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Abstract
Introduction: Sexual dysfunction is one of the impacts of cancer. Several factors
have affect on improving or exacerbating sexual function. This study aimed to assess predictive factors of sexual function in women with gynecologic cancer.
Methods: In this descriptive cross-sectional study (during January to June, 2016),
800 patients with gynecologic cancers from two hospitals affiliated to Qazvin University of Medical Sciences were chosen by convenience sampling method. Data
was collected using demographic questionnaire and Rosen sexual function index.
In order for data analysis, descriptive (e.g the mean and standard deviation for continuous data, and the number (percentage) for qualitative) nominal variables and
inferential statistics like multiple linear regression analysis were done. Statistical
analysis was performed using SPSS22.
Results: The mean score of sexual function among gynecologic cancer patients
was reported 18.88 ±.36 (CI95: 18.17-19.59) and showed low level of sexual function. The results of the linear regression model showed that duration of disease (β =
-.107, P =.001), stage of the cancer (β = -.908, P =.004), type of treatment (β =.563,
P =.005), and social protection (β=.341, P=.001) can significantly predict women`s
sexual function.
Conclusion: Considering the results of present study, four factors including duration of disease, stage of cancer, type of treatment and social support were found
important to predict the sexual function in women with gynecological cancer. So, it
is suggested to perform educational programs through media and health care centers
in order to promote the awareness of patients, families, illness perception, and as the
whole population.
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مقدمه :اختالل در عملکرد ﺟنسی يکی از اﺛراتی است كه بهدنبال بیماری سرطان ايجاد میشود .فاكتورهای
متعددی بر بهبود و يا تشديد عملکرد ﺟنسی مﺆﺛر هستند .مﻄالعۀ ﺣاﺿر با هدف بررسی عوامل پیﺶبینیكنندة
عملکرد ﺟنسی در زنان مبتال به سرطان ژنیکولوژيك انجام شد.
روش کار :در اين مﻄالعۀ توصیﻔي _ مقﻄعی (بهمن تا خرداد ماه  800 ،)1395نﻔر از بیماران مبتال به سرطانهای
ژنیکولوژيك از دو مركز آموزشی و درمانی وابسته به دانشﮕاه علوم پزشکی قزوين ،به روش نمونهگیري در دسترس
در مﻄالعه شركت كردند .دادهها با استﻔاده از پرسﺶنامۀ اطالعات دموگرافیك و شاخﺺ عملکرد ﺟنسی روزن و
همکاران ﺟمﻊآوري شدند .بهمنﻈور تجزيهوتحلیل دادهها از شاخﺺهاي توصیﻔي (مﺜل میانﮕین و انحراف معیار
برای دادههای كمی پیوسته و تعداد (درصد) برای متغیرهای كیﻔی/اسمی) و تحلیلي از ﺟمله مدل رگرسیون خﻄی
استﻔاده شد .تجزيهوتحلیل آماري با استﻔاده از نرمافزار  SPSSنسﺨۀ  22انجام شد.
یافتهها :میانﮕین سﻄﺢ عملکرد ﺟنسی زنان مبتال به سرطانهای ژنیکولوژيك ()CI95: 18/17-19/59
 18/88±0/36گزارش شد كه نشاندهندة سﻄﺢ پايین عملکرد ﺟنسی بود .نتايﺞ ﺣاصل از مدل رگرسیون خﻄی
نشان داد كه طول مدت ابتال به بیماری ( ،)b=-0/107 , P=0/001مرﺣلۀ سرطان ( ،)b=-0/908 ,P =0/004نوع
درمان ( )b=0/563 , P=0/005و ﺣمايت اﺟتماعی ( )b=0/341 ,P=0/001میتواند عملکرد ﺟنسی زنان را بهطور
معنیداری پیﺶبینی كند.
نتیجهگیری :با توﺟه به نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاﺿر میتوان دريافت كه  4متغیر طول مدت ابتال به بیماری ،مرﺣلۀ
سرطان ،نوع درمان و ﺣمايت اﺟتماعی بهعنوان پیﺶبینيكنندههاي عملکرد ﺟنسی در زنان مبتال به سرطان
ژنیکولوژيك مﻄرح شدند .بنابراين پیشنهاد میشود برنامههاي آموزشي از طريﻖ رسانهها ،پايﮕاههای بهداشتی و
درمانی بهمنﻈور لزوم ارتقای آگاهی بیماران ،خانوادههای آنها و بهصورت كل برای ﺟامعه بهعمل آيد.
کلمات کلیدی :عملکرد ﺟنسی ،سرطان ژنیکولوژيك ،ﺣمايت اﺟتماعی

