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اماس و آنچه که بايد در مورد آن دانست

مقدمه
شايد شما هم وقتيكه براي اولين بار به عنوان بيمار يا يكي از نزديكان فرد بيمار عبارت اماس را شنيديد به
فكر فرو رفته ،يكه خورديد و در مورد چگونگي آن سؤاالتي در ذهن شما نقش بست.سئواالتي از قبيل:
اماس چيست؟آيا اماس درمان دارد؟ آيا همه بيماران مبتال به اماس فلج ميشوند؟ آيا اماس كشنند اسنت؟
آيا واگير دارد و از فرد بيمار به افراد ديگر سرايت ميكند؟و صدها سئوال ديگر از اين نوع.
عالو بر اين دلهر و اضطراب ناشي از بيماري  ،بار ديگري نيز بصورت ناخواسنته بنه بيمنار و نزديكنان او
تحميل ميگردد و آن چيزي نيست مگر پنهان نگا داشتن نام بيماري از ديگران  .مجموعه اين عوامل دست به
دست هم داد  ،در روند طبيعي زندگي فرد بيمار يا خانواد او اختالل ايجاد منيكننند .بنه تندريج فنرد بيمنار
خواسته يا ناخواسته از جامعه جدا گشته و زندگي در كنج عزلت را برميگزيند.
آينا براي همه مشكالت فنردي  ،خنانوادگي  ،اجتماعي و  ...را گريزي وجود ندارد؟ پاسن مببنت اسنت.
بايد كاري كرد و نقطه شروع خود بيمار است.
بيمار عزيز به ياد داشته باشيد يقيناً دلسوزترين فرد در اين را  ،خود شما خواهيد بود .الزمه اينن كنار آن
است كه به عنوان بيمار اماس يا خانواد او بجاي وحشت از بيماري و گريز از آن با كسن

اطالعنات جنام و

صحيح در مورد اماس آنرا بهتر بشناسيم و بياموزيم كه چگونه ميتوان با صرف كمترين توان و بنروز حنداقل
مشكل با اماس بود و زندگي طبيعي داشت مانند ساير بيماريهاي مزمن چون فشار خون  ،مرض قند و ...
كتابچهاي كه پيش رو داريد جلد اول از سري كتابهاي آموزشني و اطنالع رسناني بيمناري اماس جهنت
آگاهي بخشي به بيماران ،خانواد بيماران و عموم افراد جامعه ميباشد .اميد است با مطالعه اين كتابچه زاوينه
ديد ديگري نسبت به اماس پيدا كنيد.

به اميد روزي كه با اماس زندگي طبيعي و شاد داشته باشيم.
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اماس چيست؟
بهتر است قبل از پرداختن به بيماري و عوارض آن توضيح كوتاهي در مورد بندن انسنان و اجنزاش تشنكيل
دهند آن داد شود تا درك بيماري و علل بروز عالئم آن تسهيل گردد .همانگونه كه جامعه انسناني ينا ين
شهر از ت

ت

افراد جامعه تشنكيل شند اسنت بندن انسنان نينز از اجنزاش پاينهاي بنه ننام سنلول تشنكيل

ميگردد.سلولها مانند افراد اجتماع كارهاي متفاوتي انجام ميدهنند زمناني كنه دسنتهاي از سنلولها عملكنرد
مشابهي داشته باشند و هدف واحدي را دنبال كنند بافت ناميد ميشوند .مانند ي

ادار كه كارمندان همگي

در راستاي اهداف آن ادار كار ميكنند  .چند ادار كه هدف واحدي دارند و با هماهنگي و همكناري مقصنود
خاصي را دنبال ميكنند وزارتخانه را تشكيل ميدهند به همين صورت بافتهايي از بدن نيز كنه در همكناري و
هماهنگي با هم هدف خاصي را دنبال ميكنند دستگا يا سيستم ناميد ميشوند.
سلولهاي عصبي اجزاش تشكيل دهند بافت عصبي هستند اين سلولها وظيفه هدايت پيامهاي عصبي كه جريانات
الكتريكي بسيار ضعيفي ميباشند را به عهد دارند .بافت عصبي به همرا بافتهناي ديگنر ،دسنتگا اعصناب را
تشكيل ميدهد  .وظيفه اين دستگا هماهنگ نمودن ساير دستگاههاي بدن با هم و در پاس به عوامل محرك
محيط خارج ميباشد .مانند دستگا گوارش ،دستگا ادراري ،دستگا عضالني -اسكلتي و ...
دستگا اعصاب به دو قسمت دستگا اعصاب مركزي و دستگا اعصاب محيطني تقسنيم منيگنردد .دسنتگا
اعصاب مركزي متشكل از مغز و نخاع و عص

