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مقاله پژوهشی
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چکیده
زمینه و هدف :در ایران نیز طبق بررسیهای انجام شده ،یک سوم حاملگیها ناخواسته بوده است .ضد
بارداریهای تزریقی گزینههایی بیخطر و موثر برای جلوگیری از بارداری هستند اما اثرات آنها بر بعد
جنسی نیز مهم است .هدف از این مطالعه ،تعیین عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپولهای سیکلوفم،
مراجعهکننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهر تهران ،ایران سال،1392
است.
روش بررسی :این پژوهش یک مطالعه توصیفی -مقطعی است که بر روی  120زن استفاده کننده از
آمپول سیکلوفم مراجعهکننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که جهت
پیگیری روشهای جلوگیری از بارداری ،مراجعه میکردند ،انجام شده است .روش نمونهگیری به صورت
چند مرحلهای بوده است که بوسیله مصاحبه تکمیل شده است .پرسشنامهها شامل ،پرسشنامههای سالمت
عمومی ،عملکرد جنسی زنان و مشخصات دموگرافیک است .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی
یافتهها :نمره حیطه میل جنسی از سایر حیطهها کمتر بود .رگرسیون لجستیک نشان داد که کسانی که
تحصیالت باالتر از دبیرستان و نمره رضایت جنسی باالتری داشتهاند ،عملکرد جنسی مطلوبتری داشتهاند.
نتیجهگیری :زنان استفادهکننده از آمپولهای سیکلوفم ممکن است در حیطه میل جنسی دچار مشکل
شوند .کارکنان مراکز تنظیم خانواده باید آگاهی الزم در مورد آمپولهای سیکلوفم را در اختیار مددجویان
قرار دهند و آنان را از عوارض جانبی احتمالی جنسی مطلع نمایند.
واژههای کلیدی :عملکرد جنسی ،آمپول سیکلوفم ،زنان.

] [ Downloaded from zanko.muk.ac.ir on 2023-01-07

و رگرسیون لجستیک توسط نرم افزار  SPSS16استفاده شد .

زهره شیخان

مقدمه

موثر است .طبق گزارش مرکز سالمت آمریکا43 ،

برای سالمت مادر و کودک باشد زیرا تعداد زیادی از

دو درصد آنان قادر به رسیدن به مرحله ارگاسم نبوده-

آنها با روشهای خطرناک که سبب مرگ مادر یا

اند( .)6میزان اختالل عملکرد جنسی در زنان آلمانی 38

ناتوانی جسمانی وی میگردند ،خاتمه داده میشوند.

درصد گزارش شده است( .)7اختالل عملکرد جنسی

تقریباً  80میلیون از  210میلیون حاملگی در دنیا

در ترکیه  48/3درصد بوده است( .)8در اتریش 9/1

ناخواسته هستند .در ایران نیز طبق بررسیهای انجام

درصد زنان اختالل در میل جنسی 20 ،درصد اختالل

شده ،یک سوم حاملگیها ناخواسته بوده است .ضد

در تحریک جنسی 20 ،درصد اختالل در ارگاسم و

بارداریهای تزریقی گزینههایی بیخطر و موثر برای

 12/8درصد درد داشتهاند( .)9در مطالعه  Panzerو

جلوگیری از بارداری هستند .ترکیبات تزریقی

همکاران( )2006یک سوم زنان فاقد میل جنسی و یک

فرآوردههایی فوقالعاده موثر با اثر بخشی باال هستند،

چهارم آنان ارگاسم را تجربه نکردهاند( .)10در ایران

اما اثرات آنها قابل توجه است( .)1یکی از انواع ضد

میزان اختالت جنسی طیفی وسیع داشته و از میزان

بارداریهای هورمونی تزریقی ترکیبی ،سیکلوفم می-

 17/8درصد تا  74/6درصد ذکر شده است(.) 11- 13

باشد که میزان استفاده از آن رو به افزایش است( )2اثر

این مسئله چنان مهم بوده است که علت  88درصد

بخشی این روش در سال اول  99/8درصد است .در

طالقها را شامل میشده است( .)11بسیاری از

 70000زنی که در یک سال از آن استفاده کردهاند تنها

تحقیقات نشان دهنده این است که زنان بیش از مردان

 6مورد حامله رخ داده است( .)3منظور از آمپولهای

دچار اختالل در عملکرد جنسی میشوند( .)14در

سیکلوفم ،آمپولهای حاوی  25میلیگرم مدروکسی

حقیقت روابط جنسی در مرکز کیفیت زندگی زن قرار

پروژسترون استات و  5میلیگرم استرادیول سیپیونات

دارد که بازتابی از جنبههای حیاتی-روانی و اجتماعی

میباشد (ساخت شرکت ایران هورمون ،تهران ،ایران)