طی دهههای اخیر میزان شیوع بیماریهای ﻏیرواگیر
بهصورت چشمﮕیری افزايﺶ يافته است [ .]1مﻄابﻖ با
آخرين گزارشات موﺟود ،بین بیماریهای ﻏیرواگیر شیوع
نهای ژنیکولوژيك در ﺟهان ﺣدود  13درصد و در
سرطا 
اياالت متحده ﺣدود  10درصد اعالم شده است [ .]2از اين
میان سرطان دهانۀ رﺣم دومین سرطان شايﻊ بین زنان است
[ ،]3بهطوری كه میزان  12درصد از مرگهای ناشی از
تومورهای بدخیم زنان بهدلیل سرطان دهانۀ رﺣم گزارش
شده است [ .]4در ايران نیز اين سرطان در ردة چهارمین
سرطان شايﻊ قرار دارد [ .]4سرطان تﺨمدان فقﻂ  5درصد
سرطانهای زنان را شامل میشود .با اين وﺟود  50درصد
زنان مبتال فوت میكنند [ .]5در ايران سرطان پستان 25
درصد تمام موارد سرطان در زنان را شامل میشود [.]6
ابتال به سرطان و درمانهای ناشی از آن سبﺐ ايجاد
اختالالت وسیﻊ ﺟسمی ،روﺣی و روانی در فرد و اعﻀای
خانوادة وی میشود [ .]8 ,7بهدنبال اين تغییرات وسیﻊ،
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

