
بین عالئم  تفاوتی  اول: چه  پرسش 
سرماخوردگی و آنفلوانزا وجود دارد 
مبتال  به کدام یک  بدانیم  از کجا  و 

شده ایم؟ 228****0917

پرسش دوم: مادربزرگم در تلویزیون 
شنیده افراد باالی 60 سال باید واکسن 
پیشگیری از امراض تزریق کنند که 
آنفلوانزاست.  واکسن  آن  از  نوعی 
آیا همه  دقیقا چیست؟  این واکسن 
کنند؟  تزریق  را  آن  باید  سالمندان 
افرادی که عمل قلب باز انجام داده اند، 
چطور؟ کدام نوع واکسن از همه بهتر 
است؟ آیا می توان واکسن را خرید و در 
خانه تزریق کرد؟  584****0912

پاسخ
دکتر مسعود مردانی 
فوق تخصص عفونی و 

استاد دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

پاسخ اول: دو بیماری سرماخوردگی 
باعث  که  دارند  عالئمی  آنفلوانزا  و 
از  بعضی  اما  می شود  همپوشانی شان 
عالئم آنها به گونه ای است که می توان 
آنها را از یکدیگر متمایز کرد؛ به این 
صورت که معموال در آنفلوانزا با بروز 
با بدن درد مواجه  ناگهانی تب، همراه 
می شویم و تب بیمار گاهی تا ۴۰ درجه 
در  بروز تب  می رسد.  سانتی گراد هم 
آنفلوانزا بسیار ناگهانی است و ساعت و 
زمان دقیق بروز آن ممکن است در ذهن 
بیمار بماند، در حالی که تب در بیماری 
سرماخوردگی به صورت تدریجی و با 
درجات پایین است و به ندرت به ۳۸ 
درجه سانتی گراد می رسد.عالمت مهم 
سرماخوردگی آبریزش بینی، عطسه و 
سرفه است، در حالی که عالمت مهم 
بدن  کوفتگی  و  درد  و  تب  آنفلوانزا، 
است. البته هر دو ممکن است سرفه و 
عطسه را داشته باشند. بدن درد عالمت 
بیماری آنفلوانزاست. باید توجه کرد حال 
بیمار آنفلوانزا بسیار بد است و نمی تواند 
بدون کمک کسی از جایش بلند شود 
و در موارد شدید در بیمارستان بستری 
می شود؛ یعنی شدت عالئم بسیار بارز 
این گونه  سرماخوردگی  در  اما  است 
آنفلوانزا  بیماری  درمان  نیست.برای 
تجویز  گیاهی  آنتی ویروس  داروی 
می شود که اگر بیمار در ۳ روز ابتدایی 
بیماری مصرف کند، بهتر پاسخ می گیرد 
اما فرد در سرماخوردگی اصال به مصرف 
آنتی بیوتیک و داروی ضدویروسی نیاز 
ندارد، مگر اینکه دچار گلودرد چرکی 
شده باشد.یادتان باشد آنفلوانزا بیماری 
تنفسی حاد واگیردار با منشاء ویروسی 
است که ویروس های آن به طور عمده از 
طریق هوا )ذرات ریز تنفسی آلوده( توسط 
سرفه و عطسه فرد بیمار منتقل می شوند 
و بیشترین زمان فعالیت آن در ماه های 
سرد سال و اوج آن در زمستان است. 
تب و لرز، درد عضالنی، درد مفاصل، 
سردرد، خستگی، سرفه، ناراحتی گلو، 
آب ریزش از بینی یا گرفتگی بینی، تهوع، 
استفراغ و اسهال در عده ای از بیماران 
از عالئم آنفلوانزاست. این عالئم ممکن 

است بیش از یک هفته طول بکشد.

