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مقدمه

شـیوعی کـه اسـت مـدرن جهـان مشـکالت از یکی چاقی

و دارد کودکـان حتـی و جوانـان بزرگسـاالن، بین در فزاینده

بیماري به ابتال خطر افزایش بیمـاريموجب نظیـر هـايهـایی

انـواع بـاال، فشـارخون متابولیک، سندرم دیابت، عروقی، قلبی

مـیسرطان چـاق افـراد در زندگی به امید کاهش و 1شـود.ها

ایـن بر نظیـرعالوه بسـیاري روانـی و جسـمی مشـکالت هـا

استئوآرتریت انـگازیناشـیاجتمـاعهايیناتوانها،نازایی،

مشکال بـاچاقی، رابطـه در خـواب هنگـام آپنـه یا بدخوابی ت

مـی مطرح افـراد2باشـد.چاقی درآمـد کـم جوامـع در چـاقی

تحـت را سنین تمامی در افراد پردرآمد جوامع در و میانسال

می قرار علـل3دهد.تاثیر بـه چربـی حد از بیش انباشت چاقی

منجـر کـه است محیطی عوامل و اجتماعی رفتارهاي ژنتیکی،

می سالمتی اختالالت توده4شود.به شاخص با غالبا را چاقی
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یا میطبقهiBMIهمانبدنی بابندي افراد معـادلBMIکنند:

وزن9/29-25 اضـافه بـاiiداراي افـراد یـاBMIو مسـاوي

از می30بیش محسوب چاق مترمربع 5گردند.کیلوگرم/

کـه، شده ودرصـد89برآورد زنـان85مـردان درصـد

سال تا و2030جهان شـد خواهنـد گرفتـار چاقی معضل به

افزایش سبب موضوع عروقی،97این قلبی اختالالت درصدي

افزایش گردیـد.21و خواهـد دیابت کشـورهاي6درصدي در

یافته میـان10-30توسعه این از و هستند چاق افراد درصد

آن سوم دو تا سوم دیک چاقیچها هستند.ار 7مفرط

از دیگـر یکـی با چاقی با درگیر جوان و میانسال جمعیت

روبـرومع نیـز جنسـی عملکـرد اختالل یعنی بهداشتی ضالت

ارتباط جنسی عملکرد اختالل و چاقی بین که چرا شد خواهند

دارد. از8وجود یکـی جهـانی، گیـري همـه یک عنوان به چاقی

می جنسی عملکرد اختالالت با رابطه در توجه قابل باشد،علل

طوري جنسـیبه عملکـرد بهبـود کـهکـه مردانـی و زنـان در

داشته وزن است.کاهش بوده مشهود 9اند

بررسی رويبراساس بـر زنـان در چاقی شده انجام هاي

جنس تمایل لـمرحله اوج (ارگاسـم)ذی، جنسـی لغزنـدگیiiiت ،

داشـته منفی تاثیر انزال و نعوظ مرحله در مردان در و واژن

دسـتگاه10،11است. اخـتالالت عروقـی، ـ قلبی اختالالت دیابت،

تناسلی، ـ وادراري متابولیـک سندرم نظیر متابولیکی اختالل

بیماري به وابتال هیپرلیپیـدمی و فشـارخون نظیر مزمن هاي

بیماري این درمان جهت شده استفاده عنـوانداروهاي بـه هـا

شده معرفی جنسی اختالل به ابتال خطر چنـینعوامل هـم اند.

نیز فرهنگی عوامل و آن با مرتبط داروهاي و روانی مشکالت

اخــتالل ایــن بــروز روي بــر تاثیرگــذار عوامــل دیگــر از

جنسـیمطالعه12-15باشند.می عملکـرد اخـتالل با مرتبط هاي

مـی کـه گرفته صورت زنان از بیشتر مردان ناشـیدر توانـد

باشــد. درمــان جســتجوي بــراي مــردان در بیشــتر 16تمایــل

داده نشان جنسـیمطالعات عملکرد نقص علت بیشترین که اند

روحی اختالل زنان ایـن،ـدر بـر عـالوه مـردان در و روانی

هم بیماريعللی و عروقی اختالالت نیـزچون متـابولیکی هاي

می 17،18باشد.مطرح

که آنجا بـاز خـود جنسـی مشـکهعملکـرد بـا التنـوعی

واسـطه عروق با مـیمرتبط ارتبـاطفرضـیه2،شـوندگـري ي

یک چاقی که مشاهده این با جنسی عملکرد اختالالت با چاقی

i -Body Mass Index
ii- Overweight
iii Orgasm

در مسـتقل خطـر نظیـرعامل عروقـی اخـتالالت انـواع بـروز

مدیس دیابت خون، فشار افزایش افسردگیلیپیدمی، و لیتوس،

هـر مشـکالت ایـن دیگـر، طرف از شود. می تقویت باشد، می

معرفـی جنسی عملکرد نقص به ابتال خطر عامل عنوان به یک

بـراند.شده موثر خطر عوامل از یکی عنوان به چاقی بنابراین

مـورد بیشـتري تامـل بـا بایـد جنسی عملکرد اختالالت بروز

گیرد. قرار بـابحث چاقی مـیاینکه کـاري و سـاز توانـدچـه

به نیاز که است بحثی شود، جنسی عملکرد اختالل ساز زمینه

متغیر تاثیر چگونگی و جنسی عملکرد نقص سازوکار تشریح

در جنسـی عملکـرد نقـص دارد. مکانیسـم این روي بر چاقی

می مردان و دسـتهزنان دو بـه عملکـردتواند نقـص عمـده ي

عم نقــص و ارگانیــک علــل بــه علــلجنســی بــه جنســی لکــرد

شــوند. تقســیم مــروري19ســایکولوژیک مقالــه ایــن از هــدف

تاث چگونگی وبررسی زنـان در جنسـی عملکـرد بـر چاقی یر

می باشد.مردان

آن نقص و جنسی عملکرد

برانگیختگـیچرخه مراحـل شـامل انسـان در جنسی ،ivي

ثابتvتحریک وضعیت یا پالتو ،viارگاسم گسسـت، مرحلـه و

ثبات یـامیviiیا نعـوظ در اخـتالل مـردان در viii(ED)باشـد.

