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 self-perpetuating، می تواند باعث يک  (Molecular mimicry)اين شباھت مولکولی
degenerative loop شود که باعث فرضيهepitope spreading  .می شود  

است که مطرح می باشد و مکانيزم ھای زياد ديگری نيز  postulatedاين يکی از مکانيزم ھای 
  ح می باشد.مطر

  پاتوفيزيولوژی

  ھال مارک پاتولوژيکMS  پالک ھای دميلينه مولتی فوکال است که درCNS  پراکنده است
ک ، ساقه مغز ، سر بلوم و اسپانيال يبادرگيری غالب از ماده سفيد پری ونتريکوالر ، عصب اپت

 ovid bodyو  axonal transectionکورو سرويکال دميليزه شده ھمراه با 
formation  ( درگيری وريدھای عمقی مغز ) است.  

 از مشخصه ھای  یاين آسيبھا تمايل دارد که وريدھای عمقی مغز را بگيرد ، که يک
می گويند اينھا آسيب   Dawson’s fingerرا ايجاد ميکند، که به آن  MSراديولوژيک 

  در محور طولی ونترال ونتريکل ھستند. perpendicularھای 

،   MR Spectroscopy (MRS)   ،Diffusion-weighted imagingجديد شامل تکنيک ھای 
Magnetization transfer ratio (MTR)  آسيب ھای نورال گسترده ای را در ساير جاھای ماده
 MSآتروفی پيشرونده مغز يک شاخصه شناخته شده سفيد که نرمال به نظر ميرسد نشان می دھد.

است.مطالعات نشان داده که آتروفی مغز از مراحل اوليه بيماری است که رخ می دھد و با پيشرفت 
بيماری پيشرفت می کند.در گيری ماده خاکستری نيز مطرح است اما تشخيص آن با تکنيک ھای موجود 

  .است

بر اساس آن  پيدا کنند که MSبرای دھه ھا محققان سعی کردند که يک مکانيزم پاتوژنيک خاص برای 
، پاتوژنزھای متفاوتی دارد ، که البته  MSايمونوتراپی کنند. امروزه مشخص شده ساب گروپ ھای 

  مسئول تايپ بالينی آنھا نيستند.

  آمده است. ۵٣- ١در شکل  MSپاتوژنز ۴

 ھا باعث دميليزشن می شوند. لولمنحصرا سلولی است که در آن  س ١ الگوی  
 است.ايمونوگلوبولين  ١الگوی  شايعترين نوع است و مشابه ٢ الگویintralesional  را در گير

  کرده و ھمراه با کمپلمان فعال شده است.( وابسته به سلول و آنتی بادی )
  ٣الگوی  :apoptosis  اليگودندروگليوسيت با از دست دادن اختصاصی گليکوپروتئين وابسته

  به ميلين است.
  است. ھادژنراسيون اوليگودندروسيت:  ۴الگوی  
  اوليگودندروسيت است. ۴و  ٣الگوی  درواست ميلين  ھدف٢و  ١در الگوی  

  الگو بايد شناخته شود. ۴تفاوتھای در شناخت آنتی بادی و پاسخ به ايمونوتراپی در اين 

  تظاھرات بالينی: 
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ال ) سريوباشد ( مانند سمپتوم ھای سنسوری موتورو) بدون اينکه حمله بالينی ثانويه ۵٢-١(جدول 
 را می دھد. MSاجازه تشخيص 

  يک ضايعه تيپکالMS <،3mm  قطر دارد ودر پری ونتريکوالر ،کورپوس کالوزوم يا ماده
 imaging fluid attenuationسفيد پوستريورفوسا قرار گرفته اين به خوبی در 

inversion recovery(FLAIR)  و ياMRI T2  بھتر ديده می شود.۵٢-٣(شکل (  

شامل درجاتی از  ۴٠برخی از ضايعات به دميلينزه شدن پاسخ می دھد حدود %پاتولوژی نشان داده که 
remyelination  بدليل تغيير در فانکشن فيزيولوژيک  در عصب ھايی که به طور پارشيال ھستند.

  ال ميشود؟ناين مناطق دوباره فانکش شده اند ، اين مورد سوال است که آياremyelinationدچار 

Current leakage افزايش يافته در نرونھای پارشيالی ميلينه منجر به افزايش ظرفيت می
نيستند و عصب ھای پارشيال  action potentialشود.البته اينھا از نظر فيزيولوژيک قادر به توليد 

از  ۴۴اغلب پايدارند؛  % T2ضايعات . ھا را ھدايت کنند impulseدميلينه قادر نيستند به خوبی 
ضايعات . شوند و يا ناپديد شوند isointenseمی تواند  hypo intensitiesT1ضايعات جديد 

T1enhance بيش از ضايعات بدونenhancement .ضايعات که به صورت  قابل برگشت ھستند
enhance Ring   می شود التھاب جديد در اطراف ضايعه قبلی بيماری رخ می دھد و اينھا مستعد

آمده  ۵٢-۴بسازند.مثالی از اين نوع ضايعه در شکل  T1  ،black holeدر نمای  اين ھستند که

 است.

  ميزانaxonal loss  اوليه و درجاتremyelination  ميتواندoutcome   ضايعه را
  مشخص کند.

 اندکس آتروفی مغز fraction)  پارانشيم مغز وfraction افزايش ميزان  )ونتريکوالر
tissue loss  را در ھمه ساب تايپھایMS .نشان ميدھد  

  ميزان آتروفی مغز در افراد جوان بيشتر از پيرھاست.ميزان ضايعاتT2  يک شاخص پيشگويی
  ميباشد. MSکننده آماری معنادار در آتروفی مغز در بيماران 

(بيمارانيکه سمپتومی دارند که  clinically isolated syndromeساله از بيمارانيکه  ١۴يک فالوآپ 
ضايعات موجود در ما اپيزود دومی نداشتند که تشخيص را قطعی کند) نشان داد که باشد ا MSتواند يم

T2  ارتباط زيادی باMS .در اين حالت پيدا کردن يک يا چند ضايعه مغزی به ريسک  داشتMS  تا
  % می افزايد.٩٠

قبل از اينکه  MRIرا در بيماران عالمتدار با ابنورماليتی در  DMTSاين يافته ھا استفاده از درمان 
) آنھايی که ۵٢-١جدول  McDonald.(بر اساس استاندارد گذاشته شود  را تاييد ميکند MSتشخيص 

تا ترايال در   ۴ ضايعات بگيرند. سطحساالنه برای بررسی تغيير در  MRI درمان را قبول نميکنند بايد

  ضايعاتT2 اغلب پايدارند 

  ضايعات جديدhypo intensitiesT1  می تواندisointense شوند و يا ناپديد شوند. 

  ضايعاتT1enhance بيش از ضايعات بدونenhancement .قابل برگشت ھستند 
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ميشود  CDMSباعث تاخير پيشرفت به DMTSکار شده است.که نشان داده درمان اوليه با  CISمورد 
 % در مقايسه با گروه پالسبوبوده است۴۵حدود  relative riskبا 

  چونکهMSبهDMTS  در مراحل اوليه بيماری به خوبی جواب ميدھد بنابراين سعی بر يافتن
مراحل اوليه تا حد امکان است. مطالعات امروزه برای يافتن "سندروم ايزوله راديولوژيکی"، 

  .است MSمرحله ای قبل از بروز سمپتوم ھای اوليه

شود. يکی  practiceسرعت وارد  ساير تکنيک ھا شامل آنھايی که برای مطالعات استفاده ميشود بايد به
در NAAرا بررسی کند.  (NAA)استيل آسپارتات Nاست که اين تکنيک ميتواند غلظت  MRSاز اينھا 

  نورون يافت ميشود و کاھش آن مارکر آسيب آکسون است.