بدون  که  افرادی  تمامی  دوم:  پاسخ 
توجه به سن عمل جراحی قلب انجام 
داده اند یا بیماری قلبی-ریوی دارند باید 
سالی یکبار واکسن آنفلوانزا را تزریق 
کنند. این کار برای افراد باالی 5۰ سال  
اهمیت بیشتری دارد و همه افراد باالی 
5۰ سالی که بیماری قلبی دارند باید تا 
آخر عمرشان سالی یکبار این واکسن 
را تزریق کنند. حال اگر فردی باالی 
6۰ سال داشته باشد، بهتر است همراه 
پنوموواکس  آنفلوانزا، واکسن  واکسن 
یا پنوموکک را هم برای جلوگیری از 
سینه پهلو تزریق کند.  به همه این افراد 
سرد  فصل  شروع  با  می شود  توصیه 
تزریق  را  واکسن ها  این  حتما  سال 
کنند.واکسن های آنفلوانزای موجود در 
بازار تفاوتی با هم ندارند و همه آنها 
از ویروس غیرفعال شده آنفلوانزا تهیه 
شده اند. واکسن پنوموواکس هم انواع 
مختلفی ندارد و فقط یک نمونه از آن 
همان  باید  که  است  موجود  بازار  در 
را تزریق کنید.توصیه می کنم هیچ نوع 
تزریقی در خانه انجام نشود زیرا ممکن 
است پس از تزریق حساسیتی در فرد 
ایجاد شود که نیاز به اقدامات درمانی 
خاصی الزامی شود بنابراین حتما واکسن 
و انواع تزریقات را در مراکز درمانی 

انجام دهید.

با خوانندگان      شماره هفتصدوسی ودو  شانزده آذر نودوهشت10

پرسش:  آیا انجام آزمایش ژنتیک قبل از 
ازدواج فقط مختص افرادی است که با هم 
خویشاوند هستند یا همه کسانی که قصد 
ازدواج دارند می توانند این آزمایش را انجام 
بدهند؟ صحت و درستی این آزمایش ها تا 

چه اندازه است؟ 652****0912

پاسخ
دکتر مریم رفعتی

 متخصص ژنتیک و عضو 
تیم تخصصی مرکز درمان 

ناباروری ابن سینا

پاسخ: آمارها نشان می دهد به طور میانگین، 
حدود ۴۰درصد ازدواج ها در ایران ازدواج 
فامیلی است که در برخی مناطق، به حدود ۸۰ 
درصد هم می رسد. از این رو، نگرانی زیادی 
درمورد فرزندان حاصل از ازدواج های فامیلی 
وجود دارد. به همین علت یکی از کاربردهای 
مهم علم ژنتیک در پیشگیری از معلولیت ها، 
ازدواج های خویشاوندی است  به  مربوط 
اما باید توجه داشت خطر بروز معلولیت 
در فرزندان حاصل از ازدواج خویشاوندی، 
تنها 2 برابر ازدواج های غیرعادی است، به 
طوری که در ازدواج های غیرخویشاوندی 
خطر بروز ناهنجاری های ژنتیکی در فرزند، 
ازدواج های  تا ۳ درصد و در  حدود 2/5 
خویشاوندی حدود 5 تا 6 درصد است  اما 
همین میزان خطر را نیز می توان با مشاوره 
ژنتیک، انجام آزمایش توالی یابی و مقایسه 

نتایج توالی یابی زن و شوهر کاهش داد. 
توصیه ما به همه کسانی که قصد ازدواج 
حتما  ژنتیک  مشاوره  که  است  این  دارند 
از  پیش  اگر  شود.  انجام  ازدواج  از  پیش 
ازدواج انجام نشد، پیش از اقدام به بارداری 
و اگر باز هم انجام نشده باشد، حتما حین 

بارداری انجام شود. 
دو روش پیشگیری از بروز معلولیت ها با 
امکان پذیر  ژنتیکی  از تکنیک های  استفاده 
 PGD است؛ یکی پیش از بارداری به روش
و دیگری در دوران بارداری با نمونه گیری 

از جنین و بررسی ژنتیکی نمونه. 
انجام روش PGD یا تشخیص ژنتیکی پیش 
از النه گزینی مستلزم انجام لقاح آزمایشگاهی 
یا IVF است؛ یعنی جنین ها باید در آزمایشگاه 
تشکیل شوند، یک سلول از هر جنین برداشته 
و بررسی ژنتیکی شود و در انتها جنین های 
سالم و بدون جهش به رحم خانم منتقل شوند. 
مثل ضرورت  این روش محدودیت هایی 
انجام لقاح آزمایشگاهی و صرف وقت و 
هزینه دارد اما این مزیت را دارد که دیگر 
خطر بروز معلولیت ها در جنین وجود ندارد.

روش دیگر، پیشگیری در دوران بارداری 
است. 

