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مربی گروه مامایی ،مرکز تحقیقات یائسگی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
کارشناس ارشد مامایی ،مرکز تحقیقات یائسگی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
دانشیار گروه مامایی ،مرکز تحقیقات یائسگی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
اهواز ،ایران.
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استادیار گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
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مقدمه :در یائسگی کاهش استروژن و آندروژن به طور فیزیولوژیك منجر به کاهش جریان خون ناحیه ولو و واژن و
در نتیجه کاهش میل و برانگیختگی جنسی می شود و خشکی واژن باعث کاهش آستانه حسی ناحیه ژنیتال،
دیسپارونی و کاهش لیبیدو می شود ،رضایت از رابطه جنسی در سالمت روحی افراد نقش بسزایی دارد .مطالعه حاضر
با هدف بررسی تأثیر کرم واژینال رازیانه بر مقاربت دردناک و رضایت جنسی زنان یائسه انجام شد.
روش کار :این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال  1313با هدف بررسی تأثیر مصرف کرم واژینال رازیانه بر
رضایت جنسی زنان یائسه بر روی  60زن مراجعهکننده به مرکز بهداشتی شماره یك شرق اهواز انجام شد .تعداد 60
زن یائسه با تشخیص آتروفی واژن به صورت تصادفی در دو گروه  30نفری جهت دریافت کرم واژینال رازیانه  %5و
دارونما برای مدت  8هفته قرار گرفتند .میزان رضایت جنسی بر اساس پرسشنامه الرسون محاسبه شد .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )22و آزمون های تی زوجی ،تی مستقل ،کای دو ،من
ویتنی و معادالت برآورد تعمیم یافته ( )GEEانجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :پس از مداخله ،میانگین میزان رضایت جنسی در افراد گروه مصرف کننده کرم واژینال رازیانه به طور
معنیداری بهتر از گروه دارونما بود ( )p>0/001و کاهش قابل توجهی در درد حین مقاربت در گروه مصرف کننده
کرم واژینال رازیانه مشاهده شد.
نتیجهگیری :مصرف کرم واژینال رازیانه سبب کاهش مقاربت دردناک و افزایش رضایت جنسی در زنان یائسه می
شود.
کلمات کلیدی :رضایت جنسی ،کرم واژینال رازیانه ،مقاربت دردناک ،یائسگی
* نویسنده مسئول مكاتبات :معصومه یارعلی زاده؛ مرکز تحقیقات یائسگی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران.
تلفن01377501228 :؛ پست الكترونیکm.yaralizade@gmail.com :
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مقدمه
زنان از گروههای آسیبپذیر هر جامعهای هستند.
شرایط فیزیولوژیك زن اساساً وی را در گروه پرخطر
قرار میدهد .یائسگی یك دوره فیزیولوژیك در زندگی
زنان بوده و آشکارترین نشانه آن به صورت توقف کامل
قاعدگی به مدت یك سال و در پی فقدان فعالیت
فولیکولهای تخمدان و کاهش استروژن تعریف شده
است ( .)2شرایط دوران یائسگی ایجاب میکند که زن
از نظر تأمین سالمت ،بیشتر مورد توجه قرار گیرد (.)1
افزایش امید به زندگی باعث شده است تا مدت زمانی
که زنان در دوران یائسگی زندگی میکنند ،طوالنیتر
شود .در ایاالت متحده آمریکا ،حدود  33میلیون زن
یائسه وجود دارد که تا سال  2015حدود  %50زنان
آمریکا را تشکیل خواهند داد ( .)4 ،3زنان پس از ورود
به دوره یائسگی عوارض متعددی را تجربه می کنند.
نوح جاه و همکار ( )2005در مطالعه خود بر روی زنان
یائسه شهر اهواز ،شیوع عوارض مختلف یائسگی را
حدود  %31/5گزارش کردند؛ به طوری که  %22/7زنان
یائسه از دو عارضه یا بیشتر رنج می بردند و شایع ترین
عوارض مربوط به سیستم ادراری تناسلی ( )%46/1و در
درجه بعدی عوارض قلبی عروقی ( )%33/3بود (.)5
آتروفی واژینال یك عالمت اغلب نادیده گرفته شده از
یائسگی است ،در حالی که تخمین زده می شود %10
زنان تحت تأثیر نشانههای آن از قبیل خشکی ،خارش،
سوزش ادرار و مقاربت دردناک قرار میگیرند و یکی از
مهم ترین عوامل مؤثر بر عملکرد جنسی و سالمت
دستگاه ادراری  -تناسلی است (.)6
استروژن باعث بهبود مخاط ،افزایش االستیسیته و
افزایش جریان خون ناحیه ولوو و واژن می شود ،آستانه
حسی ناحیه ولوو و واژن را کاهش می دهد و باعث
افزایش لذت جنسی و بهبود برانگیختگی می شود (-1
 .)7این وضعیت میتواند تأثیر زیادی بر کیفیت ،رضایت
و عملکرد جنسی داشته باشد و عالئم آتروفی را تشدید
کند .اختالل عملکرد جنسی در بین زنان یائسه بین
 %42-88گزارش شده است (.)10
در یك نظرسنجی در ایاالت متحده بر روی  56000از
زنان یائسه ،عالئم شایع آتروفی ولووواژینال در زنان از
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جمله مقاربت دردناک در  %44و عدم لذت بردن از
رابطه جنسی در  %51از شرکت کنندگان گزارش شد
(.)11
تخمین زده میشود که  %75از زنان پس از یائسگی
عوارض شدیدی دارند که تا سالها باقی میماند و در
برخی موارد ،زندگی روزمره را مختل میکند .مجموعه
این عوامل باعث کاهش کیفیت زندگی زنان می شود
که در برقراری ارتباط ،رضایت جنسی و اعتماد بنفس
آنان تأثیر منفی گذاشته و در حال حاضر این وضعیت
شایع است ( .)12اما علی رغم چنین وضعیتی  %75از
آنان تحت درمان قرار نمیگیرند و در این میان تنها
 %25زنان به دلیل این مشکالت به مراکز بهداشتی و
درمانی مراجعه می کنند (.)13
اگرچه با گذشت زمان پیشرفت های زیادی در زمینه
پیشگیری و درمان مسائل یائسگی به وجود آمده است،
به نظر می رسد آنچه در این راستا کمتر مورد توجه
قرار داشته ،روابط جنسی و مشکالت آن باشد ( )6و
این در حالی است که روابط جنسی بخش مهمی از
سالمت و حس رفاه و بهزیستی زنان را تشکیل می
دهد ( .)7رضایت از رابطه جنسی ،از مهمترین شاخص
های رضایت از زندگی است ( .)14روابط جنسی در
یائسگی میتواند متأثر از عوامل فیزیولوژیك ،برخی
ویژگی های فردی و اجتماعی ،مشکالت روانی و کاهش
دانش جنسی باشد و پرداختن به این مسائل ،به بهبود
روابط جنسی در زنان منجر می شود ( .)15برخی زنان
بر این باورند که نشانه های ناشی از یائسگی مربوط به
روند پیری است .عالوه بر این ،بسیاری از زنان از گزینه
های درمانی آگاه نیستند و به جای دنبال گرفتن مسیر
درمانی ،معموالً تغییرات شیوه زندگی برای مقابله با
یائسگی را در پیش می گیرند .به عنوان مثال ،ممکن
است فعالیت جنسی به دلیل مقاربت دردناک ناشی از
خشکی واژن را متوقف کنند .این وضعیت میتواند تأثیر
زیادی بر کیفیت ،رضایت و عملکرد جنسی داشته باشد
و عالئم آتروفی را تشدید کند (.)10
پذیرش درمان با استروژن صناعی اندک است و عمده
ترین علت آن ،نگرانی های مربوط به عوارض اثربخشی
آن است .این رژیم درمانی حوادث قلبی -عروقی،
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تأثیر مثبت بر چگالی استخوان ( ،)23اثرات
ضدویروسی ،ضدباکتریایی و ضدقارچی ( ،)24حفظ
عملکرد اندوتلیال عروق ،مخاط واژن ،جلوگیری از
آترواسکلروز و کاهش میزان کلسترول و تریگلیسریدها
بدون افزایش خطر بدخیمیهای رحم و پستان میشود
( .)25-27رازیانه در درمان دیسمنوره و دردهای
گوارشی کاربرد دارد که اثر آنتی اسپاسمودیك آن از
طریق مهار انقباضات ناشی از استیل کولین و
هیستامین صورت میگیرد ( .)28همچنین تأثیر آن بر
رشد بیضهها ،افزایش وزن غدد پستانی ( ،)21درمان
پوکی استخوان ( ،)30درمان پرمویی ( )31و کولیك
شیرخواری ( )32و افزایش دهنده شیر مادر از طریق
آنتول موجود که آنتاگونیست دوپامین بوده و باعث
تحریك ترشح پروالکتین می شود ،مورد تأیید قرار
گرفته است ( .)33از آنجایی که هیچ مطالعهای در
خصوص تأثیر گیاه رازیانه در درمان آتروفی واژن و
عالئم همراه آن صورت نگرفته است ،لذا پژوهشگر به
عنوان ماما که از نخستین ارائهدهندگان خدمات
بهداشتی درمانی به زنان میباشند ،مطالعه حاضر را با
هدف تعیین تأثیر کرم واژینال رازیانه بر مقاربت
دردناک و رضایت جنسی در زنان یائسه طراحی نموده
تا بدین ترتیب بتوان با استفاده از درمان گیاهی
(فیتواستروژنها) با حداقل عوارض به عنوان جایگزین
مناسبی برای درمانهای هورمونی -شیمیایی که با
عوارض فراوانی همراه هستند ،باعث کاهش عوارض
درمانی شد.

