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شمما  ص آن در يا روال تشخياست ص داده شده يتشخ ،شما  MS يماريا بيد يکن ين کتابچه را مطالعه مياگر ا       

ص داده شده است يدر او تشخ يمارين بيدکه ايهست يا دوست فرديل و يشما همسر، فام اگر يحتان است. يجردر 

) مخصوصما   ياليم خ يباحساس  يا حتياز احساسات شامل خشم ، شوکه شدن ، ترس  يعي، ممکن است دامنه وس

د يپاسخ داشته باشم  يد که هزاران سوال بن احتمال داريد. همچنياز آن گذشته باشد( را تجربه کن يادياگر مدت ز

نجما  يد پاسخ همه آن سواالت را در ايم که بتوانيده يد. ما قول نميآنها را بپرس ياز چه کسو  چگونه ديدان يکه نم

اطالعمات و   يجهت جستجو ييدهد و ابزارها يم  MSدر مورد ين کتابچه به شما اطالعات مقدماتيد اما ايدا کنيپ

 دهد. يارتان قرار ميدر اختگرفتن  يبانيپشت

 

MS ست ؟يچ 

دهمد کمه    يم يرو يوقت MSکند.به عبارت ساده يجاد ميد بلکه بدن شما آن را ايشو يمبتال نم MSشما به         

سمتم  ياعصاب وارد شده باشمد.) س  يستم مرکزيغالف اعصاب در س  (  Myelinن )يليا ميبه مواد محافظ  يبيآس

ا يشوند  يامها کند ميند پيب يب ميآس ،غالف عصب يچرب يل شده است (. وقتيع تشکاعصاب از مغز و نخا يمرکز

 .کند يبروز م MSشوند و عالئم  يافت نميا اصال درير خود منحرف شده ياز مس

        MS ک جسمم  يم   ن تفکر کمه يبدن به اشتباه با ا يمنيستم ايکه س ين معنياست به ا يمنيخود ا يماريک بي

غمالف   يعنم ي نيلم يبه م يمنيستم اي، س MS کند. در مور يخود حمله م يبافتهابه  ،استن شده وارد بد يخارج

 کند. يعصب در مغز و نخاع حمله م

د يريدر نظر بگ يکيک مدار الکترين است که بدن را به صورت يافتد ا يدرک آنچه اتفاق م ين راه برايآسانتر        

ون ومانند آنها هسمتند.  يزيوتر، تلويچراغ، کامپ ،بدن يه اعضايهستند و بق يمغز و نخاع منابع انرژ ،مدار نياکه در 

ن کابلهما اسمت . حمال    يق اطراف ايماده عا ،ن عصبيليمغالف هستند و  يکيالکتر يشما کابلها يعصب يرشته ها

و وصمل خواهنمد شمد     ا قطمع و يزات خراب ي؟ تجهشود يجه چه ميده است نتيب ديق آسيد که مواد عايتصور کن

 دهد. يرتخ م ياحتماال اتصال

        MS ا يم و  يخاتممه زنمدگ   ين به معنايا يدرمان آن وجود ندارد، ول يبرا يست و اگر چه هنوز راهيردار نيواگ

د هممه عممر   يبه آن مبتال شد يکه وقت ين معنيمزمن دارد ، به ا يست . مانند مرض قند، حالتيپرمخاطره ن يزندگ

ن هفتماد و  يبه سمن  يدارند و به راحت يمعمول يمبتال هستند زندگ MS که به يلب افرادر شما است . اغيبان گيگر

 رسند. يز ميهشتاد سال ن

در کل جهمان در  ، يمارير دوره بييتغ يد برايجد يم و داروهايعال ،ديجد ي، درمانها MSعلل  يق بر رويتحق        

بمه   ينه داشته اند. اگر چه هنموز کسم  ين زميدر ا يوبخ يشرفتهاير پياخ يحال انجام است و دانشمندان در سالها

 شمتر در ممورد  يافتن اطالعمات ب يقات در جهت ين هستندکه تحقي، اما پزشکان خوش بافته استيت دست نيموفق

 افت.يو نحوه درمان آن ادامه خواهد  کنترل
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 نامند؟ يم  Multipie Sclerosisا ي MSچرا آن را 

منماطق سمخت را   ن يا،  MSسخت گرفته شده است . در  يبه معنا Skleros يونانيکلمه  از Sclerosisکلمه        

سمتم  ياطق مختلف سمنبه  "چندگانه  " شود. يجاد ميده ايب دياعصاب آس يعه( که حوالينامند)ضا يم  "پالک"

عات يد اما ضما نوش يده ميد يام آر آعات در يده است . ضايب دين آنها آسيليدارد که غالف م اشاره يمرکز يعصب

 هنوز بغرنج است . MSدر مورد  ياديد است  . مسائل  زيشد يماريبست که ين ين معنياد همواره به ايز

