
 



 اختالل برانگیختگی در زنان

Female Sexual  
Arousal Disorder  

 
 

 دکتر فرشته نارنجی 

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی اراک

 دکتری تخصصی سالمت باروری



 



 چرخه طبیعی عمل جنسی در زنان

   برانگیختگی Excitement phase 

کلیتوریس می  شود جمع جنسی اندام در خون تحریک، اثر بر وقتی 

 از کننده لیز ماده مقداری ترشح لحظه همان در و می  شود سفت

 شود می شروع واژن

تیره واِژن رنگ شده، خون از پر و گشادتر تناسلی های سیاهرگ 

   .می  شود تر

قابل طور به خون فشار و نبض ضربان میزان زمان همین در 

 احساس تورم و حرارت جنسی اندامهای در رفته، باال مالحظه ای

 دوام) پالتو مرحله به تحریک مرحله از زن برانگیختگی و شده

 می  رود پیش (جنسی برانگیختگی

http://www.beytoote.com/wedlock/learn/natural-cycle-in-the-male2.html


برانگیختگی در زنان / اختالل میل   

1- کاهش عالقه جنسی/ فقدان 

1- کاهش شدت فانتزی جنسی / فقدان 

1-  فقدان یا کاهش  پاسخ جنسی  به همسر 

2-  مشکل باعث تخریب روابط شده باشد 

 ناشی از مصرف مواد یا شرایط عمومی این اختالل

 نباشد پزشکی 

 

 ماه هم ادامه داشته  6عالئم که  6تا از این  3حداقل

 باشد 



 باید توجه کرد که این اختالل 

 

یا فراگیر است یا اکتسابی 

 

 یا فراگیر است یا موقعیتی است 

 

 و باید نقش عوامل ارتباطی و فردی و مذهبی را هم در

 نظر گرفت 



General situation  

 

 افسردگي ، فقدان برانگیختگی جنسي میتواند در نتیجه

 .نیز ایجاد شود اضطراب یا استرس مزمن

  به مدت طوالني گاهي سبب پرهیز ازرابطه جنسي

  میشودتكانه هاي جنسي سركوب 

 

 

 

 



 خصتومتفقدان میل و برانگیختگی جنسی ممکن استت بیتان 

باشتتد و یتتا نشتتانه ای از بتتدتر شتتدن  نستتبت بتته شتتریک جنستتی

 .روابط بین آن دو

یا تصویر ذهنی خوبی از بدن ندارند. 

ماستکتومی ، هیسترکتومی... 

 



 اختالل برانگیختگی در زنان

Female Sexual Arousal Disorder 

 

 نتتاتوانی مستتتمر و یتتا راجعتته در کستتب و یتتا ح تتظ  یتتز
 شدن

میل وجود دارد و ی تحریک نمی شود 

ذا  کوئتوس دردناک است  

برای مرد هم  ذت بخش نیست چون واژن  یز نمی شود 

برای مرد مثل خود ارضائی با بدن دیگری است 
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Female Sexual Arousal Disorder 

 

در سه دسته ظاهر می گردد: 

1.جسمی 

2.روانی 

.ترکیبی 
 

 



 اختالل برانگیختگی در زنان

Female Sexual Arousal Disorder 

اختالل در برانگیختگی جنسی فیزیکی یا جسمی  : 

به حساس خانمها بدن مختلف نقاط طبیعی حا ت در 

 یک فیزیکی تماسهای این توسط که است فیزیکی تماسهای

 در اختالل نوع این در .کند می پیدا جنسی برانگیختگی زن

 برانگیختگی به منجر فیزیکی تماسهای جنسی، برانگیختگی

 شوند نمی زن جنسی



 اختالل برانگیختگی در زنان

Female Sexual Arousal 

Disorder  

 : اختالل در برانگیختگی جنسی روانی

هم مرد و هم زن با افکار، فانتزی، دیدن، شنیدن و غیره می تواند دچار 

در خانمهایی که دچار اختالل در . برانگیختگی یا تحریک جنسی شود

هستند، موارد مذبور منجر به تحریک جنسی برانگیختگی جنسی روانی 

 .نمی شوند

• 

 



 اختالل برانگیختگی در زنان

Female Sexual Arousal 

Disorder 

 :  اختالل در برانگیختگی جنسی مرکب یا ترکیبی

یعنی این خانمها نه با تماسهای فیزیکی و نه با افکار و فانتزی وارد فاز 

 . برانگیختگی جنسی سیکل جنسی نمی شوند

• 

 



  الگوی تغییرات هورمونی در سیکل جنسی ماهانه، عالوه بر میلل
جنسی، بر برانگیختگی جنسی نیز موثر است و ایل  موولود در   

 .زنان مختلف متفاوت است
      در ارزیابی بیمار باید به اختالالتلی هله سل وو هورملون هلایی

همچون تستوسترون، استروژن، پروالکتین و تیروکسیین  
 .را تحت تاثیر قرار می دهند توجه نمود

  آنتی هیستامین و یا آنتی کولی نرژیک ها مصرف داروهلای
حتماً بایلد ملورد   ( از جمله ضدافسردگی های سه حلقه ای)

 .توجه قرار گیرد

 

