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Background and Objective: Although antiepileptic drugs have controlled
the epilepsy attacks substantially, the side-effects are still considered as a
problem to the patients. The aim of this study was to compare the effects of
sodium valproate and carbamazepine on sexual function in men with
epilepsy.
Materials and Methods: In this cross-sectional study 35 male married
epileptic patients with the history of taking carbamazepine for at least one
year and 35 other male married patients using sodium valproate for at least
one year have been participated. Both groups' sexual activity information
has been evaluated by international index of erectile questionnaire. This
fifteen question survey has investigated men's sexual activity in 5 fields
such as erectile function, orgasmic function, sexual desire, intercourse
satisfaction and overall satisfaction. Each question has 5 scores at most and
the total score of the survey comes to 75.The results have been analyzed by
Chi-Square and Mann-Whitney U tests using the statistical software SPSS
(ver.16.0).
Results: The average of total gained scores in sodium valproate takers was
more than carbamazepine takers (51.68, 53.42) but there was no significant
difference (p=0.582). Twenty-five sodium valproate takers (48.1%) and
twenty-seven carbamazepine takers (51.9%) had erectile function disorder
but there was no significant difference (p=0.584). The sodium valproate
group average scores in all sexual activity fields except sexual desire was
more than carbamazepine group but there was significant difference
regarding only sexual desire.
Conclusion: Sexual activity disorders in men with epilepsy, especially
erectile disorder were highly prevalent and also the result showed that
patients who take sodium valproate had better status than carbamazepine
takers regard to sexual activities except sexual desire.
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سابقه و هدف :داروهای ضد صرع اگر چه توانستهاند حمالت صرع را تا حد زیادی کنترل کنند ولی عوارض
آنها از مشکالت این بیماران است .هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر داروی سدیم والپروات و
کاربامازپین بر عملکرد جنسی در مردان مبتال به صرع میباشد.
مواد و روش ها 33 :بیمار مذکر متاهل مبتال به صرع با سابقهی یک سال مصرف کاربامازپین و  33بیمار
مصرف کننده سدیم والپروات با همان شرایط مقایسه شدند .عملکرد جنسی با استفاده از پرسشنامهی
شاخص بین المللی عملکرد نعوظ  International Index of Erectile Functionکه شامل :عملکرد نعوظ
( ،)Erectile functionعملکرد ارگاسم ( ،)Orgasmic functionنیاز جنسی ( ، )Sexual desireرضایت از
مقاربت ( )Intercourse satisfactionو رضایت کلی ( )Overall satisfactionsارزیابی شد .دادهها با
استفاده از نرم افزار  SPSS 16و آزمونهای کای اسکوئر و منویتنی تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :میانگین مقیاس عملکرد جنسی در بیماران سدیم والپرات  33/42±6/13بیشتر از بیماران
کاربامازپین  31/62±13/41بود ( 23 .)P=0/322نفر ( )%42/1گروه سدیم والپروات و  27نفر ( )%31/1از
گروه کاربامازپین اختالل نعوظ داشتند ( .)P=0/324در تمام حوزه های عملکرد جنسی به جز نیاز جنسی
( )Sexual desireمیانگین گروه سدیم والپروات بیشتر از گروه کاربامازپین مشاهده شد.
نتیجهگیری :اختالل عملکرد جنسی در مردان مبتال به صرع به ویژه اختالل نعوظ از شیوع باالیی برخوردار
است همچنین بیماران مصرف کننده سدیم والپروات در تمام حوزههای عملکرد جنسی به جز نیاز جنسی
وضعیت مناسبتری دارند.
واژگان کلیدی :صرع؛ داروهای ضد صرع؛ عملکرد جنسی

