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ఆంథోనీ టా్బౌల్సీ
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ఎంఎస్ బెయ్ిన్ హెల్తు  కార్యకాలాపాల్ మరియు సహకారక వసుతు వులక్ నిధులను అబ్వీ, 
ఎక�టిల్యన్ ఫారా్మస్్యటికల్సీ, స్కల్జ్న్ మరియు సన్ఫీ జ�ంజ�ైమ్ మరియు బయోజ�న్. ఎఫ్.హాఫ్మన్-
లా రోష్, మెర్క్ క�గాఏ మరియు న్వారిటిస్ నుంచి విద్య గరాి ంట్లు  ద్వీరా  జారీ చేశారు, వీర�వరికీ 
సమాచ్రం మీద ఎలాంటి పభ్ావంను లేదు .
సన్ఫీ జ�ంజ�ైమ్  ద్వీరా తెల్గు అనువాదం అందించబడింది .
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ఈ గ�ైడ్ గురించి
మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ తో(ఎంఎస్) తో ఉన్న వ్యక్తు లక్ సహాయపడటానిక్  , వాళ్ళ మెదడులను సాధ్యమెైనంత  ఆరోగ్యంగా 
ఎలా ఉంచుకోవచ్చని  అర్ంచేసుకోవడ్నిక్ మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల నుండి సంభావ్య గరిషటి  పా్మాణిక 
సంరక్షణను అభ్యరిథంచడ్నిక్ ఈ సంక్ిపతుమెైన గ�ైడ్ ఒక మూలంగా ఉంది. బెయ్ిన్ హెల్తు  నివేదిక నుండి సిఫారసులను 
ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తు ల్ ఏవిధంగా అభా్యసంలో ప్కడత్రనేది ఇది వివరిసుతు ంది: మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ విషయంలో 
సమయం పమ్ుఖమెైనది.

ఎంఎస్ తో జీవించడం యొకక్ వాసతువికతలోక్  అవగాహనతో వ్యక్తు ల యొకక్ అంతరాజ్ తీయ సమూహం ఈ గ�ైడ్ 
మరియు నివేదికను రూపొ ందించ్రు. ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తు ల్, రోగి సంఘాలక్ చెందిన పత్ినిధుల్, వెైదు్యల్, 
పరిశోధక్ల్, పత్ే్యక నరుసీల్ మరియు ఆరోగ్య ఆరిథక శాసతు ్రవేతతుల్ ఈ సమూహంలో ఉన్్నరు.

చిక్త్సీపరమెైన వ్్యహాని్న సమూహం సిఫారసు చేసింది, దీనిలో: 
�	ఆరోగ్యవంతమెైన-మెదడు జీవనశ�ైల్ని జీవించడం, దీనిలో ఇతర వా్యధుల చిక్తసీ క్డ్ ఉంది(పేజీ 3)
�	చిక్తసీ పనిచేసుతు ందో  లేదో  తెల్సుకోవడ్నిక్ ఎంఎస్ వా్యధి క్రియాశీలతను పరిశీల్ంచడ్నిక్ ఒక పణ్్ళిక (పేజీ 4)
�	తెల్పబడిన, పంచుకోబడిన నిర్ణయ-పణ్్ళిక (పేజీ 5)
�	నరాలవెైదు్యడుక్ తక్షణం స్చించడం మరియు తక్షణ వా్యధినిరాథ రణ (పేజీ 6)
�	సర�ైన సమయంలో, వా్యధిక్-అనుగణంగా మార్్చ చిక్తసీతో  ముందసుతు  చిక్తసీ (పేజీ 6)
�	వా్యధి యొకక్ అని్న దశల వద్ద  మెదడు ఆరోగ్యం యొకక్ పా్ముఖ్యతను తెల్సుకోవడం (పేజీల్ 7–8).

ఎంఎస్ క్ పస్ుతు తం ఏ ఉపశమనం లేనప్పటికీ, వా్యధితో ఉన్న వ్యక్తు ల్ నియంతణ్ తీసుకోవడంలో సహాయపడటం 
మరియు వారి  జీవితకాలం మెదడు ఆరోగ్యంను గరిషటిం చేయడ్నిక్ సానుక్ల చర్యను తీసుకోవడం మా లక్ష్యంగా 
ఉంది.

ఈ గ�ైడ్ చదివిన తరువాత మీరు ఏమి చేయవచ్చు?
ఎంఎస్ తో ఉన్న పరెతి ఒక్కరూ
�	ఎంఎస్ ప్కై  మెదడు ఆరోగ్య దృషిటికోణంను తెల్సుకోండి మరియు ‘మెదడుక్-ఆరోగ్యవంతమెైన’ జీవనశ�ైల్ని 

అలవరచుకోండి .
�	మీక్ ఏ విషయం ముఖ్యమెైనదని మరియు చిక్తసీ ద్వీరా మీరు ఏమి సాధించ్లనుక్ంట్న్్నరనే ద్నిని 

ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులక్ వివరించండి. 
�	మీక్ అరథమయిందని మరియు బాగా తెల్యచేయబడిందని మీరు భావించే వరక్ పశ్్నలను అడగండి.
�	లక్షణ్ల్, చిక్తసీ దుష్ప్రభావాల్ మరియు ఇతర వా్యధుల వంటి మీ ఆరోగ్యం మరియు శ్రియసుసీను 

పభ్ావితం చేసే విషయాల యొకక్ డెైరీను నిరవీహించడం ద్వీరా మీ ఎంఎస్ పరిశీలన సులభమవుతుంది.
�	మీ ఎంఎస్ గురించి తెల్యచేస్తు  ఉండండి, తద్వీరా మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో మీ చిక్తసీ గురించి 

మీ నిర్ణయాని్న మీరు పంచుకోవచు్చ.

వాయాధినిరాథా రణ వద్ద /సమీపాన ఉన్న వయాక్త్ ల్
�	నరాలవెైదు్యలను ( పధ్్నంగా  ఎంఎస్ లో పత్ే్యకమెైన నెైపుణ్యతను కల్గి ఉన్నవారు) వెంటనే స్చించడం  

మరియు వా్యధినిరాథ రణ సేవల పా్ప్యతక్  అడగండి.
�	డిఎంటితో వీల్ైనంత తవీరగా చిక్తసీను ఆరంభంచండి (వరితుసేతు ).

