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Súhrn 

Úvod: Cieľom práce bolo zistiť prevalenciu sexuálnych dysfunkcií u pacientov pri 
vstupe do liečby kvôli závislosti vzhľadom na typ psychoaktívnej látky, ktorú uží
vali. 

Metódy: Dotazník Arizona Sexual Experience scale (ASEX) bol administrovaný 
522 pacientom (73 % mužov, priemerný vek 36,4 roka). Pacienti s diagnózou 
závislosti boli rozdelení do skupín podľa typu primárnej drogy: so závislosťou od 
heroínu (n = 63), so závislosťou od metamfetamínov (n = 90), so závislosťou od mari
huany (n = 67), so závislosťou od alkoholu (n = 228) a patologického hráčstva 
(n = 74). Výsledky: Najvyššiu prevalenciu sexuálnych dysfunkcií sme detegovali 
v skupine pacientov závislých od heroínu - 33 %, nasledoval alkohol (21 %), metam
fetamíny (19 %), gambling (6 %) a marihuana (2 %). Preukázali sa tiež štatisticky 
významné rozdiely v pohlaví a veku. Sexuálnou dysfunkciou trpelo viac žien ako 
mužov. 
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Závery: Sexuálnymi dysfunkciami najčastejšie trpia pacienti so závislosťou od 
heroínu, po nich nasledujú pacienti so závislosťou od alkoholu a metamfetamínov. 
U pacientov so závislosťou od marihuany a patologického hráčstva sa preukázal 
najnižší výskyt sexuálnych dysfunkcií, čo možno čiastočne pripísať nízkemu výskytu 
žien v týchto skupinách. Dôležitú rolu vo výskyte sexuálnych dysfunkcií zohráva 
pohlavie pacientov. 

K ľ ú č o v é s lov á: sexuálna dysfunkcia - závislosť - psycho aktívne látky 

z. Alexanderčíková, Ľ. Okruhlica, E. Kovácsová: SEXUAL 

DYSFUNCTIONS AMONG PATIENTS ENTERING THE 

TREATMENT FOR ADDICTIONS 

Summary 

Background: The aim of this paper is to detect the prevalenee of sexual dysfunc
tions among the patients entering addiction treatment, with respect to different 
substances. 

Methods: The whole group consisted of 522 patients with average age 36.4 years, 
72.7 % were males. The patients, all with diagnosis of dependence, were divided into 
the group s according to the type of their addiction: opiate (heroin) user s (n = 63), 
methamphetamine users (n = 90), cannabis users (n = 67), alcohol users (n = 228) 
and gamblers (n = 74). 

Results: The highest prevalenee of sexual dysfunctions was in the group of the 
patients with heroin dependence - 33 %. Alcohol was the next with 21 %, followed 
by methamphetamine users 19 %, gambling 6 % and cannabis 2 % without any dys
function. The significant differences were also in the age composition and gender 
among the groups. Females had higher proportion of sexual dysfunctions then the 
males. 

Conclusions: Heroin users with dependence have the highest rate of sexual dys
function, followed by alcohol and methamphetamine users. Patient with cannabis 
dependence and gambling had the lowest rate s, which might be partially attributa
ble to the under-representation of the females in these group s of patients. Gender is 
playing an important role in this respect. 

Key w o r ds: sexual dysfunction - dependence - psycho active substances 
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Úvod 

Existuje názor, že užívanie psychoaktívnych látok prispieva k zvýšenej 
sexuálnej aktivite. Konkrétne priame a nepriame účinky alkoholu a drog na 
sexuálne fungovanie ale stále nie sú plne objasnené (Peugh a Belenko, 
2001). 

Výsledky dostupných štúdií indikujú, že rôzne kategórie psychoaktív
nych látok sú asociované s rôznymi účinkami na sexuálne správanie a že 
tieto účinky môžu byť rôzne v závislosti od pohlavia človeka (Rawson a kol., 
2002; Brown a kol., 2005; Holder a kol., 2010). 