مقدمه
صرع ( )Epilepsyبیماری مزمن ،ناتوان کننده و شایعترین
بیماری سیستم عصبی مرکزی است که بین یک تا نیم درصد
افراد به آن مبتال می شوند ] .[1صرع به علت میزان شیوع
باالئی که دارد از نظر اجتماعی هم مورد توجه است .صرع یکی
از بیماریهای منحصر به فرد در میان بیماریهای مزمن
نورولوژیک است که بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر فراوانی
میگذارد و ممکن است بر کاهش فعالیتهای اجتماعی افراد
مبتال به صرع تاثیر گذار باشد ] .[2اختالالت جنسی قویا باعث
کاهش کیفیت زندگی میشود و شیوع آن حدود  %22-20در
45

جمعیت نرمال تخمین زده شده است .شایعترین اختالالت
جنسی شامل اختالالت نعوظ ( ،)Erectionکاهش میل جنسی
( )Libidoو اختالالت  Ejaculationگزارش شده است .بیماران
مبتال به صرع در خطر بیشتری برای اختالالت جنسی نسبت به
جمعیت عادی میباشند ] .[2نه تنها صرع بلکه داروهای آنتی
اپی لپتیک نیز هورمونها و سیستم نورواندوکرین را تحت تاثیر
قرار میدهند .بنابراین علت بروز اختالالت جنسی در بیماران با
اپیلپسی میتواند متفاوت باشد که شامل خود ماهیت تشنج،
مصرف داروهای آنتی اپیلپتیک ،سبک زندگی ،مشکالت روانی،
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،61شماره  ،2زمستان 6311
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مزده و همکاران

این مطالعه به صورت مقطعی ،در شهر همدان و سال
 1313انجام شد .از تمام شرکت کنندگان قبل از ورود به
مطالعه رضایت گرفته شد .در این مطالعه مقطعی  33بیمار
مذکر متاهل مبتال به صرع با سابقهی یک سال مصرف
کاربامازپین و  33بیمار مذکر متاهل دیگر مبتال به صرع با
سابقه مصرف یک سال سدیم والپرات وارد مطاله شدند.
اطالعات دموگرافیک افراد با استفاده از پرسشنامه جمعآوری
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،61شماره  ،2زمستان 6311

یافتهها
میانگین سنی افراد دریافت کننده سدیم والپروات برابر با
 22/62±3/32سال و گروه کاربامازپین برابر با 27/42±3/71
سال بود که این تفاوت از نظر آماری بین دو گروه معنی دار
نبود ( .)P=0/323بر اساس یافتههای مطالعه حاضر میانگین
44
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اثر اختالل الکتریکی مغز بر ناحیه ای از مغز که بر روی رفتار
جنسی تاثیر دارد و یا حتی وجود همزمان مشکالت دیگر
جنسی که ارتباطی با تشنج ندارند .شناخت دقیق اینکه کدام
عامل باعث بروز اختالل جنسی شده است دشوار است ].[3،4
مطالعات بر روی اثرات  AEDsبر روی عملکرد جنسی و میزان
باروری در مردان کم است .بین  30تا  70درصد از مردان با
اپیلپسی کاهش لیبید و یا  potencyرا ذکر کردهاند .در مردان
سطح  )free testosterone( FTبا فعالیت جنسی و Potency
ارتباط مستقیم دارد و همچنین هرچه سطح استرادیول افزایش
پیدا کند میزان لیبیدو Potency ،و  Erectionهای صبحگاهی
کاهش مییابد .در مردان با اپی لپسی سطح استرادیول افزایش
می یابد ] .[2در مردان تحت درمان با  AEDsسطح FT
کاهش و سطح  LHو  SHBGافزایش مییابد .البته والپروات
سدیم این اثر را ایجاد نمیکند ] .[3هنوز در مورد شیوع
مشکالت جنسی در بین مردان مبتال به صرع به علت اینکه
مطالعات با طراحی های متفاوت ،حجم نمونههای متفاوت،
استفاده از چک لیست و پرسشنامههای متفاوت و عدم استفاده
از گروه کنترل در بیشتر مطالعاتی که انجام شده است اختالف
نظر وجود دارد ] .[6،7در یک مطالعه که توسط  Kubaدر
سال  2003انجام شد نتایج این مطالعه نشان داد که مردان
مصروع از بروز نسبتا باالیی ( )%33از اختالالت عملکرد جنسی
رنج میبرند ] .[2در یک مطالعه که توسط  Reisو همکاران در
سال  2013نشان داه شد که اختالل نعوظ در مردان مصروع
به طور معنی داری بیش از گروه شاهد بود ] [4در یک مطالعه
توسط نیکوبخت و همکاران در سال  34 2007نفر ( )%42/3از
 20نفر افراد شرکت کننده در مطالعه اختالل نعوظ داشتند .بر
اساس نتایج این مطالعه اختالل نعوظ ،نیاز جنسی و عملکرد
جنسی بیشترین اختالالت عملکرد جنسی در بیماران مصروع
است ].[1
مطالعات اندکی در کشور ما به بررسی اثرات داروهای ضد
صرع بر روی عملکرد جنسی و تولید مثل پرداخته اند .هدف از
انجام این مطالعه مقطعی بررسی اثر مصرف داروهای ضد تشنج
(والپروات سدیم و کاربامازپین) بر روی عملکرد جنسی در
مردان مبتال به صرع که به مدت یکسال درمان در آنها شروع
شده است ،میباشد.

