
سيستم عصبي از يك سري سلول هاي عصببي  

تشكيل شده است كه پيام هاي مغز و نخاع را به 

اين سلول ها بصورت بدن مي رسانند.  نقاطتمام 

مي باشند كه درون يك غالف قبرار  هايي رشته 

دارند اين غالف به هدايت جريان عصبي كمبك  

 ام اسدر بيمباري  مي كند و نام آن ميلين است. 

مبي رود و در   ب شده و از ببين  تخريغالف اين 

 هاي عصبي مختل مي شود.نتيجه انتقال پيام 

ردان مبي باشبد و   ام اس در زنان شايع تبر از مب  

سالگي شروع  40الي  20  در سنين عالئم معموالً 

 سني ديده شود.هر مي شوند اما ممكن است در 

 

 علت

امبا يبك     ري ناشبناتته اسبت  بيما اصليعلت  

، حالبت ببيعبي  در باشد.  بيماري تود ايمني مي

سيستم ايمني با توليد آنتبي ببادي ببدن را در    

مقابل عوامل مضر مثل ميكرب ها ، محافظت مي 

هاي تود ايمني اين سيسبتم   كند اما در بيماري

تود بدن آنتبي   دچار اشكال مي شود و بر عليه

علت فعال شبدن سيسبتم    .بادي توليد مي كند

ص نيسبت.  ايمني در اين گونه بيماري ها مشبخ 

و بعضي ويروس ها در استعداد ژنتيكي  همچنين

نقش دارند. شايان ذكر اسبت كبه ام    ام اسبروز 

دنيبا مثبل شبمال اروپبا و      منابقاس در برتي 

شمال آمريكا شايع تر مي باشد كه نشان دهنده 

دتالت داشتن عوامل محيطي در ببروز ام اس   

 مي باشد.

 

 :عالئم و تظاهرات اوليه بيماري

اوليه بيماري در اشخاص مختلف متفاوت  عالئم

و ميبزان   ت و بسته به عصب تخريب شبده اس

 اما بطور كلي عبارتند از: دارد آسيب 

 كاهش ديد 

 عدم تعادل 

      اسپاسم عضالت ) انقببا  عضبالت

 كه گاهي دردناک است

   مور مور شدن يا حس غيرببيعبي در

 هر نقطه از بدن

 اتتالل در راه رفتن 

 ي حركبات ببدن و   اتتالل در هماهنگ

 انجام حركات ظريف

 لرزش در پاها و بازوها 

 ضعف در پاها و بازوها 

 ار و مببدفوع كببه اتببتالل در دفببع ادر

، بي اتتياري ادرار عبارتند از يبوست

 و سختي در شروع ادرار
 دو بيني 

 تاري ديد 

 درد در ناحيه صورت 
 افسردگي 

 حواس پرتي 

 كاهش شنوايي 

  اتتالل در صحبت كردن 

 جويدن اتتالل در 

 از عالئبم شبايع   ذكر اين نكته ضرور ي است كه تستگي 

در اين افراد مي باشبد و معمبوالً در اواتبر بعبد از ظ بر      

 شديدتر مي باشد.

در دوره هباي   .دارد يتاموش و اي عودهاين بيماري دوره 

عود عالئم تشديد مي شود و در دوره هاي تاموشي عالئم 

هر حمله ممكن است  تخفيف مي يابند يا از بين مي روند.

روزها، هفته ها يا ماه ها بول بكشبد. تبب، وان آب دا ،   

قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب و تنش هاي رواني باعب   

در مبوارد معبدودي ام اس ببدون     تشديد عالئم مي شد.

 دوره هاي تاموشي مي باشد.

 

 ص : خيتش

يك آزمايش تاص ج ت تشخيص ام اس وجبود نبدارد.    

، معاينبه دقيبق   عالئم بباليني بر اساس  تشخيص بيماري

          ام آرآي قطعيبت مثبل   و آزمايشبات تشخيصبي    پزشك

 .يابدمي 

  

 درمان: 

يافبت نشبده اسبت و    ام اس هنوز درمان قطعبي ج بت   

هبدف از درمبان ببه     تحقيقات در اين زمينه ادامبه دارد. 

و درمان عالئبم بيمباري    تير انداتتن پيشرفت بيماري،أت



 .اسبت بطور كلي ب بود وضبعيت سبالمت فبرد    

در زمبان عبود بيمباري       كورتوناستروئيد ها )

به عصبب درگيبر   بسته   مي باشد.  درمان اصلي

مان هاي مختلف انجام مبي  شده و نوع عالئم در

 شود.

 پيش آگهی

پيش آگ ي در افراد مختلف، متفاوت مي باشد و 

بطور كلي پيش بيني آن مشكل است. گرچه 

اما  بوده و هنوز درمان قطعي ندارد ري مزمن بيما

بول عمر افراد ببيعي مي باشد و اغلب افراد 

مبتال مي توانند به شغل تود ادامه بدهند. 

معموالً ناتواني شديد نخواهد بود و دو سوم افراد 

سال پس از تشخيص بيماري هنوز از لحاظ  20

 حركتي، سالم مي باشند.

 زير ديده مي شود:ب ترين پيش آگ ي در افراد 

 زنان 

  سال 30شروع بيماري در سن زير 

  فاصله بين حمالتبوالني بودن 

 وجود دوره هاي عود و تاموشي 

 حمالت يد نبودنشد 

 توصيه هاي الزم به افراد مبتال

 دتمرينات بدني منظم داشته باشي. 

 د.وتراپي تود را دنبال كنيبرنامه فيزي 

  راه هاي پيش گيري از عفونت هايي

دگي و عفونت ادراري را سرماتورمثل 

 د.بكار ببندي

 د.اروهاي تود را بطور مرتب مصرف كنيد 

  از عوامل تشديد كننده مثل تغييرات

شديد آب و هوايي به ويژه هواي بسيار 

وش آب دا ، تنش هاي رواني گرم، د

 د.بپرهيزي

 ه ويژه عالئم بينايي را تشديد عالئم ب

 جدي بگيريد و حتماً به پزشك مراجعه

د زيرا شروع به موقع دارو باع  كني

 متوقف شدن حمله مي شود.

 زد و اير مبتاليان ام اس آشنا شويبا سا 

 د.كمك هاي عابفي آن ها برتوردار شوي

 د.استراحت كافي داشته باشي 
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