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Abstract
Background and purpose: Sexual dysfunction (SD) is an important subject and unfortunately
an overlooked symptom of multiple sclerosis (MS) especially in women. The aim of this study was to
investigate the impact of affected functional systems on primary sexual dysfunction.
Materials and methods: A cross-sectional study was carried out in Tehran, Iran in which a
sample of female patients with MS was recruited consecutively from an outpatient clinic. Sexual function
was evaluated by the Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionnaire. A neurologist evaluated
the clinical characteristics including disease progress, duration, and affected functional systems. The
neurological impairment was assessed by the Kurtzke Expanded Disability Status Scale (EDSS).
Results: There were 226 women in whom brainstem and/or cerebellum (OR for suffering from
Brainstem and/or cerebellum=2.54, 95% CI=1.40-4.60, P=0.002), pyramidal dysfunction (OR for suffering
from pyramidal dysfunction = 3.14, 95% CI= 1.363-7.26, P=0.002), and sensory dysfunction (OR for
suffering from sensory dysfunction = 3.13, 95% CI= 1.56-6.25, P<0.028) were significant contributing
factors to primary sexual dysfunction.
Conclusion: This study emphasized that sexual dysfunctions are associated with affected
functional systems. Therefore, more consultations and sensitive approaches are suggested in treatment of
these systems.
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چكيده
سابقه و هدف :اختالل جنسی یک موضوع مهم ر یماما ام مالمتال یمل مولتمسمل ازمس استیک ازمج ممل ر جام مل یمل
خصوص تنام مالتال مو ر غف ج ساقع شده ازج .هدف این مطال ل یا زی اثا زمست های ما ماری ر گما ر ایمن یماما ی
یا اختالل ر حوته جنسی اسلمل یوره ازج.
مواد و روشها :ر مطال ل مقط ی حاضا مل ر زال  2931انجام شد ناونل های مو ر مطال مل تنمام مالمتال یمل مولتمسمل
ازس استیک مااج ل مننده یل م منمک تخصصی  MSیورند .اختالل حوته اسلمل جنسی یا پازش ناممل ممامامج س ا تالما
جنسی یماا ام مالتال یل مولتمسل ازس استیک مو ر یا زی ساقع شد .یاای ت ممن خصوممات یالمنی مو ر نظا ممل شمامل نموع
سند یماا ی ،مدت یماا ی سزمست های ما ماری ر گما یور م اینل یالمنی توزط متخصص مغز س اعصاب مو ت گافج.
ام ات طایق مقماس )EDSS (Expanded Disability Status Scale-EDSS

ه چنمن ممزام گستارگی ناتوانی فمزیسی یماا
توزط متخصص مغز س اعصاب یا زی س نااهرهی شد.

یافتهها :ر مل  112تم یماا مالتال یل مولتمسل ازس استیک ر این مطال ل شامج مارند .نتمای حاممل ات مطال مل یما
ازاس آنالمز گازموم چند متغماه یمام گا آم یور مل شانک ایتال یل سقوع اختالل ر حوته جنسی اسلمل  ،ر افماار مالمتال یمل
اختالل مخ س مخچل  1/45یاایا (34 =2/50-5/20 ،p=0/001ر ممد  ،)Odds ratio=1/45 ، CIمالمتال یمل اخمتالل پماامممدال
 9یاایممما (34=2/929-7/12 ،p=0/001ر ممممد  )Odds ratio=9/25 ،CIس اخمممتالل حسمممی یممممش ات  9یاایممما (،p=0/010
 CI 95=2/42-2/14ر مد )Odds ratio=9/29 ،افزایش می یاید.
استنتاج :یا توجل یل این مل اختالالت ر زمست های ما ماری ر گما ر یماا ی  MSمیتواند منجا یل اختالل ر حموته
جنسی اسلمل شور یاید ر زمست های یهداشتی سیسار پاراختن یل این اختالالت ات نظا ر مام س مشاس ه مد نظا قاا گمار.
واژه هاي کليدي :اختالل جنسی ،مولتمسل ازس استیک ،مقماس گستارگی ناتوانی فمزیسیEDSS-
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یاعث ف

