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 باشد كه روي سيتم عصبي مركزي  هاي شايع سيستم خود ايمني مي مولتيپل اسكلروزيس يكي از بيماري :زمينه و هدف
 و تعيين عالئم و عوارض بيماري لذا اين مطالعه با هدف بررسي. گردد و باعث ايجاد اختالالت متعددي در بيماران مي گذارد تأثير مي

  .در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس صورت گرفته است
  اس ايران . كننده به انجمن ام مراجعهاس .  از بيماران  مبتال به ام نفر200تعداد . اين پژوهش يك مطالعه توصيفي است :ها روشمواد و

ابزار .  به صورت آسان و در دسترس بودگيري نمونه.  به عنوان نمونه انتخاب گرديدند كه شرايط ورود به مطالعه را داشتند1387در سال 
 SPSSهاي پژوهش با استفاده از آمار توصيفي و نرم افزار  در پايان داده آوري آن مصاحبه بود و  و روش جمع پرسشنامهها گردآوري داده

  .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 ميانگين مدت ابتال . نداس داشت.  سال سابقه ام10بيش از   واحدهاي مورد پژوهش درصد از5/41 كه ادنتايج نشان د :ها يافته

واحدهاي مورد پژوهش طي شش ماه گذشته يك بار  درصد از 2/46  بيماري در. بوده است)20/6با انحراف معيار  (11/8بيماران 
 اختالل خستگي،  درصد5/75هاي مورد پژوهش به ترتيب واحداس . امترين عالئم و عوارض بيماري   شايع وعود داشته است

  .بود ضعف و گرفتگي عضالت  درصد70 اختالل تعادل و  درصد5/70
 دهد واحدهاي مورد پژوهش عالئم و عوارض متعدد بيماري را در طي مبتال شدن  هاي پژوهش نشان مي يافته :گيري نتيجه

  .ند بر شدت و عود بيماري و در نهايت كيفيت زندگي بيماران تأثيرگذار باشدتوا كنند كه مي به بيماري ام اس تجربه مي
  
  
 عالئم، عوارضل اسكلروزيسمولتيپ :ي كليديها واژه ، 
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  مقدمه
هاي شايع سيستم خود يكي از بيماري اس.  يا اممولتيپل اسكلروزيس

اس . رد، امگذا تم عصبي مركزي تأثير ميسباشد كه روي سيايمني مي
 )1 (.شود اسكار مشخص مي با سه مشخصه التهاب، تخريب ميلين و

رسد كه فعال علت بيماري به طور دقيق مشخص نيست اما به نظر مي
ژن ميلين در ايجاد بيماري هاي ايمني عليه آنتي شدن  مكانيسم

 تا 20 معموالً اولين تظاهرات اين بيماري در سنين )2 (.دخيل باشند
ي با عالئمي چون اضطراب، ضعف، اختالل در تعادل، اختالل  سالگ40

بينايي و تغييرات رواني مانند افسردگي، نااميدي و كاهش توانايي حل 
 )3 (.كندمشكل بروز مي

 هزار نفر در 500  هزار نفر در آمريكاي شمالي و تقريبا400ًبيش از 
اري مبتال به اين بيم  ميليون نفر در سراسر دنيا5/2 در كل  اروپا و
 نفر در 30 تا 15 در ايران نيز شيوع اين بيماري در حدود )4 (.هستند

نظر انجمن  طبق گفته كارشناسان صاحب. باشدهر صد هزار نفر مي
 نفر بيمار جديد به جمع 5000 ايران هر ساله مولتيپل اسكلروزيس

ل شود به طوري كه اين مركز تعداد بيماران را در سابيماران افزوده مي
 نفر گزارش نموده 30000، 1383 نفر و در سال 25000، 1382
 )5(. است

بيماري استقالل و توانايي فرد را براي شركت مؤثر در خانواده و اين 
كند و بيماران را به سوي احساس فقدان شايستگي اجتماع تهديد مي

اطمينان فرد از بدن و سالمتي . دهدو اطمينان از خود سوق مي
دهد كه فرد هايي رخ مي اين بيماري اغلب سال)6 (.دشومخدوش مي
 اين كه دليلها انتظار سالمتي دارد و با ايجاد بيماري و به در آن سال

بيني هاي بيماري مولتيپل اسكلروزيس غيرقابل پيشطبيعت دوره
 تعدادي از بيماران، ممكن است احساس كنند كه قادر به ،باشدمي

