپایی و آسیای شرقی میباشد حاالآن کاه

برای  MSپیدا نشدا است( .)21رر مبتالیان به  MSعالئام

بیماری رر مناطقی با آبوهاای معتدل شیاع بایشتاری

مختلفی باروز مینمایاد .بیمااران رراار کااهش تااناایی

رارر( .)5آمار رقیقی از شیاع این بیماری رر ایران وجار

فعالیتهای جسمی و فعالیتهای روزانه خار میشاند و

ندارر اما شیاع  57رر  255555نفار بارای کشاار ایاران

رر نتیجه ایان بیمااری میتااناد باهعناان تهدیادی بارای

تخمین زرا میشار و استان مازندران نیز جاز منااطق باا

استقالل و تاانایی فرر برای مشارکت مؤثر رر خااناارا و

شیاع متاسط به باال میباشد( .)1علل این بیماری تاکنان

جامعه باشد( .)21از آن جایی کاه اباتال باه بیمااری هاای

مشخص نشدا است اما رر مطالعات مختلف مجماعاهای

خارایمن هم ران  MSررجهان سایر صاعاری راشاته و

از عاامل خطر برای آن مطرح نمارااند .استعدار ژنتیکی

شیاع بیماری  MSرر استان مازندران متاسط به باال مطرح

فرر همانند میگرن ( ،)6-6ساابقه فاامیلی ،عاامال عفاانی

شدا است( ،)1این مطالعه با هدف به روزرسانی وضاعیت

مختلف بهویژا ویاروس ابشاتین باار( ،)6سایگار ،کمباار

رماگرافیک و بالینی بیماران مبتال به  MSانجام شد.

ویتامین  ،Dمنطقه جغرافیایی و استرس ازجمله این عاامل
محساب میشاند( )6و با تاجه به ررگیری غاالف میلاین

مواد و روش ها

ریدا میشار که بساته باه ناااحی ررگیار ،ایان عالئام و

بیماران مبتال به  MSصارت گرفت که از ارریبهشت ماا

عاااارض خااار را بااارز میکننااد .از جملااه نااااحی کااه

 2121تااا تیرماااا  2121وارر مطالعااه شاادند .تشااخیص

بیشترین ررگیری را رارند میتاان باه اعصااب بیناایی،

بیماری  MSبر اساس تساتهای آزمایشاگاهی و عالئام

مخ ،مخچه ،ساقه مغز و نخاع اشارا نمار( .)2از عاارضی

بالینی بار .رر ایان مطالعاه تاییاد قطعای اباتال باه  MSبار

با فراوانی بیشتر میتاان به اختالل بینایی ،فلج اسپاتیک

اساس کرایتریای مک رونالد( )21و تاسط نارولاژیست

اندامها و عدم تعارل ،اخاتالل عملکارر ارراری ،اخاتالل

مجرب با اساتفارا از روشهاای تشخیصای مختلاف هام

عملکرر جنسی ،کرخ شدن ،ضاعف و افساررگی اشاارا

ران  MRIو  VEPو بررسی مایع مغزی -نخاعی ،ماارر

نمار(.)25

تأییااد قاارار گرفاات .قباال از انجااام مصاااحبه از بیماااران

بیماری  MSبر اساس سیر بالینی باه اناااع عارکننادا-

رضایتنامه کتبی اخ گررید .پرسش نامه سااختار یافتاه

بهباااار یابنااادا ( ،)Relapsing-Remittingپیشرونااادا

شامل اطالعات رماگرافیک مانند اطالعات فرری (سن،

اولیاااه ( )Primary-Progressiveو پیشرونااادا ثانایاااه

جنس ،ملیت ،نژار) ،ساط تحصایالت ،وضاعیت تأهال،

( (Secondary-Progressiveتقساایم میگااررر( .)1باارای

اشتغال ،ناع و محل سکانت ،ساابقه مصارف رخانیاات،
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سیستم اعصاب مرکزی عالئام مختلفای رر ایان بیمااران

مطالعه تاصایفی -مقطعای حاضار روی  251نفار از

ویژگيهای بيماران مبتال به مالتيپل اسكلروزیس

سااابقه خاااناارگی بیماااری ،ساان شااروع بیماااری ،ماادت

رامنه سنی بیماران شرکتکنندا  26تا  46سال با میانگین

بیمااااری ،ارزیاااابی میااازان نااااتاانی بااار اسااااس معیاااار

 12/6 ± 7/1سال بار (جدول شمارا  )2که نشان میرهد

نمااارابنااادی وضاااعیت نااااتاانی باااه صاااارت گساااتررا

بیشتر افرار مبتال رر هنگام تشاخیص بیمااری جااان تاا

) ،(Expanded disability status scale (EDSSاینادکس

میانسال بارند.

