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અમ ેMS (મલ્ટીપલ સ્કલેરોસિિ) િોિાય્ટી છટીએ. ઉચ્ચ 
અન ેસનમન અન ેતમેની વચ્ેચ તમામ મારફતે અમારો 
િમદુાય  તમારા મા્ે છે. MS (મલ્ટીપલ સ્કલેરોસિિ) 
િાથ ેજીવન ્ેકવ ુ ંછે ત ેઅમ ેિમજીએ છટીએ.

આપણે િાથ ેમળટીને, MS (મલ્ટીપલ સ્કલેરોસિિ) ન ે
રો્કવા મા્ે મજબતૂ છટીએ.

આપણા આવશય્ક ્કાય્યના ભડંોળ મા્ે તમારા જેવા લો્કોની ઉદારતા પર અમે 
આધાર રાખીએ છટીએ. જો તમ ેદાન આપવા માગતા હો તો, તમ ેઆ મજુબ 
આપી શ્કશોઃ 

 • અહીં અમન ે્કોલ ્કરોઃ 0300 500 8084.  
િોમવારથી શકુ્રવાર, િવારે 9 - િાજંે 5 સધુી લાઇનિ ખલુલી છે.

 • અહીં અમારટી મલુા્કાત લોઃ mssociety.org.uk/donate 
 • તમારંુ દાન અહીં પોસ્ ્કરોઃ MS Society, National Centre,  

372 Edgware Road, London NW2 6ND. ્ચે્ક આ નામ પર  
કૃપા ્કરટી બનાવો ‘MS Society.’
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મારા પોતાના સનદાન સવશ્ાિપાત્ર સ્તોતો 
પરથી મેં આવશય્ક તમામ માહહતી 
મળેવી. આખરે, જ્ાન એ શસ્ત છે.

MS (મલ્ટીપલ સ્કલેરોસિિ) િોિાય્ટી 
પસુસત્કા અન ેપ્ર્કાશનોમા ંમાહહતી MS 
(મલ્ટીપલ સ્કલેરોસિિ) િાથનેા મારા 
િમગ્ર જીવન દરસમયાન અમલૂય થઇ 
છે, ્કારણ ્ેક તમેની વબેિાઇ્ પર ્ચ્ચા્ય 
ફોરમ છે. MS (મલ્ટીપલ સ્કલેરોસિિ) 
િાથ ેતમેના વયસ્તગત ખાતા િાથ ે
MS િોિાય્ટી લાયબ્રેટી પાિથેી મેં 
લીધેલ હડવીડટી અન ેબુ્ િથી મન ેખબુ 
મદદ મળટી હતી. મારા પ્રશ્ોના જવાબ 
આપવામા ંઅન ેિલંગન માહહતી મન ે
આપવામા ંMS હલેપલાઇન પરના લો્કો 
િમાન રટીતે મદદરૂપ થયા હતા.

મારા MS (મલ્ટીપલ સ્કલેરોસિિ) સવશ ે
મેં પહલેા ંશોધેલ માહહતી નજી્કના 
પરટીવાર અન ેઅનય િગા ંઅન ેસમત્રો 
મા્ે અનય િમસયા, મ ૂઝંવણ અને 
ભયનો સ્તોત બની શ્કત. મેં સથાસન્ક 
જાગસૃતિ ્કાય્યક્રમોમા ંહાજરટી આપી હતી. 
હુ ંતમેની પાિથેી પયા્યપત માહહતી િાથ ે
આવી જેથી દરે્કના મનન ેશાતં ્કરટી 
શ્કાય, અને MS (મલ્ટીપલ સ્કલેરોસિિ) 

MS ધરાવતી, ઇયોનાની વાત

િાથ ેજીવનને અનકુળૂ ્કરવામા ંઆપણે 
તમામન ેમદદ ્કરટી શ્કાય.

આ હદવિોમા ંમેં MS (મલ્ટીપલ 
સ્કલેરોસિિ) િોિાય્ટીનુ ંફેિબ્ુક અને 
ટવી્ર પર અનિુરણ ્કરુું, જેથી MS 
(મલ્ટીપલ સ્કલેરોસિિ) ની િભંસવત 
નવી િારવારો અને િશંોધન સવશ ે
અદ્યતન રહટી શ્કાય.

MS (મલ્ટીપલ સ્કલેરોસિિ) િાથ ેજીવન 
અનકુળૂ ્કરવામા ંખબુ િમય લાગી શ્ેક 
છે, પરંત ુઅંત ેિપંણૂ્ય જીવન અન ેખબુ 
આનહંદત જીવન જીવવાનુ ંશક્ય છે. 
આપણન ેજે હાિંલ થરુ ંનથી ત ેમા્ે નહીં, 
પરંત ુઆપણન ેજે હાિંલ થરુ ંછે તનેો 
ભસવષયમા ંઆપણે િામનો ્કરવાનો છે. 
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જાિવા જેવી પાચં બાબતો
MS નો ્કોઇ એ્ક વયસ્તએ િામનો ્કરવાનો નથી. ખબુ િહાય ઉપલબધ છે1

2
3

5
4

પ્રતયે્કનુ ંMS અલગ છે

તમામ િમયે િશંોધન સવ્કાિ ્કરે છે

જો તમને MS હોય તો તનેો અથ્ય થોડા ફેરફારો ્કરવાનો થાય છે પરંત ુ 
હજુ પણ તમ ેહમંશેા ંમળેવવા માગો છો ત ેહાિંલ ્કરટી શ્કશો

ખાિ ્કરટીન ેિારવાર વહલેી શરૂ ્કરવામા ંઆવ,ે તો િારવાર ઘણા લો્કોના  
MS મા ંવાસતસવ્ક તફાવત લાવી શ્ેક છે.
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્કદા્ચ તમને હમણા ંજ ્કહવેામા ં
આવરુ ંહોય ્ેક તમને મલ્ટીપલ 
સ્ેકલરોસિિ (MS) છે. અથવા ્કોઇને 
ત ેથરુ ંહોય અન ેતમ ેવધ ુજાણવા 
માગતા હો. અમ ેઆશા રાખીએ 
છટીએ ્ેક આ પસુસત્કા તમારા પ્રશ્ોના 
જવાબ આપવામા ંથોડટી િહાય્ક 
થશ.ે

MS સવશ ેવધ ુજાણવાથી શુ ંથાય છે 
તનેા સનયતં્રણના અનભુવમા ંતમને 
િહાય થશ.ે આશા છે ્ેક તમને ત ેઓછા 
અ્ચોક્કિ અન ેચ્ચતંીત ્કરશ.ે

MS િાથને ુ ંજીવન વાસતસવ્ક 
પડ્કારભરુું હોઇ શ્ેક છે પરંત ુનવેુનંા 
દાય્કામા ંપ્રથમ અિર્કાર્ક િારવારો 
ઉપલબધ થઇ તયારથી ઘણા ફેરફારો 
થયા ંછે. MS સવશનેા અમારા જ્ાનમા ં
તમામ િમયે વધારો થાય છે. િારટી 
િારવારોમા ંપણ િશંોધન સવ્કાિ ્કરે 
છે, નવી ્કોઇ િારવાર રજુ થાય છે, 
અન ેતાજેતરમા ંઅમ ેઅમ્ુક નોંધપાત્ર 
સધુારા જોયા ંછે.

આ પસુ્તકા વવશે
MS િાથને ુ ંજીવન આ હદવિોમા ંતમ ે
ન ્કરટી શ્કો તનેા સવશ ેઓછ ંછે, પરંત ુ
તમ ે્કરટી શ્કો ત ેબાબતો સવશ ેવધ ુછે. 
MS િોિાય્ટી ખાત ેઅમ ેઅહીં છટીએ 
જેથી તમન ેઅથવા MS ધરાવતા 
તમારા ધયાનમા ંહોય તવેી ્કોઇ વયસ્તન ે
આયોજનો અન ેઆશાઓ િાથ ેજીવન 
પિાર ્કરવાના ઉપાયો શોધવામા ંમદદ 
્કરટી શ્કાય.

આ પસુત્કોમા ંતમ ેક્યાયં ઘા્ો શબદ 
જુઓ, તનેો અથ્ય છે તમ ેપાછળ  જઇ 
શ્કશો અન ેતનેો ખલુાિો શોધી શ્કશો. 

“મારા વનદાન સાથે  
મને મોકલવામા ંઆવી. કોઇએ 
મને કોઇ માહિતી અથવા મદદ 
આપી નિીં તયારબાદ, પહરસ્થવત  
વધ ુખરાબ થઇ અને મને વધ ુ

ણચતંા થઇ. આભાર  
કે મેં MS સોસાયટીનો માહિતી 

માટે અને MS િલેપલાઇનનો થોડી  
ખબુ જ આવશયક મદદ  

માટે સપંક્ક  કયયો.”  
કેરોલ
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મલ્ટીપલ સ્ેકલરોસિિ, અથવા 
MS, એ જ્ાનતતંનુી સસથસત 
છે. તનેો અથ્ય છે ્ેક ત ેતમારા 
જ્ાનતતંનુ ેઅિર ્કરે છે. MS 
ધરાવતા લો્કોનુ ંધયાન રાખતા 
સનષણાત ડો્ક્રોન ેનરરુોલોજજસ્ 
્કહવેામા ંઆવ ેછે.

તમ ે્કોઇ પાિથેી MS નો ્ચપે લાગશ ે
નહીં. તમારો રોગપ્રસત્કાર્ક વયવસથા 
યોગય રટીતે ્કામ ન ્કરે તયારે ત ેતમને 
થાય છે. તમને ્ચપેો િામ ેલડવામા ં
િામાનય રટીતે તમારટી રોગપ્રસત્કાર્ક 
વયવસથા સરુક્ષા ્કરે છે. MS મા ંત ે
તમારા જ્ાનતતં ુપર ખો્ટી રટીતે હમુલો 
્કરે છે.

“MS એ મારો નોંધપાત્ર  
હિ્સો છે, પરંત ુતે મારા અવત 

રસપ્રદ ભાગથી
દૂર છે.”
િલેેન

તમારા શરટીરના અલગ ભાગો અન ેત ે
્ેકવી રટીત ે્કાય્ય ્કરે છે તનેુ ંઆ જ્ાનતતંઓુ 
સનયતં્રણ ્કરે છે. આ ્કારણોિર, જો 
તમને MS હોય, તમારા શરટીરના 
ઘણા ભાગોમા ંતમ ેતનેા લક્ષણો જાણી 
શ્કશો અન ેતમારા શરટીરના ્કાયયોમા ંત ે
ઘણી બાબતોન ેઅિર ્કરટી શ્ેક છે. આ 
્કારણોિર દરે્કનુ ંMS અલગ હોય છે.

“િા, MS ગભંીર છે 
અને, િા તે તમારંુ 

જીવન બદલાવી શકે છે. 
પરંત ુતમે િજુ પિ 

તમારા જીવનનો આનદં માિી 
શકશો.” 
લઇૂસા

MS શુ ંછે?
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MS મા ંશુ ંથાય છે?
તમારંુ મગન અન ે્કરોડરજજુ 
તમારા ્ેકનદ્ીય ્ચતેાતતં્ર  સાથે 
બનાવટ કરે છે.

તમારટી ્કરોડરજજુ તમારા શરટીરના 
લગભગ તમામ ભાગોન ેતમારા 
મગજ િાથ ેજોડે છે. તમારા મગજ 
અન ે્કરોડરજજુ વચ્ેચના ંિદેંશા 
જ્ાનતતંઓુ મારફત ેવહન ્કરે 
છે. તમારા શરટીરના ભાગો ્ેકવી 
રટીત ેહલન્ચલન અથવા ્કાય્ય ્કરે 
છે તનેો આ િ્ેંકતો સનણ્યય ્કરે છે 
અન ેદુઃખાવો, સપશ્ય અન ેઅનય 
બાબતોનો તમને અનભુવ ્કરાવ ેછે.

તમારટી રોગપ્રસત્કાર્ક શસ્ત 
તમને ્ચપેો િામ ેરક્ષણ આપ ેછે. 
તમારા શરટીરમા ંપ્રવશે ્કરતા 
વાયરિો અન ેબે્્ેરટીયા પર 
હમુલો ્કરટી અન ેતનેો નાશ ્કરટી 
ત ેઆ ્કાય્ય ્કરે છે. પરંત ુMS મા ં
તમારટી રોગપ્રસત્કાર્ક શસ્ત 
ભલૂથી તમારા મગજ અને 
્કરોડરજજુ પર હમુલો ્કરે છે. આ 
તમારા જ્ાનતતંઓુના આવરણને 
ન્ુકશાન ્કરે છે.