بينائي است و قسمتي از دستگا اعصاب اسنت كنه در جرينان

بيماري اماس هدف قرار ميگيرد.
دستگا ديگر مورد بحث دستگا ايمني است  .اين دستگا از سنلولهاي سنفيد و بافتهناي مختلني ايمنني
تشكيل گرديد و بدن انسان را از حمله عوامل مهاجم و مضر محنيط خنارج از جملنه ميكروبهنا  ،قنارا هنا ،
ويروسها و ....مصون نگا ميدارد و مانند نيروي انتظاميو نظاميي

كشور كنه وظيفنه حفاظنت و حراسنت از

ملت و تماميت ارزي كشور را بر عهد دارند ،عمل مينمايد.
حال برگرديم به بحث اصلي يعني بيماري اماس  .در شرايطي خاص دستگا ايمني بدن به دستگا اعصاب
مركزي فرد حملهور شد و بيماري اماس را ايجاد مينمايد .هنوز علت مشخص و ثابت شند اي يافنت نشند
است كه چرا سيستم ايمني بدن تحري

شد و بافت اعصاب مركزي را به عنوان عوامل مهاجم خارجي فرض

كرد  ،به آن حمله ور ميشود .بياييد با مبالي جزئيات را توضيح دهيم .
سيم برق را تجسم كنيد  .قسمت مركزي آن از فنلنز مس
تشكيل شد كه جريان برق را عبور ميدهد .قسمت خارجي
توسط روكشي از جنس پالستي

پوشيد شد تنا از اتنصال

سيم با ساير نقاط و برق گرفتگي جلوگيري نمايد .سلولهاي عصبي كه تشنكيل دهنند بافنت عصنبي هسنتند
همانطور كه گفته شد ،جريانهاي ضعيي التريكي به نام پيامهاي عصبي را هدايت ميكنند .
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اين پيامها ،دستورات مغز به ساير دستگا هاي بدن فرد جهت عملكرد طبيعي آنان است  .كار هدايت پيامها
از طريق زائد طويلي از اين سلولها صورت ميگيرد كه آكسون نام دارد  .آكسونِ سلولهاي عصبي همانند سيم
برق روكش دارد كه به اين روكش ،غالف ميلين ميگويند.
ميلين اليه محافظي از چربي و پروتئين بود كه همانند غالفي زائد طويل سلولهاي عصبي يا همان آكسنون
را ميپوشاند .در جريان بيماري اماس غالف ميلين موجود در سلولهاي عصبي دستگا اعصناب مركنزي منورد
حمله دستگا ايمني قرار ميگيرند .يعني دستگا ايمني  ،ميلين موجود در سلولهاي دسنتگا اعصناب مركنزي
(مغز  ،نخاع  ،عص

بينايي ) را عامل بيگانه فرض كرد و جهت دور كردن عامل مهاجم از بدن به آن حملنه

ور ميشود  .نتيجه اين كار تخري

ميلين و اختالل در روند هدايت پيامهاي عصبي است  .عالو بر آن ممكنن

است رشته عصبي يا همان آكسون احاطه شد توسط ميلين نيز در جريان حمله دستگا ايمني آسي
تخري

ديد و

گردد كه نتيجه اين كار قط انتقال پيامهاي عصبي است .

پس از تخري

ميلين و حذف آن  ،سلولهايي كه وظيفه ترميم محل آسي

عمل شد تا جاي منطقه تخري

ديد را بنر عهند دارنند ،وارد

شد را مرمّت نمايند .نتيجه كار سلولهاي مذكور  ،بافتي سنخت و متمنايز از

بافت اعصاب احاطه كنند منطقه آسي

بود كه وظيفه اوليه و مهم بافت اصلي را نميتواند به انجام برسناند .

