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اگر اين کتابچه را مطالعه مي کنيد يا بيماري  MSشما ،تشخيص داده شده است يا روال تشخيص آن در شمما
در جريان است .حتي اگر شما همسر ،فاميل و يا دوست فردي هستيدکه اين بيماري در او تشخيص داده شده است
 ،ممکن است دامنه وسيعي از احساسات شامل خشم  ،شوکه شدن  ،ترس يا حتي احساس بي خيمالي ( مخصوصما
اگر مدت زيادي از آن گذشته باشد) را تجربه کنيد .همچنين احتمال دارد که هزاران سوال بي پاسخ داشته باشميد
که نمي دانيد چگونه و از چه کسي آنها را بپرسيد .ما قول نمي دهيم که بتوانيد پاسخ همه آن سواالت را در اينجما
پيدا کنيد اما اين کتابچه به شما اطالعات مقدماتي در مورد  MSمي دهد و ابزارهايي جهت جستجوي اطالعمات و
پشتيباني گرفتن در اختيارتان قرار مي دهد.

 MSچيست ؟
شما به  MSمبتال نمي شويد بلکه بدن شما آن را ايجاد مي کند.به عبارت ساده MSوقتي روي مي دهمد کمه
آسيبي به مواد محافظ يا ميلين (  )Myelinغالف اعصاب در سيستم مرکزي اعصاب وارد شده باشمد (.سيسمتم
مرکزي اعصاب از مغز و نخاع تشکيل شده است ) .وقتي چربي غالف عصب ،آسيب مي بيند پيامها کند مي شوند يا
از مسير خود منحرف شده يا اصال دريافت نمي شوند و عالئم  MSبروز مي کند.
 MSيک بيماري خود ايمني است به اين معني که سيستم ايمني بدن به اشتباه با اين تفکر کمه يمک جسمم
خارجي وارد بدن شده است ،به بافتهاي خود حمله مي کند .در مور ، MSسيستم ايمني به ميلمين يعنمي غمالف
عصب در مغز و نخاع حمله مي کند.
آسانترين راه براي درک آنچه اتفاق مي افتد اين است که بدن را به صورت يک مدار الکتريکي در نظر بگيريد
که در اين مدار ،مغز و نخاع منابع انرژي هستند و بقيه اعضاي بدن ،چراغ ،کامپيوتر ،تلويزيون ومانند آنها هسمتند.
رشته هاي عصبي شما کابلهاي الکتريکي هستند و غالف ميلين عصب ،ماده عايق اطراف اين کابلهما اسمت  .حمال
تصور کنيد که مواد عايق آسيب ديده است نتيجه چه مي شود؟ تجهيزات خراب يا قطمع و وصمل خواهنمد شمد و
احتماال اتصالي رتخ مي دهد.
 MSواگيردار نيست و اگر چه هنوز راهي براي درمان آن وجود ندارد ،ولي اين به معناي خاتممه زنمدگي و يما
زندگي پرمخاطره نيست  .مانند مرض قند ،حالتي مزمن دارد  ،به اين معني که وقتي به آن مبتال شديد هممه عممر
گريبان گير شما است  .اغلب افرادي که به MSمبتال هستند زندگي معمولي دارند و به راحتي به سمنين هفتماد و
هشتاد سال نيز مي رسند.
تحقيق بر روي علل  ، MSدرمانهاي جديد ،عاليم و داروهاي جديد براي تغيير دوره بيماري ،در کل جهمان در
حال انجام است و دانشمندان در سالهاي اخير پيشرفتهاي خوبي در اين زمينه داشته اند .اگر چه هنموز کسمي بمه
موفقيت دست نيافته است ،اما پزشکان خوش بين هستندکه تحقيقات در جهت يافتن اطالعمات بيشمتر در ممورد
کنترل و نحوه درمان آن ادامه خواهد يافت.
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چرا آن را  MSيا  Multipie Sclerosisمي نامند؟
کلمه  Sclerosisاز کلمه يوناني  Sklerosبه معناي سخت گرفته شده است  .در  ، MSاين منماطق سمخت را
"پالک" مي نامند(ضايعه) که حوالي اعصاب آسيب ديده ايجاد مي شود " .چندگانه " به مناطق مختلف سيسمتم
عصبي مرکزي اشاره دارد که غالف ميلين آنها آسيب ديده است  .ضايعات در ام آر آي ديده مي شوند اما ضمايعات
زياد همواره به اين معني نيست که بيماري شديد است  .مسائل زيادي در مورد  MSهنوز بغرنج است .