خودآگاهی ،اعتمادبهنﻔس ،اﺣساس ارزشمندي و مقبولیت
یگیرد [ .]9عالوه بر پیامدهای روانی
بیمار تحتتﺄﺛیر قرار م 
از ﺟمله اﺿﻄراب مرگ در اين گروه از بیماران [ ،]10يکی از
اﺛراتی كه متعاقﺐ با سرطان ايجاد میشود ،اختالل در فعالیت
ﺟنسی است [ .]11میزان اختالل عملکرد ﺟنسی در زنان
مبتال به سرطان ژنیکولوژيك به  80درصد میرسد كه در
ايران براساس بررسی ملی انجامشده 31/15 ،درصد از زنان
اختالل كاركرد ﺟنسی دارند [.]12
مﻔهوم اختالل عملکرد ﺟنسی ،اختالل در تمايل ﺟنسی و
تغییرات روانی اﺟتماعی است كه بر چرخۀ پاسخ ﺟنسی اﺛر
گذاشته و باعﺚ ايجاد استرس و مشکالت بینفردی میشود.
اين اختالل شامل كمبود تمايالت ﺟنسی ،تنﻔر ﺟنسی،
اختالل در تحريك ﺟنسی و ارگاسم است [ .]13در تعدادی
از افراد اﺣتقان عروقی در پاسخ به محركهای شهوانی
بهطور قابل مالﺣﻈه كاهﺶ میيابد .مشکل اساسی در اكﺜر
بیماران آن است كه افراد در مرﺣلۀ برانﮕیﺨتﮕی باقیمانده و
دوره  26شماره  - 2خرداد و تیر 1397
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نمیتوانند به مرﺣلۀ ارگاسم برسند و بهتدريﺞ تمايل ﺟنسی
خود را از دست میدهند [.]11
مﻄالعات مﺨتلﻒ انجامشده در اين ﺣوزه ﺣاكی از آن
هستند كه عوامل متﻔاوتی بر عملکرد ﺟنسی افراد تﺄﺛیرگذار
است .در رابﻄه با میزان مشکالت ﺟنسی پس از دورة درمان
سرطان ،نتايﺞ متناقﻀی در خصوص پیامدهای ناشی از آن
از ﺟمله شیمیدرمانی ،ﺟراﺣی ،هورمونتراپی و راديوتراپی
بر عملکرد ﺟنسی زنان گزارش شده است .بهطور مﺜال
 Demirtasو  )2014( Pinarنشان دادند كه تجربۀ داشتن
عمل ﺟراﺣی بههمراه شیمیدرمانی و راديوتراپی و يا قرار
گرفتن بیمار در يك سیکل طوالنیمدت از شیمیدرمانی
و تجربۀ عوارض ﺟانبی آن سبﺐ افزايﺶ اختالل عملکرد
ﺟنسی بیمار میشود [ .]14در ﺣالی كه در مﻄالعۀ Homaee
 Shandizو همکاران ( )2016بین اين دو عامل ارتباط
معناداری گزارش نشد [ .]15از سوی ديﮕر عالوه بر تشﺨیﺺ
بیماری سرطان و درمانهای تجويزی ،فاكتورهای زمینهای
یتوانند بر عملکرد ﺟنسی زنان تﺄﺛیرگذار باشند .برای
نیز م 
مﺜال مﻄالعات  Yooو همکاران ( )2014و  Coskunو
همکاران ( )2014نشاندهندة وﺟود رابﻄۀ مﺜبت بین شاﻏل
بودن ،سﻄﺢ تحصیالت باال و درآمد بیشتر با عملکرد ﺟنسی
بود [ .]17 ,16اين در ﺣالی است كه در مﻄالعۀ ديﮕری كه در
ايران از سوی  Charandabiو همکاران ( )2014روی 532
نﻔر از زنان در سن باروری انجام شده بود ،يافتۀ معنیداری
گزارش نشد [ .]18عالوه بر اين ،مﻄالعۀ ديﮕری كه روی 94
زن مبتال به سرطان پستان در ايران صورت گرفت نیز ﺣاكی
از نبود ارتباط معنادار بین متغیرهای اشتغال ،تحصیالت باال
و درآمد بیشتر با عملکرد ﺟنسی بود [.]15
نهای ژنیکولوژيك بر
براساس آنﭽه كه گﻔته شد سرطا 
ابعاد مﺨتلﻒ زندگی زنان تﺄﺛیرگذار هستند .همﭽنین برخی
از انواع سرطانها از ﺟمله سرطان سینه در سنین پايینتر
رخ میدهد ،سنی كه زنان در مرﺣلۀ باروری و از نﻈر ﺟنسی
فعالتر هستند .لذا همۀ اين عوامل میتوانند موﺟﺐ اختالل
در عملکرد ﺟنسی بیماران شوند؛ اما شدت اين اختالل در
همۀ افراد يکسان نیست .در اين مﻄالعه فرض بر اين بود كه
برخی از عوامل زمینهای میتوانند بر شدت اختالل تﺄﺛیرگذار
باشند؛ بنابراين مﻄالعۀ ﺣاﺿر با هدف برآورد میزان اختالل
عملکرد ﺟنسی و همﭽنین تعیین فاكتورهای مﺆﺛر بر آن در
زنان مبتال به سرطانهای ژنیکولوژيك انجام شد.

روش کار

مﻄالعۀ ﺣاﺿر از نوع توصیﻔی ـ مقﻄعی بود كه  800بیمار
مبتال به سرطان ژنیکولوژيك مراﺟعهكننده به مراكز آموزشی
و درمانی كوﺛر و واليت شهر قزوين با استﻔاده از روش
نمونهگیری در دسترس در فاصلۀ بهمن ماه  1394تا خرداد
 1395در آن شركت كردند .در اين مﻄالعه ﺣجم نمونۀ الزم
برای اﺟرای مدل با استﻔاده از روش  )1988( Cohenتعیین
شد [ .]20 ,19با در نﻈر گرفتن توان  80درصد ،خﻄای نوع
اول  5درصد و  Effect Sizeمتوسﻂ ( ،)0/3اين مﻄالعه نیاز
به  800نمونه داشت .پژوهشﮕر در روزهای مﺨتلﻒ هﻔته برای
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