شد .با استفاده از نتایج مطالعه  Heroz AGو همکاران ][2
حجم نمونه برای هر کدام از گروهها برابر با  33نفر انتخاب شد
که در مجموع برای دو گروه  70نفر انتخاب شد.
معیارهای و رود به مطالعه عبارت بودند از :مردانی که صرع
ژنرالیزه دارند ،سن آنها بین  20تا  40سال باشد و صرع
آن ها به تشخیص نورولوژیست ایدیوپاتیک باشد .حداقل یک
سال از مدت درمان آنها گذشته باشد .هیچگونه مشکل و
عقب ماندگی ذهنی نداشته و حداقل تحصیالت تا مقطع
راهنمایی را داشته باشند .افراد با سابقهی اختالل اندوکرین
شواهدی مبنی بر دیابت اختالل تیرویید ناهنجاریهای غدهی
هیپوفیز سابقه بیماری های روان پزشکی موثر بر عملکرد
جنسی مثل افسردگی سابقه اختالل آناتومیک سیستم تناسلی
سابقه بیماری های اورولوژیک موثر بر عملکرد جنسی مثل
واریکوسل افراد با شکایت از عملکرد جنسی قبل از مصرف
دارو مصرف داروهای موثر بر عملکرد جنسی مثل  SSRIها،
آنتی آندروژنها ،سیلدنافیل اعتیاد به مواد مخدر از مطالعه
خارج شدند.
جهت ارزیابی عملکرد جنسی از پرسشنامهی شاخص بین
المللی عملکرد نعوظ ( International Index of Erectile
 )Functionاستفاده شد .که یک ابزار قابل اعتماد است و توسط
خود بیمار قابلیت پر کردن دارد و با توجه به فعالیت جنسی
یک ماهه اخیر وی پاسخ داده شد و از  3محدودهی عملکرد
نعوظی ،عملکرد ارگاسمیک ،نیاز جنسی ،رضایت از مقاربت و
رضایت کلی تشکیل شده است ،تکمیل شد .پرسشنامه عملکرد
جنسی مردان یک پرسشنامه  13سوالی جهت سنجش عملکرد
جنسی مردان است .پاسخها در آن به صورت لیکرتی سنجش
میشود کمترین امتیاز برای هر سوال صفر (غیر از سواالت
دوازده ،سیزده ،چهارده و پانزده که حداقل امتیاز یک است) و
بیشترین  3است (نمره پنج برای عملکرد طبیعی) و سؤالها،
پنج دامنه عملکرد جنسی زیر را پوشش میدهند .این
پرسشنامه در یک مطالعه بین المللی با شرکت کشورهایی از
آسیا ،اروپا و آمریکا تهیه و اعتبار سنجی شده و حساسیت،
ویژگی و اعتبار این پرسشنامه در  10زبان مختلف در حد عالی
ارزیابی شده است ] .[1برای مقایسه میانگین متغییرهای کمی
با توجه به پیروی نکردن از توزیع نرمال از آزمون من ویتنی و
برای مقایسه متغییرهای کیفی بین دو گروه از آزمون کای
اسکوئر استفاده شد .اطالعات با استفاده از نرم افزار SPSS-16
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

