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طبق گزارش انجمن »ام اس« 
ایران، در کشور ما از هر 100 
این  به  نفر  نفر 120  هزار 
بیماری مبتال هستند. متاسفانه 
شیوع این بیماری در کشور ما رو به افزایش 
است و حتی بین کشورهای خاورمیانه باالترین 
شیوع را داریم. حدود 15 تا 20 سال قبل شیوع 
بیماری در هر 100 هزار نفر تنها 26 نفر بود 
اما اکنون با توجه به سیر این روند افزایشی 
کشور ما در ردیف کشورهای اسکاندیناوی 
قرار می گیرد. بیماری از آنجا اهمیت زیادی 
پیدا می کند که بیشتر افراد جوان بین 20 تا 
40 سال را درگیر می کند و این سنی است که 
فرد وارد مرحله کار، ازدواج و فعالیت های 
اجتماعی می شود و به این ترتیب بخش مهمی 
از جامعه توانایی خود را از دست می دهند 
و بار روانی و اقتصادی قابل توجهی متوجه 
خانواده های این بیماران و جامعه بهداشت 
کشور می شود، اما این بیماری چیست و آیا 
می توان بار آن را از روی دوش جامعه و 

افراد برداشت؟

 Multiple( بیماری »ام اس« یا تصلب چندگانه
Sclerosis(، یک بیماری مزمن است که روی 
مغز، نخاع و اعصاب بینایی اثر می گذارد و 
موجب بروز مشکالت بینایی، تعادلی، کنترل 
بدن  ارگان های  سایر  عملکرد  و  عضالنی 
افراد  همه  در  بیماری  عالئم  بروز  می شود. 
در  دارد.  نیست و طیف گسترده ای  یکسان 
نوع خفیف آن فرد نیاز به درمان ندارد اما در 
حاالت شدید بیماری فرد از انجام کارهای 

روزانه خود عاجز می شود.
بیماری زمانی رخ می دهد که سیستم ایمنی بدن 
فرد به بافت چربی که دور رشته های عصبی 
مغز و نخاع کشیده شده، حمله می کند. وظیفه 
این بافت چربی که »میلین« نامیده می شود، 
مانند  است،  اعصاب  رشته های  از  حفاظت 
برق  الیه پالستیکی که دور رشته های سیم 
کشیده می شود و در صورت نبود این غالف 

رشته های عصب آسیب می بینند.
آسیب رشته های عصب به این معناست که 
دیگر مغز نمی تواند به طور مناسب سیگنال های 
یا  بفرستد  بدن  اعضای  سایر  به  را  عصبی 
پاسخ های حسی و حرکتی از اعضای بدن به 
مغز برنمی گردد و درنتیجه فرد دچار مشکالت 

حسی و حرکتی می شود.
اولین عالئم بیماری اغلب بین 20 تا 40 سالگی 
دانشمندان  اخیر  در سال های  آغاز می شود. 
پیدا  بیماری  درمان  برای  جدیدی  راه های 
بیماری  مجدد  عود  از  می تواند  که  کرده اند 

جلوگیری و روند بیماری را کند تر کند.

عالئم بیماری
اشکال در راه رفتن 	•

گرفتگی و ضعف عضالت 	•
دوبینی 	•

بی حسی و گزگز دست و پا 	•
مشکالت جنسی 	•

اختالل در کنترل ادرار و ضعف عضالت  	•
مثانه
درد 	•

افسردگی 	•

طبقه بندی بیماری »ام اس«
بیماران مبتال به »ام اس« معموال با بیماری های 
مختلفی دست وپنجه نرم می کنند ولی در هر 
صورت آسیب های عصبی یک بخش عمده از 
بیماری شان را تشکیل می دهد. عالئم بیماری 
در هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. با این 
بیماری را طبقه بندی کرده اند  حال پزشکان 
که اهمیت زیادی هم دارد زیرا به آنها کمک 
می کند که بفهمند شدت بیماری تا چه حد است 
و چه نوع درمانی برای بیمار مناسب تر است.

نوع عود کننده و فروکش یابنده
نوع  این  به  مبتال  بیماران  درصد   85 حدود 
بیماری در 20 سالگی  اولین عالئم  هستند. 
ظاهر می شود و پس از آن حمله های بیماری 
به صورت دوره ای تکرار می شود و بیمار پس 
از هر یک از حمله ها یک دوره بهبود و بدون 
عالئم را سپری می کند که ممکن است هفته ها 
یا ماه ها و حتی سال ها طول بکشد. درنهایت 

بیماری وارد فاز پیشرفته خواهد شد.

