
 دارو درماني و افسردگي مالحظاتي درباره

 
 آيا قرار است به خاطر افسردگي درمان دارويي دريافت كنيد؟

شايد مشاور يا روانپزشك شما دارو درماني را براي شما در نظر بگيرد و شما بر اساس آنچه كه شنيده ايده و يا تجـارب دوسـتان                           
اين بروشور جهـت پاسـخگويي بـه بسـياري از           . ي توانند برايتان مفيد باشند    و اعضاي خانواده در شگفت باشيد كه چگونه داروها م         

ما اميدواريم كه اين بروشور نقطه شروع خوبي براي بحث هـاي كامـل              . سئواالت مكرر در مورد ضد افسردگي ها تهيه شده است         
هيد اطالعات بيشـتري در مـورد دارو        اگر بخوا . تر وعميق تر با مشاور و يا روان پزشك شما در مورد داروهاي ضد افسردگي باشد               

روانپزشك يك متخصص در طب است كه در مـورد تشـخيص و درمـان               . درماني بدست آوريد، با يك روان پزشك مشاوره كنيد        
 . روانپزشك به طور ويژه براي درمان دارويي افسردگي آموزش مي بيند. مشكالت عاطفي و رواني آموزش ديده است

 افسردگي قابل درمان است
 سوال هاي اصلي درباره ضد افسردگي ها

 نشانه هايي از افسردگي كه درمان آنها مستلزم مصرف داروست، كدامند؟  ) ١
اگر شـما ايـن نـوع       . اين بروشور درباره نوع متفاوتي از افسردگي تهيه شده است         . اغلب ما در مواردي دلسرد يا غمگين مي شويم        

. ي و افسردگي در طول روز و براي  چند هفته يا مـاه را تجربـه خواهيـد كـرد                 افسردگي را داشته باشيد احساس غم، تحريك پذير       
شايد ادامـه درس و كـالس را متوقـف و در            . افراد يا فعاليتهايي كه معموالً براي شما لذت بخش بودند، ديگر اينگونه نخواهند بود             

بـي خـوابي دو روزه،   . اضافه يـا كـم مـي گـردد    اشتهاي شما افزايش يا كاهش مي يابد و وزنتان          . تمام مدت احساس خستگي بكنيد    
اما اگر مشكالت براي چنـد هفتـه اتفـاق    . در مواردي براي همه ما پيش مي آيد       » ماندن در رختخواب  «خواب در تمام روز يا ميل به        

 . بيافتند نشان دهنده يك مشكل جدي خواهند بود
دوستان شما در مورد حساسيت زيـاد از حـد يـا گريـه              . شتاگر شما افسرده هستيد در تمركز يا تصميم گيري مشكل خواهيد دا           

فراوانتان با شما صحبت مي كنند، وقتي در حال افسردگي قرار داريد، احساس درمانـدگي و نااميـدي حـالتي معمـول بـراي شـما                          
 عالقـه شـما بـه       ديگران ممكن است متوجه عـدم     . خواهد بود وگويي در يك سالن تاريك گير افتاده و قادر به خروج از آن نيستيد               

ممكن است در مورد مرگ و حتي خودكشـي بـه انـدازه زيـادي فكـر                 . انجام مسئوليت ها يا رسيدگي به ظاهر شخصي تان شوند         
 . اينها عاليم افسردگي شديد هستند. كرده باشيد

 نشانه هاي افسردگي
 خلق افسرده و غمگين  •

 تغيير در اشتها  •

 افكار خودكشي  •

 مشكالت خواب  •

 فقدان تمركز  •

 شخصي است؟» ضعف«آيا افسردگي نشان دهنده  )٢
افسـردگي نشـانه ضـعف      . افسردگي يكي از نگراني هاي شايع دانشجويي است كه به مراكز مشاوره دانشجويي مراجعه مي كننـد                

چـار  آبراهام لينكلن، ملكه ويكتوريا و وينستون چرچيل فقط       نمونه هايي از افراد سرشناس تـاريخ هسـتند كـه د                         . شخصي نيست 
افراد دچار افسردگي نبايـد فقـط از خـود          . افسردگي وضعيتي نيست كه با خواست يا آرزوي شما، از بين برود           . افسردگي بوده اند  