نمونهگیری به درمانﮕاههای دو مركز مذكور مراﺟعه كرده
و از واﺟدين شرايﻂ شركتكننده در پژوهﺶ پس از بیان
مالﺣﻈات اخالقی (در خصوص اهداف مﻄالعه و مشاركت
داوطلبانه) نمون هگیری كرد .الزم به ذكر است اطالعات الزم
بدون درج نام و نام خانوادگي مشاركتكنندگان و با كسﺐ
رﺿايت آگاهانه از آنان ﺟمﻊآوري شد .تمايل به شركت
در پژوهﺶ ،ابتالی قﻄعی به يکی از انواع سرطانهای
ژنیکولوژيك در هر مرﺣلهای از سرطان ،دامنۀ سنی بین -60
 20سال ،داشتن آگاهی كامل نسبت به بیماری و توانايی
برقراری ارتباط بهعنوان معیارهای ورود به مﻄالعه در نﻈر
گرفته شدند.
ابزارهای گردآوری اطالعات در مﻄالعۀ ﺣاﺿر شامل دو
بﺨﺶ پرسﺶنامۀ اطالعات دموگرافیك و شاخﺺ عملکرد
ﺟنسی زنان (()Female Sexual Function Index )FSFI
بود .بﺨﺶ اول دربردارندة سﺆاالتی از قبیل سﻄﺢ تحصیالت،
نوع سرطان ،مرﺣلۀ سرطان ،نوع درمان ،وﺿعیت اقتصادی،
سن ،طول مدت ازدواج ،سن ازدواج ،طول مدت ابتال به
بیماری ،تعداد فرزندان و میزان ﺣمايت اﺟتماعی بود.
بهمنﻈور سنجﺶ عملکرد ﺟنسی ،از شاخﺺ عملکرد
ﺟنسی زنان  Rosenو همکاران ( )2000استﻔاده شد .اين
ابزار شامل  19آيتم با لیکرت  5درﺟ های از صﻔر يا يك تا
 5بوده و شﺶ ﺣوزة عملکرد ﺟنسی ،از ﺟمله میل ﺟنسی
(سﺆاالت  1و  ،)2تحريك (سﺆاالت  ،)3-6رطوبت (سﺆاالت
 ،)7-10ارگاسم (سﺆاالت  ،)11-13رﺿايت (سﺆاالت )14-16
و درد (سﺆاالت  )17-19را در بر میگیرد .كسﺐ نمرة باالتر
بتر است [ .]21روايی و
نشاندهندة عملکرد ﺟنسی مﻄلو 
پايايی مﻄلوب ابزار در مﻄالعات قبل تﺄيید شده است [,22
 .]23در پژوهﺶ ﺣاﺿر نیز آلﻔای كرونباخ  0/82بود.
تجزيهوتحلیل آماري با استﻔاده از نرمافزار IBM SPSS
 Statisticsنسﺨۀ  22انجام شد .نرمال بودن متغیرهای اصلی

مﻄالعه با استﻔاده از تست كولموگروف ـ اسمیرنوف آزمون
ﺺهای توصیﻔی مﺜل میانﮕین  ±انحرافمعیار
شد .از شاخ 
(برای دادههای كمی پیوسته) و تعداد (درصد) برای
متغیرهای كیﻔی /اسمی استﻔاده شد .برای بررسی عوامل
پیﺶبینیكنندة عملکرد ﺟنسی زنان مبتال به سرطان
از مدل رگرسیون خﻄی ()Linear Regression Model
استﻔاده شد .ﺿريﺐ رگرسیونی ﻏیراستاندارد و استاندارد
عوامل پیﺶبینیكننده در مدل محاسبه و سﻄﺢ معنیداری
آنها گزارش و بررسی شد .شدت همخﻄی چندگانه در هر دو
مدل با محاسبۀ عامل تورم واريانس (variance inflation
 )factor=VIFارزيابی شد VIF .باالتر از  5بهعنوان همخﻄی
چندگانۀ باال در نﻈر گرفته شد [ .]24در پايان ،ﺿريﺐ تعیین
( )R2و ﺿريﺐ تعیین تعديلشده ( )Adjusted R2محاسبه و
گزارش شدند .سﻄﺢ معنیداری كلیۀ آزمونها كمتر از 0/05
در نﻈر گرفته شد.