نوع پیشرونده اولیه
در این نوع بیماری سیر پیشرونده دارد و با 
گذشت زمان بدتر می شود. حمله های بیماری 
مشخص نیست و دوره بهبود یا وجود ندارد 
یا کوتاه است. به عالوه درمان های متداول 
روی این نوع تاثیری ندارد. حدود 10 درصد 
از بیماران به این نوع مبتال هستند. ویژگی ای 

که این نوع را از دیگر انواع مشخص می کند 
این است که بروز بیماری در 40 سالگی و 
باالتر رخ می دهد و برعکس انواع دیگر که 
تعداد زنان مبتال بیشتر است، این نوع در هر 
دو جنس برابر است و بیمار زودتر از انواع 

دیگر وارد فاز ناتوانی خواهد  شد.

نوع پیشرونده ثانویه
به  تبدیل  اول  نوع  که ذکر شد،  همان طور 
این نوع می شود. این اتفاق معموال 10 تا 20 
سال بعد با تثبیت عالئم بیماری بدون عود 
و فروکش مجدد شروع می شود. درمان این 
نوع مشکل است و بیمار از انجام فعالیت های 

روزانه خود عاجز می شود.

راه های تشخیص بیماری
تشخیص بیماری »ام اس« دشوار است زیرا عالئم 
بیماری بسیار شبیه سایر اختالالت عصبی است. 
بنابراین در مرحله اول پزشک نورولوژیست به 
صورت بالینی و با گرفتن تاریخچه فامیلی و معاینه 
فرد بیمار برای یافتن عالئم احتمالی آسیب های 
مغزی، نخاعی و بینایی، بیماری را تشخیص 
می دهد. هیچ تست تخصصی آزمایشگاهی برای 
پی بردن به بیماری وجود ندارد. آزمایش هایی 

که پزشک می تواند انجام دهد شامل:
آزمایش خون برای کنار گذاشتن احتمال  	•
بیماری های دیگر مانند ایدز و تب یونجه
آزمایش پتانسیل برانگیخته روی حواس،  	•
در این آزمایش اعصاب حسی و حرکتی 
سرعت  سپس  و  می شود  تحریک  بیمار 
انتقال پیام الکتریکی اندازه گیری و بررسی 

وضعیت بینایی می شود.
به  بردن  پی  برای   MRI عکسبرداری  	•

وضعیت پوشش میلین اعصاب
آزمایش مایع نخاع زیرا در مایع مغزی-  	•
نخاعی چنین بیمارانی پروتئین های خاصی 

وجود دارد.
نشانگر  که  الکتروانسفالوگرافی  انجام  	•

فعالیت های الکتریکی مغز است.

درمان بیماری
بیماری  برای  قطعی ای  درمان  هیچ  تاکنون 
بعضی روش ها  کمک  به  اما  نشده  شناخته 
می توان تحمل بیماری را برای فرد آسان تر 

کرد.
جمله  از  است؛  دارو  تجویز  شامل  درمان 
و  شدت  اینکه  برای  استروئیدی  داروهای 
زمان حمله های »ام اس« را کمتر کند، داروهای 
و  عضالنی  شل کننده  داروهای  آرامبخش، 
تزریق بوتاکس برای برطرف کردن گرفتگی 

عضالت.
ورزش هایی  فیزیوتراپی  کمک  به  همچنین 
برای بیمار تعیین می شود تا تعادل و قدرت 
عضالت حفظ شود و درد و خستگی بیمار 
کاردرمانی  متخصص  پزشک  کند.  کمتر  را 
هم نحوه انجام کارهای روزانه و چگونگی 
مراقبت از خود را به بیمار آموزش می دهد. 
مدیریت  برای  مشاور  و  دوستان  با  مشاوره 
استرس و اضطراب و ارتباط با سایر بیمارن 
مبتال به »ام اس«، راه های دیگری است که به 
بیمار کمک می کند با شرایط خود کنار بیاید.

آینده امیدبخشی در انتظار بیماران است
محققان به دنبال یافتن راه درمان بیماری سرگرم 
مطالعه روی سلول های بنیادی هستند، شاید 
از این طریق بتوان با ترمیم غالف سلول های 
عصبی از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد یا 

مانع آسیب عصب شد.
همچنین آنها در پی یافتن داروهای جدیدی 
هستند که هم موثر و ایمن و هم برای همگان 

قابل دسترس باشد.
موضوع پویش امسال سازمان بهداشت جهانی 
شعار  و   bringinguscloser# است  این 

امسال هست؛ تحقیق.
هدف از برگزاری این پویش این است که 
ارتباط بین این بیماران را با محققان، دانشجویان، 
سرمایه گذاران و داوطلبان کمک به این بیماران 

بیشتر کند.
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ام اس را بیشتر بشناسیم
 سیما اخالقی

