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Abstract 

Introduction: sexual dysfunction is one of the impacts created following cancer. Several factors 

affected in improving or exacerbating sexual function. This study aimed to assess predictive 

factors of sexual function in women with gynecologic cancer. 

Methods: In this descriptive cross-sectional study (during January to June, 2016), 800 patients 

with gynecologic cancers were recruited from two hospital affiliated to Qazvin University of 

Medical Sciences by convenience sampling method. Data were collected using demographic 

questionnaire and Rosen sexual function index. In order to the data analysis, descriptive (e.g the 

mean and standard deviation for continuous data, and the number (percentage) for qualitative/ 

nominal variables and inferential statistics like multiple linear regression analysis were done. 

Statistical analysis was performed using SPSS-PC (v.22). 

Results: The mean score of sexual function among gynecologic cancer patients reported 18.88 

±.36 (CI95: 18.17-19.59) that showed low level of sexual function. The results of the linear 

regression model showed that duration of disease (β = -.107, p =.001), stage of the cancer (β = -

.908, p =.004), type of treatment (β =.563, p =.005), and social protection (β=.341, p=.001) can 

significantly predict women`s sexual function.  

Conclusion: Considering the results of present study four factors including duration of disease, 

stage of cancer, type of treatment and social support proposed the predictive factors of sexual 

function in women with gynecological cancer. So, it is suggested to perform educational programs 

through media and health care centers in order to promote the awareness of patients, families, 

illness perception, and as the whole population.  
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 های عملکرد جنسی در مبتالیان به سرطان ژنیکولوژیکبینی کنندهپیش
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 چکیده

ی متعددی بر بهبود و یا تشدید عملکرد شود. فاکتورهااختالل در عملکرد جنسی یکی از اثراتی است که متعاقب با سرطان ایجاد می :مقدمه

 جنسی مؤثر هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل پیشگویی کننده عملکرد جنسی در زنان مبتال به سرطان ژنیکولوژیک انجام شد. 

آموزشی  ژنیکولوژیک از دو مرکزهای بیماران مبتال به سرطان از نفر 800 ،(1395 ماه خرداد تا بهمن) مقطعی -توصیفی مطالعه این در روش کار:

 اطالعات پرسشنامه از استفاده با هاداده. کردند شرکت مطالعه در در دسترس گیرینمونه روش به  و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین

)مانند میانگین  توصیفی هایشاخص از هاداده تحلیل و تجزیه منظور به. شدند آوریجمع دموگرافیک و شاخص عملکرد جنسی روزن و همکاران

 .شد استفاده رگرسیون خطی مدل جمله از تحلیلی اسمی( و /کیفی متغیرهای برای( درصد) تعداد و پیوسته، کمی هایداده برای معیار انحراف و

 انجام شد. 22نسخه  SPSS افزارتجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم

گزارش شد که نشان  36/88±0/18( 95CI: 17/18-59/19های ژنیکولوژیک )جنسی زنان مبتال به سرطانمیانگین سطح عملکرد  :هایافته

(، p=107/0- =b ,001/0طول مدت ابتال به بیماری )نتایج حاصل از مدل رگرسیون خطی نشان داد  دهنده سطح پایین عملکرد جنسی بود.

تواند عملکرد ( میp=341/0=b ,001/0( و حمایت اجتماعی )p=563/0=b ,005/0(، نوع درمان )p=908/0- =b ,004/0مرحله سرطان )

 جنسی زنان را به طور معنی داری پیش بینی کند. 

توان دریافت که چهار متغییر طول مدت ابتال به بیماری، مرحله سرطان، نوع درمان و حمایت با توجه به نتایج مطالعه حاضر می گیری:نتیجه

های گردد برنامههای عملکرد جنسی در زنان مبتال به سرطان ژنیکولوژیک مطرح شدند. بنابراین پیشنهاد میبینی کنندهاجتماعی به عنوان پیش

ها و به صورت کل برای جامعه به های آنهای بهداشتی و درمانی به جهت لزوم ارتقا آگاهی بیماران، خانوادهها، پایگاهآموزشی از طریق رسانه
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