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Bu çal›flma XVIII. Ulusal Fiziksel T›p ve Rehabilitasyon Kongresi’nde (12-17 May›s 2001Antalya) sunulmufltur.

ÖZET
Seksüel disfonksiyon multipl skleroz’lu (MS) hastalarda s›k karfl›lafl›lan bir sorundur. Bu çal›flman›n amac›,
MS’lu kad›n hastalarda seksüel fonksiyonla iliflkili problemlerin s›kl›¤›n› ve tipini araflt›rmakt›.
"Seksüel fonksiyon bozuklu¤uyla iliflkili sorunlar›n›z var m› ?" sorusuna "evet" yan›t› verenlerde genel
seksüel disfonksiyon oldu¤u kabul edildi. Spesifik seksüel disfonksiyonu araflt›rmak amac›yla hastalara
vajinal lubrikasyonda azalma, a¤r›l› koitus, orgazm olamama, vajinal duyumda azalma, vajinal hipersensitivite ve seksüel aktivite s›ras›nda idrar inkontinans› ile ilgili sorular soruldu.
Genel seksüel disfonksiyon hastalar›n %40’›nda bildirildi. Hastalar›n %60’› seksüel yaflamlar›ndan tatmin
olduklar›n› belirttiler. Hastalar›n %76’s›, efllerini tatmin edebildiklerini düflünmekteydi. Seksüel disfonksiyon hastalar›n %24’nün evliliklerinde sorun yaratmaktayd›. Seksüel disfonksiyonla iliflkili spesifik sorunlar aras›nda en s›k olarak orgazm olamama (%48), vajinal duyumda azalma (%36), vajinal lubrikasyonda
azalma (%24) ve a¤r›l› koitus (%24) bildirildi. Daha az görülenler ise vajinal hipersensitivite (%16) ve seksüel
aktivite s›ras›nda inkontinanst› (%12).
Sonuç olarak, seksüel fonksiyonla iliflkili sorunlar MS’lu hastalarda s›k olup, tüm hastalarda araflt›r›lmal›d›r
.
SUMMARY
Sexual dysfunction is a common problem in patients with multiple sclerosis (MS). The aim of this study was
to investigate the frequency and type of problems with sexual function in female patients with MS.
General sexual dysfunction referred to a yes answer to the question: "Do you have problems with sexual
dysfunction ?". In order to investigate specific sexual dysfunction, the questionnes about decreased vajinal
lubrication, painful intercourse, trouble with achieving orgasm, decreased vaginal sensation, overly sensitive vagina and urinary incontinence during sexual activity were asked to the patients.
General sexual dysfunction was reported in 40% of the patients. Sixty percent of the patients determined
that they were sexually satisfied. Seventy-six percent of the patients believed that they were satisfied their
partners. Sexual dysfunction was believed to have caused marital problems in 24% of the patients. Among

specific problems with sexual function, trouble with achieving orgasm (48%), decreased vaginal sensation
(36%), decreased vaginal lubrication (24%) and painful intercourse were reported most commonly. Much less
commonly seen were overly sensitive vagina (16%) and urinary incontinence during sexual activity (12%).
In conclusion, problems in sexual function is common and should be investigated in all patients with MS.

