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عملكرد جنسي زنان مبتال به پروالپس دستگاه تناسلي
قبل و پس از اعمال جراحي کولپورافي قدامي خلفي
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مربی گروه مامايی ،دانشكده پرستاری و مامايی ،دانشگاه علوم پزشكی ياسوج ،ياسوج ،ايران.
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خالصه

تاريخ دريافت 1315/70/70 :تاريخ پذيرش1315/71/71 :

مقدمه :اختالل عملكرد جنسی يک مشكل شايع در زنانی است که پروالپس اعضای لگنی دارند که کیفیت زندگی و
رابطه زناشويی آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .لذا مطالعه حاضر با هدف ارزيابی عملكرد جنسی زنان مبتال به
پروالپس دستگاه تناسلی قبل و پس از اعمال جراحی کولپورافی قدامی خلفی انجام شد.
روشکار :اين مطالعه توصیفی مقايسهای از آذر  1313تا آذر  1311بر روی  175زن مبتال به پروالپس اعضاء لگن
مراجعهکننده به درمانگاه زنان شهید مفتح شهر ياسوج انجام شد .دادهها بهوسیله پرسشنامه فردی و پرسشنامه
استاندارد  FSFIقبل و سه ماه پس از جراحی گردآوری شد .تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )11و آزمونهای کولموگروف اسمیروف ،تی زوجی ،کای دو و آزمون رگرسیون انجام شد .میزان p
کمتر از  7/75معنیدار در نظر گرفته شد.
يافتهها :میانگین امتیاز عملكرد جنسی  3ماه پس از عمل جراحی کولپورافی با قبل از جراحی اختالف معنیداری
نداشت ( ،)p>7/75ولی میانگین امتیاز رضايت جنسی  3ماه پس از عمل جراحی کاهش معنیداری نشان داد
( .)p=7/773میانگین امتیاز حیطههای برانگیختگی جنس ،ارگاسم و درد تفاوت معنیداری با قبل از عمل جراحی
نداشت ( )p>7/75و حیطههای میل جنسی و مرطوب شدن واژن به طور معنیداری کاهش يافت (.)p>7/75
نتیجهگیری :اگرچه عمل جراحی از جمله کولپورافی ،درمان انتخابی و مناسب جهت درمان پروالپس اعضاء لگنی
میباشد و میتواند باعث بهبود عالئم پروالپس شود ،اما بر عملكرد جنسی تأثیری ندارد و رضايت جنسی را کاهش
میدهد.
کلماتکلیدی :اختالالت کف لگن ،پروالپس اعضاء لگن ،رکتوسل ،سیستوسل ،عملكرد جنسی
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زيست شناختی (بیوژنیک) يا تعارضات بین فردی
(روانزاد) يا ترکیبی از اين دو عوامل باشد .هر نوع
استرس ،اختالالت هیجانی يا ناآگاهی از فیزيولوژی و
کارکرد جنسی میتواند روی کارکرد جنسی تأثیر منفی
داشته باشد .اختالل عملكرد جنسی در ارتباط با برخی
خصوصیات فردی و روانی از قبیل سن ،تحصیالت،
مشكالت جسمی و عاطفی است ( .)5اختالل عملكرد
جنسی يک مشكل شايع است که در زنان بیشتر بروز
میکند مخصوصاً در زنانی که مشكالت ژنیكولوژيک
مانند پروالپس اعضاء لگنی دارند که يكی از مشكالت
سالمتی مهم است و در کیفیت زندگی زنان و
همسرانشان و رابطه زناشويی آنان تأثیر میگذارد (.)1
عملكرد جنسی افراد ،جنبه مهم از کیفیت زندگی
زناشويی و يک تجربه روانی -فیزيولوژيک واقعی است
( .)17مطالعات در اين زمینه نشان دادند که  31تا %53
زنان از اختالل عملكرد جنسی رنج میبرند ( .)11پون
هالزير و همكاران ( )2775شیوع اختالل عملكرد جنسی