س اختالل زمست حسی ،یل ه خو رم زمسمت

مفهومی ،یاای یماا ام مدمو یا حسمال اخمتالل جنسمی

ت ارلی س اختالل اتونوم س مما مار جنسمی ممیشمور(.)2

اسلمل ،ثانویل س ثالثمل ،ا مطا مارند .اختالل جنسی اسلممل

اگا چل اختالل جنسی ناشی ات یماا یهای نو سلوژیمک

یل تغممماات نو سلوژیمک ر زمسمت عصمالی ماممزی ممل

تهدیدمننده تندگی نمسج اما سقوع آم میتواند یما ممفممج

مستقمااً ما یو یمل یماما ی ازمج س پازمخهمای جنسمی س

تندگی افاار مالتال س ضایجمنمدی آمهما تماثما یگمدا ر(.)1

احساس جنسی ا رچا اخمتالل ممیمنمد اشما ه را ر ممل

مطال ات مت دری نشام رارهانمد ممل ممفممج تنمدگی ر

نتمجل این تغممماات ر تنمام مماهش لمالممدس ،تغممااتمی ر

یماا ام مالتال یمل  MSیمل طمو قایمل مالحظملای مماهش

حک جنسی (ات جا ل ییحسی ،ر ر ،زوتشما یا نما احتی)

مممییایممد س موضمموعات جنسممی ات جا ممل عوامممل مهاممی

ممماهش لمممز شممدم ساژم س ممماهش تسمما س /یمما شممدت

هستند مل ر این ماهش زهم

هستند(.)9

یمامما ی  MSای م تمماین ع ممل ناتوانممایی پمشمماسنده

ا گاز م مممییاشممد .اخممتالالت جنسممی ثانویممل ناشممی ات
تغمماات فمزیسی یا عالی مایو یل یماا ی مییاشمد ممل