به اين بافت جايگزين ،اسكار يا اسكلروزيس(  ) Sclerosisو به منطقه آسي

ترميم يافته توسنط اينن بافنت

پالك ميگويند.) Plaque ( .
در روند بيماري اماس مكانهاي مختلي و متعدد دستگا اعصاب مركزي مورد حمله دسنتگا ايمنني قنرار
ميگيرند كه نتيجه آن آسيبهاي متعدد ،عالئم مختلي و تشكيل بافت اسكار در نقاط متعدد آسي

منيباشند .

بدين جهت به اينن بيمناري اسنكار در ننواحي متعندد ينا مالتيانل اسنكاروزيس( ) Multiple Scelerosis
ميگويند  .نام اماس ( ) MSبرگرفته از حروف اول كلمات نام التين بيماري است.
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انواع اماس :
قبل از توضيح در مورد انواع اماس بهتر است با مفهوم چند كلمه آشنا شويم:
 حمله (  : ) Attackبه زماني كه دستگا ايمني بدن ميلين موجود در بافت عصبي دستگا اعصاب مركزيرا عامل بيگانه فرض كرد و آنرا مورد تهاجم قرار ميدهد دور حملنه ،عنود (  ) Relapseينا شعلهوري

(

 ) Flare upميگويند  .اين زمان با بروز عالئم جديد به صورت حاد يا تشديد عالئم قبلي همرا است.
 بهبود (  : ) Remissionبه مرحله زماني كه پس از حمله  ،بيمار عالئمنش فنروكش كنرد و از بهبنودينسبي يا كامل برخوردار ميگردد  .دور پسرفت ،خاموشي يا بهبودي گفته ميشود.
اماس با توجه به نحو بروز  ،سير باليني و پيشرفت بيماري به چهار نوع تقسيم ميگردد :
 -1عود كنند  -بهبود يابند ( ) Relapsing - Remitting
عالئم در طول دور حمله يا شعله ور شدن بيماري بسته به ناحيهاي از دستگا اعصاب مركزي كه آسني
ديد بروز مينمايند  .پس از مدت زماني كه از دور حمله گذشت عالئم بصورت نسبي يا كامل بهبود يافتنه و
فرد وارد مرحله بهبودي يا پسرفت بيماري ميگردد .در اين مرحله كه ممكن است از ماهها تا سالها ادامه يابد
فرد عالمت ديگري را از خود بروز نميدهد .پس از آن مجدداً ممكن است عالئم بروز كرد و حملنه ديگنري
رخ دهد .از كل موارد بيماران  58درصد آنان در اين گرو قرار ميگيرند.
 -2پيشروند اوليه ( ) Primary Progressive
در اين نوع اماس با بروز عالئم متعاق

اولين بيماري بصورت مداوم به پيشرفت خنود ادامنه داد و ماننند

گرو قبل به صورت دور هاي عود و بهبود نميباشد .حندود  11درصند بيمناران اماس در اينن گنرو جناي
ميگيرند.
 -3پيش روند ثانويه ( ) Secondary Progressive
حدود نيمياز بيماران گرو اول پس از  11سال از آغاز بيماري و متعاق

آخرين حمله به اينن گنرو وارد

ميشوند .فرد بيمار در اوايل دور بيماري دور هاي عود و بهبود را تجربه ميكند و پس از آخرين عود بندون
دور بهبودي  ،بيماري به پيشرفت خود به صورت مداوم ادامه ميدهد.
 -4پيش روند  -عود كنند ( ) Progressive Relapsing
در اين نوع اماس همانطور كه از نام آن پيداست بيماري فرد بصورت در حنال پيشنرفت اسنت و در سنير
بيماري حمالت حاد نيز بروز مينمايد .تقريباً پنج درصد بيماران اماس در اين گرو قرار ميگيرند.
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نمودار انواع اماس:
 Aو  = Bعودكنند  -بهبوديابند
 Eو  = Fپيشروند اوليه

 Cو  = Dپيشروند ثانويه
 = Gپيشروند  -عودكنند

عالو بر اين تقسيمبندي ،بر اساس سرعت پيشرفت بيماري و بروز عوارض گوناگون نيز برخي از مراج اماس
را به انواع خوشخيم (  ) Benignبا سرعت پيشرفت كم و عوارض ناچيز و بدخيم (  ) Malignantبا سنرعت
پيشرفت باال و ايجاد عوارض شديد ،تقسيم ميكنند .
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علل بروز اماس و توزي انساني
شايد در مجالت يا كت

