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  تقديم األمين العام

اة      ي الحي رة ف ة آبي سية أهمي ة الجن ديم األزل     ،إن للوظيف ذ ق سان من تم اإلن د اه  وق
شكلة        ذه الم . بمحاولة الوصول ألسباب حدوث الضعف الجنسي والتوصل لعالج ناجع له

اليب                 ًاوقد تطور آثير   شكلة وأسباب حدوثها وأس ذه الم ا له رة مفهومن  في السنوات األخي
نعكس بصورة            .تشخيصها وعالجها   حيث إن معاناة الرجل المصاب بالضعف الجنسي ت

و و ة وه ة الزوجي ي العالق ى الطرف اآلخر ف وءًا اضحة عل ر س زداد األم ة، وي  الزوج
اد             عند دأ الرجل في االبتع ة، حيث يب ة الحياتي ى نمط العالق ما يؤثر الضعف الجنسي عل

اة                ودة في الحي ل مظاهر الم الي تق شل، وبالت ًا من الف ى الجنس خوف ؤدي إل ا ي عن آل م
ا            الزوجية، وآل ذلك يزيد من تأثير ا       زوج مم لزوجة فتبدأ هي األخرى في التباعد عن ال

  .المشكلةيؤدي إلى حدوث هوة عميقة بين الزوجين وتفاقم 

زء  سية ج صحة الجن ا أن ال سبة    آم واء بالن ة س صورة عام رد ب ن صحة الف ام م  ه
ا           ي يتعرض له . للذآور أو اإلناث، وتتأثر صحة الفرد الجنسية بالعديد من األمراض الت

اب في               وهناك العديد م   ذا الكت ن المفاهيم الخاطئة حول هذا الموضوع، لذا تكمن أهمية ه
ة للضعف    ًاأنه يتناول الموضوع بصورة موضوعية وتفصيلية موضح     األسباب المختلف

بعد وصف الصورة وذلك دوائية،  وأهرمونية  وأعصبية  وأنفسية  آانت   سواًءالجنسي،  
  .السوية

م  .  الفحوصات المتخصصة  مختلفة بما فيهااليتناول وسائل التشخيص   وهذا الكتاب    ث
س        ي ت ة الت ة المختلف ذلك األدوي ًا في العالج،    يذآر بعد ذلك خطوات العالج وآ تخدم حالي

  .لألجهزة والتدخل الجراحيباإلضافة 

   .راء سلسلة الثقافة الصحية الكتاب الفائدة المرجوة لجميع ق أن يحقق هذاونأمل

  ،،،واهللا ولي التوفيق

  بد الرحمن عبد اهللا العوضي  عالدآتور

  األمين العام                                                        
  مرآز تعريب العلوم الصحية                            

 ـج ـ 



 

 

  

  



 

 

  تقديم األمين العام المساعد

ات                ي وفي الكلي يم الجامعي العرب  الوضع المأساوي الستخدام اللغة األجنبية في التعل
ة     . الطبية والعملية آبديل عن اللغة العربية ال يعني صرف النظر عن تعلم اللغات األجنبي

ة      ر بالمعرف وم عصر يتفج صر الي ة، خصوصًا وأن الع ات األجنبي م اللغ ن تعل د م فالب
اً              ًا وتكنولوجي ًا وعلمي م ثقافي ين األم د     . وسرعة االتصال والتواصل ب د من التأآي لكن الب

ه           على أنه ليس هناك م     ر لغت ة غي اءه بلغ م أبن رة،        . جتمع واحد يعل ك آثي ى ذل ة عل واألمثل
سلندية،               سلنديون يعلمون باألي ة، واألي فاإلسرائيليون يعّلمون باللغة العبرية وهي لغة ميت

س    دثون األي ذين يتح دد ال م ع رف آ الم وال أع ي الع دثون  !!لندية ف ذين يتح دد ال ؟، أو ع
ت        ا مازال ل لكنه دمرة بالكام رب م ن الح ت م ام خرج رف أن فيتن ا يع ة، وآلن الفيتنامي

  .متمسكة بلغتها وهويتها
سية دامت        )هوش منه(لقد أصدر   رغم من أن الفرن ى ال شاملة عل ة ال  تعليماته بالفتنم

ن  ر م ام )80(أآث ي فيتن ًا ف دما عارض أ. عام ة وعن يم بالفيتنامي ة الطب التعل اتذة آلي س
 العدول أو إعطاءهم مدة آافية للتحول إلى اللغة الفيتنامية أجابهم )هوش منه(وطلبوا من 

م     ةبالتدريس بالفيتنامية بعد سن    ذي حدث            .  واحدة فقط مهلة له الموقف ال ك ب ا ذل و قارن ول
ة        دريس باللغ ر الت ى تغيي ة عل ات    مع مسؤول عربي ُطلب منه الموافق ة في آلي اإلنجليزي

ة             دريس بالعربي ابهم  ! الهندسة والعلوم واالقتصاد، بعد أن شكا إليه األساتذة طالبين الت أج
ن      دة س ة لم ة العربي دريس باللغ م الت سمح له ه ي تخدام    ةبأن دأ اس ى أن يب ط عل دة فق  واح

ي          .!! اإلنجليزية في السنوات القادمة    ه، وب ه وهويت ن من   هذه المفارقة بين من يتمسك بلغت
اك      يس هن ة، فل يسعى إلهمال لغته والتمسك بلغة الغير، مفارقة تدعو إلى العجب والغراب

  .ما يبرر إهمال اللغة األم
 ،،،واهللا ولي التوفيق

   يعقوب أحمد الشراحالدآتور

  األمين العام المساعد                                                          

  ةحيمرآز تعريب العلوم الص                                                         

  ـهــ  



 

 



 

 

  المؤلف في سطور

  البارد محمدحسان عدنان الدآتور •

 .سوري الجنسية -

 .1965ولد في مدينة دمشق  -

 .)1990(عام  بوخارست  ـوس الطب العام والجراحةلوريا بكحاصل على -

 .)1996(بولية عام  جراحة المسالك الماجستير فيال على شهادة حاصل -

   . دولة الكويتاختصاصي جراحة المسالك البولية ـ يعمل حاليًا -
  
 

  

  

  

  

  ـزـ  



 

 



 

 

  مقدمة المؤلف

شترآة   اة الم ات الحي ن مقوم رأة م ل والم ين الرج سية ب ة الجن اس ،إن العالق ل أس  ب
  .الحياة الزوجية فإذا اختلت تهاوت هذه العالقة المقدسة واختلت معها النظم العائلية

ام      إن أول  وجدت  . م. ق)2000 ( وصف لحالة الضعف الجنسي عند الرجال آانت ع
دماء د المصريين الق ردي عن ى ورق الب د وصف نوع،مطبوعة عل ن من الضعف ا وق

ة    ، الرجل القيام بالجماع    ال يستطيع   نوع عادي حيث   ،الجنسي وفي   ، ونوع خارق للطبيع
ستطيع الرجل ة ال ي ذه الحال ل شه سبب عم اع ب ام بالجم إن  .يطان أو سحر القي ًا ف الحق

ة                     سي في األوساط الثري واع الضعف الجن د من أن شرح العدي ام ب تنتج أن    ،أُبقراط ق  واس
ديهم ضعف        ،اإلآثار من رآوب الخيل آان سبب الضعف الجنسي        م يكن ل  وأن الفقراء ل

  .جنسي ألنهم آانوا يتنقلون على األقدام

ة          د حدد أرسطو ثالث ة انتصاب القضيب فق رع وحول آيفي  من األعصاب تحمل    أف
واء   ول اله سبب دخ دث ب صاب يح ضيب وأن االنت ى الق ة إل ة والحيوي ت  .الطاق د ظل وق

ذآري لرجل                  و محل تقدير عندما ل    هنظريت دم في العضو ال رة من ال ة آبي حظ وجود آمي
  . العضو الذآريإلىوهكذا فقد ألغى فكرة أن االنتصاب يتم بدخول الهواء . مشنوق

س  ارب الجن د التق ة  يع ل العواطف الجميل ع آ ة تجم ل  ،ي نقط واس الرج از ح  وتمت
 فعلى الزوجة أال تهمل مظهرها ،الجنسية بأنها تستجيب وتتهيج بمظاهر األنوثة ومفاتنها

ها محور االهتمام   وعليها أن تبقى محافظة على رشاقتها وأن تحاول أن تبقى هي ال غير            
  .الجنسي لزوجها

ذه ى ه املة عل اب نظرة ش ذا الكت ي ه شار ووصف ف صحية واسعة االنت شكلة ال  الم
اول               ؤدي لحدوثها، مع تن د ت ة المتاحة في الوقت          الكافة األسباب التي ق ائل العالجي لوس

  . الحالة بأسبابها المختلفةالحالي للتعامل مع هذه
 

   البارد محمدحسان عدنان /دآتور

  

  ـط   ـ   
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  األولالفصل 

   الذآريةألعضاء التناسليةاعن لمحة تشريحية 

  القضيب
سمين آهف     ن ج ضيب م شكل الق ل    ،ينيت وي اإلحلي فنجي يح سم إس رى ( وج مج

  .في نهاية القضيب توجد حشفةو ، ملي متر)9 ـ 8( ويبلغ قطر اإلحليل حوالي ،)البول

 وآلها محاطة ،)ءالغاللة البيضا( األجسام محاط بغمد لفافي يدعى هآل قسم من هذ
دعى         ة ت وك   (بغاللة سميكة ليفي ة ب شحم وضعيف              ،)لفاف ى ال وي عل د ال يحت ا جل  يعلوه

  . األجسامهااللتصاق مع هذ

شب  ا ي شكل م ة فت ا القلف شفة هأم يط بالح سوة وتح د  ، القلن ضيب عن ول الق غ ط  ويبل
د االنت    نتي متر  س )12.4( و ، في حالة االرتخاء   نتي متر  س )8.8(الرجل البالغ    صاب  عن

 وال يعتمد ،حيث يؤخذ الطول من مرتكز القضيب على عظم العانة وحتى نهاية الحشفة
ا تراوحت        ،طول القضيب على طول الرجل    شبان إذا م د بعض ال ق عن  وال داعي للقل

  فإن زيادة الحجم والطول ال يلعب دوراً        ،مقاييس العضو الذآري في حدود هذه األرقام      
ًا ضو    مهم ذا الع ة ه ي وظيف ى       ألن،ف وي عل رأة يحت د الم ه عن ل وجوف دخل المهب  م

إن     ،عضالت قابلة للتكييف مع القضيب سواء في الطول أو في القطر            وعلى آل حال ف
ل            إن طول القضيب ال         ،اإلحساس لدى األنثى يوجد في الثلث الخارجي من المهب ذا ف   ل

دها      سية عن ين القضيب       ،يزيد اللذة الجن ى التماس ب رأة عل ة الم د متع ل   وال تعتم  والمهب
  . فقط وإنما على عوامل نفسية وحسية أيضًا

  آيس الصفن
شعرية      ة وال دد الدهني ر من الغ ى الكثي وي عل دي يحت دخل في ترآيب  ،آيس جل  ت

ابالً               ه ق ا يجعل تقلص مم دد وت سهل     ، لالنقباض  جداره ألياف عضلية يمكن أن تتم ذا ي  وب
ة    انكماشه فيرتفع سامحًا للخصيتين بالتحرك في جميع االتجاه         سهولة وحري ذا   ،ات ب  وب

اع            وى من ارتف  يحميهما من الرضوض والصدمات ويعمل آمنظم حراري فيقي المحت
  . حرارة الجسم الداخليةدرجة
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  الخصية
صفن          ،عضو جنسي غدي الترآيب خاص بالرجل مزدوج يتوضع داخل آيس ال

ر    ) 25(وتزن الخصية الواحدة حوالي        ًا أو أآث ا حوالي        ،جرام غ طوله ي نت س  )5( ويبل
ر والي  مت ها ح ر س)3.5( وعرض ي ت ،نتي مت دخل ف ن    ي ة م صية مجموع ب الخ رآي

ة         يالملتفة الت األنابيب   ات المنوي شكل     ،)النطاف ( تعد المصنع الحقيقي للحيوان زم لت  ويل
وي ناضج  وان من ينحي ا ب ى 64(  م ًا)74 إل شكل  ؛ يوم دء ت ن ب ة م رة الالزم  أي الفت