را در زنان استرالیايی  %22گزارش کردند ( .)12میزان
شیوع اختالل عملكرد جنسی زنان در دنیا  20تا %57
میباشد ( .)13در مطالعه باستیانی ( )2712شیوع
اختالل عملكرد جنسی در ايران  %31/5و در مطالعه
رمضانی ( )2712شیوع اختالل عملكرد جنسی در ايران
 %01گزارش شد ( .)11 ،13در برخی مطالعات مشاهده
شده است ،اختالالت کف لگن از قبیل بیاختیاری ادرای
و پروالپس اعضاء لگنی و ژنیتال بر عملكرد جنسی مؤثر
است ( .)15حدود يک سوم افراد مبتال به پروالپس اعضاء
لگن از اختالل عملكرد جنسی و عدم رضايت جنسی رنج
میبرند و از مشكالت شايع اين بیماران است ( .)10زنانی
که دچار پروالپس و اختالالت کف لگن میباشند ،بی
اختیاری استرسی ادرار و مشكالتی در ارتباط با اختالل
عملكرد جنسی دارند ( .)10پروالپس اعضاء لگنی
جابجايی يكی از اعضاء لگن به سمت پايین يا جلو نسبت
به مكان طبیعی آن میباشد ( .)10در برخی مطالعات
مطرح شده است که قسمت قدامی و ديستال واژن نقش
مهمی در عملكرد جنسی دارند ( .)11تقريباً  %10زنان
در سنین  15-55سالگی مبتال به پروالپس خفیف و %3
به نوع شديد آن مبتال میباشند ( .)13مطالعات
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زنان برخوردار از سالمت کامل جسمی ،روانی و عاطفی،
به عنوان پايههای مستحكم زندگی خانوادگی سالم و
توأم با سعادت و از عوامل تاثیرگذار بر سالمت و پیشرفت
جامعه در نظرگرفته می شوند ( .)1-3عملكرد مناسب
جنسی افراد میتواند نشانه سالمت روحی و جسمی
آنها باشد ( .)1شناخت و مطالعه تمايالت و رفتارهای
جنسی انسان يكی از مهمترين مسائل بهداشت عمومی و
بهويژه بهداشت روان است .تمايالت جنسی ،درونیترين
احساسات و عمیقترين آرزوهای قلبی انسانها در معنا
بخشیدن به يک ارتباط است .نیاز جنسی نه تنها در رده
نیازهای فیزيولوژيک انسان مانند تشنگی ،گرسنگی و نیاز
به هوا و خواب ،بلكه در حیطه نیازهای معنوی و عرفانی
چون نیاز به زيبايی و کمال در نظر گرفته میشود (.)5
سازمان جهانی بهداشت ،بهداشت جنسی را يكپارچگی و
هماهنگی میان ذهن ،احساس و جسم میداند که
جنبههای اجتماعی و عقالنی انسان را در مسیر ارتقاء
شخصیت او سوق داده و منجر به ايجاد ارتباط و عشق
میشود .لذا هرگونه اختالل که منجر به ناهماهنگی و در
نتیجه عدم رضايت از رابطه جنسی شود ،میتواند اختالل
عملكرد جنسی را به همراه داشته باشد ( .)0بر اساس
راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی ذهنی
 1DSM-IVاختالل عملكرد جنسی به عنوان اختاللی
در چرخه پاسخ جنسی يا درد هنگام فعالیت جنسی
تعريف شده است .اختالل جنسی مفهومی است که با
اختالل تمايل و تغییرات روانی -اجتماعی همراه است و
بر چرخه پاسخ جنسی اثر میگذارد ( .)1 ،0اختالل
عملكرد جنسی زنان يک موضوع چند فاکتوری میباشد
که ارتباط نزديكی با مسائل فیزيكی (جسمی) ،اجتماعی
و سايكولوژيكی آنها دارد .اختالل عملكرد جنسی می
تواند شامل کاهش يا عدم رضايت جنسی ،ديسپارونیا،
خشكی واژن و اختالالت ارگاسم باشد ( .)1معیار ICD-
 10اختالل عملكرد جنسی را ناتوانی فرد را برای شرکت
در رابطه جنسی دلخواه میداند و معتقد است که اين
اختالالت ممكن است نشانهای از مشكالتی با منشأ
1

