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؟بیماری ام اس چیست  

 

What is the MS DISEASE? 

 

ْبی عفیذ كّ َمؼ  ؽٕد كّ گهجٕل او اط ُْگبيی دس ثذٌ آغبص يی

ْبی ػقجی اعت ٔ  سؽتّدفبػی دس ثذٌ داسَذ ثّ يیهیٍ كّ حفبظتی ثشای 

ْبی انكتشیكی ثب عشػتی چُذیٍ ثشاثش يُتمم ؽَٕذ،  كُذ كّ پیبو كًك يی

ْب ثّ  كُُذ ٔ ْش ثبس كّ ایٍ گهجٕل ثدبی یك ػبيم ثیگبَّ حًهّ يی

ْبی ثذٌ حًهّ كُُذ، آٌ اَذاو  ْبی اػقبة يشثٕط ثّ یكی اص اَذاو سؽتّ

ؽٕد دچبس يؾكم يی  

 

 إَاع او اط

تٕاٌ یبفت كّ چگَٕگی ؽشٔع ٔ  دٔ ثیًبس او اط سا ًَیؽبیذ ثتٕاٌ گفت 

تٕاٌ ثّ  ادايّ ثیًبسیؾبٌ ؽجیّ ْى ثبؽذ ٔنی دس كم ثیًبسی او اط سا يی

افهی تمغیى كشد  چٓبس دعتّ  
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خیى او اط خٕػ  ( Benign MS ) 

دْذ كّ ایٍ حًالت َیض  كّ دس ایٍ َٕع فمظ تؼذاد كًی حًهّ سخ يی 

اط دس طی صيبٌ ثذتش  شاِ اعت. ایٍ َٕع اويؼًٕال ثب ثٓجٕدی كبيم ًْ

ؽٕد ٔ يؼًٕال يٕخت ْیچ َبتٕاَی يبَذگبسی َخٕاْذ ؽذ ًَی  

  

  ( Relapsing Remitting MS ) َٕع ػٕد كُُذِ ٔ فشٔكؼ یبثُذِ

 

كُُذ ٔ ثّ ایٍ فٕست  كّ اكثش يجتالیبٌ ثیًبسیؾبٌ سا ثب ًْیٍ َٕع آغبص يی

ٔسِ آساو دس پی داسد كّ ثیًبساٌ دس اعت كّ دس آَٓب ْش حًهّ ثیًبسی، یك د

اَذ ثیُی ْب َیض يؼًٕال غیش لبثم پیؼ ایٍ يذت يؾكهی َذاسَذ، حًهّ  

 

 ( Secondary Progressive MS ) َٕع پیؾشَٔذِ ثبَٕیّ  

تٕاٌ ادايّ َٕع لجهی داَغت یؼُی پظ اص چُذیٍ عبل  ایٍ دعتّ يی 

ْبی ٔاضحی اص  دٔسِسعذ كّ ثذٌٔ ٔخٕد  ٔ آسايؼ ثیًبس ثّ حذی يی  حًهّ

ؽٕد تش يی حًهّ ثب گزؽت صيبٌ ضؼیف  
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  ( Primary Progressive ) َٕع پیؾشَٔذِ أنیّ

ْبی ػٕد یب فشٔكؼ سا َذاسَذ ٔ اص ًْبٌ  دس ایٍ َٕع ثیًبسی ْشگض حبنت

 حبنت يًكٍ اعت ْش صيبَی يتٕلف ؽٕد یب ًْچُبٌ ثذتش ؽٕد
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Depression in ms 

 

دس او اط افغشدگی   

 

خهك يبَُذ اضطشاة ، افغشدگی ٔ یب َٕعبَبت خهمی اص خًهّ يغبئهی اعت  اختالالت 

دیذِ يیؾٕد. ایُکّ آیب ثّ چّ يیضاٌ ، خٕد ثیًبسی يغئٕل ایٍ  MS کّ دس خشیبٌ ثیًبسی

اختالالت اعت ٔ ثّ چّ يیضاٌ َحِٕ ثشخٕسد خٕد فشد ثب ثیًبسی ، ثذسعتی يؾخـ 

اضطشاة یب افغشدگی تٕعظ پضؽک، تؾخیـ دادِ ؽٕد، َیغت . صيبَی کّ ٔخٕد 

سآْبی گَٕبگَٕی ثشای يمبثهّ ثب آَٓب ٔخٕد داسد کّ ْشیک ثب فالحذیذ ٔی يٕسد 

 اعتفبدِ لشاسيی گیشد.

یکی اص ػهم يٓى ایدبد کُُذِ اضطشاة یب افغشدگی ، َحِٕ ثشخٕسد ثب اعتشط ْب اص 

دسخقٕؿ اعتشط ثبیذ گفت کّ ایٍ اعت .  MS خًهّ َحِٕ کُبس آيذٌ ثب خٕد ثیًبسی

داسد . ثطٕس لطغ يی تٕاَذ ػالئى ثیًبسی سا  MS ػٕايم تأثیش ثغضائی سٔی ثیًبسی

تؾذیذ کُذ ٔ حتی يی تٕاَذ عجت ػٕد حًالت ؽٕد. ثب تٕخّ ثّ يطبنؼبت اخیش 

 اعتشط حتی يی تٕاَذ فؼبنیت ثیًبسی سا َیض تؾذیذ کُذ.
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سٔئی ثب اعتشط ْب تغهیى ؽٕد ٔ ؽکغت ٔالؼیت ایٍ اعت کّ اگش فشد دس سٔیب

ثخٕسد، ْیچ ثؼیذ َیغت کّ احغبط کُذ ثیًبسیؼ ثذتش ؽذِ ٔ ػالئى آٌ تؾذیذ یبفتّ 

اعت ، ثُبثشایٍ آگبِ ثبؽیذ کّ َٕع ثشخٕسد ؽًب ثب يغبئم پیشايَٕتبٌ ، َمؼ ثغیبس 

يؤثشی دس کبْؼ یب افضایؼ ؽذت ػالئى ؽًب داسد . يثجت فکش کشدٌ ٔ يثجت سفتبس 

کشدٌ دس اَطجبق ثب ثیًبسی َمؼ ثغیبس حیبتی داسد. اگشچّ يثجت فکش کشدٌ يٓبستی 

اعت کّ يًکٍ اعت دس ًّْ افشاد ٔخٕد َذاؽتّ ثبؽذ ايب يی تٕاٌ آٌ سا ثب کًک 

 افشاد فالحیت داس ، کغت کشد ٔ دس صَذگی ثکبس ثشد.