  .  ذلك مدة مكوثها في األقنية التناسلية بما فيـ زمن خروجها بالقذف إلىالنطاف 

ة عشر               يبدأ إنتاج النطاف   ين الثالث ذآور ب د ال ل الخصيتين عن ى   من قب  الخامسة   إل
ى         و ، من العمر على وجه التقريب  عشر افع إل اج النطاف يصل الي ام إنت د لحظة إتم عن

سبب     بالنقص تدريجيًا آلما تقدم الرجل بالسن و        عدد النطاف   وقد يبدأ  ،سن البلوغ  ك ب ذل
صيب ال   ذي ي اف ال اتالجف ي نبيب دة للمن ذآري    ، المول ون ال رازات الهرم ل إف ا تق  آم

  ).Testosterone(التستوستيرون 

  البربخ
وات          ،قناة مزدوجة متعرجة تقع على الوجه الخلفي        ألف من مجموعة من القن   وتت

ألف من    الممتلئة بالحيوانات المنوية اآل  ربخي   فصيص ب )12 ـ  6(تية من الخصية وتت
  .مشكلة بذلك رأس البربخ وتمتد على الوجه الجانبي للخصية

وي            ، البربخ مؤخرةتتجمع الحيوانات المنوية في      ل المن ر الحب ق عب ا تنطل  ومن هن
ذ        سب ه ذي يك ي ال سائل البربخ تلط بال د أن تخ ة بع صالت المنوي ي الحوي صب ف  هلت

ى ال        درة عل يح النطاف نشاطًا وحيوية وق دة مرور     . تلق ستغرق م ربخ       وت  النطاف في الب
بوعين والي أس ذف      .ح اء الق ضيب أثن و الق ربخ نح ن رأس الب داًء م اف ابت دفع النط تن

  . بفضل تقلصات عضلية شديدة في الحبل المنوي

  الحبل المنوي 

ا                غ طول الواحدة منه ر،   س  )50(قناة أنبوبية مزدوجة عضلية الترآيب يبل  نتي مت
  .المنويةوهي قناة توصل مابين البربخ والحويصالت 

ي      شديدة الت سبب التقلصات ال ا ب ل عبره م تنتق ة ث اة المنوي ي القن تتجمع النطاف ف
  . أثناء القذفدثتح
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   المنويةحويصلةال
تتألف .  ويصب فيها محتوى الحبل المنوي،غدة مزدوجة تتوضع وراء البروستاتة

شك بعض ب صلة بعضها ب اريج وفتحات مت ة وتع دة من أقني ة الواح صلة المنوي ل الحوي
ائًال،مفصص رز س ى سكر  تف وي عل ذآري يحت سي ال ون الجن أثير الهرم ع تحت ت  يق
ة وز (الفاآه ذي)الفرآت صاب    ، وال ى اإلخ درتها عل اف وق ة النط ي حرآ ة ف ه أهمي .  ل

ى      ذا عل صلي ه سائل الحوي وي ال ارلويحت صوديوم    آه ا ال ددة منه رة ومتع  آثي
روت     سيوم والب ك والكال ات والزن يوم والبيكربون ات  والبوتاس شحوم والفيتامين ين وال

  .والبروستاجالندينات وغيرها

ذف   ،أسفل أعلى و  إلىتتحرك الحويصالت المنوية      وتتقلص بشدة متالحقة أثناء الق
ا  الق محتواه ى انط ساعد عل ا ي ىمم ل إل تاتة لإلحلي ر البروس ة عب وات الدافع  القن

  .الخارجي

  البروستاتة

ر  س )4 ـ  3(غدة تشبه حبة الكستناء يتراوح طولها بين   وعرضها حوالي   ،نتي مت
ر  س ) 3( وسماآتها    نتي متر س) 3( ة      نتي مت اف       ، وتتوضع خلف المثان  وتترآب من ألي

ل             ا في اإلحلي صغيرة تصب مفرزاته دد ال عضلية وأنسجة ليفية بينها عدد آبير من الغ
ذف اء الق زة،أثن ة الممي ة الرائح ادة المقذوف ع . وتعطي الم ى جمي ا عل وي إفرازه  ويحت

 ويشكل حوالي   ،مات والعناصر الغذائية والمواد الضرورية لحرآة وحياة النطاف       المقو
  . من حجم السائل المنوي)%33ـ 13(

صاب و      ة واألع ة الدموي ن األوعي ر م تاتة الكثي وي البروس ضخم  تح صاب بالت ت
  . استئصالها جراحيًا مما يستوجب أحيانًاآبار السنوالتليف عند أغلب 

  غدد آوبر
م زدوج بحج تاتةعضو م فل البروس ازالء يتوضع أس ة الب اة ، حب ى قن وي عل  يحت

  .  في الحفرة اإلحليلية وتفرز مادة شفافة قبل حدوث القذفنتي متر س)4(طولها 

  غدد ليتر 
تاتة                      فافة تختلط مع عصارة البروس ادة ش رز م ل وتف ى مستوى اإلحلي تتوضع عل

  .ل قذف السائل المنويسائل الذي يغطي جدران اإلحليل قبالوغدد آوبر مؤلفة بذلك 
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  الجهاز التناسلي الذآري): 1الشكل (

  تعريف الضعف الجنسي
ذآر        شكل آافٍ    يهو عدم القدرة على انتصاب العضو ال ة          ب ق عالق  من أجل تحقي

 في  وقد يكون هناك انتصاب قوي،وقد يكون الضعف الجنسي آامًال أو جزئيًا. ُمرضية
اع     ابداية األمر ثم سرعان م     د يصيب   ،يرتخي العضو الذآري قبل إتمام عملية الجم  وق

 أو قد يكون    ،اإلنسان اضطراب في الشعور بالقمة الجنسية فتكون ضعيفة غير مرضية         
ارة         سياً         (هناك نقص في اإلث أثر جن شعر        ،)أي أن الرجل ضعيف الت  أو أن الرجل ال ي

  .راب في عملية القذف أو قد يكون لدى الرجل اضط، الجنسية أبدًابالوصول للذروة

ذف  ،إن لدى الرجل البالغ وظائف جنسية  تتعلق باالنتصاب         ذة     ، والق شعور بالل  وال
زامن     حدث الوظائف وي  هعند القذف وهناك انعكاسات مختلفة تنسق هذ       سيق مت  ، عادة تن

ذف                    ا الق د عليه ي يعتم ى االنعكاسات الت د عل ق باالنتصاب ال تعتم ي تتعل ولكن تلك الت
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اع زة الجم ود     ،وه ذف دون وج اع والق زة الجم ى ه صول عل ن الح ن الممك ذلك م  ول
  .انتصاب للعضو الذآري

سبة للعمر          سية بالن ثالً : هناك تغيير في الوظائف الجن سن          فم شبان صغار ال د ال  عن
د        )30 ـ  20(يكون القذف سريعًا جدًا  ة تمت دة الزمني ذه الم إن ه سن ف دم ال  ثانية، ومع تق

ول  رة أط ار وال،لفت أثير   إن للعق ول ت درات والكح لبيًامخ سية   ًا س ائف الجن ى الوظ  عل
 ولكن مع مرور الوقت فإنها تسبب فشًال في جميع ،ويمكن أن تسبب مبدئيًا إثارة جنسية

  .ميادين الوظائف الجنسية
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  الثانيالفصل 

  عملية االنتصابفيزيولوجيا 

ة االنتصاب هي زوج من األجس            وم بعملي ي تق سية الت ة أو  إن البنية الرئي ام الكهفي
اء                . أجسام االنتصاب  دم أثن ئ بال هذه البنية األسطوانية تشكل معظم القضيب وهي تمتل
ذ  ،عملية االنتصاب   سفلية        ا الجسم ان ويتحد ه ة ال اع الطول من الناحي ة أرب د ثالث ن عن

كية        ة اإلس ي الحدب ا ف ل منهم صهر آ ة لين ة العلوي ن الناحي صالن م  Ischial)وينف
tuberosity)م الحوض عند عظ .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  األجسام الكهفية): 2الشكل (

سـآ ي محـل ج ـم آهف د ليــ ـاط بغم ـفي سميـ ـك يـ ـدعى الغاللــ ضاء ــة البيـ
(Tunica albugenia)،   صلة ببعضها ة مت  ، ويتألف النسيج الناعظ من فراغات جوبي
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شرايين   ن ال بكة م ا ش ات  ،وتبطنه ذه الفراغ دران ه ق ج شكل الترابي أ، وت ن  وتت لف م
  . وذلك بكميات متساوية،العضالت الملساء وهيكل من الكوالجين الليفي المرن

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )الناعظ(النسيج االنتصابي ): 3الشكل (

ذ           الجسم اإلسفنجي باإلحليل    يحيط   ة   هالذي يعبر طول القضيب وهو ضمن ه  البني
د  .  المتدلي الذي يتشكل من األجسام الكهفية في الجسم    يمتوضعًا في األخدود البطن    وعن

ولي                القسم الداني يتسع ليشكل البصلة التي تنحني إلى أعلى خالل الحجاب التناسلي الب
تاتة    إلىحتى تصل    ة القاصية            .  ذروة غدة البروس د الناحي ويتوسع الجسم اإلسفنجي عن

  . ليشكل حشفة القضيب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجسم اإلسفنجي): 4الشكل (
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ي في األجسام               يتكون الجسم اإلسفنجي من فراغات     ك الت ًا من تل  جيبية أآبر حجم
ل ساء أق ضالت مل ن ذات ع ة ولك سم ،الكهفي يط بالج ي تح ضاء الت ة البي ا الغالل  أم

وتحيط العضالت   . اإلسفنجي فتكون رقيقة بالمقارنة مع تلك التي تحيط بالجسم الكهفي    
صلية         ة الب ذه العضال    ،البصلية اإلسفنجية بالجسم اإلسفنجي عند المنطق ين    وله ت وظيفت

  :رئيسيتين
 .تسهيل عملية الدفق للسائل المنوي عن طريق تقلصات منتظمة .1
ول  (إفراغ اإلحليل البصلي     .2 ذا ف      ) مجرى الب ول وهك د التب د     إبع اطر بع ع التق ا تمن نه

 .التبول
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  والبصلية الكهفية اإلسفنجية البصلية العضالت): 5الشكل (

ضيب  سو الق ذي يك د ال ونإن الجل ع    ضعيف يك ى التوس ادر عل و ق ه وه صاق ب  االلت
  .والتمدد بشكل رائع ليتأقلم مع حاالت االنتصاب واالرتخاء

  
  
  
  
  
  

  

  جلد القضيب): 6الشكل (
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ن  دلي م زء المت ا الج أم
وازن     إالقضيب ف  نه مثبت ومت

ق    اط المعل ق الرب ن طري ع
م    ( ضيب بعظ ربط الق و ي وه

ل      )العانة ات تطوي ، وفي عملي
اط  القضيب فإن قطع هذا ا     لرب

ه     ى أن ضيب عل ر الق يظه
أطول وهو في حالة االرتخاء     

اء        ولكن ال  ه أثن يزيد من طول
  .االنتصاب

ة    ة الدموي تم التروي ت
شريان       ق ال للقضيب عن طري

اطن حيث  ل إالفرجي الب ن آ
  :شريان ينقسم إلى

ق   .1 شريان العمي ال
يروي األجسام   : للقضيب
 .الكهفية

شريان الظهر .2 ي انال
ضيب شريان ،للق  وال

يال صلي اإلحليل ذه : ب وه
سم   روي الج روع ت الف

فنجي شفة ،اإلس  والح
  . واإلحليل

 اإلمداد الشرياني للقضيب): 8الشكل (  

  الرباط المعلق): 7الشكل (
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ي ان يغادر الدم القضيب عن طريق الوريد السطحي لظهر القضيب والوريد الظهر         
د الفرجي                      ًا الوري شكل الحق ي ت ة الت ضفيرة الفرجي العميق، وهذه األوردة تتصل مع ال

  .الباطن
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

   للقضيبالنزح الوريدي): 9الشكل (                                 

ن  ات م الث مجموع اك ث هن
ة    ة بعملي ا عالق ي له صاب الت األع

  :االنتصاب
صاب .1 ة   ال أع ودي

)Parasympathetic:( 
ة ـزيـرات العج ــن الفق ـوتكون بي 

 .)4 ـ 2(
ة  .2 صاب ودي أع

)Sympathetic :(   ين وتكون ب
صدرية   رات ال ى 10الفق  وحت

 .12الفقرات القطنية 
سدية  .3 صاب ج سية (أع ح

ة ون ): Somatic) (وظيفي وتك
األعصاب التي لها عالقة ): 10الشكل (  .عن طريق العصب الفرجي

