ام.اس )(MS

بیماری ام اس ) (Multiple sclerosisیک بیماری ناتوانکننده است که مغز و نخاع را تحت
تاثیر قرارداده و باعث از دستدادن کنترل ،دید ،تعادل و حواس (بی حسی) میشود .در بیماری ام
اس اعصاب مغز و نخاع توسط سیستم ایمنی بدن آسیب میبینند ،که به این اختالل بیماری
خودایمنی میگویند .بیماری های خودایمنی بیماری هایی هستند که در آنها سیستم ایمنی بدن که
وظیفهشان حفاظت از بدن و نابودکردن آسیب رسانهای خارجی همچون باکتری هاست ،اشتباها
شروع به حمله به بافتهای بدن مینمایند .در بیماری ام اس ،سیستم ایمنی بدن شروع به حمله به
مغز و نخاع دوتا از اجزاء مهم که سیستم مرکزی اعصاب را کنترل میکنند ،کرده و باعث فلج شدن و
از کارافتادگی آنها میشود .سایر بیماریهایی خودایمنی شامل لوپوس و آرتریت روماتوئید میشود.
سیستم مرکزی اعصاب از میلیونها عصب تشکیل شده که وظیفه انتقال پیامها بین مغز و اجزای
بدن را برعهده دارند .این اعصاب پوشیده از الیهای محافظ بنام ( myelinنوعی چربی) که از
تداخل اعصاب باهم جلوگیری مینماید(کاری که الیه محافظ سیمهای الکتریکی انجام میدهد) می
باشد .در بیماری ام اس سیستم ایمنی بدن شروع به آسیب رساندن به این جربی ها کرده و با این کار
باعث می شود ،انتقال پیام توسط این اعصاب مختل شده و مغز قدرت کنترلی خود بر بدن را از دست
دهد .در این شرایط بدن دچار درجاتی از فلج  ،ناتوانی و اختالالت بینایی میشود.
با درمان و مراقبت میتوان حمالت ام اسی و سرعت پیشرفت بیماری را کاهش داد .برطبق آمار
انجمن ملی ام اس آمریکا حدود  044444آمریکایی به این بیماری مبتال هستند و این بیماری بین زنان
دو تا سه برابر شایعتر از مردان است .همچنین بیشترین خطر ابتال به این بیماری بین نوجوانی و سن
 04سالگی میباشد.

علل ابتال به ام اس
هیچ کس در مورد دالیل اصلی اشتباه سیستم ایمنی بدن برای حمله به اعصاب در بیماری ام اس
نمیتواند نظر قطعی دهد .بعضی از دانشمندان معتقدند ترکیبی از ژنتیک و چیزی در محیط زیست
میتواند باعث ابتال به این بیماری شود .افرادیکه بیشتر از بقیه در خطر ابتال به ام اس قراردارند،
شامل:


افردیکه در سنین  04تا  04سالگی قرار دارند در بیشترین خطر هستند.



زنان دو برابر بیشتر از مردان در خطر ابتال به بیماری ام اس قراردارند.



اگر والدین و یا برادر و خواهر شما به بیماری ام اس مبتال باشند ،خطر ابتالی شما به
ام اس بین  1تا  3درصد افزایش مییابد.



عفونت ها و ویرس های خاص از جمله ویروس ابشتاین بار میتواند خطر ابتال به این
بیماری را افزایش دهد.



افراد سفیدپوست ،بخصوص خانوادههای ساکن اروپای شمالی در بیشترین خطر ابتال
به این بیماری قراردارند .نژادهای آسیایی ،آفریقایی یا بومی آمریکا در بین سایر
نژادها در کمترین خطر ابتال به این بیماری هستند.



در کشورها و مناطق جغرافیایی خاص از جمله اروپا ،کانادای جنوبی ،آمریکای شمالی،
نیوزلند و استرالیای جنوبی خطر ابتال به بیماری ام اس بیشتر از سایر مناطق جهان
است.



درصورتیکه شما مبتال به سایر بیماریهای خودایمنی از جمله بیماری تیروئید ،دیابت
نوع  1یا بیماری التهابی روده هستید ،خطر ابتالی شما به اماس افزایش مییابد.



بر اساس مطالعات اخیر کمبود میزان ویتامین  Dنیز می تواند در بروز این بیماری
موثر باشد.

