
 چیست؟ اس ام بیماری

 اظ یکی( , هرتلف ّای هکاى ضسى ذطک ٍ ضسى سفت یؼٌی)  multiple sclerosis یا MS تیواضی

 زض ػوستا ٍ.ّستٌس هثتال آى تِ ایطاى زض ًفط 05555 حسٍز زض ٍ تَزُ اػػاب ٍ هغع تیواضیْای ضایؼتعیي

 زض هطکعی اػػاب سیستن هرتلف قسوتْای زضگیطی تا تالیٌی ًظط اظ تیواضی ایي. هیکٌس تطٍظ جَاى تالغیي

 ضز هطکعی اػػاب سیستن کاًًَی چٌس ػول اذتالالت زیگط کِ ضطط تسیي.هیگطزز هطرع هرتلف ظهاًْای

 .هیطًَس هثتال هطزاى زٍتطاتط تقطیثا ظًاى است سالگی 05-05 تیي تطٍظ هیعاى تیطتطیي. تاضس ضسُ

 05 هساضّای تیي زض ٍ است استَا ذظ اظ فاغلِ افعایص تا تیواضی ضیَع افعایص زٌّسُ ًطاى ّا تطضسی

 ّا زٍقلَ تطضسی. ًساضز ٍجَز تاضٌس تیواضی تِ اتتال تاالی ذغط هؼطؼ زض کِ جوؼیتی جٌَتی ٍ ضوالی زضجِ

 .است زازُ ًطاى ضا غًتیک ػَاهل تا اضتثاط ٍ ذاًَازُ یک اػضای زض تیواضی تطٍظ

 ػػة زض ٍ هغع ٍ ًراع سفیس هازُ زض ضایؼات ایي.است سیاّطگْا یا ّا ٍضیس تِ تیواضی ایي آسیة تیطتط

 .هیطَز زیسُ تیٌایی

 هضط هَاز ذَزش اجعا ػلیِ تط اذتیاضی تی تغَض تسى کِ هیطسس ًظط تِ اها است ًاهطرع تیواضی ػلت

 ثاتت ٌَّظ الثتِ کٌٌس ایجاز ضا هطکالتی چٌیي هیتَاًٌس ّا ٍیطٍس.هیگطزز کاضآًْا تاػثاذتالل ٍ هیکٌس تَلیس

 .ًیست ضسُ

 

 تسى تیواضیْای ضٌاس آسیة زیسگاُ اظ MS تیواضی تطضسی

 تسى احتواال ٍلی ًیست هطرع تیواضی ػلت.است سالگی 05-81 تیي سٌیي زض تیواضی ایي تطٍظ حساکثط

 کِ ػفًَی تیواضی تطذالف....هیکٌس حولِ ذَزی تِ ذَزی ٍاقغ زض)  زازُ ًطاى ذَزیَاکٌص اجعاء هقاتل زض

 کِ ای هٌغقِ زض ساکي(  سالِ 80 اظ تیطتط) فطزی اگط(.هیکٌس حولِ هْاجن یک هقاتل زض ّویطِ تسى

 زض کِ تَز ذَاّس ای اًساظُ ّواى تِ ذغط هیعاى زاضز کوی ضیَع کِ تطٍز هٌاعقی تِ تاالست تیواضی ضیَع

 هحل تا هتٌاسة تیواضی تِ ذغطاتتال تاضس سالگی 80 اظ پیص هْاجطت اگط ٍلی,  تَزُ تاال ضیَع هٌغقِ

 هَثط تیواضی ایجاز زض هحیغی ػاهل یک تا ضا ٌّگام ظٍز هَاجِ ًقص اهط ایي. تَز ذَاّس ٍی فؼلی سکًَت

 .است تَزُ هَثط ّن غًتیک ػَاهل ًقص ایٌْا تط ػالٍُ. هیساظز

 یا گعگع کطذتی,هَضؼی ضؼف اظ ػثاضتٌس ضایؼِ اٍلیِ ضکایت کٌسٍ تطٍظ هیتَاًس هرتلفی ػالین تا تیواضی