Heroín 

Niekoľko štúdií potvrdilo vyššiu prevalenciu sexuálnych dysfunkcií u uží
vateľov heroínu. Užívanie heroínu malo na sexuálne správanie adverzný 
efekt. Bolo zistené, že kvalita sexuálnych reakcií závisí tiež od dávky heroí
nu. So zvyšujúcou sa dávkou sa trvanie pohlavného styku predÍži, u mužov 
sa častejšie vyskytuje neschopnosť dosiahnuť ejakuláciu, a u žien je menšia 
pravdepodobnosť dosiahnutia orgazmu (Brajevi-Gizdi a Pletikosa, 2008). 
Výskumy zamerané na erektilnú dysfunkciu preukázali, že užívatelia he
roínu mali 4,8-krát vyššiu pravdepodobnosť výskytu erektilnej dysfunkcie 
ako ľudia, ktorí heroín neužívali. 47 % užívateľov malo nižšiu sexuálnu túž
bu (Bang-Ping, 2009). Pre pacientov so závislosťou od heroínu pôsobila se
xuálna dysfunkcia často ako motivačný faktor v liečbe (Paiha a Esteves, 
2002). 

Alkohol 

Krupnov a kol. (2011) skúmali etiopatogenetickú štruktúru sexuálnej 
dysfunkcie u pacientov so závislosťou od alkoholu. Zistili, že výskyt sexuál
nej dysfunkcie bol u mužov závislých od alkoholu vyšší, a prejav poruchy 
bol komplikovanejší. Pri progresii závislosti od alkoholu sa symptomatika 
sexuálnej dysfunkcie zväčšovala. Johnson a kol. (2011) preukázali asociáciu 
užívania alkoholu s anorgazmiou a nedostatočnou sexuálnou túžbou. 

Metamfetamíny 

Podľa Justinovej a Weissa (2009) je so svojím sexuálnym životom spo
kojných až 87 % užívateľov pervitínu. Staršie štúdie potvrdili, že pri nižších 
dávkach môžu metamfetamíny zvyšovať libido, odďaľovať orgazmus alebo 
zvyšovať pravdepodobnosť dosiahnutia viacnásobného orgazmu u žien 
(CASA, 1999). Ďalšie štúdie popisujú účinok metamfetamínu ako afrodizia-
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kálny: zvyšuje sexuálnu túžbu, znižuje sexuálne zábrany a zvyšuje vzruše
nie (Degenhardt a Topp, 2003; Semple a Patterson; Grant, 2002). 

Kanabis 
Existuje len málo štúdií skúmajúcich efekt marihuany na sexuálne fun

govanie, pričom výsledky týchto štúdií sú často protichodné. Kritické pre
hľady vedeckej literatúry zaoberajúcej sa vplyvom kanabisu na sexuálne 
zdravie preukázali, že kým niektorí autori preukázali priaznivý účinok ma
rihuany na zlepšenie sexuálnej (erektilnej) funkcie, iní túto hypotézu nepo
tvrdili. Možné vplyvy kanabisu na sexuálne zdravie identifikovali posledné 
in vitro štúdie na zvieratách. Zdá sa, že kanabis môže mať na erektilnú 
funkciu periférny antagonizujúci efekt stimuláciou špecifických receptorov 
v mozgovom tkanive (Shamloul a Bella, 2001). Ďalšie štúdie načrtli možné 
spojenie užívania marihuany s inhibíciou orgazmu, a s funkčnou dyspare
úniou (Johnson a kol., 2011). 

Ciele 

V dôsledku rozdielneho farmakologického účinku jednotlivých drog sme 
predpokladali signifikantné rozdiely v sexuálnom fungovaní medzi rôznymi 
skupinami užívateľov psychoaktívnych látok podľa kategórií MKCH-10. 
Cieľom výskumu bolo odhaliť prevalenciu sexuálnych dysfunkcií medzi pa
cientmi pri vstupe do programu liečby závislostí, vzhľadom na rôzne látky, 
ktoré títo pacienti užívali. 

