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تقريظ
تثٌبم خذاًٍذ جبى ٍ خرد
سپبس ٍ ستبیص پرٍردگبر هتعبل عبلویبى ٍ درٍد ثی پبیبى ثر رٍاى هٌجی عبلن هحوذ هصطفی (ظ)
قراى هجیذ :قسن ثِ عصرّ ،رآیٌِ اًسبى در خسراى (زیبى) است ،هگر آًبًی کِ ایوبى آٍردُ اًذ ،اعوبل صبلح اًجبم دادُ اًدذ
ٍ ثِ حق ٍ صجر تَسل جستِ اًذ .سَرُ عصر
جبی ثس هسرت است کِ دٍ فرّیختِ عرصِ صحت رٍاًی (هحترم داکتر هحوذ ّبدی رسَلی ٍ هحترم حسدیي جعفدری)
تالش ًوَدُ ٍ کتبة تذاٍی دٍایی اختالالت رٍاًی در هراقجت ّبی صحی اٍلیِ را ثِ زیدَر ترجودِ دری در آٍردُ اًدذ ٍ ،ثدب
عول صبلح خَد خذهت ثسرگی را در عرصِ صحت رٍاًی اًجبم دادُ اًذ .کتبة حبضر کدِ ضدرٍرت هجدرم دسدت اًدذرکبراى
عرصِ صحت رٍاًی ،طت عوَهی ٍ هحصلیي طت است از جولِ کتت هْن در عرصِ اعتالی ٍضدعیت صدحت رٍاًدی در
کطَر هب افغبًستبى خَاّذ ثَد  .از خذاًٍذ هٌبى اجر عظین ثرای هترجویي ایي اثر هسئلت دارم.
داکتر عجذالقذین هحوذی
هسئَل سرٍیس صحت رٍاًی ضفبخبًِ حَزٍی ٍالیت ّرات
تبثستبى1931
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 2سخن مترجمين سخن مترجـمني
اختالالت رٍاًی در ثیي هردم ارغبًستبى کِ دِّ ّب جٌگ ٍ ًب اهٌی ٍ ٍضیؼی ًبثسیبهبى اقتػیبدی ،سیبسیی ٍ اجتویبػی را
تهرثِ کردُ اًذ ،ثسیبر ضبیغ هی ثبضذر ثب ٍجَد ایٌشِ غح رٍاًی از آغبز یشی از ّف اٍلَیی خیذهبت غیحی در سیسیتن
خذهبت غحی اٍلیِ ارغبًستبى ثَدُ اس  ،ارائِ خذهبت درهبًی ٍ غح رٍاًی ثرای هردم ثسیبر ًیبییس اسی ر ًجیَد سیبسی
ّبی کالى تسْیل کٌٌذُ ثرای ارائِ خذهبت درهبًی ،ػذم اختػیبظ ثَدجیِ ضیرٍری ثیرای ثخیص غیح رٍاًییً ،جیَد
کبرکٌبى غحی آهَزش دیذُ در زهیٌِ غح رٍاًیً ،جَد پرٍگرام ّبی آهَزضی ٍ رضیتِ ّیبی ضیرٍری خیذهبت غیح
رٍاًی هثل هطبٍرُ ٍ رٍاًپسضشی ٍ رٍاًطٌبسی از جولِ هطشالت ػوذُ ای ّستٌذ کِ ثبیذ ثِ آًْب پرداختِ ضَدر
ثرای کسبًی کِ ثخَاٌّذ در ثخص غح رٍاًی کبر کٌٌذ هٌبثغ هؼلَهبتی اًذکی در ارغبًستبى ٍجَد داردر ثِ جس یٌیذ کتیبثی
کِ ٍزارت غح ػبهِ ٍ یٌذ هَسسِ غیر دٍلتی ثِ یبح رسبًذُ اًذ ،هٌبثغ خبظ دیگری ثیِ دری در اختییبر اییي دسیتِ از