اثر داروی سدیم والپروات و کاربامازپین بر عملکرد جنسی

عملکرد جنسی در حالت کلی ،عملکرد نعوظ ،تعداد ارگاسم،
رضایت از مقاربت ،رضایت کلی در گروه دریافت کننده سدیم
والپرات بهتر از گروه دریافت کننده کاربامازپین بود اما تفاوت
بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود .میانگین تمایل به
مقاربت در گروه دریافت کننده والپروات سدیم کمتر (بدتر)
ازگروه کاربامازپین بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود
(( )P=0/007جدول .)1
بر اساس نقطه برش  )cutoff point( 23عملکرد نعوظ 23
نفر ( )% 42/1افراد گروه سدیم والپروات اختالل در نعوظ
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داشتند در حالی که  27نفر ( )% 31/1از گروه کاربامازپین
اختالل نعوظ داشتند اما تفاوت هر دو گروه از نظرآماری معنی
دار نبود (( )P=0/324جدول .)2
فراوانی اختالل خفیف نعوظ در گروه دریافت کننده سدیم
والپروات بیشتر از گروه کاربامازپین بود در حالی که در اختالل
متوسط تا خفیف و متوسط گروه کاربامازپین فراوانی بیشتری
داشتند همچنین نعوظ نرمال در گروه سدیم والپرات بیشتر از
گروه کاربامازپین بود اما این تفاوت بین دو گروه معنی دار در
تمامی سطوح نبود (( )P=0/232جدول .)3

جدول  :6مقایسه میانگین سنی و عملکرد جنسی گروه دریافت کننده سدیم والپرات و کاربامازپین
انحراف معیار ±میانگین

انحراف معیار ±میانگین

P-value

22/62 ±3/32
33/42 ± 6/13
21/62 ± 3/73
7/62 ±2/43
1/63 ± 1/33
2/0 ± 1/33
6/31 ± 1/12

27/42 ±3/71
31/62 ± 13/41
20/34 ± 4/73
7/03 ± 2/70
1/34 ± 3/14
7/31 ± 2/16
7/42 ± 1/11

0/323
0/322
0/216
0/322
0/206
0/613
0/007

سن (سال)
عملکرد جنسی
تعداد نعوظ
تعداد ارگاسم
رضایت از مقاربت
رضایت کلی
تمایل به مقاربت

جدول  :2مقایسه فراوانی اختالل نعوظ در دو گروه مطالعه
سدیم والپرات
اختالل نعوظ

کاربامازپین
فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

بلی

)42/1( 23

)31/1( 27

خیر

)31/1( 10

)42/1( 2

جمع

)100/0( 33

)100/0( 33

P-value

0/324

جدول  :3مقایسه شدت اختالل نعوظ بین دو گروه مطالعه
اختالل نعوظ
گروه

متوسط

متوسط تا خفیف

خفیف

بدون اختالل

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

سدیم والپرات

)36/4( 4

)40/0( 10

)62/7( 11

)33/6( 10

کاربامازپین

)63/6( 7

)60/0( 13

)31/3( 3

)44/4( 2

)100/0( 11

)100/0( 23

)100/0(116

)100/0( 12

جمع

بحث
هدف از انجام این مطالعه موردی -شاهدی مقایسه اثر
داروی سدیم والپروات و کاربامازپین بر عملکرد جنسی در
بیماران مبتال به صرع مذکر بود .ارتباط بین صرع و اختالالت
جنسی از زمان های گذشته به خوبی شناخته شده است اما با
این وجود اتیولوژی آن به درستی هنور مشخص نیست .البته
احتماال این اختالل مولتی فاکتوریال (نورلوژیک ،اندوکرین،
ایاتروژنیک ،روانپزشکی) می باشد ].[10،11
همان طور که نتایج مطالعه حاضر نشان م دهد ،میانگین
41