پیشرفت بیماری ،سط اجتماعی -اقتصااری ،مهااجرت،

تعدار  225نفار از بیمااران زن ( 75/1ررصاد) و 16

وضعیت بارراری ،ابتال به عفانتهای ویروسی نظیر عامل

نفر از آنها مرر بارند باهعبارتریگر تعادار زناان بیماار

تبخال ،سرخک ،سرخجه و اوریان ،زندگی پرتنش هماراا

بیش از  1برابر مرران بار .از این تعدار اکثراً متأهل بارند

با استرس مداوم و ناع آسیب مغزی تشاخیص رارا شادا

( 67/2ررصد) .ازنظار ویژگیهاای فرهنگای -اجتمااعی

رر  MRIبارا است .همه بیمااران ازنظار باالینی معایناه و

باایش از نیماای از بیماااران رارای تحصاایالت رانشااگاهی

مصاحبه شدا و اطالعاات پزشاکی آنهاا نیاز بهصاارت

( 52/6ررصااد) بااارا و تنهااا تعاادار معاادوری بااه علاات

گ شااتهنگر از پروناادا پزشااکی شااان اسااتخرا شااد.

بیماری شغل خاار را از رسات رارا بارناد .باا تاجاه باه

معیارهاااای خااارو از مطالعاااه شاااامل راشاااتن ساااابقه

مؤلفههای تعیینکنندا ساط اقتصااری افارار مباتال نظیار

بیماریهای خار ایمن ریگر و یا بیماریهای ریگری که

ناع مسکن ،میزان ررآمد ماهیانه (کمتر از  555هزار تاماان

ازنظر بالینی عالئم مشابه با ایان بیمااری راشاتند ازجملاه

(وضعیت اقتصاری ضعیف) -ررآماد 555555-1555555

سندرم بهجت ،لاپاس اریتماتازیس ،شاگرن ،سیفلیس،
واسکالیت ،لنفامهای گاناگان و هامرناین اخاتالالت
نارورژنراتیا غیراز  MSبار(.)24

پس از جمعآوری کلیه اطالعات ،راراها کدگا اری
شدا و با استفارا از نسخه  27نرمافزار  SPSSمارر تجزیه
و تحلیل آماری قرار گرفت .راراهاای کمای بهصاارت
میااانگین و انحااراف معیااار و میانااه (رامنااه صاادکی) و
راراهای کیفی بهصارت فراوانی مطلق و نسبی گازارش
شدند .همرنین از آمار تحلیلای مربعاات کاای رو بارای
مقایسه فاکتارهای خطر باین فرمهاای مختلاف بیمااری،
شدت بیماری یا جنسیت استفارا شد و برای مقایساه باین
آماری  t-studentو یا کروسکال والیس استفارا گررید.
 p<5/55به عناان سط معنیرار ررنظرگرفته شد.

یافته ها
یافتااههای رماگرافیااک و فاکتارهااای خطاار رر بیماااران
مبتال به MS

میلیان تامان (وضعیت اقتصاری خاب) ،وضاعیت اشاتغال
مشخص گررید که اکثر بیماران مارر بررسای از وضاعیت
متاسطی برخااررار بارناد ( 56/2ررصاد) .باا تاجاه باه
ریسک فاکتارهای شناخته شدا برای بیماری نظیر جنسیت،
عفانت ویروسی  ،EBVسیگار ،استرس ،مهااجرت ،ساابقه
خاناارگی بیماری و کمبار ویتامین ( Dراراهاای منتشار
نشدا) مشخص گررید زنان بیش از  1برابر مرران به MS

مبتال شدااند و 6/6ررصد بیمااران رارای ساابقه مصارف
روزانه  5تا 25ناخ سایگار طای یاک یاا رو ساال قبال از
تشخیص بیماری بارااند و 12/1ررصد آنان رارای سابقه
خاناارگی بیماری رر بستگان ررجه  2و  1بارند .بیش از
 55ررصد بیماران سابقه زندگی پر تنش را بیان میکررناد
و  11/1ررصد سابقه مهاجرت به شهر ساری و  12/4ررصد
ابتال به بیماریهای ویروسی شامل هرپس سیمپلکس انسانیا
 EBVرا ذکر کررند.
ویژگیهای بالینی بیماران MS

جدول شمارا 1خصاصیات بالینی و تشخیصی بیماران

جامعه آماری این مطالعه را  251بیمار مبتال باه MS

 MSرا نشان میرهد .میانه سن شروع بیماری  16ساال و

مراجعهکنندا به انجمن  MSمازندران تشاکیل میرارناد.