در این روش، زن وشوهری که قبال مشاوره 
ژنتیک انجام داده اند و خطر بروز بیماری 
یا بیماری هایی در فرزند آنها مطرح شده، 
به صورت طبیعی باردار می شوند و اوایل 
دوازدهم  یا  یازدهم  هفته  یعنی  بارداری؛ 
برای انجام آزمایش ژنتیکی مراجعه می کنند. 
در این مرحله از جنین نمونه برداری می شود 
در  شناخته شده  جهش  بررسی  از  پس  و 
داده  تشخیص  سالم  جنین  اگر  خانواده، 
بر  نه،  اگر  و  می یابد  ادامه  بارداری  شد، 
زمینه  در  کشور  موجود  مقررات  اساس 
سقط جنین درمانی، اقدام خواهد شد. البته 
این روش هم محدودیت هایی دارد. برای 
نمونه، ممکن است برخی از لحاظ اخالقی 
و اعتقادی ختم بارداری را نادرست بدانند. 
گروه  در  بیماری ها  برخی  همچنین 
نیستند  سقط درمانی  اندیکاسیون های 
بنابراین نمی توان نسبت به ختم بارداری 
اقدام کرد. در چنین مواردی، بهتر است از 
روش اول؛ یعنی تشخیص ژنتیکی پیش از 
النه گزینی جنین استفاده شود.خوشبختانه 
امروزه این تکنیک های پیشرفته در کشور 
در دسترس است و ما دیگر نیازی نداریم 
مثل چند سال قبل نمونه ها را برای بررسی 
بفرستیم و هزینه های  از کشور  به خارج 
تقریبا  کنیم.  تحمیل  خانواده ها  به  زیادی 
آنها  ژنتیکی  بیماری هایی که جهش  تمام 
شناخته شده، امروزه در کشور ما قابل بررسی 
زمینه  این  در  باید  اما  است  پیشگیری  و 
افراد  تا  شود  انجام  کافی  اطالع رسانی 
به موقع برای مشاوره ژنتیک مراجعه کنند 
مراجعه  بارداری  دوران  در  اگر  حتی  و 
می کنند، در همان ۳ ماه نخست باشد که 
بتوان در صورت بروز بیماری در جنین، 
از تولد نوزاد مبتال به معلولیت پیشگیری 
تولد  خطر  می کنند  فکر  مردم  کرد.اغلب 
فرزندان معلول در ازدواج های خویشاوندی 
حتمی یا خیلی زیاد است، در حالی که تنها 
حدود 5 تا 6 درصد خطر بروز معلولیت در 
فرزند حاصل از ازدواج فامیلی وجود دارد. 
همچنین همسرانی که خویشاوند نیستند، 
نباید خود را بی نیاز از مشاوره ژنتیک بدانند و 
در صورت وجود سابقه معلولیت در خانواده 
باید  ناباروری،  و  مکرر  سقط  داشتن  یا 
مشاوره ژنتیک انجام دهند. گاهی همسران 
بیماری ای را به جنسیت نسبت می دهند. 
برای نمونه، دو دختر نابینا دارند و گمان 
می کنند اگر فرزند بعدی پسر باشد، نابینا 
نخواهد بود، در حالی که اگرچه ما برخی 

بیماری های وابسته به جنسیت در ژنتیک 
داریم که اتفاقا اغلب هم در پسران بروز 
می کند، تشخیص این مساله فقط در توان 
متخصص است و فقط متخصص ژنتیک 
آزمایش های  و  انجام مشاوره  با  می تواند 
الزم، این تشخیص را مطرح کند.تا پیش 
از دو دهه قبل، به نظر می رسید از تکرار 
بیماری ها و معلولیت ها در نسل های مختلف 
گریزی نیست و افراد و خانواده های بسیاری 
با انواع معلولیت ها و پیامدهای آن دست 
به گریبان بودند اما با پیشرفت علم ژنتیک 
از7۰ درصد  بیش  به تدریج مشخص شد 
ژنتیکی  علت  معلولیت ها  و  ناهنجاری ها 
دارند. شناخت جهش های ژنتیکی مرتبط 
بزرگ  تحولی  زمینه ساز  بیماری ها  این  با 
در پیشگیری از بروز معلولیت در نسل های 

