
Sexual function and Aging 



اغلب مردم پس از سنین میانسالی همچنان از نظر 

 جنسی فعال باقی می مانند

اما تغییرات واضحی در رفتار جنسی در هر دو 

 جنس وجود دارد

 

 Men                  Andropause (Viropause) 

 Women            Menopause 

 

 





   Changes in appearance 

   Diseases associated with ageing 

    -Atherosclerotic vascular disease 

    -Diabetes 

    -Hypertension 

    -Osteoporosis 

    -Cancers 





Andropause 
 



Male sexual behavior during aging 

یک هشحلَ طجیعی اص صًذگی ُش هشدی   ( آًذسّپبص)هٌْپْص هشداى 

  اعت        کَ هٌجش ثَ کبُش لیجیذّهی شْد

(Not permanent impotence) 

هشکل دسسعیذى یب ثبلی هبًذى دس حبلت ایشکشي کبفی *  

 ثشای اًجبم یک ایٌتش کْسط هْفك

اهکبى تبخیش اًضال*     

ًبتْاًی دس سعیذى ثَ اسگبعن*    

لبثل دسهبى اص طشیك هشبّسٍ، داسّ ّ یب طت جبیگضیي    *    



 

 عي خبصی ثشای لطع ًبگِبًی فعبلیت جٌغی ّجْد ًذاسد

 

علیشغن کبُش فعبلیت جٌغی عاللَ ّ توبیل جٌغی 
 ُوچٌبى پبیذاس اعت

 

 دس یک هطبلعَ %80اص هشداى هتبُل ثیي عٌیي 65-96
عبل ثْدًذ 80آًِب ثبالی % 28ًضدیکی داشتٌذ اگش چَ فمظ   

 





دس هشداى هغئْل ایجبد صذای ثن،تْدٍ عضالًی،الگْی  تغتْعتشّى

اعت .. هُْبی ثذى ّ صْست ّ  

:ّلتی هشداى هغي هی شًْذ  

عطح تغتْعتشّى ّ تْلیذ اعپشم ثتذسیج ششّع ثَ کبُش *   

هی کٌذ     
هشداى ًشبًَ ُبی فیضیکی ّ عبیکْلْژیک ًبشی اص ایي کبُش * 

 سا ثَ عٌْاى ثخشی اص پشّ عَ طجیعی پیش شذى تجشثَ هی کٌٌذ
 

عبلگی تخویي صدٍ هی شْد کَ عطح ُْسهْى  30پظ اص عي * 

کبُش داشتَ ثبشذ% 10تغتْعتشّى ثَ اصای ُش دَُ   





   

       Symptoms of Andropause (Male Menopause)  
             

کبُش عشعت ّ تیضی هٌتب ل          

        کبُش لذست ّ اًشژی          

 

کبُش توبیل ثَ فعبلیت ّ توشیي                      

عشق شجبًَ ّ هشکل خْاة            
      

کبُش حجن عضالت ّ افضایش چشثی ثذى          

تحشیک پزیشی خفیف تب هتْعظ          
      

              افغشدگی ّ یب کبُش اشتیبق ّرّق ثشای اًجبم اهْس سّص هشٍ صًذگی  

      

کبُش هیل جٌغی          

  کبُش حغبعیت ّ عول جٌغی       
      
   





 عوارض و نشانه ها از هر فردی به فرد دیگر متفاوت است

 مشکالت همراه با آندروپاز

افزایش خطر بیماری های کاردیو واسکوالر         

( استخوان های شکننده)استئوپوروزیس             

دیابت           

فشار خون باال                



NORMAL ANDROGEN LEVELS mean range 

Free testosterone -- men 700 ng/dl 300-1100 

Free testosterone -- women 40 ng/dl 15-70 

Free Androgen Index   70-100% 

At a free androgen index less than 50%, 
symptoms of andropause appears 



 

  (TRT)      درمردانی که  درشرف آندروپاز هستند شایعترین درمان

. جایگزینی تستوسترون است  
 

در بسیاری موارد این درمان منجر به تسکین عالئم و افزایش    

 کیفیت زندگی می شود
 

تغییر شیوه زندگی نیز روش بسیار مؤثر در تخفیف عالئم و    

ورزش، تغذیه مناسب، ترک سیگار، ) بهبود کیفیت زندگی است 

.....(کاهش استرس  

   

Treating and Preventing Andropause 







Impotence  
 

ّاژٍ ای اعت کَ ثَ ًبتْاًی یک هشد جِت سعیذى   

ّ حفظ ایشکشي کبفی پٌیظ ثشای اًجبم یک ًضدیکی 

 هْفك اطالق هی شْد
Anorgasmia,  

فمذاى لیجیذّ،ًبتْاًی دس اسضبی پبستٌش         
   



شبیعتشیي اتیْلْژی دیغفبًکشي ایشکتبیل دس هشداى هغي اعت    

:سیغک فبکتْسُبی عشّلی شبهل     
Diabetes 

Smoking  

Hypertension 

Hyperlipidemia  



Neurological diseases 

دّهیي علت شبیع دیغفبًکشي ایشکتبیل اعت     

اختالال تی کَ عیغتن پبسا عوپبتیک اعپبیٌبل کْسد     

  ًبحیَ عبکشال سا هتبثش هی کٌٌذ

اختالال تی کَ فیجشُبی اتًْْهیک آّساى هحیطی ثَ     

 پٌیظ سا هشکل داس هی کٌٌذ

لضیْى ُبی عْپشا عبکشال      

(ثغتگی ثَ عطح صذهَ)   صذهبت اعپبیٌبل کْسد       

 

 

 



Neurological diseases (cont..) 

