బ్రెయిన్ హెల్త్

మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ను(నాడీశాఖలమీద తొడుగు క్షీణించినందువలన కలుగు
కండరబలహీనత) కలిగి ఉన్న వ్యక్తుల కొరకు ఒక గ�ైడ్
జార్జ్ పెప్పర్
హెల్మట్ బట్జ్ క్యూవెన్
సుహాయిల్ ధిబ్-జాల్బట్
గావిన్ గియోవాన్నోనీ
ఈవా హవ్ర్డోవా
జెరెమీ హో బార్ట్
గిసేలా కోబెల్ట్
మారియా పియా సో ర్మానీ
క్రిస్టో ఫ్ థల్హీమ్
ఆంథో నీ ట్రా బౌల్సీ
టిమోతీ వాల్మెర్

ఎంఎస్ బ్రెయిన్ హెల్త్ కార్యకాలాపాలు మరియు సహకారక వస్తువులకు నిధులను అబ్వీ, ఎక్టెలియన్
ఫార్మాస్యూటికల్స్, సెల్జీన్ మరియు సనోఫీ జెంజ�ైమ్ మరియు బయోజెన్. ఎఫ్.హాఫ్మన్-లా రోష్,
మెర్క్ కెగాఏ మరియు నోవార్టిస్ నుంచి విద్య గ్రాంట్
లు ద్వారా జారీ చేశారు, వీరెవరూ ఇందులోని
సమాచారాన్ని ప్రభావితం చేయలేదు.
సనోఫీ జెంజ�ైమ్ ద్వారా తెలుగు అనువాదం అందించబడింది.

బ్యి
రె న్ హెల్త్: మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్తో ఉన్న వ్యక్తుల కొరకు ఒక గ�ైడ్

ఈ గ�ైడ్ గురించి

మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్త
 ో(ఎంఎస్) తో ఉన్న వ్యక్తులకి సహాయపడటానికి , వాళ్ళ యొక్క మెదడును సాధ్యమ�ైనంత
ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉంచుకోవచ్చని అర్ధంచేసుకోవడానికి మరియు నిపుణుల నుండి సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడానికి
ఇది ఉపయోగపడుతుంది. బ్రెయిన్ హెల్త్ నివేదిక నుండి సిఫారసులను ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తులు ఏవిధంగా
అభ్యాసంలో పెడతారనేది ఇది వివరిస్తుంది: మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ విషయంలో సమయం ప్రముఖమ�ైనది.
ఎంఎస్తో జీవించడం యొక్క వాస్త వాలు అవగాహన ఉన్న వ్యక్తుల యొక్క అంతర్జా తీయ సమూహం ఈ గ�ైడ్ ను
రూపొ ందించింది. ఎంఎస్తో ఉన్న వ్యక్తులు, రోగి సంఘాలకు చెందిన ప్రతినిధులు, వ�ైద్యులు, పరిశోధకులు, ప్రత్యేక
నర్సులు మరియు ఆరోగ్య ఆర్థిక శాస్త వ
్ర ేత్తలు ఈ సమూహంలో ఉన్నారు.
చికిత్సాపరమ�ైన వ్యూహాన్ని సమూహం సిఫారసు చేసింది, దీనిలో:
 పేజీ 3 యందు ఆరోగ్యవంతమ�ైన మెదడు కొరకు పాటించవలసిన జీవనశ�ైలిని మరియు ఇతర వ్యాధుల చికిత్స
గురించి వివరించియున్నది.
 పేజీ 4 యందు ఎంఎస్ వ్యాధిలో చికిత్స పనిచేస్తుందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రణాళిక తెలుపబడినది.
 పేజీ 5 యందు రోగి తెలుసుకొనవలసిన మరియు నిర్ణ యించుకోనవలసిన ప్రణాళిక తెలుపబడినది.
 పేజీ 6 యందు నరాలవ�ైద్యుని యొక్క తక్షణ సూచనలు మరియు వ్యాధినిర్థా రణ.
 పేజీ 6 యందు సరియ�ైన సమయంలో డి ఎం టి చికిత్స గురించిన వివరములు ఉండెను.
 వ్యాధి యొక్క అన్ని దశల వద్ద మెదడు ఆరోగ్యం యొక్క ప్రా ముఖ్యతను తెలుసుకోవడం (పేజీలు 7–8).
ఎంఎస్ కి ప్రసతు ్తం ఏ శాశ్వత పరిష్కారం లేనప్పటికీ, వ్యాధితో ఉన్న వ్యక్తులు జీవితకాలం తమ మెదడు ఆరోగ్యాన్ని
మెరుగుపరచుకోనుటకు తగిన చర్యలను తీసుకొనుటకు సహాయపడడం మా యొక్క లక్ష్యం.

ఈ పుస్త కం చదివిన తరువాత మీరు ఏమి చేయవచ్చు?

