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بیماریهای اعصاب محیطی و مرکزی ،مشکالت ناتوان کننده ای هستند
که دست و پنجه نرم کردن با آنها گاه فرد و اطرافیانش را از پا می اندازد .در
میان این بیماری ها  ،انواعی چون پارکینســـون و ام اس نام آشناتر هستند
هر چند این نام آشـــنایی نیز کمکی به دیده شـــدن بیشـــتر مشکالت آنها
نکرده اســـت و انواعی نیز چون «»alsناشناخته تر Als .یا اسکلروز جانبی
آمیوتروفیک ،اختاللی است که در آن اعصاب محیطی و مرکزی همزمان
درگیر می شوند و مشکالت دوچندانی را برای بیمار می آفرینند .بگذارید
ساده تر بگوییم شـــما مثل همیشه سالمت هســـتید به کارتان می رسید و
 ..اما به مرور و با افزایش ســـن احساس می کنید در قســـمت هایی از بدن
دچار ضعف عضالت میشوید؛ ضعفی که بیش از آنچه باید  ،خود را می
نمایاند .شـــل حرف می زنید و به راحتی از پله باال نمیروید و این بهدلیل
خستگی نیســـت .آری این بیماران با سیری ســـریع متوجه مشکالتی می
شـــوند که باید آنها را با پزشـــک مغز و اعصـــاب در میان بگذارنـــد  .برای
آنهایی که تشـــخیص  alsداده می شـــود اما زمان تندتر مـــی گذرد کم کم
عصا دســـت می گیرند و زودتر خود را در مرحله ناتوانی و معلولیت های
متفاوت می بیننـــد .عصا ،واکر  ،ویلچر و تخت .آری فاصله با معلولیت به
همین کوتاهی است و نیاز به دیده شـــدن و توانبخشی حتی کوتاهتر از آن
تا شاید رســـیدن به ناتوانی به تأخیر افتد،هر چند این بیماران بعد از ابتال،
اغلب عمر کوتاهی دارند اما این از ضـــرورت توجه به این گروه نمیکاهد
که هیچ ،توجه به آنها از نقطه قوت های نظام سالمت کشورها است.
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میشـــود؛ دارو درمانی و توانبخشـــی ...از
نظر بالینی سیر بیماری در شش مرحله
صورت میگیرد که از راه رفتن مستقل تا
ماندن در بستر ادامه دارد.
هـــدف کاردرمانـــی در بیماریهای
پیشرونده ،کاســـتن از سرعت پیشرفت
آن اســـت ،بهعنـــوان مثال بـــا افزایش
قدرت عضالت و حفـــظ دامنه حرکت
آنهـــا ،اگـــر قرار اســـت بیمار پنج ســـال
دیگرویلچر نشین شود ،این زمان به 10
ســـال افزایش یابد .اگر بتوانیم به بیمار
یاری رســـانیم که عضالت تنفســـیاش
ضعیـــف نشـــود مشـــکل ریـــوی پیـــدا
نمیکنـــد از اینرو هرچه بیمار زودتر به
کاردرمان مراجعه کند کمک بیشـــتری
دریافت میکند و شانس بیشتری برای
داشتن زندگی مســـتقل خواهد داشت.
بـــرای بیمـــاری که بـــه مرحله بســـتری
شدن در تخت میرســـد کاردرمان تنها
بـــه پیشـــگیری از زخم بســـتر و کوتاهی
عضالت فکر میکند.
یکی از مشـــکالت اینگونـــه بیماران،

15

است باید به همراهان آموزش دهیم که
بیمار دچار زخم بســـتر نشود و اگر جایی
از بدن قرمز شـــده ،بیمار هر نیم ساعت
جابه جا شود .مراقبت زخم بستر سریع
باید انجام شـــود .هدف کلی کاردرمانی
این اســـت تا زمانی که بیمـــار توان دارد
تحرکـــش را حفظ کند و در هر ســـطحی
که قرار دارد به صورت مستقل ،کارهای
شـــخصی خود را انجام دهـــد ،کارهایی
ماننـــد غذا خـــوردن ،پوشـــیدن لباس و
اســـتحمام .کسانی که بیماری پیشرونده
دارنـــد بایـــد انرژی خـــود را حفـــظ کنند
یعنی در فاصله بین فعالیتهایشـــان،
استراحت داشـــته باشند چون خستگی،
بیماری را تشدید میکند
این بیماران ممکن اســـت عوارض
ثانویـــه داشـــته باشـــند ً
مثـــا عضالت
یکطرف اندام قویتر باشد و طرف دیگر
ضعیفتر ،بهعنوان مثال در این حالت
انگشـــتان در حالت خمیـــده میمانند.
در ایـــن حالـــت کاردرمـــان با وســـایلی
مثل اسپیلنت ،مانع تغییر شکل اندام

