
 انزال زودرس به زمانی گفته می شود که طی 
رابطه زناشویی مرد زودتر از حالت طبیعی 
و خیلی سریع تر از آنچه خود می خواهد یا 
همسرش دوست دارد دچار انزال می شود. انزال 
زودرس  شکایت شایع زناشویی است و از 
هر 3 مرد 1 نفر هرازگاهی دچار آن می شود. 
از آنجایی که این موضوع همیشگی نیست و 
گهگاهی رخ می دهد، جای نگرانی ندارد اما 
در صورتی که همیشه در رابطه زناشویی تان 
در کمتر از یک دقیقه به انزال می رسید، قادر 
در  رابطه  طول  در  انزال  انداختن  تاخیر  به 
تمام موقعیت  ها نیستید، احساس پریشانی و 
نا امیدی دارید و این موضوع از برقراری رابطه با 
همسرتان پیشگیری می کند، بهتر است در مورد 
آن با متخصص مشورت کنید. عوامل روانی و 
زناشویی در انزال پیش از موقع نقش دارند. 
بیشتر مردان از صحبت در مورد این موضوع 
شرم دارند اما این اختالل قابل درمان است و 
به کمک مشاوره و به کارگیری تکنیک   های 
زناشویی و مصرف برخی داروها می توان به 

بهبود رابطه زناشویی کمک کرد. 

عالئم
عالمت اصلی انزال زودرس، ناتوانی در به 
تاخیر انداختن انزال پیش از یک دقیقه بعد از 
دخول است. این مشکل ممکن است در تمام 

شرایط حتی هنگام استمناء هم ایجاد شود.
انزالزودرسبهچندگروهطبقهبندیمیشود:

 انزال زودرس مادام العمری یا اولیه
از  فرد  یعنی  مادام العمر؛  زودرس  انزال   
دچار  زناشویی  رابطه  شروع  ابتدای  همان 

انزال زودرس بوده است.
 انزال زودرس اکتسابی یا ثانویه؛ این نوع 
روابط  در  مرد  که  می دهد  رخ  زمانی  انزال 
زناشویی خود دچار انزال زودرس نبوده اما 
پس از مدتی دچار آن شده است. بسیاری 
از مردان گمان می کنند دچار انزال زودرس 
هستند اما عالئم آن را ندارند. این مردان ممکن 
است دچار انزال زودرس متغیر طبیعی باشند  ، 
که شامل دوره   های انزال سریع و دوره   های 

انزال طبیعی است.

چه زمانی باید به متخصص مراجعه 
کرد؟

اگر پیش از زمانی که دوست دارید به انزال 
می رسید حتما با متخصص مشورت کنید. انزال 
زودرس اختاللی شایع و درمان پذیر است. 
نگرانی   های  می تواند  متخصص  با  مشاوره 
مربوط به این موضوع را رفع کند. گاهی مرد 
تنها دچار انزال زودرس گهگاهی طبیعی است. 
میانگین انزال طبیعی از زمان دخول معموال 

5 دقیقه است.

علل زودانزالی
علت دقیق انزال زودرس مشخص نیست. قبال 
تصور می شد دلیل آن روان شناختی باشد اما 
امروز اثبات شده دلیل آن تعامالت پیچیده ای 
از جمله عوامل روان شناختی و بیولوژیکی 
دخیل  روان شناختی  دالیل  جمله  از  است. 
در انزال زودرس می توان به تجربیات اولیه 
بد  زناشویی، تصویر  زناشویی، سوء استفاده 
از بدن، افسردگی، نگرانی از انزال زودرس 
و احساس گناه از برقراری رابطه که سبب 
عجله در رابطه زناشویی می شود، اشاره کرد.