ఎంఎస్ యొక్క పునరావృత రకాలతో ఉన్న వయాక్త్ ల్
�	మాగ్నటిక్ రిజోనన్సీ ఇమేజంగ్ (ఎంఆర్ఐ) మెదడు సాక్నలును ఉపయోగించి మీ ఎమ్ ఎస్ పరిశీలనను 

చరి్చంచండి మరియు ఫల్త్ల ద్వీరా మీరు ఏమి తెల్సుక్న్్నరనే ద్నిని అడగండి .
�	మీరు ఆరోగ్యంగా  ఉన్నప్పటికీ వా్యధి క్రియాశీలత కొనసాగిన్ సంభావ్యత గురించి చరి్చంచడ్నిక్ విశావీసాని్న 

కల్గి ఉండండి.

http://dx.doi.org/10.21305/MSBH.001
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సాన్కూల జీవనశ�ైలి ఎంపికల్ మీ మెదడున్  
వీల�ైనంత ఆరోగయాంగా ఉంచడంలో సహాయపడవచ్చు
ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తు లలో బాగా పనిచేసే ఆరోగ్యకరమెైన మెదడు  కల్గి ఉండడం  ముఖ్యం. మీ ఎంఎస్ వా్యధినిరాథ రణ 
ఏదెైనప్పటికీ, మీ మెదడును వీల్ైనంత ఆరోగ్యంగా ఉంచడ్నిక్ మీరు తీసుకోగల్గిన ఆరు సానుక్ల చర్యల్  ఇకక్డ 
ఇవవీబడ్డా యి.

 మీరు వీల�ైనంత చ్రుక్గా ఉండడం
ఏరోబిక్ ఫిట్్నస్ యొకక్ అధిక సాథ యిల్ వేగవంతమెైన సమాచ్ర పక్్రియ మరియు సంరక్ించబడిన 
మెదడు కణజాలంతో సంబంధ్ని్న కల్గి ఉన్్నయి.1,ఏ ఇది ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తు ల్ మెదడు ఆరోగ్యం 
కాపాడుకోవడ్నిక్ చురుక్గా ఉండడం సహాయపడుతుందని ఇది స్చిసుతు ంది.

 మీ బరువున్ నియంతరెణలో ఉంచ్కోండి.
ఊబకాయమనేది ఆరోగ్యకరమెైన బరును కొనసాగించడం కన్్న ఎంఎస్ గాయాల(తీవ ్హానికరమెైన 
భాగాల్) యొకక్ అధిక సంఖ్యతో సంబంధ్ని్న కల్గి ఉంది.2

 మీ మెదడున్ చ్రుక్గా ఉంచ్కోండి
జీవిత్ంతం అనుసరించడం ద్వీరా ఎంఎస్ లోని సంధ్యక సమస్యలను ఎదుర్క్నడంలో విద్య, 
చదవడం, అలవాట్లు (హాబ్ల్) మరియు కళాత్మక లేద్ సృజన్త్మక కాలక్్పం సహాయపడత్యి. 3–7

 పొ గత్రె గవద్్ద
ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తు లలో సిగర�ట్ త్్గడం  మెదడు పరిమాణం తగ్గడ్నిక్ , 2  అలానే అధిక పునరావృత 
సాథ యిల్, 8 ప్కరిగిన వెైకల్యం పురోగతి, 8,9 మరింతగా సంధ్యక సమస్యల్ 10 మరియు పొ గత్్గక్ండ్ 
ఉండడంతో పో ల్సేతు  తగి్గన మనుగడతో11  సంబంధ్ని్న కల్గి ఉన్్నయి.

 మీరు ఎంత త్రె గుతున్్నరనే ద్నిని గమనించండి
మద్యపానం యొకక్ సురక్ితంకాని సాథ యిల్ ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తు లలో మనుగడను తగి్గంచడంతో 
సంబంధ్ని్న కల్గి ఉంటాయి.11

 మీ డ్క్టరు సూచించిన ఇతర మంద్లన్ తీస్కోవడం కొనసాగించండి.
మీక్ ఇతర వా్యధుల్ ఉంటే, వాటి పరిశీలన మరియు నిరవీహణక్ ఏవెైన్ స్చిత మందులను 
తీసుకోవడంతో సహా బాధు్యల్గా ఉండండి. అధిక రకతుపో ట్, అధిక కొల్సాటి రా ల్, గుండె వా్యధి మరియు 
డయాబెటిస్ వంటి పరిసిథతుల్ ఎంఎస్ వా్యధి అవధిని క్షీణింపచేయవచు్చ.

మీరు ఏమి చేయవచ్చు?
	� శారీరకంగా చ్రుక్గా ఉండడం, మీ బరువున్ నియంతరెణలో ఉంచడం, మీ మనసుసీను చురుక్గా ఉంచడం, 

పొ గత్్గక్ండ్ ఉండడం, మీరు ఎంత త్్గుతున్్నరనే ద్నిని గమనించడం  మరియు మీ కొరక్ స్చించిన 
ఏవెైన్ మందులను తీసుకోవడం వంటివి ఉండే మెదడుక్-ఆరోగ్యకరమెైన జీవనశ�ైల్ని అలవరచుకోండి.

ఎఆరోగ్యంగా ఉన్న వయోజనుల  వయసు ప్కరుగుతుండడంతో కొంత మొత్తు లలో మెదడు కణజాలంను కోలో్పవడం సాధ్రణమెైనప్పటికీ, 
ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తు లలో ఈ పక్్రియ మరింత వేగవంతంగా జరుగుతుంది (పేజీల్ 7–8 చ్డండి).
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ఎంఎస్ నిర్వహణక్ క్రమవారీ పరిశీలన పరెధ్నమెైనది

జీవిత్ంతం మెదడు ఆరోగా్యని్న గరిషటిం చేయడ్నిక్ చిక్తసీ పనిచేసోతు ందో  లేదో  చ్డడ్నిక్ ఎంఎస్ ను పరిశీల్ంచడం. 
కరిమవారీ పరీక్షల్ మరియు సరీవీసుల కొరక్ కారు వచి్చన విధంగా, మీ చిక్తసీను పర్యవేక్ించే ఆరోగ్య సంరక్షణ 
నిపుణుల్ మీ ఎంఎస్ పరిశీల్ంచ్ల్సీ ఉంట్ంది- మరియు మీతో చరి్చంచడ్నిక్  మీ గురించి మరియు మీ వా్యధి 
గురించిన సమాచ్రంను లాగ్ బుక్ లో ఉంచ్ల్ .

