
NEW SEXUAL MEDICINENEW SEXUAL MEDICINE

دانش نوين جنسي   دانش نوين جنسي   



::كاري از    كاري از    

مولف  مولف  
اولين كتابهاي راهنماي كامل علمي      اولين كتابهاي راهنماي كامل علمي      

پيشگيري، تشخيص  و درمان   پيشگيري، تشخيص  و درمان   
اختالالت جنسي       اختالالت جنسي       

در ايران  در ايران  



دانش نوين جنسي چيست؟    دانش نوين جنسي چيست؟    
))نيم قرن اخيرنيم قرن اخير((شاخه اي جوان از علم پزشكي شاخه اي جوان از علم پزشكي 

در اكثر كشورهاي جهان دانشكده مستقلي به نام طب جنسي وجود  در اكثر كشورهاي جهان دانشكده مستقلي به نام طب جنسي وجود  
..نداردندارد

: : در ايراندر ايران
..هيچ دانشكده مستقلي به اين نام وجود نداشته است       هيچ دانشكده مستقلي به اين نام وجود نداشته است       

هيچ واحد خاصي جهت تشخيص و درمان اختالالت جنسي جهت پزشكان             هيچ واحد خاصي جهت تشخيص و درمان اختالالت جنسي جهت پزشكان             
. . وجود نداشته استوجود نداشته است

ته ته هيچ كتاب مناسبي در اين مورد در اغلب كتابخانه هاي پزشكي وجود نداش             هيچ كتاب مناسبي در اين مورد در اغلب كتابخانه هاي پزشكي وجود نداش             
..استاست

 به آن اختصاص     به آن اختصاص    Sex ClinicSex Clinicهيچ درمانگاهي بصورت اختصاصي به عنوان     هيچ درمانگاهي بصورت اختصاصي به عنوان     
. . نيافته استنيافته است

ه ه هيچ برنامه اي براي ارائه آموزشهاي مدون و كامل به مردم وجود نداشت            هيچ برنامه اي براي ارائه آموزشهاي مدون و كامل به مردم وجود نداشت            
..استاست





؟؟........آيا تصور ميكنيد  آيا تصور ميكنيد  
شاخه اي از شاخه اي از ((اسالم و فقه شيعي با دانش پزشكي و طب نوين جنسي اسالم و فقه شيعي با دانش پزشكي و طب نوين جنسي 

مخالف است؟مخالف است؟) ) دانش پزشكيدانش پزشكي
يك پزشك سكس تراپيست افراد را به فعاليت هاي جنسي غيرشرعي يك پزشك سكس تراپيست افراد را به فعاليت هاي جنسي غيرشرعي 

..توصيه ميكندتوصيه ميكند
افزايش اطالعات، دانش و مهارتهاي جنسي باعث تحريك افراد به انجام افزايش اطالعات، دانش و مهارتهاي جنسي باعث تحريك افراد به انجام 

..فعاليت هاي جنسي غير شرعي ميشودفعاليت هاي جنسي غير شرعي ميشود
تعارضات جنسي منشاء و موضوع بسياري از خشونت ها در جامعه است تعارضات جنسي منشاء و موضوع بسياري از خشونت ها در جامعه است 

و نزديك شدن به آن خطرناك است و نزديك شدن به آن خطرناك است 
ي ي مردم ايران فاقد قابليت، ارزش يا نياز به استفاده از دانش نوين جنس مردم ايران فاقد قابليت، ارزش يا نياز به استفاده از دانش نوين جنس 

..هستندهستند



رابطه اسالم و دانش نوين جنسي      
: : دو اصل اساسي در فقه متعالي شيعي  دو اصل اساسي در فقه متعالي شيعي  

ارجحيت سالمت جسمي و روحي انسان ارجحيت سالمت جسمي و روحي انسان 
) ) اومانيسم مترقي شيعي اومانيسم مترقي شيعي ((

احترام به دانش بشري بخصوص دانش پزشكي   احترام به دانش بشري بخصوص دانش پزشكي   
آيا اسالم با دانش نوين جنسي در تعارض است؟   آيا اسالم با دانش نوين جنسي در تعارض است؟   