سيستم مرکزي اعصاب
 MSزماني روي مي دهد که غالف چربي اطمراف رشمته هماي
عصبي در سيستم مرکزي اعصماب آسميب ببيننمد  .سيسمتم
مرکزي اعصاب از مغز و نخاع تشکيل شده است .

آسيب ديدگي غالف چربي در MS

غالف چربي

پیامهای غیر طبیعی در اعصاب با غشاء آسیب دیده

مسیر پیغامها در غشاء عصب سامل
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در  ، MSغالف چربي آسيب مي بيند که مي تواند

غالف چربي ،سطوح رشته هاي عصبي ( آکسون )

باعث کند شدن ارسال پيامها  ،غير طبيعي شدن و

را مي پوشاند .غالف هاي چربمي بمه آکسمونها در

يا عدم ارسال پيامها مي شود.

انتقال پيامهاي عصبي کمک مي کند .غالف چربمي
همچنين از آکسونها محافظت مي کند.

علت  MSچيست و چه کسي به آن مبتال مي شود؟
بروز MSاشتباه شما نيست و ربطي به رفتاريا عقايد يا نوع زندگي شما ندارد  .اگر چه هيچ کس هنوز مطممنن
نيست که چرا افراد به آن مبتال مي شوند اما در تحقيقات چنين به نظر مي رسد کمه علمت آن ترکيبمي از عواممل
ژنتيکي و عوامل محيطي است .

 .4عوامل ژنتيکي
 MSبر عکس بيماري هاي ژنتيکي مستقيما به ارث برده نمي شود و توسط يک ژن خراب نيمز بوجمود نممي
آيد .با اين وجود ،به نظر مي رسد که يک جزء ژنتيکي در آن دخيل باشد – احتماال ترکيبي از ژنها – چرا که برخمي
از افراد بيشتر مستعد ابتال به  MSهستند.
اين به اين معنا نيست که خويشاوندان شما نيز به  MSمبتال خواهند شد  .حتي اگر شما يک دوقلوي هماننمد
نيز داشته باشيد به اين معني نيست که برادر يا خواهر شما نيز به اين بيماري مبتال خواهد شد  ( .آنها بمه احتممال
زياد  MSنخواهند گرفت ) در مطالعات مختلف آمار و ارقام مختلفي ارائه شده است درحاليکه نممي تموان خيلمي
مطمنن بود ولي احتمال ابتالي کودکان شما به اين بيماري بسيار کم است.

 .2عوامل محيطي
عجيب اينکه  ،هر چه دورتر از استوا زندگي کنيد  ،احتمال ابتال به  MSبيشتر است  .اين تنها دليلي است که
چرا شيوع اين بيماري در اسکاتلند بيشتر از خود انگلستان و در آمريکاي شمالي و اسکانديناوي نيز شايع تراست.
اما در واقع در برخي مناطق مانند مالزي يا اکوادور موردي از اين بيماري ديده نشده است  .علل اين اممر بدرسمتي
روشن نيست اما ممکن است چيزي در محيط – احتماال يک ويروس –  MSرا تشديد کند.

چه کساني به  MSمبتال مي شوند؟
تقريبا  58333نفر در انگلستان مبتال به  MSهستند -که ميزان آن در حدود يک نفر در هر  533تما  4333نفمر
است – ( اين آمار در اسکاتلند يک نفر در هر  833نفر است ) .اکثريت افراد مبتال به  MSدر حالي بيمماري در آنهما
تشخيص داده شده است که  23تا  13سال داشته اند ،اگر چه اين بيماري مي تواند در افراد مسن نيز اتفماق افتمد و
بندرت نيز در کودکان ديده شود  .همچنين معموال شيوع بيماري در بين زنان تقريباً دو برابر مردان است.
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انواع MS
 MSيک شرايط فردي است .براي برخي افراد MS ،داراي دوره هاي بهبودي و عود کردن است در حمالي کمه
در ديگران الگوي پيشرونده دارد .به هرحال براي همه بيماران زندگي را غير قابل پميش بينمي ممي سمازد .اغلمب
افرادي که در آنها بيماري  MSتشخيص داده مي شود داراي نوع بيماري داراي دوره بهبود و عود هسمتند بمه جمز
تعداد کمي که در آنها بيماري از نوع پيش رونده اوليه است .

