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 مقدمه  
ها محسوب می گردد و می  نهاد خانواده بعنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی هر جامعه ای می باشد که مهمترین عامل برای ساختار شخصیتی افراد و آرامش آن

جامعه سالم، وابسته به تشکیل خانواده های پایدار و مستحکم، صمیمی و با نشاط و  وجود یک. تواند فرد را در برابر آسیب های شخصیتی و اجتماعی حفظ کند

جا که خانواده واحد بنیادی جامعه  از آن: قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با خانواده چنین آمده است 11در اصل . دارای احترام متقابل است

مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و  اسالمی است، همه قوانین و برنامه ریزی های

 .اخالق اسالمی باشد

کیل بی تردید بخشی از ابعاد وجودی انسان و نیازهای اساسی او را غریزه و میل جنسی تش. رفتارهای جنسی یکی از پیچیده ترین جنبه های رفتاری بشر است

غریزه جنسی و ارضای صحیح . توجه به مطالعات جنسی در کنار دیگر علوم، موجب نگرشی جامع به سالمت جسمی، روانی و معنوی انسان می گردد. می دهد

با توجه به . استم آن، یکی از اهداف و آثار تشکیل خانواده می باشد و تحقق آن مستلزم توجهی خاص به دستورات حیاتبخش اسالم پیرامون تربیت جنسی سال

آشنایی  ،تهدید می کندرا خانواده و جامعه  اینکه رابطه جنسی یک رابطه دو طرفه می باشد، به دلیل خطراتی که فقدان دانش نسبت به مسائل و روابط جنسی،

سالمت جنسی به مفهوم ارتقاء عملکرد . هد شداز اهمیت ویژه ای برخوردار خواآن جنبه های فیزیولوژیکی، روانشناختی و اجتماعی با زوجین و حتی بیماران 

زناشویی جنسی از نظر جسمی، روانی و محیط اجتماعی است و هر نوع ناهنجاری در غریزه جنسی و عدم ارضای صحیح آن، موجب مشکالت فراوانی در روابط 

وانشناسی، پزشکی، فقه و حقوق به تحقیق و بررسی پیرامون غریزه از این روست که صاحبنظران علوم گوناگون مانند علوم تربیتی، علوم اجتماعی، ر. خواهد شد

 .جنسی و مسائل مربوط به آن پرداخته اند

بی توجهی به موضوع سالمت جنسی موجب اختالل در ثبات شخصیت زوجین، کم حوصلگی، فقدان مسئولیت پذیری، عصبانیت، تحریک پذیری پرخاشگری، 

عدم توجه به تربیت فرزندان، انحرافات جنسی، بروز رفتارهای پرخطر و در نهایت از بین رفتن آرامش در افراد خانواده افسردگی، احساس تنفر نسبت به همسر، 

درصد زوجین که به دالیل مختلف به جز  51مطالعات نشان می دهد که بیش از  . خواهد شد که می تواند سالمت اجتماع را با آسیب های جدی مواجه سازد

طالق به دادگاه خانواده مراجعه می کنند، موضوع مورد اختالف، ریشه در اختالالت و بیماری های جنسی و یا عدم آموزش صحیح زوجین  مسائل جنسی جهت

در سالمندان به علت روند طبیعی . می باشد 1به  1/6از طرفی آمارها نشان می دهد که نسبت ازدواج به طالق در حال حاضر در کشور . در این خصوص دارد

هر فرد دارای افزایش سن،  بیماریهای مزمن همراه، مصرف دارو و از همه مهمتر، تصویرذهنی منفی از خود ناشی از روند طبیعی سن یا تاثیر بیماری بر ظا

مولتیپل  یها بیماریدر .  اختالالت جنسی فراوانی می باشند که متاسفانه به آن توجه نمی شود و بیمار به علت شرم و حیا، در مورد آن سوالی نمی کند

 نیز اختالالت جنسی با شیوع باال به چشم ... اسکلروزیس که نیروهای جوان و کارآمد جامعه را درگیر می کند، سرطانها، نارسایی کلیه،  معلولیتهای جسمی و 

 .می خورد

دقیقی از میزان شیوع مشکالت جنسی در بین همسران در  چه بپذیریم و چه نپذیریم ، بخشی از زندگی زناشویی، با مسائل جنسی مواجه است؛ هرچند، امار

کرد، و شاید در آن برهه دست نیست، اما نفی یا انکار آن نیز، نه تنها مشکل گشا نخواهد بود، بلکه در برهه ای از زمان غنای واقعیت خود را بر ما تحمیل خواهد 

بنابراین، چونان دیگر مشکالت جنسی، روانی و اجتماعی، می باید به . د نیاز را پیش بینی کنیمزمان زیادی طول بکشد تا ما خود را بازیابیم، و ترمیم های مور

دینی، با تکیه بر مبانی علمی، آن هم در جلوه گوناگون تخصص ها، پی  -مسائل جنسی زوجین نیز پرداخت و ترسیم و ترمیم آن را ، در چهارچوبه فرهنگی

 .گرفت

ضا دلشاد، دکتر مهرداد روغنی، دکتر محسن خلیلی،دکتر محمدرضا صفری نژاد، دکتر ناصر کاظمیان، و خانمها خدیجه محمدی و در خاتمه از آقایان دکتر علیر

 .مریم جدید میالنی  که ما را در تهیه این مجموعه یاری دادند سپاسگزاریم
 

 

 

  دکتر سیدکاظم فروتندکتر سیدکاظم فروتن                                                                                                                                              
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آناتومی دستگاه آناتومی دستگاه ::فصل اولفصل اول

تناسلیتناسلی
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  آناتومی دستگاه تناسلیآناتومی دستگاه تناسلی
حتی اسامی صحیح  آن ها. ارندی از دستگاه جنسی خود ندبسیاری از افراد  اطالعات و شناخت صحیح

بخش های مختلف دستگاه جنسی خود را نمی دانند و کم نیستند کسانی که بر اساس باورها و احساسات 

بنابراین می توان انتظار داشت . صحبت کردن در این زمینه را منفی و ناخوشایند می پندارند ،نادرست

مبحث رازگونه و اسرار آمیز آناتومی دستگاه جنسی همزمان با تحریک حس کنجکاوی موجب برانگیختن 

ی در سنین عالیق و سؤاالت مشترک ه یافراد در هم. اضطراب، شرم و حتی احساس گناه در افراد شود

حداقل از ساختمان و عملکرد بخش های  یمورد آناتومی دستگاه جنسی خود دارند، که داشتن اطالعات

 . برای پاسخ دادن به این سؤاالت ضروری است ،مختلف دستگاه جنسی

دستگاه تناسلی هم نامیدهمی  رد وین ترین بخش تنه و در ناحیه ی لگن قرار دایدستگاه جنسی در پا

 .ه  در هر دو جنس به اندام های تناسلی داخلی و خارجی تقسیم می شوداین دستگا. شود
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 دستگاه جنسی زنانه

اندام های تناسلی . دستگاه جنسی زنانه شامل اندام های تناسلی داخلی و خارجی و پستان می شود

، و اندام داخلی که در داخل حفره ی لگن قرار دارند عبارتند از تخمدان ها، رحم، لوله های رحمی و واژن

های تناسلی خارجی که در سطح پایین لگن و بین ران ها قرار دارند، عبارتند از مونس پوبیس، لب های 

نامیده می شود  1مجموعه اندام های تناسلی خارجی زنانه فرج. بزرگ و کوچک، دهلیز واژن و کلیتوریس

 (. 1-1شکل)که کلمه ای است یونانی به معنی پوشش و لفافه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های تناسلی داخلی زنانه اندام

کار اصلی آن ها تولید سلول  مرد هستند  و غدد جنسی زنانه و معادل بیضه در ،تخمدان ها  :تخمدان

تخمدان ها یک جفت عضو کوچک بادامی شکل به . های جنسی و ترشح هورمون های جنسی زنانه است

طح داخلی و خارجی، دو کنار جلویی و پشتی و و دارای دو سهستند سانتی متر  5/1×9×1ابعاد تقریبی 

رحم و در عقب و  دو طرفتخمدان ها را در  ،چند رباط و چین صفاقی. ینی هستندیدو انتهای باالیی و پا

های رحمی، در مجاورت دیواره ی طرفی لگن کوچک در گودی کم عمقی به نام حفره ی  هین لولیپا

ه نام بند تخمدان یا مزوواریوم کنار جلویی تخمدان را به الییک چین صفاقی به . تخمدانی نگه می دارند

از  ،پشتی رباط پهن رحم متصل می کند، چین صفاقی دیگری به نام رباط آویزان کننده ی تخمدان ی

طرفی لگن کوچک امتداد می یابد که از البالی آن عروق و اعصاب تخمدان  ه یانتهای فوقانی آن به دیوار

                                                 
1
 Vulva 
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ینی تخمدان به کنار  طرفی یباالخره یک توده ی لیفی به نام رباط تخمدانی از انتهای پاعبور می کنند، و 

 (.1-9شکل های )رحم امتداد می یابد 

سطح تخمدان را می پوشاند که این الیه از نظر جنینی  ،الیه ی پوششی نازکی به نام الیه ی زاینده

به عبارتی تنها اندام واقعاً داخل  است،شایی بنابراین تخمدان فاقد صفاق اح. استمعادل صفاق احشایی 

یک جفت شریان از آئورت شکمی به نام شریان  ه یخون رسانی تخمدان به وسیل. صفاقی بدن می باشد

خون وریدی تخمدان از طریق . تخمدانی و نیز شاخه های کوچکی از شریان های رحمی انجام می گیرد

چپ و در سمت راست مستقیماً به بزرگ سیاهرگ  وریدهای تخمدانی در سمت چپ به ورید کلیوی

عصب دهی تخمدان ها . زیرین و لنف تخمدان ها به گره های لنفاوی مجاور آئورت شکمی تخلیه می شود

انجام می  (  T10-T11)رشته های سمپاتیک سگمان های نخاعی سینه ای دهم و یازدهم  ه ینیز به وسیل

 . گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد زیادی سلول های جنسی هم تشکیل  ، تشکیل تخمدان ها، در ابتدای دومین ماه جنینیهمزمان با 

اکثر این سلول ها . میلیون عدد می رسد 6می شود که در اواسط دوره ی جنینی تعداد آن ها به حدود 

طوری که تخمدان های یک نوزاد دختر در هنگام تولد حدود هفتصد هزار تا  بهتخریب و حذف می شوند 

در زمان بلوغ فقط حدود چهار صد هزار عدد از آن ها باقی می  کهدو میلیون عدد سلول جنسی دارند 

 .ماند
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یک الیه از سلول های کوچکی به نام سلول های  ه یهر سلول جنسی به وسیل، در داخل تخمدان

. از آن محافظت می کنند رند وطه می شود که پشتیبانی سلول جنسی را به عهده دافولیکولی احا

-1شکل)یک سلول جنسی و سلول های فولیکولی اطراف آن یک فولیکول نامیده می شود  ه یمجموع

1.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میوز سلول های جنسی پس از چند تقسیم میتوز در همان مراحل اولیه ی زندگی جنینی وارد تقسیم 

به این ترتیب هر سلول جنسی به چهار سلول تقسیم می شود که هر یک فقط نیمی از ماده ی  .می شوند

 . سلول های پیکری را دارد ژنتیک

در مرحله ی جنینی وارد تقسیم میوز می شوند،  ، هر چند سلول های جنسی زنانه ی موجود در تخمدان

اول متوقف  ه یمترشحه از سلول های فولیکولر در مرحل ولی این تقسیم تحت تأثیر عوامل مهار کننده ی

 مکانیسم فیزیولوژیک پیچیده ای فعال ،پس از بلوغ. به همان صورت باقی می ماند ،شده هسته ی سلول

می شود که تحت کنترل ترشحات بخش های مهمی از سیستم عصبی مرکزی و سیستم غدد درون ریز 

این بخش ها با واسطه ی هورمون هایی که ترشح می کنند . باشدمانند هیپوتاالموس و هیپوفیز می 

فعالیت سیستم . دنموجب رشد فولیکول و فعال شدن  شدن تقسیم میوز در سلول جنسی آن می شو

می های عصبی و غدد درون ریز و تأثیر آن ها بر تخمدان ها پس از بلوغ به صورت یکنواخت و مداوم ن

در ، به این ترتیب پس از بلوغ . با تناوب تقریباً  یک ماهه تبعیت می کنداز یک نظم زمانی دقیق و  باشد

هر ماه چند سلول جنسی که در دوره ی جنینی در مراحل اولیه میوز متوقف شده بودند مجدداً تحت 

رشد یکی از این سلول در نهایت . تأثیر ترشحات غده ی هیپوفیز فعال شده به رشد خود ادامه می دهند

روز پس از شروع  11تقسیم میوز در آن تکمیل می گردد و تقریباً   ه یاولین مرحل ، دهها کامل ش

ها شدن تخمک از تخمدان تخمک گذاری نامیده می ر. تغییرات سلول جنسی از تخمدان رها می شود

تخمک پس از رها شدن از تخمدان وارد لوله ی رحم می شود که اگر سلول های جنسی مردانه . شود
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و یک اسپرماتوزوئید بتواند وارد آن شود، دومین مرحله ی  باشندرماتوزوئیدها در مجاورت آن یعنی اسپ

تقیسم میوز هم تکمیل شده یک تخمک کامل و بالغ ایجاد می شود که قابلیت  تشکیل تخم و جنین را 

کمیل می به این ترتیب دومین مرحله ی تقسیم میوز فقط در صورت ورود اسپرماتوزوئید و لقاح ت. دارد

یکسان تقسیم می شود ولی تقسیم سیتوپالسم  ه یسلول به دو نیم ه یدر حین تقسیم میوز هست. شود

به این ترتیب به دنبال دو . تقریباً  یکی از دو سلول تمام سیتوپالسم را در یافت می کند یست ویکسان ن

گویچه های قطبی  سمدر نهایت یک تخمک بالغ بزرگ و سه سلول کوچک به ا ، مرحله تقسیم میوز

 . ایجاد می شوند

تخمک رها شده برای مدت کوتاهی در داخل لوله ی رحم زنده می ماند و سپس  ،اگر لقاح صورت نگیرد

روز پس از تخمک گذاری تحت  11دستگاه تناسلی زنانه تقریباً  تا . دستخوش تخریب و مرگ می شود

اکان شرایط مناسب برای نگهداری و مراقبت از تأثیر هورمون های مترشحه از هیپوفیز و تخمدان، کم

در صورت عدم لقاح و عدم تشکیل جنین به دنبال کاهش هورمون های ضروری،  .جنین را حفظ می کند

بخشی از مخاط رحم تخریب و در طی چند روز همراه با مقداری خون از طریق مجاری تناسلی دفع می 

دیگری از تغییرات فوق  ه یرشد می کند و مرحل و یم شدهپس از چند روز مجدداً آندومتر رحم ترم. شود

به این ترتیب در دستگاه تناسلی زنانه تغییرات شدیدی با یک تناوب زمانی تقریباً  یک . شروع می شود

این تغییرات عالوه بر دستگاه تناسلی موجب تغییرات وسیعی در فیزیولوژی و عملکرد . ماهه روی می دهد

دومین کار مهم تخمدان تولید و ترشح هورمون های جنسی . می شود رات رفتاریتمام بدن و حتی تغیی

همانگونه که گفته شد مقدار این هورمون ها ثابت . استروژن و پروژسترون از اوایل دوران جنینی است

تحت تأثیر عملکرد هیپوفیز مقدار آن ها کاهش یا افزایش  ،در مراحل مختلف سیکل های ماهانهیست و ن

های  های جنین به ویژه تکوین اندام همچنین این هورمون ها بر ساختمان و عملکرد بیشتر اندام. بدمی یا

 .دارد زیادیجنسی زنانه اثر 

لوله ای است عمدتاً عضالنی . فالوپ هم می نامند ه یتخمدان و لول ه یرحم را لول ه یلول :رحم ه یلول

 و در مجاورت تخمدان قرار می گیرد شیپورمانند کهانتهای خارجی  با  ،به طول تقریبی ده سانتی متر

رحم مجرایی ارتباطی بین تخمدان و  ه یبه این ترتیب لول. انتهای داخلی آن به رحم متصل می شود

 از این لوله عمدتاً از عضالت صاف تشکیل می شود و سطح داخلی آن ه یساختمان دیوار. استرحم 

م را می توان به سه قسمت شیپور، آمپول، و تنگه تقسیم نمود رح ه یلول. مژکدار است اپیتلیوم پوششی

وسیع و قیفی شکل  و لبه ی آن دارای زوائد  ،شیپور مانند دهانه ی یک شیپور(. 1-1تا  1-9شکل های )

در زمان تخمک گذاری این زوائد طویل تر شده سطح وسیعی از تخمدان را می پوشاند . برجسته ای است

 .ال جذب تخمک به داخل لوله افزایش می یابدبه این ترتیب احتم .

. استترین و قطورترین بخش آن  رحم را در بر می گیرد وسیع ه یآمپول که تقریباً  نیمی از طول لول

تخمک و عمل لقاح در ناحیه  بااسپرماتوزوئیدها  تماس. در حد فاصل شیپور و تنگه قرار دارد این بخش

رحم به  ه یهای پوششی لول به وسیله ی ضربان مژک تشکیل شده ی آمپول صورت می گیرد و جنین 

مانند یک  است و قسمتداخلی ترین بخش لوله یعنی تنگه، تنگ ترین . طرف حفره رحم رانده می شود

به . رحم کنترل می کند ه یاز حفره ی رحم به حفره ی لول را عبور اسپرماتوزوئیدها ،دریچه ی عضالنی
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یدهای وارد شده به حفره ی رحم در چندین مرحله و در دوره ی زمانی طوالنی این ترتیب اسپرماتوزوئ

رحم دستخوش تغییراتی می  ه یاسپرماتوزوئیدها پس از ورود به لول. رحم می شوند ه یتری وارد لول

در  .می کند  ولی عمر اسپرماتوزوئید را کوتاه شوند که این تغییرات هر چند برای لقاح ضروری است

به این ترتیب . رحم در صورت عدم لقاح پس از چند ساعت می میرند ه یپرماتوزوئیدها در لولنتیجه اس

رحم موجب می شود تا اسپرماتوزوئیدهای ریخته  ه یعبور کنترل شده ی اسپرماتوزوئیدها از تنگه ی لول

الوه بر لقاح مراحل ع. روز زنده بمانند و قابلیت لقاح داشته باشند 9شده در دستگاه تناسلی زنانه تا حدود 

روز پس از لقاح جنین به  5رحم روی می دهد و تقریباً   ه یاولیه ی رشد و نمو جنین هم در داخل لول

 .حفره ی رحم وارد می شود

به شکل یک توده ی  است وترین بخش مجاری تناسلی داخلی زنانه  ترین و بزرگ حم مهمر :رحم

. سانتی متر در وسط حفره ی لگن کوچک قرار دارد  6× 5×  5/9عضالنی گالبی شکل به ابعاد تقریبی 

 . رحم متصل می شود ه یآن یک جفت لول دو طرفشود که به  انتهای فوقانی حجیم رحم تنه نامیده می

حفره ی تنه ی رحم سه .  پیدا می کندتر رحم به نام گردن در پائین به حفره ی واژن راه  انتهای باریک

آن حفره ی گردن رحم  پایینیطرفی آن لوله های رحم و به رأس  باالیی رأسگوش است که به دو 

راه ارتباطی بین . تر است دو انتهای آن باریک است وحفره ی گردن رحم دوکی شکل . متصل می شود

ی گردن رحم با حفره ی واژن دهانه ی  حفره های تنه و گردن، دهانه ی داخلی و محل اتصال حفره

چرخیده  1طرف جلو رحم نسبت به واژن با یک زاویه تقریباً  قائمه به(. 1-1شکل)خارجی نامیده می شود 

به عالوه تنه و گردن رحم هم در یک امتداد قرار . نامیده می شود1چرخش به جلو ،است که این زاویه

نامیده می  9و پایین وجود دارد که اصطالحاً خم شدن به جلو زاویه ای به طرف جلو ،بین آن دو ارد وند

وجود این دو زاویه باعث می شود رحم عمالً روی سطح فوقانی مثانه قرار گیرد و در (. 1-1شکل )شود 

دیواره ی رحم از . نتیجه به دنبال تغییر اندازه و شکل مثانه، موقعیت رحم هم تا حدودی تغییر می کند

ر واقع همان الیه ی مخاط است که داخل به خارج شامل سه الیه است، الیه ی داخلی به نام آندومتر د

این الیه شدیداً تحت تأثیر هورمون های جنسی . در البالی بافت پوششی  آن غدد متعددی وجود دارند

همراه با مقداری خون دفع می  وهای ماهانه بخش عمده ی آن تخریب  در حین خونریزیاست و زنانه 

های عضالنی صاف  از سلول است وترین الیه  الیه ی میانی که مایومتر نامیده می شود ضخیم. شود

های  ناشی از افزایش اندازه ی سلول ،افزایش اندازه و رشد بیشتر رحم هنگام بارداری. تشکیل می شود

و باالخره الیه ی خارجی به نام پریمتر از بافت همبندی و صفاق تشکیل می شود . عضالنی این الیه است

رباط پهن، : های متعددی تشکیل می دهند که عبارتند از رباط هستند و  تر که در بعضی نقاط ضخیم

ها در نگهداری رحم  این رباط. رباط تخمدانی، رباط عرضی حقیقی، رباط خلفی و رباط قدامی ،رباط گرد

خون رسانی رحم به وسیله ی شاخه هایی از عروق ایلیاک (. 1-1شکل )در جای خود نقش اساسی دارند 

رشته های سمپاتیک از قطعات  می گیرد؛ وسیله ی اعصاب نخاعی صورته داخلی و عصب دهی آن ب

 .منشأ می گیرند  4Sتا  S 2، و رشته های پاراسمپاتیک از قطعات L 1 وT  12  نخاعی

                                                 
1
 Anteversion 
2Anteflexion 



 12 

به شکل یک مجرای لیفی  است وواژن یا مهبل، خارجی ترین بخش مجاری تناسلی داخلی زنانه : واژن

انتهای فوقانی واژن از . عضالنی به طول تقریبی ده سانتی متر در بین پیشابراه و راست روده قرار دارد

طریق دهانه ی خارجی رحم به حفره ی گردن رحم راه پیدا می کند و انتهای تحتانی آن به فضای دهلیز 

به داخل واژن پیشروی می کند و به این ترتیب بخش واژینال گردن رحم (. 1-1شکل )واژن باز می شود 

 دورادور گردن رحم دیده می شود که به آن  فورنیکس ،انتهای فوقانی واژن به شکل یک گودی کوچک 

این پرده به اشکال . دهانه ی تحتانی واژن را می پوشاند1 یک غشای نازک به نام پرده بکارت. می گویند

یهای  ای یک یا چند سوراخ کوچک است که پس از بلوغ خونریزمختلفی دیده می شود و معموالً دار

هر چند معموالً با اولین تماس جنسی این پرده همراه با مقداری خونریزی . ماهانه از آن خارج می شود

ی موارد وجود یا فقدان این پرده نمی تواند دلیل قاطعی بر بکارت یا عدم  می شود، اما در همه پاره

اهی به دنبال ضربه یا حرکات شدید این پرده پاره می شود و از آن طرف امکان دارد به گ. بکارت فرد باشد

پرده ی بکارت پاره  ،علت وجود یک سوراخ بزرگ یا انعطاف پذیری زیاد حتی در صورت تماس جنسی

در مواردی که پرده ی بکارت از بافت همبندی متراکم و سخت تشکیل شده باشد تماس جنسی و . نشود

ورود اندام تناسلی مردانه به داخل واژن نا ممکن و یا بسیار درد ناک خواهد بود که برای حل این مشکل 

در حد فاصل  و واره ی قدامی واژندر بخش میانی دی. جراحی ضرورت پیدا می کند اقدامات گاهی  

که از حرف اول نام  G (G-spot)استخوان شرمگاهی و گردن رحم ناحیه ای وجود دارد به نام نقطه ی 

وجود این  1951برای اولین بار در سال  چون وی. است گرفته شده   9گرافنبرگ پزشکی آلمانی به اسم

است بسیار تحریک پذیر  د می باشد به اندازه یک نخو این ناحیه که به شکل توده ای. ناحیه را مطرح کرد

حرکات اندام تناسلی مردانه در داخل واژن موجب تحریک حسی آن و احساس  و حین نزدیکی جنسی و 

الزم به ذکر است که  تحقیقات مختلفی در مورد این ناحیه صورت گرفته که  . لذت  در زن می گردد

طوری که بعضی محققین در وجود این ناحیه تردید  ؛ل داشته است نتایج متفاوت و حتی متضادی به دنبا

 . دارند و بعضی دیگر فقط در درصد کمی از زنان مورد مطالعه توانستند این ناحیه را مشخص کنند

. واژن اصوالً یک مجرای عضالنی است و بیشتر ضخامت دیواره ی آن را عضله ی صاف تشکیل می دهد

ای از مخاط پوشیده شده که فاقد غدد ترشحی می باشد و ترشحات داخل واژن سطح داخلی واژن  با الیه 

مخاط بخش تحتانی واژن عصب دهی حسی شدیدی . وسیله ی غدد ناحیه گردن رحم تولید می شوده ب

وقتی واژن . اما بخش های میانی و فوقانی آن عصب دهی ضعیفی دارد است بسیار تحریک پذیر رد ودا

در  ،دیواره های جلویی و پشتی آن روی هم می خوابند اما هنگام تحریک جنسیده باشد شتحریک ن

دیواره ها  برجسته شده با یکدیگر تماس پیدا می کنند و در بخش های فوقانی  ، انتهای تحتانی واژن

دیواره ی واژن بسیار انعطاف . واژن دیواره ها کم و بیش از هم دور می شوند و حفره ی واژن باز می شود

طوری که  حین زایمان عبور نوزاد را ممکن  بهو می تواند تا حد زیادی متسع یا منقبض شود   استذیر پ

. قطر آن به اندازه ی قطر اندام تناسلی مردانه در می آید، می سازد و از طرف دیگر هنگام نزدیکی جنسی 

 . ر لذت جنسی زن نداردبر خالف تصور عامه اندازه و قطر اندام تناسلی مردانه تأثیر زیادی د لذا

                                                 
1
 Hymen 

2
 Grafenberg 
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  (Vulva )فرج 

وولوا  .می نامند که کلمه ای است یونانی به معنی پوشش و لفافهوولوا های تناسلی خارجی زنانه را  اندام

های بزرگ و کوچک، دهلیز واژن، کلیتوریس و غدد  عانه، لب:  در برگیرنده ی بخش های زیر می باشد

 .بارتولین

 Mons pubis)) عانه -1

هم می نامند که اولی به معنای  Mons venerisمونس را . مونس کلمه ای است یونانی به معنی بر آمدگی

ونوس نام الهه ی زیبایی و مظهر . )بر آمدگی عانه یا شرمگاهی و دومی به معنای بر آمدگی ونوسی است

ن شرمگاهی که توده مونس پوبیس ناحیه بر آمده ای است در جلوی استخوا(. زنانگی در روم قدیم است 

ی فراوانی رشد می هاپس از بلوغ روی پوست این ناحیه مو. ای از بافت چربی در زیر پوست آن قراردارد

به همین دلیل بسیار  واست همچنین پوست این ناحیه دارای عصب دهی حسی گسترده ای . کند

 . شود می در زن توجهی تحریک پذیر است و معموالً تحریک این ناحیه موجب برانگیختگی جنسی قابل

 های بزرگ   لب -9

می  دو چین پوستی بزرگ حاوی چربیبه صورت  است وهای بزرگ معادل کیسه ی بیضه در مرد  لب

دارای رشته های عصبی، غدد عرق و غدد  ه است و یدیسطح آن ها موی زیادی رو بر روی باشند که

زیر مونس پوبیس و انتهای پشتی آن ها در ناحیه های بزرگ در  انتهای جلویی لب. هستندچربی فراوانی 

به ( های تناسلی خارجی و مقعد که به آن میاندوراه نیز می گویند  فضای حد فاصل اندام) ی پرینه 

های بزرگ در خط میانی به یکدیگر  های تناسلی تحریک نشده باشند لب وقتی اندام. یکدیگر می رسند

برای آنها ایفا می نقش محافظتی  و به عبارتیابراه را می پوشانند روی دهانه ی واژن و پیش می چسبند و

 . کنند

 های کوچک   لب -1

پوست . های بزرگ قرار دارند لبهای کوچک دو چین پوستی فاقد چربی می باشند که در طرف داخل لب

انتهای . ها فاقد مو، غدد عرق و غدد چربی است اما عروق خونی و رشته های عصبی فراونی دارد این لب

های کوچک درجلو و باالی کلیتوریس به یکدیگر متصل شده یک چین پوستی در باالی  جلویی لب

، که بخش زیادی از 9یا پیش پوست کلیتوریس 1کلیتوریس تشکیل می دهند به نام کالهک کلیتوریس

یکدیگر های کوچک هم کمی جلوتر از ناحیه ی پرینه به  انتهای پشتی لب. می پوشاند کلیتوریس را

. د به نام دهلیز واژنشوهای کوچک دو طرف فضایی محصور می  متصل می شوند و به این ترتیب بین لب

 . دهلیز واژن عالوه بر دهانه ی واژن و پیشابراه، کلیتوریس و مجاری غدد بارتولین را هم در بر می گیرد

 ( بظر)کلیتوریس  -1

در بخش جلویی دهلیز واژن  است وام تناسلی مردانه کلیتوریس از نظر جنین شناسی مشابه و معادل اند

کلیتوریس که ثابت و بی حرکت است ریشه و بخش جلویی آن تنه نامیده می پشتی بخش . قرار دارد

. ریشه شامل دو ستون طرفی متصل به استخوان لگن و یک بخش میانی متسع به اسم بولب است. شود

                                                 
1
 Clitorial hood 

2
 Clitorial foreskin 



 14 

هر سه بخش گفته شده در بر گیرنده ی بافت . یم می شودبولب به وسیله مجرای واژن به دو نیمه تقس

می انتهای جلوئی ستون ها و بولب کلیتوریس در ناحیه ی تنه در مجاورت یکدیگر قرار . دننعوظی می باش

سه توده ی استوانه ای شکل از بافت نعوظی  را تشکیل می دهند که تنه ی کلیتوریس را می  گیرند و

رأس آن به شکل یک تکمه برجسته ی مدور و شده وریس به طرف پایین خم ی کلیتیانتهای جلو. سازند

یک چین پوستی . را تشکیل می دهد  1حشفهظاهر می شود که قرمز رنگ در بخش جلویی دهلیز واژن 

های کوچک به اسم کالهک یا پیش پوست، بخش عمده ی کلیتوریس را می پوشاند، به  مشتق از لب

کلیتوریس عالوه بر . لی خارجی زنانه فقط گلنس کلیتوریس دیده می شودهای تناس طوری که در اندام

به همین دلیل قابلیت تحریک پذیری فراوانی  و داردرشته های عصبی گسترده ای  ،عروق خونی فراوان

 . در بر انگیختگی جنسی زن نقش اساسی دارد و داشته

 غدد بارتولین  -5

های تناسلی خارجی می باشند که مجرای آن ها به  پوست اندامیک جفت غده ی بزرگ  زیر غدد بارتولن 

های کوچک در طرفین دهانه ی واژن باز می شود و ترشحات آن ها موجب خیس و  سطح داخلی لب

 . هنگام تحریک جنسی می گردد در های کوچک لبمرطوب شدن سطح داخلی 

 ستگاه جنسی مردانهد

دستگاه جنسی مردانه در . دستگاه جنسی مردانه شامل بیضه ها، مجاری تناسلی و اندام تناسلی است

ترین تفاوت دستگاه جنسی مردانه و زنانه  مهم. استمقایسه با دستگاه جنسی زنانه بهتر قابل مشاهده 

خش انتهایی این دو کامالً از هم مجزا می باشند ولی در مرد بزن  این است که مجاری تناسلی و ادراری 

سیستم به یک مجرای واحد ختم می گردند، به این ترتیب اندام تناسلی مردانه بر خالف واژن و 

 (. 1-6شکل )کلیتوریس در دفع ادرار هم نقش دارد 
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 اندام تناسلی مردانه

فیزیولوژیک و عملکرد  هیچ نامیده می شود، از نظر  1اندام تناسلی مردانه که در زبان انگلیسی پنیس

 های جنسی مردانه ندارد، اما از نظر ظاهری و روانی مهم نقشی در تولید و ترشح هورمون ها و سلول

پنیس بر خالف واژن و کلیتوریس عالوه بر دستگاه . ترین بخش دستگاه جنسی مردانه را تشکیل می دهد

. جنسی، بخش مهمی از دستگاه ادراری هم می باشد، زیرا بخش اسفنجی پیشابراه در داخل آن قرار دارد

یشه، تنه و از نظر جنین شناسی پنیس معادل کلیتوریس در زن بوده  و مانند آن شامل بخش های ر

پرینه قرار دارد، ریشه نامیده  ه یپنیس که در سطح تحتانی لگن و در ناحی پشتیبخش . گلنس می باشد

یک جفت توده استوانه ای متشکل :  شامل سه قسمت می باشد است وریشه ثابت و بی تحرک . می شود

یم میانی به اسم بولب یک توده حج است؛از بافت نعوظی به نام ستون که به استخوان های لگن متصل 

ستون های اندام . سطح فوقانی آن به دیافراگم یوروژنیتال متصل می شود ارد وکه اتصال استخوانی ند

به شکل یک  جفت توده استوانه ای مجاور هم به اسم  می یابند و تناسلی به طرف جلو و داخل امتداد

یافته به شکل یک توده استوانه ای شکل به  بولب هم به طرف جلو امتداد. اجسام غاری وارد تنه می شوند

در تنه جسم اسفنجی در سطح تحتانی اندام تناسلی و در شیار بین . اسم جسم اسفنجی وارد تنه می شود

بخش انتهایی جسم اسفنجی حجیم و متسع شده حشفه یا گلنس را . دو جسم غاری قرار می گیرد

تر شده در گودی  تر و باریک ری به تدریج کوچکتشکیل می دهد، در حالیکه بخش انتهایی اجسام غا

 (.1-19و 1-11شکل های )می گیرند قاعده گلنس قرار 
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این بافت مجموعه ای . اجسام غاری و اسفنجی از بافت نعوظی تشکیل شده اندهمان گونه که گفته شد 

در حالت معمولی این حجرات  تقریباً  خالی از خون بوده روی هم می  .از عروق و حجرات خونی است

ورود خون به این حجرات افزایش و خروج آن کاهش می یابد و  ،خوابند، اما در صورت تحریک جنسی

این امر موجب افزایش حجم و تورم بافت می شود، که به این . خون در داخل حجرات تجمع می یابد

تحریک سیستم عصبی پاراسمپاتیک و مهار سیستم عصبی سمپاتیک موجب . حالت  نعوظ می گویند

های  اندام ه ید، بنابراین عالوه بر تحریکات حسی ناحیشوی ایجاد تغییرات عروقی منتج به نعوظ م

 –تناسلی، تحریک دیگر حواس فرد همچون حواس بینایی، شنوایی، بویایی و همینطور وضعیت روحی 

 . روانی فرد نیز از طریق ارتباطات عصبی موجود در مغز، در کنترل نعوظ دخیل می باشند

انقباض این . وسوس ستون و جسم غاری پنیس را می پوشاندیک جفت عضله به اسم عضالت ایسکیوکاورن

عضالت  نیز با فشردن بافت نعوظی داخل ستون و جسم غاری از خروج خون جلوگیری کرده موجب 

میانی به اسم بولبواسپونژیوسوس، بولب و جسم اسفنجی  ه یهمچنین یک عضل. تشدید نعوظ می شود

در حین . ن پیشابراه به خروج محتویات آن کمک می کندپنیس را می پوشاند که انقباض آن با فشرد

شاخه هایی از شبکه . انقباض ریتمیک این عضله موجب خروج جهشی و متناوب مایع منی می شود ،انزال

 .ی عصبی ساکرال انقباض این عضالت را کنترل می کند

مانی مشابه پنیس دارد همانگونه که در مبحث دستگاه تناسلی زنانه توضیح داده شد کلیتوریس هم ساخت

با این تفاوت که اوالً بولب به وسیله مجرای واژن به دو نیمه تقسیم می گردد، و دوم اینکه کلیتوریس 

پیشابراه . بخش اسفنجی پیشابراه از داخل پنیس عبور می کند ،فاقد پیشابراه می باشد در حالیکه در مرد

شود و سپس به طرف جسم اسفنجی امتداد می سطح فوقانی بولب پنیس را سوراخ کرده وارد آن می 

بخش انتهایی پیشابراه هنگام عبور از ضخامت گلنس کمی متسع شده حفره ی ناوی یا انتهایی را . یابد

بخش : با توضیحاتی که داده شد می توان پیشابراه را در مرد به سه بخش تقسیم نمود. تشکیل می دهد

یشابراه پروستاتی، بخش دوم که از ضخامت دیافراگم اول که از ضخامت پروستات عبور می کند پ

یوروژنیتال عبور می کند پیشابراه غشایی، و باالخره بخش سوم که از ضخامت بولب، جسم اسفنجی و 

پیشابراه دارای دو اسفنکتر (. 1-19شکل )گلنس پنیس عبورمی کند، پیشابراه اسفنجی نامیده می شود 

اسفنکتر  داخلی . ه ای عضالنی از خروج ادرار جلوگیری می کنندداخلی و خارجی است که همچون دریچ

به شکل مجموعه ای از رشته های عضالنی حلقوی در و پیشابراه که اسفنکتر مثانه هم نامیده می شود 

. عضله ای غیر ارادی است و ابتدای پیشابراه پروستاتی یعنی در محل اتصال مثانه و پیشابراه قرار داشته

لی در مرد مشخص تر است و عالوه بر جلوگیری از خروج ادرار، هنگام انزال از حرکت مایع اسفنکتر  داخ

اسفنکتر  خارجی در واقع بخشی از رشته های عضالنی . منی به طرف مثانه هم جلوگیری می کند

ر دو این اسفنکتر کامالً ارادی بوده . دیافراگم یوروژنیتال است که پیشابراه غشایی را احاطه می کند

بنابراین در حین دفع ادرار هر دو اسفنکتر  پیشابراه شل و در . جلوگیری از خروج ادرار نقش اساسی دارد

حال استراحت هستند، در حالیکه در حین انزال اسفنکتر خارجی در حال استراحت و اسفنکتر داخلی در 

انقباض اسفنکتر  شاخه ای از شبکه ی عصبی ساکرال به اسم عصب شرمگاهی. حین انقباض می باشد
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رشته و خارجی را کنترل می کند، در حالیکه اسفنکتر  داخلی تحت کنترل سیستم عصبی خود کار بوده 

 . های سمپاتیک موجب انقباض و رشته های پاراسمپاتیک موجب  شل شدن و استراحت آن می شود

که بدون اینکه در محل اتصال تنه و گلنس چین پوستی بزرگی تشکیل می شود به نام پیش پوست 

شکل ).داشته باشد به شکل یک کالهک مخروطی شکل آن را می پوشاند اتصالمستقیماً با سطح گلنس 

11-1.) 

 

 
 

 

 

 د ولی در شوگلنس آشکار می  ،هنگام نعوظ و افزایش حجم پنیس، این چین پوستی عقب کشیده شده

مواقع کامالً گلنس را می پوشاند و تنها در رأس آن سوراخی وجود دارد که ادرار از طریق آن  ه یبقی

نواحی گلنس به غیر از سطح تحتانی آن می توان این چین پوستی را از سطح  ه یدر هم. می شود خارج

سه  یک چین پوستی ه یوسیله کرد و آن را عقب کشید، ولی در سطح تحتانی پیش پوست ب گلنس جدا

پیش پوست و به ویژه ناحیه فرنولوم دارای . گوش به نام فرنولوم  به محل تالقی تنه و گلنس می چسبد

در عمل جراحی . از نظر جنسی قابلیت تحریک پذیری شدیدی دارد است وعصب دهی حسی گسترده ای 

 . اشته می شودختنه تمام پیش پوست به غیر از فرنولوم بریده می شود، که در نتیجه پوشش گلنس برد

همچون  1در عمق پوست و الیه ی زیر پوست، الیه ای از بافت همبندی متراکم به اسم فاسیای باک

ندیفورم از وو ف های آویزان کننده یک جفت رباط به اسم رباط. غالفی تمام تنه پنیس را در بر می گیرد

بافت همبندی زیر پوست به  سطح جلویی بخش تحتانی دیوارَه شکم و استخوان شرمگاهی و در البالی

به . با در بر گرفتن تنه ی پنیس به نگهداری آن در محل خود کمک می کند و طرف پنیس امتداد یافته

ها نقش دینامیک  های مختلف، این رباط علت متغیر بودن اندازه، شکل و قوام تنه ی پنیس در حالت

 . مهمی را به عهده دارند

ه شاخه هایی از عروق ایلیاک داخلی به نام عروق شرمگاهی داخلی و خون رسانی پنیس عمدتاً به وسیل

می  عصبی ساکرال به اسم عصب شرمگاهی صورت ه یعصب دهی آن عمدتاً به وسیله شاخه ای از شبک

 . گیرد
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  ::فصل دومفصل دوم

  فیزیولوژی دستگاه تناسلیفیزیولوژی دستگاه تناسلی
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 (Physiology of the reproductive system)فیزیولوژی سیستم تولید مثل 
 (Male sexual function)اعمال جنسی مردانه 

مهمترین و قویترین منشا پیامهای عصبی حسی جهت شروع عمل جنسی در مردان از ناحیه حشفه 

Glans penis از نظر بافت شناسی این ناحیه محتوی تراکم باالیی از . آلت تناسلی منشا می گیرد

شد که پیام جنسی را جهت پردازش بیشتر به گیرنده های حسی با حساسیت فوق العاده زیاد می با

به همین علت است که لمس نمودن و یا ماساژ دادن این ناحیه . سیستم اعصاب مرکزی ارسال می کنند

که در هنگام نزدیکی به اوج خود می رسد موجب برانگیختی شدید در عملکرد سیستم عصبی فرد و حتی 

البته پیامهای عصبی منشا گرفته از نواحی . می گردداخالل و بی نظمی در انجام اعمال طبیعی بدن 

اطراف آلت تناسلی نیز در تشدید این پاسخ و در بهبود عملکرد جنسی دخالت دارند که در این ارتباط از 

الزم به ذکر . ، و پوست ناحیه پرینه می توان نام برد(اسکروتوم)تحریک سطح خارجی مقعد، کیسه بیضه 

ضایت بخش جنسی رسیدن به یک حد مشخص از تحریکات جنسی که است که برای یک احساس ر

همچنین احساسات جنسی منشا گرفته . تحت عنوان آستانه تحریک شناخته می شود مورد نیاز می باشد

، و بیضه ها نیز در (اورترا)از تشکیالت داخلی لگن نظیر نواحی مثانه، پروستات، کیسه های منی، پیشابراه 

به همین علت است که در افراد مذکر عدم فعالیت . می توانند دخالت داشته باشند این پاسخ تشدید شده

جنسی برای مدت مشخصی از طریق پر شدن مجاری جنسی از ترشحات موجود، موجب تحریک جنسی 

عفونی و التهابی در این نواحی نیز  بیماری هایالزم به ذکر است که . و تشدید میل به نزدیکی می گردد

گیرنده های مربوطه می توانند موجب تشدید فعالیت جنسی گردند که حتی می تواند برای با تحریک 

به غیر از عوامل ذکر شده، فاکتورهای مرتبط با روان فرد و به میزان زیاد . مدت طوالنی نیز ادامه یابد

ی احساس عوامل مرتبط با سطح فعالیت قشر مغز نیز به همان اندازه فاکتورهای فیزیکی در برانگیختگ

بعنوان نمونه متوجه شدن فرد به سمت افکار جنسی و یا شهوانی و یا . جنسی در مردان دخالت دارند

تصور انجام اعمال جنسی در هنگام خواب می تواند سبب بروز و یا تشدید فعالیت جنسی شده و نهایتاً 

موجب خروج مایع منی  به همین دلیل است که تصور اعمال جنسی در هنگام خواب. منجر به انزال شود

ویژه در دوران نوجوانی افراد ه در شب هنگام می گردد که این حالت در برخی از دوره های زندگی فرد ب

داللت بر آن دارند که  یدر خصوص شروع برانگیختگی جنسی، شواهد متعدد. شودبیشتر مشاهده می 

کتابهای جنسی  مطالعهدن، نوازش نمودن، بعنوان نمونه از طریق بوسی)این فرایند می تواند بصورت ارادی 

در حین دوش گرفتن در )و یا غیر منتظره و ناخواسته ( و یا تماشای یک فیلم مرتبط با موضوعات جنسی

بین افراد همسن و سال، در جریان بررسی فیزیکی افراد توسط متخصصین، و یا بررسی قانونی موارد زنا و 

 . به وقوع پیوندد( تجاوز

 اعمال جنسی در مردانمراحل 

 :از نظر عملکرد فیزیولوژیک، تقسیم بندی زیر را برای اعمال جنسی مردانه در نظر می گیرند

 (: Erection)نعوظ آلت تناسلی  -1
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دنبال ایجاد تحریکات جنسی در حد مناسب و پس از برانگیخته شدن فرد، راست شدن یا نعوظ آلت ه ب

تباط تنگاتنگی با میزان تحریکات جسمی و روانی فرد نشان تناسلی رخ می دهد که شدت این پاسخ ار

برای شروع نعوظ، پیامهای عصبی از طریق فیبرهای عصبی سیستم پاراسمپاتیک ناحیه خاجی . می دهد

رشته های عصبی این مسیر با ترشح مواد واسطه ای مختلف شامل استیل . نخاع به آلت ارسال می گردند

این مواد موجب . ید روده ای مؤثر بر عروق اثرات خود را اعمال می نمایندکولین، نیتریک اکسید، و پپت

القا شل شدگی عضالت صاف شریانهای آلت تناسلی و بافت نعوظی اجسام غاری و جسم اسفنجی می 

بعالوه مجرای . گردند که نتیجه آن پرشدگی نواحی وریدی موسوم به سینوزوئید از خون می گردد

بدین ترتیب با تجمع خون در آلت، پدیده نعوظ آن . نگ شدگی نسبی می گرددخروجی ورید دچار یک ت

و مواد شیمیایی مسئول نعوظ ( نوروفیزیولوژی)در اینجا سعی می شود مکانیسمهای عصبی . رخ می دهد

 :آلت تناسلی را با تفصیل بیشتر مورد صحبت قرار دهیم

 خون خروجی، بطور فزاینده بر تورم آلت افزوده بدنبال اتساع شریانچه های آلت تناسلی و انسداد جریان

برای جمع بندی و پردازش پیامهای عصبی منشا گرفته از ناحیه آلت تناسلی، از مدارهای . می گردد 

برای ارسال پیام عصبی به آلت از فیبرهای حرکتی محیط . عصبی قطعات کمری نخاع استفاده می گردد

این . کنیک لگنی موسوم به اعصاب نعوظی استفاده می گرددموجود در اعصاب اسپالن( Efferent)بر 

می VIP (Vasoactive intestinal polypeptide ) فیبرها حاوی مواد میانجی استیل کولین و 

در این خصوص پاره ای از فیبرها بطور پیش سیناپسی بر روی نورونهای نورآدرنرژیک سیناپس . باشند

ل کولین بر روی گیرنده های موسکارینی اثر خواهد نمود و از این برقرار می کنند و در این مورد استی

بعالوه . طریق، آزاد شدن ماده میانجی نورآدرنالین با خاصیت تنگ کننده عروقی را کاهش خواهد داد

موجب القا گشاد شدگی عروقی در ناحیه آلت می گردد هر چند که این  VIPمشخص شده است که 

غیر  –همچنین وجود اعصاب غیر آدرنرژیک . نسبت داد VIP ان به پدیده را بطور کامل نمی تو

در ( که به تولید نیتریک اکسید منجر می شود)کولینرژیک حاوی مقادیر زیاد آنزیم نیتریک اکسید سنتاز 

نیتریک اکسید از طریق فعال نمودن آنزیم گوانیالت سیکالز . اعصاب نعوظی مورد تائید قرار گرفته است

شده و بدین ترتیب یک پاسخ گشادشدگی عروقی را در ناحیه آلت تناسلی  cGMPسطح  موجب افزایش

به همین دلیل تزریق مهار کننده های آنزیم نیتریک اکسید سنتاز در موجودات . ایجاد می نماید

با مهار نمودن آنزیم فسفو دی ( Sildenafil)داروی سیلدنافیل . آزمایشگاهی موجب مهار نعوظ می گردد

موجب نعوظ موثرتر در افراد می گردد و به همین علت در درمان  cGMPز و باال بردن غلظت استرا

در پایان نعوظ پیامهای عصبی سمپاتیکی با ماهیت تنگ کننده رگی که به . ناتوانی جنسی کاربرد دارد

لت شریانچه های آلت ارسال می شوند با کاهش دادن حجم خون در این ناحیه موجب برگشت آلت به حا

 . اولیه و وضعیت استراحتی خواهند شد

 (Lubrication)لغزنده سازی  - 2

در طی این مرحله، پیامهای سیستم عصبی پاراسمپاتیک که بدنبال تحریکات جنسی ظاهر می شوند 

که مهمترین آن غدد )موجب افزایش ترشح مواد با ماهیت موکوئید از غدد موجود در پیشابراه 

اد پس از این مو. می گردد( بولبواورترال یا کوپر می باشند که در قسمت ابتدایی پیشابراه قرار گرفته اند
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خروج از آلت، با لغزنده نمودن سر آلت و نواحی تناسلی زنانه شرایط اولیه برای یک احساس رضایتبخش 

الزم بذکر است که ادامه لغزنده سازی که در واقع بخش اعظم آن محسوب . جنسی را بوجود می آورند

ل جنسی مردانه از می شود توسط دستگاه تناسلی زنانه به انجام می رسد، در غیر این صورت عم

رضایتبخشی پائینی برخوردار خواهد شد و حتی می تواند به احساسات ناخوشایند جنسی در مردان 

 . بیانجامد

 (Ejaculation( )انزال)خروج مایع منی

با تشدید یافتن احساسات جنسی به تدریج خروج ترشحات از پیشابراه رخ می دهد که بعنوان مرحله 

با تداوم پیامهای حسی منشا گرفته از نواحی جنسی، مجاری وابران و . می شود پیش درآمد انزال محسوب

در طول این مسیر ترشحات کیسه . پیشابراه منقبض شده که سبب حرکت منی به سمت جلو می گردد

را تشکیل می ( میلی لیتر 1-5در حدود )های منی و پروستات به آن اضافه شده و یک مایع منی حجیم 

با ادامه تحریکات، انقباضات ریتمیک . شناخته می شود  emissionحله تحت عنوان دهد که این مر

اندامهای تناسلی داخلی شدت بیشتری یافته و به خروج منی از بدن منتهی می گردد که تحت عنوان 

همزمان با این وقایع، انقباضات ریتمیک عضالت لگنی و حتی . شناخته می شود( Ejaculation)انزال 

عضالت تنه موجب بروز حرکات  رو به جلوی لگن و آلت تناسلی می شوند که در پیش راندن  برخی از

تمامی مرحله خروج منی و . منی به داخل ناحیه عمقی واژن و حتی ابتدای گردن رحم مؤثر خواهد بود

د تؤام انزال که با اوج لذت جنسی همراه خواهد بود و با از دست رفتن کنترل ارادی اعمال بدن می توان

در پایان این روند هیجان جنسی مرد در . شناخته می شود( Male orgasm)باشد بنام ارگاسم مردانه 

طی چند دقیقه فروکش می نماید و نعوظ پایان می پذیرد که این وقایع تحت عنوان آرامش یا برگشت 

(Resolution )اپذیری به محرکهای در این مرحله زمانی در برخی از مردان تحریک ن. شناخته می شوند

 .  جنسی نیز مشاهده می گردد

الیته تقسیم بندی دیگری نیز برای مراحل عمل جنسی مردانه در نظر گرفته می شود بدین صورت که 

و ( Orgasm)، اوج لذت جنسی (Plateau)، کفه (Excitement)برای آن چهار مرحله برانگیختگی 

بر این اساس راست شدن آلت تناسلی که یک (. 1شکل )را در نظر گرفته اند ( Resolution)آرامش 

محسوب می شود، افزایش مختصر در اندازه ( بر اثر افزایش فشار خون در داخل آلت)پدیده هیدرولیک 

بیضه بعلت احتقان بیضه ها، و در معدودی از مردان راست شدن نوک پستانها تماماً در همان مرحله 

 .برانگیختگی رخ می دهند

چندین هورمون جنسی مردانه ترشح می کنند که تحت نام کلی آندروژن شناخته می شوند و بیضه ها 

و آندروستن ( Dihydrotestosterone)دی هیدروتستوسترون  ،(Testosterone)شامل تستوسترون 

در این ارتباط تستوسترون مهمترین هورمون بیضه ای در نظر . می باشند( Androstenedione)دیون 

شود اگر چه قسمت زیادی از این هورمون در بافتهای هدف به هورمون فعالتر دی گرفته می 

بیضه تولید و ( لیدیگ)تستوسترون توسط سلول های میان بافتی . هیدروتستوسترون تبدیل می شود

درصد توده  91-95در فضاهای بین توبولهای سمینیفر قرار داشته و حدود  این سلول ها. ترشح می شود

این سلول ها در بیضه افراد در دوران کودکی به فرم نهایی وجود . بالغ را تشکیل می دهند بیضه مردان
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در بافت بیضه تعداد زیادی سلول فیبروبالست می توان تشخیص داد که مقاومت  دوراندر این )ندارند 

بینی در می زیادی به فاکتورهای آسیب رسان محیطی از خود نشان داده و در زمان بلوغ به فرم سلول بینا

و در این زمان بیضه ها تقریبا هیچ گونه تستوسترونی ترشح نمی کنند اما تعداد آنها برای نوزدان ( آیند

و همچنین در مردان بالغ در هر سنی بویژه در ( Post-natal period)پسر در چند ماه اول پس از تولد 

ی بیضه ها مقدار زیادی تستوسترون اواخر دهه دوم زندگی بسیار زیاد است و در این دو مرحله زمان

بعالوه، در صورتیکه توموری از سلول های میان بافتی لیدیگ به وجود آید . بداخل خون ترشح می کنند

از طرف دیگر هنگامی که اپیتلیوم ژرمینال بیضه ها بر اثر درمان . مقادیر زیاد تستوسترون ترشح می شود

به  مقاومت بیشتری دارندزه منهدم شود سلول های لیدیگ که یا بر اثر گرمای بیش از اندا پرتودرمانی

الزم به ذکر است که بخشی از هورمون های جنسی مردانه به غیر از . تولید تستوسترون ادامه خواهند داد

به عنوان مثال غدد فوق کلیوی . تستوسترون در سایر نقاط بدن به غیر از بیضه ها تولید می شوند

می کنند که هر چند فعالیت مردانگی آنها در حال طبیعی خفیف است  ولی در آندروژنهایی را ترشح 

بعالوه، هنگامی که یک تومور غده . و زیر بغل می گردند( پوبیک)خانمها موجب رشد مو در دو ناحیه عانه 

فوق کلیوی از نوع سلول های فوق کلیوی تولید کننده آندروژن به وجود آید مقدار هورمون های 

ک ممکن است به اندازه کافی زیاد شودکه موجب بروز کلیه صفات معمولی جنسی ثانویه مردانه آندروژنی

 . در زنان گردد

آندروژن ها می توانند هم در . از نظر شیمیایی، تمامی آندروژن ها ترکیبات استروئیدی محسوب می شوند

ساخته  A از استیل کو آنزیم  بیضه ها و هم در غده فوق کلیوی از ماده اولیه کلسترول و یا مستقیماً

درصد تستوسترون بعد از ترشح از بیضه ها به طور ضعیف به آلبومین پالسما یا به طور  96حدود . شوند

 Sex-steroid)محکمتر به یک بتا گلوبولین موسوم به گلوبولین باند شونده به هورمونهای جنسی 

binding globulin ) ه تا یک ساعت در خون گردش می کننددقیق 11متصل می شود  و برای حدود .

پس از این مدت تستوسترون به بافت ها انتقال یافته و یا در کبد به فراورده های غیر فعال تجزیه می 

قسمت زیادی از تستوسترون که به گیرنده های بافتی متصل می شود در . شود که بعداً دفع خواهد شد

از قبیل غده پروستات در مرد بالغ و در اندام های تناسلی  داخل سلول ها بویژه در بعضی اندام های هدف

پاره ای از اعمال تستوسترون بستگی به . خارجی در جنین نر به دی هیدرو تستوسترون تبدیل می شود

تستوسترونی که در بافت ها . این تبدیل دارد در حالی که سایر اعمال آن به این موضوع مرتبط نمی باشد

رعت  بوسیله انزیمهای کبدی به آندروسترون و دهیدرواپی آندروسترون تبدیل شده تثبیت نمی شود به س

این مواد یا از راه صفراوی کبدی به داخل روده ترشح می شوند و یا . و همراه با مواد دیگر دفع می گردد

 . کلیه ها به داخل ادرار دفع خواهند شد مجاوری از راه

 اثرات فیزیولوژیك عمومی تستوسترون

بیضه ها حتی در . طور کلی تستوسترون مسئول بروز صفات ثانویه جنسی در مردان محسوب می شود به

جریان دوران جنینی بوسیله گونادوتروپین کوریونیک جفت تحریک شده و مقداری تستوسترون در 

نی تا تمامی دوران تکامل جنین و چند هفته اول پس از تولد تولید می کنند اما عمال هیچگونه تستوسترو
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پس از این ایام، تولید تستوسترون به علت اثر تحریکی . سالگی تولید نمی گردد 11تا  11حدود سن

هورمون های گونادو تروپیک مترشحه هیپوفیز قدامی در شروع بلوغ افزایش یافته و در دوران زندگی فرد 

سالگی  51ن پس از سن شایان ذکر است که ترشح هورمون تستوسترو. حتی تا زمان پیری ادامه می یابد

در اینجا سعی . درصد مقدار حداکثر آن می رسد 51تا  91سالگی به  11به سرعت کاهش یافته و در سن 

 :  می شود مهمترین اثرات فیزیولوژیک آندروژنها با تاکید بر سیستم تولید مثلی مردانه را توضیح دهیم

 اثرات تستوسترون بر تکامل جنینی -1

در . هفته هفتم زندگی جنینی توسط بیضه های جنین مذکر تولید و ترشح می شود تستوسترون از حدود

واقع یکی از اختالفات عملکردی فاحش بین کروموزوم جنسی زنانه و مردانه آن است که کروموزوم 

تستوسترون ترشح در دوران جنینی  جنسی مردانه موجب می شود که برآمدگی تناسلی تازه تشکیل شده

تزریق . که کروموزوم جنسی زنانه موجب می شود که این برآمدگی استروژن  ترشح کندکند در حالی 

مقادیر زیاد هورمون جنسی مردانه به حیوانات آبستن با وجودی که جنین ماده است موجب پیدایش و 

همچنین خارج کردن بیضه های جنین در اوایل زندگی جنینی . تکامل اندام های جنسی مردانه می شود

پس می توان ادعا نمود که تستوسترون ترشح شده . پیدایش اندام های جنسی زنانه می گرددموجب 

توسط برآمدگیهای تناسلی و بعداً توسط بیضه ها مسئول پیدایش و تکامل ویژگیهای جنسی مردانه نظیر 

رون بعالوه، تستوست. رشد و نمو آلت تناسلی و کیسه بیضه به جای تشکیل کلیتوریس و واژن می باشد

موجب تشکیل غده پروستات ، کیسه های منی و مجاری تناسلی مردانه می گردد، در حالی که همزمان با 

 آن تشکیل اندام های تناسلی زنانه 

 اثر تستوسترون بر مهاجرت بیضه ها از شکم به کیسه بیضه -2

حاملگی در حضور غلظت باالی تستوسترون به داخل اسکروتوم نزول می  7-1بیضه ها معموال در طی ماه 

به همین علت تجویز تستوسترون به یک نوزاد پسر با بیضه های دوطرفه پایین نیامده ممکن است . نمایند

ان بافتی لیدیگ تجویز هورمون های گونادوتروپیک که سلول های می. موجب القا نزول بیضه ها گردد

بیضه های نوزاد را تحریک و وادار به ترشح  تستوسترون می کنند نیز موجب پایین آمدن بیضه ها می 

هورمون مهم  کهبه این ترتیب عامل محرک برای پایین آمدن بیضه ها  تستوسترون خواهد بود و . گردد

 .برای تکامل جنسی مردانه در طی دوران زندگی جنینی محسوب می شود

 اثر تستوسترون بر پیدایش صفات اولیه و ثانویه جنسی در مردان -1

شروع و افزایش ترشح  تستوسترون هنگام بلوغ و پس از آن موجب می شود که آلت تناسلی ، اسکروتوم و 

بعالوه،تستوسترون باعث می شود که صفات . برابر بزرگ گردند 1سالگی حدوداً  91بیضه ها قبل از سن 

دوران ردانه به صورت همزمان ظاهر گردد که این عمل از زمان بلوغ شروع شده و تا آخر ثانویه جنسی م

 . بلوغ ادامه خواهد یافت

 بر توزیع مو در بدنتستوسترون اثر  -1

تستوسترون موجب رویش مو در زهار، به طرف باال در طول خط سفید گاهی تا ناف و باالتر، بر روی 

. ا شیوع کمتر در نقاط دیگر بدن از قبیل ناحیه پشتی بدن می گرددصورت، معموال بر روی سینه، و ب

از طرف دیگر، این . بعالوه، تستوسترون موجب می شود که مو در بیشتر قسمت های بدن زیادتر گردد
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هورمون رشد مو بر روی قله سر را کاهش می دهد، لذا مردانی که بیضه های فعال ندارند طاس نمی 

یاری از مردان با قدرت جنسی زیاد نیز هیچگاه طاس نمی شوند زیرا طاسی نتیجه با این وجود بس. شوند

اوال یک زمینه ژنتیکی برای پیدایش طاسی می تواند وجود داشته باشد و ثانیا مقدار زیاد : دو عامل است

که ضمناً زنانی . هورمون های آندروژنیک که بر روی این زمینه ژنتیک عمل کند در این مورد موثر است

زمینه ژنتیک مساعد داشته باشند و مبتال به یک تومور مترشحه آندروژن باشند مشابه مردان می توانند 

 . طاس شوند

 صدا تولید کنندهبر حنجره و اعضای تستوسترون ثر ا-5

این اثر . تستوسترون مترشحه از بیضه ها موجب هیپرتروفی مخاط حنجره و بزرگ شدن حنجره می گردد

در ابتدا یک صدای خشن دو رگه ایجاد می کند ولی به تدریج به صدای مشخص بم مردانه تبدیل می 

 . شود

 بر پوست  تستوسترون اثر -6

جلدی را افزایش می دهد و موجب  تستوسترون ضخامت پوست سرتاسر نواحی بدن و سختی بافت زیر

یکی از نواحی مهم بدن که تحت تاثیر . بیشتر شدن ترشح برخی و یا تمام غدد سباسه می گردد

بنابر این . تستوسترون قرار می گیرد غدد سباسه صورت است که می تواند منجر به ایجاد آکنه شود

ستوسترون قرار می گیرد آکنه بعنوان هنگامی که بدن مرد برای نخستین بار در معرض افزایش ترشح ت

بعد از چندین سال که ترشح تستوسترون . یکی از شایعترین صفات دوران بلوغ خود را نشان می دهد

ادامه یافت، پوست به طور طبیعی خود را به ترتیبی با تستوسترون مطابقت می دهد که به آن اجازه می 

 .دهد تا بر آکنه غلبه کند

 ر تشکیل پروتئین ها و رشد عضالنیب تستوسترون اثر -6

افزایش در توده این یکی از مهمترین صفات جنسی مردانه، افزایش توده عضالنی پس از بلوغ است که 

با زیاد شدن ذخایر پروتئینی در قسمت های غیر  ودرصد بیشتر از زنان می باشد که  51عضالنی حدوداً 

از تغییرات اشاره شده در پوست ناشی از زیاد شدن بسیاری . عضالنی بدن نیز می تواند همراه باشد

و تغییرات در صدا نیز از این عمل آنابولیک پروتئینی تستوسترون ناشی  می باشدپروتئین ها در پوست 

به علت اثر قوی تستوسترون بر روی عضالت بدن، به طور وسیعی آندروژن های صناعی توسط . می گردد

به دلیل اثرات مضر و  که عضالنی آنها مورد استفاده قرار می گیردورزشکاران برای بهتر کردن قدرت 

گاهی تستوسترون یا  .درازمدت تستوسترون تزریقی، از انجام این عمل تا حد امکان باید خودداری گردد

بطور کلی آندروژن ها  در سنین پیری به عنوان یک هورمون جوانی برای بهبود قدرت عضالنی و افزایش 

 .ار می روند امِا نتایج مثبت حاصله از این مصرف مورد تردید می باشدانرژی بدن بک

 بر رشد استخوانی و تجمع کلسیم در بدن تستوسترون اثر - 1

دنبال افزایش زیاد در میزان ترشح تستوسترون در زمان بلوغ، استخوان ها از نظر ضخامت رشد قابل ه ب

به این ترتیب . کندرسوب می  روی آنهامالحظه ای پیدا می کنند و مقدار قابل مالحظه ای امالح کلسیم 

یم در بدن می تستوسترون مقدار کل ماتریکس استخوانی را افزایش داده و موجب افزایش ذخیره کلس

از عمل آنابولیک غیر اختصاصی تستوسترون به ( ماتریکس)همچنین افزایش مواد زمینه استخوان . شود
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هنگامی که مقدار زیادی . همراه افزایش رسوب کلسیم در پاسخ به افزایش پروتئین ناشی می شود

شود سرعت رشد  در کودکی که هنوز در حال رشد است ترشح( یا هر آندروژن دیگری) تستوسترون 

با این وجود . استخوانی به طور قابل توجهی افزایش یافته و موجب جهش در قد و بلندی فرد می گردد

تستوسترون از طرف دیگر موجب می شود که اپیفیز استخوان های بلند در سنین پایین تری با تنه 

دن زودرس اپیفیز ها از بلند بنابر این با وجود سریع بودن رشد، این جوش خور. استخوان ها جوش بخورد

شدن بیش از حد قد شخص به همان میزانی که اگر تستوسترون اصال ترشح نمی شد به وجود می آمد 

حتی در مردان طبیعی قد بالغ نهایی اندکی کمتر از قدی است که اگر شخص قبل از . جلوگیری می کند

 .می شدبلوغ اخته 

دهانه خروجی لگن را : از طرف دیگر، تستوسترون یک اثر ویژه و اختصاصی بر روی لگن اعمال می نماید

تنگ می نماید، طول آن را زیاد نموده، و به جای شکل پهن و تخم مرغی لگن در زن یک شکل قیف 

زیاد می  مانند به آن می دهد و موجب استحکام هر چه بیشتر آن برای تحمل بارهای سنگین به مقدار

به علت توانایی این هورمون در افزایش . در غیاب تستوسترون لگن مرد به صورتی زنانه در می آید. گردد

اندازه و استحکام استخوان ها، تستوسترون غالبا در سنین پیری در مردان برای درمان پوکی استخوان 

 . به کار می رود( استئوپورز)

 بدن اثر آندروژنها بر متابولیسم پایه -9

بعالوه، . تزریق مقدار زیاد تستوسترون می تواند متابولیسم پایه بدن را به میزان محسوس افزایش دهد

مقدار نرمال تستوسترون که در هنگام بلوغ و ابتدای زندگی فرد بالغ از بیضه ها ترشح می شود میزان 

بولیسم احتماال از اثر غیر مستقیم این افزایش میزان متا. درصد افزایش می دهد 11تا  5متابولیسم پایه را 

تستوسترون بر آنابولیسم پروتئین ها ناشی می شود، به این صورت که افزایش مقدار پروتئین ها، فعالیت 

 .دهدمی  های سلول های بدن را افزایش

 بر گلبولهای قرمز خون تستوستروناثر -11

تزریق شود تعداد گلبولهای قرمز خون هنگامی که مقادیر طبیعی تستوسترون به یک شخص بالغ اخته 

به همین علت میزان هماتوکریت در آقایان بیشتر از خانمها با همان . بطور محسوسی افزایش می یابد

احتمال دارد این اختالف ناشی از افزایش میزان متابولیسم به دنبال . شرایط زندگی و سنی می باشد

بر تولید گلبولهای قرمز خون توسط مغز قرمز استخوان  تزریق تستوسترون و اثر غیر مستقیم تستوسترون

 .با واسطه  هورمون اریتروپوئتین مترشحه از کلیه ها باشد

 بر تعادل آب و الکترولیت هاتستوسترون اثر  -11

بسیاری از هورمون های استروئیدی قادرند باز جذب سدیم را در بخش انتهایی سیستم توبولی کلیه 

ون نیز چنین اثری را به میزان کمتر در مقایسه با مینرالوکورتیکوئیدهای فوق تستوستر. افزایش دهند

با این وجود بعد از بلوغ میزان حجم خون و مایع خارج سلولی بدن مرد نسبت به . کلیوی نشان می دهد

 .درصد افزایش نشان می دهد 11تا  5وزن بدنش 
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 :ارگاسم مردانه
در مرحله اول انقباضات وازدفران، . افتد و در دو مرحله اتفاق میارگاسم در جنس مرد مشابه زنها نبوده 

در این حالت به . فرستد پروستات و سمینال وزیکول مایع منی را به طرف ابتدای مجرای خروج ادرار می

این حس غیر ارادی خروج منی بسیار دقیق و . دهد فرد احساس خروج منی بشکل غیر ارادی دست می

در مرحله دوم ارگاسم . در این مرحله امکان جلوگیری از خروج منی وجود ندارد تنظیم شده است، چون

انقباض مجرای خروج ادرار و آلت تناسلی به همراه انقباض غده پروستات سبب خروج مایع منی از بدن 

در طی انزال برای جلوگیری از مخلوط شدن ادرار و منی قبل از انزال، گردن مثانه بصورت محکم . شود می

که نیروی جلوی برنده )انقباضات ریتمیک پروستات، عضالت پرینه و اطراف آلت تناسلی . شود بسته می

 1یا  1بعد از . آیند ثانیه جهت خروج منی بوجود می 1/1، ابتدا در فواصل زمانی (آورند منی را بوجود می

بایستی . شود باضات کمتر میتر شده و شدت انق انقباض اولیه آلت تناسلی، فواصل زمانی انقباضات طوالنی

های مشابهی دارند و همزمان  باشد، اگرچه این دو پروسه بدانیم که ارگاسم در مردان با انزال متفاوت می

ارگاسم عبارت است از انقباضات ناگهانی و ریتمیک در ناحیه لگن یا هر ناحیه دیگری از . افتند اتفاق می

انزال اشاره به آزاد شدن منی دارد که در . مرکز استبدن که تجربه جنسی و فکری در آن قسمت مت

عالوه بر اینها . افتد ارگاسم بدون انزال در پسران نابالغ اتفاق می. دهد بعضی مواقع بدون ارگاسم رخ می

انزال بدون ارگاسم بسیار نادر . در بیماریهای پروستات و مصرف بعضی از داروها هم گزارش شده است

در انزال برگشتی . بیماریهای عصبی ممکن است مشاهده شوداست ولی در بعضی از 

شود، بنابر این  ، گردن مثانه در پروسه ارگاسم بخوبی بسته نمی(Retrograde ejaculation()رتروگراد)

این حالت در مردان با بیماری مولتیپل اسکلروزیس، دیابت . شود منی بطرف عقب و بداخل مثانه وارد می

شود اما نازایی و  در این حالت مشکل خاصی ایجاد نمی. شود پروستات دیده میقندی و جراحیهای 

تجربه فردی ارگاسم در مردان با یک حس عمیق . باشد احساس متفاوت در هنگام انزال از عالئم آن می

. باشد شود که مربوط به انزال می شروع می( ای منظم گاهی همراه با احساس حرکات دوره)گرمی یا فشار 

ارگاسم بصورت یک حس تیز، شدید و انفباضات لذت بخش در ناحیه اسفنکتر مقعد، راست روده،  سپس

یک . کنند شود که بعضی از مردان به عنوان حس پمپ شدن از آن یاد می پرینه و اندام تناسلی ظاهر می

بوجود حس جداگانه که گاهی بعنوان جریان گرم مایع یا حس پرتاب شدن در هنگام انزال برای فرد 

بطور کلی، می توان گفت که ارگاسم مردان نسبت به زنها از نظم و پیوستگی بیشتری برخوردار . آید می

در خالل فاز ارگاسم در هر دو جنس یک افزایش وسیع در تون عضالنی در تمام نواحی بدن بوجود . است

د تا جایی که ممکن است شو در مرحله کفه ارگاسم، این حالت بیشتر در عضالت صورت دیده می. آید می

باشد هر چند  این وضعیت گاهی اوقات برای فرد غیر لذت بخش می. تغییراتی در چهره فرد مشاهده شود

حتی ممکن است اسپاسم و گرفتگی عضالنی در دستها و . دهد سطوح باالی تحریک جنسی را نشان می

کل عضالت بدن یک حالت سخت شدگی  پاها در فاز پالتو یا در خالل ارگاسم رخ دهد که در اوج ارگاسم

 .نشان می دهند
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 (Female sexual function)اعمال جنسی زنانه 
و تحریکات ( با منشا عصبی)انجام موفقیت آمیز عمل جنسی در زن به عوامل تحریک کننده  روانی 

نی و همان طور که در مورد مردان رخ می دهد افکار شهوا. نواحی جنسی بصورت موضعی بستگی دارد

تصور انجام عمل جنسی منجر به افزایش بارز میل جنسی در زن می گردد و این امر تا حد زیادی به 

میل جنسی احتماال به همان اندازه تحریک فیزیولوژیک به . انجام عمل جنسی در زن کمک می نماید

تناسب با سابقه آموزش شخص و تجربیات قبلی فرد نیز بستگی خواهد داشت هر چند که میل جنسی م

میل جنسی همچنین در جریان دوره ماهانه زنانه تغییر . میزان ترشح هورمون های جنسی زیاد می شود

می کند و مشاهده شده است که در زمان تخمک گذاری میل جنسی می تواند به حداکثر خود برسد که 

شح استروژن در طی مرحله در یک لقاح موفق بسیار موثر خواهد بود و این امر احتماال ناشی از افزایش تر

تحریک جنسی نواحی موضعی نظیر نواحی خارجی تناسلی، مقعد، و . قبل از تخمک گذاری می باشد

پستانها در زنان می تواند مشابه حالت مردان به همان میزان موثر و کارآمد باشد زیرا ماساژ یا سایر انواع 

. روز احساس های جنسی شدید در زنان گرددتحریک فرج، واژن و سایر نواحی پرینه می تواند موجب ب

همچنین ماساژ ناحیه کلیتوریس بویژه برای ایجاد احساس های جنسی رضایتبخش از اهمیت ویژه ای 

در زنان نیز مشابه مردان، پیامهای حسی جنسی از طریق عصب شرمی و شبکه خاجی . برخوردار است

پیامها پس از ورود به نخاع به طرف مغز نیز  این. نخاع به قطعات خاجی نخاع شوکی ارسال می شوند

همچنین رفلکسهای موضعی که در قسمت های کمری و خاجی نخاع پردازش می . ارسال می شوند

 مراحل اعمال جنسی در زنان. گردند الاقل تا حدودی مسوول واکنش های جنسی زن می باشند
 (Lubrication and erection)تغییرات بدنی -لغزنده سازی و نعوظ زنانه -1

در اطراف مدخل واژن بافت نعوظی تقریبا مشابه با بافت نعوظی آلت تناسلی مرد وجود دارد که بداخل 

این بافت نعوظی مانند بافت نعوظی آلت تناسلی مرد بوسیله اعصاب سیستم . کلیتوریس نیز ادامه می یابد

ب نعوظی به اندام های تناسلی پاراسمپاتیک کنترل می شود که از شبکه خاجی نخاع از طریق اعصا

در مراحل اولیه تحریک جنسی سیگنال های پاراسمپاتیک را احتماال به علت آزاد . خارجی زن می رسند

در  (VIP)شدن مواد میانجی شامل استیل کولین ، نیتریک اکساید و پلی پپتید روده ای موثر بر عروق 

و موجب تجمع سریع و افزایش حجم خون در شریان های بافت نعوظی گشاد می شود  انتهاهای عصبی

بافت نعوظی می گردند به صورتیکه مدخل واژن در یک وضعیت بهتر آلت تناسلی مرد را تحت فشار قرار 

می دهد و این امر به نوبه خود برای رساندن مرد به تحریک جنسی کافی جهت ایجاد انزال کمک می 

ارتولن که در زیر لبهای کوچک ناحیه فرج قرار گرفته اند پیامهای عصبی پاراسمپاتیک نیز به غدد ب. کند

این موکوس . نیز ارسال خواهند شد و موجب ترشح موکوس از این غدد به داخل مدخل واژن می گردند

در واقع مسوول قسمت اعظم عمل لغزنده سازی در جریان نزدیکی می باشد هر چند که قسمت زیادی از 

شحه از اپیتلیوم واژن و مقدار کمی نیز از غدد اورترال مرد بویژه غدد این لغزندگی بوسیله موکوس متر

این لغزنده سازی برای برقراری یک احساس مالش دهنده و رضایت بخش . بولبواورترال تامین می شود

جنسی به جای احساس تحریکی ناراحت کننده و آسیب رساننده که ممکن است بر اثر یک واژن خشک 
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این  احساس بهترین نوع تحریک را برای تولید رفلکس های عصبی مناسب . استبه وجود آید ضروری 