است که ميتواند به طور گسترده آسيبھای  magnetic transfer ratio(MTR)تکنيک ديگر 
  را در جاھايی از ماده سفيد که نرمال به نظر ميرسد را نشان ميدھد. gray matterنورال و 

  در کنارMRI  مارکر پاراکلنيکال خوب ديگری برایMS .وجود نداردMRI  زمانی بايد تکرار شود
که تشخيص غير قطعی باشد (به عنوان مثال بيمار به خوبی به درمان جواب دھد) ،حتما بايد شامل 

در باالی اسپاينال کورد رخ ميدھد اما گاھی  MSاشد چونکه فعاليت قابل توجه منطقه گردن ھم ب
  گرفته نميشود. imageھيچ وقت از آن 

ھستند وجود  MSروتين در بيمارانی که به خوبی تحت درمان  MRIھيچ بحثی در مورد اھميت انجام   
حتی بيمارانيکه به درمان به ی ،وجود دارد مانند اختالل شناخت MSندارد. بدليل ناتوانی ھايی که در 

پريوديک قرار بگيرند بخصوص اگر تحت درمان ساب ماگزيمال  MRIخوبی جواب ميدھند بايد تحت 
DMTS .باشد  

  :CSFابنورماليتی 

MS  يک تشخيص بالينی است، بررسیCSF .به تشخيص موارد غير قطعی کمک ميکندWBC وPr 
) اينھا علل ديگری را مطرح ميکند.باندھای gross( ھا نرمال است. افزايش چشمگيرMSاز  ٣/٢در 

ھنگامی که تست با فوکوس  MS% از بيماران مبتال به٩۴- ٨٣اوليگوکلونال ايمونوگلوبولين در 
جام شود وجود دارد. با شروع نوريت اپتيک، باندھای اوليگوکلونال مطرح کننده نايزوالکتريک ا

  است. MSتشخيص 

  مطالعات نوروفيزيولوژيک:

Additional diagnostic test   

Evoked potential   ھا بخصوصVEP  وSEP  ميتواند ضايعات پنھان را تشخص
نشان دھنده وضعيت ميلين است.غياب يا تغيير ميلين باعث کند شدن يا بلوک آن   conductionدھد.

 می شود.

بيماری در قسمتی از نورواکسيس مرکزی يافت شود، تشخيص  conduction slowingاگر 
دميليزان قويا تائيد ميشود. ساير وضعيتھای پاتولوژيک که از نظر بالينی با بيماری دميليزان اشتباه 

ھمراه با  conduction block( مانند ضايعات واسکوالر يا تومور )ممکن  است با ميشود
attenuation  يا غياب پاسخ خود را نشان دھند تاsignificant conduction slowing  
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 وجود دارد.  American associationتوسط  MSدر SEPتوصيه ھايی برای استفاده از 

 VEP حساستر ازSEP  در مشخص کردن ابنورماليتیconduction CNS  درMS 
اندام  SEPعصب مدين را ارزيابی ميکند. و  short cord SEPاست.اغلب مطالعات اوليه 
  تحتانی را ارزيابی نميکنند.

  ضايعاتMS ز ، ساقه مغز و اسپاينال کورد رخ ميدھد.استفاده از در مغSEP  برای مشخص کردن
اندام  SEPاندام تحتانی در مقايسه با  SEPمفيد است . تست  Conductionابنورماليتی ھای 

قابل مقايسه  VEPخيص ميدھد و از اين نظر با شفوقانی ميزان ابنورماليتی ھای بيشتری را ت
برای بررسی نوريت اپتيک ساب کلنيکال تجويز  MSران مشکوک به اغلب برای بيما VEP است.

 MRS measured NAAوabnormal VEP latencyميشود. ھمچنين ارتباطی بين 
level  .وجود دارد  

Optical coherence tomography  يک متد آلترناتيو برای ارزيابی وحود اپتيک نوروپاتی
  .است retinal nerve fiber layerبوسيله اندازه گيری ضخامت 

    تريای تشخيص:يکرا

را داشته باشد، CNSيا بيشتر از عالئم و نشانه ھای  ٢از بيماری است که فرد  courseشامل يک 
.سمپتوم ھای شايع شامل اپتيک نوريت،خستگی، که در زمانھای مختلف و در جاھای مختف رخ دھد

  ضعف، ترمور و... است.

  است. تشخيص ) استاندارد موجودبرای۵٢-١(جدول  revised mc Donaldتريای يکرا
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  پروگنوز:

  آھسته تر از آن چيزی است که قبال شرح داده شده است. MSپيشرفت 

% ٢١سال شروع بيماری  ١۵شود، بعد از  caneسال طول می کشد که فرد محتاج به  ٢٧.٩متوسط 
  % ميرسد.۶٩سال به  ۴٠دارند و بعد از caneنياز به 

1. Spinal cord                         Diffuse abnormalities in the posterior columns 
2. Brain white matter             Extensive and bilateral periventricular abnormalities in isolation 
 Vitamin B12 deficiency 
 acquired copper deficiency 

 

1. Brain white matter               normal 
 CIS clinically isolated syndrome 
 NMO neuromyelitis optical   
 ATM acute transverse myelitis 
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 % ميرسد.٢٢سال به  ۴٠ياز به استفاده از ويلچر دارند، که بعد از ن%١۴سال ٣٠بعد از 

سال اول ابتال با  ۵سال و ميزان تغيير در اين ضايعات  در طی  ۵در طی  MRIميزان ضايعات 
score  اثر مھمی بر ناتوانی ھای بعدی  سال ھمبستگی دارد. ميزان ضايعات اوليه ١۴ناتوانی در طی

 وجود دارد که آنکه بيشتر از ھمه استفاده ميشود MSدارد. اندازه گيری ھای زيادی برای شرايط بالينی 
kurtzke  ذکر شده است. ۵٢-۴است که در جدول  

 Range  مرگ به علت  ١٠ –آسيبی نيست  ٠ميباشد (  ١٠تا  ٠آن ازMS ۵/٠)  البته اعداد 
ھم ميگيرند. اين سيستم بر موبيليتی فوکوس دارد تا اختالالت حسی، مثانه، روده يا آسيبھای 

فول است سيستم ھای  ambulationارتباطی و شناختی.در رنج ھای پايينتر ھنگامی که 
بعدی فانکشنال ( مانند سنسوری، مثانه، ويژوال و شناخت) سطح را تعيين ميکند. در مراحل 

بر سيستمھای فانکشنال پيشی ميگيرد .در  gaitشن آسيب ديده محدوديتھای يھنگامی که آمبول
شن است و مستعد نوسان بر اساس ساعت روز و ساير يميد رنج بيشتر عدد بر اساس آمبول

شامل تفاوت در راه رفتن است  ۵/۵و EDSS ۵فاکتورھا ميباشد.. به عنوان مثال تفاوت بين 
بايد حداقل شامل  EDSSمتر نميتواند. تغيير در  ٢٠٠متر ميتواند راه برود اما  ١٠٠، ۵/۵در 
 درجه تغيير ضعيف است. ٠/reliability۵لول شود( يک عدد کامل) تا اھميت داشته باشد، ٢

  بيماری در مردان سريعتر از زنان پيشزفت ميکند اما ھر دو در يک سن نياز بهcane  دارند که
 اين با مطالعات قبلی که می گفت مردان پروگنوز بدتری دارند تناقض دارد.