شرايط شرعي بودن رابطه هاي ما        شرايط شرعي بودن رابطه هاي ما        
. . شرط اول شرعي بودن يك رابطه سالم بودن آن است            شرط اول شرعي بودن يك رابطه سالم بودن آن است            

رابطه شرعي     :شرط اول
سالم بودن رابطه 

:شرط دوم
انجام مراسم مربوطه

عدم تعارض با سالمت
 جنسي و جسمي

داشتن دانش و مهارت 
جنسي كافي



درصورت ابتال به يك اختالل جنسي به كجا             
مراجعه ميكنيد؟

به پزشك داخلي هميشگي خودم    به پزشك داخلي هميشگي خودم    
به روانپزشك   به روانپزشك   

به متخصص ارولوگ    به متخصص ارولوگ    )  )  اگر مرد هستم  اگر مرد هستم  ( ( 
به متخصص زنان و زايمان     به متخصص زنان و زايمان     )  )  اگر زن هستم  اگر زن هستم  ( ( 



History of SexologyHistory of Sexology
Pre WorldPre World--War IIWar II

In 1886, Richard Freiherr von KrafftIn 1886, Richard Freiherr von Krafft--Ebing published Ebing published Psychopathia Psychopathia 
Sexualis.Sexualis.

In 1897, Havelock Ellis, a British sexologist, coIn 1897, Havelock Ellis, a British sexologist, co--authored the first English authored the first English 
medical text book on homosexuality, medical text book on homosexuality, Sexual inversionSexual inversion

In 1908, the first scholarly journal of the field, In 1908, the first scholarly journal of the field, Journal of SexologyJournal of Sexology
((ZeitschriftZeitschrift ffüürr SexualwissenschaftSexualwissenschaft), began publication and was published ), began publication and was published 
monthly for one year. Those issues contained articles by Sigmundmonthly for one year. Those issues contained articles by Sigmund Freud, Freud, 
Alfred Adler, and Wilhelm Alfred Adler, and Wilhelm StekelStekel

In 1913, the first academic association was founded: the In 1913, the first academic association was founded: the Society for Society for 
SexologySexology..

In 1919, Magnus Hirschfeld founded the In 1919, Magnus Hirschfeld founded the Institut fInstitut füür Sexualwissenschaftr Sexualwissenschaft
(Institute for Sexology) in Berlin.(Institute for Sexology) in Berlin.



History of SexologyHistory of Sexology
Post WorldPost World--War IIWar II

Alfred Kinsey founded the Institute for Sex Research at Indiana Alfred Kinsey founded the Institute for Sex Research at Indiana University University 
at Bloomington in 1947. This is now called the Kinsey Institute at Bloomington in 1947. This is now called the Kinsey Institute for for 
Research in Sex, Gender and ReproductionResearch in Sex, Gender and Reproduction

In 1966 and 1970, Masters and Johnson released their works In 1966 and 1970, Masters and Johnson released their works Human Human 
Sexual ResponseSexual Response and and Human Sexual Inadequacy,Human Sexual Inadequacy, respectivelyrespectively

Helen Singer Kaplan, one of the prominent sexologists with acadeHelen Singer Kaplan, one of the prominent sexologists with academic mic 
books in this field.books in this field.



SEX ORGANSSEX ORGANS
ANATOMYANATOMY  & PHYSIOLOGY& PHYSIOLOGY

تشريح و عملكردتشريح و عملكرد
انسانانسان) ) شهواني شهواني (( دستگاه تناسلي    دستگاه تناسلي   



بخش اول  
تشريح و عملكرد   تشريح و عملكرد   

مرد مرد ) ) شهوانيشهواني((دستگاه تناسليدستگاه تناسلي



)از پهلو (شماي دستگاه تناسلي مرد      

Figure 28.1Figure 28.1



مهمترين اجزاء 
مغز و سيستم اعصاب مركزي و محيطي      مغز و سيستم اعصاب مركزي و محيطي      