Diagnostic and Statistical Manual of Mental
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اپیدمیولوژيک در جمعیتهای مختلف عوامل متعددی
در ارتباط با اختالالت کف لگن گزارش کردند که شامل
وراثت ،نژاد سفید ،افزايش سن ،چاقی ،زايمان،
هیسترکتومی ،میوپاتی و نوروپاتی است ( .)10پروالپس
اعضاء لگنی مبحث مهمی در سالمتی است و در ايالت
متحده آمريكا در  %11زنان تا سن  17سالگی درمان
جراحی برای پروالپس لگنی يا بیاختیاری ادرار انجام
میشود و تقريباً در يک سوم از آنها نیاز به انجام مجدد
اين جراحی وجود دارد ( .)11از آنجايی که پیشگیری و
کنترل بسیاری از عوامل زمینهساز پروالپس اعضاء لگن
امكانپذير نیست ،عمدتاً توجه بر انتخاب بهترين روش
درمانی متمرکز شده است .علیرغم وجود روشهای غیر
جراحی ،اکثر زنان خواستار درمان قطعی هستند و روش
جراحی با میزان موفقیت  %15درمان انتخابی مناسبی
میباشد .در حال حاضر اين نوع درمان %27 ،از اعمال
جراحی زنان را در کشورهای پیشرفته به خود اختصاص
داده است ( .)27 ،10در اياالت متحده آمريكا سالیانه
قريب به  277هزار عمل به داليل مختلف در اين زمینه
انجام میشود و تجربه نشان میدهد تعداد اين اعمال
جراحی در ايران نیز رو به افزايش است ( .)13هدف از
درمان جراحی بهبود عالئم ،بازگرداندن آناتومی طبیعی و
حفظ و بهبود عملكرد جنسی میباشد ( .)11تأثیر اعمال
جراحی لگن برای درمان پروالپس اعضاء لگنی بر عملكرد
جنسی ناشناخته است و مطالعات اندکی بر روی آن
انجام شده است .مطالعات نشان دادهاند که عملكرد
جنسی پس از عمل جراحی بهبود يافته يا تغییر نمی
کند ،ولی برخی مطالعات نیز گزارش کردهاند که عملكرد
جنسی پس از اعمال جراحی پروالپس لگنی کاهش می
يابد (.)11
با توجه به شیوع باالی پروالپس اعضاء لگنی در ايران که
موارد زيادی از آنان مورد عمل جراحی قرار میگیرند و
يكی از اهداف مهم درمان جراحی اين افراد عالوه بر
بهبود عالئم و بازگرداندن آناتومی طبیعی ،حفظ و بهبود
عملكرد جنسی و رضايت جنسی میباشد و به دلیل ضد
و نقیض بودن مطالعات انجام شده در اين زمینه ،لذا
مطالعه حاضر با هدف ارزيابی عملكرد جنسی زنان مبتال

