
 زندگی با ام اس:

 ام اس چیست؟ .1
ام اس یک بیماری وابسته به سیستم ایمنی می باشد که سیستم عصبی مرکزی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. سیستم عصبی مرکزی شامل 

زی را فیبرهای عصبی سیستم عصبی مرکمغز، کانال نخاعی و اعصاب بینایی می باشد. غالفی از جنس چربی که به آن میلین گفته می شود 

 در انتقال پیام های الکتریکی کمک می کند. آن هااحاطه می کند و به 

در ام اس، میلین در چندین محل از بین می رود. به نواحی که میلین موجود نمی باشد، پالک های ام اس گفته می شود. رشته های عصبی ) یا 

 ببینند.  همان آکسون ها( نیز می توانند آسیب 

میلین نه تنها از رشته های عصبی حفاظت می کند بلکه برای حفظ عملکرد آن ها نیز ضروری می باشد. هنگامی که میلین و یا رشته های 

مر ا عصبی از بین می روند و یا آسیب می بینند، توانایی آنها برای هدایت پیام های الکتریکی در مغز و کانال نخاعی دچار مشکل می شود و این

 باعث بروز عالئم مختلف ام اس می شود. 

 3.2از  بیشترام اس یک بیماری واگیردار نیست. بنابراین، هیچکدام از اعضای خانواده شما به واسطه تماس با شما به آن مبتال نمی شوند. 

 اس می شوند. میلیون نفر در سراسر دنیا مبتال به ام اس هستند. خانم ها تقریبا دو برابر آقایان مبتال به ام

بیماری ام اس افراد مختلف را به شیوه های متفاوت درگیر می کند. این بدین معنی است که پیش بینی پیامد ام اس در بیماران مختلف 

 بسیار مشکل است. در حال حاضر هیچ تستی وجود ندارد که چگونگی پیشرفت این بیماری را در یک فرد خاص، معین کند.

وعملکرد شغلی مناسبی داشته فعال اغلب بیماران مبتال به ام اس قادر خواهند بود که مدت زیادی بعد از تشخیص بیماری خود، 

باشند. اکثریت بیماران نیازی به استفاده منظم و روتین از صندلی چرخ دار ندارند. هر چند بعضی از بیماران با گذشت زمان دچار 

 را می دهد که آن نویدعداد کمی به شدت ناتوان می شوند. تحقیقات بر روی داروهای جدید تر و بهتر درجاتی از ناتوانی شده و ت

 درمان ام اس در آینده ای نه چندان دور، پیشرفت چشمگیری داشته باشد.

 علل بیماری ام اس چیست؟ .2

که آسیب به میلین ناشی از پاسخ غیر  با وجودی که علت اصلی بروز ام اس مشخص نمی باشد، بسیاری از محققان بر این باورند
طبیعی سیستم ایمنی بدن می باشد. در شرایط طبیعی، سیستم ایمنی از بدن در برابر تهاجم عوامل خارجی همچون ویروس ها یا 
ند. ک باکتری ها حفاظت می کند. در ام اس، سیستم ایمنی به بافت های سالم خود بدن ) میلین در سیستم عصبی مرکزی(  حمله می

دانشمندان تاکنون علت اصلی این عملکرد نامناسب سیستم ایمنی را کشف نکرده اند. بسیاری از محققان بیان می دارند که چندین 
زمینه ژنتیکی فرد می باشد که می تواند باعث افزایش حساسیت به محرک های  ،عامل در بروز این پاسخ موثرند. یکی از این عوامل

 مختلف موجود در محیط زندگی وی شود که در بروز ام اس نقش دارند.

 توزیع جغرافیایی ام اس در جهان چگونه می باشد؟ .3

ن بروز باال در جهان )میزامیزان پراکندگی و شیوع ام اس در نقاط مختلف جغرافیایی متفاوت می باشد.مناطق با ریسک 
نفر یا بیشتر( شامل کلیه کشورهای اروپایی و روسیه، نواحی جنوبی کانادا،  100,000نفر به ازای هر  06شیوع بیماری 

آمریکای شمالی، نیوزلند و مناطق جنوب شرقی استرالیا می باشد. تفاوت های نژادی در توضیح تفاوت ها در میزان شیوع 
واند تاثیرگذار باشد. نژاد آسیایی، افریقایی و یا سرخپوستان امریکایی دارای پایین ترین ریسک بروز ام ام اس می ت بیماری

 اس می باشند.
مشاهده می نمایید، کشور عزیزمان، ایران، در تقسیم بندی میزان شیوع ام اس در مناطق با  1همانطور که در شکل 

 ریسک پایین طبقه بندی می شود.