 . که منجر به اوج لذت جنسی هم در مرد و هم در زن می گردد تشکیل خواهد داد

 ارگاسم  -9

در مراحل پایانی فاز قبل، بعلت احتقان عروقی در بخش بیرونی مجرای واژن، یک تورم بافتی مشاهده می 

شناخته می شود که با تنگ نمودن ( Orgasmic platform)عنوان پالتفرم ارگاسمیک گردد که تحت 

شرایط الزم برای حصول مرحله بعدی یعنی ارگاسم زنانه و مردانه را % 11منفذ واژن به میزان حداکثر 

با ادامه تحریک جنسی کلیتوریس به سمت استخوان شرمگاهی جابجا شده که (. 9شکل )فراهم می سازد 

 .موجب مخفی شدن بیشتر آن خواهد شد این

از طرف دیگر، بعلت احتقان عروقی ضخامت لبهای داخلی فرج بطور بارز افزایش یافته و لبهای خارجی 

نیز به همین علت از هم فاصله می گیرند که در نتیجه دسترسی به مجرای واژن راحت تر انجام می 

بارز در نواحی تناسلی، یکسری تغییرات رنگ پوست  شایان ذکر است که به غیر از این تغییرات. پذیرد

مشابه حالت سرخجه از ناحیه زیر استخوان جناغ سینه شروع شده که به تدریج به سایر نواحی بدن 

برخی  1شکل . گسترش می یابد هر چند که این واکنش در برخی از مردان و خانمها مشاهده نمی گردد

 . می دهد از این تغییرات را بصورت شماتیک نشان

 :هورمونهای جنسی زنانهثرات فیزیولوژیک ا
در بدن زنان دو گروه هورمون جنسی شامل استروژنها و پروژستینها از نظر تنظیم اعمال تولید مثلی و 

 :عمومی بدن به شرح زیر وجود دارد

 :استروژنهااثر فیزیولوژیك 

و ( Beta-estradiol)استرادیول -بتامهمترین استروژنهای مترشحه در خانمهای بالغ شامل 

می باشد که دارای اثرات ( Esteron)و استرون ( Esteriol)متابولیتهای محیطی شامل استریول 

 :فیزیولوژیک زیر هستند

 اثرات استروژنها بر صفات اولیه و ثانویه جنسی زنانه مرتبط با سیستم تناسلی -1

شد بافت های اندام های جنسی زنانه و سایر بافت های عمل اصلی  استروژن ها ایجاد تکثیر سلولی و ر

در دوران کودکی استروژن ها به میزان ناچیز ترشح می شوند اما در زمان . مرتبط با تولید مثل می باشد

بلوغ مقدار ترشح استروژن ها که تحت تاثیر هورمون های گونادوتروپیک مترشحه هیپوفیز قدامی قرار 

در این زمان اندام های جنسی زن از حالت کودکانه به وضعیت بالغ . می یابد برابر افزایش 91دارد تا 

تخمدان ها، لوله های رحمی رحم و واژن همگی از نظر اندازه چندین برابر  بعالوه،. تغییر شکل می یابد

و (  mons pubis)رشد یافته، اندام های تناسلی خارجی بزرگ شده، و چربی در برجستگی ناحیه عانه 

همچنین استروژن ها اپیتلیوم واژن . ای بزرگ فرج تجمع یافته، و لب های کوچک نیز بزرگ می شوندلبه

را از حالت مکعبی شکل به مطبق تغییر شکل می دهند که آن را در برابر انواع عوامل عفونت زا و ضربات 

ژینیت سوزاکی می توان از بروز عفونت ها در کودکان از قبیل وا. فیزیکی به میزان زیادی مقاوم می سازد

از طرف دیگر، در . با تجویز استروژن ها به علت افزایش حاصله در مقاومت اپیتلیوم واژن جلوگیری نمود

طی چند سال اول پس از بلوغ رحم دو تا سه برابر بزرگتر می گردد و مهمتر از این افزایش ابعاد، تغییراتی 
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همچنین، استروژن ها موجب تکثیر . به وقوع می پیوندداست که تحت تاثیر استروژن ها در آندومتر رحم 

بارز استرومای آندومتر و رشد و نمو غدد آندومتر می گردند که در مراحل بعدی برای کمک به تغذیه 

از سوی دیگر، استروژنها پوشش مخاطی لوله های . تخمک النه گزیده مورد استفاده قرار خواهند گرفت

می دهند بدین صورت که باعث تکثیر بافت غده ای این پوشش می شوند و رحمی را تحت تاثیر خود قرار 

موضوع مهم آنست که با افزایش تعداد سلول های اپیتلیال مژکدار و افزایش دادن فعالیت مژکهای آنها 

این . شرایط الزم برای یک لقاح موفق و بدنبال آن النه گزینی تخمک لقاح یافته را فراهم می نمایند

به پیش راندن تخمک لقاح یافته به سوی رحم کمک می  و. دارند حرکتشه به سمت رحم مژکها همی

 . کند

 اثر استروژنها بر پستان ها -2

در حقیقت پستان مردها در دو دهه . پستان های اولیه در زنان و مردان دقیقا مشابه یکدیگر می باشند

پستان زنان شیر  مشابهافی پیدا کرده و اول زندگی می تواند تحت تاثیر هورمون های مربوطه تکامل ک

پستان ها، رشد یک سیستم توسعه یافته از ( استروما)استروژنها موجب تکامل بارز بافت زمینه . تولید کند

بعالوه، لوبها و آلوئولهای پستانها به میزان خیلی کم . مجاری، و پیشبرد تجمع چربی در آنها می گردند

شایان ذکر است که رشد قابل توجه اعضای شیرساز . فته و توسعه می یابدتحت تاثیر استروژن ها قرار گر

به طور کلی می توان ادعا نمود که .  منوط به حضور دو هورمون مهم پروژسترون و پروالکتین است

استروژنها موجب رشد پستان ها و دستگاه مولد شیر شده و مسوول رشد و تظاهرات خارجی و مشخص 

ی باشند اما عمل تبدیل پستان ها به اندام های مولد شیر را به اتمام نمی رسانند پستان های زن بالغ م

 .نمایش داده شده است 1تغییرات وضعیت ظاهری پستان در مراحل جنسی زن در شکل شماره 

 اثر استروژنها بر اسکلت بدن -3

. استخوان می گردند استروژنها موجب افزایش فعالیت سلولهای استخوانساز موسوم به استئوبالستها در

بنابر این در زمان بلوغ که زن چرخه تولید مثلی خود را آغاز می نماید، از نظر قدی یک جهش رشدی 

با این وجود استروژن ها اثر قوی دیگری . محسوس و بیشتر از یک پسر بچه همسن می تواند نشان دهد

. دارند و موجب جوش خوردن سریعتر اپیفیزها با تنه استخوان های بلند می گردندبدن بر رشد اسکلت 

. این اثر در حضور استروژنها در زنها بسیار اختصاصی تر و قویتر از اثر مشابه آندروژنها در مردان می باشد

خته زن ا. در نتیجه رشد طولی اسکلت زنان معموال چندین سال زودتر از رشد مردان متوقف می شود

شده  که فاقد استروژن می باشد به علت این موضوع که اپیفیزهایش در زمان طبیعی جوش نمی خورند 

از طرف دیگر، چون پس از یائسگی . معموال چندین سانتیمتر از زن بالغ طبیعی بلند قدتر خواهد بود

ها منجر به کاهش  تقریبا هیچ گونه استروژنی توسط تخمدانها ترشح نمی شود این کمبود ترشح استروژن

فعالیت اوستئوبالستیک در استخوان ها، کاهش ماتریکس استخوانی، و نهایتاً کاهش تجمع مواد معدنی 

در بعضی از زنان این اثر فوق العاده شدید بوده و فرد دچار . نظیر کلسیم و فسفات در استخوان می گردد

د استخوان ها را شدیدا ضعیف نموده و منجر پوکی استخوان یا اوستئوپورز می شودزیرا این حالت می توان

به شکستگی غیرمنتظره استخوان ها در برخی نواحی بدن نظیر لگن و اندامهای حرکتی گردد لذا درصد 
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باالیی از زنان در دوران پس از یائسگی به منظور پیشگیری از این حالت خطرناک و پیشرونده، با 

 . استروژنهای جایگزینی درمان می شوند

 اثر استروژنها بر ذخایر پروتئینی بدن -4

استروژنها موجب افزایش کم در میزان ذخایر پروتئینی کل بدن می گردند که بصورت یک  تعادل 

رشد بر اندام  در ها استروژن این موضوع عمدتاً بعلت اثر پیشبرنده. نیتروژنی مثبت خود را نشان می دهد

شایان ذکر است که در مقام مقایسه با . ناشی می شودهای جنسی، استخوان ها و چند بافت یگر بدن 

آندروژنها، تشدید سنتز پروتئینها در حضور تستوسترون بسیار عامتر و چندین بار قویتر از اثر استروژنها 

 .می باشد

 اثر استروژنها بر متابولیسم، توزیع و رسوب چربی در بدن-5

( تستوسترون)تر از هورمونهای جنسی مردانه  هرچند استروژن ها میزان متابولیسم را به میزان کم

به . افزایش می دهند، ولی موجب تجمع مقادیر بیشتری چربی در بافت های زیر جلدی بدن می گردند

که محتوی پروتئین بیشتر و چربی ) همین علت وزن مخصوص بدن در زنان به میزان زیادی از مردان 

ه بر تحریک تجمع چربی در پستان ها و بافتهای زیر استروژنها عالو. کمتر می باشد( کمتری هستند

جلدی موجب تجمع بارز چربی در کفل و ران می گردند که یکی از ویژگیهای ثانویه جنسی زنانه 

 . محسوب می گردد

 اثر استروژنها بر توزیع مو  -6

بدن پس از بلوغ در  با این وجود رشد و توزیع مو در. استروژنها تاثیر محسوسی بر توزیع مو در بدن ندارند

 .نواحی شرمگاهی و زیر بغل بعلت آندروژن های مترشحه غدد فوق کلیوی زن می باشد

 اثر استروژنها بر پوست -7

استروژنها موجب تشدید نرمی و صافی سطح پوست می گردند، هرچند که پوست ضخیم تر از پوست 

شوند که تراکم عروق سطحی پوست بعالوه، استروژنها موجب می . کودک و زن اخته شده خواهد بود

این اثر غالبا با افزایش دمای پوست همراه خواهد بود و باعث خونریزی شدیدتر از نواحی . افزایش یابد

 . مجروح شده در مقایسه با مردان می گردد

 اثر استروژنها بر تعادل آب و الکترولیتها در بدن -8

ورمون های مترشحه قشر فوق کلیه نظیر آلدوسترون، بعلت تشابه ساختمانی هورمون های استروژنی با ه

شایان ذکر است که این اثر . استروژنها می توانند موجب احتباس کلیوی آب و سدیم در بدن شوند

استروژنها مختصر بوده و به ندرت اهمیت فیزیولوژیک و پاتوفیزیولوژیک پیدا می کند اما در جریان 

ن توسط بافت جفت ممکن است موجب تشدید احتباس مایع در آبستنی تشکیل مقادیر زیاد این هورمو

 .بدن گردد که با افزایش فشار خون همراه خواهد بود

 ها اثرات فیزیولوژیك پروژستین
-17)هیدروکسی پروژسترون -16و ( Progesterone)در بدن زنان بالغ دو هورمون پروژسترون 

hydroxy-progesterone )می شوند که در اینجا مهمترین اثرات  مهمترین پروژستینها را شامل

 :فیزیولوژیک آنها را توضیح خواهیم داد
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 اثر بر سیستم تولید مثلی زنانه -1

مهمترین اثر فیزیولوژیک پروژسترون پیشبرد تغییرات ترشحی در آندومتر رحم در جریان نیمه پایانی 

. گزینی تخمک بارور شده می باشددوره جنسی ماهانه و در نتیجه آماده کردن آندومتر رحم برای النه 

، پروژسترون تعداد و شدت انقباضات عضله صاف رحمی را کاهش داده و مانع دفع تخمکی که همچنین

به عبارت دیگر، در زنان تداوم حاملگی نیاز مبرم به حضور . در رحم النه گزینی نموده است می شود

 .پروژسترون دارد

 اثر پروژسترون بر لوله های رحمی -2

پروژسترون موجب پیشبرد تغییرات ترشحی در پوشش مخاطی لوله های رحمی شده که این موضوع در 

تغذیه تخمک تازه لقاح یافته ودر حال تقسیم در هنگام عبور آن از لوله رحمی قبل از النه گزینی در رحم 

 .از اهمیت زیادی برخوردار می باشد

 اثر پروژسترون بر پستان ها -3

پیشبرد رشد لوبولها و آلوئول های تشکیالت شیر ساز پستان ها شده و موجب می  پروژسترون موجب

گردند که سلول های آلوئولی تکثیر یافته در حضور استروژنها حجیم شده و ماهیت ترشحی و واقعی خود 

 با این وجود پروژسترون  موجب ترشح شیر از آلوئول ها نمی شود چون برای تحریک سنتز. را پیدا نمایند

شیر به حضور هورمون پروالکتین مترشحه از بخش قدامی هیپوفیز و برای تحریک خروج شیر به وجود 

از سوی دیگر، . هورمون اکسی توسین مترشحه از بخش خلفی غده هیپوفیز خلفی نیاز می باشد

در پروسترون موجب تورم بافت پستانی می گردد که علت اصلی أن ناشی از تکامل و توسعه بافت ترشحی 

لوبول ها و آلوئول های پستان می باشد، هر چند بخش کمتری از این پدیده به افزایش تجمع مایع در 

 .بافت زیر جلدی پستان نسبت داده می شود

 (:Female orgasm)ارگاسم زنانه 

( Freud)طور کلی نظرات متعدد در مورد ارگاسم زنانه ارائه شده است، از جمله آن نظریه فرود ه ب

در ارگاسم . باشد که معتقد است دو نوع ارگاسم تحت عناوین کلیتوریال و واژینال در زنها وجود دارد می

باشد، تظاهرات عدم بلوغ روانی فرد مشاهده می شود و علت  کلیتوریال که ناشی از تحریکات خود فرد می

ژینال که ناشی از سکس در ارگاسم وا. باشد آن اینست که کلیتوریس مرکز سکس در دختران نابالغ می

 .باشد، گستره سکس به حد طبیعی خود رسیده است بوده و سکس دوران بلوغ می( مرد و زن)متقابل 

ارگاسم . باشند های زنانه بدون توجه به نوع محرک دارای الگوی مشابه می طور فیزیولوژیک ارگاسمه ب

نسی یا تحریک پستان به تنهایی قابل ناشی از تحریک کلیتوریس بطور فیزیولوژیک از ارگاسم ارتباط ج

اما این بدان معنی نیست که تمام زنها احساس مشابهی از لحاظ شدت و فعالیت در . تشخیص نیست

احساس شدت و رضایت از ارگاسم موضوعی ادراکی است که تحت تاثیر بسیاری از . ارگاسم داشته باشند

ز ارتباط جنسی و بعضی دیگر ارگاسم فردی را ترجیح بعضی از خانمها ارگاسم ناشی ا .فاکتورها قرار دارد

دهند معتقدند که تجربه جنسی آنها از ارگاسم در لذت  آنهایی که نوع ارتباطی را ترجیح می. دهند می

است   دهند، گزارشات تحقیقی نشان داده در مورد افرادی که نوع فردی را ترجیح می. بردن موثرتر است

به هر حال بغیر از دو . این افراد در اینگونه طرز تفکر جنسی اهمیت دارد که عدم تجربه جنسی ارتباطی
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، ناحیه (Vulva orgasm)نوع ارگاسم گفته شده انواع دیگری از ارگاسمها که ناشی از تحریک پرینه 

حتی . باشد گزارش شده است( Blended orgasm)و آمیزش ( Uterine orgasm)شکمی رحم 

ای در مهبل زنها که لمس این ناحیه حالت انزال ایجاد  ناحیه) G-spotمشخص شده تحریک ناحیه 

بطور کلی هنوز . باشد کند که از ارگاسم کلیتوریس متفاوت می ارگاسم کامالً متفاوتی ایجاد می( کند می

در مورد ارگاسم طبیعی خانمها . مشخص نشده است که کدام نوع از ارگاسم بر نوع دیگری ترجیح دارد

گفته شده حتی در بعضی از خانمهای سالم و نرمال ارگاسم طبیعی رخ . وتی ارائه شده استنظرات متفا

از مهمترین عوامل موثر در . درصد جامعه زنان هم گزارش شده است 51دهد، در این مورد حتی تا  نمی

ن نام توا اعتمادی را می این پدیده اضطراب، ارتباط ضعیف جنسی بین زوجین، پرخاشگری، سوء ظن، و بی

باید توجه داشت که ارگاسم در زنان نسبت به مردان برای رضایت از سکس الزمتر و ضروریتر . برد

باشد، اما این بدان معنی نیست که زنهایی که به دفعات ارگاسم را تجربه می نمایند از رضایت جنسی  می

 .باالتری هم برخوردار می باشند

 :در زنان(Resolution)گسست 

در حقیقت در زنها بطور . نسی مردانه و زنانه بعد از ارگاسم تفاوتهای بزرگی وجود داردبین پاسخهای ج

به همراه هم، بدون کاهش سطح تحریک ( Multi orgasmic)فیزیکی توانایی داشتن چند ارگاسم 

مندی جنسی بستگی  ایجاد چندین ارگاسم در زنها به تداوم تحریکات جنسی و عالقه. جنسی وجود دارد

. عدم وجود هر یک از دو عامل فوق می تواند مانع ایجاد چندین ارگاسم در بسیاری از خانمها گردد. دارد

اند و آنهایی هم که این تجربه را  به همین دلیل بسیاری از خانمها پدیده چند ارگاسمی را تجربه نکرده

ندارد، در حقیقت بعد از در مردها پدیده چند ارگاسمی وجود . اند مدت زمان آن کوتاه بوده است داشته

در این زمان ارگاسم دوم . شوند می(  Recovery period)انزال، مردها وارد مرحله بهبودی یا بازگشت 

البته یک نعوظ کامل ممکن است درطی دوره بهبودی باقی بماند، اما آنهم با گذشت . و انزال وجود ندارد

انهای مختلف و همچنین در افراد مختلف متفاوت زمان بهبودی در یک فرد در زم. رود زمان از بین می

افزایش سن و تکرار انزال دوره زمانی بهبودی را افزایش . کشد بوده و از چند دقیقه تا چند ساعت طول می

 .دهد می

در این . گویند Resolution))مدت زمان الزم برای بازگشت به حالت استراحتی و اولیه را فاز گسست 

در خانمها انقباض . گردد وژیک و آناتومیک مرحله تحریک به حالت اولیه خود باز میزمان تغییرات فیزیول

تغییر رنگ مهبل از بین رفته، رحم به . شود عضالنی سبب خروج خون از بافتهای درگیر ارگاسم می

. گردد وضعیت اولیه خود برگشته، طول و عرض واژن کوچک شده و کلیتوریس به اندازه اولیه خود بر می

رسد که نوک پستان تحریک  اینحالت پستانها زودتر از نوک آن به حالت اولیه برگشته و بنظر می در

در مردها عضالت صاف آلت تناسلی موجب کاهش ورود خون و تخلیه خون موجود در . مجدد شده است

ر شایان ذکر است که اگ. آلت شده که این موجب می شود آلت تناسلی به حالت اولیه خود باز گردد

تحریکات مناسب برای رخداد ارگاسم وجود داشته باشد ولی به ارگاسم منتهی نگردد، مرحله بهبود 

همچنین گزارشاتی مبنی بر احساس سنگینی و درد در ناحیه لگن ناشی از انقباض . شود تر می طوالنی

 . دشو عروقی ناحیه کوکسیژیال و بیضه بترتیب در خانمها و آقایان در طی ارگاسم دیده می



 33 

 :اعمال و رفتار جنسی

ها تحت تاثیر  این پروسه. باشد ای می بطور کلی روند اعمال جنسی وابسته به تغیرات عروقی و ماهیچه

ترشح غدد داخلی بدن قرار داشته که این غدد با ترشح مواد شیمیایی بنام هورمون و ریختن آنها بداخل 

 .گذارند جنسی اثر میخون بر اندامهای درگیر اعمال 
 :هورمونهای جنسی موثر در رفتارهای جنسی

تستوسترون بعنوان هورمون جنسی مردانه در . باشد مهمترین هورمون در اعمال جنسی تستوسترون می

%  95حدود )ها  میلیگرم تستوسترون از بیضه 7-1در مردان طبیعی روزانه . هر دو جنس وجود دارد

 5/1تستوسترون مترشحه در زنها روزانه . شود رشح میت%(  5حدود )و غده فوق کلیوی ( تستوسترون بدن

در مردان، نقص در ترشح تستوسترون سبب . شود میلیگرم بوده که از تخمدانها و غدد فوق کلیه آزاد می

 . گردد مندی جنسی و اختالل در نعوظ می کاهش عالقه

دو بافت تخمدان و بیضه  استروژن بعنوان هورمون شناخته شده زنانه که در هر دو جنس وجود دارد، در

استروژن همچنین به عملکرد . باشد واژن الزم می اتاین هورمون در زنها برای ترشح. دشو ساخته می

کاهش استروژن در خانمها مشکل خاصی در تمایل جنسی . کند پستانها و حالت ارتجاعی واژن کمک می

پروژسترون هم . کند نعوظ اختالل ایجاد می جنسی و تمایالتکند اما باال بودن آن در مردها در  ایجاد نمی

تاثیر این هورمون بر رفتارهای جنسی . بعنوان یکی دیگر از هورمونهای زنانه در هر دو جنس وجود دارد

رسد که مقدار باالی این هورمون سبب کاهش  بنظر می. بیشتر در حیوانات نشان داده شده است

این هورمون بعنوان مهار کننده فعالیت جنسی در انسان نام به همین دلیل از . شود مندی جنسی می عالقه

 .برند می

 :مکانیسمهای تنظیم کننده ترشح هورمونهای جنسی

باشد که خود تحت  غده هیپوفیز مهمترین غده تنظیم کننده ترشح هورمونهای موثر بر اعمال جنسی می

الموس موادی بنام هورمونهای آزاد هیپوتا. باشد تاثیر قسمت خاصی از مغز تحت عنوان هیپوتاالموس می

کند که دو هورمون  ترشح می( Gonadotropin releasing hormon; GnRH)گنادوتروپین  کننده

 Follicle stimulating)و ( Luteinizing hormone; LH)ترشح شونده از هیپوفیز بنامهای 

hormone; FSH )هورمون . کند را کنترل میLH شود،  ح تستوسترون میبا اثر بر بیضه سبب ترش

 FSHهورمون . گردد همچنین این هورمون سبب تخمک گذاری در خانمها در اواسط دوره قاعدگی می

از طرف . در مردها در اسپرم سازی و در زنها در آماده نمودن تخمدان برای تخمک گذاری نقش دارد

غلظت (. 5شکل )می باشد  FSHو  LHدیگر، هیپوتاالموس بعنوان عامل تنظیم ترشح هورمونهای 

هورمونهای جنسی در خون مهمترین تحریک کننده هیپوتاالموس برای ترشح هورمون آزاد کننده 

  LHو به تبع آن  GnRHدر خون ترشح  LH رفتندر صورت باال . باشد می( GnRH)گنادوتروپین 

سطح تستوسترون اگر . شود ها کم می ترشح تستوسترون توسط بیضه GnRHکاهش یافته و با کاهش 

از هیپوفیز  LHاز هیپوتاالموس و بدنبال آن ترشح  GnRHخون از حد مشخصی کمتر شود، ترشح 

 .دهد ها ترشح تستوسترون را افزایش می قدامی افزایش یافته که با تاثیر بر بیضه

 :هورمونها و رفتارهای جنسی
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شده، اما در انسان هنوز بخوبی این اگرچه ارتباط دقیق هورمونها و رفتارهای جنسی در حیوانات مشخص 

. باشد در حقیقت ارتباط هورمونی و رفتارهای جنسی در انسان پیچیده می. مسئله نشان داده نشده است

بهرحال مشخص شده است که وجود یا بروز اختالل در روند تولید تستوسترون در هر دو جنس باعث 

نها اثر چندانی بر کاهش ارگاسم و میل جنسی کاهش استروژن در ز. گردد مندی جنسی می کاهش عالقه

بین هورمونهای جنسی و رفتارهای جنسی انسانی وجود دارد  زیادیتوان گفت ارتباط  بطور کلی می. ندارد

توانند رفتارهای  و هورمونهای جنسی در گسترش این رفتارها موثر هستند و ناهنجاریهای هورمونی می

 .غیر طبیعی جنسی را ایجاد کنند

 :ره قاعدگی و فیزیولوژی آندو

طول . اتفاق می افتدسالگی  11تا  19دوره قاعدگی عبارتست از خونریزی ماهانه در خانمها که تقریباً بین 

بطور کلی . دهد روز بوده و خونریزی در روزهای اول تا چهارم این دوره رخ می 91این دوره بطور متوسط 

-9فاز فولیکولی -1فازها بترتیب عبارتند از (. 7شکل )باشد  دوره قاعدگی خود شامل سه دوره یا فاز می

 . فاز لوتئال -1فاز تخمک گذاری و 

( بعد از اتمام خونریزی یعنی روز چهارم)های تخمدان شروع به رشد کرده  در فاز فولیکولی یکی از تخمک

رحمی   بداخل لوله این رشد کامل شده و تخمک آماده رها شدن از تخمدان 11و در اواسط دوره یعنی روز

عمل ترشح استروژن و ( سلولهای فولیکولی)در این فاز سلولهای پشتیبانی کننده از تخمک . شود می

این هورمونها سطح داخلی رحم را از لحاظ خونی آماده . بمقدار کمتر پروژسترون را بر عهده دارند

اتفاق  11تخمک گذاری که در روز در فاز . کنند می( قرار گرفتن سلول تخم در داخل رحم)گزینی  النه

در فاز سوم پس از . کند طرف رحم حرکت میه ب رحمی و از آنجا  افتد، تخمک از تخمدان وارد لوله می

ترکیب اسپرم با تخمک و )جدا شدن تخمک از سلولهای فولیکولی، در صورت وجود اسپرم و انجام لقاح 

که مسئول ترشح هورمون  می شوندتبدیل  (لوتئال)این سلولها به جسم زرد ( ایجاد سلول تخم

در صورت نبود اسپرم یا عدم لقاح جسم زرد به جسم غیر فعالی بنام جسم سفید . باشند پروژسترون می

در این حالت ترشح هورمونهای پروژسترون و استروژن بشدت کاهش یافته و همین امر . شود تبدیل می

در اواخر این دوره  بودآماده پذیرای سلول تخم شده  11تا  1شود که مخاط رحمی که از روز  باعث می

اتمام دوره (. عادت ماهانه)شود  کند و به شکل خونریزی از بدن خارج می شروع به تخریب می( 91روز )

 .شود ماهانه تا حدود روز چهارم دوره بعد ادامه یافته و مجدداً پرخونی جدار رحم در دوره بعدی آغاز می

 :در دوره قاعدگی رتباط روابط جنسیا 

( باشد زمانی که احتمال حاملگی باال می) گذاری اصوالً تمایل خانمها به ارتباط جنسی در زمان تخمک

گذاری دیده می  یابد البته در بیشتر حیوانات ماده این الگوی رفتاری در اطراف مرحله تخمک افزایش می

که مانع آزاد شدن تخمک می )کنند  یحتی در خانمهایی که از قرصهای ضد حاملگی استفاده م. شود

در . یابد در اطراف زمانی که قرار بوده عمل تخمک گذاری انجام شود میل جنسی افزایش می( گردد

مطالعات دیگر مشخص شده که در طی دوره فولیکولی و فاز لوتئالی میزان انقباض در قسمت واژینال 

گذاری  از لوتئالی تمایل جنسی در مرحله تخمکبعضی از محققین معتقدند که در ف. افزایش یافته است

معهذا، مشخص شده . ای معتقدند که در مرحله فولیکولی اوج تمایل جنسی وجود دارد باالتر است و عده
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ای در اوایل، افرادی در اواسط و گروهی از  تفاوتهای فردی در میل جنسی خانمها بسیار زیاد بوده و عده

 .   به ارتباط جنسی دارند بیشترتمایل  خانمها در انتهای دوره فاعدگی
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 (Erectile Dysfunction)ختالالت نعوظ ا
 تعریف ناتوانی جنسی 

ناتوانی جنسی عبارت است از عدم توانایی در ایجاد و حفظ نعوظ آلت جهت انجام یک مقاربت جنسی 

این تعریف شامل انحنای آلت، نعوظ طوالنی  .سه ماه از شروع آن گذشته باشدرضایت بخش که مدت 

 .نمی باشد(  ارگاسم )مدت، نعوظ دردناک، زود انزالی و عدم رسیدن به اوج لذت جنسی

تر عالئم بالینی در معاینات بیمار  صورت یک شکایت مطرح می شود و کمه ناتوانی جنسی بیشتر ب

های مختلف مورد توجه  در جوامع و فرهنگ دانست که مشکالت جنسی اخیراًباید  .دشو مشاهده می

مطالعات جدید . بیشتری قرار گرفته است و قبل آن اطالعات کمی در این زمینه در دسترس بوده است

 .ندشیوع این بیماری و گستردگی آن در اختیار قرار داده ا هبرداشت های متفاوتی را در زمین

های فیزیکی بدن همواره با انسان می باشد و تا قبل از اینکه مشکلی  دیگر فعالیتفعالیت جنسی مانند 

در صورتیکه اگر فردی دچار . تر به بررسی آن می پردازد پیش بیاید فرد از این بابت به خود مطمئن و کم

همین مشکل می تواند سبب اضطراب، عصبانیت، بی حوصلگی و در نهایت احساس  ،دشومشکل جنسی 

برای مردان در جوامع . و در روابط با افراد دیگر دچار مشکل خواهد شد شودلذت از زندگی در او عدم 

مردانیکه . دشو یک معیار برای ارزشیابی توانمندی شخصی محسوب می همختلف توانایی جنسی به منزل

وجود  نظر می رسده حیرت زدگی و افسردگی می شوند و ب دچار سردرگمی، ،قادر به نزدیکی نباشند

همچنین ممکن است احساس ناتوانی جنسی چنان . دارد زیادینعوظ بر روی احساس مردانگی آنها تأثیر 

ترس از عدم موفقیت جنسی . دکنتأثیری در رفتار شخص داشته باشد که از انجام فعالیت جنسی پرهیز 

 دربداند و سعی  شود و حتی شریک جنسی خود را عامل این موضوع شدن فردمی تواند موجب بهانه گیر

د که در هر صورت سبب بدتر شدن مشکل جنسی به جای بهتر شدن آن کنتر جنسی  انجام فعالیت بیش

 .خواهد شد

همسران مردان مبتال به ناتوانی جنسی میزان ناتوانی همسرانشان  ،انجام شد 1967در بررسی که در سال 

در مورد مسائل جنسی زنان بررسی ها نشان می دهد . را سه برابر گفته های مردان گزارش می کردند

. شود درصد زنان را شامل می 15ها نرسیدن به ارگاسم است که حدود  ترین مشکل جنسی خانم شایع

دو سوم . درصد مردان گزارش شده است 11درصد زنان و  91از مقاربت در همچنین عدم رضایت جنسی 

طور کلی ه ب. درصد مردان نیز از زود انزالی رنج می برند11زنها در شروع ارتباط جنسی مشکل دارند و 

تر از آن عدم آگاهی از  ولی مهم است شایعی  آمارها نشان می دهد که ناتوانی جنسی مشکل نسبتاً

در بسیاری از مطالعات . یح جنسی است که افراد را به کلینیک های تخصصی می کشاندارتباطات صح

 .که فرد از عدم رضایت جنسی همسر خود اطالع ندارد است مشخص شده

درصد از کاهش  15که از این مقدار  شتندساله مشکل جنسی دا 11زنان  درصد 15، در یک مطالعه

می  را یک گرفتاری درصد آن 6 و انجام حرکات جنسیدیدن نفع در  درصد عدم 6تمایالت جنسی، 

های جنسی  درمان خواهاندرصد  5 و درصد خود را نیازمند مشاوره می دانستند 11همچنین  .دانستند

 .دبودن
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درصد همسران افراد مورد بررسی از  91تا  19همچنین در تحقیق دیگری در آمریکا اعالم شد بین 

در مطالعات خود مشخص  1999از طرف دیگر دانشمندان در سال . ارتباط جنسی رضایت نداشته اند

سد تا نظر می ره سال به نحوی از اختالالت نعوظ رنج می برند و ب 61تا  11درصد افراد  51ند که کرد

 . میلیون نفر به این اختالالت نعوظ مبتال باشند 199میالدی حدود  9195سال 

سر زنده بودن افراد داشته  در که فعالیت جنسی می تواند تأثیر  بسزایی ندمطالعات اخیر نشان داده ا

 ،تد که از نظر بهداشت عمومی بسیار قابل اهمیت اسشوباشد و عدم توانایی جنسی باعث مشکالتی می 

 .مهم پزشکی نیاز به بررسی و درمان دارد هلأعنوان یک مسه لذا این بیماری ب

های تشخیصی و درمانی در  وجود اختالالت جنسی با توجه به ایجاد مراکز پزشکی متعدد و ارائه روش

 .تر از گذشته مطرح شده است بیش 1سیلد نافیلاین زمینه و نیز به علت به بازار آمدن داروی 

نظر می رسد در ه از آنچه ب تر بیش ناتوانی جنسی تأثیری بسیار فراتر و احتماالً ،که اشاره شدهمانطور 

از جمله می توان به اعتماد به نفس در مردان، رابطه بین مردی و احساس شادابی اشاره  ؛زندگی افراد دارد

 .کرد

یک  .ستا جنسی یکی از آنهاکه ناتوانی  جنسی هستند مشکل مردم به نوعی دارایطور کلی یک سوم ه ب

درصد مردان  95سال و  55درصد مردان زیر  6سال،  15درصد مردان زیر 1 سال، 19مردان زیر  درصد

 .باشند سالگی دچار مشکالت جنسی می 65در سن 

اطالعات عمومی مردم در زمینه . استهل بیشتر أمشکالت جنسی در افراد مجرد نسبت به افراد مت

افزایش یافته است که علت اصلی آن توجه مطبوعات و رسانه های گروهی به  مشکالت جنسی اخیراً

واالتی نیز در ؤخصوص اینترنت به این موضوع می باشد و در بسیاری از مطالعات پزشکی گسترده، س

از جمله می توان به مطالعات رفتاری، اجتماعی، تخصصی  ؛ دشوزمینه اختالالت جنسی مطرح می 

 .ات انجام شده در مورد سالمندان اشاره کردپزشکی و نیز تحقیق

در ناتوانی جنسی اولیه . طور کلی ناتوانی جنسی را به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم بندی می کننده ب

ناتوانی . انجام مقاربت جنسی نداشته اند برایهیچ وجه تجربه یک نعوظ کامل را ه که ب مردانی است

قادر به انجام مقاربت و یا نعوظ کامل بوده ولی پس از  ثانویه به مواردی گفته می شود که فرد قبالً  جنسی

باید . برابر نوع اولیه می باشد 11شیوع ناتوانی جنسی ثانویه  .مدتی این توانایی را از دست داده است

احساس گناه نیز قرار  دانست که بروز مشکالت جنسی می تواند تحت تأثیر عوامل دیگری نظیر ترس و

 .گیرد

نعوظ کامل  برایکه افراد مسن زمان طوالنی تری را  شدمشخص  1911درسال   9بریدرز در مطاله آقای

این افراد در زمان نزدیکی نعوظ خود  یک سومو  را حفظ کنند صرف می کنند و به سختی می توانند آن

همچنین از  .مدت ارگاسم نیز کاهش می یابد مقدار حجم انزال و ،با افزایش سن. را از دست می دهند

  تر اتفاق می افتد و مدت زمانی که فرد بتواند به نعوظ بعدی برسد طوالنی تر دست دادن نعوظ سریع

                                                 
1 Sildenafil  
2
 Breeders 
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مطالعات نشان داده است که علی رغم موارد فوق، لذت از مقاربت جنسی همواره با افزایش سن . دشو می

 .تغییری نکرده است

بسیاری از بیماران  ،دندن داروهای خوراکی که در درمان ناتوانی جنسی استفاده می شوامروزه با عرضه ش

اما  .می گیرند بدون بررسی و بدون توجه به علت هایی که می تواند زمینه ساز آن باشند تحت درمان قرار

در فرد  های پنهان ناتوانی جنسی ممکن است تنها عالمت برخی بیماری ،باید دانست که در برخی موارد

 .استاختالالت جنسی ضروری  هباشد، لذا بررسی دقیق و پی بردن به عوامل ایجاد کنند

این . است وجود آمدهه های اخیر نگرش جدیدی در مورد درمان اختالالت جنسی در پزشکان ب در سال

دارو، بیماران تا قبل از تولید این . دشتر مطرح  بیش FDAید داروی سیلدنافیل توسط یأها پس از ت دیدگاه

روانی یا توسط روانپزشکان، ارولوژیست ها و پزشکان عمومی تحت درمان  مبتال به ناتوانی جنسی اکثراً 

 .قرار می گرفتندعضوی 

درصد بیماران پس از تشخیص 11،که قبل از عرضه شدن سیلدنافیلشده طبق آمارهای موجود مشخص 

بیماران نیز  درصد 11. ت چندانی با دارونما نداشتقرار می گرفتند که تفاو 1یوهیمبینتحت درمان با 

های  درصد نیز تحت درمان با روش11درمان می شدند و   9لپروستادیلآ توسط شیاف داخل مجرای

، تزریق داخل اجسام غاری ،عروق هگرفتند که از جمله می توان به داروهای گشاد کنندمی دیگر قرار 

  .پروتز آلت اشاره کرد و اکیومو

 :بشر در بخش سالمت جنسی افراد به نکات زیر اشاره می نمایدحقوق 

 .توانایی، لذت بردن و کنترل تمایالت جنسی که مطابق با فرهنگ بومی فرد باشد 

دارا بودن آزادی بدون ترس، خجالت، احساس گناه، باورهای غلط و فاکتورهای دیگری که مانع  

 .های مناسب جنسی و یا ارتباطات جنسی شود پاسخ

آزادی به دور از هر گونه اختالالت، کاستی ها و یا هرکمبودی که ممکن است با فعالیت جنسی  

 .یا باروری تداخل نماید

 :ده استشبه شکل زیر معرفی  WHOصورت یک پروتکل درمانی توسط ه امروزه درمان ناتوانی جنسی ب

 داروهای خوراکی: درمان اول   

 اجسام غاری یا داخل مجراداروهای تزریقی داخل : درمان دوم   

 درمان جراحی : درمان سوم   

 .دستگاه واکیوم در هر یک از مراحل فوق می تواند مورد استفاده قرار گیرد

همانطور که در مباحث بعد اشاره خواهد شد درمان هورمونی و یا جراحی بر روی عروق آلت و یا گذاشتن 

اختالل جنسی این دچار ر کلی هدف نهایی از درمان مردطوه ب. کاربرد داردافراد محدودی  درپروتز آلت 

مشکالت همسرش رهایی پیدا کند تا آنها بتوانند با یکدیگر رابطه  واز وضعیت اسفناک وی است که 

استراتژی درمان در صورت امکان حل علتی است که باعث ناتوانی جنسی . زناشویی موفق داشته باشند

الت ایجاد شده، ارائه پیشنهاد مناسب برای درمان خود فرد یا شده است و یا صرف نظر از علت مشک
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در این رابطه پزشکان نه تنها باید سن و سالمت کلی بیمار را با توجه به سن وی در . همسرش می باشد

 .دنبلکه الزم است انتظارات همسر وی و نتایج درمانی را نیز در نظر داشته باش ،نظر بگیرند

 تاریخچه 
 1Ambroiseآقای . ها دو هزار سال قبل از میالد در مورد ناتوانی جنسی صحبت کرده اند مصریاولین بار 

Pare   9همچنین  .م آن ارائه دادساطالعات دقیق در مورد نعوظ و مکانی 1515در سال Davincil ل یاوا در

د که نوشته شداخل آلت ه م نعوظ از طریق ورود خون بسمیالدی برای اولین بار متوجه مکانی 17قرن 

های  جنسی، بین سال هبیشترین اطالعات در زمین. مخفی نگهداشته می شد 91های او تا اوائل قرن 

 . منتشر شده است 1991و  1911

 :در قدیم ناتوانی جنسی را به دو دسته تقسیم می کردند

 (Natural impotence)ناتوانی جنسی طبیعی  -1

که در آن فرد به دنبال تأثیر جادو و امیال (  Super natural impotence)ناتوانی جنسی فوق طبیعی  -9

بقراط علت ناتوانی جنسی . شیطانی در هنگام روبرو شدن با  شریک جنسی خود قادر به نزدیکی نمی شد

را ناشی از اسب سواری می دانست و می گفت افراد ثروتمند بیشتر به آن مبتال می شوند و افراد کم 

بقراط اعصاب توانایی  هبه عقید .می شوند ، کم تر دچار این مشکالتیل پیاده رویدله درآمد و فقیر ب

جنسی از بیضه ها سرچشمه می گرفتند لذا او معتقد بود برداشتن بیضه موجب ناتوانی جنسی در مردان 

 .دشومی 

ب ارسطو می گفت عامل عصبی باعث انتقال روح، نیرو و هوا به داخل آلت می شود که در نهایت سب

ها تا  این تئوری. منشأ انتقال هوا به آلت، می دانسترا او نخاع و مسیرهای تنفسی . دشونعوظ می 

م نعوظ از طریق ورود خون به سجدیدی را مطرح کرد و متوجه مکانینظریه  Leonardo Davincil 1زمانیکه

 19در اواخر قرن  های مختلفی همچنین تئوری. برجا بود پا شدمیالدی  17داخل آلت در اوائل قرون 

های وریدی بود که باعث حفظ نعوظ  ها بسته شدن کانال نعوظ بیان شد که از جمله این تئوری هدربار

های وریدی، افزایش جریان خون  چندی بعد محققان متوجه شدند که عالوه بر بسته شدن کانال. دشمی 

ق اجساد و بررسی داوطلبان مشخص دقی هپس از مدتی با مطالع. شریانی نیز در فرآیند نعوظ نقش دارد

با  .شد که با تزریق مایع به داخل اجسام غاری و بدون بستن وریدها می توان در فرد نعوظ ایجاد کرد

 ،که پس از خروج خون وریدی .ه شد، نشان داد 5و کاورنوزگرافی 1وسیله ماده گزنونه مطالعات بعدی ب

و باعث  می کند جبران افزایش خروج خون وریدی رایابد که  خون شریانی به قدری افزایش میورود 

 .دشونعوظ می 

مانند پروستاگالندین ها که باعث تغییر  واسطه های عصبیو  7اکسید کهای اخیر شناخت نیتری در سال

موجب تحول جدی  ،عضالت صاف و تغییرات فیزیولوژیک ورود و خروج خون از آلت می شوند فعالیتدر 
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برای اولین  1919در سال  .های جدید آن شده است ی اختالالت نعوظ و درماندر شناخت پاتوفیزیولوژ

از آن پس بود که تحقیقات پزشکی در  .در مجالت علمی معرفی شدند گشاد کننده عروقبار داروهای 

و   1د و داروهایی نظیر فنوکسی بنزامینشم نعوظ متحول سزمینه بیوشیمی و فیزیولوژی مکانی

ثری در شل نمودن عضالت صاف اجسام غاری ؤتمام این داروها نقش م. تولید گردیدند 9پروستاگالندین

های بزرگی در زمینه تشخیص و درمان ناتوانی جنسی  د تا قدمشاین یافته ها موجب . درون آلت دارند

 .برداشته شود

 7/5سالگی از  67تا  11بین سن  ،ده است که شیوع ناتوانی جنسی کاملکرتحقیقات جدید مشخص 

 11درصد در چهل سالگی به  16همچنین ناتوانی جنسی نسبی از . می یابد درصد افزایش 15درصد به 

درصد بوده  16سالگی افزایش می یابد ولی ناتوانی جنسی ضعیف در هر دو مقطع سنی  61درصد در 

 .است

درصد  9 سال، 99تا  16درصد افراد  6د که شصورت گرفت مشخص  9111در مطالعه ای که در سال 

سال در ایجاد و حفظ  59تا  51درصد افراد  11 سال  و 19تا  11درصد افراد  11سال،  19تا  11افراد 

 .نعوظ دچار مشکل هستند

درصد افراد از نظر جنسی فعال  1/67سالگی  15در سن . کم می شودفعالیت جنسی  ،با افزایش سن

ه وسیعی که سال عهمچنین در مطال. د استدرص6/17ساله  11در حالیکه این رقم در افراد . هستند

نفر مبتال به نوعی از اختالالت جنسی  9/95نفر  1111مشخص شد که ازهر  ،در آمریکا انجام شد9111

 های قلبی ، بیماری(نفر در هزار 6/51) دیابت  ،ریسک فاکتورهای شناخته شده در این مطالعه. هستند

 .بود( هزار  در 5/99) و فشار خون ( نفر در هزار 1/51)

 

 (Epidemiology)اپیدمیولوژی
، عصبی، هورمونی، روانیمی تواند  آنمنشاء  ومتعددی ارتباط دارد  عواملبا  ناتوانی جنسی معموالً

ریسک . رف دارو باشدصهای پزشکی و م دنبال تصادف و یا به دنبال دستکاریه عروقی، صدمات ب

فشار خون، چربی  باال، دیابت، افسردگی، ناراحتی عروقی فاکتورهای اصلی برای این بیماری سن، سیگار، 

هر چند ناتوانی جنسی یک بیماری بدخیم نیست ولی تأثیر  بسیاری در کیفیت . هستند و انواع داروها

، دنبال اضطراب، افسردگی و از دست دادن اعتماد به نفسه این بیماری ب. زندگی شخص و همسرش دارد

دقیق چگونگی  مشخص کردن .دشعملکرد فردی و اجتماعی او خواهد  مشکالت در تمرکز باعث بروز

اختالالت جنسی  هنیز از عوامل ایجاد کنند روانیهای  زیرا در برخی موارد بیماری ،مشکل استتأثیر آن 

 . می باشند

برخی . استبررسی ها نشان داده است که تأثیرو بازتاب های ناتوانی جنسی در افراد مختلف متفاوت 

صورت یک روند طبیعی افزایش سن و سیر طبیعی عمر تلقی می کنند ولی عده ای ه ناتوانی جنسی را ب

و از  طبیعی ولی مشکل زا در ارتباطات روزانه خود محسوب می نمایند هعنوان یک پدیده دیگر آن را ب
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سی را یک مشکل هستند که ناتوانی جن یافراد چنیناغلب  بنابراین ،این بابت احساس ناراحتی می کنند

  .دکننو به متخصصین مراجعه می  فرض کرده

 Pathophysiology of Eretile)اختالالت نعوظ پاتوفیزیولوژی پاتوفیزیولوژی 

Dysfunction) 
 که تحت تأثیر تحریکات ذهنی و سطح هورمون  1نعوظ آلت درنتیجه تداخل بین سیستم اعصاب و عروق

د در این تداخل اختالل ایجاد نتوان عوامل متعدد درونی و بیرونی می. اتفاق می افتد ،های بدن می باشد

) می توان گفت که اختالالت نعوظ می تواند با منشاء عصبی، روانی، هورمونی و یا عروقی  بنابراینند، کن

 . صورت واحد و یا ترکیبی از آنها ظاهر شوده ، ب(شریانی، وریدی، اجسام غاری 

چهار بخش  عضویقسمت ؛ درتقسیم می کنند  1و روانی  9عضوی هت نعوظ را به دو گروه عمداختالال 

 .مورد بحث قرار می گیرند  6وهورمونی 7 آناتومیک،  5، عصبی 1عروقی هعمد

 (Vasculogenic )علل عروقی 

مشخص کرد که دو بیماری عروق قلبی و ناتوانی جنسی از نظر  Ruzbarsky Michaelآقای  1911در سال 

همچنین محققین متعددی ثابت کرده اند که ارتباط مستقیم بین .  شیوع و سن ابتال با یکدیگر مرتبطند

( ایلیاک، هیپوگاستریک، پودندال و کاورنوزال ) های لگنی شیوع ناتوانی جنسی و آترواسکلروز شریان

در ( کرونر) ی شدت ناتوانی جنسی نیز ارتباط مستقیم با شدت گرفتگی عروق قلبی وجود دارد و از طرف

 .آنژیوگرافی دارد

د که شوآرتریوژنیک می  (شریانی)های  اختالل در جریان خون داخل اجسام غاری ثانویه موجب بیماری

این . دفشار اکسیژن خون آلت کاهش یابد که خود می تواند سبب ضایعات بافتی اجسام غاری گرد

ضایعات، در نهایت به فیبروز اجسام غاری و اختالل فعالیت تولید نیتریک اکسید منجر می شود که 

 .حاصل تمامی این پدیده ها بروز ناتوانی جنسی در فرد خواهد بود

همودینامیک است و هر گونه اختالل در این پدیده می تواند ناتوانی جنسی  هطور کلی نعوظ یک پدیده ب

هایی که باعث ناتوانی جنسی در زمینه عروقی می  عنوان مثال یکی از بیماریه ب .ال داشته باشدرا به دنب

یا  لخته خوندر این بیماری، آئورت در قسمت انتهایی خود توسط . می باشد  1گردد بیماری لریش

. ترومبوز مسدود می شود و فرد مبتال دچار درد در اندام تحتانی و لنگیدن درهنگام راه رفتن می شود

د نیز می تواند سبب نفیروز، کلسیفیکاسیون و انسداد عروق اجسام غاری که با افزایش سن اتفاق می افت

انی جنسی می گردد ولی در دیابت از طریق تأثیر  بر روی عصب یا عروق باعث ناتو .ناتوانی جنسی شود
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له وجود ندارد که کدامیک از آنها عامل اصلی در بروز أمطالعات مختلف نظر واحدی بر روی این مس

 .می باشند بیماری

 ،در این بیماری. ا منشأ عروقی استبدیگر موارد ناتوانی جنسی  از  Iliac artery steal syndromeسندروم  

علت آن هدایت خون  .دکنرا برای مدت الزم حفظ  د ولی نمی تواند آنشخص قادر به ایجاد نعوظ می باش

از دیگر موارد . پی فعالیت فیزیکی و عضالنی و در نتیجه کاهش ورود خون به آلت می باشددر ها  به اندام

است که اصالح جراحی آن ممکن  1د نشت خون وریدیشوعروقی که باعث بروز اختالالت جنسی می 

هر چند در حال حاضر بحث های زیادی در مورد اثرات واقعی و درازمدت  ؛یمار شوداست سبب بهبودی ب

ه غلط باشد زیرا ب این نامگذاری ممکن است اصطالحاًاز طرف دیگر . چنین اعمال جراحی مطرح می باشد

این . اختالل در عملکرد عضالت صاف اجسام غاری است ،رسد که علت اصلی نشت وریدی نظر می

خوبی شل نشده و در نهایت مانع از ورود خون کافی به آلت و ایجاد ه ن تحریکات جنسی بعضالت در حی

 اصطالحاً  وریدی، نشتدر . فشار مناسب در داخل اجسام غاری برای بستن وریدهای زیر تونیکا می شود

 Corporocavernous leakageلذا بهتر است این بیماری با نام ، فرار خون از اجسام غاری اتفاق می افتد

همانطور که اشاره شد آتروسکلروز و صدمات شریانی که باعث درگیر شدن عروق . معرفی گردد

کاهش گردش خون در سینوزوئیدها  د،ناجسام غاری می شو  9هیپوگاستریک و کاورنوز و عروق مارپیچی

علل ایجاد  الزم به ذکر است. دشورا در پی خواهند داشت که در نهایت منجر به کاهش قدرت نعوظ می 

های کرونر  به عنوان مثال شیوع بیماری. دیگر عروق بدن را نیز مبتال می سازند این پدیده معموالً هکنند

طور موازی افزایش می یابند زیرا هر دو دارای ریسک فاکتورهای متعدد و مشابه مانند ه و ناتوانی جنسی ب

 دهشهای آنژیوگرافی مشخص  در بررسی .ندافزایش چربی خون، سیگار و دیابت می باش فشار خون باال،

دنبال آتروسکلروز باشد ه ممکن است ب ،های آلت منتشر و گسترده باشد که چنانچه ابتالی شریان است

 علت آن ولی در صورتیکه ناتوانی جنسی در فرد جوانی همراه با تنگی شریان مشاهده شود معموالً

سواری نیز از دیگر علل ناتوانی جنسی با منشاء عروقی  دوچرخه. غیر نافذ پرینه و لگن می باشد صدمات

 .است که شیوع این بیماری را تا دو برابر می تواند افزایش دهد

 (Venous leak)نشت وریدی 

می تواند ناشی از عدم انسداد کافی وریدها و در  ارگانیکترین علل اختالالت نعوظ با منشاء  یکی از شایع

خوبی شناخته ه پیچیده ای است که ب هانسداد وریدی پدید. خون در آلت باشد ماندننتیجه اختالل در 

ه طور کلی فرآیند نعوظ با شل شدن جز فیبرواالستیک عضالت صاف اجسام غاری و به ب. نشده است

  1آلبوژینه با افزایش خون ورودی، وریدهای زیر تونیکا .دنبال آن اتساع سینوزئیدهای آلت شروع می شود

درحد داخل اجسام غاری تحت فشار قرار می گیرند که خود باعث افزایش فشار  (جسام غاریپوشش ا)

هرگونه اختالل در هر یک از این  .اتفاق می افتد 1د و در نهایت نعوظ کاملشوفشارخون سیستولیک می 
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تالل در می تواند سبب اخ( و یا تونیکا آلبوژینهاجسام غاری عضالت صاف  اجزاء فیبرواالستیک، ) موارد

 .دشو 1علت عدم انسداد وریدیه نعوظ ب

وجود عضالت طبیعی صاف  .آخرین مرحله در پدیده نعوظ، شل شدن عضالت صاف اجسام غاری می باشد

از موارد الزم  9ها  عصبی و نیز ارتباط بین سلولی کافی توسط عوامل مرتبط کننده سلول بدون اختالل

، آتروفی ینییا تصلب شرامردان مبتال به بیماری مزمن دیابت، آتروسکلروز. جهت ایجاد نعوظ می باشند

افزایش فیبرهای  ،سلولی ه، کاهش انداز(تارهای عضالنی) عضالت صاف آلت، از بین رفتن میوفیالمانها

شل شدن ناقص عضالت صاف و می تواند همگی باعث   1کالژن و کاهش عوامل مرتبط کننده سلولی

 .گردند 1وریدی نشت

مطرح است تغییرات در تونیکا  وریدیبا منشاء  در ناتوانی جنسی می کهساولین و ساده ترین مکانی

مشاهده  ضربهافزایش سن و و یا  5تغییرات دژنراتیو مانند آنچه که در بیماری پیرونی .آلبوژینه می باشد

علت وجود بافت غیر ه ب ،در بیماری پیرونی. دندیگر اختالالت جنسی باشعوامل  می توانند از ،می شوند

خوبی تحت فشار قرار ه نزدیک به تونیکا ب  7ارتباطی االستیک تونیکا آلبوژینه، ورید های زیرتونیکا و عروق

همچنین عمل جراحی در بیماری پیرونی می تواند . خوبی اتفاق نمی افتده قرار نگرفته و در نتیجه نعوظ ب

 ،در افراد مسن نیز با از دست رفتن فیبرهای االستیک تونیکا. م مانع ایجاد نعوظ شودسهمین مکانی با

 .م انسدادی مختل می شودساین مکانی ،آلبوژینه ناشی از تغییرات ظریف و میکروسکوپی ساختمانی

گونه تغییر  جایگزینی بافت های فیبرواالستیک سینوزوئیدهای اجسام غاری توسط رسوب کالژن و نیز هر

وجود می ه در میزان آن و یا ضایعه عضالت صاف، پاتوفیزیولوژی دیگری از علل این نوع اختالل نعوظ را ب

 .آورد

 عروقیناتوانی جنسی با منشاء  به وجود آمدناختالل در بسته شدن وریدها یکی از عمده ترین علت 

م غاری می گردند، تغییرات دژنراتیو در وجود یا ایجاد وریدهای بزرگی که باعث تخلیه خون اجسا .است

باعث کاهش ( نظیر شکستگی آلت) آلبوژینه کهولت و دیابت و یا صدمات وارده به تونیکا بیماری پیرونی،

 .و عدم انسداد آنها در نتیجه بروز ناتوانی جنسی می شود 6فشار بر عروق زیر تونیکا و وریدهای

تغییر در شبکه وریدی . دشوتغییرات ظریف ساختمانی دیگر نیز ممکن است موجب اختالل در نعوظ 

ممکن است باعث عدم  ،زیرتونیکا که به دنبال اعمال جراحی بیماری پیرونی بر روی آلت اتفاق می افتد

 ندوتلیومآ واجسام غاری فیبرواالستیک عضالت صاف  یتغییرات ساختمانی در اجزا .نعوظ کافی گردد

 . دنوریدی شو نشتنیز می توانند سبب  عروق

موجب اتساع ناکافی سینوزوئیدها و اجسام غاری همانطورکه اشاره شد عدم شل شدن کافی عضالت صاف 

بیش از حد  فعالیتاین حالت در افراد مضطرب که . می شود کافی وریدهای زیر تونیکا فشردگیعدم 
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تحقیقات نشان . شودمی مشاهده  ،کافی آزاد نمی کنند 1واسطه عصبی آدرنرژیک دارند و یا در افرادی که

ممکن است  9داده است که تغییرات در گیرنده های آدرنرژیک و یا کاهش آزاد شدن نیتریک اکساید

عضالت صاف را افزایش دهد و در نتیجه عضالت صاف نسبت به مواد شل کننده عضالنی پاسخ  فعالیت

 . هندتری از خود نشان می د کم

وجود می ه ب آلت 1نعوظ پایداراکتسابی وریدی که در پی اصالح جراحی پریاپیزم یا  (ارتباطات) شنت های

از دیگر علل  ،(به اجسام غاری و اجسام غاری به جسم اسفنجی آلت 1حشفهنظیر شنت های )می آید 

 .می باشد عروقیناتوانی جنسی با منشاء 

 (Endocrine)علل هورمونی یا آندوکرین

طور کلی تولید تستوسترون از طریق محور هیپوتاالموس هیپوفیز تنظیم می شود و هر عاملی که باعث ه ب

در هیپوگنادیسم . د سبب کاهش فعالیت بیضه ها یا هیپو گنادیسم می شودشواختالل دراین محور 

علت ه بهای جنسی ازهیپوتاالموس کاهش پیدا می کند که می تواند  هیپوگنادوتروپیک ترشح هورمون

لذا . علت تومورها یا ضایعات غده های هیپوفیزباشده ویا ب 5بیماری های مادر زادی نظیر سندروم کالمن

 .بررسی قرارگیرند می بایست ازنظروجودتوده های مغزی یاعملکردهورمونی مورد این افراد

ده های ترشح ش در هیپوگنادیسم هیپرگنادوتروپیک ضمن کاهش کاربیضه ها، میزان هورمون

صورت ژنتیک اتفاق افتد ویا ه ب 7این حالت می تواند مانند  سندروم کلین فیلتر. ازهیپوفیزافزایش می یابد

ه ی مانند اوریون بیها ی عملکرد بیضه ها درپی تروما ویا به دلیل بیمارییدنبال تومورها ویا نارساه ویا ب

 .وجود آید

 (Hypogonadism)هیپوگنادیسم

به و  ممکن است به دو دلیل بیماری اولیه در بیضه ویا ثانویه ( کاهش فعالیت بیضه ها)هیپوگنادیسم 

تستوسترون موجب ایجاد و حفظ صفات ثانویه جنسی، میل . کاهش ترشح گنادوتروپین ها باشدعلت 

نند با طیف بنابراین بیماران با اختالالت هورمونی می توا. شود جنسی و توانایی جنسی در مردان می

این افراد ممکن است تغییراتی در جثه و فرم بدن یا بزرگ شدن . بسیارمتفاوتی ازعالئم مراجعه نمایند

در هیپوگنادیسم معموالً کوچک شدن اندازه بیضه ها شایع می باشد و . احساس نمایند  6های خود پستان

چنانچه اندازه بیضه  الالت جنسی دارندطور کلی درافرادی که اخته ب .و معاینه این افراد نیز مؤید آن است

 . سانتیمتر باشد غیر طبیعی محسوب می شود 1تر از  کم

دلیل نقص در ه دهنده تشخیص قطعی هیپوگنادیسم می باشد که ب کاهش سطح تستوسترون خون نشان

یا کسانی  در افراد الکلی و. محور هیپوتاالموس هیپوفیز و محور هیپو تاالموس، هیپوفیر و اتفاق می افتد

که دچار چاقی مفرط هستند و یا اختالل در عملکرد تیروئید دارند، سطح آزاد تستوسترون می بایستی 
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علت کاهش سطح پروتئین های متصل ه زیرا کاهش سطح تستوسترون ممکن است ب. اندازه گیری شود

ستوسترون می در صورت کاهش سطح ت.  شونده به تستوسترون باشد، نه اختالل در عملکرد هورمونی

دهنده  نشان FSHو  LHپایین بودن سطح . بایستی میزان گنا دوتروپین نیز اندازه گیری شوند

در صورتیکه باال رفتن سطح گنادوتروپین ها همراه با کاهش . هیپوگنادیسم هیپو گنادوتروپیک می باشد

هیپوگنادیسم  -صورت اولیه ه دهنده اختالل در عملکرد بیضه ها ب سطح تستوسترون باشد نشان

درصد افراد با شکایت ناتوانی جنسی که سطح تستوسترون پائین  61است که حدود( هیپرگنادوتروپیک

این مشکل ممکن است همراه با . مبتال هستند  1صورت اولیهه دارند به اختالل در عملکرد بیضه ها ب

در معاینه این افراد ممکن است . داختالالت کروموزومی و یا سابقه عفونت، جراحی و تروما به بیضه ها باش

 . لمس نشدن بیضه ها و یا کوچک بودن آنها و پائین بودن سطح تستوسترون خون مشاهده گردد

و مدت های طوالنی است که کاهش  عوامل هورمونی نقش مهمی درتنظیم فعالیت های نعوظ دارند 

 .الالت نعوظ شناخته شده استعنوان عامل مؤثر دراخته خصوص اندروژن ها به های جنسی ب هورمون

بررسی ها نشان داده است که تستوسترون باعث افزایش تمایالت جنسی، افزایش دفعات فعالیت جنسی 

وافزایش تعداد نعوظ شبانه می گردد که مورد اخیر بسیار مهم است زیرا که نعوظ های شبانه برای 

درمطالعاتی که  .عی آنها ضروری می باشداکسیژن رسانی طبیعی به اجسام غاری و در نتیجه فعالیت طبی

وهمکارانش انجام شده است میزان تستوسترون موردنیازبرای نعوظ شبانه طبیعی   9توسط گراناتا

ترازاین مقدارباشد دارای نعوظ  می باشدوافرادی که سطح تستوسترون سرمی آنها کم ng/ml 911حدود

 .های طبیعی شبانه نمی باشند

است  1وتستوسترون فعال 1شامل تستوسترون کامل سرمکه دریجی تستوسترون کاهش ت ،باافزایش سن

این پدیده ممکن است ناشی ازکم شدن . که خود باعث اختالل درفعالیت جنسی می گردد اتفاق  می افتد

 .کاهش فعالیت سلول های لیدیگ بیضه باشد تعداد ویا

سالگی حدود 65تا95و همکارانش مشخص شده است که افراد درسنین  5درمطالعه آقای مورلی

درصد کاهش تستوسترون آزادپیدامی کنند، که این  51وTotal درصدکاهش سطح تستوسترون 11

علی رغم شناخت تأثیر  .ناشی ازافزایش ظرفیت اتصال گلوبولین به هورمون باشد می تواند اختالف

ای جنسی، هنوز مکانیسم دقیق آن در رابطه با فیزیولوژی نعوظ تغییرات تستوسترون بر روی فعالیت ه

 . شناخته شده نیست

نظیر افرادی که به ) ی که سطح هورمونی آنها کاهش یافتهتحقیقات نشانگر این موضوع است که بیماران

در صورت جایگزین کردن هورمون تستوسترون موجب ( هر دلیلی بیضه های آنها بر داشته شده ا ست

نکته بسیار مهم دیگر اینکه با مطالعاتی که بر روی . بهبودی در وضعیت نعوظ خود می گردند احساس

که چنانچه بیضه های حیوان را خارج نمایند، سنتز نیتریت اکساید  است ثابت شده، حیوانات انجام شده 

. در آلت حیوان کاهش می یابد، که این موضوع ارتباط بین اختالالت هورمونی و نعوظ را نشان می دهد
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این بیماری . نیز می تواند باعث اختالل در نعوظ گردد  1تغییرات هورمونی دیگر نظیر هیپرپروالکتینمی

وجود می آید، اختالالتی را در فعالیت ه دلیل تومورهای هیپوفیز و یا در پی مصرف داروها به بکه عمدتاً 

نعوظ ، بزرگ کاهش میل جنسی، ناباروری، اختالل در. وجود می آورده های جنسی و یا تولید مثل ب

 .ها وخارج شدن شیر ازپستان ازعالئم بیماری می باشند شدن پستان

ند از طریق مهار هورمون آزاد کننده گنادوتروپین، موجب کاهش سطح هیپرپروالکتینمی می توا

 .تستوسترون سرم گردد

هر چند آمار  ،عالوه بر دیابت، اکثر بیماری های اندوکرین نیز می توانند باعث ناتوانی جنسی گردند

و  9لنیک در مطالعه ای که توسط. دقیقی از شیوع ناتوانی جنسی در این نوع بیماران و جود ندارد

نفر از افراد با ناتوانی جنسی صورت گرفت علت ارگانیک، سایکو ژنیک، توأم یا نا  957همکارانش بر روی 

شیوع اختالل در محور هیپوتاالموس، . درصد بوده است 1/95و  1/11در صد  9/15مشخص به ترتیب 

نفر آنها ارتباط مستقیم  11بوده است که تنها در ( نفر15)درصد  5/11هیپو فیز، و گنادها در این مطالعه 

همانطور که قبالً اشاره شد تستوسترون آندروژن اولیه ای می باشد . با نا توانی جنسی وجود داشته است

نقش بسیار  FSHدر حین بلوغ، . ترشح می گردد LHضه و با تحریک هورمون های لیدیک بی سلولکه در 

 FSHدارد ولی پس از بلوغ عمده نقش   LHبیضه به  لیدیگهای  تعیین کننده ای در حساس کردن سلول

 .ی باشدزمینه اسپرما توژنز مدر 

 (Hyperprolactinemia)هیپرپروالکتینمی 
باال رفتن پروالکتین . هورمون پروالکتین توسط هیپوفیز قدامی و تحت تأثیر هیپوتاالموس ترشح می شود

( گاالکتوره)ها  ردد، که موجب خروج شیر از پستانممکن است در افراد مبتال به تومور هیپوفیز مشاهده گ

دنبال مصرف دارو و یا بیماری های ه همچنین این بیماری ممکن است ب. شود و هیپو گنادیسم می

بیمار مرد مبتال به  91در بررسی  1966و همکارانش در سال  1فرانک در مطالعه آقای. کلیوی ظاهر شود

طور ه ب. نفر دارای ناتوانی جنسی بوده اند 1تومور هیپوفیز که افزایش ترشح پروال کتین داشته اند، تعداد 

صورت روتین ه کلی اندازه گیری سطح پروالکتین سرم برای بیمارانی که دچار نا توانی جنسی هستند ب

 .دشو توصیه نمی

 اختالل عملکرد تیرو ئید

. مشخص نیست که بیماری های تیروئید تا چه حد ممکن است سبب اختالل در مسائل جنسی شوند

افرادی . هیپوتیروئیدی و هیپرتیروئیدی هر دو می توانند موجب ناتوانی جنسی و اختالل در نعوظ شوند

و اثرات حاصله از آن ممکن است دچار  علت افزایش پروالکتینه که مبتال به هیپوتیروئیدی می باشند ب

در این  .گرددناتوانی جنسی  نیز می تواند موجب سبب اختالل در نعوظ شوند، هیپرتیروئیدی پنهان

، سطح تستوسترون سرم افزایش (TEBG)به تستوسترون   هعلت افزایش گلوبولین متصل شونده حالت ب

 LHهمچنین سطح استرادیول آزاد و . یافته ولی میزان تستوسترون آزاد خون در حد طبیعی باقی می ماند

در نتیجه این تغییرات ممکن است ژنیکو ماستی و اختالل در تولید اسپرم،  .نیز افزایش نشان می دهد
                                                 
1
 Hyperprolactinemia 

2
 Nickel 

3
 Frank 
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پرتیروئیدی شایع ترین اختالل جنسی کاهش میل در هی. کاهش میل جنسی و اختالل در نعوظ پدید آید

نظر ناشی از افزایش سطح استروژن در گردش می باشد، که این خود نیز گاهی ه جنسی است، که ب

 . اختالل در نعوظ را هم سبب می گردد

 (Iatrogenic)تروژنیك علل ایا

اعمال . وانی جنسی گردندبرخی از اعمال جراحی و مصرف انواع زیادی از داروها می توانند منجر نات

جراحی از طریق اختالل در اعصاب، خون رسانی و یا آسیب به اعضایی که موجب نعوظ می گردد، سبب 

علت آسیب اعصاب ه طور مثال در جراحی ستون فقرات یا مغزممکن است به ب. بروز این عارضه می شوند

احی های وسیع لگنی جهت تومورها و جر. آوران و وابران مرتبط با نعوظ نا توانی جنسی اتفاق افتد

که در پی آن ممکن است شبکه عصبی لگنی که در قسمت قدامی خارجی  جراحی عروق آئورتوایلیاک

مطا لعات نشان می دهند نه تنها خود بیماری . رکتوم قرار دارد آسیب ببیند، از علل ایا تروژنیک می باشد

برای . عمل و یا شانس بهبودی این افراد مؤثر است بلکه تکنیک عمل نیز در میزان شیوع عوارض پس از

مثال در گذشته بسیاری از گزارش ها در مورد جراحی رادیکال رکتوم نمایانگر شیوع باالی ناتوانی جنسی 

درصد مبتالیان  91تا  71در این افراد بود ولی امروزه با تغییر در تکنیک عمل و حفظ اعصاب اتو نوم، 

 111همچنین در اعمال جراحی رادیکال پروستا تکتومی در گذشته تا . اشندقادر به حفظ نعوظ می ب

درصد افراد دچار نا توانی جنسی می شدند ولی با تکنیک های جدید توانسته اند میزان توانایی جنسی را 

 .درصد رسیده است 61تا  11افزایش دهند که این آمار به 

بستگی به حجم تومور، تکنیک عمل و سن بیمار  حفظ توانایی جنسی در عمل رادیکال پروستاتکتومی

ذکر است که صدمه اعصاب لگنی موجب کاهش نعوظ خود به خود و یا شبانگاهی و در ه الزم ب. دارد

. نتیجه کاهش اکسیژناسیون اجسام غاری می شود، که به اختالل در عملکرد عضالت صاف آنها می انجامد

 باعث حفظ نعوظِِ E1با مطالعات اخیر این تئوری بیشتر تقویت می شود، زیرا تزریق منظم پروستاگالندین 

 1در جراحی وسیع تومورهای مثانه یا رادیکال سیستکتومی. دشودر برخی از این افراد پس از جراحی می 

که در آن مثانه و پروستات از بدن خارج می شوند با تکنیک های جدید توانسته اند در برخی افراد توانائی 

تراشیدن پروستات از  افرادی که تحت عمل جراحی پروستات به روش. جنسی را پس از عمل حفظ کنند

درصد آنهائی که سابقه ناتوانی جنسی نداشته اند، دچار ناتوانی  11تا  5 قرار می گیرند TURP))مجرا 

که البته علت احتمالی ناتوانی جنسی در این بیماران، ضایعه به عصب کاورنوزال درپی . جنسی می شوند

نظر می رسد که مسائل سایکوژنیک نیز از عوامل ه ولی ب. ایجاد حرارت باالی دیاتردرهنگام عمل می باشد

قرار می  بیمارانی که تحت عمل جراحی برش گردن مثانه. می باشدTURP مؤثر در ناتوانی جنسی پس از

در افرادی که تحت عمل جراحی . درصد است 7/1گیرند، میزان بروز ناتوانی جنسی در آنها 

در . می باشد درصد 15/ 7 یشیوع ناتوانی جنسپروستاتکتومی به روش رتروپوبیک قرار می گیرند 

 صورت دوطرفه جلوگیری شود،ه صورتیکه در عمل رادیکال پروستاتکتومی از صدمه به اعصاب کاورنوزال ب

 در صورت حفظ اعصاب همچنین. درصد افراد پس از عمل توانایی جنسی خود را حفظ می کنند 17تا 71

هر چند در  .از دست نخواهند داددرصد افراد توانایی جنسی خود را  19صورت یک طرفه ه ب کاورنوزال

                                                 
1
 Radical cystectomy 
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نظر می رسید رادیوتراپی می تواند انتخاب مناسبی برای جایگزینی عمل رادیکال ه گذشته ب

درصد موارد این افراد دچار نا  71تا  11پروستاتکتومی باشد ولی مطالعات جدید نشان داده است که 

گزارشات در مورد جراحی خوش خیم پروستات در صد ایجاد ناتوانی جنسی را در . سی می شوندتوانی جن

طور میانگین ه که در آنها ب طور متفاوت نشان می دهده ب TURPپروستا تکتومی پرینئال، سوپراپوبیک و 

اد آن هر چند مکانیسم دقیق ایج .درصد گزارش شده است 5و 11و99 شیوع نا توانایی جنسی به ترتیب

تصورات بیمار نیز از عوامل ایجاد آن  نظر می رسد مسائل سایکوژنیک وه هنوز مشخص نیست ولی ب

 .باشند

و   1از دیگر اعمال جراحی که باعث ناتوانی جنسی می گردند اعمال جراحی مجرا نظیر یورتروتومی

قطع عصب در ناحیه علت ه در یورتروپالستی احتماالً ناتوانی جنسی ب. می باشد 9یورتروپالستی

های وریدی و لیک  های متعددی که باعث ایجاد کانال علت برشه مامبرانوس مجرا و در یورتروتومی ب

صورت دو طرفه ه انجام پیوند کلیه با استفاده از عروق ایلیاک داخلی ب. وریدی می گردد، ظاهر می شود

یماری پیرونی نیز ممکن است باعث درمان جراحی ب. درصد افراد باعث ناتوانی جنسی می گردد 75در 

ناتوانی جنسی گردد که شیوع آن در افرادی که در عمل آنها از گرافت استفاده می شود بیشتر از افرادی 

 .قرار می گیرند( بدون گرافت) Plicationاست که تحت عمل با تکنیک 

جراحت مثانه و  در افرادی که دچار شکستگی متعدد لگن می شوند چنانچه این شکستگی همراه با

ه این افراد در صورتیکه ب. درصد موارد ناتوانی جنسی مشاهده می گردد 51مجرای خلفی ادرار باشد در

طور اورژانس تحت ترمیم مجرا قرار گیرند، درصد ناتوانی جنسی در آنها بیشتر خواهد شد که علت آن 

  .ممکن است قطع عصب کاورنوزال ویا صدمات عروقی در حین عمل باشد 

افرادی که تحت عمل اسفنگتروتومی درصد  61. اسفنگتروتومی نیز می تواند سبب ناتوانی جنسی گردد

لذا پیشنهاد می شود . قرار گرفته اند به درجات مختلفی از ناتوانی جنسی مبتال می گردند 9و  1ساعت 

مل به مقدار زیادی صورت گیرد، تا احتمال ناتوانی جنسی پس از این ع 19که اسفنگتروتومی در ساعت 

 .کاهش یابد

درصد افرادی که دچار انسداد شریان آئورتوایلیاک هستند، مبتال به ناتوانی جنسی می باشند و در  11

ه درصد این افراد کماکان توانایی جنسی خود را ب 11تا  91بین   1صورت عمل جراحی بازسازی عروقی

دست نمی آورند، که یکی از علل تداوم مشکالت جنسی پس از عمل، دستکاری اعصاب اتونومیک آن 

ضایعات عصبی ایجاد شده در پی این عمل جراحی . ناحیه و ایسکمی ایجاد شده ناشی از آن می باشد

در پی  کهمی تواند سبب اختالل در بسته شدن گردن مثانه که در پی آن اختالل در انزال شود  همچنین 

 .شودمی Emission و یا سبب از بین رفتن   1مایع منی به داخل مثانه برگشت می کند آن

 

 

 

                                                 
1
 Urethrotomy 

2
 Urethroplasty 

3
 Revascularization 

4
 Retrograde ejaculation 



 50 

 Neurogenic))علل عصبی

دنبال هماهنگی عصبی و همودینامیک تحت کنترل عوامل روحی ه همانگونه که در ابتدا اشاره شد نعوظ ب

هیپوکامپ در مغز در ایجاد تمایالت جنسی و نعوظ هسته های پاراونتریکوالر و  .وجود می آیده روانی ب

هر بیماری که باعث اختالل در عملکرد مناطق فوق گردد نظیر سکته مغزی، . نقش مهمی ایفا می کنند

از . وجود آورده عفونت های مغز، تشنج تمپورال و بیماری پارکینسون، می تواند در ایجاد نعوظ اختالل ب

تالل در نعوظ می گردد، می توان به تومورها، بیماری آلزایمر، تروما و دیگر ضایعات مغزی که باعث اخ