نو سلوژیسال ر یمالغمن جموام ممییاشمد( .)5یماما ام ر

یل طو غما مستقم پازخهای جنسی ا تحج تماثما قماا

م اض انواع عالئم شمامل اخمتالل ر زمسمت عنمالنی

میرهد .اختالل جنسی ثالثمل اشا ه یل جناللهمای عماطفی،

ماهمچمل) ،اخمتالل اتونومممک

اجتااعی س فاهنگی یماا ی را ر ممل ممیتوانمد ف الممج

(مشسالت مثانل ،سره س اختالل جنسمی) ،ر ر س اخمتالل

جنسممی فممار ا ات جنالمملهممای مخت م

ات قالمممل تغمممماات

شناختی مییاشند ممل یمل عموا ض ناشمی ات را س اضمافل

خ قی ،احساس سایستگی ،اشسال ر یاقاا مارم ا تالا

میشوند( .)4ر شماسع یماما ی عالئم متفماستی ر فمار

یا شایک جنسی ،ماهش عزت نفک س افسارگی تحمج

مالتال میتواند یاست نااید مل شامل تغمما ر ر ک حمک

تاثما قاا رهد(.)24،22

از ستی (ازساز  ،ضم

( 99ر مد) ،ض

ماهمچل ،مشسل ر حامج ،اخمتالل

ع ی غ مطال ات انجام شده ر ا تالما یما عواممل

ر یمنایی یلمو ت مامل یا نسالی (10ر مد) ،مشسالت

ماتالط یا اختالل جنسی ر یماا ام مالمتال یمل  MSا تالما

ت ارلی (9ر مد) س اختالل ر عا سمار مثانمل س سرههما

تغمماات عصالی ایجمار شمده ر زمسمت همای مما ماری

مییاشد( .)7،2مشسالت مثانل ر  70تا  00ر مد افاار یما

یماا مل یا اختالالت جنسی تاثما گدا ند ،مو ر ا تیایی

یماا ی  MSایجار ممی شمور( )3،0ممل مماتالط یما زمطو

س یا زی قاا نگافتل ازج لدا مطال مل حاضما یمل منظمو

یاالیی ات ناتوانایی س نشانلهمای پماامممدال ر انمدامهمای

یا زی تغمماات عصالی ناشی ات یماا ی  MSیا مشسالت

تحتانی مییاشد( .)20مسائل سرهای نمز ر مد یماالیی ات

جنسی اسلمل مو ت گافتل ازج .اتآمجا مل ر این مطال مل

یمامما ام مممدمو ا تحممج تمماثما قمماا مممیرهممد مممل یممل

تاامز ما یا یا زی اختالل ر زمست همای مما ماری س

مو تهای متفاستی ات جا ل یالوزج یاست میمنمد(.)22

ا تالا آم یا اختالالت ر ما مار جنسی ازج حموتههمای

هال مموا ر فموم ممیتوانمد یمل ممو ت مسمتقم یما غمما

ثانویل س ثالثمل جنسی مل مستقمااً ناشی ات اختالل زمسمت

مستقم یا ف المج جنسی یماا ام موثا یاشد.

اعصاب مامزی نمسج مو ر یا زی قاا نگافتل ازج.

اختالل جنسی یک موضوع مه ازج مل متازمفانل
یل عنوام یسی ات عالئ ایمن یماما ی ممو ر غف مج ساقمع

مواد و روش ها

شده ازج( .)21اختالل مدمو ر یماا ی  MSممیتوانمد

مطال ل مقط ی حاضا ر زال  31انجام شد س جام ل

یل رالیمل مت مدر م ممیرهمد( .)29،25سنمد یماما ی یمل

پژسهش ا تنام مااج

ل مننده یل م منمک تخصصی MS

هاااه ضای ات ایجار شمده ر طنماب نخماعی یمل عنموام

سایستل یل رانشگاه تهاام ساقع ر یماا زتام زممنا تشمسمل

رلمل ام ی مطا میشوند Foley .س هاسا ام یک مدل

میرارند ممل تشمخمص قط می یماما ی آمهما یما ازماس
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پروین رهنما و همکاران

مالک تشخمصی یماتیمنی شمده  McDonaldس هاسما ام

افاار ناونل یل رس گاسه را ای اختالالت جنسمی س گماسه

( )27توزط متخصمص مغمز س اعصماب تایممد شمده یمور.

یممدسم اخممتالالت جنسممی تقسممم ینممدی شممدند .ر ایممن

مالک س سر یل مطال ل شامل تنام متاه ی یورمل حمداقل

پازشنامل نااه یمشتا نشام رهنمده اخمتالل یممشتما ر

شش ماه ات اترساج آمها گدشتل یاشد س ممالک خماسج

ف المج جنسی س نااه یاش آم مساسی یا یمش ات  5ازج.

نداشتن تجایل جنسمی ر تنمدگی مشمتاک یمور س م ممل

خصوممات یماا ی  MSمل شمامل نموع سنمد یماما ی،

شامجمنندگام فام ضایج نامل شامج ر پژسهش ا

مممدت یمامما ی ،را سهممای ازممتفاره شممده س زمسممت هممای

تسامل ناورند .ت دار ناونل یا ازماس مطال مل پمای وت س

ما ماری ر گمما (شمامل اخمتالل یمنمایی،اختالل ممخ س

احتساب یزش ناونلها  112نفا محازالل شد .جاعآس ی

مخچل ،اختالل مثانل،اختالل پمااممدال س اخمتالل حسمی)

اطالعات ر مو ر خصوممات رموگاافمک توزط ما شمناس

یمممور س مممممزام گسمممتارگی نممماتوانی فمزیسمممی یماممما ام

مامایی انجام س ر حنمو سی پازمشناممل ممامامج س

) (EDSS-Expanded Disability Status Scaleیور مل

The Multiple Sclerosis Intimacy

توزط متخصص مغز س اعصماب ات طایمق م اینمل یمالمنی

 ،)and Sexuality Questionnaire-MSISQ 19ر یماما ام

عصالی ت ممن س نااهرهمی شمد .مقمماس  ،EDSSیسمی ات

مالتالیممل  MSتسامممل گاریممد مممل قممالالً توزممط محقممق س

ازتاندا رهای طالیی س ای یاای ا تیایی ممزام یا شدت

هاسا ام اعتالا یایی شده ازج( .)20این پازش نامل یا 23

ات ما افتارگی س ناتوانی فمزیسی ر یماا

ام مالتال یل MS

زوال را ای زل خاره مقماس ازج مل این زمواالت اثما

مییاشمد( )2ممل ر مطال مل حاضما یمل مما گافتمل شمد.

