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بطور قطع اسم بیماری ام اس به گوشتان خورده است. بیماری که در سکوت محض فعالیت خودرا شروع می کند 

و در بزنگاه غافلگیر می کند. راه مقابله ی درستتتت با ابی بیماری هگاهی رابع به هن استتتت. در ابی مقاله که 

شهر تهران شگاه  شکان دقیقترین آزمای شما هماده کرده اند، به  پز شخیص و برای  انواع هن، عالئم، علل، ت

 درمان ام اس می پردازبم.

 .است( مرکزی عصبی سیستم) نخاع و مغز کننده ناتوان بیماری بک( MS) اسکلروزیس مولتیپل

ستم اس، ام بیماری در شت که( میلیی) محافظ غالف به ابمنی سی صبی های ر شاند می را ع  و کند می حمله پو

شکالت ابجاد باعث سیب باعث تواند می بیماری ابی نهابت، در. شود می بدن بقیه و مغز بیی ارتباطی م  دائمی ه

 .شود اعصاب زوال با

 می قرار تأثیر تحت اعصاب کدام ابنکه و عصبی هسیب میزان به و است متفاوت بسیار اس ام های نشانه و عالئم

 بدهند، دست را از مستقل رفتی راه توانابی است ممکی شدبد اس ام به مبتال افراد از برخی. دارد بستگی گیرند

 .کنند تجربه بالینی را عالئم بدون طوالنی های دوره است ممکی دبگر برخی که حالی در

 .کنند کمک عالئم مدبربت در توانندمی های موبوددرمان حال، ابی با. ندارد وبود اس ام برای درمان قطعی

 ابمنی خود اختالل بک ابی که معتقدند هنها اما شود، می اس ام باعث چیزی چه که دانند نمی دقیقاً دانشمندان

ست ستم بر که ا صبی سی  می مبتال خودابمنی بیماری به فردی که هنگامی. گذارد می تأثیر( CNS) مرکزی ع

 .کند حمله باکتری با وبروس به است ممکی که همانطور کند، می حمله سالم بافت به بدن ابمنی سیستم شود،

ستم اس، ام مورد در شته که میلیی غالف به ابمنی سی صبی های ر  کند، می محافظت هنها از و کرده احاطه را ع

 و سرعت به را الکتربکی های سیگنال تا دهد می ابازه اعصاب به میلیی. شود می التهاب باعث و کند می حمله

 .کنند هدابت کارهمد

 .است "ناحیه چندبی در اسکار بافت" معنای به اسکلروزبس مولتیپل

سکار بک بیند، می هسیب نواحی چندبی در با شود می ناپدبد میلیی غالف که هنگامی سکلروز با ا  می بای بر ا

 :دهند می قرار تأثیر نواحی زبر را تحت عمدتاً هنها. نامند می نیز ضابعات با پالک را نواحی ابی پزشکان. گذارد

 مغز ساقه 

 مخچه  

 نخاع 
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 بینابی اعصاب 

 مغز سفید ماده نواحی از برخی 

 از الکتربکی های تکانه نتیجه، در. ببینند هسیب با بشکنند توانند می عصبی های رشته بیشتر، ضابعات ابجاد با

صب سمت به هرامی به مغز ست معنی بدان ابی. بابد نمی بربان هدف ع صی وظابف تواند نمی بدن که ا  را خا

 .دهد انجام

 چیست؟ انواع ام اس

 (CIS) بالینی مجزای عالمت بک سندرم-1

 برخی و دانند می اس ام مرحله اولیی برخی را( Clinically isolated syndrome) بالینی ابزوله ستتتندرم

 حداقل عالئم نوع ام اس، ابی در .دارند شک اس ام انواع بزو هن بندی طبقه خصوص در و از هن ای مقدمه پیش

شد می طول ساعت 24 شک دهد، رخ بعدی تاربخ در دبگری اپیزود اگر. ک ست ممکی پز  را کننده عود اس ام ا

 .دهد تشخیص

 (:RRMS) کننده عود اس ام -2

 افراد از درصد 85 حدود. است ام اس شکل تربی شابعکه (  Relapsihg Remitting MS) کننده عود اس ام

شخیص RRMS با ابتدا در اس ام به مبتال  فزابنده، با بدبد عالئم از هابیدوره شامل RRMS. شوند می داده ت