  آنھايی که در سن پايين مبتال شده اند پيشرفت آھسته تری دارند اما در سن پايينتری نسبت به
دارند که اين با مطالعات قبلی که  caneاالتر مبتال شده اند نياز به استفاده از آنھايی که در سن ب

 ميگفت جوان ھا پروگنوز بھتری دارند تناقض دارد.
 .جنس مرد و سن باالتر شروع با پروگنوز بدتری ھمراه نيستند 
  پيشرفت بيماری در کسانيکه فرمPP  دارند سريعتر از کسانی است که فرمRR جود دارند.با و

  ميشوند جوانتر ھستند. caneبيماران ھنگامی که محتاج به  PPMSسن باالتر شروع 
  ھنگاميکه تولدوشروع را در نظر بگيريم فرمPP شن بيشتری ھمراه است.سبا پروگرRate 

ھنگامی که بيمار يک سطح خفيفی از ناتوانی را داشته باشد ،  SPMSاز  PPMSپيشرفت 
 .متفاوت نيست

  کسانی که شروع عالئمشان با عالئم موتور ، مخچه ای وbrainstem   است پروگرشن
سريعتر نسبت به کسانيکه  عالئم سنسوری يااپتيک نروپاتی دارند، می باشد. البته ھر دو گروه 

 پيدا ميکنند. caneاينھا در يک سن نياز به 
  برخالف نتايج قبلی ھيچ عالئم شروعی نميتواندoutcome  يا بدتر را پيشگويی کند.در بھتر

در کمتر از  EDSS 3پيشرفت ميکند( moderateنھايت آنھايی که ناتوانی به سرعت به سمت 
  دارند. caneسال) خيلی زود نياز به استفاده از  ۵



MULTIPLE SCLEROSIS	 	
 

Dr	Alireza	Ashraf	 Page	13	
 

  حاملگی و شيردھی:

ارثی  MSميشود. در ابتدا اين سوال وجود دارد که انتقال   MSحاملگی باعث پيچيده شدن مراقبتھای 
  % پسران ١% دختران و ٣د دارد:وجو MSاست؟ مقداری افزايش بروز در فرزندان افراد مبتال به 

 Ms .به تنھايی اثر منفی بر حاملگی و عاقبت جنينی ندارد  

 کاھش می يابد. به حدود نصف ديگران در طی حاملگی ميزان عود  

 ماه بعد از زايمان ميزان عود باالتر از نرمال است. اثر  ٣net  حاملگی برMS است و  خنثی

  زنان نبايد به علت ترس از بدتر شدن بيماريشان از حاملگی اجتناب کنند.

  داروی inf-B  در گروهC  در ھنگام بارداری است( شانس سقط را در اوائل بارداری می

 inf-Bافزايد) و چون شانس عود ھم در دوران بارداری پايين است توصيه استاندارد اينست که 

  قطع کرد.را قبل از باردار شدن 

 Glatiramer acetat  جزء داروھای گروهB  در بارداری است و در زنانی که ميخواھند

  ميباشد. safeدرمان خود را ادامه دھند 

  شروع درمانMS  بعد از زايمان تا زمانيکه شيردھی ادامه دارد به تعويق می افتد، شيردھی

  ماه بعد از زايمان. ۶شانس عود را نصف ميکند تا 

  ميلی گرم متيل پردنيزولون داخل وريدی در طی دوره بعد از  ١٠٠٠ما اينست که ھر ماه توصيه

 زايمان که فرد درمان نميگيرد استفاده شود و تا زمانيکه درمان دوباره شروع شود ادامه يابد.

Medical Management 
Drug Therapies  

Minimal Record of Disability (MRD) 
 The most common scale used is the Kurtzke Expanded Disability Status Scale (EDSS). 
 A 10-level rating scale used in MS examining 8 different neurologic systems. 
 Areas tested: pyramidal, cerebellar, brainstem, sensory, bowel and bladder, vision, 

mental status, and general 
 Rating scale: 

0 = normal 
4 = severe disability, but still ambulatory without aid able to walk without aid 500 m 
5=Ambulatory without aid for about 200 m; disability impairs full daily activities 
6=Intermittent or unilateral constant assistance (cane, crutch, or brace) 
7=Unable to walk beyond 5 m even with aid; essentially restricted to wheelchair 
8 = bedbound 
10 = death 
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  اين داروھا سه فرم ھستند:

  immunomudlatoryداروھايی که پاسخ ايمنی سلولی را تغيير ميدھد  - ١
 داروھايی که با تکثير سلولی تداخل ميکند ( آنتی پروليفراتيو) - ٢
 داروھايی که پروسه ھای اکسترا سلوالر را مھار ميکنند . - ٣

ه ھا ب T cellو داروھايی با عملھای متعدد است که شامل متيل پردنيزولون است  که از مھاجرت 
CNS  محافظت ميکند و در دوز باال سايتو توکسيک ميباشد و ھمچنين ادم ھمراه با ضايعات را

 کاھش ميدھد.

  اطالعات الزم برای تجويز را فراھم ميکند. ۵٢-۵جدول 

  داروھای ايمونومدوالتوری:

برای  FDAکه توسط  (betaseron)بود B1bبود که اينترفرون  Bاينترفرون  DMTاولين 
که داخل عضالنی ھفتگی است   B1a(Avonex)سپس اينترفرون.پذيرفته شد  RRMSدرمان 

بار در ھفته و زير پوستی است.يک گروه ديگر گالتيرامر استات  ٣که  B1a(Rebif)واينترفرون
(copaxone) است  ، که از نظرmolar ratio  مشابه پروتئين پايه ميلين است و به صورت

  ميشود.  روزانه ساب کوتانئوس استفاده

  داروھای آنتی پروليفراتيو:

داروھای شيمی درمانی ضد کانسر مانند متوترکسات، آزاتيوپرين ، سيکلوفوسفامايد جزء درمانھای 
 حدود ميکند.ماست. اينھا فوائدی دارند اما اثرات بد آنھا استفاده ازآنھا را  MSقبلی 

Mitoxantrone(novantrone)   باعث کاھش قابل توجھی در ميزان عود و ضايعات گادلينيوم
بدتر شونده ميشود.  اين دارو عوارضی دارد : تھوع،  SPMSو  RRMSدر بيماران با  MRIدر 

، مھمترين عارضه محدودکننده مصرف اين دارو mensخستگی ، لکوپنی گذرا، به ھم ريختگی 
شامل کارديوتوکسيک بودن آن است که باعث کارديوميوپاتی ميشود. به علت کارديوتوکسيک بودن 

 سال با دوز استاندارد است. ۵/٢در کل زندگی يا mg/m2 140دوز آن محدود به 

 T cellبررسی کاھش با  (campath, alemtuzumab)ساير مونوکلونال آنتی بادی ھا مانند 
  ھای اتوراکتيو ميزبان بررسی شده اند.آنھا موثر بوده اند اما توکسيته بااليی دارند .

 ,cell cept, mycophenolate mofetil)داروھايی که با سنتز پورين لنفوسيت ھا
cladribine) يا پيرميدين(teriflunomide)  تداخل ميکند داروھای خوراکیMS  ھستند. درمان

  ھای اتولوگ مورد مطالعه است. stem cell نوساپرسيو با دوز باال با حفظ ايمو

  مونوکلونال آنتی بادی:

DMT  که اخيرا تاييد شده است شاملnatalizumab(tysabri)  باعث بلوک ورودT cell  به
CNS  اما ميتواند باعث بيماريھای ۵٢- ٢ميشود.اين يکی از مھمترين داروھای موثر است (جدول ،(

  .رال کشنده شود. لکوانسفالوپاتی مولتی فکال پيشرونده در يک درصد از بيماران وي
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ميشود.  exacerbationاست که باعث کاھش شدت و  MSکورتيکواستروئيد قديميترين داروی 
اما اثر طوالنی بر دوره بيماری ندارد. ھمراه ساير داروھای کموتراپی توکسيته استروئيدھای 
خوراکی بسيار بيشتر ميشود. برخالف نظرات قبلی يک مطالعه دقيق اخير پيشنھاد کرده است که 

ون که پالس داخل وريدی متيل پردنيزول متيل پردنيزولون داخل وريدی فوائد طوالنی مدت دارد.
، تاخير انداختن T1در  black holeچندين بار در سال استفاده ميشود : باعث کاھش پيشرفت 

وقتی که ساير درمانھارا نتوان   SPMSميشود.اغلب در  RRMSآتروفی مغز، و کاھش پيشرفت 
  به کاربرد به کار ميرود

نداشته باشد، که  pseudo exacerbationئن شد که بيمار مده از کورتون بايد مطاقبل از استف
اند از سيستم وت بيماری در اثر تب ھمراه با ھر عفونتی رخ ميدھد. اين عفونت می flareدر اثر 

در اين گونه موارد اول عفونت درمان شود، اگر يک بيمار  ادراری، ريه ھا يا سينوس ھا باشد.
exacerbation شت( اغلب ھر ماه يا متعدد داشت و احتياج به متيل پردنيزولون داخل وريدی دا

بايد دوباره بررسی شود، شايد دارو يا دوز آن  immune modulatoryماه) داروھای  ٢ھر 
اغلب پزشکان اعتقاد دارند که دو درست نباشد يا بيمار رژيم درمانی درست را دريافت نمی کند.