متاسط مدت تشخیص بیماری تا زمان ورور به مطالعه 1
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راراهای کمّی بسته به نحاا تازیع راراها از آزمانهاای

تامان (وضعیت اقتصاری متاسط) و ررآمد بیشتار از 1

پژوهشی

محمود عابدینی و همکاران

جدول شماره  :1ویژگیهای رماگرافیک و اجتمااعی– فرهنگای و

خفیاااف ( ،)EDSS <1/5متاساااط ()EDSS=1/5-5/5و

فاکتارهای خطر بیماران مبتال به MS

شاادید ( )EDSS<5/5طبقهبناادی شاادند .اکثاار بیماااران

فراوانی یا میانگین یا میانه

متغیر

12/6 ± 7/1

سن
جنس
زن

(225 )75/1

مرر

(16 )14/6

نسبت زن به مرر

1

وضعیت تأهل
مجرر

(45 )12/6

متأهل

(251 )67/2

مطلقه

(5 )1/1

بیساار

(1 )2/1

سط ساار
تحصیالت ابتدایی

(4 )1/6

تحصیالت متاسطه

(66 )44/4

تحصیالت رانشگاهی

(72 )52/6

اشتغال
(42 )17

بیکار (محصل -غیرمحصل)
شاغل

(55 )11/2

خانهرار

(62 )45/2

سابقه مصرف سیگار

(25 )6/6

مهاجرت

(65 )12/4

سابقه خاناارگی MS

(11 )12/1

سابقه عفانت ویروسی HSV ،EBV

(55 )11/1

زندگی پر تنش

رارای بیماری خفیف بارند بهطاریکاه  66/4ررصاد از
بیماران رارای  EDSSکمتر از  1/5بارا و تنها  1/2ررصد
بیماران رر حالت شدید بیماری به سر میبررناد (نماارار
شاامارا  .)2باایشتاار بیماااران رارای ضااایعات پااالک رر
تصایر  MRIبارند و تنها  6/5ررصد از مبتالیان آتروفی
رر مغز را نشان میرارند 26/5 .ررصاد اخاتالل عملکارر
اسفنگتر مثانه 21/2 ،ررصد اختالل عملکرر جنسای21/6 ،
ررصد اختالل تعاارل 44/1 ،ررصاد اخاتالل بیناایی51 ،
ررصد استرس مزمن و  2/7ررصاد افساررگی راشاتند و
 11/6ررصد از خستگی و ضعف شدید رنج میبررند.
رر مارر اولین عالمت بیماری  42/1ررصد بیمااران
اختالل بینایی 16/5 ،ررصد حسی و تنها 2/1ررصد بیماران
عالئم بینایی -حرکتی را گزارش کررند (نمارار شمارا .)1

(72 )51

100

وضعیت اقتصاری

86.4

90

ضعیف

(55 )11/1

متاسط

(25 )56/2

80

خاب

(25 )2/7

70
60

متغیر

40

فراوانی (ررصد) یا میانه (رامنه صدکی)

سن شروع بیماری (سال) –میانه ()IQR
رورا بیماری (سال) -میانه ()IQR
شاخص ناتاانی ) -(EDSSمیانه ()IQR

20

)2-5/5( 1

9.7

)2-1/5( 2/5

اختالل رفع
ناتاانی جنسی

(15 )21/2

اختالل تعارل

(12 )21/6

افسررگی

(25 )2/7

اختالل بینایی

(66 )44/1

10

3.9

0
شدید

خفیف

متوسط
شدت ناتوانی ()EDSS

نمودار شماره  : 1وضعیت سیر بیماری  MSبر اساس معیار EDSS

(12 )15
7.1

ناع ضایعات مغزی رر MRI
پالک

(241 )24

آتروفی

(25 )6/5

تعدار حمالت – میانه (رامنه)