اس، متغير . هاي ام  عالئم و نشانه)7(. يستندريزي براي آينده نبرنامه
يا تركيبي از ) پالك(و متعدد هستند و بستگي به موضع ضايعه 

شوند شامل  اي كه گزارش مي هاي اوليه نشانه. ضايعات دارند
خستگي، ضعف، كرختي،  اشكال در هماهنگي و تطابق و از 

اختالالت بينايي يكي از  )8(.باشند دست دادن تعادل مي
تظاهرات باليني اين اختالالت . اس هستند. ترين عالئم ام ايعش

تواند به صورت تاري ديد و يا نقصان ديد، اختالل در ديد  مي
  )9 (.رنگي، دوبيني، نيستاگموس و اختالالت ميدان بينايي باشد

 درصد بيماران مبتال به مولتيپل 70اختالل در عملكرد مثانه در 
ود دو سوم از بيماران مبتال به در حد. دهد اسكلروزيس رخ مي

ترين شكايات  شايع. اي شكايت دارند اس از مشكالت روده. ام
 عالئم اختالالت )10 (.اختياري مدفوع است اي، يبوست و بي روده

.  با عالئم اماگر چه مستقيماً. رواني خلقي اغلب شايع هستند
اس در ارتباط نيستند ولي پاسخ رواني به عالئم بيماري مي 

 درصد بيماران وجود دارد كه ممكن 50-60افسردگي در . اشدب
است واكنش به بيماري و يا به علت دروني و يا قسمتي از 

خودكشي . بيماري باشد و زمينه ساز براي خستگي مي شود
  عملكرداختالالت. )11(عارضه شايعي در اين بيماران مي باشد

 در حل  شامل اختالل حافظه، اختالل توجه، دشواريشناختي
مسائل، كندي تحليل اطالعات و مشكالتي در تغيير توجه بين 

در كمتر از ) سرخوشي(يوفوريا . موارد ذهني مختلف مي باشد
بيماران اختالالت جنسي، در . )12(موارد ديده مي شود% 20

% 70حدود . استو بسيار آزار دهنده اس شايع . اممبتال به 
واع اختالل جنسي رنج مي اس از ان. مردان و زنان مبتال به ام

 از يك بيماري اين بيماري تظاهرات  با توجه به اينكه .)13(برند
خوش خيم تا يك بيماري سريعاً پيشرونده و ناتوان كننده 
متغير است لذا اين مطالعه با هدف بررسي و تعيين عالئم و 
عوارض بيماري در بيماران مبتال به مولتيپل اسكلروزيس 

 صورت 1387اس شهر تهران سال . انجمن اممراجعه كننده به 
  .گرفته است

  
  روش بررسي

بر اساس يك مطالعه . يك مطالعه توصيفي استحاضر پژوهش 
 نفر محاسبه شد كه با احتساب 188مقدماتي تعداد نمونه الزم 

 اس. از بيماران  مبتال به ام نفر 200ريزش احتمالي نمونه ها تعداد 
  به روش 1387اس ايران در سال . مراجعه كننده به انجمن ام

شرايط ورود .  و مورد مطالعه قرار گرفتندآسان انتخاب نمونه گيري
 در آنان توسط پزشك اس.  ام بيماريبه مطالعه عبارت بود از تاييد

 داراي  ، سال15 –50 ي سن، محدودهصاحب نظر در انجمن 
حاد  نمونه ها در مرحله و نبودناس . پرونده پزشكي در انجمن ام

  .بيماري
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ابزار گرد آوري اطالعات، پرسشنامه خود ساخته مشتمل بر 
 قسمت اول شامل دو بخش خصوصيات بود كهدو قسمت 

خصوصيات . دموگرافيك و اطالعات مربوط به بيماري بود
دموگرافيك بيان كننده ويژگي هاي فردي واحد هاي مورد 
پژوهش بود كه در بر گيرنده ده سوال و بخش اطالعات 

قسمت دوم در ارتباط . ربوط به بيماري شامل سه سوال بودم
 در سوال بود 13بود كه شامل عالئم و عوارض بيماري با 

صورتي كه به هر يك از گزينه ها جواب داده مي شد يك 
. امتياز و در غير اين صورت صفر امتياز در نظر گرفته شد

اس ايران . آوري داده ها هر روز به انجمن امجهت جمع
پس از ارائه توضيحات الزم در مورد طرح . راجعه مي شدم