 توزیع جغرافیایی ام اس در کشورهای مختلف دنیا: میزان 1شکل 

 
 
 
 

 عالئم ام اس چیست؟ .4

در بین افراد مختلف و حتی در یک فرد در زمان های  ،عالیم بسته به اینکه کدامیک از مناطق موجود در سیستم عصبی مرکزی درگیر شده اند

، کاهش در تمرکز، مشکالت تعادلی، خستگی، اختالالت بینایی نظیر عضالنی مختلف بیماری می تواند متفاوت می باشند. عالیم شامل ضعف

 کالتشدید، دو بینی و حرکات غیرارادی چشمی، لرزش، سفتی عضالت، مشکالت گفتاری، مشکل در بلع، اختالالت ادراری، حرکتی، متاری 

 باشد. اختالالت حافظه و شناختی می ، جنسی، افزایش حساسیت به گرما، تحریک پذیری، افسردگی

ی مشایان ذکر می باشد که لزوما تمامی این عالیم در یک فرد رخ نمی دهد و بسیاری از افراد فقط تعداد محدودی از عالیم گفته شده را دارا 

 در موارد پیشرفته، ام اس می تواند باعث فلج کامل یا نسبی گردد.  باشند.

 چگونه ام اس تشخیص داده می شود؟ .5

تشخیصی اختصاصی جهت ام اس موجود نمی باشد، از چندین روش به منظور تشخیص بیماری استفاده می شود. روش های به علت اینکه روش 

 معمول استفاده شده شامل:

 سابقه پزشکی فرد: بررسی عالیم و نشانه های نورولوژیک قبلی فرد  -

 انجام آزمون های نورولوژیک  -

 کانال نخاعی را نشان می دهد. : جزئیات تصویر مغز و (MRI)داده های ام آر آی  -

،  13 ب) نظیر کمبود ویتامین  نمونه های خونی: در تشخیص سایر بیماری ها که می توانند عالیم ام اس را تقلید کنند -
 لوپوس و سایرین( موثر باشد.



 کمک کننده باشند: ،نمی باشد و قطعی زمانی که تشخیص مشخص می توانند،سایر روش هایی که 

نخاعی: به منظور بررسی ترکیب مایع احاطه کننده کانال نخاعی و یافتن عالیم ناشی از اختالالت  -مغزیبررسی مایع  -
 به کار برده می شود. سیستم ایمنی

 آیا ام اس ارثی است؟ .6

 ضوعام اس به خودی خود ارثی نیست، هر چند که مطالعات حاکی از وجود ارتباط بروز ام اس و سابقه خانوادگی می باشد. این مو

 %06بیانگر ان است که اعضای خانواده و یا سایر خویشاوندان نزدیک تا حدی مستعد بروز بیماری ام اس می باشند. با این وجود، 

 افراد مبتال به ام اس فاقد خویشاوند نزدیک مبتال به بیماری می باشند.

 چه درمان هایی در کنترل بیماری موثر می باشند؟ .7

، 1b (Ziferon®)، اینترفرون بتا 1aجهت کمک به کنترل بیماری ام اس تایید شده اند: اینترفرون بتا  تا به امروز، داروهای زیر

، فینگولیمود، ناتالیزوماب، میتوکسانترون (®Tebazio)تری فلونوماید ، (®Teczifuma)دی متیل فومارات گالتیرامر استات، 

 و آلمتوزوماب.

می شوند. هیچکدام از آنها درمان کننده ام اس نمی باشند. تمامی آنها  شناخته سیستم ایمنیاین داروها به عنوان تعدیل کننده های 

 در کاهش تعداد حمالت ام اس، تخریب میلین بر اساس یافته های ام آر ای و تاخیر در شروع ناتوانی فرد موثر می باشند. 

از محصوالت شرکت دارویی زیست، دارو، دانش می  ®Teczifumanو  ®Ziferon®, Tebazioاز بین داروهای گفته شده 

 باشند.

باعث  اینترفرون هادر درمان فرم های عودکننده ام اس موثر می باشند. عالوه بر این،  ®Ziferonداروهای اینترفرون نظیر 

 د ام آر آی منطبق بر ام اسجلوگیری از پیشرفت بیماری ام اس در افرادی که دچار اولین اپیزود دمیلیناسیون شده اند و دارای شواه

 هستند. کارا نیز  ،می باشند

باعث مهار عملکرد اختصاصی سلولهای ایمنی درگیر دارویی قرص خوراکی بوده که  شکلدارای  (®Tebazio)تری فلونوماید 

می تواند آنزیم کلیدی مورد نیاز سلول های ایمنی که در آسیب به سیستم عصبی مرکزی  ®Tebazioشده در ام اس می گردد. 

 مهار کند. در ام اس نقش دارد را 

موجب مهار سلول های ایمنی شده  به شکل کپسول های خوراکی و آهسته رهش بوده و (®Teczifuman)دی متیل فومارات 

اکسیدانتی باشد که می تواند از بروز آسیب به مغز و کانال نخاعی جلوگیری به عمل و ممکن است تا حدودی دارای خواص انتی 

 این دارو در درمان فرم های عودکننده ام اس دارای تایید می باشد.  آورد.

