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 مقاله پژوهشي

 زنان سالمبا شده اژينوپالستي و راكي تانسكيمقايسه عملكرد جنسي زنان با 
  
  1 ، فديه حق اللهي2ي، شهرزاد شيخ حسن2، طاهره فروغي فر1، زينت قنبري*1افتخارا هره  ط
  ان، تهران، ايرتهرانـ درماني  و خدمات بهداشتي علوم پزشكي  دانشگاه،)عج (مركز تحقيقات بهداشت باروري وليعصر -1
  ـ درماني تهران، تهران، ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتيدانشكده پزشكي،  ،مامايي بخش زنان و -2

  
  چكيده

 عـدم توانـايي     ه دليـل  بـ )  راكـي تانـسكي    ـ  سندرم ماير (فقدان دو سوم فوقاني واژن       آپالزي رحم و   :زمينه و هدف  
باعـث توانـايي     ،)بازسـازي واژن  (و واژينوپالسـتي     شـود   موجب اضطراب و مـشكالت روانـي مـي         ، مقاربت انجام

بيماران فاقـد واژن     جنسيمقايسه عملكرد   بررسي و   به منظور   اين مطالعه   . گردد مقاربت و بهبود كيفيت زندگي مي     
اند، با زنان گروه كنتـرل        قرار گرفته   بدون گرافت  واژينوپالستيكه تحت عمل      راكي تانسكي  ـ  سندروم ماير به دليل   

  .انجام شد، سالم
هاي زنان بيمارستان     در درمانگاه بيماري   1383-1387 كه در سال     تحليلي توصيفي   در اين مطالعه   :روش بررسي 

 داشـتند   روش گذاشتن مولد بدون گرافـت      هب مورد زناني كه سابقه انجام واژينوپالستي        19 امام خميني انجام شد،   
جهت بررسـي   . مقايسه شدند  ه تناسلي از نظر عملكرد جنسي      بدون سابقه اختالالت و آنومالي دستگا      سالمزنان   با

اختالالت جنسي افـراد بررسـي و در دو          اختالالت جنسي اين افراد با استفاده از پرسشنامه عملكرد جنسي خانمها          
ر  آناليز شد و در آناليز توصيفي از ميانگين، انحراف از معياSPSS v.15اطالعات با نرم افزار  .گروه مقايسه گرديد

و سـطح    اسـتفاده گرديـد  Chi square ،T-test ،Mann-Whitneyهـاي   و درصد فراواني و در آناليز تحليلي از تست
 .  در نظر گرفته شد05/0كمتر از داري  معني

در مقايسه ميـل جنـسي، در افـراد بـا سـابقه واژينوپالسـتي               . بود سال   57/29±11/6ميانگين سني بيماران   :نتايج
 كه ميل جنسي در گـروه شـاهد بيـشتر           63/24±94/2 بود و در گروه شاهد،       84/22±5/2ده،ميانگين نمره كسب ش   

گـروه شـاهد    و   89/13±47/2برانگيختگي زناني كه سـابقه واژينوپالسـتي داشـتند،          ميانگين نمره   ). =033/0p(بود  
چنـين در مقايـسه     هم. دار نبـود    بود كه با وجود بيشتر بودن نمره در گروه شاهد اين تفـاوت معنـي               ±27/15 41/3

  .لوبريكاسيون، ارگاسم، رضايت جنسي و درد تفاوتي ميان دو گروه مشاهده نشد
تـر و قابـل قبـول در          كم عارضه  رسد روش واژينو پالستي بدون گرافت، يك روش نسبتاً         به نظر مي   :نتيجه گيري 

  .باشد هاي واژينوپالستي با گرافت مي مقايسه با روش
  

، راكي تانسكي، عملكرد جنسي، واژينوپالستي بدون FSFIتاندارد عملكرد جنسي زنان پرسشنامه اس :كليد واژگان
  .پيوند

مقايسه عملكرد . اللهي فديه  شهرزاد، حقيفر طاهره، شيخ حسن افتخار طاهره، قنبري زينت، فروغي :نحوه استناد به اين مقاله
، 4، شماره )1389 (11سال : نامه باروري و ناباروريفصل .جنسي زنان با راكي تانسكي واژينوپالستي شده با زنان سالم
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طاهره  :  مسئول مكاتبه *
افتخار، مركز تحقيقات بهداشت 

، )عج (باروري وليعصر
 ،)عج (بيمارستان وليعصر

مجتمع بيمارستاني امام خميني، 
تهران، خيابان كارگر شمالي، 

  ايران
 :رايا نامه

Eftekhar35@yahoo.com  
  22/2/89 :ريافتد

  12/4/89 :پذيرش

D
ow

nloaded from
 http://w

w
w

.jri.ir

http://www.jri.ir

