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Abstract
Introduction: Cardiovascular diseases is one of the main causes of mortality in the world. Coronary artery
disease is one of the cardiovascular diseases that affects the sexual function of this patients. This study was
performed to evaluate the sexual function of patients before and after coronary artery bypass graft surgery.
Methods: This cross-sectional study was performed on 90 patients undergoing coronary artery bypass graft
surgery in the two military Hospitals, Iran. In this research the international index of erectile function before
and after two months after cardiac surgery was used for data gathering.
Results: The mean of total sexual function before surgery was 13.43 and 2 months after surgery was 6.93.
Also, sexual function was decreased significantly in the areas of erectile function, orgasmic function, sexual
desire, and satisfaction with intercourse and marital satisfaction after surgery.
(P < 0.001).
Conclusions: Probably due to the complications of surgery sexual function decreased in the short term.
Therefore, in order to study more precisely, longitudinal studies are recommended to evaluation of this
concept.
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مقدمه :بیماریهای قلبی عروقی یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در جهان می باشد .بیماری کرونری قلب یکی از بیماریهای قلبی-
عروقی است که سبب تاثیر بر عملکرد جنسی در مبتالیان می گردد .این تحقیق با هدف بررسی عملکرد جنسی در بیماران قبل و
بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر انجام شد.
روش کار :این مطالعه به صورت مقطعی در  38بیمار کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستانهای بقیه ا(..عج) و قلب
جماران تهران انجام شد .در این پژوهش از پرسشنامه اختصاصی شاخص بین المللی عملکرد نعوظ قبل و دو ماه بعد از جراحی قلب
استفاده شده است.
یافتهها :میانگین نمره کل عملکرد جنسی قبل از عمل جراحی  13/23و دو ماه بعد از عمل جراحی  1/33بوده است .همچنین عملکرد
جنسی در حیطه های عملکرد نعوظی ،عملکرد ارگاسمیک،میل جنسی ،رضایت از مقاربت و رضایت زناشویی قبل از عمل نسبت به بعد
از عمل کاهش معنی دار داشته است (.)P > 8/881
نتیجه گیری :احتماال به علت عوارض جراحی عملکرد جنسی در کوتاه مدت دچار افت می شود .بنابراین جهت بررسی دقیق تر
مطالعات طولی جهت بررسی این مفهوم توصیه می گردد.
کلیدواژهها :عمل جراحی پیوند عروق کرونر ،عملکرد جنسی ،پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظ
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
طوالنی تر کردن عمر بیماران مبتال به بیماری عروق کرونری انجام می
گردد .نزدیک به  101888مورد عمل جراحی قلب باز ساالنه در آمریکا
انجام می شود و در استرالیا نیز ساالنه  48888مورد عمل جراحی قلب
باز انجام می گردد [ .]2در ایران نیز بالغ بر  38هزار جراحی قلب باز در
سال در مراکز مختلف درمانی صورت می گیرد که تعداد زیادی از آنها
جراحی بای پس عروق کرونر است [ ]1 ,5پس از اعمال جراحی عروق
کرونر قلب ،مشکالت مختلف فیزیکی و روانی در بیماران مشاهده می
گردد که اساسا به خاطر ترس و اضطراب و بی حرکتی به وجود می آید
و از سویی به دنبال بروز این مشکالت ،کیفیت زندگی وابسته به سالمتی