આ	આવરણ	્ચરબીથી	બનલે	
હોય છે જેન ેમાયેલીન ્કહ ેછે. આ દરે્ક 

મગજ

કરોડર��ુ

તમારા મગજ અને ્કરોડરજજુ વચ્ેચ જ્ાનતતં ુ
મારફતે િદેંશા વહન ્કરે છે, જેથી તમારા 
શરટીરના ભાગોનુ ંસનયતં્રણ થાય છે.
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જ્ાનતતંનુ ુ ંહાસન િામ ેરક્ષણ ્કરે છે અને 
તેના દ્ારા િદેંશાનુ ંવહન	્કરવામા	ંમદદ	
્કરે	છે. માયલેીન ક્ષસતગ્રસત થાય તયારે, 
િદેંશાન ે્કાય્ય િમાપત ્કરવામા ંિમસયા 
થાય છે - અથવા િપંણૂ્ય ્કાય્ય ્કરટી શ્કતા 
નથી. તયારે MS ના લક્ષણોની શરૂઆત 
થાય છે. અંત ેખબુ ન્ુકશાન થાય તયારે 
તેનુ ંિમાર્કામ થઇ શ્કત ુનથી અને 
જ્ાનતતંનુો નાશ થાય છે.

આ એ્ક ઇલે્ટ્ટી્ક ્ેકબલ જેવુ ંહોય હોય 
છે. તનેી અંદર રહલે વાયર તમારા 
જ્ાનતતં ુજેવા છે. ઇલે્ટ્ટી્ક પ્રવાહ 
વાયર મારફતે પિાર થાય છે આથી 
અનય છેડા પર રહલે મશીન ્કાય્ય ્કરશ.ે 

તમારંુ મગજ િદેંશ મો્કલે છે તયારે 
આવુ ંથાય છે  શુ ં્કરવાનુ ંછે ત ેતમારા 
શરટીરના ભાગન ેતમારા જ્ાનતતં ુ
જણાવ ેછે. 

ન્ુકશાન િામ ેતનેુ ંરક્ષણ ્કરવા મા્ે 
્ેકબલ વાયરની આિપાિ પલાસ્ટી્કનુ ં
આવરણ ધરાવ ેછે. જો ્ેકબલનુ ંઆવરણ 
ત ૂ્ ટી જાય તો ઇલે્ટ્ટી્ક પ્રવાહનુ ંજે રટીતે 
વહન થવુ ંજોઇએ તમે થઇ શ્કશ ેનહીં 
અન ેમશીન યોગય રટીતે ્કાય્ય ્કરશ ેનહીં.  
માયલેીન તમારા જ્ાનતતંનુ ુ ંિમાન 
રટીતે રક્ષણ ્કરે છે.

કોષ શર�ર

માયેલીન

�ાનત�ં ુફાઇબર

સદં�શા સહ�લાઇથી પસાર થાય છે

કોષ શર�ર �િત��ત
માયેલીન

�ાનત
ં ુફાઇબર

�િત��ત સદં�શા

માયલેીન યોગય સસથસતમા ંહોવુ ંજોઇએ. િદેંશા	
િહલેાઇથી	પિાર	થાય	છે

માયલેીન ક્ષસતગ્રસત થરુ.ં િદેંશામા ંસવકે્ષપ  
થાય છે.
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શા માટે અમકુ લોકોને  
MS થાય છે?
ર્ેુકમા ંઆશરે 600 માથંી 1 વયસ્ત MS 
ધરાવ ેછે. આ િખંયા 100,000 થી વધ ુ
લો્કોની છે. દર અઠવાહડય ેઆશરે 100 
લો્કો એવુ ં્કહતેા જોવા મળે છે ્ેક તમેન ે
આમ થરુ ંછે. પરુૂષો ્કરતા ંસ્તીઓની 
િખંયા આશરે ત્રણ ગણી છે. હજુ અમે 
નથી જાણતા ્ેક આમ શા મા્ે છે.

િામાનય રટીત ેલો્કોન ેતમેની વીિ 
અન ેત્રીિ વષ્યની વયમા ંખબર પડે છે 
્ેક તમેન ેMS છે. બાળ્કોન ેભાગય ેજ ત ે
થાય છે.

અમ્ુક લો્કોમા ંજ શા મા્ે MS થાય છે 
ત ેબાબત ે્કોઇપણ ્ચોક્કિ નથી. અમે 
જે જાણીએ છટીએ તમેા ંતમામ િમયે 
વધારો થાય છે. ધીમ ેધીમ ે્કોયડાના 
વધ ુટુ્કડાઓંન ેઅમ ેભેગા	્કરટીએ	છટીએ.

MS થવા	મા્ે	્ચોક્કિ	બાબતો	
ભાગ	ભજવતી	હોવાનુ	ંજાણાય	છે.	
તે	િભંસવત	રટીતે	એ્ક	જ	બાબત	નથી	
પરંત	ુઆ બાબતોનુ	ંિયંોજન	છેઃ

 • તમારા	જનીનો
 • પયા્યવરણ
 • તમારટી	જીવનશલૈી

જનીનો
MS નુ	ંપ્રતયક્ષ	રટીત	ેમાતાસપતામાથંી	
તમેના	બાળ્કમા	ંવહન	થત ુ	ંનથી. MS 
થવા	મા્ે	્કોઇ	એ્ક	જનીન	જવાબદાર	
નથી. હહ્ક્કતમા,ં 100 થી વધ ુજનીનો	ત	ે
થવાની	તમારટી	ત્કોન	ેઅિર	્કરે	છે.	
માત્ર	જનીનો	જ	નક્કટી	નથી	્કરતા	્ેક	
્કોન ેMS થાય છે.

એ્કિરખા	ંજોડ્કાનં	ેપણ	િમાન	
જનીનો	હોય	છે.	પરંત	ુજયારે	એ્કન ે
MS થાય છે, તયારે િામાનય	રટીતે	
અનયન	ેત	ેનથી	થતો.	જોડટીયા	ંબાળ્કો 
MS થવાનુ	ંગભંીર	જોખમ	ધરાવ	ેછે	
પરંત	ુમો્ાભાગે	તમેન	ેનથી	થત ુ.ં	આ	
દશા્યવ	ેછે	્ેક	જનીનો	ભાગ	ભજવ	ેછે	
પરંત	ુિમગ્ર	્કથાથી	ત	ેદૂર	છે.

જો	તમ ેMS ધરાવતી	વયસ્તના	
નજી્કના	િગા	ંહો,	તો	તમન	ેત	ેથવાની	
ગભંીર	ત્કો	છે,	પરંત	ુહજુ	પણ	જોખમ	
ઓછ	ંછે. MS થવાના	જોખમ	સવશનેા	
આં્કડાઓં	પર	િશંોધ્કો	આવયા	ંછે.
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તમારા જીવન દરવમયાન MS થવાનુ ંજોખમ 
જો	તમ	ેઆ	સસથસત	ધરાવતા	હોઃ

MS ધરાવતા માતાસપતા 1.5% ત્ક (67 માથંી 1 ન ેથાય છે)

MS ધરાવતા ભાઇ અથવા બહને 2.7% ત્ક (37 માથંી 1 ન ેથાય છે)

MS ધરાવત ુ ંબાળ્ક 2.1% ત્ક (48 માથંી 1 ન ેથાય છે)

MS ધરાવત ુ	ંએ્ક	જોડકંુ 18% ત્ક (પા્ંચમા ં1 ન ેથાય છે)

જો ્કા્કટી, ્કા્કા, ભત્રીજો, ભાણેજ MS ધરાવતા હોય તો આશરે 1% જોખમ છે.

જો તમ ેMS ધરાવતા હો અન ેબાળ્ક 
ઇચછતા હો, તો માત્ર 67 માથંી 1 બાળ્કન ે
ત ેથવાનુ ંજોખમ છે.

2014 મા ંએ્ક ખબુ મો્ા અભયાિમા ં
જાણવા મળરુ ંછે ્ેક આ આં્કડાઓં 
દશા્યવવામા ંઆવયા ંછે ત ે્કરતા ંખબૂ 
ઓછા પ્રમાણમા ંMS થઇ શ્ેક છે. 

અમારટી ફે્્શી્ ‘જીનિ એનડ એમએિ’ 
મા ંજનીનો સવશ ેતમે વધ ુમાહહતી 
મળેવી શ્કશો.

પયા્કવરિ
તમારટી	આજુબાજુના	પયા્યવરણમા	ં
એવી	બાબતો	છે	જે MS થવાના 
તમારા જોખમન	ેઅિર	્કરટી	શ્ેક છે, 
જેમ ્ેકઃ	

 • અમ્ુક ્ચપેો
 • સયૂ્યપ્ર્કાશ અન ેસવ્મીન ડટી

ચેપો
એ્ક સવ્કિતો પરુાવો છે ્ેક અમ્ુક 
વાયરિો, અન ે્કદા્ચ બે્્ેરટીયા, MS 
થવા મા્ે મદદ ્કરટી શ્ેક છે, ખાિ ્કરટીને 
Epstein Barr (એપસ્ેઇન બેર) વાયરિ. 
ગ્રથંીલક્ષી તાવ મા્ે આ વાયરિ 
જવાબદાર છે. તનેો અથ્ય એ નથી ્ેક 
તમને ગ્રથંીનો તાવ આવ ેતો તમને MS 
થશ.ે આપણામાથંી મો્ાભાગનાને આ 
વાયરિ હોય છે પરંત ુખબૂ ઓછાને MS 
થાય છે.

આ જોડાણ િપંણૂ્ય રટીતે િમજારુ ંનથી 
પરંત ુMS થવા મા્ે ્કારણરૂપ અમ્ુક 
બાબતો િાથ ે્ચપેો પણ ્કાય્ય ્કરટી શ્ેક છે.
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વવટામીન ડી
વષયો પહલેા ંએવુ ંનોંધવામા ંઆવરુ ંહત ુ ં
્ેક ખબૂ સયૂ્યપ્ર્કાશ ધરાવતી ભમૂધયરેખા 
નજી્કના ઉષણ્કહ્બધં દેશોથી તમ ેદૂર 
જાવ તો વધ ુલો્કો MS ધરાવ ેછે. આ 
િાચુ ંછે તમારા જાસતય બે્કગ્રાઉનડ િાથ ે
્કોઇ િબંધં નથી. િશંોધ્કોએ સવ્ામીન 
ડટી, ‘સયૂ્યપ્ર્કાશ સવ્ામીન’ ની ખામીને 
િભંસવત ્કારણ તરટી્ેક જોવાનુ ંશરૂ ્કરુું.

MS અન ેસવ્ામીન ડટી વચ્ેચ ્કડટી વધનુે 
વધ ુઅભયાિો દશા્યવ ેછે. તમ ેપખુત 
થાવ ત ેપહલેા ંતમ ેઆ સવ્ામીન ઓછ ં
ધરાવતા હોતો જોખમ ગભંીર જણાય છે.

ર્ેુક જેવા ઓછો સયૂ્યપ્ર્કાશ ધરાવતા 
ઘણા દેશો સવ્ામીન ડટીમા ંની્ચા છે, 
ખાિ ્કરટીન ેજયારે ઉનાળો ન હોય.

આપણે સવ્ામીન ડટી ખોરા્કમાથંી 
મળેવીએ છટીએ (ઉદાહરણ તરટી્ેક તલૈી 
માછલી, ઇંડા, સપે્રડિ અન ેસવ્ામીન ડટી 
ધરાવતા નાસતા ્કઠોળ). પરંત ુતમેાથંી 
મો્ાભાગના સયૂ્યપ્ર્કાશમાથંી આવ ે
છે. આપણે સયૂ્યપ્ર્કાશમા ંહોઇએ તયારે 
આપણી તવ્ચા સવ્ામીન ડટી બનાવ ેછે.

ર્ેુકમા,ં સ્કો્લેનડ અન ેનોધ્યન 
આયલલેનડમા ંMS નો ઊં્ચો દર છે. આમ  
થવાનુ ં્કારણ એ્ક હોઇ શ્ેક ્ેક દૂરના 
ઉતિરટીય લો્કો િભંસવત રટીતે સવ્ામીન 
ડટી ઓછ ંધરાવતા હોય છે. 