آتی بود.
با  ما  قبل  سال  چند  همین  تا  همچنین 
محدودیت و نقطه ای بودن تکنیک ها مواجه 
بودیم؛ یعنی با آزمایش ژنتیکی تنها می شد 
یک یا دو قطعه از ژن را بررسی و تعیین 
توالی کرد. به همین دلیل باید برای بررسی 
متعدد  آزمایش های  مختلف  بیماری های 
انجام می شد که بسیار زمانبر و پرهزینه بود. 
بیماری  بررسی  گذشته  در  نمونه،  برای 
تاالسمی به دلیل تک ژنی بودن ساده بود 
اما در ناشنوایی بیش از 2۰۰ ژن، در نابینایی 
بیش از ۳۰۰ ژن و در معلولیت های ذهنی 
بیش از هزاران ژن شناخته شده وجود دارند 
در  ژن  تعداد  این  بررسی  گذشته  در  که 
عمل ناممکن بود ولی در چند سال اخیر 
با شکل گیری تکنیک نسل جدید توالی یابی 
یا NGS تحولی بزرگ در این عرصه ایجاد 

شده است. 
این تکنیک این امکان را در اختیار ما قرار 
داده که با یک آزمایش حدود 2۰هزار ژن 
شناخته شده انسان را بررسی کنیم. از حدود 
 7 تا   5 هزار ژن شناخته شده، حدود   2۰
هزار ژن تاکنون شناخته شده اند که جهش 
در آنها با بروز بیماری و معلولیت ارتباط 
دارد. با تکنیک  توالی یابی می توان ظرف 

چند روز تمام ژن ها را بررسی کرد.
خوشبختانه ایران یکی از پیشگامان منطقه 
در زمینه علوم و فناوری های ژنتیکی است 
و این تکنیک  با فاصله کوتاهی از مراکز 
معتبر جهانی، حدود 5 سال پیش در ایران 
کوتاهی  مدت  ظرف  و  شد  راه اندازی 
معلولیت ها  علل  تشخیص  با  توانست 
از خانواده های در معرض خطر  بسیاری 
سالم  فرزند  نعمت  از  را  معلولیت  بروز 

بهره مند کند.

و  هستم  ساله   20 دختری  اول:  پرسش 
راه  از  می توانم  آیا  دارم.  روده  کولیت 
تغذیه و رژیم درمانی بیماری ام را کنترل 

کنم؟ 722****0938

پرسش دوم: آیا نوشیدن چای گرم برای 
معده و روده مضر است؟ دمای مناسب 
برای چای و سایر مایعات چقدر باید باشد 
تا به بدن آسیب نرساند؟ 650****0911

رژیم درمانی  نظر  از  سوم:  پرسش 
معده  شدید  ریفالکس  که  فردی  برای 
می شود؟  داده  توصیه  هایی  چه  دارد 

0917****221

پرسش چهارم: آیا حذف نان و برنج در 
کاهش وزن تاثیر دارد؟ 543**0913

پاسخ
دکتر احمد اسماعیل زاده 

متخصص تغذیه و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم  

پزشکی تهران

پاسخ اول: بله، بیماری کولیت اولستراتیو 
یا کولیت اولسروز یکی از بیماری های مهم 
گوارشی است که می توان برای درمان آن 
عالوه بر مصرف داروهایی در فاز فعال بیماری 
از رژیم درمانی و استفاده از منابع غذایی حاوی 
پروبیوتیک یا مکمل های آن کمک گرفت. به 
این ترتیب حمالت بیماری بسیار کند شده 
و فاز خاموش بیماری طوالنی تر می شود. 
عالوه بر بیماران مبتال به کولیت اولسروز، 
سایر بیماران مبتال به ناراحتی های روده ای 
روده  نشانگان  به  مبتال  بیماران  جمله  از 
تحریک پذیر، بیماری کرون و... هم می توانند 
پروبیوتیک  با مصرف مواد غذایی حاوی 
یا مکمل های آن به کمتر شدن مشکالت 

خود کمک کنند. 

حتی توصیه می شود افراد در فصول سرد 
سال و فصولی که احتمال ابتال به عفونت ها، 
افزایش  روده ای  عفونت های  به خصوص 
می یابد برای آماده نگه داشتن سیستم ایمنی 
بدن و تقویت آن جهت مبارزه با عوامل بیماری زا 

مصرف پروبیوتیک ها را فراموش نکنند. 
طبق گفته یکی از محققان بزرگ دنیا در زمینه 
تغذیه، اگر می خواهید سیستم ایمنی بدنتان 
را فعال و آماده نگه دارید، مرتب ماست 
سیستم  و  روده  می تواند  ماست  بخورید. 
ایمنی بدن را بسیار خوب و قوی نگه دارد.