 بعملية االنتصاب
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ر      ، في عملية االنتصاب   ًاآما أن للنظام العصبي المرآزي دور      ا غي  وطرق تأثيره
د  تح     ،مفهومة تمامًا حتى اآلن    ي ق ى مستوى مراآز    دث فمثًال بالرغم من األذية الت  عل

ري          االنتصاب ود الفق شكل طبيعي       أنإال   التي تتوضع في العم د يحدث ب .  االنتصاب ق
 الجهاز ،وهناك العديد من المناطق في الدماغ لها دور في عملية االنتصاب مثل الِوطاء

 الجسر البطني ، المادة السوداء الجانبية، سقيفة الدماغ المتوسط، المهاد البطني،الحوفي
صلة  ( اللب  ،الجانبي ل البصري            ،)الب سية قب ة اإلن وعي المنطق شكل ن واة جنيب     ،ة وب  الن

دماغ المتوسط         ،البطينية للِوطاء  ا       ، المادة الرمادية حول المسال لل واة جنيب الخالي  والن
 .   وهذه هي المراآز التي لها عالقة وثيقة بانتصاب القضيب،العمالقة للب

ة    دما تتجاوز    ،إذًا فإن عملية انتصاب القضيب هي عملية عصبية وعائي  تحدث عن
ه        آمية الدم اآلتية إلى    ادرة من دم المغ ة االنتصاب         ، القضيب آمية ال د نجاح عملي  ويعتم

ي تتصل بالقضيب               ة الت ة الدموي ه     ،على سالمة الطرق العصبية وسالمة األوعي ا أن  آم
  . يعتمد أيضًا على سالمة  الحالة النفسية للمريض

  نـتـصـاب؟الا آيف يحـدث
ة أو آاله      سية أو ذهني ارة ح دوث إث صاب بح ة االنت دأ عملي اتب دها  . م ل بع ترس

ن  ارات م ي        إش ترخاء ف ى اس ؤدي إل ضيب، ت عية للق صاب الموض ن األع خ أو م الم
دفق        ب عضالت الجسم الكهفي فتسمح    تدفق الدم ليمأل هذا النسيج اإلسفنجي، ومع زيادة ت

زداد الضغط داخل الجسم     ادة صالبة القضيب       الدم ي ى زي ؤدي إل ساعد  ،الكهفي وي  وي
ضغا صالبة ان تمرار ال ى اس شاء  عل ين الغ دماء وب ة بال سجة الممتلئ ين األن ط األوردة ب

دماء                       وء بال ق ممل ى عضو مغل ه إل دم من القضيب ويحول الخارجي مما يمنع خروج ال
  .بالهواء تمامًا مثلما يمتلئ البالون

  
  

 
 
  

  
  

  القضيبي) النعوظ(آلية االنتصاب ): 11الشكل (
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ام          ي      بوا )1980(لقد تم اآتشاف آلية انتصاب القضيب ع  ،سطة المجهر اإللكترون
وب      صة خالل طور         ،الجسم الكهفي منقبضة     ) أعشاش (الذي أظهر جي  وشرايين متقل

شرايين              . االرتخاء وب       ،أما خالل طور االنتصاب فيظهر توسع في ال  وتوسع في جي
ي ضاء،الجسم الكهف ة البي ضغاط األوردة تحت الغالل دو أن العضالت ، وان ذا فيب  وهك

ة هي        ،ن الجسم الكهفي الملساء التي في شرايي   وب الكهفي ي في جدران الجي ذلك الت  وآ
  .مفتاح عملية االنتصاب

  
  : النتصاب القضيب الدمويدورانالتشريح وال

 والعضالت الملساء التي في جدران        ،إن للعضالت الملساء داخل األجسام الكهفية     
صا ة االنت ي عملي ة ف ر أهمي دور األآث دم للقضيب ال أتي بال ي ت شرايين الت دما . بال فعن

ة ارتخاء       ذ   ،يكون القضيب في حال شنج     ه تكون ه ة ت ساء في حال  حيث  ، العضالت المل
لدم بالدخول   وهكذا فإنها تسمح لكمية بسيطة من ا       ،يكون جدارها ثخينًا وقطرها صغيراً    

ا              إلى األجسام الكهفية   ذاء واألآسجين للخالي ل الغ ا دور في نق دم له ة من ال  وهذه الكمي
  .فقط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقطع عرضي للشريان الحلزوني بالقضيب ُيظهر الجدران ):12الشكل (
  السميكة ذات العضالت الملساء
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ؤثر  سي م ه جن دما يحدث تنبي ا أ ،وعن ل عصبية أهمه رر نواق سيد الن تتح ك آ تري
)Nitric oxide; NO(ا  ، تتحرر من النهايات العصبية في الجسم الكهفي    ، والتي  مم

ؤدي               ارتخاء العضالت المل     إلىيؤدي   ذي ي شَُّرينات األمر ال شرايين وال ى ساء في ال  إل
ة    ،توسع الشرايين و ،تدفق الدم إلى داخل األجسام الكهفية      دأ   ، وتوسع الجيوب الكهفي  وتب

  .الغاللة البيضاء بالضغط على الضفيرة الوريدية فتحد من خروج الدم من القضيب

ق    ملي متر    )100 (إلى داخل األجسام الكهفية     دميرتفع ضغط ال   ه في      ،زئب ًا أن علم
ون  اء يك ة االرتخ ون  )35(حال دها يك ات وعن ضع مئ ى ب صل إل م ي ق ث ر زئب ي مت  مل

  .انتصاب القضيب في أقصى درجاته

ضاً       إوخالل االنتصاب ف   ًا أي اه الجسم اإلسفنجي ورأس        ن تدفق الدم يكون قوي  باتج
ضيب  شفة(الق و علي ،)الح ا ه ط مم ث أو النصف فق ل الثل دم يمث ن ضغط ال ي  ولك ه ف

  . الجسم الكهفي وذلك بسبب وجود ضعف في الغاللة البيضاء
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   مقطع عرضي للقضيب ُيظهر الشرايين واألوردة والغاللة البيضاء):13الشكل (
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  :أطوار أو مراحل عملية االنتصاب
دم   ، حيث يكون جريان الدم قليًال:الطور الرخو .1 ان ال ر  )8 ـ  3( معدل جري ي لت  / مل

 . وقيم غازات الدم تماثل تلك الموجودة في الدم الوريدي،دقيقة /م جرا100

تالء  .2 ور االم اطن    :ط ي الب شريان الفرج ي ال ان ف ادة الجري ول   ، زي ي ط ادة ف  زي
 .القضيب

اخ   .3 ور االنتف ول       :ط ى الوص ة حت سام الكهفي ل األج دم داخ غط ال ع ض ى يرتف  إل
 .  والقضيب يزداد طوًال وحجمًا،االنتصاب التام

دم    :صاب التام طور االنت  .4 دفق ال زداد ت ى  ي ى يصبح الضغط      إل ة حت  األجسام الكهفي
 وتبقى معظم األوردة      ، من قيمة الضغط الدموي االنقباضي      )%90(داخلها يساوي   
 . خارج القضيبإلىمنع تسريب الدم مضغوطة ل

 نتيجة لتقلص العضلة اإلسكية الكهفية فإن الضغط داخل           :طور االنتصاب الصلب   .5
ؤدي لحدوث        ة سيرتفع ويصبح أعلى من الضغط االنقبا       األجسام الكهفي  ا ي ضي مم
 .النعوظ الصلب

ى  حيث ُيطرد قسم آبير من الدم ويعود القضيب           :طور زوال المحرض الجنسي    .6  إل
  .طوله وعرضه أثناء االرتخاء

  
  أنواع االنتصاب 

 هذا النوع يمكن ،يحدث عند التنبيه باللمس للمنطقه التناسلية: المحرض تناسليًا .1
 .آفات الحبل الشوآي العلويةب  اإلصابةعند حتى لمحافظة عليها

يحدث تلقائيًا دون وجود أي تحريض جنسي أو : االنتصاب ذو المنشأ المرآزي .2
لة معظم حاالت االنتصاب التي تحدث أثناء النوم تحدث خالل مرحو ،أثناء النوم
  .)(REM  حرآات العين السريعةيالنوم ذ

  
  الدفق وهزة الجماع

اع إن ا زة الجم دفق وه دفق(ل اء ال سية أثن شوة الجن شعور بالن د ،)ال اج تزاي ا نت  هم
تاتة         ي البروس شنج ف ه ت تج عن صادر وين ودي ال صبي ال ام الع ي النظ شاط ف  ،الن

تاتي        ،الحويصالت المنوية  ذ   ، والقناة الناقلة، وتفريغ محتواهم في اإلحليل البروس  وعندئ
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 آما تسترخي عضالت المصرة     ،لسائل المنوي ينغلق عنق المثانة بإحكام مانعًا رجوع ا      
سليم           اه ال ى  ) نحو الخارج    (،الخارجية لإلحليل، وهكذا يخرج السائل المنوي  باالتج عل

  . شكل دفقات منتظمة بفعل تشنج العضلة البصلية الكهفية
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  الفصل الثالث

  لا عند الرجالضعف الجنسي

ريعاً  ا س د مررن ة ا  لق صاب واآللي ة االنت ى عملي ة  عل ذه العملي ة له ا ،لعجيب  ورأين
ة     إلى ننظر  واآلن .الترآيب التشريحي المدهش للعضو الذآري     شل في عملي  أسباب الف

  .انتصاب العضو الذآري
  

  أسباب الفشل في عملية االنتصاب
  أسباب في األوعية الدموية

ا  أتي به ي ت دم الت ة ال ى آمي ية عل د بالدرجة األساس ة االنتصاب تعتم ا أن عملي بم
ة األو ة الدموي ىعي ضيبإل ى ، الق وارد إل شرياني ال ان ال ذلك يجب أن يكون الجري  وآ

 فإن أي قصور شرياني خارج       ،القضيب يفوق التسريب الوريدي الصادر عن القضيب      
  . اضطراب في عملية االنتصابإلىالقضيب أو داخل القضيب يؤدي 

شريان                    شرياني الخارجي يكون في أمراض ال الفرجي  إن أهم أسباب القصور ال
  . التصلب العصيدي والشريان الحرقفي الباطن وخصوصًا،الباطن

سن           دم بال ن التق ة ع ك الناجم ون تل ضيب فتك ل الق شرايين داخ راض ال ا أم  ،أم
سكري و شرياني أو داء ال صلب ال ى ضعف   . الت ؤدي إل ة ت بابًا وريدي اك أس ا أن هن آم

ر األور  ،االنتصاب ى خارج     وتكون بسبب تسريب آمية آبيرة من الدم عب ة إل دة الكهفي
صاب  رة االنت اء فت ك أثن ضيب وذل ي    ،الق ي ف دم الت ة ال ي آمي ى نقص ف ؤدي إل ا ي  مم

  :الجيوب الكهفية والذي يؤدي إلى ضعف في االنتصاب، ومن هذه األسباب

 .ًا خلقيًاهفي وعادة ما يكون هذا عيبوجود أوردة آبيرة تخرج من الجسم الك -
ش   - ة لت ة نتيج ة الوريدي ع األقني ضاء  توس ة البي ي(وه الغالل اء  ،)داء بيرون و انحن  وه

 .القضيب أثناء االنتصاب
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 .تليف العضالت الملساء الكهفية وعدم قدرتها على االرتخاء -
 .اضطراب االتصاالت الفجوية -
 . للنواقل العصبيةتحرر غير آاٍف -
والدي أو  (بين الجسم الكهفي والجسم اإلسفنجي أو الحشفة         اتصاالت غير طبيعية ما    -

 ).يرض

 أسباب نفسية

ق األداء سية،قل رات الجن ى ، نقص المثي ؤدي إل باب ت ا أس صام آله اب والف  االآتئ
صاب  ة االنت ي عملي ن اآللي. اضطراب ف الرغم م ر الواضحةوب ن ة غي ر م إن الكثي  ف

ة ل العصبية المرآزي ي النواق وازن ف ى وجود عدم ت شير إل د ،األبحاث ت يط الزائ  التثب
دماغ  لمرآز االنتصاب العجزي م       سيد          ،ن ال افي ألآ ر الك  ،)NO(تريك   الن التحرر غي

 . وفرط الفعالية الودية

  أسباب عصبية

ى       ن وإل ا م المة طرقه صاب وس المة األع ى س ف عل صاب تتوق ة االنت إن عملي
سبب أمراض أو اضطرابات                    ،الدماغ إن ضعف االنتصاب يمكن أن يحدث ب  وعليه ف
 اإلصابة في األعصاب المحيطة       ،رجية األعصاب الكهفية والف   ، الحبل الشوآي  ،الدماغ