یافتهها

میانﮕین سنی شركتكنندگان در پژوهﺶ 43/95 ± 8/17
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سال بود .اكﺜر شركتكنندگان در مﻄالعه از سﻄﺢ پايین
عملکرد ﺟنسی (18/88±0/36 )95CI: 18/17-19/59
برخوردار بودند 231 .نﻔر ( 28/9درصد) از زنان مﻄالعۀ ﺣاﺿر
تحصیالت ديپلم داشتند 334 .نﻔر ( )41/75از موارد سرطان،
مربوط به سرطان سینه بود .اكﺜريت زنان ( 35/8درصد) در
مرﺣلۀ دوم سرطان قرار داشتند و بیشتر زنان ( 46/5درصد)
از درمان تركیبی استﻔاده میكردند .توزيﻊ ساير متغیرهای
ﺟمعیتشناختی ﺟامعۀ پژوهﺶ در ﺟدول شماره  1آورده
شده است.
ﺟدول شماره  2نتايﺞ آزمون رگرسیون خﻄی برای
پیﺶبینی متغیر عملکرد ﺟنسی زنان مبتال به سرطان را

نشان میدهد .متغیرهای نوع سرطان و طول مدت ابتال به
بیماری بهدلیل مشکل  multicollinearityو  VIFباالتر از
 5در مدل وارد نشدند .از میان متغیرهای واردشده به مدل،
طول مدت ابتال به بیماری ( ،)b=-0/107 , P=0/001مرﺣلۀ
سرطان ( ،)b=-0/908 , P=0/001نوع درمان (,P=0/001
 )b=0/563و ﺣمايت اﺟتماعی ()b=0/341= , P=0/001
عملکرد ﺟنسی زنان را بهطور معنیداری پیﺶبینی كردند.
مﻄابﻖ ﺿريﺐ تعیین گزارششده ،اين مدل تنها  7/1درصد از
واريانس عملکرد ﺟنسی بیماران را توﺿیﺢ داد .ﺿريﺐ تعیین
تعديلشده نشان داد كه  6درصد از واريانس عملکرد ﺟنسی
یشود.
از طريﻖ اين مدل توﺿیﺢ داده م 

جدول شماره  .1توزیع مشﺨصات دموگرافیک جامعﮥ پژوهش
متﻐیرهاي کیفي/اسمي
بیسواد
ابتدايی
راهنمايی
ديپلم
دانشﮕاهی
سینه
تﺨمدان
رﺣم
سینه و رﺣم
سینه و تﺨمدان
اول
دوم
سوم
چهارم
دريافت نکردن درمان مرتبﻂ با سرطان
شیمیدرمانی
راديوتراپی
شیمیدرمانی و راديوتراپی
رزكسیون ﺟراﺣی
درمان تركیبی
بد
متوسﻂ
خوب
عالی

سطﺢ تحصیالت

نوع سرطان

مرحلﮥ سرطان

نوع درمان

وضعیت اقتصادی

متﻐیرهاي کمی
سن
طول مدت ازدواج
سن ازدواج
مدت ابتال به بیماری
تعداد فرزندان
میزان حمایت اجتماعی )(0-10
عملکرد جنسی
میل جنسی
تحریک
رطوبت
ارگاسم
رضایت
درد

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

تعداد )درصد(
(80 )10/1
(136 )17
(186 )23/2
(231 )28/9
(167 )20/9
(334 )41/75
(140 )17/5
(306 )38/52
(12 )1/5
(8 )1
(258 )32/2
(286 )35/8
(200 )25
(56 )7
(10 )1/3
(181 )22/6
(29 )3/6
(204 )25/5
(4 )0/5
(372 )46/5
(177 )22/1
(365 )45/6
(213 )26/6
(45 )5/6
انحرافمعیار ±میانگین
43/95 ± 8/17
24/57 ± 10/98
19/23 ± 5/03
11/56 ± 7/90
2/94 ± 1/88
4/19 ± 2/21
19/48±6/43
3/07±1/26
3/02±1/37
3/02±1/41
3/12±1/49
3/38±1/67
3/25±1/76
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جدول شماره  .2ارتباط بین متﻐیرهای پیشبینیکننده با عملکرد جنسی زنان مبتال به سرطان