 

 اعصاب يستم مرکزيس

MS ياطمراف رشمته هما    يدهد که غالف چرب يم يرو يزمان 

سمتم  يننمد . س يب ببياعصماب آسم   يستم مرکزيدر س يعصب

 است .ل شده ياعصاب از مغز و نخاع تشک يمرکز

 

 

 

 

 

 MS در يغالف چرب يدگيب ديآس                                                  يغالف چرب                  

 

 آسیب دیده با غشاء پیامهای غیر طبیعی در اعصاب 

 

      
 عصب سامل ءمسیر پیغامها در غشا
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) آکسون (  يعصب يرشته ها سطوح، يغالف چرب 

بمه آکسمونها در    يچربم  يغالف هاپوشاند.  يرا م

 يکند. غالف چربم  يکمک م يعصب يامهايال پنتقا

 کند. ينها  محافظت من از آکسويهمچن

 تواند  يند که ميب يب ميآس ي، غالف چرب MSدر 

شدن و  يعير طبيامها ، غيباعث کند شدن ارسال پ

 شود. يامها ميعدم ارسال پ اي

 شود؟ يبه آن مبتال م يست و چه کسيچ MSعلت 

چ کس هنوز مطممنن  ياگر چه ه شما ندارد . يزندگ ا نوعيد يعقاا يبه رفتار يست و ربطياشتباه شما ن MSبروز       

از عواممل   يبم يرسد کمه علمت آن ترک   ين به نظر ميقات چنيشوند اما در تحق يست که چرا افراد به آن مبتال مين

 است . يطيو عوامل مح يکيژنت

   يکيعوامل ژنت .4

MS         ينمم   ز بوجمود يم ک ژن خراب نيشود و توسط  يما به ارث برده نميمستق يکيژنت يها يماريبر عکس ب 

 يچرا که برخم  –از ژنها  يبياحتماال ترک –ل باشد يدر آن دخ يکيک جزء ژنتيرسد که  ين وجود، به نظر ميد. با ايآ

 هستند. MSشتر مستعد ابتال به ياز افراد ب

هماننمد   يک دوقلويشما  راگ يمبتال خواهند شد . حت MSز به يشاوندان شما نيست که خوين معنا نين به ايا        

مبتال خواهد شد . ) آنها بمه احتممال    يمارين بيز به ايا خواهر شما نيست که برادر ين ين معنيد به ايز داشته باشين

 يلم يتموان خ  يکه  نمم يارائه شده است درحال ينخواهند گرفت ( در مطالعات مختلف آمار و ارقام مختلف MSاد يز

   .ار کم استيبس يمارين بيکودکان شما به ا ياحتمال ابتال  يول مطمنن بود

 

  يطيعوامل مح .2

است که  يلين تنها دليشتر است . ايب MSد ، احتمال ابتال به يکن ينکه ، هر چه دورتر از استوا زندگيب ايعج        

است. تر عيشاز ين يناوياسکاند و يشمال يکايآمر و درشتر از خود انگلستان يدر اسکاتلند ب يمارين بيوع ايچرا ش

 ين اممر بدرسمت  يده نشده است . علل ايد يمارين بياز ا يا اکوادور موردي يمناطق مانند مالز يبرخ اما در واقع در

 د کند.يرا تشد MS –روس يک وياحتماال  –ط يدر مح يزيست اما ممکن است چيروشن ن

 

 شوند؟ يمبتال م MSبه  يچه کسان

نفمر   4333تما   533ر در هر فک نيزان آن در حدود يکه م -هستند MSر در انگلستان مبتال به فن 58333با يتقر        

در آنهما   يممار يب يدر حال MSت افراد مبتال به ينفر است ( .اکثر 833ک نفر در هر ين آمار در اسکاتلند ي) ا –است 

ز اتفماق افتمد و   يتواند در افراد مسن ن يم يمارين بيسال داشته اند، اگر چه ا 13تا  23ص داده شده است که يتشخ

 دو برابر مردان است.باً يتقرن زنان يدر ب يماريوع بين معموال شي. همچن شودده يز در کودکان ديت نبندر



 5 

 

 

  MSانواع 

        MS افراد،  يبرخ ياست. برا يط فرديک شرايMS کمه   يو عود کردن است در حمال  يبهبود يدوره ها يدارا

سمازد. اغلمب    يمم  ينم يش بير قابل پم يرا غ يران زندگمايهمه ب يشرونده دارد. به هرحال برايپ يگران الگويدر د

دوره بهبود و عود هسمتند بمه جمز     يدارا يمارينوع ب يشود دارا يص داده ميتشخ MS يماريکه در آنها ب يافراد