పునరావృత్ల్ మరియు వెైకల్యం పురోగతి వా్యధి క్రియాశీలతను స్చిసాతు యి – మరియు వాటిని పరిశీల్ంచడం 
ద్వీరా మీరు సానుక్ల చర్యను తీసుకోవచు్చ. లక్షణ్ల్, (చితరెం 1), 12,13 దుష్ప్రభావాల్ మరియు ఇతర వా్యధుల 
వంటి మీ ఆరోగ్యం మరియు శ్రియసుసీను పభ్ావితం చేసే విషయాల యొకక్ ఎంఎస్ డెైరీను నిరవీహించడం మీక్ 
సహాయకరంగా ఉండవచు్చ, తద్వీరా మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణలతో మీరు ప్రితు సమాచ్రాని్న పంచుకోవచు్చ.

ఇది తక్షణమే పునరావృత్నిక్ ద్రితీయనప్పటికీ, ఎంఎస్ వా్యధి క్రియాశీలత 
మొతతుం మెదడు మరియు వెనె్నముకలోని కణజాలంను దెబ్బతీసుతు ంది (పేజీల్ 7–8, చితరెం 2 చ్డండి). గాయాల్ 
(ఆకసి్మక దెబ్బతిన్న భాగాల్) మరియు మెదడు కణజాలం నషటిం పునరావృత్లను మరియు వెైకల్యం పురోగతిని 
అంచన్వేసాతు యని చ్పబడింది.14 అందుచే ఎంఆర్ఐ మెదడు సాక్నలును న్తన గాయాలను చ్డడం కొరక్ 
ఉపయోగిసాతు రు. విసాతు రంగా లభసుతు న్న సాఫ్టి వేర్ ఉపయోగించడం ద్వీరా మెదడు కణజాలం నషాటి ని్న పరిశీల్ంచడం 
క్డ్ కొని్న క్లునిక్ లలో సాధ్యపడవచు్చ.

చిక్తసీక్ ఎంఎస్ తగువిధంగా స్పందించడం లేదనే ముందసుతు  హెచ్చరికలను ఇవవీడ్నిక్ వా్యధి క్రియాశీలత యొకక్ 
కరిమవారీ పరిశీలన సహాయపడుతుంది. సమయం ముఖ్యమెైనది , మరియు శరీరం మీద విభన్నంగా పనిచేసే 
డిఎంటిక్ మారడం యొకక్ సంభావ్యత గురించి చరి్చంచడ్నిక్ చిక్తసీ క్రియాశీలత తగువిధంగా నియంతి్ంచబడలేదని 
తెల్పే వెైద్య లేద్ ఎంఆర్ఐ రుజువుక్  ద్రితీయాల్ .

చితరెం 1. సానుక్ల చర్యను 
తీసుకోండి. ఈ లక్షణ్ల కొరక్ 
పధ్్నంగా ఆక్పచ్చలో 
చ్పించిన వాటిని,12,13 
చ్డండి, మరియు మీ 
ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో 
అపాయింట్్మంటలు  వద్ద  
చరి్చండ్నిక్ ఎంఎస్ డెైరీను మీ 
వద్ద  ఉంచుకోండి.
జయోవన్నీ జ ఇతరుల నుండి 
ఆక్సీ ఫో ర్డా ఫారా్మజ�నెసిస్ ద్వీరా 
అనుమతితో తిరిగి అందివవీబడింది 
మరియు అనుక్లపరచబడింది. 
బెయ్ిన్ హెల్తు : మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ 
లో సమయం ముఖ్యమెైనది  © 
2015 ఆక్సీ ఫో ర్డా ఫారా్మజ�నెసిస్ 
ల్మిట్డ్.
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మీ చికిత్స గురించి నిర్ణయాలన్ తీస్కోవడంలో  
మీ పాతరె కీలకంగా ఉంటుంది.
చిక్తసీను ఎలా ఆరంభంచ్ల్  అని ఎంచుకోవడం లేద్ ఎపు్పడు విభన్నమెైన డిఎంటిక్ మారాలనే  తెలపబడిన, 
పంచుకోబడిన నిర్ణయం చేయడంలో మీరు ముఖ్యమెైన పాతన్ు పో షిసాతు రు. మీ విల్వల్, అవసరాల్, పరిమితుల్, 
జీవనశ�ైల్, చిక్త్సీ లక్ష్్యల్ మరియు సంభావ్య వా్యధి అవధి గురించి మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో చరి్చంచడ్నిక్ 
మీరు సిద్ంగా ఉండగలగాల్. చర్చనీయాంశాలలో ఉదో్యగం, క్ట్ంబం ఆరంభంచడం లేద్ ప్కంచుకోవడం, మీక్ 
ముఖ్యమెైన ఇతర జీవనశ�ైల్ కారకాల్, పమ్ాద్నిక్ మీ ఆలోచన్ శ�ైల్ మరియు ఇంజ�క్షనలు  గురించి భావనల్, 
మరియు మీరు పస్ుతు తం చిక్తసీను పొ ందుతున్న ఏవెైన్ ఇతర వా్యధుల్, మీ పస్ుతు త మందు యొకక్ ఏవెైన్ 
దుష్ప్రభావాలతో సహా ఉంటాయి. ఔచిత్యమెైన సౌకర్యం, పభ్ావికత, సంభావ్య దుష్ప్రభావాల్ మరియు డిఎంటిల 
యొకక్ నిరి్దషటిమెైన సురక్షత పరిశీలన గురించి ఆలోచించడం క్డ్ ముఖ్యం.

ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తు లక్ వారి వా్యధి మరియు ద్ని 
చిక్తసీ15 గురించి ప్రితు సమాచ్రాని్న తెల్సుక్న్నపు్పడు  
మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో చకక్టి, బహిరంగ, 
విశావీసం-ఆధ్రిత సంబంధ్లను 16,17  కల్గి ఉన్నపు్పడు  
వారు చిక్తసీ కొనసాగించడ్నిక్ సుముఖంగా ఉంటారు- 
మరియు  పమ్ాదకరమెైన పునరావృత్లను పొ ందే 
అవకాశాని్న తక్క్వగా కల్గి ఉంటారు. 18  మీ ఎంఎస్ 
నిరవీహణను విజయవంతంగా చేయడంలో మీ ఆరోగ్య 
సంరక్షణ జట్టి తో  

మీరు ఏమి చేయవచ్చు?
�	లక్షణ్ల్, దుష్ప్రభావాల్ మరియు ఇతర వా్యధుల వంటి మీ ఆరోగ్యం మరియు శ్రియసుసీను పభ్ావితం 

చేసే విషయాల యొకక్ ఎంఎస్ డ�ైరీన్ ఉంచ్కోండి. మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో ఈ సమాచ్రాని్న 
పంచుకోండి.
	� మెదడుక్-ఆరోగయాకరమెైన జీవనశ�ైలిని కొనసాగించడం  మరియు లక్షణ్లన్ తగిగంచే డిఎంటి మరియు 