بیماری های قلبی عروقی از جمله شایع ترین بیماری های مزمن،
مهمترین مشکل سالمتی و تهدید کننده زندگی بشر می باشد [ ]1و
سالیانه عامل مرگ و میر بیش از  11میلیون نفر در دنیاست و از این
تعداد  08درصد مرگ و میر سهم کشورهایی با درآمد متوسط و پایین
است [ .]4راههای مختلفی برای درمان بیماری های قلبی عروقی وجود
دارد که یکی از شایع ترین مداخالت در این موارد جراحی است [.]3
پیوند عروق کرونری ( CABG: Coronary Artery Bypass
 )Graftموثرترین روش درمان بیماران مبتال به بیماری عروق کرونری
بوده که با هدف بهبود کیفیت زندگی ،کاهش عالیم آنژین صدری و
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(ارضای نهایی) ،سوالهای  11-14در حیطه میل جنسی ،سوال های -0
 1-1در حیطه لذت از مقاربت و سوال های  12و  13رضایت از زناشویی
(کل عملکرد جنسی) را مطرح می کند .برای حیطه های  1گزینه ای
از راست به چپ ابتدا صفر و به ترتیب تا  5نمره در نظر گرفته می
شود .برای حیطه های  5گزینه ای نیز از راست به چپ از  1تا  5نمره
در نظر گرفته می شود [ .]43جهت اعتبار پرسشنامه  IIEFاین
پرسشنامه توسط دو نفر از متخصصین حوزه سالمتی به فارسی
برگردان شد و بعد از آن توسط تیم تحقیق هر دو ترجمه اجماع و
پرسشنامه اصالح شده استخراج شده است .همچنین جهت تعیین
پایایی ابزار از دو روش تعیین پایایی همسایی درونی به روش آلفای
کرونباخ و همچنین پایایی ثبات با تکنیک آزمون-بازآزمون استفاده شد.
نتایج نشان داد که همسانی درونی این پرسشنامه با آلفای  8/311تایید
شد و همچنین پایایی ثبات با  r = 8/30و  P > 8/881تایید
گردید.جهت رعایت نکات اخالقی از بیماران رضایت نامه آگاهانه اخذ
شده است .برای تجزیه و تحلیل آماری ،از نرم افزار SPSS-17استفاده
گردید .برای توصیف داده ها ،از آزمون تی زوجی استفاده شده است.
تاییدیه کمیته اخالق نیز به شماره /328/3/1232س توسط دانشگاه
علوم پزشکی بقیه اله (عج) اخذ شده است.

این بیماران مخدوش می گردد [ .]14-1جنبه های چند بعدی کیفیت
زندگی تحت تاثیر سالمت جسمی و روانی -روابط اجتماعی و اعتقادات
شخصی می باشد [ ]3و همچنین عملکرد جنسی به عنوان یکی از اجزاء
مهم کیفیت زندگی در بیماران با مشکالت قلبی مطرح است و سالمت
جنسی و عملکرد جنسی یکی از فاکتورهای رضایت از زندگی در این
بیماران است [ .]18 ,3تعداد زیادی از بیماران بعد از حمالت قلبی،
( PCI )PCI: Precutaneous Coronary Interventionو عمل
جراحی قلب باز  CABGو یا جراحی های دریچه دچار اختالل در
عملکرد جنسی می شوند [.]13
در این خصوص شیوع اختالل نعوظی ( ED: Erectile
 )Dysfunctionدر بیماران با اختالل عروق کرونر  21درصد [ ]12و
در بیماران با نارسایی احتقانی قلب ( CHF: Congestive Heart
 02 )Failureدرصد گزارش شده است [ .]15همچنین سن ،درمان
دارویی و ریسک فاکتورهایی شبیه به دیابت ،فشارخون ،هایپرلیپیدمی
و استعمال دخانیات باعث تخریب عملکرد جنسی و اختالل نعوظی می
شود که در اکثر افراد با عمل جراحی قلب باز وجود دارد .اختالل در
عملکرد جنسی را می توان در شاخه های کاهش لیبیدو ،اختالل در
نعوظ و انزال زودرس تقسیم نمود [ ]11که تمامی موارد فوق در عمل
قلب باز افزایش پیدا می کنند [ .]11مشکالت جنسی در این بیماران
باعث کاهش اعتماد به نفس و درک از سالمتی خود شده و همچنین
باعث کاهش رضایت جنسی در آنها می شود و این بیماران اکثرا دچار
افسردگی شده و کیفیت زندگی آنها نسبت به قبل از بیماری قلبی و
عمل جراحی بدتر می شود [ .]41-11از آنجا که توجه به کیفت زندگی
افراد و ارتقاء آن از مهمترین اولویت های سازمان بهداشت جهانی می
باشد توجه به عملکرد جنسی به عنوان یکی از متغییر های موثر در
کیفیت زندگی ضروری به نظر می رسد .از سویی فقدان مطالعات در
زمینه فعالیت جنسی بعد از عمل قلب باز در ایران [ ]11و همچنین
عوامل فرهنگی تاثیرگذار در کشور ما و با اشاره به اینکه عملکرد و توان
جنسی اغلب اوقات توسط پزشکان پرسیده نمی شود و بیماران نیز از
اشاره به این مشکالت اجتناب می کنند [ ]44لذا این مطالعه با هدف
بررسی اختالل عملکرد جنسی بیماران مرد بعد از عمل جراحی پیوند
عروق کرونری انجام گردید.

