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اسماعیلی ،1آذر دانش شهرکی ،*1فدیه
حقاللهی

چكيده

دریافت1401/01/29 :

ویرایش1401/02/05 :

زمينه و هدف :افتادگی یا پروالپس ارگانهای لگنی یکی از عوامل افزایش شیوع

پذیرش1401/02/25 :

آنالین1401/03/01 :

(FSD )Female Sexual Dysfunction

بوده و با اختالل بر عملکرد جنسی بر کیفیت زندگی زنان و همسرانشان و رابطه زناشویی آنان تاثیر میگذارد .پژوهش

2

حاضر به بررسی تاثیر پرینئورافی و ترمیم قدامی خلفی واژن روی تصویر بدنی ،عملکرد جنسی و کیفیت زندگی زناان
 -1گروه زنان و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 -2مرکز تحقیقات بهداشت باروری ولی عصر،
پژوهشکده سالمت خانواده ،دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،تهران ،ایران.

پس از عمل پرداخته است.
روش بررسي :این تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی بدون گروه کنترل و کور نشده است .تعداد  119نفر از زنان
مراجعهکننده به بیمارستانهای شهید بهشتی و الزهرا شهر اصفهان با سنین  28-49سال و مبتال به رکتوسل ،سیستوسل،
پروالپس رحم و کاندید جراحی پرینئورافی و ترمیم قدامی خلفی واژن با داشتن شرایط ورود به مطالعه از مهر ماه سال
1399تا مرداد ماه سال  1400وارد مطالعه شدند .ابزار جمعآوری اطالعات سه پرسشنامه عملکرد جنسی زنان )،(FSFI
تصویر بدنی ( )MBSRQو کیفیت زندگی ( )SF-36بودکه پیش و شش ماه پس از جراحی تکمیل شدند .تجزیه و
تحلیل دادهها توسط  tوابسته و با کمک نرمافزار ) SPSS software, version 26 (IBM SPSS, Armonk, NY, USAانجام
گرفت.
يافتهها :پرینئورافی و ترمیم قدامی-خلفی واژن روی تصویر بادنی و بهباود عملکارد جنسای و کیفیات زنادگی زناان
( )P>0/001تاثیرگذار بوده است.
نتيجهگيري :بهنظر میرسد جراحی پرینئورافی و ترمیم قدامی خلفی واژن با تاثیرگذاری بر تصویر بدنی بهبود عملکارد

*نویسنده مسئول :اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،گروه زنان و مامایی.

جنسی و کیفیت زندگی میتواند در ارتقای کیفیت و بهبود روابط زوجینی که نیاز باه ایان عمال جراحای دارناد ماوثر
باشد.

تلفن031-81383668 :
E-mail: Danesh@med.mui.ac.ir

كلمات كليدي :تصویر بدنی ،سیستوسل ،پرینورافی ،کیفیت زندگی زنان ،رکتوسل ،عملکرد جنسی.

مقدمه

مبتال به پروالپس خفیف و  %3مبتال به نوع شدید آن میشود و در

افتادگی یا پروالپس ارگانهای لگنی بهمعنای خروج احشای
لگنی مانند رحم ،مثانه ،روده کوچک ،رکتوم یا واژن از محل طبیعی و
آناتومیکی خود یکی از عوامل افزایش شیوع

(Female Sexual )FSD

 Dysfunctionبوده و روی فعالیاتهای جنسی و بیاخاتیاری ادراری

کیفیت زندگی زنان و همسرانشان و رابطه زناشویی آنها تاثیر
میگذارد.

1و2و3

عملکرد جنسی افراد ،جنبه مهم از کیفیت زندگی زناشویی و
یک تجربه روانی-فیزیولوژیک واقعی است 4.از طرف دیگر ،تصویر
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بدنی منفی با عملکرد جنسی بهصورت مستقیم و با رضایت زناشویی

عملکرد جنسی میباشد 15.مطالعات نشان دادهاند که عملکردجنسی

بهصورت غیر مستقیم ارتباط دارد 5.انتخاب روش درمان پروالپس

پس از عمل جراحی بهبود یافته یا تغییر نمیکند ،ولی برخی مطالعات

بستگی به عامل ایجادکننده پروالپس ،شدت آن و وضعیت بیمار از

نیز گزارش کردهاند که عملکرد جنسی پس از اعمال جراحی

نظر جنسی و باروری دارد .بر این اساس دو نوع روش درمان جراحی
و غیر جراحی بهکار گرفته میشود.

پروالپس لگنی کاهش مییابد.