మందులను తీసుకోవడం వంటి వ్్యహాలను మీ ఎంఎస్ నిరవీహణ కొరక్ చరి్చంచండి .
	� మీ ఎంఎస్ న్ పరిశీలించడ్నికి వారు ఎలా పరెణ్ళిక చేయాలన్క్ంటున్్నరనే ద్ని గురించి మీ ఆరోగయా 

సంరక్షణ నిపుణులన్ అడగండి. మీ వా్యధి ఎంత క్రియాశీలకంగా ఉందని చ్డడ్నిక్ కరిమవారీ ఎంఆర్ఐ 
సాక్నలు  నిర్్దశనను చరి్చంచండి.
	� మీ వ�ైదయా పరీక్షల్  మరియు ఎంఆర్ఐ సా్కన్ల  యొక్క ఫలిత్ల గురించి మీరు పూరిత్గా త�ల్స్కొని ఉండడ్ని్న 

నిరాథా రించ్కోండి మరియు వాటి గురించి మీతో చరి్చంచమని మిమ్మల్్న పర్యవేక్ించే వారిని అడగండి.
	� మీ ఎంఎస్ చికిత్సక్ తగువిధంగా స్ందించక్ండ్ ఉంటే లేద్ మీరు అసౌకర్యవంతమెైన దుష్ప్రభావాలను 

అనుభవిస్తు  ఉంటే, వేర్క డిఎంటిక్ మారడం తగువిధంగా ఉంట్ంద్  అని అడగండి.

మీరు ఏమి చేయవచ్చు?
	� మీ ఆరోగయా సంరక్షణ నిపుణులతో కలిసి నిర్ణయం-చేసే పక్్రియలో భాగంగా ఉండండి. మీక్ ముఖ్యమెైనద్నిని 

వివరించండి మరియు మీక్ బాగా తెల్సే వరక్ పశ్్నలను అడగండి.
	� మీ లక్షణ్ల్, అంచన్వేయబడిన వాయాధి అవధి మరియు చికిత్్స ఎంపికల వంటి అంశాల గురించి 

చరిచుండ్నికి గమనికలను తయారుచేయడం ద్వీరా మీ అపాయింట్్మంటలు క్ సిద్ం అవావీల్.
	� మీ క్టుంబం మరియు ఇంటి విషయాల్, మీ ఉద్యాగం మరియు అలవాటు్ల , మరియు చిక్తసీతో మీరు ఏమి 

సాధించ్లనేవాటితో సహా మీక్ ముఖ్యమెైనవాటి గురించి మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులక్ వివరించండి.
	� ఈ సంభాషణలతో సహాయపడడ్నికి ఇతర వనరుల కొరక్ చూడండి. మీ సాథ నిక ఎంఎస్ రోగి సంసథల్ 

సహాయపడవచు్చ.
	� సూచించిన ఏద�ైన్ డిఎంటి తీస్కోవడ్ని్న కొనసాగించండి.
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వాయాధి నిరాథా రణ సమయంలో/సమీపంలో  
సమయం ముఖయామెైనది.
ముందస్త్  చికిత్సక్ తక్షణ వాయాధి నిరాథా రణ ద్హదపడుతుంది.
జీవితకాల మెదడు ఆరోగా్యని్న గరిషటిం చేయడ్నిక్, వీల్ైనంత తవీరగా ఎంఎస్ చిక్తసీ మరియు నిరవీహణను 
ఆరంభంచ్ల్సీ ఉంట్ంది- మరియు దీనిక్ తక్షణ నిరాథ రణ అవసరం అవుతుంది. సాధ్రణంగా, ముందసుతు    ఎంఎస్ తో 
సిథరంగా ఉన్న లక్షణ్లను అనుభవిసుతు న్న వ్యక్తు వారి క్ట్ంబ డ్కటిరు/పా్థమిక సంరక్షణ డ్కటిరు లేద్ ఆసుపతి్ 
నుండి సలహాను కోరత్రు. ఎంఎస్ యొకక్ సంభవనీయతను ఒకసారి గురితుంచిన తరువాత, నరాల వెైదు్యనిక్ ఒక 
అత్యవసర నివేదనను చేయవలసి ఉంట్ంది- నరాల వ్యవసథ  యొకక్ వా్యధులలో నిపుణుల్ైన డ్కటిరు.

ఎంఎస్ అనేది ఒక క్లుషటిమెైన వా్యధి. ఎంఎస్ లో పత్ే్యకమెైన ఆసక్తుతో ఒక నరాల వెైదు్యడు వారి జట్టి తో నిరాథ రణను  
మరియు సంరక్షణ మరియు నిరవీహణక్ సమగరి విధ్న్ని్న అందించడ్నిక్ సిద్ంగా ఉంటారు. ఎంఎస్ 
యొకక్ దీర్ఘకాల్క నిరవీహణ యొకక్ విసాతు రమెైన అనుభవం మరియు అధున్తన వా్యధినిరాథ రణ నియమావళి, 
చిక్తసీ ఎంపికల్ మరియు పరిశీలన పక్్రియల యొకక్ సంప్ర్ణ విజాఞా న్ని్న ఇలాంటి నరాల వెైదు్యల్ కల్గి 
ఉంటారు. ఎంఎస్ నెైపుణ్యంగల నరుసీల్ అనేక సేవలలో కీలక జట్టి  సభు్యల్గా ఉంటారు. విజాఞా నం, విశావీసం 
మరియు ఎదురోక్వడ్నిక1్9 సామరాథ యాని్న మెరుగుపరచడంలో, భావ్రదేవీగ సహకారంను 20అందివవీడంలో వారు 
సహాయపడవచు్చ మరియు ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తు లచే అతు్యతతుమ గౌరవాని్న పొ ందుత్రు.21

గతంలో కన్్న ముందుగా ఎంఎస్ ను నిరాథ రణ చేయడం ఇపు్పడు సాధ్యపడుతుంది, ఎంఆర్ఐ మెదడు సాక్నలు  రుజువు 
ఇది సాధ్యమయి్్యట్టి  చేసింది.22 1980లతో పో ల్సేతు  కనీసం 10 సారులు  వేగంగా ఇపు్పడు వా్యధినిరాథ రణ జరుగుతోంది, ,23  
మరియు ఒక్ పునరావృత్ని్న పొ ందిన సుమారు ఐదుగురిలో ఒకరు వారి మొదటి ఎంఆర్ఐ సాక్నలు  ద్వీరా సిథరమెైన 
వా్యధినిరాథ రణను పొ ందవచు్చ.24 ఇతరుల కొరక్, ఎంఆర్ఐ సాక్నలు   కొరక్ తదనంతర అపాయింట్్మంట్లు  మరియు 
వెైద్య పరీక్షల్ వా్యధి ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తు ల్ మరియు వారి ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణుల్ చిక్తసీ చేయడ్ని్న 
ఆరంభంచగలగడం మరియు వీల్ైనంత తవీరగా వా్యధి నిరవీహణ చేయడం తక్షణ వా్యధినిరాథ రణగా ఉంది.