روشکار
اين مطالعه توصیفی مقايسهای از ماه آذر سال  1313تا
ماه آذر سال  1311بر روی  175زن مبتال به پروالپس
اعضاء لگن مراجعهکننده به درمانگاه زنان شهید مفتح
ياسوج انجام شد .پس از اخذ مجوز کتبی از معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی ياسوج و پس از توضیح
اهداف پژوهش و اخذ رضايتنامه کتبی از بیماران (در
صورت تمايل) ،افراد واجد شرايط پژوهش انتخاب شدند.
حجم نمونه مطالعه بر اساس مطالعات مشابه و با استفاده
از فرمول مقايسه نسبتها و با در نظر گرفتن ،α=7/75
 β=%27و  p1=7/20 ،d=7/1و  175 ،)21( p0=7/13نفر
در نظر گرفته شد.
نمونهگیری به روش در دسترس انجام شد .معیار ورود به
مطالعه شامل :متأهل بودن ،فعال بودن جنسی ،سكونت
در شهر ياسوج و ابتالء به پروالپس دستگاه ژنیتال با
تشخیص پزشک ،انديكاسیون اعمال جراحی کولپورافی
قدامی و خلفی واژن (( )APRپروالپس متوسط تا
شديد) بود و معیارهای خروج از مطالعه شامل :اندازه
رحم بیشتر از هفته  12بارداری ،وجود توده در آدنكس،
سابقه  2بار و بیشتر عمل جراحی روی شكم و لگن،
سابقه بیماری التهابی لگن ،چاقی بیش از حد (شاخص
توده بدنی بیشتر از  )35و يبوست و سابقه مصرف
داروهای آرامبخش بود.
ابزار گردآوری دادهها شامل :پرسشنامه فردی و سابقه
مامايی و پرسشنامه استاندارد عملكرد جنسی زنان بود
که روايی و پايايی آن در مطالعات ثابت شده است (،22
 .)21اين پرسشنامه شامل  11سؤال و  0دامنه از قبیل
میلجنسی ،انگیختگی جنسی ،لوبريكیشن ،ارگاسم،
رضايت جنسی و درد میباشد .مجموع امتیاز هر  0دامنه
عملكرد جنسی را مشخص میکند .هر سؤال دارای طیف
پاسخ از صفر يا  1تا  5است که نمره باالتر به عملكرد
بهتر اشاره دارد .امتیاز دامنه میل جنسی حداقل نمره 1
و  2و حداکثر امتیاز  0و امتیاز دامنه انگیختگی جنسی
حداقل نمره صفر و حداکثر امتیاز  ،0امتیاز دامنه
لوبريكیشن حداقل نمره صفر و حداکثر امتیاز  ،0امتیاز
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برای ارزيابی تأثیر عمل جراحی بر عملكرد جنسی،
حداقل  3ماه پس از عمل جراحی ( )13با تماس تلفنی
از واحدهای پژوهش دعوت شد و پرسشنامه استاندارد
عملكرد جنسی زنان ،مجدداً با مصاحبه حضوری در
درمانگاه تكمیل شد.
تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )11و آزمونهای دوطرفه ،کولموگروف
اسمیروف ،تی زوجی ،کای دو ،آزمون توصیفی و آزمون
رگرسیون انجام شد .میزان  pکمتر از  7/75معنی دار در
نظر گرفته شد.

دامنه ارگاسم حداقل نمره صفر و حداکثر امتیاز  ،0امتیاز
دامنه رضايت جنسی حداقل نمره  7/1و حداکثر امتیاز 0
است و امتیاز دامنه درد نمره صفر و حداکثر امتیاز  0می
باشد ( .)21پرسشنامهها قبل از عمل جراحی بهوسیله
مصاحبه با افراد تكمیل شد .سپس عمل جراحی توسط
دو نفر از متخصصین مجرب و با سابقه بیماستان انجام
شد.
در کولپورافی قدامی در ديواره قدامی واژن از مجاورت
گردن مثانه تا طاق واژن برش ايجاد شد و اپیتلیوم واژن
از فاسیای اندوپلويک به طور کامل جدا و آزاد شد .سپس
فاسیای اندوپلويک دو طرف با نخ ويكريل  2/7و بهصورت
منقطع به هم نزديک و بازسازی شد و مخاط اضافه به
صورت گوهای برداشته شد و سپس مخاط واژن با نخ
کرومیک صفر بهصورت ممتد به هم نزديک و ترمیم شد.
کولپورافی خلفی از جسم پرينه تا رأس واژن در ديواره
خلفی برش ايجاد شد .فاسیای اندوپلويک از اپیتلیوم
واژن جدا شد و فاسیای اندوپلويک با نخ ويكريل 2/7
ترمیم شد و لبههای مخاط واژن بريده شده و توسط نخ
کرومیک صفر به صورت ممتد ترمیم شد .سپس
پرينورافی استاندارد انجام شد .در موارد بیاختیاری
ادراری از بخیه کِلی ( )Kelly sutreروش استاندارد
استفاده شد.

يافتهها
در طول مطالعه  2نفر به دلیل نداشتن فعالیت جنسی
پس از عمل جراحی و يک نفر به دلیل عدم تمايل به
ادامه پژوهش ،از مطالعه خارج شدند .در مجموع داده
های  172نفر از  175نفر بررسی شد .میانگین سن افراد
 17/10 ± 0/31سال و محدوده سنی افراد مورد مطالعه
 20تا  07سال بود .طول مدت ازدواج آنها
 21/01±0/21سال و در محدوده  31-0سال بود و
میانگین تعداد زايمان آنها  3/01±1/53بود .اکثر افراد
مورد مطالعه ،خانهدار و سطح تحصیالت آنها ابتدايی
بود و اکثر افراد ساکن شهر بودند .توزيع فراوانی
مشخصات فردی در جدول  1ارائه شده است.