ؤثر         ،آما يحدث في داء السكري     ا ي اميني مم  واإلدمان الكحولي المزمن أو العوز الفيت
ل العصبية               سبب عوزًا في النواق ات العصبية وي ة المباشرة للعصب       ،على النهاي  األذي

  .الفرجي أو الكهفي بسبب الرض

  أسباب هرمونية 

ذآورة   ستوستير(إن هرمون ال سية)ونالت ة الجن ي العملي ر ف ه دور آبي ؤدي ، ل  وي
ذلك       سية وآ ة الجن ي الرغب ى ضعف ف دم إل ي ال ستواه ف ي  إنقص م ى اضطراب ف ل

دروجين   ة وأيضًا فإن المعالج   ،االنتصاب  أو استئصال  ، باإلستروجين أو بمضادات األن
  .الخصية يؤدي إلى نقص في الرغبة الجنسية وضعف االنتصاب
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  أسباب دوائية

اك ال سي   هن ضعف الجن سبب ال ن أن ت ي يمك ة الت ن األدوي د م إن ،عدي ًا ف  وعموم
صماوي أو الموضعي      دي ال صبي الغ زي الع تحكم المرآ ع ال داخل م ي تت ة الت األدوي

  يكون لها القدرة إلحداث اضطرابات   ،العصبي الوعائي في العضالت الملساء للقضيب     
  .في عملية االنتصاب

ل العص ةبإن النواق ا عالق ي له أثر بمضادات ية الت سية يمكن أن تت ة الجن  بالوظيف
اب زي ،االآتئ أثير المرآ ضغط  ذات الت ضة  لل ة  الخاف ذلك باألدوي ا أن .  وآ آم

الج    ي ع ستخدم ف ي ت ا الت رطمحصرات ألف دمف ضخم  ، ضغط ال الج ت ي ع ذلك ف  وآ
ق              البروستاتة الحميد يمكن أن تسبب القذف الراجع للحيوانات المنوية بسبب ارتخاء عن

وهناك بعض مدرات البول التي قد تسبب نقصًا في الرغبة الجنسية وضعفًا في              .ثانةالم
ة يمكن أن                    ،االنتصاب ستعمل في عالج القرحة المعدي ي ت  آذلك فإن بعض األدوية الت

  .تسبب أيضًا نقصًا في الرغبة الجنسية وضعف االنتصاب

   رىأسباب أخ

 وريديًا من القضيب بسبب تأثيره       وتسريباً ،إن تدخين السجائر يسبب تشنجًا وعائياً     
ة ساء الكهفي ضالت المل ى الع بض عل أثير،المق ول ت إن للكح ذلك ف لبيًا وآ ى ًا س  عل

  . ويؤدي إلى ضعف جنسي ونقص في الرغبة الجنسية،يبيةاألعصاب القض

 ،هناك الكثير من األمراض التي تصيب الجسم ويمكن أن تؤدي إلى ضعف جنسي
سية ال راض التنف ا األم ة   منه نفس خالل الممارس سر الت اد ع ن ازدي ًا م سبب خوف ي ت ت

 أما احتشاء عضلة القلب وآذلك قصور القلب فإنه يؤدي إلى الضعف الجنسي        ،الجنسية
ضيبي شرايين الق صور ال ق أو ق سبب القل قةب ن أن .  المراف دة يمك راض عدي اك أم وهن

وي المزمن             ل القصور الكل سي مث د    ،تسبب الضعف الجن شمع الكب سكري   ودا ، وت  ،ء ال
  . وارتفاع الشحوم في الدم، ضغط الدمفرطو

انوا يتمتعون               :التقدم في السن   سن وإن آ ار ال د آب سية تتراجع عن ة الجن  إن الوظيف
ا    ،بصحة جيدة    زداد             وإن الفترة الكامنة م سي وحدوث االنتصاب ت ين التحريض الجن ب
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ساوة ل ق صاب أق صبح االنت وة،وي ل ق دفق أق سائ، وال ة ال ل آمي ا تق اء  آم وي أثن ل المن
  . وآذلك يحدث نقص في حساسية القضيب للتنبيه باللمس،الدفق

ارة عن       :)صالبة الجسم الكهفي   ) (disease Peyronie's (داء بيروني  وهو عب
 ويؤدي إلى ضعف    ،تليف األجسام الكهفية مما يسبب اعوجاج القضيب أثناء االنتصاب        

  .في االنتصاب

ي الحوض  ة ف ات الجراحي ل :العملي ي  مث تاتة الكل صال البروس صال ،استئ  واستئ
ي تغذي                   . المثانة الكلي  ا يلحق إصابة في األعصاب الت هذا النوع من العمليات عادة م

  .القضيب ومراآز االنتصاب

ساح ن :الُق ر م صاب المتواصل ألآث ي االنت اعات)6 ( ويعن ًا ، س ون ال إرادي  ويك
ًا ن األ   وأحيان دة م ة زائ سبب جرع ائي أو ب شكل تلق ر ب ل    يظه ى داخ ي تعط ة  الت دوي

اً ، لمعالجة ضعف االنتصاب   ةاألجسام الكهفي  ساح مصاحبًا ألمراض      وأحيان  يظهر الُق
ي  دم المنجل ر ال ل فق دم ،مث ضاض ال ى   ابي سرطانات أو حت ن ال رى م واع أخ ع أن ، وم

ًا  يصبح القضيب مؤ   ساعات )6(بعد انتصاب القضيب ألآثر من  و. ألسباب مجهولة  لم
  .خل الجراحي العاجل وإال فإن اإلنسان سيصاب بضعف انتصاب دائم ويجب التدا،جداًً

  
  
  



 

‐ 21 ‐ 
 

  الفصل الرابع

   تشخيص الضعف الجنسي

هناك فرق بين الحاالت المرضية وبين حاالت التذبذب الطبيعية من ضعف وقوة 
  آما يجب التمييز بين الحاالت.التي قد تصيب أي إنسان في أي وقتفي االنتصاب و
  :من أنواع الضعف الجنسي دالتالية والتي تع

 .نقص الرغبة الجنسية .1
 .ضعف قساوة انتصاب القضيب .2
 .سرعة القذف .3
 ).فقد هزة الجماع( الجنسية عند الدفق لذةعدم الشعور بال .4
  .األلم أثناء االنتصاب .5

إن وجود انتصاب تلقائي عند الصباح الباآر يمكن أن يفرق بين ضعف االنتصاب 
 فقد يكون ، التي يتناولها المريض حاليًاةل عن األدوي آذلك السؤا،النفسي أو العضوي

  . وآذلك الحال بالنسبة للتدخين وتناول الكحول،لها دور

سكري           ات شرايين     ،قد يترافق الضعف الجنسي مع أمراض مختلفة مثل داء ال  وآف
شوآي      ، ضغط الدم  فرط و ، وفرط شحوم الدم   ،القلب دة   وأورام   ، وانضغاط النخاع ال الغ

ة د      ل،النخامي ريض لتحدي ل م د آ املة عن ة وفحوصات ش راء دراس ن إج د م ذلك ال ب
  .السبب

  
  الفحص اإلآلينيكي

ضيب       ة للق ة جلدي ود أذي ن وج ا ع شف لن د يك ي فق ا الفحص اإلآلينيك  أو داء ،أم
 آما أن فحص البروستاتة     ، أو عيب خلقي في الخصية     ،)صالبة الجسم الكهفي   (بيروني

و       ر وج د يظه شرجي ق س ال ق الج ن طري رطان    ع تاتة أو س د للبروس ضخم حمي د ت
  .البروستاتة
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  الفحوصات المخبرية
إن للفحوصات المخبرية أهمية بالغة في تحديد أسباب الضعف الجنسي ويجب أن 

  :تشمل
 . أثناء الصيامسكر الدم   - 2                    .تعداد آامل لعناصر الدم -1
 .ثالثي الجليسريد بالدم  -4                           . آرياتينين المصل -3
 . مستوى البروالآتين -6  .تستوستيرون المصل الصباحيمستوى   -5
 . تحليل البول -8                                 . وظائف الكبد -7

ة                ن األجسام الكهفي ار حق ل اختب ة مث  التصوير   ،آما توجد فحوصات خاصة متقدم
ي  التخطيط الكهر   ، شرايين القضيب   تصوير ، تصوير األجسام الكهفية   ،بفائق الصوت   ب

 آفة ةالكشف عن أي، والتي الهدف منها االختبارات العصبية، وبعض للعضالت الملساء
  . مثل اعتالل العصب الظهريعالجعصبية قابلة لل

  
  :فحوصات متخصصة

  :)Nocturnal Penile tumescence( الليلي تسجيل االنتصاب
اء    ب للقضي في العادة يحدث انتصاب الإرادي     وم ال أثن ر من         ،ن ه أآث  ويتكرر حدوث

رة ي   ،م صاب الليل ستمر االنت رة ي ل م ي آ ر   وف ذا غي ائق وه دة دق ة    ع رتبط بعملي م
ا                     ذي سرعان م اء حدوث االنتصاب ال ستيقظ الرجل أثن رة ي ان آثي االحتالم، وفي أحي

سية         . يختفي ارة جن دون إث ًا وب وع من االنتصاب يحدث الإرادي ذا الن أثر   وألن ه وال يت
ى عدم    ؛بسهولة بالعوامل النفسية    فإن األطباء يعتبرون وجود هذا االنتصاب مؤشرًا عل

ر بالقضيب       د           . والعكس صحيح    ،وجود خلل عضوي آبي ذا االنتصاب ق دم وجود ه  فع
ًا    يكون  رًا عام ه    (مؤش الرغم من عدم دقت أثر       ) ب ل عضوي آت ال وجود خل ى احتم عل

  .األوردة وغيرها الشرايين أو
يم االنتص ودلتقي سؤال المريض عن وج وم الطبيب ب ي يق د  اب الليل انتصاب عن

ه   االستيقاظ من النوم، ولكن أحيانًا يفشل المريض في تحديد وجود االنتصاب من    عدم
ضوية        سية والع ل النف ين العوام ق ب دف التفري ات به بعض الفحوص ب ل أ الطبي . فيلج

  : هياألجهزة التي تستخدم وأشهر

  :)Rigiscan (ل االنتصاب الليلييسجتجهاز  -
ن  از م ون الجه وبيتك بطن  حاس ساق أو ال ى ال ه عل تم تثبيت د ي م الي   صغير آحج

ا                        سجيل آل م ان بت ى القضيب حيث تقوم ا عل تم تثبيتهم ويتصل بحلقتين من المطاط ي



 

‐ 23 ‐ 
 

وم   يحدث من اء الن غ        ،تغيرات في االنتصاب أثن الي بتفري وم الت وم الطبيب في الي م يق  ث
  .ج خاصالمسجلة على برنام البيانات

انون من مشكال      ذين يع ببها  تفي حالة المرضى ال سية س الغالب هو العوامل      جن
 أما ،المعدل الطبيعي النفسية فإن عدد مرات االنتصاب وقوته وفترات حدوثه تكون في

ك ون ذل ه فيك رات حدوث رات االنتصاب أو صالبته أو فت دد م ل ع ى  إذا ق رًا عل مؤش
ل   ومن المهم . وجود خلل عضوي بالقضيب ى األق ين عل ل   أن يعاد االختبار لمدة ليلت قب

  .الحكم بأن المريض يعاني من مشكلة عضوية

 
  
  
  

   الحلقة المرنة): 14الشكل (

 )Snap-Gauge(الحلقة المرنة  -

ة        هي وان مختلف أطوال وأل ة ب ر مرن وط غي ة خي . شريط مطاطي يحتوي على ثالث
وم    يقوم المريض بوضع ل الن صباح،   هذا الشريط حول القضيب قب د    وينزعه في ال وق

 . ليال)3(األمر لمدة  ينصحه الطبيب بتكرار هذا

دد الجزء        يوف  وم سوف يتم اء الن ة حدوث انتصاب أثن شريط      حال األوسط من ال
ة عدد    ًاوتنقطع الخيوط الملونة واحد ي تنقطع      تلو اآلخر، ومن خالل متابع وط الت الخي

ي وبال  صاب الليل اءة االنت د آف ب تحدي ن للطبي بابيمك رجيح األس الي ت سية أو  ات لنف
  . الجنسيالعضوية للضعف

