
 (وز، تصلّب متعدّد شرائین مغزرُلِسکِل اِ، مالتیپِ  MS) بیماری اِم اِس

 : MSخصوصیات بامیری 

. بامیری ِام ِاس سه مرحهل دارد: أ .محهل، 3ری عود کننده و هببود ایبنده است، . بامی2، .بامیری غری پیش بیین است1

 خاّص اترهای عصیب است.. بامیری خود امیین است که محهل به چریب 4، ب.عود، ج.خاموش

 :MSعالمئ بامیری 

. اتری دید )معموال 3، . عدم تعادل در حرکت2ساعت طول میکشد،  24.گز گز انگش تان دست و پا که معموال 1

. اب َخم 7.معموال این بامیری در جواین بیشرت است، 6، . خس تگی مفرط5، . ضعف اندام دست و پا4یک چشم(، 

میشود نظری برق گرفتگی؛ زیرا پالک های انحیۀ گردن مانع عبور جراین پالس های الکرتیکی کردن گردن، لرزش پیدا 

 میشود، و این حالت مرحلۀ قبل از ِام ِاس است.

 روحیّات هر بامیر )از مجهل بامیر ِام ِایس(

ری و در صدد درمان اناکر بامیری، خشم نسبت به خدا و مردم و ...، افرسدگی به خاطر دارا بودن بامیری، پذیرش بامی

 برأ مدن

 MSعوامل تشدید کنندۀ بامیری 

ضعف اعصاب، اسرتس )نگراین مس متر(، اضطراب )دلهره(، خود خوری، درگریی ذهین، غّصه خوردن، حبث های 

 بیهوده، تغذیۀ انمناسب )ترانس چریب ابال، رسخ کردین، غذای مانده، اسانسهای ش مییایئ(، مواّد ُدخاین )ُدخانیات( أ فیوین

 .دس تگاه تناسیل(3.جماری ادراری، 2. انیش از رسماخوردگی، لوزه ها، سینوسها، 1و روان برگردان، عفونتهای متعّدد )

 دارند( MS)بامیرهیایی که عالمئ شبیه بامیری  MSبامیرهیای مقّّلِ 

 بامیرهیای روماتولوژی، لوپوس، بامیرهیای خود امیین، بامیرهیای عفوین

 )دکرت محمّد عیل حصرائیان متخّصص مغز و أ عصاب و ِفلُوشیب ِام ِاس( جدیددر پزشکی  MSدرمان 

، سه داروی 2013و  2012ش مییایئ تزریقی بود، ویل در سال  قمل داروی 4میالدی  2005ات سال برای درمان 

 عالمئ ِام ِاس را مک میکند. %60که داروهای بس یار گرانقمییت است و ات  هخورایک )کپسول و ...( ساخته شد

 از مجلۀ داروها در درمان ِام ِاس، أ مپول زیفرون است.

* ِغالِف میلنی روی سلّولهای عصیب که انزک شود ای از بنی رود، بامیری ِام ِاس اجیاد و تشدید میشود، ذلا پرفسور 

ع میلنی روی پارچۀ چس بانیده شده بر خبشی از بدن )مثال ابزو( و جذب سلّویل این کریس توف سلامج اب قرار دادن مای

 مایع از طریق پوست، عوارض ِام ِاس را اکهش داده است.

 درمان اکمل ندارد بلکه کنرتل شونده است. MS: در پزشکی جدید بامیری توجه



 در درمان آن: اهلل سید حسن ضیائی تاستاد عالّمه آیبیان نظریّۀ 

 مواردی که ابید پرهزی شود:

 )قند، شکر، شریینیجات قنادی هاو...(قندهای ش مییایی  .1

 (و ... سانسهای ش مییایی )أ مبیوه های ش مییایی، نوشابه های گازدار، بستین های صنعیتا .2

 (ترانس چریب ابال )ته دیگ، خامه، رسشری، لکه پاچه، جگر س یاه، موز، روغن جامد، انواع ُسس .3

 قهوه، شالکت، اکاکئو، نساکفه( ،اکفئنی زاید )چای پر رنگ، چای مانده .4

 .اسرتس و اضطراب نداش ته ابش ید ذلا بامیر ابید در حمیط و مجع أ رام ابشد .5

أ ن  زردۀ LDL)) به مهراه پیاز خورده شود ات مه لکسرتول بد ابر در هفته بیشرت نشود و حمتا  2ختم مرغ اگر میخورید   ر:تذکّ 

 ّ  ب رشائنی ابشد.از بنی برود و مه ضّد تصل

 موارد ذیل مرصف شود:

 .مت خشک یعین ابدکش کردن مفید استجحا .1

 .ط اب یک قاشق مرابخوری عسل أ ویشنمک چرب خملو ۀ صبحانه یک لیوان شرِی اتز .2

 یک قاشق چاخیوری پودر گل راعی به مهراه عسل أ ویشن.صبح  .3

 .ه ،خملوط اب یک قاشق مرابخوری عسل أ ویشنبِ  ۀاس تاکن ای یک لیوان أ ب میونه یک وسط روز ای عرصا .4

 .گل هبارانرجن به مهراه عسل أ ویشنل مغرب یک قاشق چاخیوری پودر او  .5

 .طبیعی خملوط اب عسل أ ویشن ۀرس ید ۀ وقت خواب یک لیوان أ ب سیِب اتزش بها بعد از شام ات .6

 سرییک پَر ، متوّسط زپیابه مهراه غذا: یک عدد  .7

 ساعت دو لیوان بنوش ید( 6لیوان أ جبوش ولرم )یعین هر  4لیوان أ ب،  4.در ش بانه روز 8

 ، ای نصف اس تاکندر یک اس تاکن أ جبوش َدم شود سپس خملوط اب عسل میل شود ابدرجنبویهقاشق چاخیوری پودر  نصف .9

 میل شود. أ ن طبیعی عرق و ای یک اس تاکن

 ساعت یکبار میل شود(. 12. میوۀ اجندان یکبار اب ختم خربزه، و ابر دیگر اب مصغ عریب خبورید )یعین هر 10

 أ رتیشو، پُواُرو، حرشف، خربق(. جوشاندۀ کنگر فرنگی )کنگر حصرایئ، کنگر بس تاین، 11

برابر(، سائیده  2برابر( + هلیلۀ س یاه ) 2برابر( + َصرب زرد ) 2برابر( + ُسوَرجنان ) 1. خملوط این چهار مورد: قُولَنجان )12

ده برابر( خملوط منوده و خوب به مه مزیند و َحّب )به اندازۀ خنود( درست کر  2َازَرق ) پودر شود، و أ ن را اب ِلعاِب ُمقلِ شده و 

ّران(: ُمُقّل َازَرق را در أ جبوش َازَرق )= ُمّر= ُمّر َمّکی = َانُگوم = مصغ شریابۀ درختچۀ خاردار مُ  و میخورد. طرز هتیّۀ لعاب ُمقلِ 

 رخیته پس از چند دقیقه، لعاب پس میدهد.


