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 .1دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت باروری ،دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ايران.
 .2مربی گروه مامايی ،دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،مشهد ،ايران.
 .3دانشیار گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ايران.

خالصه

تاریخ دریافت 1315/40/25 :تاریخ پذیرش1315/40/22 :

مقدمه :شیوع چشمگیر سرطان سرويکس در سراسر جهان ،خصوصاً در کشورهای در حال توسعه و در میان زنان
 25-35ساله ،انگیزهای برای ارزيابی اثر سرطان سرويکس بر روی کیفیت زندگی زنان شده است .همچنین از آنجا که
يکی از جنبههای مهم کیفیت زندگی زنان جوان ،عملکرد جنسی آنان میباشد ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر
سرطان سرويکس بر عملکرد جنسی زنان در مطالعات مختلف انجام شد.
روشکار :اين مطالعه مروری با جستجو در پايگاههای اطالعاتی معتبر  Scopus ،SID ،PubMedو Google
 Scholarو با استفاده از کلیدواژههای سرطان سرويکس ،پیامدها و مشکالت جنسی انجام شد .بازه زمانی در انتخاب
مقاالت از سال  2444الی  2415بود .در نهايت 11 ،مطالعه در رابطه با موضوع مورد نظر ،مورد تجزيه و تحلیل قرار
گرفتند.
یافتهها :ابزار اندازهگیری پیامدهای جنسی در بیشتر مطالعات مورد بررسی معتبر نبودند و غالب آنها عوامل
مخدوشکننده را نیز در نظر نگرفته بودند .با اين وجود نتیجه بیشتر اين مطالعات نشاندهنده کاهش کیفیت زندگی
جنسی اکثر زنانی بود که دچار سرطان سرويکس شده بودند .غالب اين زنان در اثر آسیبهای جسمی يا روانی ناشی
از ابتالء به سرطان سرويکس و يا به دنبال عوارض ناشی از درمان سرطان سرويکس نظیر هیسترکتومی يا راديوتراپی
دچار مشکالت جنسی نظیر خشکی واژن ،ديسپارونی و کاهش تمايالت جنسی شده بودند.
نتیجهگیری :نتايج نشان دهنده اثرات مخرب سرطان سرويکس بر روی پیامدهای جنسی زنان مبتال میباشد .توصیه
میشود جهت افزايش دقت نتايج ،مطالعات آينده عوامل مخدوشکننده دارای اثر بالقوه مثبت يا منفی بر روی پیامد
جنسی را نیز در نظر گیرند .سرطان سرويکس به کیفیت زندگی جنسی بیشتر زنان مبتال آسیب میرساند ،ولی نوع
اين آسیب و مدت آن مشخص نیست و انجام مطالعات بیشتر در اين زمینه توصیه میشود.
کلمات کلیدی :اختالالت جنسی ،پژوهش مروری ،سرويکس ،نئوپالسم دهانهرحم

* نویسنده مسئول مکاتبات :فائزه غفوری؛ دانشکده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ايران .تلفن421-11415511 :؛ پست الکترونیک:
faezeh.ghafoori@yahoo.com
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مقدمه
سرطان سرويکس يکی از شايعترين سرطانهای
دستگاه تناسلی زنان به شمار میآيد که بر اساس
برآوردهای سازمان جهانی بهداشت ،ساالنه حدود نیم
میلیون مورد جديد در جهان شناسايی میشود که
حدود  %14مبتاليان ،در کشورهای در حال توسعه
میباشند ( .)2 ،1همچنین پیشبینی میشود با افزايش
رفتارهای پرخطر جنسی در سالهای اخیر ،اين سرطان
همچنان شیوعی رو به افزايش داشته باشد (.)3
متأسفانه در ايران آمار دقیقی از میزان ابتالء به سرطان
سرويکس وجود ندارد ،ولی در گزارشات مختلف ،رقم
سالیانه حدود  1-0مورد در صد هزار نفر گزارش شده
است (.)5 ،0
سرطان سرويکس به دلیل همراه نبودن با عالئم قابل
توجه و مشخص ،معموالً بسیار دير تشخیص داده
میشود و میتواند کشنده باشد ( .)1بر اساس مطالعات
صورت گرفته ،دو سوم مبتاليان به سرطان سرويکس در
مراحل پیشرفته سرطان شناسايی میشوند و بیش از
نیمی از آنها جان خود را از دست خواهند داد (.)5 ،1
اين در حالی است که بر اساس گزارشات جهانی ،میزان
مرگ و میر مبتاليان به اين بیماری در کشورهای
آسیايی و اقیانوسیه بیشتر است؛ به طوریکه در کشور ما
در سال  ،2441از  551بیمار مبتال به سرطان سرويکس،
 211نفر در همان سال فوت کردند (.)0
با توجه به اينکه سیستم عصبی ناحیه لگن از شبکه
عصبی واژنی -رحمی واقع در اطراف سرويکس عبور
میکند ،به نظر میرسد درگیری سرويکس و نواحی
اطراف آن میتواند پیامدهای جنسی از جمله تغییرات در
تحريک جنسی و ارگاسم به دنبال داشته باشد (.)1 ،0
اين فرضیه نیز وجود دارد که درگیری سرويکس ممکن
است به دلیل عدم ترشح موکوس ،لغزندگی واژن را
کاهش دهد و درد در هنگام نزديکی (ديسپارونی) را
ايجاد کند ( .)1اين در حالی است که مطالعات نشان