یافتهها
در این مطالعه  38بیمار مرد کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر
با میانگین سنی  54/2 ±5/54سال مورد بررسی قرار گرفتند14/4 .
درصد از شرکت کننده ها دارای تحصیالت ابتدایی 13/3 ،درصد سیکل،
 38درصد دیپلم 22/2درصد تحصیالت دانشگاهی داشتند 38 .درصد
بیماران نظامی 11/0 ،درصد کارمند 32/2 ،درصد بازنشسته و 11/0
درصد شغل آزاد داشته اند .از نظر رضایتمندی از درآمد  13/3درصد
کامال راضی 58 ،درصد راضی 40/3 ،درصد ناراضی و  1/0درصد کامال
ناراضی بوده اند 11/3 .درصد فعالیت ورزشی منظم نداشته اند10/3 .
درصد سیگار نمی کشند و  41/1درصد سیگاری بوده اند .جدول 1
نشان دهنده میانگین و انحراف معیار متغیر های کمی در نمونه های
پژوهش می باشد .برای بررسی نحوه توزیع داده های کمی در گروههای
تحت مطالعه از آزمون آماری تک نمونهای کولموگراف-اسمیرونوف
استفاده گردید .نتایج نشان داد که متغیر های کمی از توزیع نرمال
برخوردار بودند.)P < 8/885( .

روش کار
در این مطالعه مقطعی  38بیمار کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر
که به بیمارستان بقیه ا(..عج) و قلب جماران مراجعه کردند انتخاب
شدند .نمونه ها با روش نمونه گیری در دسترس به شیوه آسان از بین
بیماران واجد شرایط انتخاب و قبل و  18هفته بعد از عمل اطالعات
مربوطه گرداوری شد .پرسشنامه شامل یک بخش اطالعات جمعیت
شناختی و جهت سنجش عملکرد جنسی از پرسشنامه شاخص بین
المللی عملکرد نعوظ ( IIEF: International Index of Erectile
 )Functionاستفاده شده است که از پنج حیطه عملکرد نعوظی،
عملکرد ارگاسمیک ،میل جنسی ،رضایت از مقاربت و رضایت کلی
تشکیل شده است .این پرسشنامه توسط روزن و همکاران در سال
 1331جهت اندازه گیری ،تمایل جنسی ،انجام فعالیت و رضایت از
فعالیت جنسی ارائه گردید .سوالهای 1-4-3-2-5-15مطرح کننده
حیطه عملکرد نعوظی ،سوال های  3-18در حیطه ارضای جنسی

جدول  :1مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیر های جمعیت شناختی کمی
میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

سن(سال)

54/2

5/54

28

18

متغیر
شاخص توده بدنی

40/13

3/33

13

31/23

سیگار(نخ)

11/3

5/23

8

48

همچنین در جدول  4توزیع فراوانی مطلق و نسبی متغیر های کیفی
نمونه های پژوهش را نشان می دهد .میانگین نمره در پنج حیطه
عملکرد جنسی قبل از عمل جراحی اندازه گیری شد که در حیطه
عملکرد نعوظی  ،4/22در حیطه عملکرد ارگاسمیک  ،4/10و در حیطه
میل جنسی  ،4/01در حیطه رضایت از مقاربت  4/15و در حیطه
رضایت زناشویی  4/08بوده که  4ماه بعد از عمل میانگین نمره ها در
حیطه عملکرد نعوظی  ،1/40در حیطه عملکرد ارگاسمیک ،1/30و در
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قبل از عمل  13/21بوده که بعد از عمل به  1/33کاهش یافته و تفاوت
در پنج حیطه عملکرد جنسی معنی دار است(جدول .)3

حیطه میل جنسی  ، 1/51در حیطه رضایت از مقاربت  1/31و در
حیطه رضایت زناشویی 1/23بوده است .ضمنا نمره کل عملکرد جنسی
جدول  :2مقایسه میانگین و انحراف معیار متغیر های جمعیت شناختی کیفی