توضیحات یک کاردرمان در خصوص بیماری ناشــناخته« ای ال اس»

ویروس غریبهای که معلولیت میزاید

در جهـــان یکپارچـــه امـــروزی میبینیم
حرکتهـــای خودجـــوش و چالشهای
اجتماعـــی ،گاه این گونه افراد را نشـــانه
مـــیرود تـــا آنجـــا کـــه مدتـــی پیـــش در
شـــبکههای اجتماعـــی رویـــدادی بـــا
عنوان چالش ســـطل یـــخ(Ice Bucket
 )Challengeبه راه افتاد که در آن بسیاری
از مـــردم و حتی افراد سرشناســـی چون
بیل گیتس و زاکربرگ ،با ریختن سطلی
از آب یخ روی ســـر خود و فیلمبرداری از
آن و به اشتراکگذاری در فضای مجازی،
ســـعی کردند مـــردم را به آگاه شـــدن از
مشـــکالت این بیماران تشـــویق کنند .یا
چالش «مانکن» کـــه فرد برای لحظاتی
در یک حالت بیحرکت قرار میگرفت و
با استقبال در فضای مجازی هم روبهرو
شد ولی شاید کمتر کسی میدانست که

این چالش نیز تنها لحظهای دردناک از
بیماری این افراد را به تصویر میکشد.
ربـــاب قاســـمی ،کارشـــناس ارشـــد
کاردرمانی درباره این بیماری میگوید:
ضایعات مغـــزی شـــامل ضایعاتی
اســـت که در مغز و نخاع ایجاد میشود
و ضایعاتی که منشـــأ آن اعصابی است
که از نخاع خارج میشـــوند.در بیمار als
دو نوع ضایعه همزمان دیده میشـــود،
یعنـــی هـــم اعصـــاب محیطـــی و هـــم
اعصاب مرکزی درگیرند.
 Alsëëپیشروندهاستوروزبهروزبدترمیشود
این کاردرمـــان در مورد ســـن و نحوه
ابتال بـــه  alsمیافزاید :ســـن ابتال به این
اختالل معموالً بین  55تا  58ســـالگی
اســـت و قبل از  50سالگی به ندرت دیده
میشـــود .آمار ابتالی آقایان به بیماری

نیز یک و نیم برابر خانمهاست .در مورد
علت ابتال نیز باید بگویم مانند بسیاری
از بیماریهـــای این روزهـــا ،علت  alsنیز
ناشناخته اســـت .گاه میگویند علت آن
نوعی ویروس یا باکتری اســـت گاه زمینه
ژنتیـــک را علـــت اســـتعداد بـــه بیماری
میداننـــد ،برخـــی هم میگوینـــد وقتی
ســـطح آلومینیوم خون باال رود یا سطح
کلســـیم و منیزیم خون نامتعادل شـــود
بیماری به وجود میآید ،ولی هنوز علت
قطعی مشخص نیست
طـــول دوره بیمـــاری نیز معمـــوالً از
زمان شـــروع تا مرگ 3 ،تا  5ســـال است
اما بسته بهشدت و شرایط فرد ،گاه بیمار
 10تـــا  15ســـال هـــم زنـــده میماند .من
بیماری داشتم که بعد از پنج سال هنوز
میتوانست به طور مستقل راه برود.

 als ëëچگونه آشکار میشود
این کاردرمان که به صورت تخصصی
بـــا ایـــن بیمـــاران ارتباط داشـــته اســـت
میگوید :مانند بســـیاری از بیماریهای
این روزهاعالئـــم از بیمار به بیمار دیگر،
بســـته به نـــوع و منطقه درگیـــری بدن،
متفاوت است .این بیماران دچار ضعف
عضالنـــی هســـتند همچنین اسپاســـم
عضالنـــی دارنـــد و عضالتشـــان ســـفت
اســـت .گاه درگیـــری در حفـــظ تعـــادل
بـــدن و راه رفتـــن دیده میشـــود؛برخی
عضالت صورتشان دچار مشکل میشود
ایـــن افراد بیشـــتر در تکلم مشـــکل پیدا
میکننـــد حتی دچـــار آبریـــزش از دهان
میشـــوند به مرور عضالت قسمتهای
دیگر بدن نیز با بیماری درگیر میشوند
دســـت و پـــا و بعد تنـــه .به ایـــن ترتیب

