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ه ديابت مليتوس نوع دو: يك مطالعه شيوع و ارتباط افسردگي و اختالل عملكرد جنسي در زنان مبتال ب
  مقطعي

  مركز تحقيقات علوم رفتاري، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايران. دكتر فروزان الياسي،
  پزشك عمومي، دانشگاه علوم پزشكي مازندران، ساري، ايران.دكتر بنت الهدي تصفيه، 

مامائي  و وره در مامائي و عضو كميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده پرستاريدانشجوي كارشناسي ارشد مشا مرضيه عزيزي،
  marziehazizi70@ gmail.com ساري، ايران دانشگاه علوم پزشكي مازندران، نسيبه،

  

جنسي همراه و مشكالت  پزشكي روانديابت مليتوس يك اختالل متابوليك مزمن رايج است كه با پيامدهاي پزشكي جدي نظير اختالالت : مقدمه
. بر اساس شواهد در دسترس، با توجه به شيوع باالي افسردگي و اختالل عملكرد جنسي در بيماران مبتال به ديابت مليتوس، اين مطالعه با باشد مي

   هدف تعيين شيوع و ارتباط افسردگي و اختالل عملكرد جنسي در زنان مبتال به ديابت نوع انجام شده است.
انجام شد كه به يك بيمارستان دانشگاهي در ساري، ايران در سال  2زن بيمار مبتال به ديابت نوع  150توصيفي حاضر در ميان - مطالعه مقطعي روش:
سال، نداشتن مشكل مرتبط با سالمت  18-65مراجعه كرده بودند. معيارهاي ورود به مطالعه شامل جنسيت زن، مبتال به ديابت مليتوس نوع دو،  2012

مليتوس بوده است. هيستركتومي و اوفركتومي دو طرفه، بارداري، وجود اختالل جنسي مداوم در همسر، وجود اختالالت جنسي قبل از  به جز ديابت
با استفاده از  شاخص عملكرد جنسي زنان،  ها دادهايجاد ديابت مليتوس و مصرف داروهاي مخدر روان گردان از معيارهاي خروج اين مطالعه بوده است. 

اضطراب و افسردگي بيمارستاني و پرسشنامه جمعيت شناختي شامل سن، نوع درمان ديابت، شغل، تعداد فرزندان و وضعيت اقتصادي  مقياس
  با استفاده از آزمون توصيفي و تحليلي انجام شد. SPSSبا نرم افزار  ها دادهگرديد. تجزيه و تحليل  آوري جمع
اضطراب را بر اساس مقياس اضطراب و افسردگي بيمارستاني  ها آناز  ٪7/96درصد از زنان عالئم افسردگي و  7/58نتايج مطالعه نشان داد كه  :ها يافته

درصد از اين بيماران مبتال به اختالل عملكرد جنسي بودند. نتايج مطالعه نشان  8/78گزارش كردند. همچنين بر اساس شاخص عملكرد جنسي زنان، 
ي كه شيوع افسردگي طور به) P<0/002كننده ي اختالل عملكرد جنسي در بيماران مبتال به ديابت بوده است ( ينيب پيشداد كه افسردگي تنها عامل 

است. همچنين هيچ رابطه اي بين اختالل عملكرد جنسي و مشخصات جمعيت  شده گزارش%  3/65در بيماران ديابتي مبتال به اختالل عملكرد جنسي 
 .شناختي بيماران ديابتي يافت نشد

كه زنان مبتال به ديابت از توجه و  شود ميبين اختالل عملكرد جنسي و افسردگي در بيماران مبتال به ديابت، پيشنهاد  دار معنيبا توجه به رابطه  بحث:
د تا در رسيدگي جدي تري در درمانگاهها و مركز آموزشي ديابت جهت بررسي عالئم افسردگي، اضطراب و اختالل عملكرد جنسي برخوردار گردن

  در نظر گرفته شود.  پزشك روانصورت وجود اين اختالالت، اقدامات ضروري جهت ارجاع اين بيماران به 
  ديابت، افسردگي، اختالل عملكرد جنسي، زنان :ها كليدواژه
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