డిఎంటితో ముందస్త్  చికిత్సతో వాయాధి  కి్రయాశీలత  
తగిగంచవచ్చు
ఎంఎస్ యొకక్ పునరావృత రకాలతో ఉన్న వ్యక్తు లలో, చిక్తసీను ఆలస్యం చేయడం కన్్న ఉతతుమ దీర్ఘకాల్క-
ఫల్త్లతో  ఉన్న వా్యధి అవధిలో ముందసుతు గా వా్యధిని-మార్్చ చిక్తసీ (డిఎంటి)తో చిక్తసీను ఆరంభంచడంతో 
సంబంధంగా ఉంట్ంది.  25 వివిధ డిఎంటిల్ శరీరం మీద విభన్నమెైన విధ్న్లలో పనిచేసాతు యి మరియు పత్ి ఒకక్టీ 
నిరి్దషటిమెైన పయ్ోజన్ల్ మరియు సంభావ్య పమ్ాద్ల యొకక్ సమూహంతో సంబంధ్ని్న కల్గి ఉంటాయి. మీ 
కొరక్ అత్యంత అనుగుణ్యమెైన డిఎంటిను ఎంచుకోవడ్నిక్, ఆరోగ్యవంతమెైన-మెదడుతో జీవితశ�ైల్ని  ఎలా (పేజీ 
చ్డండి)కొసాగించడంతో పాట్గా మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులతో మాటాలు డడం ఉంట్ంది (స్చించిన అంశాల 
కొరక్ పేజీ 5 చ్డండి).

మీరు ఏమి చేయవచ్చు?
	� ఎంఎస్ న్ అన్మానిస్త్  ,పరెధ్నంగా  ఎంఎస్ లో పత్ే్యకమెైన ఆసక్తు గల వారితో లేద్ ఎంఎస్ నిపుణుల క్లునిక్ తో,  

నరాల వెైదు్యడిని  అత్యవసరంగా సంపద్ించడ్నిక్  అడగండి.
	� ఎంఆర్ఐతో సహా వాయాధినిరాథా రణ పరెకి్రయలక్ ముందసుతు   పా్ప్యత కోరండి.
	� మీరు వాయాధినిరాథా రణన్ తక్షణం పొ ందకపో తే, కొనసాగుతున్న  పరిశీలన కొరక్ మీ ఎంఎస్ జట్టి తో 

సంపద్ింపులో ఉండండి.

మీరు ఏమి చేయవచ్చు?
	� డిఎంటితో చికిత్సన్ ఆరంభంచడం మరియు అంద్బాటులో ఉన్న ఎంపికల్ తగువిధంగా ఉన్్నయా లేద్ 

అని మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను అడగండి.
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నేపథయాం: ఎంఎస్ మీద మెదడు ఆరోగయాం వీక్షణ

ఎంఎస్ లో, శరీరం యొకక్ వా్యధినిరోధక వ్యవసథ   మెదడు, వెనె్నముక  మరియు కంటి నరం (క్ంద ్న్డషీ వ్యవసథ)లోని 
కణజాలం ప్కై  పొ రపాట్గా  ద్డిచేసుతు ంది మరియు  హాని కల్గిసుతు ంది . సాధ్రణంగా ఆరోగ్యవంతుల్ైన వయోజనుల్ 
వయసు ప్కరుగుతున్న కొదీ్ద  చిన్న మొత్తు లలో మెదడు కణజాలంను కోల్పయినప్పటికీ, ఈ పక్్రియ ఎంఎస్ తో 
ఉన్న వ్యక్తు లలో మరింత వేగంగా జరుగుతుంది (చితరెం 2ఏ).26,27 వా్యధితో ఉన్న అనేకమంది వ్యక్తు లలో, శారీరక 
వెైకల్యం, అలసట మరియు సంధ్యక సమస్యల్  ఇది కల్గిసుతు ంది  (ఉద్. ఏకాగరిత, జాఞా పకశక్తు మరియు న్తన 
విషయాలను నేరు్చకోవడంలో ఇబ్బందుల్).

ఎంఎస్ అత్యంత తరచుగా 20–40 సంవతసీరాల వయసు ఉన్న వ్యక్తు లలో నిరాథ రించబడుతుంది. క్ంద ్న్డషీ వ్యవసథలో 
దెబ్బతిన్న కణజాలం యొకక్ భాగాల మీద ఆధ్రపడి, పత్ి వ్యక్తు అనుభవించే లక్షణ్ల యొకక్ ఖచి్చతమెైన పరిధి 
మారవచు్చ. అదనంగా, ఎంఎస్ తో ఉన్న అనేకమంది కొరక్, తీవమ్ెైన హానిని(గాయాల్గా పిలవబడత్యి) 
కల్గి ఉన్న భాగాల్ నరాల పనితీరును భంగపరచవచు్చ మరియు క్షీణించిన లక్షణ్ల్ మరియు వెైకల్యం 
(పునరావృత్ల్గా పిలవబడత్యి)  ద్డుల్ ద్రితీయవచు్చ . అవి పునరావృతంను కల్గించకపో యినప్పటికీ  
అని్న గాయాల్ కణజాల నషాటి నిక్ కారణమవుత్యి (చితరెం 2బి).

