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Sexual problems 











اشکال در ُز هزحلَ اس عول جٌسی :  تعزیف  

  (desire, arousal, orgasm, and resolution)  

.کَ هاًع لذت بزدى اس عول جٌسی در یک یا ُز دّ ًفز شْد   

Sexual problems 



سًذگی شخص  اّایلهشکل جٌسی هوکي است در        

اس تجزبَ جٌسی هْفق باشذ بعذایجاد شْد یا هوکي است   

• ایجاد شْدتذریجی  یا ًاگِاًیهوکي است         

ّ گاُگاُی  ًسبیتا  کاهلهوکي است اس یک ًاتْاًی       

 هتغیز باشذ

 بعضیرا درگیز کٌذ ّ یا هحذّد بَ ُوَ فاسُا هی تْاًذ      

 اس فاسُای عول جٌسی باشذ

یا جسویهی تْاًذ دالیل        

داشتَ باشذ رّاًی   



Emotional factors 

 فاکتْرُای احساسی هؤثز بز رّابظ جٌسی:

interpersonal problems  

psychological problems within the 
individual 



• Interpersonal problems: 

  هشکالت اسدّاج یا ارتباطی

 عذم اطویٌاى

 ارتباط باس بیي شزکای جٌسی

Emotional factors 



Personal psychological problems  

 افسزدگی 

 احساس تزس یا گٌاٍ اس عول جٌسی

 سابقَ صذهات جٌسی

Emotional factors 



Psychological Factors in Sexual Problems 

(هحیظ کار ّ سًذگی) استزس سیاد  

 ارتباط هشکل دار

 ًگزاًی اس تْاى اًجام عول جٌسی

  تاریخچَ تزّهای جٌسی(تجاّس یا سًای هحارم) 

  خاًْادٍ با تابُْای جٌسی سختگیزاًَ

 تزس اسحاهلگی یا ابتال بَ بیواریِای هقاربتی حاهلگی

گٌاٍ، خشن، تزس، اضطزاب، اعتواد بَ ًفس پاییي )احساسات هٌفی 

ّ)....   

 خستگی شذیذ

  افسزدگی

 



Environmental Factors 

تذاخل بعضی فاکتْرُای هحیطی هاًع لذت عول جٌسی خْاُذ شذ 

: اس جولَ  

عذم ّجْد هحیظ خصْصی یا راحت یا اهي        

سًذگی شخصی پز هشغلَ ای       خستگی ًاشی اس کار سیاد ّ شلْغ

 کَ اًزژی السم بزای کْیتْس باقی ًگذارد

 

احساس شزیک جٌسی اس ًذاشتي ّقت کافی بزای ایجاد هحیظ     

 صویوی  ّخْدهاًی بزای پیشٌِاد دادى

حضْر بچَ ُا       

   

 





  :بیواری ُا

( نوروپاتی دیابتی، ام اس)اختالالت نورولوژیک   

 تومورها 

 بیماری های قلبی عروقی

 عدم تعادل های هورمونی

( ...نارسایی کلیوی، کبدی، الکلیسم،)بیماری های مزمن   

  .....(بندرت ترشیاری  سیفلیس و)سایر 

 

Physical factors contributing to sexual problems  
 



:داروها  
 آنتی هایپرتنسیو ها،

 آنتی هیستامین ها، 

( آنتی دپرسانها)بعضی داروهای سایکوتراپیوتیک  

 الکل، نیکوتین، نارکوتیک ها، 

صدمات به ناحیه کمر، پروستات بزرگ شده : سایر

...و  

 

Physical factors  
 



 

 

Sexual 
Problems 
In men 

 
 

پاسخ جنسی یک پروسه پیچیده و مالتی فاکتولایر است 
 در نتیجه دالیل دیسفانکشن جنسی نیز بسیار متعدد است



 (عدم ترشح کافی تستوسترون توسط گنادها)هایپو گنادیسم   

 (هایپو و هایپر) اختالالت تیروئیدی    

 ( سندرم کوشینگ)آسیب های آدرنال     

 که منجر به افزایش تومورهای نان کنسروس هیپوفیز 

 پروالکتین می شود

 سکته، صدمات )بیماری های متاثر کننده سیستم عصبی 

کورد، دیابت طول  ,اسپاینال مالتیپل اسکلروزیس و بیماری پارکینسون

 کشیده

 

 

 مشکالت شایع در مردان
 



 مثل جراحی صدمات بدنبال جراحی های لگن 

... پروستات،مثانه، کولون و  

 که منجر به خستگی بیماری های شدید و ناتوان کننده 

شدید می شوندمثل آمفیزم،برونشیت مزمن،بیماری قلبی، 
 سیروز، کانسرو نارسایی کلیوی

 

 

 مشکالت شایع در مردان
 





مشکالتی که مستقیما روی پنیس تاثیر می گذارند 

 مثل جراحی روی شریان ها، وریدها یااعصاب پنیس،

انحنای پنیس حین ایرکشن به دلیل پالک فیبروز )بیماری پیرونی

(باالی پنیس  

 