:: شامل   شامل  PenisPenisآلت  آلت  
))حشفهحشفه((كالهك كالهك 

پوست كالهك پوست كالهك 
بدنه شامل سه جسم اسفنجي بدنه شامل سه جسم اسفنجي 

مجراي ادراري مجراي ادراري 
بيضه ها شامل غدد جنسي و سيستم توليد و انتقال اسپرم             بيضه ها شامل غدد جنسي و سيستم توليد و انتقال اسپرم             



آلت و اجسام اسفنجي    



نماي مقطع آلت      



چند نكته درباره ختنه   
هم براي  هم براي  ((مانع از تجمع ترشحات محلي و بهداشت بهتر آلت         مانع از تجمع ترشحات محلي و بهداشت بهتر آلت         

. . شود  شود  ) ) مرد و هم همسر     مرد و هم همسر     
شايد باعث كاهش خطر انتقال ويروس ايدز و ديگر بيماري             شايد باعث كاهش خطر انتقال ويروس ايدز و ديگر بيماري             

. . هاي جنسي مسري شود     هاي جنسي مسري شود     
..احتمال بروز درد و عارضه ناشي از آن در نوزادان بيشتر است                  احتمال بروز درد و عارضه ناشي از آن در نوزادان بيشتر است                  

. . معلوم نيست باعث كاهش حساسيت جنسي آلت شود            معلوم نيست باعث كاهش حساسيت جنسي آلت شود            
. . از نظر پزشكي اجباري به انجام آن وجود ندارد       از نظر پزشكي اجباري به انجام آن وجود ندارد       



.. . چند نكته مهم  
..اندازه و شكل آلت در افراد مختلف فرق ميكنداندازه و شكل آلت در افراد مختلف فرق ميكند

..تعارضات و ترسهاي دروني بسياري در نگراني از اندازه آلت بروز ميكند   تعارضات و ترسهاي دروني بسياري در نگراني از اندازه آلت بروز ميكند   
اندازه آلت در هنگام نعوظ ربطي به اندازه آن در حالت تحريك نشده اندازه آلت در هنگام نعوظ ربطي به اندازه آن در حالت تحريك نشده 

..نداردندارد
متوسط اندازه آلت مردان در اياالت متحده در بررسي كينزي حدود  متوسط اندازه آلت مردان در اياالت متحده در بررسي كينزي حدود  

.. سانتي متر بوده است سانتي متر بوده است1212//99
..هيچ آماري در مورد متوسط اندازه آلت در مردان ايراني در دست نيست  هيچ آماري در مورد متوسط اندازه آلت در مردان ايراني در دست نيست  

..متوسط اندازه آلت در نژاد شرق آسيا كوچكتر از اين مقدار است متوسط اندازه آلت در نژاد شرق آسيا كوچكتر از اين مقدار است 
مطابق بررسي ها اندازه آلت شوهر تأثير قابل مالحظه اي در احساس مطابق بررسي ها اندازه آلت شوهر تأثير قابل مالحظه اي در احساس 

..جنسي همسرشان نداشته استجنسي همسرشان نداشته است



بيضه ها و وظايف آنها    
توليد اسپرم توليد اسپرم 

) ) هورمون جنسي مردانه   هورمون جنسي مردانه   ( ( توليد تستوسترون     توليد تستوسترون     
..تستوسترون در سنين پيري به تدريج كاهش مي يابد            تستوسترون در سنين پيري به تدريج كاهش مي يابد            

در صورت طبيعي بودن سطح آن نيازي به تزريق     در صورت طبيعي بودن سطح آن نيازي به تزريق     
. . مكرر هورموني نيست     مكرر هورموني نيست     

تزريق مكرر در مردان منجر به عوارضي مثل تشديد        تزريق مكرر در مردان منجر به عوارضي مثل تشديد        
..بزرگي پروستات و يا عوارض خوني ميشود         بزرگي پروستات و يا عوارض خوني ميشود         