دالیلدیگرانزالزودرسشاملمواردزیر
است:

 اختالالت نعوظی؛ مردانی که در طول رابطه 
زناشویی نگران نعوظ یا حفظ آن هستند، برای 
پیشگیری از خراب شدن رابطه به محض نعوظ 
در برقراری رابطه زناشویی عجله می کنند که این 
موضوع می تواند با انزال زودرس همراه شود. 
انزال  دچار  مردان  از  بسیاری  اضطراب؛   
زودرس به دلیل تصویر بدنی یا ناتوانی در 
برقراری رابطه زناشویی اضطراب دارند که 
این موضوع می تواند سبب انزال زودرس در 

آنها شود. 
 تغییر در روابط؛ در صورتی که در روابط 
زناشویی سابق، مردی به دلیل رضایت از رابطه 
انزال زودرس  یا  نبوده  انزال زودرس  دچار 
گهگاهی طبیعی را تجربه کرده، با تغییر رابطه 
یا بروز برخی مسائل شخصی، ممکن است 

دچار انزال زودرس شود. 
 دالیل بیولوژیکی؛ برخی عوامل بیولوژیکی 
در بروز انزال زودرس تاثیر می گذارند. از آن 
جمله می توان به سطح غیرطبیعی هورمون ها، 
سطح غیرطبیعی برخی ترکیبات شیمیایی در 
مغز به نام انتقال دهنده   های عصبی   ، التهاب و 
عفونت پروستات یا مجرای ادراری و صفات 
ارثی اشاره کرد. فشار عصبی واسترس   های 
عاطفی یا ذهنی هم می تواند در انزال زودرس 
نقش داشته باشد و توانایی فرد را برای تمرکز و 

آرامش در روابط زناشویی محدود کند.

عوارض انزال زودرس
انزال زودرس می تواند باعث ایجاد مشکالتی 
در زندگی شخصی شود. از آن جمله می توان 
به استرس در روابط فردی و مشکالت باروری 
به دلیل انزال زودرس و عدم انزال داخل رحمی 

اشاره کرد. 

نحوه تشخیص
پزشک برای تشخیص زودانزالی اطالعاتی در 
پزشکی  تاریخچه  و  زناشویی  زندگی  رابطه 
می پرسد و در صورت لزوم فرد را معاینه خواهد 
کرد. در صورتی که فرد هم دچار زودانزالی 
باشد، پزشک برای  و هم اختالالت نعوظی 
آزمایش  مردانه  هورمون های  سطح  بررسی 
خون تجویز می کند. در برخی موارد پزشک 
فرد را به اورولوژیست یا روان شناس ماهر در 

حوزه اختالالت زناشویی ارجاع می دهد. 

درمان ها
انزال  برای  از جمله گزینه   های درمانی رایج 
زودرس می توان به تکنیک   های رفتاردرمانی، 
بی حسی موضعی، مصرف داروها و مشاوره 
با روان پزشک اشاره کرد. فراموش نکنید یافتن 
درمان مناسب یا درمان های ترکیبی نیازمند وقت 
و زمان است. در بیشتر موارد رفتاردرمانی کنار 

دارودرمانی موثرترین روش درمان است.
برای  درمانی  اقدامات  گاهی  رفتاردرمانی: 
پیشگیری از انزال زودرس ساده و شامل یک 
بار نزدیکی 1 یا 2 ساعت قبل از رابطه زناشویی 
است. پزشک گاهی توصیه می کند برای یک 
دوره زمانی رابطه نداشته باشید و به بازی   های 
زناشویی دیگر بپردازید تا فشار از برخوردهای 

زناشویی برداشته شود. 
تمریناتلگنی: ضعف عضالت کف لگنی در 
انزال زودرس دخیل است و انجام تمرینات تقویتی 
از جمله تمرینات کگل می  تواند به تقویت این 

عضالت و رفع مشکل زودانزالی کمک کند.
برای انجام این تمرینات ابتدا باید عضالت کف 

لگنی خود را شناسایی کنید. برای این منظور 
ادرار خود را در میانه خروج آن برای چند ثانیه 
قطع کرده و دقت کنید که کدام عضالت درگیر 
می شوند. همین کار را برای مانع شدن از خروج 
گاز شکمی انجام دهید. وقتی عضالت مربوط 
را شناسایی کردید، در هر شرایط و وضعیتی 
)گرچه در حالت درازکشیده راحت تر است( 
سعی کنید با منقبض کردن این عضالت آنها 
را تقویت کنید. عضالت را هر بار برای 3 ثانیه 
منقبض نگه دارید و بعد به آن 3 ثانیه استراحت 
دهید. با تقویت شدن عضالت این تمرین را در 
حال پیاده روی، نشستن یا ایستادن ادامه دهید. 
برای حصول بهترین نتیجه فقط روی عضالت 
لگنی تمرکز کنید و عضالت شکمی یا ران را 
منقبض نکنید. این تمرینات را 3 بار در روز هر 

