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 مروری مهالعه:  پستان سرطان به مبتال زنان جنسی عملکرد در جنسی خودپنداره تاثیر
  ۳پتکی ربابه، ۳زاده موسی محمود، ۳فرامرزی محبوبه ،۳ضیایی طیبه، ۰حسینی شاه زهره

 .یرانا، ساری،مازندران پزشکی علوم دانشگاه، مامایی و پرستاری دانشکده، باروری بهداشت گروه علمی هیئت عضو-۰
 ایران، گرگان، گلستان پزشکی علوم دانشگاه، مامایی و پرستاری دانشکده، باروری بهداشت گروه علمی هئیت عضو -۳
 ایران، بابل، بابل پزشکی علوم دانشگاه، سالمت پژوهشکده( ، س) الزهرا فاطمه حضرت ناباروری باروری تحقیقات دانشیارمرکز-۳
 ایران، ساری، مازندران پزشکی علوم دانشگاه، بهداشت دانشکده، داشتیبه علوم تحقیقات مرکز یار استاد-۳
 علتوم  دانشتگاه ، نستیبه  مامتائی  پرستاری دانشکده، دانشجویی تحقیقات کمیته عضو و مازندران پزشکی علوم دانشگاه، مامائی در مشاوره ارشد کارشناسی دانشجوی -۳

   rpotki @ yahoo.com .ایران، ساری،  مازندران پزشکی

 مشتکالت  مبتالیتان  و شتود  متی  محستوب  جهتان  سراسر در زنان میان در بدخیم سرطان ترین عمومی پستان سرطان مقدمه و هد :

 جنستی  خودپنتداره . باشتد  می متعدد اختالالت این بروز در موثر فاکتورهای. نمایند می تجربه را جنسی عملکرد اختالالت جمله از متعددی
، احساستات  از عبارتست تعریف به بنا که جنسی پنداره خود. است گرفته قرار توجه مورد کمتر، مشکالت این زبرو در مهم عامل یک بعنوان
 افراد جنسی تمایالت اصلی هسته و شود می محسوب جنسی سالمت مهم اجزاء از یکی، شان جنسی روابط مورد در افراد تصورات و باورها

 متروری  مطالعته  این از هدف. باشد می افراد جنسی رفتارهای بروز در مهمی کننده یشگوییپ جنسی خودپنداره ارزیابی. دهد می تشکیل را
 .باشد می پستان سرطان به مبتال زنان جنسی عملکرد در جنسی خودپنداره تاثیر بررسی

 اتت  ۳۳۳۳ ستال  از PubMed  Science Direct , Google Scholar جملته  از اطالعتاتی  پایگاههتای  در جستجو:   کار روش

 مروری مطالعه این نگارش جهت مقاله ۳۳ از نهایت در. گرفت صورت بیشتر مقاالت استخراج جهت نیز دستی جستجوی. شد انجام ۳۳۰۷
 .شد استفاده

 کته  دهتد  متی  نشتان  شتواهد . گتذارد  متی  تتاثیر  زنتان  جنستی  فعالیتت  بتر  مختلتف  طترق  بته  پستتان  سرطان از ناشی استرس  : نتایج

 از ناشتتی پیامتتدهای علیتترغم پستتتان ستترطان بتته مبتتتال زنتتان بعضتتی. باشتتد متتی متفتتاوت زنتتان جنستتی فعالیتتت بتتر ستترطان تتتاثیر
 زنتتدگی بتین  تعتتادلی توانستتند  و استتت نشتده  متوقتف  شتتان جنستی  فعالیتتت کته  کردنتد  گتتزارش(، درمتانی  هورمتتون و جراحتی )درمتان 
 درمتتان و تشتتخیص تتتاثیر تحتتت یریچشتتمگ بصتتورت دیگتتر زنتتان بعضتتی جنستتی زنتتدگی امتتا. نماینتتد ایجتتاد بیماریشتتان و جنستتی
 سترطان  بنتابراین . نماینتد  متی  گتزارش  را شتان  جنستی  فعالیتت  و میتل  در کتاهش  ای مالحظته  قابتل  بطتور  و گیترد  متی  قرار سرطان
 متی  نظتر  بته . دهتد  توضتیح  را زنتان  جنستی  هتای  فعالیتت  در تفتاوت  علتت  توانتد  نمتی ، زندگی در زا استرس فاکتور یک بعنوان پستان
 .گردد دار عهده را مهمی نقس میان این در تواند می جنسی خودپنداره ساختار جمله از دیگری عوامل که رسد
 در چون. دارند بیشتری جنسی مشکالت سرطان درمان و تشخیص بدنبال، منفی جنسی خودپنداره با زنان که این کلی نتیجه : گیری نتیجه

 "بتاز  جنستی  هتای  فعالیتت "، کنند می تالش کمتر خود جنسی مشکالت با سازگاری برای، هستند شهوانی و رمانتیک کمتر احساساتشان
 زنتان  که شود می بینی پیش مقابل در. هستند اضطراب و شرم مانند منفی شناخت و احساسات مستعد بیشتر و نمایند می تجربه را کمتری

 . باشند جنسی های فعالیت گیردر بیشتر و داشته قرار جنسی های پاسخ از باالتری سطح در مثبت جنسی خودپنداره با

 پستان سرطان، جنسی عملکرد، جنسی خودپنداره :کلمات کلیدی
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