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:  مقدمه

مولتیپل اسکلروزیس(MS )تأثیر عمده ای بر زندگی بیماران و خانواده های آنها دارد.

 دهدتحت تاثیر قرار میرا، مبتالیانآینده ای مبهمایجاد باسیر غیرقابل پیش بینی آن.

 این بیماری انجام شده استشناخت و درمانزمینه یدرزیادیپیشرفت های طی سال های اخیر.

بیماری، در زمینه ی تشخیص، تغییر در روندمی توانندپرستاران،بخصوصبهداشتیمراقبت های متخصصان

. به بیماران و خانواده های آنها کمک کنندارائه مراقبت های حمایتی، و افزایش کیفیت زندگی،

؛ زیرا زمینه ی با چالش های زیادی روبرو هستند، پرستاران ام اس در سرتاسر جهانلذاMS به سرعت در حال

.  تغییر است، و پرستاران باید با این تغییرات هماهنگ شوند



:  عناوین

MSپاتوفیزیولوژی –اپیدمیولوژی -تعریف •

 MSتظاهرات بالینی در •

MSتشخیص و درمان های موجود در •

MSتازه های تشخیص و درمان •

MSعوارض و پیش آگهی در •

MSتازه های مراقبت پرستاری در •

(  LTC)مراقبت های طوالنی مدت •



:  آناتومی دستگاه عصبی

:که عبارت اند ازمی شوند، به دو بخش تقسیم دستگاه عصبی 
:  مرکزیدستگاه عصبی •

.تشکیل شده استنخاعومغزازکه 
:دستگاه عصبی محیطی•
کهشده است؛ جفت رشته های عصبی نخاع تشکیل ۳۱و مغزی جفت رشته های عصبی ۱۲از که

.مغز و نخاع را به سایر قسمت های بدن ارتباط می دهند
طالعات بخش حسی ا. استحسی و حرکتی :  اصلیشامل دو بخش محیطی دستگاه عصبی•

، و(حس پیکری و حس احشایی)اندام های حس را به دستگاه عصبی مرکزی هدایت می کند 
گاه بخش حرکتی ارسال پیام عصبی را به اندام های حرکتی بر عهده دارد و خود شامل دو دست

.دستگاه عصبی خودمختارودستگاه عصبی پیکری:مستقل می شود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9








:تعریف
•MS بیماری است که با از بین رفتن پیشررونده غشرای میلرینCNS بره واسر ه ی عملکررد سیسرتم ایمنری

بی و دور ترا دور رشرته هرای عصرباشرد، میلین ماده ای متشکل از چربی و نیز پروتئین می . مشخص می شود

چرار از بین رفتن میلین انتقال ایمپرالس هرا را در طرول عصر  د. معینی را در مغز و طناب نخاعی می پوشاند

. اختالل می نماید

علت بیماری ناشناخته •

: عوامل خطر 

      ژنتیک

 عوامل محی ی (کمبود ویتامین-کمبود نورآفتابD)-عوامل ویروسی(EBV- Varicella zoster)

 (رژیم غذایی پرنمک در نوجوانی-مصرف سیگار–چاقی ) شیوه ی زندگی



اپیدمیولوژی
•MS می کندبروز ( سال50-۲0) سال ۳5تا ۲5می تواند در هر سنی ایجاد شود، اما عمدتا در بزرگساالن جوان بین.

. از مردان مبتال می سازدسه برابر بیش را زنان •

الیا، خر  اسرتوا ماننرد اروپرا، جنروب اسرتردور از در نقراط بیشتر . بیماری دارای پراکندگی جغرافیایی در سراسر جهان است•

. در آسیا کمتر است. نیوزیلند، شمال آمریکا شیوع دارد

جدیرد هززار مزورد 8و هرسرالهباشرند هزار نفر در آمریکا مبتال به مولتیپل اسکلروز 500که تقریبا تخمین زده می شود •

.در آمریکا استعلت ناتوانی سومین . شودشناسایی می 

نفرر،   ۱00000نفرر در 5-74وجود دارد؛ شیوع ایراندر  MSهزار بیمار مبتال به 500به قری   MSاطالعات انجمن طبق •

