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چكيده
سابقه و هدف :انزال زودرس یکی از مشکالت شایع در کلیه جوامع و از جمله در کشور ما میباشد و شایعترین اختالل جنسی
حدود  35-40%در مردان بویژه در سن زیر  40سال میباشد .به نظر میرسد که تمام مردان در طول زندگی جنسی خود دفعاتی
از انزال زودرس را تجربه کرده باشند .لذا این پدیده مسئله بسیار شایعی محسوب میگردد .داروهای باز دارندههای انتخابی باز
جذب سروتونین در درمان انزال زودرس و مخصوص ًا بیمارانی که روان درماني درآنان موفق نبوده یا متعاقب درمان عود داشتهاند

یا همسر بیمار در پیگیری درمان همکاری الزم را نداشته است مورد استفاده و ارزیابی قرار گرفتهاند .در اين مطالعه كارآزمايي
باليني اثرات درماني فلوكستين و سيتالوپرام در اين بيماري مقايسه گرديدهاند.
مواد و روشها :در این مطالعه ما مقایسه اثر فلوکستین و سیتالوپرام را در 77بیمار مبتال به انزال زودرس مورد ارزیابی قرار دادیم.
بیماران به دو گروه تقسیم شدند:گروه تحت درمان با فلوکستین به صورت  40میلی گرم (دو کپسول)روزانه (گروه  )n=43 ،1و
گروه تحت درمان با سیتالوپرام  40میلی گرم (دو قرص)روزانه (گروه  .)n=34 ،2شرایط ورود به مطالعه سن  18-60سال ،حداقل
یک بار نزدیکی در هفته و شرایط خروج از مطالعه اختالل ارکشن ،عفونت ادراری تناسلی ،اختالل سیستمیک یا نورولوژیک،
اختالل شدید روانی ،استفاده از الکل ،مواد مخدر ،دارو بودند.

یافتهها:زمان تاخیر انزال در بیماران قبل از شروع درمان (در سه نوبت نزدیکی)و همچنین بعد ازشروع درمان توسط بیمار دقیق ًا
اندازهگیری و پس از گزارش وی ثبت گردید .در گروه تحت درمان با فلوکستین متوسط تاخیر انزال از دخول به واژن  58/26ثانیه
قبل از درمان به  7/77دقیقه در هفته چهارم رسید .متوسط زمان انزال از دخول به واژن در گروه تحت درمان با سیتالوپرام 51/76
ثانیه قبل از درمان به  6/73دقیقه در هفته چهارم رسید.
نتيجهگيري :با توجه به یافتههای این پژوهش تفاوت بین میزان تاثیر فلوکستین و سیتالوپرام در درمان انزال زودرس از نظرآماری
ناچیز بود ) (P>0/05و همچنین در بیمارانی که اختالالت اضطرابی همراه داشتند این دو دارو تفاوت چندانی در درمان نداشتند.
كلمات كليدي :انزال زودرس ،سيتالوپرام ،فلوكستين ،ناتواني جنسي
مقدمه

و در جایی بیشتر از آن مردان را گرفتار نموده است .به عبارتی این

انزال زودرس شایعترین اختالل جنسی در مردان میباشد ()1این

آمار در آمریکا  %31و در آلمان  %66گزارش شده است .متاسفانه

اختالل تقریبا همیشه آثار رواني داشته و حدود  %35-40مردان زیر

تعریف مستدلی برای این مشکل ارائه نشده ولی کاملترین تعریف

 40سال به آن مبتال میباشند (3و .)2به روایت آمار حدود یک سوم

در  DSM-IVوابسته به  (American psychiatric Association) AUAدر

1ـ استاديار ،دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران ،دانشكده پزشكي ،مركز آموزشي ـ درماني *( 501نويسنده مسئول)
تلفن 021-22550199 :آدرس الكترونيكreza.bijan@yhaoo.com :
2ـ استاديار ،دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران ،دانشكده پزشكي ،گروه ارولوژي ،مركز آموزشي ـ درماني 501
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مورد انزال زودرس به صورت زیر ارائه شده است  -1 :خروج

بدین ترتیب که یک گروه سلولهای اسپاینوتاالمیک کمری که به

نابه هنگام منی با تحریک مختصر و بالفاصله قبل یا بعد از ورود

خصوص بعد از انزال فعال میگردند تامین کننده دريافتهای

آلت به واژن .پزشک باید فاکتورهایی مثل طول زمان ،فاز تحریک

حسی ژنیتالیا مستقیم به هسته  subparafasciculatدر تاالموس و

جنسی ،سن ،مهارت زوج و زمان آخرین فعالیت جنسی را در نظر

سیناپسهای مربوط به انزال در مغز میباشند این سلولها تصویری

بگیرد -2 .این وضیعت ناشی از قطع بعضی از مواد مخدر نباشد.

