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  اختالل در بلع يا اختالل در صحبت كردن و گاهي از دست رفتن كنترل

 مشاهده مي شود. MSمثانه هم در 

 تشخيص داده مي شود؟ MSچگونه بيماري 

را    MRIمعموالً وقتي بيمار جواني عالئم حسي و حركتي دارد پززشز        
توصيه مي كند زيرا بهترين وسيله اي است كه نشان مي دهد كدام قسمزت  
از دستگاه عصبي مركزي مغز و نخاع ميلين اش را از دست داده است. اگر با 
اين شيوه به تشخيص نرسيد از روش هاي ديگري كه بسته به صالحزديزد   

 پزش  معالج دارد استفاده خواهد شد.

 چيست ؟ MSدرمان بيماري 

پيدا نشده است امروزه تركيب درمان داروئي و  MSهنوز درمان قطعي براي 
درمان فيزيكي براي كاهش عالئم و يا حتي زماني كه بيماري در مزرحلزه     
نهفته بودن است توصيه مي شود استفاده از داروهاي استروئيدي مثل متيزل  
پردنيزولون و پردنيزولون در موارد حمله حاد براي پيشزگزيزري نسزبزي از          
حمالت، اينترفرونها در دو دهه اخيركم  شاياني به تعويق انداختن حمالت 

 مي كند.

 MSنكاتي در مورد تغذيه بيماران مبتال به 

هنوز ثابت نشده است كه چه غذايي در اين بيماران مضر يا مفيد است اما به 
 نظر مي رسد:

پرهيز از گوشت قرمز و مصرف بيشتر روغن هاي مايع خصوصاً روغن آفتاب 
 گردان كم  كننده است.

 را با رژيم غذايي جبران نماييد. Dكمبود ويتامين 
 روغن هسته انگور و روغن كانوال مفيد مي باشد.

 چربي حيواني، فست فود و مواد داراي افزودني مضر هستند.
 ريس  ابتال به اين بيماري در افراد سيگاري بيشتر از ديگران است.

 MSنكاتي در مورد مراقبت از بيماران مبتال به 

اين بيماران در ابتدا به حمايت خوب و كامل خانواده، دوستان و اعضاء تزيزم   
 درماني احتياج دارند.

انتخاب ي  روش سالم براي زندگي/ مصرف داروهاي تجويز شده/ برنزامزه    
منظم براي فعاليت هاي فيزيكي و ورزش/ داشتن استراحت و اجزتزنزاب از       
فعاليت هاي زياد در محيط هاي بيرون/ عدم استفاده از حمزام آب دا  و         
 سونا/ در زمان خستگي به حالت درازكش در بياييد و اسزتزراحزت كزنزيزد/         

هاي كششي انجام دهيد/ از توالت فرنگي با جايگاه بلند تر اسزتزفزاده     ورزش

/ Cكنيد/ براي جلوگيري از عفونت ادراري مصرف مايعات فراوان و ويتامين 
كارهاي روزانه تان را ليست وار بنويسيد تا صبح كه توان بيشزتزري داريزد      

تر تر را انجام دهيد/ دكوراسيون منزل را تغيير دهيد و آن را امن كارهاي مهم
مورد نياز رادر دسترس قرار دهيد/ اضافه وزن نداشته باشيد/    نماييد و وسائل

انجام ورزش هاي هوازي نظير پياده روي سب  و دوچرخه سواري و  شنزا/  
آرامش و پرهيز از اضطراب/ انجام فعاليت هاي فكري به صورت حل كردن  
جدول، بازي شطرنج/ انجام فيزيوتراپي منظم و آب درمزانزي در صزورت           

 صالحديد پزش  معالج  
 
 
 

 تهيه كننده: واحد آموزش
 تائيد كننده: مدير گروه داخلي مغز و اعصاب

 88/8/88تاريخ تدوين: 
 81/8/88تاريخ آخرين بازنگري : 
 88/8/88تاريخ بازنگري بعدي: 
 08ويرايش: 

 ATH-ED/ED – 98كد: 

 منبع: كتاب اصول آدامز و ويكتور  مغز و اعصاب

 چيست ؟ MSبيماري 
ي  بيماري دستگاه عصبي مركزي است در اين بيماري پوشش محزافز    
غالف مغز و نخاع تخريب مي شود كه اين خود باعث طيف گسترده اي از 
عالئم مثل از دست دادن كنترل عضالت و هماهنگزي بزيزن آنزهزا تزا             

 اختالالت بينايي مي شود.
 
 
 
 
 

 چيست ؟ MSعلت بروز 
رسد عواملي بيماري مشخص نشده ولي به نظر مي اين پيدايش دليل تاكنون

مانند ي  ويروس ممكن است باعث تحري  سيستم ايمني شده و بدن را 
 كند.هايي كند كه به اشتباه به عناصر خودي حمله ميوادار به توليد پادتن

مي باشد به نزظزر    MSارث و فاكتورهاي جغرافيايي نيز از علل ديگر بروز 
 رسد كه هر چه به سمت قطبين بيشتر برويم شيوع بيماري بيشتر شود.مي

 چيست ؟ MSعالئم 
كزنزد كزه در        سالگي بروز مي 00-20عالئم اين بيماري بيشتر در سنين 

ها شايع تر از آقايان است. چگونگي پيشرفت آن به جايي كه پالكهزا   خانم
 در دستگاه عصبي مركزي قرار گرفتند بستگي دارد.

  حركتي -عالئم حسي 
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