نقش مهمي  نقش مهمي  )  )  با ترشح از غدد فوق كليوي     با ترشح از غدد فوق كليوي     ((تستوسترون    تستوسترون    
..در تقويت تخيالت جنسي در خانم ها به عهده دارد        در تقويت تخيالت جنسي در خانم ها به عهده دارد        



  تشكيل مني تشكيل مني 

..شامل اسپرم و ترشحات غذايي است      شامل اسپرم و ترشحات غذايي است      
اسپرم توسط طناب ها و لوله هاي        اسپرم توسط طناب ها و لوله هاي        

از بيضه   از بيضه   ) ) اپيديديم و وازدفران   اپيديديم و وازدفران   ((وابران وابران 
..منتقل ميشود    منتقل ميشود    

 درصد از ترشحات توسط حبابك  درصد از ترشحات توسط حبابك 7070
تأمين   تأمين      seminal vesicle seminal vesicleهاي مني     هاي مني     

..ميشود ميشود 
 درصد توسط غده پروستات تأمين        درصد توسط غده پروستات تأمين       3030

..ميشود ميشود 
غدد كوپر در اطراف مجراي ادرار     غدد كوپر در اطراف مجراي ادرار     
وظيفه ترشح مايع قليايي نرم كننده         وظيفه ترشح مايع قليايي نرم كننده         

..براي عبور مني را بعهده دارند     براي عبور مني را بعهده دارند     



آيا اين گفته ها درست است؟      آيا اين گفته ها درست است؟      
تخليه مني بصورت مكرر باعث ضعف و صدمه جسمي            تخليه مني بصورت مكرر باعث ضعف و صدمه جسمي            

..بدن ميشود بدن ميشود 
خطر ابتال به سرطان پروستات در مرداني كه بندرت           خطر ابتال به سرطان پروستات در مرداني كه بندرت           
انزال دارند بيش از افرادي است كه انزال هاي مكرر                 انزال دارند بيش از افرادي است كه انزال هاي مكرر                 

..دارنددارند
. . بلع مني براي سالمتي فرد زيان بخش است               بلع مني براي سالمتي فرد زيان بخش است               

..بلع مني باعث تقويت سالمت جسمي فرد ميشود              بلع مني باعث تقويت سالمت جسمي فرد ميشود              



لوله بستن مردان   لوله بستن مردان   
. . لوله بستن باعث جلوگيري از انتقال اسپرم ميشود       لوله بستن باعث جلوگيري از انتقال اسپرم ميشود       

..معموال بدون عارضه است          معموال بدون عارضه است          
. . تأثيري در توانايي جنسي افراد ندارد       تأثيري در توانايي جنسي افراد ندارد       

. . باعث كاهش استرس زوج براي رابطه جنسي ميشود      باعث كاهش استرس زوج براي رابطه جنسي ميشود      



بخش دوم  
تشريح و عملكرد   تشريح و عملكرد   

زن زن ) ) شهوانيشهواني((دستگاه تناسليدستگاه تناسلي



قسمت خارجي دستگاه تناسلي زنان           قسمت خارجي دستگاه تناسلي زنان           



HYMENHYMENپرده بكارت       پرده بكارت       



) ) نماي از پهلو     نماي از پهلو     ((دستگاه تناسلي زنانه   دستگاه تناسلي زنانه   



مهمترين اجزاء 
مغز و سيستم اعصاب مركزي و محيطي مغز و سيستم اعصاب مركزي و محيطي 

پستان ها؟پستان ها؟
قسمت خارجي يا شرمگاهي قسمت خارجي يا شرمگاهي 
شامل لبهاي بزرگ و كوچك     شامل لبهاي بزرگ و كوچك     

كليتوريس   كليتوريس   
مدخل واژن    مدخل واژن    
پرده بكارت پرده بكارت 

))حاوي چين هاي قابل اتساع حاوي چين هاي قابل اتساع  ( (vaginavaginaمهبل مهبل 
))انقباضات رحم در احساس ارگاسم موثر استانقباضات رحم در احساس ارگاسم موثر است((رحم رحم 