)2-5( 1

4.5

پیشروندا اولیه
پیشروندا ثانایه

(5 )1/1

میباشااند .باار اساااس معیااار  EDSSبیماااران بااه سااه فاارم
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بینایی -حرکتی
حرکتی

17.3
41.3

بینایی
26.5

45

سال بار که نشان میرهد بیش تر بیمااران تقریبااً جدیاد

بینایی -حسی -حرکتی

1.3

(211 )76/7
(16 )26/2

سایر
1.9

ناع MS
عارکنندا -بهبار یابندا

حسی -حرکتی

40

35

30

حسی
25

20

15

10

5

0

فراوانی ()%

نمودار شماره  : 2اولین نشانه بیماری رر مبتالیان به MS
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خستگی

(52 )11/6

سابقه جراحی

30

)16-11( 16

(16 )26/2

درصد

جدول شماره  :2یافتههای بالینی بیماران مبتال به MS

50

ویژگيهای بيماران مبتال به مالتيپل اسكلروزیس

ویژگیهای رماگرافیک و بالینی اشکال مختلف MS

مبتالیان به  MSبر اساس فناتیا

بیمااری و مرحلاه

و پیشروندا ثانایه باار هررناد ایان اخاتالف معنایرار
نبار .سط

اجتماعی -اقتصاری بیشتر مبتالیاان باه MS

بیماری به انااع عارکنندا -بهباریابندا ،پیشروندا اولیه

متاساط باار کااه ایان یافتااه باهویژا رر مبتالیااان باه ناااع

و پیشروناادا ثانایااه طبقهبناادی شاادند .همااانطار کااه

عارکنندا -بهبار یابندا مشاهار میباشاد .باااینوجار از

جاادول شاامارا  1نشااان میرهااد اغلااب بیماااران از ناااع

نظر سط اجتماعی -اقتصاری و ناع آسیب مغازی تفااوت

عارکنندا -بهبار یابندا ( 76/7ررصد) بارناد و تنهاا رر

آماری معناراری رر این سه گاروا ریادا نشاد .وضاعیت

1/1ررصااد مبتالیااان ،بیماااری از ناااع  MSپیشروناادا-

اقتصاری هار فارر بار اسااس وضاعیت مساکن ،میاانگین

ثانایه بار .رنان ره رر جادول شامارا  1ریادا میشاار

ررآمد ماهیانه و ناع اشتغال فرر ارزیابی شد.

میانگین سنی بیماران مبتال به فرم عارکنندا -بهباار یابنادا
از مبتالیان به رو شکل ریگر بیماری پایینتر بار ولی این
کاااهش ساان ازنظاار آماااری معناایرار نشااد (.)p=5/242
همانگانه که رر کل بیماران نسبت  1به  2برای اباتال رر
زنان نسبت باه مارران مشااهدا شاد ،رر اشاکال مختلاف
بیماری  MSنیز این وضعیت تقریبااً مشااهدا شاد باا ایان
تفاوت که تمامی بیماران مبتال به  MSپیشرونادا ثانایاه
زن بارند (جادول شامارا  .)1ساابقه فاامیلی  MSنیاز رر
 65ررصااد مبتالیااان بااه  MSپیشروناادا ثانایااه و 11/7
ررصد از مبتالیان به  MSعارکنندا -بهبار یابنادا ریادا
شد حالآن که تنها  1/6ررصد بیماران باا  MSپیشرونادا
اولیه رارای سابقه فامیلی این بیمااری بارناد (.)p=5/556
گررااه میااانگین شاااخص گسااترش ناااتاانی رر جمعیاات
بیمار ماررمطالعه پایین بار ( )EDSS=2/61ولی تفااوت
معناایراری ازنظاار شاادت ناااتاانی رر اشااکال مختلااف

جدول شماره  : 3ویژگیهای بالینی و ریساک فاکتارهاا رر اشاکال
مختلف بیماری MS

میانگین سن (سال)
زن /مرر

پیشروندا

سط

عارکنندا -بهبار

پیشروندا

معنیراری
5/242

یابندا n=211

اولیه n=16

ثانایه n=5

15/2 ± 7/1

11/6 ± 7/1

15 ± 7/6

15/62

6 /15

5 /5

5/521

سابقه خاناارگی  ( MSتعدار (ررصد))