بیمـــار در تنفـــس و بلـــع دچار مشـــکل
میشـــود و در نهایت اغلـــب بیماران به
دلیل مشکالت تنفســـی و عفونت ریوی
جـــان خود را از دســـت میدهند .اما این
بیماری با پارکینســـون تفاوتهایی دارد؛
قاسمی میافزاید بیماران پارکینسونی،
دچـــار لـــرزش میشـــوند و حرکاتشـــان
بـــه صورت کلی کند اســـت امـــا بیماران
 alsلـــرزش پارکینســـونی ندارند و ســـیر
بیماریشان شبیه بیمارانام اس است اما
سیر پیشرفت آن ســـریعتر است .اغلب
بیماری وقتی تشـــخیص داده میشـــود
که مدتی از شـــروع آن گذشته است مثالً
قد بیمار پارکینســـونی خمیده میشود و
دســـتش لرزش میگیرد و اطرافیان آن
را به باال رفتن ســـن نسبت میدهند .در
بیماران  alsهم عالئم شـــروع میشود و

گاه بیمار متوجه آن نمیشود مثالً حرف
زدن شـــل میشود و دیگر گفتار فرد مثل
سابق نیســـت یا نمیتواند مانند گذشته
از پلـــه باال بـــرود امـــا برخـــاف بیماران
پارکینسونی که مشکل شناختی هم پیدا
میکنند این بیماران تا وقتی زنده اند در
حافظه حل مســـأله و شـــناخت دیگران
مشـــکلی ندارنـــد .در ریه هـــم انقباض و
انبساط عضالت تنفسی ،باعث باال رفتن
حجم تنفس و خارج شـــدن ترشـــحات
ریه میشود.بیماری که عضالت تنفسی
و دیافراگمـــش ضعیـــف شـــود تنفـــس
ســـطحی پیدا میکند و ترشـــحاتی که در
ریه باقی میماند منبع عفونت میشود.
ëëتوانبخشـــی زود هنـــگام راهـــی برای
زندگی مستقل
درمان این بیماران در دو بخش انجام

هزینههـــای بـــاالی درمان و توانبخشـــی
اســـت ،نبود حمایت بیمهای بســـیاری
از بیمـــاران را از ادامه توانبخشـــی ناتوان
میســـازد .کاردرمـــان بـــا ورود بیمار کار
ارزیابی او را شروع میکند .از اینکه با پای
خود آمده یا با استفاده از وسیلهای دیگر.
بیمار در هر مرحله ارزیابی متفاوتی دارد
وقتی راه مـــیرود نـــوع راه رفتن و اینکه
کدام عضالت دچار اسپاســـم هســـتند و
قدرت عضـــات چگونه اســـت؟ بر این
اساس برنامه درمانی تعریف میشود.
یا بر اساس اینکه بیمار در معرض تغییر
شـــکل اندام باشـــد آیا ضعف عضالت
یک طرف تنه را درگیر کـــرده و بیمار در
معرض اسگلیوز تنه است .ما با تمرین
و وســـایل کمکی این مشکالت را درمان
میکنیم .یا وقتی بیمار در بســـتر افتاده

میشـــود.گاه نیز بیمار در اثر کمتحرکی
دچار ترومبوز وریدهای عمقی میشود
کـــه بایـــد بـــا تشـــخیص بهنـــگام از آن
پیشـــگیری کرد .تمرینات دیافراگم نیز
بـــرای رفع خســـتگی و افزایـــش حجم
تنفسی داده میشـــوند .وقتی عضالت
ریه خوب کار کند دیرتر دچار مشکالت
ریوی میشوند .کاردرمان برای مستقل
شـــدن بیمـــاران وســـایلی را پیشـــنهاد
میدهـــد مانند قاشـــقهای مخصوص،
وســـیله برای پوشـــیدن جـــوراب .به این
ترتیب بیمار احساس مفید بودن و عزت
نفس میکند و باری هم از دوش مراقبان
برداشـــته میشـــود.بعالوه کاردرمان به
مراقبان بیمار هم آمـــوزش میدهد که
چگونه از او و خود مراقبت کنند که دچار
عوارض کمتری شوند.