بار 10 مرتبه تکرار کنید. 
بهکارگیریتکنیکمکث: در روش مکث، 
فعالیت زناشویی را طبق معمول شروع کنید و 
تا احساس آمادگی برای انزال ادامه دهید. سپس 
با گرفتن و فشار دادن انتهای آلت تناسلی برای 
چند لحظه اجازه دهید میل به انزال فروکش کند. 
بعد از چند جلسه تمرین این کار به عادت تبدیل 
می شود و دیگر نیازی به تکنیک مکث ندارید.
اگر اجرای تکنیک مکث باعث درد یا ناراحتی 
می شود   ، روش دیگر متوقف کردن تحریک 
زناشویی درست قبل از انزال است   ، صبر کنید 
تا سطح برانگیختگی کاهش یابد و دوباره فعالیت 
را از سر بگیرید. این روش به عنوان تکنیک 

توقف شناخته می شود.
استفادهازکاندوم: کاندوم حساسیت آلت تناسلی 
را کاهش می دهد و به تاخیر در انزال کمک 
می کند. می توان از کاندوم   های تاخیری استفاده 
کرد. این کاندوم  ها حاوی مواد بی حس کننده مانند 
بنزوکائین یا لیدوکائین هستند یا از جنس التکس 
ضخیم که برای تاخیر در انزال ساخته شده اند. 

دارودرمانی
 استفادهازکرمهایبیحسیموضعی: 
حاوی  بی حس کننده  اسپری   های  و  کرم  ها 

بنزوکائین   ، لیدوکائین یا پیلوکائین هستند که 
برای درمان انزال زودرس استفاده می  شوند. 
تا 15 دقیقه  این محصوالت 10  از  استفاده 
قبل از رابطه زناشویی روی آلت تناسلی، به 
تاخیر در انزال کمک می کند. از جمله این 
داروها می توان به کرم لیدوکائین-پرولوکائین 
برای  نیز  لیدوکائین  اسپری   های  کرد.  اشاره 
انزال زودرس بدون نسخه قابل دریافت است. 
فراموش نکنید این داروها موثرند اما بی عارضه 
نیستند. به عنوان مثال می توانند سبب از دست 
رفتن موقت حساسیت و کاهش لذت زناشویی 
شوند. از سوی دیگر، با تاثیرگذاری بر زن نیز 

لذت زناشویی را کم می کنند. 
از  بسیاری  داروهایخوراکی:  مصرف  
بیندازند.  انزال را به تاخیر  داروها می توانند 
اگرچه هیچ یک از این داروها به طور خاص 
درمان  برای  دارو  و  غذا  سازمان  توسط 
آنها  از  برخی  تایید نشده اند   ،  انزال زودرس 
از جمله داروهای ضدافسردگی   ، ضددرد و 
مهار کننده   های فسفودی استراز 5 برای این منظور 
تجویز می شوند. این داروها ممکن است به 
تنهایی یا همراه سایر درمان ها برای مصرف 

روزانه تجویز شوند.
 داروهایضدافسردگی: اثر جانبی برخی 
انداختن  تاخیر  به  ضدافسردگی  داروهای 
انزال است. به این منظور از مهارکننده   های 
انتخابی بازجذب سروتونین مانند اسکیتالوپرام، 
پاروکستین، سرترالین و فلوکستین برای کمک 

به تاخیر در انزال استفاده می  شود.
در ایاالت متحده   ، پاروکستین موثرترین دارو 
است. این داروها معموال پس از 5 تا 10 روز 
و در برخی شرایط بین 2 تا 3 هفته پس از 
شروع مصرف تاثیر خود را نشان می دهند. اگر 
مصرف این داروها زمان انزال را بهبود نبخشد   ، 
پزشک کلومیپرامین ضدافسردگی سه زنجیره 
ناخواسته  را تجویز می کند. عوارض جانبی 
تعریق   ،  تهوع   ،  شامل  داروهای ضدافسردگی 
خواب آلودگی،  کاهش میل زناشویی و... است.

