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  مسایل جنسی و سرطان پستان عنوان:
  ام البنین زارع  ، عاطفه سورتیجی ، بیتا جمالی نویسندگان:

  ام البنین زارع    نویسنده مسئول:
  واحد بابل عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی وابستگی سازمانی: 

  mahya.zare@yahoo.com ایمیل:   
 

مسایل جنسی زن بعد از سرطان پستان پیچیده می شود، با تغییرات جنسی اغلب مشکل ترین جنبه مقدمه و هدف :
زندگی زن ایجاد می شود. تاثیر چنین تغییراتی براي سالها بعد از درمان موفق نیز باقی می ماند و می تواند با عوارض 

  جسمی و احساسی جدي همراه باشد.جانبی 
انجام شد. واژه هاي Pubmedو  Uptodateجهت ارائه مقاله مروري حاضر ،جستجو در سایتهاي مواد و روشها :

مقاله بود که  15) و نتیجه شامل Breast cancer) و سرطان (Sexualityانتخابی براي جستجو مسایل جنسی (
شتر به موضوع پرداخته و روش کار مناسبتري داشتند انتخاب و از داده هایشان مقاله که بی 6پس از بررسی آنها تعداد 

 براي نگارش مقاله حاضر استفاده شد.
بررسی مطالعات منتخب نشان داد که درمان سرطان بخصوص شیمی درمانی تغییراتی در بدن یافته هاي پژوهش :

حساسی تاثیر دارد. تجربه درون روانی زن در تغییرات زن ایجاد می کند که بر میل جنسی، عملکرد جنسی و ارتباطات ا
مسایل جنسی شامل ترس از دست دادن باروري، تصور ذهنی منفی ، احساس جذاب نبودن از نظر جنسی ، از دست 
دادن حالت زنانگی ، افسردگی و اضطراب می باشد. بنابراین مشکالت ارتباطی به دنبال تجربه مسایل جنسی زوجین 

  تد که گاهی اوقات دلبستگی شان را تهدید می کند. اتفاق می اف
سرطان پستان و درمانش ممکن است مشکالتی هم در عملکرد جنسی و زندگی جنسی ایجاد نتیجه گیري :

  کند.تشخیص این مسایل براي بهبود بخشیدن کیفیت زندگی زنان مبتال به سرطان پستان ضروري است.
 تان.: مسایل جنسی و سرطان پس کلمات کلیدي
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