ارراد ٍجَد ًذاردر سبزهبى ثْذاض جْبًی هٌبثغ غٌی در ارتجبط ثب خیذهبت غیح رٍاًیی ٍ درهبًْیبی اخیتالالت رٍاًیی در
کطَرّبی جْبى سَهی تَلیذ کردُ ٍ هٌتطر سبختِ اس کِ استفبدُ از آًْب ٍ ترجوِ کردى آًْیب ثیِ دری یشیی از راّْیبی
ثسیبر هَثر ثرای کوک ثِ کبرکٌبى ثخص غح رٍاًی ثرای ارتقبء داًص خَد در زهیٌِ کبری ضبى هی ثبضذر کتیبة یبضیر
جذیذ تریي هٌجغ سبزهبى ثْذاض جْبًی ثرای درهبى دارٍیی اختالالت رٍاًی هی ثبضذ کِ ثب تَجیِ ثیِ ضیرایظ کطیَرّبی
جْبى سَهی ًَضتِ ضذُ اس ر
اهیذ آى اس کِ هترجویي تَاًستِ ثبضٌذ از یک سَ ترجوِ ای ارائِ دٌّذ کِ هغبلت هَرد ًظر کتبة ثب یفظ اهبًی داری ٍ
ثِ گًَِ ای هغلَة ثِ خَاًٌذُ هٌتقل کٌذ ٍ از سَی دیگر ثب ارائِ اییي ههوَػیِ ،خیذهتی ّیر یٌیذ ًیبییس ثیِ ػالقوٌیذاى
رٍاًپسضشی ٍ داکتراىً ،را ّب ٍ سبیر کبرکٌبى خذهبت غح رٍاًی ،هحػلیي ٍ اسبتیذ ػرضِ کٌٌیذر الجتیِ ترجویِ یبضیر
خبلی از اضتجبُ ًیس ٍ هترجویي از اظْبر ًظرّب ،اًتقبدات ٍ پیطیٌْبدّبی غیبیت ًظیراى ٍ خَاًٌیذگبى گراهیی ثیب اهتٌیبى
استقجبل هی کٌٌذ ٍ اعویٌبى هی دٌّذ کِ آًْب را در یبپْبی ثؼذی ٍ کبرّبی ثؼذی خَد هَرد تَجِ قرار دٌّذر
در خبتوِ از استبداى گراًقذر ّر یک داکتر غبیت هحوذ سؼیذ ػظیوی هطبٍر ٍزارت غح ػبهِ ،داکتر غبیت ثطیر ایویذ
سرٍری آهر دیپبرتوٌ غح رٍاًی ٍ کبّص تقبضیبی هیَاد ًطیِ آٍر ٍزارت غیح ػبهیِ ٍ داکتیر غیبیت ػجذالقیذین
هحوذی هسئَل سرٍیس غح رٍاًی ضفبخبًِ تخػػی ّرات ثِ خیبعر ّوشیبری ّیبی ثیی ضیبئجِ ضیبى ٍ ّونٌییي
ًظریبت ارزًذُ ضبى در تْیِ ایي اثر کوبل تقذیر ٍ تطشر را دارینر
یسیي جؼفری
داکتر هحوذ ّبدی رسَلی
تبثستبى 2332
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پيشگفتار
تعزیف ساسهاى غحی جْاى در هَرد استفادُ هٌطقی اس دٍاّا در سال  5895تْیِ ضذ .تز اساس ایي تعزیفف هزیافاى تایفذ
"دٍاّا را هتٌاسة تا هطکالت کلیٌیکی ضاى در دٍسّایی دریافت کٌٌذ کِ ًیاسّای فزدیطاى را تزطزف هی کٌذ .دٍا تایفذ در
یک دٍرُ کافی ٍ تا حذاقل قیوت تزای هزیض ٍ جاهعِ دریافت ضَد( ".ساسهاى غحی جْاى .)5895 ،تز طثق ایفي تعزیفف
هػزف غیز هٌطقی دٍاّا عثارتست اس :فقذاى دستزسی تِ دٍاّای اساسی یا هػزف ًاهتٌاسة دٍاّای در دستزس.