وی محسوب میشود( .)15مطالعات نشان میدهد،

که در فاصلههای یک ماهه تزریق و در مراکز بهداشتی

اثرات هورمونهایی که در روشهای جلوگیری از

تجویز میشود .این میزان اثر بخشی ،به اثر بخشی

بارداری بکار میروند ،بر عملکرد جنسی ضد و نقیض

حاصل از اعمال عقیم سازی زنان شباهت دارد(.)4

است( .)4برخی گزارشات از تاثیر هورمونها و برخی

روشهای پیشگیری از بارداری هورمونی تزریقی با اثر

دیگر از عدم تاثیر آنها حکایت دارد( 16و .)17بروز

بخشی باال هستند که به علت آسان بودن مصرف و عدم

اختالالت جنسی یکی از عوارض جانبی مهمی است

تداخل با مقاربت جنسی مطلوب تلقی میشوند.

که ممکن است در طی استفاده از روشهای هورمونی

هورمونهای جنسی نظیر استروژن و پروژسترون می-

جلوگیری از بارداری ،مشاهده شود که الگوی ثابتی در

توانند اثرات متفاوتی از طریق بافت واژن و سیستم

مورد اثرات جنسی روشهای جلوگیری هورمونی

عصبی مرکزی بر رفتارها و عملکرد جنسی زنان اعمال

وجود ندارد( .)18زنان استفاده کننده از روشهای

کنند(.)5

جلوگیری هورمونی دارای تجربیات مثبت ،منفی یا

از سوی دیگر بعد جنسی ،یکی از جوانب مهم

بدون اثر بر میل جنسی بودهاند( .)19در مطالعهای % 87

کیفیت زندگی است که بر جنبههای فیزیکی ،روانی

زنان بعلت عوارض عاطفی ،بدتر شدن سندرم قبل از

مجله علوم پزشکی زانکو /دانشگاه علوم پزشکی کردستان /تابستان 72-62 /1395

] [ Downloaded from zanko.muk.ac.ir on 2023-01-07

حاملگیهای ناخواسته میتوانند تهدیدی جدی

درصد زنان ،دارای عملکرد جنسی نامطلوب بودهاند.

بررسی عملکرد جنسی ....

قاعدگی ،کاهش میل و هیجانات جنسی مجبور به قطع

او ،در صورت تمایل فرد در پژوهش شرکت داده می-

روشهای جلوگیری هورمونی بودهاند( .)20در مطالعه-

شد .به زنان مورد پژوهش اطمینان داده شد که کلیه

ای دیگر علت عدم تداوم روشهای جلوگیری

اطالعات آنها محرمانه بوده و در صورت تمایل آنها در

هورمونی ،اختالل در مقاربت بوده است( .)21در حال

اختیارشان قرار میگیرد .همچنین زنان جهت شرکت

حاضر روشهای موثری برای تنظیم قدرت باروری

در مطالعه آزاد بوده و در هر لحظه از پژوهش می-

وجود دارند ،اما هیچکدام از این روشها بطور قطعی

توانستند از آن خارج شوند .بعلت تاثیری که اضطراب

فاقد عوارض نیستند .در انتخاب یک روش ضد

و افسردگی بر عملکرد جنسی دارد ابتدا پرسشنامه

بارداری زنان با چالشهای زیادی از جمله منافع و

سالمت عمومی تکمیل شد .روش نمونهگیری مبتنی بر

اثرات جانبی آن روبرو هستند( .)22هر چند که

هدف و به صورت چند مرحلهای انجام شد .تمامی

سیکلوفم در ایران مدت کوتاهی است که در دسترس

مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید

قرار گرفته است اما نتایج متناقضی در مورد عوارض

بهشتی به چهار منطقه شمال ،جنوب ،غرب و شرق

جانبی این فرآورده وجود دارد .ضد بارداریهای

تقسیم شدند .سپس بطور تصادفی از هر منطقه ،دو

تزریقی زنان را در معرض عوارض متعدد و مرگ و میر

مرکز بهداشتی انتخاب گردید .پژوهشگر به مراکز

ناشی از بارداریهای ناخواسته حفاظت میکنند اما

بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اثرات آنها بر سایر ابعاد زندگی زنان قابل تامل است

