ام اس ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﯾﺎ ﺗﺼﻠﺐ ﻣﺘﻌﺪد ﮐﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﮫ آن ام اس ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻋﺼﺐ ﻣﺮﮐﺰی )ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود دوﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ دﭼﺎر اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻋﻼﺋﻢ:
ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻼﺋﻢ اوﻟﯿﮫ ﺧﺎص ﺑﯿﻤﺎران ام اس ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﺧﺘﻼﻻت ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮری ،دﯾﺪ دوﮔﺎﻧﮫ و اﺧﺘﻼل در ﺗﻨﻈﯿﻢ دﯾﺪدرد در ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪنﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎری ادراریﺿﻌﻒ و ﺑﯽ ﺣﺴﯽﻟﺮزش ﺑﺪنﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ھﻮای ﮔﺮمﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼتﺳﺮﮔﯿﺠﮫاﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل ﺑﺪنﻓﻠﺠﯽﻣﺸﮑﻼت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﮫ و اﺧﺘﻼل در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮاﻓﺴﺮدﮔﯽﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻖ و ﺣﺎﻻت ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﮫروﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ:
اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در روﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎر ام اس آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺰﺷﮏ از ﺑﯿﻤﺎرش ﺷﺮح ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻔﮭﻤﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده وﺟﻮد دارد و اﯾﻨﮑﮫ اوﻟﯿﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری از ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر درﺧﻮاﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دﯾﺎﺑﺖ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ را رد ﻧﻤﺎﯾﺪ
زﯾﺮا ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺼﺒﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﯿﮫ ﺑﯿﻤﺎری ام اس ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺲ از ﺑﯿﻤﺎر ﻧﻮار ﻗﻠﺐ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد و
آزﻣﺎﯾﺸﮭﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻓﻈﮫ و ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮ ﺑﯿﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻤﯿﻨﮑﮫ
ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی اش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ام آر آی ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺗﺸﺨﯿﺺ را ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﻮد.
ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ام اس:
ﮔﺮﭼﮫ اﻣﺮوزه ﭘﺰﺷﮑﺎن روﺷﮭﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری ام اس در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﻮز
ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﮫ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ،وراﺛﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺜﻞ اﺑﺘﻼء ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺘﮭﺎی وﯾﺮوﺳﯽ.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻓﺮاد در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺛﺮات ﺑﻌﻀﯽ از ھﻮرﻣﻮﻧﮭﺎ در ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﯿﻤﺎران ام اﺳﯽ

ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،زاﯾﻤﺎن و ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﻋﻮارض در ﻧﻮزاد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺒﺘﻼء ﺑﮫ ام.اس ھﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪارد .ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺷﻮاھﺪی دال ﺑﺮاﯾﻨﮑﮫ ام.اس ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﺑﺎروری ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺳﻘﻂ
ھﺎی ﺧﻮدﺑﺨﻮدی و ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮده ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﯿﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه
ﻼ ﺻﺤﺖ ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎور ﻏﻠﻂ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﮫ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری ام.اس ﻣﯽ ﺷﻮد اﺻ ً
اﺧﯿﺮًا ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺮ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری در آﯾﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.

ﻃﺮز ﺗﮭﯿﮫ ﭼﻨﺪﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ام اس

ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ:
ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧﺮﻣﺎ ،ﺷﯿﺮﺳﻮﯾﺎ ،ﺟﻮاﻧﮫی ﮔﻨﺪم ،دارﭼﯿﻦ و ﯾﺦ ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد اﺛﺮ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدهﯾﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ام اس دارد زﯾﺮا ﺧﺮﻣﺎ
ﺣﺎوی ﻣﻨﮕﻨﺰ و ﺷﯿﺮﺳﻮﯾﺎ ﺳﺮﺷﺎر از ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ و ﺟﻮاﻧﮫی ﮔﻨﺪم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﮭﯿﮫی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻌﺠﺰهﮔﺮ ﺑﺮای دو ﻧﻔﺮﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