ضایعات وارد شده به نخاع نیز نقش مهمی در اختالالت نعوظ بازی می . اشاره کرد Shy-dragerبیماری 

درصد  95در . شدت و وضعیت ناتوانی جنسی به محل جراحت و وسعت ضایعه مرتبط می باشد. کنند

نورون های پاراسمپاتیک . ت کامل نخاع فوقانی نعوظ رفلکسوژنیک مشاهده می شودبیماران با ضایعا

دارای ناتوانی ( لومبار)افراد با ضایعه نخاعی تحتانی . ساکرال نقش زیادی در نعوظ های رفلکسوژنیک دارند

الیان درصد مبت 91این بیماران نعوظ رفلکسوژنیک وجود ندارند ولی . جنسی با ماهیت متفاوت می باشند

درصد افرادی که ضایعه کامل دارند، دارای نعوظ سایکوژنیک می  96که ضایعات ناقص داشته باشند و 

این افراد هیچگاه با تحریک موضعی دچار نعوظ نمی شوند و از این جهت دارای پیش آگهی بسیار . باشند

وژنیک در افراد با ضایعات علت وجود نعوظ سایک. بد هستند، در این مبتالیان انزال نیز از بین می رود

علت تحریک اعصاب سمپاتیک که از رشته های عصبی پیش عقده ای نخاع در ه نخاعی ممکن است ب

 .سطح توراسیک تحتانی و کمری فوقانی سر چشمه می گیرند، باشد

های نخاعی می باشد که موجب اختالل در نعوظ می گردد ولی  هر چند تروما شایع ترین علت جراحت

دیگر نظیر مولتیپل اسکلروزیس، ترانسورس میلیت، سیرنگو میلیا نیزمی توانند موجب اختالل در عوامل 

خصوص در افراد جوان می تواند سبب ضایعه به ه فتق دیسک کمری ب. نعوظ با منشاء نوروژنیک شوند

. ن برودطور ناگهانی از بیه که در نتیجه آن توانائی نعوظ ممکن است ب ریشه های اعصاب ساکرال شود

ترین علت های اختالل نعوظ با منشاء عصبی وارد شدن ضایعه به اعصاب کاورنوز در حین  یکی از شایع

ولی همانطور که قبالً اشاره شد حفظ اعصاب و عروق یک طرف لگن . اعمال جراحی وسیع لگنی می باشد

 . و پروستات معموالً می تواند توانائی جنسی را در فرد همچنان حفظ نماید

گونه ای که حتی در مورد قطع ه بروز نا توانایی جنسی در پی ترومای مستقیم به آلت بسیار نادر است، ب

 .آلت پس از ترمیم جراحی میکروسکوپی آن توانائی جنسی می تواند به حالت طبیعی باز گردد

ه سرعت مطالعات نشان می دهند که احساس سطح پوست آلت با افزایش سن نه تنها کاهش می یابد بلک

این موضوع می تواند باعث . انتقال این احساس نیز از سطح آلت به مراکز عصبی باالتر نیز کم می شود

 . اختالل در ایجاد نعوظ گردد

های دیابت ، نروپاتی اورمیک و  از دیگر علل شایع با منشاء نوروژنیک و ابتالی اعصاب محیطی، بیماری

 .خواهد شد آمیلوئیدوز می باشند که به آنها اشاره

 (Spinal shock)شوک نخاعی 

در طول دوره . یکی از نکات مهم در افراد با شوک نخاعی توجه به وضعیت توانائی جنسی آنها می باشد

طور قابل ه های ژنیتال و تون اسفنگتر نیز ب رفلکس. شوک نخاعی هیچ فعالیت نعوظی مشاهده نمی شود



 51 

لذا تا زمان باز گشت کامل . طول انجامده آنها هفته ها بتوجهی کاهش می یابند که ممکن است بهبود 

شوک نخاعی و مشخص شدن سطح دقیق ضایعه نمی توان در مورد وضعیت توانائی جنسی فرد پیش 

 .گوئی دقیقی نمود

 Multiple Sclerosis (MS)مولتیپل اسکلروزیس 

لین در جسم سفید ساقه مغز و در افراد مبتال به بیماری مولتیپل اسکلروزیس به علت از دست دادن می

طور کامل یا ه درصد مبتالیان ممکن است ب 11طوری که ه ب. نخاع عالئم بالینی متفاوتی ایجاد می شود

. شدت ناتوانی جنسی نسبت مستقیم با طول مدت ابتال به بیماری دارد. نسبی دچار ناتوانی جنسی گردند

در مطالعات انجام شده بر روی . تشدید و یا بهتر شود البته در این افراد گاهی ممکن است ناتوانی جنسی

دچار واکنش های  MSتحریکات اعمال شده روی نخاع ساکرال مشخص شده است که مبتالیان به 

 .تأخیری در پاسخ دهی می باشند

 های دیگر نخاع بیماری

، اسپینا بیفیدا،  1های نخاع که می توانند سبب اختالالت جنسی گردند شامل سیفیلیس سایر بیماری

سیرنگومیلیا، اسکلروزهای جانبی نخاع، هرنی دیسک، تومورهای نخاع و اعمال جراحی روی نخاع برای 

. می باشد 9و کاهش فشار خون های با علت غیر مشخص ارتوستاتیک و بیماری شای دراگر تسکین درد

مردان میانسال را مبتال می این بیماری . سال باعث مرگ فرد می شود 11تا 5بیماری اخیر ظرف مدت 

کند و سبب اختالل عملکرد اتونومیک مانند اختالل در تعریق، اختالل در فعالیت اسفنگتر ها، افت فشار 

 .خون در حین فعالیت و ناتوانی جنسی می گردد

 های نیمکره مغز بیماری

موجب کاهش میل برداشتن لب فرونتال یا بیماری پارکینسون و درمان توسط الکتروشوک می تواند 

همچنین مبتالیان به سکته مغزی با . جنسی شود ولی تأثیرات آنها بر روی ناتوانی جنسی مشخص نیست

 .توجه به محل ضایعه در مغز و شدت و وسعت آن ممکن است به ناتوانی جنسی دچار شوند

 (Psychogenic )علل روانی

ت نعوظ ناشی از عوامل سایکولوژیک می باشد در صد علل اختالال 91تا مدتی قبل بر این باور بودند که 

بسیاری از عوامل . ولی اخیراً این نظریه رو به تغییر است و نقش عوامل ارگانیک در حال افزایش می باشد

روحی ممکن است با عث ناتوانی جنسی گردند که از جمله می توان به طالق، مرگ همسر، احساس نا 

ی و نبودن درک متقابل یمسر، عدم سازگاری در زندگی زناشوامیدی، از دست دادن سالمت فرد یا ه

ی رابطه مجدد و نگرانی در مورد سرنوشت یو عدم توانا دیگرنظیر امکان طالق مجددعوامل . اشاره کرد

 .فرزندان نیز می تواند از جمله عوامل روحی منجر به اختالالت جنسی به شمار آیند

راپی نفرین در افراد با نا توانی جنسی سایکوژنیک بیشتر مطالعات نشان داده است که سطح سرمی نو

علت اصلی افزایش نوراپی . ازسطح سرمی  افراد معمولی که ناتوانی جنسی سایکوژنیک ندارند، می باشد

نفرین، استرس باال و افزایش سطح ترشح کاتکوالمین ها و در نهایت تحریکات سمپاتیک است، که منجر 
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در . ف آلت و در نتیجه عدم شل شدن آنها در هنگام فعالیت جنسی می گرددبه افزایش تون عضالت صا

برخی موارد عوامل سایکوژنیک می توانند در کنار عوامل ارگانیک قرار گیرند و باعث نا توانی جنسی فرد 

 .شوند

همانطور که قبالً اشاره شد مناطق مرتبط با نعوظ در هیپوتاالموس، سیستم لیمبیک و قشر خاکستری 

باعث ایجاد یا از  ،ها ی مهار کننده با تأثیر بر روی مراکز موجود در نخاع بسیاری از پیغام. مغز قرار دارد

دو مکانیسم احتمالی که مانع از ایجاد نعوظ در حین فعالیت جنسی . بین رفتن و یا مهار نعوظ می شوند

وسیله مرکز ه ده نعوظ توسط مغز بدر افراد با علل سایکوژنیک می گردد، تأثیر مستقیم اعصاب مهار کنن

مهاری سوپراساکرال و افزایش فعالیت اعصاب سمپاتیک می باشد که باعث افزایش سطح کاتکوالمین و در 

بررسی ها بر روی . نهایت افزایش تون عضالت صاف آلت و عدم ورود خون کافی به آلت می گردد

 . بین رفتن نعوظ در حیوان می شود حیوانات نشان داده است که تزریق کاتکوالمینها موجب از

از علل نا توانی جنسی با منشاء سایکوژنیک اولیه می توان سر کوب جنسی و سنت های مذهبی یا 

عنوان گناه یا غیر ه را ب خانوادگی قدیمی راکه در آنها مسائل جنسی مورد بحث قرار نگرفته اند و آن

توانی جنسی با منشأ سایکولوژیک ثانویه هر چند هنوز در مورد نا. معقول می دانند مورد اشاره قرارداد

نمی توان علت خاصی را برای آن تعیین کرد ولی احتماالً ناشی از ترشح مواد مختلفی در داخل بدن به 

. دالیل گوناگون نظیر اضطراب، استرس، ترس از شکست و دیگر مسائل محیطی و درونی اتفاق می باشد

صورت کاهش میل جنسی و یا عدم توانائی ه مشکل ایجاد شده می تواند بدر نا توانی جنسی سایکوژنیک 

های مختلف سکس تراپی در درمان این افراد کمک  کارگیری روشه ب. در حفظ هیجانات جنسی باشد

علت شرایط خاص فرد و یا شریک جنسی وی باشد ه کاهش میل جنسی ممکن است ب. زیادی می کند

ترس از حاملگی و . صورت دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرده بیماری بکه در این موارد الزم است 

استفاده جنسی در دوران کودکی، ترس در انجام سکس موفقیت آمیز،  ءبیماری های جنسی مقاربتی، سو

مقاومت های جنسی، نبودن جذابیت و افسردگی از دیگر علل اختالالت جنسی با منشأ سایکو ژنیک می 

 . باشند

 (Drug induced)ی یداروعلل 

ی می توانند باعث اختالل در نعوظ، کاهش میل جنسی و اختالل در انزال گردند، هر یبسیاری از مواد دارو

چند مکانیسم آن در بسیاری از موارد نا شناخته است و مطالعات کنترل شده در این زمینه کم انجا م 

یپتامینرژیک، نورآدرنرژیک، و دوپامینرژیک در نوروترانسمیترهای مرکزی شامل هیدروکسی تر. شده است

ی که از یعملکرد جنسی دخالت دارند و ممکن است با داروهای آنتی سایکوتیک و ضد افسردگی و دارو ها

طریق مرکزی باعث کاهش فشار خون می گردند تداخل نمایند و در عملکرد جنسی مرد اختالل ایجاد 

 .کنند

است و می تواند باعث  H2آنتاگونیست رسپتورهای هیستامینی ت که از جمله داروهائی اس 1سایمتیدین

این عارضه ناشی از عملکرد آنتی  نظر می رسد علته ب. کاهش میل جنسی و اختالل در نعوظ گردد
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داروها ی دیگری که می توانند در نعوظ اختالل . آندروژنی دارو و افزایش سطح پروالکتین سرم باشد

 .و داروهای با اثر آنتی اندروژنیک نظیر کتوکونازول و سیپروترون استات می باشندایجاد کنند استروژن ها 

می  کم و بیش بیماران را دچاراختالالت نعوظ کار می روند،ه داروهائی که برای درمان پرفشاری خون ب

و  1وپاداروهای سمپاتولیتیک مرکزی مانند متیل د.   دارو نما می باشدر براب 7کنند که این میزان حدود

. درصد مردان سبب اختالل در نعوظ  در می گردند 95تا 11روی هیبوتاالموس از طریق تأثیر  9کلونیدین

هیدروکسی تریپتوفان و  در نتیجه اختالل در نعوظ می  5موجب کاهش ذخیره کاتکوالمین ها و  1رزرپین

. تالل در انزال می شودهمچنین رزرپین از طریق ایجاد افسردگی نیز سبب ناتوانی جنسی و اخ. شود

داروهای ضد پر فشاری خون در برخی موارد از طریق تأثیر روی عضالت صاف آلت سبب اختالل در نعوظ 

بلوک کننده های آلفا . های کلسیم یکی از این گروه داروها هستند بلوک کننده های کانال. می گردند

انزال به داخل )انی جنسی و اختالل در انزال آدرنرژیک نظیر فنوکسی بنزامین و فنتوالمین نیز موجب ناتو

داروهای مهار کننده گیرنده های بتا آدرنرژیک بیشتر از طریق تأثیر محیطی موجب . می گردند( مثانه

 . اختالل در نعوظ می گردند

می توانند شرایط را برای   1عوارض مرکزی داروها نظیر اختالل در خواب، افسردگی و اثر تسکینی دارو

ترین عارضه را از نظر ایجاد اختالالت جنسی در  داروهای دیورتیک کم. اختالالت نعوظ فراهم سازدبروز 

که را ین آورنده پر فشاری خون یداروهای پا ،از مدرّهای تیازیدی. بین داروهای ضد پرفشاری خون دارند

مدرّهای کاهش دهنده پتاسیم  .سبب اختالل در نعوظ و کاهش میل جنسی می شوند می توان نام برد

این داروها می توانند . درصد افراد اختالل در  نعوظ ایجاد می کنند 11تا  1نظیراسپیرو نوالکتون در 

در برخی . درد در آنها گردند ایجاد ها و سبب کاهش میل جنسی گردند و موجب بزرگ شدن پستان

ون فقط از مدرّها استفاده می کردند دچار درصد افرادی که برای درمان افزایش فشار خ 11 ،مطالعات

 .ناتوانی جنسی بوده اند

طور تدریجی می توانند باعث از دست رفتن میل جنسی، نروپاتی ه بسیاری از داروهای ضد سرطان ب

 .محیطی، ناتوانی جنسی و کاهش شدید تعداد اسپرم ها گردند

و   Atenololمقایسه با مشابهات خود نظیری است که در یاز بتابلوکرها، پروپرانولول قوی ترین دارو 

Pindolol ، Metoprolol  در صد از موارد می تواند سبب  15این دارو در . باعث نا توانی جنسی می شود

ممکن است با تأثیر بر تون  Doxazosinبلوک کننده های رسپتورهای آلفا نظیر . اختالل در نعوظ  گردد

 . مهارکننده های آنژیوتانسین بر روی نعوظ تأثیر ندارند. دداعصاب سمپاتیک باعث بهبودی نعوظ گر

 .بنزو دیازپین ها و مپروبامات باعث کاهش میل جنسی و همچنین سبب ناتوانی جنسی می گردند

درصد  11کلو فیبرات از جمله داروهایی است که جهت درمان هیپرلیپیدمی مصرف می گردد که در  

ها می توانند سبب ناتوانی جنسی و کاهش میل جنسی و  بخش آرام. افراد باعث ناتوانی جنسی شده است

اختالل در انزال شوند که این عارضه ناشی ازاثرات تسکینی ، باال رفتن پروالکتین و تأثیر بر روی سیستم 
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به درجات مختلف سبب نا توانی  تمامی داروها ی ضد افسردگی. اتونومیک و اعصاب مرکزی می باشد

 .جنسی، و تأخیر در ارگاسم یا از بین رفتن ارگاسم می گردند جنسی، کاهش میل

ی آنها یعلت بیماری های قلبی عروقی از دارو های مربوطه استفاده می کنند، آشناه در بین افرادی که ب

 ،ی است و حتی در برخی از این مواردیبا عوارض ناتوانی جنسی ناشی از آن داروها موضوع شایع و آشنا

تعداد زیادی از داروها می توانند در پی . ی جنسی خود دارو را کنار می گذارندیافراد برای برگشت توانا

درصد علل ناتوانی  95طوری که ممکن است تا ه سبب اختالل در نعوظ گردند، ب، عوارض نا خواسته 

داروها عمدتاً با دو . ی باشدیجنسی در افرادی که به کلینیک های ناتوانی جنسی مراجعه می کنند، دارو

 : مکانیسم سبب ایجاد این اختالل می گردند

 تداخل با نورواندوکرین مرکزی -1

 .تداخل با کنترل نروواسکوالر موضعی بافت عضالنی صاف آلت -9 

بروز اختالالت عملکرد جنسی شایع است   1در صورت استفاده از داروهای ضد افسردگی و ضد سایکوتیک

با نروترانسمیترهای مرکزی، هیدروکسی تریپتامینرژیک، نورآدرنرژیک و دوپامینرژیک  که از طریق تداخل

 .حاصل می شود

داروهای آنتی سایکوتیک می توانند سبب کاهش میل جنسی گردند، که خود موجب تشدید اختالل در 

تی سایکوتیک از این داروها گاهی سبب اختالل در انزال نیز می شوند، و تأثیر داروهای آن. نعوظ می شوند

 یبه استثنا. طریق اثر مرکزی آنتی دوپامینرژیک، اثر آنتی کولینرژیک و آزاد سازی پروالکتین می باشد

تری سیکلیک، هتروسیکلیک، مهار )ها  ، تقریباً چهار گروه اصلی ضد افسردگی 1و بوپروپیون 9ترازودون

می توانند موجب اختالل  (مین اکسیدازکننده های اختصاصی برداشت سروتونین و مهارکننده های مونوآ

 . در نعوظ و انزال گردند

 سیگار

مصرف سیگار موجب بیماری آترواسکلروز و . سیگار از عوامل شناخته شده اختالالت نعوظ می باشد

هر .  علت کاهش جریان خون ورودی آلت موجب ناتوانی جنسی می گردده انقباض عروق می شود و ب

( درصد 1/7درصد در مقابل  9/11)در افراد سیگاری و غیر سیگاری فرقی ندارد  چند شیوع ناتوانی جنسی

ولی چنانچه زمینه های قلبی عروقی وجود داشته باشد، سیگار باعث افزایش قابل توجه شیوع آن می 

درصد آنها مشاهده  57در افرادی که همراه با مشکالت قلبی سیگار می کشیدند، ناتوانی جنسی در . شود

 91، در حالیکه در افرادی که سیگار نمی کشند و مشکالت قلبی داشتند میزان ناتوانی جنسی می شد

در . شواهد نشان می دهد سیگار باعث قوی تر شدن عوارض جانبی داروها نیز می گردد. درصد بوده است

 د که خطر ناتوانی جنسی درشساله صورت گرفت مشخص  51تا  11مطالعه وسیعی که بر روی افراد 

علت ه مکانیسم تأثیر سیگار بر روی ناتوانی جنسی احتماالً  ب. درصد افزایش می یابد 51افراد سیگاری 

 .تأثیر بر روی جریان خون آلت می باشد

                                                 
1
 Antidepressants - Antipsychotics 

2 Trazodon  
3 Bupropion  



 55 

انجام داد با انجام آنژیوگرافی انتخابی شریان پوندال مشخص شد 1991در سال  1روزندر مطالعه ای که 

می  که افراد سیگاری دارای افزایش ضایعات آترواسکلروز در عروق پودندال داخلی و شریان دورسال آلت

ن کشید. در مطالعات مختلف نشان داده شده است که سیگار خطر ناتوانی افراد را دو برابر می کند. باشند

درصدمی  11درصد به  11سیگار در افرادی که دچار نارسائی قلبی هستند باعث افزایش ناتوانی جنسی از 

 5/6همچنین در افرادی که داروهای ضد پرفشاری خون مصرف می کنند شیوع ناتوانی جنسی از . شود

 91ن میزان از درصد و در افرادی که از داروهای گشاد کننده عروق استفاده می کنند ای 91درصد به 

مکانیسم اصلی تأثیر سیگار ناشی از تأثیر تخریبی آن بر روی بافت اندوتلیال . درصد می رسد 59درصد به 

همچنین مطالعات بر روی حیوانات نشان داده است که مکانیسم انسداد وریدی در حین . آلت می باشد

سیگار سبب . نیز می شود همچنین باعث کاهش جریان خون شریان ؛نعوظ دچار اختالل می گردد 

در آندوتلیوم عروق می گردد و نیز با تخریب نیتریت اکساید های آزاد شده  (NO)کاهش نیتریت اکساید 

موجب ایجاد ترکیبات سوپر اکساید می شود که سبب افزایش تون عضالت صاف عروق و در نتیجه کاهش 

  ر که موجب ناتوانی جنسی می گرددطور کلی عوارض سیگاه ب. خون ورودی آلت و عدم نعوظ می شود

، افزایش تجمع پالکت ها، آزاد شدن اسیدهای چرب آزاد و 9شامل افزایش قدرت لخته شدن خون

 . ها و اثر مستقیم و سمّی نیکوتین و منوا کسید کربن بر دیواره عروق است کاتکوالمین

ه صرف سیگار می تواند بد که مشو همکارانش صورت گرفت مشخص  1اونماندر مطالعه ای که توسط 

علت نشت وریدی و عدم ه دنبال آن به طور مستقیم در عضالت صاف اجسام غاری ضایعه ایجاد نماید و ب

همچنین مشخص شده است که افرادی که بیشتر از دو بسته . انسداد مناسب وریدها، نعوظ اتفاق نیفتد

که این موضوع می تواند ناشی از  تری دارند سیگار در روز مصرف می کنند نعوظ های شبانه ضعیف

های  بدیهی است کمبود اکسیژن سبب ضایعات سلول. کاهش فشار اکسیژن در اجسام غاری باشد

نیکوتین از مواد بسیار مهمی است که در سیگار وجود دارد و . اندوتلیال و در نهایت فیبروز آلت می شود

حیح عضالت اجسام غاری شود که منجر به می تواند باعث کاهش جریان خون شریانی و عدم عملکرد ص

دلیل عدم بسته شدن وریدها سبب ناتوانی جنسی ه این فرایند در نهایت ب. می گردد شل شدن عضالت

رابطه معکوس بین نعوظ های شبانه در هر  1999و همکارانش در سال   Hirshkowitzدر مطالعه . می شود

افرادی . دو قسمت سفتی و مدت زمان آن و تعداد سیگاری که فرد در روز استفاده می کند مشاهده شد

 .ترین نعوظ ها می باشند ترین و کوتاه سیگار در روز مصرف می کنند دارای ضعیف 11که بیش از 

 الکل

علت اثر منبسط کنندگی عروق سبب بهتر شدن نعوظ گردد و ه الکل ممکن است ب هر چند مصرف کم

همچنین سبب کاهش اضطراب و در نتیجه بهبود عملکرد جنسی شود ولی مصرف مزمن و دراز مدت 

الکلیک های مزمن ممکن است به نارسائی . الکل اثرات تخریبی قابل توجهی بر روی فعالیت جنسی دارد

. ه این خود سطح تستوسترون سرم را کاهش و سطح استروژن سرم را افزایش می دهدکبد مبتال شوند ک

پلی نوروپاتی که در الکلیک . علت عوامل هورمونی خواهد بوده حاصل دو پدیده فوق اختالل در نعوظ ب

                                                 
1
 Rozen 

2
 Hypercoagulopathy 

3
 Unemann 
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این افراد اضافه بر علت قبلی به . های مزمن مشاهده می شود، می تواند اعصاب آلت را نیز در بر گیرد

مصرف زیاد الکل موجب اثر تسکینی مرکزی . دلیل مکانیسم نروژنیک نیز دچار ناتوانی جنسی می گردند

شیوع . شده که در نتیجه کاهش میل جنسی و ناتوانی جنسی موقت و گذرا را به همراه خواهد داشت

 علت روشه ب احتماالً، این تغییر در آمار. درصد گزارش شده است 71تا  1ناتوانی جنسی به علت الکل 

ی یک ریسک فاکتور با ینظر نمی رسد که سیروز به تنهاه ب. های متفاوت در ارزیابی بیماران می باشد

. بیماری های دیگر کبدی نظیر هموکروماتوز نیز می توانند سبب ناتوانی جنسی گردند. اهمیت باشد

 .ان ناتوانی جنسی ایجاد کننداز مواد دیگری هستند که ممکن است در مرد Cannabisکوکائین، تریاک، و 

 

 های سیستمیك سن و بیماری

درصد از بیماران با دیابت شیرین  51حدود . عملکرد جنسی با افزایش سن در افراد سالم کاهش می یابد

همچنین بیماری هایی که برروی عروق کوچک تأثیر می گذارند، ممکن . مزمن اختالل در نعوظ دارند

کاورنوز و سلول های اندوتلیال را متأثر سازند، که در نتیجه آن نروترانسمیترها است پایانه های عصبی 

پر فشاری خون، آترواسکلروزیس، نارسائی مزمن کلیه ها و هیپرلیپیدمی از دیگر بیماری . کاهش می یابند

افرادی که به . های سیستمیک هستند که سبب کاهش نعوظ و ایجاد نا توانی جنسی در فرد می شوند

های شدید ریوی مبتال می باشند اغلب دچار تنگی نفس به هنگام تماس جنسی می شوند که  یماریب

افراد مبتال به درد قفسه سینه، نارسائی قلب و . خود یک منشاء ایجاد اضطراب در این بیماران می باشد

اشی از د که علت این بیماری می تواند نشونسکته های قلبی نیز ممکن است دچار ناتوانی جنسی 

های سیستمیک دیگر نظیر سیروز  بیماری. ی های شریانی عروق آلت باشدیاضطراب، افسردگی و یا نارسا

ی های جنسی ناشی از کهولت ی، ناتوانا(های اجسام غاری را مبتال کرده باشد که بافت)کبد، اسکلرودرمی 

ثیر گذاری بر روی سیستم آمیلوئیدوز با تأ. ندشوسن و ضعف شدیدمی توانند باعث اختالل در نعوظ 

صورت ارثی دچار این ه این بیماری اغلب در افرادی که ب. اعصاب اتونوم باعث ناتوانی جنسی می گردد

عنوان یکی از علل ناتوانی جنسی مطرح ه را ب مشکل شده اند به چشم می خورد و از این رو می توان آن

 .اغلب اوقات منجر به مرگ می شودلیه نارسائی کاست و  وز آهسته دسیر بیماری آمیلوئیل. کرد

 یابتد

همچنین در افراد . درصد مردان مبتال به دیابت دچار اختالل در نعوظ هستند 65درصد تا  15تقریبا 

اختالل  ،در برخی از موارد. دیابتی اختالالت جنسی در سن پائین تری عالئم خود را نشان می دهد

با افزایش سن احتمال وقوع اختالالت نعوظ دراین . ت باشدجنسی می تواند اولین عالمت بیماری دیاب

 15آمارها نشان می دهند شیوع ناتوانی جنسی در افراد دیابتی در سنین . بیماری بیشتر می شود

درصد می باشد که  11درصد و  51درصد،  11درصد،  91درصد،  5/6سالگی به ترتیب  61،71،51،11و

در مطالعاتی که توسط سونوگرافی داپلر در . د غیر دیابتی جامعه می باشدبرابر باالتر از افرا 5تا  9حدود 

شریان آلت دچار نارسائی بوده است و در  ،درصد موارد 65مردان دیابتی انجام شده است، بیشتر از 

ه بنابراین ب. بررسی های بافتی تغییراتی درعضالت صاف اجسام غاری و اندوتلیوم عروق مشاهده شده است

. مراحل انتهائی پاتوفیزیولوژی اختالل نعوظ در افراد دیابتی است ،رسد که تغییرات عروقینظر می 
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خودی خود می تواند موجب اختالل در نعوظ ه اختالالت عصبی نیز در افراد دیابتی مشاهده می شود که ب

از افراد طبیعی می های بولبوکاورنوز طوالنی تر  زمان انتقال امواج در اعصاب پودندال و نیز رفلکس. گردد

همین دلیل اختالالت نعوظ اغلب زودترین و شایع ترین عالمت بالینی عصبی بافتی اتونوم در ه ب. باشد

 .افراد دیابتی است

 111تا  911در مطالعات انجام شده بر روی افراد با ناتوانی جنسی شانس مثبت شدن تست تحمل گلوکز 

ناتوانی جنسی دارای دیابت تشخیص داده نشده می باشند، که  درصد افراد با 19. تر می باشد برابر بیش

کنترل دقیق قند . می توان گفت ناتوانی جنسی تنها عالمت بالینی دراین گروه افراد دیابتی بوده است

خون باعث باز گشت توانمندی جنسی در افراد دیابتی دچار اختالالت جنسی نمی گردد ولی موجب کند 

. در افراد دیابتی می شود که هنوز عالئم اختالل نعوظ در آنها پدیده نیامده استشدن سیر ناتوانی جنسی 

درصد افراد دیابتی که ناتوانی جنسی دارند دارای انزال طبیعی می باشند ولی ممکن است، برخی  91

 .مبتالیان دچاربرگشت انزال به داخل مثانه شوند

ها تفاوت قابل  نشان می دهد که این هورمون FSHو  LHهای تستوسترون، پروالکتین،  بررسی هورمون

مطالعات بافتی نشان داده است که . توجهی در افراد دیابتی با اختالالت جنسی و افراد غیر دیابتی ندارند

افراد دیابتی و افراد مسن دارای درصد باالتری از ضایعات فیبروتیک در شریان کاورنوز بوده اند که با 

 .ان همراه بوده استکلسیفیکاسیون و تنگی شری

 

 هیپرلیپیدمی و آترسکلروز

دیواره شریانچه ها می باشد که باعث کاهش جریان  بر ناشی از رسوب چربی ،هپیرلیپیدمی و آتروسکلروز

هیپرلیپیدمی . به وجود می آیددنبال اختالل در نعوظ از نوع شریانی ه و ب می شود خون در اجسام غاری

های آندوتلیال  یم سبب اختالل در عملکرد عضالت صاف کاورنوز و سلولطور مستقه همچنین می تواند ب

در مطالعات بر روی حیوانات مشخص شده است که آتروسکلروز و . آزاد کننده نیتریک اکساید گردد

افزایش کلسترول خون سبب کاهش تولید نیتریک اکساید و افزایش تولید پروستاگالندین های انقباضی و 

  .دد که همگی سبب اختالل در شل شدن عضالت صاف می شوندترومبوکسان می گر
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 افزایش فشار خون

گرچه پر فشاری . استعنوان یکی از ریسک فاکتورهای ایجاد اختالل در نعوظ مطرح ه پر فشاری خون ب

می  ها می شوند به تنهائی سبب اختالل در نعوظ نمی شود ولی ضایعات همراه که موجب تنگی شریان

 .ندشوتوانند موجب کاهش جریان خون در آلت 

 ها سرطان

ها مانند سرطان پروستات، آلت، بیضه، روده ها، مثانه و خون می توانند سبب ناتوانی  برخی از سرطان

های هر یک از اعضای جنسی فرد یا همسرش موجب کاهش میل جنسی و تأثیر  سرطان. جنسی گردند

طور مستقیم ناشی از ضایعات عصبی ه این اثرات ممکن است ب. خواهد شد دو طرفدر فعالیت جنسی 

صورت مشکالت روانی جنسی با تأثیر برروی تصویر ذهنی فرد از ه و یا ب( مانندجراحی های وسیع لگن)

نها   های آ ی که کلستومی شده اند یا پستانیها  خانم. وجود آیده بدن خود و کاهش اعتماد به نفس ب

ه شده است و یا تحت عمل جراحی برداشتن رحم قرار گرفته اند ممکن است طی عمل جراحی برداشت

 .تر دچار حالت اخیر گردند بیش

 چاقی

علت ابتالی افراد چاق به بیماری ه نظر نمی رسد چاقی به تنهائی موجب ناتوانی جنسی شود ولی به ب

 .تری دارد این افراد شیوع بیشهای عروقی یا دیابت، ابتال به ناتوانی جنسی در  های دیگر مانند بیماری

ها و آتروم ها ی عروقی در فرد می  ی جنسی از طریق کاهش ایجاد پالکیورزش باعث حفظ تواناورزش

همچنین افزایش شادابی و نشاط در ورزشکاران در کاهش ناتوانی جنسی با منشأ روحی روانی نقش . دشو

علت تحت فشار ه غیر استاندارد می تواند ببازی های  ودوچرخه سواری های طوالنی مدت  .مهمی دارد

 فرد را به اختالالت جنسی مبتال سازد ،قرار گرفتن عروق ناحیه پرینه

 (Arthritis)آرتریت

 51آرتریت های مزمن یکی از ریسک فاکتورهای مهم ناتوانی جنسی می باشند و ناتوانی جنسی در 

علت آن رنج وخستگی روحی ناشی از بیماری نظر می رسد که ه می گردد که ب درصد مبتالیان مشاهده

 باشد

 های عفونی بیماری

علت ترس انتقال از طریق همسر و یا تأثیر مستقیم مانند درد در پی ه های عفونی ب برخی از بیماری

طور مثال در افرادی که بیماری ایدز دارند ه ب. التهاب اعضای تناسلی سبب ناتوانی جنسی می گردد

 .و میل جنسی گزارش شده استکاهش فعالیت جنسی 

 ی مزمن کلیهینارسا

طبق یک بررسی انجام . شمار می روده نارسائی مزمن کلیه یکی دیگر از عوامل ایجاد اختالل در نعوظ ب

عوامل مختلفی در ایجاد ناتوانی . درصد بیمارانی که دیالیز می شوند ناتوانی جنسی دارند 51حدود  ،شده

های انسدادی  درصد این بیماران، بیماری 61در . مزمن کلیه دخالت داردی یجنسی در افراد با نارسا

علت ه همچنین ب. درصد افراد اختالل در انسداد ورید ها مشاهده شده است 91شریان کاورنوز و در 

ین بودن سطح یپا. اختالالت هورمونی کاهش میل جنسی نیز به اختالالت نعوظ اضافه می شود
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و پروالکتین در بیماران  LHهای لیدیک و نیز افزایش  کاهش فعالیت سلولعلت ه تستوتسترون سرم ب

از علل دیگر . ممکن است در حد طبیعی باقی بماند FSH. ی کلیه مشاهده می شودیمبتال به نارسا

دلیل عوارض ه و ممکن است باین افراد است  ناتوانی جنسی در بیماران دیالیزی مصرف داروهای متعدد

استفاده از داروهای کاهش دهنده فشارخون و داروهای ضد . اختالل در نعوظ شوندی دچار یدارو

 . دشومی تواند باعث اختالالت جنسی  افسردگی که این بیماران مصرف می کنند

بیوپسی بیضه ها تغییرات وسیعی را در سطح اسپرماتوژنز نشان می دهد که نمایانگر اثر سمی اوره روی 

همچنین افزایش اوره باعث کاهش فعالیت جنسی از . ت بیضه ها می باشدبافت بیضه و کاهش فعالی

در این افراد سرعت انتقال . روی سیستم اندوکرین و اعصاب حسی و محیطی می شود طریق تأثیر بر

افرادی که در منزل دیالیز می . جریان های عصبی کاهش یافته و رفلکس بولبوکاورنوز نیز از بین می رود

ی جنسی در وضعیت بهتری یافراد ی که در بیمارستان دیالیز می شوند از نظر تواناشوند نسبت به 

می توان فعالیت جنسی آنها  ،وسیله اریتروپوئتینه افراد دیالیزی ب( آنمی ) با درمان کم خونی.  قراردارند

 . را بهبود بخشید

وانائی جنسی اظهار رضایت درصد افرادی که تحت عمل جراحی پیوند کلیه قرار گرفته اند از نظر ت 91

دراین افراد سطح تستوتسترون سرم به حالت طبیعی بر می گردد، که . تری پس از پیوند داشته اند بیش

باعث بهبود فعالیت جنسی خواهد شد، ولی در صورت ادامه ناتوانی جنسی پس از پیوند کلیه، احتمال 

. باشد  1انتها به انتهاناشی از آناستوموز عروقی علت اختالل در جریان خون شریانی ه دارد ناتوانی جنسی ب

به همین دلیل امروزه توصیه می شود در صورت نیاز به عمل جراحی پیوند کلیه برای بار دوم ، آناستوموز 

 .انجام شود 9صورت انتها به پهلوه ب

 (Diagnosis of erectile dysfunction)تشخیص اختالالت نعوظ 

های علمی گسترده ای که در درمان موفق و قابل قبول ناتوانی جنسی در دهه  با اطالع جامعه از پیشرفت

اخیر صورت گرفته است، تعداد افرادی که جهت درمان به مراکز پزشکی مراجعه می کنند، نیز افزایش 

بدانند که باید های سریع و مناسب می باشد و پزشکان نیز  بیماران اغلب به دنبال درمان. یافته است

همچنین . متعددی می تواند در بروز آن دخیل باشند عواملناتوانی جنسی امر پیچیده ای است و درمان 

در بسیاری از . ارائه آموزش های الزم به بیمار نیز در این زمینه می تواند در درمان وی تأثیر زیادی بگذارد

حی روانی شود که مشابه های رو طور ثانویه باعث ایجاد بیماریه مواقع ناتوانی جنسی خود ممکن است ب

 .می باشد( بدون منشاء جنسی)های روحی روانی اولیه  بیماری

یا به شکل ارجاع تحت نظر  و صورت اولیهه تا چندی پیش اکثر بیماران مبتال به ناتوانی جنسی یا ب

ولی امروزه ، اغلب خدمات تشخیصی و . می شدندو درمان  معاینهمتخصصین کلیه و مجاری ادراری 

ی که در یدرصد نسخه ها 71نی توسط پزشکان عمومی به این بیماران ارائه می شود، به گونه ای که درما

 99درصد توسط متخصصین ارولوژی و  11آنها داروی سیلدنافیل تجویز شده توسط پزشکان عمومی ، 

ند نکبیمارانی که به مراکز درمانی تخصصی مراجعه می . نوشته شده است متخصصیندرصد توسط سایر 

                                                 
1
 End to End 

2
 End to Side   
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درصد  71اغلب افرادی هستند که به درمان داروهای خوراکی پاسخ مناسب نداده اند زیرا سیلدنافیل در 

اکثراین افراد مایل هستند بدانند چرا دچار این . افراد موجب برطرف شدن اختالالت نعوظ می گردد

متخصصین ناتوانی جنسی  چنین مواردیدر  ؟!مشکل شده اند و چرا درمان اولیه در آنها مؤثر نبوده است

اغلب درمان های دسته دوم را که شامل تزریق داخل اجسام غاری، ژل داخل مجرا یا استفاده از واکیوم 

 . می باشد توصیه می کنند

تر نیاز می باشد و تنها در زوج های  معموالً بررسی های هورمونی،عروقی و عصبی کم ،در مراجعات اولیه

های پیچیده، مواردی است که به  منظور از بیماری. بررسی ها می باشیمپیچیده مجبور به این گونه 

های متعدد سیستمیک ، بیماران با  مبتالیان به بیماری. های ساده و معمولی پاسخ نمی دهند درمان

های پرینه و لگن، بیماری های عصبی و هورمونی، بیماری پیرونی  باالی قلبی، افراد مبتال  به بیماریخطر

علت اختالالت عصبی شدید مانند افسردگی و اضطراب دچار ناتوانی جنسی شده اند از ه افرادی که بو یا 

به گونه  بایدامروزه بررسی ها . های معمولی پاسخ ندهند جمله مواردی هستند که ممکن است به درمان

وری پرهیز تری باشند و از انجام تست های بی مورد و غیر ضر ای صورت گیرند که دارای عوارض کم

مدل خاصی برای بررسی و درمان ناتوانی جنسی ارائه شد که اکثراً توسط پزشکان 1991در سال . گردد

در مرحله اول داروهای خوراکی و . عمومی که اولین گروه درمانی در این زمینه می باشند اجرا می گردد

و یا درمانی از تزریق  آموزش های جنسی صورت می گیرد و در مرحله دوم برای بررسی های تشخیصی

استفاده از واکیوم را در مراحل . داخل مجرای آلپروستادیل یا تزریق داخل اجسام غاری استفاده می شود

های جراحی و کار برد پروتز در صورت عدم تأثیر  بیماران جهت درمان. اول و دوم می توان توصیه کرد

موالً  بیمارانی که به متخصصین ارجاع می شوند مع. خط اول و دوم درمان به ارولوژیست ارجاع می شوند

عدم پاسخ به درمان اولیه، انحنای آلت، بیماران جوان، صدمات لگنی و : شامل بیماری های زیر می باشند

پرینه، افرادی که نیاز به مداخله جراحی بر روی اعصاب یا عروق دارند، اختالالت هورمونی پیچیده، 

 .الت سایکو سکسوال و در خواست و تما یل بیماربیماران روانی پیچیده، اختال

صورت دائم و مکرر قادر به ه باید توجه داشت که اصطالح نا توانی جنسی به کسانی اطالق می شود که ب

ایجاد و حفظ نعوظ کافی جهت انجام مقاربت جنسی نمی باشند والزم است حد اقل مدت سه ماه از 

نسی بر اساس شکایت خود بیمار می باشد و همسر وی بیشتر تشخیص ناتوانی ج. شروع آن گذشته باشد

مراجعه بیمار اصلی ترین قسمت تشخیص و  در مان را . نقش پشتیبان را درروند تشخیصی بر عهده دارد

تشکیل می دهد و شکایت همسر در درجه دوم قرار می گیرد، زیرا ارتباط مستقیم پزشک و بیمار از 

باید توجه داشت طبق توصیه های تمام مراجع پزشکی . می باشدضروریات اصلی تشخیص و درمان 

ها هیچ  استفاده از اینترنت جهت تجویز دارو و درمان ناتوانی جنسی منع شده است، زیرا در این روش

 . ارتباطی ما بین پزشک و بیمار برقرار نمی گردد

لیه بیماران اطالعات مناسب در روش اول می بایستی به ک. نحوه انجام بررسی ها به دو روش می باشد

 های نسبت به بیماری و درمان آن ارائه شود و پس از گرفتن شرح حال، معاینه فیزیکی و انجام آزمایش

در روش دوم . اولیه، استفاده از دارو های خوراکی، واکیوم و تزریق داخل اجسام غاری توصیه می شود
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سایکولوژیک و بررسی نعوظ شبانگاهی، تست های عالوه بر گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی، مشاوره 

 .ها و ورید های مرتبط نیز انجام می شود نورولوژیک پیشرفته و بررسی شریان

 :در بررسی بیمار اهداف زیر پیگیری می شود

 مشخص شدن اینکه منشاء ناتوانی جنسی جسمی می باشد یا روحی روانی  -1

 ودی مشخص شدن شدت و قابلیت باز گشت یا بهب -9

تعیین استراتژی درمانی بر حسب تشخیص علت ناتوانی جنسی که در آن نظر بیمار و همسرش  -1

 .نیزباید مورد توجه قرار گیرد

 بررسی ریسک فاکتورها و انجام اقدامات الزم جهت تعدیل آنها -1

و روانی بین ناتوانی جنسی جسمی  جداسازیپرسشنامه های بسیاری برای بررسی ناتوانی جنسی با هدف 

د کنی است که شخص داوطلبانه آن را تکمیل می یتهیه شده است، از جمله مفید ترین آنها پرسشنامه ها

 International Index of Erectile(IIEF)و پرسشنامه  Self – administer questionnairesنظیر پرسشنامه 

function .] پرسشنامه دیگری که مطرح است پرسشنامهBMSFI) )Brief Male Sexual Function Inventory 

اخیراً تأثیر روش های درمانی از طریق این پرسشنامه ها مورد . که رضایت جنسی را ارزیابی می کند است

،  ی نعوظیپانزده مؤلفه بررسی می شوند که زمینه های  توانا IIEFدر پرسشنامه . ارزیابی قرار می گیرد

ی مورد پرسش قرار می ینزدیکی و رضایتمندی کلی زناشو وضعیت ارگاسم، میل جنسی، رضایتمندی از

همچنین این پرسشنامه یک پرسشنامه مقرون به صرفه برای بررسی اثرات داروها در زمینه ناتوانی . گیرد

والی خالصه شد که در کلینیک ها ؤس 5الی به پرسشنامه ؤوس 15بعد ها پرسشنامه . جنسی می باشد

وال می شود ولی در ؤوالی مسائل مربوط به یک ماه اخیر سؤس 15نامه در پرسش. کاربردی تر می باشد

 5تا  1پس از بررسی، امتیازات بر اساس . ماه اخیر بررسی می گردد 7والی موارد  در ؤس 5پرسشنامه 

 6تر از  دست آمده کمه در صورتی که امتیاز ب. دست می آیده محاسبه شده، در مجموع رقم مشخصی ب

کم  ناتوانی جنسی متوسط تا  17تا  19، ناتوانی جنسی متوسط 11تا 1سی شدید، امتیازباشد ناتوانی جن

باشد فرد مشکل  95تا  99جنانچه امتیاز کسب شده بین . ناتوانی جنسی کم مطرح می گردد 91تا  16و 

 . ناتوانی جنسی ندارد

 (Medicopsychosexual history) شرح حال جنسی روانی پزشکی
ی که از ریسک فاکتورهای ناتوانی جنسی محسوب می شوند، یواالت خود را با بیماریهاؤبهتر است س

های  های عروقی محیطی، دیابت و درمان مثالً افزایش فشارخون، تصلب شرائین، بیماری. یمکنشروع 

از آنجا که ناتوانی جنسی می تواند علل متعددی داشته باشد، شرح حال و معاینه جسمی ممکن . ییدارو

( آناتومیک، سایکو ژنیک، هورمونی، عصبی و یا عروقی)ییست کمک بسیاری به کشف چنین زمینه هاا

راحتی قادر به ه پزشک و بیمار بایستی ب. واالت بایستی آرامش بخش و امیدوار کننده باشندؤس. بنماید

ا ممکن شرح حال جداگانه از همسر بیمار نیز کم اهمیت نیست زیر. گفتگو در فضای خصوصی باشند

پزشک الزم است فضای مناسبی . است بیمار نخواهد برخی مسائل را در برابر حضور همسر خود بیان کند

 .را جهت گرفتن شرح حال و یا معاینه بدون حضور همسر فراهم سازد
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وال شود، ؤواالت در زمینه مسائل جنسی، در مورد ریسک فاکتورها سؤبهتر است قبل از وارد شدن به س

سپس . که مصرفی می کند توضیح دهدرا ی یر بیشتر مایل است مثالً مشکالت قلبی و یا داروهازیرا بیما

آیا مشکلی در مورد . راحتی بیان کنده را ب به بیمار کمک می شود تا مشکل خود را بشناسد و بتواند آن

ز شدت و نعوظ وجود دارد یا میل جنسی کاهش یافته و یا رضایتمندی جنسی کاهش پیدا کرده است؟ ا

های جنسی  در مورد ازدواج و یا طالق و یا فوت همسر یا ارتباط. وال شودؤتاریخچه مشکل جنسی س

وال ؤمشخص با افراد غیر همجنس در خارج از چهار چوب ازدواج و یا تمایالت جنسی به هم جنس س

یا چه مقدار  مشخص شود بیمار به چه میزان مایل به بررسی و شناخت علت مشکل خود می باشد و. شود

 .تمایل به درمان مشکل دارد

یکی از اهداف گرفتن شرح حال، مشخص نمودن منشاء ناتوانی جنسی از نظر ارگانیک یا سایکوژنیک 

وال در مورد نعوظ صبحگاهی و کیفیت نعوظ یکی از بهترین مؤلفه های تشخیص ؤس. بودن آن می باشد

ده اند، ممکن است شی جنسی همراه با کاهش میل جنسی اغلب بیمارانی که اخیراً دچار ناتوان. می باشد

اختالالت جنسی آنها منشاء هورمونی داشته باشد که با درمان آن می توان این مشکل را به سادگی 

منشاء روحی روانی ممکن است علت اولیه ناتوانی جنسی باشد که تشخیص آن می تواند . برطرف نمود

ی کلیه، یر نارسایاز آنجائیکه بسیاری از بیمارهای مزمن نظ. باز دارد پزشک را از انجام اقدامات پر هزینه

د زمینه ساز ایجاد اختالالت جنسی باشند، باید این موارد ندیابت، الکلسیم، پر فشاری خون نیز می توان

دنبال نا توانی جنسی در افراد جوان اغلب یا منشاء سایکوژنیک دارد و یا اینکه به . وال شودؤنیز از بیمار س

 . درمان با دارو های آنتی سایکوتیک دچار این مشکل شده اند

که بر روی بیماران اسکیزوفرنی درمان شده و درمان نشده  1995در سال   Aeznbeygدر مطالعه آقای 

ترمی  د که میل جنسی در افراد درمان نشده کمشانجام گردید و نیز مقایسه با افراد طبیعی مشخص 

دارو های نورولپتیک باعث حفظ میل جنسی و اختالل در ارگاسم و نعوظ و رضایت استفاده از . باشد

وال در مورد اعمال جراحی لگنی ممکن است صدمه اعصاب مرتبط با نعوظ را ئس. دشومندی جنسی می 

 نحوه برخورد پزشک با بیمار اصلی ترین قسمت بررسی بیمار می باشد، و استفاده از روش. مطرح سازد

های متعدد باعث آرامش بیمار و یا رسیدن متخصص به اهداف خود  ی پیچیده و پرسشهای تشخیص

 . نمی گردد

رودررو اصلی ترین قسمت ارزشیابی در بررسی بیمار است و تعین کننده  ی باید توجه داشت مکالمه

خصوص در مورد نحوه بروز ناتوانی جنسی کمک ه بررسی شرح حال کامل و ب. درمان می باشد روش

افراد با ناتوانی . بسیاری در تشخیص و تفکیک ناتوانی جنسی از نظر سایکوژنیک و ارگانیک می باشد

ه صورت ناگهانی دچار این اختالل می شوند که ممکن است به جنسی با منشاء سایکوژنیک معموالً  ب

شد، در صورتیکه دنبال خبر مرگ یکی از اقوام و یا تولد فرزند ناقص الخلقه و یا از دست دادن شغل با

وجود نعوظ . رونده ظاهر می شود صورت تدریجی و پیشه ناتوانی جنسی با منشاء ارگانیک اغلب ب

صورت پراکنده به نفع ناتوانی جنسی با منشاء سایکوژنیک ه ی انجام فعالیت جنسی بیصبحگاحی و توانا

یادی در بررسی بیمار داشته وال در مورد ریسک فاکتورهای ناتوانی جنسی می تواند کمک زؤس. می باشد

واالت می توان به دیابت، وجود بیماری های روده ای، عالئم ادراری، بیضه نزول ؤباشد، از جمله این س
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خصوص داروهای تأثیرگذار برروی سیستم عصبی یا عروقی ه ی که بیمار مصرف می کند بینکرده، داروها

دارو و یا تغییر در میزان  بت به تغییردر نوع د پزشک نسشوواالت ممکن است موجب ؤاین س. اشاره کرد

 .دشود، هر چند این تغییر ممکن است الزاماً باعث بهبود اختالل جنسی نکنآن اقدام 

وال شود و همچنین از همسر ؤ، ارگاسم و رضایتمندی جنسی باید جداگانه س از بیمار در موارد نعوظ

میزان دفعات نزدیکی . دشووال شود که چه موضوعی باعث عدم رضایتمندی جنسی وی می ؤبیمار نیز س

بار در هفته و در افراد  5تا  1این تعداد در جوانان ممکن است . ها درسنین متفاوت متغیر است در زوج

افرادیکه درصد  51. بار در هفته کاهش یابد که از نظر کلینیکی اهمیت چندانی ندارد 9ساله به  71تا  51

درصد افراد زود انزالی 11به کلینیک های ناتوانی جنسی مراجعه می کنند مشکل اختالل در نعوظ دارند، 

و ما بقی از کاهش میل جنسی، مشکل در ارگاسم در هنگام نزدیکی و انواع مختلف مشکالت جنسی 

شد زیرا فرد ممکن است تفکیک بین ناتوانی جنسی و زود انزالی گاهی بسیار مشکل می با. شکایت دارند

با تغییر در نحوه برخورد زن با شوهرش در هنگام نزدیکی . بدون دستیابی به نعوظ کامل دچار انزال گردد

 .یا قبل از آن و یا مصرف دارو می توان در وضعیت زود انزالی تغییر ایجاد کرد

طور ه ب. ی باشند متفاوت استنعوظ دارند با افرادی که دچار نعوظ نم درمان افرادی که اختالل در حفظ 

مثال افرادی که قبل از دخول نعوظ خود را از دست می دهند ممکن است اختالل در نعوظ از نوع 

مانند )دچار نعوظ کامل بوده است یا خیر  هرگزبسیار مهم است که بدانیم بیمار. سایکوژنیک داشته باشند

در صورت وجود چنین حالتی (. ضور همسرهنگام تحریک جنسی بدون حه نعوظ صبحگاحی و یا نعوظ ب

الزم است مجدداً یادآور شویم . ،علت اصلی ناتوانی جنسی به جز موارد نادر سایکوژنیک می باشد در نعوظ

فردی که دارای چند ا هستند. ی در ایجاد نعوظ الزاماً نشانه وجود بیماری ارگانیک نمی باشدیکه عدم توانا

 .می باشندزدیکی با یکی از آنها فقط قادر به انجام ن ند وهمسر

های زمینه ای نظیر معلولیت های جسمی و ذهنی، مشکل در  االت کلی دیگری در مورد بیماریئوس

مؤثری نحوه درمان کمک  بهپرسیده شود زیرا می تواند  بایدی و یا بی اختیاری ادرارو مدفوع نیز یبینا

های درمانی ساده و  دارند ممکن است برخی روشمثالً در افرادی که معلولیت ذهنی .  داشته باشد

متداول موجب عوارض جدی در فرد گردد و یا  در افراد با بی اختیاری ادراری و مدفوعی ممکن است این 

وال در مورد وضعیت ؤس. ی در وضعیت و یا رضایتمندی جنسی طرفین داشته باشدیمشکالت تأثیر بسزا

ز بسیار کمک کننده است، چرا که ممکن است انجام فعالیت عمومی، فیزیکی و درمانی شریک جنسی نی

 . جنسی به دلیل مشکالت مربوطه عذاب آور و غیر لذت بخش باشد

شکل و نحوه نعوظ نیز بسیار مهم است زیرا بیمار ممکن است دچار انحنا یا تغییر شکل یا عدم سفت 

در صورت مناسب . رونی را مطرح نمودشدن قسمت انتهای آلت باشد که در این موارد می توان بیماری پی

. میزان کم انحنا تأثیر چندانی در مکانیسم دخول جهت انجام فعالیت جنسی ندارد ، بودن کیفیت نعوظ

درجه به سمت باال شدید محسوب شده و نیاز به در  15درجه به سمت پایین و یا  11تر از  انحنای بیش

 .مان دارد
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ورتیکه در حین نزدیکی باشد و همراه با کبودی و از دست دادن خصوص در صه هر نوع صدمه به آلت ب

ممکن است  باعث  9سردرد قبل یا پس از انزال. است 1فوری نعوظ باشد، مطرح کننده شکستگی آلت

 ه یدر افرادی که سابق. ندشواین افراد باید از نظر سایکولوژیک بررسی . ی جنسی گرددیاختالل در توانا

ی قلبی که باعث اختالل یوال در مورد عالئم آنژین صدری، سکته قلبی اخیر، نارساؤبیماری قلبی دارند س

 .ده باشد باید مورد  نظر قرار گیردشدر انجام تست ورزش 

وال در مورد وضعیت روانی افرادی که دچار افسردگی و یا اضطراب هستند ضروری است، زیرا ؤپرسیدن س

های دخالت همچنین الزم است از . معلول ناتوانی جنسی باشدهر یک از این موارد ممکن است باعث و یا 

وازکتومی . وال شودؤند سگردی که ممکن است سبب اختالل جنسی یدرمانی نظیر جراحی و عوارض دارو

مدت زمان مصرف و میزان دوز داروی مصرفی ازدر مورد تمام داروها باید . دشوموجب ناتوانی جنسی نمی 

کار رفته است و در درمان آنژین صدری مصرف ه که ترکیبات نیترات در آنها ب ییوال کرد و به داروهاؤس

 . می شوند، توجه خاصی داشت

نظیر )های جلوگیری از بارداری نیز الزم است پرسیده شود، زیرا برخی از آنها به دالیل مکانیکی  روش

توانند باعث کاهش قرص های ضد بارداری می . ممکن است باعث کاهش لذت جنسی گردند( کاندوم

 .میل جنسی و یا تغییر خلق و خوی فرد شود

وال شود که آیا وی سابقه ابتالء به سرطان سینه یا دستگاه تناسلی داشته ؤدر مورد همسر فرد باید س

که تحت عمل جراحی برداشتن پستان قرارگرفته اند ممکن است دچار  ییها یک سوم خانم. است یا خیر

ثابت شده است که انجام هیسترکتومی با یا بدون برداشتن . اربت باشندکاهش میل جنسی جهت مق

وال ؤدر مورد الکل و میزان مصرف سیگار نیز س. ها برروی فعالیت جنسی تأثیر منفی می گذارد تخمدان

ی مانند ماری ینظر می رسد داروهاه ب. شود و سابقه استفاده از داروها ی نیرو بخش یا مخدر پرسیده شود

داروهای ساخته شده از . در کنار عوارض جدی و زیاد آن می تواند باعث افزایش لذت جنسی گردند جوآنا،

صورت طبیعی ه وال شود که آیا بؤدر مورد انزال س. ترکیبات تریاک سبب کاهش میل جنسی می شوند

همراه می باشد یا یا اینکه آیا حالت انزال با خارج شدن مایع منی  است یا زود انزالی یا تأخیر در انزال و

 .وال شودؤ، انزال، درد در حین مقاربت جداگانه س نعوظ ازفازهای مختلف جنسی نظیرمیل جنسی،. خیر

در زمینه اختالالت میل جنسی باید به تغییرات خلق و خوی فرد، وجود فکر و رویاهای جنسی توجه 

است مسائل هورمونی، اختالل  در صورتیکه ناتوانی جنسی همراه با کاهش میل جنسی باشد ممکن. نمود

 در

در اغلب مردان در صورتیکه کاهش میل . ی و افسردگی مطرح باشدیبر قراری ارتباطات، عوارض دارو 

در مورد نعوظ باید به ایجاد و مدت زمان حفظ آن . جنسی داشته باشند، حفظ نعوظ خیلی مشکل است

های  همانطور که قبالً اشاره شد یکی از روش .آیا به هنگام نعوظ آلت سفت می باشد یا خیر. توجه کرد

وال ؤناتوانی جنسی با منشاء سایکوژنیک و ناتوانی جنسی با منشاء ارگانیک این است که س جدا کردن 

                                                 
1
 Penile fracture 

2
 Coital cephalgia 
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در صورت . شود که آیا هرگز دچار نعوظ خود به خود و یا نعوظ به هنگام فعالیت جنسی شده اید یا خیر

 .بسیار زیاد است( اضطراب  –افسردگی ) یکوژنیک مثبت بودن جواب، احتمال منشاء سا

آیا فکر می کنید به انزال زودرس، دیررس و یا به عدم انزال مبتال . در مورد اختالل در انزال پرسیده شود

باشید؟ درد همراه یا پس از نزدیکی چنانچه همراه با کجی و انحراف آلت باشد از عالئم بیماری پیرونی 

وال شود تا کنون ؤصورت مستقیم پرسیده شود بهتر است سه ر مورد افسردگی ببه جای اینکه د. است

ی می تواند از دیگر علل یوجود اضطراب خود به تنها ؟احساس نا امیدی و یا شکست در زندگی داشته اید

 . ناتوانی جنسی باشد

یق پزشکی و تاریخچه دق ،گرفتنبیشترین اهمیت در ارزیابی های تشخیص اختالالت جنسی  کلیطوره ب

. میزان تمایالت جنسی و بررسی کامل همسر بیمار جزئی از روند شرح حال می باشد. استروحی جنسی 

با وجود این گاهی . یک شرح حال خوب می تواند مانع از انجام بسیاری از بررسی های پر هزینه گردد

 .  دشوضروری می شود تست های تهاجمی تشخیصی انجام 

 :معاینه فیزیکی

 :دنمعاینه فیزیکی قسمت های زیر باید مورد توجه قرار گیردر 

 ها،رشد موها، بیضه ها، غده تیروئید وضعیت پستان -1 

 های فمورال و شریان جلوی پا نبض های شریان -9 

 حس ناحیه ژنیتال و پرینه -1 

 هر گونه وضعیت غیر طبیعی در ظاهر و یا لمس آلت -1 
فات ثانوی جنسی و رشد و تکامل دستگاه تناسلی خارجی کمک تر به ص معاینه دقیق و توجه بیش

و ( خمیدگی آلت تناسلی)ها مانند کوچکی آلت تناسلی، کوردی  بسیاری در تشخیص برخی بیماری

ی جنسی داشته یبزرگ و کوچک بودن آلت می تواند رابطه مستقیمی با سن و توانا. دکرپیرونی خواهد 

اندازه، موقعیت و قوام بیضه ها . امتر تشخیصی به پزشک کمک کندعنوان یک پاره و می تواند ب باشد

 ،چنانچه بیضه ها کوچک و نرم باشند و ژنیکوماستی نیز در فرد مشاهده شود. مورد توجه قرار گیرند

افرادی که دچار بیماری کالین فلتر یا . بیماری های هیپوگنادیسم یا هیپرپروالکتینمی مطرح می گردند

 . باشند، دارای عالئم هیپوگنادیسم و ظاهر خاص مرتبط با آن بیماری ها هستند سندرم کالمن می

در افراد دیابتی و یا افرادی که دچار بیماری های اعصاب محیطی هستند معاینه نورولوژیک از اهمیت 

بررسی وضعیت حسی ناحیه پرینه و عضو تناسلی و همچنین رفلکس بولبوکاورنوز . بسیاری برخوردار است

معاینه کلینیکی باید به نحوی صورت . در تشخیص ناتوانی جنسی با منشا ارگانیک دارد یکمک بسیار

نبض . های نواحی تناسلی مورد توجه قرار گیرند گیرد که بیمارهای عصبی، عروقی، هورمونی و ناهنجاری

بررسی بروئی لمس شوند و عروق شکم و فمورال از طریق گوشی برای  باید فمورال و نبض های محیطی 

(Bruit)  معاینه محدود اعصاب نیز باید صورت گیرد، به نحوی که در آن . شوند شنیدهو یا صداهای اضافی

همچنین . حس ناحیه پرینه که توسط درماتوم های ساکرال کنترل می شوند، توسط سوزن بررسی شود

و مشاهده ( نوک آلت تناسلی) تون اسفنگتر مقعدی و وضعیت رفلکس بولبوکاورنوز با فشار دادن به حشفه

معاینه مقعدی جهت بررسی پروستات و لمس آلت جهت  .انقباض تون اسفنگتر مقعدی مشخص گردد
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بررسی نحوه رشد موهای صورت و بدن و نیز وضعیت بزرگ . بررسی پالک های پیرونی ضروری است

 . مورد توجه قرار گیردکه نشاندهنده اختالالت هورمونی است، باید ( ژنیکو ماستی)شدن سینه ها 

ی کبدی، کم خونی، فشار خون، یی نظیر پر کاری یا کم کاری غده تیروئید، نارسایعالئم بالینی بیماری ها

در صد موارد،  15تا  11در . ی پیشرفته کلیه باید مد نظر باشندیبیماری های قلبی عروقی شدید و نارسا

ژنیکوماستی می تواند از عالئم هیپر پروالکتینمی، . باشدهمراه با بیمار پیرونی می  1بیماری کارپال تانل

بزرگی کبد و طحال می . تومور های بیضه و یا آدرنال باشد و گاهی علت آن ناشناخته و ایدیوپاتیک است

همچنین در معاینه باید به . تواند از عالئم سیروز، هموکروماتوزیس و یا اختالالت میلوپرولیفراتیو باشد

 .اهری بدن، انتشار چربی ها در زیر پوست وشکل گیری عضالت دقت شودوضعیت عمومی ظ

و نیز ( پره پوس)در افراد ختنه نشده معاینه آلت از نظر تنگی، سوراخ خروجی ادرار در محل پوست آلت 

همچنین به محل سوراخ خروج ادرار توجه شود که آیا در نوک آلت . وجود عفونت و التهاب بررسی شود

وجود هیدروسل و واریکوسل شدید ممکن است . آن می باشد باالییو یا  زیرینیا در قسمت قرار دارد و 

 .موجب ناراحتی در حین نزدیکی شود که الزم است در معاینه به آن توجه کرد

معاینه . باید به فضای فیزیکی محل معاینه توجه نمود که بیمار در آن فضا احساس امنیت و آرامش نماید

زم است در محل مشخص یا در اطاق ویزیت که توسط پاراوان محدود شده باشد صورت ناحیه تناسلی ال

برخی بیماران معاینه را غیر ضروری می دانند ولی وجود محیطی مناسب زمینه را جهت معاینه این . گیرد

قبل . اغلب بیماران تمایل دارند که توسط هم جنس خود معاینه شوند. نوع بیماران بیشتر فراهم می سازد

از معاینه نواحی تناسلی باید به فرهنگ و آداب و رسوم منطقه زندگی فرد توجه نمود زیرا گاهی الزم 

 .است برخی نکات قبل از معاینه مورد توجه قرار گیرند

 (Laboratory investigations)بررسی آزمایشگاهی 

اولین قدم برای . می باشد بررسی های آزمایشگاهی معموالً  جهت اقدامات تکمیلی تشخیصی مورد نیاز

انجام آزمایش کامل ادرار . ی اندازه گیری قند خون و چربی سرم در همه افراد می باشدیچنین بررسی ها

الزم است، زیرا تغییرات غیر  LDLو  HDLاندازه گیری زیر رده های لیپیدها نظیر . ضرورتی ندارد

در بیماران با ابتالی قلبی عروقی و ناتوانی جنسی  طبیعی آنها می تواند از ریسک فاکتورها ی آترواسکلروز

 روتینصورت ه فعالیت کبدی ب   بررسی کراتینین سرم، الکترو لیت ها و تست های ارزیابی کننده. باشد

 . های زمینه ساز و مرتبط می بایست انجام گیرند توصیه نمی شود و در موارد خاص و مشکوک به بیماری

بحث و اختالف  ،رمونی برای بررسی روتین در بیماران با اختالالت جنسیدر مورد انجام تست های هو

 1شیوع اختالالت هورمونی در بیماران با ناتوانی جنسی  ،در گزارش های مختلف. نظر زیادی وجود دارد

ده است که در اغلب آنها کاهش میل جنسی و معاینه غیر طبیعی بیضه مشاهده شدرصد گزارش  15تا 

 9های لیدیک ترشح می شود و تنها  ور که قبالً اشاره شد تستوسترون توسط سلولهمانط. می شود

درصد  11. صورت آزاد می باشد و مابقی به پروتئین های سرم متصل استه درصد تستوسترون سرم ب

 Sex hormone bindingطور ضعیف به آلبومین و مابقی به صورت قوی به ه تستوسترون ب

globulin (SHBG) تغییرات در . متصل شده استSHBG  ممکن است باعث تغییر در تستوسترون

                                                 
1
 Dupuytrens contracture 



 67 

اندازه گیری تستوسترون آزاد بسیار . توتال سرم شود، هر چند میزان تستوسترون آزاد تغییر نکرده باشد

بر  -Dihydrotestosterone 5تستوسترون پس از تبدیل شدن به نوع فعال خود یعنی . پر هزینه است

ساعت متغیر می  91در افراد طبیعی میزان تستوسترون در طول . های بافتی تأثیر می گذاردروی گیرنده 

درصد آن مقدار کاهش  11صبح در باالترین حد خود و در بقیه مواقع شبانه روز به بدین صورت که باشد 

آزمایش  ین تر از طبیعی باشد الزم استیدر مواردی که سطح تستوسترون در اولین آزمایش پا. می یابد

 .درصد موارد در آزمایش بعدی میزان آن طبیعی بوده است 11مجدداً تکرار شود، زیرا در 

سال سطح سرمی  71درصد افراد باالی  11. با افزایش سن سطح سرمی تستوسترون کاهش می یابد

عی میزان طبی. )می باشد nmol/l 1/11درصد کمتر از  91و  nmol/l 19تستوسترون آنها پایین تر از 

ین یهر چند بسیاری از این افراد دارای سطح پا(. می باشد L /nm 7/11 – 1/11تستوسترون در مردان 

SHBG طور ه ب. چنین کاهشی در تستوسترون سرم نمایانگر واقعی هیپوگنادیسم نمی باشد هستند ولی

 . ش شده استدرصد گزار 91تا  9کلی شیوع کاهش سطح تستوسترون در افراد مبتال به ناتوانی جنسی 

مطالعات نشان داده . ی جنسی مشخص نشده استیهنوز رابطه دقیق بین سطح تستوسترون و میزان توانا

است بسیاری از کودکان و مردانی که به دالیل مختلف سطح تستوسترون آنها در حد اخته شده می باشد 

از  خصوص در چنین مواردی در افراد بالغ پس از تحریک جنسی نعوظ ه ب ؛دچار نعوظ  کامل می باشند 

تستوسترون بر واکنش های جنسی همچنان ناشناخته پایین بودن تأثیر . ی اتفاق می افتدیطریق بینا

درصد بیمارانی که سطح تستوسترون پایین تر از نرمال دارند، دارای میل جنسی طبیعی  56است، زیرا 

تستوسترون در کاهش شادابی فرد از اهمیت خاصی برخوردار است و برخی  بودن ینیتأثیر پا. می باشند

ی مانند خستگی، ضعف، گیجی که اغلب در مردان میانسال دیده می شود را به یاز محققین عالمت ها

 .نام برده اند 1عنوان منوپوز مردانه آن ب از ین آمدن سطح تستوسترون مرتبط می دانند ویپا

 ،موضوع تجویز تستوسترون در مردان با عالئم ناتوانی جنسی بسیار بحث برانگیز شده استهر چند که 

د تا نوع شونیز اندازه گیری  LHین بودن سطح تستوسترون سرم باید سطح یولی در صورت پا

م در افرادی که دارای هیپوگنادیس. مشخص شود( ینیپا LHبا ) یا ثانویه ( باال  LH با)هیپوگنادیسم اولیه 

در . اسکن با کنتراست توصیه می شود CTثانویه هستند بررسی فعالیت و وضعیت غده هیپوفیز از طریق 

ده است افرادی که دارای ناتوانی جنسی با کاهش سطح تستوسترون می شمطالعات انجام شده مشخص 

که این   شندطور غیر واضح دارای وضعیت غیر طبیعی غده هیپوفیز می باه درصد موارد ب 6/7باشند در 

 .میزان نسبت به شیوع آن در جامعه باالتر است

باید به افزایش پروالکتین سرم مشکوک شد، زیرا ممکن است به  ،در افراد جوان با کاهش میل جنسی

مقدار زیادی  یطور نا مشخصه علت تومورهای غده هیپوفیز میل جنسی کاهش یابد که این تومورها ب

ی مزمن کلیه و یا بیماری های یدر موارد دیگری نظیر نارسا. ی کنندم ترشح هورمون پروالکتین را

داروهایی نظیر استروژن، سایمتیدین، . تیروئید نیز ممکن است افزایش پروالکتین سرم مشاهده شود

در . ندشوممکن است باعث افزایش پروالکتین خون نیز متوکلوپرامید، متیل دو پا و فنوتیازین ها 

صورت ه باالتر باشد احتمال وجود پر کاری غده هیپوفیز ب ng/ml 91روالکتین از صورتیکه سطح سرمی پ

                                                 
1
 Male menopause 
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درصد افرادی که دچار ناتوانی جنسی شده اند  17تا  1افزایش پروالکتین سرم در . اولیه مطرح می باشد

فیز درصد افرادی که با عالئم ناتوانی جنسی دارای آدنوم غده هیپو 1گزارش شده است، در صورتیکه تنها 

افزایش پروالکتین سرم معموالً  با کاهش سطح تستوسترون همراه می باشد، زیرا ترشح . می باشند

ین می آید که این خود منجر به میزان یپا LHریتمیک گنادوتروپین ها کاهش یافته و در نتیجه سطح 

عالوه بر این، تأثیر مرکزی پروالکتین نیز باعث می شود حتی با وجود . دشوسطح تستوسترون می 

برخی افراد به دلیل نامشخص . دن تستوسترون، ناتوانی جنسی افراد مبتال همچنان تداوم یابدکرجایگزین 

کاهش مختصر سطح پروالکتین و طبیعی بودن سطح سرمی تستوسترون دارای کاهش میل  وجود با

 .دنجنسی می باش

 ، تیروکسین و T3وقتی احتمال پر کاری یا کم کاری غده تیروئید داده می شود باید سطح سرمی 

TSHتیروئید ممکن است با کم کاری غده هیپوفیز و یا افزایش شدید  کم کاری. اندازه گیری  شود

 Myxedemaپروالکتین همراه باشد که ابهامات تشخیصی را در صورت بزرگ بودن هیپوفیز در افرادی که 

بیماری های غده آدرنال نظیر سندروم کوشینگ و بیماری آدیسون . طوالنی مدت دارند افزایش می دهد

ها و متابولیت های آنها و در  توسط عالئم کلینیکی و اندازه گیری سطح سرمی و ادراری کاتکوالمین

ی نیز می توانند تومورها و حوادث عروق. صورت لزوم بررسی های رادیولوژیک قابل تشخیص می باشند

ین اختالالت هورمونی یمی دهد با توجه به شیوع پابررسی ها نشان . گردندباعث کاهش فعالیت هیپوفیز 

وال می ؤزیر س معمول صورته ی بی، انجام آزمایشات و انجام چنین بررسی هابه آن و هزینه های مربوط

ها سود می  ن جایگزینی توسط آندروژندرصد مبتالیان به اختالالت جنسی از درما 7/9زیرا فقط . باشد

لذا . درصد گزارش شده است 1/1درصد و آدنوم هیپوفیز 6/1برند، از طرفی شیوع هیپرپروالکتینمی 

نمی شود، هر چند که باید توجه داشت تشخیص افرادی که ممکن  سطح هورمونی توصیه روتینبررسی 

 .استاست دچار ناتونی جنسی به این دلیل باشند بسیار مشکل 

یا در معاینات  ،توصیه می شود در افرادی که دچار ناتوانی جنسی همراه با کاهش میل جنسی هستند 

. سطح سرمی تستوسترون و پروالکتین اندازه گیری شود ،اختالالت هورمونی دارند نشانه هایی ازبالینی 

باید توجه داشت . شود همچنین در افراد با آتروفی دو طرفه بیضه نیز بررسی سطح هورمونی توصیه می

 . که منظور از اندازه گیری سطح تستوسترون،اندازه گیری صبحگاهی آن است

در حال حاضر با عرضه شدن داروهای جدید برای درمان ناتوانی جنسی، بررسی عروقی افراد مبتال به 

دارد نشده و نحوه بررسی بیماران با ناتوانی جنسی هنوز استان. ناتوانی جنسی چندان توصیه نمی شود

بسیاری از . نظرات متفاوت و متعددی در این زمینه از طرف دانشمندان و صاحب نظران ارائه شده است

علت عدم وجود استاندارد و اطالعا ت مدون مربوط به ه ی که مورد استفاده قرار می گیرند بیها روش

از انجام بررسی پاراکلینیکی، طور کلی هدف ه ب. مورد انتقاد قرار دارند ،سطح طبیعی مؤلفه های آن

این . ی بیماری های قابل درمان و بیماری های زمینه ای تشخیص داده نشده می باشدیتشخیص و شناسا

 .ی جنسی مرتبط باشندیطور مستقیم با تواناه ها ممکن است ب بیماری

 انجام بررسی ها تشکیل گردید 1991ی بین المللی در زمینه ناتوانی جنسی که در سال یدر اولین گردهما

 :را به سه بخش عمده تقسیم کرده اند
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  1های توصیه شده بررسی -1 

  9های انتخابی بررسی -9

  1بررسی های اختصاصی -1 

 این . ، چربی های خون و تستوسترونHbA1cقند خون ناشتا، : آزمایش های توصیه شده عبارتند از

در . گناد می باشندو محور هیپوتاالموس، هیپوفیز آزمایش ها بیانگربیماری قند، هیپرلیپیدمی و وضعیت

کامل ادرار آزمایش و  TSH ،CBC  ،LHاندازه گیری پرو الکتین، بررسی انتخابی تست های سایکولوژیکال،

ی پیشنهاد نشده است ولی چنانچه بخواهیم درمان یتوسط این گردهما PSAانجام . توصیه شده است

 .الزم می باشد PSAاندازه گیری  ،جایگزینی هورمونی انجام دهیم

 های تکمیلی بررسی
برای مثال تست بررسی . برخی بیماران ممکن است نیاز به بررسی های تکمیلی بیشتری داشته باشند

ی عروقی در یدو بیماری سایکوژنیک و یا نارسا جداسازیممکن است پزشک را به   1NPTنعوظ شبانه

بررسی های عروقی بیشتر در برخی از بیماران خاص . ی کندینمااختالالت نعوظ اولیه یک مرد جوان راه

. ی وریدی یا شریانی محدود و به منظور عمل جراحی عروقی می تواند کمک کننده باشدیبا نارسا

گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی از نکات اساسی در بررسی بیمار با ناتوانی  ،همانطور که قبالً اشاره شد

انجام بررسی های آزمایشگاهی در مواردی که بیماری های سیستمیک علت ناتوانی . می باشد  جنسی

 .انجام تست های غربالگری و روتین ارزش اندکی دارند. جنسی باشد کمک کننده هستند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تست های رادیولوژیک و تخصصی و پیچیده که در دسترس می باشند عمدتاً برای کسب اطالعات  انجام

برای جنبه های باید هرحال بسیاری از این تست ها ه ولی ب. از جزئیات علل ناتوانی جنسی می باشند

                                                 
1
 Recommended 

2
 Optional 

3
 Specialized 

4
 Nocturnal Penile Tumescence Test 

 متصل به بدن بیمار  Rigiscanدستگاه  NPT برای اندازه گیری Rigiscan دستگاه
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بسیاری از انجام . تر ارزش کاربردی دارد در حالی که نتایج آن ها برای بیمار کم ،تحقیقاتی حفظ شوند

بررسی های تشخیصی کمکی به نحوه درمان بسیاری از بیماران نخواهد کرد و امروزه تالش برای درمان 

بنابراین انجام چنین تست های . نظر می رسده حتی قبل از انجام تست های تشخیصی منطقی ب

 .اختصاصی برای بیماران مبتال به اختالل در نعوظ بسیار محدود می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تزریق داروهای داخل اجسام غاری هم زمان با انجام تست های تحریکی

در تشخیص علل ناتوانی جنسی کمک کننده  9آلپروستادیل و 1تزریق داخل اجسام غاری از جمله پاپاورین

به داخل اجسام   G91میکروگرم آلپروستادیل از طریق سوزن شماره  11در این روش با تزریق . می باشند

ارزیابی قرار  به طور مکرر موردصورت نعوظ، از نظر سفتی و مدت زمان ه غاری، پاسخ های ایجاد شده را ب

طول می ه دقیقه نیز ب 15می افتد و  دقیقه اتفاق 15طور طبیعی در مدت ه نعوظ کامل ب. می دهند

وجود ه ت و بدن شخص درحالت ایستاده بدرجه را بین آل 91انجامد که این نعوظ مورد زاویه ای بیشتر از 

بیماری  ، وجود پس از تزریق دارو، عدم ایجاد نعوظ. می آورد و آلت در هنگام لمس کامالً سفت می باشد

هر چند  ؛های عروقی آلت یا اجسام غاری را مطرح می کند و ممکن است  بررسی های بیشتری نیاز باشد

نرمال نشت  NPTیک .  ی ممکن است نعوظ کافی داشته باشندی شریانیدرصد بیماران با نارسا 91حدود 

 .وریدی را رد می کند

ه برای ب. های تحریکی سمپاتیک و نتایج منفی گردد ترس بیمار از تزریق ممکن است باعث افزایش پاسخ

دقیقه، می توان به بیمار آموزش  15دست آوردن نتایج بهترو در صورت عدم ایجاد نعوظ کامل در مدت 

ی داخل اجسام غاری همزمان با انجام یعنوان روش تزریق داروه این روش ب. دکنداد که خود را تحریک 

                                                 
1
 Papaverine 

2
 Alprostadil 
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 تزریق داخل اجسام غاری روش مناسبی جهت تشخیص و. تست های تحریکی شناخته شده است

 استفاده از روش ،های خوراکی مؤثر در درمان ناتوانی جنسی با معرفی درمان. همچنین درمان می باشد

کار ه های تزریقی بسیار محدود می باشد و ممکن است همراه با دیگر بررسی ها نظیر سونوگرافی داپلر ب

ه می شده است ولی هر چند در گذشته از پاپاورین و فنتوالمین جهت انجام این بررسی استفاد. رود

میکروگرم  91تا  5داروی انتخابی بررسی ناتوانی جنسی است که به میزان  E1امروزه پروستاگالندین 

الزم است بیمار آلت خود را ماساژ داده و در  ،پس از تزریق دارو به داخل اجسام غاری. تزریق می شود

در صورت . دقیقه نعوظ رخ می دهد 15ا ت 11در صورتیکه عروق آلت سالم باشند پس از . اطاق قدم بزند

ی عروقی می باشد که ممکن است به دنبال کاهش یعدم ایجاد نعوظ، علت ناتوانی جنسی احتماالً  نارسا

ی در شل شدن عضالت صاف داخل اجسام غاری برای یداخل آلت و یا عدم تواناه جریان خون شریانی ب

ی خفیف عروقی، پس از تزریق دارو یبیماران با نا رسانظر می رسد ه ب. حفظ خون ورودی داخل آلت باشد

البته عدم ایجاد نعوظ هرگز ناتوانی جنسی سایکوژنیک را رد نخواهد . قادر به حفظ نعوظ کامل باشند

کرد، زیرا ممکن است عامل آن اضطراب باشد که در این صورت بهتر است مجدداً تزریق در محیط خانه 

 .انجام شود

 Audio (AVSS)های رویکار گیری تصه های تحریکی و ب ناتوانی جنسی استفاده از روشراه دیگر بررسی 

visual sexual stimulation  زمینه ایجاد  ،ها یا عکس های محرک جنسی می باشد که با نمایش فیلم

انجام این تست ها به لحاظ ایجاد اعتماد به نفس در بیمار و انتخاب نحوه درمان در . نعوظ فراهم می شود

جهت تفکیک تشخیص ناتوانی  AVSSارزش تست . صورت مؤثر بودنش دارای اهمیت بسیاری می باشد

مطالعات نشان می دهد  .رو به افزایش است( واسکو لوژنیک)جنسی با منشاء سایکوژنیک از عروقی 

ده شدرصد افراد  57همراه با تزریق پاپاورین باعث ایجاد نعوظ در  (AVSS)های تحریکی  استفاده از روش

در مطالعه دیگری . درصد آنها همراه با نعوظ کامل منجر به نزدیکی موفق بوده است 19است که در 

وانی جنسی با منشاء سایکوژنیک بوده درصد افرادی که مبتال به نات 61در  AVSSمشخص شد که تست 

درصد افرادی که ناتوانی جنسی با منشاء ارگانیک داشته اند این تست  96اند، مثبت بوده است در حالیکه 

واکنش افراد نسبت به . باعث کاهش تأثیر مهارهای مغزی می شود AVSSاحتماالً  . نتیجه ای نداشته است

AVSS سال می باشد 11متفاوت تر از افراد باالی سالگی بسیار  11ین یدر سنین پا. 