من بـا نـوع دو بـه مشـکل ایـن خـود و است اخـتاللرایج شـا

روانیixعضوي اختالل میxو اخـتالالتتقسیم نـوع در شود.

اخـتالالت از عبارتنـد که دارد وجود گروه زیر چهار عضوي

اندوکرینولوژیک. و آناتومیک، نوروژنیک، زنـان20عروقی، در

یـا جنسـی عملکـرد یـاxi(FSD)نقص دائمـی اخـتالل شـامل

بــا مــرتبط مشــکل جنســی، تهیــیج جنســی، تمایــل در راجعــه

می تعریف نزدیکی هنگام درد و ازخالصه20شود.ارگاسم اي

جدولهطبق در جنسی اختالل است.1بندي شده آورده

iv - Arousal
v- Excitement
vi- Plateau
vii -Resolution
viii - Erection dysfunction (ED)
ix- Organic
x- Psychogenic
xi- Female sexual dysfunction
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گروههايلاختالانواع-1جدول زیر و جنسی آنعملکرد مبنايهاي بر DSMها –Vمردان و زنان در

جنسیهاياختاللانواع مردانهااختاللعملکرد و زنان در

زنمرد

جنسهايلاختال جنسی1یمیل میل جنسیاخت2هایپواکتیواختالل میل هایپواکتیوالل

جنسیهايلاختال (تحریک) مردان3برانگیختگی در نعوظ زنان4اختالل در جنسی برانگیختگی 5اختالل

موقع·6ارگاسمهايلاختال از پیش 7انزال

تاخ· با 8یرانزال

انزا· 9لعدم

ارگاسم 10عدم

جنسیهايلاختال دردناك·11درد 12نزدیکی

13واژینیسم·

کلیهايلتالاخ وضعیت به مربوط جنسی

14پزشکی

---

موادهايلاختال مصرف با مربوط --15جنسی

طبقههايلاختال نشدهجنسی --16بندي

1(Sexual Desire Disorders،2(Hypoactive Sexual Desire Disorder،3(Sexual Arousal Disorders،4(Male Erectile

Disorder،5(Female Sexual Arousal Disorder،6(Orgasmic Disorders،7(Premature or early Ejaculation،8(Delayed

Ejaculation،9(Anejaculation،10(anorgasmia،11(sexual pain disorder،12(Dyspareunia،13(vaginismus14(Sexual

Dysfunction Due to General Medical Condition15(،Substance –Induced Sexual Dysfunction،16(Sexual Dysfunction
Not Otherwise Specified

جنسيولوژیدمیاپ عملکرد چاقیاختالل با آن ارتباط یو

مسـتقمطالعه کـه چـاقیهـایی اثـر نقـصبـریما بـروز

جنس سنجیعملکرد بیرا و بـوده کم نسبتا باشند، شـتریده

ــه ــهمطالع ب ــا ــاقیبررســه چ ــش ــوانینق عن ــه ــیب ازیک

متابوليهایژگیو ویـسـندرم چـاقیـک نقـش بـروزیا در

عروقـیقلبيهايماریب دیـ نقـصی، بـا آن ارتبـاط و ابـت

جنس مطالعهپرداختهیعملکرد و زماند؛ در بررسـیهـا ینـه

شیم جنسیزان عملکرد اختالل محـدودیوع چـاق افـراد در

مطالعـهیمـ خصـوباشــند. در بــینهــا ارتبـاط بررســی ص

در هسـتند محـدود چاقی و زنان در جنسی عملکرد اختالل

درحالی نعـوظ اخـتالل بـا چـاقی ارتباط از قوي شواهد که

دارد. وجود مارتینز8مردان و یایاللی مطالعه دو وعیشiدر

جنس عملکرد اختالل به چاقیابتال زنان اضافهیدر داراي ا

است.82تا87وزن شده گزارش نیتـرعیشـا21،22درصد

i -Yaylali and Martins

جنس عملکرد ایاختالل میدر مطالعه دو برانگین و یختگیل

مطالعهیمیجنس ایایـباشد. مـیـدر نشـان کـهیران دهـد

چاق86بایتقر زنان سـنیدرصد در وزن اضافه داراي نیا

جنسيبارور عملکرد اختالل میاز شایرنج و نیترعیبرند

رسنیا عدم امتیاختالل کاهش و ارگاسم به شاخصیدن از

جنس مii(FSFI)زنانیعملکرد بـهیدر نسبت چاق زنان ان

طب وزن با زنـان23،24باشـد.یمـیعیزنان يمصـرچـاقدر

جنس مقاربت هنگام نقـصیدرد و شـدن لغزنده در اشکال ،

بران ترتیجنسیختگیگدر درصـد3/53درصد،3/69بیبه

است.52و شده گزارش مطالعه25درصد رويادر بر يکه

آمر2225 در مرد و جراحـیزن عمل از قبل کیـاتریباریکا

تقر گرفــت، نیصــورت بــیمــیبــا و زنــان نیاز از ازیمــیش

جنس عملکرد از رضـایمردان نداشـتند.یخـود ضـافها26ت

عالئمو که مردانی در چاقی یا مـیEDزن گزارش کننـدرا

ii -Female sexual function index (FSFI)
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ب79 و عروقـیشتریدرصد اخـتالل به آن علت دریـراین ج