پاسخ دوم: بهترین دما برای مصرف انواع 
مایعات و غذاها دمای محیط است. متاسفانه 
به دلیل مصرف چای بسیار داغ شیوع سرطان 

مری و معده در کشورما زیاد است.
توصیه متخصصان تغذیه این است که از 
خوردن مایعات داغ یا حتی خیلی سرد اجتناب 
کنید و اجازه بدهید دمای نوشیدنی به دمای 
محیط برسد یا حداقل از داغی یا سردی زیاد 

بیفتد و سپس آن را استفاده کنید.

پاسخ سوم: اولین نکته ای که از نظر تغذیه ای 
به افرادی که دچار اختالل ریفالکس هستند 
توصیه می شود، این است که تجمع چربی 
در ناحیه شکمشان را کم کنند. به عبارت 
دیگر، اگر وزن بیمار باالست، آن را با رژیم 
غذایی مناسب و فعالیت بدنی پایین بیاورد. 
تاثیر  کم کردن وزن در کاهش ریفالکس 

بسزایی دارد. 
همچنین این افراد بهتر است نوشیدن چای 
زیاد و مصرف شکالت یا به طور کلی مواد 
حاوی کافئین، غذاهای تند، گوجه فرنگی، 
مرکبات، خیار، نعناع یا عرق نعناع را محدود 

کنند. 
معموال افرادی که ریفالکس را تجربه می کنند، 
نفخ هم دارند. در طب سنتی هم برای کاهش 
نعناع تجویز می شود.  یا عرق  نعناع  نفخ، 
درست است که نعناع در کاهش نفخ موثر 

است،  ولی همزمان موجب شلی اسفنگتر 
معده- مری می شود و برگشت اسید از معده 
به مری را افزایش می دهد بنابراین افرادی 
که ریفالکس دارند و این مشکل با سوزش 
قسمت فوقانی معده همراه است، بهتر است 

کمتر نعناع یا عرق نعناع بخورند.

پاسخ چهارم: نه، رژیم های غذایی نادرست و 
سرخودی که در آن مقدار نان، برنج، بیسکویت، 
کیک و شیرینی بیش از حد محدود شود، 
باعث کاهش آب بدن می شوند، نه چربی 
به راحتی  بدن. درست است که آب بدن 
و به سرعت کم می شود و در نگاه اول فرد 
احساس می کند کاهش وزن اتفاق افتاده ولی 
این کاهش در آب بدن به سرعت به حالت 
قبلی برخواهدگشت. در اغلب موارد برگشت 
وزن کاهش داده شده به این علت است. عالوه 
بر این، در صورتی که در رژیم های غذایی 
کاهش وزن، آب بدن کم شود، اختالالت 
زیادی در اعصاب و روان و پوست و مو 
ایجاد می شود بنابراین از آنجایی که مشکل 
اصلی در اضافه وزن، زیاد بودن چربی بدن 
نیز  آن  درمان  در  باید  بدن،  آب  نه  است، 

چربی بدن کم شود.
همچنین در رژیم های غذایی که در آنها برنامه 
غذایی روزانه به فرد داده و از او خواسته می شود  
هر روز غذای معینی را مصرف کند، از نظر 
علمی اعتباری ندارند. در این رژیم ها فرد مجبور 
می شود در هر روز غذایی را که از او خواسته 
شده، مصرف کند، درنتیجه بسیار اذیت می شود. 
معموال این رژیم ها دوام چندانی ندارند و فرد از 
این رژیم خسته می شود و آن را کنار می گذارد. 
در یک برنامه غذایی علمی، متخصص تغذیه 
نباید فرد را مجبور به صرف غذای خاص در 
یک روز معین کند، بلکه براساس تنوع غذایی 
که خود فرد مصرف می کند باید برنامه غذایی 
تنظیم شود تا او هر روز بتواند هر غذایی که 
دلش خواست را بخورد. در این صورت از 

ادامه رژیم هم خسته نخواهد شد.