شهر تهران مراجعه و زنان واجد شرایط را در پژوهش

که یکی از ابعاد مهم زندگی زنان ،بعد جنسی است.

شرکت داد .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده

هدف از این مطالعه ،بررسی عملکرد جنسی زنان

است که از طریق مصاحبه توسط پژوهشگر تکمیل

استفاده کننده از آمپولهای سیکلوفم ،مراجعهکننده به

گردید .معیارهای ورود به پژوهش عبارت بودند از:

مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید

ایرانی بودن ،حداقل  3ماه از آمپول سیکلوفم استفاده

بهشتی شهر تهران ،ایران سال  1392است.

کرده باشند ،در وضعیت شیردهی نباشند ،عدم اعتیاد
زنان و همسرانشان به مواد مخدر ،عدم ابتال زنان و

روش بررسی

همسرانشان به بیماری روانی شناخته شده ،عدم استفاده

این پژوهش یک مطالعه توصیفی -مقطعی است

از داروهای ضد افسردگی توسط زنان و همسرانشان،

که با جمعیت هدف  120زن استفاده کننده از آمپول

زندگی زنان مورد مطالعه از  6ماه قبل از انجام پژوهش

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که جهت پیگیری

بمنزله بحران در زندگی آنها باشد مانند مرگ یک

روشهای جلوگیری از بارداری ،مراجعه میکردند،

عزیز ،بیماری صعبالعالج در اعضای خانواده ،تغییر

انجام شده است .تعداد  124نفر در این پژوهش ثبت نام

محل زندگی ،بازنشستگی همسر ،از دست دادن شغل

کردند که  4نفر بعلت شیردهی و عدم مراجعه حذف

فرد یا همسر وی ،رخ نداده باشد .در صورت داشتن هر

شدند .شرط اول شرکت در پژوهش ،پس از توجیه

یک از موارد فوق از مطالعه حذف میشدند .ابزار این

طرح و تبیین اهداف و اخذ رضایتنامه از زن و همسر

مطالعه شامل پرسشنامه سالمت عمومی حاوی  28سوال

-Cyclofem

1

بوده که در مقیاس لیکرت تنظیم شده بود .در صورت
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سیکلوفم 1مراجعهکننده به مراکز بهداشتی وابسته به

دارای روند معمول بوده و اتفاق یا حادثه خاصی که

زهره شیخان

احراز نمره  22و بیشتر از آن زنان شرکتکننده در

سن ازدواج آنها  19/58±3/66سال بوده و میانگین

پژوهش حذف میشدند( .در این پژوهش تعداد  11نفر

مدت ازدواج آنها  8/70±4/89بوده است 97/5 .درصد

نمره بیش از  22کسب کرده و از مطالعه حذف شدند).

از زنان استفاده کننده از سیکلوفم اولین ازدواج آنها و

پرسشنامه دوم ،پرسشنامه عملکرد جنسی زنان بود که

در  96/7درصد راضی به ازدواج بودهاند .میانگین سنی

در تحقیقات مختلف از آن استفاده شده است و بر

اولین قاعدگی آنها  12/12 ± 3/84سال بوده است.

مبنای شاخص عملکرد جنسی زنان 2طراحی شده است.