ﺧﺮﻣﺎ  ۵ﻋﺪد
ﺷﯿﺮﺳﻮﯾﺎ  ۵٠٠ﻣﯿﻠﯽﻟﯿﺘﺮ
ﺟﻮاﻧﮫی ﮔﻨﺪم  ٢ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
دارﭼﯿﻦ ﮐﻤﯽ )در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ)
ﯾﺦ ﮐﻤﯽ ) در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ)
ﻃﺮز ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ:
1ھﻤﮫی ﻣﻮاد ﻓﻮق را در ﻣﺨﻠﻮطﮐﻦ رﯾﺨﺘﮫ و ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.2ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ را در ﻟﯿﻮان رﯾﺨﺘﮫ و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻘﺪاری دارﭼﯿﻦ روی آن ﺑﭙﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻣﻮاد زﯾﺮا راﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
180ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮی اﻧﺮژی
21ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات
14ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
7ﮔﺮم ﭼﺮﺑﯽ
7ﮔﺮم ﻓﯿﺒﺮ
ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ھﺎﯾﯽ ﺣﺎوی داﻧﮫ ھﺎی روﻏﻨﯽ:
اﯾﻨﮭﺎ ﻧﯿﺰ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﮐﻨﺘﺮل ام اس دارﻧﺪ .ﻣﻮاد ﻻزم ﺑﺮای ﺗﮭﯿﮫی ﯾﮏ ﻧﻮع از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﻋﺪهھﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از :داﻧﮫھﺎی روﻏﻨﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﮫی آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان ،ﺗﺨﻤﮫی ﮐﺪو ،ﺷﺎه داﻧﮫ ،ﮐﻨﺠﺪ  ٢۵٠ﮔﺮم ،روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ٢
ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری
ﻃﺮز ﺗﮭﯿﮫ اﯾﻦ ﻣﯿﺎن وﻋﺪه:
ﻼ ﺑﺎ روﻏﻦ
1داﻧﮫھﺎی روﻏﻨﯽ را در ﯾﮏ ﮐﺎﺳﮫ رﯾﺨﺘﮫ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن را ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮده و ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ داﻧﮫھﺎ ﮐﺎﻣ ًآﻏﺸﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ.
2ﯾﮏ ﻣﺎھﯿﺘﺎﺑﮫی ﺑﺰرگ را روی ﺷﻌﻠﮫی ﻣﻼﯾﻢ ﮔﺎز ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎﮐﻤﯽ داغ ﺷﻮد.3ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﺎﺳﮫ را درون ﻣﺎھﯿﺘﺎﺑﮫ رﯾﺨﺘﮫ و ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﺑﮫ ھﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻃﻼﯾﯽ رﻧﮓ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯿﺎن وﻋﺪه ﻣﻨﺒﻊﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب ﺿﺮوری و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Eﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ در ﮐﻨﺘﺮل اماس و ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ ﺑﯿﻤﺎر
دارد.
ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎﻻد :
ﺷﺎﻣﻞ ﺧﯿﺎرﺣﻠﻘﮫ ﺷﺪه ) ٢٠٠ﮔﺮم( ،ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺳﻔﺖ ﭘﺨﺘﮫ ﺷﺪه ) ٢ﻋﺪد( ،ﮔﺮدوی ﺧﺮد ﺷﺪه ) ٢۵ﮔﺮم( ،روﻏﻦ زﯾﺘﻮن
)ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری( ،ﻟﯿﻤﻮﺗﺮش ﺗﺎزه ) ١ﺗﺎ  ٢ﻋﺪد( ،ﺟﻌﻔﺮی ﺧﺮد ﺷﺪه ) ٢ﺗﺎ  ٣ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮری( ،و ادوﯾﮫ )ﺑﮫ
ﻣﻘﺪار ﻻزم( .ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻟﺴﯿﺘﯿﻦ و ﻣﻨﮕﻨﺰ و اﺳﯿﺪھﺎی ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  ٣ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻊ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎران اماس
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻐﺬﯾﮫ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ام .اس) ( MS