G‹R‹fi
Multipl skleroz (MS), santral sinir sisteminde
yayg›n olarak ortaya ç›kan lezyonlar nedeniyle,
çeflitli nörolojik semptomlar›n ortaya ç›kt›¤›
farkl› klinik tablolarla kendini gösterebilen bir
hastal›kt›r. MS s›kl›kla spinal kordu etkileyerek, paraparezi, barsak, mesane ve seksüel
fonksiyonla ilgili problemlere neden olur.
Seksüel fonksiyon bozuklu¤u, MS’lu hastalarda oldukça s›k karfl›lafl›lan, ancak genellikle
atlanan önemli bir sorundur (1).
Tedavide yeni modalitelerin geliflmesine ra¤men,
hekim ve hasta s›kl›kla seksüel disfonksiyonu
gözard› etmektedir. Seksüel disfonksiyonun
nedeninin saptanmas› için, hastan›n ayr›nt›l›
anamnezinin al›nmas› önem tafl›r. MS’l› hastalarda s›kl›kla görülen yorgunluk, a¤r›, emosyonel bozukluklar, spastisite, barsak ve mesane
disfonksiyonu, normal seksüel fonksiyonu de¤iflik derecelerde engelleyebilir (2). Bu nedenle,
MS’lu hastalar›n yaflam kalitesini olumsuz
olarak etkileyen faktörlerden biri olan seksüel
fonksiyon bozukluklar› da, bu hastalar›n kapsaml› tedavi programlar›n›n bir parças› olarak
ele al›nmal›d›r. Tedavinin planlanabilmesi için
öncelikle bu sorunlar›n ne türde ve ne s›kl›kta ortaya ç›kt›¤›n›n saptanmas› gerekir.
Bu çal›flmada MS’lu kad›n hastalarda görülen
seksüel fonksiyon bozukluklar›n›n araflt›r›lmas› planlanm›flt›r.
GEREÇ VE YÖNTEM
MS tan›s›yla izlenmekte olan 25 kad›n hasta
çal›flmaya al›nm›flt›r. Hastalara ait demografik
bilgiler Tablo 1’de verilmifltir. Çal›flmaya al›nan
hastalar›n 2’si boflanm›fl, 4’ü ise efllerinden
ayr› yaflamaktayd›. Bu hastalar›n, evli olduklar› dönemi göz önüne alarak cevap vermeleri
istenmiflti.
Spesifik seksüel fonksiyon bozuklu¤unu araflt›rmak amac›yla hastalarla yap›lan görüflmeler
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s›ras›nda hastalara; vajinal lubrikasyonda
azalma, a¤r›l› koitus, orgazm olamama, vajinal
duyumda azalma, vajinal hipersensitivite,
seksüel aktivite s›ras›nda idrar inkontinans›
olup olmad›¤› sorulmufltur. "Seksüel fonksiyon
bozuklu¤uyla iliflkili sorununuz var m›" sorusuna "evet" yan›t› verenlerde genel seksüel
fonksiyon bozuklu¤u oldu¤u kabul edilmifltir.
Hastalardan seksüel yaflamlar›ndan tatmin
olma ve efllerini tatmin etme konusunda, ayr›ca
seksüel fonksiyon bozukluklar›n›n evliliklerinde sorun yarat›p yaratmad›¤›na iliflkin bilgi de
al›nm›flt›r.
Tablo 1. Multipl skleroz’lu hastalar›n özellikleri
Özellikler
Yafl (y›l)
Medeni durum
Evli
Ayr› yafl›yor
Boflanm›fl

Ort.±Ss

45.3±6.4 (32-56)

n(%)
19 (76)
4 (16)
2 (8)

‹lk MS semptomlar›nda beri
geçen süre (y›l)

Ort.±Ss

11.7±7.3 (4-28)

MS tan›s›ndan beri
geçen süre (y›l)

Ort.±Ss

9.6±6.2 (3-20)

MS tipi
n(%)
Relaps ve remisyonlarla gidifl
Relapslarla progressif gidifl
Kronik progressif gidifl

12 (48)
9 (36)
4 (16)

Kurtzke EDSS skoru
0-3
3.5-5.5
6.0-6.5
7.0-8.0

2 (%8)
9 (%36)
13 (%52)
1 (%4)

n(%)

BULGULAR
Tablo 2’de MS’lu hastalardaki spesifik seksüel
fonksiyon bozukluklar›n›n s›kl›¤› görülmektedir.
Çal›flmaya al›nan MS’lu hastalar›n %40’›nda
genel seksüel fonksiyon bozuklu¤u oldu¤u saptand›. Hastalar›n 15’i (%60) seksüel yaflamlar›ndan tatmin olduklar›n›, 19’u (%76) efllerini
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tatmin edebildiklerini belirttiler. Hastalar›n
6’s›nda (%24), seksüel fonksiyon bozuklu¤u
evliliklerinde sorun yaratm›fl, bu nedenle
boflanm›fl ya da ayr› yaflamaya bafllam›fllard›.
Tablo 2. Multipl skleroz’lu hastalarda spesifik seksüel
fonksiyon bozukluklar›n›n s›kl›¤›
Seksüel disfonksiyon

n (%)

Vajinal lubrikasyonda azalma
A¤r›l› koitus
Orgazm olamama
Vajinal duyumda azalma
Vajinal hipersensitivite

6 (24)
6 (24)
12 (48)
9 (36)
4 (16)