سراالنه ( . 87/۱00000.)اسرتدر من قه اصفهان از شریوع بیشرتری برخروردار ، که ( بیشترین میزان ابتال در خاورمیانه) 

. به آمار مبتالیان ایران اضافه می شودنفر 5000

. نفر مرد بودند۲۱9۱۳زن و 65۱۱۱شده اند که MSنفر عضو انجمن های 870۲4، ۱۳98تا خرداد سال •



:  پاتوفیزیولوژی

از نظر وجود آنتری ژن هرا و CNSمغزی عبور می کنند، وظیفه ی آنها کنترل نمودن –حساس شده از سد خونی Tو Bهای سلول •

باقی مانده و به ارتشاح عوامل دیگری که موجر  از برین رفرتن CNSحساس شده در Tسلول های MSدر . سپس ترک ناحیه است

.  سیستم ایمنی می شوند، کمک می نمایند

را پوشش که در حالت عادی اکسون) میلین هاو التهاب نیز به نوبه ی خود گردد، می التهاب ی سیستم ایمنی منجر به بروزحمله •

دن میلین در را که به تولید کرالیگودندروگلیالو سلول های ( نمایندداده و به سرعت انتقال ایمپالس ها در طول اکسون کمک می 

CNSمی پردازند، از بین می برد.

ظاهرات گوناگونی و بسته به نوع اعصاب آسی  دیده تنموده، فرآیند دمیلینیزاسیون در جریان انتقال ایمپالس های عصبی وقفه ایجاد •

. را به وجود می آورد

ای بینرایی، ، کیاسمای بینرایی و راه هربینایی اعصاب : دسته از مناطقی که بیشتر دچار این عارضه می شوند عبارتند از آن •

باالخره در نهایت اکسون ها خود نیز دژنرره شرده و آسری  هرای دایمری و غیرر قابرل . طناب نخاعیو مخچهمخ، ساقه ی مغزی و 

. برگشتی را ایجاد می نمایند



اسرت ( ندهفروکش کن)میان موارد باال، شایع ترین نوع ام اس، نوع عودکننده بهبودیابنده از 
و پرس است، معروف ام اس خوش خیم درصد موارد دیده می شود و به 85که در بیش از 

نروع پیشررونده عرود . درصد شیوع در رتبه دوم قرار داد۱0از آن ام اس پیشرونده اولیه با 
( MSدرصد موارد 5.)می گویندفرم بدخیم کننده را 

- RIS ( Radiologic Isolated Syndrome)

- CIS( Clinically Isolated Syndrome)



: تظاهرات بالینی

دارد و نشرانه هرا چنران ضرعیفسیری خرو  خریم در برخی بیماران بیماری . الگوهای متفاوت زیادی تظاهر پیدا می کنندMSجریان بیماری در •

بهبرود درصد موارد رونرد بیمراری دارای85در . هستند که بیماران در صدد درمان یا برخوردار شدن از مراقبت های پزشکی و بهداشتی بر نمی آیند

ده و است ب وری که در فاصله مابین دوره وخامت بیماری، بهبودی به وجود می آید، اما نقایص ایجاد شده باقی مانر( RR-MS)مجدد عود –نسبی 

. به مرور زمان افزایش می یابد

ه هرای نشران. یا تلفیق ضایعات به وجود آمده می باشرند(پالگ) نشان دهنده ی محل ضایعهمتعدد و گوناگون هستند و MSو نشانه های عالیم •

: اصلی که بیشتر گزار  می شوند عبارتند از

که به انرزوای نشانه ای است) دردافسردگی، ضعف، بی حسی، اشکال در برقراری هماهنگی و عدم تعادل، ، (ناتوان کننده ترین نشانه) خستگی •

دیگرر . امل باشدو کوری ک( اسکوتوما)اختالالت بینایی می تواند شامل تاری دید، دو بینی، لکه های کور در میدان بینایی(. اجتماعی بیمار می انجامد

