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 تاری دیذ

درها ى در هزحلَ ّقْع ػالئن حاد ّ ضذیذ

:

تیواری ام اص یا ) multiple sclerosis (MSیک تیواری

 ػذم تؼادل تذى

ضاهل کْرتیکْاستزّئیذ تشریقی تَ هذت  5رّس

ػػثی ضایغ هی تاضذ  .ایي تیواری ػػثی غالثا افزاد

ُ واٌُگی ؾؼیف ػؿالت

هیتاضذ ،کَ تِثْد حوالت حاد تیواری را

 20تا  40سال را درگیز هی کٌذ .

 لکٌت ستاى

تسزیغ هیکٌذ .

 رػطَ

 MSیک تیواری خْد
ایوٌی هشهي هی
تاضذ کَ اثز خْد را
رّی سیستن اػػاب
هزکشی ًطاى هی
دُذ.

درهاى پیطگیزی کٌٌذٍ اس تزّس حوالت

 خستگی تیص اس حذ

کَ در ًْع ػْد کٌٌذٍ تیواری

 هطکالت حافظَ

هیضْد ،ضاهل تجْیش ایٌتزفزّى تتا (کَ تَ دّ

 اختالل ػولکزد هثاًَ

ضکل تشریق عؾالًی ُفتگی ّ یا تشریق سیز

استفادٍ

 فلج

جلذی یک رّس در هیاى است

ً اتیٌایی.

استات  ،تجْیش ایوًْْگلْتْلیي ّریذی یا ّ IVIg

 ، ).گالتیزاهز

تؼْیؽ پالسوا است .
درمان M.S

سهاًی کَ سیستن ایوٌی تذى تَ هیلی ى حولَ هی
کٌذ



M.S:

 MSظاُز هی ضْد  .هیلیي ،غالف هحافظت

کٌٌذٍ اس فیثزُای ػػثی در هغش ّ ًخاع هی تاضذ



هیلیي تخزیة هی ضْد ّ تزخی اػػاب سهیٌَ ای
آسیة هی تیٌٌذ .

تذّیي ّ پیگیزی یک تزًاهَ درهاًی خاظ ّ استفادٍ اس

تسیاری اس آسهایطات تزای تطخیع ّجْد دارد ،اس
جولَ :ام آر آی ّ تجشیَ ّ تحلیل هایغ ًخاع.

ػؿالًی تا تا

ّجْد ًذارد ّ .لی تا

کارتاهاسپیي  ،لزسش تیوار تا کلًْاسپام ّ اختالل
ػولکزد هثاًَ تا اکسی تْتیٌیي ّ افسزدگی

ػالئن تیواری را تسکیي داد  ,پیطزفت آى را کٌذتز کزد،
.

تا حوایت ّؾؼیت کًٌْی تْاًائیِای ضخع را حفع
ًوْدٍ ّ ارتقاء تخطیذ .

کلْفي  ،خستگی

تیوار تا

آهاًتادیي ّ درد ّ گشگش ضذى اًذاهِا تا

دارّ درهاًیُای جذیذ ّ تکٌیکِای تْاًثخطی هیتْاى

تشخیص
تیواری

هٌظْر سًذگی تِتز تیواراى است  .هثال سفتی

ّاقؼی تیواری هطخع ًطذٍ ّ در ًتیجَ ٌُْس یک
درهاى قطؼی تزای ایي تیواری

 MSتَ آساًی تطخیع دادٍ ًوی ضْد

ػالهتی کاُص ػالئن ًاتْاى کٌٌذٍ تیواری تَ

تا ّجْد هطالؼات ّ پژُّطِای هذرى ٌُْ ،س ػلت
.

درهاىُای ػالهتی

ُ:ذف اس درهاًِای

تیواراى تا فلْکستیي تسکیي پیذا هیکٌٌذ .


در هْارد  M.Sتا فزم هشهي پیطزًّذٍ دارُّای
سزکْب کٌٌذٍ سیستن ایوٌی ًظیز آساتیْپزیي
 ،سیکلْفسفاهیذ ّ هتْتزّکسات هوکي است
هْجة کاُص سزػت پیطزفت تیواری
ضْىد .

ّیتاهیي  B12تزای اًتقال دٌُذٍ ُای ػػثی یک

درمان های طبیعی

جشء هِن است .در غالف هیلیي کَ اـزاف فیثزُا ی
ػالٍّ تز دارُّای ضیویایی کَ پشضک تزای ضوا

ػػثی را هی پْضاًذّ ،یتاهیي ّ B12جْد دارد.

تجْیش کزدٍ است ،هوکي است توایل تَ درهاى ُای
ـثیؼی ًیش داضتَ تاضیذ .اس جولَ ایي درهاى ُا هی

 -تیواری ّ ّ MSیتاهیي D

تْاى تَ ـة سْسًی ،هاساژ ،تای چی ،یْگا ّ هکول
ُای غذایی اضارٍ کزد .تیطتز اس  30درغذ افزاد هثتال

یک هطالؼَ ًطاى داد کَ دریافت سیاد ّیتاهیي

تَ ، MSاس ایي درهاى ُا تزای کاُص درد ،استزص ّ

هْجة کاُص ػالئن تیواری  MSهی ضْد.

D

ام اس MS
کذk/03:

خستگی استفادٍ هی کٌٌذ.

تَ ً 25فز تیوار هثتال تَ  ، MSرّساًَ ّ 14000احذ
تیي الوللی )ّ (IUیتاهیي  Dدر هذت یک سال دادٍ

 -شغل و بیماریMS

ضذ .تزرسی ُا ًطاى داد کَ  1درغذ اس تیواراى،
اگز تَ هحؽ تطخیع ایي تیواری

 ،درهاى غْرت

ػذم پیطزفت تیواری را ًطاى دادًذ .

ًگیزد ،هْجة اس کارافتادگی فزد هی گزدد.
یکی اس هٌاتغ ّیتاهیيًْ ، Dر خْرضیذ است .افزادی
کَ دّر اس خف استْا سًذگی هی کٌٌذ ،اتتال تَ

-بیماری  MSو گیاهخواران

تیواری  MSدر آى ُا تیطتز است.
هطالؼات ًطاى دادٍ کَ تیواراى هثتال تَ  ، MSدچار
کوثْد ّیتاهیي  B12هی تاضٌذ .اگز فزدی هثتال تَ
MSتاضذ ّ غذاُای حاّی ّیتاهیي  B12را کن هػزف
کٌذ ،سّدتز دچار کوثْد ایي ّیتاهیي هی ضْد

ایي ًکتَ را اس یاد ًثزیذ کَ افزاد تشرگسال ًثایذ
تیطتز اس ّ IU 4000یتاهیي  Dدر رّس هػزف کٌٌذ.

 .رژین

غذایی گیاُخْاری ّیتاهیي ب 12کوی دارد.

در غْرت هػزف تیص اس اًذاسٍ ّیتاهیي

 Dدچار

ػْارؼ سیادی هی ضْیذ ،اس جولَ  :تِْع ،استفزاؽ،
ػالئن کوثْد ّیتاهیي  B12ػثارت است اس :خستگی،
سزدرد ّ اس دست دادى حافظَ

یثْست ،تی اضتِایی ،ؾؼف ّ کاُص ّسى.

 .ایي ّیتاهیي در

گْضت ،تخن هزؽ ،هاُی ّ لثٌیات یافت هی ضْد.

در ػیي حال هػزف تیص اس اًذاسٍ ایي ّیتاهیي تاػث
هی ضْد کَ کلسین تذى سیاد ضْد ّ هٌجز تَ
تطکیل سٌگ کلیَ گزدد.
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