ؽی يُبعت دس ػالِٔ ثشایٍ ، ایدبد تغییشات دس انگٕی صَذگی ، گُدبَذٌ فؼبنیت ٔسص

ثشَبيّ سٔصاَّ ، یٕگب، اَدبو فؼبنیت ْبی ُْشی کّ ًْشاِ ثب خاللیت ثبؽُذ ) يبَُذ 

 َمبؽی ( ًْگی يی تٕاَُذ دسيٕاخّٓ ثب اعتشط ثّ فشد یبسی سعبَُذ.

َٓبیتبً دس ثشخی يٕاسد پضؽک الصو يی داَذ اص داسْٔبی ضذ اضطشاة ٔ ضذ افغشدگی 

َّ دس يٕسد ایٍ َٕع داسْٔب دس خبيؼّ ثبٔسْبی ثشای دسيبٌ فشد کًک ثگیشد. يتأعفب

غهطی ٔخٕد داسد کّ دس ثغیبسی يٕاسد يبَغ يقشف دسعت آَٓب تٕعظ فشد ٔ دس َتیدّ 

ؽکغت دسيبَی يیؾٕد . دس ایٍ خقٕؿ ثّ رکش ًْیٍ يطهت ثغُذِ يی کُیى کّ 

ًبسی اثتالء ثّ اضطشاة یب افغشدگی یب ْش ثیًبسی سٔحی دیگش ًْبَُذ اثتالء ثّ یک ثی

خغًی اعت کّ الصو اعت ثّ يٕلغ تؾخیـ دادِ ؽذِ ٔ دسيبٌ ؽَٕذ ٔ ثٓیح ٔخّ 

َجبیذ اخبصِ دْیى کّ افشاد َبآگبِ ثب صدٌ ثشچغت "سٔاَی" یب "دیٕاَّ" يبَغ الذايبت 

 دسعت ٔ ثّ يٕلغ يب دس خٓت سفغ ایٍ اختالالت ؽَٕذ
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Balance disorder in the MS 

 

 اختالل تعادل در ام اس

  

 َچّ کّ يؾخـ اعت ایُغتکّ دسيبٌ اختالالت تؼبدنی دسثیًبساٌ يجتال ثّ او اطآ

 با توجه به علت  مختلف  ن و اختصاصی وجود ندارد.درمانهایبه صورت یکسا

 اختالل وافراد مختلف ،متفاوت است.اما درمان سایرعالئم مانند:انقباض عضالت

 بتواند در  ضعف،خستگی و بی رمقی، درد،استرس و اضطراب و... ممکن است

 بهبود تعادل نیز سودمند واقع شود.

 له و عود بیماری رخ داده باشد،مسلما استفادهدر جریان حم  اگر اختالالت تعادلی

 از داروهای کورتنی بسیار کمک کننده است.اما اگر این اختالالت بعد ازحمله نیز

 باقی بماند و ادامه یابد،میتوان با توصیه پزشک و شرایط فرد مبتال ازفیزیو تراپی

 ضایدر ف  مراجعه به متخصصین گوش،انجام حرکات ورزشی، یوگا، پیاده روی

 از ابزار و وسایل کمکی  خنک، حرکات ایروبیک،راه رفتن در آب، شنا، استفاده

 مانند:عصا،واکرو یا با مشورت پزشک استفاده از داروهایی مانند فامپریدین که در

 بهبود سرعت کمک کننده است،بهره جست.
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Fatigue in Ms 

 

 خستگی در ام اس

 

 

اعت کّ يی تٕاَذ تأثیش ثغیبس  MS یکی اص ؽبیؼتشیٍ ؽکبیبت دس ثیًبسی خغتگی

بی صَذگی فشد داؽتّ ثبؽذ . ؽذت خغتگی دس افشاد ػًذِ ای سٔی تًبو خُجّ ْ

يختهف ٔ حتی دس یک فشد ، دس صيبَٓبی يختهف ، يتفبٔت اعت . خغتگی يًکٍ اعت 

 دس اثش ثشخی ػٕايم ایدبد یب تؾذیذ ؽٕد.