)11/7( 17

)1/6( 2

)65( 1

5/556

میانگین سن شروع بیماری (سال)

17/4 ± 7/1

12/1 ± 6/4

12 ± 6/1

5/474

میانگین مدتزمان بیماری (سال)

4/2 ± 4/4

1/4 ± 1/6

1/2 ± 1/7

5/242

میانگین شاخص ناتاانی ()EDSS

2/2 ± 2/2

1.1 ± 2/4

2/6 ± 5/4

5/56

4/7

2/1

شاخص پیشرفت بیماری (میانه)
سط اجتماعی -اقتصاری

1/1
تعدار (ررصد)

5/67

تعدار (ررصد) تعدار (ررصد)

ضعیف

)12/2( 17

)12/1( 22

)15( 2

متاسط

)65/5( 71

)41/2( 21

)65( 4

باال

)6/4( 25

)27/2( 5

5

5/124

مهاجرت

)42/1( 42

)11/2( 2

)45( 1

5/672

بارراری

)45/4( 54

)46/4( 21

)65( 4

5/125

عفانت ویروسی

)16/2( 41

)27/2( 5

)45( 1

5/27

استرس مزمن

)55/1( 64

)12/1( 22

)65( 1

5/1

ناع آسیب مغزی رر MRI

تعدار (ررصد)

تعدار (ررصد) تعدار (ررصد)

پالک

)24/2( 221

)21/2( 16

)65( 4

آتروفی

)5/2( 7

)7/2( 1

)15( 2

5/455

ابتالی بیماران  MSپیشروندا ثانایاه کام تار از رو فارم

مختلف بیماری رر جدول شمارا  4نشان راراشدا اسات.

ریگر بیماری باار ولای آنالیزهاای آمااری تفااوت قابال

همااانطار کااه ریاادا میشااار اخااتالل حساای گزگااز

تاجهی را نشان ندار ( .)p=5/242میانه طال رورا بیمااری

بیشترین شکایت بیماران ( 45/7ررصد) بارا که بهویژا

رر تمام بیماران  1سال بار حالآن که مدت ابتال به بیماری

رر تی های وخیمتر بیماری نظیر فرم پیشروندا اولیه یاا

رر بیماران با  MSعارکنندا-بهبار یابندا و بیماران مبتال

ثانایااه فراوانتاار ریاادا ماای شااار بهطاریکااه 65ررصااد

بااه فاارم پیشروناادا ثانایااه بااهمراتب از بیماااران بااه MS

مبتالیان باه فارم پیشرونادا ثانایاه از ایان مشاکل رناج

پیشروندا اولیه ،بیشتر بار ولای ایان تفااوت معنایرار

میبرند .رر این رساته از مبتالیاان هام رناین اخاتالالت

نشد .فاکتارهاای خطار بیمااری نظیار میازان مهااجرت،

بینایی نیز شیاع زیاارتری رارر .بااینحاال آناالیز آمااری

بارراری ،عفانتهای ویروسای و اساترسهای مازمن رر

این اختالفاات را تأییاد نکارر .تعادار انادکی از بیمااران

ناع عارکنندا -بهبار یابندا بیش تار از پیشروندهاولیاه

افسررا بارند ( 2/1ررصاد) .رر  21/1ررصاد از بیمااران
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بیماری مشاهدا نشد ( .)p=5/56هم رناین گرراه مادت

نتایج مرباط به بررسیهای عالئم بالینی رر فرمهای

پژوهشی

محمود عابدینی و همکاران

جدول شماره  :4مقایسه عالئم بالینی بیماران مبتالبه  MSرر اشکال مختلف بیماری
کل

عارکنندا – بهبار یابندا

پیشروندا -اولیه

پیشروندا -ثانایه

تعدار (ررصد)

تعدار (ررصد)

تعدار (ررصد)

تعدار (ررصد)