میچاق داده ا27شود.ینسبت مبتنـیبا مطالعـه حـال بـرین

تیتیجمع رویرکدر بر دادهيه نشـان چـاق زنـان و مردان

چاق که متغیاست، واسطه دیـنظيگـریديرهـایبه ابـت،یر

قلبــ اخــتالل عروقــیفشــارخون، ایـ اخــتاللیســبب جــاد

جنس تنهـایمیعملکرد بـه خود و روییگردد نقـصيبـر

جنس 28ندارد.يریتاثیعملکرد

عنوانیچاق التهابیبه عامل اختالالتیک در آن نقش و

جنس مردانیعملکرد در

نعوظ در اخـتالالتEDiایاشکال شـکل تـرین دررایـج

می بوده29باشد.مردان عروق به وابسته کامال فرآیندي نعوظ

اسـت سالم عروقی بستر نیازمند آمـداپـی30.و ناکـار تلیـوم

می آترواسکلروزیز تغییرات عالئم اولین پاتوژنزباشد.عروق

انــدوتل عملکــرد اخــتالل دو (یالهــر نعــوظ طرEDو از یــق)

ب فعـالیـانکاهش )NO(یالانـدوتلیـکیترنیداکسـيسـازو

و نیتریــکســنتاز، فیزیولوژیــک فعالیــت شــدن کنــد متعاقبــا

می توجیه قابل تخراکساید دریباشد. عروق اندوتلیال بافت ب

میEDبروز محسوب اساسی نعـوظچرا29گردد.عاملی کـه

کـه دیگـري مکانیسم است. عروق سالمت به وابسته فرایندي

بـه منجـر نتیجتـا و شـده عروق اندوتلیال صدمات EDسبب

سلولمی میزان کاهش وگردد انـدوتلیال تولیدکننده پیش هاي

سـلول اسـتخوانهمچنین مغـز از گرفتـه منشـا بنیـادي هـاي

مـی کـاهش چـاق افراد در که نتیهستند در و رونـدیابـد جـه

نمی صورت بخوبی عروق سـبببازسازي امـر همین و گیرد

آنآسیب دنبـال به و عروقی اینجـا31شـوند.مـیEDهاي در

آسیب مکانیسم است درالزم چربی بافت نقش و عروقی هاي

آسیب این چاقایجاد گردد. توصیف اخـتاللیعنوانهبیها ک

کـمیکیمتابول درجـات با مزمن التهابات همـراهii(CLGI)با

جریالتهاب32باشد.می تنظـیـک خـود بـهیان بـدن پاسـخ و م

بافت حفاظت جراحتمنظور و عفونت از مها فرآیها ندیباشد.

تغ جریراتییالتهاب در ایرا خون مـیان سـببیجـاد کـه کنـد

نفوذپذیافزا خـونيریش همـیعروق و موجـبیشـده امـر ن

لکوس ماتیخروج پروتئیها، و جرنیعات از بـهیـهـا خـون ان

آس میدبیمحل التهابـات33شوند.یده وقـوع سـبب فرآیند این

م بدن در افـزایمزمن که شـاخصیگردد التهـابش ردیهـاي

مو ایخون مـیـد نکتـه جملـهین از اباشـد. شـاخصیـي هـان

لکوسیم به پروتئتیتوان سـایالتهابيهانیها، يهـانیتوکای،

i- Erectile dysfunction
ii - Chronic low grade inflammation (CLGI)

التهـابیپ کموکـایش لـوکیننی، اینتـر ،iiiC(CRP)،8و6هـا،
ivα)-(TNFمولکول چسـبندگيهاو سبب که شـدهیمحلول

واسطه پروترومبولیفرآيهاو میند اشارهیک بـاباشند نمود.