عضالت قسمت خارجي دستگاه تناسلي عضالت قسمت خارجي دستگاه تناسلي 



كدام گفته صحيح است؟      
حضور تستوسترون براي داشتن تخيالت جنسي مناسب               حضور تستوسترون براي داشتن تخيالت جنسي مناسب               

..ضروري است   ضروري است   
 جنسي بازي      جنسي بازي     --اندازه سينه ها نقش مهمي در رابطه عاطفي         اندازه سينه ها نقش مهمي در رابطه عاطفي         

. . ميكندميكند
بندرت ممكن است فضاي واژن براي پذيرش آلت مردانه كافي        بندرت ممكن است فضاي واژن براي پذيرش آلت مردانه كافي        

. . نباشد نباشد 
برداشتن رحم ممكن است باعث تغيير احساس ارگاسم در           برداشتن رحم ممكن است باعث تغيير احساس ارگاسم در           

. . خانمها شود   خانمها شود   



تمرينات كگل    
باعث تقويت عضالت قسمت  باعث تقويت عضالت قسمت  
..خارجي دستگاه تناسلي ميشودخارجي دستگاه تناسلي ميشود
باعث تقويت انقباض عضالت  باعث تقويت انقباض عضالت  

حين ارگاسم و افزايش احساس حين ارگاسم و افزايش احساس 
..خوشايند ارگاسم ميشودخوشايند ارگاسم ميشود



نحوه انجام تمرينات كگل      
عضالت مربوطه را پيدا كنيد

شبيه جلوگيري از خروج  (
)ادرار

عضالت لگني 
را براي 

 10تا 5حدود 
ثانيه منقبض 

كنيد 

 ثانيه شل كنيد10 تا 5عضالت براي 

اين تمرينات 
را روزي سه 
مرتبه هر بار 

 بار 30-20
انجام دهيد



نقطه جي
G-Spot

به افتخار پروفسور گرفنبرگ به  به افتخار پروفسور گرفنبرگ به  
..اين نام ناميده شده استاين نام ناميده شده است

احتماالً نقطه اي در ديواره قدامي احتماالً نقطه اي در ديواره قدامي 
واژن با حساسيت جنسي بيشتر واژن با حساسيت جنسي بيشتر 

..استاست
بعضي معتقدند تحريك اين نقطه  بعضي معتقدند تحريك اين نقطه  

به تنهايي براي رسيدن به ارگاسم  به تنهايي براي رسيدن به ارگاسم  
..كافي استكافي است

وجودش محل بحث و مناقشه وجودش محل بحث و مناقشه 
..استاست



كليتوريس
معادل آلت در مردان است و معادل آلت در مردان است و 
..شامل بدن و كالهك استشامل بدن و كالهك است

كالهك حاوي اعصاب بسياري   كالهك حاوي اعصاب بسياري   
..است و به لمس حساس استاست و به لمس حساس است

تحريك صحيح كليتوريس نقش  تحريك صحيح كليتوريس نقش  
مهمي در افزايش هيجانات مهمي در افزايش هيجانات 

..جنسي و ارگاسم داردجنسي و ارگاسم دارد
ختنه زنان منجر به قطع  ختنه زنان منجر به قطع  

كليتوريس ميشود كه در بعضي  كليتوريس ميشود كه در بعضي  
..عشاير جنوبي ايران ديده ميشود عشاير جنوبي ايران ديده ميشود 



)  مثله دستگاه تناسلي     (ختنه زنان   
Female Genital Mutilation



SEX ORGANS SEX ORGANS 
PHYSIOLOGYPHYSIOLOGY

عملكرد دستگاه تناسلي     عملكرد دستگاه تناسلي     
انسانانسان) ) شهواني شهواني ((



شماي كلي كنش جنسي انسان        شماي كلي كنش جنسي انسان        
ميل جنسي    . 1

Desire

تهييج يا برانگيختگي   .  2
Arousal

مرحله تثبيت  
Plateau

ارگاسم يا اوج  . 3
Orgasm

فرود يا بازگشت     .  4
Resolution



مرحله ميل جنسي     .   1
تحريك ذهني براي انجام فعاليت جنسيتحريك ذهني براي انجام فعاليت جنسي