અનય ્કારણોમા ંઆ સવ્ામીન તમ ે
પયા્યપત માત્રામા ંન ધરાવતા હો ત ે 
હોઇ છેઃ

 • તમ ેએવા જનીન ધરાવતા હો જે 
તમારા શરટીરને તયૈાર ્કરવામા ં
િમસયારૂપ બનાવે

 • તમ ેગભ્યવતી સ્તી હો
 • તમ ેઘરેટી તવ્ચા ધરાવતા હો (તો 
તમારટી તવ્ચા મા્ે સવ્ામીન ડટી 
બનાવવુ ંમશુ્ેકલ છે)

માગ્યદશ્યનો જણાવ ેછે ્ેક ચબ્્નમા ં
લો્કોએ સવશષે સવ્ામીન ડટી લેવા 
સવશ ેસવ્ચારવુ ંજોઇએ, ખાિ ્કરટીને 
િપ્ેમબરથી એપ્રીલ. પરંત ુઆ િલાહ 
તમારા હાડ્કાનં ેતદુંરસત રાખવા મા્ે 
છે. હજુ સધુી એવા ્કોઇ પરુાવા નથી ્ેક 
સવશષે સવ્ામીન ડટી તમને MS થવા 
િામ ેરક્ષણ આપ ેછે. િશંોધ્કો આ 
બાબત ેતપાિ ્કરે છે. 

જો તમન ેપહલેાથંી MS ધરાવતા હો, 
તો અભયાિોએ સવ્ામીન ડટીના સતરો 
અન ેલો્કોનુ ંMS ્ેક્લુ ંખરાબ છે તનેી 
વચ્ેચ ્કડટી શોધી છે. MS ધરાવતા ઘણા 
લો્કો સવશષે સવ્ામીન ડટી લ ેછે. હજુ 
સધુી એવા ્કોઇ નક્કર પરુાવા નથી 
્ેક આમ ્કરવાથી MS ધીમ ુથાય છે 
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અથવા લક્ષણોમા ંમદદ મળે છે પરંત ુ
અભયાિો આ બાબત ેતપાિ પણ ્કરે છે.

તમ ેસવ્ામીન ડટી ઓછ ંધરાવો છો તવેુ ં
તમ ેજાણવા માગતા હો તો, તમારા 
જીપી (ફેમીલી ડો્ક્ર) અથવા MS 
સનષણાત લોહટી પરટીક્ષણ િાથ ેતમારા 
સતરોની તપાિ ્કરટી શ્કશ.ે જો તમારા 
સતરો ની્ચા હોય, તો તનેા સવ્કાિ મા્ે 
તબીબી િલાહ લો. પરંત ુવધ ુપડત ુ
લેવાથી હાસન્કાર્ક થઇ શ્ેક છે.

MS સવશ ેઅન ેસવ્ામીન ડટી િહહત, 
તમારે શુ ંખાવુ ંજોઇએ તનેા સવશ ે
અમારટી પસુસત્કા ‘ડાયે્ એનડ નરટુ્ટીશન’ 
મા ંતમ ેવધ ુવા્ંચી શ્કશો. સવ્ામીન ડટી 
સવશનેા અમારા વબે પષૃઠો પણ તપાિો.

જીવનશૈલી
બ ેજીવનશલૈી MS િાથ ેિા્ંકળવામા ં
આવી છેઃ

 • ધમૂ્રપાન
 • ખબૂ	વધ	ુવજન	હોવુ	ં(્્ળૂતા)

ધમૂ્રપાન
અભયાિો દશા્યવ ેછે ્ેક તમ ેધમુ્રપાન 
્કરતા હો તો તમને MS થવાની વધ ુ
િભંાવના છે. સિગારે્ ધમુાડામા ં
રિાયણો તમારટી રોગપ્રસત્કાર્ક શસ્તન ે
અિર ્કરટી શ્ેક છે, MS ના ઉતિજેનમા ં
મદદ ્કરે છે. સનષક્રટીય ધમૂ્રપાન - અનય 

લો્કોના ધમૂાડા શ્ાિમા ંલેવા - જેવી 
બાબતન ેપણ MS થવાના ગભંીર 
જોખમ િાથ ેજોડવામા ંઆવી છે.

અભયાિો દશા્યવ ેછે ્ેક ધમૂ્રપાન બધં 
્કરવાથી MS ના હમુલા થવાથી 
દ્દ્તીય્ક સવ્કાિલક્ષી MS થવા પર તમ ે
્ેક્લી ગસતએ જાવ છો. પષૃઠ 24 પર MS 
ના આ સવસવધ પ્ર્કારો સવશ ેસવશ ેતમ ે
વધ ુવા્ંચી શ્કશો.

જો તમ ેધમૂ્રપાન બધં ્કરવા માગતા 
હો તો મદદ મા્ે તમારા જીપી િલાહ 
આપી શ્કશ.ે આ વબેિાઇ્ સન્કોહ્ન 
ગમ અને ઇ-સિગરેટિના પ્ેચીિ, 
સવ્ચારો અન ેિહાય ધરાવ ેછે.

www.nhs.uk/smokefree  

સ્ળૂતા
અભયાિ ેશોધરુ ંછે ્ેક ખબૂ વધ ુવજન 
હોવુ ં(સ્ળૂ), ખાિ ્કરટીને બાળ્ક અથવા 
રવુાન પખુતન ેMS િાથ ેજોડવામા ં
આવયા ંછે. ખબૂ વધ ુવજન હોવાના 
્કારણે આમ થઇ શ્ેક છેઃ

 • તમને સવ્ામીન ડટીની ખામી થવી
 • તમારટી રોગપ્રસત્કાર્ક શસ્ત વધ ુ
િહક્રય થવી અન ેતમારા શરટીરની 
અંદરના ભાગે િોજા થવા

 • અમ ેહજુ િમજી શક્યા નથી તવેા 
અનય ્કારણો પણ હોઇ શ્ેક છે
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્ચોક્કિ રટીતે, સ્ળૂતા ધરાવતા દરે્કને 
MS થાય એવુ ંનથી અને MS ધરાવતા 
હોય તવેા લો્કો ખબૂ સ્ળૂતા ધરાવતા 
હોય અથવા ધરાવતા હતા એવુ ં
પણ નથી. પરંત ુMS થવાનુ ંજોખમ 
તમારા ધયાનમા ંહોય, ઉદાહરણ તરટી્ેક, 
નજી્કના ્કોઇ િગા ંત ેધરાવતા હોય, 
તો તમારંુ વજન જોમખી પરટીબળ છે જે 
તમ ેબદલી શ્કશો. 

MS કોઇની ભલૂ નથી
MS થવા મા્ેની બાબતો સવશ ે
િાભંળવાથી તમ ેઆ બાબતો પછૂટી 
શ્કશોઃ ‘તને ે્ાળવા મા્ે હુ ં્ંકઇ ્કરટી 
શકુ?’ નો જવાબ ના છે, ્કારણ ્ેક ્કોઇને 
ખબર નથી ્ેક દરે્ક વયસ્તમા ંMS થવા 
મા્ે ્કઇ બાબતો એ્કિાથ ેથાય છે. 
અન ેMS શા ્કારણે થાય છે તનેા સવશ ે
ભતૂ્કાળમા ંઆપણે તમામન ેઓછટી 
ખબર હતી. આથી તને ેઅ્્કાવવા તમ ે
્ંકઇપણ ્કરવાની સસથસતમા ંહશો નહીં.



કયા લક્ષિો છે?
તમારા મગજ અન ે્કરોડરજજુના 
સવસવધ ભાગોમા ંજ્ાનતતંનુ ેMS 
હાસન ્કરે છે. આ હાસન તમારા 
શરટીરના જે ભાગન ેઅિર ્કરશે 
તયારે લક્ષણો જણાય છે.

લક્ષણોનુ ંઅનમુાન ્કરટી શ્કાય તમે 
નથી. તમેા ંહદવિ ેહદવિ,ે તમેજ ્કલા્ેક 
્કલા્ેક ફેરફાર થઇ શ્ેક છે. તઓે હદવિો, 
અઠવાહડયા ંઅથવા મહહનાઓ સધુી 
રહટી શ્ેક છે. MS ના પ્ર્કારના આધારે, 
આ લક્ષણો ્ચાલ ુરહ ેછે, હળવા ંથાય છે 
અથવા િપંણૂ્ય રટીતે ્ચાલયા ંજાય છે.

અમ્ુક લો્કોને ગરમી, થા્ક અને 
તણાવનો અનભુવ થાય છે, અથવા 
જાત ેહક્રયાશીલ થવાથી લક્ષણો ખો્ા ં
થઇ શ્ેક છે અથવા ફરટી ઉથલાનો 
અનભુવ થાય છે (તમારા MS લક્ષણો 
આ્કસસમ્ક રટીતે ફરટી થવા). દરે્કને 
તમેના પોતાના લક્ષણો હોય છે અને 
અનય લો્કોની જેમ તમેને િમાન રહશેે 
નહીં. િમય જાતા MS ્ેકવી રટીતે સવ્કાિ 
પામ ેછે ત ેબાબત વયસ્ત	પ્રસત વયસ્ત 
અલગ હોય છે. 

MS લક્ષિોના પ્રકારો
્કોઇન ેMS ના તમામ લક્ષણો થાય ત ે
િભંસવત નથી. પરંત ુતમેાથંી થોડા 
િામાનય છે. 

 • ‘થા્ક’. આ િામાનય થા્ક જેવી 
નથી પરતુ ંિપંણૂ્ય રટીતે ખાલી થઇ 
જવાનો અનભુવ છે. ત ેબાબતોને 
(સવ્ચારવાન ેપણ) ખબુ ્કઠટીન અન ે
અશક્ય બનાવી શ્ેક છે.

 • સવચ્ચત્ર લાગણી. તમારા બાવડા,ં 
પગ, હાથ અથવા પગમા ંતમને 
શનૂયતા અથવા ઝણઝણા્ટીનો 
અનભુવ થઇ શ્ેક છે.

 • આંખની િમસયાઓ. તમારટી દ્ષષ્ 
ધ ૂધંળટી થઇ શ્ેક છે અથવા તમને 
બેવડુ દ્શય દેખાય છે. થોડા િમય 
મા્ે તમ ેએ્ક અથવા બનં ેઆંખે 
જોઇ શ્કશો નહીં

 • મછૂા્યનો અનભુવ અન ેતમારા 
િતંલુન િાથ ેિમસયાઓ થાય છે

 • દુઃખાવો
 • ્ચાલવામા ંિમસયા
 • બોલવામા ંઅન ેગળવામા ં
િમસયાઓ
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 • સનાર ુજ્કડાશ અન ેઅસનયતં્રણ 
(તમ ેસનયતં્રણ ન ્કરટી શ્કો તવેુ ં
ઓચ્ચતં ુહલન્ચલન)

 • તમારા મતૂ્રસપડં અન ેઆંતરડા 
યોગય રટીતે ્કાય્ય ન ્કરે

 • તમારા બાવડા ંઅથવા પગમા ં
ધ્જુારટી (’્ંકપન’ ્કહવેાય છે)

 • વસતઓુ ભલૂી જવી અન ેતમારા 
સવ્ચારમા ંિમસયાઓ 

 • જાસતય િમસયાઓ
 • લાગણીમય િમસયાઓ. હતાશા 
અન ેખબૂ રડવાનો અનભુવ એ 
તમન ેMS હોવાની િામાનય 
પ્રસતહક્રયાઓ ્કહવેામા ંઆવી છે 
પરંત ુMS તમારા મગજન ેપણ એ્ક 
રટીતે અિર ્કરટી શ્ેક છે.

MS ના તમામ લક્ષણો સવશે ેઅમારટી 
પાિે માહહતી છે. તને ેઅહીંથી મળેવોઃ

mssociety.org.uk/ms-resources/
key-publications 

તમે જોઇ શકતા નથી તેવા લક્ષિો
લો્કો MS ના લક્ષણો ધરાવતા હોય તને ે
જુએ તો તઓે િમજી શ્કશ ેઅન ેમદદ 
્કરટી શ્કશ.ે પરંત ુઅમ્ુક લક્ષણો તમ ે
જોઇ શ્કશો નહીં.

દુઃખાવો, મતૂ્રસપડં અથવા આંતરડાની 
િમસયા, થા્ક અન ેતમારા િતંલુન, 
સમસૃત અન ેસવ્ચાર િહહતની બાબતો 

દેખીતી તનેી લો્કોને સપષ્તા ્કરવી 
િરળ હોતી નથી.