 .روندمی بیی از کامل با بزئی طور به عالئم هن طی در که است بهبودی هایدوره دنبال به

ستند بینی پیش قابل بهبود و کننده عود های دوره ضعیت زمان مرور به.  نی  در بدن کار و شود می بدتر بیمار و

 . شود می تر سخت عصبی های میلیی ترمیم

 (:PPMS) اولیه پیشرونده اس ام -۳

 ممکی افراد از برخی. ندارد بهبود و کننده عود های دوره( Primary progressive) اولیه پیشتتترونده اس ام

ست صد 15 حدود. شوند بهتر سپس و شده بدتر عالئم که کنند تجربه را هابیدوره و ثبات از هابیزمان ا  از در

 .هستند مبتال PPMS به نوع اس ام به مبتال افراد

 (:SPMS) ثانوبه پیشرونده اس ام -4
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 به قبال که دنشو می دچار( Secondary progressive MS)  ثانوبه پیشرونده اس ام به فرد صورتی در فقط

 اما کنند، می تجربه را بهبودی و عود های دوره افراد ابتدا، در .باشتتتد شتتتده دچار( کننده عود)  دوم نوع اس ام

 .کند می پیشرفت به شروع پیوسته طور به بیماری سپس

 بدون شتتدت میزان همان در عالئم. کند می پیشتترفت هن شتتروع زمان از مداوم طور به و هرامی به MS فرم ابی

 . شود می وارد عصب خود به حمله معموال ،MS از نوع ابی در. ندارد وبود بهبودی های دوره و ماند می کاهش

 چیست؟ عالئم ام اس

شانه و عالئم سکلروزبس مولتیپل هاین ست ممکی ا سته بیماری دوره طول در و دبگر فرد به فردی از ا  محل به ب

 :مانند گذارد، می تأثیر حرکت بر اغلب عالئم. باشد متفاوت بسیار دبدههسیب عصبی هایرشته

 دهد می رخ بدن طرف بک در معموالً که اندام چند با بک در ضعف با حسی بی 

 نه) بلو به گردن شتتتدن خم وبژه به گردن، خاص حرکات با که الکتربکی شتتتوک احستتتاس  نشتتتا

Lhermitte )دهد می رخ. 

 ،ناپابدار رفتی راه با هماهنگی عدم لرزش 

 بمله از بینابی مشکالت: 

 چشم حرکت حیی در درد با اغلب چشم، بک در معموالً بینابی، کامل با بزئی دادن دست از 

 مدت طوالنی دوبینی 

 دبد تاری 

 :باشد نیز زبر موارد شامل است ممکی اسکلروزبس مولتیپل عالئم

 زبان لکنت 

 خستگی 

 سرگیجه 

 بدن از هابی قسمت در درد با شدن سوزن سوزن  

 مثانه و روده بنسی، عملکرد در مشکالت 

 ام اس چیست؟خطر عوامل و علل

 :از عبارتند خطر عوامل اما شود،می اسام باعث چیزی چه دانندنمی واقعاً دانشمندان
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 .شوند می داده تشخیص سالگی 40 تا 20 سنیی در افراد بیشتر: سی

 .هستند اس ام به ابتال معرض در مردان از بیشتر برابر زنان دو: بنسیت

 

سیت: ژنتیکی عوامل سا ست ممکی ح شمندان اما شود، منتقل ها ژن در ا  محرک وبود بک که باورند ابی بر دان

 .است ضروری خاص، ژنتیکی های وبژگی با افرادی در حتی اس، ام به ابتال برای محیطی

 هستند. اس ام به ابتال معرض در بیشتر کشند می سیگار که افرادی رسد می نظر به: کشیدن سیگار

شتیی وبروس مانند ها، وبروس معرض در گرفتی قرار: ها عفونت ست ممکی مونونوکلئوز، با( EBV) بار اپ  خطر ا

 که هابی وبروس ستتابر. استتت نداده نشتتان را قطعی ارتباط تحقیقات اما دهد، افزابش افراد در را اس ام به ابتال

 .مابکوپالسما پنومونی و 6 نوع انسانی هرپس وبروس از عبارتند باشند داشته نقش است ممکی

شید شدبد نور معرض در کمتر که افرادی بیی در اس ام: D وبتامیی کمبود ست، تر شابع گیرند، می قرار خور  ا

 بدن ابمنی سیستم عملکرد نحوه بر است ممکی D وبتامیی پابیی سطوح که کنند می فکر کارشناسان از برخی