تز اساس گشارش ساسهاى غحی جْاى  ،1005دستزسی تِ دٍاّای اساسی یک اٍلَیت است .دٍاّای رٍاى گزداى 5اساسفی
تایذ تِ طَر هستوز فزاّن ضذُ ٍ در توام سطَح هزاقثت غحی در دستزس تاضٌذ .ایي دٍاّا تایذ در لیست دٍاّفای اساسفی
ّز کطَر قزار داضتِ تاضٌذ ٍ در ّز سهاًی در دستزس هزدم قزار گیزًذ .در تعای کطَرّا ،ایي اهز ًیاسهٌذ ایجاد تغییزاتفی در
قَاًیي هی تاضذ .ایي دٍاّا هی تَاًٌذ عالین را تسکیي دٌّذً ،اتَاًی را کاّص دادُ ،دٍرُ هزیافی تسفیاری اس االفتالرت را
کَتاّتز ساسًذ ٍ اس عَد هزیای جلَگیزی کٌٌذ .آًْا اغلة تذاٍی الط اٍل را فزاّن هی کٌٌذ هخػَغفا در هَقعیفت ّفایی
کِ هذاالالت رٍاًی اجتواعی ٍ افزاد هتخػع ٍ حزفِ ای در دستزس ًیستٌذ.
عالٍُ تز دستزسی تِ دٍاّا ،استفادُ هتٌاسة اس دٍاّا تزای االتالرت رٍاًی تایذ تْثَد یاتذ .استفادُ اس دٍاّا تفزای االفتالرت
رٍاًی هتاثز اس عَاهل هختلفی است اس جولِ :فقذاى داًص کافی در هفَرد تجفَیش ٍ هػفزف دٍا ،عَاهفل اقتػفادی ،عَاهفل
فزٌّگی ،تاٍرّای جاهعِ ،ارتثاط ضعیف تیي تجَیش کٌٌذُ دٍا ٍ هزیااى ٍ تعْذ ضعیف هزیض تِ دٍاّایی کفِ تفِ درسفتی
تجَیش ضذُ اًذ .تِ ّویي تزتیة ،راّکارّایی کِ تزای تْثَد استفادُ هتٌاسة اس دٍاّا تِ کار گزفتفِ هفی ضفًَذ تایفذ ضفاهل
کساًی تاضذ کِ دٍاّا را تجَیش هی کٌٌذ (داکتزاىً ،زس ّا ٍ دیگز کارکٌاى غحی) ،کساًی کِ دٍاّفا را تَسیفم هفی کٌٌفذ
(دٍاالاًِ ّای ضفاالاًِ ّا ٍ دٍاالاًِ ّای جاهعِ) ٍ کساًی کِ اس دٍاّا استفادُ هی کٌٌذ یفا تفز دریاففت هٌاسفة آى ًرفارت
دارًذ (هزیااى ،هزاقثیي ،اعاای الاًَادُ) (ساسهاى غحی جْاى.)1005 ،
در طی  10سال گذضتِ دستَرالعول ّای تذاٍی هثتٌی تز ضَاّذ 1تْیِ ضذُ ٍ در تسیاری اس کطَر ّا تَسفط کویتفِ ّفای
هلی ،اًجوي ّای علوی ٍ دیگز ساسهاى ّا تِ رٍس 3ضذُ اًذ .ایي دستَر العول ّا ضاهل تیاًیِ ّایی ّستٌذ کفِ تفِ غفَرت
سیستواتیک تْیِ ضذُ اًذ تا تِ تجَیش کٌٌذگاى کوک کٌٌذ تا در راتطِ تا تذاٍی هتٌاسفة تفا ضفزایط کلیٌیکفی الفاظ تفِ
الَتی تػوین گیزی کٌٌذ .ایي تیاًیِ ّا در تسیاری اس جاّا هثتٌی تز ضَاّذ هی تاضٌذ تِ ایي هعٌی کِ ایي تیاًیِ ّا تز طثفق