 

احغبط خغتگی کّ گبْی تٕفیف آٌ تٕعظ فشد دؽٕاس اعت ، تٕعظ گشِٔ صیبدی 

طی آٌ، تٕاَبیی اَدبو فؼبنیت فیضیکی ٔ َیض  تدشثّ يیؾٕد ٔ دس MS اص ثیًبساٌ ػضیض

تٕاَبئی تًشکض یب تفکش یب ْشدٔ يًکٍ اعت دچبس اختالل ؽٕد.خغتگی يًکٍ اعت 

ثذٌٔ يمذيّ ایدبد ٔ ثّ ًْبٌ عشػت اص ثیٍ ثشٔد. يی تٕاَذ ػالئى يٕخٕد سا ثشتش کُذ ٔ 

سٔص دس  يی تٕاَذ عجت ؽٕد فشد حتی چُذ یب حتی ػالئى خذیذی ایدبد کُذ خغتگی 

 سختخٕاة ثًبَذ .
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ػٕايهی ْغتُذ کّ عجت افضایؼ خغتگی يیؾَٕذ ٔ ثب پشْیض اصآَٓب يی تٕاٌ يبَغ 

خغتگی ؽذ ؽبیغ تشیٍ ایٍ ػٕايم ػجبستغت اص:ْٕای گشو ٔ يشطٕة ، حًبو داؽ ، 

 فؼبنیت ؽذیذ ثذَی، غزای عُگیٍ ، عیگبس ٔ اعتشط ْبی سٔحی

ايهی دس ؽًب ایدبد خغتگی يی کُذ يثالً اگش ثّ دسيبٌ : عؼی کُیذ دس یبثیذ کّ چّ ػٕ

 ْش دنیهی ثی خٕاثی داسیذ عؼی دس سفغ ػهت آٌ کُیذ.

 ْشگبِ احغبط يی کُیذ َیبص ثّ اعتشاحت داسیذ، حتًبً ایٍ کبس سا ثکُیذ.  -

اگش فکش يی کُیذ دسآیُذِ سٔصی پشکبس دس پیؼ داسیذ عؼی کُیذ اص چُذ سٔص لجم   -

 ثبؽیذ .اعتشاحت کبفی داؽتّ 

 ٔسصػ کُیذ.   -

اص ْٕای گشو ٔ يشطٕة ،حًبو داؽ،ٔسصػ عُگیٍ،عیگبس ٔ اعتشط ْبی سٔحی   -

 پشْیض کُیذ.

عؼی کُیذ ثشَبيّ سٔصاَّ تبٌ سا یبدداؽت کُیذ ٔ دسآٌ ، صيبَٓبیی ساکّ احغبط   -

 خغتگی کشدِ ایذ يؾخـ کُیذ.

ّ يبَُذ آيبَتبدیٍ، ٔ یب ثب فالحذیذ پضؽک يؼبندتبٌ يی تٕاَیذ اصداسْٔبی يشثٕط  -

 يذافیُیم اعتفبدِ کُیذ
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Dysphagia in ms 

 

 اختالل بلع در ام اس

 

ثهغ غزا، یک فشایُذ پیچیذِ ٔ َبخٕدآگبِ اعت کّ ثب ًْبُْگی إَاع ػضالت ٔ اص 

يی تٕاَذ ثبػث تخشیت  MSيغیشْبی ػقجی خبفی اص يغض اَدبو يی ؽٕد. ثیًبسی 

مّ ای اص يغض کّ يغئٕل ًْبُْگی ثهغ اعت ایٍ اػقبة ؽٕد ٔ ًْیُطٕس ثّ يُط

 )عبلّ يغض( آعیت ثضَذ.

 دس َتیدّ ثبػث ثشٔص يؾکم ثهغ غزا یب دیغفبژی يی ؽٕد.

  

 ػجبستُذ اص: MSيؾکالت ثهغ دس ثیًبساٌ يجتال ثّ 

 يؾکم دس خٕیذٌ غزا -

ثیًبس ُْگبو غزاخٕسدٌ، عشفّ يی کُذ ٔ یب ثالفبفهّ ثؼذ اص غزاخٕسدٌ، عشفّ يی  -

 ذ.کُ

 ثضاق ثیؼ اص حذ ٔ عشاصیش ؽذٌ آة دْبٌ -

 خفگی -

 چغجیذٌ غزا دس گهٕ -

 فذای َشو ٔ ضؼیف -

 احغبط عخت ثهؼیذٌ ٔ یب عخت حشکت کشدٌ غزا ثّ طشف گهٕ -

 آعپیشاعیٌٕ )ٔسٔد غزا ثّ داخم سیّ ْب( -

 اعتفشاؽ کشدٌ غزا -

  

 MSػهم يؾکالت ثهغ دس ثیًبساٌ يجتال ثّ 

شٔص ایٍ يؾکالت يی ؽَٕذ، ايب يًٓتشیٍ ػهت دیغفبژی ػٕايم يختهفی ثبػث ث

ػجبست اعت اص: آعیت لغًتی اص يغض کّ ثهغ غزا سا کُتشل يی کُذ ٔ یب آعیت 

 اػقبثی کّ ثبصخٕسد يغض سا فشاْى يی کُُذ.

 دیغفبژی يی تٕاَذ يٕخت کبْؼ ثضاق ٔ خؾکی دْبٌ گشدد.
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داسْٔبی الصو ثشای يٕخت خؾکی دْبٌ يی ؽَٕذ، اص خًهّ:  MSثشخی داسْٔبی 

يؾکالت يثبَّ ٔ یب سٔدِ، ضذافغشدگی ْب، ثبصداسَذِ ْبی خزة عشٔتَٕیٍ ٔ َٕساپی 

 َفشیٍ.

  

 ؽذت يؾکالت ثهغ

دیغفبژی يی تٕاَذ آَمذس ؽذیذ ؽٕد کّ يٕخت اص دعت دادٌ آة ثذٌ ٔ یب عٕء تغزیّ 

 گشدد.

ؾکالت ثهغ سا ثشطشف غزا سا ثّ طٕس کبيم ثدٕیذ ٔ َٕؽیذَی ْبی خٕد سا غهیع کُیذ تب ي

کُیذ، ايب اگش ثب ایٍ ساْکبسْب ایٍ يؾکالت اص ثیٍ َشفت، يًکٍ اعت َیبص ثّ نٕنّ ثشای 

 غزاخٕسدٌ داؽتّ ثبؽیذ.

