
 
 

 یگ بشککامل فککگزگ گزگز MS هیگذارد. عالئم ا ل یم زی( بز مغز   نخاع تأثMS) سیاسککروز   پلیولتمبیماری 

س ست. عالئم د دید ی  تار یح ضالت یسفت گزیا شرالت فرزع شرالت ادرار یگ م ست. درمان م ی  م تواند  یا

 .ندا دیب زیرا به تأخ یماریب شزفتیداده   پ نیرا تسر MSعالئم 

شته صب یهار سط م یع شانده نیویتو سشده پو شند. م بیاند تا ا  هزگونه آ شاندن  نیویدر امان با عال ه بز پو

 .کندیکمک م زین یریالرتز یهاگنالی  مؤثز س عیسز تیهاگ به هداعصب

به ام اسگ م مارانیب در ندن  نیویرفتن م نی. ا  بر دیم نیا  ب هیناح نیدر چند نیویمبتال  ما  کیباعث بزجا 

سرار  سروز   ا سروز   متگدد که نام دشودیمیا ا ستگ به مگن یماریب گزی. ا سرار در مناطق » یام اس ا بافت ا

 دتزیشد گهی. هزچه فانامندیم گهیفا ایرا پالک  ندندار نیویاصالً م ای یکه به اندا ه کاف ی. نواحباشدیم« متگدد

 .ندیبب بیآس ایشرند ب تواندیم یعصب یباشدگ رشته

به  شوندیم افتیکه ا  مغز در یریالرتز یهاخود را ا  دست بدهدگ پالس نیویم یعصب یرشته کیکه  یهنگام

سندیموردنظز نم یهابه عصب رنواختیطور  شته ینیویم چیه ی.  قتر شدگ ر شته با صب یها جود ندا هزگز  یع

 به عضالت منتقل شوند. توانندیمغز نم یهاامیپ لگیدل نیکنند. به هم تیرا هدا یریالرتز یهاپالس توانندینم

 عالئم بیماری:

 ست بم شد به طور مرزر  یهیدر تخو ماریشرالت مثانه: ممرن ا شد   ال م با شته با کامل مثانه مشرل دا

 است. عیشا زین  ترزر ادرار شبانه ادرار  یاریاختیبه توالت بز د. ب

 شرالت ستیر ده:  م فه بو ست   گاه یماریب یبزا یگیشا یعار س تواندیا قات م یام اس ا  یجد اریب

 باشد.

 را دارند. یدرصد احتمال ابتال به افسزدگ 50مبتال به ام اسگ  مارانی: بیافسزدگ 

 س زاتییتغ ست  مانیاحسا شخ یماریبار ب نیا ل یکه بزا ی: ممرن ا  زاتیتأث شودگیداده م صیام اس ت

در مغز  یعصب یهارشته دنید بی  آس نیویفزد داشته باشد. ا  دست رفتن م یبز ر  یقیعم یاحساس

 شود. یاحساس زاتییباعث تغ تواندیم زین

 عالئم ام اس  جود دارد. انیدر م زین یی  ا  دست دادن شنوا سزدرد 

 زیرا تحت تأث مارانیدرصکد ب 90ام اس اسکت که حد د  یماریعالئم ب نیتزعیا  شکا یری نی: ایخسکتگ 

 .دهدیقزار م

 کنندیرا تجزبه م ی  مشرالت عدم تگادل جهی: افزاد مبتال به ام اس مگموالً سزگجهیسزگ. 



 
 

 کی  به طور مگمول در  شککودیچند اندام احسککاس م ای کیعارفککه مگموالً در  نیفککگز: ا ای یحسککیب 

 .دهدیقزار م زیبدن را تحت تأث ینییپا یمهیفقط ن ایطزف بدن  کی مانگ فقط 

 ا  نقاط بدن. یسو ن سو ن شدن بزخ ایگزفتن  درد 

 ف حالت شته ی  گزفتگ یانقبا ضالت: ر صب یهاع س یع سفت  توانندیدر مغز   نخاع م دهیدبیآ باعث 

 شوند. یعضالن یهایشدن عضالت   گزفتگ

 ممرن است رخ دهد. زین یزارادیغ ی: حزکات لز شلز ش 

 ست د بیینایب مشرالت صورت  تواندیچشم م دیرخ دهد. ا  دست دادن د دید ی  تار ینی: ممرن ا به 

 .دهدیقزار م زیها را تحت تأثا  چشم یری مان  کیکامل باشد که مگموالً در  ای یجزئ

 ندیام اس م یماریراه رفتن فزدگ منظور اسکککت. ب یقهیدر راه رفتن: طز زییتغ طز  راه رفتن فزد را  توا

   جهیسزگ گیممرن است باعث بز   مشرل تگادل نی  ا شوندیم تززیفگ ماریعضالت ب زایدهد؛   زییتغ

 شود. یخستگ

 تشخیص:

 باشد: زیممرن است شامل موارد   یصیتشخ ر شهای

 سرن صو ا ستفاده ا  ماده حاجب  :(MRI) یسیر  نانس مغناط یزبزداریت  یاجا ه مبه پزشک  MRI درا

 دهد. صیتشخاسز مغز   نخاع را در سز زفگالیفگال   غ گاتیدهد فا

 یانسجام نور یتوموگزاف (OCT) : OCT عرس گزفته پشت چشم  یعصب یها هیاست که ا  ال یشیآ ما

 کند. یابیرا ار  یینایتواند نا ک شدن عصب ب ی  م

 :نمونه گیزی ا  مایع نخاع  عیدر ما یناهنجار افتنی یممرن است بزاپزشک  بزرسی مایع مغزی   نخاعی

هد. جام د خاعی را ان ما نیا مغزی   ن به رد ب یم شیآ  ند  ند    دیگز یعفون یها یماریتوا مک ک ک

 استفاده شود. MS گام  د هن صیتشخ یتواند بزا یم نیهمچن

 درخواستبا عالئم مشابه  بیماریها زیسا رد کزدنکمک به  یخون را بزا شیپزشران آ ما :خون شیآ ما 

 دهند. یم

 .گ لوپوس   سندرم شوگزنمیال یماریبمانند گ است که عالئم مشابه دارند یطیشزا زیمستوزم رد سا صیتشخ

 



 
 

 درمان:

خود  یهامتوقز کزدن  اکنش یموجود بز ر  یدرمان یهاام اس  جود ندارد. ر ش یماریب یبزا خاصکککی درمان

 تمزکز دارند. یماریعالئم ب تیزی  مد یمنیا

 نی. اکنندیبدن را متوقز م یمنیا سککتمیسکک  اکنش   دهندیالتهاب را کاهش می دیرواسککتز ئیکورتدار های 

 نیتزجیرا دهایرواستز ئی. کورتشوندیم زیتجو شوندگی ر مشگوه یکه به طور ناگهان یعالئم حاد یدار ها اغوب بزا

 مبتال به ام اس هستند. مارانیب یبزا زشدهیتجو یدار ها

 

           http://rasadmedlab.comگز ه عومی شبره آ مایشگاهی رصد                                              
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