هم به سیستم نباتی وابسته به ژنیتالیا میدهند .به نظر میرسد آنها

 -3انزال باعث دیسترس شدید یا اختالالت رفتاری بین زوجین

نقش ماشه در رفلکس و حس انزال و ارگاسم داشته باشند و

گردد .به نظر میرسد که تمام مردان در طول زندگی جنسی خود

باالخره اینکه امروزه تحقیقات به دنبال جواب این سوال است که

دفعاتی از انزال زودرس را تجربه کرده باشند .لذا این پدیده مسئله

انزال زودرس ناشی از تحریک پذیری در قسمت حسی حرکتی

بسیار شایعی محسوب میگردد .راه حلهایی که برای رفع این مشکل

کورتکس وابسته به ژنیتالیا است یا عدم توانایی در به تاخیر اندازی

وجود دارد عبارتند از -1 :بهبود بخشیدن ارتباط موجود بین طرفین

انزال در قسمت  motor out putیاهر دو اینها( .)5با توجه به اینکه

(مرد و زن) -2آموزش -3درمان دارویی(.)4

اجرای روشهای درمانی مانند

علیرغم موفقیت  97درصدی  master & jonsonکه با روش stop-start

 themasters and (Johnson pause. daplan stop start methodدارای

در درمان گزارش کردهاند سایرین آن را تائید نکردهاند .بر اساس

مشکالتی مانند نیازمندی این روشها به همکاری دقیق همسر و کوتاه

مطالعه اخیر توسط  AUAحدود  %59هنوز این روش و sqeezeرا

مدت بودن بهبودی در بیماران درمان یافته با این روشها میباشد(.)6

جهت بیماران توصیه میکنند .براساس مدارک بدست آمده از

به همین علت داروهای جایگزین مانند باز دارندههای انتخابی باز

مطالعات سایکوفارماکولوژیک ،انزال زودرس ناشی از کاهش نقل

جذب سروتونین در درمان این بیماران و مخصوصأ بیمارانی که

5HT2c

روان درماني درآنان موفق نبوده یا متعاقب درمان عود داشتهاند یا

یا  5HT1aاست .حس آلت از طریق عصب جنسی پودندال که با

همبستر بیمار در پیگیری درمان همکاری الزم را نداشته است مورد

نخاع و کورتکس حسی در ارتباط است ،باعث رفلکسی میگردد

استفاده و ارزیابی قرار گرفتهاند( )7در این مطالعه ما مقایسه اثر

که انزال را ایجاد مینماید .رفلکس دوم بعد از فعال شدن فیبر وابران

فلوکستین و سیتالوپرام را در بیماران مبتال به انزال زودرس مورد

سوماتیک به عضالت ایسکیوکاورنوس و سایر عضالت پرینه کامل

ارزیابی قرار دادیم.

و انتقاالت عصبی سروتونرژیک و اختالل در گیرندههای

میگردد .همانطور که قبال اشاره شده بود ،مطالعات وسیع بر روی

(semans pause. sqeeze technique.

آناتومی اعصاب حیوانات و نوروفارماکولوژیک به این نتیجه رسیده

مواد و روشها

که مناطق مختلف در سیستم عصبی مرکزی وجود دارد ،این مناطق

دراین مطالعه افراد مورد تحقیق از میان مردان مراجعه کننده به

از طریق واسطههای عصبی مثل سروتونین و دوپامین سرعت انزال

بیمارستان  501ارتش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش

را کنترل مینمایند .وقتی اطالعات حسی از ژنیتالیا به مراکز باالتر

(درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادرار)از مهرماه  84تا مهرماه

منتقل میگردد الزم است مغز ،پایه مغز و نخاع هماهنگی خاصی

 85انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .شرایط ورود به تحقیق

)(MPOA

عبارتند از :سن بین  18-60سال و داشتن امکان نزدیکی حداقل

و  paragigantocellularisهیپوتاالموس یا ) (NPGIمیباشند .به نظر

یک بار در هفته و شرایط خروج از تحقیق شامل  :اختالل ارکشن،

میرسد که انزال از طریق مهار راههای سروتونرژیک از مبدا NPGI

عفونت ادراری تناسلی ،اختالالت سیستمیک و نورولوژیک ،وجود

تا هسته حرکتی لومبوساکرال و تحریک  MPOAشروع میگردد که

اختالالت شدید روانی ،شرح حال از الکلیسم ،استفاده از مواد مخدر

در عین حال  NPGIرا نیز مهار مینماید .لذا حدس زده میشود که

یا دارویی ) (Drug abuseدر نظر گرفته میشود.

ضد افسردگیهای  SSRIبر روی  NPGIاثر مینمایند .مطالعه اخیر

بیماران پس از مراجعه ،پرسشنامههای تنظیم شده را تکمیل و

آقای  coolenنشان دهنده نقش نخاع کمری در پدیده انزال است.