    در ام اس: توانبخشینقش  .8

تندرستی، تحرک، ایمنی، اختالالت شناختی و افزایش اقدامات توانبخشی نمی تواند روند بیماری ام اس را تغییر دهد اما در بهبود 

 موثر می باشند.استقالل و کیفیت زندگی فرد 

ته نقش بسزایی داش ویمی تواند در افزایش توانایی عضالت ضعیف شده فرد و بهبود تعادل و قدرت تحرک  درمان های فیزیکی

، ورزش های استقامتی، مهارت های ش کلی عملکرد عضالتحفظ یا افزای باشد. فعالیت درمانی شامل ورزش های بوده که موجب

حرکتی ) به عنوان مثال آموزش به فرد جهت انجام حرکات مناسب به هنگام برخاستن از ویلچر در موقعیت های مختلف( و توصیه 

 های مرتبط با برنامه های منظم ورزشی می باشد.



 این مشکالت ناشی از ضعف یا نشان می دهد.گفتاردرمانی، اشاره به مشکالتی دارد که فرد در صحبت کردن یا جویدن و بلع خود 

عدم هماهنگی عضالت مسئول می باشند. مهارت های به کاربرده شده در این زمینه شامل ورزش های اختصاصی دهان، آوا درمانی 

آموزش مهارت های مورد نیاز حین غذا خوردن برای و وسایل ارتباطی اختصاصی جهت مشکالت گفتاری، و اصالحات رژیم غذایی و 

  می باشند.هستند، که دچار مشکالت در بلع افرادی 

رفتاردرمانی، استراتژی هایی را بیان می کند که در بهبود حافظه، توجه، قدرت حل کردن مشکالت که ممکن است ناشی از التهاب و 

 باشد. می فقدان میلین در مغز باشد موثر 

 آیا ورزش می تواند کمک کننده باشد؟ .9

رک و در بهبود کیفیت زندگی، تح می توانند که فعالیت های ورزشی و سایر اقدامات توانبخشی اند بسیاری از تحقیقات نشان داده

لذا، حفظ تحرک و فعالیت بدون توجه به مرحله بیماری برای فرد مبتال به ام اس بسیار استقالل فرد  بسیار کمک کننده باشند. 

 حیاتی می باشد. 

اری از بسی از وقوع می تواندورزش به تنهایی نمی تواند ام اس را تغییر دهد، اما در بهبود وضعیت کلی سالمتی فرد موثر بوده و 

ه لحاظ ب جسمی و فیزیکیجلوگیری کند. فعالیت های ورزشی عالوه بر مزایای  ،مشکالتی که ناشی از بی تحرکی فرد می باشد

را موجب می شود که فرد حس بهتری را تجربه کند و باعث تنظیم الگوهای خواب، اشتها و عملکرد روحی هم بسیار مفید می باشد زی

 روده ای و مثانه می گردد.

عالوه بر این، برنامه های ورزشی، موجب کاهش ریسک افتادن، افزایش ایمنی و بهبود اعتماد به نفس فرد می شود. ورزش هایی 

 کتی  نیز کمک کننده می باشند.همچون یوگا، شنا و سایر فرم های حر

 آیا استرس می تواند باعث تشدید عالئم ام اس شود؟ استرس و ام اس: .11

می باشد. آنها عالئمی را در شرایط استرس زا تجربه می کنند که با رفع  "بلی"پاسخ بسیاری از افراد مبتال به ام اس به این پرسش 

برای فرد نمی باشند. علت شاید به شناخت این واقعیت باز می گردد گخ تحت مشکل استرس زا چندان شدید یا غیر قابل تحمل 

 شرایط استرس زا انرژی بیشتری از فرد گرفته شده تا به تفکر، یافتن راه حل  و کنترل مشکل به وجود آمده در زندگی خود بپردازد.

رس زا دچار مشکل می شوند. بهترین راه در مواجهه به لحاظ احساسی و عملکردی تحت شرایط است -با یا بدون ام اس-تمامی افراد 

شناسایی  ورا کنترل نماییم. اولین گام در این راستا یافتن  هابا عوامل استرس زا در طول زندگی این است که یاد بگیریم چگونه آن

 .باشد ویبه گونه ای که مطابق میل و سبک زندگی فعالیت هایی است که می تواند باعث آرامش درونی فرد شوند 

ترس و یا استفاده از آنها در شرایط اس شناسایی این فعالیت ها و جایگزینی آن ها با عواملی که باعث افزایش استرس به فرد می شود 

باعث حفظ انرژی و ایجاد احساس مناسب برای فرد می شود. به عنوان مثال گذراندن اوقات بیشتر با اعضای خانواده یا  زا و نامناسب

ت نکته کلیدی یافتن آن اس از جمله این اقدامات می باشد. ورزش، مدیتیشن، عبادت کردن، گوش کردن به موسیقی و ...  ،دوستان

متخصصین ام اس توصیه می  که کدامیک از این روش ها در ایجاد آرامش و کاهش فشارهای روزانه زندگی برای فرد موثر می باشد.