یماا ی ا یا ف المج س ضایجمنمدی جنسمی یماما ام ر

زمست نااهگدا ی آم یا ازاس م اینل یمالمنی متخصمص

ف الممج جنسمی (

شش ماه گدشتل یاازاس ار امی مل یماا ام را ند ،ا تیمایی

مغز س اعصاب ات زمست های ما

مینااید .زل خاره مقمماس شمامل :الم ) خماره مقمماس

ازممج س ات ( 0م اینممل عصممالی طالم ممی) تمما ( 20ممماب یممل

مشسالت جنسمی اسلممل ممل مسمتقمااً یمل ع مج تغممماات

ع ج )MSتاللیندی میشور .آنالمز رارهها یما ازمتفاره ات

زمست اعصاب مامزی ناشی ات یماا ی یمل سجمور آممده

نممامافممزا  SPSSنسممخل  22س یممل سزممم ل سشهممای آممما

ازج .ب) مشسالت جنسی ثانویل ممل ناشمی ات اثما غمما

توممفی س آنالمز گازموم لجستمک یک متغماه انجام شد.

مستقم مشسالت فمزیسی ایجمار شمده یمل رنالمال یماما ی
مانند احسماس خسمتگی یما مشمسالت سری یما مثانملای

ماری فار مالتال یل MS

یافته ها

ایجارشده ممییاشمد س نهایتماً ج)مشمسالت جنسمی ثالثممل

ممممانگمن زممن تنممام شممامجمننممده ر ایممن مطال ممل

ناشی ات مشسالت سانی -اجتااعی مل یماا ی یاای فار

 94/77 ± 0/07زممال یممور .زممن یمامما هنگممام تشممخمص

ایجار ماره ازج ممییاشمد( .)20ناماات ر یمک زمط

یماا ی 20/9( 13/4 ± 7/7ر ممد افماار یمسمج زمال یما

لمساتی  2هاگز 1 ،اغ مال 9 ،گماهی 5 ،امثما مموا ر س 4

م تما52/3 ،ر ممد افماار یممن  12تما  90زمالگی92/1 ،

هامشل طااحی شده ازج 4 .زموال ار اک شمده ات ایمن

ر مد افاار یمن  92تا 50زالگی س  2/7ر مد ر زن52

پازشنامل مایو یل ی د اختالالت جنسی اسلمل مییاشمد

زالگی یما یماالتا یورنمد) س متوزمط ناماه = 1/32  1/1

مل ر این مطال ل مو ر ا تیایی ساقع شد س شمامل فقمدام

 EDSSسمدت یماا ی  2/9 4/05زمال یمور 33 .نفما ات

غالج یا ممل جنسی ،م حسی یما یمیحسمی ر رزمتگاه

یماا ام ( 59/ 0ر مد) را ای اختالل ر حوته جنسی س

تناز ی ،شدت م یما لمدت مم ا گازم یما اسج لمدت

 217نفا ( 42/1ر مد) یدسم اختالل یورنمد .شمایعتماین

جنسی ،ریا زممدم یمل اسج لمدت جنسمی یما ا گازم س

اختالل گزا ش شده ماتالط یمل اخمتالل ر ا گازم (25

طویج نامافی مهال ی یمور .یما ازماس ایمن پازمش ناممل

نفا س  10/9ر مد) یور (جدسل شماا ه  .)2اگما چمل یما
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ازاس آنالمز گازموم تک متغماه اختالفی یمن رس گاسه

اترساج آم ها نمز یمش تا یوره ازمج .هم چنممن ات نظما

ات نظمما متغماهممای رموگاافمممک س یممالمنی یمممن رس گمماسه

یالمنی نمزسقوع اختالل ر حموته جنسمی ر افمااری ممل

سجور نداشج سلی افاار را ای اختالل ر حموته جنسمی

طول مدت م تای ات یماا ی آمها میگدشج یممشتما

اسلمل نسالج یل گاسهی مل اختالل نداشتند ،مسن تا یوره،

یور .ه چنمن ممزام ناتوانی جسای ر افاار مالتال یل اخمتالل

زط زوار م تای راشتل ،خانل را یوره س طمول ممدت

ر حوته جنسی اسلمل یمشتا یور (جدسل شاا ه .)1

جدول شماره  :1توتیع فااسانی س فااسانی نسالی گویل های مایو یل حوته اختالل جنسی اسلمل
زواالت اختالل جنسی اسلمل