الزم به ذکر است کلیه افرادی که تحت درمان و بررسی توسط این داروها قرار می گیرند باید از عوارض 

. نعوظ طوالنی مدت آن مطلع گردند و از روش های درمانی جهت بر طرف کردن آن آگاهی پیدا کنند

با  AVSSسی ارگانیک از سایکوژنیک، انجام تست روش دیگر تشخیصی جهت تفکیک ناتوانی جن

لی مانند ویبراتور باعث تأثیر گذاری بیشتری برای ایجاد نعوظ یاستفاده از وسا. ویبراتورهای موضعی است

باید توجه داشت . در افراد با ناتوانی جنسی از نوع سایکوژنیک نسبت به افراد با منشاء ارگانیک می شود

تشخیص یا درمان می تواند پزشکان را در معرض اتهام اشاعه فحشا قرار دهد و برای  AVSSاستفاده از 

 .موجب تخریب وجهه پزشکی فرد گردد
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 :اولتراسونوگرافی داپلر

دنبال ه اولتراسونوگرافی داپلرکه سونوگرافی با حساسیت باال می باشد، وضعیت عملکرد عروق آلت را ب

ی که در آنها در حین فازهای مختلف نبض اتفاق می افتد مورد تجزیه و تحلیل دقیق و بر حسب تغییرات

 های کاورنوز،  استفاده از داپلر رنگی وضعیت جریان خون را در طول شریان. بررسی قرار می دهد

دورسال و اسپونژیوزوم بهتر مشخص می کند و این اطالعات برای جراحی های ترمیمی آلت کمک کننده 

تزریق مواد متسع کننده عروق مانند پاپاورین به داخل اجسام غاری قبل و  مطالعات از طریق. می باشند

. های اجسام غاری را ارزیابی کرد بعد از بررسی انجام می شود که از این طریق می توان عملکرد شریان

سانتی متر بر ثانیه در هر دو شریان کاورنوز و  11پاسخ طبیعی داپلر عبارت است از وجود حداکثر سرعت 

دقیقه با تداوم نعوظ کامل و عدم جریان خون در پایان فشار  91تا  15نسداد وریدی کامل پس از ا

 . دیاستول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Penile Brachial Pressure Index (PBPI) 
فشارخون داخل  .دست می آیده این عدد از تقسیم فشار خون داخل آلت بر فشار خون سیستولی بازو ب

ین تر از فشار یمیلی متر جیوه پا 11و در افراد نرمال  داپلر اندازه گیری می شودآلت توسط سونوگرافی 

. آلت مشخص می شود ه یسیستولی بازو می باشد که به کمک قراردادن کاف فشار سنج اطفال در قاعد

باشد بیانگر ناتوانی جنسی با منشاء شریانی است  6/1دست آمده کمتر از ه در صورتیکه اندکس یا عدد ب

که البته امروزه این معیار به علت غیر دقیق بودن ارزش زیادی ندارد و عمالً از این روش برای بررسی علل 

 .ناتوانی جنسی استفاده نمی شود

Penile Plethysmography  
ی آغاز یآلت و باال بردن فشار آن باالتر از فشار سیستولیک بازو ه یبا قراردادن کاف فشار سنج در قاعد

تدریج فشار کاهش می یابد تا زمانیکه عالئم عبور خون مشخص گردد و دستگاه منحنی و ه ب می شود و

عدم نعوظ آلت دلیل اینکه در حالت ه این روش ب. حجم را که در هر ضربان وارد آلت می شود نشان دهد
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لمی و های آلت نیز تداخل نماید ارزش ع انجام می گردد و ممکن است با امواج حاصله از دیگر شریان

 .تشخیصی زیادی ندارد

 

 

 (First – line Evaluation of penile blood flow)اولین قدم در بررسی جریان خون آلت 

عروق نظیر فنتوالمین یا پروستاگالندین ممکن است باعث  ه یتزریق پاپاورین یا داروهای گشاد کنند

به لحا ظ عدم احتباس )در صورت عدم ایجاد نعوظ احتماالً  اختالل در سیستم وریدی . نعوظ آلت گردند

این روش بسیار ارزان و کم خطر می . و به احتمال کمتر اختالل در سیستم شریانی است( خون در آلت

در . ی هستند کاربرد داردیر ناتوانی جنسی می باشند و نیازمند درمان سر پاباشد و در افرادی که دچا

درصد افزایش  57 ، به صورتیکه این تست با تحریک جنسی توأم باشد، شانس موفقیت آن در ایجاد نعوظ

 .این تست در اغلب افرادی که دچار ناتوانی جنسی با منشاء روانی هستند، مثبت می شود. می یابد

 (Second- line evaluation of penile blood flow)م در بررسی جریان خون آلت دومین قد

 Color duplex Doppler بهترین و کم تهاجمی ترین روش بررسی بیمار با اختالالت نعوظ استفاده از روش 

ultrasound  ،می باشد که در آن در مقایسه با سونوگرافی داپلر، تک تک شریان های کاورنوزال

طور مجزا مورد بررسی قرارمی گیرند و میزان جریان خون در هر ضربان ه ژیوزال و دورسال پنیس باسپون

انجام این تست در حالت . ی شریانی را نشان می دهدیپس از تزریق داخل کاورنوزال پاپاورین شدت نارسا

یک، اضطراب و هیچ ارزشی ندارد زیرا ممکن است با عواملی نظیر تون سمپات( عدم نعوظ آلت)معمولی 

این .نیز می باشد 1این نوع سونوگرافی بهترین روش بررسی پریاپیسم با جریان باال. دمای محیط تغییر یابد

نوع سونوگرافی در بسیاری از مراکز جایگزین کاورنوزومتری و کاورنوزوگرافی جهت بررسی نشت وریدی 

، تأثیر آن از تزریق مجدد دارو (AVSS)ی نیز تحریک جنسی صورت گیرد یچنانچه از طریق بینا. شده است

 .نیز ممکن است بیشتر باشد

ها را  نسبت به آرتریوگرافی مقدم تر است زیرا عملکرد شریانColor duplex Doppler ultrasound  روش 

هستند، انجام می  9آرتریوگرافی تنها در بیمارانی که کاندید جراحی ترمیم عروق آلت. نیز نشان می دهد

ی یکه به درمان دارو 1عنوان اولین خط بررسی در بیماران با اختالالت نعوظ پیچیدهه این روش باز . شود

سانتی  95چنانچه حد اکثر سرعت خون سیستولیک در آلت کمتر از . دشوپاسخ نداده اند نیز استفاده می 

درصد  91 درصد حساسیت و111ی شدید شریانی مطرح می باشد که دارای یمتر در ثانیه باشد، نارسا

. اختصاصیت در مقایسه با افرادی که با آنژیوگرافی دارای اختالل در شریان پودندال بوده اند می باشد

نعوظ مناسب  ،اختالل در انسداد وریدهای کاورنوز وقتی گفته می شود که علیرغم جریان خوب شریانی

غم رعروق علی ه ی،وی گشاد کننددر افرادی که دارای نشت وریدی هستند، پس از تزریق دار. اتفاق نیفتد

میلی لیتر در ثانیه می باشد، سرعت در  15-11اینکه حداکثر سرعت در فشار خون سیستولیک بیشتر از 

میلی لیتردر ثانیه باقی می ماند و در این حالت بیمار  6تا  5انتهای فشار خون دیاستولیک بیشتر از 

                                                 
1
 Alprostadil 

2
 Revascularization 

3
 Complex Erectile Dysfunction 
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بررسی نشت وریدی از اندکس زیر استفاده می  برای. ممکن است یک نعوظ نسبی موقتی داشته باشد

 :شود

 Resistive index = 
اگر نتیجه فوق بیشتر . می باشد End diastolic velocity  = EDVو  Peak systolic velocity = PSV ندر آکه 

بهترین . د دارددرصد نشت وریدی وجو 95باشد به احتمال  65/1باشد طبیعی است و اگر کمتر از 1/ 9 از

 .آرتریوگرافی فارماکولوژیک پودندال می باشد ،ی شریانی علیرغم محدودیت های آنیروش بررسی نارسا

 (Third-line evaluation of penile blood flow)سومین قدم در بررسی جریان خون آلت 

 :های زیر استفاده می شود در این مرحله از روش 

1- Magnetic resonance imaging)MRI( 

9- Radioisotopic Penography 

1- Cavernosography   
1- Cavernous arterial occlusion pressure(  cavernosometry) 

5- Arteriography   
علت تهاجمی بودن یا پر هزینه بودن و یا بسیار محدود بودن موارد استفاده از آنها، از ذکر توضیح ه که ب 

 خودداری می گردد

 کاورنوزوگرافی فارماکولوژیكکاورنوزومتری و 
کاورنوزومتری فارماکولوژیک همزمان با تزریق سرم فیزیولوژیک و اندازه گیری فشار داخل اجسام غاری 

فنتوالمین و یا  –مانند پاپاورین )عروق به داخل اجسام غاری  ه یپس از تزریق داروهای گشاد کنند

سرعت تزریق نرمال سالین بستگی به ایجاد و . می شودانجام ( آلپروستادیل و یا ترکیبی از داروهای فوق

ثانیه از قطع آن کاهش یافت، می توان آن  11در صورتیکه فشار داخل کورپورا پس از  ؛حفظ نعوظ دارد 

حاجب رقیق شده به  ه یکاورنوزوگرافی با تزریق ماد. را به عنوان وجود بیماری نشت وریدی تلقی نمود

 ه یکار رفته است به منظور مشاهده که داروهای فارماکولوژیک برای نعوظ بداخل اجسام غاری در حالی 

این تست ها همیشه باید پس از فعال شدن مکانیسم انسداد وریدی با . کار می روده محل نشت وریدی ب

الزم به ذکر است که با توجه به . عروقی صورت گیرد ه یکنند تزریق داخل اجسام غاری داروهای گشاد

، اضطراب بیمار می تواند سبب نتایج مثبت (تحریک جنسی واقعی)العات در شرایط غیر واقعی انجام مط

 ه یباید تزریق مجدد داروهای گشاد کنند ،دست آمدهه کاذب گردد، لذا در صورت شک به یافته های ب

 .عروق برای شل شدن عضالت صاف صورت گیرد

 

 

 

 

 

 

PVS-EDV 

PSV 

کاورنوزوگرافی که نشان دهنده نشت وریدی                                 

 می باشد
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 آرتریوگرافی فارماکولوژیك

علت هزینه های ه آرتریوگرافی بهترین یافته را از نظر آناتومی عروق برای پزشک فراهم می سازد ولی ب

برای آن می باال و تهاجمی بودن آن فقط تعداد بسیار کمی از بیماران با اختالالت نعوظ کاندید مناسبی 

طور کلی بهترین اندیکاسیون ه ب. باشند و این افراد اکثراً کاندید عمل جراحی ترمیم شریان هستند

آرتریوگرافی فارماکولوژیک، مردان جوان با اختالل نعوظ ثانویه به قطع شریان در پی صدمات و حوادث و 

 .اشندمی ب  Pelvic steelیا در موارد نادرتر، بیماران مبتال به سندرم 

 (Treatment of erectile dysfunction)درمان اختالالت نعوظ
 های خوراکی درمان

 ایجی برای اختالل نعوظ بود ولی معرفی روشردر گذشته استفاده از پروتز آلت درمان ناشناخته و نسبتاً 

درمانی های  های غیر تهاجمی تر، انتخاب روش های درمانی قبلی را برای بیماران تغییر داد و روش

های اختصاصی شامل روان درمانی، تغییر داروهای ایجاد  درمان. اختصاصی و غیر اختصاصی معرفی شدند

های غیر اختصاصی  درمان. تدریج رایج شدنده ناتوانی جنسی و هورمون تراپی می باشند که ب ه یکنند

 هر چند درمان. هستندعروق  ه یشامل دستگاه واکیوم و تزریق داخل اجسام غاری داروهای گشاد کنند

های اختصاصی نیز مطلع  دارند، ولی بیمار الزم است از درمان یهای غیر اختصاصی به نظر تأثیر بیشتر

اینکه چه میزان تغییر در روش . گردد، زیرا در تصمیم گیری وی برای استفاده از نوع درمان مؤثر می باشد

ه ت، ولی بیمار باید به ورزش منظم، تغذیهای زندگی ممکن است باعث بهبودی فرد گردد مشخص نیس

دوچرخه سواری طوالنی مدت که . ، قطع سیگار و ترک الکل تشویق شود(ینیبا کلسترول پا)مناسب  ی

گاهی تغییر در نوع . می شود می تواند سبب ناتوانی جنسی گردد Genitalial anesthesiaباعث سندروم 

های آلت در ناحیه پرینه می تواند  ایجاد فشار روی شریان علت تغییر دره ب ،تمرین ه یصندلی و یا نحو

در صورتیکه شخص پس از تجویز برخی داروها  ،همانطور که قبالً اشاره شد. ثر باشدؤدر بهبودی بیماری م

مشخص گردد که این تغییر در کدامیک از موارد میل جنسی ایجاد در  دبای ،دچار ناتوانی جنسی شود

باشد،  شدهپر فشاری خون باعث ناتوانی جنسی  ه یچنانچه داروهای کاهش دهند .نعوظ و یا انزال است

بهتر است با تبدیل آنها به مهار کننده های کلسیم و یا مهار کننده های آنزیم آنژیو تانسین موجب 

علت استفاده از داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای ه در افرادی که ب. برطرف کردن ناتوانی جنسی گردیم

 ا مهار کننده های و ی

که سبب بهبود نعوظ  1منوآمینواکسیداز دچار ناتوانی جنسی شده اند، پیشنهاد می شود از ترازودون

درصد افرادی که دچار افسردگی شدید هستند از ناتوانی جنسی رنج . شبانگاهی می شود استفاده گردد

 .می برند

در پاریس صورت  WHOبا همکاری ی که جهت مشخص نمودن راهکارهای درمان جنسی یدر گردهما

 :بیان گردید که استراتژی درمان ناتوانی جنسی بر اساس موارد زیر پایه گذاری می شود ،گرفت

 ،روش درمانی مؤثر،سالم و بی خطر باشد -1

                                                 
1
 Trazodone 
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 ،به راحتی قابل تجویز باشد -9

 ،کمتر تهاجمی باشد -1

 ،قابل باز گشت باشد -1

 ،باشدهزینه های آن مقرون به صرفه  -5

 ،مجوزهای قانونی الزم را داشته باشد -7

 .به راحتی قابل دسترسی باشد -6

از مدت ردراز مدت و تأثیر طوالنی مدت آن و نیز بی خطر بودن دارو در د ه یدر تجویز دارو باید استفاد

ن ید شده باشد و در صورت معرفی داروی جدید باید هزینه ها و تأثیر آیتوسط خود شخص یا همسرش تأ

باید توجه داشت که بدون شک اولین قدم درمان قبل از استفاده از داروهای . دشوبا داروی قبلی مقایسه 

معرفی شد و دستگاه  1911علیرغم اینکه پاپاورین در سال . خوراکی، آموزش جنسی و مشاوره می باشد

ی خوراکی و مؤثر یداروولی بیماران به دنبال  ،مورد استقبال بیشتری قرار گرفت 1991واکیوم از سال 

بود، ولی از سال  1سال تنها درمان خوراکی که به مقدار کمی مؤثر بود، یوهیمبین 15در مدت . بودند

در  9111آپومورفین در سال . داروهای خوراکی دیگری نیز عرضه شد ، 9با عرضه شدن سیلدنافیل 1991

با عرضه شدن این . ید شده اندیراً در اروپا نیز تأاخی 1و وردنافیل  1تاداالفیل. ید قرار گرفتیاروپا مورد تأ

عکس العمل جامعه به این داروها باعث شد . داروها تغییرات بسیار زیادی در روند درمانی صورت گرفت

ه بسیاری از آنها به چرخ ه یدنبال درمان مشکل ناتوانی جنسی خود باشند و عده تعداد بیشتری از افراد ب

 . انتقال یافتند درمانی پزشکان عمومی ی

طور سنتی توسط اورولوژیست ها و روانپزشکان و متخصصین غدد درمان می شدند ه در گذشته بیماران ب

ولی سیلدنافیل باعث شد تعداد زیادی از بیماران توسط پزشکان عمومی درمان شوند، خود بیماران نیز 

دی از افراد در این زمینه اطالعات از آن گذشته تا چندی پیش تعداد محدو. تمایل به این کار داشتند

ه داشتند ولی با برگزاری برنامه های آموزشی، سطح علمی آنها باالتر رفت و پروتکل های الزم را در زمین

حساس برای بیمار و  ه یطور کلی ناتوانی جنسی یک مقوله ب. بررسی درمان ناتوانی جنسی فرا گرفتند ی

د مشکالت شوهای درمانی ساده و آسان ممکن است باعث  می باشد ولی عرضه شدن روش   پزشک 

 .وال بیمار کمتر مورد بررسی قرار گیردشسایکوسک

آنها  ه ینام برد که سر دست 5های خوراکی می توان از مهار کننده های فسفودی استراز از درمان

    باشد که مانع می 75اختصاصی فسفودی استراز تیپ  ه یسیلدنافیل یک مهار کنند. سیلدنافیل می باشد

به  (NO)هنگامی که تحریکات جنسی موجب آزاد شدن نیتریک اکساید . می گرددGMP به  cGMP ه یتجزی

 در قسمت cGMPتوسط سیلدنافیل سبب افزایش سطح  PDE-5داخل عضالت صاف آلت می شود مهار 

 .های مختلف آلت شده و به دنبال آن شل شدن عضالت صاف شدت پیدا می کند

                                                 
1
 YOHIMBIN 

2
 sildenafil 

3
 Tadalafil 

4 Verdenafil  
5
 Phophodiesterase inhibitors 

6
 PDE-5 
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باید توجه داشت که . این فرایند ورود خون به آلت و سفتی آن و طوالنی شدن نعوظ می باشد ه ینتیج 

در نبود تحریکات جنسی سیلدنافیل تأثیر کمی بر روی آلت دارد زیرا در این حالت میزان نیتریک اکسید 

 .ینی قرار داردیدر سطح پا cGMPو 

میلی گرم مورد  111میلی گرم و  51میلی گرم،  95در مطالعات کلینیکی تجویز سیلدنافیل به مقدار 

درصد افراد دچار نعوظ شوند با  95 ،ارزیابی قرار گرفته است، که در مقایسه های انجام شده با دارونماها

درصد و با دوز  61میلی گرم در  51درصد، با دوز  71میلی گرم در  95دوز  مصرف سیلد نافیل با

سیلدنافیل برروی تمایالت جنسی . ورد مطالعه نعوظ ایجاد شده استدرصد افراد م 19میلی گرم در111

 6درصد، سوء هاضمه  11درصد، گر گرفتگی  17بیشترین عوارض این دارو سردرد . تأثیر کمی دارد

 .علت پر خون شدن مخاط بینی می باشده درصد و احتقان بینی ب 1درصد، اختالل در دید 

مختصر اختالل در دید رنگ آبی، افزایش . خفیف و گذرا است (در صورت ایجاد شدن)اختالل در دید 

ی سیلدنافیل ناشی از اثر یعوارض بینا. این عوارض می باشند له یحساسیت به نور و یا تاری دید از جم

PDE-6  سیلدنافیل بر روی )می باشد که در رتین وجود داردPED-5  نسبت بهPDE-6   برابر  11حدود

در . ارض قلبی و عروقی دارو خفیف می باشد و در بیشتر موارد گذرا خواهد بودعو(. بیشتر اثر می کند

عوارض جدی قلبی عروقی در افرادی که سیلدنافیل مصرف می کنند در مقایسه با ، مطالعات انجام شده

درصد برای  6/1درصد می باشد و در مورد انفارکتوس میوکارد  1/1درصد و  6/5گروه شاهد به ترتیب 

با توجه به اینکه در این بررسی ها بیمارانی که . درصد برای گروه شاهد بوده است 1/1یل و سیلدناف

دیگر بیماری های مهم پزشکی را دارند از مطالعات حذف همزمان ، ترکیبات نیترات مصرف می کنند یا 

طور ه ب. دنظر می رسد شیوع عوارض جدی قلبی عروقی نسبت به گروه جامعه باید بیشتر باشه شده اند، ب

بیشترین این . می باشند PDE2/3/4/5کلی چهار ایزوآنزیم فسفو دی استراز در بافت آلت وجود دارد که 

سیلدنافیل هیچ اثر شناخته شده مستقیمی روی میوکارد ندارد و . است PDE-5ها در بافت آلت  ایزو آنزیم

 .اثر مهم دارو روی عروق کرونر است 

ساعت است و در  1نیمه عمر نهایی دارو . های کبدی متابولیزه می گردد آنزیموسیله ه سیلدنافیل عمدتاً ب

می ( دقیقه 71میانگین )دقیقه  191تا  11ی آن یصورت ناشتا مصرف شدن حداکثر میزان سطح پالسما

یک ساعت قبل از فعالیت جنسی است و براساس تأثیر  ، میلی گرم 51دوز پیشنهادی شروع دارو . باشد

میلی گرم می توان افزایش داد و یا در صورت نعوظ خوب و  111میزان دارو را تا  ، ل فرددارو و تحم

حداکثر مقدار پیشنهادی مصرف مقادیر فوق یک بار در روز . میلی گرم از میزان آن کم کرد 95کافی تا 

 . می باشد

ن بهبود بخشد ولی در برخی مقاالت اشاره شده است که سیلد نافیل می تواند فعالیت جنسی را در زنا

برخی مطالعات دیگر که در زنان در دوران یائسگی انجام شده است بهبود و یا رضایت بخشی قابل توجهی 

زنان جهت استفاده ازسیلد نافیل  ،لذا پیشنهاد می شود تا انجام مطالعات بیشتر. را مشاهده نکرده اند

ی یمدت زمان رسیدن به حد اکثر غلظت پالسمامصرف دارو همراه با غذا و یا چربی باال، . دنردگتشویق ن

الزم است . ی آن نیز کاهش می یابدیدقیقه طوالنی تر می کند و حداکثر غلظت پالسما 71دارو را حدود 
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ساعت آگاهی الزم داده شود که در صورت چنین اتفاقی باید  1به بیماران در رابطه با نعوظ های بیشتر از 

 .به پزشک خود مراجعه نمایند

    ی مانند سایمتیدین، اریترومایسین و کتوکونازول یر چند دارو در کبد متابولیزه می شود ولی داروهاه

 1می توانند متابولیسم آن را به تأخیر اندازند، لذا در صورت مصرف آن داروها سطح سرمی سیلدنافیل تا 

با . عوارض آن افزایش نمی یابدالبته باید دانست که حتی در این غلظت های سرمی . برابر بیشتر می گردد

درصد از طریق  11درصد از طریق دستگاه گوارش و  11های فعال دارو به میزان  توجه به اینکه متابولیت

ی کبد و یا یسال، نارسا 75کاهش دوز داروی تجویز شده در بیماران با سن باالی  ،ادرار دفع می گردد

ی شدید کلیه دارند یو سایمتیدین استفاده کنند و یا نارسا افرادی که داروهای اریترومایسین، کتوکونازول

میلی گرم می باشد و در صورت لزوم افزایش داده  95دارو  ه یدر این بیماران دوز اولی. توصیه می شود

در اندوتلیوم عروق مشاهده شده است، لذا مصرف مهار  PDE-5با توجه به اینکه مقادیر کمی از . می شود

توسط ( دیالتاسیون عروق)می تواند سبب تشدید اثر کاهش دهندگی فشارخون  PDE-5کننده های 

. بنابراین مصرف سیلدنافیل در افرادی که ترکیبات نیترات مصرف می کنند ممنوع است. نیترات ها گردد

این ممنوعیت شامل هر نوع مصرف نیترات ها اعم از زیر زبانی، استنشاقی، مصرف پوستی ویا خوراکی می 

حوادث قلبی عروقی نظیر ایسکمی یا انفارکتوس قلبی بیشتر مربوط به فعالیت های جنسی است تا  .باشد

 ه یقلبی یا سکت ه یسکت ه یتوصیه شده است دارو در افرادیکه سابق. اثر مستقیم داروی سیلدنافیل

یا بیماری عروق ی قلب و یآرتیمی های خطرناک داشته اند و یا به نارسا ، ماه قبل 7مغزی دارند و یا در 

کرونر که موجب آنژین صدری می شود مبتال هستند و یا افرادی که رتینیت پیگمانته دارند، مصرف 

 .نشود

میلی گرم موجب  51در مطالعات انجام شده برروی افراد دیابتی مشخص شده است که سیلد نافیل با دوز 

. درصد بوده است 99گروه دارو نما  درصد آنها می شود که این میزان در 55بهبودی اختالل نعوظ در 

درصد موارد مؤثر بوده است که در گروه دارونما  75همچنین در افراد با ضایعات نخاعی، سیلدنافیل در 

 . درصد گزارش شده است 1این میزان 

درصد افراد شده 91در  در افراد مبتال به بیماری مولتیپل اسکلروزیس، سیلد نافیل سبب بهبودی نعوظ 

افرادی که تحت عمل جراحی رادیکال پروستاتکتومی قرار . درصد بوده است 91ه در گروه دارونما است ک

   درصد موارد دچار ناتوانی جنسی  11های حفظ عصب تا  گرفته اند حتی در صورت استفاده از تکنیک

فه درصد و در صورت حفظ عصب یکطر 69می شوند که در این افراد در صورت حفظ عصب دو طرفه در 

درصد بوده  5/11این میزان در گروه دارونما . درصد با مصرف سیلدنافیل نعوظ گزارش شده است 51در 

 . است

صورت تدریجی اتفاق ه علت سرطان پروستات رادیوتراپی می شوند ناتوانی جنسی در آنها به بیمارانی که ب

به سیلدنافیل ارتباط غیر مستقیم شدت اختالل ایجاد شده ناشی از رادیوتراپی با میزان پاسخ . می افتد

درصد بیمارانی که در پی رادیوتراپی نعوظ متوسط داشته اند به سیلدنافیل پاسخ داده اند که  91. دارد

داروی . درصد بوده است 59این میزان در مورد افرادی که نعوظ مختصری داشته اند میزان پاسخ به دارو 

لذا نباید  ؛یوتراپی شده اند اثرات بهتری از خود نشان می دهدسیلدنافیل در دراز مدت در افرادی که راد
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دنبال عمل جراحی ه درصد افرادی که ب 71در . با عدم پاسخ در هفته اول نسبت به قطع دارو اقدام نمود

دچار ناتوانی جنسی شده بودند پاسخ مناسب به سیلدنافیل مشاهده شده  (TURP)پروستات از طریق مجرا 

 .درصد بوده است 11و نما است، که با دار

 سیلدنافیل و افزایش سن 

ه علت افزایش سن دچار ناتوانی جنسی شده اند در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی به در افرادی که ب

انجام شد هیچ تفاوتی بین پاسخ به درمان در افراد  1991در مطالعه ای که در سال . دست آمده است

افراد کمتر  ،انجام شد 9119آن مشاهده نشد ولی در تحقیقی که در سال سال و یا بیشتر از  75کمتر از 

تغییرات . به درمان پاسخ داده بودند موارد درصد 75در سال 75و افراد بیشتر از  درصد 19درسال  75از 

فعالیت جنسی با افزایش سن به تولید تستوسترون توسط بیضه و یا سطح تستوسترون سرم به طور 

در مورد اینکه آیا کاهش میزان تستوسترون خون با افزایش سن اتفاق می افتد . باشد مسقیم مرتبط می

در برخی مطالعات گزارش شده است که با افزایش سن، تولید . یا خیر، اختالف نظر وجود دارد

ولی در برخی . می باشد LHعلت کاهش حساسیت بیضه ها به هورمون ه تستوسترون کاهش می یابد که ب

 .ید نشده استیاین ارتباط تا ها زارشدیگر از گ

 :و زود انزالی سیلدنافیل

در برخی مطالعات تجویز سیلدنافیل همراه با مهار کننده های اختصاصی برداشت سروتونین موجب تأخیر 

البته باید دانست که ممکن است . بیشتر در انزال شده است ولی مکانیسم این تأثیر هنوز نامشخص است

 . ان توأم با داروهای فوق بیشتر باشدعوارض جانبی درم

  :اثر دراز مدت مصرف سیلدنافیل

مصرف داروی سیلد نافیل  هدرصد بیمارانی که پاسخ اولیه ب 95بیشتر از  ، ساله 1و 9، 1در مطالعات 

ی آنها نیز در فعالیت یداشته اند نه تنها در دراز مدت در نعوظ خود بهبودی احساس کرده اند بلکه توانا

 مواردی که ممکن است پاسخ مناسب به سیلدنافیل مشاهده نگردد. جنسی نیز افزایش پیدا کرده بود های

 :عبارتند از

 عدم وجود تحریک جنسی در زمان مصرف دارو -1 

 ی پر چربییمصرف دارو با معده پر یا همراه با رژیم غذا -9 

 مصرف سیگار و الکل -1 

میلی  111در یکی از مطالعات مصرف دوزهای تا . میلی گرم 111مصرف دارو در دوزهای کمتر از  -1 

 .میلی گرم بوده است 51تا  95گرم در افراد سالم داوطلب، اثر دارو مشابه مصرف دارو با دوز 

 تأثیر سیلدنافیل در ناتوانی جنسی در زنان

در مطالعه . استید قرار نگرفته یجهت درمان اختالالت جنسی زنان مورد تأ FDAاین دارو هنوز از طرف 

میلی گرم سیلدنافیل موجب افزایش  51تجویز  ،بیمار در وضعیت قبل از یائسگی انجام شد 19ای که در 

 . آنها گردید و مشابه مردان پس از تحریکات جنسی این تغییرات واضح تر بود Arousalقابل توجه در 
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  سیلدنافیلاثرات قلبی عروقی 

در حقیقت ناتوانی جنسی . های قلبی عروقی نسبتاً شایع است به بیماریجنسی در افراد مبتال اختالالت 

لذا پزشکان باید اختالالت جنسی را به عنوان یک . می تواند اولین عالئم انسداد عروق کوچک آلت باشد

عامل هشدار دهنده برای بیماری های ایسکمی قلب مورد توجه قرار دهند و در حقیقت در افرادی که 

اری قلبی ظاهری ندارند اختالالت نعوظ به عنوان یک عالمت برای بیماری های نهفته عروق هیچ نوع بیم

های وسیع عروق کرونر می توانند نشانه ای از شدت اختالالت  از طرفی بیماری. کرونر مطرح می باشد

مارانی که بیماران قلبی که بیش از یک رگ از عروق کرونر آنها گرفتار شده است نسبت به بی. نعوظ باشند

های قلبی از  از طرفی درمان بیماری. فقط یک رگ کرونر آنها مبتال است اختالل نعوظ شدید تری دارند

 .جمله مصرف داروهای بتابلوکر و مدرّهای تیازیدی می تواند در نعوظ اختالل ایجاد نماید
به سه گروه ریسک کم، انجمن قلب آمریکا افراد با ایسکمی قلبی عروقی را بر حسب تأثیر فعالیت جنسی 

ین خطر اضافه ای یافراد با ریسک پا. ریسک متوسط و ریسک باال برروی قلب تقسیم بندی کرده است 

این افراد ممکن است اختالالت جنسی را بدون . پس از درمان اختالالت نعوظ و فعالیت جنسی ندارند

در گروه با ریسک باال قرار می گیرند از طرف دیگر افرادی که . ارزیابی اضافی قلبی عروقی درمان کنند

ارزیابی قلبی الزم دارند و فعالیت جنسی و اقدامات درمانی برای اختالالت  ی افرادی هستند که مشاوره

طور کامل ه طور کامل مشخص نشده باشد و یا به جنسی این افراد باید تازمانی که وضعیت قلبی آنها ب

انی که در گروه با ریسک متوسط قرار می گیرند نباید فعالیت بیمار. کنترل نشده باشد به تعویق افتد

جنسی انجام دهند و یا اختالالت جنسی آنها درمان شود، مگر آن که پس از بررسی های تکمیلی 

 . مشخص شود که جزو گروه با ریسک کم و یا ریسک باال قرار می گیرند

 (Tadalafil)تاداالفیل 

از فعالیت بیشتری برخوردار است و نیمه   PDE-5نسبت به آنزیم   این دارو در مقایسه با سیلدنافیل

ی نمی یعلت اختصاصی تر بودن موجب اختالالت بیناه این دارو ب. ساعت می باشد 5/16عمرتاداالفیل 

عوارض گر گرفتگی، . بیمار را فراهم می سازد بیشتررضایتمندی ب ،شود و با توجه به نیمه عمر بیشتر آن

 17تاداالفیل تا  mg91تجویز نشان داد یک مطالعه . الت گوارشی دارو نیز کمتر استسر درد، و مشک

ساعت پس از مصرف دارو، تاداالفیل  91در مقایسه با دارونما، . ساعت پس از مصرف نیز تأثیر داشته است

د و در روز در بدن باقی می مان 1اثر تاداالفیل حدود . درصد تأثیر داشته است 11درصد و دارونما  56

الزم به ذکر است . ساعت پس از مصرف نیز دارو در خون یافت می شود 111سال تا  71مردان باالتر از 

لذا از مصرف توأم آن باید جداً خودداری  ؛ی با نیتراتها قابل توجه استیکه این موضوع در تداخل دارو

 . کرد

 (Vardenafil)واردنافیل

این دارو . از دیگر ایزوآنزیم های آن مهار می کند را اختصاصی تر PDE-5واردنافیل نسبت به دیگر داروها، 

مصرف این دارو در افرادیکه ترکیبات نیترات مصرف . اثر خوبی برای ایجاد نعوظ دارد mg91در دوزهای 

 .می کنند ممنوع می باشد
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 (Adrenoceptor antagonists)آنتاگونیست های گیرنده های آدرنرژیك 
 (Yohimbine)یوهیمبین 

محل . دست می آیده درخت یوهیمب ب ه یآدرنرژیک است که از شیر 2αه ی یک مهار کنند یوهیمبین

تأثیر دارو گیرنده های آدرنرژیک در هیپوتاالموس است و در بررسی های انجام شده اثر آن بهتر از دارونما 

داشته اند تفاوتی بین  در برخی مطالعات در افرادی که اختالالت نعوظ به دلیل ارگانیک. بوده است

بیشترین عوارض . لذا مصرف آن در این بیماران توصیه نمی شود. ده استشیوهیمبین و دارونما مشاهده ن

صورت مرکزی اثر ه یوهیمبین ب. پش قلب، لرزش، افزایش فشار خون و اضطراب می باشدطدارو شامل 

مصرف دارو در افرادی که ناتوانی . شود (Behavior)می کند و ممکن است باعث بهبود رفتار جنسی 

جنسی آنها منشاء ارگانیک داشته باشد، تفاوتی با دارونما ندارد ولی در ناتوانی های جنسی با علل 

ه دارو ب. درصد بوده است 17درصد تأثیر داشته است که این میزان در دارونما  79تا  17سایکولوژیک در 

دوز دارو را . ساعت قبل از نزدیکی مصرف می شود 9تا  1 میلی گرم سه بار در روز و دو قرص 1/5صورت 

تجویز این دارو گاهی همراه با تجویز ترازودون برای درمان ناتوانی جنسی . می توان تا دو برابر افزایش داد

علت ه یکی دیگر از موارد استفاده از یوهیمبین، بیمارانی هستند که ب. با منشاء روانی توصیه می شود

. ی ناتوانی جنسی شده اندیای ضد افسردگی و اضطراب نظیر فلوکستین دچار عوارض دارومصرف دارو ه

دست ه درصد افرادی که یوهیمبین روی آنها تأثیر می گذارد می توانند نعوظ مناسب برای نزدیکی ب 51

مصرف . از دیگر عوارض دارو تکرر ادرار، سوء هاضمه، سردرد، دیدن کابوس و تهوع می باشد. آورند

نیمه عمر سطح سرمی یوهیمبین . آنتاگونیست های تریاک نظیر نالوکسان باعث افزایش اثر دارو می گردد

 .دقیقه است 15

 (Oral Phentholamine)فنتوالمین خوراکی 

در مطالعات انجام شده در بیماران با اختالالت خفیف . این دارو برای بهبود کیفیت نعوظ مصرف می شود

درصد  15میلی گرم  11و با دوز  درصد 16میلی گرم  11فنتوالمین با دوز خوراکی ،  تا متوسط نعوظ

عوارض دارو شامل سردرد، سرخ شدن صورت و . درصد بوده است 17تأثیر دارونما . مؤثر بوده است

 .تأیید نشده است FDAفنتوالمین خوراکی توسط . احتقاق بینی است

 (Dopaminergic agonist)آگونیست های دوپامینرژیك 

صورت زیر جلدی ه وقتی دارو ب. آپومورفین بر روی گیرنده های دوپامینرژیک مرکزی تأثیر می گذارد

مصرف بالینی دارو را  ،خصوص تهوعه عوارض قابل توجه آن ب. د باعث ایجاد نعوظ می شودشوتزریق 

انجام شده  ی مطالعه در یک. نوع زیر زبانی دارو در دست مطالعات کلینیکی می باشد. محدود کرده است

، در بیماران مبتال به ناتوانی جنسی با منشاء سایکوژنیک و نیز در بیماران با اختالالت خفیف ارگانیک 

درصد افراد شده است که در  59میلی گرم موجب بهبودی در  1آپوموزمین با دوز  ، برای ایجاد نعوظ

 1درصد بیماران دچار تهوع شدند که  16 در این مطالعه. درصد بوده است 15گروه شاهد این میزان 

ید قرار یمورد تا FDAآپومورفین زیر زبانی هنوز از طرف . ی احتیاج پیدا کردندیدرصد آنها به درمان دارو

  .نگرفته است
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 (Serotonergic)داروهای سروتونرژیك 

ترازودون  اثر تسکینی و ضد . آنتا گونیست سروتونین است و باز جذب آن را مهار می کند 1ترازودون

هر . نظر می رسد تأثیر دارو ناشی از فعالیت سروتونرژیک و آلفا آدرنولیتیک آن باشده ب. افسردگی دارد

توأم با مصرف ی و یا یمیلی گرم روزانه به تنها 151ی مبنی بر تأثیر ترازودون با دوز یچند گزارش ها

به همین  ؛یوهیمبین برای درمان اختالالت نعوظ منتشر شده است ولی تأثیر آن قابل توجه نمی باشد

 . دلیل مصرف ترازودون برای درمان اختالالت نعوظ توصیه نمی شود

 (Hormonal Therapy)درمان هورمونی 

ختالالت نعوظ مطرح گردند ولی این هر چند اختالالت هورمونی می تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی ا

می باشد تا اینکه مستقیماً روی بافت ( میل جنسی)در مکانیسم های مرکزی  اثر عمدتاً ناشی از اختالل

همچنین ثابت شده است که هیپوگنادیسم سبب کاهش تفکرات جنسی و تعداد . آلت تأثیر گذاشته باشند

در برخی از بیماران حذف آندروژن . گناد کاهش می یابدخواب در افراد هیپو REMنزدیکی می گردد و فاز 

هفته باقی  19باعث از بین رفتن نعوظ های شبانه می گردد ولی ممکن است این نعوظ های شبانه تا 

در مردان هیپوگناد، تجویز تستوسترون بهترین روش درمان اختالالت نعوظ است ولی باید توجه  .بماند

و یا  9د مسن می تواند موجب تسریع در هیپرپالزی خوش خیم پروستاتداشت تجویز این دارو در افرا

در افراد مسن استفاده از تستوسترون برای درمان اختالالت . رشد سرطان های مخفی پروستات گردد

نعوظ به دلیل عدم تأثیر آن توصیه نمی شود زیرا در این افراد عمدتاً اختالالت نوروواسکولر وجود دارد تا 

علت ایجاد ه مصرف ترکیبات خوراکی آندروژنیک نیز در افراد مسن ب. ییآندروژنیک به تنهااختالالت 

 .ضایعات کبدی خیلی مورد توجه قرار ندارد

جهت  ،های تیروئید،آدرنال، هیپوفیز و هیپوتاالموس هستند ما توصیه می کنیم افرادی که دارای بیماری 

افراد مسنی که هیپوگناد هستند ممکن است دارای . بررسی و درمان با متخصصین غدد مشورت نمایند

عالئم دیگری نظیر کاهش میل جنسی، افسردگی، کاهش ضریب هوشی، کاهش وزن، پوکی استخوان، 

مواد آندروژنی  درمان با ،در این افراد. تغییر در رویش مو، تغییر در خواب و افزایش چربی شکم نیز باشند

میلی گرم تستوسترون  911تزریق . دشوماه باعث افزایش میل و فعالیت جنسی می  1تا 9به مدت 

Enantate و Cypionate صورت تزریق عمیق عضالنی باعث افزایش حداکثر سطح تستوسترون سرم در ه ب

علت ه ب. اشتهفته خواهیم د 1تا  9مدت ه ساعت می شود و سپس کاهش تدریجی آن را ب 69مدت 

ها و  در چند روز اول ممکن است عالئمی نظیر درد پستان ،طبیعی حدباالتر رفتن سطح تستوسترون از

 .تیرگی آنها ظاهر شود

 Androgel  ،Androdermنام های ه صورت چسب های پوستی نیز استفاده می شود که به از تستوسترون ب

به صورت روزانه مصرف می شوند و ممکن است این داروها صبح ها . تولید شده است Testodermو 

صورت خوراکی نیز ممکن است ه تستوسترون ب. عوارض آن باشد ازقرمزی محل اتصال دارو به پوست 

 911افزایش تا سطح  ،علت اینکه درکبد متابولیزه و غیر فعال می گردده مورد استفاده قرار گیرد ولی ب

                                                 
1
 Trazodone 

2
 BPH 
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ا به حد طبیعی برساند ولی باعث عوارض کبدی متعدد ر میلی گرم هر چند ممکن است سطح سرمی آن

 .لذا درمان خوراکی آن توصیه نمی شود ؛می گردد

 عوارض جانبی هورمون درمانی
شده و موجب  FSHو  LHچنانچه تستوسترون بیشتر از حد مصرف شود می تواند سبب کاهش سطح 

. اختالل در باروری، دردناک شدن یا بزرگ شدن سینه ها، اریتروسیتوز و افزایش هماتوکریت شود

های  تستوسترون همچنین می تواند باعث آپنه در خواب یا تشدید آن گردد و یا به دلیل افزایش گلبول

و   HDLکاهش  ، LDLایش از عوارض دیگر تستوسترون، افز. مشکالت عروقی شود خطرسبب افزایش  ،قرمز

 .و چسبندگی پالکت ها می باشد A2افزایش ترومبوکسان 

در افراد مسن سالم تجویز تستوسترون باعث افزایش حجم پروستات یا بروز سرطان پروستات و یا افزایش 

PSA هر چند بروز سرطان پروستات از نگرانی های ارولوژیست ها باقی . و یا عالئم انسدادی نمی گردد

و هماتوکریت  BPHعلت ه وجود سرطان پروستات یا سینه و یا عالئم انسدادی شدید مجرا ب. نده استما

ممنوعیت نسبی عدم . ممنوعیت مطلق تجویز تستوسترون می باشندباعث ی یدرصد به تنها 55باالی 

سط درصد، آپنه درمان نشده هنگام خواب، عالئم متو 59تجویز تستوسترون شامل هماتوکریت باالی 

بیماران مبتال به ناتوانی جنسی که . ی پیشرفته قلبی می باشندیخوش خیم پروستات و نارسا بزرگی

طور کامل درمان شده است در صورت لزوم می توانند تحت درمان با ه سرطان پروستات لوکالیزه آنها ب

ماه صورت  7روستات هر و معاینه رکتال پ PSAدر صورت نیاز به تجویز آندروژن باید . آندروژن قرار گیرند

. فعالیت کبدی، سطح کلسترول و چربی های خون و هماتوکریت ارزیابی شوند ،صورت متناوبه گیرد و ب

 .درصد کاهش دهد 15تجویز تستوسترون می تواند سطح کلسترول سرم را تا 

سطح سرمی آننمی  با تأثیر کلینیکی آن ارزیابی شود، و اندازه گیری مکرر دتأثیر تستوسترون بر بیمار بای

نظر می رسد اثر درمانی ه ب ،ی دلیل ادامه تجویز دارو باشد و همانطور که قبالً نیز اشاره شدیتواند به تنها

بافت های آلت  تستوسترون بیشتر از طریق تأثیر بر سیستم عصبی مرکزی باشد و کمتر اثر مسقیم برروی

 . دارد

در صورت وجود یا عدم وجود هیپوگنادیسم، تجویز  ،هستنددر افرادی که دچار افزایش پروالکتین سرم 

 ی که سبب افزایش پروالکتینیداروها دهمچنین بای. تستوسترون باعث بهبود فعالیت جنسی نخواهد شد

پروالکتین یک . بخش ها و داروهای نورولپتیک قطع گردند می گردند نظیر استروژن، مرفین، آرام

ث کاهش سطح پروالکتین سرم و اصالح سطح تستوسترون می شود و آگونیست دوپامین می باشد که باع

در .  در ضمن سبب کوچک شدن اندازه آدنوم های ترشح کننده پروالکتین در محل هیپوفیز نیز می شود

ممکن است برداشتن آن از  ،ییآدنوم هیپوفیز در صورت عدم پاسخ مناسب به درمان و یا مشکالت بینا

صورت غیر انتخابی که مبتال به اختالالت نعوظ بودند، ه نفر ب 711در بررسی . طریق جراحی ضروری شود

در افرادی که سطح پروالکتین . درصد افراد گزارش شده است 1/1شیوع هیپرپروالکتینمی تنها در 

بیمار  19هیپرپروالکتینمی تنها باعث بازگشت نعوظ در یک بیمار از  بود، درمان ng/ml 11-91آنها

 11بیمار از  9بود، درمان در ng/ml 11ورتیکه در افرادی که سطح پروالکتین آنها باالتر در ص. گردید

لذا بیمارانی که مختصر دارای افزایش . بیمار موجب بر طرف شدن ناتوانی جنسی و بازگشت نعوظ شد
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بیمارانی که . سطح پروالکتین سرم هستند ممکن است علت اختالل نعوظ آنها عروقی یا عصبی باشد

درمان انتخابی آنها تجویز ( برابر طبیعی 11)دچار آدنوم هیپوفیز هستند و افزایش شدید پروالکتین دارند 

 . بروموکریپتین و یا درمان جراحی می باشد

ی های آندروژنی باعث ینظر می رسد بیمارانی که به درمان با سیلدنافیل پاسخ نمی دهند اصالح نارساه ب

سنتز نیتریت اکساید که از مؤلفه های اصلی نعوظ می باشد . یلدنافیل می گرددبهبود نعوظ و تأثیر بهتر س

در مدل های حیوانی که بیضه های آنها برداشته شده . به مقدار زیاد تحت تأثیر تستوسترون قرار دارد

بودند، سطح نیتریت اکساید بسیار کاهش یافته بود و پس از جایگزین نمودن تستوسترون، به سطح 

هیپوگنادیسم اغلب در  ،علت ناتوانی جنسی مراجعه کرده انده در بررسی افرادی که ب. ازگشتطبیعی ب

تر از طبیعی و کاهش میل جنسی داشته اند و سن  می شود که در معاینه بیضه کوچک بیمارانی مشاهده

 . سال باشد 51آنها نیز باالتر از 

اندازه گیری سطح توتال و سطح آزاد  ،های بدن بهترین روش بررسی تأثیر تستوسترون در بافت

علت هزینه بسیار زیاد و ه صورت مجزا و بررسی نسبت بین آن دو می باشد ولی به تستوسترون ب

چنانچه سطح تستوسترون توتال سرم . طور روتین عملی نمی باشده انجام این آزمایش ب ی کم،دسترس

باشد و در فرد عالئم بالینی  ng/ml 71ر از باشد و یا سطح تستوسترون آزاد کمت ng/ml 111تر از  کم

  1یائسگی مردان. کمبود آندروژن مشاهده گردد، شخص نیازمند به درمان جایگزینی تستوسترون می باشد

می باشد ولی در برخی مواقع با ( مشابه یائسگی در زن)فرایند فیزیولوژی طبیعی در افراد مسن مرد 

تعدادی از پزشکان با . ی فرد همراه استیلق و خوی و تواناخ اختالل درکاهش شدید فعالیت جنسی، 

تغییر در عادات زندگی در بسیاری از موارد در بهبودی . یستنددرمان این افراد توسط تستوسترون موافق ن

برخی . ، ولی برخی معتقدند تجویز مکمل های تستوسترون در چنین افرادی الزم استاستبیمار مؤثر 

که اندازه گیری سطح توتال سرمی تستوسترون جهت بررسی بیمار کافی است و محققین نیز معتقدند 

 9تا  7این آزمایش در دو روز جداگانه و در ساعت   .یستبه اندازه گیری تستوسترون آزاد سرم ن ینیاز

بود درمان جایگزینی صورت  ng/ml111صبح باید انجام شود و چنانچه سطح تستوسترون توتال کمتر از 

به منظور  ،بار آزمایش پایین تر از حد طبیعی باشد 9نانچه سطح تستوسترون صبحگاهی پس از چ. گیرد

. و پروالکتین درخواست گردد FSHو  LHهای  ضروری است آزمایش ،تفکیک هیپوگنادیسم اولیه از ثانویه

ی دلیل مؤثر بودن درمان نمی باشد و در صورت بهبود شاخص ها ،باید دانست افزایش تستوسترون

 . درمان موفقیت آمیز تلقی می گردد ،ماه 1تا 9کلینیکی در مدت 

میلی گرم تستوسترون می  5/9طور متوسط دارای ه استفاده از برچسب های روزنه تستوسترون که ب

 برچسب ها الزم است شب. علت کنترل بهتر میزان تجویز دارو نسبت به نوع تزریقی ارجح استه ب ،باشد

در این روش سطح . فیزیولوژیک بدن بیشتر تطابق دارد به پوست چسبانیده شوندها که با سیستم 

 .تستوسترون به میزان خیلی زیادی از سطح طبیعی آن در خون باالتر نخواهد رفت

                                                 
1
 Andropause 
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افراد مبتال به اختالالت نعوظ که سطح تستوسترون سرمی نرمال یا  در ،لذا با توجه به مطالب فوق 

طور کلی هنوز ه ب. دارند، درمان جایگزینی تأثیری در بهبود ناتوانی جنسی نداردمختصر پائین تر از نرمال 

 :ها پروتوکل مشخصی در ناتوانی جنسی پیدا نکرده است، که دالیل آن عبارتند از درمان با آندروژن

 .هنوز تعریف دقیق هیپو گنادیسم در افراد مسن مشخص نمی باشد -1

 .پوگونادیسم همراه با ناتوانی جنسی باشندافراد بسیار محدودی هستند که دچار هی -9

مشاهده ( ناتوانی جنسی همراه با هیپوگناد)اثرات متفاوتی در ارتباط با درمان جایگزینی در این افراد  -1

 . می شود

ترون و مختصر کمتر از نقش تجویز جایگزینی آندروژن در افراد مسن با سطح سرمی طبیعی تستوس -1 

 .مشخص نیست طبیعی هنوز

 .کنون بهترین روش درمانی در این افراد مشخص نشده است تا-5

کاهش آندروژن باعث کاهش میل جنسی، کاهش تعداد، مدت و شدت نعوظ شبانه و نیز سبب کاهش 

خصوص ه حجم و جهش انزال می گردد و جایگزین کردن تستوسترون موجب بهتر شدن موارد فوق و ب

می گردد ولی تأثیر آن در مورد بهبودی نعوظ هنوز مشخص نیست و در مقاالت   1تحریکات جنسی

ین ترین سطح تستوسترون بوده یشده است و بهترین آن در افراد با پا درصد گزارش 71تا 9مختلف بین 

 AVSSبا  ،هفتاد و پنج درصد افرادیکه هیپوگناد بوده اند و تحت درمان با آندروژن قرار گرفته اند. است

آنچه مشخص است درمان با آندروژن در افراد هیپوگناد باعث بهبود پوکی . ادر به ایجاد نعوظ شده اندق

و افزایش تراکم استخوانی، افزایش حجم عضالنی و تغییرات آنابولیک دیگر می ( استئوپورز)استخوان 

تجویز جایگزین و  در افراد هیپوگناد ریسک بیماری های قلبی و عروقی افزایش پیدا می کند، که. شود

طور کلی در تجویز تستوسترون باید به ه ب. تر خواهد کرد سرم ریسک این عوارض را کم LDLافزایش 

 :عوارض زیر توجه نمود

علت احتباس سدیم، افزایش هماتوکریت، بزرگ شدن سینه ها، ه ها ب اندام تورمعوارض کلی شامل  -1 

 سردرد و اضطراب

 افزایش رویش مو، واکنش موضعی عوارض پوستی شامل آکنه، -9 

 عوارض کبدی شامل زردی، هپاتیت، سرطان کبد و تغییرات کیستیک کبد -1 

 (Gonadotropine)تجویز گونادوتروپین
اغلب در افرادی که دچار هیپوگنادیسم ثانویه هستند و یا کودکان قبل از بلوغ که دچار کاهش سطح 

استفاده می شود که یکی از بیشترین اثرات آن تحریک اسپرماتوژنز آندروژن می باشند از گونادوتروپین ها 

بیضه و بهبودی میل جنسی و خصوصیات رفتاری فرد در  ه یهمچنین دارو سبب افزایش انداز. می باشد

واحد  9111تا  1111صورت تزریق زیر جلدی به مقدار ه دارو ب. بیماران مبتال به هیپوگنادیسم می گردد

 . این دارو از نظر اقتصادی گران قیمت می باشد. ار تجویز می شودهر سه هفته یک ب
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 ((MUSE (Transurethral therapy) ییهای داخل مجرا درمان

داروی انتخابی در  ،ی در نفوذ از مخاط مجرایعلت اندازه کوچک مولکولی و تواناه ب E1پروستاگالندین 

بیماران مبتال به ناتوانی جنسی از طریق مجرا می باشد و در طول  سال های اخیر مصرف  مصرف موضعی

صورت یک دوز واحد در داخل مجرا قرار داده ه ب mm-3  ×1/1 6دارو به میزان . آن رو به گسترش است

قرار داده و جلوگیری از خروج دارو، بیمار آلت خود را باال  برای ،پس از قرار دادن دارو در مجرا. می شود

علت محلول بودن سریعاً وارد جریان خون آلت ه دارو ب. دقیقه ماساژ می دهد 5تا  9آلت و مجرا را برای 

 .می گیرد برعکس جریان وریدی صورت ،ورود آن از مجرا و جسم اسفنجی به اجسام غاری. می گردد

 

 

 

 

 

 

 
 نحوه تزریق دارو در داخل

 
این مدت زمان . دقیقه به حد اکثر می رسد 91تا  99شود و در مدت  دقیقه ظاهر می 6اثر دارو در مدت 

مشابه تزریق داخل اجسام غاری است ولی کمی اثر آن آهسته تر و وابسته به مقدار آن دارد و بیشترین 

طول ه دقیقه مدت نعوظ ب 69مدت ه میکروگرم گزارش شده است که ب 1111زمان آن با مصرف 

 .انجامیده است

    

 

 

 
 

 

 

 

 

ید قرار گرفته است در یمورد تأ FDAکه از طرف ( E1پروستاگالندین )تجویز داخل مجرای آلپروستادیل 

برای افزایش میزان موفقیت می توان . افراد باعث ایجاد نعوظ مناسب جهت نزدیکی می گردد صددر 9/71

شایع ترین عارضه دارو، درد آلت و . از حلقه های تنگ کننده در قاعده آلت همراه با دارو استفاده نمود

تقان گالنز نه تنها باعث سفت شدن اجسام غاری می گردد بلکه موجب اح Muse. خونریزی مجرا می باشد

 5درصد، دردبیضه  19درصد، درد مجرا  19عوارض این دارو شامل درد آلت . آلت نیز می گردد( حشفه)

 دارو یئتجویز داخل مجرا
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درصد می باشد ولی در مقایسه با تزریقات داخل اجسام غاری شیوع  5درصد و خونریزی خفیف مجرا 

بررسی . درصد است 1از  تر درصد و فیبروز اجسام غاری نیز کم 1/1تر از  ین و کمیپریاپیسم بسیار پا

ه میکروگرم شروع شود و بر اساس پاسخ های ب 511های اخیر نشان می دهند که بهتر است دارو با دوز 

عنوان یک درمان مؤثر در بیماران ه همچنان ب Muse. دست آمده نسبت به افزایش یا کاهش دوز اقدام کرد

دی که بیماری های شدید عروقی و یا دیابت دارند با اختالالت نعوظ با منشاء عصبی می باشد، ولی در افرا

 . تأثیر خوبی ندارد

 :توصیه می شود موارد زیر مورد توجه قرار گیرد Museبرای تأثیر بهتر 

 .بیمار قبل از استفاده از دارو ادرار کند -1

 .از طریق اپلیکاتور دارو در قسمت قاعده آلت رها شود -9 

 .دارو کمک خواهد کرد تحریکات جنسی به افزایش اثر -1 

 .میکروگرم افزایش یابد 1111میکروگرم، دوز دارو به تدریج به  511در صورت عدم تأثیر دارو با  -1 

 . تر دارو تأثیر خواهد داشت دقیقه در حالت ایستاده در جذب سریع 5تا  9مدت ه ماساژ آلت ب -5 

ف قرار می گیرند به دلیل هزینه کم تأثیر موضعی مورد مصر ه یداروهای وازواکتیوی که از طریق استفاد

این داروها عوارض . طور گسترده توسط بیماران مبتال مورد استفاده قرار می گیرنده خوبی دارند و ب

 ی مختصری را ممکن است ایجاد کنند و دارای شروع اثر سریعیتری دارند و تداخل دارو سیستمیک کم

ی بیشتری یبا غلظت های دارو آن ها را قی شدید می توانحتی در صورت وجود ضایعات عرو.  تر هستند

برای بیمارانی که نمی توانند داروهای خوراکی را برای درمان  Muse. طور موضعی مصرف نموده ب

افرادی که برای مصرف داروهای موضعی . اختالالت جنسی مصرف کنند جایگزین مناسبی می باشد

 :می باشند عبارتند ازمناسب 

  که داروهای خوراکی در بهبود آنان تأثیری نداشته استافرادی  -1

 افرادی که ترکیبات نیترات مصرف می کنند -9

و افراد ( از جمله رادیکال پروستاتکتومی)افراد مبتال به تروماهای لگنی، رادیوتراپی، جراحی های لگنی  -1

 با ضایعات نخاعی

 تمایل بیمار به تأثیر سریع دارو پس از مصرف -1 

 

 

 
 
 

 

 نحوه تزریق دارو و محل های آن
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 (Pelvic floor muscle exercises)های عضالت کف لگن  ورزش
در مطالعه . مطالعات نشان داده است که عضالت ایسکیو کاورنوز در نشت وریدی اجسام غاری تأثیر دارد

تحریکات الکتریکی بیمار با ناتوانی جنسی صورت گرفت و با فیزیوتراپی که شامل  155ای که برروی 

های عضالت کف لگن و تمرین در منزل در حالت ایستاده، نشسته و  عضالت ایسکیوکاورنوز و ورزش

در مطالعه . بیمار بهتر شدند 19بیمار خوب شدند و  71ماه  1خوابیده اقدام به درمان آنها گردید پس از 

با جراحی نسبت به بستن وریدها بیمار با نشت وریدی صورت گرفت در تعدادی  151دیگر که بر روی 

 اقدام شد و در تعدادی 

 .زیر نظر فیزیوتراپیست داده  شد و هفته 5طی آموزش. های کف عضالت لگن داده شد نیز آموزش ورزش

 .نتیجه مطالعات نشان داد که جراحی هیچ برتری بر ورزش عضالت کف لگن ندارد

 

 (Intracavernous injection Therapy)تزریق دارو داخل اجسام غاری 
متوجه شدند که تزریق مستقیم مواد وازواکتیو می تواند ( برندلی و ویراگ)محققین  1911در سال 

علت ایجاد نعوظ طبیعی در زمان کوتاه و از بین رفتن نعوظ، ه موجب نعوظ و سفتی در آلت گردد که ب

ها  جنسی در مقایسه با دیگر روش پس از مدت زمان الزم مورد توجه بسیاری از افراد مبتال به ناتوانی

. تدریج مقبولیت فراگیری پیدا کرده استه های اخیر تزریق دارو داخل اجسام غاری ب در سال. گردید

هر چند که . ترین عوارض این داروها فیبروز آلت، خون مردگی و در برخی موارد پریاپیسم می باشد شایع

داروهای وازواکتیو زیادی مورد استفاده قرار گرفته است ولی مهمترین آنها که کاربرد کلینیکی دارند 

ی و یا همراه با یاست به تنهااین داروها ممکن . ، فنتوالمین و پاپاورینE1 (PGE-1)عبارتند از پروستاگالندین 

این . معموالً  در کلینیک میزان تزریق دارو با دوز حداقل شروع می شود. یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند

 1کنترل های منظم بیمار هر . مورد نیاز را برای تزریق در منزل مشخص می کند یتست اولیه مقدار دارو

ی و تغییر درمان و نیز معاینه آلت از نظر فیبروز پیشنهاد می ماه برای تنظیم میزان داروی تزریق 7تا 

 .شود

ه ناقص بین آن دو وجود دارد که راز نظر آناتومی بین اجسام غاری در انسان ارتباطات زیادی از طریق دیوا

تزریق به داخل . له در مصرف تزریقات داخل اجسام غاری از اهمیت خاصی بر خوردار استأوجود این مس

اجسام غاری موجب افزایش سریع جریان خون در هر دو طرف و در نتیجه ایجادفشار یکسان در  یکی از

 ه یدو جسم غاری می گردد و این موضوع با عث می شود که حتی در صورت وجود ضایعات یکطرف

 طورغیر قرینه در داخل اجسام غاری قراره شریان های کاورنوز ب. شریانی، اثرات بالینی آن ظاهر نگردد

نمی  راحتیه ب ،بین دو اجسام غاری جای گرفته اند ه ی دیوار دو طرفعلت اینکه درست در ه دارند و ب

هر چند ورود  ،وجود بافت سفت تونیکا آلبوژینه. کار رفته دچار آسیب گردنده های ب توانند توسط سوزن

سوزن قبل از تزریق سوزن را مختصر مشکل می سازد ولی شرایط خوبی را ایجاد می کند تا عمق ورود 

پس از تونیکا آلبوژینه عضالت صاف کاورنوزال که سینوزوئیدها را تشکیل می دهند . دارو مشخص گردد

 . داخل این فضاها انجام شود دتزریق مواد وازواکتیو بای. قرار دارند
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می     لتها و ورید های پشتی آ بهترین محل تزریق دردیواره های خارجی آلت و دور از اعصاب و شریان

با تزریق دارو بین دو تا ده دقیقه نعوظ اتفاق می افتد ولی در پی انزال و افزایش فعالیت سمپاتیک، . باشد

استفاده از باند و یا حلقه های االستیکی همراه با . عروق منقبض شده و از شدت نعوظ کاسته می گردد

ه است ولی این موضوع دارای ارزش تزریقی داخل اجسام غاری جهت تداوم نعوظ نتایج متفاوتی داشت

 :مواردی که باعث تأثیر بهتر دارو های تزریقی می گردد عبارتند از. کمی می باشد

 .طور مستقیم به داخل قاعده آلته تزریق دارو ب -1 

 .وارد کردن فشار مالیم برای ده دقیقه به محل تزریق -9 

 .وجود تحریکات جنسی به دنبال تزریق -1

 .آرام و بدون استرس و راحت در هنگام تزریق وجود محیط -1

 .استفاده از دوز باالتر دو تا سه روز پس از تزریق در صورت عدم ایجاد نعوظ کافی -5

 :دالیلی که باعث پاسخ نامناسب به دنبال تزریق به داخل اجسام غاری می گردد عبارتند از

 تزریق دارو به مقدار کم  -1 

 تزریق اشتباه دارو -9

 نشت دارو به هنگام تزریق -1 

 کافی نبودن تحریکات جنسی همزمان -1 

 زود انزالی  -5 

 وجود هر گونه اضطراب و استرس  – 7 

 :ممنوعیت های مطلق و نسبی تزریق داخل اجسام غاری عبارتند از

 سابقه پریاپیسم با مصرف داروهای وازواکتیو -1 

 فیبروز شدید آلت -9 

 موجب اشکال در انجام تزریق گرددی که یاختالل در بینا -1 

 طور همزمان باعث احتمال بیشتر پریاپیسم ه مصرف فنیل افرین ب) MAOمصرف مهارکننده های  -1

 (.می گردد

طور شایع دیده می شود که علت آن بیشتر عدم رضایت ه های تزریقی و عدم تداوم درمان ب قطع درمان

به میزان کمتر ممکن است درد آلت، فیبروز و پریاپیسم نیز بیمار و عدم تأثیر مناسب دارو می باشد ولی 

 .قطع مصرف دارو تأثیر داشته باشددر 

 E1  (Prastaglandin-E1)پروستاگالندین 
اثر آنتی  E1پروستاگالندین . موجب اتساع سریع عروق می گردد c-AMPاین دارو از طریق افزایش 

ی در حد میکروگرم برای ظاهر شدن اثرات درمانی آن یدوزهاعلت تأثیر قوی دارو ه آدرنرژیک نیز دارد و ب

درصد این دارو در ریه ها و پس از اولین عبور از ریه متابولیزه می شود و به مقدار کم نیز  91. کافی است

یند و از اناخوش ه یپریاپیسم که یک عارض. کلیه ها و کبد و خود آلت متابولیزه می گردد ه یوسیله ب

تر مشاهده می شود  کم E1داخل اجسام غاری است، در هنگام استفاده از پروستاگالندین  عوارض تزریقات

درصد موارد پریاپیسم ناشی از مصرف این دارو گزارش شده است که این مورد  1تا  1طوری که بین ه ب
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ات نوروژنیک علت مصرف دوز باالی دارو و تزریق دو نوبت متوالی یا در افراد مبتال به ضایعه هم معموالً  ب

 .دوز دارو می توان از شیوع پرپاپیسم کاست ه یممکن است اتفاق افتد، لذا با افزایش تدریجی و آهست

و میکروگرم شروع شود  11تا  5در بیماران با ضایعات عروقی با دوز  E1پیشنهاد می شود پروستا گالندین 

 5/9جنسی آنها نوروژنیک می باشد دوز در افرادی که وضعیت عروقی نرمال دارند و یا منشاء ناتوانی 

از اولین تزریق در کلینیک، همراه با تحریک جنسی توسط  پس. میکروگرم برای شروع انتخاب می گردد

تنظیم دوز . خود فرد بر اساس شدت و مدت نعوظ نسبت به افزایش و یا کاهش دوز دارو اقدام می گردد

الزم است به بیماران در رابطه با . می رسدبه نظر ه کافی دقیق 15تا  15مدت ه دارو بر اساس سفتی آلت ب

تغییر در دوز دارو و عوارض مربوط به آن اطالعات کافی ارائه  ه یمصرف دارو در منزل و نحو ه ینحو

میکروگرم در هر تزریق پیشنهاد می  5تا  5/9معموالً  در صورت عدم تأثیر مناسب دارو افزایش دوز . کرد

در صورت مصرف طوالنی مدت باعث ایجاد نعوظ های خود به خود و بهبود  E1ین پروستاگالند. شود

هر چند گزارشات ضد و نقیضی در مورد تأثیر آن در رابطه . جریان خون شریانی و اجسام غاری می گردد

 . بهتر شدن نعوظ های شبانه وجود داردبا 

 (Papaverine)پاپاورین 
طور گسترده ای ه ب E1تا قبل از مطرح شدن پروستاگالندین  ساخته شده است و 1111پاپاورین درسال 

از تأثیر راین دارو از طریق اثر غیر اختصاصی برروی فعالیت فسفو دی است. توسط بیماران مصرف می شد

کار ه صورت تزریق داخل اجسام غاری به میلی گرم ب 171تا 5دارو در دوزهای . می کند خود را اعمال

این دارو یک وازو اکتیو مناسبی است که ارزان قیمت می باشد و در درجه حرارت اطاق هم . می رود

(. درصد 7تا  1)شیوع پریاپیسم در این دارو باال است . درصد موارد اثر خوبی دارد 71پایدار است و در 

پاپاورین . داروها باالتر است همچنین میزان فیبروز آلت در صورت استفاده از پاپاورین در مقایسه با سایر

 . در کبد متابولیزه می شود

 (Phentolamine)فنتوالمین 
این دارو با اثر مستقیم برروی . فنتوالمین یک داروی آنتاگونیست گیرنده های آلفا آدرنرژیک می باشد

 صورت مخلوط باه هر چند فنتوالمین بیشتر ب. عروق موجب اتساع آنها می شود ه یعضالت دیوار

    مصرف ( و پاپاورین E1صورت ترکیبات سه گانه فنتوالمین پروستاگالندین ه از جمله ب)داروهای دیگر 

کار گرفته شده است ولی نتایج چندان خوبی ه ی نیز برای درمان اختالالت نعوظ بیمی شود ولی به تنها

 . نداشته است

 Vacuum Constriction Deviceدستگاه واکیوم 
می  طور گسترده مورد استفاده قراره سیله ای است که جهت درمان اختالالت نعوظ بدستگاه واکیوم و

استفاده از این . درمانی از آنها برای مردان مبتال به ناتوانی جنسی بی خطر می باشد ه گیرد و استفاد

آقای جان کینز  1961در سال . دستگاه در افراد مسن تر بیشتر از جوانان مورد قبول قرار گرفته است

دستگاه  این. دنبال ایجاد فشار منفی روی آلت مطرح کرده وجود آمدن نعوظ به ب ه یمباحثی را در زمین

عنوان یک ه ید قرار گرفت و بیمورد تأ( FDA)آمریکا  یتوسط مرکز نظارت بر دارو و غذا 1919در سال 

 . ید قرار گرفته استیروش درمانی مناسب توسط انجمن اورولوژی آمریکا نیز مورد تأ
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 عملکرد و موارد استفاده از آن هنحوِ
قسمت .به دو شکل اصلی استفاده با دست و یا عملکرد به کمک باطری ساخته شده استدستگاه واکیوم 

می  های اصلی دستگاه شامل پمپ، سیلندر یا محفظه و حلقه های فشار جهت کاهش خون برگشتی

میلی میلی متر جیوه  151تا  111ها به نحوی ساخته شده اند که فشار بیشتر از  بعضی از دستگاه. باشد

ه فشاری را در قسمت دهان ه یاستفاده از این دستگاه به این صورت است که ابتدا حلق. می شودرا مانع 

پس از . یمیقرار داده و سپس پمپ را به سیلندر متصل می نما( سیلندر)باز محفظه اصلی دستگاه  ی

ا آغشته اینکه قسمت انتهای دهانه باز محفظه توسط ژل های لوبریکانت به منظور جلوگیری از ورود هو

شد، آلت در داخل محفظه قرار داده می شود و با استفاده از پمپ توسط دست یا دستگاهای باطری دار 

ه ب ،با این روش. فشار منفی در سیلندر ایجاد می شود و همزمان سیلندر به طرف بدن فشار داده می شود

 .گ می شودتدریج آلت در اثر فشار منفی ایجاد شده و تجمع خون در اجسام غاری بزر

دنبال استفاده از دستگاه واکیوم نه تنها در پی افزایش ه بررسی ها نشان داده است که افزایش حجم آلت ب

خون ورودی شریانی است، بلکه جریان برگشتی خون وریدی به داخل آلت نیز در این تغییر حجم آلت 

ی و یا نعوظ های یهای دارو طور کلی مکانیسم ایجاد نعوظ در واکیوم نسبت به روشه نقش دارد و ب

فشار در قاعده آلت قرار  ه یهنگامی که آلت به سفتی قابل قبولی رسید، حلق. فیزیولوژیک متفاوت است

دقیقه پس از استفاده موجب کاهش گردش خون و اکسیژن رسانی به آلت  11این حلقه ها . داده می شود

مدت استفاده از حلقه برای مدت زمان فوق صورت می شود، هر چند تا کنون مطالعه ای در مورد اثر دراز 

 . نگرفته است

ناتوانی  ه یدرصد بیماران بدون توجه به علت ایجاد کنند 61استفاده از دستگاه واکیوم در بیشتر از 