واکنشیا حال آسیمیالتهابيهان سبب بافـتیتوانند يهـاب

شوند. درازمدت در فرآیبنابرا34سالم تنظيندهاین یمـیخـود

التهاب کاهش جهت نظدر سـایـهـا، شـدن آزاد يهـانیاتوکیر

التهــاب جریضــد انســداد شــدنيآبشــاريهــاانیــ، آزاد در

مولکولنیپروتئ و التهـابیپـيهاها گیش کـاهش يهـارنـدهی،

سلولیالتهابيهاواسطه شدن فعال التهابمیتنظيهاو کننده

پ آسيریشگیدر جریناشیبافتيهابیاز یالتهـابيهاانیاز

نقشــ ــدن ــیب ــد.یاساس ــی33دارن پیک ــدهایاز ــيام دریمنف

آسالتهاب مزمن، انـدوتلیهاي مـیب عـروق دریال کـه باشـد،

متابولیعروق-یقلبيهايماریب سندرم دیـ، و نـوعیک 2ابـت

م مشاهده وفور ایچاق35شوند.یبه سه هر مواردیدر یکین

بن خطــر عوامــل مــيادیــاز ســهیمحســوب هــر در و گــردد

پاتولوژیوضع فرآیت شـروع در التهـاب شـده، نامبرده نـدیک

کارا عروقیاندوتلییعدم آترواسکلروزvال سزی، تکـاملیو یر

نقش مـیایاساسیآن انـدوتل34کنـد.یفا بافـت در الیاخـتالل

افزا سبب وقـایعروق خطـر ایش قلبـیسـکمیع گـردد.یمـیک

ایهمچن التهابین عوامل تضعین بلوكیموجب بروزهیفيهاف

م که شده عروق پارگیدر باعث بنـابرارگیتواند شود. نیها

ــروع ش ــم ه ــاب، ــالته پ ــم ه و ــده ــدهیکنن برن فرآش ــدیي ن

افــزایآترواسـکلروز بــا غالبــا و اســت وقــایز ایش کیســکمیع

میعروق واکنشـ34باشـد.یهمراه در التهـابیبـدن بـایضـد

آدیافزا پروتئیپونکتیش ، بافتینین از ترشـحیچربـيهـاکه

خاص و التهابیشده ضد ایت با فرآیدارد، میین مقابله کند،ند

افـزا با چربـیاما آدیـبیش سـلولیپـونکتیان در کـاهشن هـا

التهابییم روند و چرب36.یابدمییشیافزایانیجریابد یبافت

چرب خصوص به وضـعییاحشـایو آغـاز التهـابیمحـل یت

زمان تا و التهابیاست عامل شـدهیچربـیعنـیکه انباشـته

ناحییاحشا بیدر از شکم فرآیه نرود این بـینـد التهـاب اجـاد

مـیمکان ادامـه شـده گفته نتییسم در و آسـیابـد يهـابیجـه

داشت.یپيریسیعروق خواهند سـالviملدروم36شرونده در

ــا2011 آمریک ــاردیولوژي ک ــه مجل ازviiدر را ــالبی ج ــر تعبی

بین جنسـیارتباط عملکـرد نقـص و عروقـی اختالالت چاقی،

iii -C reactive protein
iv -Tumor necrosis factor α
v - endothelium dysfunction
vi - Meldrum
vii -American journal of cardiology
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معـدن کـه است نموده بیان چنین او نمود. بـرايمطرح چیـان

معـدن درون به را قفس در قناري یک همیشه خود جان حفظ

نشـانمی اسـت زنـده قنـاري ایـن کـه زمانی تا و دهنـدهبرند

کـاهش از حاکی قناري مرگ و است معدن در اکسیژن وجود

ق خطر و معدناکسیژن براي الوقوع بـود.ریب خواهـد 37چیان

شاخص از یکی که آنجایی رااز سالمت جنسـیهاي عملکـرد

کرده مثابـهعنوان به جنسی عملکرد از او قنـارياند، همـان ي

می نتیجه و کرده عملکـردیاد داراي فـرد کـه زمـانی تـا گیرد

می است، مناسب آسـیبجنسی خطـر کـه بـود امیـدوار توان

نمی تهدید را بیمار نقـصعروقی وقـوع محـض بـه ولـی کند،

می مردان، در خصوص به جنسی، گرفـتتوعملکرد نتیجه ان

مهـم اخـتالالت از یکی به آینده سال پنج تا سه در فرد این که

تهدیدکننده شد.عروقی خواهد مبتال زندگی و37ي سن افزایش

ســاختار در متعــددي تغییرهــاي بــا مــردان در پیــري رونــد

آنشریان از برخـی کـه است همراه میـزانها کـاهش بـه هـا

ــتروژن، اس و تستوســترن ــر نظی ــردش، گ در اســتروئیدهاي

است. سـاختاري30مرتبط تغییـر با که اختالالت از بخشی اما

پاتوژنزشریان است، همراه برخـیEDها بـه ابـتال دنبـال به

بیماريبیماري متابولیک، سندرم دیابت، نظیر مزمن هـايهاي

آن همه راس در که عروقی، ـ قـرارقلبی چـاقی خطر عامل ها

تو را مـیدارد وجـودي30نمایـد.جیه اخـتاللEDکـهبـا یـک

اجتمـاعیتهدیدکننده روابط روي بر بیشتر و نیست زندگی ي

مـی تـاثیر زندگی کیفیت و جـوانافراد مـردان در امـا گـذارد

نشـانهمی تهدیدکننـده،اتوانـد اخـتالالت بـه فـرد ابـتالي از ي

قلب اختالالت نظیر مـی-زندگی محسـوب بـهعروقـی گـردد.