جدول  -1توزيع فراواني مشخصات فردی واحدهای پژوهش
تعداد

درصد

متغیر
خانه دار

11

10/1

کارمند

3

2/1

دارد

11

10/1

ندارد

3

2/1

بی سواد

33

32/1

ابتدايی

57

11

راهنمايی

1

0/1

دبیرستان

1

0/1

شغل
سابقه ازدواج قبلی

تحصیالت

محل سكونت

شغل همسر

4

دانشگاه

3

2/1

شهر

01

00/5

روستا

21

23/5

بیكار

2

2

آزاد

30

30/3

کارمند

51

52

سابقه ازدواج قبلی همسر
نوع زايمان

کشاورز

3

2/1

بی سواد

15

11/0

ابتدايی

11

13/0

راهنمايی

10

10/0

دبیرستان

23

22/5

دانشگاه

31

37/1

دارد

15

11/0

ندارد

10

15/3

واژينال

01

00/0

سزارين

31

33/3

و  3ماه پس از عمل جراحی تفاوت معنیداری نداشت
(.)p>7/75
در جدول  2میانگین و انحراف معیار امتیاز حیطههای
مختلف عملكرد جنسی را قبل و پس از عمل جراحی
ارائه شده است.

میانگین امتیاز حیطه میل جنسی ،مرطوب شدن واژن و
رضايت جنسی  3ماه پس از زايمان کاهش معنیداری
داشت ( .)p<7/75میانگین ساير حیطهها شامل
برانگیختگی جنسی ،ارگاسم ،درد و عملكرد جنسی قبل

جدول  -2مقايسه میانگین امتیاز حیطه مقیاس  FSFIقبل و  3ماه پس از عمل کولپورافي در واحدهای پژوهش
متغیر

قبل از عمل

پس از عمل

سطح معنیداری

میل جنسی
برانگیختگی جنسی
مرطوب شدن واژن
ارگاسم
رضايت جنسی
درد
عملكرد جنسی

3/03±1/31
3/13±1/1
1/21±1/21
3/13±1/25
1/71±1/2
3/00±1/1
23/35±0/21

3/52±1/1
3/00±7/10
3/10±1/2
3/01±1/15
3/12±1/11
3/12±1/2
22/01±5/23

7/73
7/2
7/71
7/3
7/773
7/0
7/70

جنسی ارتباط معنیداری وجود نداشت (جدول .)3

بر اساس نتايج تست رگرسیون که برای متغیرهای
مستقل انجام شد ،بین هیچکدام از متغیرها با عملكرد

جدول  -3نتايج تست رگرسیون در زمینه عملكرد جنسي در واحدهای پژوهش
SE
β
سطح معنیداری
متغیر
سن
تحصیالت
شغل
مدت ازدواج
تعداد زايمان
نوع زايمان
سابقه ازدواج قبلی
سابقه ازدواج قبلی همسر

-7/70
-1/1
-1/0
7/71
-7/72
1/1
0/1
-7/0

55

7/71
7/02
3/0
7/71
7/1
1/3
1/1
1/0

7/1
7/70
7/11
7/1
7/1
7/15
7/1
7/0
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تحصیالت همسر