 .بگذارد تأثیر

 استتت ممکی وبتامیی ابی کمبود. کند می استتتفاده B وبتامیی از میلیی تولید هنگام بدن: B12 وبتامیی کمبود

 .دهد افزابش را اس ام مانند عصبی های بیماری به ابتال خطر

 بدهیم؟تشخیص چگونه ام اس را 

 در را فرد پزشکی سابقه و کند می سوال عالئم مورد در دهد، می انجام عصبی و فیزبکی معابنه اغلب بک پزشک

 .گیرد می نظر

شی هیچ شخیص تواند نمی هزماب شک بک بنابرابی کند، تأبید را ت صمیم برای پز  بک هبا ابنکه مورد در گیری ت

 کند که شامل موارد زبر هستند: می استفاده استراتژی چندبی از کند، می برهورده را تشخیص معیارهای فرد

 دهد نشان را ضابعات است ممکی که نخاع، و مغز از MRI اسکی

 با قبلی عفونت دهندهنشتتان که کند شتتناستتابی را هابیبادیهنتی استتت ممکی که نخاعی، مابع تحلیل و تجزبه

 .است سازگار MS تشخیص با که هستند هابیپروتئیی

 کند می گیری اندازه ها محرک به پاسخ در را الکتربکی فعالیت که های بصری، پتانسیل هزمابش
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شک اگر شخیص را اس ام پز شخیص بابد دهد، ت ست نوع چه که دهد ت ست فعال و ا ست ممکی. خیر با ا  فرد ا

 .باشد داشته نیاز بیشتری هزمابشات به هبنده در بیشتر تغییرات بررسی برای

 

 چیست؟ اس ام درمان

مانی هیچ مانی هایروش. ندارد وبود اس ام بیماری برای در  خود هایواکنش کردن متوقف روی بر موبود در

 .دارند تمرکز بیماری عالئم مدبربت و ابمنی

 اس عبارتند از: ام بیماری درمان برای استفاده مورد داروهای تربیرابج

 داروها ابی. کنندمی متوقف را بدن ابمنی ستتیستتتم و دهندمی کاهش را التهاب داروها ابی: کورتیکواستتتروئیدها

 تربیرابج کورتیکواستتتروئیدها. شتتوندمی تجوبز شتتوند،می ورشتتعله ناگهانی طور به که حادی عالئم برای اغلب

 .هستند اس ام به مبتال بیماران برای تجوبزشده داروهای

سما تبادل سمت: پال شی مابع ق سما) خون از بخ شته( پال  سپس. شود می بدا خونی های سلول از و شده بردا

 بدبد، عالئم اگر. شتتوند می بازگردانده بدن به و شتتده مخلوط( هلبومیی) پروتئینی محلول با خونی های ستتلول

 .شود استفاده پالسما تعوبض از است ممکی باشد، نداده پاسخ استروئیدها به وباشند  شدبد

سدمی نظر به: 1b با 1a بتا ابنترفرون شرفت سرعت داروها ابی ر  بابد داروها ابی. کنندمی کم را اس ام عالئم پی

 .شوند کبد به رساندن هسیب باعث توانندمی زبرا شوند استفاده دقت با

 .است میلیی به حمله از بدن ابمنی سیستم کردن متوقف دارو ابی هدف (:گالتیرامر) کوپاکسون

سبری  هایروش سابر توانندنمی با که شودمی تجوبز بیمارانی برای دارو ابی: Natalizumab ژنربک نام با تاب

 .است نداشته تأثیری هیچ هنها عالئم روی هاروش ابی ابنکه با کنند تحمل را درمانی

سانترون شرفته هنها عالئم که بیمارانی برای فقط معموالً دارو ابی: میتوک ست پی سانترون. شودمی تجوبز ا  میتوک

 .کند کم را بیمار ناتوانی عالئم پیشرفت سرعت تواندمی

 .بخشدمی بهبود را خوابیبی و عضالنی گرفتگی درد، عالئم عصاره ابی(: تتراهیدروکانابینول) شاهدانه عصاره

سب و شده ارائه قرص قالب در دارو ابی(: تربفلونومید) هباگیو ست سالیبزرگ افراد منا  از هنها اس ام بیماری که ا

 .شودمی مصرف روز در باربک صورت به دارو ابی. است عودکننده نوع
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 عود ام اس: هنگام در عالئم تسکین