  
   :التقييم النفسي

ة      ةيجب الترآيز على المشكل    ة مع     ، الجنسية الحالية وعلى مسبباتها الفوري  والعالق
شريك الث أدوات لل،ال اك ث يم هن سيتقي صية: النف تبيان الشخ اب، اس ة االآتئ  ، قائم

  .االستبيان المتعلق باضطراب الشخصيةو
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  الفصل الخامس

  عالج الضعف الجنسي

الضعف الجنسي   مجال عالجي العشرين عامًا الماضية فيلقد حدث تطور آبير ف
ائل ىتقتصر علفبعد أن آانت الوسائل المتاحة  ة    العالج النفسي وبعض الوس الميكانيكي

ساعدة   زة الم تم        ،مثل األجه ا ي ي إم ة الت د من األدوي اك العدي ا ب    أصبح هن الفم أو تناوله
وسائل أخرى سواء  وضعها بالقضيب، والمتوقع أن تشهد السنوات القليلة القادمة تطور

سهل أن  . في األدوية أو المراهم الموضعية أو العالج بالجينات وم    ومن ال ول الي ه  بأنق ن
  .يوجد عالج لجميع حاالت الضعف الجنسي تقريبًا

  
  : المبدئيةالعالج خطوات

ل    اة مث ط الحي ر نم ة    إن تغيي ة المنتظم ة الرياض ى ممارس شجيع عل ة ، الت  الحمي
صحية ول ،ال دخين والكح الع عن الت ات  ، اإلق سريعة والوجب ات ال اد عن الوجب  االبتع

الغ        ر الب ه األث ذا ل المعلبة وتلك التي تكون غنية بالدهون ومرآبات الكوليستيرول آل ه
  .  يفي سالمة الشرايين وبالتالي الوقاية من اإلصابة بالضعف الجنس

  :مثل  التي تساعد في حدوث الضعف الجنسيختطار عوامل االيالتحكم ف .1
  . بالدمشحوممستوى ال -           .مستوى السكر بالدم -              
  .السمنة -                        .التدخين -              

 .انًاأم استبدال األدوية التي يمكن أن تؤدي إلى الضعف الجنسي بأخرى أآثر .2

 .القذف  الجنسية المصاحبة مثل قلة الرغبة وسرعةتعالج المشكال .3

ا هو طبيعي       .4 سية وللتعريف بم ا هو    التثقيف الجنسي لزيادة مهارة الرجل الجن وم
 .غير طبيعي

 .تمرينات االسترخاء وزيادة المهارة الجنسية .5
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ع  وجم.  االنتصاب  حدوث  ياستخدام األدوية أو العالجات الموضعية للمساعدة ف        .6 ي
ا  ذه العالج ه       ته ل قدرت ستعيد الرج ى ي صيرة حت رة ق ا لفت تخدامها إم ن اس  يمك

  .بالقضيب أو بصفة دائمة إذا آان هناك خلل عضوي الجنسية الطبيعية

  :المعالجة غير الجراحية
ة في                   ة الفعال على الرغم من أن البدائل الصنعية ال تزال من أآثر الوسائل العالجي

سي شكلة الضعف الجن إ،حل م ة  ف د حلت محل المعالج ة ق ر الجراحي ن العالجات غي
  . وأصبحت الخيار المفضل في اآلونة األخيرة،الجراحية

ؤثرة        ة الم ر األدوي ة    ،تتضمن المعالجة تغيي سية    ، المعالجة الهرموني  ، المعالجة النف
ة        ، أجهزة الشفط الحاصرة    ، ُفسفودايستراز إنزيممثبطات   ن داخل األجسام الكهفي  ، الحق
  . عبر اإلحليلوالمعالجة

  :المعالجة الدوائية

  )Viagra (فـيـاجـراال

سي،   أحدث تأثيرًا فيقد  و؛ دواء مهم للغايةيفياجرا هال طرق عالج الضعف الجن
فياجرا قد  الوبالرغم من أن    ) Sildenafil(تجاري لدواء يسمى سالدينافيل     لوهو االسم ا  

سي معظم مرضى الضعف ا    ساعدت  اناسب آل الرجال إال أنهتال  ستجيب   ،لجن  حيث ي
والي  دواء ح ال)%85(لل ن الرج االت ، م م الح ي معظ تعادة    وف ن اس ل م تمكن الرج ي

ى انتصاب ُمرضٍ     ،آفاءته ة      الجنسية مما يمكنه من الحصول عل ة زوجي ام بعالق والقي
ل  ر من العوام ى آثي د عل شله يعتم دواء أو ف اح ال ة، إن نج ضعف  ناجح ا سبب ال منه

ضعف  ة ال ي حال سي، فف ة الجن ون فاعلي سية تك ل نف سي الناشئ عن عوام دواء  الجن ال
شرايين     يأفضل بكثير عنها ف إن درجة تضرر ال ذلك ف   حاالت األسباب العضوية، وآ

اول                         م وهو تن اك عامل آخر مه دواء، وهن ة ال ى فاعلي أثير مباشر عل واألعصاب لها ت
ذا   ، ولتوضيح بعض جو   ووجود مؤثرات نفسية فعالةحيحةبالطريقة الص الدواء انب ه
  . فقد وضعنا بعض األسئلة وحاولنا اإلجابة عليهاالدواء
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 ؟، ما هي آيفية التغلب عليهاالجانبية للفياجرا؟ ما األعراض

ة   راض جانبي دون أع د دواء ب دواء ف    ال يوج ستخدم ال دما ُي ة، عن دود محتمل ي ح
ا  سموح به ة الم ي م25(الجرع رامل رام م50 ـ  ج ي ج رامم 100 ـ ل ي ج إن ) ل ف

سيطة من المرضى أي    ي و،اض الجانبية عادة ما تكون طفيفةاألعر سبة ب ه   تأثر بها ن أن
ستخدم لل    ل م ل رج ا آ أثر به ضرورة أن يت يس بال ة دواءل راض الجانبي ر األع  ، وأآث

دد          ،شيوعًا هو الشعور بالصداع    سبب تم   وذلك نتيجة لتمدد األوعية الدموية بالرأس، وي
شعور         ة آال ة مجموعة من األعراض الجانبي  األوعية الدموية في أماآن الجسم المختلف

ان، ب ؤاالغثي ة الف هال  )الحموضة (دحرق ه، اإلس رار الوج ف، احم سداد األن ى ،، ان  وف
شعور  ه نتي     بعض الحاالت ال ا أن سيط، آم دوار الب ى إنزيمات      بال أثير المؤقت عل جة للت

ون أزرق    مؤقت   قد يحدث تأثير  العين شبكية ة مصحوبة بل على رؤية األلوان مثل رؤي
دواء      يتؤد خفيف ومعظم هذه األعراض بسيطة وال اول ال اع المريض عن تن  إلى امتن

  .وغالبًا ما تزول بعد فترة قصيرة

 عراض الجانبيةاأل  علىآيفية التغلب
رار استخدا      األعراض الجانبية في العادة:أوًال ًا مع تك م تقل حدتها وقد تزول تمام
  .الدواء
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فياجراال عقار ):15الشكل (
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ًا ذآر :ثاني ب أن نت ة      أن  يج ا ازدادت الجرع زداد آلم د ت ة ق راض الجانبي  ،األع
  .والكافية للمساعدة دون تجاوز وبالتالي يجب تناول الجرعة المناسبة

ًا الج المناس   يمك:ثالث ل الع اول الرج انبي  بن أن يتن رض الج اول  ،للع أن يتن  آ
ب ة   رين لاألس ضادات الحموض صداع أو م الج ال يس   (ع راص المص ول وار أو أق الف

ان  ،)عقارات قرحة المعدة ة الحساسية  ، لعالج الغثي ة  ( أو أدوي رد )األرجي لعالج    أو الب
رة     ،احتقان وانسداد األنف انبي يتكرر في آل م   ويكون هذا مهمًا إذا آان العرض الج

دواء في      ففي هذ،فياجرااليتناول فيها الرجل عقار    اول ال ه الحاالت يمكن للرجل أن يتن
  .فياجراالوقت تناول  نفس

 فياجرا؟ال  تتعارض مع استخدام الدمضغط عالج فرط  أدويةهل

ى يأثبتت األبحاث الت ل طرحهال ُأجريت عل اجرا قب ي األسواق أنه افي ن اف  يمك
 .الدم ضغط فرط بأمان أثناء استخدام دواء أو أآثر لعالج اامهاستخد

 فياجرا؟ال هل يجب إجراء فحوصات خاصة للقلب قبل تناول

ة  صفة عام اجرا أو غيرهالب ي افي ة الت ن األدوي ضعف    م الج ال ي ع ستخدم ف ت
استخدامها من   أو إبر موضعية يجب التأآد قبلأقراصآانت على هيئة أالجنسي سواء 

أثير   يض قادر من الناحية البدنية على القيام بعالقة زوجية دون أنأن المر يكون لذلك ت
دورين      سلم ل اء ال ستطيع ارتق ذي ي ة    سيء على حالته الصحية، والرجل ال سرعة عادي ب

ذه تدون أن يعانى من مشكال ة   في التنفس أو القلب يستطيع أن يستخدم ه ومن  . األدوي
  .فياجراالمباشر على القلب لدواء المهم أن نتذآر أنه ال يوجد تأثير 

 على القلب؟ يء تأثير سافياجرا لهالهل 

دواء    الفعقار   تأثير مباشر على القلب،افياجرا ليس لهال فياجرا تم تطويره أصًال آ
ة  الللقلب، ولكن عقار  رات  فياجرا يتعارض مع أدوي ستخدم لتوسيع شرايين     النت ي ت  الت

ل      القلب، وهذا التعارض معروف لكل األدوية المشابهة ا مث ة تأثيره للفياجرا في طريق
ي   االمتناع عن تناولها مع  فجميعها يجب) يفيترا سنافي أو لـ السيالس(عقار  ة الت األدوي
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ادة الن ى م وي عل راتتحت ال. ت صح الرج ذلك نن ب أن ل ة للقل اولون أدوي ذين يتن  ال
  .أدوية الضعف الجنسي  منافياجرا أو غيرهاليستشيروا الطبيب أوًال قبل تناول 

ان تخدمت   يأع شى إذا اس سيط أخ سي ب ن ضعف جن ام ال م تطيع القي اجرا أال أس  في
 بالعالقة الزوجية بدون الدواء في المستقبل؟

 ومن الممكن استخدامه في بعض    ، ال يسبب اإلدمان أو التعوديطب ءفياجرا دواال
ة  رات العالق ل م ضعف     أو آ بب ال ي س سية ه ل النف ون العوام دما تك ة، وعن الزوجي

درة       اليتناولون  الجنسي فإن آثيرًا من المرضى دها الق ود بع د تع رة قصيرة ق فياجرا لفت
زوال التوتر والخوف وتحسن العالقة     الستعادة الثقة بالنفس، و    الجنسية الطبيعية، نتيجة  
 عضوية آوجود أمراض مصاحبة أو تلف في       تهناك مشكال  الزوجية، أما إذا آانت

تخدام   ى اس ريض إل ضطر الم د ي سجة فق شرايين أو األوردة أو األن رات الال اجرا لفت في
  .السكر كون هنا مثل دواء الضغط أو دواءتطويلة و

ان تخدم   يأع سكري وأس رض ال ن م دة  ال م ام لم اجرا بانتظ د  )3(في نوات وق  س
  فياجرا أصبح أقل؟الالفترة األخيرة أن تأثير  الحظت في

اث الت ح األبح ة ي توض ؤخرًا أن فاعلي ت م ذين  الأجري ال ال ي الرج اجرا ف في
أ      سنوات لم)4(استخدمو لمدة  ل ت دما يق ر، وعن سبب هو      الثير تتغي د يكون ال اجرا فق في

ل     دم     التغيير في العوامل العضوية مث سكر بال شرايين أو   ،تنظيم مستوى ال  أو ضيق ال
ة الطبيب       سجة ويجب عليك مراجع سبب وعالجه، وف      تلف األن ة  يللتحقق من ال  حال
فياجرا ال مثل زيادة جرعة كلتحسين حالتاستمرار المشكلة قد ينصحك الطبيب بنصائح    