پرسش اول: از نظر روان پزشکی یک رابطه زناشویی طبیعی و سالم 
باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ 528****0937

پرسش دوم: خانمی 36 ساله هستم و مدت  هاست رابطه زناشویی 
خوبی با همسرم نداشته ایم. البته مدتی است افسرده شده ام و از 
می تواند  مساله  این  آیا  می کنم.  استفاده  ضدافسردگی  داروهای 
تاثیرگذار باشد؟ به طور کلی چه عواملی باعث کاهش میل جنسی 

افراد می شود؟ 736****0910

پاسخ 

دکتر بهزاد قربانی
روان پزشک و عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا 

حوزه  در  »نرمال«  یا  »طبیعی«  تعریف  اول:  پاسخ 
سالمت، به ویژه سالمت جنسی دشوار است. برای اینکه رابطه ای را 
طبیعی قلمداد کنیم، نمی توانیم از معیارهایی مثل تعداد رابطه، مدت 
رابطه، شکل رابطه و... استفاده کنیم. گاهی مراجعان ما این دغدغه را 
دارند که مثال تعداد رابطه زناشویی ما در هفته کم یا زیاد است. این 
تلقی نادرست است. ما نمی توانیم فرمول یا چارچوب خاصی درباره 
مؤلفه های رابطه زناشویی تعیین کنیم، بلکه معیار ما باید رضایت و 
لذت دو طرف باشد بنابراین، اگر هر یک از دو طرف از رابطه زناشویی 
با رابطه غیرطبیعی مواجه ایم. درواقع،  حس خوبی نداشته باشد، ما 
وقتی از سالمت جنسی حرف می زنیم، مقصودمان رفاه کامل دو طرف 
در رابطه زناشویی است؛ یعنی رابطه زناشویی زن و شوهر مبتنی بر 
رضایت، خوشنودی و لذت هر دو طرف باشد، نیازهای هر دو طرف 
را برآورده کند و باعث بهبود تمام روابط حاکم بر زندگی آنها شود.

باید توجه کنیم علت اختالالت جنسی صرفا جسمی یا صرفا روانی 
نیست، بلکه ترکیبی از اینهاست. گاهی هم مؤلفه های معنوی و اجتماعی 
نظر  از  زناشویی  رابطه  در  مردان  و  زنان  درواقع،  دخیل اند.  آن  در 
فیزیولوژی و روانی با هم تفاوت دارند. برای نمونه، برای مرد آناتومی 
زن مهم است اما برای زن وجوه عاطفی مهم است و وجوه جسمی 
چندان تعیین کننده نیست یا وقتی مرد اوج لذت جنسی را تجربه کرد 
تا چند ساعت نمی تواند دوباره آن را تکرار کند  انزال رسید،  به  و 
اما زن می تواند چند ارگاسم یا اوج لذت جنسی پیاپی را تجربه کند 
بنابراین،  دو طرف باید این تفاوت های عملکردی و عاطفی را بدانند 
و درک کنند. به دلیل همین تفاوت هاست که آقایان باید تالش کنند 
ببینند و فقط در پی ارضای  رابطه زناشویی را از منظر خانم ها هم 
نیاز خود نباشند. گاهی رعایت نکات ساده، کیفیت رابطه زناشویی و 
غیرزناشویی را افزایش می دهد. برای نمونه، آقایان باید متوجه اهمیت 
پیش نوازی و معاشقه در رابطه زناشویی باشند. پیش از برقراری رابطه، 
گفتن کلمات محبت آمیز و نوازش کردن می تواند باعث تحریک خانم 
و آماده شدن او برای رابطه زناشویی شود و رابطه غیرزناشویی آنها 

را نیز بهبود بخشد.
بااهمیت  بسیار  جنسی  سالمت  حوزه  در  آموزش  نقش  این رو،  از 
است. باال بردن آگاهی همسران درباره ابعاد مختلف سالمت جسمی 
و کمک به آنها برای پی بردن به تفاوت ها و نیازهایشان، کیفیت رابطه 
را افزایش می دهد. در واقع با آگاهی، تمرین و کسب مهارت، بدون 
نیاز به پرداختن هزینه  ای، زن و مرد می توانند زندگی زناشویی بسیار 
موفقی داشته باشند. فقط الزم است وقت بیشتری صرف رابطه خود 