P-value

0/232

سنی هر دو گروه مطالعه اختالف آماری معنی داری نداشت
بنابراین هر دو گروه در شرایط سنی هستند که عملکرد جنسی
بر کیفیت زندگی آنها تاثیر فراوانی می گذارد و اختالل در
عملکرد جنسی مشاهده شده در آنها نمی تواند متاثر از شرایط
سنی بیماران باشد .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بیماران
دریافت کننده کاربامازپین تقریبا  4درصد اختالل نعوظ
بیشتری داشتند اما تفاوت هر دو گروه از نظر آماری معنی دار
نبود البته ممکن است چنانچه ما حجم نمونه بیشتری در اختیار
مجله علمی پژوهان ،دوره  ،61شماره  ،2زمستان 6311
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سدیم والپرات
متغیر

کاربامازپین

مزده و همکاران

تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند ،از حمایتهای مادی و
معنوی دانشگاه علوم پزشکی همدان و بیماران که ما را در انجام
این پژوهش یاری رساندند ،تشکر و قدردانی نمایند.
تضاد منافع
این مطالعه هیچگونه تضاد منافعی برای نویسندگان نداشته
است.
45

] [ DOI: 10.21859/psj.16.2.53
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نتیجهگیری
بر اساس نتایج این مطالعه اختالل عملکرد جنسی در
بیماران مبتال به صرع مذکر به ویژه اختالل نعوظ از شیوع
باالیی برخوردار است .همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که
بیماران مصرف کننده سدیم والپروات در تمام حوزه های
عملکرد جنسی به جز نیاز جنسی وضعیت مناسبتری نسبت به
گروه کاربامازپین دارند.
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داشتیم این تفاوت معنی دار می شد .فراوانی نعوظ نرمال و
خفیف در گروه دریافت کننده سدیم والپرات بیشتر از گروه
کاربامازپین بود در حالی که اختالل نعوظ متوسط تا خفیف و
متوسط در گروه کاربامازپین فراوانی بیشتری مشاهده شد اما
این تفاوت بین دو گروه معنی دار نبود .در یک مطالعه که
توسط  Reisو همکاران در سال  2013نتایج این مطالعه نشان
داد که اختالل نعوظ در مردان گروه مورد بطور معنیداری بیش
از گروه کنترل بود ].[12
در یک مطالعه که توسط نیکوبخت و همکاران انجام شد
شیوع اختالل عملکرد در بیماران مصروع مذکر برابر با %42/3
بود که نتایج این مطالعه با مطالعه ما همسو میباشد ] .[12در
یک مطالعه دیگر که توسط  Feldmanو همکاران در ایاالت
متحده انجام شد شیوع اختالل عملکرد جنسی برابر با 32
درصد بود که اندکی بیشتر از مطالعه ما بود که با توجه به
میانگین سنی کمتر افراد مطالعه ما در مقایسه با مطالعه ذکر
شده ،این یافته قابل توجیه است ] .[13شیوع اختالالت
جنسی در جمعیت عمومی بین  20تا  %22تخمین زده شده
است که نشان می دهد بیماران مبتال به صرع در خطر باالیی
یرای این اختالالت می باشند ] .[2در یک مطالعه مروری،
نتایج مطالعه نشان داد که اختالالت هورمونی جنسی در افراد
مصروع بیشتر از جمعیت عادی است .که این اختالالت ناشی
از بیماری یا مصرف داروها یا هر دو عامل میباشد ].[6
در مطالعه National Health and Social Life Survey
( )NHSLSدر مردان سالم با دامنه سنی 12تا  31سال اختالل
در نعوظ  10/4درصد گزارش شده است ] .[14در یک مطالعه
که توسط صفری نژاد و همکاران انجام شد شیوع اختالل نعوظ
در مردان سالم با دامنه سنی  20تا  70سال برابر با %12/2
برآورد شد که البته روشی که برای بررسی اختالل نعوظ
استفاده می شود به شدت بر شیوع آن تاثیر گذار می باشد و
یکی از علل تفاوت شیوع در مطالعات مختلف نوع پرسشنامه
استفاده شده می باشد ] .[13با توجه به اینکه پرسشنامه
استفاده شده یک مقیاس جهانی میباشد و شرایط فرهنگی
جامعه ما به خصوص در مورد ناتواتی جنسی که ممکن
است با یک انگ همراه باشد ،ممکن است نتایج مطالعه
ما  underestimateباشد و با میزان واقعی اختالل در بیماران
متفاوت باشد .بر اساس یافته مطالعه حاضر میانگین نمره کلی
عملکرد جنسی در گروه سدیم والپروات بیشتر (بهتر) از گروه
کاربامازپین بود ( 33/42در مقابل  )31/62که تفاوت از نظر
آماری ملموس نبود همان طور که قبال ذکر شده ممکن است با
افزایش حجم نمونه این تفاوت ممکن است ،معنیدار میشد.
یافتههای این مطالعه نشان داد که در تمام حوزه های
عملکرد جنسی (عملکرد نعوظ ،عملکرد ارگاسم ،رضایت کلی
جنسی و رضایت از مقاربت) به جز نیاز جنسی میانگین نمره
کسب شده در گروه سدیم والپروات بیشتر (بهتر) از گروه