మెదడు అసాధ్రణమెైన అనువెైన అవయవం. విదేశీ భాషను మాటాలు డటం లేద్ సంగీత వాద్్యని్న వాయించడం 
వంటి న్తన మెళుక్వలను నేరు్చక్నే సమయంలో, ఈ పనుల కొరక్ ఉపయోగించడ్నిక్ ఇది న్తన 
భాగాల నియామకం  చేయవచు్చ. అదే విధ్నంలో, మెదడు యొకక్ ఏదెైన్ భాగం దెబ్బతింటే, దెబ్బతిన్న భాగంచే 
గతంలో చేయబడుతున్న పనులక్ సహాయకంగా న్తన భాగాలను నియామకం చేయవచు్చ. అందుచే, మెదడు 
కణజాలంక్ హానిని ఎంఎస్ కల్గిసేతు , భరీతు కొరక్ మెదడు యొకక్ న్తన భాగాల్ నియామకం చేయవచు్చ.28,29

సీవీకరణక్ మెదడు యొకక్ సామరథయాంను నరాలసంబంధమెైన నిలవీగా పిల్సాతు రు, మరియు మెదడు ఎంత ఎక్క్వ 
నరాసంబంధమెైన నిలవీను కల్గి ఉంటే అంత ఆరోగ్యకరంగా ఉంట్ంది. అయినప్పటికీ, ఎవర�ైన్ అన్రోగ్యంగా 
ఉన్నప్పటికీ ఎంఎస్ క్రియాశీలకంగా ఉండవచ్చని ఇపు్పడు తెలపబడింది. పరిశోధన పక్ారం 10 గాయాలలో ఒకటి 
మాతమ్ే పునరావృత్నిక్ ద్రితీసుతు ందని తెలపబడింది,30,31 మరియు ఇతరమెైనవి, తక్క్వ గురితుంచదగిన, హాని 
క్డ్ కొనసాగుతూ ఉండవచు్చ.32 అందుచే, ఎవర�ైన్ న్తన లేద్ క్షీణించిన లక్షణ్లను అనుభవించనప్పటికీ, 
హాని భరీతుక్ నరాలసంబంధమెైన నిలవీను కొంతవరక్ మెదడు ఉపయోగించుక్ంటూ ఉండవచు్చ(చితరెం 2సి). 
ఒకవేళ మొతతుం నరాలసంబంధమెైన నిలవీను ఉపయోగించుక్ంటే, మెదడు న్తన భాగాల నియామకం ఇకమీదట 
చేయలేకపో వచు్చ మరియు ఎంఎస్ యొకక్ లక్షణ్ల్ నిద్నంగా ప్కరిగ్ అవకాశం ఉంది (చితరెం 2డి).

నరాలసబంధమెైన నిలవీ అనేది ఒక విల్వెైన వనరు, అది బాగా పనిచేసే ఆరోగ్యకరమెైన మెదడును కల్గి ఉండడంలో 
ప్కద్ద  పాతన్ు పో షిసుతు ంది. మీ ఎంఎస్ వా్యధినిరాథ రణ ఏదెైనప్పటికీ మీ జీవితకాల మెదడు ఆరోగ్యంను గరిషటిం 
చేయడ్నిక్ మీరు ఎలా సానుక్ల చర్యను చేపటటివచ్చనే ద్నిని ఈ పతం్ యొకక్ ముందు భాగాల్ వివరించ్యి.

మీరు ఏమి చేయవచ్చు?
	� మీరు ఆరోగయాంగా ఉన్నప్టికీ ఎంఎస్ వాయాధి కి్రయాశీలత కొనసాగుతూ ఉండవచచుని త�ల్స్కోండి మరియు 

అది మీ మెదడు ఆరోగయాంక్ పమ్ాదంగా  ఉండవచు్చ.
	� వాయాధి కి్రయాశీలకంగా ఉంద్ లేద్ అనేది త�ల్స్కోవడ్నికి మీ ఎంఎస్ పరిశీలనక్ వారు ఎలా పణ్్ళిక 

చేసుతు న్్నరని మీ ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులను అడగండి (పేజీ 5 చ్డండి).
�	నరాలసంబంధమెైన నిలవీ మరియు మెదడు ఆరోగయాం ఎంద్క్ ముఖయామని మీ ఆరోగయా సంరక్షణ నిపుణులతో 

సహా ఇతురులతో  చరిచుంచండి.
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చితరెం 2. ఎంఎస్ వా్యధి క్రియాశీలత అంత్ మెదడు కణజాల నషటింక్ ద్రితీసుతు ంది, ఇది విల్వెైన నరాలసంబంధమెైన నిలవీను 
ఉపయోగించుక్ంట్ంది. ఏ. ఎంఎస్ వా్యధి క్రియాశీలత వలన గాయాల్ కల్గుత్యి మరియు ఇతర తక్క్వ గురితుంచదగిన 
హాని సాధ్రణం కన్్న వేగంగా మెదడు కణజాల నషటింక్ ద్రితీసుతు ంది. బి. అని్న గాయాల్ కణజాల నషటింను కల్గిసాతు యి; ఒకవేళ 
గాయం గురితుంచదగిన విధంగా నరాల పనితీరును భంగపరిసేతు , ఇది పునరావృత్నిక్ క్డ్ ద్రితీసుతు ంది (క్షీణించిన లక్షణ్ల్ 
మరియు వెైకల్యం యొకక్ ద్డి). సి. దెబ్బతిన్న భాగాలచే గతంలో నిరవీహించబడిన పనులను చేయడ్నిక్ సహాయకంగా 
న్తన భాగాల నియామకంక్ మెదడు ద్ని నరాలసంబంధమెైన నిలవీను ఉపయోగించుక్ంట్ంది . (బాగా పనిచేసే 
ఆరోగ్యకరమెైన మెదడును కల్గి ఉండడంలో నరాలసంబంధమెైన నిలవీ ప్కద్ద  భాగాని్న పో షిసుతు ంది.) డి. మొతతుం నరాలసంబంధమెైన 
నిలవీను ఉపయోగించుక్న్న తరువాత ఎంఎస్ యొకక్ లక్షణ్ల్ పురోగమించే అవకాశం ఎక్క్వగా ఉంది.
జయోవన్నీ జ ఇతరుల నుండి ఆక్సీ ఫో ర్డా ఫారా్మజ�నెసిస్ ద్వీరా అనుమతితో తిరిగి అందివవీబడింది మరియు అనుక్లపరచబడింది. బెయ్ిన్ 
హెల్తు : మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ లో సమయం ముఖ్యమెైనది  © 2015 ఆక్సీ ఫో ర్డా ఫారా్మజ�నెసిస్ ల్మిట్డ్.
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తదనంతర చదవడం మరియు సహకారం
ఎంఎస్ బెయ్ిన్ హెల్తు  ఎంఎస్ యొకక్ నిరవీహణలో ఒక ప్కనుమారు్ప కొరక్ పిల్సోతు ంది ఎందుకంటే వా్యధి నిరాథ రణ 
మరియు చిక్తసీ యొకక్ పత్ి దశలో సమయం విల్వెైనది. ఈ ముందడుగు  కొరక్ మీ సహకరాంను మీరు రిజషటిర్ 
చేయవచు్చ మరియు ఎంఎస్ లో మెదడు ఆరోగ్యం గురించి ఇతర సమాచ్రాని్న  www.msbrainhealth.org వద్ద  
చ్డవచు్చ.