هر چند این دستگاه را در تمامی بیماران با اختالالت نعوظ می توان . جنسی، سبب بهبود نعوظ می شود

    های خوراکی قابل برطرف شدن دلیل اینکه در برخی موارد، این اختالالت با درمانه استفاده کرد ولی ب

ر مصرف داروهای خوراکی، از واکیوم پیشنهاد می شود در صورت عدم تأثیر و یا وجود عوارض د ،می باشد

 .استفاده گردد
 

 

 

 

 

 

 

 یك نوع دستگاه واکیوم

 نوع دیگر از دستگاه واکیوم
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 موارد استفاده از دستگاه واکیوم

این . موارد استفاده از دستگاه واکیوم بسیار گسترده و شامل تمامی موارد اختالل در نعوظ می باشد

اختالالت نعوظ از جمله تزریقات داخل اجسام غاری های درمانی  دستگاه ممکن است همراه با دیگر روش

برخی مطالعات درجات مختلفی از موفقیت را در مواردی که اختالل در نعوظ ناشی از . نیز استفاده شود

ستفاده موفق ه ی ادر زمین هایی  همچنین گزارش. اشکاالت انسدادی ورید ها بوده است گزارش کرده اند

.  پروتز آلت داشته اند و به دالیلی آن را خارج کرده اند منتشر شده استاز واکیوم در افرادی که قبال

دنبال عمل جراحی ترمیمی می باشند و نیز در ه دستگاه واکیوم در افرادی که دچار کوچکی طول آلت ب

همچنین از این دستگاه می توان . افراد مبتال به بیماری پیرونی باعث افزایش طول آلت گردیده است

میزان رضایتمندی افراد . گیری از کوچک شدن آلت پس از خارج کردن پروتز آلت استفاده کردجهت جلو

 ه یهای استفاده شد اختالالت نعوظ، تأثیر در مان ه یدر استفاده از دستگاه با توجه به علت ایجاد کنند

 واکیوم نعوظ های ایجاد شده توسط یطور کله قبلی برای ناتوانی جنسی متفاوت می باشد، ولی ب

 .وجود می آورده رضایتمندی قابل توجهی را در فرد مبتال و همچنین در همسر وی ب

 :عوارض

صحیح عاری  ه یخوبی توسط بیماران تحمل می گردد و این دستگاه در صورت استفاده معموالً واکیوم ب

ست که در اکثر عوارض بسیار کمی در استفاده از دستگاه گزارش شده ا. از هر گونه عوارض مهم می باشد

موارد ممنوعیت استفاده از دستگاه محدود بوده و عمدتاً . مطالعات این عوارض ارزش زیادی نداشته است

طور نا مشخص دچار پریاپیسم متناوب می شوند و یا بیمارانی که اختالالت ه شامل بیمارانی است که ب

بیضه  ه یکشیده شدن پوست کیس حسی یا کرختی آلت، درد، عوارضی نظیر مختصر بی. انعقادی دارند

نکروز آلت در . داخل سیلندر، عدم خروج منی، خونمردگی های کوچک آلت ممکن است مشاهده شونده ب

فشار در قاعده آلت در یک  ه ییک مورد گزارش گردیده است که علت آن قرار گرفتن طوالنی مدت حلق

 ه یه روزانه یک بار استفاده شود و حلقبیمار قطع نخاعی بوده است، لذا پیشنهاد می شود از دستگا

مطالعات نشان داده اند که هر چه شدت اختالالت در . دقیقه باقی نماند 11فشاری نیز حد اکثر بیشتر از 

نعوظ شدیدتر و مدت آن طوالنی تر بوده باشد، رضایتمندی بیمار از استفاده از دستگاه واکیوم بیشتر بوده 

 .است

 ((Gene therapy for erectile dysfunctionت نعوظژن درمانی برای اختالال
عنوان یک روش درمانی جهت درمان بیماری هایی که زندگی بشر را به ه ژن درمانی از زمان قدیم ب

ها و بیماری های  مخاطره می انداخته اند مورد توجه قرار گرفته است و در ابتدا در درمان سرطان

ولی تحقیقات  نمی اندازدزندگی را به مخاطره جنسی البته اختالالت . کار رفته استه مادرزادی ب

تمام مطالعات انجام شده بر . متعددی به منظور درمان این بیماری توسط ژن درمانی صورت گرفته است

داخل سلول، آن مواد وارد هسته ه های حیوانی موش بوده است که با تزریق مواد ژنتیکی ب روی مدل

و در نتیجه تأثیرات مورد نظر می  RNA، باعث ایجاد  DNAه و با کپی برداری و تأثیرگذاری بر روی شد

مثالً با تولید نیتریت اکساید از طریق ژن درمانی می توان کمبود این ماده را که می تواند سبب . شود

 .گردد جبران نمودمی ناتوانی جنسی 
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با توجه به اثر . جنسی توسط ژن درمانی ممکن می باشدتحقیقات نشان داده است که درمان ناتوانی 

اختالالت جنسی مطرح شده است، توجه به نقش ژن درمانی در درمان  ه یی که اخیراً در زمینیداروها

ناتوانی جنسی کاهش یافته است ولی این احتمال وجود دارد که ژن درمانی با ایجاد تغییرات در عملکرد 

نعوظ بی نیاز  ه یاین بیماری در آینده شود و فرد را از داروهای ایجاد کنندبافتی قادر به درمان کامل 

 . کند

  درمان های جراحی اختالل نعوظدرمان های جراحی اختالل نعوظ
های خوراکی مؤثر برای اختالل نعوظ یافت شدند بسیاری بر این عقیده  یک دهه قبل وقتی که درمان

این مطلب که عضالت صاف ولی با درک . بودند که دوران جراحی برای اختالل نعوظ سپری شده است

وقتی بافت اجسام غاری . سینوس های اجسام غاری دچار تخریب می شوند، مفهوم فوق عینیت نیافت

توسط بافت فیبری جایگزین می شود، تنها درمان مؤثر برای اختالل نعوظ استفاده از پروتزهای آلت 

ه است و نیز پروتزهای آلت خیلی گذشته، جراحی پروتز آلت پیشرفت زیادی کرده در یک ده. خواهد بود

عروق آلت و جراحی  ه یویژه بازسازی دوباره اقدامات جراحی عروق ب. مدرن و کامل تری ساخته شده اند

، در  های اختالالت نعوظ مانند تمامی درمان. عده ای از بیماران توصیه می شوند     وریدی آلت، فقط در

در هر نوع درمان برای  1علل روانی توأم بوده و نیز اثر دارونما با( عضوی)بسیاری از موارد، علل ارگانیک 

گفته شده پس جراح و پزشکی که توصیه به اقدام جراحی می کند، دو موضوع . اختالل نعوظ وجود دارد

 .را باید مد نظر داشته باشند

 بیمار قبل از اقدام به جراحی ه یمشاور

طور کامل به بیمار ه اختالل نعوظ ب های غیر جراحی درمان قبل از هر نوع اقدام جراحی باید تمامی راه

بیمارانی که قبالً درمان های غیر جراحی دریافت کرده اند، ولی مؤثر نبوده است، . توضیح داده شوند

عنوان درمان اولیه از ه با اینهمه بیمارانی نیز هستند که ب. تمایل بیشتری به درمان های جراحی دارند

محل و نوع برش جراحی برای جراحی آلت، بسته به نوع عمل، متفاوت . می برنددرمان جراحی سود 

 . وضوح به بیمار توضیح داده قبل از جراحی باید آن را ب. است

 پروتزهای آلت

. خم شو یا نیمه جامد و پروتزهای قابل اتساع: کلی تقسیم می کنند ه یپروتزهای آلت را به دو دست

پروتزهای قابل اتساع دارای دو نوع دو . پروتزهای خم شو یا نیمه جامد از سیلیکون خالص ساخته شده اند

انتخاب نوع پروتز برای هر بیمار به مقدار زیادی به سه عامل زیر بستگی . تکه ای و سه تکه ای می باشند

مزایای هر نوع پروتز باید به طور کامل به بیمار توضیح . ترجیح بیمار،ترجیح جراح و قیمت پروتز: ددار

 .داده شود تا بیمار با دید باز اقدام به انتخاب نوع پروتز نماید
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 (در حالت عادی و در حالت نعوظ)پروتز قابل اتساع      

 
در ضمن پروتزهای دو تکه ای نیز . سیلندرهایی که سفت تر هستند، کاندوم را خوب می توانند نگه دارند

انیکه تمایل دارند پس از گذاشتن پروتز از کاندوم رسفتی کافی برای نگهداری کاندوم دارند، بنابراین بیما

کاندوم کاتتر استفاده می کنند، به  بیمارانیکه از. استفاده کنند، باید این موضوع را مد نظر داشته باشند

احتمال زیاد دارای بیماری نورولوژیک هستند و دچار از بین رفتن حس می باشند، بنابراین اینها اگر از 

پروتزهای نیمه جامد یا خم شو استفاده نمایند، احتمال اینکه نوک پروتز از نوک آلت بیرون بزند زیاد 

آلت همیشه در حالت نعوظ می باشد : ت پروتز نیمه جامد عبارتند ازاست، عالوه بر این عیب، سایر مشکال

و بنابراین مشکل پنهان کردن آن در زیر لباس وجود دارد و در ضمن قطر آلت تناسلی با آنها زیاد نمی 

جراحی ساده تر است، چون  ه یمزیت پروتزهای دو تکه ای در این است که گذاشتن آنها به طریق. شود

باید به بیمار گوشزد کرد که هیچ پروتزی وجود ندارد که حالت نعوظ طبیعی که . ن ندارداحتیاج به مخز

عالوه بر آن، چون پروتزهای قابل اتساع دارای اجزاء مکانیکی . قبالً بیمار داشته است برای وی ایجاد کند

همانطور . استمتعددی هستند، بنابراین احتمال خراب شدن مکانیکی آنها بیشتر از پروتزهای ساده تر 

ه در بیمارانیکه ب. که قبالً ذکر شد، انتخاب نوع پروتز بستگی به ترجیح بیمار و حالت عمومی بیمار دارد

خوبی از دست های خود استفاده کنند، ه علت وجود مشکالتی، مثل آرتریت روماتوئید شدید نمی توانند ب

 .پروتزهای نیمه جامد در آنها بهتر جواب خواهد داد
  

 

 

 

 یک نوع پروتز سیلیکونی آلت
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 تکنیك

خوبی بداند که واقعیت پروتز چیست و ه قسمت اعظم آماده سازی بیمار برای جراحی این است که بیمار ب

بیمار ممکن است موقع گذاشتن پروتز، قدری از قدرت نعوظ خود را . چه مقدار به وی کمک خواهد کرد

اگر عمل جراحی به هر دلیل با شکست مواجهه گردید، بیمار آن مقدار نعوظی هم . هنوز حفظ کرده باشد

پروتزهای نیمه . ی نعوظ به طور کامل از بین خواهد رفتکه داشته از دست خواهد داد، بنابراین توانای

جامد دو عدد سیلندر از جنس سیلیکون هستند که با دست قابل خم شدن می باشند و در صورت خم 

ابتدا طول آلت تناسلی . شدن، در همان حال باقی می مانند تا اینکه دوباره به حالت اول بر گردانده شوند

نیز به آن ( ی اجسام غارییقسمت ابتدا) Cruraزه گیری می شود و طول در حالت نعوظ به دقت اندا

هر کدام از سیلندرها در یکی از اجسام . اضافه می شود و بیمار پروتز مناسب خود را خریداری می کند

را خم و راست  می تواند بعد از کار گذاشتن سیلندرها با دست خود آن غاری گذاشته می شوند و بیمار 

روتزهای دو تکه ای هم دو سیلندر در اجسام غاری قرار می گیرند و مخزن در داخل اسکروتوم در پ. کند

داخل سیلندر رانده شود حالت نعوظ ایجاد ه قرار می گیرد و محلولی که در داخل مخزن قرار دارد، اگر ب

گیرند، یک  در پروتزهای سه تکه ای، عالوه بر دو سیلندر که در داخل اجسام غاری قرار می. می شود

با پمپ می . عدد پمپ نیز در داخل اسکروتوم و یک مخزن در قسمت تحتانی شکم کار گذاشته می شود

گذاشتن پروتزها مشکل و دارای عوارض جانبی خطرناک نیز . داخل سیلندر رانده توان محلول مخزن را ب

دام به گذاشتن  این پروتزها می طورکامل به بیمار توضیح داده شود و نیز جراحی که اقه می باشد و باید ب

 .کند باید تجربه کافی داشته باشد

 جراحی عروق برای اختالالت نعوظ
عروق در  ه یبازسازی دوبار: بزرگ تقسیم می شود ه یجراحی عروق جهت ناتوانی جنسی به دو دست

 .آلت و جراحی برای اختالالت انسداد وریدی

 انتخاب بیمار

قرار داد که تعداد بیمارانیکه مبتال به ناتوانی جنسی هستند و درمان انتخابی این موضوع را باید مد نظر 

بهترین . آنها جراحی عروق می باشد بسیار اندک است و در انتخاب بیماران باید فوق العاده دقت نمود

ن اغلب این بیماران مردا. ا در آرتریوگرافی پودندال داردرانتخاب، بیماری است که یک تنگی موضعی مج

 داین بیماران نباید دیابت وابسته به انسولین داشته باشند، نبای. جوانی هستند که دچار تروما شده اند

 یک نوع پروتز سه تکه ای و قابل اتساع آلت 
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این افراد نباید مبتال به آرتریواسکلروز عمومی و یا . سیگاری باشند و بیماری نورولوژیک داشته باشند

عروق شوند، بایستی در سونوگرافی این بیماران برای اینکه کاندید جراحی . اختالل انسداد وریدی باشند

سانتی متر در ثانیه  95کمتر از  1داپلر رنگی از آلت تناسلی، دارای حداکثر سرعت در زمان سیستول

سایر روش های  دبیمارانیکه دارای اختالالت عروقی هستند، قبل از پیشنهاد به جراحی عروق بای. باشند

در افرادی که . م و یا پروتز آلت را به آنها پیشنهاد کرددرمانی جایگزین مثل استفاده از دستگاه واکیو

بیماری عروقی خفیف یا متوسط دارند، ممکن است به داروهای تزریقی داخل اجسام غاری و یا به 

شرط اینکه نعوظ ایجاد و باقی بماند این است . پاسخ خوبی داشته باشند داروهای خوراکی متل سیلدنافیل

برای این کار، وریدهای آلت . رد آلت می شود، در آنجا باقی مانده و خارج نگرددکه خونی که از شرایین وا

اگر اختالل در مسدود شدن وریدها اتفاق بیفتد، نعوظ یا ایجاد نمی شود و یا اینکه به . مسدود شوندد بای

اران نیز این بیم .می گویند 9به این حالت اختالالت انسدادی وریدی. سرعت پس از ایجاد از بین می رود

اگر انتخاب بیمار خوب نباشد، بیمار نه . ممکن است نیاز به جراحی بر روی وریدهای آلت داشته باشند

 .تنها از عمل جراحی سودی نخواهد برد، بلکه متضرر هم خواهد شد

 :معیارهای انتخاب بیمار برای عمل جراحی جهت اختالالت انسداد وریدی به قرار زیر می باشد 

 .دارای نعوظ کوتاه مدت بوده و فقط با تحریکات جنسی نعوظ در آنها ایجاد می شودبیمارانیکه  -1

دست آوردن نعوظ با مصرف سیلدنافیل خوراکی و یا تزریق داخل اجسام غاری ه عدم توانایی در ب -9

 همراه با تحریک جنسی

 طبیعی بودن شرایین کاورنوز در سونوگرافی داپلر رنگی داپلکس -1

در فارماکوکاورنوزومتری که خیلی شدید  Veno- occlusiveاثبات وجود اختالل در مکانیسم  -1

 .نباشد

 تعیین محل نشت وریدی از اجسام غاری در فارماکوکاورنوزوگرافی -5

 عدم وجود ممنوعیت طبی برای جراحی -7

 قطع کامل سیگار -6

 .میز استدرصد موفقیت آ 11توصیه بیمار به اینکه در دراز مدت این عمل جراحی  -1

درصد از عضالت صاف اجسام غاری آنها  11بیمارانی خوب به جراحی ورید پاسخ می دهند که حداقل 

 .سالم باشد

 تکنیك های جراحی عروق

ارجح این است . فبل از عمل باید یک آرتریوگرافی خوب انجام داد تا بتوان رگ گیرنده مناسب را پیدا کرد

معموالً شریان . آلت متصل ساخت( پشتی)ه از شریان دورسال که رگ دهنده را مستقیماً به یک شاخ

اگر . به شریان دورسال آلت متصل می کنندend  end to  یا end to sideصورت ه اپیگاستریک تحتانی را ب

شریا اپیگاستریک مناسب در دسترس نباشد، یک ورید صافن را که از یک طرف به شریان فمورال متصل 

 ،دراین موارد. گاهی شریان دورسال مناسبی وجود ندارد. آلت متصل می کنند است، به شریان دورسال

                                                 
1
 Peak Systolic Velocity 

2Veno-occlusive disorder  
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تکه از ورید دورسال عمقی آلت متصل می کنند یعنی در حقیقت ورید را به  شریان دهنده را به یک

در جراحی برای اختالالت انسدادی وریدی . می گویند  Arterializationشریان تبدیل می کنند که به آن 

 .تمامی وریدهای ارتباطی آلت بسته می شوند

 عوارض

حسی آلت و یا کاهش حس آن و  مهم دیگر بی ه یدو عارض. تورم آلت پس از جراحی عروق شایع است

شدید و وسیع اگر قطع اعصاب حسی آلت . درصد موارد اتفاق می افتد 91کوتاهی آلت می باشد که در 

می   1یک عارضه دیگر پرخونی گلنس. ماه پس از جراحی بر می گردد 19-11نباشد، حس آلت معموالً 

ورید دورسال عمقی دیده می شود و اگر مشکل ساز باشد نیاز به اقدام  Arterializationباشد که در 

 .جراحی دارد

 

 نتایج جراحی عروق

به این . جراحی عروق شده اند از نتیجة عمل راضی خواهند بوددرصد بیمارانیکه  51-71در دراز مدت 

حتی امروزه یک عده . دلیل جراحی عروق برای درمان اختالالت نعوظ هنوز مورد بحث و جدل می باشد

 : جایگاه ندارد  9معتقد هستند که به سه دلیل جراحی برای اختالالت انسدادی وریدی

آن شل شدن عضالت صاف  مه ی شریانی است و الزانسداد وریدی وابسته به جریان ورودی  .1

سینوس ها می باشد، بنابراین اختالل در انسداد وریدی ممکن است انعکاسی از بیماری در عضالت صاف 

 .باشد و در حال حاضر روشی برای تشخیص آن وجود ندارد

ضمن  برای اینکه اختالل در انسداد وریدی تشخیص داده شود تست واحدی وجود ندارد و در .9

 .معیارهای طبیعی یا غیر طبیعی بودن تست های موجود مورد قبول همگان نیست

روش های جراحی برای درمان اختالل در انسداد وریدی، متفاوت بوده و نتایج گزارش شده با  .3

 .روش های مختلف قابل مقایسه با هم نمی باشند

وبی تعریف نشده اند، قطعاً بیمارانی به طور خالصه درمان های جراحی برای اختالالت نعوظ هنوز به خ

هستند که از این درمان ها سود می برند ولی باید در انتخاب بیماران و پیشنهاد جراحی به بیمار دقت 

 .زیادی نمود

 

 

 

 
                                                 
1
 Glans 

2
 Veno-occlusive 
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 (Priapism)پریاپیسم 
 ه یطور کلی پریاپیسم به دو دسته ب. جنسیپریاپیسم عبارت است از نعوظ طوالنی مدت بدون تمایالت 

درمان پریاپیسم با . تقسیم می گردد 9ینیو پریاپیسم با جریان خون پا  1پریاپیسم با جریان خون باال

پریاپیسم یک وضعیت پزشکی نسبتاً . های پزشکی محسوب شود ین از موارد اورژانسی جریان خون پا

طوالنی مدت و یا نعوظ طوالنی مدت آلت است که به  غیر شایعی است که شامل احتقان پاتولوژیک

این وضعیت هر دو کورپورا را درگیر می کند و به ندرت اجسام اسفنجی را . تمایالت جنسی مرتبط نباشد

این . گردد 1طور طبیعی تحریکات آلت می تواند موجب نعوظ رفلکسیه ب. تحت تأثیر قرار می دهد

که مطابق با مهره های  S2-4های نخاعی  اتیک ساکرال که از سگماناعصاب پاراسمپ ه یوسیله تحریکات ب

T11-L1 نقش اعصاب سمپاتیک در ایجاد نعوظ کامالً مشخص نیست اما تحریک . قرار دارند کنترل می گردد

 . آنها سبب انقباض عضالت صاف اجسام غاری و در نتیجه از بین رفتن نعوظ می شود

های ثمربخش، منشاء گرفته  خوشبختی و باغ معنی رب النوع باروریبه 1پریاپوس لغتلغت پریاپیسم از

خون وریدی  ه یهمانطور که اشاره شد نوع جریان کم یا ایسکمیک که همراه با کاهش شدید تخلی. است

از اجسام غاری است یک اورژانس پزشکی محسوب می شود و ممکن است به تغییرات بافتی غیر قابل 

تر شایع است ناشی از اختالل در  ان خون باال یا غیر ایسکمیک  که کمنوع جری. برگشت منجر شود

نوعی از . دنبال تروماهای شریانی اتفاق می افتده تنظیم خون ورودی اجسام غاری می باشد که عمدتاً ب

نعوظ های دردناک مکرر و عود کننده دیده می  آنوجود دارد که در  5نام پریاپیسم متناوبه پریاپیسم ب

 . ریاپیسم بدخیم نوع نادری است که ناشی از متاستاز تومورهای سرطانی به آلت می باشدپ. شود

 اپیدمیولوژی و اتیولوژی

نفر در سال ذکر شده است که در افراد باالی  111‚111در هر  5/1در برخی مطالعات شیوع پریاپیسم 

توانند سبب پریاپیسم گردند عواملی که می . نفر در سال می باشد 111‚111در هر 9/9سال برابر  11

ی مرتبط ی، درمان های دارو 7خونی داسی شکل عبارتند از تزریق داخل کاورنوزال مواد نعوظ دهنده، کم

 .با اختالالت جنسی، عوامل و فاکتورهای عصبی، بیماری های سیستمیک و تروما

 علل پرپاپیسم

در افرادی که از تزریقات داخل  :(Intracavernosal injection therapy) تزریقات داخل کورپورا -1 

شیوع پریاپیسم در صورت مصرف پروستاگالندین . نعوظ استفاده می کنند همواد ایجاد کننداز کورپورای 

E1  درصد است، که  عمدتاً ناشی از مصرف دارو با دوز باال  7یک درصد و در صورت مصرف پاپاورین 

مناسب تزریق و افزایش تدریجی دوز دارو می توان از این می باشد لذا در صورت استفاده از تکنیک 

 .عارضه جلوگیری کرد

                                                 
1
 High flow 

2
 Low flow 

3
 Reflexogenic erection 

4
 Priapus 

5
 Stuttering 

6
 sickle cell anemid 
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این بیماری عمدتاً پریاپیسم از نوع ایسکمیک  :Sickle Cell Hemoglubinopathyکم خونی داسی شکل  -9 

  هر چند مواردی از پریاپیسم با جریان باال در این نوع نیز گزارش شده است که علت آن. ایجاد می کند

پریاپیسم بیشتر در . پریاپیسم در آنمی داس شکل ممکن است خودبخود بر طرف شود. نامشخص است

پریاپیسم ناشی از کم خونی داسی شکل . ساعت طول می کشد 1حین خواب اتفاق می افتد و کمتر از 

نظر می ه ب .درصد این افراد ممکن است دچار پریاپیسم گردند 19معموالً  قبل از بلوغ اتفاق نمی افتد، 

علت خون راکد در کورپوراها و در نتیجه داسی ه ب PHرسد علت پریاپیسم ناشی از کاهش فشار اکسیژن و 

یک . کاهش و پالکت ها افرایش نشان می دهد Fدر این بیماران هموگلوبین . های قرمز باشد شدن گلبول

 .نیز دارند چهارم بیماران که دچار پریاپیسم می گردند درجاتی از ناتوانی جنسی

داروهای مختلفی می توانند باعث ایجاد پریاپیسم گردند که عمدتاً  :ییهای دارو داروها و درمان -1 

و داروهای سایکوتراپیک 1، هیدراالزین9، پرازوسین1ین آورنده پر فشاری خون نظیر گوآنتیدینیداروهای پا

پریاپیسم دارند و از آن دسته داروهای آنتی سایکوتیک ریسک کم و ثابت شده ای جهت . می باشد

اشاره   7و کلرپرومازین  5، تیوریدازین 1داروهای که می توانند باعث پریاپیسم شوند می توان به ترازودون

نظر می رسد که علت پریاپیسم ایجاد شده توسط داروهای آنتی سایکوتیک ناشی از ه بیشتر ب. اشاره کرد

باشد و چنانچه برخی از این داروها توأماً مصرف گردند، آدرنرژیک این داروها α1 اثرات آنتا گونیستی و 

 . خاطر اثرات جمعی دارو بیشتر خواهد شده احتمال پریاپیسم نیز ب

از ایجاد پریاپیسم به دلیل مصرف موضعی و یا از طریق بینی و نیز تزریقات داخل اجسام  هایی گزارش   

ها نیز می توانند باعث پریاپیسم  آندروژن .غاری کوکائین جهت تقویت فعالیت جنسی منتشر شده است

و یا مقادیر باالی تستوسترون مصرف  GnRHشوند و مواردی از ایجاد پریاپیسم در افرادی که هورمون 

 .کرده اند دیده شده است

 فاکتورهای نورولوژیك

کمری،  بیماران با تنگی دژنراتیو کانال نخاع کمری، دیسک: در حاالت زیر پریاپیسم گزارش شده است

 .بلوک کردن اثر مهار کننده های مرکزی در بیهوشی های عمومی و بیحسی های موضعی

 دیگر یه های سیستمیك و علل متفرق بیماری

، آمبولی چربی در  6آمیلوئیدوز منتشر، بیماری فابری: های زیر پریاپیسم گزارش شده است در بیماری

ترالیپید دریافت می کنند، اثرات پارادوکس درصد این 91های  افرادی که از طریق وریدی محلول

 . مصرف شود ترومبوآمبولی در مواردی که هپارین و یا وارفارین

                                                 
1
 Guanethidine 

2
 Prazosin 

3
 Hydralazine 

4
 Terazodone 

5
 Thioridazine 

6
 Chlorpromazine 

7
 FABRY 
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 ها و پریاپیسم سرطان

 ه یها نا مشخص است ولی می تواند ناشی از ابتالی گسترد هر چند مکانیسم ایجاد پریاپیسم در سرطان

تومور و یا تحریکات مداوم مسیرهای عصبی آوران و  ه یوسیله آلت توسط سرطان و یا انسداد وریدها ب

تومورهای مثانه و پروستات و  ه یوسیله تهاجم تومورها عمدتاً ب. نعوظ باشد ه یوابران اعصاب ایجاد کنند

 درصد متاستازهای سرطانی به آلت 51تا  91پریاپیسم در . سپس کلیه و دستگاه گوارش می باشد

 .مشاهده می شود

 تروما
و یا نواحی   1پرینه از جمله تروما به مجرا توسط صندلی دوچرخه سواری ه یی غیر نافذ به ناحیتروماها

تناسلی می تواند سبب آسیب های شریانی و در نتیجه ایجاد فیستول شریانی با سینوس های وریدی 

معموالً  . کورپورا گردد که در نهایت پریاپیسم با جریان باال و غیر ایسکمیک و بدون درد اتفاق می افتد

 . یژناسیون خوبی برخوردار هستندجریان خروجی وریدی در این حالت مشکلی ندارد و کورپوراها از اکس

 پاتوفیزیولوژی

با . ترین فرم پریاپیسم می باشد این نوع پریاپیسم شایع :Flow priapism)  (Lowپریاپیسم با جریان کم

ساعت نعوظ دردناک می گردد و در  1تا  1طوالنی شدن نعوظ میزان ایسکمی بافتی شدت یافته و پس از 

و یا کاهش شدید و یا توقف  یهای ورید افزایش فشار در سینوس پی آن توقف خروج خون وریدی و

های  نسجی و تغییرات بافتی در سلول تورمورود خون به اجسام غاری اتفاق می افتد که در نهایت به 

وجود می آید اما گاهی در پی ه این نوع پریاپیسم معموالً در بیداری ب. عضالنی صاف منجر می شود

 . اتفاق می افتد تماس جنسی نیز

 طول انجامد ضایعات سلولی بسیار شدید و نکروزهای گسترده را بهه ساعت ب 91پریاپیسم که بیشتر از 

های  ساعت طول بکشد تخریب سلول 19در مواردی که پریاپیسم بیشتر از . مراه خواهد داشته

های  صاف توسط سلولهای عضالنی  داخل اجسام غاری و جایگزینی سلول ه یاندوتلیال و ایجاد لخت

در صورت عدم . مشابه فیبروبالست و نکروز و در نتیجه ناتوانی جنسی غیر قابل برگشت اتفاق می افتد

فرد دلیل ضایعات بافتی ه هفته ظاهر می شود و ب 1تا  9درمان، از بین رفتن نعوظ به آهستگی در طول

 .قادر به ایجاد نعوظ کامل نخواهد بود

 (High flow)ال پریاپیسم با جریان با
تر شایع است و بدون درد می  این نوع پریاپیسم که غیر ایسکمیک و یا شریانی می باشد از نوع قبل کم

پرینه یا آلت روی می دهد که منجر به غیر قابل کنترل شدن خون  ه یعلت تروما به ناحیه باشد و ب

ع ایسکمیک، این نوع پریاپیسم شریان ورودی به سینوزوئید های اجسام غاری می گردد و بر خالف نو

اورژانسی ندارد و در آن مکانیسم خروج خون از آلت تغییر نکرده است و ایسکمی بافتی نیز اتفاق ه ی جنب

شدت نعوظ . آلت در چنین شرایطی سفتی زیادی ندارد و نزدیکی ممکن است امکان پذیر باشد. نمی افتد

. دقیق به تشخیص کمک می کند ه یحال و معاینشرح . ممکن است با تحریکات جنسی افزایش یابد

                                                 
1
 Bicycler injury 
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دست آمده از اجسام غاری مشابه گازهای خون شریانی و سینوزوئیدهای اجسام غاری ه گازهای خون ب

از مسیر عبور خون حذف شده و خون مستقیماً وارد   1های مارپیچی شریان   ه یاست که در نتیج

آزاد شدن نیتریک اکساید و شل شدن عضالت صاف  این پدیده باعث افزایش. سینوزوئیدهای می گردد

 . می شود

 تشخیص

می  علت شرایط پیش آمده دچار اضطراب و ترسه پزشکان باید بدانند که بیماران مبتال به پریاپیسم ب

دقیق، پزشک را به تشخیص  ه یشرح حال و معاین. باشند و باید در جهت تخفیف این عالئم تالش نمایند

های  ی، تروما و بیمارییآزمایشات انجام شده بر روی در شرح حال باید به درمان دارو .هدایت خواهد کرد

وجود یا عدم وجود درد، عالمت خوبی جهت تفکیک . که می تواند زمینه ساز پریاپیسم باشد توجه نمود

اضطراب   چنانچه درد وجود نداشته باشد معموالً. دو نوع پریاپیسم با جریان کم و یا زیاد از یکدیگر است

این بیماران ممکن است حتی روزها و یا هفته ها بعد از جراحت اولیه به . و بیقراری مریض نیز کمتر است

. بالینی باید به سفتی اجسام غاری و نرم بودن حشفه توجه نمود ه یدر معاین .پزشک مراجعه نمایند

د برای مصرف داروهای تست های تکمیلی تشخیصی شامل بررسی تکمیلی سم شناسی ادرار می باش

. های کوکائینی در مواردی که شرح حال مبهم باشد کمک کننده است سایکولوژیک و یا متابولیت

های قرمز و سفید و شمارش پالکت ها ممکن است به  آزمایش کامل ادرار، شمارش رتیکولوسیت و گلبول

ظت خون آسپیره شده و یا رنگ و غل ه یانجام آسپیراسیون اجسام غاری و مشاهد. تشخیص کمک کنند

و سونوگرافی داپلر آلت نیز در بررسی ها می تواند کمک  Pco2 ،Po2 ،PHبررسی گازهای خونی آنها شامل 

باال  Co2ین و مقدار یآسپیره شده از آلت پا ه یدر پریاپیسم با جریان کم میزان اکسیژن نمون. کننده باشد

پریاپیسم با جریان باال رنگ خون آسپیره شده قرمز روشن  در نوع. ین تر از طبیعی می باشدینیز پا PHو 

 ه یبوده و در سونوگرافی داپلر ممکن است شریان اجسام غاری متسع و یا تشکیل کپسول کاذب در ناحی

 .مشاهده شودفیستول سینوزئیدال شریانی 

د، کرتفکیک ز هم را این یباید توجه داشت هنگامی که نتوان نوع پریاپیسم با جریان باال و جریان پا

فنیل )چنانچه شستشوی اجسام غاری با تزریقات داروهای سمپاتومیمتیک داخل اجسام غاری نظیر 

در موارد احتمال اختالالت هموگلوبین . موفقیت آمیز نبود، انجام سونوگرافی ضرورت پیدا می کند( افرین

 . انجام الکترفورز هموگلوبین نیز پیشنهاد می شود

 درمان
. خود نعوظ دارده انسداد وریدی در پریاپیسم ارزش بسیار مهمی در پیش آگهی بهبود خود ب مدت زمان

کاهش فوری . ی باید قبل از اقدامات جراحی صورت گیرندیهای دارو همیشه درمان نگهدارنده و یا درمان

مان بر اساس در. فشار داخل اجسام غاری در نوع پریاپیسم با جریان کم از اهمیت ویژه ای برخوردار است

در بیمارانی که پریاپیسم به دلیل بیماری آنمی داسی . پریاپیسم متفاوت می باشد ه یاتیولوژی ایجادکنند

صورت آنستزی موضعی از طریق بلوک عصب دور سال، بلوک حلقوی ه شکل نمی باشد اقدامات اولیه ب

                                                 
1
 Helical 
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یراسیون، در صورت عدم منع بهتر است همزمان با آسپ. دور آلت و یا بیهوشی عمومی مفید می باشند

پزشکی جهت تشخیص و درمان اقدام به تزریق داروهای سمپاتومیمتیک نمود که از این طریق باعث می 

شود جریان خون ورودی نیز کاهش یابد، ضمن آن که با آسپیراسیون و شستشوی اجسام غاری توسط 

عنوان یک ه فنیل افرین ب. می شودعلت خروج خون از فشار داخل اجسام غاری کاسته ه محلول سالین ب

 .طور گسترده استفاده می شوده داروی تزریقی داخل اجسام غاری برای بهبود پریاپیسم ب

افزایش گذرای فشار خون را باید وقتی که از داروهای سمپاتومیمتیک استفاده می کنیم در نظر داشته 

 α1 ه یرات قوی و اختصاصی مواد تحریک کننددلیل اثه ب. کنترل نمود دباشیم و از این جهت بیمار را بای

سینه در بیماران وجود  ه ی، احتمال ظهور آریتمی و دردهای قفسβ1آدرنرژیک و نبودن اثرات تحریکی 

ها  ساعت مراجعه نموده باشند به آلفا آگونیست 19تر از  اکثر پریاپیسم ها با جریان کم که در کم. دارد

در سی سی فنیل افرین تا جمع  mg511سی سی در دقیقه از محلول  1/1معموالً  از . پاسخ می دهند

دقیقه پس از تزریق پاسخ الزم مشاهده  91چنانچه تا .  میلی گرم استفاده می شود 1حداکثر دوز تزریقی 

ساعت گذشته باشد  69اگر از شروع پریاپیسم بیشتر از . های بعدی را شروع کرد توان درمان می ،دشن

ی از روش های یدر صورت عدم تأثیر درمان دارو. ی فوق چندان وجود نداردیهای دارو مانانتظار تأثیر در

ها با استفاده از شانت، جریان  جراحی برای بر طرف نمودن پریاپیسم استفاده می شود، که در این روش

 .خون ورودی به اجسام غاری را به بیرون هدایت می کنند

 :ی عبارتند ازهای جراح انواع درمان :در مان جراحی

 شانت دیستال اجسام غاری به جسم اسفنجی  -1

 شانت پروگزیمال در صورت عدم تأثیر شانت دیستال -9

 . شانت ورید سافن -1 

در بیمارانی که مبتال به آنمی داسی شکل هستند پریاپیسم را می توان با تزریق مایعات داخل وریدی و 

 . مسکن های دارای مواد مخدر و اکسیژناسیون خوب و کافی و تعویض خون درمان نمود

 (شریانی)درمان پریاپیسم با جریان باال 

گدارنده خواهد بود و بیشتر در جهت حفظ فعالیت صورت اقدامات نه در این نوع پریاپیسم درمان عمدتاً ب

اقدامات مکانیکی شامل کمپرس خارجی برای کاهش جریان خون شریانی و استفاده از . جنسی می باشد

در صورت عدم تأثیر می . یخ موضعی در اطراف آلت به منظور افزایش فعالیت اعصاب سمپاتیک می باشد

همچنین ورزش می تواند جریان خون را . یولوژیک استفاده نمودی یا رادیهای جراحی، دارو توان از روش

ی و یا جراحی یدرمان دارو. موجب کاهش نعوظ می گردداین امربه طرف عضالت سرین هدایت کند که 

پیش آگهی درمان بسیار . ی جنسی نداردیموفقیت زیادی در بهبود ی پریاپیسم با جریان باال و حفظ توانا

ها باقی مانده باشد برگشت به نعوظ طبیعی اغلب امکان  ه پریاپیسم برای ماهخوب است و حتی وقتی ک

استفاده از آمبولیزاسیون سوپر سلکتیو شریان های ضایعه دیده به منظور انسداد منشاء ورودی . پذیر است

 . ی جنسی فرد گرددیدرصد سبب حفظ توانا 11خون شریانی ممکن است تا 

 عوارض درمان
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آدرنرژیک می باشد که شامل سردرد، طپش قلب، α ر ناشی از تزریق ترکیبات س بیشترعوارض زود

ی الزم است عالئم یلذا در زمان درمان با چنین داروها. می های قلبی استیتافزایش فشار خون و آر

عوارض دیگر شامل جراحت مجرا و فیستول مجرا به پوست یا مجرا به اجسام غاری . حیاتی کنترل گردد

کار رفته است و نیز خونریزی و عفونت می ه طور نا مناسب جهت تخلیه خون به سوزنی که بناشی از 

. عوارض پریاپیسم های با جریان باال معموالً ثانویه به آمبولیزاسیون از طریق آنژیوگرافی است. باشد

است که می  عوارض دیر رس درمان عمدتاً به دنبال ضایعات ایسکمی در اجسام غاری و ایجاد فیبروز آنها

سریع خون در نوع پریاپیسم با جریان کم  ه یتخلی بنابراینتواند منجر به اختالل در نعوظ گردد، 

 . مهمترین راه جلوگیری از فیبروز است

 (Recurrent or Stuttering Priapism)پریاپیسم متناوب 
 های داسی شکل غیر شایع نمی باشد و در  این نوع پریاپیسم در بیماران مبتال به کم خونی گلبول

برخی بیماران نعوظ های . مکانیسم این نوع پریاپیسم مشخص نیست. قفقازی ها نیز مشاهده می شود

همچنین این نوع پریاپیسم می . می باشد منشاء نورولوژیک آن ه یشبانه طبیعی دارند که مطرح کنند

میلی گرم در شب و  11 1برای درمان از پروسیکلیدین. افتدتواند در پی پریاپیسم با جریان کم نیز اتفاق 

هر چند در تجویز دارو ممکن است عوارض مشابه . )وز می توان استفاده کردرمیلی گرم سه بار در  5یا 

،  1پروتریپتیلین ، 9از دارو های کونکوردین(. آتروپین مشاهده گردد که در برخی مواد مشکل ساز می شود

 نعوظ های طوالنی راجعه در بیماری سلول .نیز می توان استفاده کرد 5ل پروپانوکامینو فنی 1کلونازپام

هورمون گنادوتروپین  ه یهای آزاد کنند و یا آنالوگ 7استیل بسترول ه یوسیله های داسی شکل ب

ی که یپریاپیسم ها. ولی مصرف طوالنی مدت آنها می تواند سبب آتروفی بیضه ها گردد. کنترل می شود

های داسی شکل اتفاق می افتد ممکن است مراقبت های پزشکی الزم یا  افراد مبتال به بیماری سلول در

 . تجویز مقدار مناسب اکسیژن و احتماالً  تعویض خون را نیاز داشته باشد
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 (Peyronie's Disease)بیماری پیرونی 
 این افراد معموالً . خیم آلت می باشد که افراد میانسال را مبتال می سازدبیماری پیرونی بیماری خوش 

 نرمی در داخل آلت خود حس ه یاز درد و تغییر شکل آلت هنگام نعوظ شکایت دارند و گاهی اوقات تود

 .می کنند

 اپیدمیولوژی

توسط  1611میالدی گزارش شد ولی در سال  1571در سال  1بیماری پیرونی اولین بار توسط فالوپیوس

. نام پیرونی تعدادی از بیماران مرد با انحنا ی آلت به این عنوان معرفی گردیدنده جراح مشهور فرانسوی ب

درصد مبتالیان  61. درصد مردان مبتال به بیماری پیرونی دچار اختالل در نعوظ می شوند 11تا  91

سالگی  61تا 11سن شیوع بیماری بین . می دهند از خود نشان  9توجه سایکولوژیکدچار اختالالت قابل 

اخیراً میزان شیوع بیماری پیرونی افزایش یافته است که . شیوع آن بیشتر می شود ،است و با افزایش سن

طور کلی بسیاری بیماران از پذیرش ه ب. نعوظ باشد ه یمی تواند به علت مصرف داروهای  ایجاد کنند

در . سالگی تشخیص داده می شود 51در اغلب مطالعات این بیماری در سن . درمان پرهیز می نمایند

  .درصد گزارش شده است 9/1سال  11زیر مطالعات اخیر شیوع بیماری پیرونی در مردان 

 تعریف

تغییرات در میزان کالژن تونیکا آلبوژینه اتفاق  ه یوسیله که ب استبیماری پیرونی بیماری موضعی آلت 

ر زیادی الیاف کالژن ایجاد می شود که در آلت سبب درد امقد بادنبال آن پالک فیبروتیک ه می افتد و ب

 . ، کوتاهی طول آلت و انحنا ی آن می گردد موقع نعوظ

 پاتولوژی

های التهابی  ژی یافته های ارتشاح سلولدر پاتولو. پیرونی، آلت دردناک است یبیمار ه یدر مراحل اولی

ها، ماکروفاژها و پالسماسل ها در بافت هم بندی بین تونیکا آلبوژینه و اجسام غاری cell – Tشامل 

ازدیاد فیبروبالست موجب رسوب کالژن شده که ممکن است جذب گردد و یا به بافت . مشاهده می شود

تزریق شل کننده های عضالت . یون نیز اتفاق می افتددر برخی موارد کلسیفیکاس. فیبروز تبدیل شود

ه را ب صاف داخل اجسام غاری اغلب میزان کجی آلت و میزان طول آلت را که بیمار در موقع نعوظ آن

در افراد با اختالالت شدید نعوظ ممکن است بهترین درمان گذاشتن . دست می آورد مشخص می کند

اکثر بیماران احتیاج به درمان جراحی پیدا نمی کنند و اغلب با . باشدپروتز آلت با یا بدون برداشتن پالک 

ی الزم می باشد و باالخره تنها در گروه یگذشت زمان بهبود می یابند ولی در برخی از افراد درمان دارو

بیماری پیرونی  موارد، در برخی. کوچکی شدت انحنا ی آلت به حدی می شود که مانع نزدیکی می گردد

 .ه با برخی دیگر از بیماری ها گزارش کرده اندرا همرا

در صد موارد همراه  11تا 91این بیماری در ، 1996در سال  Ralehو  1919در سال  Nybergدر مطالعات 

بیماری پیرونی در افراد با . بوده است( با انتقال اتوزومال غالب ارثیبیماری ) Contracture Dupuytrensبا 

ضربه وتروما به آلت، نقرس یا بیماری پاژه، مصرف بتابلوکرها، مصرف فنیتوئین یا متوترکسات و  ه یسابق

                                                 
1
 Fallopius 

2 Psychologic  



 107 

اخیراً مصرف زیاد سیگار به عنوان یک . درافرادی که در مجرا ی خود سوند داشته اند گزارش شده است

ون می توانند ریسک فاکتورهای هیپرلیپیدمی، دیابت و پر فشاری خ. عامل خطر ساز نیز مطرح شده است

درصد تخمین زده  1شیوع بیماری پیرونی با عالئم بالینی حدود . به شدت با بیماری پیرونی مرتبط باشد

در یک مطالعه بر روی . سالگی است 51در افراد سفید پوست سن متوسط شروع بیماری حدود . می شود

نه منطبق بر بیماری پیرونی نفر ضایعات فیبروتیک روی تونیکا آلبوژی 99اتوپسی یکصد نفر، تعداد 

 . داشتند

تونیکاآلبوژینه از دو الیه . جهت فهم بیشتر اتیولوژی بیماری اشاره ای مختصر به آناتومی آلت می شود

داخلی آن از الیاف حلقوی تشکیل می  ه یخارجی آن از الیاف طولی و الی ه یالی. تشکیل شده است

الیه طولی در سطح تحتانی در قسمت وسط .  میلی متر است 9تا  5/1ضخامت تونیکا آلبوژینه بین . شود

بیشتر بیماران مبتال به بیماری پیرونی در سطح دورسال آلت ضایعه پیدا می . ضعیف و نازک می شود

کنند و علت آن این است که تونیکا آلبوژینه در سطح دورسال دو الیه می باشد و ممکن است در اثر 

ابتدا خونریزی و در پی آن فیبروز و کلسیفیکاسیون اتفاق می افتد که . شوند تروما این دو الیه از هم جدا

این پالک مشابه اسکار عمل کرده و مانع از اتساع تونیکا . همگی منجر به تشکیل پالک پیرونی می گردد

ن آلبوژینه در موقع نعوظ می شود، لذا آلت انحنا  یا عدم تقارن پیدا می کند و گاهی منجر به کوچک شد

 .آلت می شود

فاز اول فاز فعال بیماری است که اغلب همراه با نعوظ های . اکثر موارد، بیماری پیرونی دو فاز دارد در

حالت  ،فاز دوم که در پی فاز اول اتفاق می افتد در .دردناک و تغییرات شکلی و ایجاد انحنا  در آلت است

در . ز بین می رود و بیماری حالت ثابت پیدا می کندصورت پایدار در آمده و درد در موقع نعوظ اه انحنا ب

 .بدون درد ظاهر شودو صورت تغییر شکل ناگهانی ه یک سوم بیماران ممکن است بیماری ب

 آلت یوقتی تروما سبب التهاب و انحنا. یستبیماری پیرونی خوب می شود چندان صحیح ن این گفته که

، ممکن است این روند به فیبروز، اسکار  (با درد ی همراهعلت از دست دادن ظرفیت انبساط پذیره ب)شود 

د و خود بخود خوب شود، لذا عمالً بیماری پیرونی اتفاق نیفتاده است که گردو تشکیل پالک منجر ن

با مردان متأهل هم  در مقایسه مشخص شده است افرادی که بیماری پیرونی دارند. بخواهد بهبود یابد

شتری داشته اند  یا از نزدیکی های خشن برخوردار بوده اند و یا در وضعیت تعداد نزدیکی بی، سن خود 

 ی نزدیکی یها

به عبارتی می توان گفت بیماری پیرونی یک بیماری . کرده اند که احتمال تروما به آلت بیشتر بوده است

ین بیماری پیرونی ارتباط ب. بافتی مرتبط با سن است که در بیماران با تمایالت جنسی زیاد اتفاق می افتد

دچار  ،بیماری روانیعلت اثر ه بسیاری از بیماران ب. و ناتوانی جنسی را به سختی می توان قبول کرد

 65 -111بیماری پیرونی با ناتوانی جنسی در  هیهمرا ،در مطالعات مختلف. اختالل در نعوظ می شوند

 .درصد موارد گزارش شده است
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 (Etiology)اتیولوژی 
علت دقیق بیماری ناشناخته است ولی عواملی نظیر تروما، عفونت، فشار خون، آترواسکلروز و عوامل 

یک عامل در ایجاد بیماری از در برخی موارد بیش . ژنتیک می توانند در ایجاد آن نقش داشته باشند

 دخالت 

های ایمونولوژیک  پاسختغییرات متابولیک در پی تروما در نقاط مختلف بدن می تواند در پی . می کند

تغییرات هیستولوژیکی را در آن بافت ایجاد نماید، هر چند مکانیسم بیماری ناشناخته است ولی احتمال 

عنوان عامل ایجاد ه داده می شود که تغییرات متابولیک در پی تروما مشابه دیگر نقاط بدن ممکن است ب

 . کننده مطرح گردد

 تشخیص

بیمار ممکن . ی برای تشخیص بیماری پیرونی کافی استیکی دقیق به تنهاشرح حال خوب و معاینه فیزی

توجه به نکات پزشکی و شرح . است وضعیت تغییر شکل آلت را با خم کردن انگشت خود توصیف کند

ما را به تشخیص چگونگی پیشرفت  صورت تدریجی و حاد،ه حال جنسی بیمار و نحوه بروز عالئم ب

یا استفاده از ابزار در مجرا، صدمات آلت، مصرف دارو، سیگار، سابقه فامیلی  بیماری، سابقه جراحی آلت 

در شرح حال جنسی باید به . ی می کندیبیماری پیرونی و وجود ریسک فاکتورهای اختالالت نعوظ راهنما

 موارد دیگر که. ی بیمار در ایجاد و یا نگهداری نعوظ به منظور یک نزدیکی رضایت بخش توجه کردیتوانا

مورد توجه قرار گیرند کوتاه شدن آلت، درد با یا بدون نعوظ، تعداد نزدیکی، میزان تمایالت جنسی و د بای

تغییر شکل در آلت را می توان با تزریق داخل اجسام غاری . وضعیت روحی و روانی بیمار می باشد

در منزل پس از  همچنین از دوربین عکس برداری. آلپروستادیل و ایجاد نعوظ مصنوعی مشاهده کرد

به تعداد، اندازه و محل پالک یا  ددر معاینه فیزیکی بای. ایجاد نعوظ جهت تائید تشخیص استفاده می شود

 .همچنین الزم است بیمار از نظر یافته های فیبروتیک مچ دست نیز بررسی شود. ها توجه کرد پالک

 یافته های کلینیکی

آلت و درد آلت در هنگام نعوظ و با لمس  یعلت انحناه ب بیماران مبتال به بیماری پیرونی ممکن است

در بیشتر بیماران در معاینه، پالک با حدود مشخص لمس می . پالک کلسیفیه روی آلت مراجعه نمایند

این پالک عامل اصلی . درصد بیماران از وجود پالک آگاهی نداشته اند 79تا  11شود ولی با این حال 

درد شدید آلت موقع نعوظ و لمس پالک ممکن . طرف محل پالک می باشد هآلت ب یبرای درد و انحنا

پالک معموالً  در . طول انجامده ماه ب 11تا  19است در مراحل حاد بیماری دیده شود که احتمال دارد 

طرف باال می گردد ولی ضایعه می تواند در سطح ه سطح پشتی آلت قرار دارد که باعث خمیدگی آلت ب

 Swanشکل ساعت شنی و یا ه صورت باریک و یا به گاهی آلت ب. ی آلت نیز ایجاد شودجانبی و تحتان

neck مچ دست از نظر بررسی . دیده می شودDupuytrens Contractures بیماران مبتال به . معاینه گردد

وسیله ه ب بررسی رادیولوژیک. بیماری پیرونی الزاماً نیاز به مطالعات عروقی آلت در ارزیابی اولیه ندارند

کاورنوزومتری و کاورنوزوگرافی در . سونوگرافی داپلر رنگی برای تعیین علت ایجاد بیماری بی ارزش است

 ندرت استفاده ه حال حاضر ب
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غیر ضروری است ولی به هر حال اگر تصمیم به  MRIویا  X- RAYهمچنین ارزیابی پالک از طریق . می شود

جراحی گرفته شد و یا بیمار از اختالل در نعوظ نیز شکایت داشته باشد سونوگرافی داپلر پیشنهاد می 

 . گردد

 تشخیص های افتراقی
ناشی از هیپوسپادیاس،  یآلت نقش دارند خمیدگی مادرزادی آلت، انحنا یموارد دیگری که در انحنا

می    فیبروز ثانویه به تروما، ضایعات سیفلیس و لنفوگرانولوم و نروم با انتشار به آلت ،  1رید آلتترومبوز و

به . آلت می شوند یهمچنین متاستاز تومورها به آلت، سرطان مجرا و آنژیوسارکوما نیز باعث انحنا. باشد

عدم تشخیص سریع بیماری  هر حال سرطان ها می توانند تظاهراتی مشابه بیماری پیرونی ایجاد کنند و

 . باعث انتشارآنها می گردد

 یدرمان مراحل اولیه بیمار

بیماری پیرونی یک بیماری خوش خیم است و در بسیاری از مردان نیاز به درمان ندارد لذا الزم است به 

 بیمار اطمینان داده شود که برجستگی و سفتی که در روی آلت خود احساس می کند یک تومور بدخیم

در مراحل اولیه بیماری که فرد مبتال هنگام نعوظ احساس درد می کند توصیه می شود که از . نمی باشد

هفته استفاده نماید و چنانچه عالئمی از بهبودی ظاهر شد  7مدت ه روزانه ب 9میلی گرم تاموکسی فن 91

 . ماه ادامه دهد 7درمان را در صورت لزوم تا 

ا زمانی که بیماری حالت پایدار پیدا نکرده است نباید تحت عمل جراحی قرار بیماران مبتال به پیرونی را ت

گزارش های متعددی در رابط با درمان با استروئیدها . داد و این زمان معموالً  یکسال به طول می انجامد

مطرح و منتشر شده است ولی شواهد کمی در دست است که استروئید درمانی بهتر از درمان عالمتی 

تغییر شکل آلت ممکن است در پی بهبود بیماری به حالت . ماه باشد 1ر در جهت کاهش درد در بیما

پیشرفت بیماری پیرونی همراه با کوتاه شدن در . طبیعی باز گردد و یا در پی تشکیل پالک افزایش یابد

 .اندازه آلت خواهد بود

 درمان در مراحل پایدار بیماری

. ماه ادامه پیدا کرده است 7تا  1وجود ندارد و تغییر شکل آلت برای  در این مرحله درد در موقع نعوظ

ماه پس از شروع بیماری اتفاق می افتد و درمان جراحی نباید قبل از این  19تا  9این حالت معموالً  

مردانی که بدون هیچ گونه مشکلی بتوانند ارتباط جنسی برقرار کنند معموالً  نیاز به . زمان انجام گردد

 .مان ندارنددر

 ییدرمان دارو

بسیاری از بیماران مبتال به بیماری پیرونی شکایت خاص بالینی ندارند ولی می خواهند مطمئن شوند که 

درمان زمانی انجام می شود که موجب درد قابل توجه . این پالک پدیده ای خوش خیم است و یا خیر

ش برخی گزار. رد نتواند نزدیکی داشته باشدکه ف شدید آلت گردد ییا انحنا( مرحله حاد بیماری)آلت 

علی رغم . ید نکرده استیرا تأ اولیه از بهبود خود بخود بیماری حکایت دارد ولی تحقیقات بعدی آن های

                                                 
1
 Mondors disease 

2
 Tamoxifen 
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های متعددی برای این بیماری در دسترس است، ولی با این وجود هنوز ابهامات بسیاری در  اینکه درمان

در قدیم از پمادهای حاوی جیوه، بتادین، ارسنیک، و کافور برای درمان . ارتباط با درمان آن وجود دارد

های انتقال انرژی نظیر رادیوتراپی، اولتراسوند، دیاترمی با امواج کوتاه،  اخیراً روش. استفاده می شده است

اکثر محققین در مرحله حاد . لیزر و استفاده از امواج دستگاه سنگ شکن برای درمان مطرح شده است

ماه ممکن است به طول انجامد و برای  11تا  7مدت ه یماری درمان عالمتی را پیشنهاد می کنند که بب

 .این منظور از داروهای خوراکی، تزریقات داخل پالک و داروهای موضعی استفاده می شود

 داروهای خوراکی

اندازه پالک و کوچک شدن  آلت، یطور کلی این داروها با درصدهای متفاوتی موجب کاهش انحناه ب

خوراکی در مراحل اولیه بیماری پیرونی و  Eویتامین استفاده گسترده از .کاهش میزان درد بیمار می گردد

ی، ارزان بودن و در دسترس بودن طرفداران یدر بیماران با درد پایدار عمدتاً به دلیل عدم عوارض دارو

مکانیسم اثر دارو از طریق . می شود استفادهمیلی گرم دو بار در روز  111دارو به مقدار . زیادی دارد

 . حذف رادیکال آزاد و در نتیجه جلوگیری از فیبروز می باشد

 Potassium Aminobenzoate (Potaba)آمینو بنزوات  پتاسیم

وسیله کاهش سطح ه دارو ب. های بیماری پیرونی مطرح می باشد عنوان یکی از درمانه این دارو ب

ایش مصرف اکسیژن بافتی و افزایش فعالیت مونوآمینو اکسیداز باعث کاهش فیبروز سروتونین از طریق افز

متأسفانه این دارو گران قیمت بوده و . می باشد گرم برای سه ماه 19میزان مصرفی دارو روزانه . می شود

 .عوارض آن زیاد است و خیلی مورد توجه بیماران قرار نگرفته است

 (Tamoxifen)تاموکسی فن 

  یک داروی آنتی استروئیدی است که موجب کنترل التهاب و کاهش فعالیت فیبروبالست ها و آنژیوژنز 

دوبار در روز توصیه می شود و عوارض مهم آن شامل عوارض و میلی گرم  91 به میزان دارو. می شود

 .می باشد( آلوپسی)گوارشی و ریزش مو 

های خوراکی بیماری پیرونی  به عنوان یکی از درمان این دارو نیز اخیراً :(Colchicine)کولشی سین  

دارو اثر ضد التهابی داشته و با فعالیت فیبروپالست تداخل می کند موجب افزایش . مطرح می باشد

سه  میلی گرم روزانه برای 9/1تا  7/1دوز پیشنهادی . فعالیت کالژناز و کاهش سنتز کالژن می گردد

 . میلی گرم روزانه برای سه ماه می باشد 1/9 – 1/1درمان و سپس  هفته

 (Intralesional therapy)تزریق داخل ضایعه 

صورت ه های زیادی است که از این دارو ب دلیل اثرات شناخته شده ضد التهابی استروئیدها، ساله ب

ی گزارشات برخ ،علی رغم نتایج مثبت دارو. تزریق داخل پالک در درمان بیماری پیرونی استفاده می شود

کوچک شدن اندازه پالک و کاهش درد و در نتیجه بهبودی عالئم ، عوارض  نشان می دهند با وجود 

و این عوارض باعث شد  نیزبه وجود آمده استی نظیر آترومی بافتی، فیبروز و نازک شدن پوست یدارو

، بلوک کننده  9ورگوتئین، ا 1از داروهای دیگری نظیر کلستریدیال کالژناز. استفاده از آن محدود گردد

                                                 
1
 Clostridial collagenase 

2
 Orgotein 
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صورت تزریق داخل ضایعه ای برای بهبود و یا ه ، اینترفرون ها ب 1های کانال های کلسیم مانند وراپامیل

 .کاهش عالئم بیماری استفاده شده است

 (Topical treatment)های موضعی  درمان

عنوان درمان های ه محققین بداروهای گلوکوکورتیکوئیدها، لیدوکائین، وراپامیل، دگزامتازون توسط 

ی بیماری پیرونی در بررسی های مختلف یهای دارو طورکلی نتایج درمانه کار رفته اند ولی به موضعی ب

 . بسیار متفاوت بوده است

 های جراحی رماند
بیماری که  برایهای جراحی بیماری پیرونی شامل اصالح تغییر شکل آلت و یا گذاشتن پروتز  درمان

افراد کاندید درمان جراحی در صورتی تحت درمان جراحی . همزمان اختالل در نعوظ نیزدارد می باشد

 . کار رفته و هیچ نتیجه ای حاصل نشده باشده ی در آنها بیهای درمانی دارو قرار می گیرند که قبالً روش

 

 

 

 :ند ازقبل از جراحی مورد توجه قرار گیرند عبارت دمواردی که بای

البته در صورت وجود . سال طول کشیده باشد شدید آلت و باریک شدن آلت که بیش از یک یانحنا -1 

 .پالک کلسیفیه می توان جراحی را زودتر انجام داد

 .بیماری حالت ثابت به خود گرفته باشد و حداقل سه ماه بدون تغییر باقی مانده باشد -9 

 .مانع نزدیکی گرددصورتی که ه شدید آلت ب یانحنا -1 

 .کوتاه شدن قابل توجه طول آلت -1

طور شایع همراه با بیماری پیرونی دیده می شود، بیشتر ه دلیل وضعیت غیر طبیعی در عروق آلت که به ب

 محققین وضعیت ارزیابی عروق آلت و وضعیت عمل کرد آلت را قبل از درمان جراحی پیشنهاد 

                                                 
1
 Verapamil 
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ه ب. گذاشتن پروتز آلت پیشنهاد می شود ،ی عروقی داشته باشدینارساچنانچه بیمار درجاتی از . می کنند

دلیل وضعیت آناتومی ضایعه و تظاهرات بالینی بیماری پیرونی، روش اختصاصی درمان جراحی وجود 

 .دست آمده نسبت به انجام تکنیک جراحی تصمیم گیری می شوده ندارد و بر اساس یافته های ب

 های جراحی در مان

در این روش . های جراحی برداشتن مقداری از بافت غاری طرف مقابل پالک می باشد وشیکی از ر

بیمارانی که طول آلت کافی داشته باشند و . دشوجراحی علی رغم ساده بودن باید در انتخاب بیمار دقت 

صورت ه انحنا  در قسمت دیستال شدید نباشد و نعوظ مناسبی نیز داشته باشند و تغییر شکل آلت ب

آلت  یدر بیمارانی که انحنا. می باشند نباشد، مورد مناسبی برای اجرای این تکنیک جراحی 1ساعت شنی

طور قابل توجهی ه ی آلت قرار دارد و یا طول آلت بیآنها شدید می باشد و یا انحنا  در قسمت های ابتدا

حالت ساعت شنی پیدا کوچک است و یا به همراه تغییر شکل شدید یا باریک شدن آلت است و یا آلت 

ی که باعث افزایش طول آلت می گردند استفاده شود که در تمام یکرده است، در این موارد باید از روشها

 ،وسیله گرافته پالک ایجاد شده یا برش داده می شود و یا برداشته می شود و سپس ب ،ها این روش

 . محل آن ترمیم می گردد

 (Small Penis)آلت کوچک

 -+ 5/1سن بلوغ افزایش پیدا می کند که در حالت شل و کشیده شده در فرد بالغ حدود  طول آلت در

. سانتی متر باشد 5/9آلت کوچک گفته می شود که اندازه آن کمتر از به  زمانی. سانتی مترمی باشد 5/19

آلت مطرح می باشد که از جمله اختالالت کروموزومی، اختالالت  یزیادی برای کوچک ت هایعل

رمونی، ابهام جنسیتی، فیبروزهای اکتسابی اجسام غاری و ایدیوپاتیک می باشد که بررسی های هو

در صورتی که آلت کوچک همراه با هیپوسپادیاس باشد آن . تشخیصی برای چنین مواردی الزم می باشد

در افراد با آلت . الزم به ذکر است که در میکروپنیس شکل آلت طبیعی است. می گویند  9را میکروفالوس

سانتی متر باشد دخول به  6تر از  جنسی خوب می باشد ولی وقتی طول آلت کم های فعالیت ،کوچک

 و 1واژن مقدور نیست و در چنین مواردی از طریق اعمال جراحی و نیز از طریق قطع لیگامان نگاهدارنده

 .آزاد ساختن اجسام غاری از سمفیز پوبیس می توان دو تا سه سانتی متر طول آلت را افزایش داد

تعدادی از مراجعین با اندازه آلت طبیعی با تصور اینکه دچار کوچکی طول آلت هستند به متخصصین 

ند که طول آلت این افراد هیچ گونه مشکل جنسی ندارند ولی بر این باور قرار گرفته ا .مراجعه می کنند

نگام ه این افراد به. آنها کمتر از اندازه طبیعی می باشد و این موضوع شدیداً آنها را متأثر ساخته است

هایی که به  و از ظاهر شدن در مکان می کنندهای عمومی شدیداً احساس شرم  تعویض لباس در رختکن

راد معموالً از مشاوره های روانپزشکی  این اف. نحوی آلت در معرض دید قرار می گیرد پرهیز می نمایند

هر چند عمل جراحی ممکن است مقداری طول آلت را افزایش دهد ولی شخص بیمار . می برند دسو

از دیگر روش های طویل کردن آلت، کشیدن آلت از . هرگز از میزان این تغییر احساس رضایت نمی کند

 .مؤثر باشد طریق وزنه و یا دستگاه واکیوم می باشد که ممکن است

                                                 
1
 Hourglass deformity 

2
 Microphullus 

3
 Suspensory ligament 
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 های آلت سرطان

. تومورهای خوش خیم آلت معموالً  غیر شایع می باشند و عمدتاً از نوع همانژیوم و یا نوروفیبروما هستند

   مالنوم بدخیم از تومورهای نادر آلت است و اکثراً تومورهای آلت در گروه اسکوآموس سل کارسینوماها 

صورت مناطق قرمز ه یا ب 1صورت لکه های سفید رنگه بدخیمی بضایعات در مرحله قبل از . می باشند

 . رنگی که معموالً  بدون زخم شدن هستند مشاهده می گردند

 اتیولوژی

اثر پیشگیری کننده . عدم رعایت بهداشت آلت بیشترین ریسک را برای ابتال به این تومور فراهم می سازد

چه سن انجام ختنه باالتر باشد شانس ابتال به  خوبی شناخته شده است و هره ختنه در این مورد ب

به عنوان یک عامل  17نوع انسانی تیپ  یعفونت با ویروس پاپیلوما. تومورهای آلت بیشتر می شود

می توان  اتیولورژیک برای آن مطرح است ولی ارزیابی دیگر عفونت های نواحی تناسلی و مصرف سیگار را

 .می باشد هر چند ارزیابی آن بسیار مشکل تر ؛رطان ها مطرح نمودبه عنوان دیگر عوامل ایجاد کننده س

 یافته های بالینی

در شیار کرونا ظاهر می شوند و ممکن است همراه  9صورت زخم های پوستیه سرطان های آلت معموالً  ب

علت ترس ه ب. می شوند ها اغلب پشت پره پوس پنهان این سرطان. با خونریزی و یا ترشح از زخم باشند

یا خجالت، معموالً  بیمار دیر به پزشک مراجعه می کند و در زمان مراجعه اکثراً بیماری در مراحل 

پیشرفته قرار دارد و توده های بزرگ قارچی شکل با یا بدون بزرگی غده های لنفاوی کشاله ران جلب نظر 

 . می کند

 سرطان پروستات و اختالل در نعوظ

ی می باشد که در یهای تشخیص داده شده در مردان آمریکا ترین سرطان یعسرطان پروستات یکی از شا

میانگین سن افراد در زمان تشخیص . سال تشخیص داده می شود 75درصد موارد در مردان باالی  11

های سرطان پروستات زمانی اتفاق می افتد که بیماران از نظر  درمان. سال می باشد 79سرطان پروستات 

در برخی مطالعات میزان شیوع اختالالت نعوظ در افراد . اختالالت نعوظ قرار دارند رزیادخطسنی نیز در 

سال  61تا  11طور کلی در افراد با سن بین ه ب. درصد می باشد 11سالگی در جامعه  59تا  51با سن 

  .درصد گزارش شده است 11تا  16درصد و اختالالت متوسط نعوظ  15تا  1/5اختالالت کامل نعوظ 

طور کامل یا ه در بررسی افرادی که با تشخیص سرطان پروستات کاندید درمان بوده اند، اختالالت نعوظ ب

 15درصد و قبل از رادیوتراپی  19قبل از عمل جراحی  ،در حدی که نعوظ برای نزدیکی مناسب نباشد

دلیل جوانتر بودن این افراد و ه تر بودن اختالالت نعوظ در گروه جراحی ب علت کم. درصد بوده است

تا  91همچنین اختالالت نعوظ پس از درمان سرطان پروستات بین . شرایط جسمانی بهتر آنها می باشد

افرادی که در هنگام عمل رادیکال پروستاتکتومی حفظ یک طرفه و یا دو . درصد گزارش شده است 91

درصد در نوع یکطرفه بهبودی در نعوظ  16درصد افراد در نوع دو طرفه و  71طرفه عصب شده اند،  

                                                 
1
 Leukoplakia 

2
 Ulcerative 
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طور کلی هر چه سن افراد باالتر ه ب. داشته اند که تمامی این افراد قبل از عمل مشکل نعوظ نداشته اند

 .باشد میزان بهبودی پس از عمل کمتر است

عصب  در افرادی که تحت درمان رادیو تراپی و یا جراحی رادیکال پروستاتکتومی با یا بدون تکنیک حفظ

می باشد  قرار گرفته اند، مطالعات نشان می دهد که در سال اول درمان، بهبودی در فعالیت جنسی مشابه

تدریج دچار اختالل در نعوظ می شوند که این پدیده ه بیماران با رادیوتراپی ب ،ولی پس از گذشت دو سال

اختالل نعوظ در پی رادیوتراپی و علت . در افرادی که تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند مشاهده نگردید

هر چند بهبودی قابل توجهی در فعالیت جنسی و کیفیت . یا جراحی به عوامل متعددی وابسته است

زندگی در افرادی که در حین عمل حفظ عصب شده اند در مقایسه با افرادی که عصب در آنها حفظ 

انی که حفظ عصب شده اند نیز پس از عمل بیمار نشده است مشاهده کرده اند، ولی تعداد قابل توجهی از

 . جراحی دچار اختالالت نعوظ می گردند که یکی از دالیل آن می تواند اختالالت عروقی باشد

 

  :درمان

می  پیشنهاد ،برای بیمارانی که در پی عمل جراحی رادیکال پروستاتکتومی دچار اختالل نعوظ شده اند

 استفاده از دستگاه واکیوم -9مصرف قرص سیلد نافیل  -1 :گرددا رترتیب اجه شود چهار مرحله درمان ب

با . تزریق داخل اجسام غاری همزمان با استفاده از واکیوم -1انجام تزریقات داخل اجسام غاری  -1

درصد بیماران به درمان مرحله بندی فوق پاسخ داده  91مطالعاتی که در مدت یک سال انجام شده است 

ه تزریق داخل اجسام غاری آلپروستادیل در اوایل پس از عمل جراحی رادیکال مشخص شده است ک. اند

پروستاتکتومی موجب بهتر شدن اکسیژن رسانی اجسام غاری شده و هیپوکسی ایجاد شده بافتی را 

تزریق آلپروستادیل سه بار در هفته برای سه ماه پس از عمل جراحی با حفظ عصب، . می سازد محدود

درصد موارد گزارش شده است که این  76ودی در افرادی که حفظ عصب شده اند در نعوظ های خود بخ

سال از عمل  9بهبود اعصاب پس از . درصد بوده است 91میزان در گروهی که دارو دریافت نکرده بودند 

 ،های چهار گانه فوق جراحی رادیکال پروستاتکتومی غیر قابل انتظار است و در صورت عدم تأثیر روش

علت سرطان محدود پروستات رادیو تراپی شده اند ه افرادی که ب. است از پروتزهای آلت استفاده شود الزم

درصد موارد پاسخ مناسبی به سیلدنافیل  91چنانچه قبل از عمل، نعوظ نسبتاً خوبی داشته اند در 

  .خواهند داد
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 مشکالت انزالمشکالت انزال::فصل ششمفصل ششم
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 مشکالت انزال
انزالی شروع و تا  طیف این مشکل از زود. انزال یکی از شایع ترین مشکالت جنسی مردان استمشکالت 

 .انزال دیرهنگام ادامه دارد و حتی به نداشتن انزال و برگشت انزال نیز ختم می گردد

 :سه مکانیسم اصلی در سیستم انزال وجود دارد: فیزیولوژی انزال

  1(تحریک جنسی. )1

  9انزال.  9

 1ارگاسم. 1

 .نارسایی انزال می تواند در هر یک از سه قسمت فوق اتفاق افتد

و باعث واکنش سمپاتیک  می شود در اثر تحریک مغزی و یا تناسلی شروع( امیشن)تحریکات جنسی

برای تحریکات جنسی . گردد که در نهایت موجب انقباضات متوالی اعضای تناسلی می شودمی نخاع 

کنترل ارادی قابل مالحظه ای وجود دارد ولی به همان ترتیب که احساس انزال افزایش می یابد کنترل 

 . تا زمانی که کنترل آن دیگر ممکن نخواهد بود می یابدارادی آن کاهش 

انزال همچنین مشتمل بر مکانیسم . انزال شامل یک واکنش نخاعی است که کنترل ارادی محدودی دارد

دن مثانه جهت جلوگیری از برگشت جریان منی، انقباضات ریتمیک و منظم در نواحی بسته شدن گر

، ماهیچه های کفی لگن و شل شدن اسفنگتر ادراری خارجی می 5، بولبواپونجیوسوس1بولبو کاورنوس

 . انقباضات مالیم اسفنگتر ادراری باعث جلوگیری از بارگشت مایع انزال به مثانه می گردد. باشد

، انقباضات اعضای 7از عصب حسی پودندالناشی جنسی یا ارگاسم نتیجه تحریکات حسی اوج لذت 

 .تناسلی و افزایش فشار در قسمت خلفی مجرا می باشد

% 11-11این مشکل یکی از شایع ترین مشکالت جنسی در مردان می باشد که در حدود  :7زودانزالی

صورت زیر ه نشریه آماری و تشخیصی روان شناسی زودانزالی را ب. جامعه مردان به آن مبتال می باشند

با  این امر که ؛ایجاد و یا تکرار انزال با حداقل تحریک جنسی قبل از آنکه شخص بخواهد: بیان می کند

 .اضطراب و مشکل درونی وی همراه می باشد

به چاپ رسیده ولی در قرن بیستم باور عموم بر این شد که  1116مقاالتی در مورد زودانزالی از سال 

وجودمی ه زودانزالی یک مشکل روانشناسی است و در اثر ترس، تروماهای روانی و تأثیر ضمیر ناخودآگاه ب

 .آید

برخی نویسندگان . کننده و تجزیه تحلیل روان پزشکی افراد دارد ی ایجاددرمان بستگی به عوامل روان

 .حساسیت بیش از حد پوست آلت را عامل زود انزالی می دانند

 

                                                 
1
 Emission 

2
 Ejaculation 

3
 Orgasm 

4
 bulbocavernous 

5
 bulbospongiosus 

6
 pudendal nerve 

7
 premature ejaculation 
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 :زودانزالی به دو صورت دیده می شود

 1(از ابتدای بلوغ)اولیه : الف    

 9(اکتسابی)ثانویه : ب    

او زود انزالی را ترکیبی از . زودانزالی را یک اختالل روان تنی نامند پیشنهاد داد 1شاپیرو 1911از سال 

استرس بیش از حد روانی شخصیتی و عضو انتهایی تناسلی که کمترین مقاومت به فشار تحریک را دارد 

تمایل به ادامه انزال  Bو نوع   1اختالالت نعوظ Aنوع : شاپیرو همچنین در تقسیم بندی دیگرش. دانست

 .زمان اولین نزدیکی، را شرح داد سریع از

عقیده داشتند که زود انزالی مزمن در نتیجه ایجاد یک اضطراب مربوط به اختالل در  5مستر و جانسون

سال گذشته،  15در عرض . لذا اکثر رفتار درمانی ها بر پایه این اصل قرار گرفت ؛اولین مرحله انزال است 

که در مورد درمان های مختلفی است که به صورت موضعی و تعداد مقاالت منتشر شده افزایش یافته 

ماژور )در این بین، استفاده از آرام بخش های اصلی . عصبی را کنترل می کنند -مشکل روانی ،عمومی

 1(متوقف کننده های جذب مجدد سروتونین)ها  SSRI، ملریل و  6مثل فنوتیازین ها 7ترنکوالیزرها

 .هی باعث توقف کامل انزال می شوندمؤثرترین درمان ها بوده که گا

تأثیر داروهای فوق در درمان زودانزالی به همراه عوارض کم، آنها را به عنوان بهترین انتخاب چه جهت 

 .مصرف روزانه و یا مصرف موردی مطرح کرده اند

به مطالعاتی که بر روی حیوانات و انسان انجام شده احتمال وجود اثرات عوامل ژنتیک و ژن مربوط 

 .سروتونین را از نظر بیولوژی در زود انزالی مطرح کرد

تعریف را بیان کند موجود نیست و  زود انزالی تعریف جامع و دقیقی که علل و کنترل :تعریف زود انزالی

،تعداد و زمان دخول و انزال،  IVELT9. می توان چند نمونه از آن را ذکر کرد  بسیاری ذکر شده که های

فقط در مورد مقاربت دو جنس  ریف هاتمامی تع. حد ارضای جنسی دوطرف و کنترل اختیاری انزال