کارگر

1

3/1

ناشی از دوره پیگیری متفاوت و انتخاب متفاوت بیماران
باشد (.)11
بر اساس نتايج مطالعه حاضر ،رضايت جنسی  3ماه پس
از عمل کاهش معنیداری داشت ( .)p=7/773در مطالعه
هیون چان جانگ و همكاران ( )2717رضايت جنسی
بیماران  30ماه پس از عمل کولپورافی خلفی اختالف
معنیداری نداشت ( .)21( )p>7/75اين ناهمخوانی با
مطالعه حاضر میتواند ناشی از دوره پیگیری پس از عمل
جراحی باشد ،زيرا در مطالعه حاضر دوره بررسی  3-1ماه
بود .در مطالعه روورز و همكاران ( )2770رضايت کلی 0
ماه پس از جراحی به طور معنیداری بهبود يافت
( )p>7/75اما در پايان يک سال ،اختالف معنیداری با
قبل از عمل نداشت ( .)11( )p>7/75اين ناهمخوانی با
مطالعه حاضر میتواند ناشی از بیماران انتخابی و نوع
عمل جراحی برای مطالعه باشد .در مطالعه روورز و
همكاران ( )2770بیمارانی بررسی شدند که پروالپس
احشاء شكمی و لگنی داشتند و برای اصالح مشكالت
واژن و مشكالت ادراری اعمال جراحی مختلف از جمله
هیسترکتومی واژينال همراه کولپورافی قدامی و خلفی و
کولپوساسپنشن و ساکروکولپوپلكسی در صورت نیاز
انجام شد .همچنین دوره پیگیری  0ماه و يک ساله بود
که با مطالعه حاضر که هیسترکتومی در هیچکدام از
بیماران انجام نشد و دوره پیگیری  3ماه پس از جراحی
بود ،تفاوت داشت .در مطالعه جعفرنژاد و همكاران
( )2713و باستیانی و همكاران ( )2712رضايت جنسی
پس از عمل کولپورافی کاهش معنیداری داشت
( )p>7/75که با مطالعه حاضر همخوانی داشت (،13
.)23
بر اساس نتايج مطالعه حاضر ،در حیطههای برانگیختگی
جنسی ،ارگاسم و درد سه ماه پس از عمل کولپورافی
اختالف معنیداری مشاهده نشد ( .)p<7/75در مطالعه
جعفرنژاد و همكاران ( )2713در ابعاد برانگیختگی
جنسی و ارگاسم بعد از عمل کولپورافی اختالف معنی
داری وجود نداشت ( )23( )p<7/75که با مطالعه حاضر
همخوانی داشت .در مطالعه هیون چان جانگ و همكاران
( )2717در انواع اعمال جراحی که برای درمان بی
اختیاری ادراری انجام شد ،در ابعاد برانگیختگی جنسی،

بحث
 فاطمه گودرزی و همكاران

عملكرد مناسب جنسی افراد میتواند نشانه سالمت
روحی و جسمی آنان باشد ( .)1اختالل عملكرد جنسی
يک مشكل شايع در زنان است ( .)1عملكرد جنسی
تحت تأثیر اختالالت کف لگن از قبیل بیاختیاری
ادراری و پروالپس اعضاء لگنی و ژنیتال قرار میگیرد
( .)15اکثر زنان خواستار درمان قطعی پروالپس اعضاء
لگنی و ژنیتال هستند و روش جراحی با میزان موفقیت
 %15درمان انتخابی مناسبی میباشد (.)10
تاکنون مطالعات متعددی در زمینه تأثیر اعمال جراحی
ترمیم پروالپس لگن انجام شده است و نتايج متناقض
بهدست آمده است .در مطالعات گذشته بهترين بازه
زمانی که جهت پیگیری بعد از عمل جراحی اصالح
پروالپس اعضاء لگن و بررسی عملكرد جنسی مشخص
نشده است .در مطالعه حاضر قبل از جراحی و به طور
میانگین  3-1ماه پس از عمل جراحی کولپورافی قدامی
و خلفی پرسشنامه  FSFIتكمیل شد و بر اساس نتايج
بهدست آمده عملكرد جنسی  3ماه پس از عمل جراحی
اختالف معنیداری نداشت ( .)p=7/70در مطالعه
جعفرنژاد و همكاران ( )2713عملكرد جنسی بعد از عمل
جراحی کولپورافی تغییر نكرد ( .)23( )p=7/11همچنین
در مطالعه هیون چانجانگ و همكاران ( )2717عملكرد
جنسی قبل و پس از عمل جراحی اختالف معنیداری
نداشت ( .)21( )p>7/75در مطالعه باستیانی و همكاران
( )2712عملكرد جنسی  3ماه پس از عمل کولپورافی
تغییر نكرد ( )13که با مطالعه حاضر همخوانی داشت .در
مطالعه روورز و همكاران ( )2770عملكرد جنسی در
برخی زنانی که برای اختالل ادراری عمل کرده بودند،
تغییر نكرد و در برخی زنان بهبود يافت ( .)11همچنین
در مطالعه کامرانپور و همكاران ( )2713عملكرد جنسی
 3ماه پس از عمل کولپورافی خلفی بهبود معنیداری
داشت ( )10( )p=7/71که اين اختالف میتواند ناشی از
نوع عمل جراحی باشد ،زيرا در مطالعه حاضر بیماران
تحت عمل کولپورافی قدامی و خلفی قرار گرفته بودند.
همچنین در مطالعه فلندر و همكاران ( )2712عملكرد
جنسی  12ماه پس از کولپورافی قدامی بهبود معنیداری
داشت ( .)p>7/5اين ناهمخوانی با مطالعه حاضر میتواند
6