16

با توجه به شیوع باالی پروالپس اعضای لگنی در ایران که موارد

روش غیر جراحی شامل ورزش عضالت کف لگن از جمله

زیادی از آنها مورد عمل جراحی قرار میگیرند و یکی از اهداف

 Kegelو استفاده از وسایل حمایتی مثل  pessaryو هورمون درمانی

مهم درمان جراحی این افراد عالوه بر بهبود عالیم و بازگرداندن

بوده و روش جراحی شامل کولپورافی قدامی ،خلفی و ساسپنشن

آناتومی طبیعی ،حفظ و بهبود عملکرد جنسی و رضایت جنسی

آپکس ( )APEX Suspensionمیباشد .در ایاالت متحده سالیانه قریب

میباشد و با توجه به نتایج متفاوت مطالعات انجام شده در این زمینه،

1

بنابراین ،مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد جنسی ،تصویر بدنی

به  200هزار عمل جراحی در این زمینه صورت میگیرد.

گرچه روشهای تنگ کردن واژن خیلی جدید نیست و از قدیم
برای ترمیم پس از زایمان انجام میشده است ولی امروزه بهدالیل

و کیفیت زندگی در زنان مبتال به پروالپس دستگاه تناسلی پیش و
پس از اعمال جراحی  APRانجام شد.

جنسی و زیبایی هم انجام میشود 6.در مطالعه انجام شده میزان
7

رضایت بیمار پس از ترمیم ثانویه پرینه  88-%96گزارش شده است.

مطالعات اندکی انجام شده که نشان میدهد که روشهای تنگ
کردن واژن مثل :واژینوپالستی و پرینئوپالستی فعالیت جنسی را بهبود
میبخشد.

6و8و9و10

روش بررسي
این تحقیق از نوع کارآزمایی بالینی بدون گروه کنترل و کور
نشده است .این مطالعه در بین مراجعین به مراکز و بیمارستانهای

عمل جراحی کولپورافی در بعضی تحقیقات مشابه مطالعه
 Barderو همکاران باعث بهبود عملکرد جنسی و افزایش

شهید بهشتی و الزهرا شهر اصفهان از مهر ماه سال 1399تا مرداد ماه
 1400انجام شد.

رضایتمندی جنسی و در بعضی تحقیقات مانند مطالعه  Rogerو

در این مطالعه ،پس از اخذ تاییدیه اخالق از دانشگاه علوم پزشکی

همکاران  3-6ماه پس از جراحی ،کاهش رضایت جنسی را در

اصفهان و دریافت کد کارآزمایی بالینی (،)IRCT20160521027998N9

10و11

نمونههای مورد بررسی نشان دادهاند.

تعداد  119زن  28-49سال که به تشخیص پزشک متخصص دچار

از آنجایی که پیشگیری و کنترل بسیاری از عوامل زمینهساز

رکتوسل ،سیستوسل گرید دو و سه و با پروالپس آپکس حداکثر

پروالپس اعضای لگن امکانپذیر نیست ،عمدتا توجه بر انتخاب

گرید یک و کاندید جراحی پرینئورافی و ترمیم قدامی خلفی

()APR

بهترین روش درمانی متمرکز شده است .علیرغم وجود روشهای

بودند انتخاب شدند .این افراد نیاز به ساسپنشن آپکس نداشتند و

غیر جراحی ،اکثر زنان خواستار درمان قطعی هستند و روش جراحی

پیگیری تا شش ماه پس از عمل انجام شد.

این نوع درمان %27 ،از اعمال جراحی زنان را در کشورهای پیشرفته

در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بررسی و تایید شده است و

بهخود اختصاص داده است.

12و13

کمیته مذکور آن را تایید نموده است (.)IR.MUI.MED.REC.1399.583

در ایاالت متحده آمریکا سالیانه قریب به  277هزار عمل بهدالیل

نمونهگیری بهروش در دسترس انجام شد .معیار ورود به مطالعه

مختلف در این زمینه انجام میشود و تجربه نشان میدهد تعداد این

شامل :رضایت جهت شرکت در مطالعه ،داشتن سواد خواندن و

اعمال جراحی در ایران نیز رو به افزایش است 14.هدف از درمان

نوشتن ،ملیت ایرانی ،متاهل بودن ،فعال بودن جنسی ،سنین 28-49

جراحی هم بهبود سوبژکتیو که همان بازگرداندن آناتومی طبیعی و

سال ( پیش از منوپوز) سکونت در شهر اصفهان و ابتال به پروالپس

اصالح پروالپس و هم بهبود آبجکتیو که همان بهبود عالیم و بهبود

دستگاه ژنیتال با تشخیص پزشک ،اندیکاسیون اعمال جراحی
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کولپورافی قدامی و خلفی واژن ) (APRپروالپس گرید دو سه بود و

در کولپورافی قدامی در دیواره قدامی واژن از مجاورت گردن

شاخص توده بدنی زنان مورد مطالعه پایینتر از  30 kg/m2بود.