احتمال بروز 
بیماری »ام اس« 
در صورت وجود 

بیماری های 
خودایمنی 

دیگر مانند 
نشانگان روده 

تحریک پذیر 
یا بیماری های 

تیروئید و دیابت 
نوع1 بیشتر 

می شود

عامل بروز بیماری

واقعیت این است که هنوز نمی توان گفت دقیقا عامل ابتال به 
این بیماری چیست. مطالعات اخیر نشان داده عوامل متعددی 
وجود دارد که به نظر می رسد در شعله ورکردن بیماری نقش 
دارند؛ از ژن گرفته تا محلی که زندگی می کنیم و هوایی که 
تنفس می کنیم همه می توانند در بروز بیماری دخیل باشند. 
احتمال ابتال به بیماری در افرادی که در سابقه خانوادگی 
خود کسانی را دارند که به این بیماری مبتال بوده اند، زیاد 
است اما این به آن معنا نیست که فرزندان والدین بیمار 
بیماری مبتال خواهند شد. محققان معتقدند  این  به  حتما 
برای انتقال بیماری از راه ژنتیک وجود بیش از یک ژن الزم 
است تا احتمال ابتال را در فرد افزایش دهد. آنها می گویند 
وقتی فردی به دنیا می آید در ژنوم او عاملی وجود دارد 
که سیستم ایمنی اش را وادار می کند به برخی محرک های 
خاص پاسخ دهد. یافتن روش های جدید برای شناسایی 
این ژن ها نشان خواهد داد »ام اس« زمینه وراثتی دارد یا نه.
همچنین گروهی از بیماران به دنبال ابتال به یک بیماری 
ویروسی مانند ویروس »اپشتن بار« )Epstein-Barr( یا 
ویروس »هرپس« )Herpes( که سیستم ایمنی آنها را به شدت 
ضعیف می کند به »ام اس« مبتال می شوند. عفونت های میکروبی 
هم می توانند عامل حمله های بیماری باشند. دانشمندان به 
دنبال یافتن ارتباط بین ویروس و این بیماری هستند اما 

هنوز به نتیجه قابل قبولی دست نیافته اند.
»ام اس« در واقع در زمینه نقص عملکرد سیستم  بیماری 
ایمنی بدن عارض می شود. آنچه که اکنون پزشکان متوجه 
آن نمی شوند این است که چه عاملی باعث می شود سیستم 
ایمنی بدن فرد علیه سلول های بدن وی وارد کارزار  شود.
احتمال بروز بیماری »ام اس« در صورت وجود بیماری های 
یا  تحریک پذیر  روده  نشانگان  مانند  دیگر  خودایمنی 

بیماری های تیروئید و دیابت نوع1 بیشتر می شود.

محیط زیست هم عامل دیگری است که در بروز این بیماری 
نقش دارد زیرا مطالعات نشان داده افرادی که در محیط های 
به خصوصی زندگی می کنند، مثال مردمان مناطق سردسیر 
این  به  بیشتر  اروپا  مانند اسکاتلند، اسکاندیناویا و شمال 
بیماری دچار می شوند و در عوض شیوع این بیماری بین 
افرادی که نزدیک به خط استوا زندگی می کنند، کمتر است. 
همچنین بررسی ها حاکی از آن است که بیماری بین بعضی 
گروه های قومی بیشتر رواج دارد، مثال در آمریکا بیماری 

بیشتر گریبان افراد سفیدپوست را می گیرد.
تاثیر محیط زندگی آنقدر پررنگ است که اگر فردی قبل 
بیماری به منطقه ای  با شیوع کم  از منطقه ای  از نوجوانی 
مهاجرت کند که بیماری در آنجا شیوع زیادی دارد، احتمال 
اینکه بیمار شود خیلی زیاد است. دانشمندان بر این باورند 
شاید علت آن وجود نورخورشید باشد زیرا وجود ویتامین 
D در بدن که معموال بر اثر مجاورت با نور خورشید در 
بدن ساخته می شود، فرد را در برابر بیماری های خودایمنی 

محافظت می کند.
سیگار هم عامل مهم دیگر است، به طوری که گفته می شود 
اگر سیگاری هستید، احتمال زیادی دارد که به »ام اس« مبتال 
شوید و سیر بیماری شما در صورت ابتال سریع تر خواهد 