 79/2درصد زنان دارای  1-2حاملگی بوده و 75

این پرسشنامه حاوی  19سوال  5گزینهای ( )0-5بوده

درصد آنها سقطی نداشتهاند 85 .درصد زنان وضعیت

که وضعیت میل جنسی ( 2سوال) ،بر انگیختگی (4

قاعدگی منظم داشته و در  100درصد موارد نحوه

سوال) ،خیس شدن واژن ( 4سوال ) ،ارگاسم (3

آشنایی با سیکلوفم را از کارکنان مراکز بهداشتی –

سوال) ،درد ( 3سوال) و رضایت از عملکرد جنسی (3

درمانی داشتهاند 86/7 .درصد از روش سیکلوفم

سوال) است که در مقیاس لیکرت طراحی شده و

رضایت داشته و  15/8درصد زنان دچار عوارضی از

عملکرد جنسی را در  4هفته گذشته ارزیابی میکند.

این روش شدهاند که بیشترین آن لکه بینی 3بوده است.

حداکثر نمره  36بوده و نمره کمتر از  ،28بیانگر

اکثریت زنان ( 78/3درصد) اتاق خواب خصوصی

عملکرد جنسی نامطلوب است .در هر حیطه نیز باالترین

داشته و  100درصد سیگار نمیکشیده و الکل مصرف

امتیاز  6بود .جهت اعتبار این پرسشنامه از اعتبار محتوی

نمیکردند .از زنان مورد تحقیق خواسته شد به میزان

و جهت همسانی درونی از ضریب آلفا کرونباخ استفاده

رضایت جنسی خود از  0-20نمره دهند 81/6 .درصد

شد ( .)α=0/81برای پایایی پرسشنامه عملکرد جنسی از

زنان نمره  15-20را به روابط جنسی خود داده بودند.

آزمون مجدد به فاصله  10روز استفاده شد ).(r=0.83

زنان استفاده کننده از آمپول سیکلوفم در  %65/8دارای

پرسشنامه دیگر حاوی مشخصات دموگرافیک با 33

عملکرد جنسی مطلوب بودند .توزیع فراوانی مطلق و

سوال بود .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار

نسبی حیطههای جنسی درزنان مورد پژوهش در جدول

توصیفی و رگرسیون لجستیک توسط نرم افزار

 1نشان داده شده است .از رگرسیون لجستیک برای

 SPSS16استفاده شد .در تمام آزمونهای بکارگرفته

ارتباط متغیرها با عملکرد جنسی استفاده شد که در

شده ،حداقل سطح معنیداری 0/05 ،در نظر گرفته شد.

جدول  2نشان داده شده است.

تعداد  120نفر در این پژوهش شرکت نمودند.
میانگین سنی زنان استفاده کننده از سیکلوفم
 28/26±5/08سال بود .اکثریت زنان ( 60درصد)
دارای تحصیالت در حد دبیرستان بودند .شغل اکثر
آنان ( 95/8درصد) خانهدار بوده است .میانگین مدت
استفاده از سیکلوفم  26/12±15/26ماه بود .میانگین
Female Sexual Function Index (FSFI)-2

-Spotting

3
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یافتهها

بررسی عملکرد جنسی ....

جدول :1توزیع فراوانی مطلق و نسبی عملکرد جنسی و حیطههای آن در زنان مورد پژوهش
حیطه های جنسی

میل

بر انگیختگی

نرم و خیس شدن واژن

ارگاسم

رضایت

درد

عملکرد جنسی

نمرات

جمع

تعداد

درصد

کمتر از 4

98

81/6

4-6

23

18/4

کمتر از 4

50

41/7

4-6

70

58/3

کمتر از4

28

23/3

4-6

92

76/7

کمتر از4

21

17/5

4-6

99

82/5

کمتر از4

13

10/8

4-6

107

89/2

کمتراز4

5

4 /2

4-6

115

95/8

کمتراز28

41

34/2

28-36

79

65/8

میانگین و انحراف معیار

تعداد

درصد

120

100

120

100

120

120

120

3/4± 0/8

4/2 ±0/9

5/0 ± 1/2

100

5/9±1/0 4

100

5/2 ±0/9

100

5/8 ±0/8
120

100

120

100

29/5 ± 4/2

جدول  :2رگرسیون لجستیک عملکرد جنسی زنان استفاده کننده از آمپولهای سیکلوفم با متغیرهای فردی و باروری
عملکرد جنسی و حیطه های