 ٣با شروع درمان شـما در عـرض   . بدون درمان، عاليم افسردگي تداوم يافته و يا حتي بدتر مي گردد          . انتظار بهبودي داشته باشند   
 . ري را تجربه خواهيد كرد هفته بهبودي معني دا٦تا 

 . بسياري از دانشجويان دانشگاه افسردگي را تجربه مي كنند. شما تنها نيستيد
نمي توانند بـدون مصـرف دارو   ) مبتال به افسردگي(آيا بدون دارو نمي توانم احساس بهتري داشته باشم؟ آيا ساير افراد   ) ٣

 بهبودي پيدا كنند؟ 



فقط يكـي دو سـال طـول مـي          » اين احساس بهبودي  «متاسفانه  .  اي احساس بهبودي مي كنند     در نهايت، حتي بدون درمان نيز عده      
كشد و در صورت عدم درمان افسردگي ممكن است بدتر شده و در توانايي شما در مطالعه، كار و لـذت بـردن از روابـط ايجـاد                            

داروهـا هـيچ    . ديد كنندة زندگي تبديل شـود     وقتي خطر خودكشي در بين باشد افسردگي مي تواند به يك بيماري ته            . اختالل كند 
 .ولي به بهبود خلق و كاركرد شما كمك مي كنند طوري كه بتوانيد شروع به كار با ساير مشكالت بنماييد. نمي كنند» تثبيت«چيز را 

 
 چگونه يك داروي ضد افسردگي اثر خود را اعمال مي كند؟ ) ٤

ز قبيل ژنتيك، تغييرات شيميايي در بدن و حوادث خارجي مي توانند نقـش              افسردگي نوعي بيماري است كه در آن عوامل مختلفي ا         
تحقيقات نشان مي دهند كه افسردگي مي تواند با تغييرات در كاركرد شيميايي مغزـ يعني ناقلهـاي عصـبي ـ    . مهمي داشته باشند

عوامـل ژنتيـك معـين و    . تمركـز شـده انـد   در ارتباط باشد، تحقيقات فعلي بر روي نظامهاي سروتونين، نوراپي نفرين و دوپامين م             
تغييرات زيست شناختي پيچيـده فـوق مـي         . تغييرات در هورمونهاي بدن نيز در بعضي از وضعيتهاي افسردگي داراي نقش هستند            

فرض مي شود كه ضد افسـردگي هـا  عـدم تعـادل شـيميايي موجـود در                   . تواند تغييراتي عميق در خلق و رفتار شما داشته باشد         
 . هاي افسردگي را اصالح مي كنندبيماري 

 آزمايش خوني براي افسردگي وجود دارد؟  ) ٥
تشخيص افسردگي مبتني بر مجموعه اي از عاليم و نشانه هاي شاخص است كه حالت خلقي شما و الگوهـاي تفكـر و سـالمتي                         

ا تاييـد يـا رد كنـد، وجـود          تا به امروز، آزمايش خوني كه بتواند تشـخيص افسـردگي ر           . جسماني را تحت تاثير قرار مي دهند      
 .ندارد

 چه زماني بايد از قرصهاي ضد افسردگي استفاده كنم؟ ) ٦

شما و درمانگر متخصص تان بعد از شروع دارو درماني جهت ارزيابي تغييرات و يا عوارض دارو ونيز ارزيـابي چگـونگي اثـر دارو بـر       
 ماه و حتـي بيشـتر       ١٢ الي   ٨اي ضد افسردگي براي مدت      بطور مشخص داروه  . شما، همديگر را به طور منظم مالقات خواهيد كرد        

اگر چه به هنگام احساس بهبود تمايل به قطع درمان وجود دارد ولـي تـداوم درمـان تـا زمـاني كـه پزشـكتان              . بايد مصرف شوند  
ممكـن  . شدقطع زودرس داروها موجب برگشت نشانه هاي اوليه خواهد          . متقاعد به درمان افسردگي گردد، اهميت فراوان دارد       

قطع تدريجي به ويژه در مورد بعضـي از داروهـا بـه بـدن               .است از شما خواسته شود كه بصورت تدريجي داروها را كاهش دهيد           
 . شما اجازه سازگار شدن را مي دهد