سن

سن ازدواج

تعداد فرزندان

طول مدت ابتال به بیماری

سطﺢ تحصیالت

مرحلﮥ سرطان
نوع درمان

وضعیت اقتصادی

حمایت اجتماعی

ضریب رگرسیونی
ﻏیراستاندارد )(β

خطای استاندارد

ضریب رگرسیونی
استاندارد )(b

P-value

VIF

-0/044

0/034

-0/058

0/180

1/579

-0/037

0/052

-0/029

0/483

1/427

-0/207

0/153

-0/061

0/176

1/717

-0/107

0/033

-0/131

0/001

1/411

0/105

0/225

0/021

0/639

1/641

-0/908

0/315

-0/130

0/004

1/732

0/563

0/189

0/138

0/005

2/019

0/336

0/314

0/043

0/285

1/390

0/341

0/105

0/117

0/001

1/109

F=6.673, P<0.001; Durbin-Watson: 2.198, R =.071, adjusted R =.060
2

بحث
مﻄالعۀ ﺣاﺿر با هدف بررسی عوامل پیﺶبینیكننده در
عملکرد ﺟنسی زنان مبتال به سرطانهای ژنیکولوژيك انجام
نهای ژنیکولوژيك از سﻄﺢ
شد .اكﺜر زنان مبتال به سرطا 
پايین عملکرد ﺟنسی برخوردار بودند .نتايﺞ پژوهﺶ ﺣاﺿر
نشان داد كه برخی از عوامل زمینهای از قبیل طول مدت ابتال
به بیماری ،مرﺣلۀ سرطان ،نوع درمان و ﺣمايت اﺟتماعی
بر عملکرد ﺟنسی زنان مبتال به سرطانهای ژنیکولوژيك
مﺆﺛر است .طول مدت ابتال به بیماری يکی از عوامل مﺆﺛر در
پیﺶبینی عملکرد ﺟنسی شركتكنندگان در مﻄالعه بهشمار
میرود .براساس ﺟست-وﺟوهای انجامشده مﻄالعات كمی به
بررسی نقﺶ طول مدت ابتال به بیماری در شدت اختالل
عملکرد ﺟنسی پرداخته بودند .معدود مﻄالعات انجامشده نیز
به نقﺶ اين اختالل در ساير بیما رهای مزمن پرداختند [,25
 .]26با اين ﺣال  Özcanو همکاران ( )2014در مﻄالعهای
روی بیماران پاركیسنونی وﺟود رابﻄه بین اين دو متغیر را
گزارش نکردند [ .]27در ﺣقیقت افزايﺶ طول مدت بیماری
با خشکی واژن و رطوبت در ﺣین رابﻄۀ ﺟنسی و كاهﺶ
تجربۀ رسیدن به ارگاسم همراه است [ .]25از سوی ديﮕر،
نتايﺞ مﻄالعات مﺨتلﻔی نشان دادهاند كه دردناك نبودن
رابﻄۀ ﺟنسی و تجربۀ ارگاسم و دفعات آن [ ]28و فاكتورهای
عاطﻔی از قبیل میل همسر به برقراری رابﻄۀ ﺟنسی []29
میتواند بر عملکرد ﺟنسی در زنان مبتال به سرطانهای زنانه
نهای زنانه و عوارض
تﺄﺛیرگذار باشد .از آنجا كه تجربۀ سرطا 
ناشی از درمان موﺟﺐ اختالل در رﺿايت ﺟنسی بیماران و
شريك زندگی آنان میشود ،بديهی است اين عوامل عملکرد
ﺟنسی را تحتتﺄﺛیر قرار میدهند [.]30
مرﺣلۀ سرطان بهعنوان يکی ديﮕر از عواملی گزارش شد
كه بر پیﺶبینی عملکرد ﺟنسی زنان مبتال به سرطانهای
ژنیکولوژيك مﺆﺛر بود .نتايﺞ مﻄالعۀ  Hasanzadehو همکاران
( )2015نیز نشان داد كه مرﺣلۀ سرطان در عملکرد ﺟنسی