 ه است .يش رونده اوليپ از نوع يماريکه در آنها ب يتعداد کم

4 .MS  ابنده و عود کننده  يبهبود 

دهمد و سمپس بطمور     يرخ مم  انهيا سالي انهيماه ،يروزانه ،هفتگ  يک دوره زمانيعالئم در ،  يدوره ا MSدر         

 شوند. يا کامل خوب مي ينسب

چمون در   کننمد  يرا تجربه محمله  ايعود کردن  به عنوان يا مبتال هستند دوره MSکه به  ياز افراد ياريبس        

اسمت کمه    يدوره عود کمردن وقتم   ا ناخوش خواهند بود.يو  کرد را تجربه خواهند يدين دروه آنها مشکالت جديا

 از چند روز تا چند هفته  يخاصدر مدت زمان  کهدهند  يم يدوباره رو يميا عالئم قدي دهند و يد رخ ميعالئم جد

 د.نشو يبرطرف م ا کاملي يبطور نسب ن عالئميا

کننمد . اگمر    يدر مغز و نخاع حملمه مم   يعصب يبه رشته ها يمنيا يدهد که سلولها يرخ م يعود کردن زمان        

ر قرار يرد عملکرد آن منطقه تحت تاثيامها را در آن منطقه بگيارسال پ يجلو ن حمله،يجاد شده متعاقب ايا التهاب

ده باشمد و  يم ب ديتوانمد آسم   ين عصب ميليمغالف دهد .  يو سپس عالئم آن رخ م يينايمانند عصب ب .رديگ يم

 ند.يب يب ميز آسي) آکسون ( ن يعصباوقات خود رشته  يبرخ

ز يم گر نيد ييها بيند ) ممکن است پشت سر خود آسينش يز فرو مين يماريالتهاب فرو نشست ، عالئم ب يوقت       

نامنمد.   يمم  ين حالت را به اصطالح بهبمود يرود. ا ين مياز ب  ا کامالًيو  شوند( يبگذارد که با گذشت زمان خوب م

 ها ( طول بکشد. د ساليبا طول مدت )شا يحت يهر دوره زمان ممکن است  در يبهبود

شمود   يد، گفته ميبود يحداقل ناتوان يا دارايد ينداشت يط شما بدتر نشد و ناتوانيسال شرا 48تا  43اگر بعد از         

اسمت   ين معنيبلکه به ا -از مشکالت خواهد بود يعار يماريست که بين ين معنين بديد ايم داريخوش خ MSکه 

 م آن را دارند.ينوع خوش خ يمارين بيدرصد از افراد مبتال به ا 23د داشت . در حدود ينخواه يعمده ا يکه ناتوان

2 .MS ه يش رونده ثانويپ 

 –شمود   يابنده و عود کننده مبتال است و حداقل به مدت شش ماه حالش بدتر مم يبهبود  MSبه  يفرد يوقت       

ن حالمت در اثمر از دسمت    يم شرفت ايشود. پ يه گفته ميش رونده ثانويپ يمارين نوع بيا به –ا نکند يچه عود کند 
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تواند خود را  يم يجاد خواهد شد . اگر چه غالف چربين عودها ايآخر ي) آکسون ها ( در ط يعصب يرفتن رشته ها

 م کنند .يتوانند خودشان را ترم يند( آکسون ها نميگو يمجدد م يم کند ) که به آن غالف بنديترم

ه اسمت .  يم ش رونده ثانويت پيند فرد در حال رفتن به وضعيست که بتوانند بگويشه آسان نيپزشکان هم يبرا        

ت را ين وضمع يم گمران ا يکمه د يز دارا هستند در حاليموارد عود را ن يش رونده برخيافراد عالوه بر وخامت پ يبرخ

ک مدت عالئم ناشمناخته داشمته   ي يشود، اگر برا يه آغاز نمينوش روند ثايچ کس با نوع پيه يماريندارند. اگرچه ب

 د.يمبتال هست يمارين نوع بيند که به ايد ممکن است به شما بگويباش

شمود . بمه    يه دچار نميش رونده ثانويپ ابنده و عود کننده است به نوعيبهبود  يمارينوع ب يکه دارا يهر کس        

ه يش روند ثانويابنده و عود کننده دچار نوع پيبهبود  يماريب يدرصد افراد دارا 58با يسال ، تقر 48تا  طور متوسط

 شوند. يم

0 .MS ه يش رونده اوليپ 

شمود . افمراد    يرا شامل مم   MS مبتال بهدرصد از افراد  48تا  43با ياست ، که تقر MSر معمول ين شکل غيا        

و  يشود ، معموالدر چهل سالگ يص داده ميدر آنها تشخ يماريبرتر هستند يپ يه وقتيش رونده اوليپ  MSمبتال به

   ع است .يه در مردان به اندازه زنان شايش رونده اوليابنده و عود کننده ، نوع پيبعد از آن ، بر خالف نوع بهبود 