 .يالموضع  طرق العالج األخرى مثل الحقنىحدإتخدام أو اس

 ؟فياجرا تأثير على سرعة القذفالهل لعقار

ذف   اليوجد تأثير مباشر لعقار  ال ى سرعة الق اجرا أن   . فياجرا عل سهل ت يمكن للفي
صر من المعتاد بعد القذف األول آما أنه مع االنتصاب مرة أخرى خالل فترة أق حدوث
ر من الرجال      تحسين د آثي وتر عن م أفضل في       ،االنتصاب يقل الت ى تحك ؤدى إل ا ي  مم

ار      . سرعة القذف  اجرا دواءً الوعلى آل األحوال ال يجب اعتب ى    في ذف وعل سرعة الق  ل
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ذين   ال ال انون م الرج الج      نيع ب لوصف الع شارة الطبي سريع است ذف ال شكلة الق  م
  .المناسب لهم

 الرغبة الجنسية؟ فياجرا تأثير علىالهل لعقار 

ن آثيرًا من الرجال   أالرغبة الجنسية إال  فياجرا علىالال يوجد تأثير مباشر لعقار 
س   ة لخوفهم      يتحاشون يالذين يعانون من الضعف الجن ة الزوجي ا    العالق شل مم من الف

ار                      اول هؤالء الرجال عق دما يتن ت، وعن سية مع مرور الوق يؤثر ويحبط رغبتهم الجن
اجرا ال ستعيدون   ،في إنهم ي ة بنجاح ف ة الزوجي تم العالق ي     وت سهم ف ا ي سهم مم تهم بأنف ثق

ة     ى مزاول شجعهم عل سي بصورة     تحرير رغبتهم الجنسية من الخوف وي شاطهم الجن ن
وم               إلى تح  ي مما يؤد  ،طبيعية دواء ال يق ذآر أن ال م أن نت سن الرغبة الجنسية، ومن المه

واء    بة س سية المناس ؤثرات الجن اب الم ي غي صاب ف دث االنت ه وال ُيح ة الذهني بعمل
  ).الخ... الرؤية، الشم، اللمس(أو الحسية ) التفكير، التخيل(

 فياجرا؟التأثيرمتى يبدأ 

أثير   د    الت دأ بع اجرا يب اول   )60 ـ  20(في ة من تن ة   دقيق ة    ،الحب اول الحب ساعد تن  وي
إن وجود      وآما،) فعاليتهازيادة( سرعة امتصاصها فيعلى معدة خالية  ل ف ذآر من قب

ؤد  د ي دهون ق دة خاصة ال ام بالمع ةيطع صاص الحب أخير امت ى ت والي   إل اعة، لح س
ل            )4(رة  ويستمر مفعول الحبة لفت    ى النصف ويق دواء إل  ساعات ينخفض بعدها تأثير ال

 أخذ مبعد  ولذلك ينصح، ساعة)24( حتى تختفي من الدم في خالل تأثير الحبة تدريجيًا
 .ساعة) 24(أآثر من حبة واحدة خالل 

  )Levitra (الليفيترا

ل دواءاالسم التجاري ل الليفيترا هو  ي وهو ينتم  )Vardenafil ( يسمى الفردينافي
سمى مثبطات  اقير ت ة من العق ى مجموع زيم إإل سترازن ن  ).PDEs( فسفوداي د م يوج

  .ملجرام 20  ـ10  ـ5 ترآيز بأقراصالعقار 
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 آيف يعمل الليفيترا؟

ساط العضالت    ) PDEs( فسفودايستراز عن طريق تثبيط إنزيم ى انب مما يؤدي إل
ة  الملساء باألجسام ادة     ،الكهفية للعضو الذآري واألوعية الدموي ى زي ؤدي إل الي ي  وبالت

م حدوث االنتصاب     تدفق الدم إلى العضو الذآري ة أجريت   ع دراسة  يف و .ومن ث ملي
دى                   )600(على أآثر من     ى تحسن االنتصاب ل را أدى إل ار الليفيت  مريض وجد أن عق

  . منهم)76%(

 آيف يتم تناول عقار الليفيترا؟

ق الطب     يتم تحديد ُينصح  . يب المتخصص  الجرعة المناسبة لكل مريض عن طري
ى  ½ بتناول الدواء من   دواء         ساعة إل اول ال سي ويستحسن تن ل االتصال الجن ساعة قب

دة     وتستمر فترة عمل ،خاليةعلى معدة  دواء لم ر     )5(ال اول أآث  ساعات وال ُينصح بتن
  .ساعة )24(من حبة واحدة خالل فترة 

 الليفيترا؟ ما اآلثار الجانبية لعقار

رار   ي وه ،المرضى انبية الخفيفة مع بعضهناك بعض اآلثار الج صداع، واحم  ال
  .بالنظر هضم، واحتقان باألنف، وتغيراتالبالوجه، وعسر 

 الليفيترا؟ من هم المرضى الممنوعون من تناول

ار النت اولون عق ذين يتن يهم   الموسعراتالمرضى ال ب ال يجب عل شرايين القل ل
سماة   والمرضى الذين يتناولون بع العقار، هذا تناول  ة الم واع األدوي بمحصرات   ض أن

  .والكبدي ألفا، آما يجب تناول الدواء باحتراس شديد في حاالت الفشل الكلوي

 تناوله؟ هل يعمل عقار الليفيترا تلقائيًا بعد

ة   يحتاج العقار إلى وجود إثارة جنسية لكي يعطي   ذا يجب   ،االستجابة المطلوب  ول
  .الجنسية تناول الدواء فقط قبل العملية

 أدوية الضعف الجنسي؟ ما الفرق بين عقار الليفيترا وباقي

 بصورة أسرع من باقي العقاقير خالل نصف ساعة يتميز عقار الليفيترا بأنه يعمل
  .فقط
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  )Uprima (عقار يوبريما

ا   ار يوبريم ون عق ادة اآل  )Uprima( يتك ن م ورفينم  ،)Apomorphine (بوم
ا          ويع،معروفة منذ عشرات السنين وهذه مادة د حقنه ه عن ك الحين أن ذ ذل اء من م األطب ل
ى حدوث االنتصاب     تحت الجلد ؤدي إل ا       ،فإنها ت ة فإنه ذه الطريق ا به د تناوله  ولكن عن

  . بعض األحيان إلى قيءيتؤدي إلى غثيان شديد وف

ى   وقد طورت إحدى الشرآات هذه المادة حتى يمكن استخدامها بكميات بسيطة عل
ى حدوث االنتصاب    رغشكل حبة توضع تحت اللسان ب ؤدي إل أثيرات   ض أن ت دون الت

  .الجانبية

  ؟يوبريما آيف يمكن استخدام

ل ال    ) 15 ـ  10(ما من    يُينصح المريض بتناول دواء يوبر     ة قب دء دقيق ة     ب  في العالق
ة ب     .الحميم اء لترطي ريض بعض الم ستخدم الم ضل أن ي ه   يف ل تناول م قب ضع  .الف ي

  ).دقائق 10عادة في خالل (مًا المريض الحبة تحت اللسان حتى تذوب تما

 آيف يعمل اليوبريما؟
 إلى ييؤد  مما،يعمل الدواء من خالل التأثير على بعض المواد الكيميائية في المخ

  .أفضل استجابة أقوى للمؤثرات الجنسية وإلى حدوث انتصاب

 Medicated Urethral Suppository For)تحاميل مجرى البول 
Erection; MUSE)  

ام    ألن بعض  د ق عية فق ر الموض تخدام اإلب شون اس ال يخ وير   الرج اء بتط األطب
دواء  ة أخرى لتوصيل ال ة(طريق ادة الفعال ضيب) الم سجة الق ى داخل أن ن خالل  إل م

ول وس. مجرى الب ة  ) MUSE( المي ول الطبي ل مجرى الب ة تحامي صار لكلم و اخت ه
ذوب  ، توضع في مجرى )أآبر قليًال من حبة األرز( صغيرة اميلتح وهي البول حتى ت

زء صل ج داث عمل  في ن إح سؤول ع زء الم ى الج ا إل ضو  منه ل الع صاب داخ ة االنت ي
  .فتزيد تدفق الدم داخلها وُتحدث االنتصاب) الجسم الكهفي (يالذآر
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  تحاميل مجرى البول وجهاز اإليصال: )16الشكل ( 

 تحاميل مجرى البول؟ ما مدى فاعلية
ة طرحه في األسواق إال        ا النوع منبالرغم من شيوع استخدام هذ دواء في بداي ال

اجرا و الأنه بعد ظهور األدوية األخرى مثل      ا من األ  ،سيالسال في ة  وغيره تم   دوي ي ي  الت
اع      تناولها بالفم تضاءل استخدام هذه التحاميل رة خاصة مع ارتف الموضعية بدرجة آبي

د استخدامها          ي جع ، نسبة األلم الذي يشعر به المريض بع ر من المرضى     والت لت الكثي
د أظهرت دراسات       باإلضافة  .يرفضون االستمرار في استخدام هذا الدواء ك فق ى ذل إل

ع  ة م ل من المرضى مقارن دد قلي ي ع ال ف دواء فع رة أن ال دواء األخرى  أخي واع ال أن
  .المتاحة

  ؟ للتحاميلامدواعي االستخدما هي 

ذين   من الذين يعانونمرضىال - دوائي عن        ضعف االنتصاب ال م العالج ال شل معه ف
 .طريق الفم

سمح   - ذين ال ت صاب ال صحية   مرضى ضعف االنت روفهم ال ضوية  (ظ راض ع ألم
 .من تناول العقارات الطبية عن طريق الفم) أخرى

  .بديل للمرضى الذين ال يرغبون في استخدام الحقن الموضعيةآ -

   المحتملة لتلك التحاليل؟األعراض الجانبية هي ما
 . يكون في شكل حرقان في القضيب والخصيتين، والذي من المرضى)%30(ألم في  -
 .احمرار في القضيب -
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 .نزيف بسيط من فتحة اإلحليل -
  .هذا باإلضافة إلى أنها تعتبر غالية الثمن -

  ؟البول إلحداث االنتصاب آيف تستخدم تحاميل مجرى

 .الجلوس  حالة الوقوف أوييمكن استخدام التحاميل ف -
 .الحبة يفضل التبول قبل استخدام الدواء، فوجود بقايا البول يسهل من ذوبان -
 .يقوم الرجل بجذب القضيب إلى األمام بصورة مستقيمة -
 .رى البول من خالل فتحة التبول برفقبإدخال الطرف المدبب إلى مج يقوم الرجل -
رة أخرى             حالة وجوديف - ا م ادة إدخاله ى الخارج وإع ة إل ة يجب سحب الحب مقاوم

 .ببطء
ل  - وم الرج زء   يق دفع الج ب

از اإليصال        الخلفي من جه
ي   ة ف سقط الحب ى ت حت

 .مجرى البول
دقيقة يسحب   ½بعد حوالي    -

صال   از اإلي ل جه الرج
 .للخارج

رك القض    - يب يقوم الرجل بف
ي       ومجرى ين راحت ول ب الب

 .الكف لمدة دقيقة
يحدث االنتصاب في خالل      -

  .االستعمال عشر دقائق من
  

   الهوائيسحبالأجهزة 
هي أجهزة ميكانيكية تعمل من خالل إحداثها لفراغ هوائي حول القضيب مما 

وحدوث   وبالتالي إلى تمدده،يؤدي إلى تدفق وسحب الدم إلى داخل أنسجة القضيب
 :أجزاء  هذه األجهزة مكونة من ثالثة.باالنتصا

  إدخال تحميلة مجرى البول):17الشكل (
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فافة    .1 تيكية ش طوانة بالس ضيب (أس يط بالق سيليكون  ) تح ن ال صنع م د ت ون وق ، وتك
  .تتصل بمضخة هواءومتوفرة في أحجام مختلفة، 

  
  
 

 
  
  

   أجهزة السحب):18الشكل (

ضخة  .2 وا(م سحب اله تيكية ءل طوانة البالس ل األس ود داخ ضيب الموج يط بالق )  المح
  .بواسطة البطارية ا يدويًا أووتعمل إم

للحفاظ على الدم المتدفق    ) توضع حول قاعدة القضيب   (القضيب  لجسم  حلقة مطاطية    .3
 .االنتصاب داخل القضيب وعدم تسربه وبالتالي الحفاظ على