ఎంఎస్ తో జీవించడం గురించి సహకారాని్న మరియు సమాచ్రాని్న అందించే అనేక ఎంఎస్ రోగి సంఘాలక్ క్రింది 
వెబ్ స్కైట్లు    ల్ంక్లను అందిసాతు యి.

�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఇంటర్్నషనల్ ఫ్కడర్షన్ (ఎంఎస్ఐఎఫ్): 
www.msif.org/living-with-ms/find-ms-support-near-you/

�	యురోపియన్ స్క్లెరోసిస్ పాలు టాఫం (ఈఎంఎస్ పి): 
www.emsp.org/members/

ఆమోద్ల్
బెయ్ిన్ హెల్తు  నివేదిక నుండి సిఫారసులను అభా్యసంలో ఎంఎస్ తో ఉన్న వ్యక్తు ల్ ఎలా ప్కడత్రనేది ఈ గ�ైడ్ 
వివరిసుతు ంది: మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ లో సమయం ముఖ్యమెైనది మరియు దీని గురించి www.msbrainhealth.org/
report వద్ద  తెల్సుకోవచు్చ. 22 ఆగషుటి  2018 న్టిక్, క్రింది సంసథల్ ప్రితు నివేదికను ఆమోదించ్యి. ఈ తేది 
నుంచి   అందుక్న్న  ఆమోద్లను www.msbrainhealth.org వద్ద  చ్డవచు్చ.

�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ కొరక్ వేగవంతమెైన ఉపశమన పణ్్ళిక
�	ఏసిటిఆర్ఐఎంఎస్ (అమెరికాస్ కమిటీ ఫర్ టీట్్్మంట్ అండ్ 

రీస్కర్్చ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్) 
�	అమెరికన్ అసో సియి్షన్ ఆఫ్ న్్యరోస్కైన్సీ నర�సీస్
�	ఆసేటి రాల్యన్ అండ్ న్్యజలా్యండ్ అసో సియి్షన్ ఆఫ్ 

న్్యరాలజస్టిస్ 
�	బిసి టిఆర్ఐఎంఎస్ (బెజ్ల్యన్ కమిటీ ఫర్ టీట్్్మంట్ అండ్ 

రీస్కర్్చ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్) 
�	కన్సీరిటియం ఆఫ్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ స్కంటర్సీ 
�	జ�క్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స్కైటీ  

(యునీ రోసాక్) 
�	ఈసిటిఆర్ఐఎంఎస్ (యురోపియన్ కమిటీ ఫర్ టీట్్్మంట్ అండ్ 

రీస్కర్్చ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్) 
�	యురోపియన్ బెయ్ిన్ కౌనిసీల్  
�	యురోపియన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ పాలు టాఫం 
�	ఫా్ంకోఫో న్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స్కైటీ (సొ స్కైటీ ఫా్ంకోఫో న్ డ్ 

ల్ స్క్లెరోస్ ఎన్ పేలు క్సీ)  
�	జర్మన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స్కైటీ (డచ్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోస్ 

గ�ల్షాఫ్టి బండెస్కవీరా్బండ్ ఈ.వి..) 
�	ఇంటర్్నషనల్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ కాగి్నషన్ సొ స్కైటీ
�	ఇంటర్్నషనల్ ఆర్గనెైజ్షన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ నర�సీస్ 
�	ఇంటర్్నషనల్ సొ స్కైటీ ఆఫ్ న్్యరోఇమూ్యన్లజీ 
�	ఇటాల్యన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అసో సియి్షన్ (అసో సియి్షన్ 

ఇటాల్యాన్ స్క్లెరోసీ మల్టిపాలు )
�	జపాన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స్కైటీ
�	ఎల్ఏసిటిఆర్ఐఎంఎస్ (లాటిన్-అమెరికన్ కమిటీ ఫర్ టీట్్్మంట్ 

అండ్ రీస్కర్్చ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్)  
�	ఎంఈఎన్ఏసిటిఆర్ఐఎంఎస్ (మిడిల్ ఆస్టి న్ర్తు ఆఫి్కా కమిటీ 

ఫర్ టీట్్్మంట్ అండ్ రీస్కర్్చ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్) 
�	మెక్సీ సిటిఆర్ఐఎంఎస్ (మెక్సీకన్ కమిటీ ఫర్ టీట్్్మంట్ అండ్ 

రీస్కర్్చ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్) 
�	ఎంఎస్ నర�సీస్ ఆసేటి రాల్యా ఇంక్ 
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అసో సియి్షన్ ఆఫ్ అమెరికా 
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ అసో సియి్షన్ ఆఫ్ క�న్్య 

�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఆసేటి రాల్యా 
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ కొయలేషన్ 
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఫౌండేషన్  

(యుఎస్ఏ మరియు ప్్యరోటి  రికో)
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఇంటర్్నషనల్ ఫ్కడెర్షన్ 
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఐరాలు ండ్ 
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ రీస్కర్్చ ఆసేటి రాల్యా 
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స్కైటీ (యుక�) 
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స్కైటీ మలేషియా
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స్కైటీ ఆఫ్ క�నడ్ 
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స్కైటీ ఆఫ్ గీరిస్
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స్కైటీ ఆఫ్ న్్యజలా్యండ్
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ స్క్పయిన్ (ఎస్క్లెరోసిస్ మల్టిపుల్ ఎసా్పన్)  
�	మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ టస్్టి  (యుక�)
�	నేషనల్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ది నెదరాలు ండ్సీ 

(నేషనల్సీ ఎంఎస్ ఫాండ్సీ)
�	నేషనల్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ సొ స్కైటీ (యుఎస్ఏ)  
�	న్్యజలా్యండ్ ఎంఎస్ రీస్కర్్చ టస్్టి  
�	న్ర్వీయిన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ఫ్కడెర్షన్ (మల్టిపుల్ స్క్లెరోస్ 

ఫార్బండెట్)  
�	పిఏసిటిఆర్ఐఎంఎస్ (పాన్-ఏషియన్ కమిటీ ఫర్ టీట్్్మంట్ అండ్ 

రీస్కర్్చ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్)  
�	పాల్ష్ ఎంఎస్ సొ స్కైటీ (పో ల్సీకీ టోవారీజ్స్టి  సాటి వారీడానియా 