مختلي راج به علل اماس مطالعه كرد باشيد يا از رسانه هاي جمعي و آشنايان

مطالبي شنيد باشيد ولي در حقيقت هنوز هيچ علت مشخص و مستدلي در رابطه با علنل ايجناد و بنروز اماس
يافت نشد است  .فرضيات و نظريات گوناگوني در مورد علل ايجاد اماس بيان شد اند كه هيچ كدام بصورت
علمياثبات نشد اند مانند ويروسها ،باكتريها ،سموم و مواد شيميايي ،فلزات سنگين مانند جيو و حتي وراثت.
هيچ كدام از عوامل باال به تنهايي و مستقيماً در بروز اماس دخيل نميباشند .امروز فرضنيه اي كنه جمين
صاح

نظران موافق آن ميباشند بر اين اصل استوار است كه فرد مبنتال بنه اماس عوامنل زميننه اي مسنتعد

كنند ابتال به بيمارا را دارا ميباشد كه احتماالً به صورت غير مستقيم وراثتي است با تأثير ساير عوامل محيطي
مانند عفونتهاي ويروسي يا باكتريايي و تشابه ساختاري اين عوامل با ميلين موجود در سيستم اعصاب مركنزي،
سيستم ايمني بدن گمرا شد و عالو بر حمله به عامل مهاجم خارجي به ميلين موجنود در دسنتگا اعصناب
مركزي نيز حمله ميكند  .استرسهاي شديد جسمييا روحي -رواني نيز در بروز حمالت موثرند  .با توجه بنه
مطال

گفته شد ميتوان نتيجه گرفت كه اماس نه تنها مسري نميباشد بلكه مستقيماً نيز به ارث نميرسد.

تخمين زد ميشود كه نزدي

به  2/8ميليون نفر در دنيا به اماس مبتال ميباشند كنه هنر چنه از عنرض

جغرافيايي ميانه يعني استوا به سمت قطبين پيش رويم شيوع بيماري بيشتر ميشود  .در ايران نيز مانند آمريكا
به علت آنكه بيماري اماس مشمول سيستم گزارش دهي نميباشد ( به علت آنكه بيماري واگينردار نيسنت ) .
آمار دقيقي از تعداد مبتاليان در دست نيست.
اغل

بيماران مبتال به اماس در سنين  21تا  81سال ميباشند اگر چه بيماري از سننين  2سنالگي تنا 58

سالگي نيز گزارش شد است .تعداد مبتاليان مؤننث دو برابنر مبتالينان منذكر اسنت ولني بيمناري در زننان
خوشخيمتر بود با عوارض كمتري همرا ميباشد  .در كشورهاي غربي به علت بروز اماس در سنين جواني به
آن بيماري تحصيلكرد هاي زيباروي گفته ميشود.
اماس نه تنها واگير ندارد
بلكه مستقيماً نيز به ارث نميرسد

انجمن اماس مازندران
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عالئم و عوارض شاي بيماري اماس :
عالئم اماس غير قابل پيش بيني بود و از فردي به فرد ديگر يا بسته به سير بيماري و منطقهاي از دسنتگا
عصبي كه درگير شود از زماني به زمان ديگر متفاوت است .عالئم طيي وسيعي داشته و ممكنن اسنت شنامل
عدم تعادل  ،اختالالت حركتي  ،اختالل تكلم  ،اختالل بينائي  ،اختالل شنوائي  ،اختالالت دستگا ادراي-تناسلي ،
اختالل دستگا گوارش  ،اختالل حافظه و  ...باشند.
نكته مهم آن است كه هر گونه تغييري چه مببت باشد ،چه منفي بايد به اطالع پزش

معالج رسانيد شود

تا از عوارض احتمالي بعدي پيشگيري گردد .
آيا اماس كشند است ؟
علي رغم طيي وسي عوارض  ،اماس بيماري كشند اي نيست  .حتي در بيمناراني كنه اماس پنيش رونند
دارند نيز طول عمر تقريباً طبيعي و مانند ساير افراد اجتماع ميباشد.
آيا اماس هميشه فرد را فلج كرد و از حركت باز ميدارد؟
اغل

چنين نيست  .تعداد بسياري از بيماران مبتال عوارض ناتوانكنند ندارند يا محدوديت حركتي نسنبتاً