  :طريقة االستعمال

ريض - ن للم سًا،  يمك تخدامه جال اس
 .واقفًا أو مستلقيًا على ظهره

ة  - ة المطاطي تم ترآيب الحلق ىي  عل
 .قاعدة األسطوانة البالستيكية

ال  - تم إدخ طوانة  ي ي األس ضيب ف  الق
دة  ع قاع تم وض تيكية، وي البالس

سم األ ى ج ا عل طوانة وارتكازه  س
 ).منطقة العانة(المريض 

سبب    ،  - ا ي ضيب مم يط بالق  والمح
 .القضيب ضغطًا سلبيًا حول

ًا أو     - ا آلي يتم الضغط على المضخة إم
وم  ل وتق دويًا، لتعم سحب ا ي واء ب له

 الموجود في األسطوانة
 .بدأ القضيب في االنتصاب تدريجيًاي -

 جهاز السحب اليدوي ):19الشكل (
أثناء االستخدام
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ة   عند الحصول على االنتصاب المطلوب - توقف المضخة ويتم سحب الحلقة المطاطي
 .لتطبق على قاعدة القضيب

 .المحيط بالقضيب في األسطوانة البالستيكية يتم إفراغ الهواء -
 .العملية الجنسية ممارسة للمريض تم إزالة األسطوانة البالستيكية ويمكنت -
  . دقيقة)30(ال تترك الحلقة المطاطية لفترة أآثر من  -

  :المميزات

 .رخيصة نسبيًا .1

 .االنتصاب طريقة بسيطة للتغلب على ضعف .2

  وال يرغبون،قد تكون الحل المثالي للمرضى الذين يعانون من ضعف االنتصاب .3
  .في االتجاه لطرق عالج أخرى أآثر عنفًا

  :العيوب

 .رتياح بالقضيبعدم ا .1
 .والتجمعات الدموية البسيطة على القضيب قد تسبب بعض الكدمات .2
 .األسطوانة مما يسبب بعض األلم قد يتم سحب جلد آيس الصفن داخل .3
 .سبب بعض الصعوبة أو األلم مع القذفتقد  .4
ضادات      .5 اولون م دم أو يتن ي ال راض ف ن أم انون م ذين يع ستخدم للمرضى ال ال ت

 .التجلط

  :االستخدام دواعي

ضوي        سبب ع ة ل صاب نتيج ي االنت ن ضعف ف انون م ذين يع ي (المرضى ال ف
ى انتصاب     ،)األوعية الدموية نهم الحصول عل ذين يمك سبيًا     وآذلك المرضى ال رخو ن

  .بدون أي تدخل عالج
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  الفصل السادس

  ساءالضعف الجنسي عند الن

اً           ،ةالجماع بعمل يقوم به الرجل للمرأ     ليس   ه مع ان ب  ، وإنما هو عمل مشترك يقوم

شله       ق         . وعليهما تقع مسؤولية نجاحه أو ف ا تتعل شكلة م زوجين من م إذا عانى أحد ال ف

اع ر،بالجم اني الطرف اآلخ ن أن يع د م ال ب ساء .  ف ر من الن ن المعروف أن الكثي وم

  : مثل تتعلق بالجماع تيعانين من مشكال

و      .1 سية، وه ة الجن ام والرغب ق باالهتم ن اضطرابات تتعل انين م ي يع ساء الالت الن

 . غياب أو انخفاض الشعور باالهتمام الجنسي

ة الم(اضطراب في اإلثارة الجنسية الذاتية   .2 ا  ): رآزي شعور   سواء ب لنقص أو عدم ال

 .ثارة الجنسية أو اللذة الجنسية ألي نوع من المؤثرات الجنسيةباإل

 .اب في اإلثارة الجنسية التناسليةاضطر .3

 .اضطراب في اإلثارة المرآزية والتناسلية معًا .4

ارة        :  اإلثارة الجنسية المستمرة    في اضطراب .5 ستمر باإلث ائي والم وهو الشعور التلق

ضاء   ي األع وخز ف ان أو ال النبض أو الخفق شعور ب ل ال ة مث سية الالإرادي الجن

عور بال صاحبه أي ش ذي ال ي لية وال سيالتناس ام الجن ة أو االهتم  وال تتوقف ،رغب

 .هذه اإلثارة التلقائية بظهور هزة الجماع لمرة أو أآثر بل تستمر لساعات أو أيام

اع             ،اضطراب الشعور بهزة الجماع    .6 د هزة الجم د اإلرجاز أو فق  ، ويسمى آذلك فق

  ولكن،عانين من نقص في الرغبة أو اإلثارة الجنسيةيويظهر عند النساء الالتي ال 

ذا                      أخير ه اع أو بت زة الجم شعور به اب ال ا بغي يوجد لديهن ضعف في اإلرجاز إم

 .الشعور ألي نوع  من اإلثارة الجنسية
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اع    .7 ة الجم اء ممارس األلم أثن شعور ب ستمر أو  ) Dyspareunia(ال م الم و األل وه

 . أو أثناء عملية الجماع،المتقطع عند محاولة إدخال العضو الذآري

ل  .8 شنج المهب الج ،)Vaginismus(ت ارة عن عدم تمكن الرجل من اإلي  وهو عب

رأة  ل والم ة الرج ن رغب الرغم م ف  ،ب ي مختل شنج ال إرادي ف سبب ت ك ب  وذل

م أو لوجود عيب       ،عضالت الحوض لدى المرأة  سبب الخوف أو لتجنب األل  إما ب

 .خلقي

 من  شمئزازالالكره الشديد لعملية الجماع عند المرأة، ويتمثل في الرهبة الشديدة وا           .9

 .القيام بأي نشاط جنسي

  :عود إلى أسباب نفسية وأسباب عضوية مثلتذآرنا سابقًا ف أما أسباب ما

 ).الشريك(وجود ضعف جنسي عند الرجل  -

 .وجود سرعة قذف عند الرجل -

 .أسباب نفسية تعود للمرأة -

 .آتئاب وآذلك تناول أدوية مضادة لال،ناول أدوية مانعة للحملت -

 .الرحم والمبيضينإجراء عمليات استئصال  -

 ).انقطاع الدورة الشهرية (ياسمرحلة عبور المرأة إلى سن اإل -

 .الحمل والمرحلة التي تلي الحمل -

 .عالجات العقمالت ااستعم -

  . أسباب أخرى عديدة -

س   اهرة االضطرابات الجن شي ظ دة تف ات عدي رت دراس ي  أظه ساء وف د الن ية عن

نقص       منهن ألم نف    )%25(لدى   أصبح فقد   .جميع األعمار  شعور ب سي ظهر من خالل ال

اة               ،في القيمة الشخصية واحترام الذات     اح في الحي شعور بالرضا واالرتي ذلك عدم ال  آ

ر من الدراسات      .  وانخفاض في مستوى العالقة مع الشريك      ،الخاصة آذلك أظهر الكثي

  .أن الرضا في الحياة الجنسية للمرأة مهم ولفترة طويلة من حياتها
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  ين يعانون من سرعة القذفالنساء ورجالهن الذ

ر شيوعاً                سي    إن سرعة القذف عند الرجال هي من األسباب األآث  ، للضعف الجن

ين   ن الوقت إ حيث ، رجالهن لدى من سرعة القذف     نعانيي من النساء    )%25(ن  إحيث   ب

داً    صيرًا ج دقيقتين ـ  الدخول والقذف يكون ق رأة        ـ  دون ال ع الم ى عدم تمت ؤدي إل ا ي  مم

  .ألم نفسيما يصاحب ذلك من الرضا الجنسي و وعدم ،بالجماع

  تأثير الهرمونات الجنسية الستيرويدية على المهبل 

ل سجة  إن المهب ن األن ات م الث طبق ن ث ون م ة  ، يتك سمى الطبق ة ت ة خارجي  طبق

ة       ، وطبقة في الوسط تسمى الصفيحة المخصوصة      ،الظهارية  وطبقة داخلية وهي الطبق

  . العضلية

ة   ة الظهاري ضع الطبق اء   تخ سيطة أثن رات ب يض لتغيي ا .دورة الح ة  أم الطبق

سية             فالمخصوصة   ارة الجن اء اإلث دم أثن  ،تكون مفعمة بالشعيرات الدموية التي تمتلئ بال

ق        ا تعمل             .مما يؤدي إلى مفرزات مهبلية مهمة للتزلي ساء فإنه ة العضلية المل ا الطبق أم

ة اإل              اء عملي ساع طوًال وعرضًا أثن ذه       ،يالج على تكيف المهبل باالت ؤدي ارتخاء ه  وي

  .العضالت إلى اإلثارة الجنسية

ذيتها                ذلك من تغ د آ إن هرمون اإليستراديول يؤمن سماآة الطبقة الظهارية، ويزي

دما              ،بالدم ة واحدة فقط عن ى طبق  وتصاب هذه الطبقات بالضعف والنحول والتحول إل

الضمور إذا نقص    وآذلك فإن العضالت الملساء المهبلية تصاب ب      . ينقص هذا الهرمون  

  .هرمون اإلستروجين

  

   األنثوية بعد سن اإلياسالتغييرات التي تطرأ على األعضاء التناسلية 

وني                   ى الوسط الهرم ر عل شكل آبي د ب إن البنية والوظيفة التناسلية عند المرأة تعتم

ستيرويدي ع   ،ال ل موان اقير مث شابة للعق رأة ال اول الم رأة أو تن د الم سن عن دم ال  وإن تق



 

‐ 40 ‐ 
 

سية         ، أو التاموآسيفين  ،حمل التي تؤخذ عن طريق الفم     ال ات الجن صًا بالهرمون سبب نق  ي

ستوستيرون  ،اإليستراديول(الستيرويدية مثل    وإن اإلستروجينات  )  البروجستيرون ، الت

ل          رأة مث د الم لية عن ضاء التناس ة األع ة ووظيف ل بني ن أج ة م دروجينات مهم واألن

ة  ضالت المهبلي ة ،الع اة المهبلي ول    ، القن رى الب اة مج ذلك قن شفرين وآ ل( ال  ،)اإلحلي

ويؤدي أي نقص في إنتاج اإلستروجين ألي سبب آان إلى ضمور في أنسجة األعضاء 

رأة د الم لية عن د  . التناس رأة بع د الم لية عن ى األعضاء التناس رأ عل رات تط اك تغي وهن

  .ريبًا مثل ضمور في البظر وغياب الشفرين الصغيرين تق،انقطاع الدورة الشهرية

ا                     ستراديول ألنهم رآة لمستوى اإلي رأة هو م د الم صغيرين عن شفرين ال إن شكل ال

ون ذا الهرم ساسية له ديدا الح ى  . ش دان عل ة البظر يعتم سيج البظر وقلف إن ن ذلك ف وآ

ارة             ،هرمون األندروجين   آما أن غدد المهبل التي في الوصلة بين الشفرين وغشاء البك

  .تعتمد أيضًا على األندروجين

سبب نقص البروجستيرون             رأة يحدث ب د الم ل عن ذلك   ،إن ضمور المهب  ونتيجة ل

مضيًا وال يسمح بتكاثر الجراثيم  وسط المهبلي الذي عادة ما يكون ح   ال )PH(فإن باهاء   

وي  ط قل ى وس ول إل روج    ،يتح الي خ ة وبالت راثيم الممرض اثر الج ى تك ؤدي إل ا ي  مم

  .مفرزات صديدية من المهبل وظهور رائحة آريهة

ي   اف مهبل ى جف ؤدي إل ستيرون ي ا أن نقص البروج احب  ،آم ون باهت أو ش  ول

ة       ،ملتهب ي      ، وضعف في الطبقة الظهارية والمخاطية المهبلي دلٍّ مهبل خروج جزء    ( وت

  . ونقص في مرونة األنسجة ونقص في العضالت الملساء،)من المهبل إلى الخارج

  :األعراض التي قد تظهر على المرأة بعد سن اإلياس
 .)Dyspareunia(عسر الجماع  -

 .)Vaginismus(تشنج مهبلي  -

 .)Anorgasmy( الشعور بهزة الجماع فقد -
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شاط            التهابات مهبلية وأيضاً   - رط ن اء أو ف وازن الباه دم ت  في المسالك البولية نتيجة لع

  .في المثانة وسلس بولي

   عند المرأةتشخيص االضطرابات الجنسية

النساء هو التاريخ المرضي  الجنسية عند راباتطإن حجر الزاوية لتشخيص االض

ددوالفحص ضة أن تح ى المري ي، وعل سية  اإلآلينيك شكلة الجن ى ،الم ى حدثت ومت  مت

ارة  ،حيانًاأ وهل هذه المشكلة تحدث دائمًا أم       ،ظهرت  هل تحدث عند الجماع أم عند اإلث

ة سية الذاتي شك   ،الجن ر ب ي أي الظروف تظه شكلة وف ذه الم ل ه روف تق ي أي ظ ل  وف