ایتال یل اختالل ما مار جنسی اسلمل
ر مد
ت دار

عدم ایتال یل ما مار جنسی اسلمل
ر مد
ت دار

زوال (21م حسی یا یی حسی ر ژنمتالما)

47

14/1

223

75/0

زوال(22فقدام غالج یا ممل جنسی)

45

19/3

271

72/2

زوال(27شدت م ا گاز یا لدت م )

25

10/9

221

72/7

زوال( 20ریا زمدم یل اسج لدت جنسی)

21

17/5

225

71/2

زوال (23طویج نا مافی مهال ی)

12

3/9

104

30/7

33

59/0

217

42/1

اختالل جنسی اسلمل

جدول شماره  :2ا تالا اختالل جنسی اسلمل یا متغماهای رموگاافمک س یالمنی ر ناونل های مو ر مطال ل یا ازاس آنالمز گازموم تک متغماه
ایتال یل اختالل ما مار جنسی اسلمل

عدم ایتال یل اختالل ما مار جنسی اسلمل

ت دار(ر مد)

ت دار(ر مد)

≥92

) 42/4( 42

)41/0( 22

)2/0(ref

(50)50/4

)50/0( 22

2/020

رانشگاهی

)17/9( 17

)99/2( 51

)2/0(ref

متغماهای رموگاافمک س یالمنی
زن

≤94

خطا نسالی

 34ر مد فام ل اطامنام

0/201-2/719

زط م نی را ی

 0/005

تحصمالت
 0/021

ایتدایی س اهناایی

)20/2( 20

)7/2( 3

2/710

0/211-5/009

ریمازتام

)21/2( 21

)43/0( 72

1/102

5/975-0/704

≤20
22-10

)90/5( 90
)95/9( 95

)54/7( 40
)97/0( 57

)2/0(ref
2/205

0/204-1/024

12-50

)17/9( 17

)27/9( 11

1/099

0/395-9/470

شاغل

)22/1( 22

)22/4( 12

)2/0(ref

خانل را

)09/0( 09

)09/4( 202

2/010

0/404-1/031

 ≥3زال
 0-9زال

)19/1 ( 19
)57/4( 57

)12/0( 95
)95/2 ( 55

)2/0(ref
2/473

9/002-0/000

 0/009

 5-0زال

)13/9 ( 13

)90/2( 53

0/074

0/595-2/792

p= 0/321

PPMS
PRMS،SPMS

)72/7( 72
)10/9( 10

)77/1( 30
)11/0( 13

)2/0(ref
2/990

0/790-1/595

)71/7( 71

)79/1( 39

)2/0(ref

)17/9( 17

)12/0( 95

2/012

0/425-2/049

اختالل یمنایی
ندا ر
را ر
اختالل ر مغز س مخچل
ندا ر
را ر
اختالل مثانل
ندا ر

) 07/3( 07
) 217/22( 21

)02/2( 220
)29/5( 27

)2/0(ref
2/210

0/4005-1/570

 0/002

) 93/5( 93
) 20/2( 20

)43/0( 72
)50/1( 42

)2/0(ref
1/139

2/950-9/311

 0/001

) 21/2( 21

)79/1( 39

)2/0(ref

را ر

) 97/5( 97

)12/0( 95

2/291

0/317-1/075

p= 0/00

ندا ر
را ر

) 22/2( 22
) 00/3( 00

) 17/2( 94
) 71/5( 31

)2/0(ref
9/059

2/544-2/924

ندا ر
را ر

) 12/1( 12
) 70/0( 70

) 95/2( 55
) 24/5( 09

)2/0(ref
2/323

2/074-9/204

مدت اترساج

 0/20

 0/140
 0/002

شغل

مدت یماا ی

 0/000

سند یماا ی

ناتوانایی فمزیسی ()EDSS
5/4-0
3-4

 0/004

 0/004

اختالل پمااممدال
 0/001

اختالل حسی
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نتای آنالمز تمک متغمماه ر ا تالما یما زمسمت همای
ما ماری ر گما نشام رار ر افااری مل مالتال یل اختالل