اختالل بینایی

)41/6( 64

)14/2( 55

)17( 25

)65( 4

5/156

ضعف و خستگی

)14/1( 52

)12/1( 14

)55( 24

)65( 1

5/55

گرفتگی عضالت حرکتی

)45/1( 65

)12/6( 47

)46/2( 21

5

5/261

حساسیت به گرما

)26/7( 16

)27/2( 15

)16/6( 6

5

5/157

حسی بهصارت گزگز

)45/7( 62

)14/1( 52

)55( 24

)65( 4

5/14

)15( 16

)14/4( 12

)11/2( 2

5

5/121

)21/1( 15

)21/6( 26

)25/7( 1

)15( 2

5/611

اختالل ارراری

)27/2( 16

)26/5( 11

)25/7( 1

)15( 2

5/656

اختالل عملکرر جنسی

)21/1( 15

)2/1( 22

)16/6( 6

)15( 2

5/51

افسررگی

)2/1( 24

)25/2( 21

)7/4( 1

5

5/7

عالمت

ررر
اختالل تعارل

سط معنی راری

فعالیت جنسی ررار اختالل بار که کمترین اختالل جنسی

است( .)26هام رناین وجاار ارتبااط مساتقیم باین زمیناه

( 2/1ررصااد) بااهطار معناایراری رر مبتالیااان بااه MS

ژنتیکی مثبت رر خاناارا و ابتال باه  MSنشاان از الگاای

عارکنندا -بهبار یابندا گزارش شد( .)p=5/51ضعف و

تاارثی ابتال به بیماری میرهد .گزارشهای مختلفای رر

خستگی نیز رر  14/1ررصد بیماران ریادا شاد کاه ایان

مارر نقش سابقه خاناارگی رر بیماری  MSوجاار رارر

عالماات بااا افاازایش وخاماات بیماااری تشاادید مییافاات

( 1تا 11ررصد) که رر این مطالعه سابقه خاناارگی اباتال

بهطاریکه رر مبتالیاان باه فرمهاای پیشرونادا اولیاه و

به  12/1 MSررصد گزارششدا است کاه ایان یافتاه باا

ثانایه ایان یافتاه باهطار معنایراری از  MSعارکننادا–

نتایج مطالعه اصفهان مطابقت رارر( .)27مقطعی بارن این

بهبار یابندا بیشتر باار ( .)p=5/55شاکایت ررر رر 15

مطالعه را میتاان یکای ازرالیال بااالبارن ایان گازارش

ررصد از کل بیماران  MSمشاهدا گررید اما بین سه فرم

مطرح نمار .هررند مطالعات آیندانگر همگروهای الزم

بیماری  MSتفاوت معنیراری مشاهدا نگررید (.)p=5/12

است تا بتااناد وجاار ایان ارتباطاات را تأییاد نمایاد .رر
مطالعه ای سیستماتیک کاه رر ساال 1524رر خاورمیاناه

بحث

انجام گرفت ،رامنه تغییرات شیاع بیمااری  MSرر زناان

رارااندکه این استان بهعناان یک منطقه باا ریساک بااال

عربستان متغیر بار( )26که ایان نسابت رر مطالعاه حاضار

باارای بیماااری  MSمیباشااد( )1بنااابراین تااالش باارای

باایش از 1براباار بااار و از نساابت باااالیی رر مقایسااه بااا

مشخص ساختن علل بیماری و فاکتارهای خطار مارتبط

مطالعات راخل و خار از ایران برخارراراسات( )22کاه

با بیمااری بهشادت میتااناد رر اتخااذ تادابیر ررماانی و

احتماالً به رلیل مقطعی بارن این مطالعه رناین نتیجاه ای

پاایشگیااری مناسااب تأثیرگ ا ار باشااد .محاادورا ساانی

به رسات آمادا اسات .هام رناین مطالعاه حاضار مشاابه

گزارششدا برای بیماری  MSرر کتب مرجع بین  15تاا

مطالعه انجام گرفته رر تهران می باشد که این نسبت 1/7

 45سالگی ذکر شدا است( )25کاه باا نتاایج ایان مطالعاه

گزارش شدا است( )26رر صارتی که رر مطالعه ماارر-

مطابقت رارر .میانگین سنی بیمااران رر ایان مطالعاه نیاز

شاهدی که اخیراً رر کایت انجام شدا است نسابت اباتالی

 12/6 ± 7/1سال برآورر شد .این یافتاهها مشاابه مطالعاه

زنان نسبت به مرران کم تر از رو برابر باار( .)15فراوانای

قبلی انجامگرفته رر مازندران بارا است اما میانگین سان

 MSعارکنندا -بهبار یابندا رر این مطالعه  76/7ررصد

شااروع بیماااری رر کشااارهای انگلاایس  ،12/7عربسااتان

بار که تقریباً مشابه ساایر گزارشهاا رر جهاان میباشاد

 ،15/2ایاااران  16/6و تاااانس  11/4ساااال گزارششااادا

بهطاریکه فراوانی این فارم از بیمااری رر کایات 76/4
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مطالعااات انجااام گرفتااه رراسااتان مازناادران نشااان

نسبت به مرران از  5/6ررکشار عماان تاا  4/1رر کشاار

ویژگيهای بيماران مبتال به مالتيپل اسكلروزیس

ررصد( )15و ایران  65/6تا  67/6ررصد( )12باارا اسات.