 به درمان به طور مشابه جواب نميدھد.  MSبيمار 

 

 
Immunomodulator Agents (Disease-Modifying Agents) 
Interferon-beta-1a (Avonex®) 

 29% reduction in relapse rate over 2 years. Delays recurrent attacks if given after 
clinically isolated syndrome  

 Decreases disability progression, decreases exacerbations, and decreases the number 
and size of MRI lesions. 

Interferon-beta-1b (Betaseron®) 

 30% reduction in relapse rate over 5 years. 
 Delays transition from relapsing-remitting to secondary progressive MS; fewer 

exacerbations longer time between exacerbations, less severe exacerbations, no 
increase in MRI lesion area. 

Interferon-beta-1a (Rebif®) 
 
 Slows progression of MS, decreases relapse rate  
 Increases time to first relapse, more relapse free periods, lower number of active 

lesions on MR. After a single neurologic episode, decrease rate of subsequent relapses. 
 
 Natalizuamab (Tysabri) 
 Relapse rate decreased by 68% at 1 year; decreases progression to disability. 

 

Glatiramer acetate (Copaxone) 

 Decreases relapse rate, decreases number and severity of exacerbations, • decreases 
number of new MRI lesions. 
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  عالمت درمانی:

Dalfampridine ER(Ampyra)  برای بھبود توانايی راه رفتن  ٢٠١٠در سالMS  در دوز
 Dalfampridine ERميلی گرم دو بار در يک روز پذيرفته شد.اين پيشنھاد ميکند که  ١٠

 attenuateليکژ از جريان ميشود که  يک وباعث ھدايت را در مسيرھای دميلينه شده تکثيرشده
ميشود و باعث بلوک ھدايت سيکنال به سمت پايين آکسون ميشود.فقط تعدادی از بيماران مستعد 

اثرات مھمی را در درصدی از بيماران با اين دارو  ٣اثرات مدوالتوری دارو ھستند. مطالعات فاز 
در مقابل پالسبو ھمراه بوده (responder)فوت در سرعت راه رفتن  ٢۵نشان داده که با بھبود 

  است.

،  MMT% است و بھبود در ٢۵ھا حدود  responderمتوسط تغييرات در سرعت راه رفتن برای 
12 item MS waling scale and subject  وclinical global impression نشان ميدھد

در مورد نشان دادن  چاپ شده ای  data که تغيير در سرعت به طور بالينی معنادار است. ھيچ
 nonيا ريسک افتادن را نشان نداده  و ھيچ يافته فوائد  ambulatory enduranceفوائد 

ambulatory measure  يا جمعيت ھایnon ambulatory .را نشان نداده است 

  و به صورت  می باشددارند  تشنجاين دارو کنترانديکاسيون برای بيمارانی که سابقه
  وابسته به دوز باعث افزايش ريسک ميشود.

 < ميليگرم ، دو بار در روز استفاده کنند. ١٠بيماران نبايد  
  اختالالتmod to sever رانس يکليه(کلcr>۵کنترانديکه است چونکه اين دارو در ٠ (

  سنجيد.  را Bun/Crابتدا بدون تغيير از کليه ترشح ميشود. اگر وضعيت کليه را ندانيم بايد 

ً کمی در سرعت راه رفتن در برخی بيماران  ميشود. اين باعث  MSاين دارو باعث بھبود نسبتا
سريعتر و بھبود فانکشن موتور ميشود. البته  mobility ،gaitبھبود زندگی بيماران با بھبود 

  اثرات مفيد آن بايد با عوارض و قيمت باالی آن قياس شود.

را می گيرد ، خيلی از  CNSبا پيشرفت مشکالت آسيب ھای نورولوژيک که به طور منتشر 
ارد و نياز به مقدار تالش بيشتری دمی تواند انجام شود اما نياز به فوکوس شديد  CNSفانکشن ھای 

  از بيمار دارد.

انجام مولتی  احتياج به انرژی افزايش يافته زيادی برای انجام کارھا دارد.و CNSتجمع مشکالت 
tasking  به راحتی ممکن نيستbrain reorganization   به عنوان يک نتيجه از

plasticity   رخ می دھد ، انجام وظايف ايزوله قابل انجام است ، اما به راحتی اجازهmulti 
tasking .نمی دھد  

Rehabilitation       
The Rehabilitation Approach  

Outpatient and Home-Based Exercise:  

  ھر بيمارMS  از برخی از فرم ھای ورزش لذت می برد.ورزش اثرات مفيدی بر ناتوانیMS 
وجود دارد که ورزش ھای ايروبيک باعث بھبود   و کيفيت زندگی آنھا دارد . شواھد قوی
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maximum exercise capacity  )vo2 max  برای افراد (ms  که قادر به راه رفتن
  ھستند می شود و عدم فعاليت اينھا را بدتر می کند.

  اطالعات کمی در باره تاثيرات ورزش در بيمارانMS semi ambulatory   وnon 
وجود دارد . اما اين مشخص است که آنھا فوائد زيادی کسب نمی کنند. که اين به اين علت می 

 trainingعضالنی را فعال کنند تا اثرات massنمی توانند  تواند باشد که آنھا به اندازه کافی
 multi داشته باشد. آنھايی که درجات بااليی از ناتوانی را دارند ، برنامه ھای سر پايی  

disciplinary  اما اين برنامه ھا به طور  می برند نتايج بھتری از ورزش به تنھايی ،
 . گسترده در دسترس نيستند

  

 باعث کاھش نسبی خستگی تمايل به ورزش MS  می شود. ورزش آئروبيک نقش مھمی در

  ھر ورزشی برای مورد خاصی بايد تجويز شود. که اضافه وزن دارند ، دارد. MSبيماران 

  آموزش ھای عضالت خاص برای بھبود ضعف فوکال توصيه می شود ، اين زمانی توصيه

  .می شود که خستگی يا حساسيت به گرما مساله ساز باشد

  ورزش ھای قدرتی عضالت باprogressive resisted exercise  در بيماران دارای

تکرار رژيم  ١٠شامل   set 3 انگيزه با اختالل خفيف يا حتی شديد می تواند موثر باشد.