. پارستزی، دیس استزی و نیز عدم تشخیص موقعیت فضایی بدن: تظاهرات حسی عبارتند از

به . وددر بعضی موارد درد با اپیوئیدها، داروهای ضد تشنج و ضد افسردگی ها کنترل می ش. های روزانه نیاز دارندمسکن به MSبسیاری از مبتالیان •

. پیدا می شودجراحی ندرت برای ق ع مسیرهای انتقال درد نیاز به



:  بررسی و یافته های تشخیصی

 توجه به یافته های بالینی

MRI  و تشخیص پالگ های متعدد در سیستم عصبی و مشاهده

LP  الکتروفورز و م العاتCSF ولین که دسته جاتی از ایمنوگلوبر)کلونال –که وجود دستجات الیگو

Gرا (  ی اسرتکه به یکدیگر متصل هستند و نمایانگر ناهنجاری و عملکرد غیر طبیعی سیسرتم ایمنر

. نشان می دهند

 از تست های عصبی روانی برای بررسی اختالالت شناختی ضروری استاستفاده.

ی زنران و گرفتن تاریخچه ی وضعیت جنسی، به شناسایی تغییرات بوجود آمده در عملکردهای جنس

. کمک می کندMSمردان مبتال به 

آزمایش خون



:بررسی و یافته های تشخیصی

یرو و زود رس نیز از این جهت حائز اهمیت است که در بدو امر بیماری جنبه التهابی داشرته و در نهایرت وارد مرحلره دژنراتتشخیص •

خیرر معیار هرای تشخیصری ظررف چنرد دهره اعلت، به همین . تخریبی آکسون و میلین می شود که درمان مؤثر و قابل قبولی ندارد

پذیرفتره شرد و در نهایرت در سرال  MSبا ویژگی باالی تشخیصری در مرورد معیار مک دونالد ۲00۱تکامل یافت تا اینکه در سال 

. مورد تجدید نظر قرار گرفت۲005

( : DIS)مکانگستردگی در (  DIT)زمانبر دو اصل کلی استوار شده است، گستردگی در  MSتشخیص معیار مک دونالد در •

ز با اسرتفاده ا)را به شکل بالینی و یا تحت بالینی  CNSدر حداقل دو محل متفاوت از ( عود)دو حمله این معنا که بیمار حداقل باید به 

سایر علل و تشخیص های افتراقی در مورد وی رد شرده و بهتررین . را تجربه نماید( CSFتجزیه ،MRIمعیار ها و شواهد فرا بالینی نظیر 

.باشد MSتشخیص در مورد وی 

.می شودبر این اساس با یکی از پنج حالت زیر روبه رو خواهیم شد که در هر مورد بسته به شرای  ، آزمایشات تکمیلی درخواست•





تشخیص های افتراقی

 عفونتCNS ( سفلیس –الیم–HIV )
 بیماری های التهابیCNS  (SLE– بیماری –سندرم شوگرن –واسکولیت –سارکوئیدوز

( بهجت
 (  مایلوپاتی ارثی) بیماری های ژنتیکی

 (  لنفوما–متاستاز ) تومور مغزی
 کمبود امالح ( کمبود ویتامینB12–کمبود مس )
 (  فتق دیسک) آسی  ساختاری به مغز و نخاع

 دیگر بیماری های ایجاد کننده دمیلینیه غیر ازMS (انسفالومیلیت  )



درمان 
. وجود نداردMSبرای درمان قطعی •

.تاسدرمان موارد حاد تشدید بیماری و نیز کنترل نشانه های مزمن ، تاخیر در پیشرفت بیماریشامل اهداف درمان •

.استدارویی و غیر دارویی رسیدگی به این بیماران در برگیرنده ی راهکارهای •

: وجود داردMSبرای درمان دارویی دو نوع کلی •

 DMT( Disease Modifying Therapy)

 SMT( Symptom Management Therapy)  

سردگی، بروز حالت سفتی و اسپاسم، خستگی، اف: های شایعی که نیازمند مداخله می باشند عبارتند از نشانه •