ترومبولیك ،سرطان پستان و هیپرپالزی آندومتر را
افزایش داده که باعث کاهش استفاده از این روش
درمانی و در مقابل افزایش تمایل به درمان های
جایگزین در تسکین عالئم یائسگی شده است (.)16
طی دهه گذشته بهرهگیری از درمانهای مکمل به
جای هورمون درمانی جایگزین به طور شگفتانگیزی
افزایش یافته و زنان بیشتر به دنبال درمانهای
جایگزینی طبیعی برای رفع عوارض یائسگی هستند
1
( .)17یکی از روشهای غیر هورمونی ،گیاه درمانی
است .گونههای مختلف گیاهان ترکیباتی تولید میکنند
که میتوانند اثرات هورمونهای استروژنی را در جانوران
تقلید کنند .این ترکیبات که فیتواستروژن 2نامیده
میشوند ،ضعیفتر از استروژنهای معمولی هستند.
فیتواستروژنها ترکیباتی غیراستروئیدی و متابولیت
های ثانویهای میباشند که باعث ایجاد پاسخ های
بیولوژیکی در مهره داران می شوند و از نظر ساختمانی
و عمل شبیه  -17بتا -استرول هستند و یا اثراتی شبیه
استروژن را در بدن پستانداران ایجاد می کنند (.)18
در سال های اخیر طی کارآزمایی های بالینی و تجربی،
ترکیبات فیتواستروژنی به عنوان جایگزینی ایمن تر و
اثر بخشتر هورمون درمانی اثبات شده اند (.)17
فعالیت بیولوژیك فیتواستروژن ها در مطالعات متفاوتی
به اثبات رسیده است (.)18-21
رازیانه گیاهی با نام علمی فونوکلوم ولگار 3از خانواده
چتریان است .ترکیبهای شاخص این گیاه ترانس
آنتول ،4لیمونن 5و فنچون 6هستند .میوه رازیانه شیرین،
بهترین اندام برای استخراج ترانس آنتول میباشد که
بالغ بر  %85آن را تشکیل میدهد .رازیانه گیاهی
سرشار از فیتواستروژنها از جمله لیگنان 7میباشد،
همچنین به عنوان منبع غنی یکی از فیتواستروژنهای
مهم به نام ایزوفالون 8میباشد ( .)22توانایی اتصال
ایزوفالون رازیانه به گیرندههای استروژنی بتا ،باعث

روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده دوسوکور در
سال  1313بر روی  60یائسه مراجعهکننده به مرکز
بهداشتی شماره یك شرق شهر اهواز انجام شد .پس از
تأیید مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی
اهواز (کد  )241و ثبت عنوان در مرکز کارآزمایی بالینی
ایران (کد  )IRCT2014102919743N1نمونه-
گیری انجام شد.
افراد به صورت تصادفی ساده ،وارد مطالعه شدند.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :محدوده سنی 45-65
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Herbal therapy
phytoestrogen
3
Foeniculum vulgar
4
Transanethole
5
Llimonene
6
Fenchone
7
Lignan
8
Isoflavone
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سال ،گذشتن حداقل یك سال از آخرین قاعدگی زنان،
داشتن آزمایش هورمونی با میزان  FSHبیشتر از 40
واحد بینالمللی ،وجود دیسپارونی ،زنان دارای رابطه
جنسی و تك همسر بود.
معیارهای خروج از مطالعه شامل :عفونت واژینال،
رخداد هرگونه بیماری مهم دستگاه ژنیتال ،هورمون
درمانی 1و یا مصرف هورمونهای جنسی طی  8هفته
قبل از مطالعه ،مصرف سیگار و الکل ،زنان مبتال به
خونریزیهای رحمی یا لکهبینی و مصرف فراوان
فیتواستروژنها مانند سویا ،شبدر قرمز ،شنبلیله و
ویتکس طی یك ماه گذشته بود.
حجم نمونه بر اساس برآورد حجم نمونه در آزمون
مقایسه میانگین دو جامعه مستقل ،با توان  %10و
ضریب اطمینان  26 ،%15نفر برای هر گروه محاسبه
شد که با احتمال  %20افت نمونه 30 ،نفر برای هر
گروه در نظر گرفته شد.
جهت انتخاب نمونههای پژوهش ،پژوهشگر ابتدا با
مراجعه به مرکز بهداشتی شماره یك شرق اهواز نخست
به افرادی که با توجه به سواالت مندرج در پرسشنامه
انتخاب نمونه واجد الشرایط مطالعه و داوطلب شرکت
در پژوهش بودند ،اهداف و نحوه اجرای پژوهش توضیح
داده شد و سپس از آن ها رضایت نامه کتبی اخذ
گردید و ضمنا به آنها اطمینان داده شد که اطالعات
کسب شده محرمانه باقی خواهد ماند.
دادهها به روش خودگزارشدهی در پرسشنامه ثبت شد
و شدت دیسپارونی با معیار  4درجهای اندازه گیری
شد .جهت تعیین میزان رضایت جنسی ،از پرسشنامه
استاندارد رضایت جنسی الرسون 2استفاده شد .این
پرسشنامه حاوی  25سؤال بود و پاسخ ها بر اساس
مقیاس  5درجه ای لیکرت امتیازدهی شد؛ به گونه ای
که پاسخ به گزینه "هرگز ،یك امتیاز "و گزینه
"همیشه 5 ،امتیاز "داشت .امتیاز  0-33رضایت جنسی
ضعیف 34-66 ،رضایت جنسی متوسط و 67-100
رضایت جنسی خوب را نشان می داد.