خفيفي دارند  .هفتاد درصد بيماران مبتال در سير بيماري توانايي حركت و را رفتن را حفظ مينمايند اگر چنه
ممكن است به دليل حفظ نيرو يا كاهش خستگي و يا به علت بروز اختالالت تعادلي  ،از وسايل كم

حركتني

مانند عصا  ،چوب زير بغلي  ،واكر و حتي ويلچر استفاد نمايند.
جهت آگاهي از عوارض بيماري و نحو برخورد با آنها به ساير كتابچههاي انجمن اماس مازندران كنه در اينن
رابطه تدوين گرديد رجوع نمايند.
به ياد داشته باشيد :
هرگونه تغيير چه مثبت چه منفي در وضعيت سالمت
خود را به اطالع پزشك معالج برسانيد تا او را در
تشخيص صحيح و بالطبع درمان مناسب ياري دهيد .

انجمن اماس مازندران
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تشخيص اماس :
اماس هميشه به آساني قابل تشخيص نميباشد ،زيرا عالئم ممكن است گذرا بود يا بسته به سير بيمناري،
شدت و ضعي آنها تغيير يابد  .عالو بر آن ساير بيماريهاي دستگا عصبي مركزي نيز ميتوانند همان عاليم را
ظاهر سازند  .بيماريهاي ساير دستگا هاي بدن نيز ميتوانند عاليم بيماري اماس را تقليد نمايند به همين دليل
معالج سعي ميكند ابتدا بيماريهايي را كه شايعتر ميباشند يا تهديدكنند حيات

در برخورد با بيمار ،پزش

هستند با استفاد از عوامل كم

تشخيصي كنار بگذارد .

بطور كل هيچ عالمت باليني يا تست آزمايشگاهي خاصي به تنهايي تأييد ينا رد كننند اماس نمنيباشند .
جهت تشخيص اماس پزش

معالج ممكن است از مجموعه اي از عوامل كم تشخيصي زير سود جويد :

 -1شرح حال دقيق از بيماري فعلي  ،عالئم قبلي و بيماريهاي زمينه اي
 -2معاينه دقيق عصبي
 -3روشهاي تصوير برداري عليالخصوص( ) MRI
 -4آزمايشات هدايت الكتريكي اعصاب ( ) EPونمونهگيري ماي مغزي -نخاعي( ) LP
 -8معاينات و شرح حال دقيق اعصاب و روان و مشاور روانازشكي در صورت وجود عالئم شناختي – رواني
البته در سالهاي اخير پيشرفتهاي حاصله در زمينه روشهاي تشخيصني علنيالخصنوص ام-آر-آي( ) MRI
تسهيالت ويژ اي را در زمينه تشخيص بيماري فراهم نمود است  .با توجه تمام مطال

گفتنه شند تشنخيص

دقيق بيماري ممكن است گهگا به ماهها يا حتي سالها زمان نياز داشته باشد.

تشخيص دقيق اماس ممكن است نسبت به بيماريهاي
ديگر نياز به زمان بيشتري داشته باشد .
اين امر نبايد موجب غفلت شما در پيگيري بيماري شود .

