بیماری مولتیپل اسککروز یس ( )MSبز مغز نخاع تأثیز می گذارد .عالئم ا لیه  MSشککامل فککگزگ گزگزگ بی
ح سی تاری دید ا ست .عالئم دیگز سفتی ع ضالتگ م شرالت فرزی م شرالت ادراری ا ست .درمان می تواند
عالئم  MSرا تسرین داده پیشزفت بیماری را به تأخیز بیندا د.
ر شتههای ع صبی تو سط میوین پو شانده شدهاند تا ا هزگونه آ سیب در امان با شند .میوین عال ه بز پو شاندن
عصبهاگ به هدایت سزیع مؤثز سیگنالهای الرتزیری نیز کمک میکند.
در بی ماران مبتال به ام اسگ میوین در چندین ناح یه ا بین میر د .ا بین رفتن میوین باعث بزجا ماندن یک
ا سرار یا ا سروز می شود .ا سروز متگدد که نام دیگز بیماری ام اس ا ستگ به مگنی «بافت ا سرار در مناطق
متگدد» میباشد .نواحی که به اندا ه کافی یا اصالً میوین ندارند را پالک یا فایگه مینامند .هزچه فایگه شدیدتز
باشدگ رشتهی عصبی میتواند بشرند یا آسیب ببیند.
هنگامی که یک ر شتهی ع صبی میوین خود را ا د ست بدهدگ پالسهای الرتزیری که ا مغز دریافت می شوند به
طور یرنواخت به ع صبهای موردنظز نمیر سند .قتی هیچ میوینی جود ندا شته با شدگ ر شتههای ع صبی هزگز
نمیتوانند پالسهای الرتزیری را هدایت کنند .به همین دلیلگ پیامهای مغز نمیتوانند به عضالت منتقل شوند.
عالئم بیماری:
 م شرالت مثانه :ممرن ا ست بیمار در تخویهی کامل مثانه م شرل دا شته با شد ال م با شد به طور مرزر
به توالت بز د .بیاختیاری ادرار ترزر ادرار شبانه نیز شایع است.
 م شرالت ر ده :یبو ست عار فهی شایگی بزای بیماری ام اس ا ست گاهی ا قات میتواند ب سیار جدی
باشد.
 افسزدگی :بیماران مبتال به ام اسگ  50درصد احتمال ابتال به افسزدگی را دارند.
 تغییزات اح سا سی :ممرن ا ست مانی که بزای ا لین بار بیماری ام اس ت شخیص داده می شودگ تأثیزات
احساسی عمیقی بز ر ی فزد داشته باشد .ا دست رفتن میوین آسیب دیدن رشتههای عصبی در مغز
نیز میتواند باعث تغییزات احساسی شود.
 سزدرد ا دست دادن شنوایی نیز در میان عالئم ام اس جود دارد.
 خسکتگی :این یری ا شکایعتزین عالئم بیماری ام اس اسکت که حد د  90درصکد بیماران را تحت تأثیز
قزار میدهد.
 سزگیجه :افزاد مبتال به ام اس مگموالً سزگیجه مشرالت عدم تگادلی را تجزبه میکنند.

 بیحسکی یا فککگز :این عارفککه مگموالً در یک یا چند اندام احسککاس میشککود به طور مگمول در یک
مانگ فقط یک طزف بدن یا فقط نیمهی پایینی بدن را تحت تأثیز قزار میدهد.
 درد گزفتن یا سو ن سو ن شدن بزخی ا نقاط بدن.
 حالت انقبا فی گزفتگی ع ضالت :ر شتههای ع صبی آ سیبدیده در مغز نخاع میتوانند باعث سفت
شدن عضالت گزفتگیهای عضالنی شوند.
 لز ش :حزکات لز شی غیزارادی نیز ممرن است رخ دهد.
 م شرالت بینایی :ممرن ا ست د بینی تاری دید رخ دهد .ا د ست دادن دید چ شم میتواند به صورت
جزئی یا کامل باشد که مگموالً در یک مان یری ا چشمها را تحت تأثیز قزار میدهد.
 تغییز در راه رفتن :طزی قهی راه رفتن فزدگ منظور اسکککت .بی ماری ام اس میتواند طز راه رفتن فزد را
تغییز دهد؛ یزا عضالت بیمار فگیزتز میشوند این ممرن است باعث بز مشرل تگادلیگ سزگیجه
خستگی شود.
تشخیص:
ر شهای تشخیصی ممرن است شامل موارد یز باشد:
 ا سرن ت صویزبزداری ر نانس مغناطی سی ( :)MRIا ستفاده ا ماده حاجب در  MRIبه پز شک اجا ه می
دهد فایگات فگال غیزفگال را در سزاسز مغز نخاع تشخیص دهد.
 توموگزافی انسجام نوری ) OCT :(OCTآ مایشی است که ا الیه های عصبی پشت چشم عرس گزفته
می تواند نا ک شدن عصب بینایی را ار یابی کند.
 بزرسی مایع مغزی نخاعی :پزشک ممرن است بزای یافتن ناهنجاری در مایع نخاع نمونه گیزی ا مایع
مغزی ن خاعی را ان جام د هد .این آ مایش می توا ند به رد بی ماری های عفونی دیگز ک مک ک ند
همچنین می تواند بزای تشخیص د هنگام  MSاستفاده شود.
 آ مایش خون :پزشران آ مایش خون را بزای کمک به رد کزدن سایز بیماریها با عالئم مشابه درخواست
می دهند.
تشخیص مستوزم رد سایز شزایطی است که عالئم مشابه دارندگ مانند بیماری الیمگ لوپوس سندرم شوگزن.

درمان:
درمان خاصکککی بزای بیماری ام اس جود ندارد .ر شهای درمانی موجود بز ر ی متوقز کزدن اکنشهای خود
ایمنی مدیزیت عالئم بیماری تمزکز دارند.
دار های کورتیرواسککتز ئیدی التهاب را کاهش میدهند

اکنش سککیسککتم ایمنی بدن را متوقز میکنند .این

دار ها اغوب بزای عالئم حادی که به طور ناگهانی شگوه ر میشوندگ تجویز میشوند .کورتیرواستز ئیدها رایجتزین
دار های تجویزشده بزای بیماران مبتال به ام اس هستند.

گز ه عومی شبره آ مایشگاهی رصد
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