 کنند:

 فعال نگه دارید.جسمی و روحی تا جایی که می توانید خود را به لحاظ  -

  .برای وقت خود برنامه ریزی کرده و انرژی خود را حفظ کنید -

 کنید. ) الویت های زندگی خود را تعیین کنید.( تر زندگی خود را ساده -



 تن آرامی )ریلکسشن( یا  مدیتیشن ) مراقبه( استفاده کنید. تکنیک هایاز  -

 بپردازید. باغبانیمدت زمانی را در طول هفته به فعالیت های تفریحی یا  -

 وقت خود را برای آن ها هدر ندهید.و  دیبپذیر ،روی خود کار کنید تا آنچه را که نمی تواند تغییر کند -

 الت خود نیاز به کمک دارید، آن را بیان نمایید. کهر زمان که احساس می کنید جهت کنترل مش -

 و مشروبات الکلی در ام اس: نقش سیگار .11

مطالعات اخیر بیانگر آنند که افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری شانس بیشتری برای ابتال به ام اس دارند و سیگار می 

نی فرد ابرای سالمتی عموم بدن مضر بوده و خود می تواند بر ناتوتواند باعث تسریع در پیشرفت بیماری شود. به طور کلی، سیگار 

 بیفزاید و باعث افزایش ریسک آسیب های ناشی از آن شود. 

مصرف بیش از حد مشروبات الکلی موجب کاهش تمرکز، تعادل و اختالالت تکلم می گردد. همچنین، می تواند بر قدرت قضاوت و 

 از ام اس اضافه شوند.  بر عالئم ناشینماید.  تمامی این عوامل می توانند  دویژگی های رفتاری فرد اثرات منفی ایجا

 رژیم غذایی و تاثیر آن بر عالیم ام اس: .12

رژیم غذایی می تواند در کنترل برخی از عالیم ناشی از ام اس موثر باشد. شناخت ارتباط بین عالیم و رژیم غذایی می تواند گامی 

 مهم در حفظ شرایط سالمتی فرد باشد.

i. :کاهش مشکالت مربوط به مثانه 

مصرف آب از اجزای ضروری جهت فعالیت روزانه بدن شما می باشد.کمک به هضم غذا، انتقال سایر فرآورده های غذایی، کنترل 

دمای بدن و عملکرد مغزی از جمته اثرات مفید نوشیدن آب می باشد. با این وجود، در افراد دارای مشکالت تکرر ادرار محدودیت در 

این امر منجر به خشکی دهان، کاهش اشتها،  استفاده می گردد. می باشد که در اغلب موارد اقداماتیمصرف مایعات از جمله 

کمبود برخی از مواد مغزی و افزایش ریسک عفونت های مربوط به مثانه می شود. ادرار غلیظ شده که  مشکالت در بلع، یبوست،

 نه و در حقیقت موجب بدتر شدن عالئم فرد گردد. ناشی از محدودیت در مصرف مایعات می باشد، می تواند باعث تحریک مثا

 چگونه مصرف کافی از مایعات داشته باشیم؟

بسیاری از افراد در طول روز هنگامی که احساس تشنگی می کنند مایعات می نوشند. در چنین مواردی رعایت نکات زیر می تواند در 

 حفظ میزان مناسب مایعات بدن موثر باشند:

 خود را با لیوان پر آب مصرف بنمایید.داروهای روزانه  -

 زمان هایی از روز را به نوشیدن آب برای خود اختصاص دهید. به عنوان مثال هنگام عبور از آبخوری،آب بنوشید. -

یدنی هایی نظیر شیر، ابمیوه استفاده از نوش ،در زمان های مربوط به مصرف وعده های غذایی یا میان وعده های خود -

 نمایید.

 که در محیط های خارج از منزل هستید، بطری های مخصوص نگهداری آب را همراه داشته باشید.هنگامی  -

 توصیه های الزم جهت کنترل عالئم مربوط به مثانه ناشی از بیماری ام اس:

د به عنوان می توانن موادنوشیدن مایعات حاوی کافئین، آسپارتام )شیرین کننده مصنوعی(، و یا الکل را محدود نمایید. این  -

 محرک مثانه شما عمل کنند و باعث اختالل در احتباس ادرار می گردد.



نوشیدن مایعات را در حدود دو ساعت قبل از شروع هنگامی که به هر دلیلی دسترسی به سرویس های بهداشتی ندارید،  -

ی دفع به شما کمک کند. از محدود کردن هر گونه فعالیتی محدود بنمایید. این امر می تواند در کنترل عالیم اورژانس

 مایعات به طور پیوسته در کل روز بپرهیزید زیرا ممکن است موجب افزایش ریسک عفونت گردد.