1

HRT
Larson

2

00
11
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در مطالعه حاضر جهت تعیین روایی پرسشنامهها از
روش اعتبار محتوا استفاده شد؛ به این صورت که
پرسشنامهها توسط یك تیم پژوهشی تنظیم شد و
سپس توسط  10نفر از اساتید دانشکده پرستاری-
مامایی و علوم پزشکی اهواز مورد بررسی قرار گرفت و
اصالحات الزم بر اساس بازخورد کسب شده انجام شد.
ضریب پایایی پرسشنامه الرسون در مطالعه شیخان و
همکاران  0/83به دست آمده بود (.)34
از افراد خواسته شد که در طول مدت مداخله از سایر
درمانها استفاده نکنند .کرم واژینال رازیانه در
آزمایشگاه دانشکده داروسازی اهواز ساخته شد ،بدین
ترتیب که از دانه گیاه رازیانه با اتانول  %80به مدت 72
ساعت به روش ماسراسیون عصاره گیری انجام شد.
عصاره به کمك دستگاه روتاری و فریزدرایر کامالً
خشك شد و تا زمان تهیه فرموالسیون در دمای
یخچال و دور از نور نگهداری شد .کرم گیاهی واژینال با
وارد کردن عصاره گیاهی حل شده در حامل مناسب و
در غلظت  %5و در شرایط مناسب تهیه شد .کرم
واژینال تولید شده از لحاظ یکنواختی ،پخش شوندگی
و اسیدیتی مورد آزمایش های کنترلی قرار گرفت.
تیوپ کرم واژینال رازیانه یا کرم واژینال دارونما به
ترتیب توالی در پاکتهای مشابه شمارهگذاری شده
بستهبندی و به هر نفر  2عدد تیوپ  30گرمی کرم
واژینال جهت مصرف هر  2هفته آنان به مدت  8هفته
داده شد .آمادهسازی پاکتها توسط فرد غیر درگیر در
جمعآوری و تجزیه و تحلیل کننده دادهها انجام گرفت.
به این ترتیب فرد مصرفکننده ،تجویز کننده ،جمع
آوریکننده دادهها و تجزیه و تحلیلکننده دادهها از نوع
مداخله دریافتی مطلع نبودند.
پاکتهای حاوی کرم و پرسشنامههای جمعآوری داده
ها به ترتیب کد اولیه اختصاص داده شده به هر پاکت
در اختیار شرکتگنندگان به ترتیب مراجعه قرار داده
شد و توضیحات کتبی و شفاهی در مورد طریقه مصرف
کرمها و تکمیل کردن پرسشنامهها به آنها داده شد.
پرسشنامه ها قبل و بعد از مداخله به افراد داده شد.
دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 معصومه یارعلی زاده و همكاران