 MS .4بهبود يابنده و عود کننده
در  MSدوره اي  ،عالئم در يک دوره زماني روزانه ،هفتگي ،ماهيانه يا ساليانه رخ ممي دهمد و سمپس بطمور
نسبي يا کامل خوب مي شوند.
بسياري از افرادي که به  MSمبتال هستند دوره اي به عنوان عود کردن يا حمله را تجربه مي کننمد چمون در
اين دروه آنها مشکالت جديدي را تجربه خواهند کرد و يا ناخوش خواهند بود .دوره عود کمردن وقتمي اسمت کمه
عالئم جديد رخ مي دهند و يا عالئم قديمي دوباره روي مي دهند که در مدت زمان خاصي از چند روز تا چند هفته
اين عالئم بطور نسبي يا کامل برطرف مي شوند.
عود کردن زماني رخ مي دهد که سلولهاي ايمني به رشته هاي عصبي در مغز و نخاع حملمه ممي کننمد  .اگمر
التهاب ايجاد شده متعاقب اين حمله ،جلوي ارسال پيامها را در آن منطقه بگيرد عملکرد آن منطقه تحت تاثير قرار
مي گيرد .مانند عصب بينايي و سپس عالئم آن رخ مي دهد  .غالف ميلين عصب مي توانمد آسميب ديمده باشمد و
برخي اوقات خود رشته عصبي ( آکسون ) نيز آسيب مي بيند.
وقتي التهاب فرو نشست  ،عالئم بيماري نيز فرو مي نشيند ( ممکن است پشت سر خود آسيب هايي ديگر نيمز
بگذارد که با گذشت زمان خوب مي شوند) و يا کامالً از بين مي رود .اين حالت را به اصطالح بهبمودي ممي نامنمد.
بهبودي ممکن است در هر دوره زماني حتي با طول مدت (شايد سال ها ) طول بکشد.
اگر بعد از  43تا  48سال شرايط شما بدتر نشد و ناتواني نداشتيد يا داراي حداقل ناتواني بوديد ،گفته مي شمود
که  MSخوش خيم داريد اين بدين معني نيست که بيماري عاري از مشکالت خواهد بود -بلکه به اين معني اسمت
که ناتواني عمده اي نخواهيد داشت  .در حدود  23درصد از افراد مبتال به اين بيماري نوع خوش خيم آن را دارند.

 MS .2پيش رونده ثانويه
وقتي فردي به  MSبهبود يابنده و عود کننده مبتال است و حداقل به مدت شش ماه حالش بدتر ممي شمود –
چه عود کند يا نکند – به اين نوع بيماري پيش رونده ثانويه گفته مي شود .پيشرفت ايمن حالمت در اثمر از دسمت
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رفتن رشته هاي عصبي ( آکسون ها ) در طي آخرين عودها ايجاد خواهد شد  .اگر چه غالف چربي مي تواند خود را
ترميم کند ( که به آن غالف بندي مجدد مي گويند) آکسون ها نمي توانند خودشان را ترميم کنند .
براي پزشکان هميشه آسان نيست که بتوانند بگويند فرد در حال رفتن به وضعيت پيش رونده ثانويمه اسمت .
برخي افراد عالوه بر وخامت پيش رونده برخي موارد عود را نيز دارا هستند در حاليکمه ديگمران ايمن وضمعيت را
ندارند .اگرچه بيماري هيچ کس با نوع پيش روند ثانويه آغاز نمي شود ،اگر براي يک مدت عالئم ناشمناخته داشمته
باشيد ممکن است به شما بگويند که به اين نوع بيماري مبتال هستيد.
هر کسي که داراي نوع بيماري بهبود يابنده و عود کننده است به نوع پيش رونده ثانويه دچار نمي شمود  .بمه
طور متوسط تا  48سال  ،تقريبا  58درصد افراد داراي بيماري بهبود يابنده و عود کننده دچار نوع پيش روند ثانويه
مي شوند.