غزا ٔ یب يبیؼبت سا اگش اص حهك ٔاسد ثذَتبٌ کُیذ، يًکٍ اعت ثبػث پُٕيَٕی 

 آعپیشاعیٌٕ گشدد.

بػث ػفَٕت سیّ ٔ حتی يشگ پُٕيَٕی آعپیشاعیٌٕ دس افشادی کّ حشکت ًَی کُُذ ث

 يی گشدد.

ثیٍ ْش نمًّ غزا، خشػّ ْبی کٕچک يبیؼبت ثُٕؽیذ. ایٍ کبس ثبػث يی ؽٕد کّ غزا 

 يشطٕة ؽٕد ٔ ثّ عًت يشی حشکت کُذ

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com



17  

 

 

 

 

Reference 

 

www.mssociety.org.uk 

 

www.msaustralia.org 

 

 

 

www.takbook.com

www.takbook.com

http://www.mssociety.org.uk/
http://www.msaustralia.org/


18  

 

 

Genital disorders in ms 

 

اختالالت جنسی در ام اس   

 

شود و حتي  اش مي دارا بودن عملکرد جنسي مطلوب در زندگي هر فرد بسیار اهمیت دارد و سبب افزایش کیفیت زندگي

استرس در فرد شود . سالمت جنسي متاثر از عوامل جسمي، رواني و اجتماعي است . شیوع  تواند سبب کاهش مي

درصد است. بیشترین اختالل جنسي در  91تا  51درصد و در مردان  81تا  41اس  اختالل جنسي در زنان مبتال به ام

حسي ناحیه  اس یا بيزنان به صورت کاهش میل جنسي، کاهش رسیدن به اوج لذت جنسي، خشکي واژن، کاهش احس

 تناسلي و در مردان به صورت کاهش میل جنسي، اختالل در نعوظ و انزال است.

 

  گانه میل جنسي اختالالت سه

 در بیماران ام.اس

شود که  اس سبب تغییرات در احساس یا پاسخ جنسي مي اختالل اولیه : تغییرات سیستم عصبي به دنبال بیماري ام 1

حسي یا افزایش بیش از حد حس، خشکي واژن،  غییر حس ناحیه تناسلي به صورت درد، بيشامل کاهش میل جنسي، ت

 کاهش تون عضالت واژن، مشکل در ایجاد و حفظ نعوظ، اختالل انزال و مشکل در رسیدن به ارگاسم است.

د: خستگي که سبب توان به موارد زیر اشاره کر شود که مي اختالل ثانویه: به دنبال عالیم جسمي بیماري ایجاد مي 2

هاي قرار گرفتن بدن هنگام فعالیت جنسي تاثیر دارد و حتي سبب درد  شود؛ اسپاسم که در وضعیت کاهش میل جنسي مي

شود؛ مشکالت دفع ادرار و مدفوع که چون مسیرهاي عصبي سیستم دفع ادرار و مدفوع و ناحیه تناسلي به  ها مي اندام

  د رابطه جنسي به علت احتمال دفع ناگهاني ادرار یا مدفوع ترس دارد.هم نزدیک و مشترک است، فرد از ایجا
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توانند سبب اختالل در عملکرد جنسي شوند. افسردگي، اضطراب  عوامل رواني، عاطفي ، اجتماعي و فرهنگي که مي 3

شاره کرد.توان به آنها ا عملکردي و تغییر در تصویر ازخود و تصویر ذهني از بدن از جمله مواردي است که مي  

 

 این سه اصل را از یاد نبریم

  اصل توجه داشته باشیم: 3توان بیان كرد اما ابتدا باید به  جهت کاهش مشکالت جنسي راهکارهایي را مي

داشتن فعالیت جنسي جزء مهم و ضروري از زندگي زناشویي است و هر دو زوج) زن و مرد( باید در هر رابطه  1

در احترام و ارضاي یکدیگر داشته باشند.جنسي نقش فعال داشته و سعي   

شود که شامل احساس فرد از جذابیت  فعالیت جنسي فراتر از نزدیکي است. فعالیت جنسي به موارد بسیاري اطالق مي 2

جنسي خود، توانایي ایجاد ارتباط، معاشقه )لمس کردن و درآغوش گرفتن و...( و در نهایت نزدیکي جنسي است . تاکید 

شود. عشق ورزیدن به همسر سبب ارتقاء احساس خوب بودن مي شود که مي  

احساس رضایت جنسي و چگونگي کسب آن کامال فردي است و در افراد مختلف متفاوت است، بنابراین یک روش  3

  شاید در یک زوج موثر باشد ولي در زوج دیگري کارایي نداشته باشد.

توان اقدامات زیر را در نظر گرفت. د اختالل جنسي ميجهت کاهش مشکالت جنسي براساس علل سه گانه ایجا  

 

توانیم اختالالت جنسي اولیه را کاهش دهیم؟ چگونه مي  

عالوه بر اثرات بیماري، وضع روحي همسران نیز در پاسخ جنسي موثر است. بنابراین، ایجاد محیطي آرام و بدون 

شویي بودن در کاهش مشکالت جنسي اولیه تاثیر بسیاري مند و آماده برقراري رابطه زنا استرس و از نظر روحي عالقه

  دارد.
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توجه به بهداشت و آراستگي فردي در تمایل و تحریک جنسي موثر است. استفاده از محصوالت جنسي که هم اکنون در 

توجه تناسلي و کاهش خشکي واژن کمک کند. اما باید  تواند به بهبود حس ناحیه ها نیز وجود دارد نیز مي داروخانه

داشته باشیم این محصوالت باید زیر نظر پزشک و با توجه به مشکل فرد استفاده شود. در اختالالت نعوظ و انزال گاهي 

درمان مصرف دارو است که باید زیر نظر پزشک استفاده شود. در مصرف دارو حتما باید به نحوه استفاده دارو توجه 