 53/73±3/6سال و در گروه پالسبو  52/10±3/4سال
بود .همچنین میانگین سن یائسگی در گروه رازیانه
 41/53±1/11سال و در گروه پالسبو 41/03±1/10
سال بود .میانگین شاخص توده بدنی در گروه رازیانه
 24/65±3/1و در گروه پالسبو  24/65±3/1کیلوگرم
بر متر مربع بود .بیشترین فراوانی تعداد دفعات فعالیت
جنسی یك بار در هفته بود که در گروه رازیانه %43/3
و در گروه پالسبو  %40بود.

جهت مقایسه اختالف بین گروهها از آزمون های آماری
کای اسکوئر ،تی مستقل ،تی زوجی ،من ویتنی و
معادالت برآورد تعمیم یافته ( )GEEاستفاده شد.
میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

یافتهها
در این مطالعه دو گروه از نظر مشخصات فردی-
اجتماعی اختالف معنی داری نداشتند ( .)p<0/325بر
اساس جدول  ،1میانگین سن در گروه رازیانه
 53/73±3/6سال و در گروه پالسبو  52/10±3/4سال

جدول  -1مشخصات فردی افراد مورد مطالعه به تفكیک واحدهای پژوهش
گروه

رازیانه

پالسبو

سطح معنی داری*

سن (سال)
انحراف معیار  ±میانگین

53/73±3/6

52/1±3/4

0/366

سن یائسگی (سال)

41/53±1/11

41/3±1/10

0/325

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)

24/65±3/1

23/46±3/21

0/201

زیردیپلم

(20 )66/7

(16 )53/3

دیپلم

(7 )23/3

(8 )26/7

دانشگاهی

(3 )10

(6 )20

مشخصات دموگرافیك

تحصیالت
تعداد (درصد)
شغل
تعداد (درصد)
وضعیت اقتصادی
تعداد (درصد)

تعداد مقاربت در هفته
تعداد (درصد)

شاغل

(5 )16/7

(4 )13/3

خانه دار

(23 )76/7

(21 )70

بازنشسته

(2 )6/7

(5 )16/7

ضعیف

(1 )30

(11 )36/7

متوسط

(14 )46/7

(12 )40

عالی

(7 )23/3

(7 )23/3

0

(2 )6/7

(3 )10

1

(13 )43/3

(12 )40

2

(6 )20

(7 )23/3

3

(7 )23/3

(5 )16/7

4

(2 )6/7

(3 )10

از نظر وضعیت اقتصادی  14نفر ( )%46/7در گروه
رازیانه و  12نفر ( )%40در گروه پالسبو در رده متوسط
قرار داشتند 23 .نفر ( )%76/7در گروه رازیانه و  21نفر
( )%70در گروه پالسبو از نظر وضعیت اشتغال خانهدار
بودند.
میانگین امتیاز رضایت جنسی افراد مصرفکننده کرم
واژینال در قبل از مداخله  43/26±3/41و بعد از
مداخله  73/16±1/16بود که در مقایسه با قبل از

