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Female Sexual Dysfunction (FSD)

-( FSD)הפרעה בתפקוד המיני של נשים 

. מהנשים הפעילות מינית30-50%הפוגעת ב הפרעה שכיחה 

עוררות וכאבים במהלך  , אורגזמה, כהפרעה בחשק המינימוגדרת 

.קיום יחסי מין המביאה למצוקה אישית משמעותית



והפרעה תחושתית  אנאורגזמהבין קשר 

?נשיםאצל הגניטליהשל 



שיטות

(FSD)המיניבתפקודהפרעהעםנשים:המחקרקבוצת

אנאורגזמההייתהשלהןהעיקריתשהתלונהנשים:אקבוצה.

חסרעלהתלוננולאאשרתואםבגילנשים:הביקורת,בקבוצה

.באורגזמה



המטופלותהערכת

FSFI- Female Sexual Function Index – מדד תפקוד  שאלון

נשימיני 

QST-Quantitative Sensory Testing- תחושה נרתיקית  בדיקה

(.  חום וקור)וטמפרטורה ויברטורילגירוי וקליטוריאלית



QST - Quantitative Sensory Testing  

:הבדיקהביצוע 

  סף תחושתי בתגובה לגירוי מקומי

(100 Hz ,Amp 0-130)

 תחושה ראשונה"לינארית עד להעוצמה מועלית  "

.  כפתורלחיצה על –(סף התחושה)

הורדה של העוצמה עד לחוסר תחושה מוחלט

Genito-Sensory Analyzer (GSA; Medoc Ltd., Israel)



P-value n=199כ"סה n=89מחקרקבוצת n=110קבוצת  ביקורת 

0.95 37.5±11.6 37.6±1.9 37.5±11.3 גיל

0.70 41 (21%) 19 (21%) 22 (20%) מנופאוזה

0.26 1.75±1.51 1.89±1.66 1.65±1.4 הריונות

0.74 48 (24.6%) 20 (23.3%) 28 (25.7%) עישון

0.38 5 (2.5%) 1 (1%) 4 (3.6%) באלכוהולשימוש

1.00 4 (2%) 2 (2.2%) 2 (1.8%) בסמיםשימוש

0.69 6 (3.0%) 2 (2.2%) 4 (3.7%) סכרת

1.00 7 (3.5%) 3 (3.4%) 4 (3.6%) היפרליפידמיה

0.59 15 (7.5%) 8 (9.0%) 7 (6.4%) דםלחץיתר

1.00 1 (0.5%) 0 1 (0.9%) איסכמיתלבמחלת

0.41 6 (3.1%) 4 (4.6%) 2 (1.8%) נוירופטיה

0.67 25 (13.4%) 12 (14.6%) 13 (12.4%) דיכאון

0.88 76 (38.4%) 35 (39.3%) 41 (37.6%) שתןדליפת

1.00 98 (50%) 44 (50.5%) 54 (49.5%) בגלולותשימוש

תוצאות



תלונה עיקרית  –FSFIשאלוני 

ירידה בחשק  
23%, המיני

הפרעה 
בעוררות  

,  המינית
31%

הפרעה 
בעוררות  
,  איבר המין

13%

ירידת  
תחושת  

27%, סיפוק

6%, כאב

'קבוצה ב

הפרעה 
,  באורגזמה

100%

'קבוצה א

FSFI- 23.1ממוצע FSFI- 11.9ממוצע



תוצאות

FSOD = Female Sexual Orgasmic Disorder



מסקנות

 בדיקתQST רטט בדגדגן לבין  בין תחושת גירוי הראתה קשר ישיר

.  הפרעה באורגזמה

סף תחושה נמוך לגירוי  עם חסר אורגזמה כתלונה העיקרית נשים ל

.  ויברטורי

 עיצביתפגיעה )שקיים גורם פיזיולוגי ההבנה מחזקים את אלה ממצאים

.לגורמים פסיכולוגיים מוכחיםמעבר , להפרעה באורגזמה(  תחושתית