  باشد. كرد تا بیشترین اثر دارو هنگام فعالیت جنسي

 

توانیم اختالالت جنسي ثانویه را کاهش دهیم؟ چگونه مي  

هاي جسمي و رواني جنسي را دشوار  هاي جنسي تاثیر بگذارد و فعالیت تواند بر پاسخ اس مي عالیم جسمي بیماري ام

ورزش  کند. عالوه بر کند. ورزش منظم و روزانه به کاهش عالیم جسمي و بهبود احساس خوب بودن در فرد کمک مي

که روش بسیار موثري است راهکارهاي زیر براي کاهش عالیم جسمي بیماري و در نتیجه ارتقاي سالمت جسمي 

  شود: پیشنهاد مي

تواند سبب ناتواني  اس باشد که مي خستگي شاید شایع ترین عالمت گزارش شده توسط بیماران مبتال به ام خستگي: 1

تگي، خستگي تاثیر منفي بر عالقه به فعالیت جنسي دارد و سبب نارضایتي فرد شود. بدون توجه به انواع و علل خس

شود. امکان دارد همسر سالم از این عدم عالقه  براي شروع فعالیت جنسي و حتي خودداري از صمیمت با همسر مي

از و صادقانه که درک اشتباه کند و لذت و رضایت از همسر بیمار خود را از دست بدهد. در این زمان وجود یک ارتباط ب

توان براي مقابله با خستگي انجام داد عبارتند از : بحث آن شد بسیار موثر است. اقداماتي که مي  

فعالیت جنسي باید در زماني از روز انتخاب شود که فرد بیمار بیشترین انرژي را  ذخیره انرژي براي اداره خستگي:• 

  کننده است. یار کمکدارد. یک استراحت کوتاه قبل از فعالیت جنسي بس

مرغ(، میوه و سبزي، حبوبات و غالت و لبنیات استفاده شود و  روزانه از پروتئین )گوشت و تخم رژیم غذایي مناسب:• 

  ضمنا غذاي حجیم قبل از فعالیت جنسي استفاده نشود.
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ایجاد محیطي مناسب از نظر اي و افسردگي،  هاي زمینه خواب مناسب، درمان بیماري رفع عوامل ثانویه ایجاد خستگي: •

ها در نظر  گرما، نور و صدا. یک زوج باید در طول هفته زماني را براي باهم بودن بدون حضور افراد دیگر حتي بچه

تواند خستگي را کاهش دهد و همزمان نیاز براي باهم بودن  ریزي براي زمان استراحت و باهم بودن مي بگیرند. برنامه

توان زماني مصرف کرد که بیشترین اثر آن  که پزشک براي کاهش خستگي تجویز کرده را نیز ميرا رفع کند. داروهایي 

 در زمان شروع رابطه زناشویي ظاهر شود.

توان از اقدامات زیر براي  کند که مي هاي بسیاري ایجاد مي اسپاسم و درد در روابط جنسي محدودیت اسپاسم و درد: 2

هاي  هاي سرد و گرم؛ ماساژ؛استفاده از وضعیت درد استفاده کرد: استفاده از کمپرسکاهش اثرات ناخوشایند اسپاسم و 

درست بدن در فعالیت زناشویي و توجه همسر به نقاط داراي اسپاسم و دردناک و همکاري مطلوب او براي کاهش 

  ناراحتي بیمار.

ادراري و دفعي است که ممکن است سبب یکي دیگر از علل نگراني و استرس، اختالل  اختالل دفع ادرار و مدفوع: 3

هاي بسیاري  شود تا فرد از فعالیت جنسي اجتناب کند. راه اختیاري سبب مي اختیاري یا ترس از بي اختالل جنسي شود. بي

  اختیاري وجود د ارد: براي غلبه بر بي

هاي ادراري  عات از عفونتلیوان یا بیشتردر روز(: نوشیدن مای 8نوشیدن مایعات به خصوص آب به میزان کافي)• 

کند پس زمان منظم براي نوشیدن آب در نظر گرفته شود باید: جلوگیري مي  

شود مانند مایعات داراي کافیئن و تئین مثل قهوه، نوشابه سیاه، چاي و  محدود کردن مایعاتي که سبب تحریک مثانه مي• 

  شود. نیز مصرف الکل سبب تحریک مثانه مي

ت مایعات دو ساعت قبل از فعالیت جنسي.محدود کردن دریاف•   

حسي ناحیه  ورزش عضالت کف لگن جهت قوي کردن عضالت که عالوه بر تقویت عضالت ناحیه تناسلي و کاهش بي• 

کند. جهت انجام این ورزش عضالت اطراف مقعد و محل خروج ادرار را منقبض  تناسلي، به کنترل ادرار نیز کمک مي

توانید هنگام خروج ادرار یک دفعه خود را  ید. براي اینکه بدانید کدام عضله کف لگن است، ميکنید و به سمت باال بکش

www.takbook.com

www.takbook.com



22  

 

اید. این ورزش را  منقبض کنید و از خروج ادرار جلوگیري کنید. در این وضعیت شما عضالت کف لگن را منقبض کرده

  توانید انجام دهید. در هر زماني از روز )دیدن تلویزیون، مطالعه، انجام کار روزانه و...( مي

بار در روز و هر  3ثانیه خود را شل کنید. این ورزش را  21تا  11ثانیه خود را منقبض کرده و سپس  11تا  5هر بار 

  دفعه انجام دهید. 11بار 

و گیرد و به صورت آرام  شود و روي مثانه) ناحیه انتهایي شکم( قرار مي ها مشت مي ماساژ مثانه: در این روش دست• 

کند. این روش در تخلیه ادرار و جلوگیري از باقي ماندن ادرار در مثانه بسیار  ها حرکت مي چرخشي به سمت پایین دست

  موثر است.