 مشکالت شایع در مردان
 



Peyronie's disease 
 



 هشکالت ًعْظ ًاشی اس

 آئورت که مانع جریان طبیعی خون به پنیس می  بالک

(aortic occlusion) شود    

آتروسکلروزیس شریان های خون رساننده به پنیس  

صدمات شریان ها و اعصاب پس از رادیوتراپی 

 بیماری ها و رفتارهایی که خطر مشکالت عروقی را

افزایش می دهند  مثل سیگار، فشار خون باال، دیابت، 
 کلسترول باال و مصرف دارو

صدمه وریدها 

Widower’s syn. (psychogenic erectile dysfunction) 



 مشکالت فیزیکی منجر به کویتوس دردناک

عفونت پروستات، یورتراو بیضه ها ناشی از بیماری 
 های مقاربتی مثل کالمیدیا و تبخال

  ری اکشن آلرژیک به کاندوم یا ترکیبات اسپرمیساید

بیماری پیرونی که که منجر  به یک 
 کمان دردناک در حین نعوظ می شود

 آرتریت در ناحیه پایین کمر



 
 
 

عدم تمایل جنسی 
 می تواند ناشی از

Physical 
illness  Hormonal 

abnormality 
(usually low 
testosterone 

levels),  

Medications 
that affect 

libido  

Psychological 
causes, including 
depression or 

interpersonal 
problems, which a 
therapist may help 

identify 



Premature ejaculation (PE)  اغلب ناشی ازعلل
اگر چه مشکل گاهی بدلیل اختالالت نورولوژیک،  فیزیکی نیست

 عفونت پروستات یا اورتریت است
 

Anxiety  
Guilt feelings about 

sex  

Ambivalence 
toward women  

Learned behavior pattern of 
rapid ejaculation seen with 

frequent masturbation or 

infrequent sexual activity 

 دالیل احتمالی سایکولوژیک



 
 
 Retrograde ejaculation 

 ناشی از

 جراحی
پروستات یا 

 اورترا

که  داروهایی
باعث باز ماندن 
 مثانه می شوند

با صدمه به  دیابت
اعصابی که بطور 

طبیعی مثانه را هنگام 
انزال بسته نگه می 

 دارند



 

 داروهایی که مراحل تمایل و ایرکشن را متاثر می کنند
 

 داروهای آنتی هایپرتنسیو

(اسپیرونوالکتون، تیازیدها)دیورتیکها    

  هیستامین بالکرها

(کتوکونازول)داروهای آنتی فونگال   

  داروهای آنتی دپرسانت

 داروهای شایع بدون تجویز مثل آنتی هیستامین ها و دکونژستانها

 آنتی سایکوتیک ها

  سداتیو ها

  ضد اضطراب ها

...الکل، متادون، هروئین، توبا کو و)  سوءاستفاده مواد 

 

Medication Cause Sexual Problems 





sexual problems in women 

 علل فیزیکی و پزشکی

(احساسی)علل اموشنال   

  ارتباط با همسر

 باورهای جنسی
فاکتورهای سایکولوژیک 

  و اجتماعی



 

Decreased sexual desire 
 Life stressors, emotional distress, and decline in  

household income 

Disorders of hormones (such as testosterone and  

estrogen)  

 

Use of certain prescription drugs such as SSRIs  

(Selective serotonin reuptake inhibitors) for depression,  

oral contraceptives, and chemotherapy 



Decreased sexual arousal 

 مثل اختالالت تمایل،

استرسهای اموشنال  ،تحت سوء استفادهزنان با تاریخچه  
احتمال داشتن مشکل در انگیختگی نداشتن کویتوسهای منظم و

   خود خواسته بیشتر است

آتروفی واژن شایعترین ریسک فاکتورکاهش انگیختگی فیزیکی، 
 است

که منجر به خشکی، کاهش پرخونی و عدم لغزندگی می شود   

 اغلب بدلیل کاهش استروژن و بطور شایع در یائسگی است



Decreased sexual arousal 

شاخص های فیزیکی انگیختگی 
مثل ایرکشن کلیتوریس 
ولوبریکیشن واژن دلیل 

 احساس انگیختگی نیستند

 

گاهی عالئم انگیختگی بدون 
احساس و گاهی احساس تهییج 

جنسی بدون لوبریکیشن و 
 ایرکشن وجود دارد



Sexual pain  

• Superficial dyspareunia  

اغلب ناشی ازمشکالت التهابی ژنیتال خارجی مثل وولوار وستیبوالیتیس-   

آنومالی های آناتومیک سوپرفیشیال-  

•  Deep dyspareunia  
بیماری هایی مثل آندومتریوز-  

دیورتیکول یورترا-  

جراحی لگن یا واژن-  

و گاهی هیچ علت واضحی وجود ندارد-  



•  Relationship problems,  

• a history of trauma or abuse,  

• emotional stress 
 

 

مشکالت سایکولوژیک ویا ناراحتی  واژینیسموسدر مورد 

ازعمل جنسی یا اشکال در  دخول اغلب  دلیل عمده 

 بیماری است

Sexual pain  



از مردان به هر % 31از زنان و % 43

حال شکلی از اختالالت جنسی را در یک یا 

بیشتر از مراحل عمل جنسی دارند ولی 
 خوشبختانه اغلب موارد قابل  درمان است



37 