 MS .0پيش رونده اوليه
اين شکل غير معمول  MSاست  ،که تقريبا  43تا  48درصد از افراد مبتال بهMS

را شامل ممي شمود  .افمراد

مبتال به  MSپيش رونده اوليه وقتي پيرتر هستند بيماري در آنها تشخيص داده مي شود  ،معموالدر چهل سالگي و
بعد از آن  ،بر خالف نوع بهبود يابنده و عود کننده  ،نوع پيش رونده اوليه در مردان به اندازه زنان شايع است .
در حاليکه ديگر انواع  MSمي تواند هم مغز و هم نخاع را تحت تاثير قرار دهد ،در نوع بيماري پميش رونمده
اوليه اغلب ضايعات در ناحيه نخاع يافت مي شوند .افراد داراي بيماري پيش رونده اوليمه هرگمز دچمار حملمه يما
بهبودي ناگهاني نمي شوند اما داراي مشکالت مختصري هستند که در طي زمان بدتر و بدتر ممي شمود – بيمماري
آنها از ابتدا پيش رونده است  .مشکالت عمدتاً مربوط به يک بخش اصلي مي شود و در اکثر مردم راه رفتن را تحت
تاثير قرار مي دهد  .با اين وجود افراد مبتال به  MSپيش رونده اوليه مي توانند هرگونه عالممت بيمماري را تجربمه
کنند.

عالئم MS
 MSغير قابل پيش بيني است  .عالئم آن ممکن است بطور کامالً اتفاقي بروز کنمد -در همر زمماني و بمه
هرترتيبي  -ممکن است چند ساعت يا چند روز  ،چند هفته يا چند ماه طول بکشند  ،برخي از عالئم ممکمن اسمت
شروع معيني نداشته باشند يا ممکن است ادامه يابند .برخي از عالئم  MSمانند خستگي بمراي ديگمران مشمهود
نيست و اين خيلي ناراحت کننده است چون نمي شود احساس آن ها را درک يا توصيف کرد.
وقتي که به داشتن MSعادت کرديد  ،ممکن است کشف کنيد که عوامل تحريک کننده اي وجود دارنمد کمه
شرايط را بدتر مي کنند و يا باعث مي شوند که عالئم قبلي مجدداً بروز کند – گرما و فعاليت از محرک هاي عممده
هستند .وقتي دانستيدکه چه چيزهايي شما را تحت تاثير قرار مي دهند سعي کنيد تا حد امکان از آن ها اجتنماب
کنيد .اگر عوامل بيروني عالئم بيماري شما را موقتاً بدتر مي کنند نترسيد -اين شرايط به معناي عود نيست .
فهرست عالئم مشترک زير تنها جهت اطالعات شما ارائه شده است  .اين فهرست يک فهرست جامع نيست و
نبايد باعث نگراني و ترس شما شود زيرا اين عاليم به صورت مشترک در ساير بيماري ها نيز ديده مي شوند .
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هيچ لزومي ندارد که همه اين عالئم را داشته باشيد يا نگران بروز آن ها باشيد  .بسياري از افراد تعداد کممي از
آن ها را تجربه مي کنند اما دانستن آن خالي از اشکال مي باشد.

برخي از عالئم مشترک عبارتند از :
 .4مشکالت مربوط به المسه ( لمس کردن ) مانند بي حسي يا گزگز انگشتان دست يا پا
 .2مشکالت بينايي مانند دوبيني يا تارشدن چشم ها ،از دست دادن موقمت بينمايي در يمک چشمم کمه بما
درگيري اعصاب بينايي پيش مي آيد ( التهاب عصب بينيايي )
 .0حس خستگي بسيار زياد که فعاليت مغزي و بدني را به شدت با مشکل مواجه مي سازد.
 .1سرگيجه
 .8درد
 .5از دست دادن قدرت عضالني و تحرک بدني
 .1مشکل در راه رفتن ،تعادل و تحرک بدني
 .5اسپاسم و گرفتگي در گروه هاي عضالني خاص ( اين حالت را اسپاستيسيتي مي نامند)
 .9مشکالت در ناحيه روده و مثانه
 .43مشکالت شناختي ( مشکل در حافظه و تفکر ) مانند فراموش کردن اسامي
 .44مشکالت جنسي
اگر اين عالئم رخ دهند ،آن ها را به پزشک خود بگوئيد چون مي توان ايمن مشمکالت را کنتمرل نممود.
درمان دارويي نيز توسط فيزيوتراپي و کاردرماني مي تواند بسياري از عاليم را بطور موثر کنترل کند.