انجمن اماس مازندران
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درمان اماس
تاكنون هيچ روش درماني يا داروي خاصي جهت ريشهكني بيماري اماس كشي نشد است  .همانطور كنه
علت بروز اماس ناشناخته ميباشد داروي موثر جهت معالجه بيماري نيز تاكنون يافت نگرديد است .
البته در ساليان اخير پيشرفتهاي زيادي در زمينه درمان بيماري اماس حاصل گرديد كه بسيار مفيد و موثر
مي باشند  .چهار داروي تأييد شد توسط موسسه نظارت بر غذا وداروي آمريكنا يعنني آوونكنس  ،بتاسنرون ،
ريبي  ،و كوپاكسون از آن جملهاند  .اين داروها جهت درمان اماس به خصوص ننوع عودكننند  -بهبوديابنند
استفاد ميگردند .
به طور كل داروهاي مورد استفاد در اماس دردو گرو قرار ميگيرند.
 -1داروهايي كه مستقيما برروي خود بيماري اثر دارند .
چهار داروي ذكر شد باال نيز از اين گرو ميباشند سه داروي اول جرو دسته اينترفرونها وداروي آخر جدا
از آنهاست ولي كليه اين داروها برروي سير بيماري اثر گذاشته و پيشرفت آننرا كنند منيسنازند  ( .از ايجناد
پالكهاي جديد جلوگيري ميكنند  ) .عالو بر آن عوارض قبلي ايجاد شد بيماري را نيز ممكن است تخفيي
داد يا بهبود بخشند  ( .پالك هاي تشكيل شد قبلي راكاهش ميدهند ) .
داروهاي ديگر اين گرو داروهاي شيميايي سركوب كنند دستگا ايمني وكورتونها ميباشند .كورتونهنا
از جمله داروهاي مورد استفاد به خصوص در حمالت حاد اماس جهت كاهش طول دور حمالت ميباشند .
 -2داروهايي كه جهت تخفيي عوارض وعاليم ناشي از بيماري مورد مصرف دارند .
اين داوها بسته به عارضه ايجاد شد جهت تخفيي عاليم مورد استفاد قرار ميگيرند از آن جمله ميتوان
به باكلوفن جهت كاهش اسااسم و گرفتگي عضالني  ،آمانتادين جهت تخفيي خستگي و ...اشار نمود .
مواد و روش هاي ديگري نيز جهت تخفيي عالئم يا درمان بيماري به كار برد ميشود كه تناثير مببنت ينا
منفي برخي از آنان هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است  .از آن جمله ميتوان به موارد زير اشار كرد .
 داروهاي گياهي  :هيچ گونه مطالعه علمي در مورد مفيد بودن داروهاي گيناهي خناص واثنر بخشني آننان
برروي اماس وجود ندارد و حتي ممكن است به علت تنوع تركيبات موجود درآن عوارض ناخواسنته ومختلفني
بروز كند .پس بدون مشورت با پزش

انجمن اماس مازندران
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 درمانهاي جانبي  :انواعي از روش هاي درماني جنانبي وجنود دارد كنه دسنتهاي از آنهنا ماننند روشهناي
توانبخشي ( فيزيوتراپي و  )...يا يوگا برروي تخفيي عوارض عضالني وحركتي اماس موثرند و دستهاي ديگر نيز
مانند مديتيشن  ،ريالكسيشن در تخفيي اثرات رواني بيماري موثرند .ساير درمانهاي جانبي نيز وجود دارند كه
مطالعه علميثابت شد در مورد آنان صورت نگرفته است .
در هر صورت جهت استفاد هر ي

از روشهاي درماني با پزش

معالج خود مشورت نماييد .

نكته مهم در درمان اماس پايبندي بيمار به ادامه درمان به خصوص درمان با اينترفرونها است .
اماس بيماري مزمني است و همانند ساير بيماري هاي مزمن مبل فشارخون ،قند و  ..........نياز به تغيير شنيو
زندگي و درمان طوالني مدت دارد  .صرف اينكه بيماري در حال حاضر بيعالمت است دليل بر توقي درمنان
نيست زيرا بيماري اماس به صورت آرام و بيصدا پيشرفت مينمايد و زماني كه آسي

وارد خارج از ظرفيت

جبراني دستگا اعصاب مركزي باشد يا ناحيهاي كه مورد حمله واق شد وسني بنود ينا مربنوط بنه منطقنه
حساسي باشد ،عالئم ظاهر ميگردند .

 درمان اماس طوالني بوده و نياز به اصالح شيوه زندگي دارد
تا عوارض بيماري به حداقل ممكن تقليل يابند .
 درمان با اينترفرونها طوالني بوده و در طي استفاده از آنان
بايد آزمايشات مشخصي را در فواصل سه ماهه انجام داد  .

انجمن اماس مازندران
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اماس و تغذيه
شايد شما هم جزو دسته افرادي باشيد كه به شما توصيه شد غذاي خاصي را نخوريد يا شنيد باشيد كنه
غذايي خاص موج

تشديد اماس و بروز حمله ميگردد .

