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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

بررسي  عملکرد جنسي مردان تحت درمان نگهدارنده  با متادون

 افشين احمدوند 1، زهرا سپهرمنش*2 ،گودرز عکاشه3 ، رضوان ساعي4 ،سيدغالمعباس موسوي5.

1- دانشیار  ،گروه روان پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کاشان.

 2*-نویسنده مسئول ، دانشیار  ،گروه روان پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي کاشان .

3- استادیار ، گروه روان پزشکي،دانشگاه علوم پزشکي کاشان . 

4- روانشناس بالیني ، گروه روان پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي کاشان . 
5- مربي ،کارشناس ارشد آمار حياتي ،گروه آموزشی آمار زيستی و اپيدميولوژی دانشکده بهداشت - دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

   

عنوان : بررسي  عملکرد جنسي مردان تحت درمان نگهدارنده با متادون

مقدمه  :  اختالل عملکرد جنسي مشکل شايعي در مصرف کنندگان مواد مي باشد . هدف از اين مطالعه ارزيابي انواع مشکالت  
عملکرد جنسي و عوامل مرتبط با آن در  مردان  قبل و پس از مصرف  متادون مي باشد. 

مواد و روشها : در اين مطالعه 30 نفر از مردان  تحت درمان با متادون به طور تصادفي انتخاب و به مدت 3 ماه  ارزيابي شدند. از 
 Fisher exact و t test پرسشنامه وضعيت جنسي گلومبوک راست و مشخصات دموگرافيگ استفاده شد. داده ها با آزمونهاي آماري

test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .   

یافته ها : ميانگين نمرات عملکرد جنسي قبل از متادون 2/2  ±6/1 و پس از متادون  2/3±6/9 بدست آمد)P=0.1( .همچنين 
ميانگين زير مقياسهاي عملکرد جنسي شامل  ناتواني جنسي ، انزال زود رس ،عدم تحريک پذيري ، اجتناب از رابطه جنسي و عدم 
رابطه جنسي تفاوت معناداري قبل و پس از درمان با متادون نداشتند. درحاليکه در ميانگين زير مقياس  نارضايتي جنسي و کاهش 
فراواني رابطه جنسي) کاهش تعداد دفعات رابطه جنسي ( تفاوت معناداري مشاهده گرديد )P=0.03 , P=0.0001( . بين سن و 
با اختالل عملکرد جنسي تفاوت معناداري بدست آمد )P=0.0001, P=0.02( ولي تفاوت بين ساير متغيرهاي  طول مدت اعتياد 

دموگرافيک و اختالل عملکرد جنسي معنادار نبود .

 نتیجه گیري : يافته ها نشان مي دهد که متادون اختالل در برخي از مراحل عملکرد جنسي را افزايش داده است .بنابراين بيماران 
بايد در شروع درمان از نظر اختالل عملکرد جنسي غربالگري شوند و براي جلوگيري از شدت اختالل و تاثير بر کيفيت روابط زناشويي 

و زندگي فرد جهت اقدام مناسب معرفي گردند  .

 واژگان کلیدي  : متادون ، اختالل عملکرد جنسي ، مصرف کنندگان مواد  
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