کران بری و یا نوشیدنی های حاوی آن توصیه می گردد. گیاه برای افراد مستعد عفونت های ادراری، مکمل های حاوی  -

 از عفونت های پیشگیریباکتری هی به دیواره سلولی مجاری ادراری موجب کران بری از طریق جلوگیری از اتصال 

 مربوط به آنها می گردد.

ii.  :کنترل یبوست 

اینکه یبوست ناشی از بیماری ام اس شماست یا عادات غذایی، تفاوتی نمی کند. یک رژیم غذایی مناسب باید به طور روزانه 

ر غذاهایی نظی و فیبر ماده ای است که در گیاهان گرم فیبر را شامل شود تا در بهبود عملکرد روده ای موثر باشد.  03تا  52

 شود. غالت، سبزیجات و میوه ها یافت می 

فیبر باید به صورت تدریجی به رژیم غذایی شما اضافه شود. مصرف بیش از حد یا افزودن سریع آن ها به رژیم غذایی می تواند 

مناسب فیبر به رژیم غذایی شما موجب بروز گاز، دل پیچه، اسهال و دلسردی فرد شود. راهکارهای زیر می توانند جهت شروع 

 کمک کننده باشد:

 با وعده صبحانه غنی از فیبر شروع کنید.روز خود را  -

 قرار دهید.فرآورده های گیاهی را در رژیم غذایی خود حبوبات و  -

 در طول روز وعده های میوه را در نظر بگیرید. -

مصرف مایعات را فراموش نکنید. فیبر موجب جذب آب می شود. بنابراین، هنگامی که محتوای فیبر رژیم غذایی خود را  -

 دهید، مصرف مایعات خود را نیز به موازات آن افزایش دهید.افزایش می 

 ورزش و تحرک را فراموش نکنید. ورزش کردن عالوه بر مزایای خاص خود می تواند از بروز یبوست نیز جلوگیری کند.

 را مطالعه بفرمایید. 1شماره  جدولجهت آشنایی با محتوای فیبر برخی از فرآورده های غذایی 

iii. ت بلع:جویدن و مشکال 

در صورت بروز مشکل در جویدن، حتما با پزشک خود آن را درمیان بگذارید. ممکن است به یک فرد متخصص در گفتاردرمانی ارجاع 

داده شوید تا روش های مورد نیاز جهت آماده سازی رژیم غذایی و تنفس در حین غذا خوردن را به شما آموزش دهند. شما ممکن 

 منظور یک رژیم غذایی مناسب تغییراتی را در اشکال غذایی خود انجام بدهید. است نیاز پیدا کنید که به

نوشیدنی های غلیظ آسان تر بلعیده می شوند. چنین نوشیدنی هایی شامل انواع میلک شیک ها، عصاره های بر پایه ژالتینی، سس 

تکه می شوند، می توانند موجب خفگی شوند از جمله مواد غذایی که به راحتی تکه های میوه، انواع شربت ها و پودینگ ها می باشد. 

 آنها چیپس، نان خشک و انواع تست می باشند.

غذاهای نرم نیاز کمتری به جویدن دارند. از سیب زمینی آب پز یا پخته شده به جای سرخ شده، سبزیجات پخته شده و میوه های آب 

خوردن را افزایش  تدر هر وعده را کاهش دهید و در مقابل تعداد دفعا پز به جای انواع خام استفاده کنید. میزان غذای مصرف شده

 دهید. کاهش اندازه لقمه غذایی می تواند در کاهش خستگی و ریسک خفگی موثر باشد. 
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 نقش ویتامین ها در ام اس:  .11

I.  ویتامینC :و نقش آن در عفونت های مجاری ادراری 

در حفظ و ساخت بافت های بدن نقش مهمی بازی می کند.  ،که آسکوربیک اسید نیز شناخته می شود، سی ویتامین

میوه هایی همچون مرکبات و گوجه فرنگی موجود می باشد. در شرایط طبیعی، میزان مصرف روزانه ویتامین سی در 

میلی گرم می باشد. محتوای این مقادیر در افراد سیگاری  52میلی گرم و در بانوان  03توصیه شده برای آقایان 

 میلی گرم افزوده می شود. 02

در معرض افزایش ریسک بروز عفونت های مجاری ادراری می باشند. افراد مبتال به ام اس، بنا به دالیل متفاوت، 

باعث از بین رفتن با اسیدی کردن ادرار،  ،برخی از مکمل های موجود در بازار که حاوی ویتامین سی می باشند

باکتری های به وجودآورنده عفونت می شوند. با این وجود، مطالعات صورت گرفته شده در مورد نقش ویتامین سی 

در اسیدی کردن ادرار کافی نمی باشد. عالوه بر این، دوز مناسب برای ویتامین سی در افراد مبتال به ام اس به طور 

گرم در روز موجب افزایش بروز اسهال یا آسیب های کلیوی می  5کامل مشخص نشده اشت. دوزهای باالتر از 

 شود.