ش رونمده  يپم  يمارير قرار دهد، در نوع بيتواند هم مغز و هم نخاع را تحت تاث يم MSگر انواع يکه ديدر حال        

ا يم ه هرگمز دچمار حملمه    يم ش رونده اوليپ يماريب يشوند. افراد دارا يافت ميه نخاع يعات در ناحيه اغلب ضاياول

 يممار يب –شمود   يزمان بدتر و بدتر  مم  يهستند که در ط يمشکالت مختصر يشوند اما دارا ينم يناگهان يبهبود

شود و در اکثر مردم راه رفتن را تحت  يم ياصل شک بخيط به مربو ش رونده است . مشکالت عمدتاًيآنها از ابتدا پ

را تجربمه   يممار يتوانند هرگونه عالممت ب  يه ميش رونده اوليپ MSن وجود افراد مبتال به يدهد . با ا ير قرار ميتاث

 کنند.

 MSعالئم 

        MS و بمه   يدر همر زممان   -بروز کنمد  ياتفاق  است . عالئم آن ممکن است بطور کامالً ينيش بير قابل پيغ 

از عالئم ممکمن اسمت    يا چند ماه طول بکشند ، برخيا چند روز ، چند هفته يممکن است چند ساعت  - يبيترتهر

گمران مشمهود   يد يبمرا  يمانند خستگ MSاز عالئم  يبرخ ابند.يا ممکن است ادامه ينداشته باشند  ينيشروع مع

 ف کرد.يا توصيد احساس آن ها را درک شو يناراحت کننده است چون نم يلين خيست و اين

وجود دارنمد کمه    يک کننده ايد که عوامل تحريد ، ممکن است کشف کنيعادت کردMS که به داشتن يوقت        

عممده   يمحرک هات از يگرما و فعال –بروز کند   مجدداً يشوند که عالئم قبل يا باعث ميکنند و  يط را بدتر ميشرا

د تا حد امکان از آن ها اجتنماب  يکن يدهند سع ير قرار ميشما را تحت تاث ييزهايچه چ کهديدانست يهستند. وقت

 ست .يعود ن يط به معناين شرايا -ديکنند نترس يبدتر م  شما را موقتاً يماريعالئم ب يرونيد.  اگر عوامل بيکن

ست و يک فهرست جامع نيست ن فهرير تنها جهت اطالعات شما ارائه شده است . ايفهرست عالئم مشترک ز        

 .  شوند يده ميز ديها ن يمارير بيم به صورت مشترک در ساين عاليرا ايز و ترس شما شود يد باعث نگرانينبا
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از  ياز افراد تعداد کمم  ياريد . بسيا نگران بروز آن ها باشيد ين عالئم را داشته باشيندارد که همه ا يچ لزوميه       

 .باشد ياز اشکال م ياما دانستن آن خال دکنن يآن ها را تجربه م

 

 از عالئم مشترک عبارتند از : يبرخ

 ا پا  يا گزگز انگشتان دست ي يحس يبمشکالت مربوط به المسه ) لمس کردن ( مانند  .4

ک چشمم کمه بما    يم در  يينما ياز دست دادن موقمت ب ها ، ا تارشدن چشمي ينيمانند دوب يينايمشکالت ب .2

 ( يياينيد ) التهاب عصب بيآ يش ميپ ييناياعصاب ب يريدرگ

 سازد. يممواجه مشکل با را به شدت  يو بدن يت مغزياد که فعاليار زيبس يحس خستگ  .0

 جهيسرگ .1

 درد .8

   يو تحرک بدن ياز دست دادن قدرت عضالن .5

  يمشکل در راه رفتن، تعادل و تحرک بدن .1

 نامند( يم يتيسين حالت را اسپاستيخاص ) ا يعضالن يدر گروه ها ياسپاسم و گرفتگ .5

 ه روده و مثانه  يمشکالت در ناح .9

   ي) مشکل در حافظه و تفکر ( مانند فراموش کردن اسام يمشکالت شناخت .43

  يمشکالت جنس .44

ن مشمکالت را کنتمرل نممود.    يم توان ا يد  چون مين عالئم رخ دهند، آن ها را به پزشک خود بگوئياگر ا         

 م را بطور موثر کنترل کند.ياز عال ياريتواند بس يم يدرمانو کار يوتراپيزيز توسط فين ييدرمان دارو

 

 MSص يتشخ

 يتواند)خصوصما بمرا   يم MSص ي. تشخباشد ير نميامکان پذ ييش به تنهايک آزمايص ام اس با يتشخ       

 بر. پزشکان طول بکشدماه ها تواند  يص آن ميه( مشکل باشد و روند تشخيش رونده ثانويافراد مبتال به نوع پ

د آن صمورت  ييم ا تايجهت رد  ياديشات زيآزما رسندکه يه ميص اوليبه تشخ نات شمايخچه و معاياساس تار