زنان مبتال به سرطان سرويکس تﺄﺛیر دارد [ .]23اين در
ﺣالی است كه يافت ههای مﻄالعۀ ديﮕر در ﺟامعۀ زنان مبتال
به سرطان سینه وﺟود رابﻄهای را بیان نکردند [ .]31در واقﻊ
پیشرفت در مرﺣلۀ سرطان با افزايﺶ چشمﮕیر اختالل در
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان
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روابﻂ زناشويی همراه است [ .]32كاهﺶ عزتنﻔس ،تغییر
در تصوير بدنی ،از دست دادن زنانﮕی و ﺟذابیت فیزيکی از
ﺟمله اختالالتی است كه به لحاظ روانی ،اﺟتماعی و ﺟسمی
یدهد [ .]35-33به بیانی ديﮕر،
افراد را تحتتﺄﺛیر قرار م 
مراﺣل باالتر سرطان با پیامدهای بیشتر ﺟسمی ،رزكسیون
ﺟراﺣی ،شیمیدرمانی و راديوتراپی همراه است .كاربرد
نهای متعدد در كنترل سرطان سبﺐ تنﺶ ﺟسمی و
درما 
عاطﻔی در افراد میشود و تا ﺣد زيادی بر عملکرد ﺟنسی
و روابﻂ زناشويی آنان اﺛرگذار است [ .]36عالوه بر اين،
تشﺨیﺺ سرطان میتواند باعﺚ كاهﺶ باروری شده و يا
اينکه بر تصمیمگیری زوﺟین در فرزندآوری تﺄﺛیرگذار باشد.
سهای روانی در زوﺟین همراه است و
اين عامل با ديستر 
میتواند سبﺐ اختالل در عملکرد ﺟنسی شود [.]39-37
یتوانند موﺟﺐ تغییر در
بنابراين فاكتورهای ذكرشده م 
عملکرد ﺟنسی شده و كاهﺶ در رﺿايت ﺟنسی بیماران را
بههمراه داشته باشند.
نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاﺿر همﭽنین نشان داد كه نوع درمان نیز
از ﺟمله عوامل پیﺶبینیكنندة عملکرد ﺟنسی زنان مبتال به
سرطان ژنیکولوژيك بود .بدين صورت درمانهای انجامشده
نهای
برای بیماران (شیمیدرمانی ،راديوتراپی ،ﺟراﺣی و درما 
تركیبی) میتوانند بر عملکرد ﺟنسی آنان مﺆﺛر باشد .همراستا
با نتايﺞ پژوهﺶ ﺣاﺿر Fahami ،و همکاران ( )2014گزارش
نهای ژنیکولوژيك و پستان
كردند كه زنان مبتال به سرطا 
كه از درمانهای تركیبی استﻔاده میكنند ،اختالل عملکرد
یكنند [ .]40از سوی ديﮕر Chen،و
ﺟنسی باالتری را تجربه م 
همکاران ( )2013نیز در مﻄالعه بر زنان مبتال به سرطانهای
ژنیکولوژيك نشان دادند كه بین نوع درمان و عملکرد ﺟنسی
یداری وﺟود دارد [ .]41ﺣال آنکه چند مﻄالعه
رابﻄۀ معن 
روی زنان مبتال به سرطانهای رﺣم و پستان ،وﺟود ارتباط
یداری را گزارش نکردند [ Collins .]43 ,42و همکاران
معن 
( )2005بیان داشتند كه تشﺨیﺺ سرطان با تﺄﺛیرات منﻔی
بر فعالیت ﺟنسی همراه است [ .]44بروز اختالل عملکرد
ﺟنسی يکی از اين آﺛار است كه استرس زيادی را به فرد و
شريك ﺟنسی او از زمان تشﺨیﺺ و در سرتاسر دورة درمان
نهای در نﻈر گرفته
یكند [ .]45عالوه براين ،درما 
وارد م 