તમને MS હોય તયારે ્કોઇ તમને ્કહ ે્ેક 
‘તમને ખબુ િારંુ જણાય છે’ ત ેબાબત 
હતાશાજન્ક હોઇ શ્ેક છે. તમારા ખબૂ 
વાસતસવ્ક પરંત ુઅદ્શય લક્ષણોન ે
જોવામા ંઆવ ેછે તવેો અનભુવ થઇ 
શ્ેક છે. ્કામ પર આ વધ ુગભંીર બાબત 
બની શ્ેક છે. 

“થાકના કારિે  
હુ ંધયાનપવૂ્કક મારા સમયનુ ં

સચંાલન કરંુ છં પરંત ુક્ારેક કોઇ 
સમ્યા વવના હુ ંમારો હદવસ હું 
આરામથી પસાર કરી શકુ છં. 

આ હદવસો અમલૂય  
િોય છે અને તેનો હું  

ખરેખર આનદં માણુ ંછં.  
MS ધરાવતા ન િોય  

તેવા લોકો પિ તેને સારી રીતે 
્વીકારશે!”

એલી 

તમને MS ન હોય તો પણ, આ અદ્શય 
લક્ષણો ધયાનમા ંરાખો. ્કોઇ ્ંકઇપણ 
્કરવા માગતા નથી ્કારણ ્ેક તમેનુ ંMS 
તમેને િપંણૂ્ય થા્કનો અનભુવ ્કરાવે 
છે, ઉદાહરણ તરટી્ેક. તઓે આળસ ુછે 
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અથવા બોજો િહન ્કરટી શ્કતા નથી 
તનેા ્કારણે નથી.

લક્ષિો વવશે શુ ંથઇ શકે છે? 
જો તમારંુ MS વારંવાર ઉથલા મારત ુ ં
હોય તો હડસીઝ મોહડફાઇંગ થેરાવપ 
(DMT) િાથ ેતનેી વહલેી િારવારથી 
ખરેખર તફાવત ્કરટી શ્કાય છે. તનેો 
અથ્ય થઇ શ્ેક ્ેક તમને ઓછા ફરટી ઉથલા 
આવશ ેઅન ેતમારા લક્ષણો અથવા 

ખોડખાપંણ વધ ુખરાબ થાય તમેા ં
ઘ્ાડો આવશ.ે આથી ઓછા લક્ષણો 
િાથ ે્કાય્ય ્કરવાનુ ંથઇ શ્ેક છે. પરંત ુ
લક્ષણો જણાય તયારે તનેુ ંિ્ંચાલન 
્કરવાના ઉપાયો છે. વધ ુમાહહતી મા્ે 
પષૃઠ 30 પર જાવ.



MS નુ ંસનદાન ્કરવુ ંિહલેુ ંનથી. 
ખબુ િામાનય િમસયાઓ િાથ ે
લક્ષણો ગ ૂ્ંચવી શ્ેક છે. MS ના 
લક્ષણો મા્ે ડો્ક્રો તપાિ ્કરે 
ત ેપહલેા ંઆ બાબત સવી્કારવી 
ફરજજયાત છે. તમને પ્રથમ ્ંકઇ્ક 
ખોટંુ થવાનુ ંધયાન ેઆવ ેતયારથી 
તમને અસધ્કારટી્ક રટીતે ્કહવેામા ં
આવ ે્ેક તમને MS છે તનેા મા્ે 
લાબંો િમય લાગી શ્ેક છે. અમ્ુક 
લો્કો મા્ે વષયો લાગી શ્ેક છે.

MS મા્ે, લોહટી પરટીક્ષણ જેવુ ં્કોઇ 
િામાનય પરટીક્ષણ નથી. માત્ર એ્ક 
નરરુોલોજીસ્ જ તનેુ ંસનદાન ્કરટી શ્ેક 
છે, તમારા જીપી નહીં. તમારા જીપીને 
જણાય ્ેક તમારા લક્ષણો MS ન ે
આભારટી છે તો ત ેપરટીક્ષણ મા્ે તમને 
એ્ક નરરુોલોજીસ્ પાિ ેમો્કલશ.ે

અમારટી ફે્્શી્ ‘મન ેMS થયો છે અને 
શા મા્ે તનેી શોધ ્કરવામા ંિમય લાગે 
છે?’ મા ંતમ ેવધ ુમાહહતી મળેવી શ્કશો.

ન્રુોલોજી્ટને મળવું
તમ ેનરરુોલોજીસ્ને મળશો તયારે ત ે
થોડા પરટીક્ષણો ્કરટી શ્ેક છે અન ેતમને 
MS થયો છે તનેા અંસતમ સનદાન 

MS નુ ંકેવી રીતે વનદાન થાય છે?
પહલેા ંઅમ્ુક મહહના લાગી શ્ેક છે. આ 
હતાશાજન્ક િમય બની શ્ેક છે. MS 
નુ ંસનદાન ્કરવા મા્ે ્ચાર જાતના 
પરટીક્ષણોનો ઉપયોગ થાય છે.

 • એ્ક નરરુોલોજી્કલ પરટીક્ષણ
 • MRI સ્ેકનિ
 • ‘ઇવો્ડ પો્ેનશીયલિ’ પરટીક્ષણો
 • ્કમરમા ંએ્ક છટીદ્

પરીક્ષિો શેની તપાસ કરે છે?
એ્ક નરરુોલોજીસ્ તપાિ ્કરશ ે્ેક 
તમારટી સેનટ્રલ નવ્કસ વસ્ટમમા ં્ેક્લે 
અંશ ેન્ુકશાન થરુ ંછે. સવસવધ િમયે 
થયલે ન્ુકશાન સવશ ેઅન ેતમારંુ મગજ 
અથવા ્કરોડરજજુના ્કમિ ે્કમ બ ે
સવસવધ ભાગોમા ંતણેે તપાિ ્કરવાની 
જરુર હોય છે. આ તપાિવામા ંમદદ 
મા્ે મો્ાભાગે MRI સ્ેકનિનો ઉપયોગ 
થાય છે.

ન્રુોલોજીકલ પરીક્ષિ
નરરુોલોજીસ્ તમારા ‘ઇસતહાિ’ સવશ ે
પછૂશ,ે અથા્યત હાલ અન ેભતૂ્કાળમા ં
તમારટી સવાસ્થય િમસયાઓ અને 
લક્ષણો. એ્ક શારટીહર્ક પરટીક્ષણ તમારા 
હલન્ચલનો, પ્રસતહક્રયાઓ અને 
િવંદેનો, જેમ ્ેક તમારટી આંખની દ્ષષ્ની	
તપાિ ્કરશ.ે નરરુોલોજીસ્ને શ્ંકા હોય 
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્ેક MS હોઇ શ્ેક છે તો પણ ખાતરટી ્કરવા 
મા્ે અનય પરટીક્ષણોની આવશય્કતા છે.

MRI (મેગનેહટક રીઝોનનસ ઇમેજીંગ)
MRI સ્ેકનર નામનુ ંમશીન તમારા	મગજ 
અથવા ્કરોડરજજુના ચ્ચત્રો લ ેછે. તમે 
પથારટી પર સતૂા હશો ત ેસ્ેકનર પર ખિ ે
છે જયા ંતમારે થોડટી મીની્ોથી એ્ક 
્કલા્ક સધુી રહવેાનુ ંછે. 

મજબતૂ ચુબં્કટીય કે્ષત્રો અન ેરેહડયો 
તરંગોનો ઉપયોગ ્કરટી ત ેતમારા મગજ 
અન ેઆંતરડાની અંદરના ચ્ચત્રો તયૈાર 
્કરે છે. સ્ેકન પર MS સનષણાત ્કોઇ સોજો 
અન ેન્ુકશાન જઇ શ્કશ ેજે MS દ્ારા 
થરુ ંહોય. આ ન્ુકશાન થયલે સવસતારોને 
ઇજા અથવા પલા્િ ્કહવેામા ંઆવ ે
છે. સ્ેકન ્કરાવવુ ંપીડારહહત છે પરંત ુ
થોડુ ંઘોંઘા્રુ્ ત હોઇ શ્ેક છે અને 
મનોસવકૃસતનો અનભુવ થઇ શ્ેક છે.

MS ના સનદાન મા્ે MRI સ્ેકનિ ખબુ 
્ચોક્કિ ઉપાય છે. 90% થી વધ ુલો્કો 
પર આ રટીતે તમેના MS ની ખાતરટી  
થઇ છે.

કમરમા ંએક છીદ્ર
્કમરમા ંએ્ક છટીદ્ દરસમયાન (અથવા 
‘્કરોડરજજુ ્ેપ’) તમારટી પીઠના 
ની્ેચના ભાગે, તમારટી ્કરોડરજજુની 
આજુબાજુની જગયામા ંએ્ક િોંય દાખલ 
્કરવામા ંઆવ ેછે. થોડટી માત્રામા ંપ્રવાહટી 
બહાર લેવામા ંઆવ ેછે અન ેતમારા 
મસત્ક અન ે્કરોડરજજુમા ંતમારટી 

રોગપ્રસત્કાર્ક શસ્ત િહક્રય થઇ છે તનેા 
લક્ષણો મા્ે તપાિ ્કરવામા ંઆવ ેછે 
(તમને MS ન હોય તો આમ થત ુનથી). 
આ લક્ષણો, જેમા ં‘એનનટબોડીઝ’નો 
િમાવશે હોઇ શ્ેક છે, જે ખબુ િભંસવત 
રટીતે જણાવ ેછે ્ેક તમને MS છે.

િોંય દાખલ ્કરવામા ંઆવ ેતયારે 
િવંદેનશનૂય ્કરવા મા્ે તમને ્ંકઇ્ક 
આપવામા ંઆવ ેછે. તો પણ તમને ત ે
અસવસથ જણાઇ શ્ેક છે અન ેતમને 
માથાનો દુઃખાવો થઇ શ્ેક છે. હવ,ે અમે 
ઘણીવાર MRI સ્ેકનિ, ્કરોડરજજુમા ં
છટીદ્ોનો ઉપયોગ ્કરતા નથી.

‘ઇવોકડ પોટેનશીયલસ’ પરીક્ષિ
તમારા મગજ અન ેતમારટી આંખો, 
્કાનો અને તવ્ચા વચ્ેચ ્ેક્લી ઝડપે 
િદેંશાઓનુ ંવહન થાય છે તનેુ ંઆ 
તપાિ પરટીક્ષણ ્કરે છે. તમારા શરટીરના 
આ ભાગોમા ંતમારા જ્ાનતતંનુી 
આજુબાજુનુ ંમાયચેલન MS દ્ારા 
ક્ષસતગ્રસત થરુ ંહોય તો તમારા 
પ્રસતભાવો ધીમા રહશે.ે 

તમારટી આંખોની તપાિ મા્ે, તમન ે
સક્રટીન પર પે્ નિ્ય દશા્યવવામા ંઆવશ.ે 
તમે જુઓ છો તયારે તમારંુ મગજ ્ેકવી 
રટીતે પ્રસતભાવ આપ ેછે તનેુ ંઇલે્ટ્ોડિ 
માપ ્કરે છે. તમારટી શ્ાવયશસ્તના  
પરટીક્ષણ મા્ે હડેફોનિ મારફત ેતમે 
ક્લ્િ િાભંળશો. અનય પરટીક્ષણમા ં
તમારટી સ્કટીન પર તમન ેખબૂ હળવા ં
શો્િ (જે ‘પીન અન ેિોય’ જેવો 
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અનભુવ ્કરાવ ેછે) આપવામા ંઆવ ે
છે, અને તમારા સનારનુા ંપ્રસતભાવો 
માપવામા ંઆવ ેછે.

તમને MS છે તેવુ ંકિવેામાં
આવે તયારે
તમને MS છે તનેી તપાિ થવાથી 
મજબતૂ લાગણી થઇ શ્ેક છે. ભયભીત 
થવુ,ં ગ ૂ્ંચવણ થવી, અસવસથ થવુ ંઅથવા 
સનરુપાય થવુ ંિામાનય છે. પરંત ુતમને 
રાહતનો અનભુવ થશ.ે મગજમા ંગાઠં 
જેવુ ં્ંકઇ્ક જીવલેણ થરુ ંછે તવેો તમને 
ભય થઇ શ્ેક છે. અંત ેતમને ખયાલ આવ ે
છે ્ેક શુ ંખોટંુ છે અન ેતમ ેતનેી ્કલપના 
નહોતી ્કરટી. અન ેતમારટી જાતે િભંાળ 
લેવા મા્ે તમ ેપગલા ંલઇ શ્કશો અને 
િારવાર સવશ ેસવ્ચારટી શ્કશો.

