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Abstract 

 

Background and purpose: Multiple sclerosis (MS) is the most prevalent neurological disability 

in young adults. This study aimed at reporting MS registry in Kermanshah province, Iran 2018. 

Materials and methods: In this cross-sectional study, demographic and clinical characteristics of 

353 patients were recorded in MS registry. Data analysis was done in SPSS V25. 

Results: Patients aged 18-62 years, including 80% females (mean age: 36.1 years) and 20% 

males (mean age: 37.9 years). Almost 45% were born between 1981 and 1991. Relapsing-remitting MS 

(RRMS) was seen in 72%. Visual symptoms were initial signs of the disease in 37% of the patients. The 

mean age of onset of the disease was found to be high in patients with primary progressive MS (PPMS) 

and low in those with progressive-relapsing MS (PRMS). Among the patients, 87% were able to walk at 

least 100 meters. 

Conclusion: The epidemiological situation of MS in Kermanshah province is similar to other 

parts of Iran. Planning according to national programs are suggested for the management and control of 

this disease in Kermanshah province. 
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 گزارش کوتاه

 1793کرمانشاه در سال  در اسکلروزیس مالتیپل بیماری ثبت نتایج
 

         1نازنین رزازیان
       2ثریا سیابانی

       3داریوش افشاری
       4منصور رضایی
 5نگین فخری

       6کیانوش خاموشیان
 6مرجان قویمی

 چكیده
 دى ناىولاژیر  كننره نراتاا  بیمراى  ترری شایع MS( یا Multiple Sclerosisمالتیپل اسکلروزیس ) و هدف: سابقه

 .باشهمی كرمانشا  استا  دى 7931دى سال  MS بیماىی ثبت نتایج حاضر گزاىشمطالعه  ههف .است جاا  بالغی 
هرای دماگراییر  و انجام شه، ویژگی 7931 اىیتا شهر 7931 اىیاز شهر ، كهمقطعی مطالعه ای  دى ها:مواد و روش

 نه.شهپردازش  SPSS25آماىی  ایزاىنرماستفاد  از  ها باداد . ثبت گردیه MSى سامانه ثبت بیماىی دبیماى  959بالینی 
 مردا  دى سنی میانگی مرد بادنه.  دىصه 68دىصه  ایراد ز  و  18. بادنه سال 16 تا 71 دامنه سنی دى بیماىا  ها:یافته

 RR نرا  MSبیمراىا ،  دىصره 16 بادنه. 7918تا  7918های اىا  متاله سالبیم دىصه 55. بادسال  7/91 زنا  دى و 3/91
سر  شررو  بیمراىی میانگی   .باد بینایی عالیم ایراد دىصه 91دى  بیماىی اولیه داشتنه. عالمت (ابنه ییروكش -عادكننه )
 از دىصره 11 .باد تركم همه از (شرونه یپ -عادكننه ) PR نا  MS دى و بیش تر همه از (هیاول شرونه یپ) PP نا  MS دى
 .داشتنه ىا ىوی پیاد  متر 788 حهاقل تاانایی ایراد

برا  مشرابه ىیرزیبرنامره است. سایر نقاط ایرا مشابه با  دى استا  كرمانشا  MSیماىی ب وضعیت اپیهمیالاژی  استنتاج:
 .شاداد میپیشنهدى استا  كرمانشا  برای مهیریت و كنترل ای  بیماىی  های كشاىیبرنامه
 

 كرمانشا  ىجیستری، ،مالتیپل اسکلروزیس واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 :Multiple Sclerosisبیماىی مالتیپل اسکلروزیس 

MS) های مزم  سیستم عصربی مركرزی بیماىی( یکی از
  اسرت. رررهرا دى بالغیاىیر  بیمرتریه رركنناا ررنات و از
  كننرهه مریربرتجری ىا رااىض گاناگانررر  بیماىا  عرای

 

 .(7)ها داىدزایی دى كیفیت زنهگی آ ررسبهر ركه تأثی
MS تاانه باعث ایجاد اختالل حسری، شرناختی، می

 بینرررایی، گفتررراىی، تعرررادل و نیرررز ضرررع  و گریتگررری 
 ها و غیر  دى بیماىا عضالنی، خستگی، لرزش انهام

 