 کِ هثاًِ ػول اذتالل یا تؼازل ػسم زٍتیٌی چطن یک زض ًاگْاًی زیس تاضی یا اًساهکاّص یک تؼازل ػسم

 تیي اظ ّفتِ چٌس تا ضٍظ چٌس عی تَزُ گصاض ػالین ایي.. هیگطزز ازضاض ضطٍع تاذیط یا زفغ زض فَضیت تاػث



 تیواضی. تاضس اذتالالت تطذی هاًسى تاقی زٌّسُ ًطاى است هوکي ػػثی زقیق هؼایٌِ کِ چٌس ّط هیطًٍس

 .هیسّس ضخ حسی اذتالالت تا ّوطاُ فلج غَضت تِ هثتالیاى زیگط زض

 ایي گصضت اظ پس. تاضس ٍجَززاضِ فاغلِ سالْا تا ّا هاُ است هوکي تؼسی حولِ تا حولِ ًرستیي تیي

 ضخ ػفًَت ًتیجِ زض است هوکي ػَز. کٌس پثططفت کطزُ ػَز قثلی ػالین یا کٌس تطٍظ جسیس ػالیوی زٍضُ

 تطسیس سثة است هوکي حطاضت زضجِ افعایص. است ضایؼتط ظایواى اظ پس ًرست هاُ 3 زض ظًاى زض ٍ زّس

 ًاقع تْثَز ٍ ػَز چٌس اظ پس ٍ ظهاى گصضت تا. ضَز است ثاتت آًْا ًقع کِ تیواضاًی زض ػالین گصضای

 اذتیاضی تی ٍ تیٌایی اذتالل ّا اًسام تؼازل ػسم حس اذتالل سفتی ضؼف ًتیجِ زض تسضیجا تیواض,

 .ضَز هی ازضاضًاتَاى

 

 تیواضی ضطٍع زض ػالین

 تیواضاى% 33 حس اذتالل

 تیواضاى% 30 ضفتي ضاُ اذتالل

 تیواضاى% 83 تحتاًی اًسام ًاّواٌّگی یا ضؼف

 تیواضاى% 80 تیٌایی افت

 تیواضاى% 85 فَقاًی اًسام ًاّواٌّگی یا ضؼف

 تیواضاى% 85 زٍتیٌی

 

 (optic nouritis) چطوی التْاب

 ّای یافتِ فقساى ٍ تیٌایی ًقع گصاضای هاّیت زلیل تِ. تاضس تظاّط اٍلیي است هوکي چطوی التْاب

 حولِ است هوکي. هیطَز زازُ تطحیع( تیواضی تِ تواضؼ) ّیستطی ػٌَاى تِ اًْا ضکایت گاّی,فیعیکی

 ًَضیت ضیَع هیعاى کلی عَض تِ. یطَز زضگیط هؼوَال زیگط چطن ٍ تاضٌس زاضتِ ٍجَز کٌٌسُ ػَز ّای

 هْوی سطًد اپتیک ػػة تالیٌی تحت یا زاض ػالهت گطفتاضی ضٌاسایی ٍ است% 05 تیواضی ایي زض اپتیک

 .است

 هؼوَال. است هغع قسوت یک ضسى گطفتاض اظ ًاضی اغلة کِ است اٍلیِ هطاحل زض ضایغ ضکایتی زٍتیٌی

 اضازی غیط تکاًطی حطکات)ًیستاگوَس. هیسّس ضخ چپ ٍ ضاست سوت ّای کٌاضُ تِ ًگاُ زض زٍتیٌی



 فطٍکطی تِ توایلی کِ) تیواضی تظاّطات اکثط ذالف تط ٍ است ضایغ ػالهت یک( چپ ٍ ضاست تِ چطوْا

 %35 است زایوی اغلة( زاضًس

 

 

 تیي زض پیططفتی آى زض کِ%( 10)یاتٌسُ تْثَز کٌٌسُ ػَز ًَع اظ ػثاضتٌس آى سیط اساس تط تیواضی اًَاع