రోజీసీయానెగో) 
�	ఆర్ఐఎంఎస్ (యురోపియన్ నెటవీర్క్ ఫర్ రీహాబిల్టేషన్ ఇన్ 

మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్) 
�	ఆర్ యుసిటిఆర్ఐఎంఎస్ (రష్యన్ కమిటీ ఫర్ టీట్్్మంట్ అండ్ 

రీస్కర్్చ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్) 
�	షిఫ్టి .ఎంఎస్
�	సీవీడిష్ న్్యరోలాజకల్ అసో సియి్షన్ (న్్యరోఫో ల్బండెట్) 
�	యుక� మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ స్క్పషల్స్టి నర్సీ అసో సియి్షన్
�	యునెైట్డ్ స్కై్పనల్ అసో సియి్షన్
�	ది వర్క్ ఫౌండేషన్ (యుక�)

www.msbrainhealth.org/report
www.msbrainhealth.org/report
www.msbrainhealth.org
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బ్రెయిన్ హెల్త్ : మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ ను(నాడీశాఖలమీద తొడుగు క్ీణించినందువలన కలుగు కండరబలహీనత) కల్గి వ్యకుత్ ల కొరకు ఒక గ�ైడ్

రచయితల్
మిష్టర్ పెప్ర్ 
షిఫ్టి .ఎంఎస్, ల్డ్సీ, యుక�

పొరె ఫెసర్ హెల్మట్ బటు్ కువ�న్
మెలో్బర్్న బెయ్ిన్ స్కంటర్, రాయల్ మెలో్బర్్న 
హాసి్పటల్, యూనివరిశిటీ ఆఫ్ మెలో్బర్్న, పార్క్ విలేలు , 
VIసి, ఆసేటి రాల్యా

పొరె ఫెసర్ స్హాయాల్ ధిబ్-జాల్బుట్ 
డిపార�టిమంట్ ఆఫ్ న్్యరాలజీ, రుట్్గ ర్సీ రాబర్టి ఉడ్ జానసీన్ 
మెడికల్ స్క్ల్, న్్య బన్ిసీవాక్, ఎన్.జ�., యుఎస్ఏ

పొరె ఫెసర్ గావిన్ జియోవన్్ననీ 
కీవీన్ మారీ యూనివరిశిటీ లండన్, బిలు జార్డా ఇనిస్టిటూ్యట్, 
బార్టిస్ అండ్ ది లండన్ స్క్ల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అండ్ 
డెంటిసీటి రా, లండన్, యుక� 

పొరె ఫెసర్ ఇవా హారోడో వా
డిపార�టిమంట్ ఆఫ్ న్్యరాలజీ, చ్ర్లుస్ యూనివరిశిటీ ఇన్ 
పే్గ్, పే్గ్, జ�క్ రిపబిలు క్

పొరె ఫెసర్ జ�ర�మీ హో బర్్ట 
పీలుమౌత్ యూనివరిశిటీ ప్కనినుసీలా స్క్ల్సీ ఆఫ్ 
మెడిసిన్ అండ్ డెంటిసీటి రా, పీలుమౌత్, యుక�

డ్. గిసెలా కోబ్ల్్ట  
యురోపియన్ హెల్తు  ఎకన్మిక్సీ, మల్హీ స్, ఫా్న్సీ

డ్. మారియా పియా సో ర్మనీ 
బయోసాటి టిసిటిక్సీ యూనిట్, యూనివరిశిటీ ఆఫ్ జ�న్వా, 
జ�న్వా, ఇటల్ 

మిష్టర్ కి్రసా్ట ఫ్ తల్హీమ్ 
పేషంట్ అడవీక్ట్ ఇన్ మల్టిపుల్ స్క్లెరోసిస్ బస్్కల్సీ, 
బెల్జ్యం

పొరె ఫెసర్ ఆంథ్నీ టారె బౌల్్స 
డిపార�టిమంట్ ఆఫ్ మెడిసిన్, యూనివరిశిటీ ఆఫ్ బి్టీష్ 
కొలంబియా, వాంకోవర్, బిసి, క�నడ్

పొరె ఫెసర్ తిమోతీ వాల�్మర్ 
డిపార�టిమంట్ ఆఫ్ న్్యరాలజీ, యూనివరిశిటీ ఆఫ్ 
కొలరాడో  డెనెవీర్, అరోరా, సిఓ. యుఎస్ఏ

రసీద్ల్
ఈ పత్్ని్న పొ ందిన ద్ని నుండి ప్రితు నివేదిక యొకక్ తయారీక్ నిధులను విద్్యసంబంధమెైన గరాి ంట్ను ఎఫ్. 
హాఫ్మన్-లా రోష్ అందిసుతు ంది, వీరిక్ సమాచ్ర అంశం మీద ఏ పభ్ావం ఉండదు.

ఎంఎస్ బెయ్ిన్ హెల్తు  కార్యకాలాపాల్ మరియు సహకారక వసుతు వులక్ నిధులను అబ్వీ, ఎక�టిల్యన్ 
ఫారా్మస్్యటికల్సీ, స్కల్జ్న్ మరియు సన్ఫీ జ�ంజ�ైమ్ మరియు బయోజ�న్. ఎఫ్.హాఫ్మన్-లా రోష్, మెర్క్ క�గాఏ మరియు 
న్వారిటిస్ నుంచి విద్య గరాి ంట్లు  ద్వీరా  జారీ చేశారు, వీర�వరికీ సమాచ్రం మీద ఎలాంటి పభ్ావంను లేదు .

సన్ఫీ జ�ంజ�ైమ్ ద్వీరా తెల్గు అనువాదం అందించబడింది .

ఆక్సీ ఫో ర్డా ఫారా్మజ�నిసిస్ ల్మిట్డ్ ద్వీరా అందించబడిన ఈ పచ్ురణ యొకక్ సవీతంత ్లేఖనం మరియు  క్రు్పక్ 
సహకారం.

పతం్ మీద సంపద్ింపు మరియు వారి సహకారం కొరక్ క్రింది వ్యక్తు లక్ రచయితల్ ధన్యవాద్లను 
తెల్పుతున్్నరు:  
ఏమీ బో వెన్ (ఎంఎస్ టస్్టి , యుక�), ల్ండెన్ మూ్యర�హీడ్ (ఎంఎస్ టస్్టి , యుక�), డ్న్ రాటిగాన్ (ఎంఎస్ సొ స్కైటీ, యుక�), 
ఎంఎస్ సలహా సంఘం యొకక్ సభు్యల్, వికోటి రియా, ఆసేటి రాల్యా మరియు మే-జూన్ 2016లో ఆన్ ల్ైన్ సర్వీ ద్వీరా 
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