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 مولتیپل اسکلروزیس چیست؟بیماری 

 

( ( نیز گفته می شود ، یک بیماری سیستم عصبی است که MSمولتیپل اسکلروزیس که به اختصار به آن ام اس)

که در انتقال پیام های عصبی  دراین بیماری میلین )ماده پوشاننده سلول های عصبی(  بیشتر افراد جوان را مبتال می سازد.

یب میلین جزئی باشد پیامهای عصبی با اختالالت کمتری بیند. اگر آسدر طول فیبرهای عصبی نقش دارد آسیب می

شود و از اینرو انتقال شوندو اگر آسیب میلین زیاد باشد بافت اسکار مانند )زخمی شکل( جایگزین میلین میمنتقل می

 پیامهای عصبی ممکن است بطور کامل قطع شوند.

 

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

(سینا بیمارستان ) 

 

 

 

http://www.google.com/url?url=http://clinicsalamat.com/1392/12/08/%25D8%25AA%25D8%25BA%25D8%25B0%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25A8%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A7%25D8%25B3-%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA%25DB%258C%25D9%25BE%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25DA%25A9%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2%25DB%258C%25D8%25B3/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Bk78U-vnG6KH4gTOq4HQCw&ved=0CC4Q9QEwDQ&usg=AFQjCNH8DixRJImk9_oQXD9BJP99dTdV9A
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 علت بیماری چیست؟ 

رافیدایی، سدن، مطدی ، علت دقیق بیماری معلوم نیست ولی بعضی از عوامل در بروز آن تأثیر دارندد. مانندد موقعیدت ج 

 و خود خوری و نگرانی بیش از حد. عوامل ژنتیکی

 عالئم بیماری 

و کرختی به خصوص در اندام تطتانی، تاری دید و دوبینی، اشدکال در تعدادل، ت ییدر خلدق ضعف و خستگی، بی حسی 

مشدکالت و مانند افسردگی، اشکال در صطبت کردن، لرزیدن یا رعشه، درد یدا گرفتگدی عضدالنی، اشدکال در حاف ده

 جنسی.

 تشخیص بیماری 

تطت بیمار زی نخاعی داده می شود و پس از آن تشخیص نهایی بیماری با ام آر آی م ز و گاهی نمونه گیری از مایع م 

 می گیرد.رمان قرار د

ممکن است شما قادر بده انادام بعضدی از کارهدای روزانده خدود نباشدید و : ابتال به ام اس به معنی ناتوانی نیست

احساس خستگی و ضعف عضالنی داشته باشید، این مسئله گاهی باعث تشویش و نگرانی و حتدی افسدردگی مدی شدود. 
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بنابراین  مراقب سالمت رواندی خدود بدوده و بدا پیگیدری برنامده هدای درمدانی و داروهدا نتدایر مدبدت آن را در زنددگی 

 خودمشاهده کنید.

  در کارهای روزانه به اندازه توان خود شرکت کنید:

سداس مفیدد بدودن و مرتب کردن لباسها  باعدث احده کردن غذا، نگهداری از گیاهان کارهای ساده و اولیه خانه مدل آما

می شود و به شما کمک می کند که در مکانی راحت و دوست داشتنی مانند خانه اعتماد به نفس خود را باز یابیدد و بدا 

 تالش کنید. روحیه بهتر برای غلبه بر بیماری

 

 :با انجمن ام اس آشنا شوید

               ید و مشدکالت آنهدا و راه حلهدا را بهتدربا شرکت در انامدن بیمداران مبدتال بده ام اس، بدا سدایر بیمداران آشدنا مدی شدو

در این انامن کالسهای مختلف هنری، تفریطی و برنامه های آموزشی شامل کالسهای روان درمانی، ت ذیه می شناسید.