  مدیریت اختالل برانگیختگی



برای تشخیص صحیح و درمان مناسب اختالل در برانگیختگی جنسی پرسیدن 

:سئواالت مناسب با ادبیات مناسب خیلی کمک کننده است  

مشکل اختالل در برانگیختگی جنسی شما از کی شروع شده است؟ این مهم است که  •• 

بدانیم بیمار از بدو شروع زندگی زناشویی دارای این مشکل بوده و یا بعدها به آن مبتال 
 (.او یه یا ثانویه)شده است 

چه نوع فعا یت جنسی و چه نوع تماس فیزیکی سبب برانگیختگی جنسی در شما می • 

 .شود
اگر همسر شما بیشتر خواسته های شما را برآورده سازد باز در برانگیختگی جنسی • 

 مشکل خواهید داشت؟

 
آیا شما در حین تحریک جنسی از نظر فیزیکی و روانی برانگیختگی جنسی پیدا می • 

 کنید؟

 
آیا شما در حین یک رابطه زناشویی می توانید حواس خود را به عملکرد جنسی تمرکز • 

 کنید؟ اگر خیر چه چیزی سبب بهم خوردن این تمرکز می شود؟

 



 مهمترین علل اختالل در برانگیختگی جنسی در خانمها به قرار

 :زیر هستند

 MSدیابت و بیماریهای مزمن مثل • 

بیماریهای عروقی که جریان خون دستگاه تناسلی را مختل • 

 می کنند

 افسردگی• 

 اختالالت هورمونی• 

 عدم وجود رابطه عاط ی خوب با همسر• 



 

 شیر دادن به بچه• 

 بیماریهای هورمونی مثل بیماریهای تیروئید و درآوردن تخمدانها• 

 یائسگی• 

 استرسهای هیجانی• 

 سابقه سوء است اده جنسی• 

 آزار و اذیت جنسی• 

 آزار و اذیت فیزیکی مثل کتک خوردن• 

 سوء است اده روحی و روانی• 

 وسواس• 

 



در ایتتن حیطتته نیتتز ناآگتتاهي از فیزیو تتوژي جنستتي و عتتدم ارتبتتاط مناستتب زوجتتین ،

 .مشکل غا ب است و آگاهی بخشی نقش موثری در درمان دارد

 از نتازک شتدن ( به اشکال کرم، ژل، قرص یا رینگ واژینتال)استروژن موضعی

قرص و رینگ بتا . )مخاط واژن پیشگیری کرده و  وبریکاسیون را تسهیل می کند

توجه به اینکه سطح سرمی قابل توجهی ایجاد نمی کنند برای درمان بیماران مبتال 

 .(به کانسر پستان مورد توجه قرار گرفته اند

 

 استتت اده از ژل  وبریکانتتت محلتتول در آب، ستتاده تتترین و بتترای اغلتتب زو  هتتا در

 (تسهیل مستقیم و غیرمستقیم  وبریکاسیون. )دسترس ترین توصیه است

 



که منفی احساسات شناسایی به بینش، بر مبتنی درمانی روان 
 کند می کمک کنند می مهار را شهوانی های تکانه

 
نگرش دانش، ارزیابی برای جلسه چند در زوج یک با مالقات  

 .است مفید معموال آنها جنسی تجربیات و
 
عروقی احتقان و تناسلی دستگاه شدن لغزنده که مواردی در 

 و استروژن از استفاده :(تناسلی بودن مرده)ندارد وجود
 دیگر داروهای

درمان اختالل میل و برانگیختگی 

 جنس ی



 :درمانی سکس

 ارگاسم و مقاربت بدون مرد و زن توسط نوازش فقط هفته چند تا روز چند برای 

لوبریکانت از واژن خشکی و نیاز درصورت باال، زن) ارگاسم بدون دخول 

 توجه خودش لذت به باید بیشتر تمرینات این در زن تدریجی، دخول شود، استفاده

 و باشد داشته وجود استراحت مقداری باید مرد، زیاد تحریک صورت در کند،

 (دخول دوباره

ارگاسم و نزدیکی 

ارضاء به اندازه از بیش توجه بعلت جنسی میلی کم به مبتال زنان از بسیاری 

 ارزشهای که آموخت باید آنان به .شوند می غافل خود تمایالت از شوهرشان

 خواست به احترام و دوستی شوهر دیگران، نیازهای برآوردن چون تاییدی مورد

 به اعتنایی بی و توجهی بی و شخصی نیازهای از غفلت معنی به لزوما او های

 .نیست انسانی معمول امیال

است اختالل این علل از یک قدیمی ساالرانه مرد فرهنگ.  



آنها زنان متقابل جنسی لذت و همراهی بدانند باید نیز مردان 
 .شود می خودشان جنسی لذات شدن دوچندان باعث

 
 اوقات گاهی  .است همسر از تنفر میلی بی دلیل اوقات گاهی 

  دست یا ناراحتی و خشم میلی بی علت داند نمی نیز زن خود
  موارد این در .است شوهرشان به نسبت دودلی و تردید کم

 .کرد صحبت زنان با موضوع این با رابطه در ابتدا است الزم
 
در موثر عوامل از پوبوکوکسیژال عضالت ضعف آنجائیکه از  

   .است موثر درمان در نیز کگل تمرینات است جنسی میلی کم



 متشکرم