جهت پیشگیری از عفونت های  کران بریی در مورد در حال حاضر، در مقایسه با ویتامین سی، مطالعات بیشتر

مجاری ادراری صورت گرفته شده است و به نظر می رسد در مقایسه با ویتامین سی، انتخاب مناسب تری در این 

 زمینه می باشد. 



II.  ویتامینD : 

واع شامل ماهی و انشیمیایی در بدن می باشد. منابع غذایی حاوی ویتامین دی  -دی، یک پیام آور هورمونیویتامین 

غذاهای غنی شده نظیر لبنیات و غالت استفاده شده در وعده های غذایی نظیر صبحانه می باشد. ویتامین دی در 

پاسخ به نور خورشید در پوست بدن تولید می شود، اما میزان تولید آن در این مسیر بر اساس مناطق جغرافیایی 

 سال متفاوت می باشد. متفاوت، پیگمانتاسیون پوستی و فصول مختلف

مطالعات مختلف نشان داده اند که مقادیر باالتر دریافت ویتامین دی و سطوح سرمی مناسب آن موجب پایین آوردن  

ریسک پیشرفت بیماری ام اس می گردد. همچنین، شواهد دیگری نیز بیانگر آنند که در افراد مبتال به ام اس، 

روند عملکرد سیستم ایمنی می گردد که می تواند اثرات مفیدی در طی روند ویتامین دی موجب بروز تغییر و بهبود 

در مقابل سطوح سرمی پایین تر ویتامین دی موجب افزایش بروز حمالت ام اس، گسترش  بیماری داشته باشد.

 ضایعات موجود در ام آر ای و افزایش میزان سطوح ناتوانی در بیماران مبتال به ام اس می شود.

این، ویتامین دی نقش مهمی در حفظ سالمت استخوان ایفا می کند. بسیاری از افراد مبتال به ام اس بنا به  عالوه بر

 دالیل مختلفی در معرض ریسک پوکی استخوان می باشند. از جمله این عوامل شامل: 

 جنس خانم 

 کاهش میزان فعالیت فیزیکی 

 کاهش تماس با نور افتاب 

 ورتیکواستروئیدی )کورتون ها(درمان های مکرر با داروهای ک 

بنابراین، در صورت صالحدید تیم درمانی، در افراد مبتال به ام اس سطوح سرمی ویتامین دی باید بررسی 

گردد و در افرادی که در معرض ریسک بروز پوکی استخوان می باشند ممکن است آزمون میزان تراکم 

 استخوان صورت پذیرد.

 واحد می باشد. 033تا  033ویتامین دی در افراد بالغ  میزان نیاز روزانه توصیه شده

 عناصر معدنی در ام اس:  .11

I. :کلسیم 

کلسیم در تشکیل دندان ها و استخوان و در تنظیم بسیاری از فرآیند های بدن نقش بسیار مهمی ایفا می نماید. 

امن طور هتئوپورز می باشد. کلسیم، مکمل بسیار مهمی برای افرادی بوده که دارای ریسک فاکتورهای مرتبط با اس

که در توضیحات مربوط به ویتامین دی گفته شد، بسیاری از افراد مبتال به ام اس، در معرض ریسک بروز پوکی 

 استخوان می باشند. 

 میلی گرم می باشد.  1533الی  1333میزان نیاز روزانه در افراد بالغ 

 

 

 



II. :روی 

از مسیرهای حیاتی بدن نقش مهمی بازی می کند. مکمل های حاوی روی از عناصر معدنی می باشد که در بسیاری 

مقادیر باالی روی می توانند موجب کمبود روی شود. کمبود روی می تواند باعث میلوپاتی ناشی از فقر روی گردد، 

 شرایطی موجب بروز عالئم نورولوژیکی می گردد که ممکن است عالئم مشابه بیماری ام اس را تقلید نماید.

میلی گرم می باشد. با توجه به  0میلی گرم و در زنان بالغ  11زان دوز روزانه توصیه شده روی در مردان بالغ می

اثرات منفی دوزهای باالی روی، در افراد مبتال به ام اس توصیه می گردد تا از مصرف دوزهای باالتر از مقادیر 

 توصیه شده پرهیز نمایند.