 از آن جمله است. MRIرد که يپذ يم
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ا چنمد  يدر دو  يمرکز يستم عصبيا چند منطقه سيالت در دو د نشان دادکه حمياب ، MS صيتشخ يبرا        

ر يشمما را تحمت تماث    يينايباشد که ب ييناياعصاب ب حمله به   ن استممک داديرون ياداد رخ داده است . ) يرو

 شود.( بدن  ياعضا يحس يبباشد که موجب  يجمله به اعصاب حرکتممکن است   ا يو  قرار دهد

 يشات اصليدر مورد آزما يحاتيگر را با عالئم مشابه رد کند. در ادامه توضيد يماريد احتمال وجود بيپزشک با

 دهد. يد نشان دهند را شرح ميراکه با يشات و هدفين آزمايه علت انجام اشود ک يداده م

 ينات دستگاه عصبيمعا .4

مانند  يحس يها ييحرکات ، عکس العملها و توانا يرير پذيزان تاثياست که در آن م ينه بدنيمعاک ين يا       

ا يم د کمه آ يم ود بمه شمما بگو  قادر خواهد ب پزشک متخصص مغز و اعصاب.   شوند. يم  يرياندازه گد چشم يد

 ر؟يا خيگر را دارديد يها يماريا بي MS يط  شما عالئم عموميشرا

 (  MRI) يسيد مغناطيبا تشد ير برداريتصو .2

ر از مغز و نخاع استفاده يک تصويجاد يا يبرا يقو يسيمغناط ياز حوزه ها ،MRI  يربرداريتصودستگاه         

ده انمد را  يم ب ديا آسم يکه التهاب دارند و  يستم اعصاب مرکزيز سا يتواند مناطق يم MRIر يکند. تصو يم

 نشان دهد. 

  يع نخاعيش مايآزما .0

که يشمود. اممروزه در صمورت    ينمم  زيتجمو  ين راحتم يم به ايمانند قد معموالً يفقرات کمرسوراخ کردن         

ز شمود.   ين تجمو تما يبرا يع نخماع يش مما يک آزمايد نشود ممکن است ييگر تايشات ديبا آزما MSص يتشخ

که اطراف مغمز و نخماع    يع نخاعيدهند که پزشک بتواند از ما ين انجام ميا يرا برا يفقرات کمرسوراخ کردن 

گوکانمال (  يال يع ) بانمدها ين مما يم در ا ييپادتن ها ياغلب دارا MSماران يکند. ب يپوشاند نمونه بردار يرا م

 ت است .ياعصاب در حال فعال يرکزستم ميبدن در س يمنيستم ايدهد س يهستندکه نشان م

 خته يبرانگ  يل هايپتانس .1

ن مغز، چشم ، گوش و پوسمت را انمدازه   يب  يکيالکتر يگنالهايتواند سرعت حرکت س يشات مين آزمايا        

گمر بمه    يو از طمرف د    EEGنيک ماشيک طرف به ياز  کوچک ييالکتروهان حرکات به واسطه ياکند.   يريگ

کنمد   يعصب يدر درون سلولها يکيالکتر يمپالس هاي، ا  MSشوند. در  يم يريد اندازه گپوست متصل هستن

  تر هستند. 

 

 MSکنار آمدن با 

د وجمود  يم آن رفتمار کن  يکمه بمر مبنما    يچ قمانون خاصم  يد هيدار MSشود که  يبه شما گفته م يوقت        

ز واکنش منحصر بمه  ين يدهد، هر فرد يار مر قريرا به طور متفاوت تحت تاث يط هر فرديندارد.همانطورکه شرا
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د کمه چمه   يتواند بگو ينم –ا دوستانتان يدکتر، همسر،خانواه و  -گريچ کس  دين خبر دارد. هيا رددر مو يفرد

 د.يد عکس العمل نشان دهيا چطور بايد و يد احساس کنيرا نبا يزيا چه چيد يد انجام دهيبا يکار

متاسمف   خمود  يد. ممکن اسمت بمرا  يا بغض کرده و در سکوت فرو رويد يزه بلريممکن است از شدت گر        

د . يم ه مردم را کتمک بزن يد بقيد و بخواهيت کنيد احساس عصبا نيتوان يد چرا من ؟ بر عکس ميد و بپرسيشو

از به مراقبت ندارد يکه ن يک فرد سالم و فرديت خود به عنوان يد چون هويکن يممکن است احساس افسردگ

 د.يده يت مرا از دس

د. يم شمده ا  MSد که مسمتحق  يد که چه کرده ايا شک کنيد ياحساس گناه کن هست کير منتظره هم نيغ        

ص يک تشمخ يد ترس عاقبت يد، چون بعد از سالها عالئم ناشناخته و شک و ترديد هم احساس آرامش کنيشا