્કોઇપણ પ્રસતહક્રયા હોય, અમ ેઅહીં 
તમારટી િહાય મા્ે છટીએ. અમારટી MS 
હલેપલાઇન, અમારટી ઓનલાઇન અને 
સપ્રન્ેડ માહહતી અન ેઅમારા સથાસન્ક 
િમહૂો અન ેઅમારટી વબેિાઇ્ પર 
ફોરમ છે.

 • MS હલેપલાઇન 0808 800 8000 
(િોમવાર થી શકુ્રવાર િવારે  
9- િાજંે 9. બેં્ક રજાઓમા ંબધં)

 • તમારટી નજી્ક િમહૂો, MS ્ેકનદ્ 
અથવા સનષણાતની અહીં	શોધ ્કરો 
mssociety.org.uk/near-me 

 • અહીં અમારા ફોરમ પર MS 
ધરાવતા લો્કો િાથ ેવાત ્કરો 
mssociety.org.uk/forum 

તાજેતરમા ંજ ખયાલ આવયો હોય ્ેક 
તમેને MS થરુ ંછે તવેા લો્કોન ેઅમારટી 
બ ેપસુસત્કાઓ ઉપયોગી જણાશઃે ‘હમણા ં
સનદાન’ અન ે‘MS ની અિર િાથ ેજીવન’.

“મને કિવેામા ંઆવ્ુ ં
તયારે મને રાિતની લાગિી  

થઇ. મારા  
ખભા પરથી 

વજન િટી ગયો. તે  
સેકનડ દરવમયાન 
કંઇ બદલા્ુ ંનથી. 

આથી મેં રજા 
લીધી અને નક્ી ક્ુું કે 

હુ ંઘરે જાઉ તયારે 
તેના વવશે સપંિૂ્ક 
માહિતી મેળવીશ.”

એલીનોર
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MS ના વવવવધ પ્રકારો
દરે્કનુ ંMS અલગ છે. આથી, MS 
ન ેઆપણે બ ેસવસતતૃ પ્ર્કારોમા ં
મ્ૂકટી શ્કટીએ. 

MS ધરાવતા મો્ાભાગના લો્કો તમેના 
મગજમા ંઅથવા ્કરોડરજજુમા ંઉથલા, 
િાથ ેસોજા ધરાવ ેછે. તને ે‘ ઉથલા 
મારતો MS ’ ્કહવેામા ંઆવ ેછે. આ િાથ ે
મદદ મા્ે દવાઓ છે

MS ધરાવતા લો્કોની ઓછટી િખંયામા ં
િમય જતા ્કોઇ ઉથલા ્ેક િોજા સવના 
સસથરતાથી હાલત ખરાબ થાય છે. તને ે
‘સવ્કાિશીલ MS’ ્કહ ેછે અન ેઆ પ્ર્કાર 
િાથ ેમદદ ્કરે તવેી િારવારની શોધ 
્કરવી ખબૂ મશુ્ેકલ છે.

તમ ેMS નુ ંવધ ુસવભાજન આ પ્ર્કારોમા ં
્કરટી શ્કશોઃ

 • ઉથલા મારતો નરમ MS

 • પ્રાથમી્ક સવ્કાિલક્ષી MS

 • દ્દ્તીય્ક સવ્કાિલક્ષી MS

ઘણીવાર સવસવધ પ્ર્કારો વચ્ેચની 
મયા્યદા, MS સનષણાત મા્ે પણ સપષ્ 
હોતી નથી.

તમેના વચ્ેચનો મખુય તફાવત તમને 
‘ઉથલા’ આવ ેછે ્ેકમ ત ેછે. 

ઉથલા
મો્ાભાગના લો્કોનુ ંMS િાથ ેસનદાન 
ઉથલાની શરૂઆત િાથ ેથાય છે. ઉથલો 
આવ ેતયારે, તમારંુ MS સસથર થરુ ંહોય 
ત ેિમય બાદ, તમારટી રોગપ્રસત્કાર્ક 
શસ્ત તમારા જ્ાનતતં ુપર હમુલો ્કરે 
છે. આથી તમેની આજુબાજુ પરના 
માયેલીન પર સોજો આવ ેછે. આ 
ન્ુકશાન જ્ાનતતંએુ જેવા િદેંશા 
મો્કલવા જોઇએ ત ેઅ્્કાવ ેછે અને 
MS ના લક્ષણો જણાય છે.

હદવિો, અઠવાહડયા ંઅથવા મહહના 
જતા, તમે લક્ષણો ધરાવો છો ત ેખબુ 
ખરાબ થઇ જાય છે અન ેનવા ંજોવા મળે 
છે. ક્ષસતગ્રસત માયલેીનને ઠટી્ક ્કરવા 
મા્ે તમારંુ શરટીર શ્ષેઠ પ્રયાિ ્કરે છે. 
લક્ષણો િારા ંથઇ શ્ેક છે અથવા િપંણૂ્ય 
રટીતે ્ચાલયા ંજાય છે. આ રટી્કવરટીને 
‘રેમીિન’ ્કહવેાય છે. તમને અમ્ુક 
લક્ષણો રહટી જાય છે, ખોડખાપંણ અથવા 
જ્ાનતતંનેુ ન્ુકશાન. દરે્ક હમુલા બાદ 
થયલે ન્ુકશાનન ેિમય જતા તમારા 
શરટીર મા્ે તને ેઠટી્ક ્કરવુ ંમશુ્ેકલ બની 
જાય છે.
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ડો્ક્િ્ય એવુ ંમાન ેછે ્ેક રેમીિન 
દરસમયાન MS ્કોઇ ક્ષસત ્કરતો નથી. 
હવ ેઅમન ેખયાલ આવયો છે ્ેક તમને 
ઉથલા ન આવ ેતયારે પણ MS તમારા 
જ્ાનતતંનુ ેન્ુકશાન ્કરટી શ્ેક છે.

ઉથલા શા માટે મિતવના છે?
તમારો MS ઉથલા મારતો હોય તો 
તનેો અથ્ય છે ્ેક તમારા મગજ અને 
્કરોડરજજુમા ંસોજા થાય છે. આ િમયે 
આપણે MS ની િારવાર ્કરટીએ તો 
આ િોજામા ંતફાવત થઇ શ્ેક છે અને 
ઉથલા ્ચાલયા ંજાય છે. આ િારવારોમા ં
હડસીસ મોહડફાઇંગ થેરાવપઝ (DMTs) 
નો િમાવશે થાય છે. ્કોઇ એ્ક િારવાર 
લેવાથી થોડા અથવા ઓછા ગભંીર 
ઉથલાનો અથ્ય થાય છે, અન ેતમારટી 
ખોડખાપંણ અથવા લક્ષણો ખરાબ થાય 
તનેી ગસતમા ંત ેઘ્ાડો ્કરટી શ્ેક છે.

ઉથલા સવનાના MS ની િારવાર 
્કરવાનુ ંખબુ મશુ્ેકલ છે. આજસધુી આ 
પ્ર્કારના MS (સવ્કાિલક્ષી MS) મા્ે 
્કોઇ દવા નહોતી. આમા ંફેરફાર થાય છે, 
2017 અથવા 2018 મા ંએ્કન ેલાયિનિ 
મળે તવેી આશા છે જે સવ્કાિલક્ષી MS 
ના અમ્ુક ભાગોમા ંમદદ ્કરટી શ્ેક છે.

MS ની િારવાર સવશ ેતમ ેવધ ુમાહહતી 
પષૃઠ 29 પર મળેવી શ્કશો.

ઉથલા મારતો નરમ MS
MS ના આ પ્ર્કાર િાથ ેરટી્કવરટી 
(‘રેમીિન’) બાદ તમ ેઉથલાની રટીત 
(વધ ુખરાબ થતા લક્ષણો) ધરાવો 
છો. ઉથલા વચ્ેચ તમારટી ખોડખાપંણ 
અથવા લક્ષણો વધ ુખરાબ થતા નથી 
પરંત ુતનેી િમાકપત પહલેા ં્કરતા ંવધ ુ
ખરાબ હોઇ શ્ેક છે. દરે્ક ઉથલો િમાપત 
થાય તયારબાદ થયલે ન્ુકશાનન ેઠટી્ક 
્કરવુ ંતમારા શરટીર મા્ે મશુ્ેકલ હોય 
છે. આથી તમ ેિારવાર શરૂ નહીં ્કરો 
તો, તમારટી ખોડખાપંણ અથવા લક્ષણો 
િભંસવત રટીતે વધ ુખરાબ થાય છે.

MS નુ ંસનદાન થયલેા લો્કોમાથંી આશરે 
85% ન ેઆ પ્ર્કારે MS ની શરૂઆત 
થાય છે. લો્કોમા ંવીિ અન ેત્રીિની 
વયમા ંમો્ાભાગે તનેુ ંસનદાન થાય છે. 
પરુૂષો ્કરતા ંસ્તીઓને ત ેવધ ુથાય છે 
તનેા ્કારણોની હજુ અમન ેિમજ નથી. 
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આશરે એ્ક ડઝન જે્લી હડસીઝ 
મોહડફાઇંગ થેરાવપસ (DMTs) જે ઉથલા 
મારતા MS ની િારવારમા ંમદદ ્કરટી 
શ્ેક છે. 

અમારટી આ પસુસત્કામા ંવધ ુવા્ંચો 
‘ઉથલા મારતા નરમ MS ની િમજ’.

પ્રાથમીક વવકાસલક્ષી MS
પ્રાથમી્ક સવ્કાિલક્ષી MS િાથ,ે 
શરૂઆતથી િામાનય રટીતે તમન ે્કોઇ 
હમુલા આવતા નથી. તનેુ ં્કારણ એ છે 
્ેક MS ના આ પ્ર્કારમા ંસોજા આવતા 
નથી. તનેા બદલે ત ેજ્ાનતતં ુપર 
પ્રતયક્ષ રટીતે હમુલો ્કરે છે, ખોડખાપંણ 
અથવા લક્ષણોનુ ંઘડતર જે િામાનય 
રટીતે ખબૂ ધીમ ુહોય છે.

MS ધરાવતા  લો્કોમાથંી આશરે  
10-15% ન ેઆ પ્ર્કારે MS ની શરૂઆત 
થાય છે. સ્તીઓને થાય ત ેિમાન રટીતે 
પરુુષોન ેત ેથાય છે. લો્કો તમેની 40  
ની વય અથવા વદૃ્ાવસથામા ંસનદાન 
મા્ેનુ ંવલણ ધરાવ ેછે. 

DMTs ના	લીધે	આપણે	હમણાથંી	 
જ	્ેચપ	ઘ્ાડટીએ	છટીએ, ત ેસવ્કાિલક્ષી 
MS થી સવપરટીત ્કાય્ય ્કરત ુ ંનથી. 

MS ધરાવતા લો્કોમા ંબહ ુઓછટી 
િખંયામા ં(આશરે 20 માથંી 1) સસથર 
રટીતે MS ખરાબ થાય છે પરંત ુગભંીર 
સસથસત થવાથી તમેને ઉથલા આવ ેછે. 
આ પ્ર્કારના ભાગે આવતા ઉથલામા ં
િોજાની િારવારોમા ંમદદ મળટી શ્ેક 
છે પરંત ુસવ્કાિલક્ષી ભાગ િાથ ેમદદ 
મળતી નથી.

પ્રાથસમ્ક સવ્કાિલક્ષી MS સવશ ે
વધ ુમાહહતી મા્ે અમારટી પસુસત્કા 
‘સવ્કાિલક્ષી MS ની િમજ’ વા્ંચો.

દ્વિતીયક વવકાસલક્ષી MS
તમ ેપહલેાથંી ઉથલા મારતો નરમ 
MS ધરાવતા હો તો જ MS નો આ 
પ્ર્કાર તમને થાય છે. હવ ેતમારંુ શરટીર 
માયલેીનને ઠટી્ક ્કરટી શ્કશ ેનહીં, આથી 
સધુારા િાથનેી હમુલાની રટીત િમાપત 
થાય છે. ્ચપે અન ેહમુલા િામાનય રટીતે 
બધં થાય છે અથવા ઓછા થાય છે.