از او، به ت تداوم حمایی برنامه های فردی فق  برای رفع نشانه ها در بیمار و آتاکسی؛ کلیه اختالل در عملکرد مثانه و 

.است تغییرات شناختی ویژه در راب ه با افراد دچار 

.درمان سریع بهتر از درمان دیرهنگام، و درمان دیر هنگام بهتر از هرگز درمان نکردن است



 MSکه در درمان ( DMT)بدناز جمله داروهای تنظیم کننده سیستم ایمنی 
:استفاده می شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد

(Interferon Beta Preparations)بتا اینترفرون  •
(Dimethyl Fumarate)دی متیل  فومارات •
Natalizumab))ناتالیزوماب •

(Alemtuzumab)آلمتوزوماب •
(Fingolimod)فینگولیمود •
Glatiramer)گالتیرامر استات • Acetate)
(Ocrelizumab)اوکره لیزوماب •
(Teriflunomide)تری فلونوماید •

وهای تنظیم باید تحت درمان با دارهستند، بیمارانی که به ام اس نوع عودکننده بهبود یابنده مبتال همه ی 
دودی این البته داروهای باال عالج بخش ام اس نیستند و صرفاً تا ح. کننده سیستم ایمنی قرار گیرند

.بیماری را کنترل می کنند



داروهای تزریقی زیرپوستی و عضالنی

از جملرهفرآورده هزای اینترفزرون بتزاواستاتگالتیرامر 
پوسرتی قدیمی ترین و اصلی ترین داروهای تزریقی عضالنی یرا زیر

.هستند که مورد استفاده قرار می گیرند

اینترفرون  بتا
اینترفررون و (  (Interferon beta-1b)بی -۱اینترفرون بتا 

فرآورده اصلی هسرتند دو (  (Interferon beta-1a)آ -۱بتا 
.که در درمان ام اس مورد استفاده قرار می گیرند

از جملره اولرین داروهرای تنظریم کننرده بی-۱اینترفرون بتا 
افرت سیستم ایمنی بدن بود که برای درمران ام اس تأییدیره دری

بره صرورت تزریرق بری -۱تأثیر اسرتفاده از اینترفررون بترا . کرد
.زیرپوستی در م العات مختلفی اثبات شده است



داروهای تزریقی وریدی

جمله داروهایی که بصورت تزریق وریدی در درمان ام اس مورد استفاده قرار می گیرند از •
:می توان به موارد زیر اشاره کرد

 ناتالیزوماب(Natalizumab)
 آلمتوزوماب(Alemtuzumab)
 اوکره لیزوماب(Ocrelizumab)
 ریتوکسیماب(Rituximab)

 میتوکسانترون(Mitoxantrone)

.، کمتر مورد استفاده قرار می گیردعوارض قلبیامروزه میتوکسانترون به دلیل 



داروهای خوراکی

برای درمان ام اس نوع عودکننده بهبودیابنده تأیید FDAجمله داروهای خوراکی که توس  از •
:شده اند می توان به موارد زیر اشاره کرد

 دی متیل  فومارات(Dimethyl fumarate)
 تری فلونوماید(Teriflunomide)
 فینگولیمود(Fingolimod)
 سیپونیمود(Siponimod)
 کالدریبین(Cladribine)

.داروهای فوق خوراکی بوده و برای درمان ام اس تایید شده اندهمه ی 



:  کنترل نشانه ها
یرق به شمار می آید که می تواند بصورت خوراکی یا تزرسفتی و اسپاسم است، داروی انتخابی برای درمان حالت های GABAکه یک آگونیست ( لیورزال) باکلوفن: اسپاسم•

یماران دچار اسپاسم ب. هم استفاده می شود( دانتریوم) ، و دانترولن(فلکس–زانا ) ، تیزانیدین(والیوم) برای درمان اسپاسم از بنزودیازپین. مورد استفاده قرار گیردداخل نخاعی 

. می باشندبلوکه کردن اعصاب  و تدابیر جراحی شدید و کونتراکتورهای شدید ناتوان کننده، نیازمند 

