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 تعالي(( )بسمو)

ًزارت بيداشت، درمان، آمٌزش 

 پسشكي دانشكده پسشكي زنجان

 تاريخ :تاريخ :

 شماره : شماره : 

            

 

 استاد راٌىما :          امضاء                داوشجُ :           امضاء

 

   :                گايداوش یمعاَن پژٌَشداوشكذي :             امضاء پژٌَشیمعاَن امضاء

 تیفیَ ک یبز اختالل عمهکزد جىس ُنیاثز بُپزَپ یبزرس : ٌان طرحعن

 ًیمشمه که ییمزدان مبتال بً وارسا یسوذگ

در میان بیماران مبتال  یکی اس مشکالت شایع یاختالل عمهکزد جىس:مقدمو

.شایعتزیه مشکالت جىسی درایه می باشذ ًیمشمه که ییوارسابً 

مهکزد می باشذ.اختالل ع واسایی َ بیماران،اختالل وعُظ، کاٌش میم جىسی

آن درمان  گشیىً ٌای محذَدی بزای َبُدي مُنتی فاکتُرال  یجىسی مشکه

با کیفیت پاییه سوذگی در بیماران  یاختالل عمهکزد جىسَجُد دارد.

اثزات وامطهُبی ویش  ًیمشمه که ییوارسا می باشذ، عالَي بز آن ٌمزاي

 می گذارد.بیمارن بز رَی کیفیت سوذگی 

 یبز اختالل عمهکزد جىس ُنیبُپزَپ بخشیاثز یبزرسبً مىظُر :رًش بررسي

  یک، در یک مطانعً ًیمشمه که ییمزدان مبتال بً وارسا یسوذگ تیفیَ ک

 ییمبتال بً وارسا بیمار 04سُکُر با گزَي کىتزل با پالسبُ، تعذاد 

بً صُرت (02.14±8.8کً دچار اختالل وعُظ بُدوذ)میاوگیه سه؛ ًیمشمه که

قزص بُپزَپیُن َپالسبُ بً مذت وذَو در دَ گزَي دریافت کىىذي ار

ی در سوذگ تیفیَ ک یعمهکزد جىس.ٌفتً تحت درمان قزار گزفتىذ24

مُردارسیابی  IIEF5 َWHOQOL- BREFبیماران بً تزتیب با پزسشىامً ٌای 

 قزارگزفت.

تایج ُد.وپارامتزٌای دمُگزافیک َ بانیىی در دَ گزَي یکسان ب:نتايج

  (p<0.01)مطانعً تفاَت آماری معىاداری را در بٍبُد عمهکزد جىسی 

وشان دَ گزَي مذاخهً َ کىتزل در   (p=0.001)کیفیت کهی سوذگیَ

سالمت  ابعاد در بیه دَ گزَي درتفاَت آماری معىاداری ٌمچىیه .داد

کیفیت  (P<0.01)َرَابط اجتمایی (P<0.01)سالمت سایکُنُژیک ، (p=0.012)فیشیکی

کیفیت سوذگی َضعیت محیطی بعذ تفاَت در ایه اماسوذگی مشاٌذي شذ،

(p=0.52)  دیذي وشذ. 

 ُنیبُپزَپدارَی یافتً ٌای ما وشان داد  : نتيجو گيري ً پيشنيادات

مُثز  ًیمشمه که ییمزدان مبتال بً وارسا یاختالل عمهکزد جىس در درمان

 بیماران می گذارد. یسوذگ تیفیکتاثیز بسشایی ویش بز  ٌمچىیه بُدي َ

 ،یعمهکزدجىس اختالل ،ُنیبُپزَپً،یمشمه که ییوارسا:ًاژه ىاي كليدي

  یسوذگ تیفیک