ఎంఎస్తో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు
 ఎంఎస్ ప�ై మెదడు ఆరోగ్య దృష్టికోణంను తెలుసుకోండి మరియు ‘మెదడుకు-ఆరోగ్యవంతమ�ైన’ జీవనశ�ైలిని
అలవరచుకోండి .
 మీకు ఏ విషయం ముఖ్యమ�ైనదని మరియు చికిత్స ద్వారా మీరు ఏమి సాధించాలనుకుంటున్నారనే దానిని
ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులకు వివరించండి.
 మీకు అర్థ మయిందని మరియు బాగా తెలియచేయబడిందని మీరు భావించే వరకు ప్రశ్నలను అడగండి.
 వ్యాధి లక్షణాలు, చికిత్స దుష్ప్రభావాలు మరియు ఇతర వ్యాధులు ఏవ�ైతే మీ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం
చేస్తా యో, వాటి యొక్క వివరములు ,డ�ైరీ ద్వారా పరిశీలన చేయుట సులభము.
 మీ ఎంఎస్ గురించి తెలియచేసతూ ్ ఉండండి, తద్వారా మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో మీ చికిత్స గురించి
మీ నిర్ణ యాన్ని మీరు పంచుకోవచ్చు.
వ్యాధినిర్థారణ దశలో ఉన్న వ్యక్తులు
 మీరు వెంటనే నరాలవ�ైద్యులను (ప్రధానంగా ఎంఎస్లో ప్రత్యేకమ�ైన న�ైపుణ్యతను కలిగి ఉన్నవారు)
సంప్రదించి వారి సలహాలను, పరీక్షల లభ్యతను తెలుసుకొనవలెను.
 వీల�ైనంత త్వరగా డిఎంటితో చికిత్సను ఆరంభించండి (వర్తిస్తే).
ఎంఎస్ యొక్క పునరావృత రకాలతో ఉన్న వ్యక్తులు
 మాగ్నటిక్ రిజోనన్స్ ఇమేజింగ్ (ఎంఆర్ఐ) మెదడు స్కాన్ల ను ఉపయోగించి మీ ఎమ్ ఎస్ పరిశీలనను
చర్చించండి మరియు ఫలితాల ద్వారా మీరు ఏమి తెలుసుకున్నారనే దానిని అడగండి.
 మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ, మెదడులో వ్యాధి పెరుగుదల కొనసాగటం గురించి ధ�ైర్యంగా చర్చించడం
ముఖ్యం.
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సానుకూల జీవనశ�ైలి ఎంపికలు మీ మెదడును
వీల�ైనంత ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడవచ్చు

ఎంఎస్తో ఉన్న వ్యక్తులలో బాగా పనిచేసే ఆరోగ్యకరమ�ైన మెదడు కలిగి ఉండడం ముఖ్యం. మీ ఎంఎస్ వ్యాధినిర్థా రణ
ఏద�ైనప్పటికీ, మీ మెదడును వీల�ైనంత ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి మీరు తీసుకోగలిగిన ఆరు సానుకూల చర్యలు ఇక్కడ
ఇవ్వబడ్డాయి.
మీరు వీల�ైనంత చురుకుగా ఉండడం
ఏరోబిక్ ఫిట్నెస్ యొక్క అధిక స్థా యిలు వేగవంతమ�ైన సమాచార ప్రక్రియ మరియు సంరక్షించబడిన
మెదడు కణజాలంతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి.1,ఏ ఇది ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తులు మెదడు ఆరోగ్యం
కాపాడుకోవడానికి చురుకుగా ఉండడం సహాయపడుతుందని ఇది సూచిస్తుంది.
మీ బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోండి.
ఊబకాయము ఎంఎస్ గాయాల(తీవ్ర హానికరమ�ైన భాగాలు) సంఖ్యతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.2
మీ మెదడును చురుకుగా ఉంచుకోండి
జీవితాంతం అనుసరించడం ద్వారా ఎంఎస్ లోని సంధాయక సమస్యలను ఎదుర్కొనడంలో విద్య,
చదవడం, అలవాట్
లు (హాబీలు) మరియు కళాత్మక లేదా సృజనాత్మక కాలక్షేపం సహాయపడతాయి.
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పొ గత్రాగవద్దు
పొ గత్రా గని ఎంఎస్ వ్యక్తుల కంటే పొ గత్రా గు వారిలో కనిపించునవి - తగ్గిన మెదడు పరిమాణము2, అధిక
పునరావృత పెరిగిన వ�ైకల్య ఉధృతి8,9, పెరిగిన గ్రహణశక్తి సమస్యలు10, తగ్గిన మనుగడ.11
మీరు ఎంత మద్యపానం చేసతు ్న్నారనే విషయం ప�ైన దృష్టి సారించండి.
మద్యపానం ఎక్కువ మోతాదులో సేవించడం ఎంఎస్ఉన్న వ్యక్తులలో జీవితకాలాన్ని తగ్గిస్తుంది.11
మీ డాక్టరు సూచించిన ఇతర మందులను తీసుకోవడం కొనసాగించండి.
మీకు ఇతర వ్యాధులు ఉంటే, వాటికి సంబంధించి మందులు ,సూచనలు ,జాగ్రత్తలు తీసుకొనవలెను.
అధిక రక్త పో టు, అధిక కొలెస్ట్ రా ల్, గుండె వ్యాధి మరియు డయాబెటిస్ వ్యాధులు ఎంఎస్ వ్యాధిని
ప్రభావితం చేస్తా యి.

మీరు ఏమి చేయవచ్చు?
శారీరకంగా

చురుకుగా ఉండడం, మీ బరువును నియంత్రణలో ఉంచడం, మీ మనస్సును చురుకుగా ఉంచడం,
పొ గత్రా గకుండా ఉండడం, మీరు ఎంత త్రా గుతున్నారనే దానిని గమనించడం మరియు మీ కొరకు సూచించిన
ఏవ�ైనా మందులను తీసుకోవడం వంటివి ఉండే మెదడుకు-ఆరోగ్యకరమ�ైన జీవనశ�ైలిని అలవరచుకోండి.