عالئم بیماری ام اس چیست؟
بیشتر بیماران در سنین  04-04سال متوجه عالئم بیماری  MSمی شوند .نوع این عالئم و چگوونگی
پیشرفت آنها نیز بستگی به محل پالکها در دستگاه عصبی مرکزی بیمار دارد .آسیب میلین مربوط به
اعصابی که پیام عصبی را به ماهیچه ها می برند باعث ایجاد عالئم حرکتی می شوود ولوی درگیوری
اعصووابی کووه باعووث انتقووال حووس مووی شوووند سووبب اخووتالل حووواس مربوطووه مووی شووود.
عالئم معموالً با خستگی غیر قابل توضیح و گنگ شروع می شود و بدنبال آن ضعف کلی بدن ایجواد

می شود .البته این ضعف ممکن است فقط در یک پا و یا یک دست رخ دهد .بعضی از بیمواران دچوار
تاری دید و یا دیددوگانه ( دود بینی ) می شوند .همچنین عالئمی مثل کرختی و سوزن سوزن شودن
صورت ،دستها و پاها ،بدن ،اختالل تعادل  ،لرز گیجی ،اختالل در بلع و یا اختالل در صحبت کردن ،از
بین رفتن کنترل مثانه هم در بیماری  MSمشاهده می شود.
بیماران زیادی که مبتال به  MSمی باشند ،دچار درد مزمن هم هستند و گروه کمی از ایون بیمواران
دردهای حاد را نیز تجربه می کنند که این دردهای حاد ،ناگهانی و شدید بوده و اغلب در صورت و یوا
ناحیه کمر ایجاد می شوند.
روند بیماری  MSکالً غیر قابل پیش بینی است .این بیماری دارای مرحله عالمتدار و فعال و مرحلوه
نهفته می باشد .بعضی از بیماران پس از مرحله عالمتدار و فعال بیماری وارد یک مرحله نهفته طوالنی
می شوند که در آن عالئم بسیار خفیف می باشد .ولی بعضی دیگر با وارد شدن در هر مرحلوه فعوال،
طول مدت مرحله نهفته آنها کوتاهتر و کوتاهتر می شود و یا کالً وارد مرحله نهفته نمی شووند .ایون
بیماران که فاز نهفته کوتاهی دارند به احتمال بیشتری دچار ناتوانی های دائمی مثل فلج می شووند.
گرما و استرس هم می توانند باعث بدتر شدن عالئم بیماری شوند .بسیاری از بیماران مبتال بوه، MS
افسرده هم می شوند گرچه محققان مطمئن نیستند که آیا افسردگی از عالئم این بیماری است و یوا
فقط پاسخی به یک بیماری مزمن به شمار می رود .بیماری  MSبطور کلی تأثیری بر روی طول عمور
بیمار ندارد.

چگونه این بیماری تشخیص داده می شود؟
پزشکان موقعی به  MSمشکوک می شوند که بیمار نسبتاً جوان با عالئم حرکتی و یا حسی که مرتباً
حالت فعال و سپس خفته بخود می گیرد مواجه شوند .پزشکان مانند هر بیماری دیگوری بایود یوک
تاریخچه پزشکی دقیق را در کنار معاینه فیزیکی فرد قرار داده تا بتوانند به تشخیص  MSنزدیوک
شوند .البته برای رسیدن به یک تشخیص قطعی باید مجموعه ای از تستها را برای کنار گذاشتن سایر

بیماریهای مشابه انجام داد .بهترین وسیله برای نشان دادن نقاطی از دستگاه عصبی مرکزی ( مغوز و
نخوواع ) کووه میلووین در آنهووا از بووین رفتووه اسووت و پووالک ایجوواد شووده  MRIمووی باشوود.
پزشک همچنین ممکن است « آزمایشات پتانسیل برانگیخته » را که می توان روی اعصاب و حوواس
مختلف مثل بینائی ،شنوایی  ... ،انجام داد ،درخواست کنند .در این آزمایشات این اعصواب تحریوک
شده و سرعت انتقال پیام الکتریکی در آنها اندازه گیری می شود .بیماران مبتال به  MSپاسخ کندتر
و آهسته تری نسبت به تحریک اعصاب از خود نشان می دهند .پزشک همچنین ممکن است آزمایش
بررسی مایع مغزی -نخاعی (که از طریق کمر این مایع گرفته می شود و بر روی آن آزمایشاتی انجام
می گیرد) را درخواست نماید .مایع مغزی – نخاعی در افراد مبوتال بوه  MSحواوی سوطوب بواالی
پروتئین و  WBCسفید باالتر از حد معمول می باشد.
درمان بیماری ام اس چیست؟
هنوز درمان قطعی برای  MSپیدا نشده است .امروزه ترکیب درمان داروئی و درمان فیزیکوی بورای
کاهش عالئم و یا حتی به مرحله نهفته بردن بیماری توصیه می شود .درمان بیماری  MSتوسط یک
تیم شامل متخصص مغز و اعصاب و متخصص درمان فیزیکی انجام می گیورد .اسوتفاده از داروهوای
استروئیدی مثل متیل پردنیزون و پردنیزون برای تخفیف عالئم بیماری مفید می باشند البته اگور در
یک دوره کوتاه مدت مصرف شوند .استروئیدها همچنین می توانند به بهبود اشکاالت بینائی در ایون
بیماران کمک کنند.
سایر داروها مثل « بتا اینترفرون » و « گالتیامر » هم می توانند تعداد حملوه هوای حواد بیمواری را
کاهش دهند .داروهای اخیر که تزریقی هستند باعث جلوگیری از حمله سیستم ایمنوی بوه پوشوش
اعصاب میلین می شوند .سایر داروها هم ممکن است برای رفع عالئم همراه بیماری مثل افسوردگی،
مشکالت ادراری و یا اسپاسم عضالت مورد استفاده قرار گیرند .اسپاسم عضالت بخووبی بوه تزریوق
« سم بوتولینوم » پاسخ می دهد که با رفع اسپاسوم ،درد ناشوی از آن نیوز بور طورف موی شوود.
بیماران با مشکالت شدید مثانه ممکن است برای تخلیه ادرار خود به نصب لوله ادارای نیاز پیدا کنند.
درمانهای فیزیکی و شغلی نیز به بیمار کمک می کندکه محدوده حرکوات خوود ،قودرت عضوالت و
انعطاف پذیری آنها را حفظ کنند و همچنین تکنینهائی را برای جبران اختالل هماهنگی بین حرکوات
در تعادل را بیاموزند تا بتواند علیرغم ناتوانائی هائی که دچار آن شده اند ،کارکرد خود را حفظ کرده
و به شغل خود ادامه دهند .برای رفع خستگی نیز عالوه بر بعضی از داروها ،تنظیم روش زندگی خوود
برای قرار دادن دوره های مکرری از زمان جهت استراحت و تجدیود قووا موی توانود مفیود باشود.