) آمانترادینتوسر  )Healthy eating  ،Drugs، ورزش، CBTمداخالت شراملفعالیت های روزانه زندگی بیمار تاثیر می گذارد، بر به دلیل التهاب هیپوکام ، : خستگی•

. درمان می شود( آمپیرا) یا دالفام پریدین( سایلرت) ، پمولین(سمیترل

:افسردگی•

آدرنرژیکمسدود کننده های بتا : داروهای درمان کننده ی اتاکسی عبارتند از . عارضه ای مزمن است و بیشترین مقاومت را نسبت به درمان داراست:  آتاکسی•

( .  کلونوپین–کلونازپام ) و همچنین بنزودیازپین ها( نورونتین) ، ضد تشنج ها(ایندرال–پروپرانولول ) 

مثانره وداروهای آنتی کلینرژیک ، مسدود کننده های آلفا آدرنرژیک، داروهای ضد اسپاسم و راهکارهای غیر دارویی برای کنتررل مشرکالت روده واز : مشکالت روده و مثانه•

ی کردن ادرار از می توان برای اسید. عفونت دستگاه ادراری نیز اغل  به سایر اختاللت عصبی به وجود آمده اضافه می گردد.  کمک به دفع ادرار و موفوع می توان استفاده نمود

.  آنتی بیوتیک ها در موارد مقتضی مورد استفاده قرار می گیرند. آسکوربیک اسید استفاده نمود تا بدین ترتی  احتمال رشد باکتری ها نیز کاهش یابد





Medications

• ACTH

• Glucocorticosteroids

• Immunosuppressant: azathioprine (Imuran), cyclophosphamide (Cytoxan)

• Cyclophosphamide

• Antispasmodics to treat muscle spasms

• Medications to deal with bladder problems: anticholinergic or cholinergic 

depending on problem experienced by client



پیش آگهی بیماری ام اس چگونه است؟

می توان به بهبودی نسبی در دوره حاد دست یافت، اما پیش بینری زمران عرود بعردیحداقل MSبیماری در •

.غیرممکن است

۳8ا در فرم پیشرفته ثانویه پس از تشخیص تر. سال کمتر از افراد عادی است۱4تا7امید به زندگی این بیماران •

.سال هم زندگی کرده اند

40ز سن ، شروع قبل اجنس مونثعواملی که منجر به پیش آگهی بهتر می شوند و عاقبت بهتری دارند شامل •

.سالگی و تظاهر با اختالل بینایی یا حسی به جای تظاهرات مخچه ای یا پیرامیدال می باشد

نیمری از بیمراران بره ، تقریبرا سال پس از بروز نشانه هرا ۱0هرچند بعدا درجاتی از ناتوانی ایجاد می شود، اما •

.ناتوانی خفیف تا متوس  دچار می شوند

در . ری بجنگردو بیمار باید با حفظ روحیه خود با این بیمااست؛ بسیار متفاوت عاقبت بیماران ام اسبنابراین•

.این بیماری، حفظ روحیه و داشتن خلق و روان باال می تواند بسیار تاثیر گذار باشد



نقش پرستار

مراقبت نرولوژیک 

مراقبت تسکینی 

بازتوانی 

Long Term Care



فرآیند پرستاری

بررسی •

تشخیص •

برنامه ریزی •

(حمایت و بازتوانی–آموزش –مراقبت ) مداخالت پرستاری  •

ارزشیابی •





:  تشخیص های پرستاری

در تحرک بدنی در ارتباط با ضعف، فلج خفیف عضالت، اسپاسم و سفتی، افزایش وزن اختالل •

خ ر بروز آسی  دیدگی در ارتباط با اختاللت حسی و بینایی •

تم عصبی در ارتباط با بروز اختالل در عملکرد سیس( احساس فوریت ادرار، تکرر، بی اختیاری، یبوست) اختالل در دفع ادرار و مدفوع •

اختالل در ارتباط کالمی و خ ر آسپیراسیون در ارتباط با درگیر شدن اعصاب جمجمه ای •

کانفیوژن مزمن در ارتباط با اختالل عملکرد مغز •

 MSت ابق فردی غیر موثر در ارتباط با نامشخص بودن سیر •

 MSاختالل در کنترل امور مربوط به خانه بیمار در ارتباط با محدودیت های جسمی، روانی، اجتماعی ایجاد شده در اثر •