તનેા બદલે તમારંુ MS હવ ેપ્રતયક્ષ 
રટીતે જ્ાનતતંનુ ેન્ુકશાન ્કરે છે. હવથેી 
તમારટી ખોડખાપંણ અન ેલક્ષણો હમુલા 
વચ્ેચ સસથર રહશે.ે હવ ેત ેધીમ ેધીમે 
વધ ુખરાબ થશ.ે ભતુ્કાળમા,ં તનેા મા્ે 
િામાનય રટીતે ઉથલા મા્ે આશરે  
20 વષ્ય લાગયા ંહતા.ં
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MS નો દ્દ્તીય્ક સવ્કાિલક્ષી MS મા ં
બદલાવ થાય છે. DMTs નો આભાર ્ેક 
આ બદલાય છેઃ 

 • િભંસવત રટીતે ઓછા લો્કો દ્દ્તીય્ક 
સવ્કાિલક્ષી MS પર જાય છે.

 • આમ જે ્કરે છે તનેા મા્ે લાબંો 
િમય લાગશે

તમારંુ MS ક્યારે દ્દ્તીય્ક સવ્કાિલક્ષી 
બનશ ેત ેડો્ક્િ્ય મા્ે જાણવુ ંહમંશેા 
િરળ નથી. જો તમારટી ખોડખાપંણ 
અથવા લક્ષણો સસથરતાથી વધ ુખરાબ 
થાય ્કમિ ે્કમ છ મહહન,ે તો િભંવ છે 
્ેક તમારો ઉથલા મારતો MS દ્દ્તીય્ક 
સવ્કાિલક્ષી બન.ે

્કોઇપણન ેMS દ્દ્સતય્ક સવ્કાિલક્ષી 
MS તરટી્ેક થતો નથી. ઉથલા મારતા 
MS ના સનદાન મારફતે પ્રથમ શરૂઆત 
્કયા્ય સવના તનેુ ંતમને સનદાન થઇ શ્ેક 
છે. જો તમને પહલેા ંઉથલા મારતા MS 
ના લક્ષણો હોય   

પરંત ુતને ેબેધયાન ્કરવામા ંઆવયા ં
હોય અથવા ખોટંુ સનદાન થરુ ંહોય તો 
આમ થાય છે.

દ્દ્તીય્ક સવ્કાિલક્ષી MS સવશ ેઅમારટી 
પસુસત્કા ‘સવ્કાિલક્ષી MS ની િમજ’ મા ં
વધ ુવા્ંચો.

અનકુળૂ MS?
અમ્ુક લો્કો ્કહ ેછે ્ેક તઓે ‘અનકુળૂ 
MS’ ધરાવ ેછે. ‘અનકુળૂ’ નો િામાનય 
રટીતે અથ્ય છે ્ેક ત ે્કોઇ ન્ુકશાન્કાર્ક 
નથી. ખબૂ ઓછા ંઅથવા ્કોઇ ઉથલા 
સવના લક્ષણો ખબૂ હળવા ંહોઇ શ્ેક છે. 
MS ધરાવતા લો્કોમા ં30% સધુી આ 
વણ્યનમા ંબધંબેિે છે.

‘અનકુળૂ’ MS ્કહવેાનુ ંગેરમાગલે દોરનારંુ 
બની શ્ેક છે. તનેો અથ્ય એ નથી ્ેક તમારંુ 
MS તમને ્કોઇ અિર ્કરત ુ ંનથી. તમને 
ખબૂ ઉથલા અથવા વધ ુખોડખાપંણ 
અથવા ઘણા લક્ષણો ન હોઇ શ્ેક પરંત ુ
તમારા સવ્ચારવામા ંઅથવા સમસૃતમા ં
તમને થા્ક અથવા િમસયાનો અનભુવ 
થઇ શ્ેક છે.

આપણે MRI ્કેનસ મારફતે જોઇ શ્કટીએ 
છટીએ ્ેક MS હળવો જણાય તો પણ 
તનેો અથ્ય એ નથી ત ેહવ ેિહક્રય રહશેે 
નહીં. તમને ્કોઇ ઉથલા આવતા ન 
હોય તયારે પણ ત ેહજુ તમારા મગજ 
અન ે્કરોડરજજુન ેન્ુકશાન ્કરટી શ્ેક છે. 
હહ્ક્કતમા,ં MS  

ખ
ોડ
ખ
ાપં
ણ

સમય
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ન્ુકશાનના મો્ાભાગના ્કારણો ધયાન ે
નથી આવતા અન ેમાત્ર સ્ેકન પર જ 
જોઇ શ્કાય છે.

‘અનકુળૂ’ MS ઓચ્ચતંો વધ ુિહક્રય થઇ 
શ્ેક છે. છેલલા ં15 વષયો અથવા વધનુે 
તમ ેજોઇ શ્કતા હો તો જ અન ેતપાિો 
્ેક MS એ તમને બહ ુિમસયા ્કરેલ નથી 
તો જ તમ ેજાણી શ્કશો ્ેક તમારો MS 
ખરેખર અનકુળૂ છે.

“મારા વાળના રંગ 
વસવાય આ સ્થવત મને 

કોઇ વધ ુવયાખયા 
કરી શકતી 

નથી. હુ ંએક પવત, વપતા, 
તેજ્વી, રમજુી, 
જ્ાની અને ભલા 

તરીકે ઓળખાવા માગ ુ
છં. બસ સમાપત” 

માહટટિન



MS ની સારવાર કરવી
MS નો ્કોઇ ઉપ્ચાર નથી પરંત ુ
સવસવધ રટીતે તેની  િારવાર 
થઇ શ્ેક છે. MS ના ઘણા 
લક્ષણોની િારવારો છે. તેમા ં
દવાઓ, હફઝીયોથરેાસપ અને 
અથવા વૈ્કકલપ્ક અથવા પરૂ્ક 
િારવારોનો િમાવશે થાય છે.

MS ધીમ ુપડવુ ંઅને ઉથલા ઓછા 
થવા
લો્કો તમેના MS મા ંમો્ો લાબંા-
ગાળાનો તફાવત લાવી શ્ેક ત ેછે 
હડસીઝ મોહડફાઇંગ થેરાવપ (DMT) લેવી. 
તને ે‘રોગ ફેરફાર’ ્કહવેામા ંઆવ ેછે 
્કારણ ્ેક તઓે MS નો િમય બદલાવ ે
છે, માત્ર લક્ષણોનુ ંિ્ંચાલન નથી ્કરતી. 

તઓે આમ ્કરટી શ્કશઃે

 • લક્ષણો અથવા ખોડખાપંણ વધ ુ
ખરાબ થાય તમેા ંઘ્ાડો

 • તમને ્ેક્લા ઉથલા આવ ેછે તમેા ં
ઘ્ાડો અન ેતમને ઓછા ગભંીર 
બનાવ ે

અમ્ુક લો્કો મા્ે આ દવા ખબુ િારટી 
રટીતે ્કાય્ય ્કરટી શ્ેક છે ્ેક હાલ MS હજુ 
િહક્રય છે તનેી ્કોઇ સનશાની જણાતી 
નથી.

ઉથલા મારતા MS િામ ેજ ્કાય્ય ્કરે 
તવેી DMTs અમ ેહાલ ધરાવીએ છટીએ. 
આશા રાખીએ ્ેક, દવા સવ્કાિલક્ષી 
MS મા્ે પણ ્કાય્ય ્કરે, જેનુ ંનામ 
ઓસ્ચેલઝુમબે છે, 2017 અથવા 2018 
મા ંત ેઉપલબધ થશ.ે

DMTs સવશ ેવધ ુમાહહતી મા્ે અમારટી 
પસુસત્કા ‘MS મા્ે હડિીઝ મોહડફાઇંગ 
થરેાસપિ (DMTs)’ તપાિો અન ેદરે્ક 
દવા મા્ે ફે્્શીટિ તમને અહીં મળશ ે
mssociety.org.uk/dmts

ઉથલાની સારવાર કરવી
અમ્ુક હળવા ઉથલા મા્ે ્કોઇ ખાિ 
િારવારની જરૂર નથી (તમ ે્કોઇ DMT 
લેતા હો તો ત ે્ચાલ ુરાખો). ટૂં્કા ગાળાના 
સ્રોઇડિ િાથ ેવધ ુગભંીર ઉથલાની 
ગસત તમે ધીમી ્કરટી શ્કશો. ત ેગોળટી	
તરટી્ેક અથવા નિમા ં‘હરિપ’ મારફતે પણ 
આ લઇ શ્કાય છે. ઉથલાની િારવાર 
્કરવામા ંઆવ ેઅથવા ન આવ ેપરંત ુ

MS શું છે?   29



તમને ્ેક્લી ્કાયમી ખોડખાપંણ રહટી 
શ્ેક તમેા ં્કોઇ તફાવત ત ે્કરતી નથી. 
ઉથલા બાદની પનુઃસથાપના તનેા પર 
તમને િારંુ થવામા ંમદદ ્કરશ.ે તમેા ં
હફઝીયોથરેાસપ, વયાવિાસય્ક થરેાસપ, 
તમારે શુ ંખાવુ ંતનેી િલાહ ્કાય્ય પર 
િહાય અન ેતમારા ઘરમા ંમદદનો 
િમાવશે થાય છે.

અમારટી પસુસત્કા ‘ઉથલાનુ ંિ્ંચાલન 
્કરવુ’ં મા ંવધ ુમાહહતી છે.

“મારા વનદાન બાદ 
થોડા મહિનામા ં
મારા જીવનમા ં

અનય મોટો ફેરફાર  
થયો. હુ ંમારા 

ભવવષયના પવતને  
મળી અને 

જોકે અમકુ બાબતે 
મારા જીવનમા ં
વવરામો આવયા ં

િતા,ં અનય રીતે મેં 
બાબતો કરી જેની મેં 

િંમેશા આશા રાખી િતી.”
રાચેલ

લક્ષિોનુ ંસચંાલન કરવું
MS લક્ષણો િાથ ે્કામ ્કરવા મા્ે 
અિખંય દવાઓ અન ેથરેાસપઓ છે. 

લક્ષણોમાથંી િપંણૂ્ય રટીતે તઓે મુ્ ત 
નહીં ્કરટી શ્ેક પરંત ુતનેી િાથ ેજીવવા 
મા્ે િરળ બનાવી શ્કશ.ે

સનાર ુજ્કડાશ મા્ે હફઝીયોથરેાસપ 
મદદ ્કરટી શ્ેક છે. ધ્જુારટી (તમ ેસનયતં્રણ 
્કરટી ન શ્કો તવેુ ં્ંકપન) જેવા લક્ષણોમા ં
વયાવિાસય્ક થરેાસપ મદદ ્કરટી શ્કશ.ે 
આ થરેાસપનો અથ્ય છે ્ેક ખાિ લક્ષણો 
મા્ે, ઘરે અથવા ્કામ પર, ગોઠવણો 
્કરવી અને વયાવહાહર્ક ઉપાયો શોધવા 
અથવા રટીતો શોધવી. 

MS ધરાવતા અમ્ુક લો્કો પરૂ્ક અને 
વ્ૈકકલપ્ક થરેાસપઓનો ઉપયોગ ્કરે 
છે. માલીશ, રટીફલે્િોલોજી, યોગા, 
એક્પુ્ંક્ચર અન ેતાઇ ચ્ચ જેવા અમ્ુક 
ઉદાહરણો છે. આ પ્ર્કારની અિખંય 
િારવારો ત ેઅિર્કાર્ક છે તવેા ્કોઇ 
બહ ુપરુાવા નથી. અમ્ુક લો્કો ્કહ ેછે 
લક્ષણો િાથ ેત ેમદદ ્કરટી શ્ેક છે અથવા 
િામાનય રટીતે તમેને િારંુ લાગે છે.