اًالیشّای هٌرن دادُّ 4ای تذست آهذُ اس هطالعات کلیٌیکی تػادفی ،تزرسی ّای هٌرن ٍ هتا اًالیشّا تْیِ ضذُ اًذ .تْیفِ
ٍ حفظ دستَرالعول ّای تذاٍی هث ٌی تز ضَاّذ کاری اسفت کفِ ًیاسهٌفذ سهفاى ٍ هٌفاتم هفی تاضفذ ٍ تفِ ایفي تزتیفة در
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کطَرّایی تا درآهذ پاییي ٍ هتَسط ( )LAMIC5ایي کار غَرت ًوی گیزد .اس سَی دیگفز ،کطفَر ّفای تفا درآهفذ پفاییي ٍ
هتَسط ًوی تَاًٌذ هستقیوا دستَرالعول ّایی کِ در کطَرّای دیگز تْیِ ضذُ است را تِ کار تثزًذ.
کتاب حاضز تالش دارد تا اطالعات سادُ ،کافی ٍ هثتٌی تز ضَاّذی را تزای هتخػػیي هزاقثت ّای غحی هخػَغا در
کطَر ّای تا در آهذ پاییي ٍ هتَسط فزاّن کٌذ تا آًْا را قادر ساسد تا تذاٍی ّای دٍایی را تزای افزاد هػاب تفِ االفتالرت
رٍاًی ارائِ کٌٌذ .اهیذ هی رٍد کِ استفادُ اس ایي کتاب داًص ٍ غالحیت آى دستِ اس کارکٌاى غحی کفِ در الفط اٍل ارائفِ
الذهات غحی در سیستن ّای غحی تا هٌاتم ضعیف کار هی کٌٌذ را ارتقا دّذ .ایي کتاب الفذهات هفَرد ًیفاس تفزای اففزاد
هػاب تِ االتالرت رٍاًیً ،یَرٍلَصیکی ٍ سَء هػزف هَاد را کِ در  Gap Action Programmeساسهاى غحت جْاًی
هذًرز گزفتِ ضذُ است را پَضص هی دّذ.
Benedetto Saracen

low- and middle-income countries
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مقـدّمه
 1.1تخویي سدُ هی ضَد کِ اختالالت رٍاًی هسئَل  %21اس ثبر جْبًی هزیضی ّب هی ثبضٌذٍ ،لی تٌْب ػذُ کویی اس اریزاد
هتبثز اس ایي اختالالت؛ تذاٍی ّبی اسبسی را دریبری هیی دارًیذر در یبلیشیِ ضیَاّذ هَجیَد ًطیبى هیذّیذ کیِ در
کطَرّبی غٌؼتی ّوِ ارزاد هجتال ثِ اختالالت رٍاًی تذاٍی هٌبست دریبر ًوی دارًذ ،در کیطَرّبی در یبل تَسیؼِ
خذهبت غح رٍاًی ػوذتبً ٍجَد ًذارد ٍ یب ثخص ّبی ثشرگی اس جوؼی دستزسی ثِ تسْیالت غحی ًذارًذر در اییي
کطَر ّب ایي خذهبت ثیطتز در ضفبخبًِ ّب ارائِ هیطًَذ کِ غبلجبً در هٌبطق ضْزی ٍاقغ ضذُ اًذر در تالش ثزای تقَی
سیستن هزاقج غحی ٍ دستیبثی ثِ خذهبت غحی ارساى قیو ٍلی هَثز ٍ کبرآهذ ،تَجْبت ثیِ طیَر رشایٌیذُ ای ثیز