روشکار
اين مطالعه مروری با جستجو در پايگاههای اطالعاتی
معتبر  Scopus ،SID ،PubMedو Google
 Scholarبا استفاده از کلیدواژههای سرطان سرويکس،
پیامدها و مشکالت جنسی و عملکرد جنسی انجام شد.
معیار اصلی ورود مقاالت به اين مرور روايتی ،مطالعات
انتشار يافته به زبان فارسی يا انگلیسی در بازه زمانی
 2444تا  2415بود که مشکالت جنسی ناشی از ابتالء
به سرطان سرويکس در زنان را مورد بررسی قرار داده
بودند .در صورتی که چند گزارش از يک مطالعه وجود
داشت کاملترين آن انتخاب میشد .در مواردی که
متن کامل مقاله موجود نبود از اطالعات موجود در
چکیده مقاله استفاده میشد و در صورتی که چکیده
مقاله هم اطالعات کافی را در اختیار قرار نمیداد ،آن
مقاله از مطالعه حذف میشد.
به اين ترتیب ،در اين جستجو  21مطالعه يافت شد که
پس از بررسی عنوان و چکیده 1 ،مقاله به دلیل تکراری
يا غیرمرتبط بودن و  2مقاله بهدلیل اين که تمام متن
قابل دسترس نبود ،کنار گذاشته شدند .در نهايت11 ،
مطالعه در رابطه با موضوع مورد نظر ،مورد تجزيه و
تحلیل قرار گرفتند.
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دادهاند که سرطان سرويکس دارای دو گستره سنی 14
تا  10و  25تا  35سال میباشد .به عبارت ديگر اغلب
ضايعات پیشسرطانی اين نوع سرطان ،در سنین جوانی
و در اوج فعالیت جنسی و باروری زنان بروز میکند (،1
.)14
سرطان سرويکس در تمام دنیا بهويژه در کشورهای در
حال توسعه به عنوان يکی از داليل بروز مشکالت
جنسی در زنان جوان به شمار میآيد ،لذا مطالعه
مروری حاضر با هدف بررسی تأثیر سرطان سرويکس بر
عملکرد جنسی زنان انجام شد.