بحث
یماا ی  MSتاثما مخایی یما عا سمار جنسمی تنمام

مغز س مخچل یورند احتاال ایتال یل اختالل جنسی اسلمل ر

را ر مل یمل ع مج تغممماات فمزیولموژیسی س پازمخهمای

آمها یمش ات  1یاایا گاسه غمما مالمتال یمل اخمتالل مغمز س

زایسولوژیسی یماا ام  MSمییاشمد .ر مطال مل حاضما

مخچمل یمور ( .)p=0/001هم چنمممن نتمای نشمام رار مممل

اختالالت جنسی اسلمل مو ر یا زی ساقمع شمد .تغممماات

سقوع اخمتالل جنسمی اسلممل ر گاسهمی ممل اخمتالالت

ایجار شده ر این حوته ا تالا مستقم یا تغمماات عصالی

پمااممدال راشتند  9یاایا یمشتا ات گماسه غمما مالمتال یمور

ناشی ات یماما ی ر زمسمت اعصماب ماممزی یماما ام را ر

(( )p=0/001جدسل شاا ه  .)1ر ا تالما یما اخمتالالت

مل میتوانند مستقمااً یا احسازات س پازمخهمای جنسمی

حسی سقوع اختالل جنسی اسلمل ر افاار یا اختالل حسی

موثا یاشد .شایعتاین مشسل جنسی مطا شمده ر ایمن

یمش ات  2/4یاایا افمزایش ممییایمد (( )p=0/010جمدسل

مطال ل اختالالت مایو یل ا گاز س تاخما ر ا گازم

شاا ه  .)1نتای حامل ات مطال ل ر مو ر ا تالا اختالل

گممزا ش شممد س ر مطال ممل  Demirkiranس هاسمما ام س

جنسی اسلمل یا زمست های ما ماری ر گما ر ناونلهای
مو ر مطال ل یا ازاس آنالمز گازموم چنمد متغمماه یممام
گا آم یور مل شانک ایتال یل سقوع اختالل جنسمی اسلممل
ر افمماار مالممتال یممل اخممتالل مممخ س مخچممل  1/45یاایمما
( 34 =2/504-5/207ر مممد ،)Odds ratio=1/45 ،CI
مالمتال یممل اخمتالل پمااممممدال  9یاایمما (34=2/929-7/127
ر مد  )Odds ratio=9/257 ،CIس اختالل حسمی یممش
ات  9یاایا ( CI 95=2/420-2/149ر

ممدratio=9/291 ،

 )Oddsافزایش مییاید (جدسل شاا ه .)9

ا گازمم مشمماهده شممد( .)10،23همم چنمممن ر مطال ممل
 Demirkiranس هاسا ام( )23ر مد افااری مل مالتال یمل
اختالل ا گاز یورند یسما یممش ات مطال مل حاضما یمور
( 00ر مد ر مقایل  10ر مدیل تاتمال)  .ه چنممن ر
مطال ل حاضا اختالل جنسی اسلمل حدسر  55ر مد مشماهده
شد ر حالی مل ر مطال ل  Demirkiranس هاسما

ام()23

اختالل مدمو  00ر مد گزا ش شده ازج ممل تقایالماً
رس یاایا ممزام مشاهده شده ر مطال ل ف ی مییاشمد .ر
مطال ل ماقاتی خمویی س هاسما ام نممز شمموع اخمتالالت

جدول شماره  :3ا تالا حوته اختالل جنسمی اسلممل یما زمسمت همای
ممما ماری ر گممما ر ناونمملهممای مممو ر مطال ممل یاازمماس آنممالمز

جنسی یاال س  07ر مد س تاخما ر ا گازم یما شمموع 74/7
ر مد شایعتاین اختالل جنسمی یماما ام یمور( )9ممل یما
نتای مطال ل حاضا ات نظا شایعتاین اختالل (ا گازامک)

گازموم چند متغماه
متغماها

 Tepavcevicس هاسا ام ماهش لمالمدس س زسک اخمتالل

خطا نسالی

( 34ر مد فام ل اطامنام)