0/501

0/513

0/838

0/146

مداخله امتیاز رضایت جنسی به طور معنیداری افزایش
یافته بود (.)p>0/001
بر اساس آزمون فریدمن ،شدت دیسپارونیا قبل و بعد از
مداخله در گروه رازیانه اختالف آماری معنی داری را
نشان داد ( .)p>0/001همچنین در گروه رازیانه در
ویزیت اول  26نفر ( )%86/7افراد دیسپارونی شدید3 ،
نفر ( )%10متوسط و  1نفر ( )%3/3از افراد دیسپارونی
خفیف را اظهار داشتند .در ویزیت دوم  1نفر ()%3/3
01

افراد دیسپارونی شدید 21 ،نفر ( )%70متوسط 6 ،نفر
( )%20خفیف و  2نفر ( )%6/7عدم دیسپارونی را
گزارش کردند که این اختالف معنیدار بود
()p=0/001؛ و در پایان مداخله  28نفر ( )%13/3افراد

جدول  -2مقایسه شدت دیسپارونی قبل از مطالعه و هفته های  4 ،2و  8بعد از مطالعه به تفكیک گروه در نمونه های پژوهش
گروه

رازایانه

زمان دیسپارونی

قبل از درمان

هفته 2

هفته 4

هفته 8

پالسبو

تعداد (درصد)
ندارد

0

0

خفیف

(1)3/3

(2 )6/7

متوسط

(3 )10

(4)13/3

شدید

(26 )86/7

(24 )80

ندارد

(2 )6/7

0

خفیف

(6 )20

(2 )6/7

متوسط

(21 )70

(18 )60

شدید

(1 )3/3

(10 )33/3

ندارد

(20 )66/7

0

خفیف

(1 )30

(3 )10

متوسط

(1 )3/3

(18 )60

شدید

0

(1 )30

ندارد

(28 )13/3

0

خفیف

(2 )6/7

(3 )10

متوسط

0

(22)73/3

شدید

0

(5 )16/7

>0/001

>0/001

سطح معنی داری
سطح معنی داری

سطح معنی داری*

0/48

0/001

>0/001

>0/001

0/001
( 1/71 )0/25

)B (SE
*  Pبا استفاده از آزمون معادالت برآورد تعمیم یافته محاسبه شده است.

مقایسه بهبودی دیسپارونی به تفکیك مقاطع زمانی
پیگیری (هر  2هفته) بین دو گروه از آزمون من ویتنی
استفاده شد.

برای تعیین روند بهبودی دیسپارونی در طی  8هفته ،به
دلیل رتبه ای بودن پاسخ مورد نظر از معادالت برآورد
تعمیم یافته ( )GEEاستفاده شد که بر اساس نتایج به
دست آمده ،روند بهبودی بین دو گروه رازیانه و دارونما
تفاوت معنی داری داشت ( .)p=0/001همچنین جهت

جدول  -3مقایسه میانگین امتیازات رضایت جنسی در گروههای دریافت کننده کرم واژینال رازیانه با گروه پالسبو
گروه
امتیازات رضایت جنسی
قبل از مداخله
بعد از مداخله

گروه رازیانه

گروه پالسبو

میانگین ±انحراف معیار
43/26±3/41
73/16±1/16

01

42/23±3/62
70±2/08

سطح معنی داری
0/21
>0/001

*
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در گروه رازیانه عدم دیسپارونی و فقط  2نفر ()%6/7
دیسپارونی خفیف را ابراز داشتند که نشان دهنده تأثیر
مثبت کرم واژینال رازیانه بود.