ولي حقيقت چيز ديگري است  .تا كنون ماد غذايي خاصي به صورت علميشناسايي نشد كه عامل بنروز
يا تشديد اماس باشد  .بيماران اماس نيز مانند ساير افراد جامعه محدوديتي در مصرف مواد غذايي ندارند و از
تمام گرو هاي غذايي ميتوانند استفاد نمايند .
طبق توصيه انجمن قل

آمريكا سعي كنيد غذاهاي كم چرب و محتوي سبزيجات و مينو جنات بنه مينزان

كافي را مصرف نماييد  .عالو بر آن ميزان غذاي مصرفي نيز بايد به حدي باشد كه وزن شنما افنزايش نيابند
زيرا بيمار مبتال به اماس به علت عوارض عضالني و عصبي بيماري از خستگي وكاهش نيروي بدني رنج ميبنرد
دراين حال ،وزن اضافه بدن نيز تحميل بار اضافه به عضالت خسته و كم توان فرد بيمار ميباشد .
در صورت تمايل به كاهش وزن حتما بامشورت پزش

معالج و كارشناس تغذيه به اقدام به كناهش وزن

نماييد تا وزن شما به تدريج كم شود .
در مورد تأثير ويتامينها نيز گهگا اغراق زيادي صورت گرفته است  .در واق نياز بيمار مبتال بنه اماس بنه
ويتامينها مانند ساير افراد جامعه ميباشد و با مصرف غذاي معمول روزانه كه متعادل بود ومشنتمل بنر تمنام
گرو هاي غذايي باشد ،كليه ويتامينهاي ضروري بدن تأمين ميگردد .
از مصرف بيش از حد مواد مكمل غذايي  ،ويتامينها ومواد معدني پرهيز نماييد زيرا نه تنها مفيد نيستند بلكه
ممكن است عوارض جانبي شديدي نيز ايجاد نمايند  .مبالً مقادير بيش از حد ويتامين  B6اخنتالالت عصنبي و
مقادير زياد ويتامين  Dآثارسوش كبدي بجا ميگذارد .
گذشته از توصيه هاي كلي فوق هر فردي در طول زندگي به خوبي تشخيص ميدهد كه كدام ماد غنذايي
با او سازگاري ندارد و خوردن آن عوارض ناخوشايندي ايجاد مينمايد پس هر چه را كه دوسنت داريند و بنه
شما ميسازد بخوريد البته به انداز الزم نه بيش از حد .
جهت كس

اطالعات بيشتر ميتوانيد به كتابچه راهنماي بيمناران – اماس و تغذينه انجمنن اماس مازنندران

رجوع نماييد .
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شما به عنوان بيمار اماس چه بايد بكنيد ؟
شايد بهتر باشد كارهايي را كه به عنوان بيمار اماس به عهد شماست با شمار مشخص نماييم .
 -1اولين قدم در برخورد با اماس آن است كه روحيه خود را حفظ كنيد  .با اعتماد به نفس و اميد به آيند بنا
بيماري كنار بياييد و زندگي اجتماعي و عادي خود را مفيدتر از گذشته ساري كنيد .
 -2اطالعات صحيح و كامل را در مورد بيماري از پزش
اماس كس

معالج  ،كادر درماني يا مشناورين آگنا در انجمنن

نماييد  .به شايعات يا خبرهاي جسته و گريخته نوشته شد در مطبوعات يا پخش شد از صندا و

سيما توجه ننماييد .
 -3به ياد داشته باشيد دادن اطالعات كامل و دقينق در شنروع بيمناري ينا در مراحنل مختلني سنير آن در
تشخيص صحيح بيماري يا حمالت آن به پزش

معالج كم

بسيار زيادي ميكند .

 -4هر گونه تغيير جزئي در وضعيت سالمت عمومي خود را هر چند بي اهميت جدي گرفته با پزشن

معنالج

خود مشورت نماييد.
 -8از آنجائيكه اماس بيماريست مزمن  ،درمان طوالني را طل

ميكند  .عالو بر آن بايد شيو صحيح زندگي

را نياز بياموزيد و بكار ببنديد تا از عوارض بيماري كاسته و زندگي شما حداقل تأ ثيررا باذيريد .
 -6شروع درمان با هر دارو يا روش كمكي نيازمند مشورت با پزش

معالج و صالحديد اوست و قط درمنان

نيز از اين مسئله تبعيت ميكند .
 -5هرگز نحو درمان خودرا با بيمار ديگر مقايسه نكنيد چون اتخاذ شيو درماني و نوع داروي مناسن