અમારટી પસુસત્કા ‘પરૂ્ક અન ેવ્ૈકકલપ્ક 
દવાઓ’ મા ંઆ સવશ ેવધ ુમાહહતી આપી 
છે. ‘એ્િરિાઇઝ અન ેહફઝીયોથરેાસપ’ 
પરની અમારટી પસુસત્કા પણ તપાિો.
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તિાવ
MS ધરાવતા ઘણા લો્કો ્કહ ેછે ્ેક તમ ે
્ેકવ ુ ંઅનભુવો છો તનેા પર દબાણ અિર 
્કરે છે અન ેતમેના MS ન ેવધ ુખરાબ 
્કરે છે. તમારા તણાવ સતરો ઘ્ાડવાથી 
્ચોક્કિ રટીતે તમારા િરેરાશ સવાસ્થયમા ં
અન ેતમને ્ેકવ ુ ંલાગે છે તમેા ંસધુારો 
થઇ શ્કશ.ે MS અન ેતણાવ વચ્ેચ 
અમ્ુક અભયાિો ્કડટી દશા્યવ ેછે પરંત ુ
અનયો દશા્યવતા નથી. અમ્ુક દશા્યવ ેછે 
્ેક તણાવ લાબંા ગાળે ઉથલાન ેિહક્રય 
બનાવ ેછે.

તણાવ, ચ્ચંતા અને તેનુ ં્ેકવી રટીતે 
િ્ંચાલન ્કરવુ ંતેના સવશ ેઅમારટી 
વબેિાઇ્ પર એ્ક પષૃઠ છે.

તમે શુ ંખાવ છો
એ્ક તદુંરસત, િતંચુલત આહાર આપણા 
તમામ મા્ે િારો છે. તદુંરસત રટીતે 
ખોરા્ક લેવો એ ખબુ મહતવનો છે જો 
તમારે MS જેવી લાબંા-ગાળા જેવી 
સસથસતઓ િામ ે્કામ લેવાનુ ંહોય.

MS ધરાવતા મો્ાભાગના લો્કો તઓે 
શુ ંખાય છે તનેા સવશ ેિભંાળ લ ેછે. 
તઓે આશા રાખે છે ્ેક તમેના MS, તનેા 
લક્ષણો અન ેતમેને જે્લા ઉથલા આવ ે
છે તમેા ંત ેતફાવત ્કરશ.ે અમ્ુક લો્કો 
‘MS આહાર’ નુ ંપાલન ્કરે છે પરંત ુત ે
અિર ધરાવ ેછે તનેા ખબુ ઓછા  
પરુાવા છે.

અમ ે‘આહાર અન ેપોષણ’ નામની 
પસુસત્કા ધરાવીએ છટીએ જે ખોરા્ક, 

રિોઇ અને MS, િહહત સવ્ામીનિની 
અન ેતમ ે્કદા્ચ િાભંળરુ ંહોય ખાિ ‘MS 
આહારો’ સવશ ેતપાિ ્કરે છે.

કસરત
તમને MS હોય તો શારટીહર્ક રટીતે િહક્રય 
રહવેાથી વાસતસવ્ક સવાસ્થય લાભો થાય 
છે. તનેો ખેલકદૂ એવો ક્યારેય અથ્ય  
થતો નથી જો તમારા મા્ે તમને ત ે
યોગય ન જણાય. બાગ્કામ, ્ચાલવુ ં
અથવા ઘર પર તમ ે્કિરત ્કરો જેવી 
તમને અનકુળૂ હોય તવેી ્કોઇપણ 
પ્રવસૃતિ હોઇ શ્ેક.

થા્ક, મતૂ્રસપડં અન ેઆંતરડા િમસયા 
અન ેસનાર ુજ્કડાશ અથવા તણાવ 
જેવા અમ્ુક MS લક્ષણોમા ંસનયસમત 
્કિરત ેમદદ ્કરટી હોય તવેુ ંજોવામા ં
આવરુ ંછે. તમને થોડટી ખોડખાપંણ હોય 
તો તમારા સનારનુ ેમજબતૂ બનાવી 
અથવા શારટીહર્ક અવસથામા ંસધુારો 
્કરટી ત ેતમને ગસતમાન રાખવામા ંમદદ 
્કરટી શ્કશ.ે તમારા સવભાવન ેત ેવગે 
આપી શ્કશ ેઅન ેતમારટી સમસૃત અને 
સવ્ચારશસ્તન ેિતજે રાખી શ્કશ.ે MS 
આ તમામન ેઅિર ્કરટી શ્ેક છે તથેી આ 
મહતવનુ ંછે.

અમારટી ‘MS િાથ ે્કિરત ્કરવી’ 
હડવીડટી, અમારટી પસુસત્કા ‘એ્િરિાઇઝ 
અન ેહફઝીયોથરેાસપ’ અન ેઅમારટી 
વબેિાઇ્ ‘એ્િરિાઇઝ’ પષૃઠોમા ંતમ ે
માહહતી અન ે્ટીપિ મળેવી શ્કશો.
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લક્ષિો સાથે કોિ મદદ કરી 
શકશે?
ઘણા સવસવધ સવાસ્થય અન ેિોશયલ ્ેકર 
સપેશયાચલસ્ મદદ ્કરટી શ્કશ.ે તમેા ંસપી્ચ 
અન ેલેંગવજે થરેાસપસ્, િયંમ િલાહ્કારો 
(તમારા મતૂ્રસપડં અથવા આંતરડા 
િમસયાઓ મા્ે), હફઝીયોથરેાસપસટિ, 
મનોવજૈ્ાસન્કો અન ેવયાવિાસય્ક 
થરેાસપસટિનો િમાવશે થાય છે.

અમ	ેિારવાર	્કરટીએ	છટીએ	તનેા	
લક્ષણો	સવશનેી	આ	અમ્ુક	માત્ર	
પસુસત્કાઓ	છેઃ	‘એ્િરિાઇઝ	અને	

હફઝીયોથરેાસપ’, ‘બોલવાની િમસયા’, 
‘થા્ક’, ‘સનાર ુજ્કડાશ અન ેતણાવ’, 
‘મતૂ્રસપડં િમસયાનુ ંિ્ંચાલન’ અન ે‘MS 
મા ંઆંતરડાનુ ંિ્ંચાલન ્કરવ’ુ. અમારટી 
વબેિાઇ્ અન ેMS’ હલેપલાઇન આ 
તમામ સવશ ેમાહહતી ધરાવ ેછે. તમેને 
અન ેઅનયોન ેઅહીં શોધોઃ 

mssociety.org.uk/ms-resources/
key-publications 

ગભા્કવ્થા અને MS

સ્તીઓ	માતા	બનવાનુ	ંસવ્ચારતી	હોય	તે	ઉમરે	MS	ઘણીવાર	અિર	્કરે	છે.	
હજુ	તમે	આમ	્કરટી	શ્કશો.	ગભ્યવતી	થવામા્ે	MS	્કોઇ	િમસયા્કાર્ક	નથી.	
ગભા્યવસથા	િમય	ેિભંસવત	રટીતે	તમન	ેઓછા	ઉથલા	આવ	ેછે.	તમ	ેDMT 
લેતા	ન	હો	તો	જનમ	આપયા	બાદ	તમન	ેવધ	ુઉથલા	આવવાની	શક્યતા	છે.	
લાબંા	ગાળે	ગભ્યવતી	થવાથી	MS	વધ	ુખરાબ	થતો	નથી.

તમ	ેગભ્યવતી	થાવ	તો	હમેંશા	એ	અથ્ય	થતો	નથી	્ેક	તમારે	MS	દવાઓ	
લેવાનુ	ંબધં	્કરવાનુ	ંછે.	ગભા્યવસથા	દરસમયાન	અમ્ુક	DMTs	તમારે	
ફરજજયાત	લેવાની	નથી	પરંત	ુઅનય	તમ	ેલઇ	શ્કશો.	તમ	ેપરટીવારની	
શરૂઆત	્કરવાનુ	ંસવ્ચારતા	હો	તો	તમારા	MS	સનષણાતન	ેજણાવો	અન	ે
તઓે	તમને	િલાહ	આપશ.ે

અમારટી	પસુસત્કા	‘સ્તીઓનુ	ંસવાસ્થય’	મા	ંઅન	ેદરે્ક	DMT	મા્ેની	અમારટી	
ફે્્શીટિમા	ંવધ	ુવા્ંચો.
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MS સોસાયટી કેવી રીતે મદદ કરી 
શકશે?
MS ધરાવતા િખંયાબધં લો્કો અને 
તમેના પરટીવારો, ્ેકરિ્ય અન ેસમત્રોન ે
અમ ેમદદ ્કરટીએ છટીએ. અમ ેિમગ્ર 
દેશમા ંસથાસન્ક િમહૂો ધરાવીએ છટીએ 
જે િહાય અન ેમાહહતી આપ ેછે. તમારટી 
નજી્ક ્કોઇ અન ેઅહીં શોધોઃ  
mssociety.org.uk/near-me

આ નબંર પરથી તમ ેહરિફોન MS 
હલેપલાઇન પાિથેી ખાનગી િહાય અને 
માહહતી મળેવી શ્કશો  
0808 800 8000 અથવા તમેને અહીં 
ઇમેઇલ ્કરો helpline@mssociety.
org.uk 

MS િાથ ેજીવનના દરે્ક ભાગનો 
િમાવશે ્કરતી અમારટી પસુસત્કા અને 
ફે્્શીટિ તમ ેઅહીં તપાિી શ્કશોઃ   
mssociety.org.uk/ms-resources/
key-publications 

સવના મલૂય ેતને ેMS હલેપલાઇન પરથી 
ઓડ્યર ્કરો.

અમારા ઓનલાઇન ફોરમ, જે અમારટી 
વબેિાઇ્નો ભાગ છે, પર તમ ેMS 
ધરાવતા અથવા અિરગ્રસત ઘણા 
લો્કોને શોધી શ્કશો. જેમને તાજેતરમા ં
જ ખબર પડટી હોય ત ેતઓે MS ધરાવે 
છે તવેા લો્કો મા્ે એ્ક સવભાગ છે. 
mssociety.org.uk/forum 

રીસચ્ક 
MS ના િામનેા િશંોધનમા ંમો્ો 
સવ્કાિ જોવામા ંઆવ ેછે અન ેMS 
ધરાવતા આપણી વચ્ેચના લો્કોના 
જીવનમા ંવાસતસવ્ક તફાવત ્કરે છે. શા 
મા્ે MS થાય છે અન ેતને ેઅ્્કાવવા 
અથવા તને ેધીમા ્કરવાની િારવારોમા ં
નવા ંિશંોધન મા્ે અમ ેભડંોળ 
એ્કત્ર ્કરટીએ છટીએ. લક્ષણો મા્ે િારટી 
િારવારો શોધવા મા્ે પણ અમ ેમદદ 
્કરટીએ છટીએ. લો્કોના જીવનન ેિારા ં
બનાવવા મા્ે પણ અમ ેિવેાઓનો 
સવ્કાિ ્કરટીએ છટીએ. અમ ેશુ ંભડંોળ 
એ્કત્ર ્કરટીએ છટીએ, અદ્યતન વજૈ્ાસન્ક 
પ્રગસતઓ અન ેઅમ ે્ેકવી રટીતે મદદ 
્કરટી શ્કટીએ તનેી તપાિ મા્ે અહીં જાવ 
mssociety.org.uk/research 

સામેલ થાવ
શા મા્ે MS િોિાય્ટીના િભય થતા 
નથી? વધ ુમાહહતી મા્ે અમારટી 
િપો ્્યર ્ેકર ્ટીમન ેઅહીં ્કોલ ્કરો  
0300 500 8084 અથવા અહીં 
અમારટી વબેિાઇ્ની મલુા્કાત લો 
mssociety.org.uk
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આવશયક ભડંોળ એકત્ર કરવામા ં
અમને મદદ કરો
www.mssociety.org.uk/
fundraising 

્વયસેંવક
mssociety.org.uk/volunteering 
0300 500 8084

્થાવનક અને રાષટ્રીય ્તરે  
અમારી સાથે ઝબેંશ કરો
campaigns@mssociety.org.uk 
0300 500 8084

MS રજી્ટરમા ંજોડાવ 
ર્ેુક MS રજીસ્ર 
એ એ્ક સવસશષ્ 
પ્રોજે્્ છે જેનો 
હતે ુMS સવશનેી 
આપણી િમજમા ં

ક્રાસંત લાવવાનો અન ેMS ધરાવતા 
લો્કોને જીવન પર અિર પાડવાનો 
છે. આપણે જાણતા હોઇએ તવેી MS 
સવશ ેઘણી બાબતો છે, પરંત ુMS 
ધરાવતા લો્કો આપણને ્કહટી શ્ેક તનેા 
્કરતા ંખબૂ વધ ુછે. MS ના દરે્ક પ્ર્કાર 
ધરાવતા ્ેક્લા લો્કો છે? ત ેતમેને ્ેકવી 
રટીતે અિર ્કરે છે? તમેને ્કઇ િવેાની 
ખબૂ વધ ુઆવશય્કતા હોય છે?