ها، غذاهاي چرب و دیگر  خودداري از مصرف غذاهاي محرک دستگاه گوارش: موادي چون کافئین، الکل، ادویه •

اختیاري  کننده باشد و سبب بي تواند براي دستگاه گوارش تحریک ، ميشود غذاهایي که خود فرد با تجربه متوجه مي

  دفعي شود.

دفع ادرار و مدفوع قبل از فعالیت جنسي.•   
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Complication urine disorder in ms 

 عوارض ادراری در ام اس

 

 

عت دس خشیبٌ ػًم يثبَّ تٕعظ عیغتى ػقجی پیچیذِ ای کُتشل يیؾٕد کّ يًکٍ ا

آعیت ثجیُذ . ایٍ آعیت يًکٍ اعت ثّ گَّٕ ای  MS ثشخی ثیًبسیٓب اص خًهّ ثیًبسی

 ثبؽذ کّ ثبػث ؽٕد يثبَّ دچبس َٕػی ثّ افطالذ "پشکبسی" ؽٕد.

پشکبسی يثبَّ عجت يیؾٕد کّ فشد ثب فٕافم کى ، َیبص ثّ دفغ ادساس پیذا کُذ ٔ دس ْش ثبس 

ذ ٔ اگش دعتشعی ثّ تٕانت ٔخٕد َذاؽتّ ثبؽذ ، ، احغبط فٕسیت دس دفغ داؽتّ ثبؽ

 يًکٍ اعت دچبس ثی اختیبسی ؽٕد.

اص طشف دیگش آعیت يًکٍ اعت ثّ گَّٕ ای ثبؽذ کّ فشد َتٕاَذ يثبَّ خٕد سا ثّ طٕس 

کبيم تخهیّ کُذ. دسایٍ فٕست ثتذسیح کّ حدى ادساس خًغ ؽذِ دس يثبَّ افضایؼ یبثذ ، 

 ٕد.يُدش ثّ دفغ ثی اختیبس ادساس ؽ

 دس ثشخی يٕاسد ْى ْشدٔ يؾکم فٕق ثّ طٕس ًْضيبٌ ٔخٕد داسد.

ثبیذ تٕخّ داؽت کّ يؾکالت ادساسی اص يؾکالت ؽبیغ خبيؼّ يیجبؽذ ٔ ػهم ثغیبس 

 يی تٕاَذ داؽتّ ثبؽذ. MS يتُٕػی ثّ غیش اص ثیًبسی
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 اخشای تٕفیّ ْبی صیش يیتٕاَذ دس حم يؾکالت ادساسی ثّ ؽًب کًک ًَبیذ.

 یذ اص َظش فیضیکی ، ثذَی يتُبعت داؽتّ ثبؽیذ ٔ فؼبل ثبؽیذ.کُ عؼی   -

 یجٕعت سا دسفٕست ٔخٕد ، دسيبٌ کُیذ .  -

اصایٍ ػبدت کّ ثّ دفؼبت صیبد ثشای دفغ ادساس الذاو کُیذ ،پشْیض ًَبئیذ) دسيمبثم ایٍ   -

 احغبط يمبٔيت کُیذ(

 اگش غهیع ثبؽذ(اص َٕؽیذَی ْبی حبٔی کبفئیٍ پشْیضکُیذ ) لِٕٓ،چبی ثخقٕؿ   -

 يی تٕاَذ دس کُتشل ػًم يثبَّ ثّ ؽًب کًک کُذ " ثشَبيّ آيٕصػ يثبَّ " -

دسفٕست ثشٔص ػالئى ادساسی ثّ فٕست افضایؼ دفؼبت دفغ ادساس ، احغبط فٕسیت دس   -

دفغ ادساس ، ثی اختیبسی ادساس، عٕصػ ادساس ٔ اؽکبل دس تخهیّ ادساس ، حتًبً ثّ پضؽک 

 ٕد ػفَٕت ادساسی دسؽًب ثشسعی ؽٕد.يشاخؼّ کُیذ تب ٔخ

پضؽک ؽًب يًکٍ اعت ثشای تؾخیـ دلیك ،آصيبیؼ ادساس،عَٕٕگشافی کهیّ ْب ٔ   -

 يثبَّ یب َٕاس يثبَّ دسخٕاعت ًَبیذ.

يٕثشتشیٍ داسْٔب دسدسيبٌ ػالئى ادساسی ) پظ اص سد ػفَٕت ْبی ادساسی( تٕنتشٔدیٍ ٔ   -

ت ثب تٕخّ ثّ َٕع اختالل کبس يثبَّ ؽًب ٔ اکغی ثٕتی َیٍ ْغتُذ کّ حتًبً الصو اع

 َتیدّ عَٕٕگشافی ؽًب تدٕیض ؽٕد.

دسيٕاسدی کّ يثبَّ ثطٕس کبيم تخهیّ ًَی ؽٕد الصو اعت اص ثشَبيّ  -

 " اعتفبدِ کشد. عَٕذاژيتُبٔة "
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 تضسیك عى ثٕتٕنیُٕو داخم يثبَّ ،دسيبَی اعت کّ فؼالً دس دعت تحمیك اعت .  -

بٌ سا ثّ ایٍ يٕضٕع يٓى خهت ًَبئیى کّ اختالالت ادساسی آَمذس الصو اعت تٕخّ دٔعت

 اًْیت داسد کّ تٕخّ يذأو ثیًبس ٔ پضؽک سا ایدبة يی کُذ.