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برای اين دسته بیماران سبﺐ میشود تا فرد مشکالتی از
قبیل كاهﺶ لزﺟی واژن ،نرسیدن به ارگاسم ،كاهﺶ دفعات
رابﻄۀ ﺟنسی و كاهﺶ تمايل به برقراری رابﻄۀ زناشويی را
تجربه كنند [ .]46بنابراين ،وسعت درمان يکی از كلیدهای
اصلی در تعیین میزان اختالل عملکرد ﺟنسی زنان مبتال به
سرطان ژنیکولوژيك بهشمار میرود [.]40
ﺣمايت اﺟتماعی بهعنوان آخرين فاكتور پیﺶبینیكنندة
عملکرد ﺟنسی در مﻄالعۀ ﺣاﺿر مﻄرح شد .بدين معنا كه
ﺣمايت اﺟتماعی باالتر میتوانست عملکرد ﺟنسی باالتری
را در بیماران بههمراه داشته و آن را پیﺶبینی كند .نتايﺞ
مﻄالعۀ  )2016( Molinaروی افراد مبتال به فیبرومیالژيا
نشاندهندة وﺟود رابﻄۀ مﺜبت بین عملکرد ﺟنسی و
ﺣمايت اﺟتماعی بود [ Shell .]47و همکاران ()2008
نیز در پژوهﺶ خود به وﺟود رابﻄۀ ﻏیرمستقیم بین اين دو
متغیر اشاره كردند [ .]48در واقﻊ دريافت ﺣمايت اﺟتماعی
از سوی اعﻀای خانواده ،دوستان و بهويژه همسر موﺟﺐ
تﻄابﻖ با بیماری در فرد میشود [ .]49همﭽنین اين عامل
موﺟﺐ كاهﺶ انﮓ زدن به بیمار و بهبود و افزايﺶ مقبولیت
وی در برابر ديﮕران میشود [ .]50اين تﺄﺛیرات فرد را در
برابر مديريت مشکالت ﺟنسی اﺣتمالی مواﺟهشده در ﺣین
بیماری توانمند میسازد [ .]51بنابراين چنین به نﻈر میرسد
كه افراد با ﺣمايت اﺟتماعی باالتر ،از عملکرد ﺟنسی باالتری
نیز برخوردار باشند.
تهای مﻄالعۀ ﺣاﺿر ،نمونهگیری در
يکی از محدودي 
دسترس بود كه تعمیم نتايﺞ را با دشواری روبهرو میسازد.
عالوه بر اين ،ماهیت مقﻄعی بودن پژوهﺶ فعلی سبﺐ ايجاد
محدوديت در تعیین روابﻂ واقعی بین سازههای مﻄالعه
میشود .اگرچه شركتكنندگان بهصورت داوطلبانه وارد
مﻄالعه شدند و به آنها اطمینان كافی در خصوص محرمانه
بودن اطالعات داده شد ،ممکن است بهدلیل شرايﻂ ﺟسمی

نتیجهگیری

يتوان دريافت كه 4
با توﺟه به نتايﺞ مﻄالعۀ ﺣاﺿر م 
متغیر طول مدت ابتال به بیماری ،مرﺣلۀ سرطان ،نوع درمان
و ﺣمايت اﺟتماعی بهعنوان پیﺶبینيكنندههاي عملکرد
ﺟنسی در زنان مبتال به سرطان ژنیکولوژيك مﻄرح شدند.
بنابراين با توﺟه به اهمیت عملکرد ﺟنسی در ارتقای ابعاد
مﺨتلﻒ سالمتی بهويژه رﺿايت ﺟنسی و پیشﮕیری از
ديسترس ﺟنسی ،پیشنهاد ميشود برنامههاي آموزشي از
طريﻖ رسانهها ،پايﮕاههای بهداشتی و درمانی بهمنﻈور لزوم
ارتقای آگاهی بیماران ،خانواد ههای آنها و بهصورت كل برای
ﺟامعه بهعمل آيد .الزم به ذكر است برنامه-ريزي برای تحقﻖ
تهاي فردي و اﺟتماعي ﺟوامﻊ
اين امر بايد با توﺟه به تﻔاو 
صورت گیرد.
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