مثانه تا طاق واژن برش ایجاد شد و پس از تزریق زیر مخاط محلول

معیارهای خروج از مطالعه شامل :مطلقه بودن ،نازا بودن و یا سابقه

یک در  200هزار اپینفرین اپیتلیوم واژن از فاسیای پوبو سرویکال

داشتن آن ،آخرین زایمان مربوط به کمتر از  12ماه پیش ،قرار داشتن

بهطور کامل جدا و آزاد شد .سپس فاسیای اندوپلویک با نخ ویکریل

در دوران شیردهی ،نیاز به جراحی همزمان دیگری مثل جراحی

صفر و بهصورت منقطع بههم نزدیک و بازسازی شد و مخاط اضافه

بیاختیاری یا ساسپنشن آپیکال (آویزان کردن راس واژن) ،داشتن

بهصورت گوهای برداشته شد و سپس مخاط واژن با نخ رپید ویکریل

سابقه بیماریهای مزمن که بر عملکرد جنسی موثرند) ،اندازه رحم

دو صفر بهصورت ممتد بههم نزدیک و ترمیم شد.

بیشتر از هفته  12بارداری ،وجود توده در آدنکس ،سابقه دو بار و

کولپورافی خلفی از هایمن تا راس واژن در دیواره خلفی برش

بیشتر عمل جراحی روی شکم و لگن ،سابقه بیماری التهابی لگن،

ایجاد شد .فاسیای رکتوواژینال از اپیتلیوم واژن جدا شد و فاسیای

چاقی بیش از حد (شاخص توده بدنی بیشتر از  ،)35یبوست و سابقه

اندوپلویک با نخ ویکریل صفر ترمیم شد و لبههای مخاط واژن بریده

مصرف داروهای آرامبخش بود .پژوهشگر پس از بیان اهمیت اهداف

شده و توسط نخ ریپد ویکریل صفر بهصورت ممتد ترمیم شد .سپس

و کاربرد نتایج پژوهش برای واحدهای پژوهش و کسب رضایتنامه

پرینورافی با برداشتن پوست مثلثی از پرینه و نزدیک کردن عضالت

از آنها جهت شرکت ،مطالعه را آغاز میکرد.

بولبوکاورنوس و عرضی سطحی با نخ ویریل صفر و سپس ترمیم زیر

همه بیماران پیش از جراحی معاینه میشدند و با استفاده از سیستم

جلد و پوست انجام شد .عضالت لواتور بههم نزدیک نشدند .پس از

( Pelvic Organ Prolapse-Quantification )POP-Qمیزان پروالپس

گذشت شش ماه از عمل فوق ،مجددا سه پرسشنامه رضایت جنسی

کمپارتمان قدامی خلفی و آپیکال اندازهگیری میشد و سایر عالیم همراه

زنان ،تصویر بدنی و کیفیت زندگی ،توزیع ،تکمیل و جمعآوری

مثل بیاختیاری ادرار یا یبوست از بیمار سوال میشد .در صورتیکه

گردید .کلیه جراحیها برای تمامی بیماران ،یکسان و توسط یک نفر

بیمار از بیاختیاری استرسی شاکی بود و یا پروالپس زیر هایمن وجود

فلوشیپ اختالالت کف لگن در بیمارستانهای شهید بهشتی و الزهرا

داشت تست یورودینامیک انجام میشد و در صورت نیاز به جراحی

شهر اصفهان انجام شد.

همزمان برای بیاختیاری ادرار ،بیمار وارد مطالعه نمیشد.

پرسشنامه عملکرد جنسی زنان

The Female Sexual Function

ابزار جمعآوری اطالعات پرسشنامه میباشد .سه پرسشنامه

) Index (FSFIبا  19سوال توسط  Rosenو همکاران برای ارزیابی عملکرد

رضایت جنسی زنان ،تصویر بدنی و کیفیت زندگی ،برای بیماران

جنسی در زنان طراحی شده است که شش حوزه مستقل میل ،تحریک

توضیح داده شد .در صورت رضایت کامل و آگاهانه ،پرسشنامهها به

روانی ،رطوبت ،ارگاسم ،رضایتمندی و درد جنسی را میسنجد.