تحقيقاتي به بيماراني كه واجد شرايط بودند و با كسب اجازه 
و اخذ رضايت نامه از آنها ابزار پژوهش به روش مصاحبه 

براي تعيين روايي پرسشنامه از .توسط پژوهشگر تكميل گرديد
ساس مطالعه به اين منظور بر ا. روش روايي محتوا استفاده شد

هاي دو نفر از اعضاي كتب، نشريات و با استفاده از  راهنمايي
هيات علمي دانشكده پرستاري مامايي تهران پرسشنامه تهيه 

 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه 14گرديد و سپس توسط 
علوم پزشكي تهران و ايران مورد بررسي و ارزشيابي قرار 

 . استفاده شدآزمون مجددبراي تعيين پايايي از روش . گرفت
بدين ترتيب كه پرسشنامه در دو نوبت به فاصله دو هفته 

اس مراجعه كننده به .  نفر از بيماران مبتال به ام15توسط 
اس ايران كه شرايط مشخصات واحدهاي مورد . انجمن ام

پژوهش را داشتند تكميل شد و پايايي سواالت از طريق روش 
. مورد بررسي قرار گرفتآماري ضريب همبستگي پيرسون 

جهت . درصد بود95ضريب همبستگي سواالت در دو نوبت 
 و SPSSر گيري از نرم افزاها و نتيجهتجزيه و تحليل داده

  . شداستفادهتوصيفي آزمون آماري 
  

  ها يافته
نتايج نشان داد كه در اين پژوهش واحدهاي مورد مطالعه در دامنه 

  سال40-49رصد  آنها بين  د32.  سال قرار داشتند15-50سني 
  5/64. سن داشتند ) 85/8(  سال با انحراف معيار 35ميانگين سني (

از .  بودند متأهل درصد 5/50. دادندان تشكيل  مي زنها رادرصد نمونه

 5/41 بودند كه اكثر آنها  با سواد درصد 5/99نظر سطح تحصيالت 
 درصد  5/38 و شاغل ها  درصد  نمونه63.  بودند ديپلمدرصد در مقطع

 داراي منابع  درصد 71. كردآنها درآمد خانواده تا حدودي كفايت مي
  قرار داشتند كه تحت پوشش بيمهها درصد  نمونه94 . بودندحمايتي

 89ها نمونه اكثريت.  بودند داراي بيمه تكميلي درصد  آنها5/17
سابقه ابتال آنها   درصد87 نداشتند،  سابقه ابتال به بيماري ديگردرصد

اس در . مدت ابتال به بيماري ام، اس در خانواده نداشته. به بيماري ام
و   سال بود10  بيش از  درصد5/41 اكثريت  واحدهاي مورد پژوهش

  درصد آنها2/46  و در شش ماه گذشته عود داشته درصد52
جدول .بيماريشان طي شش ماه گذشته يك بار عود داشته است

شايع ترين عالئم و عوارض بطور كلي هد  نشان مي د1شماره 
 5/75واحد هاي مورد پژوهش به ترتيب در اس . بيماري ام

  درصد70 اختالل تعادل و  درصد5/70 اختالل خستگي، درصد
   .ضعف و گرفتگي عضالت مي باشد

  1جدول شماره
اس واحد هاي مورد .  توزيع فراواني مطلق و نسبي عالئم و عوارض بيماري ام

  1387پژوهش در سال 
  

  
  

  بحث و نتيجه گيري
اس، متغير و متعدد هستند و بستگي به . عالئم و نشانه هاي ام

يافته هاي . )8(يا تركيبي از ضايعات دارند) پالك(موضع ضايعه 
اس در . عوارض بيماري ام شايع ترين عالئم و دادپژوهش نشان 
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 اختالل  درصد5/75واحد هاي مورد پژوهش به ترتيب 
 ضعف و  درصد70 اختالل تعادل و  درصد5/70خستگي، 

اس است . خستگي يك عالمت شايع در ام. بودگرفتگي عضالت
از بيماران شده و زندگي % 85كه سبب محدوديت در زندگي 

 تلقي شده و درمان اين عارضه بايد جدي. آنها را مختل مي كند
) 2001(كسلرينگ . )14(مناسب براي آن در نظر گرفته شود

 درصد  بيماران مبتال به 75-90اظهار مي دارد كه بيش از 
 50-60مولتيپل اسكلروزيس خستگي را گزارش مي كنند و 

