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تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

مقایسه عوارض ناخواسته جنسی سرترالین و فلوکستین و سیتالوپرام در زنان

فريبا باقری1، فاطمه رنجبر کوچکسرايی 2، سپيده هريزچی قديم *3
1. پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبريز

2. دانشيار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبريز

3. استاديار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبريز

*نويسنده مسئول

مقدمه: افسردگی يکی از شايعترين اختالالت روان پزشکی در دنيا می باشد. شيوع در طول زندگی برابر 25درصد در بين زنان می 
باشد. مهار کننده های انتخابی بازجذب سروتونين )SSRI( از جمله دارو های شايع استفاده شده برای افسردگی می باشند که با 
عوارض خاص خود همراه می باشند. هدف از مطالعه حاضر ارزيابی شيوع ناتوانی جنسی ناشی از دارو های فلوکستين، سيتالوپرام و 

سرترالين در بين زنان افسرده بود.  

روش کار: در اين مطالعه توصيفی تحليلی، 90 زن افسرده تحت درمان با فلوکستين 40-20 ميلی گرم )n=30(، سيتالوپرام 20-40 
ميلی گرم )n=30( و سرترالين 100-50 ميلی گرم )n=30( بررسی شدند. تمامی بيماران پرسشنامه Asex را جهت ارزيابی اختالل 

عملکرد جنسی تکميل نمودند. يافته های پرسشنامه به صورت کيفی و کمی مورد ارزيابی قرار گرفتند. 

نتایج: ناتوانی جنسی تنها در 5 مورد )5/6درصد( از بيماران مشاهده گرديد شامل 3 مورد )10درصد( در گروه سرترالين، يک مورد 
)3/3درصد( در گروه سيتالوپرام و يک مورد )3/3درصد( در گروه فلوکستين بود که تفاوت آماری بارزی در اين رابطه بين سه گروه 
وجود نداشت)p=0/42(. انواع ناتوانی جنسی شامل نبود ميل جنسی در دو مورد، عدم رسيدن به تحريک جنسی در دو مورد، عدم 
رسيدن به اوج لذت جنسی در دو مورد بود. در يک مورد نبود ميل جنسی و عدم رسيدن به تحريک جنسی به طور همزمان بيان 
شده بود. در ارزيابی کيفی و کمی پرسشنامه، تنها ميل جنسی بطور بارزی در گروه سرترالين نسبت به گروه سيتالوپرام پائين تر بود 

.)p=0/04(

نتیجه گیري: شيوع ناتوانی جنسی در جمعيت زنان مورد بررسی پائين تراز مطالعات قبلی می باشد. تفاوت بارزی بين سه دسته 
دارويی در ميزان بروز ناتوانی جنس وجود نداشت. به نظر می رسد عملکرد جنسی در زنان چندان تحت تأثير دارو های SSRI قرار 

نمی گيرد.  
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