 نخواهند نیاز داروها ابی به همیشتته هنها. قرار دارد عود عالئم حیی در فرد که هستتتند مفید زمانی داروها ستتابر

 .داشت

 هنها. کنند می سرکوب را ابمنی سیستم و داده کاهش را التهاب که هستند کورتیکواستروئیدها شامل داروها ابی

 . کنند درمان را اس ام از خاصی انواع در عالئم حاد تشدبد توانند می

 :از عبارتند عالئم هن. کنند درمان را خاصی عالئم توانند می روبکردها و داروها سابر

شکالت فردی اگر: رفتاری تغییرات شته بینابی م شد، دا شک با ست ممکی پز صیه او به ا  چند از هر که کند تو

 . کند محدود را استفاده از نمابشگرها زمان با داده استراحت خود چشمان به گاهی

 . باشد کننده کمک است ممکی عصا، مانند رفتی، راه وسابل و فیزبوتراپی: تعادل و حرکتی مشکالت

. دهد کاهش را لرزش تا ببندد خود اندام به را هابی وزنه با کند استفاده کمکی وسابل از فرد است ممکی: لرزش

 .کنند کمک لرزش به است ممکی همچنیی داروها

ستگی ستراحت: خ شد کننده کمک تواند می گرما از ابتناب و کافی ا  برای تواند می کاردرمانی و فیزبوتراپی. با

 انرژی در بوبی صتترفه به توانند می متحرک، استتکوترهای مانند کمکی، وستتابل. کند کمک افراد به کارها انجام

 .کند کمک انرژی افزابش به خواب بهبود با است ممکی مشاوره با دارو. کنند کمک

شک: درد ست ممکی پز شنج ضد داروهای ا سم ضد با ت سپا سکیی داروهای. کند تجوبز ا  مانند درد، دهنده ت

 . کند کمک بدن درد به است ممکی گاباپنتیی،

 .کنند کمک مشکالت ابی حل به توانند می غذابی رژبم تغییرات و داروها برخی: روده و مثانه مشکالت

 افسردگی ضد داروهای سابر با( SSRI) سروتونیی بازبذب انتخابی مهارکننده بک است ممکی پزشک: افسردگی

 .کند تجوبز را

 .کند کمک افراد برخی به است ممکی هلزابمر، برای داروبی دونپزبل،: شناختی تغییرات

 چگونه است؟ اس ام توانبخشی

 :از عبارتند توانبخشی هایبرنامه کلی طور به
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 را خود کارکردی و حرکتی توانابی بتوانند تا است بیماران به هابیمهارت هموزش کار ابی از هدف: فیزبکی درمان

 از فیزبکی درمان شتتود می برداشتتته هاگرفتگی تستتکیی برای تالش راستتتای در گام اولیی. کنند بازبابی و حفظ

 حرکتی دامنه حفظ برای است ممکی. کندمی تمرکز عضالت انبساط و کشش بر روزانه کششی تمربنات طربق

 درمان. باشد الزم نیز طبی هایبربس از استفاده با و گرفتی هتل ازبمله درمانی هایروش سابر پذبری،انعطاف با

ست ممکی نیز فیزبکی ساژتراپی، هیپوتراپی، هبی، هایورزش شامل ا سونوگرافی، ما  ،(TMS) تراپی مگنت اولترا

 .باشد بیوفیدبک و(TENS) الکتروتراپی

 از بلوگیری و رشتتتد افزابش منظور به هافعالیت انجام و خود از مراقبت کار، از درمانی یاستتتتفاده: کاردرمانی

 .شودمی گرفته نظر در ناتوانی

 وبود صورت در و بررسی را بیمار زبان و تکلم توانابی ایدبدههموزش متخصص افراد: بلع و تکلم مشکالت درمان

 درمان گفتار با زبان و گفتار شتتناستتانهستتیب افراد ابی به. کنندمی درمان را زبانی و گفتاری اختالالت مشتتکل،

 .گوبندمی

 .کندمی کمک بیمار به ادراک و تفکر به مربوط خاص مشکالت مدبربت در شناختی بازتوانی: شناختی بازتوانی

شنهادی بازتوانی  و بگیرند باد را شغلی هایمهارت و هابرنامه تا کندمی کمک ناتوان افراد به بازتوانی نوع ابی: پی

 .برهبند شغل بک انجام یعهده از بتوانند
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