ارگاسم و درد اختالف معنیداری مشاهده نشد
( )21( )p<7/75که با مطالعه حاضر همخوانی داشت .در
مطالعه باستیانی و همكاران ( )2712در بُعد ارگاسم و
درد ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد ( )13که با مطالعه
حاضر همخوانی داشت .همچنین در مطالعه کامرانپور و
همكاران ( )2713ابعاد تحريک جنسی ،ارگاسم و درد
بعد از عمل کولپورافی خلفی بهبود معنیداری داشت
( .)10( )p>7/75اين ناهمخوانی با مطالعه حاضر می
تواند ناشی از نوع عمل باشد؛ از آنجا که در برخی
مطالعات مطرح شده است که قسمت قدامی و ديستال
واژن نقش مهمی در عملكرد جنسی دارند ( .)11جراحی
و ايجاد برش در ديواره قدامی واژن میتواند اين اختالف
را توجیه کند.
بر اساس نتايج مطالعه حاضر ،حیطه میل جنسی  3ماه
پس از عمل کولپورافی کاهش معنیداری داشت
( .)p=7/73در مطالعه باستیانی و همكاران ( )2712بُعد
تمايل جنسی کاهش داشت ( )13که با مطالعه حاضر
همخوانی داشت .ولی در مطالعه هیون چان جانگ و
همكاران ( )2717میل جنسی  30ماه پس از اعمال
جراحی اسلینگ میانه يورترا و ترمیم مسیر رترو پوبیک و
عمل مسیر رترو ابتراتور تفاوت معنیداری نداشت
( .)21( p<7/75اين ناهمخوانی با مطالعه حاضر میتواند
ناشی از دوره پیگیری پس از عمل جراحی باشد .در
مطالعه جعفرنژاد و همكاران ( )2713بُعد میل جنسی
پس از عمل کولپورافی اختالف معنیداری نداشت
( .)23( )p=7/5اين اختالف نتايج با مطالعه حاضر می
تواند ناشی از روش مطالعه (همگروهی و گذشتهنگر)
باشد که در انتخاب و ورود نمونهها در مطالعه در گروه
پس از عمل جراحی ،افرادی که حداقل  0ماه قبل و به
طور میانگین  3سال قبل جراحی انجام داده بودند ،به
عنوان گروه پس جراحی ارزيابی شدند .در مطالعه فلندر
و همكاران ( 12 )2712ماه پس از کولپورافی قدامی،
تمام دامنههای عملكرد جنسی بهبود معنیداری داشت
( )p>7/75که اين ناهمخوانی با مطالعه حاضر میتواند
ناشی از دوره پیگیری متفاوت دو مطالعه و انتخاب
متفاوت بیماران باشد (.)11