صطیح، تشکیل خانواده و مواردی از قبیل یوگا و اسدتراحت درمدانی نیدز برگدزار مدی گردد.برنامده هدای فیزیدوتراپی و 

 برای اصالح مشکالت حرکتی در این مرکز اناام می شود. نیز،  کت درمانیحر

 می توانید برای اشت ال و کسب درآمد در کارگاه هایی به کار مش ول شوید.   ،همچنین در مراکز آموزشی مربوطه

 

 

 

 

 

 نشانی محل و آدرس سایت انجمن ام اس:

 www.iranms.ir، 88189956، تلفن: 85تهران، خ انقالب، خ وصال شیرازی، نرسیده به خ طالقانی، پالک 
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 :داروها را کامل و به موقع مصرف کنید

داروهایی که پزشک برای شما تاویز کرده است، نقش مهمی در بهبود وضعیت جسمانی شما دارند، داروها را به طور 

ریزش موی  وارضی مانند تهوع، استفراغ، چاقی وکامل و در ساعات معین مصرف کنید. بعضی از داروها ممکن است ع

و به ا سر خود قطع یا کم و زیاد نکنید گران نشوید و دارو رسر به دنبال داشته باشند، اگر دچار این مشکالت شده اید، ن

 پزشک اطالع دهید.

 :ورزش کنید

و  ، شما را فعال و پر انرژی می کنددورزش عالوه بر بهبود وضعیت جسمی شما، روحیه ای شاداب تر  به شما می بخشد

 از اضطراب شما می کاهد.

 د برنامه ریزی کنید.با پزشک مشورت و برای ورزش خو ،قبل از شروع ورزش 

 .قبل از ورزش بدنتان را گرم کنید و زمان آن را کم کم افزایش دهید 

  .در فضای امن و بی خطر که امکان ل زندگی ندارد ورزش کنید 

 ،از ورزشهای نشاط آور و لذت بخش استفاده کنید. پیاده روی 

 یوگا و شنا مفید هستند.  

 توقف کنید.هر وقت احساس ناراحتی کردید ورزش را م 

  تغذیه صحیح داشته باشید:

  .از مواد غذایی حاوی میوه ها و سبزیاات تازه برگ سبز تیره در رژیم غذایی خود استفاده کنید 

 را در برنامه غذایی خود قرار دهید. 6و امگا 3انواع ماهی حاوی اسیدهای چرب امگا 

 رف کنید. مانند آب میوه تازه را به میزان کافی مص ،آب و مایعات تازه 
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 د غدذایی حساسدیت زا مددل تخدم مرغ،گوجده مددل کنسدروها، مدوا مواد غذایی حاوی مواد نگهدارنده مصرف

 را کاهش دهید.فرنگی و بادماان 

  از مصرف غذاهای پرچربی مدل گوشتهای چرب، لبنیات پرچرب، انواع سسهای چرب و غذاهای بسیار شیرین

 پرهیز کنید.

  ،از رژیدم غدذایی  ،خصوص در صورتی که با داروی کورتون درمان مدی شدوید بهغذاهای شور و پر نمک را

 حذف کنید.

  

 ًبه پزشک اطالع دهید و درمان  ام اس باعث اختالل در باروری و حاملگی نمی شود، در صورت حاملگی حتما

 خود را تطت ن ر پزشک ادامه دهید.

 .از مطی  های پر استرس و اضطراب آور دوری کنید 

 ک کنید، این عادت خطرناک موجب پیشرفت بیماری ام اس می شود.سیگار را تر 

 .هر وقت احساس خستگی کردید، استراحت کنید 

  ،و وسدایل توانبخشدی بدرای  واکر، ویلچدر، ... بدرای حفدع تعدادلگاهی الزم است از وسایل کمکی مدل عصا

 کمک به حس بینایی و شنوایی خود استفاده کنید.

 و در معدر  ندور  خنک و رنگهای روشدن اسدتفاده کنیدد از لباسهای ،مای زیادبرای جلوگیری از احساس گر

 شدید خورشید قرار نگیرید.

 

که : ه داشته باشیدتوج  

 


