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: «بازتوانی عصبی»عنوان نخستین نشست هم اندیشی اساتید علوم پایه و بالینی در پژوهشکده علوم مغزو  اعصاب  

 

(Personalized medicine in multiple sclerosis) 

 

عالئم گوناگونی گردد.این  دتوایمیون است که با درگیری سیستم اعصاب مرکزی می تواند سبب ایجایک بیماری ا بیماری ام اس

بیماری بصورت عمده نسل جوان را درگیر می کند.این بیماری با درگیری مناطق مختلف سیستم اعصاب مرکزی می تواند سبب 

ی نسلی مهم در جامعه بکاهد.همین موضوع بار اقتصادی زیادی را یکاهش کیفیت زندگی در افراد جوان شده و بدین گونه از کارا

 ه تحمیل می نماید.نیز به جامع

د توجه بوده و تحقیقات بسیاری جهت از بین بردن عالئم و کنترل بیماری و در نهایت درمان آن رولذا درمان این بیماری بسیار م

جدی در  یصورت می گیرد.اما علی رغم همه ی این تحقیقات و رشد روزافزون داروهای مصرفی هنوز ما با مشکالت و سواالت

ی و پاتوفیزیولوژی یک بیماری بشدت پیچیده بوده و یرا بیماری ام اس از لحاظ اتیولوژی ام اس روبرو هستیم.زبرخورد با بیمار

برخورد بهینه با این بیماری را برای پزشکان و محققان دچار  موضوع  فاکتورهای متعددی در ایجاد آن دخیل می باشند.همین

ن مبتال نمی به ام اس مبتال  و فرد دیگر به آ فرد می دانیم که چرا یکله تشخیص بیماری هنوز ما نمشکل می نماید.در مرح

 ام اس شناخته نمی شوند. بعنوان از نظر بالینی هیچ گاه ،شود.یا چرا بعضی از افراد علی رغم د اشتن پالکهای مرتبط در مغز

ی را درمان نماید و اریمب ی تواند اینمشکل عمده بعدی در مقوله درمان است.اوال علی رغم این همه داروی جدید هیچکدام نم

ی متفاوت می گردند. همچنین هیچکدام از این داروها بر فاز نورودژنراتیو یدرصدها ها سبب کنترل بیماری باداروی این همه 

ن حاضر به آته شود.اما آنچه در حال بیماری ام اس باید بدان پرداخ اینها مشکالت و سواالتی است که دربیماری اثر ندارند.همه ی 

 در بیماری ام اس می باشد. Personalized Medicineخواهیم پرداخت بحث 

یر مطالب زیادی در مورد نحوه داروهای مورد استفاده در ام اس بطور روزافزونی بر تعداد آنها افزوده می شود.لذا در سالهای اخ

نشریات معتبر به چاپ رسیده است.انتخاب داروها بر اساس طیف ن و در نهایت چگونگی تغییر آن در شروع دارو ، مونیتور کردن آ

مترها شامل جنس، سن، شدت بیماری، مرحله بیماری، بیماریهای همراه دیگر و اوسیعی از پارامترها صورت می گیرد.این پار

سبب بهبودی قابل  بیماریک  خصلتهای بالینی و رادیولوژیکی است.علی رغم همه ی این توجهات بارها دیده شده که یک دارو در 



مترهای ذکر شده با بیمار قبلی تقریبا مشابه است اثر عکس اتوجه شرایط وی و همین دارو در بیماری دیگر که شرایط آن از نظر پار

داشته است. از این رو در سالهای اخیر توجه زیادی به بیومارکرها در درمان بیماری ام اس شده است.این بیومارکرها خود طیف 

ر ای گرفته تا ژنهای مورد بررسی.هدف از این بررسی های وسیع رسیدن به چیزی است که یعی را شامل می شود: از نمای ام آوس

Personalized medicine  در درمان بیماری ام اس نامیده می شود.در واقع محققا بدنبال آن هستند که مشخص کنند دقیقا

 با عوارض کمتر بیشترین اثر دهی را داشته باشد.برای یک بیمار ام اس چه دارویی می تواند 