ఆరోగ్యంగా ఉన్న వయోజనుల వయసు పెరుగుతుండడంతో కొంత మొత్తా లలో మెదడు కణజాలంను కోల్పోవడం సాధారణమ�ైనప్పటికీ,
ఎంఎస్తో ఉన్న వ్యక్తులలో ఈ ప్రక్రియ మరింత వేగవంతంగా జరుగుతుంది (పేజీలు 7–8 చూడండి).
ఎ
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ఎంఎస్ వ్యాధిలో రోజూవారి పరిశీలన ముఖ్యము.
జీవితాంతం మెదడు ఆరోగ్యాన్ని గరిష్టం చేయడానికి చికిత్స పనిచేస్తోందో లేదో చూడడానికి ఎంఎస్ను పరిశీలించడం.
మీ వద్ద ఉన్న పుస్త కంలో మీ గురించి, మీ వ్యాధి గురించి సమాచారం , పరీక్షలు మరియు వాడిన మందులు గురించి
వివరాలు ఉంచాలి.
పునరావృతాలు మరియు వ�ైకల్యం పురోగతి వ్యాధి క్రియాశీలతను సూచిస్తా యి – మరియు వాటిని పరిశీలించడం
ద్వారా మీరు సానుకూల చర్యను తీసుకోవచ్చు. ఎం ఎస్ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు (చిత్రం 1),12,13 దుష్ప్రభావాలు
మరియు ఇతర వ్యాధుల వంటి విషయాల యొక్క ఎం ఎస్ పుస్త కం (డ�ైరీ) ను నిర్వహించడం మీకు
సహాయపడుతుంది.
¢¸ïOµÀvhµ

DhµÅhµ
¶ªAlû¸±ÀµÀOµ
¶ª¶¢À¶ªïvÀ

nlµñqÒ¶¢tfµAvÑ ¶ª¶¢À¶ªïvÀ

È¢±¼àSÐ

mÍ»pêhÐ
OµÃfº¶m lµÅ»¨àvÑ¶pA

Cn±ÀµÀAiñhµAS¸
Jfµ¶¢fµA/sû¹¢ÐlÉöS¸vÀ

C»ªæ±µËÈ¢À¶m VµÃ¶pÁ

C¶ªê¶¨àAS¸ ¶¢Ãd

lµöAlµö VµÃ¶pÁ

£ÀASµfµAvÑ EsìAl¼
ËvÇAS¼Oµ¶p±µËÈ¢À¶m ¶ª¶¢À¶ªïvÀ

tSµÀ¶¢ÁS¸ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ
mÍ»pêhÐ OµÃfº¶m sÇgÀOµÀvÀ

¶¢gÀOµÀ
¶¢ÀÃh¸ñ¶¥±ÀµÀ ¶ª¶¢À¶ªïvÀ

n¶pÁghµ vÉOµqÒ¶¢fµA

ÊpñSµÀ ¶ª¶¢À¶ªïvÀ
Êpv¶¢ËÈ¢À¶m ¶ªAhµÀv¶mA

IAfµ¶mÀ
hµdÀàOÐvÉOµqÒ¶¢fµA

mÍ»pê

Cv¶ªd

¢¸ï±ÀµÃ¶¢Ãné
hµdÀàOÐvÉOµqÒ¶¢fµA

చిత్రం 1. సానుకూల చర్యను
తీసుకోండి. ఈ లక్షణాల కొరకు
ప్రధానంగా ఆకుపచ్చలో
చూపించిన వాటిని,12,13
చూడండి, మరియు మీ
ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో
అపాయింట్మెంట్ల వద్ద
చర్చిండానికి ఎంఎస్ డ�ైరీను మీ
వద్ద ఉంచుకోండి.
జియోవనోని జి ఇతరులు
మరియు ఆక్సఫో ర్డ్ ఫార్మాజేనేసిస్
ల అనుమతితో అవసరమ�ైన
మార్పులతో వ్రా యబడింది .
బ్రెయిన్ హెల్త్: మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్
లో సమయం ముఖ్యమ�ైనది ©
2015 ఆక్స్ ఫో ర్డ్ ఫార్మాజెనెసిస్
లిమిటెడ్.

పేజీ 7–8 మరియు చిత్రం 2 లో ఎం ఎస్ వ్యాధి తీవ్రత , తక్షణమే ప్రభావం చూపనప్పటికీ ,తరువాత మొత్తం
మెదడు మరియు వెన్నుపామును దెబ్బతీస్తుంది. గాయాలు (ఆకస్మిక దెబ్బతిన్న భాగాలు) మరియు మెదడు
కణజాలం నష్టం పునరావృతాలను మరియు వ�ైకల్యం పురోగతిని అంచనావేస్తా యని చూపబడింది.14 అందుచే ఎంఆర్ఐ
మెదడు స్కాన్ల ను నూతన గాయాలను చూడడం కొరకు ఉపయోగిస్తా రు. సాఫ్ట్ వేర్ ఉపయోగించడం ద్వారా మెదడు
కణజాల నష్టాన్ని పరిశీలించడం సాధ్యపడుతుంది.
చికిత్సకు ఎంఎస్ తగువిధంగా స్పందించడం లేదనే ముందస్తు హెచ్చరికలను ఇవ్వడానికి వ్యాధి క్రియాశీలత యొక్క
క్రమవారీ పరిశీలన సహాయపడుతుంది. ఎం ఆర్ ఐ ద్వారా వ్యాధి నియంత్రణలో లేదు అని తెలిసినప్పుడు, సరియ�ైన
సమయంలో డి ఎం టి వ�ైద్యానికి మారడం ముఖ్యము .దానికొరకు, సమయోచితమ�ైన చర్య అవసరము.
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మీరు ఏమి చేయవచ్చు?