زط م نی را ی

اختالل یمنایی
ندا ر

)2/0(ref

را ر

1/152

ندا ر

)2/0(ref

را ر

1/45

ندا ر

)2/0(ref

را ر

2/435

ندا ر

)2/0(ref

را ر

9/257

ندا ر

)2/0(ref

را ر

9/291

مشممایهج راشممج ر حممالی مممل ر مطال ممل  Tzortzisس
هاسا ام شموع اختالل جنسی  95/3ر مد گزا ش شده

0/075-4/757

p=0/ 039

اختالل ر مغز س مخچل
2/504-5/207

0/001

اختالل مثانل
0/070-1/323

p=0/290

اختالل پمااممدال

ازج( .)12ات آمجاییمل ایزا یل ما یماره شمده ر ایمن
مطال لها یسسام یور لمدا ایمن مس ممل ممیتوانمدتا حمدی
ناشی ات تفاست فاهنگمی یممن گماسههمای ممو ر مطال مل
یاشد .اما نستل مه آم ازج مل نقطل یاش پازشنامل ر
یا زمی  Demirkiranس هاسمما ام( )23س هم ر یا زممی

2/929-7/127

0/007

اختالل حسی
2/420-2/149

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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خصوص پایمن یمورم شمموع  SDر ناونملهمای مطال مل

ر مطال مل انجمام شمده حاضما نتمای نشمام رار ممل

 Tzortzisس هاسا ام( )12نسالج یل مطال ل حاضا ،یاید یل

نا زائیهای زمست پمااممدال س ه چنمن مخ س مخچل یما

نستلای توجمل راشمج س آم ایمن ازمج ممل افماار ممو ر

اختالالت ر حوته جنسی اسلمل ا تالما را ر س افماار را ای

مطال ل  Tzortzisس هاسا ام( )12ینا یا اهمداف محقمق ات

یماا

ی  MSمالتال یل  SDرس یاایا یمش ات افاار یدسم SD

نظا مممزام نماتوانی فمزیسمی طمو ی انتخماب شمده یورنمد

مالتال یل ر گمایهای مغزس زماقل مغمز س یممش ات  9یاایما

مممل هاگممی را ای نامماه نمماتوانی فمزیسممی ماممی یاشممند

مالتال یل ر گمایهای زمست پماامممدال هسمتند .یاازماس

ناممماه EDSS

یا زیهمای )Magnetic Resonance Imagery ) MRI

جا مج مطال ل حاضا یمن 0تا  0یور .یسمی ات مهم تماین

انجام شده ات جا ل مطال مل  Barakس هاسما ام یما افماار

مسائ ی مل یماا ام ر مااحل اسلمل یماما ی خمور تجایمل

را ای یماا ی  ،MSهاالستگی آنو گازاما یا اینو مالیهمای

میمنند اختالالت مایو یل مثانل ازج مل ر یسما ی ات

زماقل مغممز س اخممتالالت پماامممدال گممزا ش گاریممد(.)17

( )EDSS= 9/4-0ر حمممالی ممممل طمممم

موا ر ر ممامهمای انجمام شمده منجما یمل مماهش عالئم

 D.cordeauنمز ر یا زی خور

میشور( .)12ات عوامل مهای مل ممیتوانمد یما اخمتالل س

یمام ناور مل ضای ات زماقل مغمز س پماامممدال مماتالط یما

مسائل جنسی ر یماا ام موثا یاشمد اخمتالل ر عا سمار

آنو گازاما مییاشند(.)10

مثانل ازج( )11س ر یاخی مطال ات ا تالا م نمیرا ی یممن

سی تنام مالمتال یمل MS

 Zividanovس هاسا انش نمز ر یا

زیهمای MRI

عالیمم نو سلوژیسممال زممگاامهممای زمماماال هااننممد

خور یمن اختالالت ما مار جنسمی س ضمای ات مخماب

اختالالت مثانل یا تغمما ر عا سار جنسمی سجمور راشمتل

پل رماغی ) (ponsا تالا م نیرا ی یل رزمج آس

رنمد(.)14

ازج( .)15،19ر حالی ممل ر مطال مل انجمام شمده ف می

اطالعات موجور تصو این مل زاقل مغز ر تنظم عا سمار

ا تالمما م نممی را ی یمممن اخممتالالت مثانممل س اخممتالالت

جنسی نقش ت ممنمنندهای راشتل یاشد ا تقویج میمند.