ﺗﻐﺬﯾﮫ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ام.اس) ( MS

اﻣﺮوزه ﺷﻮاھﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﻛﮫ اھﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﯾﮫ را در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ  MSﺛﺎﺑﺖ
ﻛﺮده اﺳﺖ . MSﮐﮫ ﻣﺨﻔﻒ  MULTIPLE SCLEROSISاﺳﺖ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ و اﻏﻠﺐ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه در
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﻛﺰی اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻏﺸﺎی ﻣﯿﻠﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﺼﺎب ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع ﺑﺼﻮرت ﺗﻜﮫ ھﺎی
ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻏﻼف ﻣﯿﻠﯿﻦ رﺷﺘﮫ ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و از آﻧﮭﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺳﯿﺐ ھﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﻏﻼف ﻣﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻏﻼف ﻣﯿﻠﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم
ھﺎی ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ  .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﺟﻮان ﺑﯿﻦ  ٢٠ﺗﺎ  ۴٠ﺳﺎل ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻮده
و ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ در زﻧﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدان اﺳﺖ.
اﮔﺮﭼﮫ اﻛﺜﺮ دﺳﺘﻮرات ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ از آن ﭘﯿﺮوی ﻛﻨﻨﺪ  ،وﻟﯽ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﮫ
در ﺑﯿﻤﺎران  MSﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از آﮔﺎھﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ ای
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ و در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ .ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻏﺬا ﯾﻚ اﺻﻞ ﻣﮭﻢ در ﺗﻐﺬﯾﮫ
اﺳﺖ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد  ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﮔﺮ ﺧﻮراﻛﯽ ھﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از
ﭼﮭﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ و در دﻓﻌﺎت ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻀﻼت ﻧﺎ ﺗﻮان در اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻼج

اﺳﮑﻠﺮوز ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ )ام.اس( ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺰﻣﻦ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺎﺗﻮانﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع
را درﮔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮداﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ
اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ در اﺳﮑﻠﺮوز ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ ،ﺑﺪن ﺑﮫ ﻃﻮر
ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺎدزھﺮھﺎ و ﮔﻠﺒﻮلھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﻧﯽ را ﻋﻠﯿﮫ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦھﺎی ﻏﻼف ﻣﯿﻠﯿﻦ ،ﮐﮫ اﻋﺼﺎب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع را
اﺣﺎﻃﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ھﺪف ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﮭﺎب و ﺻﺪﻣﮫ ﺑﮫ ﻏﻼف و ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﮑﺎر )اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ( ﻣﯽﺷﻮد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺪی ﯾﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﯿﮕﻨﺎلھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﮫ
ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﻗﺪرت ،ﺣﺲ و دﯾﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻧﯿﺰﻣﯽﺷﻮد.

ام اس و ﻓﯿﺰوﺗﺮاﭘﯽ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﻣﺎ،ﺿﻌﻒ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻌﻠﺖ درﮔﯿﺮی ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﻣﻐﺰ و
ﻧﺨﺎع و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﻌﻠﺖ ﮐﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺪن ﺧﻮدﻣﺎن اﺳﺖ  .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ھﻢ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ زﯾﺮ ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود
ﮐﺮده اﯾﺪ:
ﻼ ﺗﺮس از ﺿﺮر داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ (  .ﮐﻢ ﺑﻮدن
اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ،ﺗﺮس ازاﻓﺘﺎدن ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺎت دﯾﮕﺮ و ﻧﺎآﮔﺎھﯽ )ﻣﺜ ً
ﺗﺤﺮک دارای ﻋﻮارﺿﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن و ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻀﻼت  ،زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ  ،ﯾﺒﻮﺳﺖ و …