نمونهها تحویل و پس از تکمیل جمعآوری گردید .چک لیستی شامل

تمام سواالت دارای طیف پاسخ از صفر یا یک تا پنج هستند که

کد بیمار ،سن ،تعداد بارداری ،تعداد زایمان ،نوع زایمان (سزارین یا

نمرات باالتر اشاره به عملکرد جنسی بهتر دارند .پرسشنامه مذکور در

طبیعی) ،جراحیهای پیشین تهیه و توسط محقق تگمیل گردید.

تحقیقات بهطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است .در ایران نیز

پرسشنامهها پیش از عمل جراحی و شش ماه پس از عمل
انجام شد .همه بیماران تحت عمل پرینئورافی و ترمیم قدامی خلفی
( )Anterior Posterior Repairیا  APRقرار گرفتند.

تایید قرار گرفته است.

17و18

ضریب پایایی برای هر یک از حوزه های این پرسشنامه (از
 0/73-0/86بوده) و ثبات درونی در محدوده قابل قبولی بوده است

ترمیم خلفی که بهعنوان کولپورافی خلفی نیز شناخته میشود عملی

(از  .)0/72-0/90همچنین آنالیز عاملی تاییدی ساختار حوزههای

است که برای ترمیم یا تحکیم فاسیایی بین رکتوم و واژن انجام میشود.

مذکور را تایید نموده است .در این پژوهش منظور از نمره

پرینورافی واژهای است که برای جراحی ترمیم جسم پرینه (بافت

استاندارد شاخص عملکرد جنسی زنان نمره ای است که فرد به

حمایتی بین واژن و مدخل آنوس) بهمنظورحمایت دیواره بکار میرود.

سواالت

19

ماده ای

پرسشنامه

مذکور

میدهد.
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تکمیل شد .عمل جراحی توسط یک نفر از متخصصین بیمارستان

اعتبار و پایایی این پرسشنامه توسط  Mohammadiو همکاران مورد

مریم حاجیهاشمی و همکاران

241

پرسشنامه تصویر بدنی یا تصویر

ذهنی–Multidimensional Body

) Self Relations Questionnaire (MBSRQدارای  68سوال در مقیاس

يافتهها

لیکرت پنج درجهای ( )1-5میباشد .حد پایین نمره  68و حد باالی آن

تعداد  140بیمار از زنان مبتال به رکتوسل ،سیستوسل گرید دو و

 340میباشد .نمره باالتر نشانگر تصویر ذهنی مثبتتر یا بهتر از بدن و

سه و با پروالپس آپکس حداکثر گرید یک و کاندید جراحی

نمره پایینتر دلیل بر تصویر ذهنی منفیتر از بدن در نظرگرفته میشود.

پرینئورافی و ترمیم قدامی خلفی ( )APRوارد مطالعه شدند 21 .نفر از

19

نمونههای پژوهش ،وجود عالیمی نظیر بیاختیاری ادرار یا یبوست

این پرسشنامه در ایران دارای روایی و پایایی خوبی بوده است.

پرسشنامه کیفیت زندگی  SF-36دارای  36سوال در هشت حیطه

داشتند که با پرسش از بیمار و تشخیص بیاختیاری استرسی و یا

سالمت عمومی ،عملکرد جسمانی ،محدودیت ایفای نقش بهدالیل

پروالپس زیر هایمن ،تست یورودینامیک انجام شد که با توجه به نیاز

جسمانی ،محدودیت ایفای نقش بهدالیل عاطفی ،درد بدنی ،عملکرد

به جراحی همزمان برای بیاختیاری ادرار ،این نمونهها از مطالعه

اجتماعی ،انرژی و شادابی و سالمت روانی میباشد .این پرسشنامه

خارج شدند .دادههای  119نفر بررسی شد.
میانگین سن افراد 36/40±6/39سال و محدوده سنی افراد مورد

وضعیت آزمودنیها را با مقیاس لیکرت پنج درجهای میسنجد.
در بعضی از گویه ها پاسخ به صورت بلی و خیر بوده است .در

مطالعه  28-49سال ( پیش از منوپوز) بود .طول مدت ازدواج آنها

مجموع کمترین امتیاز  36و باالترین امتیاز  139میباشد .نمرات

 14/71±7/24سال و در محدوده  6-21سال بود و میانگین تعداد

باالتر نشان دهنده مشکالت بیشتر فرد می باشد .روایی نسخه فارسی

زایمان آنها ،2/01±1/53میانگین  27/8±1/2 kg/m2 ،BMIبود .اکثر

این پرسشنامه توسط  Montazeriمورد بررسی قرار گرفت و ضریب

افراد مورد مطالعه ،خانهدار و سطح تحصیالت آنها ابتدایی بود و اکثر

آلفای کرونباخ برای ابعاد هشتگانه در بازه  0/68-0/90متغیر بود

افراد ساکن شهر بودند .توزیع فراوانی مشخصات فردی در جدول 1

که حاکی از پایایی قابل قبول برای مقیاس است در مجموع نتایج

ارایه شده است( .نمودار .)1

نشان داد که گونه فارسی ابزار استاندارد  ،SF-36بهمنظور
اندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی از پایایی و روایی الزم
برخوردار است.