 فائزه غفوری و همکاران
شکل  -1فلوچارت انتخاب مقاالت

مطالعه آنها باعث بیمیلی به رابطه جنسی شده است
( .)10همچنین  %51زنان مبتال به سرطان سرويکس
در مطالعه دیگروت و همکاران ( )2445به دنبال ابتالء
به سرطان سرويکس ،دچار بیخوابی و تحريکپذيری و
در  %01/5موارد دچار اختالل در عملکرد جنسی شده
بودند (.)11
فراندينا و همکاران ( )2412نیز اعالم کردند که در
 %01زنان تحت مطالعه آنها ،تصور زن از بدنش تغییر
کرده است؛ چراکه سرويکس عضوی جنسی در بدن
زنان به شمار میآيد و به تحريکات جنسی پاسخ
میدهد ( .)10در مطالعه ملکوتی و همکاران ()2411
نیز  %21زنان مبتال به سرطان سرويکس دچار کاهش
تمايالت جنسی شده بودند ( )11و در مطالعه ناهويجو
و همکاران ( %14 )2413مبتاليان از برقراری رابطه
جنسی اظهار بیعالقگی میکردند (.)11
همچنین جنسن و همکاران ( )2443با مطالعه بر روی
 321زن زنده مانده از سرطان سرويکس دريافتند که
عوارض ناشی از روشهای درمانی سرطان سرويکس نیز
زندگی جنسی  %01زنان مبتال را تحت تأثیر قرار داده
است؛ بهگونهایکه  %25آنها حتی  2سال پس از
شیمیدرمانی به زندگی جنسی قبلی خود برنگشته بودند
( .)1آزماواتی و همکاران ( )2410نیز نشان دادند که
پرتودرمانی با از کار انداختن تخمدانها و آتروفی رحم
باعث اختالل مادامالعمر در زندگی جنسی  %31مبتاليان
به سرطان سرويکس شده است ( .)24پیترز و همکاران
( )2441نیز مشاهده کردند که  %00زنانی که بافت
سرويکس خود را (در اثر جراحی هیسترکتومی) از دست

یافتهها
اولین مطالعه در زمینه تأثیر سرطان سرويکس بر
پیامدهای جنسی زنان مبتال در سال  1111میالدی
توسط برگمارک انجام شد .اين مطالعه نشان داد که
سرطان سرويکس در  %05موارد با تهاجم به بافتهای
اطراف و متاستاز به رحم ،واژن و ديوارههای لگنی باعث
بروز آثار و مشکالت جنسی متنوعی از جمله کاهش میل
جنسی و فقدان ارگاسم در زنان مبتال میشود (.)11
مطالعه فانفانی و همکاران ( )2410نیز نشان داد که
 %13اين زنان مشابه با شرايطی که دچار عفونت تناسلی
شدهاند ،ترشحات واژينال بدبو ،سوزش و خارش پوبیس
پیدا میکنند و از همه مهمتر ،دچار درد لگنی بهويژه در
هنگام نزديکی میشوند ( .)12تانجیتاگامول و همکاران
( )2440نیز با مطالعه بر روی  111زن تايلندی مبتال به
سرطان رحم و سرويکس نشان دادند که به دلیل
درگیری تخمدان و افت هورمونهای جنسی حدود %34
آنها دچار عالئم مشابه يائسگی بهويژه خشکی واژينال
شده و  %25با درد در هنگام نزديکی و کاهش میل
جنسی درگیر میباشند (.)0
از طرف ديگر ،مطالعات نشان دادهاند که اختالالت
عمده روانپزشکی نظیر حمالت هراس و فوبیا در اين
بیماران  %21بیشتر از ساير افراد جامعه است (.)15-13
به گونهای که در مطالعه لینداو و همکاران ( )2440يک
سوم بیماران مبتال به سرطان سرويکس از درجاتی از
اضطراب و افسردگی که درمان روانپزشکی را ضروری
ساخته بود ،رنج میکشیدند .اين محققین اظهار کردند
که اين تشويشهای روانی در  %21افراد بیمار تحت
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داده بودند ،نتوانستهاند از نظر روانی با اين مسأله کنار
بیايند و  %31آنها از عملکرد جنسی خود رضايت
نداشتند ( .)21نتايج مطالعه فورومويتز و همکاران
( )2445نیز تأکید کرد که حدود  %14زنان مبتال به
سرطان سرويکس دارای سابقه هیسترکتومی ،دچار
کاهش میل جنسی و  %01دچار کاهش انگیزه جنسی
شده بودند (.)22
بنابراين ،براساس مطالعه ونزل و همکاران ()2445
زندگی جنسی حدود يک سوم بیماران يعنی  %34زنانی
که دچار سرطان سرويکس شده بودند ،تحت تأثیر قرار
گرفته بود که میزان نسبتاً بااليی است %04 .از اين
افراد اظهار کرده بودند که مشکالت جنسی آنها مانند
درد ،خارش پوبیس و بوی نامطبوع واژن ناشی از عالئم
سرطان سرويکس است %34 .از اين مشکالت نیز
مربوط به نحوه برخورد همسران آنها گزارش شده بود
که زن بیمار را به خوبی نمیپذيرفتند و تمايلی به
برقراری رابطه جنسی با زن مبتال به سرطان نداشتند.
 %5از اين مردان نیز به دلیل ترس از واگیر داشتن
سرطان سرويکس ،همسران خود را ترک کرده بودند
(.)23
بر اساس نتايج مطالعه پارک و همکاران ( )2440که بر
روی  243زن مبتال به سرطان سرويکس و  151زن
دارای سابقه ابتالء به سرطان سرويکس در کشور هلند
و به مدت  3سال انجام شد %01/3 ،زنان مبتال به
سرطان سرويکس و  %02زنان دارای سابقه ابتالء به اين
سرطان دچار اختالل در عملکرد جنسی شده بودند .از
اين میان  %01دچار کاهش میل جنسی %22 ،دچار
فقدان ارگاسم %20 ،کاهش لغزندگی واژن و  %10درد
در هنگام نزديکی شده بودند ( .)20ناهويجو و همکاران
( )2413نیز با مطالعه بر روی  25زن مبتال به مراحل 3
و  0سرطان سرويکس (سرطان سرويکس پیشرفته و
متاستاز داده) دريافتند که  %23اين زنان از ريزش ادرار
در هنگام نزديکی و  %01/1از درد در هنگام نزديکی
شکايت داشتند ( .)11همچنین نتايج مطالعه
تانجیتاگامول و همکاران ( )2440تأيید کرد که %21/1
زنان تايلندی مبتال به سرطان سرويکس از ارگاسم
تأخیری رنج میبردند که از میان آنها  %53در اثر