رٍی تَسؼِ پالى هزاقج غحی اٍلیِ هتوزکش ضذُ اس ر ػالٍُ ثز ایي ،هشزراً هطبّذُ ضذُ کِ اکثزی ضیَع هزیضیی
ّبی رٍاًی در سطح هزاقج ّبی اٍلیِ دیذُ هی ضَدر ثٌبثز ایي دالیلً ،قص کبرکٌبى خذهبت غحی اٍلیِ ثیزای ارائیِ
گستزدُ خذهبت غح رٍاًی ییبتی هی ثبضذر
 1.1سبسهبى غحی جْبى ( )WHO2ضَاّذی را ثزای تذاٍی هَثز اختالالت رٍاًی ثزرسی کزد ثیِ اییي ًتیهیِ رسییذ کیِ
تزکیت تذاٍی دٍایی ٍ تذاٍی رٍاًی اجتوبػی ثْتزیي ًتبیج را ثِ دس هی دّذر
 1.1ایي کتبة یک هٌجغ هزجغ ثزای کوک ثِ داکتزاًی اس کِ در خذهبت غحی اٍلیِ کبر هی کٌٌیذ ثیِ طَریشیِ داًیص
آًْب را ارشایص هی دّذ ٍ رٍش کلیٌیشی رٍتیي آًْب را در استفبدُ اس دٍاّب ثزای اختالالت رٍاًی ثْجیَد هیی ثخطیذر ثیب
ایي یبل ،در خذهبت غحی اٍلیِّ ،وِ کطَرّب ًوی تَاًٌذ توبم هزیضبى را تَسط یک داکتز تذاٍی کٌٌیذر در ثسییبری
اس کطَرّبی در یبل تَسؼِ ثیص اس  %08هطَرُ ّبی سزپبیی تَسط دستیبراى طجی ،کبرکٌیبى کلیٌیشییً ،یزا ّیب ٍ
کبرکٌبى غحی قزیِ ّب کِ در ضفبخبًِ ّبی ٍلسَالی ّب ،هزاکش غحی ٍ دٍاخبًِ ّبی ػوَهی کیبر هیی کٌٌیذ ،اًهیبم
هیطَدر ػالٍُ ثز ایي ،ایي کتبة ثزای دیگز هتخػػبى هزاقج ّبی غحی ثِ ضوَل داکتزاى هتخػع (هتخػػیي
داخلِ ،هتخػػیي ًسبیی ٍالدی ،هتخػػیي قلت ٍ دیگز هتخػػبى) ٍ کبرکٌبى غیز داکتیز هزاقجی ّیبی غیحی
اٍلیِ (ًزا ّب ،کبرکٌبى غحی جبهؼِ ٍ دیگز ارزاد) کِ در هزاقج اس ارزاد هجتال ثِ اختالالت رٍاًی دخیل ّستٌذ هفییذ
هی ثبضذر ٍاصُ کبرکٌبى خذهبت غحی 1در توبم هتي ایي کتبة ثزای هطخع کزدى توبم ایي طجقبت یزرَی اسیتفبدُ
ضذُ اس ر تهَیش ٍ استفبدُ اس دٍاّبی رٍاى گزداى 3اغلت تح قَاًیي ٍ هقزرات هلی کٌتزل هیطیَد ٍ تویبم کبرکٌیبى
خذهبت غحی ثبیذ اس ایي قَاًیي پیزٍی کٌٌذر
ّ 1.1وبًطَر کِ اس ػٌَاى ایي کتبة ثز هی آیذ ،ایي کتبة یک هٌجغ هزجغ تٌْب در هَرد تذاٍی ّبی دٍایی اسی ٍ تیذاٍی
کلی اختالالت رٍاًی را کِ ضبهل تؼذاد هتٌَػی اس هذاخالت غییز دٍاییی ٍ خیذهبت سیبسهبًی ًییش هیطیَد را پَضیص
ًویذّذر
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تذاٍی دٍایی اختالالت رٍاًی در هزاقج ّبی غحی اٍلیِ