లక్షణాలు, దుష్ప్రభావాలు మరియు ఇతర వ్యాధుల వంటి మీ ఆరోగ్యం మరియు శ్య
రే స్సును ప్రభావితం
చేసే విషయాల యొక్క ఎంఎస్ డ�ైరీను ఉంచుకోండి. మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో ఈ సమాచారాన్ని
పంచుకోండి.
మెదడుకు-ఆరోగ్యకరమ�ైన జీవనశ�ైలిని కొనసాగించడం మరియు లక్షణాలను తగ్గించే డిఎంటి మరియు
మందులను తీసుకోవడం వంటి వ్యూహాలను మీ ఎంఎస్ నిర్వహణ కొరకు చర్చించండి .
మీ ఎంఎస్ను పరిశీలించడానికి వారు ఎలా ప్రణాళిక చేయాలనుకుంటున్నారనే దాని గురించి మీ ఆరోగ్య
సంరక్షణ నిపుణులను అడగండి. మీ వ్యాధి ఎంత ఉధృతంగా ఉందో తెలుసుకొనుటకు, క్రమవారీ ఎంఆర్ఐ
స్కానుల అవసరాన్ని చర్చించండి.
మీ వ�ైద్య పరీక్షలు మరియు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ల యొక్క ఫలితాల గురించి మీరు పూర్తిగా తెలుసుకొని ఉండడాన్ని
నిర్థారించుకోండి మరియు వాటి గురించి మీతో చర్చించమని మిమ్మల్ని పర్యవేక్షించే వారిని అడగండి.
మీ ఎంఎస్ చికిత్సకు తగువిధంగా స్పందించకుండా ఉంటే లేదా మీరు అసౌకర్యవంతమ�ైన దుష్ప్రభావాలను
అనుభవిస్
తూ ఉంటే, వేరొక డిఎంటికు మారడం తగువిధంగా ఉంటుందా అని అడగండి.


మీ చికిత్స గురించి నిర్ణ యాలను
తీసుకోవడంలో మీ పాత్ర కీలకంగా ఉంటుంది.

చికిత్సను ఎలా ఆరంభించాలి అని ఎంచుకోవడం లేదా ఎప్పుడు విభిన్నమ�ైన డిఎంటికు మారాలనే తెలపబడిన,
పంచుకోబడిన నిర్ణ యం చేయడంలో మీరు ముఖ్యమ�ైన పాత్రను పో షిస్తా రు. మీ విలువలు, అవసరాలు, పరిమితులు,
జీవనశ�ైలి, చికిత్సా లక్ష్యాలు మరియు వ్యాధి యొక్క పురోగతి గురించి మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో
చర్చించడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉండగలగాలి. చర్చనీయాంశాలలో ఉద్యో గం, కుటుంబం ఆరంభించడం లేదా
పెంచుకోవడం, మీకు ముఖ్యమ�ైన ఇతర జీవనశ�ైలి కారకాలు, ప్రమాదానికి మీ ఆలోచనా శ�ైలి మరియు ఇంజెక్షన్ల
గురించి భావనలు, మరియు మీరు ప్రసతు ్తం చికిత్సను పొ ందుతున్న ఏవ�ైనా ఇతర వ్యాధులు, మీ ప్రసతు ్త మందు
యొక్క ఏవ�ైనా దుష్ప్రభావాలతో సహా ఉంటాయి. ఔచిత్యమ�ైన సౌకర్యం, ప్రభావికత, సంభావ్య దుష్ప్రభావాలు మరియు
డిఎంటిల యొక్క నిర్దిష్టమ�ైన సురక్షత పరిశీలన గురించి ఆలోచించడం కూడా ముఖ్యం.
ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తులకు వారి వ్యాధి మరియు దాని
చికిత్స15 గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు
మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో చక్కటి, బహిరంగ,
విశ్వాసం-ఆధారిత సంబంధాలను 16,17 కలిగి ఉన్నప్పుడు
వారు చికిత్స కొనసాగించడానికి సుముఖంగా ఉంటారుమరియు ప్రమాదకరమ�ైన పునరావృతాలను పొ ందే
అవకాశాన్ని తక్కువగా కలిగి ఉంటారు. 18 మీ ఎంఎస్
నిర్వహణను విజయవంతంగా చేయడంలో మీ ఆరోగ్య
సంరక్షణ జట్టుతో

మీరు ఏమి చేయవచ్చు?
మీ

ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో కలిసి నిర్ణ యాత్మక ప్రకయ
్రి లో భాగమవ్వండి.
వ్యాధి లక్షణాలు, వ్యాధి పురోగతి గురించిన అంచనాలు మరియు చికిత్సా ఎంపికల గురించి చర్చిండానికి
అపాయింట్మెంట్ల కు సిద్ధం అవ్వాలి.
మీ కుటుంబం మరియు ఇంటి విషయాలు, మీ ఉద్యో గం మరియు అలవాట్లు , మరియు చికిత్సతో మీరు ఏమి
సాధించాలనేవాటితో సహా మీకు ముఖ్యమ�ైనవాటి గురించి మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులకు వివరించండి.
ఈ సంభాషణలలో సహాయపడడానికి ఇతర సమాచారం కొరకు చూడండి. మీ స్థా నిక ఎంఎస్ రోగి సంస్థ లు
సహాయపడవచ్చు.
సూచించిన ఏద�ైనా డిఎంటి తీసుకోవడాన్ని కొనసాగించండి.
మీ
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వ్యాధి నిర్థారణ సమయం ముఖ్యమ�ైనది
ఆలస్యము పనికిరాదు.