Metodika 

Klinická, prospektívna, komparatívna štúdia bola realizovaná medzi pa
cientmi, ktorí prvýkrát požiadali o liečbu v Centre pre liečbu drogových 
závislostí v Bratislave. Pacientom bol administrovaný 5-položkový dotazník 
Arizona Sexual Experience Scale (ASEX) (McGahuey a kol., 2000), ktorý sa 
zameriava na nasledujúce aspekty sexuálneho fungovania: sexuálna túžba, 
sexuálne vzrušenie, schopnosť dosiahnuť a udržať erekciullubrikáciu, do
siahnutie orgazmu a uspokojivosť orgazmu. Cut-off skóre poukazujúce na 
prítomnosť sexuálnej dysfunkcie je viac ako 17 bodov, pričom vysoké skóre 
v jednotlivých položkách indikuje charakter sexuálnej dysfunkcie. Dotazník 
nie je viazaný na aktuálnu partnerskú situáciu ani na sexuálnu orientáciu 
vyplňujúceho. 
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Dotazník ASEX bol administrovaný 522 pacientom so závislosťou od al
koholu, heroínu, pervitínu, marihuany a patologického hráčstva. Priemerný 
vek 36,4 roka (SD + 13,3), vzorku tvorilo 73 % mužova 27 % žien. Podľa ve
ku boli signifikantne najstaršou skupinou pacienti so závislosťou od alkoho
lu (p < 0,01). Charakteristiky pacientov v jednotlivých skúmaných sku
pinách podľa psychoaktívnych látok sú znázornené v tab. 1. 

Pacienti so závislosťou od patologického hráčstva boli použití ako kon
trolná skupina, keďže neboli pod chronickým farmakologickým vplyvom 
psychoaktívnych látok. Väčšina pacientov boli fajčiari, fajčenie sa nebralo vo 
výskume do úvahy. 

Použité štatistické metódy zahŕňali Chí-kvadrát test, ANOVU a regres
nú analýzu. 

Tabuľka 1. Charakteristiky pacientov 

Diagnóza Pohlavie (%) Vek (roky) 

Muži Ženy Priemer SD 

Alkohol 70,2 29,8 45,4 12,1 

Heroín 54,0 46,0 32,1 8,8 

Kanabis 92,4 7,6 23,9 4,7 

Metamfetamín 63,3 36,7 25,3 4,9 

Gambling 93,2 6,8 35,8 11,3 

Výsledky 

Sexuálna dysfunkcia bola prítomná u 89 (17,5 %) z 522 pacientov. Pre
ukázali sa signifikantné rozdiely vo výskyte sexuálnej dysfunkcie podľa 
pohlavia. Kým poruchou sexuálnej funkcie trpelo 10,2 % mužov; u žien to 
bolo až 37,5 % (p < 0,0001). 

Výskyt sexuálnej poruchy v jednotlivých skupinách sledovaných pacien
tov podľa typu psycho aktívnej látky je zobrazený v grafe 1. Najvyšší výskyt 
sexuálnych porúch bol u pacientov so závislosťou od heroínu - 33 %. Nasle
dovala skupina pacientov so závislosťou od alkoholu s 21 % a skupina so zá
vislosťou od pervitínu s 19 %. U pacientov so závislosťou od kanabisu a pa
tologického hráčstva sa sexuálne poruchy vyskytujú vo veľmi malej miere. 
So závislosťou od kanabisu mali sexuálne poruchy 2 % pacientova so závis
losťou od patologického hráčstva 6 %. 
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Graf 1. 
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Realizovali sme regresnú analýzu s cielom odhaliť potenciálne prediktory 
výskytu sexuálnej dysfunkcie. Výsledky (tab. 2) naznačujú, že najvýraznej
ším prediktorom je užívanie heroínu - u pacientov so závislosťou od heroínu 
je až 9-krát vyššia pravdepodobnosť výskytu sexuálnej dysfunkcie. Pravde
podobnosť výskytu sexuálnej dysfunkcie zvyšuje aj užívanie pervitínu, 
a vyšší vek pacientov. Mužské pohlavie naopak znižuje pravdepodobnosť 
výskytu sexuálnej dysfunkcie. 