 :n.fakhri94@yahoo.com E-mail                                                                دانشگا  علام پزشکی كرمانشا ، دانشکه  بههاشت :كرمانشا  -نگین فخری مولف مسئول:
 استاد، گرو  مغز و اعصاب، دانشکه  پزشکی، دانشگا  علام پزشکی كرمانشا ، كرمانشا ، ایرا  .7
 كرمانشا ، ایرا  ،استادیاى، گرو  بههاشت عمامی، دانشگا  علام پزشکی كرمانشا  .6
 دانشگا  علام پزشکی كرمانشا ، كرمانشا ، ایرا دانشیاى، گرو  مغز و اعصاب، دانشکه  پزشکی،  .9
 استاد، گرو  آماى زیستی، مركز تحقیقات تاسعه اجتماعی و اىتقاء سالمت، دانشگا  علام پزشکی كرمانشا  ، كرمانشا  ، ایرا  .5
  ، كرمانشا ، ایرا كاىشناس اىشه آماى زیستی، كمیته تحقیقات دانشجایی، دانشکه  بههاشت، دانشگا  علام پزشکی كرمانشا .5
 متخصص مغز و اعصاب، دانشگا  علام پزشکی كرمانشا ، كرمانشا ، ایرا  .1
 : 67/5/7933تاىیخ تصایب :                 73/77/7931تاىیخ اىجا  جهت اصالحات :            98/78/7931 تاىیخ دىیایت 
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 و همکاران انیرزاز نینازن     

 941       9911، مهر  981دوره سي ام، شماره                             مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                           

 گزارش کوتاه

ناشناخته است و تحقیقرات  MSعلت اصلی  (6)شاد

ای از عاامل محیطری هنه كه مجماعهدمختل  نشا  می

مکرا  جغراییرایی  .(9)و ژنتیکی دى بروز آ  نقش داىنره

بقه یرامیلی مببرت، وجراد نراعی ژ  شرناخته زنهگی، سا

شه  و نرژاد از عاامرل خطرر شرناخته شره  ایر  بیمراىی 

هستنه. دى كسرانی كره از ن رر ژنتیکری بره ایر  بیمراىی 

تاانه دى خطر برروز مستعه می باشنه، عاامل محیطی می

داىا برراد  اعالعررات پایرره  .(5)بیمرراىی تاثیرگررباى باشرره

دماگراییرر  و اپیررهمیالاژی  ایرر  بیمرراىی، كمرر  

شایانی به شناسایی، تشخیص، دىما  و دى نهایت كنتررل 

 كنه.آ  می

 هررا شررامل یرآینررههایثبررت بیمرراىیهررای برنامرره

آوىی و ثبت اعالعرات، پراشیش، ساختاىمنه شامل جمع

های های من م از داد تهیه گزاىش سازی، آنالیز وذخیر 

ها سال از د  MSباشه. ثبت بیماىی مرباط به بیماىی می

. (5)پیش دى كانادا، ایالت متحه  و اىوپا آغاز شه  است

مررتب  بره كشراىهای  MS  سیستم ثبرت بیمراىی بهتری

دىصرره ىجیسررتری هررا مبتنرری بررر  11اىوپررایی اسررت كرره 

دىصرره  79دىصرره مبتنرری بررر جمعیررت و  91بیماىسررتا ، 

 دى MSشامل هر دو نا  است. ههف اولیه سیستم ثبرت 

كشاى نروژ، تحقیقات باد، امرا بره كنتررل كیفیرت اىا ره 

اد  شرره. گسررترش د MSخررهمات بههاشررتی برره بیمرراىا  

تاسر  انجمر   6881كرواسی دى سال  MSسیستم ثبت 

MS  كرواسی آغاز شه. ههف مهم از ثبت بیمراىیMS 

دى ای  كشاى، برآوىد هزینره و مقررو  بره صرریه براد  

تاكنا  دى ایرا  برنامه ثبرت مرهو   .(1)است MSدىما  

وجراد نهاشرته اسرت. اخیررا  MS برای بیماىا  مبتال بره 

معاونت تحقیقات وزاىت بههاشت، برنامه ثبت كشراىی 

با مركزیرت دانشرگا  تهررا  ىا بره ىسرمیت  MSبیماىا  

ها ىا تشرای  بره پیاسرت  بره ایر  و سایر دانشگا  شناخته

انهازی ای  سیسرتم دى اسرتا  پیرو ىا برنامه نماد  است. 

دى  MSكرمانشا ، امکا  برىسی اپیهمیالاژی  بیمراىی 

نتایج ثبرت مقاله حاضر گزاىشی از  ای  استا  یراهم شه.