عضله به ازاء ھر عضو  ٢مناسبی است که بايد عضالت بدقت انتخاب شوند ( بيشتر از 

در افزايش  resistiveھر جلسه نباشد ) ، ورزش ھای  عضو به ازاء ٢نباشد و بيش از 

  .قدرت  ممکن است موثر باشد ، حتی وقتيکه ضعف منتشر باشد 

  برای کسانيکه ھدف اوليه بھبودgait   .است ، ورزش بايد شامل ايستادن و راه رفتن باشد   

  ورزش ھایaquatic   ( شنا کردن ، ايروبيک در آب و در آب راه رفتن ) فرم ھای خوبی

انجام شود .  safeاز ورزش ھای ترکيبی خصوصا در آتاکسی است که بايد تحت نظر و 

حتی کسانيکه تترا پارزی دارند می تواند از خاصيت سبک شدن در آب برای تسھيل ايستادن 

برای کسانيکه به  بھره ببرند. ئل کمکی با کمک و استفاده از وسا  supineو شنا کردن 

 ٨۴درجه سانتی گراد ،  ٢٩گرما حساسند بايد استخری باشد که آبش خيلی گرم نباشد (حدود 

  .درجه فارنھايت ) 

  ترکيب arm-leg ergometry  .برای کسانيکه پارشيل پاراليز دارند مفيد است  

 را کاھش بدھد. يوگا ميتواند انعطاف پذيری  را بھتر کند  و اسپاسيته  

  راه رفتن در ھوای آزاد، ايروبيک وt'ai chi  .درتمرينات تعادلی مفيداست  

  ورزشھایactive  بار در ھفته  بايد انجام شود. ٣حداقل  



MULTIPLE SCLEROSIS	 	
 

Dr	Alireza	Ashraf	 Page	19	
 

  کشش مداوم)sustained stretching(   دقيقه بايد انجام شود با تاکيد بر  ٢٠برای

  پوستريور ران، کاف و عضالت پشت.

  در گذشته افرادsedentary  ورزشھای ايروبيک را در  سطحی که  راحت ترند شروع

  ورزش را ھر ھفته و يا ھر ماه می افزودند. intensityو  durationميکردند  و 

  تمايل به ورزش اگر که گروھی انجام شود بيشتر است مانند ائروبيک گروھی برای افراد

  ی منظم فعاليت فيزيکی آنھا شود.بايد شامل فرمھا ADLواضحا ناتوان ، 

 ورزشھایROM و passive stretching  نيز بايد انجام شود و ھمچنين فعاليت ھای ساده

  شدن گرفته شود. deconditionو  disuseنيز بايد انجام شود تا جلوی 

 بايد مکمل ورزشھايی شود که از   فعاليتھای تفريحیADL .حاصل می شود  

Management of Spasticity:  

اسپاسيتی يک افزايش وابسته به رفلکس ھای استرچ تونيک است.(تون عضله) که ناشی از افزايش 
hyper excitability اسپاسيتی ميتواند اثر فانکشنال مھمی در اختالل  .رفلکس کشش ميشود

gait  وADL  داشته باشد و ميتواند باعث درد شود. اسپاسيتی درMS ٨۴ (.شايع است %
 )اسپاسيته داشتند و يک سوم از بيماران فعاليتھای روزانه شان به خاطر آن کم يا از بين رفته بود.

  ارتباط خطی بين اسکورھای اسپاسيته و ناتوانی با اسپاسيتهlevel of 2  و بيشتر ديده
ھفته شده است.(اسپاسيته مرا مجبور ميکند که برخی از فعاليتھايم را تغيير دھم مثال يک 

  يا کمتر) که اين پيشگويی کننده برای احتياج به وسايل کمکی است.
 .درمان اسپاسيتی بايد برای بيمار و اھداف فانکشنال گذاشته شود، نه فقط برای کاھش تون 

اشت، د، ترانسفر)، بھبود مراقبت ( بھgaitبرای مثال، ھدف برای بھبود فانکشن (مانند 
dressing ) نشستن)، يا کاھش اسپاسم ھای دردناک)، بھبود پوزيشن.  

تون بيماران بايد در حالت استراحت و در ھنگام فعاليت ارزيابی شود. اين فرد درمانگر را قادر 
ميکند تا اثرات فانکشنال تون را بررسی کند و مشارکت تون ديناميک و / يا ديستونی  را ارزيابی 

  کند.

 د، به عنوان مثال تون اکستانسور ميتواند ترانسفر و فوائد بالقوه افزايش تون بايد مد نظر باش
gait در اين موارد درمان اسپاسيته ميتواند باعث ظاھر شدن .را در بعضی افراد بھتر کند

  ضعف و کاھش فانکشن شود.

  اين بر اھميت درمان اسپاسيته بر اساس اھداف فانکشنال و نه فقط برای کاھش تون تاکيد ميکند.

با يک برنامه کشش روزانه که تون را کاھش ميدھد و تغييرات بافت نرم ثانويه ( درمان اسپاسيته 
  نيوس ميشود)را کاھش ميدھد. اتککه منجر به کانترکچر مفصل در اثر کوتاھی موسکولو
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Pain   

، است MSيک سمپتوم شايع در آن سخت باشد.  manageميتواند کامالً شديد باشد و  MS درد در
% به عنوان سمپتوم ظاھر ٢٠% از بيماران درد مشخصی در گاھی از اوقات دارند و در ۵٠حدود 

% درد شديد داشتند و % ٢٧درد است.  ١٠ scaleاز  ۵.٢. شدت متوسط درد کننده بيماری است
  وزانه آنھا تداخل دارد.اين اعتقاد  را داشتند که درد با فعاليتھای ر ٢٠

Neuropathic Pain:  

  ی آن شامل: اھ مثال

 Trigeminal neuralgia 
 Chronic dysesthetic pain 
 Painful L'hermitte's phenomenon 
 Radicular pain 
 Pain associated with transverse myelitis. 

 MSال است که به خوبی در کنورالژی تريژمينال( تيک دولوره) يک سندروم درد پاروکسيس
شناخته شده است و به مداخالت فارماکولوژيک با داروھای ضد تشنج مانند 

. فرمھای خفيف تر به خوبی جواب ميدھد (Neurontin)و گاباپنتين  (Tegretol)کاربامازپين
اين درد با استفاده از بی حس کننده ھای موضعی بر روی منطقه تريگر بھتر ميشود ( مانند 

benzocaine ointment 20%(.  تيزانيدين وmisoprostol  از ساير گروھھای دارويی موثر
است. ريزوتومی با استفاده از گليسرول، درمان راديوفرکونسی ترمال، و جراحی برای موارد شديد 

  که به درمانھای معمول جواب نداده اند انجام ميشود.

ديده ميشود. بيماران  MSانتھاھا يک سندرم درد مزمن مداوم است که در  dysestheticدرد 
يک درد سوزشی (نوروپاتی) را شرح ميدھند. اندامھای تحتانی اغلب گرفتارند و بعد تنه و 

 “Rehab improves outcome in MS”  
Weakness and fatigue is seen in the lower extremities >> upper extremities. 
 A goal of rehabilitation in MS patients is to prevent deconditioning, disuse 

atrophy, and muscle weakness to maximize functional potential. 
Exercise improves conditioning but not weakness. 
 Aerobic training increases endurance. 
 Light progressive resistive exercises prevent disuse atrophy allowing for 

multiple periods of rest. 
 Do not exercise to the point of fatigue. 

Fatigue worsens with increased temperature, stress, and activity. 
 Swimming should be done at a cooler temperatures < 84 degrees. 
 Heat worsens the condition, secondary to delaying impulse conduction. 
 Only a slight increase in temperature is needed to result in conduction block. 
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در کورد و  MSاندامھای فوقانی گرفتار ميشود و با شروع ناگھانی رخ ميدھد. علت آن ضايعات 
CNS افسردگی ھا و ضد اضطراب ھا است اما بھبودی کامل ھمه عالئم  ميباشد. درمان شامل ضد

ممکن است  MSپزشکان بايد بدانند که تعداد کمی از بيماران مبتال به  به سختی بدست می آيد.
CTS  پيشرفته داشته باشند اما آنھايی کهCTS ..پيشرفته ندارند تعدادشان بيشتر است  

Musculoskeletal Pain    

  ھم ميتواند رخ دھد. MSموسکولواسکلتال که در جمعيت عادی رخ ميدھد در بيمارانھر بيماری 

 LBP يکی از شايعترين آنھا است که درMS  پيچيده تر است چون ساختمانھای زيادی
در ريسک بيشتری برای ھرنياسيون ديسک  MSميتواند منشاء توليد درد باشد. بيماران 

  زمينه اسپاسيتی تشديد ميشود. ھستند که به علت ضعف عضالت است که در

در زمينه استئوپروز به علت استفاده طوالنی از  Fxشن سدرد ميتواند به علت کامپر
  کورتيکواستروئيدھا رخ دھد.