 .های مقاربت مورد نظر نیست و با شروع طرف مرد می باشد و دیگر روشاست مخالف 

ورد بحث قرار گرفته از لحاظ عملی تعداد حرکت داخل واژن از زمان دخول تا انزال م :11تعداد تحرک

بار را حد مناسب تعریف کرده اند، اگر چه این ارقام نه تجربی  15بار و دیگران تا  1بعضی از آنها . است

، استزمان مقاربت از عوامل تأثیرگذار  ،جنسی در مورد تحریک. است و نه جنبه اثبات شده علمی دارد

ز نزدیکی، حد تحریک پذیری، لغزندگی واژن و دیگر عوامل از جمله سرعت، عمق، زمان عشق بازی قبل ا

مسائل و عوامل جانبی  دیگری نیز برای کنترل زود انزالی . می توان نام بردرا  وضعیت یائسگی همسر

                                                 
1
 primary (life long)           

2
 secondary (acquired)           

3
 Schapiro 

4
 erectile dysfunction 

5
 Masters and Johnson           

6
 major tranquilizers 

7
 phenothiazine( Melleril) 

8
 Serotonin 

9
 ejaculatory latency time interavaginal                     

10
 Number of thrusts 
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ثرگذارهستند مانند اضطراب جنسی، ترس از دیده شدن و ارائه رفتار دقیق و صحیح جنسی  که از نقاط ا

زمان انزال  ه یاین تعریف بر حسب محاسب .I.V.E.L.T. ده استضعف این تعریف است و در آن لحاظ نش

 . پس از دخول صورت گرفته است

بیشتر تحقیقات علمی بر . است از کوتاهی زمان بین دخول کامل و انزالعبارت زود انزالی در این تعریف 

 .استوار است I.V.E.L.T 1روی زود انزالی بر پایه 

 استدقیقه  6 تا 1وجود دارد که بر زود انزالی اثر می گذارند، این زمان بین  I.V.E.L.Tمتغیرهایی در مورد 

وسیله ه دقیقه ب 6تا  1طور متوسط زمان مقاربت تا انزال ه ب. و هیچ معیار دقیقی برای آن وجود ندارد

پس از مطالعه   9دارلینگ. دقیقه باشد آن را زود انزالی می گویند 1گبهارد گزارش شده که اگر کمتر از 

دقیقه را زمان میانگین مقاربت محاسبه کرد اگر چه دیگران زمانهای کوتاهتر یا  11نفر زمان 611بر روی 

می  مردان اتفاق%  7/5انزال در حین عشق بازی در بیشتر مواقع در . حتی بلندتری را نیز محاسبه کردند

در مردان %  7/95در ( ثانویه)و زود انزالی اکتسابی%  1/61در ( اولیه)زندگی   یزود انزالی از ابتدا. افتد

به ( ثانویه)و اکتسابی ( اولیه)متوسط سن افرادی که جهت درمان زود انزالی سراسر زندگی . وجود دارد

 .سالگی است 11کلینیک مراجعه می نمایند تقریباً در یک حد قرار می گیرند و حدود 

سال و  1-5آنها %  9/97را حدود یک سال و  راد زمان وقوع آناف%  1/11 (:ثانویه)زود انزالی اکتسابی  

مردان جوان . سال پس از اولین تجربه جنسی و با شروع مشکل اعالم می کنند 5آنها بعد از %  5/11

 .تر اقدام می کنند تا دچار تشدید مشکل و یا عوارض بیشتری نشوند دارای این مشکل جهت درمان سریع

ناتوانی در کنترل انزال را که باعث گردد ( مسترز و جانسون)ه نظر محققین ب :3طرف مقابلی ارضا 

اگر چه این مشکل در مورد . انزالی گویند ارضا کامل را حاصل نماید را زود% 51جنس مقابل در کمتر از 

جنسی همیشه ممکن است به مرز  یارضا. دوطرفه جنسی باید مد نظر قرار گیرد یمردان است ولی ارضا

در صورت پذیرفتن چنین تعریفی به . م نرسد و فقط شامل ارتقا و افزایش سطح لذت جنسی گرددارگاس

این نتیجه می رسیم که هر مردی که طرف مقابلش برای رسیدن به ارگاسم دچار مشکل شود مبتال به 

ن تعریف موارد به مرز ارگاسم رسیده باشد، هر چند ای% 51حداقل در  دزود انزالی است و طرف مقابل بای

بعضی از خانم ها حتی با کنترل زود انزالی و طوالنی شدن زمان . می باشد فاصله دارد%  11با واقعیت که 

لذا  ،جنسی کامل نمی رسند و بعضی دیگر با یک مقاربت کوتاه به این حد می رسند یبه ارضام مقاربت ه

 .طور جامع مورد استفاده قرار داده چنین تعریفی را نمی توان ب

کاپالن و بعضی از محققین، زود انزالی را عدم توانایی در کنترل شخصی و ارادی  :4کنترل داوطلبانه

است   5له که انزال در نتیجه رفلکس اتونومیک نخاعیأدرباره این مس. انزال از طرف مرد تعریف می کنند

حقیقت کنترل  هیچ گونه مدرک مشخص وجود ندارد که ثابت کند کسانی که کنترل انزال دارند در

آنها معتقد بودند جهت این کنترل تغییر در رفتار و تکنیک مقاربت نیز الزم . رفلکس انزالی نیز دارند

                                                 
1
 interavaginal ejaculatory latency time 

2
 Darling 

3
 partner satisfaction         

4
 Voluntary control        

5
 spinal autonomic reflex 
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این . ین دارای کنترل انزال کمی هستند و برعکسیاپ I.V.E.L.Tآنها همچنین گزارش کردند افراد با . است

اگر چه این . گزارش شد DSM-IVاب در کت 1991در سال  1موضوع برای اولین بار توسط استراسبرگ

تر بود ولی عواملی از جمله سن، محل، تعداد مقاربت و تنوع  قبلی کامل های تعریف نسبت به تعریف

ضعف تعریف جامعی از زود انزالی که کاربرد عملی داشته باشد . مقاربت در این تعریف اثر نا مشخصی دارد

. ندنرا تعریف ک آن( مقاالت%  61)مقاله 15فقط 1971ال باعث شده تحقیقات کلینیکی در این مورد از س

از %  19فقط  ،بیمارانی که باور داشته اند تشخیص خودشان زود انزالی بوده است %  61در یک مطالعه از 

در نتیجه رسیدن به تعریفی که جامع و کامل و کاربردی باشد تقریباً غیر . آنها برای درمان اقدام نمودند

 .می رسد       ممکن به نظر 

 :را به دو بخش اصلی تقسیم کرد له، می توان آنأجهت توضیح این مس :اتیولوژی زود انزالی

این تئوری شامل اثرات تجربیات اولیه جنسی، اضطراب، تکنیک ارتباطات جنسی،  :2تئوری روانشناسی. 1

 .ها و وضعیت روانی عصبی بیمار می شود تعداد مقاربت

، حساسیت  1این تئوری شامل، حساسیت آلت تناسلی، سطح نروترانستمیتر مرکزی :3تئوری بیوژنیک. 2

می  های جنسی و عوامل ارثی گیرنده ها، سطح تحریک پذیری، سرعت واکنش انزال، سطح هورمون

 .باشد

وسیله شواهد علمی ه حال بیان شده و به بسیاری از محققین از طب قدیم تابتوسط این عامل  :اضطراب

 .گردیده استثابت 

استرابرگ . اضطراب باعث فعال شدن سیستم سمپاتیک و کاهش آستانه انزال و تحریک سریع می شود

ادعا کرد کسانی که   5کوکوت. نتوانست این عامل را توسط گروه کنترل و زود انزال به اثبات برساند

 .اضطراب در آنها وجود دارد هم در زمان مقاربت و هم در زمان تحریک شخصی دچار زود انزالی هستند

احتماالً سطح . محدودی در مورد درمان این مشکل توسط داروهای ضداضطراب وجود دارد های گزارش

بیماران را از تحت نظر قرار  ،ام آنباالی اضطراب، نظرات مختلف در مورد اجرای مقاربت و شکست در انج

 .گرفتن باز می دارد

صورت شایع وجود نداشته باشد و بعضی از محققین ه ارتباط اضطراب و زود انزالی ممکن است همیشه و ب

 دارند، زود انزالی شدیدکه کوکوت ثابت کرد افرادی . آنرا به عنوان یک علت اصلی به حساب نمی آورند

حسی باالتری نسبت به افراد نرمال و یا کسانی که دارای مشکل نعوظ هستند  دارای حساسیت ذهنی و

تجربه جنسی زود هنگام چون همراه با : اولین کسانی بودند که گفتند ازمسترز و جانسون . می باشند

 . بعدی باشددفعات اضطراب و عجله است می تواند علت و زمینه اصلی زود انزالی برای 

این نظریه را تأیید نکرد و هیچ مرزبندی و طبقه بندی جهت جداسازی زود  به هرحال هیچ شواهدی

انزالی اکتسابی از زود انزالی اولیه وجود ندارد و در تحقیقات از گروه کنترل نیز به این مورد استناد نشده 

                                                 
1
 Strassberg 

2
 psychological 

3
 biogenic 

4
 neurotransmitter 

5
 Kockott 
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و  است ویلیام گزارش کرد در برخی از افراد، زود انزالی اکتسابی به علت عدم عالقه به طرف مقابل. است

 .ادامه دارد این مشکل تا زمانی که این مورد رفع شود

مکانیسم این . ارتباط بین زود انزالی و تکرر مقاربت جنسی هنوز مورد شک و تردید است :تعداد مقاربت

وسیله کاهش اضطراب، افزایش آستانه انزال و باال رفتن سطح تشخیص و درک ه له ممکن است بأمس

ماهان و توما در یک بررسی با دارونما و داروی پاروکستین در درمان زود انزالی، مک . احساس انزال باشد

بار در هفته افزایش می یابد  9/1الی  5/1گزارش کردند که تکرر مقاربت با مصرف داروی پاروکستین بین 

ر در بعضی بررسی ها نشان داده شده بیماران با مشکل زود انزالی دچا. ولی با دارونما کاهش داشت

درجاتی از سرد مزاجی و بی رغبتی جنسی می باشند و هنوز ارتباط بین تعداد مقاربت و زود انزالی 

 .مشخص نیست

ه هایی را ب اعتقاد داشت که این نوع بیماران به تدریج روش 1زلبرگلد :تکنیك های کنترل زود انزالی

ل کاهش تمرکز، انقباض عضالت درمان خود یاد می گیرند و به کار می بندند که شام برایطور تجربی 

اطالعات و تأثیر هر کدام از آنها . پایین شکم، تغییر در سرعت دخول و تغییر در نحوه و عمق دخول است

 .هنوز کامالً مشخص نشده است

می گوید زود انزالی در نتیجه تکامل طبیعی است که پس از یک مقاربت   9نظریه هانگ :نظریه تکاملی

بررسی های . ه زنان اجازه می دهد پس از این عمل صاحب فرزندان بیشتری شوندسریع انجام شده و ب

 .ها، این نظریه را رد کرد بیشتر در مورد روابط جنسی و عاشقانه انسان

او گفت زود انزالی در . اولین کسی بود که این نظریه را در مورد زود انزالی ارائه کرد  1آبراهام :نظریه روانی

او . وجود می آیده نشده و توجه بیش از حد به آلت تناسلی و لذت از ادرار کردن بنتیجه مشکالت حل 

 .وسیله دیگران رد شده باین نظریه برای این نظریه هیچ گونه دلیل و شاهدی ارائه نکرد و 

اختالل ارتباطی بین زود انزالی و دشمنی مرد با زن و  :نکار کردارا  که بعدها خودش آن 4نظریه کاپالن

 .آلودگی او را دارد قصد و است  طور غیر ارادی خواهان لذت جنسی از زنه اینکه مرد ب

وسیله بسیاری از محققین ارائه شده است که یا ه این نظریه ب :نظریه حساسیت بیش از حد عضو تناسلی

. یا پایین بودن این آستانه در مقایسه با فرد نرمال بیان گردید سریع رسیدن به آستانه انزال وه علت ب

 .ناتوانی این نظریه در توجیه زود انزالی اکتسابی می باشد

این دلیلی بود برای . بعضی از محققین گزارش کردند که حساسیت آلت با افزایش سن کاهش می یابد

به هر حال . ن بسیار شایع تر از دیگران استبسیاری از محققین که ثابت می کردند بیماری در افراد جوا

یادگیری کنترل زود انزالی  برایتری  های کم اضطراب زیاد و کاهش تعداد مقاربت باعث می شود فرصت

گزارش کردند که عصب دورسال آلت تناسلی در ناحیه مغز در افراد زود  1و بردلی  5یانگ. وجود آیده ب

 .باشدمی  انزال دارای انتشار بیشتری
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 Zilbergeld 

2
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3
 Abraham 

4
 Kaplan 

5
 Yang 
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سطح تحریک شدن، ی مانند تحقیق بر روی ارتباط بین زود انزالی و حساسیت آلت عوامل مؤثر دیگر

تحت الشعاع خود قرار را زمان الزم جهت رسیدن به اوج لذت جنسی، سطح لذت جنسی و آستانه انزال 

بیمار موقعی انتظار زود از د عنوان یک عامل زودانزالی بپذیریم فقط بایه اگر نظریه حساسیت آلت را ب. داد

 .انزالی داشته باشیم که تحریک مستقیم آلت وجود داشته باشد

بسیاری از محققین عقیده دارند که زود انزالی در اثر یک  :نظریه رفلکس تحریکی بیش از حد در انزال

زود  بعضی از محققین یک ارتباط بین. نقص و رفلکس آن با یک تحریک نعوظ سریع یا فاز انفجاری است

ی مجرای یعضله بولبوکاورنوس که بخش ابتدا. انزالی و رفلکس معیوب بولبوکاور نوزال را گزارش کرده اند

 .یکی از چندین عضله ای است که وظیفه تخلیه سریع منی را بر عهده دارد ،ادرار را احاطه کرده

وسیله انقباضات ه ال قبالً باین عقیده از نظر فیزیولوژی نقص دارد چون فاز تحریکی اولیه در مرحله انز

فشار سر آلت است که مانع از  روش ،های شایع در زود انزالی یکی از درمان. بولبوکاورنوس شروع شده بود

در هنگام استفاده از این تکنیک   9رفلکس بولبوکاورنوس. می گردد انزال به علت نقص در رفلکس انزال

 .طوالنی تر می شود

بر اساس آزمایشات انجام شده تحریکات بینایی و شنوایی بر روی این بیماران، هیچ  :نظریه تحریک پذیری

 . گونه تغییری در شدت یا سرعت انزال آنها در مقایسه با گروه کنترل نداشته است

در این مورد وجود دارد ولی دقیقاً ارتباط آن  هایی اگر چه گزارش :مقدار غیر طبیعی هورمونهای جنسی

 .مشخص نیست

او همچنین . در سطح پایین تری هستند LH ‚ FSH،  1نشان داد در این بیماران، تستوسترون  1وهنک

و ا .هستندباالتری   5نفری که تحت بررسی قرار گرفته بودند، دارای پروالکتین 19نفر از  1گزارش کرد 

و افزایش سطح  SSRIهمچنین جهت درمان، داروهای . مشکالت هیپوتاالموس غده هیپوفیز را مطرح کرد

LH ها را پیشنهاد داد و آندروژن. 

بین  گزارش کرد که  6والدینگر. مطرح شد  7توسط شیپرو 1911اولین گزارش در سال  :عوامل ژنتیکی

تر از یک دقیقه  کم IVELTتن از بستگان نزدیک بیمار دارای زود انزالی اولیه بودند و همچنین  11نفر،  11

 .داشتند

 :8هیدروکسی  تریتپامین -5حساسیت گیرنده 

هیدروکسی تریپتوفان هستند و یا گیرنده های عصبی  5والدینگر نشان داد افرادی که دارای سطح پایین 

ین تری هستند و با حداقل تحریک و اغلب در حین یبا حساسیت بیشتری دارند دارای آستانه انزالی پا

 . رسیدن به نعوظ کامل این اتفاق رخ خواهد داد
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ستانه تثبیت شده باال، حتی با تحریکات جنسی زیاد نیز می توانند کنترل زیادی بر انزال خود آا افرادی ب

اگر چه همراه ود خیلی باال می تواند منجر به قطع کامل انزال ش ی د، به این صورت آستانهنداشته باش

 .تحریک جنسی طوالنی و شدید باشد

هیدروکسی تریپتوفان شده و باعث می  -5دن گیرنده ها منجر به فعال ش SSRIدرمان با گروه دارویی 

این تعویق دارای طیف وسیعی است و بستگی به فرد، . افتدبیشود آستانه انزال باال رفته و انزال به تعویق 

توقف درمان باعث برگشتن آستانه قبلی در عرض . مقدار مصرف دارو، تکرار مصرف و آستانه انزال وی دارد

 .ال های اولیه می گرددروز در زود انز 6-5

 : درمان

در بسیاری از ازدواج ها زود انزالی مشاهده می شود و اگر شدید باشد مشکالت  :1مشاوره روان جنسی

ها ممکن است به حالت تطابق و اعتدال جهت حل این مشکالت برسند،  زوج. زناشویی شروع خواهد شد

مرد جوان می تواند از طریق تکرار دوره عشق بازی به تعویق انزال در مرحله دوم یا سوم مقاربت دست 

در اکثر موارد زودانزالی باعث بروز . های دیگری طرف مقابل را به ارگاسم برساند با روشیابد و یا 

زن غالباً به این برداشت می رسد که این رابطه کامالً یک طرفه . می شودبین دوطرف ابطه مشکالتی در ر

این احساس وضع را بدتر می . شده، شوهرش خودخواه گشته و کم کم از انجام نزدیکی دوری می کند

 .سازد

و کم کم  و با افزایش اضطراب در مرد، باعث تأثیر در فاز نعوظ نیز می گردد می شودجر و بحث شروع 

. تر بررسی و درمان شود هر چه سریع ددر نتیجه این مشکل بای. مورد تهدید قرار می گیردخانواده حتی 

زود انزالی حقیقتاً زمانی رخ می دهد که مرد قادر نباشد . اساس درمان، مانور شروع و توقف سی من است

 .به استرس جنسی خود در مقاربت غلبه کند

که دچار زود انزالی است یاد می دهد که چطور احساساتش را قبل از رسیدن به به مردی   9مانور سی من

این درمان . و با کم کردن یا آرام کردن مرحله دخول به این هدف برسد ندبه ارگاسم زودرس کنترل ک

وی می تواند از همسرش بخواهد  ،در زمان نزدیک شدن مرد به ارگاسم. ممکن است هفته ها طول بکشد

این کار می تواند چندین بار تکرار شود تا زمانی که وی بخواهد . تناسلی وی را تحریک کندکه پشت آلت 

مرحله انزال اتفاق بیافتد ولی قبل از انزال تحریکات را متوقف می کند تا آلت نعوظ کامل خود را از دست 

در . نیز استفاده کنندفقیت آمیز، آن دو می توانند حتی از یک لیزکننده وپس از چند بار تمرین م. بدهد

، بدون اینکه فکر کند آیا همسرش خسته اشدطی تمرین، مرد باید تمام تمرکزش بر روی احساس آلتش ب

 .شده یا حوصله ندارد یا خیاالت دیگری درسر داشته باشد

در حالی که زن در وضعیت روی مرد قرار  ،وقتی کنترل به حد نصاب رسید، دخول می تواند شروع شود

زن حرکتی . درابتدا زن به آرامی می تواند دخول را انجام دهد تا زمانی که مرد او را منع کند. باشدگرفته 

 . نمی کند تا وقتی که مرد آمادگی خود را اعالم کند

                                                 
1
 Psychosexual counseling                         
2
 Seman’s ‘‘ stop-start’’ maneuver  
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به تدریج و به آرامی دخول انجام شده و هر بار وی احساس انزال داشته باشد ، نیاز به توقف در مقاربت 

پس از چندین بار دخول و خروج به همین . خواهد داشت تا زمانی که احساس تحریک کامل از بین برود

افی خواهد داشت و بعد از تمرینات کافی وی کنترل ک. طریق وی خواهد توانست به ارگاسم کافی برسد

 . می تواند وضعیت های دیگری را نیز امتحان بکند

این امر کامال مشخص است که کسانی که تحت این نوع درمان قرار می گیرند باید به طور مرتب این 

تمرین را انجام بدهند که شاید چند سال به طول بیانجامد و حتی اگر تمرینات موفقیت آمیز نیز باشد 

 . د وجود داردامکان عود مجد

این مانور توسط مسترز و جانسون کمی تغییر پیدا کرد، بدین صورت که زن باید سر آلت مرد را درست 

بار به صورت محکم و دردناک فشار   1-1.چند لحظه قبل از زمانی که مرد ممکن است به حد انزال برسد

 .دهد 

نظیر بدنامی، نداشتن وقت کافی برای  روانی را به دالیلی -بسیاری از مردم ممکن است مشاوره جنسی

 . درزمان مشاوره همکاری زن بسیار موثر خواهد بود. مشاوره و انتظار جواب سریع داشتن رد کنند

زود انزالی ممکن است از طریق داروهای موضعی و  یا با تاثیر بر سیستم مرکزی کنترل  :درمان دارویی

  HT-5مکانیسم عملکرد آنها معموال شامل افزایش . دروانی برای انزال و ارگاسم درمان شو –عصبی 

این موضوع کامال ثابت شده که داروهای آرام بخش، مانند فنوتیازین و ضد افسردگیها ، به . مرکزی است

طور کلی ه حتی در درصد کمی از بیماران ب. انزال را به تعویق می اندازدSSRI خصوص داروهای گروه

  .ندباعث قطع کامل انزال می گرد

نفر بیمار افسرده اتفاق  591از % 19گزارش کرد با قرص کلومیپرامین ، توقف کامل انزال در  1دویوفگیس

بیماران افسرده باعث کنترل انزال به کمک % 65و آقای پترسون در % 11در  9آقای مونتریو. افتاده است

 . قرص فلوکستین شدند

، فلوکستین، پاروکستین  و SSRI بودند و از داروهاینفر بیماری که دچار افسردگی  11نفر از  11

 . سرترالین استفاده می کردند دارای کاهش میل جنسی، مشکالت انزال و نرسیدن به ارگاسم شدند

که باعث تعویق انزال می شوند در بیمارانی که دچار ترس های بی مورد هستند مورد  SSRI داروهای

نفر بیمار افسرده، اثرات جانبی  159با مطالعه بر روی   1زالسگون –مونتجو . استفاده قرار می گیرد

1فلوکستین) SSRI  جنسی داروهای مختلف از گروه
را (  6سرترالین –  7پاروکستین -  5فلوواکسامین –

 . مورد بررسی قرار داد

آنها گزارش کردند که داروی پاروکستین باعث بیشترین تاخیر در انزال شده ، اگر چه دارای عوارضی بوده 

 . ماه مصرف دارو ازعوارض آن رهایی یافته اند 7از آن ها پس از % 5/1است و فقط 

                                                 
1
 Deveaughgeiss 

2
 Montriro   

3
 Montejo-Gonzalez               

4
 fluoxetine 

5
 fluvoxamine 

6
 paroxetine 

7
 sertraline 
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قی و جواب مثبت  دادند ولی به طور اتفا% 51 ،از آنها در مورد عوارض پرسیده شد وقتیجالب این که 

  SSRIاز این گزارش مشخص شد که داروهای . موارد این موضوع را گزارش کرده اند% 11تصادفی فقط 

که در بیماران افسرده باعث کاهش میل جنسی   وجود دارنددارای عوارض جانبی جنسی گزارش نشده ای 

 . وکاهش اثرات نهایی درمان می شود

در  SSRIداروهای . و گیرنده آن می شوندHT-5 تقال عصبی این داروها باعث افزایش ان :  SSRIداروهای 

های مختلف جنسی از جمله  ابتدا جهت درمان افسردگی تجویز می شدند که همراه با بعضی واکنش

تحقیقات مختلف اثر این داروها را برای کنترل زود انزالی به اثبات رسانده . تاخیر در انزال نیز همراه بودند

در ابتدا به نظر می رسید اثرات این داروها اثرات مرکزی باشد ولی تحقیقات نشان داد باعث اثرات . است

 . گردند HT-5ر نهایت باعث افزایش زیاد نورتراسمیشن همچنین ممکن است د. محیطی نیز می شوند

باالتری نسبت به    I.V.E.L.Tمرد با زودانزالی، کلومیپرامین یا سرترالین دارای  17در یک مطالعه در بین 

 . دیگر داروها بودند

 ها گزارش کرد که داروی ضد افسردگی کلومیپرامین در موش  1وسن، آلی 1969در سال  :کلومیپرامین

در چندین تحقیق و آزمایش اثر مثبت . مرکزی می شود  HT-5جلوگیری از جذب  و خیر در انزالأباعث ت

سرگیجه، : دچار عوارض جانبی شامل % 15-5ثر این دارو بر زود انزالی ثابت شد، در حالی که ؤو م

رو نعوظ شبانه و استینگر نشان داد که با این دا. خشکی دهان، تاری دید و دیگر عوارض کولینژیک شدند

 . حرکات شدید چشمی در خواب به طور چشمگیری تنزل می یابد 

افراد % 51گرم  51و با مصرف % 95میلی گرم،  95با مصرف : یید کرد و گفت أاین گزارش را ت 9آلتوف

جنسی مرد و زن در  یاین آمار همچنین نشان دهنده افزایش ارضا. خواهند شد .T I.V.E.Lدچار افزایش 

 . دارونما بود وج توسط تست کنترل باز 15

 ،ساعت قبل از مقاربت 1-1حدود ( میلی گرم  95) گزارش داد ، مصرف کم این دارو  1استراسبرگ 

 پس از آزمایش 5و شو 1کیم. ثرتر از دارونما در بررسی های آزمایشگاهی و با تحریک مصنوعی استؤم

باعث افزایش زمان انزال در مقایسه با فلوکستین یا  امین و سراتولینربسیاری بیان کردند که کلومپ های

ولی عوارض جانبی آن نیز فراتر  است جنسی بیمار با کلومیپرامین بیشتر یدر حالی که ارضا ،دارونماست

 .از فلوکستین ، سرترالین و دارونماها می باشد

ودر کبد متابولیزه  سدمی رساعت به حداکثر غلظت خود در پالسما  1 - 7این دارو در عرض  :فلوکستین

این دارو . ریته گزارش کرد که فلوکستین انزال را در موش کاهش می دهد 1917در سال . می گردد

 . مانند داروی کلومپیرامین باعث افزایش آستانه حسی آلت تناسلی می شود

                                                 
1
 Ahlenius 

2
 Althof 

3
 Strassberg 

4
 Kim 

5
 Seo 
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طراب می تواند در درمان زود انزالی اولیه به همراه اض  9مدعی بود استفاده از بنزودیازپین 1گرازیوتین

این  نشان داد در تحقیقات خود که در مقایسه با دارونما انجام داده بود، 1کارا. کامال درمان کننده باشد

 .برابر به تعویق می انداخت 6دارو زمان انزال را حدود 

فلوکستین معموال توسط بسیاری از بیماران به خوبی تحمل می شود و عوارض آن نظیر گیجی، بی 

قطع کامل انزال یک . ضطراب، تهوع، کاهش میل جنسی و مشکالت انزال به ندرت دیده می شودخوابی، ا

عارضه جانبی این داروست که به مقدار مصرف آن بستگی دارد و حتی چند هفته پس از قطع دارو نیز 

ک نعوظ طوالنی مدت بدون تحری)  1محدودی در مورد پریاپیسم های گزارش. ممکن است ادامه پیدا کند

 .و یا ارگاسم غیر اختیاری در افراد مصرف کننده دارو منتشر شده است( جنسی

به وجود ،  HT-5 عالوه بر اثر جلوگیری کننده. ساعت می باشد97این دارو دارای نیمه عمر  :سرترالین

، اثر گذار بر روی گیرنده های آمینو اسید و  5تحریکات از طریق بلوک گیرنده های دوپامین آورنده ی

بیشترین عوارض جانبی سرترالین گوارشی و . معکوس کننده گیرنده های مرکزی آدرنرژیک نیز می باشد

. ندرت به همراه فلوکستین باعث لرزش و بی قراری می گردده ب ،جنسی است ولی در صورت استفاده

ی گرم انزال را میل 95-91گزارش کرد که این دارو با مصرف روزانه  7شوارتز 1991برای اولین بار در سال 

 .خیر می اندازدأدقیقه به ت91را تا 

  6مک ماهان. بیشتر محققین اثر سرترالین را در مقایسه با دورنما در درمان زودانزالی به اثبات رسانیدند 

، تا %(76)  بیمار 99بیمار از  91عالوه بر مزیت این دارو بر دارونما ، گزارش کرد که پس از قطع دارو در 

 .پس از درمان هنوز کنترل انزال وجود داشت حدود هفت ماه

بیمار با زودانزالی شدید و با استفاده از داروهای مختلف  71هفته ای بر روی  7پس از تحقیق  1والدینگر

د پاروکستین در کر، فلوکستین ، سرترالین، پاورکستین، فلوماکسین و دارونما مشخص SSRI) (این گروه 

شده   IVELTسرترالین باعث افزایش زیادی در . در مورد تأخیر در انزال داشت بین آن ها شدید ترین اثر را 

 .و در مقایسه با کلومیپرامین قابل تحمل تر می باشد

در نورون های مغزی  HT-5ساعت می باشد و باعث کاهش جذب  91این دارو دارای نیمه عمر :پاروکستین

ی دوپامین و آدرنرژیک مرکزی دارد و عوارض می شود ولی بر عکس سرترالین اثر کمی بر گیرنده ها

 11دیالنتین و 11، تریپتوتوفان 9پاروکستین در صورت استفاده همراه با وارفارین. جانبی مشابه با آن دارد

 . تداخل دارویی ایجاد می کند

                                                 
1
 Graziottin 

2
 benzodiazepine 

3
 Kara 

4
 priapism 

5
 warfarin dopamine 

6
 Swartz 

7
 McMahon 

8
 Waldinger 

9
 warfarin 

10
 tryptophan 

11
 Dilantin                      
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ن بیمار بدو 91بر روی  1 1ساعت قبل از نزدیکی توسط مک ماهان و تواما 1-1برای اولین بار مصرف دارو 

ن تست کنترل انجام گرفت که نتیجه آن هفت برابر بیشتر از زمانی بود که بیمار هرروز و برای مدت بدو

 . ثر هستندؤم%  15- 11در درمان مردان با زودانزالی  در   SSRI 9گروه . هفته دارو مصرف می کرد 1

ه ، این افزایش هفت 1-1را احساس می کنند و در عرض   IVELT روز افزایش  1-9بیشترمردان در عرض 

آن ها عموما به . کلیه داروها تقریبا دارای اثر مشابه و درمان کوتاه مدت هستند. برابر خواهد شد 1 -7

شامل گیجی مختصر و مشکالت گوارشی می باشند که ، دارای عوارض جانبی کم  ،خوبی تحمل می شوند

 .هفته بعد از مصرف دارو از بین می رود 1-9معموال در حدود 

در بیماران تحت  این گروه از داروها نباید. به ندرت اتفاق می افتد  1راب و افزایش فعالیت خفیفاضط

 .استفاده شوند 5و بای پوالر 1درمان و حتی درمان شده مانیا

مک ماهان گزارش کرد اثر این داروها در بیماران مبتال به زود انزالی اولیه با زود انزالی اکتسابی متغیر 

هفته درمان، اثر کامال محسوسی  91پس از ( زودانزالی اکتسابی)صورت که در حالت دوم است، بدین 

ماه  19البته پس از  ؛بیماران باقی می ماند% 1/79دیده می شود و کنترل انزال حتی پس از قطع دارو در 

گین زمان میان. اثرات محسوس آن ظاهر می شود "سی من"درمان با پاروکسیتن و مانور شروع و قطع 

حدود . ماه و ماندگاری درمان با تواتر نزدیکی رابطه مستقیم و با سن بیمار رابطه معکوس دارد 1/6درمان 

% 51در عرض یک سال درمان می شوند و یک سال بعد ( اولیه)از بیماران بازود انزالی در سراسر عمر% 16

نظر والدینگر، نشان دهنده  این تغییرات در درمان طبق. آن ها مشکلی از این لحاظ نخواهند داشت

اولیه  بدین صورت که زودانزالی. است( اولیه)و سراسر عمر ( ثانویه)اتیولوژی متفاوت زودانزالی  اکتسابی 

یک حالت بیولوژی تغییر یافته ای است که آستانه انزال در آن در حد پایین ثابت مانده احتماال در اثر 

 .می باشد HT-5نقص گیرنده 

به عنوان یک انتقال دهنده مهم بین  6 (NO)اکسید نیتریک  : ای فسفودیاسترازمهار کننده ه

را به عنوان تنظیم کننده احساسات و رفتار معرفی می   NOبعضی از محققین. سلولی شناخته شده است

 . مغز وجود دارد  NOثرتر باؤاحتمال تنظیم رفتار جنسی م. کنند

باعث افزایش نعوظ شده بلکه از طریق   NOدر مطالعات خود بر روی موش نشان داد که نه فقط 1هال

 .کاهش فعالیت اعصاب سمپاتیک باعث جلوگیری از انزال در موش نر می شود

  5، که متوقف کننده ایزوآنزیم مخصوص نوع  11نشان دادند که سیلدنافیل  11و فراری  9جیولیانی

سیلدنافیل  هم باعث . فسفودیاستراز است باعث  کاهش دوپامین مرکزی در رفتارهای موش می شود

                                                 
1
 Touma                

2
 Selective serotonin reuptake inhibitors 

3 Minor hyperactivity             
4
 frank mania                 

5
 bipolar affective disorders                       

6
 Phosphodiesterase 

7 Nitric oxide             
8
 Hull 

9
 Giuliani 

10
 Ferrari 

11
 sildenafil   
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بسیاری از محققین تجربیات خود را . ثیر در فواصل بین چند دخول می شودأکاهش سرعت انزال و هم ت

 11تحقیقات خود را بر روی  1عبدالحمید. ی گزارش کرده انددر مورد اثر سیلدنافیل برای درمان زود انزال

لت با کمک گروه کنترل آو سیلدنافیل و روش فشار سر   SSRIمرد مبتال به ناتوانی جنسی با داروهای 

 15حدود  IVELTثرتر و با لذت جنسی بیشتر و ؤانجام داد که نتیجه آن در مورد داروی سیلد نافیل م

 .دقیقه گزارش شد

روانی و –نفر بیمار را مورد مطالعه قرار داد ، او در مرحله اول آن ها را مورد مشاوره جنسی  51 9چن

حتی درمان دارویی قرار داد و ابراز کرد که داروی سیلدنافیل یک ساعت قبل از نزدیکی باعث پیشرفت در 

یید أو هم زود انزالی تهای نعوظ ی دیگران نیز این یافته را هم در درمان نارسای. درمان بیمار می شود

، کاهش تون سمپاتیک، گشاد شدن ماهیچه صاف   NOایش زاف عبارتند ازمکانیسم اثر سیلد نافیل . کردند

البته الزم به  .در وازدفران که خود باعث برعکس شدن انقباضات و تون سمپاتیک و تعویق انزال می گردد

نمی رسد  همچنین به نظر ؛است شدهونما کنترل نذکر است که هیچ کدام از این بررسی ها همراه با دار

افرادی که عالوه بر زود انزالی دارای مشکالت نعوظ  یکه متوقف کننده های فسفودیاستراز به استثنا

دارونما و بین مطالعات مختلف مقایسه ای . نیزهستند در درمان زود انزالی نقش مهمی ایفا کنند

ولی در مورد کنترل انزال و نعوظ  را نشان نداد IVELT رابطه با  سیلدنافیل، فرق چندانی مابین آنها در

 . ثر بودؤبسیار م

بدیهی است باید به نقش کلیدی هورمون تستوسترون و کمبود آن توجه داشت که می توان به راحتی آن 

 .را جبران کرد

این گونه به نظر می رسد که فعال بودن تولید تستوسترون در بدن ارتباط مستقیمی با افزایش تولید و 

می تواند مانند پلی مابین دوپامین و تستوسترون در رفتارهای  NOآزادسازی دوپامین در مغز داد و 

 .جنسی عمل کند

ث کاهش حساسیت و واکنش استفاده از بی حس کننده های موضعی بر روی آلت باع :درمان موضعی

بررسی ها نشان داده است که شاخه های بخش حسی اعصاب پوندال در تحریک  .می شودهای آن 

جنسی و انزال نقش دارند و واکنش انزال در اثر تحریکات آلت در زمانی که صدمات نخاعی به بیمار 

از داروهای بی حس کننده  استفاده. رسیده باشد نیاز به حضور و ارتباط اعصاب دور سال آلت دارند

در درمان زود انزالی شناخته شده  1یا پریلوکائین  1موضعی به صورت ژل، پماد یا اسپری نظیر لیدوکائین

جذب از طریق واژن  وکاهش احساس آلت  چونثراست ولی عوارضی ؤشده و تا حد قابل مالحظه ای م

غیر از مواقعی که از )سر به ارگاسم بی حسی واژن و درنتیجه نرسیدن هم دارد که مورد اخیرخود باعث

 .دگرد می(استفاده می شودکاندوم 

این حلقه ها حتی پس از انزال نیز قادر به حفظ نعوظ می باشند لذا ادامه : حلقه های نگهدارنده نعوظ

فعالیت جنسی را پس از انزال همچنان میسر نموده و شخص می تواند سیکل جنسی خود را کامل تر 

                                                 
1
 Abdel Hamid                     

2
 chen 

3
 lidocaine 

4
 prilocaine 
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ذکر است که استفاده از این وسیله بر افرادی که به درمان های متداول پاسخ نداده اند رایج  نماید الزم به

می باشد همچنین افرادی که نیازمند یک روش سریع برای کنترل مشکل زودانزالی هستند می توانند از 

از انزال نمی  نکته مد نظر در ارتباط با این وسیله این است که شخص حتی پس. این وسیله استفاده کنند

بایستی از نظر ظاهری خود را بی عالقه و خسته نشان دهد و می بایستی با ادامه فعالیت جنسی سیکل 

 .جنسی را کامل نماید

درمان های دارویی و موفقیت آن ها در کنترل زود انزالی در مقایسه با روش مشاوره ای  :نتیجه گیری

د، نظیر مقبول نبودن برای بیمار و فقدان اطالعات که دارای محدودیت هایی می باش)جنسی  -روانی

بیمار در عرض چند روز کنترل انزال و افزایش میل  ،در درمان دارویی. هایی می باشد دارای تفاوت( کافی

 .جنسی همراه با عوارض مختصری را تجربه می کند که پس از قطع دارو نیز پابرجاست

زالی به وسیله قطع عصب دورسال وجود دارد که همگی در چندین گزارش در مورد درمان زودان :جراحی 

این . حالت زودانزالی ابتدایی و زمانی که بیمار با مشاوره بهبود نیافته است این روش را توصیه کرده اند

عمل جراحی با کمک بیهوشی موضعی و جهت بی عصب کردن آلت صورت گرفته است و در آن زیر 

هیچ گونه بررسی و یا مطالعه ای در مورد . صب دورسال قطع می شودع 1شاخه دیستال از شاخه ونترال

 .این نوع درمان صورت نگرفته است

 :این مشکل بیشتر در افراد مسن رخ می دهد و به دوعلت می باشد :انزال خشك

 9(مثانه)برگشت انزال به داخل بدن . 1

 عدم تحریک کافی. 9

این مشکل در اثر شل شدن و عدم کارایی گردن مثانه می باشد که اغلب معلول  :برگشت انزال. 1

 .برداشتن کامل پروستات و یا برش قسمت مجرایی پروستات است

برگشت انزال و نداشتن  .دشواین بیماران حتی بعضی اوقات انزال خارج شده و ارگاسم نیز تجربه می در 

پس از تحریک جنسی و وجود اسپرم و فروکتوز در ادرار از  انزال را می توان به وسیله آزمایش ادرار

برگشت انزال رامی توان به وسیله جراحی گردن مثانه درمان کرد که البته دارای . داد تشخیصیکدیگر 

درمان دارویی بیشترین نقش را دارد و شامل داروهای گروه . درصد موفقیت کم می باشد

این گروه از طریق دو . هستند  7و فنیل پرو پانوالمین 5، افدرین 1نظیر پسودوافدرین  1سمپاتومامیمتیک

از انتهای  1نورآدرنالین 6یکی از طریق تحریک آزادسازی نوراپی  نفرین: می دهند   راه اثر خود را نشان

که باعث بسته شدن گردن  9آکسون عصب و دیگری از طریق تحریک گیرنده های آدرنرژیک آلفا و بتا

 .می شوند مثانه

                                                 
1
 distal, ventral branches            

2
 Retrograde ejaculation           

3
 sympathomimetic 

4
 pseudoephedrine 

5
 ephedrine 

6
 propanolamine 

7
 norepinephrine 

8
 noradrenaline 

9
 α- and β-adrenergic receptors 
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ساعت قبل  9-5/9 بایدمیلی گرم دارد که  191بیشترین مصرف را داروی پسودوافدرین با مقدار مصرف 

که یک داروی ضد افسردگی است، از طریق متوقف کردن  1داروی ایمیپرامین. از نزدیکی استفاده شود

دو بار در روز و   میلی گرم 95نیز می تواند مفید باشد و مقدار مصرفش  9بازجذب نوراپی نفرین از آکسون

در محدود بیمارانی که با درمان . ثرتر باشدؤدرمان طوالنی مدت با ایمپپراین م می رسدبه نظر . روز است

بدین . دارویی و جراحی درمان نشدند، روش های لقاح مصنوعی آخرین شانس آن ها برای بارداری است

      مکی جداسازی و سپس تلقیحطریق که اسپرم از طریق ادرار بعد از تحریک جنسی با روش های ک

 .می گردد

هر گونه بیماری یا جراحی که در عصب سمپاتیک  (:11)خیری أانزال ت –کاهش تحریك جنسی . 2

مربوط به گردن مثانه و وازدفران اثر بگذارد و یا عصب سوماتیک لگنی، یا عصب سوماتیک آلت را دچار 

 .ضایعه کند در ایجاد این مشکل دخیل می باشد

، نفروپاتی   Tضربه به نخاع مخصوصاً ضایعات باالی سطح  عبارتند ازاین بیماری ها و جراحی ها 

اتونومیک دیابتی  یا جراحی برداشتن راست روده، جراحی پروستات، سمپاتکتومی دوطرفه و جراحی 

اقی در آئوریسم آئورت شکمی و یا دیگر جراحی های وسیع شکمی مثل برداشتن غدد لنفاوی خلف صف

مشکالت انزال پس از جراحی تومورهای بیضه بیشترین اثر را در افراد جوان که )جراحی تومورهای بیضه 

 .(در سن تولید مثل هستند دارد

ثر است ولی بر روی تحریک ؤدرمان جراحی گردن مثانه م ،اگر چه جهت جلوگیری از برگشتن انزال

هرچند همیشه  ،مورد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد درمان دارویی در این. ثیری ندارد أجنسی هیچ ت

سالگی به تدریج آکسون های حسی محیطی سریع  11پس از . نمی تواند انزال را به حد نرمال برساند

افزایش مواد کوالژن در میلین اعصاب، باعث اشکال  و آتروفی پوستی ،السیر از بین رفته و در سن باالتر

همان طور که در مردان در سن باال مشکالت نعوظ . ستانه انزال می گردددر رسیدن به حد معمول آ

می گردد، در زنان پس از سن یائسگی نیز از دست رفتن تون ماهیچه ها ی کف لگن دیده می  پدیدار

 .شود

 :خیری و یا درمان بیماران با قطع کامل انزالأدرمان دارویی جهت درمان انزال های ت

 1داروهای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است که یا از طریق دوپامینرژیک جهت درمان این بیماران

نیز  SSRIدرمان های موردی نیز با داروهای . اثر گذار هستند 1مرکزی و یا از طریق آنتی سروتونینرژیک

برخی از محققین گزارش کردند که سیستم سروتونرژیک یک اثربازدارنده در انزال و . صورت گرفته است

ن، سیستم دوپامینرژیک در هایپوتاالموس قدامی در موش اثر تسریع آالیت جنسی داشته و بر عکس فع

 .کننده دارد

در این بیماران مانند ارگاسم متوالی با مصرف داروهای فلوکستین و کلومیپرامین  5والیتیچحالت هایپرسک

 .کلومیپرامین کاهش می یابد
                                                 
1
 imipramine 

2
 axon   11.failure of emission/retarded ejaculation   

3
 Dopaminergic 

4
 Antiserotoninergic 

5
 paradoxical hypersexuality          

11 
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مغزی شده و در   HT-5که یک داروی ضد حساسیت می باشد باعث افزایش سطح  1داروی سیپروهپتادین

مطالعات متعددی نشان می دهد که سیپروهپتادین اثر ضد . موش ایجاد افزایش فعالیت جنسی می نماید 

حسب رثر دارو بؤمصرف م. که منجر به توقف ارگاسم می شوند را خنثی می کند  SSRIافسردگی های 

روش های  بافعالیت مرکزی دوپامین می تواند . میلی گرم می باشد 17-9رف مداوم آن ضرورت و یا مص

مختلفی افزایش یابد، یا از طریق تحریک مستقیم گیرنده های مرکزی دوپامین و یا از طریق افزایش 

که جهت درمان   1آمانتادین. جهت مصرف نروترانسمیترها 9(دوپا –ال )تولید ماده سازنده دوپامین 

رکینسون استفاده می شود یک محرک غیر مستقیم جهت اعصاب دوپامینرژیک است که از طریق پا

می گذارد و محرکی جهت انزال ، رفتار های جنسی و دیگر عکس العمل های  مرکزی و محیطی تأثیر

میلی گرم جهت معکوس کردن  911بسیاری از محققین اثر این دارو را با دوز . جنسی در موش می باشد

 7-5میلی گرم  111این دارو را می توان در زمان لزوم و به مقدار . گزارش کردند   SSRIضد ارگاسم  اثر

 .ساعت قبل از نزدیکی در همان بیماران تجویز کرد و نتایج مطلوبی گرفت

، الفا  5آنتاگونیست -9که یک آلفا  1برخی از پژوهشگران بررسی خود را در این رابطه با داروی یوهیمبین

پالکت هاست   و جلوگیری کننده از چسبندگی بین  6، بلوک کننده کانال کلسیم 7آگونیست – یک

توانستند اثر ضد ارگاسمی کلومیپرامین  ،دقیقه قبل از نزدیکی 91میلی گرم  11و با مصرف . انجام دادند

 .را خنثی سازند

بیماری که دچار تأثیر ضد افسردگی ارگاسمی فلوکستین شده  15گزارش کرد که در بین  1جاکوبسن

و شروع تأثیر آن حدود  استاین دارو دیر اثر  .آن ها به داروی یوهیمبین جواب مثبت دادند% 61بودند ، 

. دحالت تهوع، سردرد ، سرگیجه و اضطراب از عوارض جانبی آن می باش. هفته به طول می انجامد 1

 .تنظیم مقدار مصرف آن بسیار مهم بوده و مدت مصرف باعث کمتر شدن اثر جنسی دارو می گردد

که توسط کاهش باز جذب از محدوده سیناپسی اعصاب باعث  استیک داروی ضد افسردگی   9بوپروپیون

 SSRI مصرفاز بیمارانی که در اثر% 77و روسن  در  11آشتون. باعث طوالنی شدن اثر دوپامین می گردد

 11در  11رولند. ارگاسم را به حالت عادی برگرداندند ،دچار توقف ارگاسم شده بودند با مصرف داروی فوق

میلی گرم در  151-65علت دیابت دچار نارسایی نعوظ بودند ، مقدار ه ولی ب ندبیماری که افسرده نبود

 .ه کردزمان نیاز تجویز کرد و تاثیر مهم آن را در حل مشکالت جنسی بیماران مشاهد

                                                 
1
 cyproheptadine 

2
 L-dopa         

3
 Amantadine 

4
 yohimbine 

5
 α2-antagonist      

6
 α1-agonist             

7
 calcium-channel blocker    

8
 Jacobsen 

9
 Bupropion 

10
 Ashton 

11
 Rowland 
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 در بیماران با ضایعه نخاعی برعکس توانایی نعوظ ، توانایی انزال با کاهش سطح ضایعه نخاعی افزایش

بیماران با  از % 15حدود . توانایی انزال دارند  ،ار بیماران با ضایعات کامل موتور نرون باالیی% 5. می یابد 

 .دارای توانایی انزال هستند 1کوالمبارضایعات موتورنرون تحتانی و وجود مسیر سالم سمپاتیک تورا

بیماران با ضایعات ناقص موتورنرون باالیی و تقریبا تمام بیماران با ضایعات ناقص موتور نرون تحتانی 

 .توانایی انزال را خواهند داشت% 99حدود 

لبا دچار در کلیه بیمارانی که توانایی انزال موفق دارند ، احساس ارگاسم ممکن است وجود نداشته و غا

 . این افراد دچار انزال برگشتی هستند.  باشندانزال موفق 

 :  2توقف ارگاسم  در مرد
خیری یا به عبارتی دیگر انزال بیهوده أمسترو جانسون توقف ارگاسم در مرد را یک علت روانی انزال ت

تحریک جنسی نیز خیر یا نبودن انزال به دنبال مرحله أاین مطلب می تواند به صورت ت. تعریف کردند

 1توقف ارگاسم می تواند از حالت بسیار شدید آن که مرد حتی پس از تحریک جنسی شخصی. بیان شود

نیز قادر نخواهد بود به ارگاسم برسد تا حالت خفیف تر آن که ارگاسم در مرحله دخول کامل و پس از 

ی شیوع کمی دارد و اغلب در این بیماری از لحاظ کلینیک. مقاربت طوالنی به دست آید مشاهده گردد

در . مواردی پیش می آید که ارگاسم پس از تحریک جنسی با دست و یا پس از مقاربت رخ می دهد

خیری ثانویه محسوب می شود یعنی مسائل و درگیری های دیگری از جمله  مصرف أبعضی موارد انزال ت

 .ل در ایجاد آن نقش دارندموارد روان تنی و یا سوء مصرف داروهای آرام بخش ، مخدر و الک

برای درمان این افراد در موارد بسیار نادر فشارهای عصبی و بیماری های اعصاب نیز ممکن است اثر 

و بر طبق این نظریه ،  گذارباشد مشابه توقف ارگاسم در مردان، در زنان نیز توقف ارگاسم وجود دارد

استرس و تمایالت جنسی باالیی وجود داشته  روانی متوقف کننده رخ خواهد داد اگر چه -واکنش عصبی

 .باشد

خیال پردازی و عشق بازی تشویق می شود و به بیمار توصیه می گردد فقط زمانی می تواند دخول را 

 .انجام دهد که به حداکثر سطح نعوظ در طی معاشقه رسیده باشد

این بیماران دارای نعوظ  عوامل زمینه ای تمایالت جنسی در این مشکالت تاثیر گذار است و اگر چه

اعتقاد داشت که بعضی از بیماران با  1مارتین. هستند ولی هرگز به سطح باالی ارضای جنسی نمی رسند

طیف وسیعی از عوامل روانی براین . توقف ارگاسم در حین دخول به سطحی از ارضای جنسی می رسند

احساس گناه، ترس از آلوده شدن طرف  مشکل اثر گذارند، از جمله ترس از حاملگی، اعتقادات مذهبی،

همان طوری که قبال اشاره شد، درمان مشاوره ای . نیاز از طرف مقابل مقابل با انزال و ترس از انتقام و رفع

( مهبل)اساس درمان باید اساس تبدیل انزال خارج واژنی . و رفتاری اثرات ناچیزی در این مورد نیز دارند

 .به انزال داخل واژنی است

                                                 
1
 thoracolumbar 

2
 Inhibited male orgasm            

3
 masturbation 

4
 Martin 
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یشرفت درمان باید به جایی برسد که به جای ارضای شخصی بیمار جهت رسیدن به ارگاسم در اتاقی پ

دیگر یا پشت به همسر به حدی از تحریک جنسی برسد که در حضور همسر و با کمک وی این کار انجام 

اسلی خود را در زمانی که بیمار به این حد رسید ، از بیمار خواسته شود قبل از انزال حتمی، آلت تن. شود

 .واژن لغزنده شده وارد نماید

پس از چندین بار تمرین که باعث اضطراب و استرس وی در رسیدن به ارگاسم شده بود به وی اجازه 

بیمار و همسرش تشویق می شوند که . داده می شود حتی قبل از احساس انزال دخول را شروع کند 

سطح نعوظ برسد، به همسر یاد داده می شود که چگونه تجربیات خود را افزایش دهند تا به حد اکثر 

خودرا با این مشکل وفق داده و بتواند با همکاری و هماهنگی کامل و صبرو حوصله به حداکثر سطح 

 .جنسی برای دوطرف برسند یارضا

  International Index of Erectile Function (IIEF) ه یپرسشنام
 بدون فعالیت جنسی=1

 هرگزتقریبا =1

 (کمتر از نصف دفعات)دفعات کم=2

 (نصف دفعات)گاهی اوقات=3

 (بیشتر از نصف دفعات)بیشتر اوقات=4

 همیشه/تقریبا همیشه=5

 در خالل فعالیت جنسی ، هر چند وقت یك بار حالت نعوظ دارید؟-1 -1

با تحریك جنسی ، چه زمانی ارکشن دارید، هر چند وقت یکبار این ارکشن -2 -2

 ست؟برای دخول کافی 

 آمیزش صورت نمی گیرد=1

 تقریبا هرگز/ هرگز=1

 (کمتر از نصف دفعات) دفعات کم=2

 (نصف دفعات)گاهی اوقات=3

 (بیشتر از نصف دفعات)بیشتر اوقات=4

 تقریبا همیشه/ همیشه=5

هنگامی که قصد دخول دارید ، ه چند وقت یکبار قادر به دخول با شریك -3 -3

 خود هستید؟

بعد از دخول با  ارکشن چند وقت یکبار قادر به حفظدر خالل دخول ، هر -4 -4

 شریك خود هستید؟

 آمیزش صورت نمی گیرد=1

 بینهایت مشکل است= 1

 خیلی مشکل است=2

 مشکل است=3

 کمی مشکل است= 4

 مشکل نیست=5

 

 

 در خالل فعالیت جنسی ، حفظ ارکشن برای-5

 دخول کامل تا چه حد برایتان مشکل است؟

 هیچ زمانی=1

 یك تا دوبار= 1

 سه تا چهار بار=2

 پنج تا=3

 

 ؟به لحاظ زمانی چند دفعه برای آمیزش جنسی تالش می کنید- 6

 آمیزش صورت نمی گیرد=1

 تقریبا هیچ وقت/ هیچ وقت=1

 (کمتر از نصف دفعات)دفعات کمی=2      

 (نصف دفعات) گاهی=3

 (بیشتر از نصف دفعات) بیشتر اوقات=4

 همیشهتقریبا / همیشه= 5

 

 وقتی قصد آمیزش جنسی دارید،هر چند وقت یك بار ارضا می شوید؟-7
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 آمیزش صورت نمی گیرد=1

 لذت نمی برم=1

 خیلی لذت نمی برم=2

 نسبتا لذت بخش است=3

 خیلی لذت بخش است=4

 بسیار زیاد لذت بخش است= 5

 

 

 

 چه قدر از فعالیت جنسی تان لذت می برید؟ -8

 آمیزش صورت نمی گیرد/جنسیتحریك =1       

 تقریبا هرگز/ هرگز=1

 (کمتر از نصف دفعات)دفعات کم=2

 (نصف دفعات)گاهی اوقات=3

 (بیشتر از نصف دفعات) بیشتر اوقات=4

 تقریبا همیشه/ همیشه=5

 در هنگام آمیزش یا تحریك جنسی ،-9

 چند وقت یك بار دفع منی دارید؟

     هنگام امیزش یا تحریك جنسی ،-11

 چند وقت یك بار احساس ارگاسم یا به اوج رسیدن دارید؟    

 آمیزش جنسی صورت نمی گیرد/ تحریك جنسی= 1

 هرگز/ تقریبا هرگز=  1

 (کم تر از نصف دفعات) دفعات کم=2

 (نصف دفعات) گاهی اوقات =3

 (بیشتر از نصف دفعات) بیشتر اوقات = 4         

 تقریبا همیشه/ همیشه= 5

 

 

 وقت یکبار میل جنسی دارید؟چند  -11

 خیلی کم/ تقریبا هیچ وقت=1

 کم=1

 متوسط -2

 باال=3

 خیلی باال= 4

 

 

 

 سطح میل جنسی تان را چگونه ارزیابی می کنید؟ -12

 خیلی ناراضی= 1

 تقریبا ناراضی=2

 به میزان یکسان راضی و ناراضی= 3          

 نسبتا راضی= 4

 خیلی راضی= 5

 

 زندگی جنسی تان  راضی هستید؟تا چه حد از  -13

 تا چه حد از رابطه ی جنسی تان با شریکتان راضی هستید؟ -14

 خیلی کم= 1

 کم= 2

 متوسط= 3

 باال= 4

 خیلی باال= 5

 اعتماد به نفستان را نسبت به حالت نعوظ -15

 و حفظ آن چگونه برآورد می کنید؟

 

 

 



 134 

 

 

  

  

  

  : : فصل هفتمفصل هفتم

  اختالالت جنسی زناناختالالت جنسی زنان
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 ختالالت جنسی در زنانا

Female Sexual dysfunction 
 :اپیدمیولوژی

در مطالعات انجام شده در ایاالت متحده . عوامل متعدد و مختلفی دارد( FSD)اختالل جنسی زنان 

مطالعاعات انجام شده اگر چه از نظر . درصد زنان به این اختالالت مبتال می باشند 51-11تقریباً 

غیر فعال بودن، کم بودن . ی داشتند ولی با حجم نمونه های باالیی انجام شده بودمتدولوژی محدودیتهای

همه . میل جنسی، درد در هنگام آمیزش، عدم رسیدن به ارگاسم از شایعترین شکایات در مطالعات است

عوامل خطری که می تواند در مردان ایجاد کننده اختالل نعوظ شود، می توانند باعث اختالالت جنسی 

 هیپرتنشن، هیپرکلسترولی، کشیدن سیگار، باال رفتن سن: ان شود؛ مثلزن
، طوفان 1961سال در اوایل   9و جانسون 1توسط مسترز طرح موضوع اختالالت جنسی در زنانبه دنبال 

 این هیجان اولیه اواخر. تحقیق های علمی در زمینه ی اتیولوژی و درمان اختالالت جنسی زنان آغاز شد

برای درمان اختالالت نعوظ، طولی  1بعد از معرفی سیلدنافیلولی . متوقف شد 1991اوایل  تا 1911 سال

 .ایجاد شد مجدداً نکشید که موج جدیدی از بررسی های علمی اختالالت جنسی زنان

 :سال های اولیه.

ات ، ویلیام مسترز و ویرژینیا جانسون در مورد پاسخ های جنسی انسان از طریق مشاهد 1977در سال 

هیجان : مستقیم و اندازه گیری های فیزیکی تعریفی ارائه دادند و مدل خطی را که شامل چهار فاز

بود  (resolution)و آرامیدگی (  orgasm)، ارگاسم ( plateau) ، پالتو (excitement)برانگیختن 

همراه . جود آورنداین تقسیمات چارچوب مفیدی را برای تعریف ها و مطالعات آینده به و. پیشنهاد کردند

با تکامل مدل عملکرد جنسی، مسترز و جانسون به تفاوت های وابسته به جنس بین عملکرد جنسی زنان 

نشان دادند اما در ( 1شکل )و مردان پی بردند، آنها عملکرد جنسی مردان را به صورت یک سیکل واحد 

 (9شکل. )و طول عملکرد بود زنان الگوی متفاوتی گزارش شد که شامل تنوع پاسخ و تنوع در شدت

 

 

 

 

 

 

 
 در مردانسیکل عملکرد جنسی  -1شکل                سیکل عملکرد جنسی در زنان         -9شکل    

 

                                                 
1
. masters 

2
 . johnson 

3
 . sildenafil 
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هر . مدل های مسترز و جانسون برای عملکرد جنسی زنان و مردان در خطی و فازیک بودن شبیه بودند 

هلن سینگر کاپلن و هارولد لیف با . دو با انگیختگی شروع   می شدند و با ارگاسم پایان می یافتند

نظریه مسترز و برای افرادی که دارای فقدان انگیزه جنسی بودند، (  desire)« میل»پیشنهاد مفهوم 

آن ها میل را به عنوان فاز اولیه یا فاکتور برانگیزاننده، جهت آغاز سیکل سه . جانسون را کامل کردند

تصور می شد میل، هم در جنس زن و . معرفی کردند( میل، انگیختگی و ارگاسم )فازی عملکرد جنسی 

سم را باعث می شود که نتیجه آن هم در جنس مرد مستقیماً عملکردهای فیزیولوژیکی انگیختگی و ارگا

احتقان نواحی تناسلی، که در مردان به صورت ارکشن یا نعوظ پنیس و در زنان به صورت لوبریکاسیون 

واژن و تورم لب ها و کلیتوریس، و حرکات میوتونیک رفلکسی به دنبال انزال در مردان و ارگاسم در هردو 

 . ی فیزیولوژیک فوق الزامی بودبه هر حال، میل برای شروع پاسخ ها. جنس بود

بررسی های بیشتر در الگوهای عملکرد جنسی منجر به فهم عمیق تر از تفاوت های وابسته به جنس و 

لئونورتیفر متوجه اجزای غیر تناسلی ارضای جنسی در زنان شد و  1991در سال. عملکردهای آن گردید

ت به عنوان نیروهای برانگیزاننده برای ایجاد احترام و رابطه ی متقابل ، آغوش های احساسی و صمیمی

 .فعالیت جنسی مطرح شد

و عملکرد جنسی (  arousal)برعکس زنان، مردان یک ارتباط آشکار فیزیکی و قوی در مورد انگیختگی 

(response  )با تحریک جنسی، افزایش ورود . بین ذهنیت و تظاهرات نواحی تناسلی نشان می دهند

. خون ژنیتال باعث سختی و صالبت پنیس شده و ادامه ی تحریک منجر به ارگاسم و انزال می شود 

 برعکس این یافته، عملکرد و برانگیختگی جنسی زنان نه تنها در اندازه گیری مشکل دارد بلکه به آسانی

 . توسط زن درک نمی شود

از نظر ماهیت میل جنسی زنان، انگیختگی و میل همزمان اتفاق می افتد و هرکدام با افزودن دیگری در 

بسیاری از زنان در اعمال جنسی بی طرف اند و از . به جلو می روند( واکنشی)یک الگوی فعال و انفعالی 

. ند و یا به درخواست های جنسی پاسخ  دهندروی قصد تصمیم می گیرند تا متقاضی روابط جنسی باش

 در مدل. این تصمیم عمدتا در پاسخ به نیاز بزرگ تری برای ایجاد یک ارتباط عاطفی و روانی می باشد

بای سون، اشتیاق برای داشتن یک رابطه ی جنسی  صمیمی و احساسی، نیروی برانگیزاننده ی رفتار 

 .فیزیکی و جنسی را ایجاد می کند

 :ت انجام شده روی مشکالت و اختالالت جنسی زنانمطالعا

انجام شد که   (NHSLS)مطالعه ای با نام سالمت ملی و زندگی اجتماعی  1991در اوایل سال 

این اطالعات باعث روشن شدن . اطالعات اپیدمیولوژیکی در مورد اختالالت جنسی در امریکا ارائه داد 

یک سوم از . گردید%( 11)زنان در مقایسه با مردان  %11ماهیت گسترده ی مشکالت جنسی در میان

زنان مشکالتی را در عالقه و میل به رابطه ی جنسی متذکر شدند، یک چهارم عدم درک ارگاسم را عنوان 

زنان رابطه ی جنسی را % 91در کل . کردند و یک پنجم از مشکالت در لوبریکاسیون واژن شکایت داشتند

 . یر ذکر می کردندبه عنوان تجربه ی غیر دلپذ

، سطوح پایین دستیابی به تحصیالت ، مجرد بودن، پایین بودن (به خصوص درزمان یائسگی)افزایش سن

سالمت روانی و فیزیکی، تجارب جنسی منفی قبلی، همه با افزایش بروز مشکالت جنسی مرتبط می 
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ی، سایکولوژیکی و احساسی در بسیاری از زنان، اختالالت جنسی باعث نگرانی های عمیق فیزیک. باشند

 Coreyدر مطالعه انجام شده توسط. می شود که این امر به کیفیت زندگی آن ها آسیب می رساند

این % 61درصدی از عدم ارگاسم مادام العمر گزارش شد، با اشاره به اینکه  11تا 5، شیوع  Spectorو

شامل کاهش میزان میل جنسی و بیشتر شکایت زنان به ترتیب . زنان در نزدیکی ارگاسم نداشتند

 . زنان نشان داده اند% 51مطالعات دیگر کاهش میل و برانگیختگی جنسی را تا . برانگیختگی بود

زنان % 71زوج خوشبخت با نژاد همسان انجام دادند  111در مطالعه ای که فرانک و همکارانش بر روی 

مشکالت جنسی با پارامتر هایی . می کردنداختالل جنسی مربوط به عدم برانگیختگی و ارگاسم را ذکر 

عدم آرامش ، فقدان عالقه و میل جنسی، حرکات بازی )که به مایه های احساسی روابط جنسی مربوط بود

تنها نصف شوهرانشان این مشکل را در زوج . زنان گزارش شد% 66در ( گونه ی ناکافی قبل از نزدیکی

 . خود فهمیده بودند

حاکی از آن بود که زنان نیاز بیشتری به روابط احساسی مرتبط با رفتارهای  یافته ها ی این تحقیق

جنسی دارند و به همین دلیل وقتی شریک جنسی آن ها توانایی ایجاد حس بیشتری از ارتباطات جنسی 

 .را ندارد، ناکام می شوند

ل برای درمان رابطه ی جنسی زنان پس از آزمایش موفقیت آمیز دارو درمانی خوراکی با سیلدنافی

اطالعات اولیه استفاده از سیلدنافیل در زنان خوشبینانه . اختالالت نعوظ مردان کیفیت بهتری پیدا کرد

این موضوع به ماهیت چند . اثر پالسبوی دارو در این تحقیقات بود% 51نبود که بیشتر به دلیل گزارش 

کی و احساسی، در قبال جنبه ی فیزیکی بعدی عملکرد جنسی زنان با تاکید به اثر جنبه های سایکولوژی

 . خالص اشاره دارد

 :طبقه بندی اختالالت جنسی در زنان
سیستم های طبقه بندی اختالالت جنسی در زنان بر پایه ی مدل خطی و گسسته ای که در ابتدا توسط 

 .باشد  می( اختالالت میل، برانگیختگی ، ارگاسم و درد جنسی) مسترز و جانسون و کاپالن اعالم شد

 :سه سیستم اصلی طبقه بندی وجود دارد که عبارتند از

در  (WHO)سازمان های بهداشت جهانی  (ICD-10)   سیستم بین المللی طبقه بندی بیماری -1 

 .1999سال 

از طبقه بندی های روان پزشکی  (DSM-IV-TR)نظامنامه ی آماری و تشخیص اختالالت ذهنی -9 

 . 9111آمریکایی در سال 

در سال  (AFUD)سیستم طبقه بندی شده توسط موسسه ی آمریکایی بیماری های ارولوژی  -1

9111. 

