
 تعریف:

این بیماری وقتی پیش می آید که سیستم ایمنی، خود بدن را 

مورد حمله قرار می دهد. هدف دویک اعصاب نخاعی و عصب 

بینایی است. به این صورت که فرد بیمار ممکن است به صورت 

ناگهانی فلج شود یا بینایی اش را از دست بدهد. نکته ای که 

نایی با هم است. به مهم است همراه بودن حمالت نخاعی و بی

این صورت که فرد ممکن است دچار درد خیلی شدید در 

ناحیه کمر یا گردن شود و بعد از گذشت مدت زمانی که از 

چند روز تا چند سال متغیر است دچار حمله بینایی شود. 

البته برعکس این موضوع هم صدق می کند. یعنی ممکن است 

صاب نخاعی درگیر اول حمله بینایی اتفاق بیفتد و بعد اع

اس نیست و بیشتر زنان به آن شیوع بیماری در حد ام شوند.

توان شوند. بیشترین تعداد مبتالیان به دویک را میمبتال می

تا  ۳۰۰یافت. بنابر آمار غیر رسمی در حدود  یآسیای شرقدر 

 .ایرانی به آن مبتال هستند ۴۰۰

 :دو نوع دارد یماریب 

خواهد آمد.  شیپ ماریب یحمله و بهبود اندک برا:   اول نوع

چشم ها از  یینایممکن است ب یینایمثال در حمله به ب یبرا

 شود ممکن یحاصل م ودبهب یدرصد به صفر برسد اما وقت 1۰۰

به   یینایوقت ب چیه یبه پنجاه درصد برسد ول یینایاست ب

  .دیصد در صد نخواهد رس

فرد فقط  یعنیحمله شود.  کیممکن است شامل  :نوع دوم

را  نییکمر به پا ایگردن  هیدر ناح دیشد اریبار درد بس کی

نشود. در نوع  یگریاحساس کند و تا آخر عمر دچار حمله د

به بار  یبیان تخرحمله چن کیدوم ممکن است 

بیاورد که نوع اول در طی چندین سال و به صورت 

 «آهسته ایجاد می کند.

 

 عالیم 

 در دویک معموال چند عالمت با هم بروز می کند:

 از است ممکن که  نخاعی اعصاب دردناک حمالت 

 هم بدن جلوی های قسمت به و شود شروع پشت

 . برسد

  به پایینبی حس شدن ناحیه ای از گردن یا کمر 

  از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع یا عدم تخلیه

 کامل ادرار. 

  تار دیدن و درد یک یا هردو چشم به خصوص موقع

 حرکت دادن چشم ها

  عدم تشخیص تفاوت رنگ ها به خصوص در طیف

 قرمز. 

  گاهی وقت ها بین حمالت نخاعی و بینایی فاصله می

ر صورت افتد. پس باید به این عالیم دقت کرد و د

 .مشاهده سریعا به پزشک مراجعه نمود

سال و به صورت آهسته  نیچند یکه نوع اول در ط اوردیب

 «کند. یم جادیا

 :علت

که علت  است  خودایمنییا بیماری  MS ماری دویک مانند

 .مشخصی برای آن پیدا نشده است

 

 :تشخیص 

ام ار ای،گرفتن مایع :چند راه برای تشخیص دویک هست

 VEP،NMOABعی ، مغزی نخا

  یکی از این راه ها بررسی مایع مغزی نخاعی و آزمایش خون

 دیده نتایج در بادی آنتی از خاصی نوع که صورتی دراست. 

  ه این بیماری خواهد بود.ب ابتال احتمال شود

  ر آی است. در دویک نتایج ام آری آی وجود روش دیگر ام آ

پالک ها را بیشتر در اعصاب نخاعی نشان می دهد. اما در 

مورد ام اس این پالک ها معموال در نواحی خاصی از مغز دیده 

 سالم دویک در مغز های بخش سایر  می شوند. ضمن این که

  . است

  سوم توجه به رفتار بیماری است که در آن اعصاب

 بینایی توام با هم درگیر می شوند. نخاعی و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C


 

 :درمان 

 ینشده اما در صورت دایپ یماریب نیا یبرا یقطع یدرمان هنوز

 یرا برا ییتوان کارها یم ردیفورا تحت درمان قرار بگ ماریکه ب

  .انجام داد کیدو شرفتیاز پ یریجلوگ

 یم  بگیردرمان قرار فورا تحت د دچار حمله شد  ماریب یوقت 

بدن او را از کار  یمنیا ستمیکورتون، س قیتوان با تزر

 .رساندن بدن به خودش شد بیانداخت و مانع آس

 نیممکن است کورتون چاره کار نباشد. در ا یدر موارد اما 

روند. بعد از  یخون م یپالسما ضیصورت به سراغ تعو

 یابر مار،یمراحل و هنگام مرخص کردن ب نیانجام ا

 زیتجو ییداروها یمنیا ستمیاز حمله مجدد س یریجلوگ

در  ینام دارند و عوارض کمتر کیتوتوکسیشود که س یم

 راتیچهار ماه تاث یدارند و بعد از سه ال تونبا کور هسیمقا

 یریشگیپ یداروها به نوع نیشود. ا یآن ها شروع م

 کننده هم هستند. 

 که  است. همان طور یتوانبخش یدرمان گریروش د

و ورزش  یوتراپیزیمثبت دارد ف راتیام اس تاث یورزش رو

 یهستند و در صورت رگذاریهم تاث کیدو یرو یجسم یها

بعد از حمله خودش را به پزشک برساند و  الفاصلهب ماریکه ب

او دچار مرگ نشده باشند، احتمال  یبافت ها

 اش وجود خواهد داشت ییاز توانا یبازگشت بخش
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