باعث کنترل سیر بیماری میشار .میزان عار بیمااری رر

میزان ماارر عارکنندا -بهبار یابندا مانند سایر مطالعات

این مطالعه نظیر سایر نااحی جهان میباشد که رر اغلاب

از ررصد باالتری برخااررار باارا اسات اماا شایاع نااع

ماارر عار بیماری رر سال به کمتر از  1بار (2/2ررصاد)

پیشروناادا اولیااه رر تهااران 7ررصااد و  MSپیشروناادا

میرسد .رفعات عار بیماری رر زنان بایش تار از مارران

ثانایه  5ررصد گزارششدا است( .)22این رر حالی اسات

بار ( 2/25رر مقابل 2/64ررصد) ولی ارتباطی بین سن و

که رر ایان مطالعاه میازان پیشرونادا اولیاه 26ررصاد و

رفعات عار بیماری ریدا نشد .این رر حالی میباشد کاه

پیشروندا ثانایه 1ررصد بهرستآمدا است کاه ررصاد

رامنه عار بیماری از  5/17تاا  2/66رر مطالعاات جهاانی

پیشروندا ثانایه رر مقایسه با مطالعه قبلی انجامشادا رر

اساات( )11و بااا افاازایش ساان ابااتال بااه  MSرفعااات عااار

این استان کم تر گزارششادا اسات( .)1ایان بیمااری رر

بیماری کاهش مییابد.

اساات کااه تقریباااً مشااابه مطالعااه قبلاای انجامگرفتااه رر

مطالعااه  Cossburnو همکاااران( )14همراسااتا میباشااد.

مازناادران بااارا اساات( .)1هاامرنااین رر هماادان باایش از

همرنین شایاع اخاتالل تعاارل (مخچاه) (21/1ررصاد)،

65ررصد بیماران متأهل بارند که با این مطالعه مطابقات

اختالل عملکارر اسافنگتر مثاناه (27/2ررصاد) ،اخاتالل

راشت( .)22ررصاد بااالیی از بیمااران تحصایالت عاالی

عملکرر جنسی (21/1ررصد) و افساررگی (2/2ررصاد)

راشتند که این نسبت رر مطالعه قبلای مازنادران نیاز 2/1

بار .رر مطالعه مزرا و همکاران مشخص شد که یک یاا

برابر بارا است( .)1نتایج این یافتهها با مطالعه انجامگرفته

رند اختالل جنسای رر 41/6ررصاد از بیمااران مباتال باه

رر همدان نیز مطابقت راشات( .)22رر ایان مطالعاه 12/5

 MSوجار رارر و 76/6ررصد از بیماران  MSمشاکالت

ررصد از بیماران سابقه مهاجرت به شهرساتان سااری رر

ارراری رارند( .)15یافتاههای ایان مطالعاه ازنظار اخاتالل

طی  25سال اخیر را راشتند که این آمار مهاجرت نسبت

ارراری و جنسی مشابه شایاع جهاانی باارا اسات( .)4رر

به مطالعاه انجامگرفتاه رر همادان ( 11/6ررصاد) بااالتر

سااال  1521اطلااس بیماااری  MSتعیااین شااد .شااایعترین

میباشااد( .)22از نظاار وضااعیت اقتصاااری نزریااک بااه 25

عالمت بیماری باه ترتیاب عالمات حسای ( 45ررصاد)،

ررصد افرار مبتال رر ساط متاساط و متاساط باه پاایین

حرکتی ( 12ررصد) ،بینایی و ضعف ( 15ررصد) میباشد.