تشخيص MS
تشخيص ام اس با يک آزمايش به تنهايي امکان پذير نمي باشد .تشخيص  MSمي تواند(خصوصما بمراي
افراد مبتال به نوع پيش رونده ثانويه) مشکل باشد و روند تشخيص آن مي تواند ماه ها طول بکشد .پزشکان بر
اساس تاريخچه و معاينات شما به تشخيص اوليه مي رسندکه آزمايشات زيادي جهت رد يا تاييمد آن صمورت
مي پذيرد که  MRIاز آن جمله است.
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براي تشخيص ، MSبايد نشان دادکه حمالت در دو يا چند منطقه سيستم عصبي مرکزي در دو يا چنمد
رويداد رخ داده است  ( .اين رويداد ممکن است حمله به اعصاب بينايي باشد که بينايي شمما را تحمت تماثير
قرار دهد و يا ممکن است جمله به اعصاب حرکتي باشد که موجب بي حسي اعضاي بدن شود).
پزشک بايد احتمال وجود بيماري ديگر را با عالئم مشابه رد کند .در ادامه توضيحاتي در مورد آزمايشات اصلي
داده مي شود که علت انجام اين آزمايشات و هدفي راکه بايد نشان دهند را شرح مي دهد.

 .4معاينات دستگاه عصبي
اين يک معاينه بدني است که در آن ميزان تاثير پذيري حرکات  ،عکس العملها و توانايي هاي حسي مانند
ديد چشم اندازه گيري مي شوند . .پزشک متخصص مغز و اعصاب قادر خواهد بود بمه شمما بگويمد کمه آيما
شرايط شما عالئم عمومي  MSيا بيماري هاي ديگر را دارديا خير؟

 .2تصوير برداري با تشديد مغناطيسي ()MRI
دستگاه تصويربرداري  ،MRIاز حوزه هاي مغناطيسي قوي براي ايجاد يک تصوير از مغز و نخاع استفاده
مي کند .تصوير  MRIمي تواند مناطقي از سيستم اعصاب مرکزي که التهاب دارند و يا آسميب ديمده انمد را
نشان دهد.

 .0آزمايش مايع نخاعي
سوراخ کردن فقرات کمري معموالً مانند قديم به اين راحتمي تجمويز نممي شمود .اممروزه در صمورتيکه
تشخيص  MSبا آزمايشات ديگر تاييد نشود ممکن است يک آزمايش ممايع نخماعي برايتمان تجمويز شمود.
سوراخ کردن فقرات کمري را براي اين انجام مي دهند که پزشک بتواند از مايع نخاعي که اطراف مغمز و نخماع
را مي پوشاند نمونه برداري کند .بيماران  MSاغلب داراي پادتن هايي در ايمن ممايع ( بانمدهاي اليگوکانمال )
هستندکه نشان مي دهد سيستم ايمني بدن در سيستم مرکزي اعصاب در حال فعاليت است .

 .1پتانسيل هاي برانگيخته
اين آزمايشات مي تواند سرعت حرکت سيگنالهاي الکتريکي بين مغز ،چشم  ،گوش و پوسمت را انمدازه
گيري کند .اين حرکات به واسطه الکتروهايي کوچک از يک طرف به يک ماشين  EEGو از طمرف ديگمر بمه
پوست متصل هستند اندازه گيري مي شوند .در  ، MSايمپالس هاي الکتريکي در درون سلولهاي عصبي کنمد
تر هستند.

کنار آمدن با MS
وقتي به شما گفته مي شود که  MSداريد هيچ قمانون خاصمي کمه بمر مبنماي آن رفتمار کنيمد وجمود
ندارد.همانطورکه شرايط هر فردي را به طور متفاوت تحت تاثير قرار مي دهد ،هر فردي نيز واکنش منحصر بمه
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فردي در مورد اين خبر دارد .هيچ کس ديگر -دکتر ،همسر،خانواه و يا دوستانتان – نمي تواند بگويد کمه چمه
کاري بايد انجام دهيد يا چه چيزي را نبايد احساس کنيد و يا چطور بايد عکس العمل نشان دهيد.
ممکن است از شدت گريه بلرزيد يا بغض کرده و در سکوت فرو رويد .ممکن اسمت بمراي خمود متاسمف
شويد و بپرسيد چرا من ؟ بر عکس مي توانيد احساس عصبا نيت کنيد و بخواهيد بقيه مردم را کتمک بزنيمد .
ممکن است احساس افسردگي کنيد چون هويت خود به عنوان يک فرد سالم و فردي که نياز به مراقبت ندارد
را از دست مي دهيد.
غير منتظره هم نيست که احساس گناه کنيد يا شک کنيد که چه کرده ايد که مسمتحق  MSشمده ايمد.
شايد هم احساس آرامش کنيد ،چون بعد از سالها عالئم ناشناخته و شک و ترديد ترس عاقبت يک تشمخيص
دريافت کرده ايد.
ممکن است بخواهيد بر روي پشت بام برويد و بيماري خود را از تمه دل فريماد بزنيمد ،يما ممکمن اسمت
بخواهيد آن را به صورت يک راز نگه داريد.تشخيص در شما مي تواند موجب شود که شما هرچه در مورد ايمن
بيماري نوشته شده است بخوانيد و يا حس کنيد مي خواهيد براي هميشه آن را فراموش کنيد.
به عالوه ممکن است ترکيبي از اين حاالت را با هم يا يکي پس از ديگري و يا هرکدام را بعد از چند سمال
حس کنيد  .البته اين ها همه ،واکنش هايي طبيعي هستند.