آﻣﻮزش ﻧﺤﻮه ورزش ﮐﺮدن در ﺑﯿﻤﺎران ام اس
ﺧﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎر زﯾﺎده روی ﺷﻮد  .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ " آﻧﻘﺪر
ﭘﺎﯾﺘﺎن را ﮐﺶ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ درد ﺑﮕﯿﺮد  ،ﯾﺎ " ﺑﻌﺪ از ورزش اﺣﺴﺎس ﺳﻮزش دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ " اﻣﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرات در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ام اس اﺛﺮ ﻋﮑﺲ دارﻧﺪ.
اﮔﺮ زﯾﺎده روی ﮐﻨﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼت ﺑﺪن ﺧﻮد را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ذھﻦ و ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ٠ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ورزش ﺑﺎ
ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﯿﺪ  .او ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎﯾﯽ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد :ورزش و ام اس  -ورزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ
ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻋﻼﺋﻢ ام اس ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ  ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ورزﺷﯽ ﻣﻮﻓﻘﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎرت ﺧﺎﺻﯽ را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ  .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎر زﯾﺎده روی ﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ " آﻧﻘﺪر ﭘﺎﯾﺘﺎن را ﮐﺶ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﺗﺎ درد ﺑﮕﯿﺮد  ،ﯾﺎ " ﺑﻌﺪ از ورزش اﺣﺴﺎس
ﺳﻮزش دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ " اﻣﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرات در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ام اس اﺛﺮ ﻋﮑﺲ دارﻧﺪ .اﮔﺮ زﯾﺎده روی
ﮐﻨﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻀﻼت ﺑﺪن ﺧﻮد را ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻗﺮار دارﻧﺪ دﭼﺎر ﺗﻨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
درد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ذھﻦ و ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ورزش ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﻣﺸﻮرت
ﮐﻨﯿﺪ.
او ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎﯾﯽ در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد -١ :ﻧﻮع ورزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ را دارد و
ﻧﻮﻋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ  - ٢ .ﺷﺪت ﮐﺎر ورزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ  -٣ .ﻃﻮل ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ورزش
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ آن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ را ﻧﺰد ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯿﺴﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ  .ﻧﻮع
ورزﺷﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻧﻮع ﻋﻼﺋﻤﺘﺎن  ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ در ﻣﻮرد ورزش
1ھﻤﯿﺸﮫ ﻗﺒﻞ از ورزش ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ.2اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ دوره ھﺎی  ٣٠دﻗﯿﻘﮫ ای ورزش داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،ﺑﺎ  ١٠دﻗﯿﻘﮫ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده و ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ آن رازﯾﺎدﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
3ﺑﺮای ورزش ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﻀﺎی اﻣﻦ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ  .در ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺮ و ﻟﻐﺰﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ  ،ﻧﻮر ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﮐﺎردر آن ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ  ،ورزش ﻧﮑﻨﯿﺪ.
4اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻌﺎدل دارﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ وﺳﯿﻠﮫ ای ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺗﮑﯿﮫ ﮐﺮدن ﺑﮫ آن ھﻨﮕﺎم ورزش در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.5ھﺮ وﻗﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ  ،اذﯾﺖ ﺷﺪن ﯾﺎ ﻧﺎ ﺧﻮﺷﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ورزش را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ.6ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ورزﺷﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﺸﺎط آور ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ  .ورزش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎران ام اس ﻣﻌﻤﻮﻻﺑﺎ آﻧﮭﺎ راﺣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻮﮔﺎ ،ﺗﺎی ﭼﯽ  ،ﺷﻨﺎ و ورزش ھﺎی آﺑﯽ اﺳﺖ  .اﮔﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﻣﻢ ﺷﺪ ﭼﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ؟ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺑﯿﻤﺎران ام اس ﺑﮫ ﮔﺮﻣﺎ ﺣﺴﺎس ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻼﺋﻢ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺠﺪدا" ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺣﯿﻦ ورزش روی دھﺪ .
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ:

1در ﺳﺎﻋﺎت داغ روز ورزش ﻧﮑﻨﯿﺪ )ﺑﯿﻦ  ١٠ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ٢ﺑﻌﺪ از ﻇﮭﺮ(  .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ھﻨﮕﺎم ﺻﺒﺢ ﯾﺎ ﺷﺐ ھﻨﮕﺎمورزش ﮐﻨﯿﺪ.
2ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺧﻨﮏ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ.3ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﺪن ﺧﻮد آﮔﺎھﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ  .اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﮫ ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ورزش ﮐﮫ وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺖ  ،ورزش را ﮐﻢ ﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺧﻨﮏ ﺷﻮد.
4ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن و ورزش ھﺎی آﺑﯽ در آب ﺧﻨﮏ  ،ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﻮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺪﻧﺘﺎن را ﺧﻨﮏ ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﻧﺪ.ﮐﺎھﺶ ﺣﺲ ﻻﻣﺴﮫ ھﺸﺪاری ﺑﺮای اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ام اس
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اماس ﮔﻔﺖ :ﺗﺎری دﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﺮد ﺑﺎ اﺣﺴﺎس آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ اﺑﺘﻼ ﺑﮫ اماس ﺷﻮد ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫای ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪت دﺳﺖ ﮐﻢ  ٢۴ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺲ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﮫ ﮐﺪر ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺻﺤﺮاﯾﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﺴﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ اﺣﺴﺎس دﯾﺪن اﺷﯿﺎ از ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺪر،
اﻟﺘﮫﺎب ﻋﺼﺐ ﭼﺸﻤﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .
در ﮐﻞ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺴﯽ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮ از ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اماس اﺳﺖ .ﺳﻮزن ﺳﻮزن ﺷﺪن اﻧﺪامھﺎ و
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﮐﺎھﺶ ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اماس اﺳﺖ.