مطالعهطوري در آیندهکه کهاي گردید مشاهده درصد60نگر

بـه مبتال که نگرفتـهEDمردانی قـرار درمـان تحـت و بـوده

در ـبودند قلبـی اخـتالالت از یکـی بـه سـال پـنج تا سه طی

مبت شدند.عروقی یافتـه30ال این دنبال فرضـیهبه کـه بـود هـا

اختالل بـهافزایش گرفـت. قـوت چاق افراد در جنسی عملکرد

متابولیـک، سـندرم که افرادي در که گردید مشاهده آن دنبال

اخت وقـوعدیابت، دارند احشایی چاقی و عروقی، قلبی SDالل

اسـت. بوده سالم مردان برابر دو نظـر38حدودا بـه بنـابراین

کـهمی التهـابی عوامـل خصوص به و التهابی عوامل که رسد

اثر عروق نعـوظمـیروي موجـب کـه هسـتند قـادر گذارنـد

شوند. غیرطبیعی

چاق متابولینقش سندرم دی، نوعیک، ب2ابت يهايماریو

عروقیقلب جنسیـ عملکرد اختالالت یدر

دید و فشــارخون، ــابــت، ــپیلسی عملکــردیدمی نقــص ــا ب

افزایتلیاپ با و بوده همراه عروق تشدیوم سن مـیش شـود.ید

به مقاومت عالوه متابولیانسولبه اختالالت در که دیـن دهیـک

ناکارآمـدیم بـا دارد.یـتلیاپـيشـود ارتبـاط عـروق 39،40وم

کافیتلیاپییکارا انبساط به نسبت آنیوم بـرعکس و عـروق

تاثیهمگ تولیتحت نیر اکسایترید در(NO)دیک شـده تولیـد

مسلول عروق تـاثیولـ40باشد.یهاي تحـت عـروق ریظـاهراً

انسول به افزایمقاومت و التهـابین عوامـل تولیش NOدیـدر

انبسـاط در نقـص دچـار اپیتلیـوم آن دنبـال به و مانده ناکام

سـختی آن نتیجه و شده پیشرونده انقباض عکس بر و کافی

خوا روشعــروق از یکــی بــود. ازهــد گلــوکز برداشــت هــاي

واسطه به خون بـهNOجریان که است عروق اندوتلیوم در

توسـط گلـوکز برداشـت بـه کمـک جهـت در سـیگنال عنوان

ماهیچهسلول مـیهاي عمـل اسـکلتی فقـدان41،42کنـد.هاي در

کــافی وNOتولیــد شــده مختــل نیــز انســولین عملکــرد

بماهیچه قادر اسکلتی جریـانهاي از کـافی گلـوکز برداشت ه

در جهــت در انســولین متابولیــک عمــل بــود. نخواهنــد خــون

بـا انسـولین عروقـی عملکـرد توسط گلوکز قراردادن اختیار

کردن میNOآزاد ازتقویت گلـوکز برداشـت واقـع در شود.

ماهیچه توسط حضورخون در اسکلتی ازNOهاي بـیش تـا

داشـت40-25 خواهـد افزایش تولیـددرصد کـاهش .NOدر

آن تولیـد تحریـک بـراي انسولین سیگنال عنوان به اندوتلیوم

جلوگ کرونـريریدر عروق انقباض شـرياز و يهـاانیقلـب

اجزایطیمح متابولیاصلياز ویـسـندرم بـهیـک مقاومـت ا

میانسول محسوب متابولیچاق42گردد.ین سندرم تنظـی، میک،

نزدیپونکتیآدیمنف ارتباط و این نشـانیک iیسـتیزيگرهـان

ویژگـی از و هسـتند همـراه التهاب ایجاد با آنهـهمگی هـااي

سـیتوکینمی حدآدیپو از بیش بیان به موجـبiiهـاتوان کـه ،

خطر افزایش با نزدیکی ارتباط و شده آدیپونکتین بیان کاهش
iiiVDC.ن43دارند انـدوتلیوم عملکـرد نقـص واقـع يتیجـهدر

واکـنش افـزایش دنبال به اکساید نیتریک عوامـلکاهش و هـا

بیمــاري خطــر عامــل عنــوان بــه چــاقی اســت. هــايالتهــابی

می محسوب دیابت متابولیک، سندرم نظیر ومتابولیکی گـردد

مکانیسم به توجه دربا کـه اسـت مشـخص شـده ارائـه هـاي

i -Biomarkers
ii - Adipocytokine
iii -Cardio vascular diseases
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همان متابولیکی، اختالالت این بخـشطورتمامی در مشـکلکه

ارتبـاط بود. خواهند درگیر عروق شد، مطرح عروق اندوتلیال

اسـت.EDبین شـده ثابـت کامال آترواسکلروزیز یوعشـ44و

بـهCVD(یعروقیقلبهايیماريبفراوان مبـتال مردان در (

EDشود می دادهمشاهده حـاکو کـهیهـا اسـت آن EDاز

در است یاممکن وجود قلبصورت خطر عوامل وجود یعدم

اولاز)CRF(یعروق انـدوتلیـهتظاهرات عملکـرد یالاخـتالل

)EDys(iعـروق54.باشـد تناسـلبنـابراین عـروقیآلـت کـه

بزرگکوچک عروق از زودتر هستند قلبیتري عروق نظیر تر

می بـهشونددرگیر مبتال افراد سـاEDو در اسـت یرممکـن

نیزعروقيبسترها باشندEDysی مـردانینبنابرا46.داشته ،

به جـانبEDمبتال عـوارض خطـر معـرض در اسـت یممکن

باشندقراریعروقیقلب اسـتEDوداشته عنـوانممکن بـه

عالمت بیک بهیماراندر گرفتـهیمخفـCVDمبتال نظـر در

اخـتالل43,47شود وقـوع کـه اسـت دلیـل همـین بـه شـاید و

و درآمـد پـیش مـردان در نعوظ خصوص به جنسی عملکرد

بــزرگ عــروق اخــتالل بــه ابــتال از مناســب بــعالمتــی و هتــر

متعاقبـاً و آینده در قلب حیاتی عروق CVDوقـوعخصوص

37باشد.می

چاق اندوکریارتباط اختالالت اختالالتنیبا در آن نقش و

جنسعم یلکرد

ــاخ ــی ب ــاط ارتب ــاقیرا چ ــین چرب ــای، وییاحش ــاب الته ،

هیپوگنادیه اسـت.یپوگنادوتروپیسم شـده مشخص در44،45ک

م اخــتالل ــمــردان جنســی (هــایل اکتیکــم ــپو کــاهشی ــا ب و)