بر اساس بررسی های انجام شده ،مطالعه ای در زمینه
تأثیر مصرف کرم واژینال رازیانه بر رضایت جنسی در
زنان یائسه منتشر نشده است .نتایج این مطالعات حاکی
از تأثیر معنیدار رازیانه بر درد حین مقاربت و به تبع
آن رضایت جنسی زنان یائسه میباشند و از علل
احتمالی چنین تأثیری نقش فیتواستروژن ها مطرح
شده است که مکانیسم آن میتواند با اثر مداخله به کار
برده شده در مطالعه حاضر همسو باشد.
بارت ( )2004طی یك کارآزمایی بالینی دوسوکور
نشان دادند که استفاده از مکمل آرژین ماکس که
حاوی عصارة جینکوبیلوبا ،جینسینگ ،دامیانا ،ال -
آرژینین ،مولتی ویتامین ها و مواد معدنی می باشد،
بعد از  4هفته رضایت جنسی ،میل جنسی ،خشکی
واژن ،دفعات فعالیت جنسی ،ارگاسم و حساسیت
کلیتوریس را بهبود می بخشد (.)23
در مطالعه مورالی و همکاران ( )2006در ایتالیا مطالعه
ای را با هدف "تعیین کارایی و ایمنی روش های
درمانی به صورت ژل موضعی و داخل واژینال در زنان
یائسه با آتروفی واژن" انجام دادند .در این مطالعه که به
صورت کارآزمایی بالینی باز -بدون شاهد انجام شد،
بیماران ژل واژینال حاوی نمك سدیمی هیالورونیك
اسید ،فیتواستروژن مشتق شده از عصاره رازک ،لیپوزوم
و ویتامین  Eرا مصرف کردند و نتایج کاهش معنی
داری را در شدت دیسپارونیا از همان هفته اول پس از
درمان نشان داد؛ به طوری که در همان هفته اول پس
از درمان با استفاده از نمره  4درجه ای ترکیبی ،عالئم
واژن از میانگین شدت  4/81در ویزیت پایه به  1/72در
ویزیت نهایی ( 12هفته بعد) گزارش شد ()p>0/001
( )38که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی داشت.
نتایج اغلب کارآزماییهای بالینی منتشر شده ،نشانگر
تأثیر مثبت فیتواستروژنها در کاهش شدت نشانههای
یائسگی میباشند .با توجه به تأثیر معنیدار کرم واژینال
رازیانه بر دیسپارونی و افزایش رضایت جنسی و عدم
گزارش هیچ گونه عارضه جانبی توسط افراد شرکت
کننده در مطالعه ،استفاده از این ترکیب در افراد یائسه
می تواند ،به ارتقاء سالمت آنان و در نهایت ارتقاء
سالمت و اقتصاد جامعه کمك کند.

بحث
 معصومه یارعلی زاده و همكاران

در مطالعه حاضر که با هدف تعیین تأثیر کرم رازیانه بر
میزان رضایت مندی جنسی زنان یائسه انجام شد،
مصرف کرم واژینال رازیانه در مقایسه با قبل از مداخله
و در مقایسه با گروه پالسبو ،تأثیر مثبتی در افزایش
رضایت جنسی در زنان یائسه داشت و این تفاوت از نظر
آماری هم معنیدار بود .استروژن به عنوان یك هورمون
استروئیدی دارای توانایی عبور از سد خونی -مغزی و
در نتیجه تحریك مراکزی چون هیپوتاالموس 1و
سیستم لیمبیك 2میباشد .این تواناییهای استروژن
باعث ترمیم سلول های مغزی و تحریك امیال جنسی
است و بدیهی است که با کاهش آن از توانایی های
جنسی نیز کاسته میشود .حدود یك سوم زنان یائسه
در هنگام مقاربت ،درد و عدم رطوبت و لغرندگی را
گزارش می کنند که این موضوع باعث اختالل عملکرد
جنسی و کاهش میل جنسی میشود (.)15
در مطالعه روزا لیما و همکاران ( )2013که با هدف
تأثیر ژل واژینال سویا برای درمان آتروفی واژن انجام
شد ،شدت دیسپارونی در گروه سویا بهبودی قابل
توجهی را بعد از  12هفته درمان نشان داد
( .)17( )p>0/001در مطالعه داوران ( ،)2013کپسول
خوراکی رازیانه و هایپران 3در روند بهبود عالئم یائسگی
مؤثر بود و تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد جنسی زنان
یائسه داشت ( .)35لیبلوم و همکاران ( )1183در رابطه
با فراوانی مقاربت و شیوع آتروفی نشان دادند که شیوع
آتروفی واژن در زنان یائسه دارای فعالیت جنسی در
مقایسه با زنان بدون فعالیت جنسی کمتر است (.)36
در دوران یائسگی کاهش استروژن و آندروژن به طور
فیزیولوژیك منجر به کاهش جریان خون ولو و واژن و
در نتیجه کاهش برانگیختگی میشود و خشکی واژن
باعث کاهش آستانه حسی ژنیتال ،دیسپارونی و کاهش
میل جنسی می شود .کاهش میل جنسی در سال های
اول یائسگی حداقل  %40تخمین زده می شود و در
برخی موارد بیشتر است (.)37

1

Hypothalamus
Limbic System
3
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