ముందస్తు చికిత్సకు తక్షణ వ్యాధి నిర్థారణ దో హదపడుతుంది.
జీవితకాల మెదడు ఆరోగ్యాన్ని పెంచడానికి వీల�ైనంత త్వరగా ఎంఎస్ చికిత్స మరియు నిర్వహణను ఆరంభించాల్సి
ఉంటుంది- మరియు దీనికి తక్షణ నిర్థా రణ అవసరం అవుతుంది. సాధారణంగా, ముందస్తు ఎంఎస్తో స్థిరంగా ఉన్న
లక్షణాలను అనుభవిస్తున్న వ్యక్తి వారి కుటుంబ డాక్టరు/ప్రా థమిక సంరక్షణ డాక్టరు లేదా ఆసుపత్రి నుండి సలహాను
కోరతారు. ఎంఎస్ వ్యాధి యొక్క సూచనలు కనిపించిన వ్యక్తులకు తక్షణమే నరాల వ�ైద్యున్ని సంప్రదించడం ముఖ్యము.
ఎంఎస్ అనేది ఒక క్లిష్టమ�ైన వ్యాధి. ఎంఎస్లో ప్రత్యేక న�ైపుణ్యం గల వ�ైద్యుని బృందం వ్యాధి నిర్థా రణ మరియు చికిత్స
అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. అటువంటి వ�ైద్య బృందం విస్తా రమ�ైన అనుభవం మరియు ఆధునిక వ్యాధి నిర్ధా రక
మరియు చికిత్స ప్రక్రియల విజ్ఞానము కలిగి ఉంటారు. ఎంఎస్ న�ైపుణ్యంగల నర్సులు అనేక సేవలలో కీలక జట్టు
సభ్యులుగా ఉంటారు. విజ్ఞానం, విశ్వాసం మరియు ఎదుర్కోవడానికి19 సామర్థ్ యాన్ని మెరుగుపరచడంలో, భావోద్వేగ
సహకారంను 20అందివ్వడంలో వారు సహాయపడవచ్చు మరియు ఎంఎస్తో ఉన్న వ్యక్తులచే అత్యుత్త మ గౌరవాన్ని
పొ ందుతారు.21
గతంలో కన్నా ముందుగా ఎంఎస్ను నిర్థా రణ చేయడం ఇప్పుడు సాధ్యపడుతుంది, ఎంఆర్ఐ మెదడు స్కాన్ల ఫలితాల
రుజువు ఇది సాధ్యమయ్యేట్టు చేసింది.22 1980లతో పో లిస్తే కనీసం 10 సార్లు వేగంగా ఇప్పుడు వ్యాధినిర్థా రణ
జరుగుతోంది,23 మరియు ఒకే పునరావృతాన్ని పొ ందిన సుమారు ఐదుగురిలో ఒకరు వారి మొదటి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ల
ద్వారా స్థిరమ�ైన వ్యాధినిర్థా రణను పొ ందవచ్చు.24 ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తులు మరియు వారి ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు
చికిత్స చేయడాన్ని ఆరంభించగలగడం మరియు వీల�ైనంత త్వరగా వ్యాధి నిర్వహణ చేయడం తక్షణ వ్యాధినిర్థా రణ
యొక్క ఫలితముగా ఉంది.

మీరు ఏమి చేయవచ్చు?
ఎంఎస్వ్యాధి

యొక్క లక్షణాలు అని అనుమానం వస్తే ,తక్షణమే ఎం ఎస్ లో ప్రత్యేక న�ైపుణ్యం గల వ�ైద్యుడిని
అత్యవసరంగా సప్రదించడానికి అడగండి .
ఎంఆర్ఐతో సహా వ్యాధినిర్థారణ ప్రక్య
రి లకు ముందస్తు ప్రా ప్యత కోరండి.
మీకు ఇంకా వ్యాధినిర్థారణ జరుగకపో తే వ్యాధి లక్షణాల పరిశీలన కొరకు ఎంఎస్ జట్టు పరిశీలనలో ఉండండి.

డిఎంటితో ముందస్తు చికిత్సతో వ్యాధి ఉధృతను
తగ్గించవచ్చు.

ఎం ఎస్ పునరావృతమయితే వీల�ైనంత త్వరగా డి ఎం టి ఆరంభించడం వలన , ఆలస్యముగా ప్రా రంభించడం
వలన వచ్చే ఫలితాలను మెరుగుచేయవచ్చు.25 వివిధ డిఎంటిలు శరీరం మీద విభిన్నమ�ైన విధానాలలో పనిచేస్తా యి
మరియు ప్రతి ఒక్కటీ నిర్దిష్టమ�ైన ప్రయోజనాలు మరియు సంభావ్య ప్రమాదాల యొక్క సమూహంతో సంబంధాన్ని
కలిగి ఉంటాయి. మీ కొరకు అత్యంత అనుగుణ్యమ�ైన డిఎంటిను ఎంచుకోవడానికి, ఆరోగ్యవంతమ�ైన-మెదడుతో
జీవితశ�ైలిని ఎలా (పేజీ చూడండి)కొసాగించడంతో పాటుగా మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో మాట్లా డడం ఉంటుంది
(సూచించిన అంశాల కొరకు పేజీ 5 చూడండి).