در صورت دارا بودن شرایط به مطالعه وارد میشدند .در این

پیدا نمایند .از همه این نواحی مهمتر ناحیه  periopticیا

مقايسه اثر داروهای فلوکستين و سيتالوپرام در درمان انزال زودرس

پژوهش  115بیمار مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 33
بیمار به علت عدم مراجعه به موقع یا کناره گیری از تحقیق در هر
کدام از مراحل از مطالعه حذف شدند .در 5بیمار از اینها به علت
عوارض دارویی(سردرد ،سرگیجه ،خواب آلودگی ،اسهال) درمان
قطع گردید .در نهایت  77بیمار بین سنین  20تا  60سال با متوسط
سنی 33/ 8سال مورد ارزیابی و آنالیز قرار گرفتند .در این پژوهش

دكتر سهيال سيروس بخت و دكتر بيژن رضاخانيها
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جدول  -1متوسط و محدوده زمان تاخیر انزال از دخول به واژن در هر دو
گروه
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بیماران به صورت راندوم به دو گروه :
 -1تحت درمان با فلوکستین به صورت  2کپسول (کپسولهای 20

تعداد بیمارانی که اختالالت اضطرابی (بر اساس پرسشنامه سالمت)

میلی گرمی) مجموعا  40میلی گرم روزانه منقسم در دو دوز

داشتند  25بیمار بودند که  15بیمار در گروه فلوکستین و 10بیمار در

)(n=43

گروه سیتالوپرام بودند که در این افراد در گروه فلوکستین میانگین

 -2گروه تحت درمان با سیتالوپرام به صورت دوقرص (قرصهای20

تاخیر انزال قبل از درمان  49/33ثانیه و پس از هفته چهارم درمان

میلی گرمی)مجموعا  40میلی گرم روزانه منقسم در دو دوز

 6/33دقیقه ثبت شد .و در گروه سیتاتوپرام میانگین تاخیر انزال قبل

)(n=34

از درمان  65ثانیه و پس از هفته چهارم درمان  8دقیقه ثبت شد .که

زمان شروع تاخیر انزال قبل از شروع درمان (میانگین زمان در حد
اقل سه نوبت نزدیکی) و در هفته چهارم پس از درمان توسط همسر
بیمار و با کرنومتر به دقت اندازه گیری و ثبت گردید .به بیماران
توصیه شد که زمان را از دخول به واژن تا انزال ثبت نمایند و در

با توجه به این یافتهها در اختالالت اضطرابی تفاوت در دو گروه
از نظر

آماری ناچیز بود )(P>0/05

بحث و نتیجهگیری

صورت بروز هر گونه عارضه جانبی مراجعه نمایند .نتایج بدست

با توجه به مطالعات سایکوفارماکولوژیک انزال زودرس ناشی از

آمده توسط نرم افزار  spss 14تحت انالیز قرار گرفت.