આ ્કારણોિર ર્ેુક MS રજીસ્ર 
અસસતતવમા ંઆવરુ ંછે. આ પાયાનુ ં્કામ 

તબીબી બાબતોનુ ંિયંોજન ્કરે છે MS 
ધરાવતા લો્કોના પ્રથમ અનભુવો િાથ ે
NHS ડે્ા, જેથી MS િાથ ે્ેકવ ુ ંજીવન 
ઘડતર ્કરવુ ંતનેી તયૈારટી ્કરટી	શ્કાય. 
આ જાણવાથી સવ્કાિ અન ેિશંોધનની 
રજુઆત, MS ધરાવતા લો્કોની િભંાળ 
અન ેિવેામા ંરૂપાતંર ્કરટી શ્કાશ.ે

18 થી વધ ુવયના ્કોઇપણન ેMS નુ ં
સનદાન થરુ ંહોય અન ેએ્ક ઇમેઇલ 
િરનામુ ંઅહીં ર્ેુક MS રજીસ્રમા ં
જોડાવવા િમથ્ય છે msregister.org  
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નવા ંશબદોની ્પષટતા
એનનટબોડીસ –	આ	તમારટી	
રોગપ્રસત્કાર્ક	શસ્ત	દ્ારા	તયૈાર	થાય	
છે	જેથી	તમારા	શરટીરમા	ંવાયરિો	
અન	ેબે્્ેરટીયા	પ્રવશે	્કરે	તેનો	નાશ	
્કરટી	શ્કાય.	તમારટી	્કરોડરજજુની	
આિપાિના	પ્રવાહટીમા	ંએષન્બોડટીિ	
જોવા	મળે	તો	તમન	ેMS	હોવાની	ત	ે
મજબતૂ	સનશાની	છે

સેનટ્રલ નવ્કસ વસ્ટમ – તમારંુ	મગજ	
અન	ે્કરોડરજજુ.	જ્ાનતતંઓુ	બનંે	
વચ્ેચ	િદેંશાનુ	ંવહન	્કરે	છે.	તમારા	
શરટીરના	ભાગો	્ેકવી	રટીતે	્કાય્ય	્કરે	છે	
તને ુ	ંસનયતં્રણ	આ	િ્ેંકતો	્કરે	છે

હડસીઝ મોડીફાઇંગ થેરાવપ (DMT) –  
તમારંુ	MS	ઉથલા	મારત ુ	ંહોય	તો	
ઉપયોગમા	ંલઇ	શ્કાય	તવેી	દવાઓ.	
તમને	આવતા	ઘણા	ઉથલામા	ંતે	
ઘ્ાડો	્કરે	છે	અથવા	તેમન	ેઓછા	
ગભંીર	બનાવ	ેછે.	તેઓ	લક્ષણો	
અથવા	ખોડખાપંણ	વધ	ુખરાબ	થાય	
તનેી	ગસતમા	ંઘ્ાડો	્કરે	છે.	હાલ	
ઉપલબધ	DMTs	સવ્કાિલક્ષી	MS 
િામ	ે્કામ	્કરતી	નથી.

ઇમ્નુ વસ્ટમ – ્કોઇ	બાબતો	તમારા	
શરટીરને	્ચપેો	અન	ેરોગો	(વાયરિો	

અન	ેબે્્ેરટીયા)	આપ	ેતમેનો	િામનો	
તમારંુ	શરટીર	્ેકવી	રટીત	ે્કરે	છે.	

સોજો –	તમારટી	ઇમરનુ	સિસ્મ	
હમુલા	અથવા	હાસન	િામ	ેપ્રસત્કાર	
્કરે	તયારે	ત	ેવધ	ુલોહટી	અન	ેઇમરનુ	
્કોષો	ક્ષસતગ્રસત	સવસતારમા	ંમો્કલે	
છે,	જેથી	તે	િોજી	જાય	છે.	મગજ	
અન	ે્કરોડરજજુના	્ચપેની	િારવાર	
્કરવામા	ંન	આવ	ેતો	તમેા	ંન્ુકશાન	
થાય	છે,	જેથી	MS	લક્ષણો	ઉદ્દભવ	ેછે.

ઘાવ (‘પલેકસ’ પિ કિવેાય છે) – 
MS	દ્ારા	ક્ષસતગ્રસત	તમારા	મગજ	
અથવા	્કરોડરજજુના	સવસતારો.	તઓે	
જ્ાનતતંનેુ	વહન	્કરવા	મા્ેના	
િદેંશા	ધીમા	અથવા	બધં	્કરે	છે,	
જેથી	તમારા	શરટીરના	અંગોનુ	ંતમારંુ	
સનયતં્રણ	અિરગ્રસત	થાય	છે.	MRI 
સ્ેકનિ	પર	ઘાવો	જોઇ	શ્કાય	છે.	

MRI ્કેનસ – ‘મગેને્ટી્ક	રટીઝોનનિ	
ઇમેજીંગ’	દ્ારા	તયૈાર	થયલે	તમારા	
મગજ	અથવા	્કરોડરજજુની	અંદરના	
ચ્ચત્રો.	તઓે	દશા્યવ	ેછે	્ેક	MS	િોજા	
મારફતે	ક્યા	ંન્ુકશાન	્કરે	છે	અને	
જ્ાનતતંઓુની	આજુબાજુ	માયલેીનને	
હાસન	્કરે	છે 
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માયેલીન – એ્ક	જાડુ	આવરણ	જે	
તમારા	જ્ાનતતંનુા	ભાગોનુ	ંરક્ષણ	
્કરે	છે.	તમન	ેMS	હોય	તયારે	
તમારટી	ઇમરનુ	સિસ્મ	દ્ારા	ભલૂથી	
માયલેીન	પર	હમુલો	થાય	છે.	તમારા	
જ્ાનતતંઓુ	મારફતે	વહન	્કરતા	
િદેંશામા	ંઆ	સવકે્ષપ	્કરે	છે	અને	
તમારા	શરટીરના	ભાગોનુ	ંસનયતં્રણ	્કરે	
છે,	આથી	MS	ના	લક્ષણો	થાય	છે.

જ્ાનતતં ુ– ફાઇબિ્યના	જ્થથા	જેના	
મારફતે	તમારા	મગજ	અથવા	
્કરોડરજજુમાથંી	િ્ેંકતો	પિાર	થાય	છે.	
તમારા	શરટીરના	ભાગો	્ેકવી	રટીતે	્કાય્ય	
્કરે	તને ુ	ંઆ	જ્ાનતતં	ુસનયતં્રણ	્કરે	છે	
અન	ેતમારટી	સવ્ચારશસ્ત	અન	ેસમસૃત	
યોગય	રટીત	ે્કાય્ય	્કરે	છે	તનેી	ખાતરટી	
્કરે	છે

્્ળૂતા – ખબૂ	વધ	ુવજન	હોવુ.ં	NHS 
દ્ારા	નક્કટી	થયલે	બોડટી	માિ	ઇનડે્િ	
(BMI) 30	અથવા	વધ.ુ	અહીં	તમારંુ	
BMI	તપાિો www.nhs.uk/Tools/
Pages/ Healthyweightcalculator.
aspx

પલાકસ – જુઓ ઘાવ

ઉથલા – તમને	નવા	ંલક્ષણો	થાય	
અથવા	જૂના	ંવધ	ુખરાબ	થાય	તયારે	
તમારા	MS	નો	આં્ચ્કો	અથવા	
ઉથલો.	લક્ષણો	તયારબાદ	્ચાલયા	 
જાય	છે,	ઓછા	ધયાન	ેઆવ	ેછે	અથવા	
તઓે	્કાયમી	થઇ	શ્ેક	છે.
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વધ ુમાહિતી
લાયબે્રી 
વધ ુમાહહતી મા્ે, MS સવશનેા શોધ 
આહ્ટિ્કલિ અન ેહડવીડટી મા્ે અમારા 
લાયબ્રેટીયનનો િપં્ક્ય  ્કરો.

 020 8438 0900 
librarian@mssociety.org.uk  
mssociety.org.uk/library 

સ્તોતો 
અમારા એવોડ્ય સવજેતા માહહતી સ્તોતો 
MS િાથ ેજીવન પિાર ્કરવાના તમામ 
દ્ષષ્્કોણોનો િમાવશે ્કરે છે. 

020 8438 0999  
shop@mssociety.org.uk  
mssociety.org.uk/   
publications

MS િલેપલાઇન 
આ સવના મલૂયની MS હલેપલાઇન 
પરટીવાર, સમત્રો અન ે્ેકરિ્ય િહહત 
MS ધરાવતા ્કોઇપણન ેખાનગી 
લાગણીમય િહાય અન ેમાહહતી પરૂટી 
પાડે છે. 

દૂભાસષયા િવેા મારફતે 150	થી 
ભાષામા ંમાહહતી ઉપલબધ છે.

0808 800 8000 
(અઠવાહડક હદવસો સવારે 9 - સાજંે  
9, બેંક રજા પર બધં)  
helpline@mssociety.org.uk

http://helpline@mssociety.org.uk


   

આ સ્તોત વવશે
MS થી અિરગ્રસત તમામ	લો્કો	
અન	ેઆ	પસુસત્કામા	ંફાળો આપનાર 
વયાવિાસય્કોના આભાર િાથ,ે ખાિ 
્કરટીન ેએલન ઇઝત, મૌરટીન એનીિ, 
ઓરેિય ઓવને અન ે્કામલેલ સવલ્કટીનિન.

આ માહહતી સવશ ેતમારા ્કોઇ સ્ૂચન 
હોય, તને ેકૃપા ્કરટી અહીં મો્કલોઃ  
resources@mssociety.org.
uk અથવા અહીં તમ ેઅમારો ટૂં્કો 
ઓનલાઇન િવલે ભરટી	શ્કશો 
surveymonkey.com/s/
MSresources

વનવેદનઃ આ પ્ર્કાશનમા ંમાહહતી 
િા્ચી હોય તનેી ખાતરટી ્કરવા મા્ે 
અમ ેતમામ પ્રયાિ ્કરેલ છે. ્કોઇ ભલૂો 
અથવા ગફલતો મા્ે અમ ેજવાબદારટી 

સવી્કારતા નથી. અહીં દશા્યવલે સ્તોતો 
પરથી િલાહ મળેવો.

સદંભયો 
સવનતંી પર િદંભયોની સચૂ્ચ ઉપલબધ 
છે, અન ેMS િોિાય્ટી લાયબ્રેટીમા ં
તમામ લેખો ઉપલબધ છે (તનેા મા્ે 
નાનો ખ્ચ્ય છે). 

અહીં લાયબ્રેટીયનનો િપં્ક્ય ્કરો
020 8438 0900, અથવા અહીં 
મલુા્કાત લો mssociety.org.uk/library

ફોટોગ્ાફી
સિમોન	રોલિ (્કવર, પ1ૃ3, 16, 23 અને 
28), એલે્િ ગે્રિ (પ6ૃ અન ે32) અને 
અમીત લેનન (19).

આ	સ્તોત	મો્ટી	સપ્રન્	
અન	ેઓહડયોમા	ંપણ	
ઉપલબધ	છે.	

020 8438 0999 
પર	્ૅકાલ	્કરો અથવા 
shop@mssociety.
org.uk પર	ઇમલે	્કરો



અમારો સપંક્ક  કરો

મલ્ટીપલ સ્ેકલરોસિિ િોિાય્ટી રજીસ્ડ્ય ્ચરેટી્ટી ન ં1139257/SC041990.  
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MS િલેપલાઇન  
હરિફોન 0808 800 8000  
(અઠવાહડક હદવસો સવારે 9 - સાજંે 9, બેંક રજા પર બધં) 
helpline@mssociety.org.uk 

MS નેશનલ સેનટર  
0300 500 8084 
info@mssociety.org.uk  
supportercare@mssociety.org.uk

ઓનલાઇન  
mssociety.org.uk  
facebook.com/MSSociety 
twitter.com/mssocietyuk  

MS સોસાયટી ્કોટલેનડ  
0131 335 4050  
msscotland@mssociety.org.uk 

MS સોસાયટી નોધ્કન આય્કલેનડ  
028 9080 2802 
nireception@mssociety.org.uk 

MS Society Cymru  
0300 500 8084 
mscymru@mssociety.org.uk

http://mscymru@mssociety.org.uk