మీరు ఏమి చేయవచ్చు?
డిఎంటితో

చికిత్సను ఆరంభించడం మరియు అందుబాటులో ఉన్న ఎంపికలు తగువిధంగా ఉన్నాయా లేదా
అని మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను అడగండి.
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నేపథ్యం: ఎంఎస్ మీద మెదడు ఆరోగ్యం వీక్షణ
ఎంఎస్లో, శరీరం యొక్క వ్యాధినిరోధక వ్యవస్థ మెదడు, వెన్నెముక మరియు కంటి నరం (కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థ )లోని
కణజాలం ప�ై పొ రపాటుగా దాడిచేస్తుంది మరియు హాని కలిగిస్తుంది . సాధారణంగా ఆరోగ్యవంతుల�ైన వయోజనులు
వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ చిన్న మొత్తా లలో మెదడు కణజాలంను కోల్పయినప్పటికీ, ఈ ప్రక్రియ ఎంఎస్ తో ఉన్న
వ్యక్తులలో మరింత వేగంగా జరుగుతుంది (చిత్రం 2ఏ).26,27 వ్యాధితో ఉన్న అనేకమంది వ్యక్తులలో, శారీరక వ�ైకల్యం,
అలసట మరియు సంధాయక సమస్యలు ఇది కలిగిస్తుంది (ఉదా. ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి మరియు నూతన విషయాలను
నేర్చుకోవడంలో ఇబ్బందులు).
ఎంఎస్ అత్యంత తరచుగా 20–40 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న వ్యక్తులలో నిర్థా రించబడుతుంది. కేంద్ర నాడీ
వ్యవస్థ లో దెబ్బతిన్న కణజాలం యొక్క భాగాల మీద ఆధారపడి, ప్రతి వ్యక్తి అనుభవించే లక్షణాల యొక్క
ఖచ్చితమ�ైన పరిధి మారవచ్చు. అదనంగా, ఎంఎస్తో ఉన్న అనేకమంది కొరకు, తీవ్రమ�ైన హానిని(గాయాలుగా
పిలవబడతాయి) కలిగి ఉన్న భాగాలు నరాల పనితీరును భంగపరచవచ్చు మరియు క్షీణించిన లక్షణాలు మరియు
వ�ైకల్యం (పునరావృతాలుగా పిలవబడతాయి) దాడులు దారితీయవచ్చు. అవి పునరావృత లక్షణాలను రోగిలో
కలుగచేయనప్పటికీ, గాయాల వలన నాడీ కణజాల నష్టం జరుగుతుంది. (చిత్రం 2బి).
మెదడు అసాధారణమ�ైన మెళకువలు కల అవయవం. విదేశీ భాషను మాట్లా డటం లేదా సంగీత వాద్యాన్ని
వాయించడం వంటి నూతన మెళుకువలను నేర్చుకునే సమయంలో, ఈ పనుల కొరకు ఉపయోగించడానికి
మెదడు నూతన భాగాలను ఉపయుక్తం చేయవచ్చు. అదే విధానంలో, మెదడు యొక్క ఏద�ైనా భాగం దెబ్బతింటే,
దెబ్బతిన్న భాగంచే గతంలో చేయబడుతున్న పనులకు సహాయకంగా నూతన భాగాలను నియామకం చేయవచ్చు.
అందుచే, మెదడు కణజాలంకు హానిని ఎంఎస్ కలిగిస్తే, భర్తీ కొరకు మెదడు యొక్క నూతన భాగాలు నియామకం
చేయవచ్చు.28,29
స్వీకరణకు మెదడు యొక్క సామర్థ్యంను నరాలసంబంధమ�ైన నిల్వగా పిలుస్తా రు, మరియు మెదడు ఎంత ఎక్కువ
నరాసంబంధమ�ైన నిల్వను కలిగి ఉంటే అంత ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. ఒకవ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ, మెదడులో
ఎంఎస్ వ్యాధి చురుకుగా వ్యాపిసతూ ్ ఉండవచ్చు. పరిశోధనలో 10 గాయాలలో ఒకటి మాత్రమే పునరావృతానికి
దారితీస్తుందని తెలుపబడింది.30,31 కానీ మిగతావాటి నుండి హాని కూడా కొనసాగుతూ ఉండవచ్చు.32 అందుచే,
ఎవర�ైనా నూతన లక్షణాలు అనుభవించనప్పటికీ, హాని భర్తీకి నరాల నిల్వను మెదడు ఉపయోగించుకుంటూ
ఉండవచ్చు(చిత్రం 2సి). ఒకవేళ మొత్తం నరాలసంబంధమ�ైన నిల్వను ఉపయోగించుకుంటే, మెదడు నూతన భాగాల
నియామకం ఇకమీదట చేయలేకపో వచ్చు మరియు ఎంఎస్ యొక్క లక్షణాలు నిదానంగా పెరిగే అవకాశం ఉంది
(చిత్రం 2డి).
నరాలసబంధమ�ైన నిల్వ అనేది ఒక విలువ�ైన వనరు, అది బాగా పనిచేసే ఆరోగ్యకరమ�ైన మెదడును కలిగి ఉండడంలో
పెద్ద పాత్రను పో షిస్తుంది. మీ ఎంఎస్ వ్యాధినిర్థా రణ ఏద�ైనప్పటికీ మీ జీవితకాల మెదడు ఆరోగ్యంను గరిష్టం
చేయడానికి మీరు ఎలా సానుకూల చర్యను చేపట్ట వచ్చనే దానిని ఈ పత్రం యొక్క ముందు భాగాలు వివరించాయి.