بارااند .ازآن جا که استرس مزمن نقش مؤثری رر باروز

نتااایج ایاان مطالعااه نیااز ثاباات کاارر کااه عالماات حساای،

این بیماری رارر میتاان به تاأثیر مازمن و طاالنیمادت

شایعترین عالمات مربااط باه بیمااری  MSمیباشاد .رر

مشااکالت اقتصاااری رر ایجااار زمینااه بااروز بیماااری MS

سال  1556بررسی جهانی بیماری  MSانجام گرفت و باه

اشارا نمار .متاسط ررجاه نااتاانی ( )EDSSرر بیمااران

ترتیب عالئم حرکتی ( 55ررصد) ،حسای ( 45ررصاد)،

مطالعه حاضر  2/6بار که با یافتههای مطالعه اصفهان()27

ضعف ( 45ررصد) و مشکل بینایی ( 12ررصد) گزارش

و تهران( )11مطابقات رارر .ایان یافتاه نشاان میرهاد رر

شاادند کااه بااا نتااایج ایاان مطالعااه تفاااوت اناادکی نشااان

اغلب بیماران  MSسیر بیماری خفیف میباشد .شاید بتااان

میرهد( .)16رر بررسی استان اصفهان ،عالمات حرکتای

گفت که به علت وجار سیساتم ثبات بیمااری رر اساتان

شایعترین عالمت بارا و عالئم حسای و اخاتالل بیناایی

مازندران همانند برخی ریگر از استانها از یک طارف و

رر رتبههای بعدی قرار گرفتناد( )27کاه باا ایان مطالعاه

افزایش حساسیت و تجربه پزشکان رر تشخیص بیماری،

مشابهت راشته است .رر بررسی انجامگرفته رر تهران نیز

اغلب بیماران رر همان مراحل اولیه تشخیص رارا میشااند

66/7ررصد از بیماران ،عالئم بینایی و حسای را باهعناان

و برای آنها پروتکل ررمانی مناسبی اجرا میگاررر کاه

اولین عالمت بیماری گازارش کررناد و 11/1ررصاد از

12

م جله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و پنجم ،شماره  ، 231دی 2314

] [ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07

افرار متأهل  1/1برابر بیشتر از افرار مجرر گزارششادا

نخستین تظاهر بیماری  MSرر این مطالعاه باا نتاایج

پژوهشی

محمود عابدینی و همکاران

بیماران سایر عالئم را نشاان رارناد کاه باا نتاایج مطالعاه

بررسیهای بیشتر ژنتیکی را رر این زمیناه راشاته باشاد.

حاضاار همخاااانی رارر( )11ایاان مطالعااه ازنظاار مشااکل

همرنین آگاهی یاافتن از عالئام ایان بیمااری خصاصااً

تعارلی شیاع پایینتری از آمار جهاانی رر ساال  1521و

عالئم حسی و بینایی میتااند رر تشاخیص زوررس ایان

 1556راشته اسات .هامرناین میازان شایاع ررر رر ایان

بیماری کمککنندا باشد.

مطالعه  15ررصد محاسابه گرریادا اسات کاه نسابت باه
آمار جهانی (25ررصد) باالتر بارا است( .)4با تاجاه باه
تفاوتی که میان زمان تشاخیص و شاروع عالئام بیمااری

سپاسگزاری

وجار رارر ،نشان میرهد که فاصله زیااری باین ایان رو

این مقاله که بخشی از پایان ناماه کارشناسای ارشاد

می باشد که میتااند منجر باه باروز مشاکالت متعادری

ایمانالاااژی خااانم معصااامه پاااک سرشاات میباشااد بااا

باارای بیماااران شااار و آگاااهی از ایاان عالئاام میتاانااد

تصایب مرکز تحقیقات بیالاژی سلالی و مالکالی و با

پزشکان را رر تشخیص بیماری یاری نماید.

حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری رانشاگاا علاام

رر پایان میتاان نتیجهگیری کارر کاه ویژگیهاای

پزشکی مازندران ( )21-152انجام گررید.

بالینی و اپیدمیالاژیکی MSرر استان مازندران باا جهاان

از کلیه بیمارانی که با فروتنی و وقاار امکاان انجاام

و سایر مراکز انجامگرفته مشابهت راشاته اسات .افازایش

این مطالعه را فراهم آوررند صمیصانه تشاکر و قادررانی

شیاع خاناارگی  MSرر استان مازندران و ارتباط ساابقه

میگررر .همرنین از اعضای محتارم انجمان  MSاساتان

خاناارگی با فرمهای وخیم تر بیماری مایتااناد اهمیات

مازندران کمال تشکر و قدررانی میگررر.
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