 د.يافت کرده ايدر

ا ممکمن اسمت   يم د، يم اد بزنيم خود را از تمه دل فر  يماريو ب ديپشت بام برو يد بر رويممکن است بخواه        

ن يم تواند موجب شود که شما هرچه در مورد ا يص در شما ميد.تشخيک راز نگه داريد آن را به صورت يبخواه

 د.يشه آن را فراموش کنيهم يد برايخواه يد ميا حس کنيد و ينوشته شده است بخوان يماريب

 ا هرکدام را بعد از چند سمال  يو  يگريپس از د يکيا يبا هم  ن حاالت راياز ا يبيترک به عالوه ممکن است        

 هستند. يعيطب ييواکنش ها ،ن ها همهي. البته ا د يحس کن

 

 

 

 ديدار MSن که شما يگفتن ا

االاً د. احتمم يم د که ام اس دارييگران بگويد که به دياز داشته باشيا نيد يمواقع ممکن است بخواه يدر برخ        

ق بما  ين مواقع با کسب اطالعات درست و جامع و در دست داشتن حقاين کار انجام شود. در ايد ايا زود باير يد

 د .يد به سواالت آنان پاسخ دهيد تا در صورت لزوم بتوانين کار بزنيدست به ا يو احساس يذهن يآمادگ

گمران  يگر آنمرا اعتمراف و د  يد يدانند، برخ يد مايز يبانيپشت داشتن ن کار را جسارت ويالزمه ا ياريبس        

 يکه به کار مم  يد. به دقت در مورد کلماتين موارد حوصله داشته و عجله نکنيپندارند. در ا يساده م يموضوع

خاص  يد با استفاده از روش هايقت بايان حقيد در موارد خاص مانند اطفال بياد داشته باشيد. به يد فکر کنيبر

ا مشماوران انجممن   يد از پزشک معالج يتوان يح و کامل ميرد. جهت کسب اطالعات صحيت پذو با ظرافت صور

 د.يريکمک بگ

د عکمس العممل   يم گران آن طور که انتظار داريشما د ين مساله از سويان ايد ممکن است در زمان بيبدان       

 يممار يت باشند. اما در هر حال بتفاو يا کامالً بيش از حد تصور شما ناراحت شده ينشان ندهند.  ممکن است ب

 ر قرار خواهد داد .يز تحت تاثيشما آن ها را ن
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و امکمان   يماريت بيد اما به جهت ماهيتان نمايبه کارفرما يماريوجو ندارد که شما را ملزم به گفتن ب يقانون     

ست و هممه  ين يده آليا يايما دن يايرسد. به هر صورت دن يبه نظر م يان آن ضروريب يا مرخصياز به کمک ين

ز صماحب  يم ره قانون شمما ن يندارند اما در دا يران شما را درک نخواهند کرد احساس همدرديان و مديکارفرما

 د .يهست يحق و حقوق

MS  و شما 

خمود را از   يمفهموم اصمل   ير و رو شده و زندگيشما ز يايد که دنييص ام اس احساس نمايممکن است با تشخ        

 د. يينما يد با ام اس زندگيد که تا زنده هستيد عادت کنيد باياد داشته باشيبه دست بدهد اما 

از بمه  يم ت شده و نيدچار معلول يماريدر روند ب يح درمانيدر صورت مراقبت صح هستند که يتنها تعداد اندک       

 ياجتمماع  يه، شغل و زنمدگ خانواد يماران داراياز ب ياديار زيبس کنند و در مقابل تعداد يدا ميچرخ دار پ يصندل

 فعال هستند .

تمان نمامطمنن   ينمده برا يآد ممکن است دچار بهت شده و  ين موضوع که شما مبتال به ام اس هستيبا دانستن ا       

 يابيم است. به مرور زمان بما ارز  يعيتان طبيت مالي، خانه و وضعي، خانوادگينده شغليشما در مورد آ يشود و نگران

 د.يداشته باش يح و اصوليصح يزيد برنامه ريتوان يا کسب نظر و مشاوره مت موجود و بيوضع

 توانم بچه دار شوم؟ يم

ع و ينمودند اما در حال حاضر بما توجمه بمه مطالعمات وسم      يمنع م يسابقاً معمول بوده که مادران را از باردار        

ام اس نداشته و بمر کمودک    يبر روند کل يريتاث يبارداررفته شواهد دال بر آن است که يکه صورت پذ يگسترده ا

گردنمد کمه    يروبرو مم  يمارياز زنان با فروکش نمودن ب ياريبس ي.در دوران باردار نخواهد داشت يز احتماالً اثرين

 يعود در ماه هما  يبرا يادين وجود احتمال زياست. با ا يدوران باردار يهورمون ها ياحتماالً به علت اثرات حفاظت