20

جدول  :1مشخصات دموگرافيک نمونههاي مورد مطالعه

تجزیه و تحلیل دادهها توسط  Student's t-testو با کمک

SPSS

) software, version 26 (IBM SPSS, Armonk, NY, USAانجام
گرفت .و سطح معنادار نیز بهصورت P<0/05.در نظر گرفته شد.
بهمنظور بررسی اثربخشی پرینئورافی و ترمیم قدامی خلفی بر

تعداد (درصد)

متغير
شغل
خانهدار

(99)%83

كارمند
سابقه ازدواج پيشين

(20)%17
(10)%8

 Student's t-testاستفاده شد .برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات

ندارد
تحصيالت :

معناداری مقادیر بهدست آمده فرض نرمال بودن توزیع نمرات تایید

بيسواد

(33)%28

ابتدايي

(50)%42

شد.

راهنمايي

(8)%6

دبيرستان

(8)%6

از  Kolmogorov-Smirnov testاستفاده شد که با توجه به عدم

حجم نمونه :براساس فرمول با در نظر گرفتن آلفا (خطای اول
مطالعه) به میزان ( d ،0/05دقت)  0/05و نیز توان آزمون (،)0/84
انحراف معیار نمره عملکرد جنسی و تفاوت میانگین نمره عملکرد
جنسی پیش و پس از عمل ( )3/5در مجموع  119نفر جهت ورود به
12

مطالعه در نظر گرفته شد.
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دانشگاهي

(20)%17

محل سكونت
شهر

(99)%83

روستا

(20)%17

آزمون آماری

Chi-square test
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دارد

(109)%92
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نمرات پیش و پس از درمان برای تمامی مولفه های عملکرد

کیفیت زندگی و تصویر بدنی به ترتیب در جدول های  2-4ارایه

جنسی در سطح آلفای  0 /001معنادار است .)P >0 /001 ( .با توجه

شده است .در جدول  2نتایج آزمون  tوابسته جهت مقایسه

به معناداری مقدار آماره  tبه دست آمده نتیجه گرفته می شود که

عملکرد جنسی در پیش و پس از درمان ارایه شده است .براساس

پرینئورافی و ترمیم قدامی خلفی واژن موثر بوده و موجب بهبود

مندرجات جدول مقادیر  tبه دس ت آمده جهت مقایسه میانگین

عملک رد جنسی زنان پس از عمل میگردد.

ارزیابی برای واجد شرایط بودن
N=140

ورود به مطالعه

) (n=21خارج شده
) (n=21نداشتن معیارهای ورودی 
) (n=0عدم مشارکت 

) (n=0دالیل دیگر

تخصيص گروه

) (n=119انتخاب برای گروه مطالعه
) (n=119دریافت مداخله
)) (n=0دالیل( مداخله اختصاصی دریافت نکرد

پيگيري
)) (n=0دالیل( از پیگیری کم شده
)) (n=0دالیل( عدم ادامه مطالعه

) (n=119آنالیز شد
)) (n=0دالیل( از آنالیزخارج شد

نمودار  :1نمودار كانسورت مطالعه
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در جدول  3نتایج آزمون  tوابسته جهت مقایسه کیفیت زندگی

جدول  4نتایج آزمون  tوابسته جهت مقایسه تصویر بدنی در پیش و

در پیش و پس از درمان ارایه شده است .براساس مندرجات جدول

پس از درمان ارایه شده است .براساس مندرجات جدول مقدار

مقادیر  tبهدست آمده جهت مقایسه میانگین نمرات پیش و پس از

بهدست جهت مقایسه میانگین نمرات پیش و پس از درمان در سطح

درمان برای تمامی مولفههای کیفیت زندگی در سطح آلفای 0/001

آلفای  0/001معنادار است .)P>0/001( .با توجه به معناداری مقدار

معنادار است .)P>0/001( .با توجه به معناداری مقدار آماره  tبهدست

آماره  tبهدست آمده نتیجه گرفته میشود که پرینئورافی و ترمیم

آمده نتیجه گرفته میشود که پرینئورافی و ترمیم قدامی خلفی موثر

قدامی خلفی موثر بوده و موجب بهبود تصویر بدنی زنان پس از عمل

بوده و موجب بهبود کیفیت زندگی زنان پس از عمل میگردد .در

میگردد.