 گیاهان دارویی:  .11

ارویی به گیاه یا بخشی از یک گیاه که می تواند به منظور اهداف درمانی مورد استفاده قرار گیرد، اشاره می نماید. واژه گیاهان د

گیاهان دارویی، مشابه داروها، با سلول های بدن واکنش داده و  گاهی اوقات می توانند تغییراتی در واکنش های حیاتی بدن 

 داروها می توانند اثرات مفید و هم اثرات مضر به همراه داشته باشند. ایجاد کنند. تغییرات ناشی از گیاهان و 

جهت کاهش ریسک عوارض نامطلوب، گیاهان دارویی باید با احتیاط مصرف شوند. مصر کنندگان باید از میزان دوز مناسب، عوارض 

از  باشند. این مسئله بسیار مهم می باشد که بسیاریجانبی بالقوه و تدخالت با سایر مواد گیاهی و یا سایر داروهای مصرفی خود آگاه 

گیاهان دارویی ناشناخته می باشد، به ویژه آنکه، گیاهان دارای مواد شیمیایی بسیار متنوعی می باشند و اثرات این  جنبه های مرتبط با

نامعلوم می باشد. عالوه بر این،  مواد شیمیایی در بدن، در شرایط و بیماری های مختلف نظیر ام اس و بر داروهای استفاده شده

 کیفیت و میزان ترکیب فرآورده های گیاهی موجود در بازار دارویی بسیار متفاوت می باشد.

 گیاهان دارویی که در ادامه به آن ها اشاره می شود در مقایسه با سایرین دارای ارتباط بیشتری با بیماران ام اس می باشند: 

 

i. :جینکو بیلوبا 

 
کی از قدیمی ترین گونه های گیاهی به دست می آید و در کشور چین از هزاران سال قبل به منظور اهداف جینکو از ی

 درمانی متفاوت مورد استفاده قرار می گرفته است. 
بوده و نیز موجب مهار فاکتور فعال کننده پالکتی می گردد. به دنبال مهار این فاکتور، ی تجینکو دارای اثرات آنتی اکسیدان

جینکو می تواند موجب فعال شدن برخی از سلول های ایمنی گردد. بر اساس این اثرات، تئوری های مبنی بر استفاده از 
جینکو در درمان بیماری ام اس مطرح گردید. با این وجود، نتایج حاصل از مطالعات بالینی استفاده از آن در درمان ام اس 

د، بیانگر اثرات مفید آن در رفع خستگی  و مشکالت شناختی در افراد مبتال به چندان قابل قبول نمی باشند. برخی از شواه
 ام اس بوده اند هر چند که شواهد موجود، بسیار پراکنده و اندک می باشد.

از جمله عوارض جانبی مرتبط با جینکو مربوط به مهار فاکتورهای انعقادی می باشد که باید در بیماران مبتال به اختالالت 
 ادی و یا افراد مصرف کننده داروهای ضد انعقاد خون و یا افرادی که تحت عمل جراحی قرار می گیرند پرهیز شود.انعق

عالوه بر این، جینکو می توان با بسیار ی از داروهای مورد استفاده شده توسط فرد تداخل داشته باشد. بنابراین، حتما در 
 نمایید.مصرف آن باید با پزشک یا داروساز خود مشورت 

 
 



ii. :اکیناسه 

اکیناسه از گیاهان گل دار و بومی آمریکای شمالی می باشد. برخی از مطالعات بیانگر آن بوده اند که اکیناسه ممکن است در 
کاهش و شدت عالئم سرماخوردگی موثر باشند اما، در مقابل، نتایج بسیاری از این مطالعات در مورد میزان اثربخشی اکیناسه به 

 نمی باشند. لحاظ علمی قابل قبول و معتبر 

از آنجا که عفونت های تنفسی ممکن است در بروز یا فازایش شدت حمالت ام اس مرتبط باشند، درمان سرماخوردگی یا تالش 
جهت پیشگیری از بروز آن مورد توجه می باشد و بنابراین، اکیناسه از جمله استراتژی هایی می باشد که مورد بررسی قرار می 

مانطور که هدر سیستم ایمنی می باشد. آن ناسه مربوط به اثرات تحریک کننده ناشی از گیرد. با این وجود، مشکل ناشی از اکی
در مورد علل بیماری ام اس گفته شد از آنجا که در ام اس مشکل در عملکرد نامناسب سیستم ایمنی می باشد می تواند اثرات 

ال به ام اس گردد. در حاصر، مطالعه ای که به ناشی از اکیناسه، به لحاظ تئوری، باعث افزایش ریسک خطر در بیماران مبت
 بررسی این تئوری در بیماران ام اس بپردازد، صورت گرفته نشده است.

iii.  :ریشه علف چای 

این گیاه در بسیاری از مناطق دنیا پرورش می یابد و اساسا به عنوان عامل ضد افسردگی مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از 
 . ریشه علف چای معموال به خوبیبوده اندشده در مورد آن، بیانگر اثرات مفید ضدافسردگی این گیاه  مطالعات صورت گرفته

ن مبتال ت در بیماراموجب بروز مشکالو  باشدتحمل می شود و هیچ گزارشی در مطالعات که بیانگر اثرات آن بر سیستم ایمنی 
 ، بیان نشده است. دبه ام اس گرد

از جمله این تداخالت تغییر در  یکی از مهم ترین ریسک های ناشی از ریشه علف چای، تداخالت آن با سایر داروها می باشد. 
متابولیسم برخی از داروها از جمله داروهای جلوگیری از بارداری، داروهای مورد استفاده در بیماری های قلبی، تشنج، سرطان و 