دارد. ارتباط حاک46،47تستوسترون انـزالیشواهد ارتبـاط از

تــاثیــد تحــت مــیررس تسوســترون کــاهش از48،49باشــد.یر

چــاقعــ میوارض کــاهش وزن اضــافه تستوســترونیــو زان

پـایم سـطح نییباشد. تستوسـترون سـببیـن خـود بنوبـه ز

افـزاییتغ و بدن وزن چـاقیرات بـایمـییاحشـایش و شـود

ــادیا ــج معی ــه چرخ ــک هری ــوب دی ــر ب ــریک ــوءيگ س ــر اث

برخ50،51گذارند.یم در تستوسترون با درمان مـواردیاگرچه

ــ چرب کــاهش درییاحشــایســبب نعــوظ عملکــرد ــود بهب و

است،یمبتال شده ا52ان درنیبا تستوسـترون بـا درمـان حال

تردیبرخ مورد بیموارد و است تاکید رویشتر بر کـاهشيد

میچرب وزن کاهش با نتـایبدن چراکـه متاآنالیباشد، زهـایج

تاث از بینشان روینیالر بر تستوسترون چربياندك یکاهش

دارد. خون گلوکز 53،54و

i -Endothelial dysfunction

هورمون تـاثیاختالالت و چـاق زنـان در شده ریمشاهده

جنس عملکرد بر مکانیآن دارد.یسمیآنان مـردان از متفاوت

پلـ تخمدان سندرم به چـاقii(PCOS)کیسـتیکیابتال دریو

ارتباط دارد.یزنان شده افـزا55ثابت بـا چاق میزنان زانیـش

سـلول از مترشحه کـاهشیکـولیفوليتکـايهـاآندروژن و

هورمـونیگلوبول بـا شـونده بانـد iii(SHBG)یجنسـيهـان

ا کاهش هستند. پروتئیروبرو این در افـزین باعث زنان شیان

مــيهــاآنــدروژن ایآزاد افــزایــگــردد. متعاقــب ــان زن شین

افزاآندروژن با موهایها، (هيش اخـتاللیرسوتیزائـد و سـم)

کیقاعدگ وجود تخمدانيهاستیو هسـتند.یمتعدد 56روبرو

مـونشا پـر بـه ابـتال کـه است شده داده صـورتن در ،ivیی

نازا و سر موي بـهییکاهش مبـتال زنان موجـبPCOSدر

جنســ ــرد عملک ایاخــتالل ــان زن ــیدر ــگردیران اســت.ی 52ده

جنسـیهمچن عملکـرد اخـتالل بـه ابتال شانس هـايجنـینین

کـ آنـدروژندختري افـزایش بـا مواجهـه در دورانه در هـا

جنـین بـه نسـبت نیـز دارند قرار نیافتـهجنینی مواجهـه هـاي

می متاآنالینتا53باشد.بیشتر سـاليزیج داد2019در نشـان

جنس عملکرد نقص بـهیکه، مبـتال زنان علـتPCOSدر بـه

ظاهرییتغ جنبهير روانو مـییـایي مشـکل بـهن کـه باشـد؛

چاقیتفص اثر قسمت در روانیل اختالل تـاثشـناختیبر ریو

جنس عملکرد بر بررسیآن است.یمورد گرفته 17قرار

چاق روانیارتباط اختالل بابا آن ارتباط و شناختی

جنس عملکرد زنانیاختالل در

زنان در متابولیکی اختالالت سایر و چاقی به ابتال اگرچه

اث مینیز دیده مردان در آنچه مشابه عـروقري روي بر شود

می نظر به ولی جنسـیدارد، عملکرد اختالل علل از یکی رسد

در دارنـد. خـود از چـاق زنان که است بدنی تصویر از ناشی

میان بـازنان عمـدتا جنسـی عملکـرد کیفیت کاهش چاق سال

اسـت. همـراه افراد بدنی تصویر در تصـویر57اختالل همـین

می حوزهبدنی روي بر درتواند جنسـی عملکـرد مختلف هاي

میان باشد.زنان تاثیرگذار در57سال نـامطلوب بـدنی تصـویر

بـر خصوص به جنسی عملکرد در اختالل و اضطراب با زنان

مـیحـوزه اثــر جنســی رضــایت جنســی58گــذارد.ي عملکــرد

متف اجزاي سالمت از تجمیعی میمناسب، فرد در باشـد؛اوتی

جنسـی عملکـرد نقـص و چـاقی بین ارتباط وجود فرض پس

می نظر به منطقی روان59رسد.کامال نظر عملکـردیشناختاز ،

ii- Poly cystic ovary syndrome
iii- Sex Hormone Binding Gluboline
iv -Hirsutism
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محـركیجنس توسـط گسـترده طـور یشـناختروانيهـابه