t

جدول :2شاخصهاي توصيفي نمرات عملكرد جنسي ( )FSFIپيش و پس از عمل
پيش از عمل

متغير

پس از عمل

سطح معناداري

ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

ميل

8/19

3/079

10/13

3/203

0/001

تحريک رواني

9/55

3/246

11/34

3/691

0/001

رطوبت

8/15

3/823

10/37

3/542

0/001

ارگاسم

6/64

2/509

8/34

2/986

0/001

رضايتمندي

10/79

4/774

12/27

4/653

0/001

ديسپاروني

11/48

3/238

9/08

3/278

0/001

52/40

7/547

63/93

9/587

0/001

عملكرد جنسي
آزمون آماری

Paired T-Test

جدول  :3شاخصهاي توصيفي نمرات كيفيت زندگي(  )SF-36پيش و پس از عمل
پيش از عمل

متغير

پس از عمل

سطح معناداري

سالمت عمومي

9/95

2/458

11/75

1/828

0/001

عملكرد جسماني

7/77

2/536

9/79

2/795

0/001

محدوديت ايفاي نقش بهداليل جسماني

10/23

2/027

13/14

9/573

0/001

محدوديت ايفاي نقش بهداليل عاطفي

7/70

1/920

9/19

1/263

0/001

درد بدني

12/25

4/042

14/38

4/087

0/001

عملكرد اجتماعي

13/87

5/394

15/62

5/799

0/001

انرژي و شادابي

14/84

7/253

16/65

7/319

0/001

سالمت رواني

16/55

8/166

18/94

8/321

0/001

كيفيت زندگي

93/19

16/148

109/42

18/919

0/001

آزمون آماری

Paired T-Test
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جدول  :4شاخصهاي توصيفي نمرات تصوير بدني ) )MBSRQپيش و پس از عمل
پيش از عمل

متغير

ميانگين

تصوير بدني
آزمون آماری

135/64

پس از عمل

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

11/630

142/38

13/237

سطح معناداري
0/001

Paired T-Test

مشخص نشده است .در مطالعه حاضر پیش از جراحی و شش ماه

بحث

پس از عمل جراحی کولپورافی قدامی و خلفی پرسشنامه

از جمله عواملی که باعث اختالل در عملکرد جنسی میشوند
میتوان به پروالپس ارگانهای لگنی و بیاختیاری ادراری اشاره

FSFI

تکمیل شد و براساس نتایج بهدست آمده عملکرد جنسی پس از عمل
جراحی اختالف معناداری داشت.

کرد 21.نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پس از عمل پرینئورافی و

با توجه به یافتههای مطالعه حاضر میتوان گفت که پرینئورافی و

ترمیم قدامی-خلفی واژن روی تصویر بدنی و بهبود عملکرد جنسی و

ترمیم قدامی خلفی موجب بهبود عملکرد جنسی زنان پس از عمل

کیفیت زندگی زنان با ( )P>0/001تاثیرگذار بوده است.

میگردد .همچینین همراستا با این تحقیق  Poorhosseiniو همکاران،

در مطالعه حاضر ،زنان در فاصله شش ماه پس از عمل،

 Goudarziو همکاران Sharifi ،و همکاران Bergman ،و همکارانMoroni ،

پرسشنامههای مورد نظر را تکمیل کردند و براساس نتایج بهدست

و همکاران نیز در تحقیقات خود بدان اشاره میکنند .همچنین نتایج مطالعه

آمده ،عملکرد جنسی زنان پس از عمل بهتر شد که با نتایج مطالعه

حاضر نشان داد که که پرینئورافی و ترمیم قدامی خلفی موجب بهبود

 Weberو همکاران در اوهایو و  Paulsو همکاران در آمریکا

تصویر بدنی و بهبود کیفیت زندگی زنان پس از عمل میگردد .همراستا با

همخوانی نداشت که در مطالعه آنان تغییری در عملکرد جنسی پس از
عمل جراحی حاصل نشد.

22و23

7و27و29و31

این تحقیق در مطالعه نیز بدین موضوع اشاره شده است.

عملکرد جنسی در زنان تحت تاثیر عوامل جسمی ،روحی،

در حالیکه مطالعه  Helstromو همکاران نشان داد که بهطور کلی،

پزشکی ،میان فردی و اجتماعی قرار دارد .و هر گونه اختاللی که

فعالیت جنسی پس از عمل بدتر میشود 24.ولی  Brubakerو همکاران در

منجر به ناهماهنگی و در نتیجه عدم رضایت جنسی شود ،میتواند

آمریکا به این نتیجه رسیدند که در مجموع عملکرد جنسی پس از
25

جراحی موفق ،بهبود پیدا میکند.