کاربامازپین بود اما تفاوت دو گروه معنیدار نبود .در گروه
کاربامازپین میانگین نیاز جنسی بیشتر از گروه دریافت کننده
سدیم والپروات بود که تفاوت معنیدار بود .نتایج مطالعات
مختلف نشان میدهد که هنوز در مورد مصرف داروهای ضد
صرع بر روی عملکرد جنسی اختالف نظر وجود دارد ].[16،17
به طور مثال در یک مطالعه مروری که توسط  Yangو همکاران
در سال  2016نشان داده شد که مصرف والپروات سدیم ممکن
است باعث کاهش لیبدو شود در حالی که کاربامازپین و
لوتیراستام باعث بهبود عملکرد جنسی میشوند نتایج مطالعه ما
نیز نشان داد که نیاز میل جنسی در افرادی که مصرف
کاربامازپین داشته اند بهتر از گروه دریافت کننده سدیم والپروات
است ] .[6اختالل عملکرد جنسی یکی از مهترین عوارض مصرف
درازمدت داروهای ضد تشنج میباشد که ممکن است درمان
بیماران را با شکست مواجه کند .الزم به ذکر است با توجه به
اینکه در مطالعه حاضر از پرسشنامه خود اظهاری استفاده شد
ممکن است پاسخهای بیماران دارای اعتبار کافی نباشند.
در پایان الزم به یادآوری است اگر چه هدف اصلی درمان
بیماران مصروع کنترل تشنجها میباشد اما انتخاب این داروها
باید با کمترین اثر جانبی باشد .اگر چه اختالل عملکرد جنسی
تهدید کننده حیات نمیباشد اما اثر مهمی بر کیفیت زندگی
افراد دارد .هنوز پرسش های فراوانی در مورد اثر داروهای
ضدصرع بر اختالل عملکرد جنسی مثل بروز اختالل نعوظ در
افراد مبتال به صرع ،شایعترین عارضه اختالل جنسی برای هر
دارو ،دوز مصرفی که باعث اختالل میشود وجود دارد که
نیازمند مطالعات بیشتری در این زمینه است .پیشنهاد داده
میشود که مطالعه با حجم نمونه بزرگتری با طراحی آینده نگر
برای اطمینان بیشتر انجام شود.

اثر داروی سدیم والپروات و کاربامازپین بر عملکرد جنسی
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