 مل وجود دارد.پس از وضع ح

از ام اس را  يناشم  يار خسته کننده باشد بخصوص اگر سابقه خستگيتواند بس يط ام اس ميدر شرا يبچه دار        

وجود ندارد که مردان و  يليچ دلين است که هيا يک اصل کليد . اما ييد حتماً با پزشکتان مشورت نمايز داشته اين

 د محروم نمود.زنان مبتال به ام اس را از داشتن فرزن

MS دييکنترل نما راخود 

 

 ح  يافتن اطالعات صحي 

د در يم توان ياسمت کمه شمما مم     ين معنيبوده و بد ياتيار حيبسMS  يماريح در مورد بيافتن اطالعات صحي        

 د.يريآگاهانه تر در مورد خودتان بگ يماتيبهتر تصم يطيشرا
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ل مشکل است  کمه  ين دلينترنت ، به هميرس است بخصوص در ادر دست MSنه يدر زم ياديار زياطالعات بس        

ر مغرضمانه  يح و به روز بوده و غيار مهم است که اطالعات بدست آمده شما صحيم . بسيد شروع کنيم از کجا بايبدان

راقمب  د . ميينه اتخاذ نماين زميدرست در ا يماتيط خود را کنترل کرده و تصميموثر شرا يد به گونه ايباشد تا بتوان

 د:يباش

 يطيو کسب درآممد از شمرا   ييدر سودجو يخود سع يزات درمانيار از شرکتها با فروش محصوالت و تجهيبس        

مماران  يژه ، انجممن ب يم و يد از گروه مراقبتهايتوان يرا م MSنه کنترل يح در زميرا دارند. اطالعات صح MSر ينظ

MS  د.يافت کنيدر يکوکاريگر مراکز نيو د 

 

 خوب و ورزش  ييم غذايرژ –ت از خود مراقب 

ن يم . اگردنمد  يه مير آگاه توصيا توسط افراد غيده يرسبه فروش  MS مارانيمربوط به ب ييم غذاينوع رژهمه         

 يخاص مم  ييغذا ياز به مکمل هايا نيو  ييغذا ياز گروه ها يژه و حذف بعضيو ييغذا يتهايمها شامل محدوديرژ

در صمورت   يا حتم يم نه بوده و ادامه آن مشکل باشد و يار پر هزيخاص ممکن است بس يمهاين رژياز ا يشود. بعض

 يوجود دارد که از ادعاهما  يکم يز باشد. در مجموع مدارک علميق طبق نظر پزشک ، خطرناک نيعدم استفاده دق

 ت کند.يحما ييغذا يمهاين رژيموجود در مورد ا

کمم چمرب و    يغمذاها  مشمتمل بمر  سمالم و متعمادل    ييم غذايصرف رژ، پزشکان معتقدند که م يبه طور کل        

اشمباع شمده ) در    يد مصرف روغن هما يکن يسع د است . يمف MSبه  ماران مبتاليب يوه فراوان برايجات و ميسبز

 –د آلمف  يک و اسم يم نولنيد ليراسم ي) نظ يچرب اصمل  يدهايد. اسي( را به حداقل برسان يگوشت و محصوالت لبن

ا و آفتابگردان، يدها در دانه و روغن سوين اسينقش موثر دارند. ا يستم عصبياهرا در حفظ سالمت سک ( ظينولنيل

اشمباع   ينکه  مشتقات حلقمه هما  يشود ضمن ا يافت مير کلم بروکسل  ينظجات پربرگ يسبز عدس، نخود، ا،يلوب

 ر تن و قزل آال وجود دارد.يچرب نظ يها يز در ماهينشده آن ن

نکمه در سمالمت و   يار موثر اسمت . عمالوه بمر ا   يز بسيسبک و منظم ن يانجام ورزشها MSابتال به  در صورت        

بمدن   يريت عضالت و انعطاف پمذ يده ، باعث تقويز استحکام بخشيشمارا ن يشما موثر است ، استخوانها يتندرست

چه هما  يو ضعف ماه يتيوضع را کاهش داده و از بروز مشکالت يماريزان شدت عود بين عوامل ميشود که همه ا يم

 کند. يم يري، جلوگ يدر مدت طوالن

 يماريکنترل عود ب 

شمما   يژه بمرا يو يکه گروه مراقبتها يدرمان ي، عالوه بر روشها يماريد بيدر صورت روبرو شدن با عود شد        

 يبمرا  يمصمرف  ديد. اسمتروئ يم ز نمايشما تجمو  يد هم برايص داده اند، ممکن است پزشک شما استروئيد تشخيمف

 کنند متفاوت است . يت عضالت خود مصرف ميتقو ياوقات ورزشکاران برا يکه گاه يديبا استروئ  MS يماريب

ن يم تواند بهبود عود را سرعت ببخشمد. اگرچمه در ا   يم MS يماريد مخصوص بيد ، استروئيکواستروئيکورت        