మీరు ఏమి చేయవచ్చు?
మీరు

ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పటికీ ఎంఎస్ వ్యాధి వ్యాపిస్తూ ఉండవచ్చని తెలుసుకోండి మరియు అది మీ మెదడు
ఆరోగ్యంకు ప్రమాదం కావచ్చు.
వ్యాధి వ్యాప్తి ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి నిపుణులు ఎలా ప్రణాళిక చేస్తా రని అడిగి తెలుసుకోండి .
(పేజీ 5 చూడండి).
 నరాలసంబంధమ�ైన నిల్వ మరియు మెదడు ఆరోగ్యం ఎందుకు ముఖ్యమని మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో
సహా ఇతురులతో చర్చించండి.
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a
È¢ÀlµfµÀ
OµgY¹v ¶m¶¨àA

b

D±ÐSµï¶¢AhµÀËvÇ¶m ¶¢±ÀÇÃY¶mÀvvÑ W¶mé È¢ÀÀhµåAvÑ È¢ÀlµfµÀ OµgY¹vA
¶m¶¨àA «¸lû¸±µgA , O¸o IAI´ªvÑ El¼ «¸lû¸±µgA Oµm¸é Ê¢SµAS¸ C¶¢ÁhµÀAl¼.

¶mÃhµ¶m S¸±ÀµÃvÀ Oµn»p«¸å±ÀÀ;
Coé OµgY¹v ¶m©¸àné OµwS¼«¸å±ÀÀ
(hÇvô) ¶¢À±¼±ÀµÀÀ OÍné ¶pÁ¶m±¸¶¢Åh¸vOµÀ
l¸±¼j«¸å±ÀÀ (D±ÇAY³)

¶mÃhµ¶m
S¸±ÀµÃvÀ

c
OµgY¹v ¶m¶¨àA OÍ±µOµÀ sûµ±¿åOµÀ
È¢ÀlµfµÀ ¾ªöOµ±¼AVÉd¶pÁýêfµÀ ¶m±¸v ¶ªAsAlûµËÈ¢À¶m
nvö £n±ÀÇÃSµA C¶¢ÁhµÀAl¼.

¶m±¸v¶ªAsAlûµËÈ¢À¶m
nvö

d

v°µg¸v ±ÀÇÀÀOµÖ
j¶¢ñËÈ¢À¶m l¸fµÀvÀS¸
¶pÁ¶m±¸¶¢Åh¸vÀS¸
GAd¹±ÀÀ

Èp±¼S¼¶m ËÈ¢OµvïA

v°µg¸vÀ

È¢ÀlµfµÀ ±ÀÇÀÀOµÖ ¶m±¸v ¶ªAsAlûµËÈ¢À¶m nvö
È¢ÀÀhµåA £n±ÀÇÃSµA C±ÀÀhÉ ËÈ¢OµvïA
¶pÁ±ÐSµi ¶¢À±¼AhµS¸ Èp±¼SÉ C¶¢O¸¶¥A GAl¼.

¶ª¶¢À±ÀµÀA

చిత్రం 2. ఎంఎస్ వ్యాధి విస్త రించడం వలన మెదడు కణజాల నష్టా నికి దారితీస్తుంది మరియు నరాల నిల్వను
ఉపయోగించుకుంటుంది. ఏ. ఎంఎస్ వ్యాధి వ్యాప్తి వలన గాయాలు ఏర్పడి మరియు వేగంగా మెదడు కణజాల నష్టం
కలుగుతుంది. బి. అన్ని గాయాలు కణజాల నష్టంను కలిగిస్తా యి; ఒకవేళ గాయం గుర్తించదగిన విధంగా నరాల పనితీరును
భంగపరిస్తే, ఇది పునరావృతానికి కూడా దారితీస్తుంది (క్షీణించిన లక్షణాలు మరియు వ�ైకల్యం యొక్క దాడి). సి. దెబ్బతిన్న
భాగాలచే గతంలో నిర్వహించబడిన పనులను చేయడానికి సహాయకంగా నూతన భాగాల నియామకంకు మెదడు దాని
నరాలసంబంధమ�ైన నిల్వను ఉపయోగించుకుంటుంది . (బాగా పనిచేసే ఆరోగ్యకరమ�ైన మెదడును కలిగి ఉండడంలో
నరాలసంబంధమ�ైన నిల్వ పెద్ద భాగాన్ని పో షిస్తుంది.) డి. మొత్తం నరాలసంబంధమ�ైన నిల్వను ఉపయోగించుకున్న తరువాత
ఎంఎస్ యొక్క లక్షణాలు పురోగమించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.