ر ة ،أآب ارة وآيفي سابقة اإلث الفترة ال ة ب اع اآلن مقارن زة الجم سية وه ان ، الجن ث آ  حي

م     ة درج ة هل يصاحب األداء الجنسي أي  ،العمل الجنسي في قمته     من عدم الراحة أو أل

ه م وجهت ان األل د مك ان فهل يمكن تحدي أي فحوصات و ،وإذا آ ضة قامت ب هل المري

اقير         ا              ،طبية أو تناولت أي من العق سية عليه شكلة الجن أثير الم ا هو مدى ت  ومدى   ،وم

ى التراجع عن      ،تأثير المشكلة الجنسية على الزوج    سي إل  وهل يؤدي االضطراب الجن

ؤدي        ة محاول  ة أم يؤدي إلى التراجع عن أي      ،أي نشاط جنسي مع الزوج     ة أم ي اره ذاتي  إث

   ؟إلى االنسحاب من العالقة

سية  ة تقييم القو  ومن المهم أيضاً   زوج     الجن د ال زوج من     هل ي  و ، عن اني ال  ضعف   ع

  .)العضو الذآري أثناء االنتصابانحناء ( داء بيروني ، قذفة سرع،جنسي

اني من أمراض           ، جراحي  تدخليجب سؤال المرأة عن القيام بأي         أو إذا آانت تع

وي    ، فقر الدم  ، هل تعاني من داء السكري     ،جهازية أو إذا آانت تتناول عقاقير      شل آل  ، ف

ة     ، أمراض غدية  ،يةأمراض عصب  ستيرول    ، أمراض في األوعية الدموي اع الكولي  ، ارتف

   ؟ ضغط الدمفرطأو 

ا  ذلك عم اب وآ ضادات اآتئ اول م ت تتن دخن،إذا آان ل ت اقير  ، ه اول عق ل تتن  ه

ل   ة للحم ة مانع م  ،فموي الج العق اقير لع درات   ؟ عق ول أو المخ اول الكح ل تتن ل ؛ ه  ه
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لية       تعرضت لحوادث رض أو آسر في الحوض أو أ           ة في األعضاء التناس  والدات  ،ذي

  ؟ أو اآتئاب، خوف، قلق، أمراض نفسية،سابقة، إجهاض سابق

ات        إن من عالمات نقص هرمون     ،إذا آانت المرأة تعاني من نقص في الهرمون

تروجين ي : اإلس اف مهبل اس   ،جف ل تم ي ألق زف مهبل م، ن شاط   ، أل د الن ات بع  تقرح

سي درو .الجن ون األن ات نقص هرم ا عالم وة :جينأم ة والق ي الطاق  ،تعب وضعف ف

ام           ، البدنية ةنقص في القو   د الطع  نقص في اإلنجاز       ، مزاج مكتئب وشعور بالنعاس بع

سي  ،الرياضي شاط الجن ام بالن ذلك ضعف االهتم اعي  . آ سي واالجتم يم النف ا التقي  أم

ابق   سية س سدية جن ة ج ل أذي ضايا مث شمل ق ب أن ي دماتة أو أيةفيج روح ، ص  ج

  . عاطفيةت مشكال،ورضوض جنسية

  :أما في الفحص اإلآلينيكي فنجد

م                       شكو من أل وق سن الخمسين وت رأة ف لية، وإذا آانت الم حكة في المناطق التناس

 على وجود إصابة في غدد القناة المهبلية، ويدل آذلك على نقص             فربما يكون هذا دليالً   

ة  صبح رقيق ل أي ت ة المهب ي مخاطي ل وضعف ف ات المهب ي ثني ذلك در. ف ون ةجآ  الل

  . في صفاء ولمعان إفرازات المهبلتكون شاحبة آما يوجد نقص

شكو    دما ت لية، فعن ة باألعضاء التناس اطق المحيط ا يستحسن الكشف عن المن آم

نقص  و ،اعتالل في اإلثارة الجنسية   أو   ،المريضة من عسر الجماع أو تشنج في المهبل       

 أو أي مرض يمكن   ،الحوض في الرغبة الجنسية فقد يكون السبب سوابق رضية  في     

  . أن يؤثر على األعضاء التناسلية مثل الهربس

ذلك                 ة، وآ د  يمكن للفحص اإلآلينيكي أن يثبت وجود أو عدم وجود عيوب خلقي الب

ن  ي      م كلها الطبيع لية وش ضاء التناس ة األع ن وظيف رأة ع ف الم ذلك للفحص  . تثقي آ

  .لينيكي دور في تحديد مكان األلماإلآ
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تم فحص ال   ذلك ي راض       آ ن األم شف ع رأة للك ام للم ة والفحص الع دة الدرقي غ

  .  قياس ضغط الدم وسرعة نبضات القلب وفحص الثدي،المزمنة

  :الفحوصات المخبرية

د      ا عن ن إجراؤه ة يمك ة معين ة روتيني ى فحوصات مخبري اع عل اك إجم يس هن ل

جراء   فمن الممكن إ     ، لكن بعد الفحص اإلآلينيكي     ةالالتي يعانين من اضطرابات جنسي    

د   يم   ةتقييم هرمونات األندروجين واإلستروجين آذلك فحص هرمونات الغ ة وتقي  الدرقي

  .هرمون البروالآتين

  عالج الضعف الجنسي عند النساء

  العالج الهرموني

سية             ة الجن  ،إن الهرمونات الستيرويدية الجنسية مهمة للغاية من أجل البنية الوظيفي

ت     نالكثير م وقد أثبتت    ام أو المستحضرات           الدراسات أن اس وني الع خدام العالج الهرم

زة    سية وه ة الجن سية والرغب ارة الجن ي اإلث ى تحسن ف ؤدي إل ة الموضعية ي الهرموني

 لكن ليس هناك عالج شامل لكل حاالت        ،الجماع، وآذلك تحسن في عدد مرات الجماع      

  .صًا إذا آانت هناك أسباب ثانويةاالضطرابات الجنسية وخصو

ى   شديد عل ب الت د     يج سية عن طرابات الجن ة لالض باب الثانوي الج األس ة ع  أهمي

ى          ب ويج ،آلخرإن العالج يختلف من سبب      . النساء د عل امًال ويعتم  أن يكون العالج ش

  . اإلآلينيكي والتحاليل المخبرية والفحص،التاريخ المرضي

ة                   إنه لمن األهمية بمكان أن نعرف أنه ال يوجد نوع واحد من العالجات الهرموني

  .ة الجنسية واضطرابات هزة الجماع واضطرابات اإلثار، عالج قلة الرغبةىدر علقا

ة       ي الطاق سنًا ف ستوستيرون  تح وني بالت الج الهرم ر الع ارة،أظه ذة ، واإلث  والل

ة        ،الجنسية  آما أن العالج الموضعي باإلستروجين  يؤدي إلى تحسن في التروية الدموي

ى       ،مهبلية مانعًا بذلك جفاف المهبل     ال اتفرازاإل وآذلك إلى زيادة     ،للمهبل ؤدي إل ا ي  آم
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ل                    ة المهب ى تحسن في مرون ذلك إل ة وآ سجة المهبلي  يوجد . تحسن في توتر ونشاط األن

ل            اء الطبيعي      ،هذا العالج على شكل مرهم موضعي أو داخل المهب د الباه ه يعي ا أن  آم

ساء الال       . في الوسط المهبلي   م عالجهن بالهرمون      ئ ويجب أن تخضع الن ات لفحص   ي ت

رأة                        د الم سية عن تم عالج االضطرابات الجن م ي الدم بعد ثالثة أشهر من العالج، وإذا ل

ت   وهو،بالعالج السابق فسوف يخضعن لعالج المرحلة الثانية   روجين العالج العام باإلس

  .والتستوستيرون أو بأحدهما

ذلك    والنوبة القل  ،وتشمل اآلثار الجانبية للعالج باإلستروجين سرطان الثدي       بية، ول

  . اآلثار الجانبية تلكجين للتخفيف منيجب المحافظة على القيم الدنيا لإلسترو

م                 ترآز ل عصبي مه دوبامين وهو ناق المرحلة الثالثة من العالج على ناهضات ال

  . في العملية الجنسية وهو يحسن الرغبة واللذة الجنسية

   التناسليالعالج الدوائي لأللم

تج عن                    عند إصابة البظر بحكة    ة البظر وين ضييق قلف سبب ت د يكون ال ة ق  أو حرق

اد صاحبه ع ر وي اب البظ الي الته سداد وبالت ك ان ةةذل ابة فطري الج .  إص ون الع يك

تروجين  رهم إس و م ة ه ذه الحال ي ه رهم ياألساسي ف ى  أو م وي عل ستوستيرون يحت ت

  .نيستاتينالموضعي، وآذلك مرهم موضعي مضاد للفطريات مثل 

ون سبب  د يك ًاوق يكلوفير وأحيان ه األس ربس وعالج ة اله ى األذي  يجب اللجوء إل

  . الجراحة لعالج تضييق قلفة البظر

اع    د الجم  دث ويح ،وقد يكون تدلي مخاطية مجرى البول عند المرأة سبب األلم عن

د استئصال المبيضين                 اس  سن اإل   ،التدلي نتيجة نقص في هرمون اإلستروجين عن  ،ي

ة  العالج الكيميائي في األمر    شعر                . اض الخبيث رأة ت ذا المرض هو أن الم ز ه ا يمي إن م

اع               ،بالرغبة والشهوة الجنسية   اء الجم م أثن اني من أل  وآذلك باإلثارة الجنسية إال أنها تع

ذة     أو تعاني من شعور بإلحاح في التب        ة الل ى قم دم الوصول إل ك   ول أو بع سية وذل  الجن
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ى شكل            وأحيانًا يكون األلم في منطقه الفر     . لوجود األلم  شرًا عل ة منت اة المهبلي ج في القن

  . الشرجةحرقة في آل المنطقة المهبلية حتى فتح

اع أو    دثقد يكون األلم غير معروف السبب ويدعى أوليًا إذا ح           د أول جم م عن  األل

ا إذا ح           ي، أم د عد    دثعند أول فحص طب ه               ة بع ؤلم فإن ر م اع سابق غي  مرات من جم

م    سبب م  دثيعتبر ثانويًا أي أنه قد ح       ى ظهور األل سبب إصابة     ،ا أدى إل د يكون ال  وق

  . المهبل بنوع من الفطريات

   التهاب المهبل والقناة المهبليةمتالزمة

ل من سن                 ة من حدواهي   ساء األق د الن  أآثر األسباب لعسر الجماع وخصوصًا عن

سين ة         . الخم د محاول ل أو عن اة المهب سة قن د مالم ديدة عن كل آالم ش ى ش ر عل وتظه

  .ما يالحظ وجود بقع حمراء مؤلمة في قناة المهبلالجماع، آ

ورم    روس ال بب اإلصابة في ون س د يك رض، وق ذا الم روف له بب مع د س ال يوج

ي سي ،الحليم سبب اضطراب نف اذ   ، أو ب تيرويدي ش وني س ط هرم سبب وس  أو ، أو ب

  .بسبب وجود التهاب جلدي تناسلي مزمن

اع  فيكون         من  ما يحدث  أما اء الجم سبب ارتخاء في عضالت      تسريب البول أثن  ب

دم      ،ح تناسلي   أو بسبب رض   ، آثيرات الوالدة   النساء الحوض وخصوصًا عند   ا أن تق  آم

  .السن سبب آخر للسلس البولي

  العالج الجراحي 

ة البظر وحدوث            أآما ذآرنا سابقًا     سبب تضيق قلف ن األلم أثناء الجماع قد يكون ب

ة  ات فطري ال    ،التهاب دوائي ف الج ال شل الع الج       وإذا ف ى الع وء إل ن اللج ذ م د عندئ ب

  .الجراحي
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 وتكرار التبول، وآذلك ، واإللحاح البولي،ن ألم الدهليز المهبليأوآما ذآرنا سابقًا 

دوائي        ،)مجرى البول (ألم الجماع يحدث أحيانًا بسبب تدلي اإلحليل         شل العالج ال  فإذا ف

  .مستطبيكون استئصال مخاطية اإلحليل المتدلية جراحيًا هو الخيار ال

ون      د يك ارتولين، وق سة ب ود آي سبب وج دث ب د يح دهليز ق رج وال م الف ا أن أل آم

  .العالج الجراحي هو الخيار الوحيد لعالج األلم
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