عوامل جسمي و محيطي هر دو در ايجاد ميل جنسي موثرندعوامل جسمي و محيطي هر دو در ايجاد ميل جنسي موثرند
و واسطه هاي شيميايي عصبي  و واسطه هاي شيميايي عصبي  ) ) تستوسترونتستوسترون((هورمون ها هورمون ها 

..از عوامل زيستي موثر در ميل جنسي انداز عوامل زيستي موثر در ميل جنسي اند) ) سروتونينسروتونين((
: : عوامل محيطيعوامل محيطي

) ) بدون ترس و اضطراب    بدون ترس و اضطراب    (( امنيت رواني در خانواده       امنيت رواني در خانواده      
) ) من خوبم، تو خوبي    من خوبم، تو خوبي    ( (  پرورش شخصيت سالم       پرورش شخصيت سالم      

) ) خالي از گناه  خالي از گناه  (   (    پرورش احساس خوب نسبت به روابط جنسي در محيط               پرورش احساس خوب نسبت به روابط جنسي در محيط              



)آقايان(مرحله برانگيختگي     . 2
هجوم خون به داخل سه جسم      هجوم خون به داخل سه جسم      

اسفنجي اسفنجي 
جلوگيري از خروج خون از       جلوگيري از خروج خون از       

داخل اجسام اسفنجي  داخل اجسام اسفنجي  
به دام افتادن خون در داخل      به دام افتادن خون در داخل      

اجسام اسفنجي  اجسام اسفنجي  
) ) نعوظ  نعوظ  ((بزرگ شدن اندازه آلت     بزرگ شدن اندازه آلت     

بيضه ها به باال كشيده شده و به     بيضه ها به باال كشيده شده و به     
بدن مي چسبند     بدن مي چسبند     



)خانمها (مرحله برانگيختگي     . 2
هجوم خون به داخل عروق و مخاط          هجوم خون به داخل عروق و مخاط          

واژنواژن
تغيير رنگ مخاط مهبلي     تغيير رنگ مخاط مهبلي     

ترشح مايع بين بافتي به داخل واژن      ترشح مايع بين بافتي به داخل واژن      
احساس ذهني هيجان جنسي      احساس ذهني هيجان جنسي      

بزرگ شدن اندازه واژن و چين هاي        بزرگ شدن اندازه واژن و چين هاي        
مخاطيمخاطي

بزرگ شدن و عقب كشيدن كليتوريس    بزرگ شدن و عقب كشيدن كليتوريس    
حركت رحم به سمت باال    حركت رحم به سمت باال    



واكنش هاي بدن حين برانگيختگي         
افزايش ضربان قلب و فشار خون     افزايش ضربان قلب و فشار خون     

افزايش تعداد تنفس  افزايش تعداد تنفس  
سرخ شدن ناگهاني پوست و تغيير رنگ پراكنده         سرخ شدن ناگهاني پوست و تغيير رنگ پراكنده         

پوست پوست 
بزرگ شدن پستان و نوك پستان ها در خانمها        بزرگ شدن پستان و نوك پستان ها در خانمها        

) ) اسپاسم هاي ناگهاني      اسپاسم هاي ناگهاني      ( ( افزايش تنش عضالت      افزايش تنش عضالت      
سيخ سيخ شدن موهاي پوست بدن      سيخ سيخ شدن موهاي پوست بدن      



ارگاسم و انزال    . 3
..افزايش هيجانات جنسي باعث عبور از حد آستانه ميشود افزايش هيجانات جنسي باعث عبور از حد آستانه ميشود 
..ارگاسم بعد از عبور از حد آستانه برگشت ناپذير استارگاسم بعد از عبور از حد آستانه برگشت ناپذير است

ورود مني به ابتداي مجراي ادرار نشانه برگشت ناپذير بودن   ورود مني به ابتداي مجراي ادرار نشانه برگشت ناپذير بودن   
..ارگاسم استارگاسم است