 یک اظ پس تسضیجی پیططفت تا کِ( سال 00 اظ پس هَاضز% 10) ثاًَیِ پیططًٍسُ ًَع, ًویسّس ضخ حوالت

 غَضت تِ آغاظ اظ تیواضی آى زض کِ% ( 85)  اٍلیِ پیططًٍسُ هیگطززٍ هطرع اٍلیِ ز تْثَ ٍ ػَز زٍضُ

 حاز ّای ػَز اٍلیِ پیططًٍسُ سیط تِ آى زض تَزُ ًازض ػَزکٌٌسُ-پیططًٍسُ ًَع. هیکٌس پیططفت تسضیجی

 ًطاًِ ٍ تکلن اذتالل ًیستاگوَس اپتیک آتطٍفی زٌّسُ ًطاى اغلة پیططفتِ هَاضز زض هؼایٌِ. هیطَز اضافِ

 تَجِ تایس. هیثاضس اًسام چْاض توام یا تطذی زض ای هرچِ ٍ حسی فَقاًی حطکتی ّای ًَضٍى اذتالل ّای

 کِ تالیٌی تاتلَی تواهیت تط تلکِ ًویطَز زازُ ٍاحس ًطاًِ یا ػالهت یک اساس تط تطریع کِ زاضت

 گیطی زض کٌٌسُ هطرع

 .است استَاض هیثاضس هرتلف ّای ظهاى زض هطکعی ػػثی سیستن هرتلف ًقاط

 

 تطریع

 هرتلف ّای ظهاى زض هطکعی سفیس هازُ اظ هٌغقِ زٍ اقل حس کِ ًوَز ثاتت تایس تیواضی ایي تطریع جْت

 اظ هٌغقِ زٍ اقل حس زضگیطی ّای ًطاًِ ٍ یاتٌسُ تْثَز-کٌٌسُ ػَز سیط تا تیواضاى زض. اًس ضسُ ضایؼِ زچاض

 زض هتؼسز ضایؼات زاضای تیواضاى زض. است هوکي تالیٌی ًظط اظ تیواضی قغؼی تطریع هطکعی سفیس هازُ

 ایي تطریع ػػثی هثاًِ یک فقظ ٍ تالیٌی زٍحولِ زاضای تیواضاى یا ٍ تایلٌی حولِ یک فقظ ٍ سفیس هازُ

 .هیطَز زازُ تیواضی

 

 ّا تطضسی

 اسکلطٍظ قغؼی تطریع تٌْایی تِ اها هیثاضس هفیس اذتالالت زیگط ضز یا تالیٌی تطریع تائیس زض ّا تطضسی

 تالیٌی هؼایٌِ زض کِ غَضتی زض.است عثیؼی غیط هؼوَال آًْا ًراػی هغعی هایغ. ًویساظز هوکي ضا هَلتیپل

 هٌَط هَلتیپل اسکلطٍظ تطریع ضَز یافت هطکعی ػػثی سیستن اظ هٌغقِ یک فقظ زضگیطی ّای ًطاًِ

 MRI.تَز ذَاّس اًگثرتِ تط ّای پتاًسیل آظهایص اظ استفازُ تا هٌاعق زیگط ػالهت تسٍى زضگیطی اثثات تِ



 هَضز تطریع تاییس زض ضٍش هْوتطیي ػٌَاى تِ اهطٍظُ تَزُ هفیس ػالهت تسٍى ضایؼات هطاّسُ زض ًیع

 MRI یا هیلَگطافی اًجام هٌاعق زیگط زضگیطی تسٍى ٍ ًراػی ًَع تِ هثتال تیواضاى زض. هیگیطز قطاض استفازُ

 .ضَز الظم جطاحی تا زضهاى قاتل اکتساتی یا هازضظازی هٌفطز ضایؼات ضز جْت است هوکي ًراع

 

 

 

 زضهاى

 تعضیق یا ّفتگی غَضت تِ B1-a ایٌتطفطٍى ػضالًی تعضیق یاتٌسُ تْثَز-کٌٌسُ ػَز ًَع تِ هثتالیاى زض