 اگر مصرف داروها را قطع كنم آيا افسردگي دوباره عود خواهد كرد؟          )٧
امـا در صـورت قطـع درمـان         . ست كه توسط داروها و مشاوره به خوبي درمان مي شـود           در اغلب موارد، افسردگي يك بيماري ا      

تداوم دارو يا روان درماني تا مـدت زمـان پيشنهادشـده، توسـط متخصصـين ايـن                  . احتمال برگشت دوباره افسردگي وجود دارد     
شناخت عاليـم   . درمان باز هم عود مي كند     در موارد بسيار كمي، متاسفانه بعد از كامل شدن دورة           . احتمال را به حداقل مي رساند     

 . يك دوره جديد افسردگي و اقدام به موقع براي درمان در اين رابطه بسيار مهم هستند
 آيا اين داروها اعتياد آورند؟ آيا احساس افزايش نيرو خواهم داشت؟        )٨

به مصرف مقادير بيشتر دارو به صورت فزاينـده اشـاره      اعتياد دارويي   . داروهاي امروزي براي درمان افسردگي اعتياد آور نيستند       
گر چه بعضي از داروهاي مورد استفاده در درمان اشكال نامعمول افسردگي مي توانند كيفيت اعتياد آور داشـته باشـند، امـا                       . دارد

ـ      . آنها داروهاي استاندارد ضد افسردگي نيستند و بنابراين موضوع اين بروشور نمي باشند             ردگي هـا اعتيـاد آور      گر چـه ضـد افس
نيستند ولي شايد بعضي از نشانه ها را تجربه كنيد كه در نتيجه آن اين احساس به شما دست بدهد كه نكند به دارو وابسـته مـي                            

 . شويد
در آغاز درمان، داروهاي ضد افسردگي مي توانند احساس غير معمولي از انرژي، به ويژه در مقايسه با حالت قبلي در شـما ايجـاد                         

احساس وابستگي يـا مسـموميت نشـان        . مانند هر نوع داروي ديگر، ضدافسردگي ها نيز عوارض جانبي بالقوه را دارا هستند             . نندك
همچنـين، بعضـي از     . دهنده واكنش غير معمول به داروها، تعامل دارويي ديگر با الكل يا ساير عوارض جـانبي ناخواسـته مـي باشـد                     

اگر ايـن مشـكالت را تجربـه مـي     .  اين داروها ممكن است حالت ناخواسته نشئه را تجربه كنندبيماران افسرده ـ شيدا در پاسخ به 
 . كنيد سريعاً با روان پزشك تماس بگيريد



 ضد افسردگي ها اعتياد آور نيستند
 آيا داروها شخصيت مرا تغيير مي دهند؟  )٩

هـدف درمـان بـا ضـد        . ما را تغيير نمي دهنـد     دارو كليت شخصي، ويژگي هاي شخصيتي منحصر به فرد يا پيشامدهاي زندگي ش            
داروهـاي ضـد افسـردگي      . افسردگي ها فراهم كردن شرايط براي ايجاد تغييرات مثبت در حالت خلقي و الگوهاي فكري شماست               

ه گر چه اين تغييرات مثبـت شـبي  . به مردم كمك مي كنند تا تمام هيجان هاي انساني را بدون احساس فشار و سختي، تجربه نمايند             
تغييرات شخصيتي هستند، اما در واقع آنها نشان مي دهند كه شما در حال بدست آوردن توانايي واكنش به مـردم وموقعيتهـا بـه                         

در مواردي داروهاي ضد افسردگي عوارض جانبي موقتي را سبب مي شوند كه شـبيه بـه تغييـرات        . شيوة غير افسرده وار هستيد    
سيت عاطفي يا تنشي را كه قبل از شروع دارو درماني داشـتيد، ممكـن اسـت احسـاس                   بطور ويژه حسا  . منفي شخصيت مي باشند   

در مواردي كه اين حالت ايجاد شده و شما را مشوش مي سازند، در طرح آن با مشاور يا روانپزشك خود تعلل نكنيـد جهـت     . نكنيد
 .  اين بروشور توجه كنيد١٢آموزش در مورد عوارض جانبي اين داروها به سوال 

 بل از تجويز دارو، دكتر چه چيزي ممكن است از من بخواهد؟ ق ) ١٠
مـثالً  (روان پزشك ممكن است همان سواالتي را كه متخصصين قبلي           . اولين گام طرح نشانه هاي افسردگي با روان پزشك است         