جذابیردرگ میت(مانند تعریـلو مـیشـودیمـیـف) تـاثیر و

اپذیرد. قوینبا شواهد مـيحال، نشان که دارد دهـدیوجود

عملکردب ذهنـیویجنسین همچنـ60سـالمت شـاخصینو

دارد.وiیبدنيتوده وجـود ارتباط ذهنی یطیشـرا61سالمت

افسردگ پایمانند نفس به اعتماد و استرس اضطراب، بـریین،

جنس 62.دنگذاریممنفییرتأثیعملکرد

در آن نقش و آناتومیک اختالالت با چاقی ارتباط

جنسی عملکرد اختالالت

شـدن شـل باعـث لگن محتویات به فشار افزایش با چاقی

اماهیچه متعاقبا و شده زنان در لگن کف عملکردهاي ختالالت

رضایت عدم خصوص به و دنبـالجنسی بـه را جنسی مندي

جراحـی63دارد. انجام با اختالل یـااین و چـاقی کـاهش هـاي

رژیم دنبال به وزن میکاهش بهبود معموال غذایی 64یابد.هاي

دنبال15-5حدود به جنسی عملکرد اختالل از مردان صد در

می رنج لگنی مسـتقیمی65برند.دردهاي ارتباط امر این اگرچه

و التهاب بـابا ارتبـاط بـدون ولی دارد پروستات شدن بزرگ

نمیماهیچه لگن کف ماهیچه66باشد،هاي که معنی این هـايبه

جنسـی عملکـرد در مسـتقیمی نقـش جنس هردو در لگن کف

لگـن کـف بـه شـکمی احشاي فشار نیز چاق مردان در دارند.

آن شـدن هیپرتون نزدیکـیسبب هنگـام در درد ایجـاد و هـا

هنگـاممی مـردان جنسـی عملکـرد در نقـص باعـث کـه گردد

می 67.شودنزدیکی

رژیم جنسیتاثیر عملکرد بر وزن کاهنده هاي

مطالعه غالبـانتایج کـه شده کنترل بالینی آزمایی کار هاي

مـی فـراهم را علمی قوي مثبـتشواهد تـاثیر از حـاکی کننـد،

کارژیم درهـاي جنسـی عملکـرد بهبـود روي بـر وزن هنـده

مـی مشـکالت68،69باشـند.مردان دچـار کـه چـاقی مـردان در

حـدود وزن کـاهش بودنـد، نشـده چاقی با همراه 15سالمتی

نعـوظ بهبـود باعـث فیزیکـی فعالیـت انجام با همراه کیلوگرم

است. رژیـم7069،گردیده تجـویز کـاهشدرمورد غـذایی هـاي

الزم مـردان در جنسـی عملکـرد اختالل بهبود منظور به وزن

سـن افزایش چراکه شود قرارداده توجه مورد فرد سن است

کـاهش سـبب فیزیولوژیـک طور به که است عاملی مردان در

می جنسی مسـنعملکرد مـردان در وزن کاهش نقش و گردد

عملکرد نقص به جـوانمبتال مـردان از کمتر مـوثرجنسی تـر

- Body Mass Index

کـوآ71باشـد.می کـایو سـالiiمطالعـه در همکـاران 2003و

کربوهیـدرات بـا غـذایی رژیم تحت که چاقی مردان داد نشان

مـدت بـه پایین بطـور10بسیار و بودنـد گرفتـه قـرار هفتـه

علـی17متوسط داشـتند، وزن کاهش افـزایشکیلوگرم رغـم

ت ــزان ــانمی نش ــی جنس ــرد عملک در ــودي بهب ــترون، ستوس

می72ندادند. بهبودي عدم وزناین سـریع کاهش علت به تواند

ــا ب ــذایی غ ــم رژی ــوع ن از ــتفاده اس ــا ی و ــاه کوت ــدت م در

ب پایین بسیار مطالعـهکربوهیدرات نتایج اگرچه باشد. هـاوده

رژیم تاثیر خصوص بهبـوددر بـر وزن کـاهش غـذایی هـاي

می نقیض و ضد جنسی میعملکرد نظر به اما کـهباشد، رسد

رژیم مثبت تاثیر نفع به نتایج وزنبیشتر کاهنـده غـذایی هاي

می مردان جنسی عملکرد روي باشد.بر

اخـتالالت چـاقی بـا همـراه کـه زنـانی ســالمتیدر دیگـر

آن دنبال به و بدنی تصویر بهبود سبب وزن کاهش نداشتند،

است. گردیده جنسی عملکرد مبنابراین73بهبود نظر رسدیبه

اثـرکه جنسـی عملکـرد روي بـر مختلفی مسیرهاي از چاقی

اینمی و اسـيبرایرهامسگذارد، متفـاوت مـردان و .تزنان

نتیجه براي بـهگیـريبنابراین نیـاز خصـوص ایـن در جـامع

طراحی با میهمطالعات مناسب تااي شناساباشد یبرخییبا

چالش برايهااز چـاقيموجود جنسـیمطالعه عملکـرد ی؛و

مشـخص گیرنـد قـرار بیشـتر بررسـی مورد باید که مباحثی

حـال ایـن با تشـوگردند. بـالقوه بـهیمـارانبیقارزش چـاق

راه عنوان به وزن کاهش وسالمیزندگیکيبرایمنظور تر

نبایدبخشیترضا گرفت.را نادیده

جنسی عملکرد بر باریاتریک جراحی تاثیر

روش از بالونینظیجراحيهاامروزه نگیبانـد،يگـذارر

معدهی حلقه باا اسلي، و پلیپس معده، سـوئیو و معـده چیسـه

بــرا چــاقيدئودونــال اســتفادهیــآممخــاطرهيهــایدرمــان ز

درمانیم در حـاکیبرخیچاقیجراحيهاشود. ازیشواهد

جنسـ عملکـرد ازیبهبود هـر12پـس در بـهدومـاه جـنس

اســت. زنــان در مطالعــهیبرخــ74خصــوص ااز علــت نیــهــا

افزا را بیبهبودي اعتماد چـاقهش رفـع از پس زنان در ینفس

ن ا75اند.مودهعنوان نتایبا حال متاآنالین سـاليزیج 2017در

درمان که، داد بهبودیچاقیجراحيهانشان باعث مردان در

جنس ولیمیعملکرد جراحـیشود اعمال زنان در عکس یبر

جنسباعیچاق عملکرد بهبود شـایث که واسـطهینشده؛ بـه د

سریتاث وزن کاهش رویر بـر پوسـتينمـايع در نامناسـب

-Kaokoa et al.
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ا و تصویبدن بدنیجاد ایر در باشـد.ینامناسب افراد نیـا76ن