 ایٌتطفطٍى ظیطپَستی

B1-b ِضٍظاًِ پَستی ظیط تعضیق. ضس ذَاّس تیواضی ػَز هیعاى کاّص سثة زضهیاى ضٍظ یک غَضت ت 

 ًاتَاًی, تطٍظ ػَز اظ پیطگیطی تط ػالٍُ گالتیطاهطاستات ٍ B1-a ایٌتطفطٍى. است هَثط ًیع گالتیطاهطاستات

 .هیاًساظز تاذیط تِ کٌٌسُ ػَز هَاضز زض ًیع ضا ضسیس

 ظهیٌِ ایي زض اعالػات اها. ضَز تیواضی ػَز هیعاى کاّس سثة است هوکي ًیع IVIG ٍضیسی گلَتیي ایوًََ

 .ًیست کاهل ٌَّظ

 هحل زض ٍاکٌص B1-b یٌتطفطٍى ا هَضز ٍزض سطهاذَضزگی ضثیِ سٌسضهی ّا ایٌتطفطٍى ػَاضؼ ضایؼتطیي

 تعضیق هحل زض ٍاکٌص تطٍظ سثة است هوکي اها است ػاضضِ تسٍى ػوَها گالتیطاهطاستات. است تعضیق

 گصضای حوالت زچاض تعضیق اظ پس تیواضاى اظ زضغس 80 حسٍز ٍزض. ضَز

 زض استفازُ جْت زاضٍ ّطسِ. هیطًَس اضغطاب ٍ قلة عپص سیٌِ گطفتگی احساس ًفس تٌگی تطافطٍذتگی

 ّای هطاقثت تِ ًیاظ کاّص تا هقایسِ زض تایس آًْا تْای اها ّستٌس تاییس هَضز کٌٌسُ ػَز هَلتیپل اسکلطٍظ

 .ضَز گطفتِ ًظط زض هیسٌّس ضخ ّا زاضٍ ایي اظ استفازُ ًتیجِ زض کاض اظ غیثت کاّص ٍ پعضکی

 استفازُ. ًیستٌس هَثط ًْایی تْثَزی هیعاى تط اها ضًَس حاز حولِ تْثَز تسطیغ سثة است هوکي ّا کَضتَى

 ضٍش. گیطز قطاض استفازُ هَضز ًثایس هتؼسز ػَاضؼ سثة تِ ٍ ًویطَز ػَز هاًغ ّا کَضتَى اظ هست عَالًی

 زیگط هٌظَض تسیي(  کَضتیکَتطٍپیي)  ACTH.  ًساضز ٍجَز ّا کَضتَى اظ استفازُ جْت ای ضسُ پصیطفتِ

 .ًویگیطز قطاض استفازُ هَضز



 کِ است ضسُ زازُ ًطاى اذیطا. ًساضز ٍجَز ثاًَیِ یا اٍلیِ حالت هٌاسة زضهاى جْت هطرػی ضٍش

 ٍ تالیٌی هؼیاضّای اساس تط ثاًَیِ پیططًٍسُ MS زض تیواضی پیططفت سطػت کاّص سثة B1-b ایٌتطفطٍى

MRI اعالػات هَاضز ایي زض گالتیطاهطاستات تاثیط هَضز زض اها هیطَز 

 cladribine ضٍکساتjٍjم اظاتیَپطیي سیکلَفسفاهیاز هاًٌس سایتَتَکسیک زاضٍّای. ًساضز ٍجَز کافی

mitoxantrone 

 قغؼا زاضٍّا ایي تاثیط اها ضًَس ثاًَیِ پیططًٍسُ هَاضز زض تیواضی پیططفت سطػت کاّص سة است هوکي

 .است ًطسُ ثاتت

 ػَاضؼ ٍ است هَثط هَاضز تطذی زض ضٍظاًِ گطم 8 یؼٌی methy prednisolone تاالی هقازیط پالس