..با انقباضات منظم عضالت اطراف دستگاه تناسلي همراه استبا انقباضات منظم عضالت اطراف دستگاه تناسلي همراه است
گزارشات تأييد نشده اي از وجود انزال در بعضي خانم ها وجود  گزارشات تأييد نشده اي از وجود انزال در بعضي خانم ها وجود  

..دارددارد
..رخوت و سستي پس از آن از مشخصه هاي فرآيند ارگاسم است  رخوت و سستي پس از آن از مشخصه هاي فرآيند ارگاسم است  
واسطه هاي شيميايي چون سروتونين و اكسي توسين و آدرنالين  واسطه هاي شيميايي چون سروتونين و اكسي توسين و آدرنالين  

..نقش مهمي در ارگاسم دارندنقش مهمي در ارگاسم دارند



) در آقايان (ارگاسم و انزال     
بطور معمول هر بار انزال با بطور معمول هر بار انزال با 

 سي سي مني همراه  سي سي مني همراه 22--55خروج  خروج  
..استاست

شامل دو بخش ترشح مني و شامل دو بخش ترشح مني و 
..انقباضات خوشايند استانقباضات خوشايند است

پس از آن مرد وارد دوره  پس از آن مرد وارد دوره  
..تحريك ناپذيري ميشودتحريك ناپذيري ميشود

) ) گاهيگاهي((زنان برخالف مردان  زنان برخالف مردان  
ميتوانند ارگاسم هاي متوالي  ميتوانند ارگاسم هاي متوالي  

..داشته باشندداشته باشند



) در آقايان (ارگاسم و انزال     



مراكز مغزي  
Stimulation of the Stimulation of the 
GGi/oi/o--coupled coupled mumu
opioidopioid receptor receptor 
(MOR) results in the (MOR) results in the 
inhibition of these inhibition of these 
GABAergicGABAergic neurons, neurons, 
which in turn leads which in turn leads 
to to disinhibitiondisinhibition of of 
dopaminergicdopaminergic
projection neurons projection neurons 
and the subsequent and the subsequent 
release of DA into release of DA into 
NAcNAc..



مغز ارزشمندترين بخش كنش جنسي             
 متوجه مركز لذت در سيستم ليمبيك موشها  متوجه مركز لذت در سيستم ليمبيك موشها 5050نخستين بار در دهه نخستين بار در دهه 

 nucleus nucleus تحريك  تحريك Skinner boxesSkinner boxesدر آزمايش در آزمايش . . شدندشدند
accumbensaccumbens  منجر به مرگ ناشي از خستگي بدنبال لذت   منجر به مرگ ناشي از خستگي بدنبال لذت 

..جويي شدجويي شد
 شامل شبكه وسيعي از مراكز  شامل شبكه وسيعي از مراكز reward circuitreward circuitچرخه پاداش چرخه پاداش 

::شاملشامل.  .  مغزي است بويژه سامانه مزوليمبيكمغزي است بويژه سامانه مزوليمبيك
amygdalaamygdalaكنترل كننده احساسات است كنترل كننده احساسات است 

nucleus nucleus accumbensaccumbensآزاد كننده دوپامين آزاد كننده دوپامين 
ventral ventral tegmentaltegmental area (VTA)area (VTA) رها كننده  رها كننده 

دوپاميندوپامين
cerebellum cerebellum  كنترل كننده عضالت  كنترل كننده عضالت 

pituitary glandpituitary gland    اكسي اكسي ) ) ضد دردضد درد(( آزاد كننده اندورفين     آزاد كننده اندورفين
))عاطفهعاطفه((، وازوپرسين ، وازوپرسين ))منقبض كننده، اعتماد بخش منقبض كننده، اعتماد بخش ((توسينتوسين



مراكز مغزي  

medial medial 
orbitofrontorbitofront
alal cortexcortex

مسئول كنترل     مسئول كنترل     
.  .  احساسات احساسات 

هنگام تحريك      هنگام تحريك      
جنسي غيرفعال   جنسي غيرفعال   

ميشود ميشود 
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