کننده و بکوشند آگاهی های الزم را به دست بیاورند.
باید اختالالت جنسی خود را  نکته مهم این است که زن و شوهر 
در  معموال  کنند.  اقدام  مشکل  درمان  و  رفع  برای  و  بگیرند  جدی 
صورت بروز مشکل آقایان به متخصص مردان یا اورولوژی و خانم ها 
به متخصص زنان مراجعه می کنند اما همان طور که گفته شد، علت 
اختالالت جنسی فقط عضوی یا جسمی نیست و سهم عوامل روانی 
در بروز این اختالالت زیاد است بنابراین، روند تشخیص و درمان 
اختالالت جنسی باید به صورت گروهی و با مشارکت تخصص های 
مختلف از جمله روان پزشک انجام شود تا بتوانند مشکل را از ابعاد 
مختلف بررسی کنند و در صورت لزوم مشاوره های داخلی و غدد 

نیز برایشان انجام  شود.
افت  و  میل  کاهش  روانی  علت  شایع ترین  افسردگی،  دوم:  پاسخ 
عملکرد جنسی بین همسران است. ابتال به افسردگی باعث کاهش 
میل به انجام فعالیت های شغلی و روزمره و پایین آمدن سطح انرژی 
فرد می شود بنابراین، طبیعی است که میل و کیفیت عملکرد جنسی 
فرد افسرده کاهش پیدا کند. در چنین مواردی، با درمان افسردگی، 
اختالالت جنسی نیز برطرف می شوند. در آن سوی طیف هم، قرار 
گرفتن فرد مبتال به دوقطبی در فاز یا وضعیت شیدایی می تواند باعث 
افزایش شدید میل جنسی شود که اگر اختالل دوقطبی کنترل شود، 

مشکالت جنسی نیز برطرف می شوند.
برخی بیماری های زمینه ای مانند دیابت و فشارخون باال نیز می توانند 
موجب بروز اختالالت عملکرد جنسی، مانند اختالل نعوظ در مردان 
و آنورگاسمی در زنان شوند. همچنین، مصرف برخی داروها، مانند 
بعضی داروهای کاهش دهنده فشارخون و برخی داروهای ضدافسردگی 
می تواند علت بروز اختالالت عملکرد و میل جنسی باشد. مصرف مواد 
مخدر، مواد محرک و نوشیدنی های الکلی نیز در بلندمدت می تواند 

باعث آسیب به سالمت جنسی شود.
به طورکلی، با توجه به بازنگری اخیر طبقه بندی اختالالت جنسی، 
نخست،  گروه  برشمرد؛  جسمی  مشکالت  برای  می توان  را  ۴گروه 
اختالالت میل جنسی است که می تواند به صورت کمبود یا زیادی میل 
جنسی باشد و متاسفانه اکنون در کشور، به دالیلی مثل عوض شدن 
شیوه زندگی، افزایش مشغله ها و عوامل استرس زا و سرگرم شدن افراد 
در شبکه های اجتماعی، با معضل کاهش میل جنسی روبرو هستیم. 

گروه دوم، اختالالت تحریک جنسی است که در قالب اختالالت نعوظ 
در مردان و اختالالت ترشحی در زنان بروز می کند. 

گروه سوم اختالالت ارگاسم یا اوج لذت جنسی است که به صورت 
انزال زودرس، انزال دیررس و انزال خشک در آقایان و آنورگاسمی 
در زنان بروز می یابد. در برخی منابع، انزال زودتر از یک دقیقه یا 
این  در  اما  تعریف شده  زودرس  انزال  به عنوان  دقیقه  دو  از  زودتر 
زمینه هم نمی توان معیارهای کّمی و عددی تعیین کرد. بهترین تعریف 
زودانزالی یا انزال زودرس، انزال مرد پیش از رسیدن زن به ارگاسم 
است؛ یعنی باز هم مالک ما رضایت و لذت دو طرف است. انزال 
استرس های  باشد.  داشته  روانی  و  دالیل جسمی  می تواند  زودرس 
مختلف و فانتزی های ذهنی حین رابطه از جمله علل زودانزالی  هستند 
و طیفی از درمان های دارویی، درمان های شناختی و رفتاری و آموزش 
تکنیک های مفید می تواند به حل این مشکل کمک کند.گروه آخر نیز 
اختالالت حین رابطه زناشویی است که دیسپارونی و واژینسموس 

در این گروه جا می گیرند.