ام كننده تلقي شود ولي در ذهـن داشـته   گر چه اين تكرار براي شما ممكن است ناك      . از شما پرسيده بود، دوباره بپرسد     ) مشاور
باشيد كه پزشك شما اين سواالت را جهت شناخت كامل نشانه ها، سابقه طبي، داورهاي قبلي و احتمال مصـرف مـواد يـا الكـل                          

نيـز حـائز اهميـت اسـت زيـرا      ) پيشگيري از حاملگي(و يا روش هاي كنترل  مطرح كردن موضوع حاملگي . مي كند مجدداً تكرار
از آنجا كه بعضي از داروها به مانند سـاير وضـعيتهاي طبـي مـي تواننـد                  . ا ممكن است براي جنين يا نوزاد خطرناك باشد        داروه

عاليم افسردگي ايجاد كنند، ممكن است جهت ارزيابي جسمي كامل و تستهاي آزمايشگاهي به يك پزشك ديگر نيـز ارجـاع داده                      
 . شويد

 جويز انتخاب مي كند؟ ي خاصي را براي ت)ها(چگونه پزشك دارو ) ١١
ضـد افسـردگي هـا عمومـاً بـر اسـاس خـواص        .  داروي ضد افسردگي براي درمان افسردگي وجـود دارد ٢٠در حال حاضر حدود   

بازدارنـده  : داروهايي كه پزشك شما ممكن است تجويز كنـد، عبارتنـد از           . شيميايي و چگونگي كاركردشان طبقه بندي مي گردند       
 يـا بازدارنـده هـاي مونـوآمين اكسـيداز           (TCA)، ضد افسردگي هاي سه حلقوي       (SSRI)تونين  هاي اختصاصي جذب مجدد سرو    

(MAOI) .           سال اخير ساخته شده و به نام داروهاي نسل جديـد مشـهور              ١٥ـ١٠بعضي از متخصصين ممكن است از داروهايي كه در 
بـه ماننـد انـدازه      . ل قديم مشهورند، استفاده نمايند    هستند و يا داروهايي كه از سي سال پيشتر وجود دارند و به نام داروهاي نس               

كفش، هر دارويي نيز براي هر كسي مناسب نيست، دارويي كه براي دوست شما موثر بوده ممكـن اسـت در مـورد شـما مـوثر                           
 . نباشد

ارض دارويـي  هدف درمان از بين بردن افسـردگي بـا حـداقل عـو    . روان پزشك اثرات معكوس و زيان آور داروها را مد نظر دارد           
عوارض جانبي اين داروها خفيف بـوده       . متاسفانه دارويي كه هيچ مشكل يا خطر بالقوه نداشته باشد، تا به امروز وجود ندارد              . است

تحقيقات امروز متمركز بر داروهاي انتخابي ويژه اي است كه كمترين عوارض جـانبي را داشـته            . و با گذشت زمان كاهش مي يابند      
 . كه با پزشك در مورد نگراني هايتان درباره داروها و عوارض جانبي شان صحبت نماييدالزم است. باشند

 عوارض جانبي احتمالي داروهاي ضد افسردگي كدامند؟  ) ١٢
به مانند اغلب داروها، ضد افسردگي ها نيز ممكـن اسـت عـوارض جـانبي خفيـف و            . ضد افسردگي ها درماني نسبتاً سالم هستند      

در اغلب موارد عوارض جانبي خفيف، قابل كنترل بوده و با گذشـت زمـان ناپديـد                 . ي از افراد داشته باشند    معموالً گذرايي در بعض   
تهوع، اسهال و يبوست، گيجي، خواب آلودگي، عصبيت، تغييرات خـواب، خشـكي دهـان،               : عوارض جانبي معمول عبارتند از    . مي شوند 

گرچه مشـكالت و عـوارض      . ارهاي جنسي خود تغييراتي را تجربه مي كنند       بعضي از اشخاص در عالئق يا رفت      . سردرد و تيرگي بينايي   
 . شديد خيلي نادر هستند، اما ممكن است در مواردي ديده شوند

در جلساتي كه جهت پيگيري با پزشك خود خواهيد داشـت،           . پزشك يا داروساز، شما را از عوارض جانبي بالقوه داروها آگاه مي كند            
عوارض جانبي غيـر معمـول يـا    . داروها خواهد پرسيد و از نظر عوارض مشكل زا شما را بررسي خواهد نموداو در مورد پاسختان به  