ساير علل کمردرد مانند کمردرد مکانيکی، درد المانھای خلفی مثل سندروم فاست، درد مايوفاشيال 
افزايش استرسھای مکانيکال و عدم تعادل در فورس عضالت اين نتايج از  نيز ميتواند رخ دھد.

  ميتواند نتيجه ای از ضعف يا اسپاسيتی باشد.

، NSAIDمبتال به کمردرد به درمانھای استاندارد درد مانند ارتوزھای اسپاينال،  MSبيماران 
پوينت  و تزريق تريگر Stretchingآنالژزيک ھا، بلوک اسپاينال ، فيزيکال تراپی با ورزشھای 

مانند اسپاسيته پيچيده شود ميتوان از  upper motor neuronھا. اگر که درد با سمپتومھای 
داروھای اسپاسموليتيک استفاده کرد. اگر درد راديکولر نوروپاتيک مد نظر باشد ميتوان از 

  داروھای ضد تشنج استفاده کرد. 

Pain Resulting From Inflammation  

يک درد حاد ناشی از التھاب است. التھاب و دميلينيزاسيون در داخل نوريت اپتيک مثال تيپ
ساختمانھای حساس به درد عصب اپتيک يا در بافتھای اطراف آن است، و درد با حرکات چشم 

  شروع ميشود و يا تشديد ميشود. درمان با کورتيکواستروئيد اغلب موثر است.

Pain Related to Upper Motor Neuron Loss  

گزارش شده است. برخی از دردھا ثانويه به  MSاسپاسم و کرامپھای عضالنی در خيلی از بيماران 
 و داروھای اسپاسموليتيک درمان ميشود. stretchingاسپاسيتی رخ ميدھد و با 

  تيپ ديگر "اسپاسم عضله"  در اثرtonic spinal cord seizure رخ ميدھد که در
ميدھد. اين يک فرم ا ز دردھای نوروپاتيک است که رخ  MS% از بيماران ١٠کمتر از 

بيشتر به کاربامازپين و ساير ضد تشنجھا به جواب ميدھد.تيزانيدين نيز گاھی مفيد است 
  بخصوص برای انواع شبانه، چونکه تيزانيدين باعث اثرات خواب آلودگی نيز ميشود.

ميباشد که در درمان  cannabinoidساير روشھای درمان درد ھمراه با اسپاسم عضالنی شامل 
  .مفيد است MSھمراه با اسپاسم و اسپاسيته در برخی بيماران 
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است. اگر آنھا جلوی خواب مورد نياز را بگيرد، آنھا ممکن است پالستيسته مغز را مھار کند 
 deep ( است مغز موج آھسته موثرترين  مورد در نوروپالستيسته چونکه خواب عميق با

sleeps  Slow-wave(  
اين نشان دھنده اين است که  چگونه خيلی از بيماران باوجودضايعات متعدد و آتروفی مغز عملکرد 

  دارند.

در  اين بيماران خستگی زياد ، حافظه ضعيف ( در طی ويزيتھا به آن اشاره ميکند)، سعی ميکند که
  طول روز بيدار بماند، و نميتواند چند وظيفه را انجام دھد.

اينھا تخريب شديد نورونھای مغز دارند و به ھمين علت اينھا از پالستيسته مغز سود ميبرند، و در 
فانکشنال در طی انجام يک کار ساده  MRIاثر پالستيسيته تريسھای جديد مغزی فعال ميشود. 

نسبت به افراد  MSمعناداری قسمت بزرگتری از مغز در بيماران  موتور نشان داد که به طور
  نشاندھنده پالستيستی است. spreadکنترل فعال ميشود. اين کورتيکال 

  پالستيستی يک نوع ياد گرفتن جديد است، و شواھد نشان ميدھد که برخی از ياد گرفتنھای
ونھای کورتيکال نوسان کمتری جديد نياز به خواب دارد. در ھنگام خواب پتانسيل غشايی نور

. اين نشان دھنده اين است که نياز به (slow wave activity in EEG)دارد 
برای ايجاد پالستيسيتی سيناپتيک جديد است. فعاليت اموج آھسته در ھنگام  offlineپروسه

  خواب برای تقويت حافظه جديد برای پالستيستی مغز الزم است.

 fairly immediateی نشان داده که بعد از يادگيری مطلب جديد نياز به مطالعات حيوانی و انسان  
sleep  است تا مطالب جديد را کد گذاری کند. خواب برای تقويتmemory trace  ) ھای جديد

  .پالستيستی) ضروری است

 ی نورودژنراتيو مانندا ايجاد پالستيستی يک پروسه الزم در بيماريھMS  است و اين نشان
دھنده نياز اين بيماران به خواب متوالی است. شايد تمايل اين بيماران برای خواب يک پروسه 

که احتياج به ھوشياری برای MSجبرانی بيولوژيک برای پروسه ھای ترميمی باشد. بيماران
آنھايی که فعاليت شغلی يا داليل ايمنی دارند از داروھای افزايش دھنده بيداری سود ميبرند. 

  .چنين احتياجی ندازند از تکنيکھای حفظ انرژی سود ميبرند

ساير وضعيتھای مديکال مانند دپرشن، که در خستگی موثر است بايد تشخيص داده شود و درمان  
  شود.

  balanceو gait,mobilityتوانبخشی 

به علت کانترکچر ، ضعف ، اسپاسيته، خستگی، اختالل حس عمقی،  MSدر  gaitاختالل 
 ديسفانکشن مخچه و وستيبوالر، اختالل بينايی و ناتوانی در انجام چند فعاليت رخ ميدھد.

  دارند. gaitدرجاتی از اختالل  MSحدود سه چھارم از بيماران 

  :  MSدر مقايسه با افراد سالم بيماران 

 Show decreased stride length 
 Increased steps per minute (cadence) 
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 Slower free speed walking rates 
 Less rotation at the hips, knees, and ankles (stiffer gait) 
 Increased trunk flexion 
 Reduced vertical lift in center of gravity 
 Overall, they take short quick steps and lack full joint range of motion 

  مھمترين سکل اختاللgait و باالنس افتادن است.  

بيشترين فعاليتھايی که منجر به افتادن ميشود در ھنگام جابجايی رخ ميدھد ( مانند رفتن به 
رختخواب، دوش گرفتن يا نشستن روی صندلی) ، بيشترين علت افتادن لغزش پا در ھنگام راه 

ساير علل قابل توجه شامل عدم توجه کافی، عجله و عدم استفاده از  دنبال خستگی است. رفتن به
  وسائل کمکی، و احساس سرگيجه و سبکی در سر است.

استراتژی جلوگيری از افتادن بايد به صورت فردی برای ھر بيمار تنظيم شود و شامل گرفتن شرح 
.به عنوان مثال ببينيم و ترانسفر است gait حال و انجام معاينه مناسب شامل ارزيابی فانکشنال

، ضعف فلکسن ھيپ، کاھش حس، استفاده نامناسب و ناکافی از  foot drop افتادن بيمار به دنبال
وسائل کمکی ، و يا خستگی است.اھميت پرسش در مورد خستگی و درمان آن از طريق تکنيکھای 

  حفظ کننده انرژی و دارو چندان تاکيد نشده است.