 يد ميکند . استروئ يرا آهسته نم يماريشرفت بيو پ ر ندارداثبهبود  بر روندد يوجود دارد که استروئ ينظراتنه يزم

 .دينما يمدت آن بروز م يکه عمدتاً با مصرف طوالن داشته باشد يتواند عوارض جانب
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 يماريب کنترل کننده يداروها 

ن يم بمر ا د شده اند که يتول MSر دهنده / کنترل کننده ييتغ يبا عنوان داروها يير، داروهايچند سال اخ يط        

 يقابل غمالف عصمب  مدر يماريمربوط به ب يمنيا ين داروها مانع واکنشهايدهد. ا ير مييموثر بوده و آنرا تغ يماريب

مماران  يد اما تعداد و شدت حممالت ام اس را در ب نام اس ندار يماريبر ب ير درمانيتاثن داروها يد . اگر چه انشو يم

راممر اسمتات   ي( و گالت 1bو  1aبتا ) دو نوع  ينترفرون هايشامل ا يماريکنترل کننده ب يداروهاد.  نده يکاهش م

بتمافرون   ينمام تجمار   يدارا 1bنترفرون بتما يف بوده و اي، آوونکس و رب 1aبتا  ينترفرون هايا يهستند . نام تجار

ردد، بمه  گ يد ميل غاصب توليز کوپاکسون است و به علت آن که توسط اسرائيرامر استات نيگالت ياست.  نام تجار

 شود. ين کشورها فروخته نميبه ا يعرب يران و کشورهايا يم تجاريعلت تحر

 

 گريد يدرمان يروش ها 

 يآنان در دست مطاله اند. بعضم  يد که همگنن وجود داريگزيا جايمکمل  يبه عنوان درمان ها يگريد يدرمان ها        

ل ثابمت  يم داده و برطرف سازند اما به علت نبود شواهد و دالرا کاهش  يماريب يم و عوارض جانبيتوانند عال ياز آن ها م

 امده اند.يه شده در نيبه صورت درمان استاندارد و توصع در مورد آنان، يو مطالعات وس يشده علم

ن گونه درمان يچند نمونه از ا ي، آروماتراپيوپاتي، هومياهيگ ي، داروهايشن، ماساژ درمانيتيوگا، مدي، يطب سوزن        

 ا هستند.ه

ک اتاق مخصموص بما   ين موارد است که به صورت تنفس در يز جزء اي( نHBOژن با فشار باال )يدرمان با استفاده از اکس

 آن را اثبات ننموده اند. يعات اثربخشرد و کماکان مطاليپذ يژن صورت ميساک يفشار باال

 

 توانند کمک کنند يکه م يافراد

   شما .4

شموند   يمم  يماريد بيکه باعث تشد ييد. از محرک هايدان يط را ميشرا يگريبهتر از هرکس دبه عنوان فرد مبتال         

د.        ييم و جوانب آن اطالعات کسمب نما  يماريد در مورد بيتوان يد. تا مييخود کمک نما يماريد تا به کنترل بينيگز يدور

 د.ييکمک نما يماريو درمان ب يراه بهبود د به متخصصان دريتوان يشتر ميد، بيشتر بدانيب يماريهرچه در مورد ب

 پزشکان و متخصصان مغز و اعصاب .2

دارند پمس بما    يديماران، نقش کليمناسب جهت ب يز داروهايص، درمان و تجويمتخصصان مغز و اعصاب در تشخ        

 د کرد.يخواهت خودتان به آنان، به خودتان کمک يح از وضعيارتباط مناسب و موثر و دادن اطالعات صح يبرقرار
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و  يمي اجرا يمماران بما مبماد   يب يماران بوده و به عنوان پل ارتبماط يت کننده بيانجمن ام اس به عنوان مرجع حما        

 يمم  يماران با انجممن همکمار  يمختلف جهت کمک به ب يباشد. افراد داوطلب با مدارک و مدارج علم يگر ميماران ديب

 يماران تالش مم يب يو کار برا يط بهتر زندگيدر جهت لحاظ شرا يو مردم يدولت يز با جذب کمک هايند و انجمن نينما

ارتبماط   يباشند، در برقرار يز اعضاء خانواده بزرگ ام اس ميگر نيماران ديد. انجمن خانه شماست پس داوطلبان و بينما

ق وب يم ا از طريم و  ي، تلفنم ياند به صورت حضمور تو يکسب اطالعات از انجمن مد.يد نداشته باشيبا خانواده خود ترد

 رد.يورت پذص   www.mazandms.ir  يت انجمن به نشانيسا

 

 

 

 

 

 اس مازندرانانجمن ام
 بانك تجارت شعبه پهلوان توکلي ساري 0505 10257حساب شماره 

 باشدهاي نقدي شما عزيزان ميجهت واريز کمك
 