 کوتطی هست عَالًی

 .زاضز سیتَتَکسیک زاضٍّای تِ ًسثت

 .هیطَز استفازُ ػالهتی اقساهات اظ غطفا ٍ ًساضز ٍجَز اٍلیِ پیططًٍسُ هَاضز جْت هَثطی زضهاى

 زضهاى ٍ ٍضظش. ضَز فطاهَش کَلتیپل اسکلطٍظ تِ هثتالیاى زضهاى زض ًثایس زضهاى ٍ ػوَهی سالهت حفظ

 اّویت زاضای فیعیکی

 هطکلی ظٍزضس پصیطی ذستگی. کطز پطّیع تایس ػَز زٍضُ زض ذػَظ تِ حس اظ تیص ٍضظش اظ اها است

 تیواضاى اظ تسیاضی زض ػوسُ

 سطٍتًَیي اذتػاغی تطزاضت کٌٌسُ هْاض افسطزگی ضس زاضٍّای اظ یکی یا ٍ آهاًتازیي هػطف تا گاُ ٍ است

 .هییاتس تْثَز

 زیگط زضهاى هتاسفاًِ. هیثاضس ًیاظ هَضز اغلة ای ضٍزُ ٍ هثاًِ هطکالت زضهاى ًیع ٍ ػضالًی گطفتگی زضهاى

 تیواضی ایي هطکالت

 .ًیست آهیع هَفقیت هؼوَال اتاکسی ٍ لطظُ ضٌاذتی اذتالالت هاًٌس

 

MS حاهلِ ظًاى زض 

 ازاهِ حاهلگی عَل زض هیتَاًٌس تاضس ضسُ ضٍضي هازض تطای آًْا فایسُ کِ غَضتی زض ضسُ شکط زاضٍّای کلیِ

 تیواضاى ایي. ضًَس زازُ



. تاضٌس زاضتِ ًیاظ ًیع زضهاًی ضٍاى ٍ ازضاضی ػفًَتْای جْت پیطگیطی اسپاسن ضس زاضٍّای تِ است هوکي

 هثتال کِ ذاًوْایی تِ

 ذستگی تطسیس ٍ, یثَست, ازضاضی زستگاُ ػفًَتْای هیعاى افعایص هَضز زض الظم آگاّی تایس ّستٌس MS تِ

 حطکتی هطکالت ٍ

 ظایواى ذغط هؼطؼ زض ّستٌس اًسام چْاض ّط یا پاّا فلج تِ هثتال کِ ظًاًی. ضَز زازُ حاهلگی عی زض

 کِ ظًاًی. ّستٌس ظٍزضس

 ضفلکسی زیس اغغالحا) ّستٌس هطکالتی ذغط هؼطؼ زض زاضًس ذَز ضطن هْطُ زض ای ضایؼِ

 ظًاى تؼضی گطچِ(.اٍتًََهیک

 پس اٍل هاُ سِ عَل زض تیواضی ضسى ٍض ضؼلِ اها زاضًس حاهلگی زٍضُ عَل زض کوی ًسثتا پیططًٍسُ ػالین

 است ضایغ ظایواى اظ

 زاضتِ کوک تِ ًیاظ ًَظاز اظ هطاقثت تطای تیواض ٍ گطزز قغغ است هوکي سیٌِ اظ زازى ضیط ایٌحالت زض

 .تاضس

 

 آگْی پیص

. است هوکي غیط تؼسی حولِ ظهاى گَیی پیص اها هییاتس تْثَز حاز حولِ اظ پس حسٍزی تا اقل حس تیواض

 سالگی 05 اظ قثل ضطٍع هًَث جٌس اظ ػثاضتٌس هیثاضٌس تط هٌاسة آگْی پیص زٌّسُ ًطاى کِ ذػَغیاتی

 زچاض حسٍزی تا تیواض ًْایت زض. ّطهی ٍ ای هحچِ ػالین هقاتل زض پیکطی حس یا چطوی ػالین تا تظاّط ٍ

 هتَسظ تا ذفیف ػالین ضطٍع اظ پس سال 85 تیواضاى اظ ًیوی تِ ًعزیک زض ًاتَاًی اها ضس ذَاّس ًاتَاًی

 .است