گفتن اين که شما  MSداريد
در برخي مواقع ممکن است بخواهيد يا نياز داشته باشيد که به ديگران بگوييد که ام اس داريمد .احتمماالاً
دير يا زود بايد اين کار انجام شود .در اين مواقع با کسب اطالعات درست و جامع و در دست داشتن حقايق بما
آمادگي ذهني و احساسي دست به اين کار بزنيد تا در صورت لزوم بتوانيد به سواالت آنان پاسخ دهيد .
بسياري الزمه اين کار را جسارت و داشتن پشتيباني زياد مي دانند ،برخي ديگر آنمرا اعتمراف و ديگمران
موضوعي ساده مي پندارند .در اين موارد حوصله داشته و عجله نکنيد .به دقت در مورد کلماتي که به کار ممي
بريد فکر کنيد .به ياد داشته باشيد در موارد خاص مانند اطفال بيان حقيقت بايد با استفاده از روش هاي خاص
و با ظرافت صورت پذيرد .جهت کسب اطالعات صحيح و کامل مي توانيد از پزشک معالج يا مشماوران انجممن
کمک بگيريد.
بدانيد ممکن است در زمان بيان اين مساله از سوي شما ديگران آن طور که انتظار داريمد عکمس العممل
نشان ندهند .ممکن است بيش از حد تصور شما ناراحت شده يا کامالً بي تفاوت باشند .اما در هر حال بيمماري
شما آن ها را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد .
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قانوني وجو ندارد که شما را ملزم به گفتن بيماري به کارفرمايتان نمايد اما به جهت ماهيت بيماري و امکمان
نياز به کمک يا مرخصي بيان آن ضروري به نظر مي رسد .به هر صورت دنياي ما دنياي ايده آلي نيست و هممه
کارفرمايان و مديران شما را درک نخواهند کرد احساس همدردي ندارند اما در دايره قانون شمما نيمز صماحب
حق و حقوقي هستيد .

 MSو شما
ممکن است با تشخيص ام اس احساس نماييد که دنياي شما زير و رو شده و زندگي مفهموم اصملي خمود را از
دست بدهد اما به ياد داشته باشيد بايد عادت کنيد که تا زنده هستيد با ام اس زندگي نماييد.
تنها تعداد اندکي هستند که در صورت مراقبت صحيح درماني در روند بيماري دچار معلوليت شده و نيماز بمه
صندلي چرخ دار پيدا مي کنند و در مقابل تعداد بسيار زيادي از بيماران داراي خانواده ،شغل و زنمدگي اجتمماعي
فعال هستند .
با دانستن اين موضوع که شما مبتال به ام اس هستيد ممکن است دچار بهت شده و آينمده برايتمان نمامطمنن
شود و نگراني شما در مورد آينده شغلي ،خانوادگي ،خانه و وضعيت ماليتان طبيعي است .به مرور زمان بما ارزيمابي
وضعيت موجود و با کسب نظر و مشاوره مي توانيد برنامه ريزي صحيح و اصولي داشته باشيد.

مي توانم بچه دار شوم؟
سابقاً معمول بوده که مادران را از بارداري منع مي نمودند اما در حال حاضر بما توجمه بمه مطالعمات وسميع و
گسترده اي که صورت پذيرفته شواهد دال بر آن است که بارداري تاثيري بر روند کلي ام اس نداشته و بمر کمودک
نيز احتماالً اثري نخواهد داشت .در دوران بارداري بسياري از زنان با فروکش نمودن بيماري روبرو ممي گردنمد کمه
احتماالً به علت اثرات حفاظتي هورمون هاي دوران بارداري است .با اين وجود احتمال زيادي براي عود در ماه هماي
پس از وضع حمل وجود دارد.
بچه داري در شرايط ام اس مي تواند بسيار خسته کننده باشد بخصوص اگر سابقه خستگي ناشمي از ام اس را
نيز داشته ايد حتماً با پزشکتان مشورت نماييد  .اما يک اصل کلي اين است که هيچ دليلي وجود ندارد که مردان و
زنان مبتال به ام اس را از داشتن فرزند محروم نمود.

