حقائق وأرقام رئيسية
بشأن التص ّلب المتعدد
التص ّلب المتعدد ( )MSمرض مزمن يهاجم الجهاز العص� المركزي (الدماغ والحبل الشوك أ
والعصاب
ي
بي
البرصية) .وال يمكن التنبؤ بتقدم وشدة  MSوأعراضه
المحددة .و MSمرض يستمر مدى الحياة ولم يتم العثور
ّ
عىل عالج له بعد؛ ومع ذلك ،فإن أ
الطباء والعلماء يقومون باكتشافات حول عالج وإدارة  MSكل يوم.
حقائق عامة عن MS
يعاني أكثر من
 25600شخص من
 MSفي أستراليا

أعراض  MSالشائعة

يمكن أن تكون أعراض  MSمرئية وغير مرئية آ
للخرين،
يمكن التنبؤ بها وتختلف من شخص آلخر ومن
وال
آ
وقت لخر في نفس الشخص.
يل:
وهي تشمل ما ي

25,600+

يتم كل  5دقائق تشخيص إصابة
بـ  MSفي مكان ما من العالم.

تتراوح سن الذين
يتم تشخيص
إصابتهم بـ MS
في الغالب بين
 20و 40سنة.

تغيرات في الذاكرة أو
ّ
التركيز أو التفكّر
ارتخاء أو تباطؤ
الكالم

ثالثة أرباع جميع
المصابين بـ MS
من النساء.

التعب الشديد
(إرهاق غير اعتيادي)

يعد  MSأكثر أ
المراض
ُ ّ
المكتسبة شيو ًعا في
الجهاز العصبي المركزي
لدى البالغين الشباب.

تغير إالحساس،
ّ
مثل الوخز أو
التنميل أو الخدر

أنواع مرض  MSعند التشخيص
%12

التدريجي
()PPMS

Arabic

الدوخة والدوار
تغيرات
ّ
عاطفية
ومزاجية
ألم

في العالم ككل ،هناك  2,8مليون
شخص يعانون من .MS

نوع MS

اضطراب في البصر،
مثل عدم وضوح
الرؤية أو ازدواجها

سيصاب العديد من
أ
الشخاص الذين تم
 %3نوع  MSغير
تشخيص إصابتهم
المعروف
بـ  RRMSفي النهاية بـ MS
 %85نوع MS
االنتكاسي-الخامد ( )RRMSالثانوي التدريجي (.)SPMS

1

تغير في قوة العضالت،
ّ
مثل ضعف العضالت
أو ارتعاشها أو تص ّلبها
أو تش ّنجها
صعوبات في
المشي أو التوازن
أو التنسيق
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تغيرات في
ّ
مجال الجنس
في
تغير
ّ
اتو أ
المعاء
المثانة
حساسية تجاه
الحرارة و/أو
البرودة

مدى انتشار MS

تكلفة  MSاالقتصادية والشخصية
يقدر أن  MSك ّلف المجتمع
أّ
السترالي  1,75مليار دوالر
في عام .2017

$1,750,000,000

كان معدل انتشار  MSفي أستراليا في
عام  2017هو  103,7شخص مصاب
بـ  MSبين كل  100000شخص ،مقارنة
بـ  95,5شخص في عام  .2010تعكس
هذه أالزيادة االتجاهات أالعالمية وتعكس
على الرجح زيادة بقاء الشخاص المصابين
بـ  MSعلى قيد الحياة.

$

في عام  ،2017بلغ متوسط تكلفة
 *MSلكل فرد  68382دوال ًرا.

كلما ابتعدت أماكن عيش الناس عن خط االستواء كلما زاد
انتشار .MS
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وهذا مماثل لتكلفة شخص مصاب
بمرض أباركنسون أو لتكلفته في
الولى بعد إصابة شخص
السنة
بالسكتة الدماغية ...

NT
P: 34.1
T: 77
QLD
P: 74.6
T: 3,970

...ثالثة أضعاف تكلفة شخص
مصاب بالسكري من النوع 2

NSW
P: 94.6 ACT
T: 7,682 P: 131.1
T: 538
Vic
P: 125.7
T: 7,895

* وهذه تشمل التكاليف الفردية والمجتمعية

من جميع الفئات المختلفة التي
تشكل التكلفة إأالجمالية آلـ ،MS
تمثل خسارة الجور الن %32
فقط من العبء االقتصادي
لـ  MSبالمقارنة مع ما يقرب من
 %50في عام .2010

$

$

$

$

$

$

Tas
P: 138.7
T: 774

المجموع في أستراليا
P: 103.7
T: 25,607

SA
P: 138.3
T: 2,452

WA
P: 87.7
T: 2,219

مدى انتشار  MSفي تزمانيا هو ضعف
انتشاره في والية كوينزالند.
أ

الجمالي ( )Tللشخاص المصابين بـ .MS
مدى انتشار ( )Pمرض  MSبين كل  100000شخص ،والعدد إ

يستخدم  %64من المصابين
بـ  MSعالجات لتعديل المرض*،
بزيادة قدرها  %40منذ عام

في عام 2017أ ،كانت
الشخاص
جودة حياة
المصابين بـ  MSفي أستراليا
أقل بنسبة  ،%31في
المتوسط ،من جودة حياة
ّ
عموما.
سكان أستراليا ً

.2010
* دواء مصمم لتقليل عدد وشدة االنتكاسات وإبطاء
تقدم مرض .MS
أو وقف ّ

يعتقد الخبراء العالميون أن معالجة تأثير التدخين ونقص
فيتامين د والسمنة والحمى الغديّة يمكن أن تمنع حدوث
 %60من حاالت .MS

إن جودة حياة أ
الشخاص
المصابين بـ  MSالذين
يعانون من إعاقة
أقل بنسبة
شديدة هي
أ
 %41مقارنة بالشخاص
المصابين بـ  MSوليس
لديهم إعاقة.

لو كان هناك لقاح ضد فيروس
بالمكان منع
إبشتاين بار* لكان إ
حدوث  %90من حاالت .MS

يعود سبب هذا االنخفاض أ الكبير في جودة الحياة في المقام
أ
الول إلى تأثير  MSعلى اللم واستقاللية الحياة والصحة
العقلية والعالقات.

* الفيروس المسبب للحمى الغديّة.
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للحصول عىل معلومات عن التص ّلب المتعدد وعن
( MS Australiaمؤسسة التص ّلب المتعدد ت
أس�اليا):
www.msaustralia.org.au

www.atlasofms.org

2

حقائق وأرقام رئيسية بشأن التصلّب المتعدد

تم التحديث في أيلول/سبتمبر MS Australia 2020 © | 2020