7
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در مطالعه حاضر ،بُعد مرطوب شدن واژن بعد از عمل
کولپورافی کاهش معنیداری داشت ( .)p=7/71در
مطالعه هیون چان جانگ و همكاران ( 30 )2717ماه
پس از انواع اعمال جراحی برای درمان بیاختیاری
ادراری بُعد رطوبت ،اختالف معنیداری نداشت ()p=7/0
( .)21همچنین در مطالعه کامرانپور و همكاران
( )2713حیطه رطوب بعد از عمل کلپورافی خلفی بهبود
معنیداری داشت ( .)10( )p>7/75اين اختالف نتايج با
مطالعه حاضر میتواند ناشی از نوع عمل جراحی در دو
مطالعه باشد ،در کولپورافی قدامی و خلفی ديواره واژن
در قدام و خلف باز میشود که میتواند با آسیب به
اعصاب و عروق و جريان خون ديواره واژن بهخصوص در
ديواره قدامی واژن بر مرطوب شدن و يا حفظ رطوبت
پس از عمل جراحی تأثیر بگذارد ( .)21 ،10در مطالعه
جعفرنژاد و همكاران ( )2713خشكی واژن پس از عمل
جراحی نسبت به قبل از عمل جراحی افزايش معنیداری
داشت ( )23( )p=7/73که با نتايج مطالعه حاضر
همخوانی داشت.
اگرچه بر اساس نتايج برخی مطالعات ،افزايش سن ،نوع
زايمان (زايمان واژينال) و وزن با اختالل عملكرد جنسی
ارتباط داشتند ( )21 ،10اما در مطالعه حاضر پس از وارد
کردن تمام متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون ،ارتباط
معنیداری بین اين متغیرها با عملكرد جنسی وجود
نداشت.
از نقاط قوت مطالعه حاضر ،طراحی مطالعه به روش
مقايسه قبل و بعد از مداخله بود که بهترين روش برای
کنترل عوامل مخدوشگر میباشد .همچنین جراحی
کولپورافی قدامی و خلفی برای تمامی بیماران ،يكسان و
توسط دو نفر از متخصصین مجرب در بیمارستان امام
سجاد (ع) ياسوج انجام شد.
تفاوت در مشخصات فردی و بالینی افراد میتواند باعث
ايجاد اختالف در نتايج شود ،لذا کنترل عوامل مخدوش
گر حائز اهمیت میباشد .از داليل ديگر اختالف نتايج
مطالعه حاضر با مطالعات گذشته ،میتواند انتظار افراد از
رابطه جنسی باشد .همچنین ممكن است افراد در بیان
مشكالت جنسی قبل و بعد از عمل احساس راحتی
نداشته باشند که اين مسائل در جوامع و فرهنگهای
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با وجود اينكه عمل جراحی کولپورافی ،درمانی انتخابی و
مناسب جهت درمان پروالپس اعضاء لگنی میباشد و
باعث اصالح آناتومی لگن و بهبود عالئم پروالپس می
شود ،اما از آنجا که عملكرد جنسی موضوعی چند عاملی
است ،اصالح آناتومیک تنها نمیتواند بر جنبههای
عملكرد جنسی مانند ارگاسم ،حس جنسی و انگیختگی
جنسی تأثیری محسوسی داشته باشد و رضايت جنسی
را کاهش میدهد .لذا توصیه میشود بهبود عملكرد
جنسی و رضايت جنسی به عنوان انديكاسیون اين عمل
مدنظر گرفته نشود و يا در کنار آن به عوامل مؤثر بر
عملكرد جنسی مانند عوامل روانشناختی و مشاورههای
جنسی نیز توجه شود.

مختلف متغیر میباشد و میتواند منجر به ارائه نتايج
متفاوت شود ( )25 ،10که در جامعه ما نیز صحبت از
مسائل جنسی از نظر فرهنگی مذموم است.
در کل عوامل و متغیرهای متعددی از جمله متغیرهای
زيست شناختی ،فرهنگی و اجتماعی بر عملكرد جنسی
تأثیر میگذارد که کنترل کامل اين عوامل در مطالعه
حاضر مقدور نبود .لذا ارزيابی تأثیر اين عوامل همراه با
مداخالت مختلف برای درمان اختالالت جنسی از جمله
جراحی در اين رابطه بسیار مشكل است و نتايج را بايد
با احتیاط تفسیر کرد .همچنین به دلیل محدوديت درک
ما از فیزيولوژی عملكرد جنسی طبیعی ،روش عینی و
آزمايشگاهی مشخصی برای ارزيابی عملكرد جنسی
توصیه نمیشود که از محدوديتهای اين مطالعه بود.
يكی از داليل نتايج مطالعه حاضر با مطالعات گذشته،
تفاوت در دوره پیگیری بود و در مطالعه حاضر فقط نتايج
اين مداخله  3ماه پس از عمل جراحی بررسی شد .به
نظر میرسد بررسی  0ماهه و  12ماهه میتواند نتايج
روشنتری ارائه کند.

تشكر و قدرداني
مطالعه حاضر بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه
علوم پزشكی ياسوج میباشد که با حمايت مالی معاونت
پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی ياسوج انجام شد .بدين
وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و همچنین از
تمامی پرسنل بخش زنان بیمارستان امام سجاد (ع) شهر
ياسوج و کارکنان درمانگاه شهید مفتح ياسوج مخصوصاً
سرکار خانم خالويی تشكر و قدردانی میشود.
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