 MSخودرا کنترل نماييد
يافتن اطالعات صحيح
يافتن اطالعات صحيح در مورد بيماري  MSبسيار حياتي بوده و بدين معني اسمت کمه شمما ممي توانيمد در
شرايطي بهتر تصميماتي آگاهانه تر در مورد خودتان بگيريد.
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اطالعات بسيار زيادي در زمينه  MSدر دسترس است بخصوص در اينترنت  ،به همين دليل مشکل است کمه
بدانيم از کجا بايد شروع کنيم  .بسيار مهم است که اطالعات بدست آمده شما صحيح و به روز بوده و غير مغرضمانه
باشد تا بتوانيد به گونه اي موثر شرايط خود را کنترل کرده و تصميماتي درست در اين زمينه اتخاذ نماييد  .مراقمب
باشيد:
بسيار از شرکتها با فروش محصوالت و تجهيزات درماني خود سعي در سودجويي و کسب درآممد از شمرايطي
نظير  MSرا دارند .اطالعات صحيح در زمينه کنترل  MSرا مي توانيد از گروه مراقبتهاي ويمژه  ،انجممن بيمماران
 MSو ديگر مراکز نيکوکاري دريافت کنيد.

مراقبت از خود – رژيم غذايي خوب و ورزش
همه نوع رژيم غذايي مربوط به بيماران  MSبه فروش رسيده يا توسط افراد غير آگاه توصيه مي گردنمد .ايمن
رژيمها شامل محدوديتهاي غذايي ويژه و حذف بعضي از گروه هاي غذايي و يا نياز به مکمل هاي غذايي خاص ممي
شود .بعضي از اين رژيمهاي خاص ممکن است بسيار پر هزينه بوده و ادامه آن مشکل باشد و يما حتمي در صمورت
عدم استفاده دقيق طبق نظر پزشک  ،خطرناک نيز باشد .در مجموع مدارک علمي کمي وجود دارد که از ادعاهماي
موجود در مورد اين رژيمهاي غذايي حمايت کند.
به طور کلي  ،پزشکان معتقدند که مصرف رژيم غذايي سمالم و متعمادل مشمتمل بمر غمذاهاي کمم چمرب و
سبزيجات و ميوه فراوان براي بيماران مبتال به  MSمفيد است  .سعي کنيد مصرف روغن هماي اشمباع شمده ( در
گوشت و محصوالت لبني ) را به حداقل برسانيد .اسيدهاي چرب اصملي ( نظيراسميد لينولنيمک و اسميد آلمف –
لينولنيک ) ظاهرا در حفظ سالمت سيستم عصبي نقش موثر دارند .اين اسيدها در دانه و روغن سويا و آفتابگردان،
لوبيا ،نخود ،عدس ،سبزيجات پربرگ نظير کلم بروکسل يافت مي شود ضمن اينکه مشتقات حلقمه هماي اشمباع
نشده آن نيز در ماهي هاي چرب نظير تن و قزل آال وجود دارد.
در صورت ابتال به  MSانجام ورزشهاي سبک و منظم نيز بسيار موثر اسمت  .عمالوه بمر اينکمه در سمالمت و
تندرستي شما موثر است  ،استخوانهاي شمارا نيز استحکام بخشيده  ،باعث تقويت عضالت و انعطاف پمذيري بمدن
مي شود که همه اين عوامل ميزان شدت عود بيماري را کاهش داده و از بروز مشکالت وضعيتي و ضعف ماهيچه هما
در مدت طوالني  ،جلوگيري مي کند.