و برىسرری وضررعیت ماجرراد بیمرراىی دى  MSیرر  سرراله 

ىیررزی، اسررت كرره برررای برنامرره سررطا اسررتا  كرمانشررا 

 ترل ای  بیماىی مفیه خااهه باد.مهیریت و كن
 

 ها روش و مواد
ایرر  مطالعرره مقطعرری دى دوى  زمررانی یرر  سرراله از 

اجرا شه. جامعره مطالعره  7931تا شهریاى  7931شهریاى 

سرراك  دى اسررتا  كرمانشررا  برراد. همرره MS بیمرراىا  

دسرترس های ثبت شه  دى ىجیسرتری بره ىوش دى نمانه

ماىد مطالعه قراى گریتنه. معیاى وىود به مطالعه )ثبرت دى 

با تاییره پزشر   MS ىجیستری( تشخیص قطعی بیماىی

دى سررامانه ثبررت هررای پررژوهش برراد. داد  MRI و انجررام

تغیرهررای دماگراییرر  شررامل شرره. ثبررت  MSبیمرراىی 

جنسیت، س ، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی و شرغلی 

مصررررف سررریگاى، سرررابقه  و متغیرهرررای برررالینی شرررامل

خاناادگی بیماىی، س  شرو  و  عالمت اولیره بیمراىی، 

و پیشریت آ  و وضعیت جسمانی و تاانایی ىا   MS نا 

 ىیت  بادنه  جهت ایزایش پاشش ثبت، عالو  بر بیماىا 

MS  ها یا مطب متخصصی  مغز بیماىستا  معریی شه  از

ت هررای ماجرراد دى حرراز  معاونررو اعصرراب، از پرونرره 

نیز استفاد  شره. هرننره اعالعرات  MS دىما  و انجم 

های اشاى  شه  كامل نباد و امکرا  دسترسری بره پرونه 

همه بیماىا  وجاد نهاشت، اما ترالش شره ترا صرحت و 

های مطالعه حفظ شاد. ىضایت بیماىا  جهت دقت داد 

هرا ثبت دى ىجیستری، با تاضیا اههاف و اعمینا  به آ 

مانه  اعالعات جلب شره. پرژوهش و دى ماىد محرمانه 

ها از سامانه با اخب مجاز از مال  حقراقی استخراج داد 

دانشگا  علام پزشکی تهرا ( براد.  MS)مركز تحقیقات 

 SPSS-25آمراىی ها پس از كنترل كیفی با نرم ایزاىداد 

 تاصی  و تحلیل شهنه.

 

 ها و بحث یافته
دامنه سنی دى  MSبیماى مبتال به  959دى ای  مطالعه 

دىصه بیماىا   18سال برىسی شهنه. دى حهود  16تا  71

بره  5نسربت جنسریتی ز  بره مررد نفر( ز  بادنه و  619)
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 سیاسكلروز پلیمالت یماریثبت ب جینتا
 

 9911 هرم،  981دوره سي ام، شماره                                                          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                        951

دسررت آمرره. عبرر  گررزاىش مطالعرره مررروىی ن ررام منرره 

نسربت ز   "اپیهمیالاژی مالتیپل اسکلروزیس دى ایرا "

 1/9تررا  1/7برره مرررد دى مطالعررات مختلرر  دى محررهود  

تر بیماىی دى زنا  دى مطالعره شیا  بیش .(1)گزاىش شه

حاضر ممک  است مرتب  با كمباد ویتامی  دی دى زنرا  

 دىصه ای  ایرراد متالره اسرتا 38بیش از  .(1)ای  منطقه باشه

دىصه متاله شهر كرمانشا  بادنه.  19كرمانشا  و حهود 

 3/91±5/77 و دى مرردا  7/91±5/3میانگی  سنی دى زنا  

دى  (3)زاد الرهی سنی دى مطالعه شرف میانگی سال یاد. 

سرال  5/99±51/1 و 1/98±51/1 ترتیربزنا  و مردا  بره

ترر گزاىش شه. میانگی  سنی بیماىا  دى مطالعه مرا بریش

ىسه اختالف دى زما  انجام مطالعه علرت باد. به ن ر می

 را شه.سال پیش اج1هش اشاى  شه  ای  ماضا  باشه. پژو

دىصرره( متالرره دهرره  55بیمرراىا  )حررهود نیمرری از 

، 7918-7918هررای نرره و متالررهی  د باد 7918-7918

 ( دىصره71و 71، 68ترتیب)به 7958-7958و 7918-7958

از مااىد ىا به خاد اختصاص دادنه. تاكنا  پژوهشگرا  

 58ترا  68ىا دى سنی    MSتری  مااىد زما  ابتال به بیش

انه. بیماىا  مطالعه حاضر به انتهای اد سالگی گزاىش نم

تررر هسررتنه. ترراثیر اسررترس و یررا ایرر  برراز  سررنی نزدیرر 

 های مرادىا  براىداى  مربراط بره دوى محهودیت مراقبت

تاا  از عاامل احتمرالی ساله جنگ دى ای  استا  ىا می1

 دانسرت. 7918-7918ایزایش ای  بیماىی دى متالهی  دهه

تاانه علت بیماىی باشه نمیماننه جنگ اگرنه استرسی 

اما ممکر  اسرت دى وهراى بیمراىی نقرش داشرته باشره. 

