
(MS)  ام اس 

ام اس کٍ مخفف  مًتیپلفا الفوزیي اس الفک  اف       

تپماری مزمه دلیگاٌ ػصثی الک کٍ تخشُاای ا  مغز 

ػزک ااه تپماری دقپقفا  نفىاهیٍ   .يوخاع را گیفیار مپوىذ

وشذٌ يدرمان قطؼی آن َىً  کش  وشذٌ الک اما وثااذ 

گفاَی ا  نفپًٌ َفای    آ ذ نًام چًن ا  طیفی تفا امپ وا

 ا  مشفًر  تفا شزنف  ي   فهصًصف    ًجًدفحمفاایی مف  

فپزاًتیاشپسک می تًان هفًد را ا  تافاس لفیمیی تفٍ     

  . حذی وزدا  تٍ لاای افیاد جامؼٍ رلاوذ

                                  :چٍ کساوی ام اس می گپیوذ

در هاومُا  جی  اثی داردامُ ي وژاد   ػًامزی وظپی جىس

ی ا ي يایيلُااثی مپویيتُا   تپشیی ا  آقااان الک.

آمادگی  ثپی مًاد نپمپاای گًواگًن مخیز  گیفیٍ تا تأ

مطیح نذٌ  ... وظم اامىی تذن ين تُم هًرد يراثیی 

 . الک

                : در ام اس مشوی  نااغ ػیئم ي  

مموه الک  تپماری ام اس در تپمار میفاي  الک. لپی

ػیمیی کٍ مُمییاه مشوا ا  تپمار الک اصی در 

                                                           تاتؼوس. ما ااجاد وشذٌ تانذ اان

ً  چشم َفا  ال  ايتفپه ينفااؼییاه اػیفای درگپفی     مؼمف

تفاری   ثانىذ ينخص مموفه الفک دچفار دي تپىفی     مپ

                                                                . داذ کاَش قذر  تپىاای نًد

شفا مموفه الفک دچفار احسفاس       اوذام َای دلفک ي 

انوال  تٍ هًاب رفیگی االً ن لً ن نذن ي کیهیی 

    . ضؼ  نًد در راٌ رفیه ي

احساس وپفا    ىًاای کم نذن ن مشوی  داگی ناما:

کاَش  تی اهیپاری ادرار  ي تىذ آمذن ادرار تٍ دفغ ادرار 

 فسفیدگی  اضطیاب يا تی حًالی  مپا يتًاواای جىسی 

  خه گففیه  انفوال در لف   احساس درد در ماَپچٍ َا 

 . انفوال در ففیي دادن اف ا    انوال در اجاتک مفزا  ي 

          اد مشوی فذ  مپىٍ لا  ااجففگیيَی ا  ػًاما مپیًاوى

  ير نُاای  رطًتک ي تانىذ کٍ می تًان تٍ گیما جذاذ 

ار تة يمُمیی ا  َمٍ فش کٍ حیار  تذن را تاال می تیوذ 

ازی ر ا  تیوامٍ می تًان تا .ػصثی انارٌ کید ريحی ي

   لادٌ تا حذ  اادی ا  ااه ػًاما ديری کىپم .

   در ديران کًدکی وفادر الفک   M.S يقًع MS :نپًع

ااتفذ تفا در    اففزااش مفی   اما تؼذا  تٍ لیػک نپًع آن

رلذ ي َمچىان نفپًع   لاتگی تٍ حذاکثی می 33حًاتی 

ماوفذ ي لفلس لفیاؼا      اال مفی چُارم ػمی تف  آن تا دَة

   گیلات 03شس ا   M.S ااتذ تٍ طًری کٍ کاَش می

دَذ. تٍ دتپفا فاکیًرَفای ًَرمفًوی ي     تٍ وذر  رخ می

تیاتفی   3تفا  2 وان  در M.S لپسیم اامىی تیي  تپماری

 -در طثقفا  اجیمفاػی   M.S . مؼمفًال   مفیدان الفک  

  .نًد داذٌ می اقیصادی تاال تپشیی

  :اریرينُای تشخپص تپم

  تشففخپص  M.S مموففه الففک در نففیيع تپمففاری

اما تٍ تذراج کٍ مپزپه اػصاب ا  تفپه   وامشخص تانذ

کامفا   کىذ  تشخپص تپماری ريد ي اا تپماری ػًد می می
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قاتفا    MRI نًد. ا  تپه رفیه ي تازپا رفیه مغز تا می

افیادن تشفخپص   ػزک اصزی تٍ تأهپی . تشخپص الک

لال 13تا  1ديرٌ شىُاوی طًالوی تپماری الک کٍ حذيد

  . اا تپشیی طًل می کشذ

 

 

 

 

       M.S:  درمان

َىً  ػزک ياقؼی  تا يجًد مطاتؼا  ي شژيَشُای مذرن  

مشخص وشذٌ ي در ویپجفٍ َىفً  اف  درمفان      تپماری

ي  قطؼی تیای ااه تپماری يجًد وذارد. يتفی تفا تفذياه   

شپگپیی ا  تیوامفٍ درمفاوی هفا  ي الفیفادٌ ا  داري     

شپشفیفک آن را کىفذتی    ي تپماری را تسفوپه داد مپیًان 

تًاوثخشفی   َفای جذافذ ي توىپوُفای    درمفان  تفا   کید

يضؼپک کىًوی تًاوائپُای نخص را  ااکتا حم تًان می

 . ومًدٌ ي ارتقاء تخشپذ حفظ

ان در تپمفاران  درمف  وفًع  تاتًجٍ تٍ فیم َفای تفاتپىی   

یًاوذ میفاي  تانذ ي تااسیی حیما  تا تجفًاز شزنف    مپ

 ناما : اوجام نًد. يتی تٍ طًر کزی

 نفاما  :درمان در میحزٍ يقفًع ػیئفم حفاد ي نفذاذ    

   تانفذ  تزراقی می دوپزيتًن()میپا شیکًرتپوًالییيئپذ

  .کىذ کٍ تُثًد حمی  حاد تپماری را تسیاغ می

نفاما    M.S :درمان شپشگپیی کىىذٌ ا  تیي  حمفی  

تجًاز ااىییفیين تیا )کٍ تٍ دي نوا تزراق ػیفیوی ي  

 تزراق  ای جزذی الفک( گیتپیامی الفیا   تجفًاز    اا

  .شیلما الک ي تؼًاض IVIg اامًوًگزًتًتپه ي اا

لفیی ػییوی تا تفاکزًفه    مؼمًال   :َای ػیمیی درمان

 تپمار تا آماویاداه ي درد ي گزگز نذن اوذامُا تا هسیگی

ي اهفییل   کزًوا شفام    تفی   تپمفار تفا    کارتامفا شپه  

 تپمفاران تفا   افسیدگی ي تًتپىپه اکسیػمزوید مثاوٍ تا 

  .کىىذ تسوپه شپذا می فزًکسیپه

ٌ  M.S در  داريَفای لفیکًب کىىفذٌ     مزمه شپشفیيوذ

  آ اتپفًشیاه   لپوزًفسففامپذ    وظپفی  لپسفیم اامىفی  

کسا  مموه الفک مًجفة کفاَش    میًتیي وًاوییين ي 

  .ذنًو لیػک شپشیفک تپماری

 

 

Amiralam.tums.ac.ir 

 بیمار  به  آموزش

 از ام اس چه می دانید؟
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http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%BE%DB%8C%D9%86
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