کنترل عود بيماري
در صورت روبرو شدن با عود شديد بيماري  ،عالوه بر روشهاي درماني که گروه مراقبتهاي ويژه بمراي شمما
مفيد تشخيص داده اند ،ممکن است پزشک شما استروئيد هم براي شما تجمويز نمايمد .اسمتروئيد مصمرفي بمراي
بيماري  MSبا استروئيدي که گاهي اوقات ورزشکاران براي تقويت عضالت خود مصرف مي کنند متفاوت است .
کورتيکواستروئيد  ،استروئيد مخصوص بيماري  MSمي تواند بهبود عود را سرعت ببخشمد .اگرچمه در ايمن
زمينه نظراتي وجود دارد که استروئيد بر روند بهبود اثر ندارد و پيشرفت بيماري را آهسته نمي کند  .استروئيد مي
تواند عوارض جانبي داشته باشد که عمدتاً با مصرف طوالني مدت آن بروز مي نمايد.
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داروهاي کنترل کننده بيماري
طي چند سال اخير ،داروهايي با عنوان داروهاي تغيير دهنده  /کنترل کننده  MSتوليد شده اند که بمر ايمن
بيماري موثر بوده و آنرا تغيير مي دهد .اين داروها مانع واکنشهاي ايمني مربوط به بيماري درمقابل غمالف عصمبي
مي شوند  .اگر چه اين داروها تاثير درماني بر بيماري ام اس ندارند اما تعداد و شدت حممالت ام اس را در بيمماران
کاهش مي دهند .داروهاي کنترل کننده بيماري شامل اينترفرون هاي بتا ( دو نوع  1aو  ) 1bو گالتيراممر اسمتات
هستند  .نام تجاري اينترفرون هاي بتا  ، 1aآوونکس و ربيف بوده و اينترفرون بتما 1bداراي نمام تجماري بتمافرون
است .نام تجاري گالتيرامر استات نيز کوپاکسون است و به علت آن که توسط اسرائيل غاصب توليد مي گردد ،بمه
علت تحريم تجاري ايران و کشورهاي عربي به اين کشورها فروخته نمي شود.

روش هاي درماني ديگر
درمان هاي ديگري به عنوان درمان هاي مکمل يا جايگزين وجود دارند که همگي آنان در دست مطاله اند .بعضمي
از آن ها مي توانند عاليم و عوارض جانبي بيماري را کاهش داده و برطرف سازند اما به علت نبود شواهد و داليمل ثابمت
شده علمي و مطالعات وسيع در مورد آنان ،به صورت درمان استاندارد و توصيه شده در نيامده اند.
طب سوزني ،يوگا ،مديتيشن ،ماساژ درماني ،داروهاي گياهي ،هوميوپاتي ،آروماتراپي چند نمونه از اين گونه درمان
ها هستند.
درمان با استفاده از اکسيژن با فشار باال ( )HBOنيز جزء اين موارد است که به صورت تنفس در يک اتاق مخصموص بما
فشار باالي اکسيژن صورت مي پذيرد و کماکان مطالعات اثربخشي آن را اثبات ننموده اند.

افرادي که مي توانند کمک کنند
.4

شما

به عنوان فرد مبتال بهتر از هرکس ديگري شرايط را مي دانيد .از محرک هايي که باعث تشديد بيماري ممي شموند
دوري گزينيد تا به کنترل بيماري خود کمک نماييد .تا مي توانيد در مورد بيماري و جوانب آن اطالعات کسمب نماييمد.
هرچه در مورد بيماري بيشتر بدانيد ،بيشتر مي توانيد به متخصصان در راه بهبودي و درمان بيماري کمک نماييد.

 .2پزشکان و متخصصان مغز و اعصاب
متخصصان مغز و اعصاب در تشخيص ،درمان و تجويز داروهاي مناسب جهت بيماران ،نقش کليدي دارند پمس بما
برقراري ارتباط مناسب و موثر و دادن اطالعات صحيح از وضعيت خودتان به آنان ،به خودتان کمک خواهيد کرد.
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 .0مشاوران انجمن ام اس
انجمن ام اس به عنوان مرجع حمايت کننده بيماران بوده و به عنوان پل ارتبماطي بيمماران بما مبمادي اجرايمي و
بيماران ديگر مي باشد .افراد داوطلب با مدارک و مدارج علمي مختلف جهت کمک به بيماران با انجممن همکماري ممي
نمايند و انجمن نيز با جذب کمک هاي دولتي و مردمي در جهت لحاظ شرايط بهتر زندگي و کار براي بيماران تالش ممي
نمايد .انجمن خانه شماست پس داوطلبان و بيماران ديگر نيز اعضاء خانواده بزرگ ام اس مي باشند ،در برقراري ارتبماط
با خانواده خود ترديد نداشته باشيد.کسب اطالعات از انجمن مي تواند به صورت حضموري ،تلفنمي و يما از طريمق وب
سايت انجمن به نشاني  www.mazandms.irصورت پذيرد.

انجمن اماس مازندران
حساب شماره  0505 10257بانك تجارت شعبه پهلوان توکلي ساري
جهت واريز کمكهاي نقدي شما عزيزان ميباشد
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