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انی 3393  سخن

 جراحی کولپورافی بر رضایت و عملکرد جنسی زنان تأثیربررسی 
 جعفر نژادفرزانه گان(: ) سندهینو

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد سازمان:

 - پست الکترونیکی:

 

جنسای  در عملکاردبهداشت عمومی و روان است و ازجمله عواملی که موجب اخاتالل  از مسائلشناخت رفتارهای جنسی انسان : مقدمه

 باه تاوانمیدرمانی برای تصحیح این مشکالت  هایروشلگنی وبی اختیاری ادراری اشاره کرد. از  یهاارگانبه پروالپس  توانمی شوندمی

جراحای  تاأثیرتعیاین  باا هادفمتقاضیان این عمال، ایان تحقیاق به افزایش  با توجه اشاره کرد. یو خلفعمل جراحی کولپورافی قدامی 

 .جنسی زنان انجام شد و عملکرد تیبر رضاکولپورافی 

گاروه آساان دو  گیرینموناهروش  با و شد انجام 0321-0382سال  در نگرگذشته یگروههماساس مدل  بر مطالعه حاضر روش تحقیق:

 گاروه قرار گرفتناد، موردمطالعهدولتی مشهد  هایبیمارستانبه  کنندهمراجعهاز میان کلیه زنان متقاضی عمل جراحی کولپورافی  نفره 21

 خاروج، معیارهاای ورود و توساطبه دوگروهای گذشته انجام داده بودناد. ماه 6عمل را حداقل در  گروه دو یک کاندید انجام عمل بودند و

 رضایت ،PISQجنسی مشخصات دموگرافیک، مقیاس خوشنودی زناشویی، عملکرد  یهافرمخواسته شد که  هاآن از سپس یسازهمسان

تمامی واحدهای پژوهش نوع عمال جراحای  اضطراب را تکمیل کنند. در و ، استرسسنجش افسردگی زمانهم نامهپرسش و ISS جنسی

 خلفی( بود.-یکسان )کولپورافی قدامی

رضاایت  کاهیطورباه=(؛ 133/1Pداشت )وجود  داریمعنیآماری بین رضایت جنسی زنان و کلپورافی ارتباط  هایآزمون بر اساس نتایج:

واژن شکایت داشتند،  یاز تنگنیز   درصد 21و دیسپارونی  درصد زنان نیز بعد از کلپورافی از 38کاهش داشت. درصد 08جنسی بعد عمل 

 (،P=268/1میال )ابعااد  عمال در از عملکارد جنسای بعاد نماره ( و=082/1p) بعد از عمال تغییاری نداشات. یعملکرد جنس حالنیباا

استرسای ادرار  یاریاختیباین در حالی بود که  ؛ وقبل از عمل نداشت با داریمعنی( تفاوت p=618/1ارگاسم ) ( وp=661/1) برانگیختگی

 (.P= 111/1یافت )کلپورافی کاهش  بعد از

عملکرد  و بر دهدمیولی رضایت جنسی را کاهش  شودمیاسترسی در زنان  یاریاختیبگرچه کلپورافی باعث بهبود : گیرینتیجهبحث و 

این است که کلپورافی فقط برای اهداف درماانی در ماواردی کاه عالئام شادید، غیرقابال تحمال و بای  بهتر لذا ندارد. یریتأث جنسی نیز

 دارد، استفاده شود.اختیاری استرسی ادرار وجود 

رضایت جنسی-کولپورافی–عملکرد جنسی  کلمات کلیدی:
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