منجر به اختالل جنسی شود.

31و32

براساس نتایج مطالعه  Azarو

از آنجایی که عمل پرینورافی و ترمیم قدامی خلفی واژن باعث بهبود

همکاران در ایران نیز طی پیگیری سه ماهه ،نمره عملکرد جنسی زنان

عملکرد جنسی میشود همچنین تصویر بدنی مطلوبی در زنان ایجاد میکند

26

براساس پرسشنامه ایندکس عملکرد جنسی افزایش یافت.

باعث میگردد زنان رضایت از زندگی زناشویی پیدا کنند و این امر موجب

براساس نتایج بهدست آمده از مطالعه  Goudarziو همکاران

32و33

سالمت روان و ایجاد احساسات مثبت در آنها میشود.

نداشت 27.در مطالعه  Feldnerو همکاران  12ماه پس از کولپورافی

ناشی از عدم رضایتمندی جنسی است و سالها بیتوجهی به غریزه

28

قدامی ،تمام دامنههای عملکرد جنسی بهبود معناداری داشت.

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه تاثیر اعمال جراحی ترمیم
پروالپس لگن انجام شده است و نتایج متناقض بهدست آمده است.

جنسی در انسان عوارض جبرانناپذیری در روابط اجتماعی و زناشویی
افراد بهجای گذاشته است .بنابراین داشتن رضایت جنسی و تصویر بدنی
34

مطلوب باعث میگردد زنان کیفیت زندگی باالتری را تجربه کنند.

در مطالعات گذشته بهترین بازه زمانی که جهت پیگیری پس از عمل

تفاوت در مشخصات فردی و بالینی افراد میتواند از علل اختالف

جراحی اصالح پروالپس اعضای لگن و بررسی عملکرد جنسی

در نتایج مطالعات باشد ،بنابراین کنترل عوامل مخدوشگر حایز اهمیت
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میباشد .از دالیل دیگر اختالف نتایج مطالعه حاضر با مطالعات گذشته،

زندگی موثر است .این نوع عملهای جراحی بهدلیل اینکه حالت

میتواند انتظار افراد از رابطه جنسی باشد .همچنین ممکن است افراد در

ترمیمکننده و ارتقادهندگی دارند قابلیت زوجین در رابطه زناشویی را

بیان مشکالت جنسی پیش و پس از عمل احساس راحتی نداشته باشند

ارتقا میدهد .بهعبارتی بخش اعظمی از رابطه زوجی روانشناختی و

که این مسایل در جوامع و فرهنگهای مختلف متغیر میباشد و میتواند

تفسیرهای ذهنی میباشد که براساس واقعیتهای بیرونی میباشد و

منجر به ارایه نتایج متفاوت شود که در جامعه ما نیز صحبت از مسایل

در این زمینه داشتن تصویر ذهنی مطلوب از فرد مقابل بر بهبود
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کیفیت عملکرد جنسی و همچنین ارتقای کیفیت زندگی زوجین

جنسی از نظر فرهنگی چندان آسان نیست.

در کل عوامل و متغیرهای متعددی از جمله متغیرهای

تاثیرگذار است ،و جراحیهایی از قبیل پرینئورافی و ترمیم قدامی

زیستشناختی ،فرهنگی و اجتماعی بر عملکرد جنسی تاثیر میگذارد

خلفی واژن بر کیفیت مولفههای روانشناختی پیش و پس از عمل

که کنترل کامل این عوامل در مطالعه حاضر مقدور نبود 13.بنابراین

جراحی تاثیر شایان توجهی دارد .بنابراین ،پیشنهاد میشود متخصصین

ارزیابی تاثیر این عوامل همراه با مداخالت مختلف برای درمان

این حوزه با توجه به نتایج پژوهش حاضر عمل جراحی مربوطه را

اختالالت جنسی از جمله جراحی در این رابطه بسیار مشکل است و

برای زوجین گروه سنی  28-49سال (پیش از منوپوز) با پروالپس که

نتایج را باید با احتیاط تفسیر کرد .همچنین بهدلیل محدودیت درک ما

نیاز به این قبیل عملهای جراحی دارند ،توصیه کنند.