జియోవనోనీ జి ఇతరుల నుండి ఆక్స్ ఫో ర్డ్ ఫార్మాజెనెసిస్ ద్వారా అనుమతితో తిరిగి అందివ్వబడింది మరియు అనుకూలపరచబడింది. బ్రెయిన్
హెల్త్: మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ లో సమయం ముఖ్యమ�ైనది © 2015 ఆక్స్ ఫో ర్డ్ ఫార్మాజెనెసిస్ లిమిటెడ్.
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తదనంతర చదవడం మరియు సహకారం

ఎంఎస్ బ్రెయిన్ హెల్త్ ఎంఎస్ యొక్క నిర్వహణలో ఒక పెనుమార్పు కొరకు పిలుస్తోంది ఎందుకంటే వ్యాధి నిర్థా రణ
మరియు చికిత్స యొక్క ప్రతి దశలో సమయం విలువ�ైనది. ఈ ముందడుగు కొరకు మీ సహకారమును మీరు
రిజిష్ట ర్ చేయవచ్చు మరియు ఎంఎస్లో మెదడు ఆరోగ్యం గురించి ఇతర సమాచారాన్ని www.msbrainhealth.org
వద్ద చూడవచ్చు.
ఎంఎస్తో జీవించడం గురించి సహకారాన్ని మరియు సమాచారాన్ని అందించే అనేక ఎంఎస్ రోగి సంఘాలకు క్రింది
వెబ్ స�ైటలు ్ లింకులను అందిస్తా యి.



మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ (ఎంఎస్ఐఎఫ్):
www.msif.org/living-with-ms/find-ms-support-near-you/
యురోపియన్ స్క్లెరోసిస్ ప్లా ట్ఫాం (ఈఎంఎస్పి):
www.emsp.org/members/

ఆమోదాలు

బ్రెయిన్ హెల్త్ నివేదిక నుండి సిఫారసులను అభ్యాసంలో ఎంఎస్తో ఉన్న వ్యక్తులు ఎలా పెడతారనేది ఈ గ�ైడ్
వివరిస్తుంది: మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ లో సమయం ముఖ్యమ�ైనది మరియు దీని గురించి www.msbrainhealth.org/
report వద్ద తెలుసుకోవచ్చు. 22 ఆగష్టు 2018 నాటికి, క్రింది సంస్థ లు పూర్తి నివేదికను ఆమోదించాయి. ఈ తేది
నుంచి అందుకున్న ఆమోదాలను www.msbrainhealth.org వద్ద చూడవచ్చు.
 మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ కొరకు వేగవంతమ�ైన ఉపశమన ప్రణాళిక
 ఏసిటఆ
ి ర్ఐఎంఎస్ (అమెరికాస్ కమిటీ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్
రీసెర్చ్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్)
 అమెరికన్ అసో సియేషన్ ఆఫ్ న్యూరోస�ైన్స్ నర్సెస్
 ఆస్ట్రేలియన్ అండ్ న్యూజిల్యాండ్ అసో సియేషన్ ఆఫ్
న్యూరాలజిస్ట్ స్
 బిసి టిఆర్ఐఎంఎస్ (బ్రెజిలియన్ కమిటీ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్
రీసెర్చ్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్)
 కన్సోర్టియం ఆఫ్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సెంటర్స్
 జెక్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స�ైటీ
(యునీ రోస్కా)
 ఈసిటిఆర్ఐఎంఎస్ (యురోపియన్ కమిటీ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్
రీసెర్చ్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్)
 యురోపియన్ బ్రెయిన్ కౌన్సిల్
 యురోపియన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ప్లా ట్ఫాం
 ఫ్రాంకోఫో న్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స�ైటీ (సొ స�ైటీ ఫ్రాంకోఫో న్ డా
లె స్క్లెరోస్ ఎన్ ప్లేక్స్)
 జర్మన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స�ైటీ (డచ్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోస్
గెలెషాఫ్ట్ బండెస్వెర్బాండ్ ఈ.వి..)
 ఇంటర్నేషనల్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ కాగ్నిషన్ సొ స�ైటీ
 ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గ న�ైజేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ నర్సెస్
 ఇంటర్నేషనల్ సొ స�ైటీ ఆఫ్ న్యూరోఇమ్యూనోలజీ
 ఇటాలియన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అసో సియేషన్ (అసో సియేషన్
ఇటాలియానా స్క్లెరోసీ మల్టిప్లా )
 జపాన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స�ైటీ
 ఎల్ఏసిటిఆర్ఐఎంఎస్ (లాటిన్-అమెరికన్ కమిటీ ఫర్ ట్రీట్మెంట్
అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్)
 ఎంఈఎన్ఏసిటిఆర్ఐఎంఎస్ (మిడిల్ ఆస్ట్ నార్త్ ఆఫ్రికా కమిటీ
ఫర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్)
 మెక్స్ సిటిఆర్ఐఎంఎస్ (మెక్సికన్ కమిటీ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ అండ్
రీసెర్చ్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్)
 ఎంఎస్ నర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా ఇంక్
 మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అసో సియేషన్ ఆఫ్ అమెరికా
 మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అసో సియేషన్ ఆఫ్ కెన్యా
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 మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఆస్ట్రేలియా
 మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ కొయలేషన్
 మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఫౌండేషన్
(యుఎస్ఏ మరియు ప్యూర్టో రికో)
 మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫెడెరేషన్
 మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఐర్లాండ్
 మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ రీసెర్చ్ ఆస్ట్రేలియా
 మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స�ైటీ (యుకె)
 మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స�ైటీ మలేషియా
 మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స�ైటీ ఆఫ్ కెనడా
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