الصو اعت ثیًبساٌ ػضیض ،ثّ دٔس اص ْشگَّٕ سٔدس ثبیغتی ٔؽشو ، ػالئى خٕد سا ثب  

 شد.پضؽک يؼبنح يطشذ ًَبیُذ تب ثشسعی ْبی الصو تؾخیـ ٔ دسيبَی ، اَدبو گی

دس فٕستی کّ يؾکالت ادساسی حم َؾذِ ثبلی ثًبَُذ، يًکٍ اعت ثّ ػٕاسك 

 َبگٕاسی يبَُذ ػفَٕت کهیّ ، َبسعبیی کهیّ ٔ عُگ ْبی ادساسی يُدش ؽَٕذ.
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Symptom eye disorders in ms 

 عالئم بیماری چشمی در ام اس

 

التهاب چشمی ممکن است اولین تظاهر باشد. به دلیل ماهیت گذارای نقص بینایی و فقدان یافته های فیزیکی,گاهی 

 شکایت انها

به عنوان هیستری) تمارض به بیماری( تشحیص داده میشود. ممکن است حمله های عود کننده وجود داشته باشند و 

% است و شناسایی گرفتاری 91وال درگیر یشود. به طور کلی میزان شیوع نوریت اپتیک در این بیماری چشم دیگر معم

 عالمت دار یا تحت بالینی عصب اپتیک سرنخ مهمی است

اعصاب بینایی با انتقال نور و تصویرها به مغز در بینایی نقش دارند. وجود این بیماری در افراد به معنای ابتالی قطعی 

یپل اسکلروزیس نمیباشد. شروع حاد هریک از عالئم زیر میتواند نشانه ای از عارضه فوق باشدبه مولت  

 دید تار 

 دید خاکستری 

 نابینایی در یکی از چشمها 

تحت تاثیر قرارگرفتن و درد در هردو چشم معموال نادر میباشد. چند روز قبل از بهبودی عارضه ، معموال وضعیت بینایی 

هفته طول میکشد. درمان عالئم به وسیله استروئیدهای خوراکی  4-12شروع عالئم تا بهبود عالئم آن بدتر میشودو از 

 .یا تزریقی برای کنترل التهاب میباشد
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 ( Double Vision) دوبینی

 شکایتی شایع در مراحل اولیه است که اغلب ناشی از گرفتار شدن یک قسمت مغز است 

اره های سمت راست و چپ رخ میدهد. این حالت زمانی اتفاق می افتد که تطابق جفت معموال دوبینی در نگاه به کن 

ماهیچه های مخصوص کنترل حرکت چشم در اثر ضعف در یک یا چند ماهیچه از بین میرود . دوبینی اغلب بدون درمان 

 .پزشکی خاصی بهبود میابد

 ( Uncontrolled Eye Movements) حرکت کنترل نشده چشم

نترل نشده افقی یا عمودی چشم تحت عنوانحرکت ک   

نیستاگوموس یکی دیگر از عالئم شایع در بیماری ام اس میباشد. نیستاگوموس به صورت خفیف و یا شدید و آسیب  

 .رسان به بینایی میتواند باشد . درمان هایی برای کنترل و بهبود عوارض ناشی از نیستاگوموس گزارش شده است

 

  ( Temporary Blindness ) نابینایی موقت

 این حالت در یک چشم و در زمان حمله بیماری مولتیپل اسکلروزیس 

 24میتواند ایجاد شود. حمله بیماری به صورت عود ناگهانی عالئم قبلی و یا پیدایش عالئم جدید میباشد که حداقل  

نایی موقت نیز از عوارض التهاب عصب ماه میباشد. نابی 1ساعت طول میکشد و فاصله این حمله از حمله بعدی حداقل 

 بینایی میباشد
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تاري دید یك چشم است كه گاهي تا از دست دادن كامل بینایي در آن چشم پیش  ms یكي از عالئم شایع بیماري : تاري دید

و معموالً  مي رود. معموالً تاري دید همراه با درد كره چشم است . تاري دید ظرف چند ساعت تا چند روز ایجاد مي شود

 .بعد از چند هفته و چندماه بتدریج بهتر مي شود

 این حالت در اثر آسیب غالف میلین در مسیر عصب بینایي چشم ایجاد مي شود
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RReessppiirraattoorryy  pprroobblleemmss  iinn  MMss 

 سی در ام اسسی در ام اساختالالت تنفاختالالت تنف

 

گضاسػ ؽذِ اعت. دس یک تحمیك،  MSدسفذ ثیًبساٌ يجتال ثّ  02يؾکم تُفغی دس 

 داسای تُگی َفظ خفیف ثٕدَذ. MSدسفذ اص ثیًبساٌ يجتال ثّ  20

  

 MSدس ثیًبساٌ يجتال ثّ  ُفغیيؾکالت ت

 تُگی َفظ -

 ثّ عختی تُفظ ػًیك سا اَدبو دادٌ -

 عکغکّ -

 عشفّ -

 يکشس آِ کؾیذٌ -

 ثّ اَذاصِ کبفی ْٕا َذاؽتٍ -

 احغبط عُگیُی ثش سٔی لفغّ عیُّ -

 اضطشاة ٔ دنؾٕسِ داؽتٍ -

  

 MSدس ثیًبساٌ يجتال ثّ  يؾکالت تُفغی ػهم

 دس أاخش ثیًبسی سخ يی دْذ. يؾکالت تُفغی ثشای يذت طٕالَی تقٕس يی ؽذ کّ

 يطبنؼبت خذیذ ایٍ يٕضٕع سا سد کشد.
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 ثّ ػهم صیش دس ایٍ ثیًبساٌ ایدبد يی ؽٕد: يؾکالت تُفغی

غی يی ، داسای ػضالت ضؼیف تُفMSثغیبسی اص افشاد يجتال ثّ  ضؼف ػضالت: -

 ثبؽُذ.