مایممو یممل حمموته جنسممی اسلمممل ریممده نشممد .همما چنممد

ات نتممای ریگمما مطال ممل حاضمما سجممور ا تالمما یمممن

اختالالت جنسی اسلمل یل احتاال یمشتای ر تنمانی ممل

اختالالت حسی س اختالل جنسی اسلمل یمور .زمایا مطال مات

اخممتالالت ممما مار مثانممل ا را نممد ریممده مممیشممور .ر

انجام شده ا تالا اختالالت حسی ا ر رزتگاه تنازم ی

مطال ل  Dimirkiranس هاسا ام( )23اگما چمل ممل سقموع

یا اختالالت جنسی مو ر یا زی قماا رارهانمد س اخمتالالت

اختالالت مثانل ر یماا ام مالتال یل  MSیمشتا ات مطال مل

حسی ر رزتگاه تناز ی نسالج یل زایا قساجهمای یمدم

حاضا یور سلی ایشام نممز اخمتالف م نمیرا ی مشماهده

ر خان همای مالمتال یمل یماما ی  MSیممشتما ازمج10 ،

نسارند .ه چنممن نتمای انجمام شمده ر مطال مل ای ممل

ر مد ر پاها 11/4 ،ر ممد ر رزمجهما ر مقایمل 40

تغمماات ایجار شمده ر عا سمار مثانمل ا ات نظما سجمور

ر مد ر رزتگاه تناز ی( .)13نتای مطال مل انجمام شمده

اختالالت یو سریناممک ر یماما ام ممو ر یا زمی قماا

ر ا تالا یا ماهش ممزام حسازممج س آزمتانل حسمی یما

راره ازج اختالف م نمیرا ی یممن افمااری ممل اخمتالل

اخمتالل جنسممی تایممد مممارهانمد مممل ممیتوانممد ر یمماست

جنسی را نمد یما افمااری ممل ندا نمد مشماهده نشمد(.)14

اخممتالل ا گازم ر خممان هممای مالممتال یممل یمامما ی ممموثا

اشتای س هاسا ام نمز ر مطال ل خور ا تالا م نمیرا ی

یاشد(.)90

یمن اختالالت ما ماری مثانل یما مشمسالت جنسمی پممدا

پمشنهار میشمور تما یاناممل تموام یخشمی جنسمی یمل

نسارند اما مشماهده مارنمد ممل یممن عالیم مثانمل ای یما

عنوام یخشی ات مااقالجهای جامع یماما

ام مالمتال یمل MS

ماهش حسی ژنمتالما س ظافمج م ا گازامک هاالسمتگی

ر نظا گافتل شور س یا شنازایی تسر س یماما ی  MSس

تیاری سجور را ر(.)12

اختالالت جنسی ات پمشافج یماا ی س ر نتمجل شمدیدتا
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راشتند س آمهمایی ممل ی مدات یماما ی مشمسالت جنسمی

 پاراختن یل این.شدم عالی جنسی آنام ج وگمای ناور

یاایشممام ایجممار شممده یممور ا ر رس گمماسه مجممزا قمماا

م نل س یافتن یاخی عوامل تاثماگدا یاما مار جنسی

.میراری نتای یا اطامنام یمش تای قایل ت ام یور

مالتالیام میتواند مسما مطال ات مداخ ل ای ی دی س تالممن

سپاسگزاري
نویسندگام مقالل یدین سزم ل مااتال تشمسا س قمد رانی

ازتااتژیهای جدید ر مانی س مشاس های ا فااه ناایمد
تا ر جهج ا تقاء ممفمج تندگی آنام قدمهایی یاراشتل
 یا توجل یل هدف تحقممق ممل یا زمی زمسمت همای.شور

خور ا ات اعنای محتام شو ای پژسهشی رانشگاه شاهد یمل

ما ماری ر گما یا اختالالت جنسی اسلمل یمور اگما ر

.رلمل حاایج س پشتمالانی ات اجاای این پژسهش ایاات مینااید

 مشمسالت جنسمیMS مطال ل افااری مل قالل ات یماما ی
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