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 چکیده   

 نوزاد از مراقبت مانند زااسترس عوامل از برخی خوابی، خستگی، بیتغییرات هورمونی دوران شیردهی،  :هدف و نهیزم

 عملکرد گوش بر فشاری طب تأثیر بررسی هدف با حاضر مطالعهشند. فی بر عملکرد جنسی زنان داشته بامن یرتأث توانند می

 شده است. انجام شیرده زنان جنسی

تا اسفند  98 بود که در بازه زمانی مهربا گروه کنترل همزمان  تصادفی بالینی کارآزمایی یک مطالعه این : هاروش و مواد

به صورت ماه تا یک سال بعد از زایمان بودند که  6شیرده در فاصله بین خانم  76کنندگان پژوهش، مشارکت. انجام شد 98

طب فشاری  تخصیص یافتند.نفر(  38مداخله ) ونفر(  38) کنترل گروه دو متعادل چهارتایی در تصادفی با روش بلوک بندی

هایی مشابه گروه مداخله به تگروه کنترل ویزی .شد اجراجلسه با فواصل چهار روزه  ۱0 برای گروه مداخله طی گوش

با استفاده از شاخص عملکرد  عملکرد جنسی بود که در هر دو گروهدریافت کردند. پیامد اصلی مطالعه،   shamتصور

به زنان تعداد دفعات مقاربت  و کیفیت زندگی جنسی یابی شد.بالفاصله، یک و دو ماه پس از اتمام مداخله ارز جنسی زنان

 Repeated Measureهای مکرر )واریانس اندازهکوآنالیز  از استفاده با هاداده .ارزیابی شد عنوان پیامد ثانویه

ANCOVA گرفت قرار لیتحل و هیتجز مورد  05/0( در سطح معنی داری. 

نمره نسبت به  8اوریکولوتراپی با افزایش میانگین نمرات عملکرد جنسی گروه مداخله به میزان مداخله با روش  :هاافتهی

 بالفاصله، رابطه نیا اثر اندازه یبررس بعالوه(. p<00۱/0گروه کنترل، بالفاصله، یک و دو ماه بعد از مداخله همراه بود )

 57/۱ و 0۱/2 ،8۱/۱ بیترت به کوهن ید روش به شده استاندارد نیانگیم اختالف از استفاده مداخله با از بعد ماه دو و کی

 در مداخله نیا بزرگ اثر اندازه از نشان بود. هر دو 385/0 و 507/0 ،487/0  بیترت به ینسب اسکوئر اتابراساس  و

نمره  ۱3 بعالوه افزایش میانگین نمرات کیفیت زندگی جنسی گروه مداخله به میزان. داشت زنان یجنس عملکرد یارتقا

(00۱/0>pو )  بار، نسبت به گروه  3تا  2همچنین افزایش میانگین تعداد دفعات مقاربت در ماه در گروه مداخله به میزان

از نظر بالینی هم جنسی و دفعات مقاربت زندگی (. قابل ذکر است که تغییرات عملکرد و کیفیت p<00۱/0کنترل بود )

 معنی دار بود. 

 شود.  شیردهزنان  عملکرد و کیفیت زندگی جنسی تواند باعث بهبودطب فشاری گوش میمداخله  :یریگجهینت

 نانز یجنس یزندگ تیفیکشیردهی، طب فشاری گوش، عملکرد جنسی،  :هادواژهیکل
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Abstract 

Background and Aim: Hormonal changes during breastfeeding as well as fatigue, insomnia and 

some other stressors such as baby care can have a negative impact on women's sexual function. 

The aim of this study is to investigate the effect of ear acupressure on sexual function of lactating 

women. 

Materials and Methods: This study was a randomized clinical trial with a sham parallel control 

group that was performed between October 2019 and March 2020. Participants in the study 

included 76 lactating women between 6 months and one year after delivery who were randomly 

assigned to the control groups (n = 38) and intervention (n = 38) by simple block randomisation 

method. Ear acupressure was performed for the intervention group in 10 sessions at four-day 

intervals. The control group received sham-like visits to the intervention group. The main 

outcome of the study was sexual function, which was assessed in both groups using the female 

sexual function index immediately, one and two months after the intervention. Women's sexual 

quality of life and the number of sexual intercourses were also assessed as a secondary outcome. 

Data were analyzed using repeated measures analysis of covariance (Repeated Measure 

ANCOVA) at a significance level of 0.05 . 

Results: The intervention with auriculotherapy method was associated with an increase in the 

mean sexual function scores in the intervention group by 8 points compared to the control group, 

immediately, one and two months after the intervention (p <0.001). In addition, the effect size of 

this relationship was evaluated immediately, one and two months after the intervention, using the 

standardized mean difference of Cohen's method, 1.81, 2.01 and 1.57, respectively, and based on 

the relative e-square was 0.487, 0.507 and 0.385, respectively. Both showed the magnitude of the 

great effect of this intervention on the promotion of female sexual function. In addition, the mean 

score of sexual quality of life in the intervention group was 13 points (p <0.001) and also the 

mean increase in the number of sexual intercourses per month in the intervention group was 2 to 

3 times compared to the control group (p <0.001) . It is noteworthy that changes in sexual 

function and quality and frequency of intercourse were also clinically significant. 

Conclusion: Ear acupressure intervention can improve the performance and sexual quality life of 

lactating women. 

Keywords: Ear Acupressure, Sexual Function, Breastfeeding, Women's Sexual Quality of Life 