 1.1ایي کتبة در اثتذا استفبدُ اس دٍاّب ثزای اختالالت رٍاًی در کبّالى را پَضص هی دّذر ثب ایي یبل ،اطالػیبت هیزتجط
در هَرد استفبدُ اس دٍاّب در گزٍُ ّب یب جوؼی ّبی سٌی خبظ اس قجیل اطفبل ٍ ًَجَاًبى ،کْي سبالى ،سًبى ضییزدُ ٍ
یبهلِ ٍ هزیضبى ثب اختالالت ریشیشی ًیش در ّز رػل گٌهبًذُ ضذُ اس ر
 1.1ثؼذ اس یک هقذهِ کَتبُ در هَرد هفَْم ٍ ًقص دٍاّبی اسبسی در اختالالت رٍاًیی ،ییک رػیل اطالػیبتی در هیَرد
تؼذادی اس اغَل اسبسی تهَیش هٌطقی دٍاّب ارائِ هی دّذر پٌج رػل ثؼذی ثیٌص ّیبی ػولیی را در هیَرد هیذیزی
هَثز تذاٍی رٍاى دٍایی اختالالت رٍاًی ،ارسزدگی ،دٍ قطجی ،اضطزاة هٌتطز ٍ اختالالت خَاةٍ ،سَاسی اججیبری ٍ
یوالت پبًیک ارائِ هی دٌّذر یک رػل دیگز اطالػبتی در هَرد هذیزی ٍاثستگی ثِ الشَل ٍ هَاد هخذر رزاّن هیی
کٌذر ثِ هٌظَر استفبدُ ثْتز اس ایي کتبة در کبرّبی کلیٌیشی ،اختالالت رٍاًی ثِ غَرت تظیبّزات کلیٌیشیی تَغیی
ضذُ اًذ ًِ ،ثِ غَرت طجقِ ّبی تطخیػیر در ّز رػل ،تظبّزات کلیٌیشی ثیب اسیتفبدُ اس طجقیِ ثٌیذی ثییي الوللیی
هزیضی ّب -ثزرسی دّن ( ،)ICD-102ثِ ػٌَاى سٌذ هٌجغ هزجغ ،تَغی ضذُ اًذر
 1.1ثب در ًظزداض تفبٍت ّب ثیي کطَرّب یب هٌبطق در اپیذهیَلَصی ثؼضی اخیتالالت ٍ اییي ًشتیِ کیِ تفیبٍت ّیب ثییي
کطَرّب یب هٌبطق در سبسهبى ّبی هحلی خذهبت هزاقج ّبی غحی ًیش هوشي اس ٍجَد داضتِ ثبضذ تذکز دادُ هی
ضَد کِ ثؼضی ضزایط تطزیح ضذُ در ایي کتبة هوشي اس جشء اٍلَی ّبی کلیٌیشی در هزاقج ّبی غیحی اٍلییِ
در توبم کطَر ّب یب هٌبطق ًجبضذر
 1.1اگزچِ ایي کتبة ثزای راٌّوبیی کبرکٌبى خذهبت غحی در هزاقج ّبی غحی اٍلیِ ًَضیتِ ضیذُ اسی ٍلیی در ّیز
سهبًی کِ اهشبًص ٍجَد دارد ارجبع ثِ هتخػع غح رٍاًی ٍ ًظبرت ٍ یوبی اس سَی کبرکٌیبى یزریَی غیح
رٍاًی ثبیذ ّویطِ یک ثخص اسبسی اس ّز پالى تذاٍی در ًظز گزرتِ ضَدر
1

 1.1ایي کتبة ثز اسبا یک ثزرسی کلیی اس تویبم ثزرسیی ّیبی سیسیتوبتیک در دسیتزا (systematic available

 )reviewهجتٌی ثز ضَاّذ ًَضتِ ضذُ اس ر ایي رٍش ثِ اًذاسُ یک ثزرسی سیسیتوبتیک اٍلییِ 3ثیزای ییک هذاخلیِ