 

  Multiple sclerosis 

  Diabetes melitus 

  Stroke 
 

  Surgical procedures like 

prostatectomy 



Psychological erectile dysfunction 

  Performance anxiety,  

  Childhood abuse,  

  Fear of STD,  

  Widower’s syndrome,  



:داسّ ُبی آًتی کْلیٌشژیک هثل        

   Anti-depresants 

   Anti-histamines 

   Anti-psycotics 

    

:داسُّبی ضذ فشبس خْى ثتب ثالکش هثل        

   Reserpine 

   Clonidine 

   Alpha-methyl dopa 



Other factors 
Hypo-gonadism 

 

Hyper & hypothyroidism 

 

Hyper-prolactinemia 

 

Chronic alcoholism 

(hypogonadism) 

 



Menopause 

 



از طرق متعددی بر سیستم بدن زنان تاثیر می گذارد استروژن  

 

 

:کاهش استروژن باعث  

خشکی واژن     

سوزش و خارش یا التهابات در سایر نقاط بدن      

(yeast infection) نازک  شدن دیواره واژن و شیوع عفونت   

   

نزدیکی دردناک                           

مشکالت مثانه                    

     



symptoms of menopause 

   hot flashes           fatigue 

night sweats, insomnia           feeling very tired and irritable 

 

  

Vaginal Dryness (vaginal atrophy)            Painful intercourse 

Spotting or bleeding after sex 

 Incontinence 
 

 Sleep disturbances  

 Health concerns 
 

 

 

  

(Bladder control problems)  



symptoms of menopause 

از زنان منوپوز کاهش یا فقدان میل و عمل جنسی را % 20-45بین 

  در واقع شایعترین شکایت زنان پست منوپوز است ذکرمی کنند 

    

Endogenous E2 levels  

مهمترین عامل پیش گویی کننده تغییر در سکچوال فانکشن می باشد   

 



 آیا تحریک جنسی در همه زنان منوپوز کاهش می یابد؟

:بعضی از زنان افزایش میل جنسی را گزارش می کنند که علت  

 

 کاهش اضطراب ناشی ازترس از حاملگی

 احساس ریلکس بودن بدلیل نداشتن مسئو لیت بچه ها 



MENOPAUSAL ENDOCRINOLOGY 

  Estrogen helps to feel heightened 

sensitivity during sexual intercourse.  

  Progesterone keeps libido up.  

  Testosterone, a male sex hormone, 

boosts sexual desire and lubricates 

vagina.  

کاهش این هورمون ها میل به نزدیکی کاهش     با    

می یابد      



PSYCHOLOGICAL FACTORS 
 

   Attitudes Towards Sex after menopause 

   Deal with mood swings,  

   Mild or major depression,  

   Feelings of guilt, unhappiness, and 

frustration 

   Certain antidepressants can also result in a 

lowered sex drive 

    Stress 



Self-Image 

 
 changes in skin and breasts 

 Incontinence  

weight gain 

 surgical menopause 



 درمان دیسپارونی ناشی از خشکی واژن

داشتن نزدیکی باعث تحریک غدد موکوسی رحم ومرطوب شدن واژن می    

 شود

Water-soluble lubricants    

استفاده از لوبریکنت ها با پایه روغن مثل وازلین احتمال عفونت را بویژه  

 در افراد با سیستم ایمنی ضعیف افزایش می دهد

 همچنین در صورت مصرف کاندوم باعث ضعیف شدن التکس می شود

Hormone Creams     

بعلت دارا بودن استروژن باعث افزایش جریان خون و حساسیت واژن و 

 ارگاسم سریعتر می شود  



 ادامه درمان منوپوز

Hormone Replacement Therapy (HRT)    

به عنوان موفقترین روش درمان عالئم منوپوز تا کنون ذکر شده اگر چه 

 نگرانی های مربوط به آن هنوز حل نشده باقی مانده است

Testosterone Replacement Therapy (TRT    (  

 دارای نقش اساسی در حل مشکل جنسی در خانم هاست ولی بعلت 

 عوارض ویریلیزیشن چندان مورد توجه نیست

مصرف کنتراسپتیو تا یکسال کامل از آخرین پرید ضروری است!!توجه  

 



Thank you 