 مهارکنندههایفسفودیاستراز5: برخی 
داروهای مورداستفاده در درمان اختالالت 
نعوظی، مانند سیلدنافیل )ویاگرا(   ، تاداالفیل 
یا واردنافیل ممکن است به تاخیر در انزال 
جانبی  عوارض  از  کنند.  کمک  زودرس 
گرگرفتگی  سردرد   ،  به  می توان  ناخواسته 
صورت و سوء هاضمه اشاره کرد. این داروها 
هنگام ترکیب با داروهای ضدافسردگی موثرتر 

عمل می کنند.
درمانهایاحتمالیآینده: نتایج تحقیقات نشان 
می  دهد چند داروی جدید در درمان انزال زودرس 
مفیدند اما مطالعه بیشتری در این زمینه الزم است. 

این داروها شامل موارد زیر می شود:
 داپوکستین: این داروی ضدافسردگی که 
اغلب به عنوان اولین درمان برای انزال زودرس 
مورد استفاده قرار می  گیرد هم اکنون در ایاالت 

متحده در مرحله آزمایش است.
مودافینیل: این درمان اختالل حمله خواب 
یا نارکولپسی، مناسب درمان زودانزالی است.

سیلودوسین: این دارو درمانی برای بزرگ 
شدن غده پروستات یا  هایپرپالزی خوش خیم 

پروستات است.
مشاورهباروانپزشک: صحبت با روان شناس یا 
روان پزشک در مورد روابط و تجربیات زناشویی 
می  تواند به مرد در کاهش اضطراب عملکرد و 
یافتن راه های بهتر برای مقابله با استرس کمک 
کند. انزال زودرس با احساس عصبانیت   ، شرم 
و ناراحتی و حتی از دست دادن یا دور شدن 

از شریک زندگی همراه است.
صحبت در مورد این مشکل گام مهمی است 
و مشاوره در انتخاب درمان موثر خواهد بود.

طبجایگزین: چند روش درمانی جایگزین از 
جمله یوگا   ، مراقبه و طب سوزنی نیز می تواند در 
درمان زودانزالی کمک کننده باشد. با این حال   ، 
برای ارزیابی اثربخشی این روش های درمانی   ، 

تحقیقات بیشتری الزم است.

آمادگی برای مشاوره
احساس خجالت هنگام صحبت درباره این 
موضوع طبیعی است اما به پزشک تان اعتماد 
کنید و بدانید این مشکل شایع و قابل درمان 
در  است  نیاز  پزشک  به  مراجعه  در  است. 
بعد  وقت  چند  اینکه  اختالل،  عالئم  مورد 
از آغاز رابطه دچار انزال می شوید، تجارب 
زناشویی و تجربه انزال زودرس و داروهای 

مصرفی توضیح دهید.

درباره انزال زودرس

یک مشکل شایع زناشویی
چه سواالتی باید از پزشک پرسید؟

بعد از مراجعه به پزشک می توانید سواالتی را بپرسید 

تا اطالعات تان در مورد این اختالل بیشتر شود. برخی 
سواالت شامل موارد زیر است:

 چه چیزی ممکن است باعث انزال زودرس شود؟
انجام چه تست هایی را پیشنهاد می  کنید؟

 چه روش های درمانی ای پیشنهاد می  شود؟

انتظار   چه مدت بعد از شروع درمان می  توان 
بهبود داشت؟

 چقدر پیشرفت بعد از درمان منطقی است؟

 احتمال عود بعد از درمان چقدر است؟

 آیا جایگزینی برای دارویی که تجویز می  کنید 
وجود دارد؟

افزایش  برای  می توان  وب سایت هایی  چه  از   
اطالعات استفاده کرد؟

 تا زمانی که زودانزالی درمان  شود سعی کنید 

ارتباطات تان را با همسرتان حفظ کنید. شاید زودانزالی 

سبب فشار عصبی و اضطراب شود اما قابل درمان است.

 انزال زودرس به زمانی گفته 
می شود که طی رابطه زناشویی 

مرد زودتر از حالت طبیعی و خیلی 
سریع تر از آنچه خود می خواهد یا 

همسرش دوست دارد دچار انزال 
می شود. انزال زودرس  شکایت 

شایع زناشویی است و از هر 3 مرد 1 
نفر هرازگاهی دچار آن می شود

 دکتر غالمحسین قائدی
روان پزشک کلینیک سالمت 
زناشویی و عضو هیات علمی 

دانشگاه شاهد

salamat.ir
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