شد. ترک سیگار سیر بیماری را کند خواهد کرد.
هورمون های جنسی نیز از عوامل تاثیر گذار در بروز این 
بیماری است زیرا این هورمون ها هم می توانند روی سیستم 
ایمنی تاثیر بگذارند و هم از سیستم ایمنی تاثیر بگیرند. به 
عنوان مثال، استروژن و پروژسترون دو هورمون زنانه هستند 
که می توانند سیستم ایمنی را سرکوب کنند. در طول دوران 
بارداری سطح این هورمون ها باالست و همین موضوع باعث 
تخفیف عالئم بیماری در خانم های باردار مبتال به »ام اس« 
می شود. هورمون تستوسترون هم در مردان به همین گونه 
سیستم ایمنی را سرکوب می کند. البته شواهد نشان می دهد 

زنان 2 برابر بیشتر از مردان به این بیماری مبتال می شوند

از بین رفتن 
غالف میلین در 

بیماری ام اس

در کشور آمریکا حدودا بین  400 هزار تا 1 میلیون نفر از بیماری »ام اس« رنج می برند و تعداد این بیماران در سراسر جهان 
به بیش از 2 میلیون نفر می رسد، بنابراین تعجب آور نخواهد بود اگر  بین این بیماران ردپایی از افراد مشهور را هم بیابیم.
گروهی از این افراد مشهور به محض اینکه متوجه بیماری خود می شوند مشکل خود را با طرفدارانشان به اشتراک می گذارند 
و در مقابل گروهی دیگر راز خود را برای مدت ها حتی سال ها مخفی نگه می دارند زیرا نگران آن هستند که  روی آینده 

شغلی آنها  تاثیر سوء بگذارد.
هدف آن گروهی که بیماری خود را اعالم می کنند این است که آگاهی عمومی را نسبت به بیماری باال ببرند و حتی ممکن 
است بنیاد خیریه ای را به کمک طرفدارانشان برای انجام تحقیقات بیشتر و یافتن راه درمان بیماری پایه گذاری کنند اما از 
سوی دیگر افراد مشهوری که بیماری خود را پنهان و از داروهایی که مصرف می کنند، نوع تغذیه و  نوع درمان هایی که 

می گیرند حرفی نمی زنند، در واقع تصویر اشتباهی از بیماری و درمان آن به مردم نشان می دهند.
مهم نیست فردی که مبتال به »ام اس« است فرد شناخته شده ای است یا نه، مهم است بدانیم که تاثیر این بیماری روی افراد 
مختلف یکسان نیست. اگر بخواهیم افراد مشهوری را که مبتال به این بیماری هستند نام ببریم، فهرستی چندصفحه ای 

می شود اما نام چند تن از این افراد عبارت است از:

Montel Williams- او مجری مشهور تلویزیونی است. به گفته خود وی 
وقتی در سال 1999 میالدی پزشک به او گفت بیماری »ام اس« دارد، احساس 
کرد کسی با پاره آجر بر سرش کوبیده اما کمی بعد این ترس او منجر به ایجاد 
بنیاد خیریه ویلیامز شد. از سال 2000 میالدی تاکنون وی 1/5 میلیون دالر به 

این بنیاد هدیه کرده است.

Jack Osbourne – یک چهره معروف تلویزیونی آمریکا، او در سن 27 
سالگی تازه داشت پدر می شد و برنامه تلویزیونی وی بسیار مورد توجه قرار 
گرفته بود که دید یک چشم خود را از دست داد و همان زمان بود که متوجه 
شد مبتال به »ام اس« شده است. او می گوید: »با خودم گفتم چرا حاال؟ االن 
وقت مناسبی نبود.« به هر حال پس از آن او برای شناساندن بیماری وب سایتی 
را طراحی کرد و تجربیات خود را با مردم در میان گذاشت. او اکنون همراه 

پدرش مجری یک برنامه تلویزیونی راجع به نقاط دیدنی آمریکاست.

و  همپتون«  »ساوت  باشگاه های  معروف  فوتبالیست   -Danny Wallace
»منچستر« که بیماری »ام اس« راه زندگی وی را تغییر داد.

نامزد ریاست جمهوری آمریکا هم  Ann Romney- همسر »میت رامنی« 
یکی از دیگر از مبتالیان به »ام اس« است. او 49 ساله بود که متوجه بیماری 
خود شد. آقای »رامنی« درباره بیماری همسرش می گوید: »خبر بیماری وی مرا 
درهم شکست.«  مدتی بعد »آن« دریافت اسب سواری می تواند کمک بزرگی 
برای آرامش او باشد. »آن« می گوید: »اسب بهترین یار من در روزهای تاریک 
زندگی ام شد. او به من آرامش و امید می دهد.« در سال 2014 میالدی آقای 
»رامنی« مرکز تحقیقات بیماری های عصبی را در بوستون آمریکا بنا کرد. این 
مرکز تحقیقاتی را پیرامون بیماری های عصبی از جمله »ام اس« انجام می دهد.
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