Golan  بیمراى مبرتال بره  751برا برىسری  (78)و همکاىاMS 

دادنه كه مااجهه ایرراد برا اسرترس جنرگ ماجرب نشا  

دى  Gardener(77)مطالعه. دشامی MSایش خطر عاد ایز

هررای نشررا  داد كرره شرررو  دیرررىس مراقبررت 6883سرال 

دى یرزنرها  همررا   MSناتال با ىیسر  براشتر برروز پر 

 MSبیمراىا   تر باد  یراوانریاست. از سایی دیگر بیش

ترر تاانه به دلیل بیشدى مطالعه حاضر، می 18متاله دهه 

شه باد  جمعیت ای  ایراد دى نتیجه ایزایش قابل تاجه ى

 باشه. 18ه جمعیت ایرا  دى ده

 دىصه از بیمراىا  تحصریالت 18ای  مطالعه حهود دى 

مطالعررره عباسررری دى دیرررپلم و دانشرررگاهی داشرررتنه. دى 

اد برا تحصریالت دى ایرر MSترر بریشنیز شیا   (76)ایرا 

دىصرره از بیمرراىا  ایرر   78حررهود  برراشتر گررزاىش شرره.

های مطالعه عباسی كردنه. یایتهمطالعه سیگاى مصرف می

 1/3بیررانگر یراوانرری  MSنمانرره  118ىوی  دى ایرررا  بررر

و  MSهم اىتبرراط برری  دىصرره بیمرراىا  سرریگاىی و عرر

و  Riiseمصرف سیگاى باد. از سایی دیگر نتایج مطالعه 

)نررروژ( همکرراىا  دى جمعیررت عمررامی سرراك  هاىدلنرره 

تر از بیش برای ایراد سیگاىی MSنشا  داد كه خطر ابتال به 

مربراط  نترایج 7جهول شرماى   .(79)ایراد غیرسیگاىی است

 دهه.رهای دماگرایی  ىا نشا  میبه سایر متغی

 
برخی اعالعات دماگرایی  بیماىا  ثبرت شره  دى  :1جدول شماره 

 *7931كرمانشا  دى سال  MSبرنامه ثبت بیماىی 

 

 (دىصه) تعهاد بنهی گرو  متغیر

 ( 5/65) 59 بهاى تاله یصل

 ( 97) 11 تابستا  

 ( 6/71) 95 پاییز

 ( 6/61) 17 زمستا 

 جمع
 

 671 

 ( 1/98) 785 مجرد تاهل وضعیت

 ( 3/18) 683 متاهل 

 ( 5/1) 63 مطلقه و بیا 

 جمع
 

 959 

 ( 1/71) 16 شاغل وضعیت شغلی

 ( 3/65) 19 بیکاى 

 ( 1/8) 6 بازنشسته

 ( 1/9) 76 ناتاا 

 ( 5/51) 755 داى خانه

 ( 1) 68 مازآ دانش -دانشجا

 995  جمع
 

 است ها داد برخی  دى گمشه  اعالعات وجاد به دلیل ها جمع تفاوت *

 
دىصه از كرل ایرراد(  73نفر )  15دى مطالعه حاضر 

و  (77)بادنرره. صررحراییا  MSداىای سررابقه خرراناادگی 

دى مطالعات خاد دى مناع  مختل  ایرا   (1)اعتمادی یر

تر از مطالعه دىصه بیماىا  داىای سابقه خاناادگی ىا كم

دىصه گزاىش نمادنه.  1/77دىصه و  5/3ترتیب ما و به

تاانره بره ضرر مریتر باد  ای  یراوانی دى مطالعه حابیش

های یامیلی دى منراع  تر مااىد ازدواجعلت یراوانی بیش

جررهول  غرررب كشرراى از جملرره اسررتا  كرمانشررا  باشرره.
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 گزارش کوتاه

دهه. نتایج مرباط به متغیرهای بالینی ىا نشا  می 6شماى 

دىصره( بسریاى  16) RRنرا   MSدى ای  مطالعه یراوانی 

  با نترایج باد و ای  یایته ماای MSتر از اناا  دیگر بیش

مشابه دیگر است از جملره پرژوهش تقریبا همه مطالعات 

Alonso بررا  7938دى سررال كرره  (75)، مغررزی و همکرراىا

 MSبرىسی شیا  زنهگی و عاامل خطرر محیطری  ههف

و  MSبیمراى  935و دى آ   دى جمعیت ایررا  انجرام شره

شرهرهای مختلر   MSهرای یرد سالم دى كلینیر  935

 ایرا  ماىد برىسی قراى گریتنه.