نکاتی در مورد مراقبت بیمار مبتال به ام اس از خود
هنوز محققان راهی را که بتوان از ابتال به  MSجلوگیری کرد ،پیدا نکرده اند .اگر فوردی تشوخیص
MSروی او گذاشته شد ،در قدم اول و مهمترین مورد حمایت خوب خانواده ،دوستان و اعضای تویم
درمانی از وی می باشد تا او خود را تنها احساس نکند .البته نکاتی را هم خود بیمار مبوتال بوه MS
باید رعایت کند از جمله استفاده از یک روش صحیح و سالم برای زندگی ،مصورف مونظم داروهوای
تجویز شده ،برنامه منظم برای فعالیت فیزیکی و ورزش ،داشتن استراحت به میزان کافی که می تواند
فرد را به وضعیت بهتری از سالمت رهنمون شود.
همچنین کاهش سطوب استرس فرد بیمار می تواند در کاهش عالئم او مؤثر باشد .همچنین اجتناب از
فعالیت زیاد در محیطهای بیرون خصوصاً در هوای زیاد گرم که می تواند باعث تشدید بیماری شوود،
الزم است .حمام سونا ،وان حاوی آب خیلی گرم ،دوش با آب گرم گرفتن همگی می توانند باعث بدتر
شدن عالئم شوند که پرهیز از آنها مفید بنظر می رسد.

درمان دارویی بیماری ام اس
دانش انسانها امروزه به حدی رسیده که برای بعضی بیماریها درمان کاملی وجود دارد .مثالً در مورد
آپاندیسیت با یک عمل جراحی ساده و در مورد گلودرد چرکی با یک دوره استفاده از آنتیبیوتیوک
مناسب میتوان مسئله را کامالً حل کرد.
اما در بعضی بیماریها مانند ام اس مسئله فرق میکند .داروهای موجود درمان ام اس از نظر کاربرد به
سه گروه اصلی تقسیمبندی میشوند :
. 1برای حمالت بیماری .

. 0برای کنترل عالئم بیماری .
. 3برای کنترل سیر بیماری .
چگونه به بیماران ام اس کمک کنیم؟
محرم اسرار و مشکالت بیمار باشید و گاهی اجازه دهید با شما درد دل کنود و مشوکالتش را بوازگو
نماید .کمترین فایده این کار ،سبک شدن و آرام شدن اوست .عالوه بر این شما با مشوکالت او آشونا
می شوید و سعی می کنید آنها را برطرف نمایید.
اگر چه درمانی برای بیماری ام اس وجود ندارد ،اما راه مناسبی که برای کمک به این بیمواران وجوود
دارد این است که همیشه در دسترس آنها باشیم و آنها را تنها نگذاریم .اگر چه ممکن است معلولیت
آنها جزئی باشد و بتوانند از پس کارهای روزانه خود برآیند ،اما بروز حمالت عصوبی بوه آنهوا خبور
نمی دهد و اگر این بیماران خود را در شرایط حمله تنها و ناتوان ببینند ،شرایط روحی شان آسویب
می بیند و ممکن است خیلی زود بیماری ،آنها را از پا درآورد .بنابراین سعی کنید در دسترس بیموار
باشید و او را تنها نگذارید .در صورت لزوم برایش پرستار بگیرید و کارهای سخت را بوه او نسوپارید.
شرایط منزل را طوری فراهم کنید که سرشار از صمیمیت باشد و کمتورین استرسوی بوه بیموار وارد
نشود ،چون استرس بیماری را بدتر می کند .از کم هزینه ترین چیزها برای بهبود شرایط او اسوتفاده
کنید ،مثل خندیدن و شاد بودن.
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