  اختالل باالنس بھترين پيشگويی کننده افتادن است که نياز به استفاده از وسائل کمک راه رفتن
تاکيد کند.جلوگيری  gait stabilityدارد.توصيه برای وسائل کمک راه رفتن بايد بر افزايش 

 tub، و تجھيزاتی مانند grasb bar لاز افتادن در خانه نيازمند ايجاد تغييرات در خانه شام
bench  و سيستمھای آگھی دھنده در مورد افتادن است.ارتوزھا نقش مھمی در درمانMS 

برای اين بيماران تجويز کرد که باعث بھبود فانکشن بيماران  AFOدارند. اين مھم است که 
  بايد در حد تحمل باشد و بيمار آن را بپوشد. AFOشود و البته 

 functional electrical stimulation موجود است.( مانند exoticخيلی از ارتوزھای 
orthoses(  

نباشند بيمار آن را fitھرچند که اينھا باعث بھبود فانکشن ميشود اگر که راحت نباشند و به خوبی 
  نميپوشد.

 AFO  باعث کنترلfoot drop  و کنترل اسپاسيته ديناميک ميشود. ارتوز اپتيمال برای اين
که به کنترل مچ و زانو کمک ميکند ، custom molded plastic AFOبيماران يک 

  .را فراھم ميکند stabilityرواتوم را ميکاھد و کژنور
  ضعف فلکسور ھيپ درMS ايع است و اخيراً ارتوزھا برای جبران اين ضعف استفاده ش

است که برای بھبود جلوبردن اندام استفاده  hip flexion assistميشود. اين ارتوز 
  ميشود.

ھمراه با استفاده از وسائل کمکی و ارتوز مناسب   gait retrainingتوانبخشی با ھدف خاص برای 
 gaitھای ورزشی غير اختصاصی بدون وسائل کمک آمبولشن برای پيشرفت  برنامه مھم ميباشد. 

  بدون تاثير است.

Tremor Management  
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 action tremorدرجاتی از ترمور ديده شده است. اين ترمور MS% از بيماران ٣٠در نزديک به 
سال بعد از  ١١معموالً  ميشود. manageاست و ميتواند يکی از سمپتومھايی باشد که به سختی 

از شروع بيماری ترمور فرد شروع ميشود و اغلب بازوھا را بيشتر از سر، تنه، ويا پاھا گرفتار  نذشتگ
  ميشود.

 ٨و ترمور شامل  MSتوانبخشی بيماران بستری  در مورد درمان آتاکسی در اثر يک مطالعه در مورد 
و وزن گذاری) و   dampingجلسه نيم ساعته کار درمانی ( پوسچرال ديناميک، تجھيزات تطابقی،

نسبت  ADL scaleگروه مداخله تفاوت معناداری در  روز کاری انجام شده است. ٨فيزيوترا پی برای 
  به گروه کنترل داشتند. ھمچنين بھبود معناداری در فعاليت و خستگی داشتند.

Weighted wrist cuff  و ويلچرھای سنگين بيشترين متد بالينی مورد استفاده برای کاھش
dampening .ناشی از ترمور آتاکسيک است  

 ثر آن شک وجو دارد.ايزونيازيد و پروپرانولول را نيز ميتوان تجويز کرد البته در مورد ا  

THC  ترکيبی از ماری جوانا است که در يک مطالعه اثر مناسبی برMS داشته است.  

 Deep brain stimulation  اثر ثابت شده ای بر درمان ترمور پارکينسونيسم دارد و در
نيز بررسی شده است. تحريک عمقی مغز باعث از بين بردن ترمور در بيش از  MSترمور 

است که به درستی انتخاب  MS% از بيماران ٧٠% و بھبود فعاليتھای روزانه در بيش از ٨٠
  .شده اند

  MSکار درمانی برای 

تمايل دارند که فعاليتھای روزانه شان را در سطح پايين تر از تواناييھای فيزيکيشان   MSبيماران 
   و مشکالت شناختی ھميشه برای اين ناھماھنگی عامل دانسته نميشود.انجام دھند 

يک متا آناليز که نشان داد که يک برنامه درمانی بر اساس  کاردرمانی اثرات مثبت قوی بر 
.اما شواھد کمی برای اثرات کار درمانی به تنھايی بدون اپرچ درمان گروھی دارد MSسمپتومولوژی 

  دارد.دوجو 

  کاردرمان معموالً اصول حفظ انرژی را به بيمارانMS  4ياد ميدھد.اين اصول درPs  خالصه
  ميشود شامل

1- Planning (organizer, day planner, work planner, activity station in 
home) 

2- Prioritizing (is this task necessary?) 

3- Pacing (budget energy throughout the day and week) 

4- Positioning (proper body mechanics, workplace ergonomics) 
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که در آن تکنيکھای حفظ انرژی به صورت ھر ھفته يا ھر دو ھفته ، در جلسه يک  RCTسه مطالعه 
ھفته فالوآپ نشان  ۶ھفته به بيماران آموزش داده شد و کاھش در خستگی ، ظرف  ٨-۶ساعته برای 

 داده شد.

مثبت در درمان محسوب  پايدار ماندن فانکشن به عنوان يک نتيجه MSدر بيماريھای پيشرونده مانند 
  ميشود.

Cognition:  

% بيماران  ۴٠است.  بيش از  MSاختالل شناخت شامل کاھش حافظه يک مشکل اساسی در بيماران 
دارند اختالل  EDSS<3.5در حقيقت  در بيمارانی که  درجات مختلفی از اختالل حافظه را دارند .

  يماری ارتباط دارد.است. در برخی از بيماران اختالل شناختی با مدت زمان بخفيف شناختی آنھا 

.يک ميماند intactشود چونکه مھارتھای گفتاری تقريباً  missممکن است اختالل شناختی به راحتی 
در بيماری که گفتار روان و لغتھای خوب به کار ميبرند ، اين نظر در مورد آنھا وجود دارد که شناخت 

  آنھا نرمال است.

پرسش در مورد شرايط شغلی بيمار ميتواند راھنمايی برای پی بردن به مشکل باشد. شغلھای رقابتی 
  يفه ای دارد.ظچند و اقتصادی موجود احتياج به سطح خاصی از فعاليتھای climateبخصوص در 

 مشکالت شناختی در بيماران باMS  در ابتدا با آسيب در انجام فعاليتھای شغلی خود را نشان
نشان ميدھد که حافظه بيشترين جايی است که   MS ھد. بررسی نوروسايکولوژيک بيمارانميد

ممکن است اين اختالل bedside memoryيا  standard officeآسيب ميبيند. تستھای 
  را نشان ندھد، چونکه بيماران اطالعات فوری را فراموش نميکند.

آيتم را به خاطر بياورد ،  ٣دقيقه  ۵ھنگامی که در بررسی وضعيت منتال از بيمار ميخواھيم که بعد از 
  دھند.  که آسيب جدی به حافظه دارند ميتواننداينکارراانجام MSخيلی از بيماران 

  با توجه به مارکرھایMRI .اختالل شناختی با آتروفی مغز بيشتر از تعداد ضايعات ھمبستگی دارد  

درمان اين ضايعات در ابتدا شامل اين است که بدانيم آسيب اختصاصی چيست؟ سپس از 
pacing,memory book, environmental restructuring  و فوکوس بر جايگزين برای آسيب

.توجه بر درمان دپرشن، خستگی،،و عدم تحمل گرما نيز بايد باشد. ھمه اينھا ميتواند استفاده ميکنيم
  .شناختی شود باعث اختالل

 مطالعات جديدتر نشان داده که فقط INF B1b   وNatalizumab  باعث بھبود فانکشن
وجود ندارد اما  MSبرای بھبود حافظه در  FDA approveشناخت ميشود. ھيچ داروی 

) به اضافه donepezil[Aricept]ترکيب داروھای مورد استفاده در آلزايمر (
memantine[Namenda] ممکن است کمک کننده باشد.  

Mood  

  % از آنھا افسردگی داشتند.۴١.٨دپرشن يک مشکل شايع در اين بيماران است. 