حد باال

1/52

19/89

آن
میل
نمره رضایت جنسی

25/78

%95

0/04

برانگیختگی
نمره رضایت جنسی

1/60

1/08

1/31

%95

0/006

عوارض جانبی سیکلوفم

0/00

0/25

0/50

%95

0/018

خیس و نرم شدن واژن
نمره رضایت جنسی
سن اولین قاعدگی

2/19

1/13

1/58

%95

0/002

5/44

1/17

2/52

%95

0/03
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حد پایین

نسبت شانس
)(OR

حدود اطمینان

P Value

زهره شیخان

ارگاسم

3/96

نمره رضایت جنسی
عوارض جانبی سیکلوفم

1/35

2/31

%95

0/02

0/10

0/30

%95

0/001

6/63

0/99

2/56

%95

0/002

0/61

0/03

0/14

%95

0/04

5/42

1/70

3/04

%95

0/001

0/94

رضایت
نمره رضایت جنسی
عملکرد جنسی کل
تحصیالت
نمره رضایت جنسی

بحث و نتیجه گیری

میل 35/9 ،درصد در حیطه برانگیختگی 40/9 ،درصد

محققین مطالعهای در مورد عملکرد جنسی در

در حیطه نرم و خیس شدن واژن 42/7 ،درصد در حیطه

آمپولهای سیکلوفم نیافتند اما سازمان جهانی بهداشت

ارگاسم 45 ،درصد در حیطه رضایت و  42/9درصد در

( )23و  )24( Lande & Richeyگزارش نمودند که

حیطه درد مشکل داشتهاند .در مطالعه  Cayanو

آمپولهای سیکلوفم هیچگونه تاثیری بر روابط جنسی

همکاران ( )28میزان اختالل عملکرد جنسی 46/9

زنان استفاده کننده از آن ندارد .در بسیاری از مطالعات

درصد ذکر شده است .میزان اختالل در حیطه میل

نقش هورمونهای جنسی بر عملکرد جنسی نامشخص

 60/3درصد 43 ،درصد در حیطه برانگیختگی38 ،

بوده (21و18و )26و تحقیقات بیشتری را در این زمینه

درصد در حیطه نرم و خیس شدن واژن 45/8 ،درصد

طلب میکند.

در حیطه ارگاسم 38 ،درصد در حیطه رضایت و 36/8
از هیپوفیز است در

آنان به مسائل جنسی سبب گوناگونی آمارها شده

نتیجه میزان  SHBGافزایش مییابد .در کاهش میل

است .ممکن است مشکالت جنسی مرتبط با روشهای

با  SHBGباند شده و

جلوگیری از بارداری هورمونی پاسخهای فیزیولوژیک

تستوسترون آزاد کاهش مییابد .این روند با افزایش

متفاوت به سطح هورمونها باشد بطوریکه در بعضی

استروژن تشدید میشود ( .)27در این مطالعه 81/6

جوامع میزان مشکالت جنسی کمتر از سایر جوامع

درصد زنان در حیطه میل 41/7 ،درصد در حیطه

است ( .)29حیطههای میل ،برانگیختگی ،خیس و نرم

برانگیختگی 23/3 ،درصد در حیطه نرم و خیس شدن

شدن واژن ،ارگاسم و رضایت و عملکرد جنسی کل با

واژن 17/5 ،درصد در حیطه ارگاسم 10/8 ،درصد در

نمره رضایت جنسی که زنان به رضایت جنسی شان

حیطه رضایت و  4/2درصد در حیطه درد کمتر از نمره

داده بودند ارتباط داشت .در پژوهشهای Sepahriyan

 4را کسب کردهاند .در پژوهش  Schaffirو همکاران

( )13و Chedrauiو همکاران ( )30نیز بین رضایت از

( ،)18کمترین نمره عملکرد جنسی در حیطه میل بوده

روابط جنسی با اختالل عملکرد جنسی ارتباط آماری

کردن رها سازی  LHو FSH

جنسی میزان تستوسترون

است اما در پژوهش

)8( Oksuz & Malhan

معنیدار وجود داشت.

کمترین نمره عملکرد جنسی به حیطه نرم و خیس شدن

در این مطالعه اثراتی که سیکلوفم بر عملکرد

واژن تعلق گرفته است و  48/3درصد زنان در حیطه

جنسی گذاشته است بیشترین میزان آن در حیطه میل
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یکی از مکانیسمهای سیکلوفم ساپرس یا متوقف

درصد در حیطه درد بوده است .تنوع جوامع و نگاه

بررسی عملکرد جنسی ....