انسـول بـه مقاومت کاهش که، داده نشان دنبـالیمطالعه بـه ن

مشـارکتیکـیکهیاحجر عوامـل ماز در تولیـکننـده دیـزان

جنسـاست،یجنسيهاهورمون عملکـرد بهبود شـدهیسبب

نتا متاآنـالیاست. دیج جراحـیـنيگـریز مثبـت نقـش يهـایز

است.یاتریبار داده نشان را مردان در نعوظ بهبود در بـه77ک

م جراحینظر نقش عملکـردیاتریباريهایرسد، بهبـود در ک

نیجنس بررسیزنان به دارد.يترقیدقيهایاز

يریگجهینت

عملکـردیکییچاق اخـتالل بروز در موثر خطر عوامل از

عنـوانیجنس بـه و شـده محسـوب مـردان و زنـان کیـدر

التهاب دیفاکتور پابا تـاثییرجات کار و ساز با التهـابین هـار

رو کوچـکيبر عـروق خصوص به و درعروق موجـود تـر

تناسل میآلت نعوظ اختالل موجب مردان ارتبـاطیدر گـردد.

متابول بیـسندرم نـوعیديمـاریک، ه2ابـت وینمیپرانسـولی،

انسـول بـه چـاقیمقاومت منشـا بـا مکانیـنین بـا يهـاسـمیز

نها در بیمختلف، ات و شـده عـروق عملکرد کاهش جـادیاعث

جنس عملکرد تقص موجب نعوظ در میاختالل شود.یمردان

چاق هیدر انسولیوقوع تستوسـترونینمیپر کـاهش موجـب

افزا برعکس و مردان بـهیدر و شده زنان در تستوسترون ش

هیــترت بــروز موجــب تخمــدانیپوگنادیب ســندرم و ســم

میستیکیپل ایک هردو که کـاهشاخـتاللنیـشوند باعـث هـا

جنس چاقیعملکرد شد. خواهند زنان و مردان زنـانیدر در

تصویب در القا با بدنیشتر نفسیضعیر به اعتماد کاهش و ف

جنسـ عملکـرد اخــتالل باعـث آنـان مـیدر زنــان گــردد.یدر

چاقیهمچن نقش این تونسیدر در اختالل عضـلهیجاد هـايته

رس عدم موجب لگن ارگایکف بـه ودن زنـان در دردیـسـم ا

جنسـ عملکرد نقص باعث و شده باعث را مقاربت دریهنگام

م جنس دو برخیهر اگرچه حـاکمطالعهیگردد. تـاثیها ریاز

عنـوان بـه وزن کیـکاهش بهبـود در مناسـب روش تیـفیک

اخـتاللیزندگ بهبـود در آن نقـش امـا اسـت، شـده شـناخته

جنس مکانیعملکرد انـديهـاسمیبا تردیکمختلـف دیـمـورد

چنـان و فعالاست؛ بـا فیزیـچـه مـوثرتریکـیت شـود همـراه

روش بود. چاقیجراحيهاخواهند درمان بهبودینیدر در ز

جنس بیعملکرد مـیمردان موثر زنان نقـشیشتراز و باشـد.

وجهآن چند به توجه با چـاقیها ارتبـاط اخـتاللیبـودن بـا

جنس بیبایعملکرد بررسید مورد گقریشتر رند.یار

مال یمنابع

ا انجام هیدر از مطالعه حماچین مالیگونه استفادهیت

است. نگردیده
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Abstract
Introduction: Obesity, one of the major growing problems of the present century is reaching

pandemic proportions. Today, a large percentage of men and women of all ages suffer from
obesity. The relationship between obesity and its effect on sexual dysfunction through different
mechanisms has been documented. Obesity, a risk factor for cardiovascular and metabolic
diseases with impaired immune system and endocrine function through its effect on the vascular
endothelium, can play a major role in the development of vascular defects in the reproductive
system, causing sexual dysfunction especially in men. The mechanism of the effect of obesity on
vascular epithelium is the origin of vascular endothelial dysfunction and consequently sexual
dysfunction of men, viz. erectile dysfunction which has been well established. The association
between obesity and increased insulin resistance has also led to molecular changes in the
vasculature, especially in the context of reduced bioavailability of nitric oxide as a vasodilator,
leading to dysfunction of the penis and clitoris, leading to sexual dysfunction in men and not
achieving orgasm in women. In women, the role of obesity affects the development of sex
hormones and the incidence of polycystic ovary syndrome and causes unpleasant changes in the
appearance of the person such as acne and hair loss in women, affecting the body image and
resulting in sexual dysfunction. The impact of obesity on sexual dysfunction from the
immunological, endocrinological, psychogenic, and anatomical aspects has been reviewed in this
study.

Keywords: Obesity, Sexual dysfunction
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