  آنھا دو پيک دپرشن داشتند، به طور زودرس در شروع بيماری و به طور ديررس در مراحل پيشرفته.
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  دپرشن درMS  ھم عللsituational سی ررو ارگانيک دارد.و بMRI  نشان داده که
  مرتبط است. T2ارگانيک ماژور دپرشن با ميزان ضايعات در 

  بيماری در کورتکس پری فرونتال تحتانی مديال چپ و آتروفی در منطقه قدامی چپ تمپورال
  .پيشگويی کننده ھای مستقلی برای دپرشن ھستند

درمان شامل داروھای ضد افسردگی و مداخالت رفتاری مانند مشاوره است.يک مطالعه کوچک نشان 
  ھا مقدم است. SSRIبر تجويز  cognitive behavioral therapyداد که 

  تجويزپاروکستين در بيمارانMS ن مفيد است.بيمارانيکه اظھار ميکند خسته شمبتال به دپر
ھستند ممکن است دپرس باشند و بايد از اين نظر بررسی شوند.ھنگامی که ضد افسردگی 

SSRI  ميخواھيم بدھيم بايد از نوع انرژی زا(مانند پاروکستين) آن باشد.اين دارو در بيمارا
  نيکه خستگی و دپرشن را با ھم دارند مفيد است.

  .ختی ممکن است خود را به صورت افسردگی نشان دھد اختالالت شنا

Speech AND swallowing  

تواناييھای عمومی گفتار در اکثريت اين بيماران در رنج نرمال ميماند.مشکل اصلی گفتار اينھا عدم 
 است. (يا خيلی آرام است يا خيلی بلند) volumeتوانايی کنترل 

مشخص ميشود.البته ديس  mixedبا ديس آرتری سربالر اسپاستيک  MSآسيب تيپيک گفتار در 
  .يع استشا آرتری فالسيد نيز ميتواند رخ دھد. آپراکسی ، آنوميا و آفازيا کمتر 

در  quantitative water testاست.  MSبيماری  درديسفاژی يک تظاھر تھديد کننده حيات 
ديسفاژی را نشان داد البته نصف آنھا فاقد شکايت مرتبطی ھستند. آندوسکوپی MS% از بيماران ۴٣

% از بيماران ١١و  non ambulatory% از بيماران ۴٨نازوفارنژيال فيبراپتيک ديسفاژی را در 
ambulatory   نشان داد. ھنگاميکه ويدئوفلوروسکوپی استفاده شود اغلب بيمارانMS  که بدون

بلع اغلب بيشتر از فاز فارنژيال و ازوفاژيال  oralاز ابنورماليتی را داشتند.فاز عالمت ھستند درجاتی 
ابنورمال است. مايعات بيش از جامدات دردسر ساز ھستند البته در اکثر بيماران ديسفاژيک ھر دو 

  ابنورمال است .

  دربارهchokingشن يا بلع مشکل در ي، آسپيرreview of system در بيماران  روتين 
بايد پرسيد. در صورتيکه ريس فاکتورھايی که در باال گفتيم وجود داشته باشد بايد بيمار را 

ارجاع کرد.ھنگامی که  speech and swallowing برسی از نظر  سريعتر برای
  و بيشتر باشد ويدئوفلوروسکوپی توصيه ميشود. ۵.٧ EDSSديسفاژی باشد و 

قوام آنھا باعث بھبود بلع در کسانی ميشود که  و intakeتکنيکھای پوسچرال و اصالح حجم 
 دارند.  moderateتا  mildديسفاژی 

 Postural techniques  
 Modification of intake volume and consistency through speech and 

swallowing therapy 
Heat sensitivity AND thermoregulation  



MULTIPLE SCLEROSIS	 	
 

Dr	Alireza	Ashraf	 Page	29	
 

  .عدم تحمل گرما است MSاز مشخصه ھای بيماران  يکی

دمای مغز و نخاع خيلی ثابت نگاه داشته ميشود حتی با ورزش شديد يا سرد کردن. محتمل است که 
ميشود که اثرات اندوکرين و  circulating agentسرد کردن باعث تغيير در ھورمونھا يا 

  .ستآدرنرژيک دارد. نورآدرنالين (نوراپينفرين) و ھورمونھای تيروئيدی مد نظر ا

  عدم تحمل به گرما يک سمپتوم شايع در بيمارانMS  است و دورکردن گرما يک تکنيک موثر
برای درمان بيماران با تظاھرات شديد است. به ھرحال پراکنده کردن گرما در طوالنی مدت راه 

  حل عملی نيست. دوری از محيط گرم يک جزء مھم در استراتژی توانبخشی است.
 Cooling vest  ياheat extraction units  برای بيماران دچار عدم تحمل گرما بايد

برای بيماران  validتجويز شود. تجويز پزشک برای تھويه ھوای محيط  يک ابزار عملی و 
 حساس به گرما است.

 Sipping a slurry of ice chips  , cool beverage. .ميتواند موثر باشد  
  ديسفانکشن مثانه و روده

% از بيماران وجود دارد. بيش از ٣۵شايع است و از شروع بيماری در  MSه در سمپتومھای مثان
و فرکونسی مختصری شايعتر از  Urgencyپيدا ميکنند..  voiding% بيماران  سرانجام اختالل ٨٠

بايد شامل بررسی سمپتوم ھای  MSيک ارزيابی توانبخشی اوليه افراد سمپتومھای انسدادی است. 
داشته  voidingاورولوژيک باشد و پزشکان بايد آستانه پايينی برای چک حجم باقيمانده مثانه بعد از 

يک رنج از   UDSبه طور روتين کنتراورسی وجود دارد. study. در مورد انجام يوروديناميک باشند
،مابقی ديس سينرژی  MSو سوم از بيماران فته ھا را نشان ميدھد: ھايپر رفلکسی دترسور در دا ي

اسفنکتردر ابتدا  -دترسور سينرژی دترسور دارند. اگرديس hypo contractilityاسفنکتر يا  -دترسور
کامل  MS،spinal cord interruption تعداد اندکی از بيمارانباشد با گذشت زمان تغيير نميکند. 

شامل مشخص  Managementرار کردن ارادی ميماند. و اد  دارند و در آنھا حداقلی از حس مثانه
و  continenceاست و و کمک به نگھداری  bladder sphincter dysfunctionکردن نوع 

   انجام شود:زير  است. اين  ميتواند با اين روشھا  upper urinary tractدوری از عوارض 

 Measures as timed voids زمان بندی شده ا درار کردن بصورت    
 Kegel exercises 
 anticholinergic medication 
 Intermittent catheterization program 
 Continent diversions 
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    بھبود تعامل اجتماعی و شغلی

از نظر ما يک برنامه شغلی موثر شامل يک برنامه اقتصادی رقابتی است برخی از فعاليتھای شغلی 
ی و رزرو شناختی در مراحل اوليه بيماری در مغز فرد مبتال به ميتواند باعث نوروپالستيستی جبران

MS .شود  

فاکتور ديگر که بايد مورد توجه قرار بگيرد سن بيمار است. ھنگامی که بيمار پير باشد عوارض 
نسبت داده شود. اين  MSديگری نيز ممکن است رخ دھد. خيلی از اينھا قابل درمان است و نبايد به 

برای افراد ديگر نيز ميتواند رخ دھد مانند ديابت، بيماری ھستند بيماران در معرض مشکالت پزشکی 
ميشود آنھايی است که سمپتوم نورولوژيک ايجاد ميکند.  missقلبی و آرتريت. بيشترين مشکالتی که 

، سرويکال ميلوپاتی و CTSشود شامل مي miss بيشترين مواردی که ما پيدا کرديم که در اين بيماران
  .تنگی کانال نخاعی کمری است

بقيه عمرشان را با اين بيماری ميگذرانند  پس بھتر است که سالمت عمومی شان  MS بيماران مبتال به
يک بيماری تمام عمر است بايد توانبخشی و  MSه کرا ارتقا بخشند تا بتوانند بھتر زندگی کنند. چون

  داشته باشند.  درمان تمام عمر
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