است .سیکلوفم همانند قرصهای ترکیبی جلوگیری از

دارد .طبق مطالعه  Jacobucciو همکاران ( )2تعدادی

بارداری حاوی استروژن و پروژسترون است که می-

از زنان استفاده کننده از سیکلوفم به علت این عارضه از

تواند سبب افزایش  SHBGو کاهش تولید

ادامه این روش خودداری کردند ( .)2کمالیفرد و

آندروژنهای تخمدانی شود .کاهش تستوسترون آزاد

همکاران ( )35مهمترین علت قطع در استفاده کنندگان

منجر به کاهش میل جنسی میشود .تخمدانها و غدد

سیکلوفم را تغییرات قاعدگی گزارش کردند که بیشتر

فوق کلیوی حدود نیمی از تستوسترون در گردش را

این تغییرات به صورت قطع قاعدگی و لکه بینی بود.

تولید میکنند و نیم دیگر از تبدیل استروئیدهای

علیرغم تحقیقات زیادی که انجام شده است هنوز

محیطی حاصل میشود .بیشترین میزان تستوسترون در

مکانیسمهای بروز اختالالت جنسی در روشهای

گردش متصل به  SHBGو آلبومین است که باعث

جلوگیری هورمونی ناشناخته بوده و قادر به پیش بینی

فعالیت  2-1درصدی تستوسترون آزاد میشود (.)31

آنها برای همه زنان نیستیم )36( Basson .معتقد است

 Schaffirو همکاران ( )18میگویند ،تاثیر هورمونها

حتی با وجود عالئم اختالل جنسی ،با افزایش آگاهی و

بر عملکرد جنسی نامعلوم است .میل جنسی ممکن

اطالعات در این زمینه میتوان روابط جنسی خوشایندی

است همچنانکه تحت تاثیر عوامل بیولوژیکی قرار

را برای زنان رقم زد .این مطالعه نشان داد که

گیرد ،متاثر از عوامل روانی و فرهنگی باشد.

هورمونهای جنسی نمیتوانند ضرورتاً بر عملکرد جنسی

عوامل بسیاری بر عملکرد جنسی موثر است.

موثر باشند و یا تنها عاملی نیستند که بر عملکرد جنسی

مطالعات نشان میدهد که بین عملکرد جنسی و

اثرگذار باشند .عوامل موثر بر عملکرد جنسی ابعاد

سازگاری زناشویی ارتباط متقابل مثبت وجود دارد .در

وسیعی داشته و جنبههای روانی ،محیطی ،بیولوژیکی،

حقیقت روابط جنسی ،شکل دهنده بخشی از ادراکات

فرهنگی و روابط بین فردی بر آن موثر است .مولفین

زوجین از یکدیگر است که موجب تداوم ازدواج می-

تحقیقات بیشتری را در زمینههای فرهنگی متفاوت

شود .این ادراکات موجب تطابق زوجین در روابط

پیشنهاد میکنند .در این پژوهش اختالالت عملکرد

جنسیشان میشود (.)32

جنسی همسران مورد مطالعه قرار نگرفته است .یکی از

زن ارتباط آماری معنیداری داشت .این ارتباط در

وضعیت سالمتی او میباشد Jiann .و همکاران ()37

مطالعه  Chedrauiو همکاران ( )30نیز دیده شد .حیطه-

اظهار میدارند که با افزایش سن همسر ،اختالالت

های برانگیختگی و ارگاسم با داشتن عوارض سیکلوفم

نعوظی و انزالی افزایش یافته و خستگی روزانه و کار با

ارتباط آماری معنیداری داشت .در مطالعات چند

استرس میتواند بر عملکرد جنسی مردان و بالطبع زنان

ملیتی که توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شده

موثر باشد.

است ،فقط  2/3درصد زنان بعد از یک سال مصرف

نتیجه گیری

سیکلوفم دچار آمنوره شدند که با مطالعه  Ruminjoو

آنچه مسلم است امور جنسی یکی از نیازهای

همکاران ( )33همخوانی دارد .شایعترین عارضه در

فیزیولوژیک است که بر سالمتی انسان موثر است.

