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FEMALE SEXUAL DYSFUNCTION AND EVALUATION

U nlike many other physiological side effects of
cancer treatment, sexual changes do not nec-

essarily improve over time, and may even increase
in severity.23,24 Treatments that helped patients
survive can cause physical and psychological diffi-
culties including problems with sexuality and
body image.25-29 There are temporary changes

such as alopecia or weight loss that affect sexual-
ity, as well as permanent changes such as scarring
or loss of a body part that can cause sexual dys-
function.30 Carelle et al31 found that female pa-
tients ranked body image among the most severe
side effects of chemotherapy treatment and placed
more emphasis on appearance and sexuality re-
lated side effects than did males. Additionally,
Schover et al32 found that the more types of can-
cer treatments a woman has, the more likely she
is to have sexual dysfunction.

ارزیابی ناتوانی جنسی در زنان
 ناتوانی جنسی در زنان و ارزیابی آن :بر خالف بسیاری از دیگر عوارض

 جانبی فیزیولوژیکی درمان سرطان ،تغییرات جنسی لزوما در طول
 زمان، بھبود یافته و حتی ممکن است افزایش آن نیز بوجود آید. درمان

 بیماران جھت کمک به زنده ماندن آنھا میتواند مشکالت جسمی
 روانی از جمله مشکالت با تمایالت جنسی و تصویر بدن بوجود آورد.
 تغییرات موقت مانند آلوپسی یا از دست دادن وزن وجود دارد که به

 تمایالت جنسی تاثیر گذاشته و ھمچنین تغییرات دائمی را از
 بخشھایی از بدن بوجود میاوردکه میتواند منجر به اختالل عملکرد

 جنسی شود. سارله و ھمکارانش در یافتند که بیماران زن تصویری از
 بدن با شدیدترین عوارض جانبی شیمی درمانی را داشته و تاکید
 بیشتری برظاھر و عوارض جنسی جانبی مرتبط با مردان را دارند.

 عالوه بر این چدور و ھمکارانش دریافتند که انواع بیشتری از سرطان
 در زنان می تواند در میان شود که بیشتر احتمال دارد منجر به اختالل

 عملکرد جنسی شود. با توجه به تحقیقات باسن اختالل عملکرد
 جنسی زنان شامل اختالالت مزمن و با میل وعالقه جنسی و

 اختالالت ذھنی و انگیختگیتناسلی و اختالل ارگاسم با ورودی حین
 مقاربت میشود. کولسمان گزارش میدھد که در ھنگام تعریف اختالل

 میل جنسی در زنان ،چرخه تغییرات ھنجاری و مدت رابطه باید به
 حساب بیاید. در جدول 1 فھرست انواع مختلفی از اختالالت عملکرد

 جنسی زنان بدست آمده است. کلیتون بر اھمیت شناسایی ماھیت
 شروع اختالل عملکردی تاکید داشته و ھمچنین به عنوان زمینه برای
 کمک به تعریف زیر گروه اختالل عملکردی اقدام میکند . میل جنسی
 ممکن است با کاھش یافتن ظرفیت تجربه ارگاسم کاھش یابد. که

 ممکن است یک اختالل جنسی و نه اختالل عملکردی باشد. بنکرافت
 و ھمکارانش نشان دادند که زنان ،بیشتر مستعد ابتال به مھار

 جنسی نسبت به مردان بوده و ھشدارھایی در مورد ناتوانی جنسی
 درزنان داده شده است. مراقبتھای بھداشتی پزشک باید با در نظر
 شکایات جنسی و اختالل عملکرد جنسی و یا اختالل جنسی به
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