TARTIfiMA
Seksüel fonksiyon bozuklu¤u MS’lu hastalarda s›k karfl›lafl›lan bir sorundur. Olmstead,
Minnesota’da yap›lm›fl olan bir popülasyon
araflt›rmas›nda MS’lu hastalar›n %38’de seksüel
fonksiyon de¤ifliklikleri oldu¤u saptanm›flt›r (3).
MS, seksüel yaflam› birçok farkl› yolla etkileyebilmektedir. MS’lu hastalarda çeflitli fiziksel,
psikolojik ve sosyolojik faktörlerin, seksüel
fonksiyonlar üzerinde belirgin etkisi oldu¤u
gösterilmifltir (4,5). Bu hastalarda parestezi ve
özellikle genital bölge duyusunun azalmas›
zevk veren duyumlar›n alg›lanmas›n› engelleyebilir; direkt stimülasyonla oluflan vajinal
lubrikasyonda azalmaya neden olarak seksüel
yan›t oluflturma kapasitesini de azaltabilir.
Beyindeki lezyonlar, seksüel libidoyu regüle
eden mekanizmalar› etkileyebilir. Daha ilerlemifl olgularda, ekstremitelerdeki parezi ve spastisite nedeniyle seksüel aktivitenin gerçeklefltirilmesi zorlaflabilir ya da tamamen olanaks›z
hale gelebilir. Ayr›ca MS’lu hastalar›n kendilerini sakat olarak görmeleri, prognozlar› aç›s›ndan kendilerini güvensiz hissetmeleri, di¤er
kiflilere ba¤›ml› olmalar›, eflleriyle iliflkilerinde
ortaya ç›kan de¤ifliklikler gibi faktörler de
seksüel yaflamlar›n› olumsuz etkileyebilmektedir (1).
Çeflitli faktörlere ba¤l› olarak MS’lu hastalarda seksüel fonksiyonlarda baz› de¤ifliklikler
ortaya ç›kmaktad›r. Hennessey ve ark. taraf›ndan yap›lan çal›flmada, MS’lu 106 kad›n
hastan›n 55’inde (%52) seksüel aktivitede
bozulma oldu¤u bildirilmifltir. Bu çal›flmada,
en s›k bildirilen semptomun yorgunluk oldu¤u
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görülmektedir (6). Mattson ve ark. taraf›ndan
yap›lan bir çal›flmada MS’lu 65 kad›n hastan›n %45’inde seksüel disfonksiyon oldu¤u;
özellikle vajinal lubrikasyonda azalma, duyuda azalma ve orgazm olamama sorunlar›yla
karfl›lafl›ld›¤› saptanm›flt›r (7). ‹lerlemifl hastal›¤› olan 47 MS’lu kad›nda yap›lan bir baflka
çal›flmada en s›k saptanan semptomlar seksüel istekte azalma (%60), genital bölgede sensoriyel de¤ifliklikler (%62), orgazmda azalma
(%38) ve vajinal lubrikasyonda azalma (%36)
olarak bildirilmifltir (8). Bizim hastalar›m›zda
en s›k saptanan sorunlar, Mattson ve ark.n›n
çal›flmalar›nda bildirilenlere benzerdi (7). Bu
çal›flmada yer alan MS’lu kad›n hastalar›n
%45’de genel seksüel fonksiyon bozuklu¤u
saptanm›flt›r, bu bizim hastalar›m›zda saptanan
orana yak›n bir sonuçtu. Yine bu çal›flmada
kad›n hastalar›n %88’i seksüel yaflamlar›ndan
tatmin olduklar›n›, %95’i efllerini tatmin edebildiklerini belirtmifllerdir ki; bizim hastalar›m›zda bu oranlar biraz daha düflük olup
s›ras›yla %60, %76 olarak saptanm›flt›r. Hastalar›m›z›n 6’s›nda (%24), seksüel fonksiyon
bozuklu¤u evliliklerinde sorun yaratm›flt›. Bu
durum, bu hastalar›n seksüel sorunlarla ilgili
yard›ma ve deste¤e gereksinim gösterdiklerini
yans›tan bir sonuçtur.
Seksüel disfonksiyon MS’lu hastalar›n yaflam
kalitelerini belirgin olarak azaltmaktad›r (9,10).
MS’lu hastalarin seksüel fonksiyonlar›ndaki
de¤iflikliklerin 2 y›l süreyle takip edildi¤i bir
çal›flmada, zaman içinde bu hastalardaki seksüel disfonksiyonla iliflkili septomlar›n say›s›nda ve derecesinde art›fl oldu¤u saptanm›flt›r. Norveç’de yap›lm›fl olan MS’lu 194 hastan›n kat›ld›¤› bir çal›flmada, fiziksel sakatl›¤› az
[Kurtzke EDSS (Expanded Disability Status
Scale) skoru ≤ 4)] olan hastalar›n %53’ünde
hastal›klar›yla iliflkili olan seksüel fonksiyon
bozuklu¤u oldu¤u bildirilmifltir (10). Bu nedenle MS’lu hastalar›n erken dönemden itibaren
seksüel fonksiyonlar aç›s›ndan da de¤erlendirilmesi ve izlenmesi gerekir.
Sonuç olarak, seksüel fonksiyon bozuklu¤u
MS’lu hastalarda s›k karfl›lafl›lan ve mutlaka
her hastada araflt›r›lmas› gereken bir sorundur. Ancak problemin varl›¤› saptand›ktan
sonra nedene yönelik araflt›rmalar›n ve tedavinin planlanmas› mümkün olabilir.
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