عوارضي كه در توانايي كار يا تحصيلتان ايجاد تداخل مي كنند را بايد بالفاصله بـه پزشـكتان گـزارش دهيـد تـا در صـورت لـزوم                     
 . گشت پذير بوده و بعد از قطع درمان به تدريج از بين مي رونداكثر عوارض جانبي بر. تغييرات الزم در داروها داده شود

  چقدر طول مي كشد تا داروها بتوانند به من كمك كنند؟ چطور مي توانم از موثر بودن داروها آگاه شوم؟          )١٣
 )ســـريع(اگـــر احســـاس بهبـــود . همـــه ضـــد افســـردگي هـــا مـــدت زمـــاني را جهـــت تـــاثير درمـــاني الزم دارنـــد 

گر چه عـده اي حتـي زودتـر نيـز     .  هفته از شروع برنامه درمان ظاهر مي گردد    ٤ تا   ٢اثر درماني بعد از     . نيد، دلسرد نشويد   نمي ك 
وقتـي  . دوستان و اعضاي خانواده ممكن است بعد از شروع درمان، آثار بهبود را در شما مالحظـه نماينـد  . احساس بهبودي مي كنند   

از زنـدگي   » بهنجـار «كند، شما توانايي فزاينده اي را براي انجام كارها احساس كرده و بـه شـيوه                 دارو درماني اثر خود را اعمال مي        
 . اگر به دارو پاسخ درماني ندهيد پزشك ممكن است مقدار دارو را تغيير داده و يا داروهايي جديد تجويز كند. لذت مي بريد

ي يك فرايند پيش رونده است و بسـته بـه چگـونگي تـاثير               درمان افسردگ . هر شخص پاسخ منحصر به فردي به داروها مي دهد         
 . دارو بر شما، پزشك جريان درمان شما را مورد بازبيني قرار داده و آن را براي شما به دقت تنظيم خواهد كرد

 هر شخص پاسخ منحصر به فردي به داروها مي دهد
 نيز مصرف كنم؟ آيا مي توانم در كنار ضد افسردگي ها داروهاي ديگر           )١٤

در مواردي كه ضد افسردگي ها به همراه ساير داروها مصرف مي شوند، احتمال عوارض جـانبي يـا تـداخل                     ! يك سوال بسيار مهم   
هـر  . به ويژه در مورد داروهاي آلرژي، مشاوره با پزشك تجويز كننده دارو بسـيار حـائز اهميـت اسـت                   . دارويي افزايش مي يابد   

 . مي كنيد حتي مصرف ويتامينها  وداروهاي گياهي را نيز به پزشك بگوييددارويي كه همزمان مصرف 
  آيا داروهاي ضد افسردگي با قرص هاي ضد بارداري تداخل مي كنند؟         )١٥

به هر حال به ماننـد سـاير داروهـا    . شواهدي در كاهش اثر داروهاي ضد بارداري در نتيجه مصرف  ضد افسردگي ها وجود ندارد   
 . ت باردار بودن اين داروها مي توانند براي جنين خطرناك باشنددر صور

 وجود دارند كه بتوانم براي درمان افسردگي بكار ببرم؟ » طبيعي« آيا مواد          )١٦
متاسفانه هنوز مطالعات كافي در مورد اثر بخـش        . در نزد مردم شايعاتي در مورد وجود تركيبات گياهي ضد افسردگي وجود دارد            

. دن اين تركيبات به ويژه در مقايسه با داروهاي ضد افسردگي استاندارد براي اشكال مشخص افسـردگي بـاليني وجـود نـدارد                    بو
عالوه بر اين، تركيبات داروهاي ضد افسردگي سنتي با تركيبات گياهي امروزه پيشنهاد نمي شود و اگر شما در مـورد پيشـرفتهاي                       

 . حتماً با روانپزشك خود مشورت كنيد» خود درماني« هستيد، قبل از اخير در زمينه تركيبات گياهي كنجكاو
  قيمت داروهاي ضد افسردگي چقدر است؟          )١٧