مواردی که فرد توانائی الزم را برای شرکت در » ، اختالالت جنسی به صورت  ICD-10در طبقه بندی 

ده بر این اساس هفت مورد گروه بندی ش. تعریف می شود« رابطه ی جنسی، مطابق تمایالت خود ندارد

 :عبارتند از

 فقدان یا از دست رفتن میل جنسی   -1

 بیزاری از روابط جنسی -9
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 اختالل در پاسخ های نواحی تناسلی  -1 

 اختالل ارگاسمیک -1

 واژینیسموس غیر ارگانیک  -5

 دیس پارونی غیر ارگانیک -7

 .ازدیاد تحریک جنسی  -6 

الل در تمایالت جنسی و یا تغییرات اخت»اختالالت جنسی را به صورت  DSM-IV-TRطبقه بندی 

که سیکل عملکرد جنسی را تحت تأثیر قرار داده و ( Psycho physiological)روانی فیزیولوژیکی 

اختالالت در این تعریف عبارتند . تعریف کرده است« باعث ناراحتی بارز و مشکالت میان فردی می شود

 :از

 اختالل میل جنسی کم فعال -1

 بطه ی جنسیبیزاری از را -9

 اختالل برانگیختگی زنان -1

 اختالل ارگاسمیک زنان -1

 دیس پارونی -5

 . واژینیسموس -7

از آن احساس ( و نه در تقابل دو طرفه)همچنین، برای تعیین هریک از این تشخیص ها ، زن باید شخصاً 

 .ناراحتی کند

ناشی از توجه قرار دادن زیاد پاسخ نواحی تناسلی می باشد در حالیکه وجوه  DSM-IV-TR انتقاد از 

احساسی و عاطفی روابط دو طرفه جنسی را کمترمورد توجه قرار گرفته است، در صورتی که این موضوع 

 .در زنان بسیار بیشتر از عملکرد فیزیکی ژنیتال نقش  دارد

 :ت جنسی زنان عبارتند از، تعریف های  اختالال AFUDدر طبقه بندی مجمع 

 ( Sexual desire disorders)اختالالت میل جنسی  - 1

 کاهش یا فقدان دائمی یا متناوب میل، هوس، فکرهای جنسی و : اختالالت میل جنسی کم فعال

کاهش میل جنسی می . یا تمایل برای برقراری رابطه ی جنسی، که منجر به ناراحتی های شخصی شود

هر نوع اختالل در وضع هورمونی زن که . روانی ، جسمانی ، فیزیولوژیک  و یا تروژنیک باشدتواند به علل 

 .باعث کاهش یا از دست رفتن فعالیت تخمدان شود باعث کاهش میل جنسی می شود

  بیزاری تشویشی دائمی یا متناوب و ممانعت کننده از تماس : اختالالت بیزاری از روابط جنسی

 phobicبیزاری ترس گونه یا . ، که منجر به ناراحتی های شخصی شودجنسی با شریک جنسی 

aversion  دارای زمینه روانشناختی می باشد که سوء استفاده جنسی یا آسیب دوران کودکی می تواند

 .از علل آن باشد

ناتوانی دائمی یا متناوب برای (:  Sexual arousal disorders)اختالالت انگیختگی جنسی -9

یا حفظ هیجان کافی رابطه ی جنسی، که ناراحتی شخصی ایجاد کند و می تواند ناشی از فقدان  دستیابی

کاهش حس .یا دیگر پاسخ های سوماتیک باشد( تورم یا لوبریکاسیون) هیجان درونی یا تناسلی 
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کلیتوریس و لبها، کاهش پرخونی کلیتوریس و لبها، فقدان یا کاهش لغزندگی واژن، شل شدن ناکافی 

ضالت صاف واژن، اغلب علل فیزیولوژیک و یا تروژنیک دارند ولی می توانند ثانویه به عوامل روانشناختی ع

، تاموکسیفن، دیابت طول کشیده، OCPها و  SSRIترومای قبلی لگن، جراحی لگن، . نیز ایجاد شوند

این پدیده می توانند عفونتهای قارچی و باکتریایی، پرتودرمانی ناحیه لگن به دلیل بدخیمی ها از علل 

 . افزایش پروالکتین در هنگام بارداری و شیردهی باعث کاهش لغزندگی واژن می شود. باشند

اختالالت دائمی یا متناوب و یا فقدان دستیابی به (:  orgasmic disorders)اختالالت ارگاسمیک  -1

این اختالل می تواند . شود ارگاسم به دنبال تحریک و برانگیختگی جنسی که باعث ناراحتی های شخص

در نوع اولیه بیمار هیچ گاه ارگاسم را تجربه نکرده است که می تواند ناشی از عوامل . اولیه یا ثانویه باشد

می تواند باعث بدتر ( SSRI)علل یاتروژنیک  و برخی داروها . روانشناختی و یا سوء استفاده جنسی باشد

 .جراحی، تروما، یا کمبود هورمونی ایجاد می شود نوع ثانویه به علل. شدن این مشکل شود

 :اختالالت دردناک جنسی -1

 آتروفی واژن،عفونتهای . درد ژنیتال متناوب یا دائمی در ارتباط با نزدیکی جنسی: دیسپارونی

واژن، وستیبولیت از علل شایع این مشکل هستند ولی این اختالل می تواند علل روان شناختی یا 

 .داشته باشد فیزیولوژیک نیز

  اسپاسم غیر ارادی دائمی یا راجعه ی عضالت یک سوم خارجی واژن که با دخول : واژینیسموس

معموالً این اختالل در پاسخ به نفوذ دردناک آلت یا ثانویه به . مرتبط است و ناراحتی شخصی ایجاد کند

 .مسایل روحی و روانی رخ می دهد

 د نواحی تناسلی دائمی یا متناوب که توسط تحریک در: اختالالت جنسی دردناک غیر مقاربتی

، وستیبولیت، تروما و یا عللی مثل قطع (HSV)التهابات ناشی از عفونتها .جنسی غیر مقاربتی ایجاد شود

 .عضوهای قبلی در اندام تناسلی و آندومتریت، از علل این اختالل می تواند باشد

ه گیری کیفیت زندگی برای بیشتر گروه های بررسی استرس های شخصی به عنوان وسیله ی انداز

و در نتیجه  مطرح می کنداین موضوع، ماهیت درونی اختالل جنسی زنان را . تشخیصی مطرح می باشد

اهمیت زیاد تکیه کردن روی گزارشات شخصی بیماران در بررسی بالینی در برابر تمرکز روی داده های 

 . می دهد نشانیا فیزیولوژیک را ( ژنیتال) آناتومیک 

عدم قدرت پذیرش  ،( hypoactive sexual desire disorder)اختالل میل جنسی کم فعال عنوان 

این تعریف همچنین شامل فقدان یا . فعالیت جنسی آغاز شده توسط شریک جنسی را نیز در بر می گیرد

لذا نوسانات موقعیتی در میل یا عالقه ی جنسی از این تعریف حذف  ،کاهش دائمی میل جنسی می باشد

 .می گردد

ضمن توجه به پارامترهای (  sexual arousal desire disorder)اختالل انگیختگی جنسی 

در بر  جزء درونی قوی عملکرد جنسی طبیعی به منظور بیانفیزیولوژیک بیرونی، انگیختگی ژنیتالیا را نیز 

اختالل انگیختگی جنسی پاسخ های انگیختگی و هیجان سوماتیک بیرونی غیر نین همچ. می گیرد

 . تناسلی را نیز مطرح می کند

 .در اختالل ارگاسمیک، به مشکالت و یا تأخیر در دستیابی به ارگاسم و فقدان ارگاسم نیز اشاره می شود
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نبودند قرار داده می  نزدیکیدر اختالالت جنسی دردناک، دردهای توأم با تحریک جنسی که همراه با 

 . شود

Levine  اخیرا یک مدل انگیزشی سه جانبه از میل جنسی متشکل از آرزو(wish ) تحریک ،(drive  )

 . ارائه کرده استرا (  motive) و محرک 

 :هیجان درونی ذهنی

در برگیری هیجان ذهنی یا درونی، مثل عملکردهای سوماتیک غیر ژنیتال برای برانگیختگی جنسی، 

با این که هیجان فیزیولوژیک به صورت تورم و . در فعالیت های جنسی می باشدعامل خوشایند دیگری 

وم پایه و لوبرکاسیون ژنیتال وجه مهمی از برانگیختگی جنسی فرد سالم است، پیشرفت های اخیر در عل

 .بالینی، اهمیت توأم پاسخ های غیر ژنیتالی سوماتیک را در زنان آشکار کرده است

 درد غیر مقاربتی : 

 که به دنبال تحریک غیر مقاربتی به وجود می آید اشاره متناوبیاین موضوع به دردهای دائمی یا 

 . می کند 

 درد جنسی در مقابل درد ژنیتالی : 

های به خصوص اتفاق می افتد ولی در درد ژنیتالی، درد در عضو جنسی است درد جنسی در زمان رفتار 

 .و به علت فعالیت جنسی نیست 

 روی دخول یا مقاربت که منجر به اسپاسم های واژینال می شود تأکید دارد و این عنوان :واژنیسیموس

دقیق فعالیت زیاد عضالنی  ناحیه ییا که اتیولوژی و  یافته هائی. نیستالزامی در واقع وجود درد در آن 

 . وجود ندارد را نشان دهد برای ممانعت از دخول پنیس

 Female Androgen Insufficinceyسندروم کمبود آندروژن زنانه

syndrome  
. آندروژن ها برای تکامل دستگاه تولید مثل زنان به عنوان پیش ساز اولیه بیوسنتز استروژن الزامی هستند

دانسیته ی استخوان ها، میل جنسی، حجم و قدرت عضالنی، خلق، انرژی و توزیع بافت آندروژن ها روی 

به منظور به دست آوردن یک درک فراگیرتر از کمبود آندروژن زنان، آشنایی با . چربی اثر می گذارند

 :موارد زیر الزم است

 فیزیولوژی تستوسترون در زنان -1

 تشخیص عالئم کمبود آندروژن -9

 علل پزشکی ممکندانستن  -1

 آشنایی با چگونگی و زمان درخواست انجام آزمایش های ضروری -1

داشتن یک الگوریتم تصمیم گیری برای کمبود آندروژن زنان قبل از در نظر گرفتن درمان های  -5

 .انتخابی

 :تولید آندروژن

تستوسترون،  ، جمعاً به عنوان آندروژن هایی شناخته شده اند که شامل C19گروه استروئیدهای 

-DHEA)، دی هیدرواپی آندروسترون سولفات(DHEA)آندروستن دیون، دی هیدرواپی آندروسترون
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S)  دی هیدروتستوسترون-5، و(DHT) از این استروئید ها، تستوسترون و . می باشندDHT  فعالیت

. لید می کنندمیکرو گرم تستوسترون تو 111زنان به طور میانگین روزانه  . آندروژنیک قوی تری دارند

 . تولید آندروژن ها در بدن در غدد آدرنال و تخمدان ها و بافت های محیطی صورت می گیرد

 عالئم کمبود آندروژن: 

بیشترین شکایت زنان . یک سری عالئم و نشانه ها می تواند پزشک را به ظن کمبود آندروژن هدایت کند

ولی بیماری های مزمن نیز می توانند باعث  .و مردان در صورت کمبود آندروژن، کاهش میل جنسی است

عالئمی که بیشتر در کمبود آندروژن مشاهده می شود . کاهش میل جنسی و اشتباه در تشخیص شود

کاهش میل جنسی شایع . شامل کاهش لیبیدو، افزایش تجمع چربی و کاهش لوبریکاسیون واژن است

کاهش لیبیدو یا میل جنسی می تواند شامل . باشدسالگی می  59تا  11سنین ترین عالمت ابراز شده در 

یک میل تقلیل یافته برای به کار گیری فعالیت یا رابطه ی جنسی و نیز کاهش در خیال یا تصور جنسی 

خلق و تمایل یکنواخت  .ممکن است تفکیک بین افسردگی و اختالل جنسی به سختی صورت گیرد. باشد

همراه هستند، و خلق کاهش (  well-being)خوب بودن  از عالئمی هستند که با کاهش عمومی حس

در زنان یائسه، عالئم مشابه با . کاهش لیبیدو یا هردو به وجود آید یافته می تواند نتیجه کمبود آندروژن و

در زنی که استروژن جایگزین دریافت می کند عالئم کمبود آندروژن . کمبود استروژن دیده می شود

  .استبیشتر ثانویه 

تمایالت و متناوب  فقدان دائمی یایا حال حاضر اختالل میل جنسی کم فعال را به عنوان کمبود  در

تفکرات جنسی و یا میل برای پذیرندگی فعالیت جنسی که باعث ناراحتی های شخصی می شود تعریف 

اطالعات  این موارد شامل شواهد و. پزشکان باید ابعاد مختلف میل جنسی را در زنان بدانند. کرده اند

جنسی، مواجهه شدن های قبلی، انتظارات، عقاید فرهنگی، دسترسی به شریک جنسی، موقعیت هورمونی 

آندروژن سبب آتروفی بیشتر واژن و کاهش لوبریکاسیون آن می  پائینسطوح  .و سالمت عمومی می باشد

به همراه آتروفی زیاد همچنین زنانی که کاهش لوبریکاسیون واژن دارند سطوح پایین آندروژن را . شود

ضعف عضالنی و اختالل در دستیابی به برانگیختگی و ارگاسم جنسی، معموال . واژن نشان می دهند

 .نیازمند یک تحریک طوالنی تا نقطه ی تحریک پذیری، در مقایسه با سابقه ی جنسی قبلی می باشد

 

 علل کمبود آندروژن: 

بعد از هیسترکتومی و . منوپوز پس از اعمال جراحی استبهترین اندیکاسیون برای جایگزینی آندروژن، 

برداشتن دو طرفه تخمدان ها، سطح تستوسترون تا نصف کاهش می یابد و تنها غدد آدرنال برای تولید 

همچنین بیماران با نارسایی تخمدان ها ی نابالغ نیز کاهش سطح آندروژن . تستوسترون باقی   می مانند

 .را نشان می دهند

پی و رادیوتراپی می توانند موجب آسیب دیدن سلول های تخمدان ها و در نتیجه اختالالت کموترا

نیز همین نتیجه  (GnRH)درمان آنتاگونیستی هورمون های آزاد کننده گونادوتریپین . هورمونی گردند

درمان با کورتیزون یا دیگر استروئیدها باعث توقف ترشح هیپوفیزی هورمون . را می دهد

 .و کاهش تولید آدرنالی آندروژن می شود (ACTH)رتیکوتروپیک آدرنوکو
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استروژن های خوراکی مصرف شده به عنوان داروهای ضد حاملگی یا درمان جایگزینی هورمونی باعث 

استروژن خوراکی باعث می شود . کاهش تولید تخمدانی آندروژن ها و پیش ساز های آن می شود

در زمان یائسگی افزایش می یابند کاهش یابند و در  طبیعی به طور ، کهFSHو  LHگونادوتروپین 

 (SHBG)گلوبولین متصل به هورمون جنسی  همچنیناستروژن . نتیجه تولید تستوسترون کاهش یابد

و درصد آزاد یعنی جزء فعال متابولیکی   می دهدافزایش استکه به تستوسترون متصل شده را 

این موضوع در موارد دیگر افزایش سطوح . تستوسترون که می تواند به بافت ها برسد را کاهش می دهد

SHBG  داروهای ضد تشنج نیز مصرف مثل حاملگی، سیروز، افزایش هورمون تیروئید، آنورکسی نروزا یا

 .مشاهده می شود

کاهش تولید آندروژن و استروژن ، به هر علتی، منجر به (Hypopitutarism)کم فعالی غده ی هیپوفیز»

 . می شود و فعالیت غدد آدرنال و تخمدان کاهش می یابند

 آن ها میزاند سطوح گونادوتروپین، حتی در زنان یائسه که نبیماری های وخیم و حاد باعث می شو

کاهش تولید تستوسترون می  موجب نیز، بیماری های مزمن. افزایش یافته است کاهش یابد معموالً

در بیماری های سیستمیک حاد، مزمن و یا شدید، بدن تولید آندروژن ها را به کورتیزول و اپی . دنشو

 . تغییر می دهد( آدرنالین) نفرین 

به  آن و در نتیجه کاهش تبدیل محیطی DHEASنارسایی اولیه و یا ثانویه آدرنال باعث کاهش تولید 

 .برطرف می گردندعالئم کاهش تستوسترون  DHEASن می شود که با جایگزینی تستوسترو

 (عضالنی)علل نوروژنیکی و موسکولوژنیك

: اشاره کرد( عضالنی)از علل اختالالت جنسی در زنان می توان به عوامل نوروژنیکی و موسکولوژنیک 

د که باعث اختالالت نعوظ آسیب نخاعی، بیماری های اعصاب محیطی و مرکزی از علل نوروژنیک هستن

 . می شوند

و غشای پرینه آل در عملکرد جنسی زنان ( باالبرنده های مقعد)عضالت کف لگن بخصوص لواتورآنی 

.. این عضالت در هنگام انقباض ارادی در ایجاد و تشدید تحریک جنسی و ارگاسم نقش دارند. نقش دارند

. تنظیم پاسخ حرکتی باعث نفوذپذیری واژن نیز می شوندعضالت باالبرنده مقعد در هنگام ارگاسم با 

. باعث واژینیسموس یا سایر اختالالت آمیزش دردناک می شوند(هیپرتونی)افزایش تون این عضالت 

منجر به کاهش حس واژن، عدم رسیدن به ارگاسم و بی اختیاری ادرار ( هیپوتونی)کاهش تون عضالت 

 .در حین آمیزش و ارگاسم می شود

اعتماد به نفس، تصویر خوب از خود، کیفیت ارتباط با شوهر، افسردگی و سایر اختالالت : سایکوژنیک علل

 . روانشناختی به طور مستقیم روی پاسخ جنسی زنان موثر است

 :بررسی های آزمایشگاهی

 در زنان در سطح کمتری نسبت به مردان قرار طبیعیهمان طور که قبال بحث شد ، تستوسترون به طور 

متاسفانه آزمایش های . شوددر زنانی که نارسایی واقعی آندروژن دارند این میزان کاهش بیشتر می  و دارد

آزاد به  و در دسترس برای تعیین سطوح تستوسترون فاقد دقت کافی می باشند و تستوسترون توتال

اندازه گیری سطوح عنوان انعکاسی از تستوسترون در دسترس در بافت ها فرض می شود؛ ولی به هر حال 
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در زنان، اندازه گیری تستوسترون آزاد برای . توتال تستوسترون برای تشخیص کمبود آندروژن کافی است

تشخیص دقیق کمبود تستوسترون الزم است زیرا میزان بیشتری از تستوسترون در زنان در مقایسه با 

اثر می گذارند  SHBGح دارو ها و بیماری هایی که روی سطو. متصل می شود SHBGمردان به 

را  SHBGاسترادیول می تواند . سطوح تستوسترون را در زنان بیشتر از مردان تحت تأثیر قرار می دهند

افزایش دهد و برعکس، چاقی، انسولین، هورمون رشد، گلوکوکورتیکوئیدها و آندروژن ها باعث کاهش 

 .می شوند SHBGمیزان 

زنان را اندازه گیری  خوناز تستوسترون آزاد در گردش  درصد 11سنجش تستوسترون آزاد آنالوگ تقریبا 

 . می کند

zumoff و همکارانش، کاهش سطوح تستوسترون توتال را با میزان سن مطرح کردند .Labrie  و

با این حال آنها متوجه شدند که تستوسترون توتال بعد از . همکارانش نیز نتیجه مشابهی به دست آوردند

 .یابد منوپور کاهش نمی

Burger  ،و همکارانش دریافتند که تستوسترون توتال، نسبت به میانگین آخرین دوره ی قاعدگی زن

 .حداقل در طول شش سال پایان قاعدگی تغییر نمی کند

پیش ساز اصلی تستوسترون . پیش سازهای آندروژن نیز می توانند به عنوان یک هدایت کننده عمل کنند

می باشد که با سن و تغییرات دوران سیکل نرمال ( androstenedione) در تخمدان، آندروستن دیون

اندازه گیری آندروستن دیون قابل اعتماد است لذا می . قاعدگی در مقایسه با تستوسترون، کاهش می یابد

 .تواند در مواقعی که نتیجه ی ارزیابی تستوسترون مطمئن نباشد، استفاده شود

   (DHEA-S)ه ی آن تعمدتاً در فرم سولفا( DHEA)ی آدرنال پیش ساز اصلی آندروژن در غده 

در بسیاری . دباشاندازه گیری می شود که دارای نیمه ی عمر طوالنی تر و همچنین سطوح ثابت تری می 

و همکارانش   Gaay. همراه استبا افزایش سن در زن و مرد  DHEA-S میزاناز مطالعات، کاهش در 

سالگی که برای اختالالت  19تا  91به طور معکوس با سن زنان از  DHEA-Sاخیرًا نشان داده اند که 

 .جنسی غربالگری شده بودند مرتبط می باشد

 :الگوریتم تصمیم گیری

پزشکان الزم است قبل از آغاز درمان، به رد کردن علل دیگر عالئم، که اغلب موجب کاهش لیبیدو و 

متمایز کردن این عالئم از افسردگی و یا . نمایندهستند، توجه جسمی و جنسی کاهش توانمندی 

 .مشکالت مرتبط بسیار مهم است

 :الگوریتم تصمیم گیری برای بررسی اندروژن تراپی در زنان

 آیا زن عالئم منطبق بر نارسایی آندروژن را دارد؟: س

 .اگر پاسخ مثبت است، ارزیابی را شروع کنید: ج

 این عالئم وجود دارد؟آیا توضیح یا علت جایگزینی برای : س

 .اگر نه، بیشتر ارزیابی کنید. دهی کنید برنامه ریزیاگرپاسخ مثبت است ، به تناسب : ج

 آیا زن در مساعدترین وضعیت استروژن قرار دارد؟: س

 .اگر نه، جایگزینی استروژن را آغاز کنید. اگر پاسخ مثبت است ، ارزیابی را ادامه دهید: ج
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هی زن، که به طرز مناسبی جمع آوری شده باشد، منطبق بر تشخیص نقص آیا نمونه آزمایشگا: س

 آندروژن است؟

نمونه شامل ارزیابی حداقل دو تا از سه نمونه اندازه گیری . اگر پاسخ مثبت است، ارزیابی را ادامه دهید: ج

یزان م. می باشد( SHBG)تستوسترون توتال، تستوسترون آزاد، و گلوبولین متصل به هورمون جنسی 

توزیع نرمال آن در زنان در محدوده ی سن باروری قرار داشته باشد، اگر نه،  95آندروژن باید زیر صدک 

 .درمان های دیگری را شروع یا ارجاع را بررسی کنید

 آیا نارسایی آندروژن زن یک علت خاص قابل درمان دارد؟: س

 .درمان جایگزینی آندروژن را امتحان کنیداگر دارد، علت خاص را درمان کنید، اگر ندارد، یک دوره : ج

 :آندروژن تراپی

در آمریکا و در بیشتر کشورهای دنیا،  هیچ شیوه ی تأیید شده ای برای جایگزین کردن تستوسترون در 

در دسترس است، این دارو استروژن کونژوگه همراه  Estratest TMدر آمریکا، داروی. زنان وجود ندارد

آن، درمان عالئم وازوموتور در طول  از با این حال، تنها توصیه ی استفاده. با متیل تستوسترون است

 .دوران یائسگی است که با استروژن تنها کنترل نشده است

بیش از دهها سال ده، برای با وجود اطالعات کافی درباره ی آندروژن ها و با وجود محصوالت تأیید ش

 .که این داروها برای زنان تجویر نمی شود است

Sherwin  با مرور منابع اطالعاتی پزشکی، نتیجه گیری کرد که افزودن آندروژن به استروژن ،

یکی از اصلی ترین انتقاداتی که وارد شده اینست که اغلب . اثرات مفید افزوده شده ای دارد ی،جایگزین

آندروژن باالتر از محدوده فیزیولوژیک بوده است و ممکن است نگرانی از عوارض مصرف دارو  اوقات سطوح

 .را مطرح کند

تزریقات داخل عضالنی تستوسترون های طوالنی اثر  ازجنسی در مردان اختالالت  درمان سالهاست که در

این روش اینست که  مشکل. مصرف شده استدوزهای کمتری  دارو با برخی زناندر و  شوداستفاده می 

طبیعی می رسد و سپس به طور تدریجی کاهش می تستوسترون برای چندین روز به باالتر از حد  میزان

تجویز  به ندرتاین روش  ، امااستدارو های زیرجلدی برای مردان تأیید شده از در آمریکا، استفاده  .یابد

همچنین برخی زنان قرص . ر استفاده می شودولی در انگلستان و استرالیا از این دارو ها بیشت می شود

 .های زیر جلدی با دوز پایین دریافت کرده اند

استفاده شده است، ولی دوز  درمان اختالالت جنسیهای تستوسترون در مردان برای  Patch همچنین 

 . دارو قابل تغییر نیست و این موضوع در زنان بسیار مهم است

ی جایگزینی تستوسترون شرکت های داروسازی بسیاری فعالیت در روند گسترش ژل های موضعی برا

از خود نشان دهند و این قابلیت   Patchاین ژل ها ممکن است تحریک پوستی کمتری نسبت به . دارند

را دارند که میزان دارو را بتوان از طریق خون اندازه گیری کرد، کرم های تستوسترون برای سال های 

این کرم ها وقتی مؤثرند که مستقیماً . می شوندصصین زنان و زایمان تجویز توسط متخاست که بسیاری 

 .بر روی بافت آتروفیک واژن به کار روند، ولی میزان جذب سیستمیک آن، مشخص نیست 
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فراوان ترین استروئید در هر  DHEA. بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است DHEAدر سال های اخیر 

این موضوع به خصوص در وضعیت یائسگی، به علت تبدیل محیطی اش به  .دو جنس مرد و زن می باشد

( virilization) از جفت عبور می کند، و خطر ویریلیزیشناین استروئید  .استروژن بسیار با اهمیت است

زنانی که در سنین پیش از یائسگی ممکن است به مصرف دارو تمایل . جنین دختر را افزایش می دهد

به طور کلی . تحت نظر باشندحاملگی بروز دقیق قرار گیرند و از نظر  کنترلداشته باشند باید تحت 

 .خوبی داشته استدرمان زنان دارای نارسایی آندروژن هدفی قابل دستیابی است و تجویز آندروژن نتایج 

 اختالل عملکرد جنسی زنان
یافته . بررسی های دقیق و زیادی در مورد اپیدمیولوژی اختالل عملکرد جنسی زنان انجام نشده است

در آمریکا . زنان به برخی از انواع اختالالت عملکرد جنسی مبتال هستند %67های اخیر نشان می دهد 

سال شکایاتی از قبیل کاهش لوبریکاسیون واژن، درد و  51-61میلیون زن در طیف سنی  11تقریباً 

اخیراً یک . و اشکال در رسیدن به ارگاسم رامطرح می کنند arousalناراحتی هنگام آمیزش، کاهش 

سال نشان داد که اختالل عملکرد جنسی  11-59مرد در سنین  1511زن و  1611بررسی کلی بر روی 

که این امر با فاکتورهای سایکودموگرافیک (  %11در برابر  %11)در زنان شایع تر از مردان است 

قابل مختلفی از قبیل سن، تحصیالت و پایین بودن سالمت جسمی و روحی همراه می باشد و به طور 

 .با تجربیات منفی روابط جنسی آنها همراه است(  FSD)اختالل عملکرد جنسی زنان  توجهی

 بیماری شناسی

، ارگاسم و یا  arousalرد جنسی در زنان به عنوان اختالالت تمایل جنسی، به طور کلی اختالل عملک

درد جنسی تعریف می شود که این اختالل منجر به دیسترس شخص شده و ممکن است بر کیفیت 

 . زندگی او تأثیرگذار باشد

 آناتومی

دستگاه . یافته های اندکی در زمینه آناتومی، فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی عملکرد جنسی زنان وجود دارد

واژن یک اندام استوانه ای است که رحم را . شامل ساختارهای متعددی است( واژن) تناسلی خارجی زنان 

 : الیه دارد 1دیواره واژن . به دستگاه تناسلی خارجی متصل می کند

که از سلول های پوششی تشکیل می شود و تحت تأثیر تغییرات هورمونی ( داخلی)الیه سطحی . 1     

 . است بدن

 (میانی)الیه عضالنی . 9     

الیه خارجی که غنی از بافت کالژن  واالستین می باشد و برای واژن حمایت ساختاری ایجاد می . 1     

 .کند

بافت  ، فضای داخل لب ها و( labia)قرار دارد و شامل لب ها که در مدخل ورودی واژن (  vulva)ولو 

 .های نعوذی می با شد

 : لب ها دو جفت ساختار پوستی هستند

می  حاوی چربی هستند و از پوست پوشیده شده اند و دارای موپوستی لب های بزرگ که چین های . 1

 باشند
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و سمت خارج و مخاط واژن سطح لب های کوچک که چین های کوچکتری هستند و پوست بدون م. 9

لب های کوچک در جلو به هم ملحق شده و پرپوس کلیتوریس را تشکیل می . داخل آن را پوشانیده است

 Yکلیتوریس اندام . فضای بین    لب ها شامل دهانه واژن و سوراخ مجرای خروجی ادرار می باشد. دهند

تنه ی کلیتوریس توسط . ه و کرورا استسانتی مترمی باشد که شامل گلنس، تن 6-11شکل به طول 

تونیکا آلبوژینه پوشیده شده و از یک جفت جسم غاری حاوی عضالت صاف و بافت سینوزوئیدی تشکیل 

بولب وستیبول نیز شامل یک جفت ساختار واقع در زیر پوست لب های کوچک است و معادل . شده است

 .جسم اسفنجی در جنس مذکر می باشد

در مورد موقعیت دقیق آتونومیک ساختارهای عصبی عروقی مرتبط با رحم، گردن  یافته های محدودی

که این شبکه از  گیرداعصاب رحم از شبکه هیپوگاستریک تحتانی منشاء می . رحم و واژن وجود دارد

این شبکه . تشکیل می شود(  S  -Sپاراسمپاتیک )و رشته های اسپالنکنیک    L T -اعصاب سمپاتیک 

. م، قسمت فوقانی واژن، مجرای ادرار، بولب های وستیبولی و کلیتوریس را تأمین می کندحس گردن رح

طی . در گردن رحم، اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک گانگیون های پاراسرویکال را تشکیل می دهند

-S2)عصب پودندال . هیسترکتومی رشته های اتونوم واژن، لب ها و گردن رحم ممکن است آسیب ببینند

S4  )نیز حس و حرکت دستگاه تناسلی خارجی را تأمین می کند. 

  genital sexual arousalفیزیولوژی 

یافته های . ابهامات زیادی در مورد کنترل سیستم عصبی مرکزی بر عملکرد جنسی زنان وجود دارد

 .محدود بیانگر تأثیر مراکز باالتر از نخاع بر رفلکس های جنسی زنان می باشد

سگمان های نخاعی . ناشی از  مکانیسم های رفلکس های نخاعی هستند arousalسخ های جنسی پا

شاخه آوران رفلکس به طور اولیه از . تحت کنترل کاهنده و مهاری مراکز متعدد باالتر از نخاع قرار دارند

. تیک استشاخه وابران رفلکس شامل هماهنگی فعالیت اتونومیک و سوما. مسیر عصب پودندال می باشد

را درگیر  S9 S-1یک رفلکس دیگر جنسی نخاعی، رفلکس بولبوکاورنوس است که سگمان های ساکرال 

رفلکس دیگر . می کند که در آن تحریک عصب پودندال منجر به انقباض عضالت کف لگن می شود

لب ها  جنسی نخاعی موجب تحریک عصب اتونوم کاورنوزال واژن و کلیتوریس شده و سبب احتقان واژن،

 .می شود و کلیتوریس

در پی . در وضعیت عادی، عضالت صاف واژن، کورپوس ها و کلیتوریس تحت یک تون انقباضی هستند

اتفاق می افتد که نقش مهمی در شل (  NO)تحریک جنسی، آزادشدن عصبی و اندوتلیال اکسیدنیتریک 

شدن عضالت صاف شریان ها و شریانچه های کاورنوزال کلیتوریس و شریانچه های عضالت صاف دارد و 

موجب افزایش جریان خون در شریان کاورنوزال کلیتوریس و در نتیجه افزایش فشار داخل کاورنوس 

شدن گلنز کلیتوریس و افزایش حساسیت آن  کلیتوریس و تورم کلیتوریس می شود و منجر به برآمده

 .می شود

میلی لیتر  5تا  1در پی تحریک جنسی، افزایش چشمگیر در جریان خون زیر مخاط واژن موجب ترشح 

شل . مایع ترانسودا در واژن می شود که لوبرکاسیون الزم برای لذت بردن از مقاربت را بوجود می آورد
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قسمت خلفی آن می  طول و قطر مجرای واژن به خصوص درشدن عضالت صاف واژن موجب افزایش 

 . شود

موجب تعدیل جریان خون دستگاه ( و نه آندروژن)یافته های آزمایشگاهی نشان می دهد که استروژن 

هرچند جایگزینی استروژن، . تناسلی، لوبرکاسیون واژن و یکپارچگی ساختار بافت واژن می شود

د و موجب حفظ یکپارچگی اپی تلیال واژن می گردد، ولی این درمان لوبرکاسیون واژن را افزایش می ده

. به علت همراهی با خطر سرطان آندومتر و پستان،  ممکن است برای تمام بیماران مناسب نباشد

باعث افزایش چشمگیری در جریان خون دستگاه تناسلی و (  sildenafil)همچنین تجویز سیلدنافیل 

این داده . ات سالم و حیواناتی که تخمدان آن ها برداشته شده است می شودلوبریکاسیون واژن در حیوان

حداقل در بخشی از مکانیسم برانگیختگی جنسی در  NOو  ، GMPها حاکی از آن است که مسیر  

به طور خالصه، داده . زنان دخالت دارد و سیلدنافیل این پاسخ را در مدل های حیوانی تسهیل می کند

های حیوانی نشان می دهد که عوامل وازواکتیو نظیر سیلدنافیل و آپومورفین در  های حاصل از مدل

 . برانگیختگی تناسلی نقش ایفا می کنند

NO هر چند به نظر می رسد که در واژن، . داردعضالت صاف کلیتوریس شل شدن کلیدی در  نقش

عضالت  شل شدننیز  VIP. عضالت صاف ایفا می کند شل شدنتنها نقشی نسبی در نیتریک اکسید 

آدرنرژیک در واژن وجود دارد که توسط نوراپی نفرین  – αرسپتورهای  همچنین . صاف را القا می کند

 . انقباض در عضالت واژن را موجب می شود

عضالت صاف را افزایش می  شل شدندر دوزهای فارماکولوژیک، ( و نه استروژن)آندروژن  استفاده از

 . دهد

 

 تشخیص اختالل عملکرد جنسی زنان 

نکته اساسی در ارزیابی بیماران، گرفتن یک شرح حال جامع و دقیق جنسی، پزشکی و روانی اجتماعی، 

تست های تشخیصی اختصاصی از قبیل . معاینات فیزیکی و برخی تست های آزمایشگاهی است

پرسشنامه های جنسی معتبر . نیست بیوتزیومتری یا مطالعات عروقی سیستم تناسلی معموالً کمک کننده

از قبیل شاخص عملکرد جنسی زنان و مقیاس دسترس جنسی می توانند ابزار کمک کننده ای در جهت 

 .ارزیابی عملکرد جنسی باشند

 Psychosocial )  ) شرح حال جنسی، طبی و سایکوسوشیال 

و  arousal، (لیبیدو)ی شرح حال جامع و دقیق جنسی باید شامل ارزیابی قبلی و فعلی میل جنس

عالوه بر پاسخ های فیزیولوژیک جنسی، رضایت جنسی نیز به طور کلی باید . ارگاسم باشد وضعیت

بیماران معموالً داوطلبانه این اطالعات را در اختیار قرار نمی دهند، بنابراین به ترتیب از . ارزیابی شود

سی فعال هستید؟ آیا متوجه هیچ تغییری در عالقه سؤاالت کلی شروع می کنیم مانند اینکه آیا از نظر جن

ی جنسی خود شده اید؟ و سپس به سؤاالت    شخصی تر می پردازیم و سعی می کنیم بر هر گونه 

عالوه بر ارزیابی کلی رضایت جنسی، در نظر . مقاومت در برابر ارائه ی پاسخ درست و صادقانه غلبه کنیم
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لی تنها زمانی اختالف عملکرد در نظر گرفته می شود که به داشته باشید یک مشکل جنسی به طور ک

 .طور چشمگیری دیسترس شخصی ایجاد کند

دیابت، کم خونی و  انندبیماریهای مزمن م)در شرح حال طبی باید سؤاالت را بر بیماری های طبی 

 وای کمری مانند ضایعات نخاع، مولتیپل اسکلروز، دیسک مهره ه)، بیماری های عصبی (نارسایی کلیوی

، ریسک (هیپوگنادیسم، هیپرپروالکتینمی، اختالالت تیروئید انندم)بیماری های غدد مترشحه  ،(خاجی

مصرف داروها ( هیپرکلسترومی، هیپرتانسیون، دیابت، سیگار انندم)فاکتورهای آترواسکلروتیک عروقی 

دمه به لگن، پرینه و نواحی ص( کاهش دهنده های پرفشاری خون، ضد افسردگی ها، الکل، کوکائین انندم)

هیسترکتومی، المینکتومی،  انندم)، درد ژنیتال، جراحی ها (مثل آسیب در دوچرخه سواری)تناسلی 

 .متمرکز نمود( افسردگی، اضطراب انندم)و شرح حال روانپزشکی ( جراحی عروق

شغلی و  خالصه ی شرح حال سایکوسوشیال در تمام بیماران در زمینه مسائل شخصی، اجتماعی و

موقعیت روانشناسی فعلی، اعتماد به نفس، سابقه ی سوء استفاده جنسی، . مشکالت جنسی ضروری است

 .همینطور ارتباطات قبلی و فعلی و آمادگی شغلی و اجتماعی بایستی مدنظر قرار گیرند

ایگزین د جننمی توان کدام متعدد برای ارزیابی عملکرد جنسی در دسترس هستند هیچ های متعددیابزار

 .دنمصاحبه ی شخصی شو

 معاینه ی فیزیکی  

 . عالوه بر معاینه ی دقیق عروقی و عصبی، معاینه کامل دستگاه تناسلی خارجی ضروری می باشد

 بررسی های آزمایشگاهی

انجام تست های بیوشیمی استاندارد سرم، شمارش . روی بررسی های آزمایشگاهی بسیار تاکید می شود

کامل خون و پروفایل لیپید ممکن است ریسک فاکتورهایی از قبیل هیپرکلسترومی، دیابت و نارسایی 

محور  .سرم در برخی موارد انتخابی ممکن است مفید باشد TSHاندازه گیری . کلیوی را مشخص کند

. گنادمی باید در تمام بیماران با اختالل عملکرد جنسی مورد بررسی قرار گیرد-هیپوفیز -هیپوتاالموس

 .ضروری می باشند LHو  FSHاندازه گیری آندروژن های آدرنال و تخمدان، استروژن ها و 

ه به هورمون گلوبولین متصل شوند) SHBGهرگاه تستوسترون آزاد یا تام اندازه گیری می شود، مقدار 

برای ارزیابی سطوح اندروژن آدرنال توصیه می شود میزان سولفات . نیز باید مدنظر قرار گیرد( جنسی

و میان ( صبح)مقدار اندروژن به طور ایده آل باید اوایل روز . دهیدرواپی اندروسترون اندازه گیری شود

های هیپوفیز از علل نادر اختالل سومین مرحله ی چرخه ی قاعدگی اندازه گیری شود، هر چند آدنوم 

عملکرد جنسی هستند، اما این بیماری به شدت تهدیدکننده ی زندگی و از علل برگشت پذیر اختالل 

 .عملکرد جنسی است که نباید فراموش شود

 های تشخیصی ویژه  بررسی

یس و واژن بررسی های تشخیصی از قبیل داپلکس داپلر اولتراسوند، حس حرارت و حس ارتعاشی کلیتور

و آرتریوگرام انتخابی پودندال یافته های پاتوفیزیولوژیک پزشک و بیمار را افزایش می دهد اما معایبی 

چون تهاجمی بودن، هزینه باال، عوارض همراه و نداشتن داده های اصولی، استفاده از آن ها را محدود 

 . کرده است
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اژن می تواند به طور قابل اعتمادی اندازه گیری آستانه ی حس گرما، سرما و حس ارتعاشی کلیتوریس و و

مفید بودن این تست . شود و معاینه ی کمّی نورولوژیک دستگاه تناسلی زنان را امکان پذیر می سازد

 .ارزشمند تشخیصی غیرتهاجمی در تعیین اختالالت عملکردی جنسی زنان اثبات شده است

و بعد از تحریک به عنوان ابزار تشخیصی در زنان با  برخی محققین استفاده از سونوگرافی داپلر را قبل

اختالل عملکرد جنسی گزارش کرده اند و به طور معمول داده های ولومتریک و همودینامیک را قبل و 

قطر تنه ی کلیتوریس از تونیکا آلبوژینه . بعد از تحریک دیداری و شنیداری جنسی بررسی کرده اند

. ه تونیکا آلبوژینه خارجی تنه ی کورپورال مقابل اندازه گیری می شودمیانی تنه ی کورپورال تا دیوار

افزایش قطر کلیتوریس و حجم اسفنجی قبل و بعد از برانگیختگی مستقیماً با افزایش مقادیر سرعت 

انتهای دیاستولی مرتبط است و نشان می دهد که سرعت انتهای دیاستولی داللت مستقیم بر میزان 

-برخی از محققین از داپلکس داپلر اولتراسوند قبل و بعد از تحریک جنسی دیداری. داحتقان تناسلی دار

به منظور ثبات بیشتر داده های (  alprostadil)آلپروستادیل % 9شنیداری به همراه استعمال موضعی 

  .همودینامیک و ولومتریک استفاده می نمایند

 (FSD)درمان اختالالت عملکرد جنسی زنان 
می باشد و باید در زمان ممکن انجام  FSDآموزش بیمار و همسرش جزء بسیار مهم و اساسی در درمان 

نتایج حاصل از تاریخچه ی شرح حال، معاینات بالینی، تست های آزمایشگاهی و نیاز به تست های . گیرد

اسب صورت تشخیصی اضافه باید برای بیمار و همسرش بررسی شود و در صورت نیاز، ارجاع های من

همسر را تسهیل می کند، بلکه همکاری -بیمار-آموزش بیمار و همسرش نه تنها ارتباط پزشک. پذیرد

 .بیمار برای انجام درمان های توصیه شده را ارتقا می بخشد

 اصالح علت های برگشت پذیر

ران متخصصین سالمت و بهداشت باید برای تعدیل علل قابل برگشت اختالالت جنسی زنان با بیما

از جمله این موارد می توان به اختالالت جنسی سایکوژنیک، عدم تعادل های هورمونی، . همکاری کنند

به طور مثال، مهارکننده ی انتخابی )اختالالت جنسی وابسته به داروی خاص  هایپر پروالکتینمی،

ینه، آنورگاسمیا به ، ناتوانی جنسی عصبی یا عروقی ثانویه به تروماهای پر(SSRIs) برداشت  سروتونین 

 .علت نوروپاتی پودندال اشاره کرد

 هورمون های استروئیدی جنسی

ولی در . نقش هورمون های استروئیدی جنسی در عملکرد تناسلی به صورت گسترده بررسی شده است

در حال . مورد نقش هورمون های استروئید جنسی در تنظیم برانگیختگی واژینال تحقیقات اندک است

چ پایه ی منطقی برای کنترل فارماکولوژیک زنان دارای اختالل عملکرد جنسی توسط هورمون حاضر، هی

و همکاران گزارش کردند که نقص  Bachmann.های جنسی یا آنالوگ های هورمونی وجود ندارد

، رشد (vulva)استروژن همراه با وضعیت یائسگی منجر به از دست رفتن کالژن و بافت چربی در ولوا 

لول های اپی تلیال واژینال، نازکی و از دست رفتن االستیسیته دیواره ی واژن بعد از ترومای ضعیف س

واژن می شود که سبب آسیب پذیری  PHخفیف، بروز تأخیری ترشح با تحریک جنسی و افزایش در 

ایی زنان با سطح پالسم. تر دیواره آن نسبت به میکروب های پاتوژن و فلور ادراری تناسلی می شودبیش
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به طرز چشمگیری شکایات بیشتری از خشکی واژن، تکرر ادرار، آمیزش  pg/ml51 استرادبول کمتر از

. داشتند pg/ml51 و سوزش در مقایسه با زنان با مقادیراسترادیول باالتر از(  Dysparunia)دردناک 

ی رشد اپی تلیال را درمان با استرادیول، جریان خون واژینال و ترشح آن را افزایش می دهد و شاخص ها

 . واژن را طبیعی می کند و از آتروفی آن جلوگیری می کند PHبهبود می بخشد، 

. کاهش آندروژن، در زنانی که به قدر کافی استروژن دریافت کرده اند با اختالالت جنسی همراه می باشد

. اسلی خارجی همراه استجایگزینی آندروژن در زنان مبتال به اختالالت جنسی با تغییراتی در دستگاه تن

زنان با . این تغییرات شامل افزایش حساسیت، تورم، هایپرتروفی کلیتوریس و پرخونی وولوا می باشد

سطوح باالترتستوسترون، به طور بارزی سطوح باالتری از پاسخ های مرتبط با میزان جریان خون واژینال 

سطوح پایین تری از تستوسترون دارند را نشان در مقایسه با آنهایی که ( erotic)به تحریکات شهوت زا 

استفاده از آندروژن اگزوژن موجب افزایش قابل توجه برانگیختگی جنسی در زنان یائسه می . می دهند

در زنانی که تخمدان های  آن ها برداشته شده بود و با تستوسترون درمان می شدند، افرادی که . شود

. داشتند برانگیختگی جنسی باالتری نیز داشتند SHBGه میزان باالتری از تستوسترون نسبت ب

سالمت کلی و عملکرد  DHEAتحقیقات نشان داده است که درمان زنان دارای نارسایی آدرنال با 

در زنان دارای اختالل  DHEAهمچنین درمان جایگزینی آندروژن با . جنسی آنها را بهبود می بخشند

رز بارزی مشکالت جنسی را کاهش می دهد و به طور چشمگیری عملکرد جنسی و نارسایی آندروژن به ط

 . عملکرد جنسی را در زمینه های میل، برانگیختگی،ترشح، رضایتمندی و ارگاسم ارتقا می بخشد

 هیپر پروالکتینمی

 :درمان هیپر پروالکتینمی در زنان دارای اختالل عملکرد جنسی شامل موارد زیر می باشد

 موجب افزایش پروالکتین می شوند، مانند استروژن ها و متیل دوپا قطع کردن دارو هایی که .1

 استفاده از بروموکریپتین .9

 جراحی تومور مترشحه پروالکتین هیپوفیز .3

 اختالالت جنسی به دنبال مصرف داروها

ها، نورولپتیک ها و آنتی سایکوتیک ها همراه با اختالل عملکرد  SSRIداروهای روان گردان مانند 

و  Luteinizing Hormoneان می باشند به عالوه، آگونیست های هورمون آزاد کننده ی جنسی در زن

اندومتریوز، ناباروری و فیبروم های رحم، مورداستفاده   آنتی آندروژن ها نیز که به طور رایجی در درمان

 .قرار می گیرند، با اختالالت جنسی همراه هستند

 

 وجود اختالالت رفتاری

های نا سالم، الکلیسم، کشیدن سیگار و استفاده از داروهای محرک باید در مورد امکان بیماران با رفتار

 .نقش آنها به عنوان عوامل ایجاد کننده اختالالت جنسی در زنان مورد توجه قرار گیرند

 (Genital pain)درد اعضای تناسلی
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و کاهش کیفیت زندگی او  درد ژنیتال یک وضعیت بسیار شایع و ناتوان کننده ای است که با رنج شخص

 ( Neuromasاین درد می تواند ناشی از ترومای . درصد افراد مشاهده می شود 11همراه است و در 

 .باشد( Vestibular Adenitis)نواحی تناسلی و التهاب غدد دهلیزی )

 (: First line therapy)درمان خط اول 

 ری، وضعیت غیرتهاجمی و هزینه ارزان، مشخصمداخالت مرحله اول، که با سهولت استفاده،برگشت پذی

 sildenafil  ،apomorphineمانند (   erectogenic)می شود، مشتمل بر داروهای خوراکی نعوظ زا 

 ،phentolamine و درمان های روانی جنسی (واکیوم)خوراکی، ابزار نعوظ مکشی(psychosexual )

 .یا زوج درمانی است

 داروهای خوراکی وازو اکتیو

 (Sildenafil) سیلد نافیل 

در درمان مردان دارای اختالل عملکرد نعوظ، انقالبی به پا کرد وزنان  1991در  sildenafilعرضه ی 

 PDE 5این مهار کننده ی. دارای اختالل عملکرد جنسی را برای جلب توجهات پزشکی نیرو بخشید

ه در نتیجه اثرات شل می شود وک cGMPرا متوقف می کند و موجب تجمع  cGMPهیدرولیز 

را درعضالت کلیتوریس تقویت می کند، ولی هنوز این دارو از سوی  ( NO) کنندگی نیتریک اکساید 

سیلد نافیل در درمان زنان در . برای استفاده زنان تأیید نشده است( FDA)سازمان غذا و داروی آمریکا، 

 . رد استفاده قرار گرفته استبرانگیختگی جنسی دچار اختالل هستند، با نتایج متفاوتی مو

زن یائسه ای که اختالل عملکرد جنسی داشتند، متوجه شدند که  11کاپالن و همکارانش در بررسی

سیلدنافیل علی رغم ایجاد تغییرات مثبت در میزان ترشح واژینال و افزایش حساسیت کلیتوریس، مجموع 

 .عملکرد جنسی زنان را به طرز واضحی بهبود نبخشید

زن یائسه با دوره های قاعدگی طبیعی  51و همکارانش بر روی  Carusoالعه دیگری که توسط در مط

انجام شد، درمان با ( چرخه های طبیعی تخمک گذاری و سطوح نرمال هورمون های استروئید جنسی)

میلی گرم، عملکرد جنسی را به طرز واضحی بهبود بخشید و برانگیختگی،  51و95سیلدنافیل در دوزهای

را  نسبت به قبل از مصرف دارو بهتر کرد ( erotic)رگاسم، لذت کلی، تعداد آمیزش و تخیالت شهوت زا ا

 . دوز دارو مشاهده نگردید 9ولی تفاوت معنی دار آماری بین 

آدرنرژیک است و  Bو   B،که آنتاگونیست غیراختصاصی گیرندهای ) (Phentolamineفنتوالمین

که آگونیست ( Apomorphine) موجب شل شدن عضالت صاف جداره رگ ها می شود و آپورفین 

غیرانتخابی گیرنده ی دوپامین است وبا فعال سازی مسیر دوپامنیرژیک در سیستم اعصاب مرکزی تولید 

 .نعوظ می کند، نیز برای اختالالت جنسی زنان استفاده شده است

 

 کتیو موضعیداروهای وازو ا

مطالعات فراوانی وجود دارد که استفاده از آلپروستادیل موضعی را در زنان دارای اختالالت برانگیختگی 

درصد آلپروستادیل را همراه با یک  9/1و همکارانش ژل  Becher. جنسی مورد بررسی قرار داده است

نی که اختالل عملکرد جنسی فاکتور که نفوذپذیری پوست را افزایش می داد، بر روی کلیتوریس زنا
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آنها یک سوزش % 69تمام زنان برآمدگی  البیال و  کلیتوریس را نشان دادند و.داشتند، به کار بردند

 .موضعی خفیف را ذکر کردند

همچنین در استفاده از ژل داخل واژینال آلپروستادیل، بهبودی در احساس برانگیختگی واژینال مشاهده   

این دارو اریتم موضعی، خارش و سوزش خفیف واژینال و برآمدگی ژنیتال  از عوارض جزئی.شده است

است ، درمان با آلپروستادیل موضعی می تواند هم در زنان یائسه و هم در زنان پیش از یائسگی مؤثر 

زن طبیعی یائسه شده یا به دلیل  69و همکارانش، در مطالعه ی خود که بر روی  Costabile. باشد

ده که دارای اختالالت برانگیختگی جنسی بودند، انجام دادند متوجه شدند که جراحی یائسه ش

 .موجب احتقان عروقی ژنیتال می گردد E1پروستاگالندین 

Aurioles – Rubio  میلی  11و همکارانش نشان دادند زنانی که درمان جایگزینی استروژن را همراه با

ند به طرز بارزی نتایج موضعی و فیزیولوژیکی بهتری گرم فنتوالمین در محلول واژینال استفاده می کن

 . نسبت به دارونما دارند

 (  Vacum Devices)ابزار مکشی 

برای زنان دارای اختالل عملکرد جنسی        FDAدر حال حاضر، درمان با واکیوم تنها درمان تأییدشده ی 

این درمان به منظور افزایش جریان خون در کلیتوریس، تسهیل برآمدگی کلیتوریس و ارتقای . می باشد

برانگیختگی جنسی ژنیتال محیطی طراحی شده است، زیرا که تحریک و برآمدگی کلیتوریس جنبه های 

این باور وجود دارد که دشواری یاناتوانی در رسیدن به . مهمی از برانگیختگی جنسی زنان می باشد

. بیشترین حد تورم کلیتوریس ممکن است با دیگر عالئم اختالل برانگیختگی جنسی بانوان مرتبط باشد

هنگامی که زنان دارای اختالالت ارگاسمیک یا برانگیختگی جنسی، از واکیوم استفاده می کنند افزایش 

ورت می گیرد که با افزایش شور و هیجان و برانگیختگی جنسی بیشتر، جریان خون به کلیتوریس ص

 .شامل افزایش ترشح واژینال و برآمدگی البیال و در نتیجه عملکرد و ارضای جنسی بهترهمراه است
Sexual Therapy 

therapy Sexual  که دیسترس های رابطه ای را مورد توجه قرار می دهد و نگرانی های انجام امور

جنسی و الگوهای ارتباط درهم ریخته و مختل رامد نظر قرار می دهد می تواند عملکرد جنسی را بهبود 

. وارد و درگیر کنیم therapy sexualتوصیه شده است که هم بیمار و هم همسرش را در . بخشد

ن روش در بیماران یا زوج هایی که میل دارند فعالیت جنسی را بعد از یک دوره ی طوالنی همچنین ای

 . کناره گیری مجدداً شروع کنند مؤثر است

 درمان های خط دوم و سوم

متأسفانه، هیچ درمان خط دوم یا سومی در دسترس برای درمان زنان دارای اختالل عملکرد جنسی وجود 

 .ندارد

 

 ارجاعاندیکاسیون های 

پزشکانی که آموزش مناسبی در پزشکی امور جنسی دیده اند باید بتوانند اکثریت غالب زنان دارای 

 .با این حال، اندیکاسیون های زیادی برای ارجاع وجود دارد. اختالل عملکرد جنسی را درمان کنند
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 بیماران جوان با سابقه ی ترومای لگنی و پرینه ای .1

 لت نوروپاتی پودندال ناشی از تروما یا هیسترکتومیبیماران با آنورگاسمیا به ع .9

 myfascialبیماران با درد تناسلی به علت نروما، التهاب غدد وستیبول و سندروم درد .1

بیماران با آنویسم آئورت یا بیماری دیسک بولبوساکرال که نیازمند مداخالت عروقی یا جراحی  .1

 اعصاب هستند

 ضه دار غدد درون ریزبیماران با بیماری های پیچیده و عار .5

مثالً افسردگی مقاوم، )بیماران با اختالالت عارضه دار و پیچیده ی روان پزشکی یا روان جنسی  .7

 (تغییر جنسیت

 درخواست بیمار یا پزشک برای ارزیابی تخصصی .6

 (.آسیب های شغلی یا دارویی)دالیل پزشکی قانونی  .1

  :نتیجه گیری
بسیار شایع است که منجر به دیسترس شخصی زیادی می  اختالل عملکرد جنسی در زنان یک اختالل

مطالعاتی که آناتومی، فیزیولوژی و پاتوفیزیولوژی . شود و ممکن است بر کیفیت زندگی تأثیر داشته باشد

لذا ارزیابی روان شناسی و . عملکرد و اختالل عملکرد جنسی زنان را بررسی می کنند محدود هستند

مستمر بیمار و همسرش، تعدیل علت های عود کننده و درمان دارویی  پزشکی جامع و مشترک، آموزش

 .به شخص توصیه و تأکید می شود
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 :فصل هشتم

فعالیت جنسی در دوران 

 بارداری و پس از زایمان
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 فعالیت جنسی در دوران بارداری
تجربه می کنند اکثر آنها نزدیکی عاطفی و تعهد زوجها در طی بارداری ،تغییراتی را در روابط خود 

بیشتری نسبت به هم احساس می کنند، ولی عده ای هم ممکن است تضاد و کشمکش بیشتری احساس 

زوجهایی که در دوران پیش از بارداری مشکالتی را در روابط خود تجربه کرده و مسائل آنها تا پیش . کنند

وقتی زوجین یاد می گیرند که در . تضاد بیشتری مواجه می شوند از بارداری، حل نشده است احتماال با

شرایط شاد یا دشوار دوران بارداری با هم صحبت کرده و از هم دلجویی کنند، در حقیقت خود را برای 

روابط جنسی زوج نیز ممکن است در اثر . پذیرش نقش جدید خود به عنوان والدین آماده می سازند

شناختی متعدد دوران بارداری دستخوش تغییر شود اگر چه اطالعات در این مورد تغییرات فیزیکی و روان

بسیار محدود و کم است و مطالعاتی که به بررسی این تغییرات پرداخته اند، یافته های متفاوتی را ذکر 

به صورت کلی می توان گفت حاملگی موجب تغییرات زیادی در احساسات ، میل جنسی ، . می کنند

 (.9)دیکی و رضایت و سازگاری جنسی می  گرددتعداد نز

مراحل سیکل پاسخدهی جنسی در زنان باردار به علت تغییرات فیزیولوژیک و آناتومیک خاص این دوران 

 :دچار تغییراتی می شود که به شرح مختصر آن می پردازیم

 

 مرحله انگیزشی -1

حاالت آنها در شرایط غیر بارداری به طور اعضای تناسلی خارجی و داخلی زن در طی بارداری ، نسبت به 

تغییرات احشای لگنی ، در پاسخ نسبت به بارداری عمدتا بستگی به . قابل توجهی تغییر پیدا می کنند

بنابراین ،پاسخ احتقان عروقی اعضای تناسلی داخلی و خارجی . شدت احتقان عروقی، عروق لگنی دارد

در طی مرحله .ملی بسیار مهمتر از رشد میوتونی استنسبت به محرکهای جنسی در طی بارداری عا

ولی بهرحال، در مورد . انگیزش پاسخ لب های بزرگ واژن در زن نزائیده از الگوهای معمولی پیروی میکند

است اگر چه لب ( ادماتو ) زن چند زا ، لب های بزرگ به شدت محتقن و در بیشتر موارد کامال خیز دار 

منظم آلت مردانه ، بطور غیر ارادی از محل خروجی واژن کنار کشیده می  های بزرگ در زمان پذیرش

شوند لیکن پاسخ صعودی و پهن شدگی لب های بزرگ پس از سه ماهه اول بارداری معموال وجود 

این محدودیت در پتانسیل انفعالی، احتماال در نتیجه افزایش زیاد احتقان عروقی کل لگن در رابطه .ندارد

لب های کوچک واژن در پاسخ نسبت به سطوح مرحله انگیزش تنش .داری ایجاد می گرددبا وضعیت بار

برابر افزایش پیدا می  1تا  9جنسی معموال به طور زیاد محتقن می گردند به گونه ای که اندازه آنها به 

یدا می این پاسخ احتقان عروقی نسبت به افزایش تنش جنسی در سراسر دو ثلث اول بارداری ادامه پ. کند

در سه ماهه سوم بارداری ، لب های کوچک به واسطه احتقان خون وریدی و مایع بین سلولی اضافی . کند

به طور مزمن ، متورم می گردند به گونه ای که تشخیص اتساع ناشی از افزایش تنش جنسی مشکل    

 .می گردد

 :مرحله پالتو -9

پاسخ پوست سکس لب های کوچک  و چه غیر حامله ، برای اینکه ارگاسم واقع شود در هر زنی، چه حامله

به محض تثبیت سطوح تنش مرحله پالتو، یک احتقان وریدی به طور .واژن ، به طور منظم اتفاق می افتد
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زنانی که برای . طبیعی در یک سوم خارجی به وجود می آید که به نام سکوی ارگاسمی معروف است

ی واژن آنها بقدری شدید است که در اثر طوالنی شدن زمان اولین بار حامله می شوند  احتقان موضع

حفره واژن آنها به واسطه این احتقان عروق حجیم ، مسدود می % 65مرحله انگیزش یا پالتو ، حدودا 

گردد و زنانی که برای چندین بار حامله می شوند سکوی ارگاسمی آنها به قدری رشد می کند که در 

دیواره های جانبی لوله واژن آنها در خط وسط لوله واژن با هم تالقی  موقع پاسخ به تنش های جنسی

کرده و آنها را کامال مسدود می کند، به مرور پیشرفت زمان بارداری، شدت احتقان وریدی کل لوله واژن 

 .می شود افزایش می یابد و همچنین رشد ثانوی سکوی ارگاسمی در موقع پاسخ به تحریک جنسی بیشتر

  : ارگاسم -1

انقباضات سکوی ارگاسمی می تواند به عنوان قرینه فیزیولوژیکی ویژه مربوط به تجریه ارگاسم در طی 

اولین و دومین سه ماهه بارداری شناخته شود و طی سومین سه ماهه بارداری، سکوی ارگاسم در یک 

ربه ارگاسم ، سوم خارجی می تواند به قدری محتقن و خیز دار گردد که شدت انقباضات در موقع تج

با اینکه بطور ذهنی ، پاسخ انقباضی سکوی . نسبت به مشاهده مستقیم به حداقل مقدار خود برسد

ارگاسمی را احساس می کند، ولی کل ناحیه ممکن است به قدری بیشتر اتساع یابد که نشانه عینی 

به ویژه در سه هفته  در طی سومین سه ماهه بارداری.کارآیی انقباض را به طور قابل توجهی کاهش دهد

ممکن است  آخر پیش از زایمان رحم به جای اینکه در زمان تجریه ارگاسم به طور منظم منقبض گردد،

به طوری که گهگاه انقباضات اسپاستیک رحم به مدت یک دقیقه در . اسپاسم تونیک از خود نشان بدهد

گوش دادن به قلب جنین ممکن است در این زمان با . زمان پاسخ نسبت به تحریک ارگاسمی رخ می دهد

نشانه ای حاکی از آهسته بودن نبض قلب احساس گردد، ولی این پاسخ ، ماهیت گذرا و ناپایدار 

برخی از زنان مورد مطالعه د رآخرین بارداری . نشانه دیگری از ناراحتی جنین مشخص نشده است .دارد

 .ات رحمی منظم و تکراری از خود نشان دادندبه مدت نیم ساعت انقباض خودشان پس از تجربه ارگاسم ،

 مرحله فرونشینی  -1

اغلب در حالت بارداری ، . پاسخ مرحله فرونشینی در طی بارداری فرق زیادی با حالت غیر بارداری دارد

لگن محتقن با تجربه ارگاسمی به طور کامل آسوده نمی شود، هر چه زمان بارداری پیشرفت می کند ، به 

با مشاهده .یزان اثر پراکندگی و توزیع خون محتقن ، پس از ارگاسم کاهش می یابدهمان نسبت م

مستقیم مشخص شد که در حالت بارداری ، لب های کوچک و بزرگ واژن پیوسته درحالت احتقان بوده و 

در حالیکه در وضعیت غیر بارداری . لوله واژن نیز محتقن و شامل باقیمانده های سکوی ارگاسمی است

زنانی که برای . ز ارگاسم، این احتقان عروقی موضعی به طور کامل پراکنده و محسوس می شودپس ا

اولین بار حامله می شوند  مرحله فرونشینی و فروکشی احتقان عروقی ناشی از افزایش تنش جنسی از لب 

در حالیکه . دقیقه طول می کشد 15الی  11ها و لوله واژن آنها، در طی سه ماهه دوم بارداری ، حدودا 

احتقان عروقی لگن در طی سه ماهه سوم بارداری . دقیقه است 15الی  11این زمان برای زنان چند زا 

این احتقان عروقی . ممکن است به طور کامل فروکش نکند و این موضوع بستگی به شدت ارگاسم ندارد

 .باقیمانده، اغلب به طور ذهنی به ادامه تحریک جنسی مبدل میگردد
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رهایی بالینی از احتقان عروقی مزمن پس از حالت ارگاسمی ، شاید توجیه کننده این واقعیت باشد عدم 

که در سه ماهه دوم و سوم بارداری ، تمامی زنان مورد مطالعه به طور ذهنی با سطوح باالیی از تنش های 

، بارها اعالم کردند گر چه زنان حامله مورد مطالعه . ، مواجه شدند( باالتر از حالت غیر بارداری ) جنسی 

شدت عینی و ارضای ذهنی تجربه ارگاسمی آنها عالی بود، ولی این ارگاسم نمی توانست به اندازه کافی 

مسلما کانون توجه این افراد، یادآور وضعیتهای پاسخ ( . فرونشاند) تنش های جنسی انها را آزاد سازد 

خودشان را در زمان بارداری با زمان غیر بارداری مقایسه  ارگاسمی در حالتهای غیر بارداری بوده و ارگاسم

احتقان عروقی حجیم مربوط به احشای لگنی که در رابطه با حالت بارداری ایجاد شده ، باز .می نمودند

محو . هم بر اثر افزایش تنش های جنسی ، حتی در اواخر سه ماهه سوم بارداری، حجیم تر می گردد

از ارگاسم ،که در حالت غیر بارداری به صورت یک پاسخ فرونشینی نرمال  شدن احتقان عروقی لگن پس

احتقان عروقی باقیمانده در لگن ، همراه با . است، در طی بارداری کندتر شده و معموال گذرا است

فشارهای لگنی ناشی از رحم در سه ماهه دوم و سوم بارداری ممکن است توجیه کننده سطوح باالی 

این نوع تنش های جنسی برای این مراحل از بارداری، بطور مکرر . قیمانده باشدتنش های جنسی با

 (.1)توصیف شده است

 تغییرات فعالیت جنسی درسه ماهه های بارداری

 سه ماهه اول بارداری
و کارآیی عملی ( تحریک جنسی ) در طی سه ماهه اول بارداری تغییرات بسیاری در سطوح اروتیسمی 

برخی از زنان ، عمدتا از هر گونه فعالیت جنسی در دوره بارداری . ردیده استجنسی زنان گزارش گ

هفته از آغاز بارداری ، تهوع و استفراغ در زنان آغاز می گردد،در این  7خودداری می کنند،پس از گذشت 

اغلب . زمان روابط جنسی یا حتی تصور آن نیز ممکن است موجب بروز حالت تهوع در زنان باردار گردد

درد و . زنان تصور می کنند حس بویایی شان تقویت شده و هر بویی به نظرشان تهوع آور می رسد

حساسیت سینه ها نیز در سه ماهه اول بویژه در زنان چندزا شایع است و بروز این حساسیت در زمان 

ه و باید برانگیختگی جنسی می تواند درناک باشد و بدین ترتیب تحریک سینه ها برای فرد دردناک بود

زنان در این دوره نیازمند ارتباط قوی تری هستند و درک اعمالی که برای آنها . متوقف یا محدود گردد

در صورت بروز خستگی ، نزدیکی ها باید . خوشایند محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است

می تواند منجر به توقف این خستگی فیزیکی که از تغییرات هورمونی ناشی می شود  کوتاهتر گردند،

 . فعالیت جنسی در این زنان گردد

بسیاری از خانمها در طی سه ماهه اول بارداری از درد زیر دل و کرامپ ها و کمر درد پس از ارگاسم 

شکایت می کنند، ماساژ کمر در این دوره عالوه بر مفید بودن، احساس خوشایندی را نیز برای زنان باردار 

 .فراهم می آورد

وجود . رس از سقط، یکی از عواملی است که زوجین را ناچار به چشم پوشی از روابط جنسی می نمایدت

هر عالمت و نشانه غیر طبیعی در طی این دوران می تواند در زن این احساس را بوجود آورد که رابطه 

اگر فعالیتی نیز . جنسی برای جنین ضرر دارد، بعالوه همسر او نیز اغلب ترس مشابه را تجربه خواهد کرد

مراقبین بهداشتی می . میان زوجین اتفاق افتد، احساس گناه، استرس و اضطراب در زوج ایجاد خواهد شد
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اطمینان دادن به آنها در مورد بی خطر بودن . توانند دراز بین بردن این احساس گناه ، زوج را یاری نمایند

 (.9)می تواند سودمند باشدروابط جنسی در حالت طبیعی و در صورت فقدان عوارض 

 سه ماهه دوم بارداری
بافتهای داخل و اطراف واژن در این دوره دچار احتقان می شوند که این پرخونی ناشی از افزایش عروق 

بافتها،متورم و قرمز مایل به ارغوانی میشوند، در تمام زمان . خونی و خونرسانی در دوره بارداری است

حالت را حفظ می کنند، بنابراین زنان باردار در حالت برانگیختگی فیزیولوژیک  باقیمانده از بارداری همین

به سر می برند، این حالت برانگیختگی می تواند منجر به لغزنده شدن واژن نیز بشود، در این دوره 

،بازگشت به حالت عادی پس از ارگاسم ،نیازمند مدت بیشتری بوده و هیچگاه بصورت کامل انجام نمی 

این حالت به همراه پرخونی لگن می تواند منجر به بروز کرامپها و کمر درد شود،دیس پارونیا  شود،

یکی از عوارض شایع این دوره است و می تواند ناشی از عفونت مجاری ادراری، عدم ( نزدیکی دردناک)

 .لغزندگی واژن یا فشرده شدن آلت روی سرویکس باشد

یل جنسی در زنان گردد، بسیاری از زنان با احساس حرکت حرکت بچه نیز می تواند موجب کاهش م

با این . جنین در طی فعالیت جنسی احساس گناه کرده و تصور می کنند جنین در حال مشاهده آنهاست

حال در پژوهشهای انجام شده، بسیاری از زنان افزایش فعالیت جنسی را در سه ماهه دوم و آغاز سه ماهه 

امر را می توان به افزایش میل جنسی زنان و کاهش ترس زوج از سقط جنین  این. سوم گزارش کرده اند

 .در طی این دوره از بارداری نسبت داد

در طی سه ماهه دوم بارداری،بدن زن باردار ویژگیهای حاملگی را بیشتر نشان داده و شکم نیز بزرگتر می 

قرار گرفتن مرد در باال    می تواند موج بنابراین قرار گرفتن در بعضی از وضعیتها از جمله پوزیشن .شود

بنابراین ممکن .بروز ناراحتی در زنان گردد، زیرا ایجاد هر فشاری بر سینه ها و شکم دردناک است

است،زوج مایل به انتخاب پوزیشن ها و موقعیتهای دیگری باشند که از اعمال هر گونه فشار روی شکم و 

 (.9)سینه جلوگیری کند

 داری سه ماهه سوم بار
سه ماهه سوم بارداری با مشکالت گوارشی و سوزش سردل ،اغلب موجب آزار زن باردار    می گردد و اگر 

این حالت می تواند با نزدیکی از پهلو که به . هنگام نزدیکی زیر همسر قرار گیرد، مشکل شدیدتر می شود

وجود . د کرد برطرف شودانرژی کمتری احتیاج دارد و از وارد کردن فشار به شکم جلوگیری خواه

 .هموروئید دردناک و ملتهب نیز می تواند بر عالیق و روابط جنسی ،اثر مهار کننده ای اعمال نماید

بویژه اگر ارگاسم یک ) رحم نیز ممکن است به دنبال نزدیکی دچار انقباضی مداوم و طوالنی مدت گردد 

موجب بروز ترس و وحشت می گردد، زیرا نگرانند که اکسیژن به جنین نرسد، یا او در ( بیشتر باشد دقیقه

گر چه ضربان قلب جنین کمی کاهش می یابد ، اما هیچ مدرکی مبنی . طی انقباضات رحم صدمه ببیند

حساس فاز بازگشت نیز پس از ارگاسم ناقص بوده و ا. بر خطر آفرین بودن این حالت موجود نیست 

بسیاری از زنان از عدم ارضاء جنسی در حین نزدیکی یا ارگاسم شکایت .برانگیختگی زن ادامه می یابد

بازگشت احساس خستگی در سه ماهه سوم بارداری برای بسیاری از زنان آزاردهنده است این . دارند
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ی تواند مانع از حالت که ناشی از کمبود خواب و حرکت در طول روز و تحمل وزن زیادشکم می باشد م

 .انجام فعالیت جنسی گردد

با افزایش سن حاملگی و بزرگ شدن شکم ،بسیاری از زنان احساس می کنند اندامشان زشت شده و برای 

بسیاری از آنها نیز ازتغییرات بوجود آمده در خود خشنودند و . برقراری روابط جنسی نامناسب می باشند

تصور مادر از خود و بدنش، همراه با وضعیت سالمتی .شده اند احساس می کنند برای همسرشان جذابتر

اگر احساس زشتی کند خودش را نیز متقاعد می کند که .او،اثر مستقیمی بر عالقه جنسی او دارد

 .همسرش نیز او را زشت می بیند

تماشای برخی اوقات مردان با دیدن زن باردار،احساس احترامی را در خود نسبت به او تجربه می کنند و 

اما گاهی نمی توانند انگیزش و میل جنسی را در برابر زن باردار . زنان باردار برای آنها خوشایند است

بعالوه ترس از صدمه زدن به جنین نیز ممکن است منجر به بروز عدم توانایی ارگاسم در آنها . تجربه کنند

 (.9)گردد

 تغییرات میل جنسی در دوران بارداری
البته . ن است درجاتی از تغییر در میل و پاسخ جنسی را در طول بارداری تجربه کنندزنان باردار ممک

تفاوتهای زیادی بین میل جنسی افراد وجود دارد و میزان انگیزش جنسی در طول بارداریهای مختلف 

یک فرد متفاوت است، بسیاری از زنان در این مورد احساس راحتی بیشتری کرده و افزایش رضایت 

ا در طول بارداری تجربه می کنند، زیرا دیگر الزم نیست از روشهای پیشگیری از بارداری استفاده جنسی ر

 .کنند و با اطمینان خاطر و عدم نگرانی از بارداری می توانند رابطه جنسی راحت تری داشته باشند

های جنسی در وضعیت فیزیکی و احساس راحتی و سالمتی زن ،رابطه ای مستقیم با عالقه او به فعالیت

 .طول بارداری دارد

الگوی بروز عالیق جنسی در زنان  1انجام شد ،  1966در پژوهشی که توسط کالمن وبینگ در سال 

 :بارداری پیشنهاد شده است

 افزایش یکنواخت در عالیق جنسی در طی بارداری  

گی جنسی در سه کاهش میل جنسی در سه ماهه اول، افزایش نسبی در سه ماهه دوم و کاهش برانگیخت 

 ماهه سوم

 کاهش یکنواخت درعالیق جنسی در طی بارداری  

 فقدان تغییر در انگیزش جنسی در طی بارداری  

بارداری، زمان افزایش هوشیاری جنسی و حساسیت در بعضی از زنان است و در بعضی از موارد این 

سر نیز در این میان باید در البته میزان عالیق جنسی هم.حساسیت تغییری نکرده یاحتی کاهش می یابد

بعضی از پژوهشها تغییراتی را درعالقه جنسی همسران در طی بارداری گزارش کرده . نظر گرفته شود 

 (1991بوبگان )اند

 محدودیت های فعالیتهای جنسی در دوران بارداری

 است ؟ آیا فشاری که در هنگام نزدیکی در دوران بارداری به زن وارد می شود برای بچه خطرناک
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هفته آخر بارداری هنوز هم  7متاسفانه نظریه قدیمی و نادرست در مورد منع فعالیت جنسی در طی 

ولی در یک بارداری طبیعی تا وقتی که زن از نظر پزشکی سالم است ،هیچ دلیل . توصیه و ترویج می شود

 .ندارد خاصی برای محدود کردن فعالیت جنسی زوجی که به این امر عالقمند باشند وجود

گر چه تا حدودی خطر . نزدیکی و ارگاسم در دوران بارداری در اغلب موارد بی خطر به نظر می رسد 

مانند فرو نمودن زبان به داخل و لیسیدن واژن توسط ) آمبولی هوا در اثر فعالیتهای غیر معمول جنسی

 .وجود دارد( همسر

البته از آنجا که فعالیت جنسی   می تواند . رداما سایر رفتارهای معمول جنسی معموال خطری در بر ندا

موجب ایجاد انقباضات رحمی و تغییر جریان خون رحمی گردد، بعضی از پزشکان به زنان پیشنهاد می 

 .کنند از فعالیتهای جنسی که منجر به بروز هیجانهای جنسی وارگاسم می گردد تا حد امکان پرهیز کنند

ل دراثر فعالیت جنسی و نزدیکی رخ نمی دهد ولی می تواند گر چه سقط خود بخود به صورت معمو

انقباض رحم و خونریزی واژینال درحین حاملگی نیز یک . دلیلی برای محدودیت فعالیت جنسی باشد

دراین مورد نیز عالوه بر پرهیز از فعالیت . نشانه خطر محسوب می شود که باید مورد توجه قرار گیرد

 .که در این فرصت با ماما یا پزشک معالج خود تماس بگیردجنسی به فرد توصیه می شود 

شرایطی را که به صورت معمول می توانند عاملی برای محدودیت فعالیت جنسی در ( 1)جدول شماره

 .دوران بارداری باشد را نشان می دهد

 :شرایط محدودیت فعالیت جنسی در دوران بارداری  -1جدول 

 سابقه تهدید به سقط 

 ن زودرسسابقه زایما 

 وجود جفت سر راهی  

 سرویکس نارسا 

 انقباض رحم و خونریزی واژینال  

 سابقه زایمانهای زیاد 

میلی متر   91-11/71 -91بعلت افزایش فشار خون تا حدود ) سابقه فشارخون افزایش یافته دراثر حاملگی  

 (میلی متر جیوه در فاز ارگاسم   91-11/11-11جیوه در فاز پالتو 

 دیابت  

 پارگی زودرس پرده ها

 مذهبی فعالیت جنسی در دوران بارداری –موانع فرهنگی 

بسیاری از . در بسیاری از فرهنگها، ممنوعیتی برای فعالیت جنسی در دوران بارداری وجود ندارد

آمریکائیهای مکزیکی تبار، فعالیتهای جنسی را برای لغزنده نگه داشتن واژن در طی بارداری الزم می 

ز سوی دیگر، برخی فعالیت جنسی را در تمام طول بارداری منع کرده و آن را برای مادر و جنین ا.دانند

در برخی از فرقه ها و مذاهب مانند هندویسیم نیز افراد از فعالیت جنسی در طی . خطرناک می دانند

ز بوده و لذت باردای منع شده اند ،اما در شرع مقدس اسالم ادامه فعالیت جنسی در دوران بارداری مجا

 (9.)بردن از این امر از حقوق هر زوجی محسوب می شود
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 مشاوره های جنسی در دوران بارداری

پزشک،ماما یا مشاوری که مشاوره جنسی با زوج را به عهده می گیرد،پیش از هر چیز باید جرات و توانایی 

از تغییرات بدنی و پاسخهای بعالوه آگاهی کامل . داشته باشد( و همسرش) طرح چنین مسائلی را با زن 

هیجانی زنان در دوران باردرای و پس از زایمان ؤ اگاهی از محدودیتها و موانع فرهنگی و مذهبی حاکم بر 

 .فعالیت جنسی زنان در این دوران از اهمیت ویژه ای برخوردار است

تعدادی از . متکی هستندبسیاری از زنان برای آغاز فعالیت جنسی در دوران باردای به نظر پزشک یا ماما 

آنان نیز نیازمند دریافت اطالعاتی در مورد تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری هستند در غیر اینصورت 

کسب تاریخچه ای .بر حسب باورها و اطالعات غلطی که از اطرافیان دریافت کرده اند رفتار   می کنند

. کته در آغاز هر مشاوره جنسی محسوب می شوددقیق در مورد فعالیتهای جنسی از بیماران مهمترین ن

 . این کار باید بصورت مداوم و در طی مراقبتهای باردای صورت پذیرد

بوجود آمدن تغییری در بدن یا تصور فرد از خودش و تغییر در روابط زناشویی از مواردی هستند که 

او، میزان آگاهی فرد را از صحبت با بیمار و کسب تاریخچه از . مشاوره جنسی را ضروری می سازند 

 .آناتومی و فیزیولوژی زنان و نظر او در مورد روابط جنسی در دوران بارداری روشن می سازد

بسیاری از باورها و اطالعات غلط افراد در مورد فعالیت جنسی در طی بارداری ، با طرح سئواالتی که در 

ش در مورد توانایی جنین برای شنیدن اصوات و مثال پرس. آغاز به نظر نامربوط می رسند آشکار می گردد

دیدن اشیاء درون رحم می تواند ناشی از نگرانی زوج در مورد امکان دیده شدن یا شنیده شدن صحبتهای 

بنابراین مشاور باید حساس و تیز هوش بوده و از سئوالی . شان توسط جنین در طی فعالیت جنسی باشد

مراقبین بهداشتی باید از .است ،نیاز زوج به مشاوره جنسی را دریابدکه در پس این پرسش نامربوط نهفته 

جنسی اگاه بوده و ویزیتهای بعد از زایمان و مراجعات والدین به درمانگاه برای  –امکان بروز مسائل روانی 

ش ارزیابی نوزاد را غنیمت شمرده و طرح این مسائل را در برنامه خود بگنجانند در بسیاری از موارد آموز

خاصی مورد نیاز نیست و چند دقیقه کوتاه برای طرح تمام مسائل و احساسات زن در این مورد کافی به 

 .نظر می رسد

 :مراقب بهداشتی باید در مشاوره جنسی دو ران بارداری موارد زیر را رعایت کند*

 ارائه اطالعات صحیح و با ارزش در مورد تغییرات روابط جنسی در دوران بارداری و حمایت از مادر  -

 .آغاز ارتباط و مکالمه در مورد مسائل جنسی با زنی که از طرح این مساله خجالت می کشد -

به عنوان  اطمینان یافتن از برقراری روابط سالم جنسی بین زن و شوهر با در نظر گرفتن روابط جنسی -

 جزئی مهم از زندگی سالم

درک نشانه ها و اشاره های غیر مستقیم زن به مسائل جنسی که از عالقه او به طرح این مسائل و  -

 .شرمندگی ناشی از طرح مستقیم سئواالت ناشی می شود

 آگاهی از موانع و محدودیتهای مذهبی و فرهنگی زوج در طرح مسائل جنسی  -

ات جنسی در منطقه و زبان مورد نظر، اعتقادات مذهبی و اسامی علمی و غیر علمی آشنایی با اصطالح -

 اعضای تناسلی و مراحل جنسی 
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) ارزیابی مشکالت مطرح شده و بررسی توقعات زن در این مورد با دقت در جزئیات مسائل طرح شده  -

از افراد به معنی سه بار  مثال دریافت منظور زن از زیاد بودن تعداد دفعات نزدیکی که در ذهن بعضی

 (.حال آنکه عده ای دیگر حتی یکبار رابطه در طول ماه را زیاد می دانند. رابطه در طول یک روز است 

 .ارجاع زن و همسرش به مراکز مجهزتر د رصورت عدم امکان بررسی و حل مشکل توسط ماما -

 :می شودنکات مهمی که در آموزش مراقبت از خود به زنان باردار توصیه 

 : سه ماهه اول بارداری

 .هیچ وقت با معده خالی به فعالیت جنسی نپردازید -

حساسیت سینه ها در طی سه ماهه اول شایع است ،بنابراین به همسرتان توصیه کنید تحریک سینه ها  -

 .را به کمترین حد برساند

 .در صورت لزوم در طی فعالیت جنسی از پوزیشن های مناسب استفاده کنید

 .در حین فعالیت جنسی ،وضعیتی را انتخاب کنید که کمترین فشار را به شما وارد سازد

 .در هنگام خستگی از فعالیت جنسی بپرهیزید

اگر رسیدن به ارگاسم و انجام فعالیت جنسی توسط پزشکتان ممنوع شده، برای اثبات عشق و صمیمیمت 

 (.گرفتن ، ماساژ و فعالیتهای مشترک در آغوش. ) به همسرتان از سایر فعالیتها سود ببرید

 

 :سه ماهه دوم بارداری

 .افزایش ترشحات و لغزنده شدن واژن ممکن است نگرانی بهداشتی برای شما ایجاد کند

 .ناحیه تناسلی را با آب گرم شستشو داده و از مصرف صابوهای عطر دار و دوش واژینال پرهیز کنید

 .گاسم می تواند کمی از ناراحتی شما بکاهدماساژ ناحیه کمر بعد از رسیدن به ار

 .از وضعیتهای دیگر برای انجام فعالیت جنسی استفاده کنید

 .افزایش یا کاهش تمایل جنسی در این دوران طبیعی به نظر می رسد

 .خودارضایی و ارگاسم در یک حاملگی معمولی تهدیدی برای جنین محسوب نمی شود

 :سه ماهه سوم بارداری 

 .سی در وضعیتی که زن در باال قرار گرفته یا بصورت ضربدری توصیه می شودفعالیت جن

 . در برخی موارد زوج بهتر است از سایر فعالیتها برای اثبات عشق و صمیمیت به جای نزدیکی سود ببرند

 .همسرتان را از افزایش نیاز خود به حمایت و پشتیبانی آگاه سازید

 .در طی نزدیکی تهدیدی برای جنین محسوب    نمی شودافزایش انقباضات در حاملگی طبیعی 

 (به ویژه سه ماهه دوم و سوم ) پوزیشن های مطلوب در دوران بارداری 
 خوابیدن روی پهلو ورود پنیس از پشت به واژن 

 خوابیدن روی پهلو و رو در رو 

که در پهلو و زیر با زانوهای خمیده، در حالت تکیه دادن به همسرش ( با حمایت یک بالش) زن نشسته  

 .او قرار گرفته است

 زن در باال و چهره به چهره همسرش 
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 زن خمیده روی زانو و ورود پنیس آلت مرد از پشت به واژن  

 (در شرع مقدس اسالم، توصیه نمی شود) زن ایستاده و خمیده و ورود از پشت به واژن  

 هر دو نشسته رو به روی هم و پای زن روی پای همسر 

زن در رو قرار گرفته و به زن اجازه کنترل عمق و زاویه نفوذ را خواهد داد و شکم و سینه ها وضعیتی که  

 .را از آسیب حفظ خواهد کرد

 فعالیت جنسی قبل از زایمان

اگر زن باردار ،در پایان دوره بارداری بوده و دهانه رحمش عالئم آمادگی را داشته باشد،مراقب بهداشتی او 

نجام فعالیت جنسی تشویق کند، بویژه اگر زن به مرحله ارگاسم برسد، اکسی توسین در می تواند او را به ا

تحریک سینه نیز می تواند منجر به ترشح اکسی توسین درون خون گردد واین . بدن فرد ترشح می شود

 . کار موجب تحریک و آماده سازی سرویکس می شود

نین می باشد و بروز هر نشانه خطری عاملی برای البته این امر منوط به اطمینان از سالمت مادر و ج

جنسی را در  و اغلب زنان نیز کاهش فعالیت. ممنوعیت فعالیت جنسی در این دوران محسوب می شود

بسیاری از زنان نمی . زنان در مورد تولد و زایمان ،تجربه های متفوتی دارند. این دوران گزارش می کنند

درد و زایمان و لذت جنسی برقرار سازند و بعضی دیگر آن را به عنوان  توانند ارتباطی منطقی بین مراحل

 .                                            یک تجربه جنسی هیجان انگیز توصیف می کنند