بحث
مطالعه مروری حاضر با هدف شناخت مشکالت و
پیامدهای جنسی ناشی از سرطان سرويکس انجام شد.
اکثر مطالعات مورد بررسی ،ارتباط سرطان سرويکس در
زنان را با مشکالت جنسی آنان به گونهای معنادار مورد
تأيید قرار دادند ( ،)22 ،1اما مطالعات معدودی نیز اين
ارتباط را تأيید نکرده و معنادار ندانستهاند ( .)10به نظر
میرسد عدم کنترل دقیق عوامل مخدوشکننده سبب
تناقض در نتايج مطالعات مختلف شده باشد .لذا با توجه
به اينکه به نظر میرسد عوامل مخدوشکننده بسیاری
میتوانند اثرات مثبت و منفی بر روی کیفیت زندگی و
پیامد جنسی زنان داشته باشند ،نتیجهگیری قطعی در
مورد مشکالت جنسی بعد از ابتالء به سرطان سرويکس
دشوار میباشد .برای مثال در مطالعه فوروموويتز و
همکاران ( )2445علیرغم مشکالت جنسی بسیاری که
در زنان بقا يافته از سرطان سرويکس مشاهده شد ،اين
اختالالت با عواملی نظیر تعداد زايمانهای زن
( )r=4/03و نوع زايمانهای وی ( )r=4/11ارتباط
آماری معنیداری داشت (.)22
بر اساس مطالعه حاضر ،به نظر میرسد توجه به
آسیبهای جنسی ناشی از سرطان سرويکس از قدمت
چندانی برخوردار نباشد .اگرچه مطالعات متعددی در
خصوص جنبههای مختلف کیفیت زندگی زنان مبتال به
سرطان سرويکس انجام گرفته است ،اما به زندگی
جنسی آنها کمتر پرداخته شده است .عدم آشنايی با
مشکالت جنسی اين زنان باعث شده تا حقوق جنسی
آنها در برنامههای سالمت کشورها به حاشیه رانده
شود ( .)10مطالعه فاندلر و همکاران ( )2415نشان داد
که فقدان درک صحیح حقوق جنسی نه تنها در
بسیاری از افراد حوزه سالمت ،بلکه در اکثريت قريب به
اتفاق اين بیماران نیز وجود دارد ( .)25همچنین نتايج
مطالعه مقطعی دونوان و همکاران ( )2440که با هدف
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اختالل در ارگاسم ،دچار عدم رضايت جنسی شده
بودند ( .)0بنابراين به نظر میرسد زنان مبتال به
سرطان سرويکس با مشکالت عديدهای در روابط
جنسی خود مواجه هستند و حتی با وجود میل جنسی،
فرآيند جنسی در اين افراد به خوبی طی نمیشود.