Tabuľka 2. Prediktory výskytu sexuálnej dysfunkcie 

Prediktor Signifikancia OR 

Opiáty 0,005 9,15 

Metamfetamíny 0,040 5,19 

Vek 0,048 3,01 

Pohlavie (mužské) 0,000 0,30 
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Diskusia 

Výsledky doterajších štúdií podporujú predpoklad, že pacienti závislí od 
rôznych psychoaktívnych látok majú rozdielny výskyt a prejav sexuálnych 
dysfunkcií a že tieto rozdiely sú ovplyvnené aj pohlavím pacientov (Rawson 
a kol., 2002). Podobné výsledky naznačuje aj naša štúdia. Regresná analýza 
odhalila kombináciu faktorov, ktoré pravdepodobne vplývajú na vyšší vý
skyt sexuálnych dysfunkcií u pacientov so závislosťou. Prediktormi výskytu 
sexuálnych dysfunkcií u závislých pacientov je pravdepodobne nasledujúca 
kombinácia faktorov - užívanie psychoaktívnych látok, vek a pohlavie pa
cientov. Aj keď najvyššiu váhu má faktor užívania opiátov, nezanedba
teľnými prediktormi výskytu sexuálnej dysfunkcie sú aj užívanie metamfe
tamínov, vyšší vek a ženské pohlavie pacientov. 

Celkove mali sexuálne dysfunkcie u závislých pacientov najčastejšie cha
rakter zníženej sexuálnej túžby - libida. 

Podľa typu psycho aktívnej látky sa sexuálne dysfunkcie najčastejšie vy
skytovali v skupine pacientov so závislosťou od heroínu. Tieto výsledky sa 
zhodujú s doterajšími zisteniami iných autorov (Brajevi -Gizdi a Pletikosa, 
2008). V našej štúdii regresná analýza odhalila, že ľudia, ktorí užívajú he
roín majú dokonca 9-krát vyššiu pravdepodobnosť sexuálnej dysfunkcie, čo 
je viac, ako zistili iní autori v podobnej štúdii (Bang-Ping, 2009). Celkove sa 
na výskyte sexuálnych dysfunkcií v tejto skupine pacientov podieľa pravde
podobne psychologický distres, ako aj potenciálne tlmivé farmakologické 
účinky opiátov na sexuálnu aktivitu. 

Keďže podľa našich zistení trpeli sexuálnymi dysfunkciami častejšie ženy 
ako muži, a v skupine pacientov so závislosťou od heroínu bol vysoký podiel 
žien, je teda možné predpokladať, že najmä ženy sa podieľali na zvýšenom 
výskyte sexuálnych dysfunkcií. Bolo by zaujímavé preskúmať vzťah sexuál
nych dysfunkcií u pacientok so závislosťou od heroínu a ich prácu v sexbiz
nise. 

Pri chronickej závislosti od alkoholu často dochádza k sexuálnej dysfunk
cii (Johnson a kol., 2011). V našej štúdii sa toto zistenie opäť potvrdilo, 21 % 
pacientov so závislosťou od alkoholu trpelo sexuálnou dysfunkciou. V tejto 
skupine pacientov je taktiež možné očakávať multifaktoriálnu genézu 
sexuálnej dysfunkcie, jednak farmakologický účinok alkoholu a vek pacien
tov, ktorí boli v našej štúdii signifikantne starší ako pacienti zo závislosťou 
od heroínu, metamfetamínu, kanabisu a patologického hráčstva. 

Prekvapivý je výsledok pomerne vysokého podielu sexuálnych porúch 
v skupine pacientov so závislosťou od metamfetamínov. Takmer každý pia
ty pacient so závislosťou od metamfetamínov v našej štúdii trpel sexuálnou 
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dysfunkciou. Tieto zistenia nie sú v súlade s prácami iných autorov, ktorí 
zistili, že užívanie metamfetamínov zvyšuje sexuálnu túžbu, znižuje sexuál
ne zábrany a zvyšuje vzrušenie (Degenhardt a Topp, 2003; Semple a kol., 
2002). Nami zisťované údaje nám neponúkajú dostatok informácií na to, aby 
sme mohli toto zistenie na hypotetickej úrovni vysvetliť. Na podrobnejšie 
preskúmanie problematiky bude pravdepodobne potrebný ďalší výskum. 

Najnižší výskyt sexuálnych dysfunkcií bol odhalený v skupine pacientov 
závislých od kanabisu a taktiež v kontrolnej skupine - skupine patologic
kých hráčov. Naše zistenie veľmi malého výskytu sexuálnych dysfunkcií 
u pacientov, ktorí požiadali o liečbu v súvislosti so závislosťou od kanabisu 
pri rozdielnosti literárnych zistení skôr podporuje tie výskumy, ktoré nas
vedčovali, že kanabis neovplyvňuje sexuálnu funkciu užívateľov negatívne, 
ale skôr ju v niektorých prípadoch zlepšuje (Shamloul a Bella, 2001). 

