
 بیوفیدبکدرمان با کمک 

کارگیري ابزارهاي الکترونیکی اطالعاتی را در مورد اعصاب و عضالت بیوفیدبک تراپی روش درمانی است که با به
کند و در قالب فیدبک صوتی و دیداري به بیمار و درمانگرش گیري و پردازش میو فعالیت خودمختار بدن اندازه

کند تا به آگاهی بیشتري از اعمال خودمختار بدن دست یابند و کمک می بیوفیدبک به بیماران .دهدنشان می
هایی (صوتی و دیداري) با راهنمایی درمانگر فرد با استفاده از فیدبک .کنترل ارادي را بر آن ها افزایش دهند
عالئم را  بیوفیدبک درمان غیر تهاجمی است که کاهش .آورددست می کنترل بهتري را بر روي عملکرد اندام به

 .در افراد بسیاري موجب شده است

 

 فلج عصب صورتی، بی اختیاري ادرار، بی اختیاري مدفوع، در حال حاضر جهت درمان بیماران با یبوست مزمن،
 .دیس تونی گردنی و... از بیوفیدبک استفاده میشود

و مشکالت دفعی دچار آن  دفع ناهماهنگ یک اختالل شایعی است که تقریبا نیمی از افراد مبتال به یبوست
این اختالل یک مشکل رفتاري است که به دلیل عدم هماهنگی بین عضالت جدار شکم و عضالت کف  .هستند

در گذشته تصور بر این بود که این افراد مبتال به بیماري گوارشی هستند  .لگن در حین دفع مدفوع رخ می دهد
ست که این بیماران هیچ گونه مشکل گوارشی ندارند و ولی امروزه با امکانات تشخیصی دقیق مشخص شده ا

بی اختیاري مدفوع عبارت است از قادر نبودن براي  .فقط مبتال به اختالل در رفتار حرکتی در حین دفع هستند
بی اختیاري مدفوع در هر سنی           .کنترل و نگهداري دفع مدفوع یا نشت غیر منتظره ي مدفوع از رکتوم

ده شود و در زنان و افراد مسن شایع تر است. بی اختیاري مدفوع موجب خجالت زدگی، ناراحتی ممکن است دی
 .یا سرافکندگی و انزواي فرد می شود

 



 :علل بی اختیاري مدفوع عبارتند از

 یبوست -

حی آسیب عضالت اسفنکتر مقعد، مثالً به دنبال زایمان، قرار دادن فورسپس در هنگام زایمان، یا پس از جرا -
 .همورویید

آسیب دیدگی اعصاب عضالت اسفنکتر مقعد یا رکتوم (راست روده) مثالً در اثر زایمان، سکته مغزي، دیابت یا  -
 .ام اس

 کاهش گنجایش ذخیره سازي مدفوع در رکتوم (مثالً به دنبال جراحی یا رادیوتراپی رکتوم) -

 اسهال -

 .اختالل عملکرد کف لگن -

از شایع ترین علل بی اختیاري مدفوع است. یبوست همچنین موجب کشیده شدن بیش از حد و در  یبوست
یبوست مزمن به  .نتیجه، ضعیف شدن عضالت رکتوم می شود و این اختالل به عدم کنترل مدفوع می انجامد

تواند عوارض و یتوجهی به آن و عدم تالش براي درمان آن مشود اما بیخودي خود یک بیماري جدي تلقی نمی
تواند یکی از دهد که یبوست مزمن میهاي مهمی را به همراه داشته باشد. برخی مطالعات نشان میبیماري

ترین عوارض یبوست همورویید یا بواسیر است، یکی از شایع .هاي کولورکتال باشدعوامل خطر در ابتال به سرطان
شود و هاي راست روده یا مقعد گفته میبه اتساع سیاهرگ اگرچه تنها علت همورویید یبوست نیست. همورویید

تواند موجب ریزي هنگام اجابت مزاج است. زور زدن همراه با مدفوع سخت میعالمت شایع آن درد و خون
حتی گاهی فشار بیش از حد هنگام اجابت مزاج  .استپارگی بافت مقعد و ایجاد شقاق شود که بسیار دردناك 

» رکتومپروالپس«یا » افتادگی راست روده«وج بافت راست روده از مقعد شود. این عارضه به تواند سبب خرمی
 .موسوم است



 
 

اختیاري ممکن است از نشت اختیاري اداري به معناي از دست رفتن کنترل مثانه بوسیله فرد است. عالئم بیبی
ادرار می تواند به دلیل عفونت هاي خفیف ادرار تا خیس شدن غیرقابل کنترل متفاوت باشد. بی اختیاري 

تجمع مدفوع، استفاده از برخی داروها و یا حتی شل و ضعیف ادراري، عفونت هاي زنانگی، بزرگی غده پروستات، 
براي درمان بی اختیاري ادرار تقویت مثانه و عضالت کف لگن توصیه . شدن عضالت کف لگن و شکم ایجاد شود

بیوفیدبک در درمان بی اختیاري  .ن مورد می تواند به کمک بیماران بیاییدمی شود. تکنیک بیوفیدبک در ای
ادرار به فرد کمک می کند تا کنترل کردن، تقویت و نیرو بخشی ماهیچه هاي لگن را که در کنترل مثانه نقش 

در این نوع همچنین بیوفیدبک در درمان بی اختیاري ادرار فوري مفید است.  .مهمی بر عهده دارند را یاد بگیرند
بی اختیاري ادرار، بیمار به صورت متوالی نیاز ناگهانی به دفع ادرار به صورت مکرر احساس می کند و قبل از 
رسیدن به دستشویی ادرار می ریزد. بیوفیدبک در هر دومورد به فرد آموزش می دهد تا ماهیچه هایی درگیر در 

 .کنترل ادرار را تقویت کند

افرادي که مبتال به بی اختیاري ادرار فشاري هستند کمک کند، در این افراد ماهیچه ها  این درمان می تواند به
نمی توانند در برابر فشار اعمالی مثل سرفه کردن، عطسه زدن، خندیدن و بلند کردن اشیا مقاومت کنند و در 

 .نتیجه باعث خالی شدن مثانه می شوند



 
موارد  %94کاهش بی اختیاري ادرار و بهبود کنترل مثانه را در  مطالعات نشان می دهد که بیوفیدبک می تواند

 .موجب شود

 

در این کلینیک با استفاده از روشهاي پیشرفته بیوفیدبک بیماران مبتال به  ضایعات عضالنی و اعصاب محیطی و 
رار می مرکز ،بی اختیاري ادرار و مدفوع و یبوست  مزمن و اختالالت دفع و مشکالت مشابه تحت درمان ق

 .گیرند