ساير زبانها به جزء فارسی و انگلیسی از محدوديتهای
اين مطالعه بود.

 فائزه غفوری و همکاران

بررسی آگاهی  052زن درمانشده از سرطان سرويکس
در اتیوپی انجام شد ،نشان داد که اين زنان غالباً از
حقوق جنسی خود آگاهی نداشته و از پرداختن به اين
موضوعات اجتناب میکنند (.)21
از نقاط قوت مطالعه حاضر ،بررسی مطالعات پايهای
مختلف جهت شناخت بهتر پاتوفیزيولوژی و مکانیسم
ايجاد آسیبهای جنسی ناشی از سرطان سرويکس بود.
به عنوان مثال در مطالعه جانسون و همکاران ()2443
نقش سرطان سرويکس در آسیب به سلولهای غددی
ترشحکننده موکوس و در نتیجه ايجاد خشکی واژينال و
کاهش لغزندگی واژن در حین رابطه جنسی مورد تأيید
قرار گرفت ( .)1اما در مطالعه برگمارک و همکاران
( ،)1111سلولهای سرطانی سرويکس در  %15موارد
تنها سلولهای اپیتلیالی را درگیر کرده بودند و
درگیری سلولهای غدهای کمتر مشاهده شد ( .)11به
نظر میرسد تفاوت در نتايج اين مطالعات به دلیل
تفاوت در مرحله پیشرفت سرطان سرويکس باشد؛
چراکه درگیری سلولهای غددی غالباً در مراحل
پیشرفته سرطان سرويکس (مرحله  IIIو باالتر) رخ
میدهد.
اکثر مطالعات مورد بررسی ارتباط مشکالت جنسی با
سرطان سرويکس در زنان را به گونهای معنادار مورد
تأيید قرار دادهاند ،اما از آنجايی که احتمال چاپ و انتشار
مقاالت با نتايج معنادار مثبت بیشتر است ،خطای انتشار
دور از انتظار نیست و اين از محدوديتهای مطالعات
مروری از جمله مطالعه حاضر است .همچنین با توجه به
حساس بودن موضوع مورد مطالعه (مسائل جنسی)،
مشکالت و محدوديتهای موجود در دستیابی به تمام
مستندات مرتبط و همچنین عدم آشنايی نويسندگان با

نتیجهگیری
شیوع چشمگیر سرطان سرويکس در سراسر جهان ،به
ويژه در کشورهای در حال توسعه و منجر شدن بسیاری
از موارد آن به مشکالت جنسی در زنان جوان سنین
باروری ،ضرورت انجام پژوهشهای مختلف در خصوص
شناخت تمامی ابعاد و پیامدهای جنسی سرطان
سرويکس را مطرح مینمايد .اگرچه مطالعات متعددی در
اين زمینه انجام شده است اما از آنجا که عوامل بسیاری
میتوانند اثرات مثبت و منفی بر روی کیفیت زندگی و
پیامد جنسی داشته باشند و عدم کنترل اين عوامل
مخدوشکننده ،نتیجهگیری نهايی در مورد مشکالت
جنسی بعد از ابتالء به سرطان سرويکس را به میزان
زيادی دچار ترديد میکند ،به نظر میرسد مطالعات
تأيیدکننده بیشتری نیاز است تا بتوان شواهد کاملتر و
محکمتری ارائه نمود .همچنین توصیه میشود جهت
افزايش دقت نتايج ،مطالعات آينده عوامل مخدوشکننده
دارای اثر بالقوه مثبت يا منفی بر روی پیامد جنسی را در
نظر گیرند .با تمام اين تفاسیر متخصصین زنان و مامايی
میتوانند مطمئن باشند که سرطان دهانهرحم به کیفیت
زندگی جنسی بیشتر زنان مبتال آسیب میرساند .ولی
نوع اين آسیب و مدت آن نامعلوم است و انجام مطالعات
بیشتر در اين زمینه توصیه میشود.

تشکر و قدردانی
بدينوسیله از همکاری و مساعدت مسئولین محترم
کتابخانه و واحد کامپیوتر دانشگاه علوم پزشکی تهران
جهت همکاری در جستجوی مقاالت ،تشکر و قدردانی
میشود.
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