دارد

ندارد

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

متغیر
دیابت

(45)41/0

(15)14/4

فشار خون باال

(34)35/1

(50)12/2

چربی خون باال

(21)51/1

(22)20/3

فعالیت بدنی

(33)31/1

(51)13/3

سابقه خانوادگی بیماری قلبی

(43)34/4

(11)11/0

جدول  :3مقایسه میانگین عملکرد جنسی قبل و بعد از عمل
حیطه

آزمون تی زوجی

قبل از عمل

 11هفته بعد از عمل

میانگین

میانگین

عملکرد نعوظی

4/22

1/40

P > 8/881 ،t = 13/02

عملکرد ارگاسمیک

4/10

1/30

P > 8/881 ،t = 15/11

میل جنسی

4/01

1/51

P > 8/881 ،t = 11/41

رضایت از مقاربت

4/15

1/31

P > 8/881 ،t = 11/11

رضایت زناشویی

4/08

1/23

P > 8/881 ،t = 11/41

نمره کل

13/21

1/33

P > 8/881 ،t = 13/81

بحث
بیشتری شود و با آموزش های الزم قبل ،حین و بعد از عمل بیمار را
برای رویارویی با شرایط آتی آماده کرد که در این بین نقش پرستاران
بسیار مهم می باشد .توصیه به انجام بازتوانی قلب بعد از عمل و
فرهنگسازی جهت شرکت در برنامه های بازتوانی قلبی نیز با توجه به
نتایج اثبات شده در ارتقای کیفیت زندگی جنسی و در نهایت ارتقای
کیفیت زندگی توصیه می شود .توصیه می شود در یک محیط خصوصی
با مشارکت بیماران و اعضای درگیر در درمان این بیماران به بعد
عملکرد جنسی و در نهایت کیفیت زندگی جنسی بیماران توجه گردد
و و جهت ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه روانی این بیماران آموزشهای مد
نظر در زمینه روابط جنسی و عملکرد جنسی بیماران به آنان داده شود.
به نظر می رسد مطالعه ای کیفی با هدف شناخت ماهیت فرایند کیفیت
زندگی جنسی در این بیماران باید انجام گیرد .همچنین ،مطالعه ای با
استفاده از مداخالت دارویی برای پیشگیری و درمان اختالالت جنسی
پیشنهاد می شود .از محدودیت های این پژوهش می توان به تک
جنسیتی بودن و عدم همکاری تعدادی از شرکت کننده ها در حین
پژوهش اشاره کرد.

این مطالعه با هدف بررسی اختالل عملکرد جنسی بیماران مرد بعد از
عمل جراحی پیوند عروق کرونری انجام گردید که نتایج آن حاکی از
کاهش محسوس عملکرد جنسی بیماران بعد از عمل جراحی پیوند
عروق کرونر می باشد .نتایج به دست آمده با مطالعه ای که توسط
فروزان نیا و همکاران در سال  4881با عنوان میزان بروز اختالالت
جنسی در مردان بعد از عمل جراحی قلب انجام شد همسو بوده است
و در این مطالعه نشان داده شد که میزان بروز اختالالت جنسی از 48/1
درصد قبل از عمل به  11/2درصد بعد از عمل رسیده است [.]42
همچنین یافته های این پژوهش با نتایج محمد و جورج همخوانی دارد
[ .]45 ,11در مطالعه ای که توسط ریس و همکاران انجام شد نتایج
حاکی از کاهش عملکرد جنسی بیماران بعد از عمل جراحی بوده است.
ریس توصیه می کند با توجه به اینکه ترس از فعالیت جنسی در
انگیزش جنسی بیمارانی که تحت عمل جراحی پیوند عروق کرونر قرار
گرفته اند نقش اساسی داشته ،دادن اطالعات و انجام آموزش می تواند
در بازگشت به فعالیت جنسی و بازتوانی جنسی در آن ها موثر باشد
[ .]41در مطالعه نجفیان و همکاران نیز بیماران بعد از سکته قلبی نیز
دچار کاهش عملکرد جنسی شده اند [ ]41که با مطالعه ما همخوانی
داشته است.

سپاسگزاری
این مقاله منتج از پایان نامه مصوب در دانشکده پرستاری دانشگاه علوم
پزشکی بقیه اهلل(عج) بوده است .از کلیه کسانی که در این پژوهش ما
را یاری نمودند از جمله بیماران و مسولین و پرسنل بخش های قلب
مردان و درمانگاه در بیمارستان بقیه ا(..عج) و قلب جماران و همچنین
مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه بقیه اهلل(عج) تقدیر و تشکر می
نمایم.

نتیجهگیری
اختالل در عملکرد جنسی و مشکالت جنسی در بیماران پس از عمل
جراحی پیوند عروق کرونر رایج است .علیرغم توصیه سازمانهای
بهداشتی مبنی بر ارزیابی و مشاوره مسائل جنسی در بیماران قلبی به
این نکته توجه نمی شود .با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،الزم است به
عملکرد جنسی بیماران کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر توجه
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