 تغییرات فعالیت جنسی در دوران بعد از زایمان ودوران شیردهی
ه دیواره واژن ،فرج و انداز. عادی بر می گردند هفته به حالت 7تا  1پس از زایمان اغلب اعضاء در طی 

پرینه به تدریج کاهش پیدا کرده و به حالت عادی بر می گردند اما بازگشت آنها به حالت سایر اعضاء 

 .پیش از بارداری، ندرتا اتفاق می افتد

، معموال محل اپی زیاتومی . پارگیهای واژن و فرج نیز موجب کاهش واکنش ارگاسمی این اعضاء میگردد

اما ممکن است . هفته زمان می برد 9بهبود زخم معموال . موجب نگرانیهایی در زن و همسرش می گردد

ماه به طول بکشد تا محل جوش خوردن زخم آنقدر حالت االستیکی پیدا کند که نزدیکی راحت و  1

 7تا  1سی دوباره، اغلب به زنان توصیه می شود پیش از آغاز فعالتیهای جن. بدون مشکل انجام پذیرد

بعد از زایمان ایجاد می کندو  7هفته صبر کنند، این تاخیر ،فرصتی را برای کنترل نمودن زن در هفته 

توصیه هایی در مورد بکارگیری روش موثر پیشگیری از بارداری، اغلب در همین هفته به زائو داده می 

 شود

تر از این زمان و بین هفته های سوم وچهارم پس با این وجود بسیاری از زوجها فعالیت جنسی خود را زود

از زایمان، آغاز کنند، در تحقیقی که در کشور نیجریه به منظور بررسی فعالیت جنسی پس از زایمان، 

اما اغلب روابط در . روز بعد از زایمان بوده است 1انجام شده ، کوتاهترین زمان آغاز دوباره فعالیت جنسی، 

 .پس از زایمان آغاز شده اند 19تا  7میان هفته های 

آغاز زود هنگام فعالیت جنسی در دوران پس از زایمان و پیش از توقف کامل خونریزی، می تواند منجر به 

 .بروز آمبولی هوا و مرگ زن گردد
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. بهترین توصیه برای والدین به تاخیر انداختن فعالیت جنسی تا توقف جریان ترشحات پس از زایمان است

ت ، والدین از نظر روانی نیز آمادگی بیشتری کسب کرده و نزدیکی با مشکالت کمتری همراه در این حال

 .خواهد بود

در شرع مقدس اسالم به تاخیر انداختن فعالیت جنسی تا توقف کامل خونریزی و پایان دوره نفاس توصیه 

 .می شود

بسیاری از زنان در . اوت می باشدزمان اعالم آمادگی برای شروع فعالیت جنسی در میان افراد مختلف متف

هفته های اول این آمادگی را کسب می نمایند، حال آنکه بسیاری دیگر آن را ترسناک و غیر معمول می 

ماه وقت نیاز دارند، والدین باید از زمان طوالنی الزم  7بسیاری از زنان برای کسب این آمادگی به . دانند

جنسی، آگاهی یابند، اگرچنین آگاهی به والدین داده نشود زن  برای سازگاری دوباره زن با فعالیتهای

پس از زایمان احساس کند  7ممکن است احساس بی کفایتی و گناه کند و مرد نیز در پایان هفته 

 .یا فراموش شده است. گذاشته شد

ی مطرح مسئله کلی آمیزش جنسی در طی سه ماهه سوم بارداری و پریود پس از زایمان باید بطور انفراد

گر چه زن ممکن است در اوایل دوره پس از زایمان،از نظر فیزیولوژیکی ،توان الزم برای شروع . گردد

این مسئله باید توسط پزشک به . آمیزش جنسی را داشته باشد،ولی آمادگی روانی او مشکوک است

فیزیکی به رابطه  صورت انفرادی مورد بررسی قرار گیرد،اغلب زنان از اینکه بالفاصله پس از آمادگی

بین زنها افرادی وجود دارند که . در این مورد، باید آنها را تشویق نمود. آمیزشی برگردند، نگران هستند 

وضعیت این افراد و دالیل شخصی شان باید . ترجیح می دهند پرهیز آمیزشی دراز مدت داشته باشند

از قطع کامل و همه جانبه فعالیت آمیزشی اغلب زیانهای دستور پزشک که حاکی . مورد بررسی قرار گیرد

در طی دوره زمانی تثبیت شده و قراردادی مربوط به پیش و پس از زایمان هستند، بیش از نفع شان بوده 

پزشکان معموال به اثرات تحریک جنسی درازمدت بر شوهر توجه نمی کنند، تحریک آمیزشی شش . است

از نظر پزشکی دوره تحریمی کوتاهی تلقی می شود، هفته پیش و شش هفته پس از زایمان معموال 

بسیاری از مردان، برای اولین بار در طی همین دوره سه ماهه، روابط جنسی خارج از زناشویی را تجربه 

تشریح نموده و ( زن و مرد) باید وضعیت موجود را به طرفین . می کنند، اگر چنین تحریمی الزم باشد

بسیاری از مردانی که عادت . روش خودارضایی را نیز مورد بررسی قرار دادهمچنین نگرانی های مربوط به 

به رهایی انزالی منظم دارند،این دوره سه ماهه را غیر قابل تحمل می یابند و ممکن است به تحمل چنین 

 (9)اجباری تن ندهند

 علل کاهش فعالیت جنسی پس از زایمان
 :عبارتنددالیل کاهش فعالیت جنسی پس از زایمان 

 درد موقع نزدیکی یا دیسپارونیا -1

درد موقع نزدیکی ناشی از اپیزیاتومی و پارگیهای پرینه، حتی در صورت التیام نیز می تواند موجب 

در این مرحله یک معاینه واژینال برای بررسی ناراحتی های بدنی . کاهش فعالیت جنسی زنان گردد

 .رد واژن و پرینه اش مشخص می سازدضروری است و علل ترس و اضطراب زن را در مو

 شیردهی  -9
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اگر چه ثابت شده است ،شیردهی موجب ایجاد دلبستگی بین مادر و نوزاد میگردد مکیدن نوک پستان 

توسط نوزاد برای مادر لذت بخش بوده و موجب بروز تحریک جنسی در او می شود و بهمین دلیل 

می کنند به عالون زن و شوهر ممکن است نتوانند بسیاری از مادران احساس گناه و اضطراب راتجربه 

بااین نقش دوگانه پستان کنار بیایند و بسیاری از زنان، ترشح شیر از سنیه را زشت و خجالت آور تلقی 

 کنند

 خستگی  -1

بارداری و زایمان موجب خستگی فوق العاده زن میگردد کسب مسئولیت بیشتر و مراقبت کودک و شب 

در این موارد اغلب خواب به مسائل جنسی ترجیح داده می . ین خستگی اضافه می کندنخوابیها نیز به ا

وشد و زن از عدم مشارکت و همکاری شوهرش در این میان می رنجد، اختصاص وقتی در اوایل روز و 

 .پیش از بروز خستگیها به مسائل جنسی میتواند در حل این مشکل مفید باشد

 افسردگی پس از زایمان -1

از . از مادران جوان، دوره ای از افسردگی شدید را در اولین سال پس از زایمان تجربه می کنند % 11

این بیماران نیازمند حمایت و (. 9)دست دادن میل جنسی یکی از ویژگیهای شاخص این بیماری است

نسی در مشکالت جنسی در زنان افسرده شایع است وآنان تمایلی به شروع فعالیت ج.درمان کافی هستند

 (11.)شش ماه اول پس از زایمان ندارند

 مشکالت زنانگی -5

آنها پریودهای ماهانه، تنش پیش از قاعدگی ،  بسیاری از زنان ،زن بودن را بسیار مشکل می دانند، 

یائسگی و مشکالت ناشی از روابط جنسی را تنها به عنوان بهانه ای برای بچه دار شدن فرض کرده اند 

این زنان ممکن است مسائل جنسی راتنها برای بچه . ز زایمان دیرتر آغاز خواهند کرددوره جنسی را پس ا

 .اما پس از زایمان ، آن را غیر ضروری تشخیص دهند‚دار شدن تحمل کرده باشند 

 نکات مهم در شروع فعالیت جنسی بعد از زایمان

هفته بعد از زایمان  7ین زمان فعالیت جنسی پس از توقف خونریزی می تواند از سر گرفته شود ولی بهتر

 .است

چون تولید استروژن توسط شیردهی مهار می شود، خشکی واژن و آتروفی آن ممکن است اتفاق افتد که 

 .بهتر است از ژلهای مرطوب کننده استفاده کنند

 از همسرتان بخواهید تافشار کمتری بر سینه های شما وارد کند

) وضعیتهایی استفاده شود که زن بتواند زاویه و عمق نفوذ آلت راکنترل کند در هنگام نزدیکی باید ااز 

 (1()وضعیتی که زن در باال قرار گرفته است

زوجی که تازه پدر ومادر شدن را تجربه می کنند بایستی در صورت مواجه شد ن با مشکل در زمینه 

راهنماییهای الزم را دریافت روابط جنسی بایستی به مراکز مشاوره جنسی در کلینیکها مراجعه و

 ( 11)کنند

  مشکالت حین نزدیکی پس از زایمان

 :در تحقیقات مختلف مشخص شده است که مشکالت حین نزدیکی زنان بعد از زایمان عبارتند از
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 خشکی واژن -1

 درد هنگام نزدیکی  -9

 درد هنگام ارگاسم -1

 آتروفی واژن -1

 تنگی واژن و ممانعت از دخول  -5

 خونریزی و خارش بعد از نزدیکی  -7

 کاهش میل جنسی  -6

شیردهی سبب افسردگی، خستگی ،تغییرات در خلق و خو می شود و زمانیکه زنان کودکان خود را از 

شیر گرفتند ، بهبود قابل مالحظه ای در افسردگی و خستگی، افزایش در فعالیت جنسی تعداد نزدیکی 

 (.19)1.بوجود آمد

میدهد که تغییرات فعالیت جنسی و خلق و خو ارتباطی با میزان پروالکتین یا نتایج تحقیقات نشان 

میزان . استروژن ندارد با اینحال در زنانی که فعالیت جنسی شان در طی شیردهی کاهش پیدا کرده بود

 (.11)تستوسترون و اندروستن دیون پایینی داشتند

فعالیت و رضایت جنسی زنان شیرده  میزان  1991و همکارانش در سال   byrdبر اساس پژوهش  

در کویت نشان داد که زنان 1919و1911د رحالیکه آلدروبانکروفت در سال ( 11)کاهش نشان می داد

شیرده فعالیت جنسی خود را زودتر از مادرانی که کودکانشان را با شیر خشک تغذیه می کنند آغاز کرده 

 (.15و17)اند 

رین سطح عالقه جنسی در سه ماهه اول پس از زایمان توسط مادران ماسترز و جانسون معتقدند که باالت

شیرده گزارش شده است و انجام زودتر آمیزش جنسی خصوصا در زنانی مشاهده می شود که بطور فعال 

باید توجه داشت که نداشتن مقاربت در دوران پس از زایمان نباید زن و ( .1)به بچه خود شیر می دهند

یک رابطه گرم و صمیمی . کدیگر جدا نماید، بلکه باید بیشتر به یکدیگر عشق بورزند وشوهر را از آغوش ی

بوجود آورند زیرا وقت و فرصت کافی برای اجرا و نمایش مرحله فیزیکی عالقه و عشق بعد از رجعت 

مقاربت بعد از زایمان اوایل ممکن است کمی ناراحت . دستگاه تناسلی به  حال طبیعی پیش می اید

 (.6)ه باشد ولی با حوصله و مالیمت شوهر بتدریج به حالت طبیعی بر می گردد کنند

 نکات مهم

 هفته به تاخیر بیفتد 1الی  1در هر دو شیوه زایمان واژینال و سزارین بهتر است نزدیکی تا  

به ( برای جلوگیری از نفوذ باکتریها به محل قرارگیری جفت) انجام نزدیکی را تا قطع خونریزی واژینال   

 تعویق بیاندازید

بنابراین پیش از انجام فعالیت جنسی به بچه . تهییج جنسی می تواند موجب ترشح شیر از سینه ها شود  

 .کنیدشیر داده و یا درحین نزدیکی از یک کرست مناسب استفاده 

 برای افزایش مرطوب شدن واژن ، فعالیتهای پیش از نزدیکی را طوالنی تر کنید 

 می توانید تا مدتی از سایر فعالیتهای صمیمانه به جای نزدیکی سود برید 
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هفته پس از زایمان از نشستن در وان حین حمام کردن خودداری کنید زیرا موجب انتشار  1الی  9تا  

 به واژن می شود باکتریهای سایر نقاط بدن

 تمرین کجل را بالفاصله پس از زایمان آغاز نمایید  

بویژه در مواقعی که سینه ها ، حساس ) از همسرتان بخواهید تا فشار کمتری بر سینه های شما وارد کند  

 (بوده یا در طول شب که بچه بدون شیر خوردن برای مدت زیادی به خواب رفته است

 ی ، بچه را در اتاقی دیگر یا پشت یک پرده قرار دهیدمی توان در حین فعالیت جنس 
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 :نهم فصل

روشهای پیشگری از 

 بارداری های ناخواسته
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 انواع روشهای مختلف پیشگیری از بارداری
 :روشها ی هورمونی -1

  (ومارولونتری فازیک -LD-HD)روشهای ترکیبی حاوی استروژن و پروژسترون شامل قرص های  –*

 (نورپالنت-DMPAآمپول –قرص شیردهی )روش های حاوی پروژسترون تنها شامل  -*

 :روشهای ممانعتی یا مکانیکی -9

 ریتمیک *

 کاندوم*

 منقطع*

 دیافراگم *

 کالهک سرویکال*

 اسپرمیسیدها*

 IUDدستگاه داخل رحمی *

 :روشهای جراحی -1

 TUBALIGATIONلوله بستن در خانمها*

        VASECTOMYدرآقایان  لوله بستن*

 :قدرت اثر یک روش به دو صورت سنجیده می شود

 .وقتی یک روش بدون اشتباه بکار رود:قدرت اثر  تئوری 

 .راندمان یک روش را بعد از بکاربرده در یک جامعه  با انواع مهارتها نشان می دهد:قدرت اثر عملی

اثر باال و در یک جامعه دیگر اثر کمتری می تواند در افرادی که قرهنگ باالتری دارند یک روش قدرت 

 .داشته باشد

 failure rateضریب شکست یک روش یا 

زن سالم است که در طی یک سال ازاین روش استفاده می کنند و دو صورت عملی 111بروز حاملگی در 

امکان %91 خانمی که از هیچ روش ضد بارداری استفاده نکند ،در طی یک سال.و تئوری بیان می شود

 .حاملگی دارد

 قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری
این قرصها حاوی موادی . یکی از روشهای موقت پیشگیری از بارداری مصرف قرصهای خوراکی می باشد

آزاد . بنابراین حاملگی رخ نمی دهد. است بنام هورمون که مانع آزاد کردن تخمک از تخمدانها می شود

 .ماهانه می باشدو الزمه لقاح با اسپرم، آزاد شدن این تخمک ها است شدن تخمک از تخمدان ها

قرصها ترکیبات هورمونی متفاوتی دارند و قدرت آنها برای پیشگیری از بارداری یکسان نیست، بسته های 

عددی از این قرصها در دسترس می باشد،اگر قرصها درست مصرف شوند، مطمئن ترین روش  91و  91

 .بارداری می باشند برای جلوگیری از

 : نوع اصلی هستند 9قرصها دارای 

 قرصهای ترکیبی پیشگیری از بارداری 
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 قرصهای دارای پرو ژسترون تنها 

  

 (ترکیبی ) قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری 

قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری یکی از روشهای متداول است خانمها قرص را مصرف می کنند و 

قرص باید به طور . دیگر شروع ،ادامه یا قطع آن باید با نظر مشورتی پزشک صورت پذیردمثل هر روش 

این روش . مرتب هر شب میل شود قرصهای پیشگیری از بارداری منجر به مهار تخمک گذاری می شوند

پیشگیری اثر سویی در فعالیت جنسی زن ندارد و روش برگشت پذیری است، یعنی با قطع قرص بالفاصله 

 .کان حامله شدن وجود داردام

 انواع قرصهای پیشگیری از بارداری ترکیبی

  HDبا هورمون کم و نوع   LDقرصهای ضد بارداری ترکیبی دارای استروژن و پروژسترون بوده و از نوع 

که میزان هورمون آن در طول روزهای مختلف ( سه مرحله ای ) با هورمون متوسط و نوع تری فاز یک 

 .عدد هستند 91این قرصها . متغیر است 

  LDقرص  -1

عدد قرص است که عالوه بر اثرات ضد بارداری به دلیل کم کردن مقدار خونریزی قاعدگی  91شامل 

باعث بهبود کم خونی ناشی از خونریزی قاعدگی میگردد ، کاهش دردهای زمان قاعدگی و منظم کردن 

رصها بهترین روش پیشگیری از بارداری در ابتدای مصرف این ق. دوره قاعدگی نیز از فواید این قرص است

سالگی  15در شرایط خاص خانمها تا . ازدواج برای کسانی است که نمی خواهند بالفاصله بچه دار شوند

 .می توانند از این قرصها استفاده کنند

 طریقه مصرف

برای اطمینان بیشتر .دآغاز گرد(روز اول تا روز پنجم)مصرف این قرص ها باید در پنج روز اول قاعدگی 

قرص در ساعت خاصی از شبانه روز تا .بهتر است که مصرف  آن از روز اول خونریزی قاعدگی شروع شود 

 .مصرف بسته بعدی پس از یک فاصله هفت روزه آغاز خواهد شد.عددی خورده می شود  91پایان بسته 

 هفت روز استراحت -----------قرص 91 --------هفت روز استراحت --------قرص  91

کم کردن )مصرف این قرص ها پس از زایمان ودر دوران شیردهی به دلیل تاثیر آنها بر روی شیر مادر 

اگر مادر پس اززایمان به فرزند خود شیر ندهد ،می توان .توصیه نمی شود(مقدار و ترشح شدن آن در شیر

قرص ها را می توان در پنج روز اول  مصرف این.مصرف این قرص ها را سه هفته پس اززایمان آغاز نمود

 .بالفاصله بعد از سقط آ غاز نمود

در صورت فراموش کردن قرص، اگر یک شب قرص فراموش شود تا نوبت بعد، هر موقع که فرد به یاد 

تا می خورد ، اگر دو شب پشت سر هم فراموش کرد  9آورد، قرص را بخورد، اگر به یاد نیاورد، شب بعد 

عدد می خورد و بقیه قرص ها طبق معمول ادامه یافته وتا یک هفته نیز از یک  9شبی  هر دو شب بعدی

درصورت فراموشی بیش از دوقرص در هر زمان از .روش کمکی پیشگیری از بارداری استفاده می شود

ادامه یافته وبه مدت یک هفته از روش کمکی دیگر نیز (روزی یک عدد)سیکل ،خوردن بقیه قرصها 
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آغاز می (بدون فاصله هفت روزه )ده وبالفاصله پس از اتمام این بسته ،مصرف بسته بعدی استفاده ش

 .گردد

 مکانیسم اثر قرص ها ی پیشگیری از بارداری
 جلوگیری از  تخمک گذاری*

 تاثیر بر مخاط داخلی رحم*

 ایجاد اشکال در ورود اسپرم به داخل رحم به دلیل افزایش ضخامت موکوس سرویکس  *

 جلوگیری از لقاح از طریق تاثیر بر حرکات لوله های رحمی *

 : بایدتوجه داشت

بعضی از داروها اثر قرص را کم می کنند مانند داروهای ضد سل،ضد تشنج که پزشک و بیمار باید به 

مساله توجه داشته باشند و در صورت بروز هر گونه مشکل یا عارضه باید به فرد مسئول فعال در بخش 

 .خانواده مراجعه شودتنظیم 

دراولین دوره مصرف قرص، در یک ماه اول باید عالوه بر قرص از روش جلوگیری دیگری نیز استفاده نمود 

 .پس از ماه اول ، قرص به تنهایی روش مطمئنی برای پیشگیری از بارداری می باشد

 . ره نباید مصرف کردقرصها را به صورت ناپیوسته مثال یک ماه در میان و یا دو ماه درمیان و غی

در صورت برطرف نشدن لکه بینی بعد از .ماه برطرف می گردد  9-1لکه بینی بین قاعدگی ها در عرض 

دی خورده -ماه ،فقط در یک دوره و در روزهایی که لکه بینی وجود دارد ،هر شب دو عدد قرص ال 1-9

اکر مشکل علیرغم این .یل خواهد شد شده که دو روز پس از پایان لکه بینی مجددا به روزی یک عدد تبد

 .  درمان ادامه یابد  ، ارجاع به متخصص زنان  انجام خواهد شد

ابتال به اسهال و استفراغ شدید می تواند به دلیل کاهش جذب گوارشی دارو اثر ضد بارداری قرص را 

یک روش دیگر کاهش دهد بنابر این بهتر است در طول مدت بیماری وتا یک هفته پس از قطع آن از 

 . جلوگیری از بارداری نیز استفاده شود

در صورتی که در ماه اول مصرف قرص، تهوع و استفراغ و سر درد وجود داشت خوردن قرصها باید ادامه 

 .ماه بعد به تدریج کم شده و از بین می رود  9-1داشته باشد، زیرا این عوارض و ناراحتی ها در 

 .ط یاکورتاژ می توانند مصرف شونداین قرصها بالفاصله بعد از سق

قرصها باید به طور مرتب و در سر ساعت مشخص مصرف شوند، توصیه می شود قرص ها بعد از شام و 

تهوع و استفراغ و سردرد خفیف : قبل از خواب میل شوند زیراعوارض احتمالی ناشی از مصرف قرص مثل 

 .را کاهش می دهد

ان تشکیل لخته  و بروز ترومبوآ مبولیسم  پس از جراحی  بهتر در صورت نیاز به جراحی به دلیل امک

 . است مصرف این فراورده  چند هفته یا چند ماه قبل از جراحی قطع شود

 درصد است9/99اثر بخشی قرص های ترکیبی در صورت مصرف صحیح ،

 :مزایای قرص

 .روشی است که باعمل جنسی تداخل ندارد - 

 .ستاسفاده از آن بسیار راحت ا -
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 کاهش درد ناشی از قاعدگی و منظم شدن قاعدگی  -

 کاهش میزان خونریزی قاعدگی  -

 کاهش سرطان تخمدان و رحم  -

 کم کردن خطر حاملگی خارج از رحم  -

 کم کردن عفونتهای لگنی  -

 منظم کردن سیکل قاعدگی -

 کاهش بیماریهای خوش خیم فیبرو کیستیک پستان -

 اثر بخشی باال-

 تراکم استخوانافزایش -
 

 معایب قرص

بعضی از خانمها با مصرف قرص عوارض و ناراحتی هایی از قبیل تهوع، گیجی ، سر درد ، لکه بینی، -1

عوارض فوق نشان . در سه ماهه اول مصرف قرص مواجه می شوند "افزایش وزن، درد پستان مخصوصا

پس از . ت و اغلب خطری بهمراه ندارددهنده این است که بدن فرد درحال تطبیق دادن خود با قرصها اس

در صورتیکه پس از . ماه است 1آنکه بدن فرد با آن تنظیم شد عالئم از بین می رود که این مدت معموال 

 .این مدت عوارض فوق از بین نرفت و باعث ناراحتی خانم شد میتوان نوع قرصها راتغییر داد

طور مرتب هر روز یک قرص در ساعت معین استفاده شود برای اینکه قرصها کامال موثرواقع شوند باید ب-9

 .و در خانمهایی که احتمال فراموش کردن می رود می بایست از روش دیگری استفاده کرد

در مواردخیلی نادراستفاده از قرص می تواند منجر به تشکیل لخته خون در پا گردد به خصوص -1

 .که حمله قبلی داشته اندسال که سیگاری هستند یاافرادی 15خانمهای باالی 

 پیشکیری نکردن از بیماریهای منتقله از راه جنسی -1

سال که از سیگار نیز استفاده  15قرص برای اکثر مراجعین روش مناسبی می باشد به خصوص افراد زیر 

در برخی موارد نمی توان از این روش استفاده کرد و به همین دلیل پیش از تجویز قرص باید . نمی کنند

چک لیست موردنظر را بکار برد با استفاده از این چک لیست میتوان فهمید که آیا خانم بیماری قلبی، 

 .فشار خون و سایر مواردیکه مصرف قرص را برای او ممنوع می سازد دارد یا خیر

 :موارد منع مصرف مطلق 

 بیماری قلبی یا فشار خون باال

 اختالالت انعقادی و مشکالت خونی  

 (کم خونی داسی شکل )کم خونی 

 بیماری کبد، یرقان حاملگی 

 سرطان پستان ، رحم یا تخمدان 

 خونریزیهای ناشناخته از دستگاه تناسلی 

 حساسیت به قرصهای پیشگیری 
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 شک یا اطمینان به وجود حاملگی 

 سیروز کبدی 

 سکته مغزی 

 سردرد راجعه شامل میگرن با عالئم عصبی موضعی

 روقی دیابت با بیماری های ع

 بیماری عروق کرونر

 هیپر لیپیدمی 

 فشار خون  

 عالئم هشدار دهنده

اگر چه برای خانمها قرص روش بسیار مناسبی است در مواردی ممکن است مصرف قرص مشکالتی 

 .بهمراه داشته باشد در این موراد مصرف کننده می بایست به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کند

 درد شدید در قسمت باالی شکم 

 تنگی تنفس و درد قفسه   سینه 

 سر درد شدید 

 ( تاری دید ، دو بینی ) مشکالت بینایی 

 تورم ودرد شدید پا

 :پیگیری ومراجعات بعدی

پیگیری مصرف کنندگان قرص های پیشگیری از بارداری دارای اهمیتی ویژه است بطوریکه بایستی یک 

 . هفته قبل از پایان  بسته ،برای دریافت بسته بعدی مراجعه کنند

افرادیکه از قرصهای پیشگیری از بارداری استفاده می کنند بهتر است برای کنترل وزن، فشار خون، قند، 

ماه وسپس 1اولین بررسی پس از .گلیسیرید خون و آزمایش ادرار به دکتر مراجعه نمایندکلسترول و تری 

 .سال واز آن به بعد در صورت نبودن هر گونه مشکل هر ساله تکرار شود 9ماه بک بار تا  7هر  

 برخی باورهای غلط و اطالعات نادرست

ود بلکه از برخی انواع سرطان نیز مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری نه تنها منجر به سرطان نمی ش

 .پیشگیری میکند

مصرف قرصها نباید تنها به مواقعی محدود شود که نزدیکی انجام میشود بلکه برای موثر بودن باید بطور 

 .مرتب و صحیح مصرف شود

استفاده از قرصهای ضد بارداری منجر به نازایی نمی گردد بلکه پس از قطع مصرف قرص در ظرف 

 .رت باروری باز میگرددچندماه قد

استفاده از قرصهای ضد بارداری منجر به تولد نوزادان ناهجار نمی گردد و اگر در زمان حاملگی مصرف 

 .نشده باشد نوزادانی سالم متولد خواهند شد

 .این روش بهترین روش پیشگیری از بارداری در اوایل ازدواج است
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 HD قرص 

بوده اما مقدار مواد   LDترکیب این قرصها همانند قرصهای  قرص به رنگ سفید می باشد 91شامل 

بیشتر است امروزه این قرصها در پیشگیری از بارداری استفاده   LDتشکیل دهنده این قرصها از قرص 

 .است  LDنمی شود و فقط جنبه درمانی دارد، طریقه مصرف آن نیز مثل قرص 

 قرصهای تری فاز یك

نوع هورمون زنانه استروژن و پروژسترون می  9ترکیبی هستند و دارای یکی از انواع جدید قرصهای 

عدد قرص بوده و به علت نوع و مقدار هورمونی که در آنها استفاده شده به سه  91هر بسته حاوی . باشند

رنگ مختلف می باشند و باید ار نقطه شروع به طور مرتب خورده شوند مواد داخل قرصهایی که یک رنگ 

ال شبیه به هم است، طریق مصرف قرص به این صورت است که اولین قرص از روز اول هستند کام

قاعدگی شروع می شود و روزانه یک قرص در ساعت مشخص مصرف می شود توجه داشته باشید که در 

مصرف این نوع قرصها رعایت ترتیب مصرف قرص بر اساس رنگ قرص و جهت گذاری پشت بسته قرص 

روز کامل قرص مصرف نمی شود و سپس  6ز قرصهای بسته اول تمام خوهد شد، رو 91پس از .می باشد

روز چه زمانی قاعدگی رخ  6دیگر مهم نیست که در این .از روز هشتم مصرف بسته بعدی آغاز می گردد

روز هنوز خونریزی ادامه دارد و یا اینکه قطع شده است، مهم این است که بین  6می دهد و آیا پس از 

 .روز کامل فاصله باشد 6سته قرص باید مصرف دو ب

ساعت از زمان همیشگی  19اگر در مدت کمتر از :در صورت فراموش کردن مصرف قرص تری فاز یک

مصرف قرص، به خاطر آورید که خوردن قرص را فراموش نموده اید به محض بیاد آوردن ،قرص فراموش 

خوردن قرص تاثیر پیشگیری از بارداری ساعت از زمان معمولی  19شده را بخورید، گذشت کمتر از 

ساعت به یاد آوردید که قرص را مصرف نکرده اید قرص فراموش  19اما اگر بعد از . راکاهش نمی دهد

شده را دور بیاندازید و در ساعت مقرر قرص همان روز را بخورید و بقیه قرصها را تا پایان ادامه دهید، 

 .استفاده شود( نظیر کاندوم) وش جلوگیری دیگر نیز ضمن اینکه تا پایان بسته باید از یک ر

 : مزایای قرص تری فازیک 

 .از بوجود آمدن کیست تخمدان جلوگیری میکند

 باعث کم شدن درد قاعدگی می شود

 .ابتال به سرطان تخمدان را کم می کند

 .میزان خونریزی ماهیانه را کم می کند

 دوره قاعدگی را منظم می کند

 پرمویی خانمها می شودباعث درمان 

 باعث کم شدن عفونتهای رحمی می شود

 در پیشگیری از پوکی استخوان موثر است

 موارد منع مصرف قرصها تری فاز یک
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 :هر خانمی که شرایط زیر را دارا باشد به هیچ وجه نباید از قرص استفاده کند

 بیماریهای عروق قلبی 

 (سابقه سکته مغزی) بیماریهای عروق مغزی 

 سرطان کبد یا نارسایی عملکرد کبد) ماریهای کبدی بارزبی

 سرطان پستان

 سرطان دهانه رحم

 خونریزی از رحم که علت آن ناشناخته است

 شک به حاملگی 

 باال بودن چربی خون 

 قر ص های دارای پروژسترون تنها 

 (الینسترنول) قرصهای دوران شیردهی 

است که نوزاد فقط و فقط شیر مادر را بخورد و حتی آب، معموال شیردهی به صورت انحصاری به این معن

ماه اول بشرط اینکه دوره های قاعدگی مادر   1-7آب قند، غذای کمکی و غیره هم به او داده نشود، در 

آغاز نشده باشد و مادر به طور مکرر و حتی شبها به فرزند خود شیر دهد، عمل شیر دهی می تواند از 

از آنجا که در این دوران تخمک گذاری می تواند به صورت غیر منظم و . کندبارداری مجدد جلوگیری 

تصادفی اتفاق بیافتد احتمال بروز حاملگی وجود دارد، لذا شیر دهی روشی صد درصد مطمئن برای 

 .پیشگیری از بارداری نیست

ت  نمی شود، برای باید با خاطر داشت از آنجایی که شیر دهی انحصاری معموال به طور دقیق و کامل رعای

جلوگیری قطعی از حاملگی بهتر است زوجین از روشی برای پیشگیری از بارداری استفاده کنند یکی از 

نکته بسیار مهم در مورد این قرصها، مصرف . روشهای مناسب این دوران قرص دوران شیردهی است

 ..                        منظم و به موقع آنها می باشد

 طریقه مصرف

هفته پس از  7در صورت قاعده نشدن مادر شیرده و تغذیه انحصاری شیرخوار با شیر مادر ،مصرف قرص 

روز "روز اول قاعدگی وترجیحا5درصورت بازگشت قاعدگی ،مصرف قرص باید در .زایمان آغاز خواهد شد

اول بالفاصله و  این قرصها را باید به طور مرتب میل کرد ،بطوریکه  بعد از اتمام بسته. اول شروع شود

بدین ترتیب مصرف قرصها ی شیردهی  را حتی اگر قاعدگی شروع . بدون قطع ، بسته بعدی شروع شود 

 (عددی است 91بسته این قرصها .)شده بایدادامه داد

 :مکانیسم اثر 

 دشوار نمودن رسیدن اسپرم به رحم ،به دلیل افزایش غلظت ترشحات رحم-1

 موارد%51جلوگیری از تخمک گذاری در -9

 تاثیر بر مخاط  داخلی رحم و نامساعد کردن محیط رحم  -1

 اگر خوردن قرص فراموش شود
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در قرصهای مخصوص شیردهی به علت اینکه میزان هورمون در این قرصها کمتر است برای اینکه 

رعایت . پیشگیری معتبر باشد ، مصرف قرص باید منظم باشد و هر شب در ساعت مشخصی خورده شود

اگر . ساعت معین برای خوردن قرصها به تاثیر این قرصها برای پیشگیری از بارداری کمک می کندیک 

ساعت از ساعتی که هر روز خورده می شده فراموش شود، به محض اینکه  1خوردن قرصها برای کمتر از 

اگر  به خاطر آورد قرص فراموش شده خورده شود و قرص بعدی در زمان همیشگی خودمیل می شود ولی

ساعت از زمانی که هر روز خورده می شده فراموش شودهر زمان که به یاد  1خوردن قرصها برای بیش از 

روز  9آورد  قرص فراموش شده را بخورند و قرص بعد در زمان همیشگی خود مصرف شود بعالوه به مدت 

رمواردیکه خوردن قرص بهر حال د. روز از کاندوم استفاده کنند 9نزدیکی نکنند یاجهت اطمینان برای 

 .فراموش می شود احتمال حاملگی باالتر می باشد و جهت اطمینان باید روش دیگری استفاده شود

 :مزایا

 نداشتن اثر منفی بر کمیت وکیفیت شیرمادر*

 افزایش مدت زمان شیردهی *

 عدم نیاز به قطع روش قبل از عمل جراحی *

 قابل استفاده در مادران شیرده با موارد منع مصرف استروزن   *

 آمپولهای تزریقی پیشگیری از بارداری

آمپول حاوی ماده پیشگیری کننده از بارداری . این روش جهت پیشگیری از بارداری بسیار موثر است 

وزانه و به خاطر ماه در عضله سرین تزریق می شود، بنابراین این روش نیاز به مصرف ر 1است و هر 

در ماههای اول استفاده از آمپولهای پیشگیری ممکن است در بعضی از خانمها تغییرات . سپردن ندارد 

 .قاعدگی به صورت نامنظم شدن یا قطع قاعدگی و لکه بینی مشاهده گردد

لها معموال روز اول قاعدگی تزریق می گردد و سه ماه یکبار تزریق می شود در این آمپو 5اولین آمپول در 

استفاده شده است و با تزریق آن،هورمون بتدریج وارد ( پروژسترون ) فقط از یک نوع هورمون زنانه 

 .جریان خون می شود و این روش برای خانمهای تازه ازدواج کرده توصیه نمی شود

 :مکانیسم عمل آمپولهای تزریقی در جلوگیری از بارداری 

 جلوگیری از تخمک گذاری 

 سبندگی ترشحات دهانه رحم و در نتیجه جلوگیری از نفوذ اسپرم افزایش چ

 کاهش سرعت انتقال تخمک در لوله های رحم

 نامناسب شدن جدار رحم برای جایگزین شدن تخم

 نحوه استفاده از این روش

روز اول قاعدگی در طی روزهای خونریزی اولین تزریق انجام می شود که اگر تاخیر در قاعدگی  5در 

. ماه بعد انجام می شود 1تزریق بعدی . دارد و یا احتمال حاملگی داده شود تزریق انجام نمی شودوجود 

هفته  9هفته در تزریق بعدی تاخیر ایجاد نمود، پس از تزریق اولین آمپول تا  9باید توجه داشت بیش از 

ه قابل اطمینان خواهد هفت 9باید از روش پیشگیری از بارداری مطمئن دیگری هم استفاده کرد و بعد از 

 .بود
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هفته بعد از زایمان انجام می شود واگر پس از  7پس از زایمان اگر شیردهی وجود دارد، اولین تزریق 

 .هفته بعد از زایمان انجام داد 1زایمان شیردهی وجود ندارد می توان اولین تزریق را 

 : مزایا

 . جلوگیری از بارداری استآمپولهای تزریقی یکی از موثرترین ، جدیدترین روشهای 

 مصرف آن بسیار آسان است و نیاز به یادآوری ندارد مگراینکه برای تزریق بعدی بر گردد 

 این روش اثری در روابط جنسی ندارد

هفته بعد از  7در این صورت . این روش می تواند در زنانی که به بچه خود شیر می دهند استفاده شود

 (این آمپولیها شیر مادر را زیاد میکند )زایمان می تواند مصرف شود 

آمپولهای تزریقی بهترین روش برای زنانی است که بیماری کم خونی دارند، به طوریکه بعضی وقتها باعث 

 . قطع یا کم شدن خون قاعدگی می شود

 . درد موقع قاعدگی راکم میکند

 کیست تخمدان را بهبود می بخشد

 : عوارض احتمالی آمپولها 

 سر درد 

 چاقی 

 تهوع و سرگیجه 

ماه ممکن است خونریزی قاعدگی خیلی کم و یا   7-11زنانی که از این روش استفاده میکنند برای مدت 

 .قاعدگی نامنظم داشته باشند

ماه اول مصرف به طور کامل قطع قاعدگی دارند که این موقتی است و بعد از  9تعدادی از زنان درحین 

 .طبیعی بر میگرددقطع این روش قاعدگی بطور 

 .یک خانم ممکن است پس از قطع این روش ، تا چندین ماه حامله نگردد

 :در چه کسانی نباید از این آمپولها استفاده کرد

 حاملگی یا احتمال آن 

 خونریزی غیر طبیعی رحمی با علت نامشخص 

 (دیابت ) بیماری قند 

 سرطان پستان 

 هر گونه سرطان دستگاه تناسلی 

 باال  فشار خون

 سال   11-19خانمهایی که تا بحال زایمان نکرده اند و خانمهای جوان  

 باال بودن چربی خون 

 سال  11افراد باالی 

 .در خانمهایی که تصمیم به حاملگی در آینده نزدیک دارند

 اختالالت انعقادی خون 
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 کپسولهای کاشتنی زیر پوست

 ( NORPLANT) نور پالنت 

میلیمتر   1/9سانتی متر و قطر   9/1اریک وانعطاف پذیر پالستیکی به طول  در این روش شش کپسول ب

حاوی پروژسترون ، با بی حسی موضعی زیر پوست قسمت داخلی بازوی زن گذاشته می شود این 

 91تاثیر ضد بارداری کپسولها . کپسولها پس از کاشتن قابل رویت نبوده ولی با دست قابل لمس است 

می %        1سال ادامه دارد، احتمال حاملگی با آن کمتر از  5ظاهر می شود و تا  ساعت بعد از کاشتن

این روش برگشت پذیر بوده و . در ضمن با توجه به افزایش وزن، درصد بارداری آن تغییر می کند. باشد

 .این روش اثر سویی بر فعالیت جنسی ندارد. با خارج کردن کپسولها حاملگی اتفاق می افتد

تدای کاشت نورپالنت ممکن است اختالل قاعدگی به صورت لکه بینی و یا خونریزی نامنظم پیش در اب

جنس کپسولهای نور پالنت از ماده ای است که در ساختن اندامهای .آید که به مرور زمان بهبود می یابد

 . مصنوعی با کار رفته، از این رو به خوبی بدن آنرا تحمل می کند

هفته پس از زایمان و یا بالفاصله پس از سقط کاشت و  7روز اول قاعدگی یا  6در کپسولها را می توان 

 . پس از کاشتن بایستی طبق دستور پزشک جهت کنترل و معاینه مراجعه نمود

سال بعد از کاشتن ضروری است و زودتر از این موعد نیز می توان هر زمان که  5خارج کردن کپسول 

 .کپسولها را خارج نمودخانم تمایل داشته باشد 

 مکانیسم عمل کپسولهای کاشتنی 

 مهار تخمک گذاری 

 .غلیظ شدن ترشحات دهانه رحم که مانع از عبور اسپرم می شود

 نامتناسب شدن دیواره رحم برای جایگزینی تخمک 

بماند و سال می تواند در بدن باقی  5نورپالنت روشی است برگشت پذیر و طوالنی اثر و بسیار موثر که تا 

 .از بارداری جلوگیری کند و احتیاج به مصرف روزانه نیز ندارد

 : موارد مصرف

 .خانمهایی که خواهان فاصله طوالنی بین تولد فرزندانشان هستند

 .خانمهایی که در حال شیر دادن هستند و قصد دارند برای مدت طوالنی صاحب فرزند دیگری نشوند

 خانمهایی که نزدیک به سن یائسگی هستند 

 .کسی که مایل به استفاده از مواد استروژنی نیست

 نحوه کار گذاشتن کپسولها و مراقبت های بعد از آن 

قبل از اینکه کپسولها کاشته شوند ، آزمایشات و معاینات الزم بر روی خانمی که داوطلب استفاده از این 

در صورتی که هیچ منعی برای مصرف آن وجود نداشت ، کپسولها به روش می باشد انجام می گیرد و 

 .طریق زیر کاشته می شوند

روز اول قاعدگی کاشته شوند چنانچه خانمی تازه زایمان کرده و مایل به شیردهی  6کپسولها باید در 

 .هفته بعد از زایمان باید کپسولها را بگذارد 7است 
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ی با ماده بی حس کننده در محل کاشتن کپسولها انجام برای کاشتن کپسولها اول بی حسی موضع

میگیرد به این ترتیب در حین کاشتن کپسولها خانم داوطلب کامال بیدار و هوشیار است ولی هیچ دردی 

برش کوچکی بر روی پوست قسمت داخلی بازو داده و , بعد از تزریق ماده بی حسی . احساس نمی کند 

کپسولها را یکی یکی در زیر پوست قرار مید هند , ور ساخته شده است با وسیله خاصی که به همین منظ

 . کپسول به شکل یک باد بزن در زیر پوست بازو قرار خواهد گرفت 7بطوریکه در انتها 

به هنگام کاشت کپسول برشی که ایجاد شده است به قدری کوچک است که نیازی به بخیه زدن ندارد و 

وی آن قرار می گیرد خانمها باید دقت داشته باشند که پانسمان روی فقط یک پانسمان بسیار کوچک ر

روز محل عمل را نباید خیس کرد و باید یک هفته  1روز باید برداشت و حداقل تا  5محل برش را بعد از 

بعد از کاشتن کپسولها برای معاینه و کنترل محل عمل به پزشکی که عمل را انجام داده است مراجعه 

سه ماه و شش ماه بعد از عمل نیز باید به پزشک مراجعه کرده و سالی یکبار تا پایان , یک ماه نمود البته 

قبل از این . سال ضروری است 5خارج کردن کپسولها پس از .سال باید توسط پزشک تحت مراقبت بود 5

 .مدت نیز به هر دلیلی که فرد بخواهد باید کپسولها را خارج کرد

اختالل قاعدگی ) ، سر درد ، آکنه ، دردهای عضالنی ، خارش ، گاهی افزایش وزناختالل قاعدگی : معایب

 .(بصورت لکه بینی و قطع قاعدگی است که لکه بینی حداکثر تا یک سال پس از کاشت از بین می رود

 موارد منع مصرف نور پالنت 

 بیماریهای بدخیم پستان 

 سرطان رحم 

 عروقی  –بیماریهای قلبی 

 حاد بیماری کبدی 

 حاملگی 

 خونریزی رحمی با علت نامشخص 

 اختالالت انعقادی 

 خارش مداوم در طی حاملگی

 روش توقف قاعدگی به علت شیر دادن

روش توقف قاعدگی به علت شیر دادن یکی از روشهای طبیعی است که مورد استفاده قرار میگیرد شیر 

 .ی جلوگیری از حاملگی استدادن مادر که سبب توقف عادت ماهانه می شود یکی از روشها

 :اگر مادری

 .یا تقریبا بطور انحصاری با شیر مادر تغذیه می کند "نوزاد را منحصرا -1

 .بعد از زایمان هنوز قاعده نشده باشد -9

 .ماه نگذشته باشد 7از زایمانش هنوز از  -1

تغییر یابد میزان اثر عامل یاد شده  1و در صورتی که.درصد حامله نخواهد شد 99تا  91به احتمال  

بخشی شیر دادن در جلوگیری از حاملگی کاهش می یابد بخصوص اگر خونریزی عادت ماهانه از سر 

 .گرفته شود
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 مزایای استفاده از روش توقف قاعدگی به علت شیر دادن

ی جلوگیری از حاملگی با شیر دادن به نوزاد هزینه ای ندارد و مقبول طبع کسانی است که روشهای طبیع

بعالوه شیر . را دوست دارند استفاده از روشهای دیگر را نمی پسندند یا قادر به استفاده از آنها نیستند 

دادن بر سالمت کودک بخصوص در جوامع محروم که دسترسی به تغذیه مناسب  آسان نیست تاثیری به 

 .سزایی دارد

کند و محافظت نسبی در برابر سرطانهای  تغذیه با شیر مادر احتمال خونریزیهای بعد از زایمان را کم می

استفاده از این روش محتاج کار خاصی نیست و بر روابط جنسی نیز . تخمدان و پستان را فراهم می آورد

 .اثر نمی گذارد

 معایب استفاده از روش توقف قاعدگی به علت شیر دادن 

ن در صورت تغذیه انحصاری کودک ماه اول بعد از زایما 7روشی موقتی است و بیشترین اثر بخشی آن در 

ماهگی فقط شیر مادر بخورد و جز شیر مادر هیچ  7به این معنی که نوزاد تا ) با شیر مادر بروز می کند 

 .نخورد( حتی آب ) ماه غذایی دیگر 

ماه از  7در جلوگیری از حاملگی ، بیش از ( در اثر شیردهی)این امکان وجود دارد که اثر توقف قاعدگی

ایمان نیز دوام یابد و از آنجا که علیرغم قاعده نشدن زن ، احتمال تخمک گذاری در مادر بتدریج زمان ز

هفته   7افزایش می یا بد به زنان استفاده کننده از این روش توصیه می شود به طور کلی پس از  گذشت 

 . از زمان زایمان  از روش جلوگیری  دیگری نیز استفاده کنند

 بارداری دردوران شیردهی به ترتیب الویت روشهای پیشگیری از

، کرم و ژلهای کشنده اسپرم ، IUDروشهای ممانعتی یا مکانیکی مانند کاندوم، کالهک سرویکال، 

 نزدیکی منقطع 

،   نور ( الینسترنول ) قرص شیر دهی : روشهای هورومونی که فقط دارای پروژسترون هستند مانند 

 (DMPA) ماهه  1تزریقی ،آمپول (کپسول کاشتنی )پالنت  

 7تا % 91در صورتیکه قاعدگی برقرار نشده و شیر دهی بصورت انحصاری انجام می شود شیر دهی تا  

از نظر حاملگی مطمئن باشد % 111با اینحال برای اینکه مادر . ماهگی از حاملگی جلوگیری می کند

 .یک روش جلوگیری مناسب استفاده کنند روز بعد از زایمان همه خانمها از 11هفته یا  7بایستی بعد از 

 

 روشها ی ممانعتی جلوگیری از بارداری

 یافراگم  -

 کالهک رهانه رحم- 

 اسپرم کش ها-

 کاندوم-

 IUD) )دستگاه داخل رحمی  -

 مقاربت منقطع -

 دوره ای یا طبیعی) روش ریتمیک -
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 دیافراگم 

انعطاف می باشد برای استفاده آن را طوری در دیافراگم یک کالهک الستیکی گنبدی شکل با لبه قابل 

داخل واژن قرار می دهند که لبه خلفی در قسمت خلفی دهانه رحم و لبه قدامی در پشت استخوان 

 .پوبیس قرار می گیرد

گردن رحم را می پوشاند و ماده اسپرم کش قبل از جاگذاری در قسمت گنبدی شکل , گنبد دیافراگم 

بطوریکه با سطح گردن رحم تماس داشته باشد،در صورت انتخاب دیافراگم ، . شوددیافراگم قرار داده می 

 ساعت بعد از نزدیکی باید در جای خود بماند 7قبل از آمیزش، باید جاگذاری شده و حداقل تا 

 
 کالهک گردن رحم

 کالهک گردن رحم مانند دیافراگم با عمل سدکنندگی و اسپرم کشی از حاملگی جلوگیری می کند

 .معموال قبل از نزدیکی روی دهانه رحم قرار می گیرد و تا چند ساعت بعد از نزدیکی نباید دستکاری شود

 اسپرم کش ها 

غیر فعال , اسپرم کش ها عوامل شیمیایی هسند که اسپرم ها را قبل از رسیدن به مجاری تناسلی باالتر

 : اسپرم کش عبارتند از . می نمایند 

 ژل ها    -1

 کرم ها   -9 

 کف ها   -1 

 شیافهای کف کننده  -1 

 اسفنج های حاوی اسپرمسیید  - 5

 . این مواد اسپرم کش بایستی در عمق واژن گذاشته شوند

 : مزایا 

 .اگر مداوم و به طور صحیح استفاده شود اثر نسبتا خوبی دارند

 .بدون نسخه نویسی و تجویز در دسترس هستند

قرصهای اسپرم کش و نیز شیافهای اسپرم کش از نظر حمل و نقل آسان بوده و اگر با کاغذ پوشانده شود 

کرم ها و ژلهای اسپرم کش را بالفاصله قبل از نزدیکی می توان . حرارت و رطوبت بروی آنها اثر نمی کند



 182 

از قرار دادن آنها در واژن  دقیقه بعد 11تا  11ولی در مورد قرصها و شیافها باید مقاربت . به کار برد

 .صورت گیرد تا آنها حل شوند

 . اسپرم کشها ممکن است از انتقال بعضی از بیماریهای منتقله از راه مقاربت جلوگیری نمایند

 .از عفونت واژن جلوگیری می کند

 : معایب

 امکان تحریک واژن در زن وجود دارد-

 .ممکن است باعث لزج شدگی زیاد شود-

 

 کاندوم

. ندوم ،کاپوت یا غالف یک روش پیشگیری از بارداری است که توسط مرد مورد استفاده قرار می گیردکا

این وسیله از . بدین صورت که قبل از شروع نزدیکی می بایست کاندوم را روی آلت در حال نعوظ بکشد

ندومها حاوی بعضی از کا. پالستیک نازکی ساخته شده است که دارای قابلیت ارتجاعی زیادی می باشد

کاندومها را .می باشند( کشنده اسپرم ) ماده نرم کننده و بعضی از انواع کاندومها حاوی مواد اسپرمسید 

در رنگ ها و طرحهای مختلف ساخته و در بسته های کوچک بسته بندی می کنند، بسته کاندوم را نباید 

 .قبل از مصرف باز نمود

 ند؟کاندوم چگونه از بارداری چلوگیری می ک

کاندوم در طی مقاربت بر روی آلت در حال نعوظ کشیده می شود و باید کمی از انتهای آن خالی بماند تا 

به واژن و ( سلول جنسی نر) مایع منی در طی انزال در آن جمع شود بدین ترتیب کاندوم از ورود اسپرم 

فتد و کاندوم از این امر اگر اسپرم با تخمک ترکیب شود حاملگی اتفاق می ا. رحم جلوگیری می کند

این نکته بسیار مهم است که در هنگام استفاده از کاندوم باید از عدم پاره بودن آن و . جلوگیری می کند

 . نشت احتمالی مایع منی به واژن مطمئن بود

 :مزایا

 % (19ساالنه ) در صورت استفاده صحیح از این وسیله احتمال حاملگی با آن کم است 

 .احتمال شکست کاندوم کم می شود( اسپرم کش ) ز مواد اسپرمیسید با استفاده ا

 .کاندوم کوچک بوده و حمل و نقل آن آسان می باشد

... کاندوم عالوه بر اثر پیشگیری از بارداری ، باعث جلوگیری از انتقال بیماریهای مقاربتی از جمله ایدز و 

 .می شود

 .یادگیری و طرز مصرف کاندوم آسان است

 .با مصرف کاندوم طوالنی تر می شودنعوظ 

 .در مردانی که انزال زودرس دارند کاندوم موجب تاخیر در انزال و حفظ نعوظ می شود

 .مرد در تصمیم گیری به جلوگیری از حاملگی دخالت می کند

 : معایب کاندوم

 احتمال حاملگی با کاندوم از قرص بیشتر است
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 .است نقش داشته باشددر کاهش لذت جنسی بعضی از مردان ممکن 

 .در بعضی اجتماعات ممکن است از نظر همکاری مرد با اشکاالتی همراه باشد

 .کاندوم می تواند بوسیله ناخن یا سایر اشیاء تیز پاره شوند و از اینرو غیر قابل استفاده گردند

 .شود ماده اسپرم کش موجود در کاندوم ها در بعضی خانمها و آقایان ممکن است موجب حساسیت

 در چه افرادی مناسب است

کاندوم روش پیشگیری از بارداری مناسب برای بسیاری از مردان است زمانی که زوجین نیاز به محافظت 

و یا در ماههای   IUDبیشتر ضمن استفاده از یک روش پیشگیری دارند مانند ماه اول پس از گذاشتن 

 .کاندوم روش انتخابی خوبی می باشد( بستن لوله در مرد) اول پس از انجام عمل وازکتومی 

 

 چگونگی استفاده از کاندوم

فرد در هر مقاربت از یک کاندوم استفاده کند پس از خارج کردن کاندوم از بسته می بایست آن را به 

فضای کوچک در نوک کاندوم خالی می ماند تا اسپرم  همان صورت بر روی آلت در حال نعوظ کشید یک

 .در آن جمع شود

پس از پوشانده . کاندوم باید با دقت روی آلت در حال نعوظ کشیده شود به طوریکه کامال آلت را بپوشاند

 .مقاربت می تواند انجام شود( تا قاعده) شدن کامل آلت 

لوگیری از سر خوردن کاندوم، باید در حالیکه آلت برای ج) بالفاصله پس از انزال باید آلت خارج شود 

 (. هنوز در حال نعوظ است با گرفتن کاندوم آلت را خارج نمود

 از هر کاندوم باید فقط یکبار استفاده کرد

 پس از مصرف کاندوم را باید در یک تکه کاغذ پیچید و دور انداخت 

 .باشددر هنگام استفاده از کاندوم دقت کنید که کاندوم پاره ن

 : یاد آوری 

اگر با مواد اسپرمسید مصرف شود موثر تر خواهد بود در صورت تمایل به نرم شدن بیشتر کاندوم نیز می 

زوج نباید جهت نرم کردن کاندوم از روغن ، وازلین و غیره . توان از ژل یا کفهای کنتراسپتیو استفاده نمود

 .نده و باعث خرابی آن می شوداستفاده نماید زیرا این مواد به کاندوم آسیب رسا

 پیگیری و قطع روش 

اگر زوج در مصرف کاندوم مشکل داشته باشند و یا در هنگام مصرف آن احتمال پارگی کاندوم را بدهند 

درمانی مراجعه نمایند کاندوم تا زمانی موثر خواهد بود که فرد در  –می بایست سریعا به مراکز بهداشتی 

 .باشد از آن استفاده کند هر زمان که نزدیکی داشته

 طرز نگهداری کاندوم

کاندوم را باید دور از نورو حرارت و رطوبت نگهداری کرد زیرا این عوامل سبب خرابی کاندوم شده و 

 .احتمال پارگی و سوراخ شدن آن را زیاد می کند

کاندوم هایی که چسبناک قبل از استفاده از کاندوم دائما باید به تاریخ انقضای آن توجه شود و از استفاده 

                                      .و شکننده شده اند باید پرهیز کرد زیرا احتمال پارگی آنها زیاد است
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 IUDدستگاه داخل رحمی یا 

IUD    یک وسیله سالم، موثر و برگشت پذیر پیشگیری از بارداری است این وسیله مناسب خانمهایی می

یک وسیله کوچک از جنس پالستیک و فلز مس   T IUDباشد که شرایط استفاده از آن را دارا هستند

معموال در این وسیله توسط پزشک و یا ماما .که در داخل رحم قرار گرفته و از بارداری جلوگیری می کند

 .روزهای اول قاعدگی در داخل رحم کار گذاشته می شود

 : IUDمکانیسم عمل 

شناخته نشده است ولی مطالعات اخیر ترکیبی از مکانیسم های مختلف ذیل را علت عمل  "حقیقتا  

 .پیشگیری از بارداری این وسیله داشته اند

 زنممانعت از مهاجرت اسپرم به قسمت فوقانی دستگاه تناسلی  -1

 ممانعت از عمل لقاح -9

 نامناسب کردن محیط رحم برای النه گزینی  -1

میزان اثر بخشی آی یو دی بستگی به نوع آیو دی مصرفی، مهارت شخص گذارنده و پیگیری شخص 

یک روش مناسب پیشگیری از بارداری برای بسیاری از خانمها می   IUD.دارد  IUDاستفاده کننده از 

ی که تعداد فرزند دلخواه خود را داشته و دیگر تمایلی به بچه دار شدن ندارند و خانمهای: باشد بطور مثال 

 .لی مایل به استفاده از روشهای دائمی و یا روش های جراحی نیستند

 

  
 

          IUDموارد منع مصرف   

 حاملگی یا احتمال آن  -1

 عفونت حاد دستگاه تناسلی  -9

 خونریزی غیر عادی رحمی که علت آن را نشناخته اند -1

 سرطانهای مربوط به دستگاه  تناسلی  -1

 بیماری رحمی مانند فیبروم -5

 سابقه حاملگی خارج رحمی  -7

 ابتال به بیماریهای انعقادی  -6

 طوالنی مدت و دردناکسابقه خونریزیهای زیاد در هنگام قاعدگی و قاعدگیهای  -1

 ابتال به کم خونی  -9
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 IUDمزایا وفواید 

1- IUD    یک وسیله پیشگیری از بارداری موثر و طوالنی مدت است (  بر حسب نوعIUD  ) مدت اثر

سال از باروری جلوگیری  11تا  1جلوگیری از بارداری این وسیله متفاوت است بطور مثال انواع مسی آن 

 .می کند

زن استفاده کنند از این وسیله در  111بطور متوسط از هر ) کم می باشد   IUDملگی با احتمال حا -9

 ( است% 5/1تا  5طول یکسال  

 بر روی حاملگی بعدی آثار زیانبار ندارد -1

 .قدرت باروری بازگشته و حاملگی بطور طبیعی صورت می گیرد   IUDبعد از خارج کردن  -1

 .تفاده از آن بسیار ناچیر استدخالت مصرف کنده در نحوه اس -5

 .کار گذاشتن و خارج کردن آن سریع و راحت است -7

6- IUD   یک روش پیشگیری از بارداری است که در زمان شیر دهی نیز بدون آنکه بر روی شیردهی

 .تاثیر بگذارد می تواند مورد استفاده قرار گیرد

 در امر نزدیکی دخالتی ندارد -1

 .اص یا بخاطر سپردن زمان، نظیر موارد مصرف قرص ها را نداردنیاز به فعالیتی خ -9

 IUDزمان و چگونگی گذاشتن 

IUD   را در هر زمانی که حاملگی وجود نداشته باشد می توان گذاشت ولی بهتر است برای اطمینان از

 )،احتمال حاملگی وجود نداشته باشد در روزهای خونریزی قاعدگی   IUDاینکه در زمان گذاشتن 

 .راحت تر است  IUDگذاشته شود عالوه بر آن در این روزها گذاشتن ( 9-5روزهای  

هفته پس از زایمان  1تا  7استفاده کند بهتر است  IUDدر خانمی که زایمان کرده و مایل است از 

IUD  گذاشته شود اگر زایمان به صورت سزاربن باشد گذاردنIUD  هفته مانعی ندارد 7تا  1پس از. 

هفته  19در صورتیکه سقط باالی  ،را در رحم قرار داد IUDهفته بالفاصله می توان  19بعد از سقط زیر 

 .را در رحم قرار داد IUDهفته بعد از آن می توان   1-7 ،باشد

دهانه رحم بایستی با انجام آزمایش تشخیص سرطان دهانه رحم از سالمت  IUDقبل از گذاشتن 

سانتی متر از این نخ از  IUD ، 9نخی وجود دارد که بعد از گذاشتن   IUDهر در انتهای .اطمینان یافت

در روز گذاشتن این وسیله به خانمها آموزش داده می شود که چطور باید هر . دهانه رحم بیرون می ماند 

اگر نخ لمس . و موقعیت درست آن اطمینان پیدا کنندIUDچند وقت یکبار نخ را لمس کنند تا از وجود 

خود بخود خارج شده و یا در داخل رحم جابجا شده باشد بنابراین اگر نخ  IUDود احتمال دارد که نش

IUD  لمس نشد می بایست به مرکزی که در آنIUD گذاشته شده است مراجعه نمود . 

ایین شکم که پممکن است فرد دچار مشکالتی شود مثال درد در ناحیه  IUDس از گذاشتن پدر ماه اول 

ن کپسول مفنامیک اسید و یا کمپرس آب گرم بهبود می یابد و یا خونریزی قاعدگی ممکن است با خورد

ا در ماه اول دچار لکه بینی شود که معموال با استراحت و خوردن قرص آهن و یافزایش یابد و  یکم

هت زوج بهتر است به ج ، IUDدر ماه اول گذاشتن .ود می یابدباطمینان به خانم در ماههای بعد به
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 1-11بعد از )  ،IUDبعد از اتمام اثر .ی دیگر نیز استفاده نمایندراطمینان از یک روش پیشگیری از باردا

 .دیگری را جایگزین کرد IUDمی توان آن را خارج و ( سال 

 
 

 : IUDعالئم هشدار دهنده در خصوص استفاده کنندگان از 

 IUDباید مراقب بود تا در صورت بروز هر یک از موارد زیر به مرکزی که در آن  IUDبعد از گذاشتن 

 . گذاشته شده است مراجعه شود

 عقب افتادن قاعدگی  -1

 هفته  11تا  1و ادامه خونریزیها بیش از  یلکه بین -9

 بروز دردهای شکمی  -1

 ترشح غیر عادی و عفونت  -1

 احساس کسالت و تب و لرز -5

 (شدن نخ ناپدید)  IUDلمس نشدن نخ  -7

 NFP (normal family planning)طبیعی یا (rhytmic)روش دوره ای یا

اساس روش طبیعی این است که اگر  در روزهایی که تخمک آزاد شده و قابلیت باروری دارد نزدیکی 

 احتمال باروری در چه روزهایی پایین است؟.صورت نگیرد حاملگی رخ نخواهد داد

 :روشهای تعیین زمان تخمک گذاری

 B.B.Tاندازه گیری درجه حرارت 

دجه سانتیگراد 1/1-/19درجه فارنهایت یا 1/1-7/1هنگامی که اووالسیون رخ می دهد درجه حرارت 

روز بعد از تخمک 1روز باال می ماند که نشانه تخمک گذاری است وبنابراین تا  1افزایش می یابد و 

البته برای اطمینان کامل ، هنگام استفاده از .گیرد گذاری که درجه حرارت باال رفته نبایدنزدیکی صورت 

روز بعد از باال رفتن درجه حرارت  1این روش عده ای معتقد هستند که بهتر است از اتمام خونریزی تا 

 (ویلیامز.)نزدیکی صورت نگیرد

  BILLINGSبررسی ترشحات دهانه رحم یا روش 
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ت  سرویکس غلیظ وچسبنده است و در حدود با توجه به اینکه قبل و بعد از تخمک گذاری ترشحا

روز بعد از  1تخمک گذاری ترشحات رقیق و آبکی می شود ،توصیه می گردد که از اتمام خونریزی تا 

 .ترشحات رقیق نزدیکی نکند

   CALENDARروش تقویمی یا  

نسان فقط تخمک ا.روز قبل از عادت ماهیانه بعدی یک تخمک از تخمدان آزاد می شود 11به طور کلی  

روز در دستگاه 6اما اسپرم می تواند تا.ساعت پس از تخمک گذاری برای لقاح مناسب است 91برای 

ساعت قابلیت باروری خود را از دست میدهد در 11بعد از "تناسلی زن زنده بماند هر چند که اکثرا

 قوع حاملگی کم استروز  بعد از زمان تخمک گداری مقاربت انجام نشود ،احتمال و1روزقبل  و1صورتیکه

ن روز تخمک گذاری در خانمها بسیار مشکل و متغیر است استفاده از این روش بسیار یاز آنجا که تعی. 

دشوار بوده و به هیچ وجه توصیه نمی شود ولی روی هم رفته در بین دو عادت چند روز بعد و قبل از 

مدت  (اوایل و اواخر )بقیه اوقاتخطرناک است و ( روزه 91سیکل  17تا  19از روز ) تخمک گذاری 

 .مطمئنی تلقی می شود

 : معایب روش ریتمیك

 . ضریب شکست باال ی این روش و ممنوعیت نزدیکی در روزهای خطر از معایب این روش است

 :روش منقطع

ن خارج کرده بطوری ژدر این روش مرد پس از نزدیکی قبل از اینکه انزال انجام شود آلت تناسلی را از وا

با اینکه قرنهاست این روش مورد استفاده قرار میگیرد . که انزال دور از دستگاه تناسلی زن انجام می گیرد 

به . می شود... عث ناراحتی روحی و اولی بخاطر ضریب شکست باال و اینکه گاهی در بعضی از اقایان ب

ترشحات مرد که  نقطه ضعف عمده این روش آن است که ممکن است.گرددمدت طوالنی توصیه نمی 

پیش از آمیزش دفع می شود ،دارای اسپرم باشد و برای ایجاد بارداری حتی یک قطره از مایع منی کفایت 

می کند ،گذشته از این با کوچکترین اشتباه در تعیین زمان خروج آلت مرد، ممکن است مقداری اسپرم 

  |.مرد در واژن بریزد و باعث بارداری شود

 :مزایا

 داردهزینه ای ن-

 احتیاجی به وسیله یا ماده شیمیایی نیست -

 :معایب

این روش عارضه خاصی ندارد ولی قطع مقاربت از نظر روحی و روانی برای زن ومرد تاثیر دارد و بهتر -

 . است همراه روشهای دیگر استفاده شود ،مثال روش ریتمیک

 گیری از باردارییاروش اورژانس پیش(فرصت طالیی ) دستور العمل قرص صبح روز بعد 

همه می خواهند بدانند که آیا پس از یک نزدیکی مشکوک به حاملگی، راهی برای جلوگیری از حاملگی 

 ناخواسته وجود دارد یا نه؟خوشبختانه بله 

استفاده می کنند در , خانمهایی که از روشهای طبیعی و یا برخی از روشهای موقت پیشگیری از بارداری

عدد  1می توانند , روز از این نزدیکی نگذشته باشد 1به شرط اینکه بیش از  صورت شک به حاملگی و
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 19سفید را یکجابخورند و سپس   HDعدد قرص بارداری  9رنگ زرد و یا    LDقرص ضد بارداری 

این کار .مهلت دارید( ساعت  69) ر وز 1به یاد داشته باشید که فقط . ساعت بعد همین کار را تکرار کنند

ه زودتر شروع کنید بهتر است مثال بالفاصله پس از نزدیکی بهتر است از فردا صبح و فردا صبح را هر چ

 .روز بعد است 9بهتر از 

درصد می باشد  که با فاصله  96-91"موفقیت این روش در پیشگیری از حاملگی بسیار باال و حدودا 

هرچه فاصله زمانی تماس جنی تا .رد زمانی تماس جنسی تا آغاز استفاده از زوش ارتباط قابل توجهی دا

, چند روز پس از مصرف قرصها .  آغاز استفاده از زوش کوتاه تر باشد ،اثر بخشی آن بیشتر خواهد بود

 .خونریزی مانند عادت ماهانه اتفاق می افتد که عالمت موثر بودن قرصها است

کاهش آن می توانید از داروهای  وجود حالت تهوع و استفراغ همراه با این روش امری طبیعی است برای

ساعت پس از مصرف هر قرص جلوگیری از یک داروی 1-7ضد استفراغ استفاده کنیدبهتر است قبل و 

به یاد داشته باشید که این روش پیشگیری دائمی نیست و . ضد تهوع مانند دیفن هیدرامین استفاده شود

 .دبار در سال تکرار شو( 1یا  1) نباید بیش از چند بار 

 

 مکانیسم اثر

 تاثیر بر مخاط رحم-1

 اختالل در حرکت لوله ها-9

 جلو گیر ی از تخمک گذاری   -1

 

 دستور العمل قرص صبح روز بعد

 

 روز مهلت دارید 3

 عدد 8مجموعا  دی. عدد ال  4 ساعت بعد 21 دی. عدد الی  4

 عدد 4مجموعا  دی.عدد اچ  1 ساعت بعد 21 دی.عدد اچ  1

 عدد 8مجموعا  عددتری فازیک4 ساعت بعد 21 فازیکعددتری 4

 عدد 1مجموعا  عدد لونورجسترل2 ساعت بعد 21 عدد لونورجسترل2

 

در صورتیکه خانم به دلیلی از قرص نتواند استفاده کند تا یک هفته بعد از نزدیکی مشکوک می توان با  

 .از حاملگی جلوگیری کرد  IUDگذاشتن 

          

 (توبکتومی) زنان  لوله بستن در
لوله بستن در زنان یک روش دائمی جلوگیری از بارداری در زن است در این روش لوله های رحمی 

. مسدود می شود و در نتیجه از برخورد تخمک با اسپرم جلوگیری میکند و لقاح صورت نمی گیرد 

 .کسانی باید از این روش استفاده کنند که واقعا قصد بچه دار شدن ندارند

 .مفید است%  99لوله بستن   -1: مزایا



 189 

 .عمل لوله بستن آسان و سریع است -9

 .با این کار نگرانی ازحاملگی ناخواسته از بین می رود -1

 .بالفاصله بعد از عمل ، جهت پیشگیری موثر است -1

 : نحوه بستن لوله ها

 . سکوپی انجام می شودبستن لوله روشی دائمی است که با روش مینی الپاراتومی و یا الپارو

سانتی متر باالی  5در الپاراتومی ابتدا پزشک یک برش کوچک بر روی شکم ایجاد می کند که معموال  -ا

 .استخوان عانه می باشد

سانتی متر در روی شکم زیر ناف داده میشود و لوله الپاروسکوپ  5/1الپاروسکوپی یک برش کوچک  -9

لوله های رحمی را با استفاده ازحلقه،کوتروکلیپس مسدود می  را از محل برش وارد شکم می کنند و

 .کنند

این عمل ساده است و حدود  . با بستن لوله ها اسپرم نمی تواند از لوله عبور کند و لقاح صورت نمیگیرد

در حین عمل بیحسی موضعی یا بیهوشی عمومی داده می شود که با این . دقیقه طول می کشد 11-15

هفته از  9بعد از . نمی شود و معموال بعد از چند ساعت فرد را می توان مرخص کرد کار دردی احساس

عمل زن می تواند فعالیت جنسی داشته باشدو یک هفته بعد از عمل بایدجهت ویزیت محل بخیه به 

 .پزشک مراجعه کند

مدت عمل و از آنجایی که عمل بستن لوله در زن احتیاج به باز کردن محوطه شکم و بیهوشی دارد و 

لذا در شرایطی که زوجین به طور قطع تصمیم به پیشگیری . عوارض پس از آن بیش از وازکتومی است 

از بارداری گرفته اند و روش بستن لوله را ترجیح می دهند بهتر است این عمل بر روی مرد صورت 

فورا به پزشک مراجعه  در صورت بروز تب،لرز،ترشح غیر معمول رحمی یا خونریزی بعد از عمل باید.گیرد

 .شود

 :عوارض

تاکنون بستن لولهای رحمی در زنان با هیچ عارضه شناخته شده ای همراه نبوده است ولی ممکن است 

 ،زنان بعد از لوله بستن با تغییرات سیکل قاعدگی ،کیست تخمدان وحاملگی خارج از رحم مواجه شوند

 :توبکتومی برای چه کسانی مناسب تر است
 خانمهایی که بارداری برای سالمت آنها خطرناک است *

 زوج هایی که به هیچ وجه تمایل به بچه دار شدن ندارند*

 زوجهایی که به هیچ وجه قادر به استفاده از سایر روشهای پیشگیری از بارداری نیستند*

 :موارد منع مصرف

 حاملگی *

 عفونت های فعال وحاد لگنی*

 دالیل پزشکی عدم تحمل به  بیهوشی به *

 :نکات مهم 

 بهتر است تاپس از اولین قاعدگی بعد از عمل از نزدیکی خودداری شود*
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 تا یک هفته بعد از عمل بایستی از انجام کارهای سنگین خودداری کرد*

 :زمان انجام عمل توبکتومی

امکان پذیر  در صورت اطمینان از باردار نبودن بستن لوله های رحمی در هر زمانی از سیکل قاعدگی-1

 .(در دو هفته اول سیکل قاعدگی دوره زمانی مناسبی است)است 

 پس از زایمان طبیعی-9

 هنگام سزارین-1

 (وازکتومی ) بستن لوله در مردان 
وازکتومی عبارت است از قطع لوله منی در مرد که توسط عمل جراحی ساده و مطمئن درمدتی کوتاه 

از  "موثرترین روش پیشگیری از بارداری است که به ویژه اخیرااین روش آسانترین و . انجام می گیرد

 .طریق عملی بسیار ساده و بدون استفاده از تیغ جراحی انجام میگیرد و نیاز به بخیه زدن ندارد

مراجعین انجام این روش . این روش به هیچ وجه تمایالت و فعالیت جنسی و صفات مردانه را کم نمیکند

وره ای کامل برای یک تصمیم گیری دقیق و با حوصله و آگاهانه نیازدارند و حتما بیش از هر چیز به مشا

بدین منظور در . قبل ازعمل باید تمام اطالعات مربوط به این روش در اختیار آنها قرار گرفته باشد

مراکزی که وازکتومی انجام می شود می بایست پیش از عمل با داوطلبین انجام این روش مشاوره شود و 

نظیر کپسولهای ) اگر احتماال در آینده تصمیم به بچه دار شدن دارند بهتر است از روشهای طوالنی مدت 

 .استفاده کنند( کاشتنی در زن 

 

 وازکتومی برای چه کسانی

 .افرادی که می خواهند از روشی استفاده کنند که با فعالیت جنسی آنها تداخلی نداشته باشد -1

 .ندارند تصمیم به بچه دار شدن مجدد -9

 .به دالیل پزشکی نمی خواهند بچه دار شوند -1

 .به علت سهولت و نداشتن عوارض، وازکتومی را بر لوله بستن در همسرشان ترجیح می دهند -1

 :وازکتومی چگونه از حاملگی جلوگیری می کند

   سلولهای جنسی نر در بیضه ساخته می شوند و از طریق لوله های منی بر راست و چپ واردمایع منی

لوله مسدود می شود بنابراین اسپرم ها قادر به عبور نبوده و حاملگی صورت  9می شوند در وازکتومی این 

 .نمی گیرد

در وازکتومی بدون تیغ جراحی که با بیحسی موضعی انجام می شود پس از بیحس کردن موضع، سوراخ 

ارج شده و قسمتی از آنها قطع کوچکی روی پوست ایجاد شده و از طریق این سوراخ لوله های منی بر خ

و پس از عمل بدون آنکه نیازی به بخیه باشد، محل پانسمان می گردد و سوراخ ایجاد . و جدا می شود

 .ساعت ترمیم و محو می شود  11شده حداکثر ظرف 

در حین عمل ،داوطلب تنها زمانی درد مختصری احساس می کند که ماده بیحسی تزریق می شود و پس 

 .هیچ دردی احساس نمی شود از تزریق
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ساعت پس از عمل بایستی  91دقیقه انجام می شود و تا  11تا  6 بطور متوسط این عمل در مدت

استراحت کند و از انجام کارهای سنگین تا یک هفته پرهیز کند و اگر کار روزمره او سنگین نیست زودتر 

 .از این مدت می تواند به کار خود باز گردد

 وازکتومی این روش از حاملگی جلوگیری می کند؟ چه مدت بعد از

بالفاصله بعد از وازکتومی این روش از حاملگی جلوگیری نمی کند و تا مدتی که در لوله ها و کیسه منی 

 91ماه ویا 9بر، سلولهای جنسی نر وجود دارد، احتمال حاملگی هست ،پس از انجام این عمل، برای مدت 

 .ای دیگر پیشگیری استفاده کردبار انزال می بایست از روشه

 :پیگیری

اولین .بعد از وازکتومی با انجام تستهای آزمایشگاهی جهت شمارش اسپرم می توان اطمینان حاصل کرد 

ماه  1آزمایش برای آگاهی از فقدان سلول جنسی دو ماه بعد از عمل انجام می شود و برای کنترل بیشتر 

 .می شودماه پس از عمل باز آزمایش تکرار  7و 

 .رعایت نکات زیر به بهبودی سریعتر کمک می کند

 .پس از عمل از کیسه یخ یا کمپرس استفاده کنید تا درد و ورم کم شود

 .فعالیت سنگین تا یک هفته نداشته باشید

 .محل جراحی تمیز و خشک باشد

 .ساعت از عمل جراحی ،پانسمان را براحتی برداشته و حمام کنید 11بعد از 

 .درد و تورم و خونریزی مراجعه کنید در صورت

 .موارد برگشت پذیر است%  61تا  51وازکتومی در بیش از 
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