به طور معمول در بیماری ام اس مورد استفاده قرار می گیرند می توانند تحت تاثیر اثرات ناشی  افسردگی می باشد. داروهایی که
از ریشه علف چای قرار بگیرند. از جمله این داروها شامل آلپرازوالم، کاربامازپین، ایمی پرامین، فنی توئین، پریمیدون، و بسیاری 

 ند.ین و آمی تریپتیلین، فلوکستین، پاروکستین و سرترالین و غیره می باشانواع دیگر از داروهای ضدافسردگی نظیر نورتریپتیل

 

iv. :کران بری 

کران بری از جمله گیاهان بومی آمریکای شمالی می باشد که فرآورده های متنوع غذایی نظیر نوشیدنی و ژل های غذایی 
پیشگیری یا درمان عفونت های مجاری ادراری حاوی آن موجود می باشند. بسیاری از افراد از میوه های رسیده این گیاه جهت 

 بهره می برند.

مطالعات حاصله بیانگر آنند که استفاده از کران بری موجب کاهش اتصال باکتری ها به دیواره مجاری ادراری می گردد. این 
ترکیب موجود در ان می باشد: فروکتوز )نوعی قند( و دیگری پروآنتروسیانیدین. برخی از  واثرات بالقوه کران بری ناشی از د

مطالعات بالینی در این زمینه نشان داده اند که کران بری می تواند به طور موفقیت آمیزی در پیشگیری از عفونت های مجاری 
د به طور مستقیم برخی از باکتری های انکران بری می توادراری مورد استفاده قرار گیرد. برخی از شواهد نشان داده اند که 

 از بین ببرد. رادخیل در عفونت های مجاری ادراری 

استفاده از مکمل های حاوی کران بری و یا فرآورده های نوشیدنی کران بری دارای عوارض جانبی بسیار اندکی می باشد. 
یاری از افراد قابل قبول و منطقی می باشد. افزایش مصرف حاوی آن جهت پیشگیری از عفونت های مجاری ادراری در بس

در پیشگیری از عفونت های ادراری می باشد. شده به کار رفته  های مایعات و رعایت بهداشت فردی نیز از جمله استراتژی



دراری می تواند کران بری به هیچ عنوان نباید به عنوان درمان عفونت های ادراری به کار گرفته شود. عفونت های مجاری ا
عواقب بسیار خطرناکی برای افراد مبتال به ام اس به دنبال داشته باشد و در صورت بروز نیازمند درمان فوری آنتی بیوتیکی 

 تجویز شده توسط پزشک می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سخن آخر ...

فردی هستید که در گذشته بوده  شما همانفراموش نکنید بیماری ام اس شما، تنها اختصاص به شما دارد. 

را  خودزندگی  خود و شیوهباید  که شرایطی را برای شما به وجود می آورداما تشخیص ام اس برای شما  ،اید

  با ان تطبیق دهید.

  مراقب خود باشید. تغذیه مناسب داشته باشید، ورزش کنید و به اندازه کافی استراحت کنید. به بدن

 فرا دهید.خود و نیازهای آن گوش 

  نیازهای روحی خود را درک کنید. با افرادی در ارتباط باشید که می توانید احساسات خود را به آن ها

بیان کنید و به ان ها اعتماد نمایید. اگر احساس ناامیدی می کنید و یا حس ناخوشایندی را مدت 

  . تخصص در این زمینه مراجعه کنیدمطوالنی تجربه می کنید، به افراد 

  با پزشک و تیم درمانی خود همکار و دوست باشید. شما فرد مهمی در کنترل بیماری خود هستید. در

مورد بیماری خود و رهکارهای مناسب درمانی آن مطالعه کنید و در این زمینه از تیم درمانی خود 

 رهنمون های الزم را طلب نمایید.

 ند، در صورتی که حس مناسبی را برای شما به با افراد دیگری که مشابه شما مبتال به ام اس می باش

وجود می آورد، ارتباط برقرار کنید. تجربیات، اطالعات و احساسات خود را در مورد بیماری خود با 

 یکدیگر در میان بگذارید. 

  خود رابیشتر بشناسید. به عالیق خود و هر آنچه که باعث ارامش هر چه بیشتر شما می شود، بها

با خدا، موسیقی، گشت و گذار در طبیعت، درددل کردن و هر آنچه که باعث ایجاد دهید. مناجات 

 احساسات خوشایند در شما می شود را در خود تقویت کنید.

  از افکار منفی بپرهیزید و فراموش نکنید شما الیق بهترین ها هستید. به جای مقابله با ام اس با آن

 زندگی کنید. 

  مربوطه  اطالعات بیشتر در مورد بیماری خود و سازمان های حمایتگربا انجمن ام اس جهت کسب

 در ارتباط باشید.
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