کاهش  neurotransmissionمرکزی سروتونرژیک ،کاهش حساسیت
گیرنده

5-hydroxytryptamine

و یا افزایش حساسیت گیرنده 1a

یافتهها

آن میباشد و درمان در جهت تحریک گیرنده  (5HT)2cیا مهار

میانگین سن کل بیماران  33/8سال و گروه فلوکستین 33/21

گیرنده  (5HT)1aبا داروههای ضد افسردگی خواهد بود .اولین بار

وگروه سیتالوپرام  34/56سال بود .میانگین تاخیرانزال از زمان

کلومیپرامین در سال  ،1980پاروکستین و سپس فلوکستین و اخیرا

دخول به واژن قبل از درمان در گروه فلوکستین  58/26ثانیه ودر

سرترالین معرفی گردیدند .با مصرف سرترالین افزایش مدت زمان

گروه سیتالوپرام  51/76ثانیه ثبت گردید که تفاوت بین زمانهای

تاخیر انزال از  23+19ثانیه به  5/9+4/2دقیقه بعد از مصرف 50

ثبت شده در این دو گروه از نظر آماری ناچیز بود .پس از چهار

میلی گرم روزانه آن گزارش شده است .حداکثر اثر آن  8-4ساعت

هفته درمان میانگین زمان تاخیر انزال از دخول به واژن در گروه

بعد از مصرف است .به همین علت هم مصرف آنرا چندین ساعت

فلوکستین به 7/77دقیقه رسید و در گروه سیتالوپرام به  6/73دقیقه

قبل از نزدیکی توصیه کردهاند .در مورد پاروکستین تغییر زمان انزال

رسید .میانگین این زمان در گروه تحت درمان با فلوکستین از 58/26

از  0/09دقیقه به  4/3دقیقه گزارش شده است که به طور روزانه

ثانیه قبل از درمان به  7/77دقیقه پس ازهفته چهارم درمان ثبت شد

یا در صورت لزوم از آن استفاده میگردد .یک مطالعه آینده نگر

و در گروه تحت درمان با سیتالوپرام از 51/76ثانیه قبل از درمان

راندوم ،دوسوکور  ،crossoverکلومیپرامین و پاروکستین وسرترالین

به  6/73دقیقه بعد از هفته چهارم درمان ثبت شد .شروع پاسخ به

و سیلدنافیل و تکنیک  sqeezeرامقایسه نموده است .در این مطالعه

درمان در اکثر بیماران در هردو گروه تحت درمان با فلوکستین و

هریک از موارد فوق در  31بیمار بررسی گردیده سیلدنافیل در

سیتالوپرام در هفته اول آغاز درمان بود(جدول .)1

تاخیر انداختن زمان انزال به همه موارد برتری داشته است سه
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مورد دیگر بر تکنیک  sqeezeیا  stop-startارجح بودهاند اما چرا

درمان به مدت چهار هفته پیگیری شد که تفاوت معنی داری بین

سیلدنافیل نسبت به گروه داروهای  SSRIنتیجه بهتر داشته است

اثر این دو دارو وجود نداشت و همچنین در بیمارانی که اختالالت

شاید به خاطر اثرات مرکزی بر فعالیت cyclic cyanosis monopuse

اضطرابی همراه داشتند این دو دارو تفاوت چندانی در درمان نداشتند.

 phaseباشد .الزم به یاداوری است که هیچ کدام از این داروها هنوز

در این پژوهش  5بیمار به علت عوارض دارویی(سردرد ،سرگیجه،

در درمان انزال زودرس مورد تایید  FDAقرار نگرفته است .اینها دو

خواب آلودگی و اسهال) از مطالعه خارج گردیدند.

نوع استراتژی مصرف دارند  :الف -مصرف روزانه ب -مصرف

در مطالعات دیگری که از جمله دکتر عباسی در اصفهان انجام داده

در صورت لزوم (.)5

بود شروع پاسخ به درمان با فلوکستین را هفته اول در اکثر بیماران

تاکنون مطالعات زیادی در مورد اثر بخشی داروها در درمان

ذکر کرده بود که ما هم به چنین نتیجهای رسیدیم به نظر میرسد که

فرمهای مختلفی از اختالالت جنسی مخصوصا انزال زودرس مورد

ناشی از اثرمستقیم این دسته از داروها در جذب مركزي سروتونین

بررسی قرار گرفته است از جمله داروهای ارزیابی شده فلوکستین،

است نه اثرآنتی دپرسانت آنها( .)6به هر حال اطالعات در مورد

سیتالوپرام ،کلومیپرامین وپاروکستین بوده است .ولی تاکنون بررسی

اثر بخشی طوالنی مدت این دو دارو (فلوکستین وسیتالوپرام) در

به صورت اثر مقایسه دو داروی فلوکستین و سیتالوپرام صورت

درمان بیماران انزال زودرس کامل نبوده و پیگیری بیشتری برای

نگرفته وما برای اولین بار این بررسی انجام دادیم در این مطالعه طول

تایید این موضوع مورد نیاز است.
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Comparison of the efficacy of fluoxetine and citalopram in the
treatment of premature ejaculation
*Sirosbakht S;MD1, Rezakhaniha B;MD2

Abstract
Background: Prevalence of sexual disorder in American males is 30-50% and prevalence of premature
ejaculation is 15-42%. Premature ejaculation (PE) is the most common sexual dysfunction compliant in
about 35-40% of men younger than 40 years, therefor a study for survey and dignosis of this disorders very
important. we compare the efficacy and side effects of fluoxetine and citalopram for patients complaining of
premature ejaculation without evident organic causes.
Materials and Methods: The study comprised 77 patients with a mean age of 33.8 years with premature
ejaculation which presented to the urology clinic of 501 army hospital. The patient were randomized into
treatment groups receving 2 capsule of 20mg fluoxetine daily (group 1) and 2 tabs of 20mg citalopram daily
(group 2) for 4 weeks. The follow up included ejaculatory latency time measurement.
Results: Mean pretreatment ejaculatory latency times for groups 1 and 2 were 58.26 second (range
10 to 120) and 51.76 second (range 10 to 120) respectively. After 4 weeks treatment of fluoxetine and
citalopram mean ejaculatory latency times was 7.77 minute and 6.73 minute respectively. Nausea, insomnia,
headache and diarrhea were reported side effects but no significant difference was noted between fluoxetine
and citalopram.
Conclusion: With this study no difference treatment efficacy was reported between fluoxetine and
citalopram.
Keywords: Citalopram, Fluoxetine, Impotence, Premature ejaculation.
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