شـما وقـت و    . گر چه پرداخت قيمت داروها براي بعضي از دانشجويان مشكل است اما قيمت درمان نكردن افسردگي نيز باالست                 
توانايي شما در كارهاي تحصـيلي، روابـط و شـغل بـه شـدت توسـط                 . نشگاه كرده ايد  پول قابل مالحظه اي را صرف رسيدن به دا        

در . خوشبختانه بسياري از اين داروها تحت پوشش خـدمات بيمـه قـرار دارنـد    . افسردگي درمان نشده تحت تاثير قرار مي گيرد   
 . مورادي نيز دفاتر مشاوره در تهيه اين قرص ها به شما كمك الزم را خواهند كرد

 ر مصرف قرص ها بر اساس جدول زماني را فراموش كنم چه مي شود؟اگ ) ١٨

در اغلب موارد، اگر مقـدار دارو را فرامـوش كـرده ايـد، در نوبـت                 . اين از مواردي است كه بايد با پزشك خود در ميان بگذاريد           
اگـر چنـدين بـار      . تكـرار نشـود   با جدول زماني قبلي مصرف را ادامه دهيد و سعي كنيد كه فراموشـي               . بعدي دو برابر مصر نكنيد    

به ويژه اگـر مصـرف دارو       . مقادير مشخص شده دارو را فراموش كنيد ممكن است دچار مشكالتي از قبيل سر درد و تهوع گرديد                 
 . را در اغلب موارد فراموش كنيد، بهبود شما مدت زمان طوالني تري طول خواهد كشيد

 به دوستان و خانواده ام چه بگويم؟  )١٩
 كه از شما مراقبت مي كنند از تغييرات خلقي و سطح انرژي شما نيـز آگـاهي داشـته و در آن مـوارد نگرانـي هـايي                             اغلب كساني 

از آنجا كه افسردگي مي توانـد       . ممكن است آنها از اين بابت كه شما كمك الزم را دريافت كرده ايد، خيالشان راحت گردد                . دارند
بـه هـر حـال، بسـياري از         .  دريافت حمايت ديگران در اين دوران بسيار مهم است         در شما احساس خستگي و درماندگي ايجاد كند،       

آنهـا قصـد    . مردم هيچگاه افسردگي را بطور جدي تجربه نكرده اند و بنابراين نمي توانند بفهمند كه آن چقدر ناتوان كننده است                   



تيجه آن آسيب رساندن به شـما از جانـب آنـان و             آسيب به شما را ندارند ولي ممكن است چيزهايي بگويند يا كارهايي بكنند كه ن              
 . نيز حمايت مناسبتر كمك خواهند كرد

 در كنار مصرف داروها آيا به مشاوره هم نيازمندم؟  ) ٢٠
گـر چـه داروهـا بـه بهبـود نشـانه هـاي              . براي اغلب اشخاص، تركيب دارو درماني با روان درماني موثر ترين شيوه درمان است             

حتـي  . ها نمي توانند حوادث، افكار يا رفتارهايي را كه موجب مشكالتي براي شما شده اند، تغيير دهنـد                 افسردگي كمك مي كنند، آن    
قبل از شروع افسردگي نيز شما با مسايل خانوادگي درگير بوديد كه احساس شما درباره خود و روابطتان را تحت تـاثير قـرار مـي            

براي بهبود احساس ارزشمندي، مهارتهـاي      . ي ها را كشف و حل و فصل نماييد        روان درماني به شما كمك مي كند تا اين نگران         . دادند
ارتباطي و راهبردهاي كنترل حوادث فشار زا ممكن است روان درماني فردي يا گروهي به شـما پيشـنهاد شـود غـذاي خـوب، بـا                           

هاي مشاور روان پزشك خـود عمـل        كيفيت خوب و ورزش نيز عوامل مهمي در بهبود هستند سريعتر تا حد امكان، به همه پيشنهاد                  
 . كنيد

 .موثرترين شيوه درمان افسردگي است تركيب دارو با روان درماني
 :ما اينجا جهت كمك به شما آماده ايم

 .دفاتر مشاوره دانشگاهها به دانشجويان كمك مي كنند تا با چالش هاي زندگي دانشجويي به شكل موثر برخورد كنند
 

 :  ترجمه
 وهمكار مركز مشاوره دانشگاه تهران تحقيقات و فناوري، كارشناس دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم    محمود عليلومجيد          

 
 