وی درﺑﺎره ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اماس ﮔﻔﺖ :ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اماس در اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن ﻧﻮع ﻋﻮد ﮐﻨﻨﺪه
و ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﺑﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  ٨۵درﺻﺪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﺮان در
ﺷﺮوع ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد اﯾﻦ ﻧﻮع اماس را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از
ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ .
ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ اماس اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﺪود  ١٠درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه
اوﻟﯿﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺴﯽ و ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﺻﺤﺮاﯾﯿﺎن در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری اماس ﮔﻔﺖ :ﻧﻮع ﻋﻮد ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﺑﻨﺪه ،ﻧﻮﻋﯽ از اماس اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺮد ﺑﺎ ﺣﻤﻼﺗﯽ
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻋﻼﯾﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎری دﯾﺪ و اﺧﺘﻼل در دﯾﺪ ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ،ﺑﯿﻤﺎر
ھﯿﭻ ﺣﻤﻠﮫای را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎری او ﺑﮫ آراﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه اوﻟﯿﮫ ﺑﯿﻤﺎری از اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﻌﻒ اﻧﺪامھﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.

ژنھﺎی ﻧﮭﻔﺘﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
در ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﮐﻠﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺪن دارﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ راﯾﺎﻧﮫای اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ھﻤﺎن
اﻃﻼﻋﺎت ژﻧﺘﯿﮏ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﺎص ﺧﻮدش را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد ،ﺑﮫﺻﻮرت
ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺳﻠﻮلھﺎی ﺑﺪن ﻣﺎ ژنھﺎی ﯾﮑﺴﺎن دارﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫ ﮐﺪام ژن در ﮐﺪام ﺳﻠﻮل ﻓﻌﺎل اﺳﺖ،

ﺗﻔﺎوت ﺳﻠﻮلھﺎی ﺑﺪن ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ژن در ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد
وﻟﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد وﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﮫ اﺧﺘﻼﻟﯽ در ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ؛ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻐﺬﯾﮫ ،ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﺎص و . ...زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺎﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮏ دارد ،ﻟﺰوﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ارﺛﯽ ھﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮﭼﮫ اﺣﺘﻤﺎل ارﺛﯽﺑﻮدن ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺮ
ﻋﮑﺲ آن درﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻤﺎریای ﮐﮫ ﺑﮫ ارث ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﯿﻤﺎریای اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ژﻧﺘﯿﮏ ﻧﻘﺶ دارد وﮔﺮﻧﮫ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ارث ﺑﺮﺳﺪ.
اﺳﮑﻠﺮور ﻣﺘﻌﺪد )ام اس( ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺑﯿﻤﺎری اماس ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻏﻼف ﭼﺮﺑﯽ اﻋﺼﺎب ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﮭﺎ و ﺑﺮور
ﻋﻼﺋﻢ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻮد.
ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ اﺳﮑﻠﺮوز ﻣﺘﻌﺪد ﯾﺎ ام اس ) (MSﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽھﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ
ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎﯾﺎﻧﮫھﺎی ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﻐﺰ ،ﻧﺨﺎع و ﺣﺘﯽ ﭼﺸﻢھﺎ را ھﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ،ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﮫ ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ اماس ﭼﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﭼﮫ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮی در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.اﻣﺎﻋﻼﺋﻢ ام اس ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﮫ ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ
ﺑﯿﻤﺎری ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر اماس ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در راهرﻓﺘﻦ ﮐﻤﯽ دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮫ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﭼﺮﺧﺪار واﺑﺴﺘﮫ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﺿﻌﻒ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺪﻧﯽ ﺷﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر
ﻣﺤﻮﺷﺪن ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ دوﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮد .و ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﮑﺎل در ﺳﺨﻦﮔﻔﺘﻦ ،ﺳﻔﺘﯽ ﻋﻀﻼت ،ﻟﺮزش و اﺧﺘﻼل در
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺎﻧﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