احتمال بروز اختالالت جنسی در ارتباط با درگیر شدن نخاع یا واکنش های روانی نسبت به بیماری•



مداخالت پرستاری 

روحری از یک برنامه اختصاصی شامل فیزیوتراپی،توان بخشی و مسائل آموزشی همراه با حمایت•

ا یک برنامه آموزشی در زمینه ی مراقبت نیز بره اجررا در مری آیرد تر. بیمار، به اجرا در می آید

یمراری بتواند با مشکالت فیزیولوژیکی، اجتماعی و روانشرناختی همرراه برا بMSبیمار مبتال به 

.  مزمن کنارآید

کزی را فعالیزت فیزی، درد، خستگی و نیز داشتن مشرکل در راه رفرتن مری تواننرد افسردگی•

کری و با کمک به بیمار جهت کنترل این نشانه ها مری تروان سر ع فعالیرت فیزی. دهندکاهش 

.  احساس سالمت عمومی را در وی افزایش داد



تحرک بدنی ارتقای •
ورز  •
کاهش اسپاسم و بروز کونتراکتورها •
فعالیت و استراحت •
تغذیه •
(مانند زخم فشاری) به حد اقل رساندن اثرات ناشی از عدم تحرک •
از آسی  دیدگی پیشگیری •
بهبود کنترل روده و مثانه •
کنترل مشکالت به وجود آمده در عمل بلع و بهبود برقراری ارتباط •
بهبود عملکردهای شناختی •
تقویت مکانیسم های ت ابقی •
بهبود روند رسیدگی به امور خانه •
(  و منسچوریشنMS–و بارداری MS) ارتقای عملکردهای جنسی •



نمونه رژیم غذایی

ه، حداقلی شامل مصرف نان سبوس دار به طور روزانرژیم این . استتغذیه مدیترانه ای رژیم مناسبی برای بیماران ام اس چرب و رژیم کم رژیم غذایی •

مرباخوری قاشق 4تا ۳مقدارعدد میوه، 4تا ۲سبزیجات خام خرد شده یا نصف این مقدار سبزیجات پخته و لیوان 4تا ۳از میوه و سبزی خام یعنی 

چربلیوان شیر و ماست کم ۲-۳عدد آجیل خام، لبنیات حدود ۱0-۱۲، روزانه روغن زیتون

ایهای آزاد، سرخو، قزل آالی رودخانه ،ماهی شامل ماهی تن دارند ۳که امگاشود بار در هفته ماهی چرب مصرف 2غذایی هفتگی مواد •

و نیز ترمرغ مثل گوشت شدارند در اولویت هستند گوشت پرندگان که آهن بیشتری و آن دسته از ترجیحاً بوقلمون بار در هفته ۱-۲گوشت پرندگان •

. مرغ های محلی، بقیه روزهای هفته گیاه خواری شود

بدن مرت   B12به همین دلیل باید س ع آهن و س ع ویتامین. مصرف شود( بار۳-4ماهی )شود و کمی گوشت قرمز و حبوبات بیشتر مصرف سویا •

.نشودکنترل شود تا فرد دچار اشکال 

.حبوبات خیلی عالی هستند .تر استکنگر و مارچوبه مفید در میان سبزیجات همه نوع مفید است اما •

زردچوبه، زعفران، دارچین،  .کم آبی بدن می تواند خستگی و عفونت های ادراری را تشدید کند. بدن بسیار مهم استتأمین مایعات و آب کافی برای•

.جزء ادویه جات مفید هستند اما مصرف نمک را کاهش دهیدسیاه دانه و کنجد 





Standardized prevalence and incidence in Europe are 101.8 and 4.44 per 100,000 
people, respectively. In Iran, the prevalence is 54.51 and the incidence is 5.87 per 100,000 
people. The prevalence of multiple sclerosis in southeastern Iran is in the medium range.
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