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 مقدمه:

در واقع این  شود.اندومتریوز یک بیماری التهابی است که با حضور غدد و استرومای آندومتر در خارج از حفره رحم تعریف می

غل اجتماعی، ازدواج و ش بیماری ناشی از تأثیر متقابل عوامل فیزیولوژیکی و روانی میباشد و میتواند تأثیر مستقیم بر عملکرد

اختالالتی را در عملکرد جنسی آنها  شود وبیماران داشته باشد. درد مزمن لگن در این زنان منجر به کاهش کیفیت زندگی آنها می

تواند منجر به ایجاد یک نگرش منفی و ایجاد وشایند و عدم احساس لذت جنسی و تکرار این فرایند میکند. تجربه ناخایجاد می

 اختالالت جنسی در فرد شود.
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 Proquest, Scopus, Springer Scienceاین مطالعه یک مطالعه مروری است، بعد از جستجو در پایگاههای اطالعاتی مانند 

Direct, PubMed, google scholar  ،و با کلید واژههایی مانندSexual Pain endometriosis ,Sexual 

Satisfaction و 

Chronic Pelvic Pain  مقاله  32تعدادfull text  به دست آمد. 2114 تا 2111منتشر شده بین سالهای 

 نتیجه گیری:

ر واقع د بیماران مبتال به اندومتریوز پایینتر بود. در تعداد زیادی از مطالعات دیده شده که کیفیت زندگی و عملکرد جنسی در

برآورده شدن  رضایت جنسی این بیماران به درک ذهنی آنها از جنبههای مختلف زندگی جنسی مانند تحقق تمایالت جنسی،

ز مبتال به اندومتریو در زنان انتظارات فرد از رابطه، تعداد دفعات نزدیکی، رضایت از رابطه با همسر دارد. در کل دیده شده است که

دارد؛ و اندومتریوز خلف واژن،  عمقی رضایت جنسی، تمایل جنسی، ارگاسم و مشکالت لگنی با عملکرد جنسی آنها تداخل

 کند.بیشترین دیس پارونی و بیشترین اختالل را در عملکرد جنسی ایجاد می

 بحث:

 گذارد،مشکالت جنسیر عملکرد روانی، جسمی و جنسی فرد میباشد که تأثیر عمیق باندومتریوز یک بیماری شایع و جهانی می

 این بیماری نیاز به مشاوره جهت افزایش کیفیت زندگی جنسی و خانوادگی فرد دارد.

 Endometriosis, Dyspareunia,Sexual function,Chronic, Pelvic Pain, Sexual Satisfaction: هاکلید واژه
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