زنان استفاده کننده از سیکلوفم اختالالت قاعدگی بود

اختالالت عملکرد جنسی میتواند توانمندیها و

که با مطالعه  Guazzelliو همکاران ( )34همخوانی

خالقیتهای فرد را کاهش دهد .روابط جنسی در
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در این پژوهش عملکرد جنسی کل با تحصیالت

عوامل موثر بر عملکرد جنسی زنان ،سن همسر و

زهره شیخان

مرکز کیفیت زندگی زنان قرار دارد .هر چند در این

به الکل ،سیگار و مواد مخدر که ممکن است به دالیل

مطالعه در زنان استفاده کننده از سیکلوفم ،حیطه میل

فرهنگی و اجتماعی ،بیان نشده باشد ،شرم و حیای زنان

جنسی نمره کمتری از سایر حیطهها کسب نمود اما باید

مورد پژوهش در مورد اظهار مسائل جنسی و عدم

به این مطلب نیز اذعان داشت که تمامی روشهای

اطالع از اختالالت جنسی همسر بوده است .بطور کل

جلوگیری از بارداری دارای عوارض متعددی هستند

میتوان اظهار کرد که هر یک از روشهای هورمونی

که ممکن است بر ابعاد کیفیت زندگی زنان که یکی از

ممکن است بر پاسخهای جنسی موثر باشد .از وظایف

آنها حیطه جنسی است اثرگذار باشند .آگاهی و اطالع

کارکنان بهداشتی است که در هنگام ارائه روش

از تاثیر روشهای جلوگیری از بارداری بر پاسخهای

سیکلوفم باید از اثرات و عوارض جانبی آن مددجویان

جنسی منجر به تطبیق زنان با این عارضه شده و میتواند

را آگاه نموده بخصوص در مورد اثرات آن بر ابعاد

سبب تقویت سایر عوامل اثرگذار بر بعد جنسی شود.

جنسی اطالعات الزم را در اختیار آنان قرار دهند.

سالمت زنان یعنی سالمت خانواده که تضمینکننده
سالمت جامعه است .کارکنان بهداشتی باید در هنگام
معرفی روشهای هورمونی جلوگیری بر عوارض
جانبی احتمالی آنها بر عملکرد جنسی تاکید نموده تا
عالوه بر پیشگیری از پیامدهای منفی مثل بروز بارداری
ناخواسته با افزایش آگاهی سبب ارتقای کیفیت روابط
جنسی و رضایتمندی جنسی بیشتر شوند.

تشکر و قدردانی
این پژوهش حاصل طرح مصوب شماره /7-105ع-ر
مورخه  92/12/20با کد اخالق sbmu.rec.1392.593
مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تهران ،ایران میباشد .پژوهشگران مراتب سپاس و
تشکر خود را از مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران و کلیه زنان شرکتکننده

محدودیتهای پژوهش

محدودیتهای این پژوهش عدم اندازهگیری میزان

در این پژوهش اعالم میدارتد.

تستوسترون ،اعتیاد زنان مورد پژوهش یا همسران آنها
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Abstract
Background and Aim: Over one third pregnancy is unwanted in Iran. Injectable
contraceptives is safe and effective contraception that an important aspect of women’s life
is sexuality. This study aimed to ass’s sexual function of women using Cyclofem presenting
to health centers affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences in Tehran, Iran
in 2013.
Material and Method: This cross-sectional study was conducted on 120 women in health
centers in Tehran, Iran. They were selected by multistage sampling. A questionnaire
completed by interviewing that included 3 parts: GHQ test ,Female Sexual Function Index
(FSFI) and demographic variables .Data was analyzed by SPSS 16 and descriptive
statistical and logistic regression were used .)
Results: Score of sexual desire lower than other sexual dimensions. Logistic regression
showed women with high education and high scores from sexual satisfaction had better
sexual function than others (P<0.05).
Conclusion: Women who used Cyclofem may be problem in desire dimension probably.
Health provider should present information related to Cyclofem in clients and aware them
about side effects of Cyclofem.
Keywords: Sexual function, Cyclofem, Women.
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