ثشخی اص داسْٔبی تدٕیض ؽذِ ثبػث تُفظ آْغتّ تش ٔ کى  ػٕاسك خبَجی داسْٔب: -

ػًك تش يی ؽَٕذ. ایٍ داسْٔب ؽبيم ؽم کُُذِ ػضالت، داسْٔبی آساو ثخؼ ٔ 

 داسْٔبی ضذ دسد يی ثبؽُذ.

ثّ ػهت َبتٕاَی دس سفغ يخبط گهٕ ٔ یب ثیُی، رسات غزا،  پُٕيَٕی آعپیشاعیٌٕ: -

 ت ٔ یب يخبط ٔاسد سیّ ْب يی ؽَٕذ ٔ يٕخت يؾکم تُفغی يی گشدَذ.يبیؼب

  

 يؾکالت تُفغی ؽذت

آَمذس ؽذیذ َیغت کّ َیبص ثّ نٕنّ ْبی  MSدس ثیًبسٌ يجتال ثّ  يؾکالت تُفغی

تُفغی ٔ یب يکًم اکغیژٌ داؽتّ ثبؽُذ ٔ صَذگی سا تٓذیذ ًَی کُذ. ثب ایٍ 

َغجتب خفیف يی تٕاَذ ثبػث خغتگی ؽذیذ، حًالت ٔحؾت ٔ  يؾکالت تُفغی حبل،

 اضطشاة ؽذیذ گشدد.

خغتگی ثبػث يؾکالت ثهغ يی ؽٕد. دس آة ٔ ْٕای گشو، ثیشٌٔ غزا َخٕسیذ، صیشا گشيب 

 يی گشدد MSثبػث ؽذت ػالئى 

 َکبت الصو

کّ تُذ تُذ ٔ ػًیك تش اص افشاد ػبدی َفظ  ثیًبساٌ تًبیم داسَذ َفظ َفظ صدٌ: -

 ثکؾُذ.

اَذاصِ گیشی فؾبس دْبٌ ثشای اسصیبثی ػًهکشد ٔ لذست ػضالت تُفغی  فؾبس دْبٌ: -

 يی ثبؽذ. ایٍ آصيبیؼ ثش يجُبی حذاکثش فؾبس دو ٔ حذاکثش فؾبس ثبصدو يی ثبؽذ.
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ُیٍ ثٓجٕد تًشیُبت تُفغی ثشای خهٕگیشی اص ػٕاسك تُفغی ٔ ًْچ تُفظ دسيبَی: -

 ػًهکشد تُفغی يفیذ يی ثبؽذ.
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Complication in ms 

 یبوست در ام اس

ثبؽذ ايب ثذنیم ایُکّ اغهت ػضیضاٌ يجتال اص  يی MS یجٕعت ؽکبیت ؽبیؼی دس ثیًبسی

ثیبٌ ایٍ ؽکبیت ايتُبع يی کُُذ ، يیضاٌ ؽیٕع ٔالؼی آٌ يؾخـ َیغت . ثب ایٍ 

اص یجٕعت ٔ یب ثی اختیبسی يذفٕع سَح  ثیًبساٌ ۷2۵ -۵۷حبل آيبس َؾبٌ يیذْذ کّ 

يی  يی ثشَذ . گبْی ْى ْش دٔ يؾکم ثّ طٕس ًْضيبٌ ٔخٕد داسَذ . ًْچُیٍ ثّ َظش

( َیض  IBS دچبس عُذسٔو سٔدِ تحشیک پزیش ) MS سعذ خیهی اص يجتالیبٌ ثّ ثیًبسی

 ثبؽُذ.

 يطبثك تؼبسیف يٕخٕد ، یجٕعت ػجبستغت اص :

 دٔ ثبس یب کًتش اخبثت يضاج دس ْفتّ  -

 َیبص ثّ صٔس صدٌ دس ُْگبو اخبثت يضاج  -

 يذفٕع لٕايی عفت داؽتّ ثبؽذ  -

 احغبط ػذو تخهیّ کبيم سٔدِ   -

ثطٕس کهی یک اخبثت يضاج طجیؼی ، َیبصيُذ عاليت گشْٔی اص ػضالت، اػقبة ٔ 

يشاکض ػقجی يشثٕط ثّ آَٓب يی ثبؽذ. ثشای کُتشل اػًبل دفؼی الصو اعت کّ فشد 

َغجت ثّ صيبٌ َیبص ثّ دفغ ،آگبْی کبيم داؽتّ ثبؽذ . ایٍ آگبْی صيبَی ایدبد 

www.takbook.com

www.takbook.com



36  

 

 يذفٕػی اص سٔدِ ػجٕس کُذ ٔ ثّ لغًت اَتٓبیی آٌ )سکتٕو ( ثشعذ. يیؾٕد کّ تٕدِ

 عجت یجٕعت يی ؽَٕذ؟ MS چّ ػٕايهی دس ثیًبسی

داسْٔب: داسْٔبیی کّ ثشای دسيبٌ عبیش يؾکالت دس ثیًبسی اعتفبدِ يی ؽَٕذ ،  -

يًکٍ اعت عجت یجٕعت ؽَٕذ يثالً داسْٔبیی کّ ثشای يؾکالت ادساسی،افغشدگی 

 داعتفبدِ لشاسگیشَذ.ٔ یب دسديٕس

 آعیت ْبیی کّ دسخشیبٌ خٕد ثیًبسی ثّ عیغتى ػقجی کُتشل کُُذِ ٔاسد يیؾٕد -

 ػذو َٕؽیذٌ حدى کبفی اص يبیؼبت -

 فؼبنیت فیضیکی اَذک )ثذنیم ضؼف،عفتی پبْب ٔ یب خغتگی (
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Risk factor 
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