Vzhľadom na to, že u pacientov so závislosťou od patologického hráčstva 
nedochádza k chronickému farmakologickému ovplyvneniu psychoaktívny
mi látkami (okrem nikotínu), použili sme v našej štúdii tuto skupinu ako 
kontrolnú. 

Výskum vplyvu užívania psychoaktívnych látok na ľudské sexuálne fun
govanie má niekoľko obmedzení: malé vzorky pacientov, nedostatok kontrol
ných subjektov, výskumný dizajn porovnávacej štúdie, spoľahlivosť "self-re
port" údajov, alebo nedostatok kontroly vedľajších premenných ako dávka, 
očakávania, sociálne efekty a užívanie viacerých psychoaktívnych látok. 
V našej štúdii je výrazným obmedzením najmä nezohľadnenie fajčenia. 

Keďže fajčenie môže mať závažný vplyv na výskyt sexuálnej dysfunkcie, 
v budúcich štúdiách bude potrebné tento vplyv kontrolovať a ďalej skúmať. 

Cieľom tejto štúdie bolo stanoviť prevalenciu sexuálnych dysfunkcií 
v skupinách pacientov so závislosťou od rôznych psychoaktívnych látok. 
Vzhľadom na výskumný dizajn tejto štúdie nie je možné vyvodiť kauzálny 
záver, že užívanie psychoaktívnych látok spôsobuje sexuálne dysfunkcie. 
Faktom ale je, že sexuálne poruchy sa celkovo u pacientov liečených kvôli 
závislosti od psychoaktívnych látok vyskytujú často, hoci nerovnomerne, po
kiaľ ide o druh látky vyvolávajúcej závislosť. Bez ohľadu na to, či ide o dô
sledok chronického užívania drog, alebo o pridruženú, dvojitú diagnózu, kto
rá predchádzala vzniku závislosti, má diagnostikovanie možnej sexuálnej 
poruchy význam v procese ďalšej liečby závislosti. Jednak sa môže súbežne 
sexuálny problém riešiť a súčasne sa tým eliminuje jeden z možných spúš
ťačov recidív užívania psychoaktívnych látok, na druhej strane aj keby ne
šlo o spúšťač užívania drog, je terapia sexuálnej poruchy súčasťou komplex
nej psychiatrickej starostlivosti. Prospektívne, podrobnejšie skúmanie tohto 
problému u pacientov zo závislosťou môže rozšíriť naše vedomosti. 
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Zistenia našej štúdie poukazujú na fakt, že pri diagnostickom procese 
u pacientov žiadajúcich o liečbu kvôli závislosti od psychoaktívnych látok, 
by sme v klinickej praxi mali venovať viac pozornosti aj zisťovaniu nezried
ka asociovaných sexuálnych porúch. Zisťovanie by malo byť zaradené do 
štandardného diagnostického skríningu. 

Záver 

Celkový výskyt sexuálnych dysfunkcií medzi pacientmi závislými od psy
choaktívnych látok bol v našej štúdii vyšší ako u ľudí, ktorí neužívali chro
nicky psychoaktívne látky. Výnimkou bol nízky výskyt sexuálnych dysfunk
cií u mužov so závislosťou od marihuany. Chronické užívanie psycho
aktívnych látok s vysokou pravdepodobnosťou zhoršuje u väčšiny pacientov 
so závislosťou ich sexuálne fungovanie. Bez ohľadu na možnú príčinnú sú
vislosť časté sexuálne dysfunkcie u pacientov žiadajúcich o liečbu pre závis
losť od psychoaktívnych látok môžu byť v čase abstinencie rizikovým fakto
rom spustenia recidívy a aj preto by ich diagnostike a liečbe mali terapeuti 
venovať zvýšenú pozornosť. 

Poznámka 

Štúdia bola realizovaná s podporou grantu University of Michigan, s názvom 
Psychosocial Outcome s following Treatment for Opioid Dependence in Slovakia. 
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