بسنته

به عاليم و شرايط خاص شماست  .دو بيمار اماس كامالً شبيه هم نيستند تا درمانهاي آنان مشابه هم باشد .
 -5از مصرف بيش از حد غذا يا رژيم غذايي خودسرانه خودداري نماييد زيرا چاقي ينا كناهش وزن سنري و
غيراصولي  ،هر دو زيانبارند .
 -9همانطور كه قبال نيز گفته شد هيچ ممنوعيت غذايي در ام اس وجود ندارد .پنس بنه مينزان كنافي از همنه
گرو هاي غذايي جهت دريافت تمام ويتامينها  ،مواد معدني و آلي استفاد نماييد .
 -11به علت تأثير مستقيم بيماري يا عوارض دارويي و يا شرايط محيطي ناخواسته ،افسردگي از همراهان شاي
بيماري اماس مي باشد  .هرگا احساس نموديد كه از نظر رواني دچنار حالتهناي غينر طبيعني خلنق ينا سناير
اختالالت مشابه شديد با مشورت پزش

انجمن اماس مازندران
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 -11آخرين سخن آن كه تغذيه خوب وسالم  ،خواب كافي و مننظم  ،شنغل مناسن

 ،ورزش روزاننه مننظم ،

برنامه توالت روزانه منظم  ،برنامه هاي مفرح دور اي و در كل زندگي منظم بدور از هر گونه فشارهاي عصنبي
غير معمول داشته باشيد .
جهت كس

هر گونه اطالعات در مورد بيماري وعوارض آن به سري كتابچه هاي ويژ بيماران كه توسنط

انجمن اماس مازندران تهيه گرديد يا به دفتر انجمن مراجعه نماييد .
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انجمن اماس مازندران
انجمن اماس مازندران به عنوان شاخهاي از انجمن اماس ايران ميباشد كه خود جزش فدراسيون بين المللي
اماس است  .انجمن با هدف اطالع رساني عمومي ،حمايت و پشتيباني  ،ارائه خدمات آموزشني و پژوهشني بنه
بيماران استان به صورت مستقل و با همت واالي گروهي از بيماران اماس از اقشار مختلي  ،پزشكان و داوطلبان
خيرخوا تأسيس گرديد  .انجمن به صورت رسمي از بهمن  1352فعالينت خنود را آغناز نمنود و اكننون در
ابتداي اين را دشوار قراردارد  .لذا جهت ارائه خدمات بهينه در راستاي اهداف خود درسنطح اسنتان نيازمنند
حمايت هاي معنوي ،علمي و مادي شما عزيران درد آشنا ميباشد .

ساختار تشكيالتي انجمن اماس مازندران
انجمن از مجم عمومي ،هيأت مدير و بازرسان تشكيل شد است .
پس از تشكيل مجم عمومي و با اخذ رأي جهت كانديداها ،پنج نفر به عنوان اعضاش اصلي هينأت مندير و دو
نفر عليالبدل و دو بازرس انتخاب ميگردند تا به مدت دو سال به ارائه خدمات داوطلبانه به نف بيماران و بنه
صورت رايگان باردازند .
وظايي هيأت مدير پيش برد امور انجمنو وظيفه بازرسان نظارت بر صحت عملكنرد اجرايني هينأت مندير
ميباشد.

ساختار كاري انجمن اماس مازندران
جهت تقسيم كار و مشخص بودن چارچوب فعاليتها انجمن به سه كميته :
 درمان وتوانبخشي
 آموزش و پژوهش
 حمايتي و پشتيباني
تقسيم شد كه هر كدام در راستاي وظايي محوله فعاليت مينمايند و بسته به نياز به زينر گنرو هناي كناري
تقسيم ميشوند .
انجمن جهت جم آوري كم هاي نقدي خيرين مقيم داخل وخارج از كشور اقدام به افتتاح حسابهاي ارزي
و ريالي نمود كه به شرح ذيل است.

حساب ريالي  ،به شمار

 913158211بان

حساب ارزي  :به شمار  959159911بان

تجارت شعبه پهلوان توكلي ساري

تجارت شعبه فوق به كد سوئيفت BTEJIRTHSAR

 به ياد داشته باشيد كه انجمن ،خانه همه بيماران اماس استان ميباشد .
پس مارا از ديدار خانواد خودمان محروم نفرماييد .
((چشم انتظار ديدار شما ميمانيم ))
انجمن اماس مازندران
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