 
اعالعات بالینی بیمراىا  ثبرت شره  دى برنامره ثبرت  :2جدول شماره 

 *7931كرمانشا  دى سال  MS بیماىی
 (دىصه) تعهاد گروهبنهی متغیر

 سابقه 

 MSخاناادگی 

 ( 9/73) 15 داىد

 ( 1/18) 617 نهاىد
 جمع

 

 991 

 ( 1/96) 67 7 دىجه یامیل  MSسابقه خاناادگی  نا 
 ( 5/3) 1 6 دىجه یامیل
 ( 1/51) 91 9 دىجه یامیل

 جمع
 

 15 

 MS** SP 65 (7/1 ) نا 
PR 61 (6/3 ) 
PP 76 (7/5 ) 
RR 676 (3/17 ) 
CIS 68 (1/1 ) 

 جمع
 

 635 

 ( 1/69) 13 عال م حركتی بیماىی ت اهر اولی 
 ( 1/1) 63 عال م اختالل مخچه
 ( 5/5) 71 مغز عال م اختالل ساقه

 ( 9/8) 7 سرگیجه
 ( 5/65) 17 عال م حسی
 ( 8/91) 769 عال م نشمی

 ( 9/8) 7 غیر 

 996  جمع
 

 است ها داد برخی  دى گمشه  اعالعات وجاد ه دلیلب ها جمع تفاوت *

** SP ،پیشرونه  ثانایه :PR پیشرونه ،  -: عاد كننهPP ،پیشرونه  اولیه : 

RR یروكش یابنه ،  -: عاد كننهCIS :سنهىم ی  عالمت مجزای بالینی 

 

سرال  9/98بیماىی دى برىسی ما میانگی  س  شرو  

دى  Alonsoی  دى مطالعرره محاسرربه شرره كرره ایرر  میررانگ

سرال و دى مطالعره عغیرانی  3/65 شهرهای مختل  ایررا 

كره گزاىش شه. با تاجه به ای سال  1/63یر دى اصفها  

آگهری برهتری همررا  برا پریش MSس  باشتر دى شرو  

 ترر بررایها و خهمات دىمانی بیش، نیاز به مراقبت(71)است

شراد. بینری مریهای آتی پریشبیماىا  ای  منطقه دى سال

از  PRنرا   MSمیانگی  س  شرو  بیمراىی دى بیمراىا  

داىی از ن ر میانگی  یاصرله یتر باد. تفاوت معنهمه كم

زمانی شرو  عالیرم ترا تشرخیص بیمراىی دى بری  انراا  

 MSماىی وجاد داشت. ای  یاصرله زمرانی دى مختل  بی

 سال(. 7/1 ± 9/3تر باد )از همه بیش PPنا  

دىصره و  91دى مطالعه ما عال م نشمی با یراوانری 

تری  ت اهر اولیره پس از آ  عال م حسی و حركتی شایع

بادنه. ای  یایته با نتایج اكبرر مطالعرات از جملره مطالعره 

 11مطابقرت داىد. همچنری   (75،71)صحراییا  و عابهینی

 77ىوی و مترر پیراد  788ها تاانایی حرهاقل دىصه از نمانه

نج دى عرال دوى  بیمراىی خراد دىصه ایرراد تجربره تشر

 داشتنه.

های ای  مطالعه، حجم نمانره كرم بره از محهودیت

دلیل عهم دسترسی به كلیه بیماىا  باد. ضروىی بره ن رر 

ىسه كه ثبت بیماىی با ههف پاشش تمامی بیمراىا  می

انجام شراد ترا امکرا  جمرع آوىی اعالعرات یکپاىنره، 

 اد.تر یراهم شتر و با حجم نمانه بیشدقی 

 

 سپاسگزاری
تحقیقررات و ینرراوىی دانشررگا  علررام از معاونررت 

 پزشکی كرمانشا  جهت تصایب و حمایت از عرح مرباعه

 IR.KUMS.REC.1396.411برررا كررره كمیتررره اخرررال  

 گردد.سپاسگزاىی می
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