از فیزیولوژی عملکرد جنسی طبیعی ،روش عینی و آزمایشگاهی

از نقاط قوت مطالعه حاضر ،طراحی مطالعه به روش مقایسه پیش و

مشخصی برای ارزیابی عملکرد جنسی وجود ندارد که از

پس از مداخله بود که روش مناسبی برای کنترل عوامل مخدوشگر

محدودیتهای این مطالعه بود .یکی دیگر از دالیل متفاوت نتایج

میباشد .همچنین جراحی کولپورافی قدامی و خلفی و پرینورافی برای

مطالعه حاضر با مطالعات گذشته ،تفاوت در دوره پیگیری بود و در

تماامی بیمااران ،یکساان و توساط یک نفار از متاخصاصین ماجرب در

مطالعه حاضر شش ماه پس از عمل جراحی بررسی شد.

بیمارستانهای شهید بهشتی و الزهرا شهر اصفهان انجام شد.

با وجود اینکه عمل جراحی کولپورافی ،درمانی انتخابی و مناسب

از محدویتهای پژوهش حاضر غیرتصادفی بودن ،نداشتن گروه

جهت درمان پروالپس اعضای لگنی میباشد و باعث اصالح آناتومی

کنترل در مطالعه و نمونههای پژوهش محدود به زنان با پروالپس گرید دو

لگن و بهبود عالیم پروالپس میشود ،اما از آنجا که عملکرد جنسی

و سه ،با محدوده سنی  28-49سال میباشد که تعمیم نتایج به سایر زنان را

موضوعی چند عاملی است ،اصالح آناتومیک بهتنهایی نمیتواند بر

با مشکالتی مواجهه میکند .همچنین استفاده از ابزارهای خودسنجی بود که

جنبههای عملکرد جنسی مانند ارگاسم ،حس جنسی و انگیختگی جنسی

میتواند تا اندازهای تحت تاثیر عوامل انسانی قرار گیرد.

تاثیر داشته باشد .بنابراین توصیه میشود بهمنظور بهبود عملکرد جنسی و

سپاسگزاری :این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه تحت عنوان

رضایت جنسی بهعنوان اندیکاسیون این عمل مد نظر گرفته نشود و یا در

"بررسی تاثیر پرینئورافی و ترمیم قدامی خلفی واژن روی تصویر

کنار آن به عوامل موثر بر عملکرد جنسی مانند عوامل روانشناختی و

بدنی ،عملکرد جنسی و کیفیت زندگی زنان" در مقطع دکترای

مشاورههای جنسی نیز توجه شود .همچنین افزایش طول مدت پیگیری و

تخصصی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

داشتن گروه شاهد میتواند نتایج روشنتری ارایه دهد.

اصفهان به کد  IR.MUI.MED.REC.1399.583مصوب سال

ترمیم قدامی خلفی واژن روی تصویر بدنی ،عملکرد جنسی و کیفیت

بهداشتی درمانی اصفهان انجام شده است.
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Background: Pelvic organ prolapse is one of the elements increasing the prevalence of
Female Sexual Dysfunction which influences the lifestyles of women and their marital
relationships. One of the critical desires of surgical remedies of those women, further
than enhancing signs and symptoms and restoring regular anatomy, is to preserve and
enhance sexual function. The effect of perineorrhaphy and anterior-posterior vaginal
repair on body image, sexual function, and quality of life in postoperative women is one
of the objectives of this study.
Methods: The present study is a clinical trial without a control group. 119 women
referred to Shahid Beheshti and Al-Zahra hospitals in Isfahan, aged 28-49 years, with
rectocele and cystocele, uterine prolapse and a candidate for perineal surgery and
anterior-posterior vaginal repair, entered the study from October 2020 to August 2021.
Data collection tools were three questionnaires on Female Sexual Function Index
(FSFI), Multidimensional Body–Self Relations Questionnaire (MBSRQ), and ShortForm Health Survey (SF-36) that were completed before and 6 months after surgery by
interviewing individuals. All surgeries were performed by a Fellowship in pelvic floor
disorder, and the type of surgery was the same in all patients. Data were analyzed using
a dependent t-test.
Results: Data of 119 women with rectocele, second and third-degree cystocele with
maximal grade 1 apex prolapse, and candidates for perineorrhaphy and anterior-posterior
vaginal repair were evaluated. The mean age of the study samples was 36.40±6.39 years and
the age range was 28 to 49 years (before menopause).
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In the postoperative stage; perineorrhaphy and anterior-posterior vaginal repair affect body
image, improvement of sexual function, and quality of life in women (P<0.001).
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Conclusion: It seems that perineorrhaphy and anterior-posterior vaginal repair affect
the body image, Improving sexual function and quality of life, and can be effective in
improving the quality and improving the relationship between couples who need this
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surgery.

Keywords: body image, cystocele, perineorrhaphy, quality of life women, rectocele,
sexual function.
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