درصد آنها، اين مشكل را بدترين عالمت بيماري معرفي مي 
رد روزانه و كيفيت زندگي نمايند كه به شدت بر فعاليت و عملك

 كه از نظر اين متغير با نتايج تحقيق اين بيماران اثر مي گذارد
نيز ) 1380(در مطالعه شهابي .)15(حاضر همخواني داشته است
كه از نظر .  درصد بوده است8/88شيوع خستگي در بيماران 

اين متغير با نتايج تحقيق حاضر همخواني داشته 
اس . ز نشانه هاي شايع در بيماري اماسپاسيتي يكي ا.)16(است

 درصد بيماران به درجات مختلف 75است كه در نزديك به 
اسپاسيتي يك عالمت پيچيده و شناخته نشده . ديده مي شود

است كه در اندام تحتاني بارزتر از اندام فوقاني است و ممكن 
است با اسپاسم دردناك، اكستانسور و فلكسور، كلونوس و ضعف 

در صورتي كه اسپاسم ها مانع حركت، .  همراه باشدزمينه اي
دراز كشيدن و اختالل خواب شوند سبب كاهش تحرك در 

  .)17(افراد مبتال خواهد بود
شايع ترين عالئم و ) 1999( در مطالعه گودين و همكاران 

اس واحد هاي مورد پژوهش به ترتيب . عوارض بيماري ام
صد اختالل جنسي و در% 2/64اختالل مثانه خفيف، %) 1/66(
كه از .  درصد اختالل خستگي متوسط يا شديد بوده است5/56

در . )18(نظر اين متغير با نتايج تحقيق حاضر همخواني نداشت
باالترين اختالل ) 2006(پژوهش هيگينسون و همكارانش 

 درصد و مشكالت 4/4عملكرد در زمينه اندام هاي تحتاني 
ر اين متغير با نتايج تحقيق  درصد بود كه از نظ9/3مثانه اي 

  .)19(حاضر همخواني نداشت
واحدهاي مورد پژوهش عالئم و عوارض متعدد بيماري را در 

 كه مي تواند  طي مبتال شدن به بيماري ام اس تجربه مي كنند
بر شدت و عود بيماري و در نهايت كيفيت زندگي بيماران تأثير 

 همه بيماري هاي اس نيز مثل.  بايد پذيرفت كه ام.گذار باشد
مزمن ديگر بوده و انتظار مي رود كه براي افزايش كيفيت 
زندگي بيماران، الزم است كه همه آنها ياد بگيرند تا خود را با 
وضعيت موجود وفق داده و در عكس العمل خود نسبت به 
تغييراتي كه در عملكرد جسمي ايجاد مي شود تعديل ايجاد 

نقش مهمي را در زمينه آموزش نمايند و پرستاران مي توانند 
در مورد بيماري و روش هاي پيشگيري و كاهش عالئم و 

  .اس داشته باشند. امعوارض
 

 تشكر و قدرداني 
مراتب قدرداني و سپاس خود را از حمايت تمامي كساني كه به 

  .نحوي در انجام مطالعه ما را ياري كردند اعالم مي نمايم
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Survey of Symptoms and Side Effects in Patients With Multiple Sclerosis 

Payamani.F     Miri. M        
  

Abstract 
 
Background & Aim: Multiple sclerosis (M.S) is one of the most common autoimmune diseases that 
affects central nervous system and causes numerous disorders. The objective of this study was 
investigation of side effects and symptoms in patients with Multiple Sclerosis.  
 
Materials & Methods: This research was a descriptive study. In this study, 2oo men and women 
suffered from M.S were selected by easy sampling method. The Study’s tool was questionnaire and 
data was collected by interview and were analyzed with SPSS through descriptive statistical.  
 
Results: Results showed that 41.5% of patients have MS more than 10 years (mean 8/11 years).46/2 
percent of patients experienced recurrence of their disease for at least one time during 6 months 
ago. The most common side effects and symptoms were: fatigue (%75/5), balance disorder (%70/5), 
and muscles weakness and cramps (%70).  
 
Conclusion: According to the results of this study, patients experience various signs and symptoms 
due to M.S. That these can affect on   intensity and recurrence of disease and ultimately affect 
patients' quality of life is. 
 
Key words: Multiple Sclerosis, Side Effects, Symptoms     
 


