
 است« ام اس»ىشدار دىنده ابتال بو تاری دید و کاىش حس المسو از عالیم 

تاید هشکْک تَ اتتال تَ ام اش شْد تَ   تاری دید یکی از عالیوی اضت کَ فرد تا احطاش آى: ًایة رییص اًجوي ام اش گفت

 .کٌد ضاعت حص کٌد کَ از پشت شیشَ کدر تَ هحیط ًگاٍ هی 42ای کَ تَ هدت دضت کن  گًَْ

تَ احطاش دیدى اشیاء از پشت شیشَ کدر ، : گفت ّگْ تا خثرًگار تِداشت ّ درهاى ایطٌا، صحراییاى در گفتدکتر هحود علی 

تر از عالین تیٌایی ام اش  در کل عالین حطی شایع. گْیٌد ّ فرد هثتال تَ آى تاید تَ پسشک هراجعَ کٌد التِاب عصة چشوی هی

 .ش حص الهطَ از جولَ اختالالت حطی ًاشی از اتتال تَ ام اش اضتُا ّ ُوسهاى تا آى کاُ ضْزى ضْزى شدى اًدام. اضت

ای کَ تقریثا  تریي ًْع ام اش در ایراى ّ جِاى ًْع عْد کٌٌدٍ ّ تِثْد یاتٌدٍ اضت تَ گًَْ شایع: تریي ًْع ام اش گفت ّی درتارٍ شایع

کٌٌد ّ تعدادی از تیواراى هوکي اضت  ش را تجرتَ هیدرصد هثتالیاى تَ ایي تیواری در ایراى در شرّع تیواری خْد ایي ًْع ام ا 58

 .ُا تَ ًْع پیشرًّدٍ ثاًْیَ دچار شًْد پص از ضال

تریي عالین ایي  شایع. شْد درصد از تیواراى تا ًْع پیشرًّدٍ اّلیَ آغاز هی 01ایي تیواری در حدّد : ًایة رییص اًجوي ام اش افسّد

 .تیواری حطی ّ تیٌایی اضت

ًْع عْد کٌٌدٍ ّ تِثْد یاتٌدٍ، ًْعی از ام اش اضت کَ تیواری فرد تا حوالتی : یاى در تْضیح اًْاع تیواری ام اش گفتصحراییاى در پا

در ًْع پیشرًّدٍ ثاًْیَ، تیوار ُیچ . شْد تَ صْرت تشدید عالین عصثی هاًٌد تاری دید ّ اختالل در دید یا اختالل حرکتی شرّع هی

در ًْع پیشرًّدٍ اّلیَ تیواری از اتتدا تا پیشرفت عالیوی هاًٌد . کٌد تیواری اّ تَ آراهی پیشرفت هی کٌد اها ای را تجرتَ ًوی حولَ

 .شْد ُا آغاز هی ضعف اًدام
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