خبظ ثزای یک اختالل کلیٌیشی هطخع گستزدُ ًیس  ،اهب اس ایي رٍش ثزای ایهبد یک دیذ کلیی در ییَسُ ّیبی
کلیٌیشی ثشرگ استفبدُ هی ضَد کِ ثبػث کبّص خطز ًقل قَل اًتخبثی هیطَد ٍ ثِ رزد کوک هی کٌذ کِ سیَگیزی
اًتطبراتی خَد را ضٌبسبیی کٌذر ًتبیج اغلی ثزرسی ّبی سیستوبتیک کِ در جزیبى پزٍسِ ثزرسی ،ضٌبسبیی ٍ اًتخیبة
ضذًذ ثزای ایهبد یک ههوَػِ اس تَغیِ ّبی تذاٍی هَرد استفبدُ قزار گزر ر دٍ هحقق اییي پزٍسیِ را اًهیبم دادًیذ
(ً ٍ )Corrado Barbui and Andreas Ciprianiقص هحقق سَم ( )Shekhar Saxenaکوک ثِ یل ّیز گًَیِ
هسئلِ ثحث ثزاًگیش ثَدر کیفی ثزرسی ّبی سیستوبتیک ٍ هیشاى هفیذ ثَدى ّز تَغیِ تذاٍی ثِ ٍسیلِ ّیچ سیسیتن
درجِ ثٌذی استبًذاردی اًذاسُ گیزی ًطذُ اس ر در هزیلِ ثؼذ تَغیِ ّبی تْیِ ضذُ ثیِ هتخػػیبى اًتخیبة ضیذُ اس
ضص هٌطقِ  WHOرزستبدُ ضذر اس ایي هتخػػبى خَاستِ ضذ کِ در هَرد اػتجبر ػلوی ٍ کبرثزد پذیزی هحلیی اییي
کتبة ًظز خَد را ثٌَیسٌذر در ًسخِ تػحیح ضذُ اس توبم ًظزیبت ٍ پیطٌْبدات ایي هتخػػبى استفبدُ ضذر

th

1

International Classification of Disease – 10 Revision
meta- review
3
primary systematic review
2

xii

هقیذهِ

 1.11هَاد هزتجط ثب ًَضتي ایي کتبة ػجبرت اس اس  )2ثبسیبثی ٍ ارسیبثی ضَاّذ ٍ  )1پزٍسِ ثزرسی ٍ تهشیِ تحلییل اییي
هَاد ،کِ ّوگی ثب رزستبدى یک درخَاس ثِ  WHOاس طزیق ایویل ( )mnh@who.intقبثل دستزسی اس ر
 1.11اًتظبر هی رٍد کِ ایي کتبة ّز سِ سبل آپذی ٍ ثبسًگزی ضَدر تغییزات در تَغیِ ّب ،اگز ٍجَد داضتِ ثبضذ ،پییص
اس اًهبم ثبسًگزی ّبی هٌظن در ٍثسبی  WHOقبثل دستزسی ّستٌذ:
http://www.who.int/mental_health/management/treatment_disorders/en
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دواهای اساسی برای اختالالت روانی
 1.1گشارش ساسهاى صحت جْاًی در سال  2001تَصیِ ّای هتعذدی در هَرد چگًَگی تْثوَد هزابثوت ّوا توزای ا وزاد
هثتال تِ اختالالت رٍاًی ارائِ هیذّذ کِ تْثَد دستیاتی تِ تعذاد هحذٍدی اس دٍاّای رٍاًگزداى 1هٌتخوة ٍ اساسوی اس
آى جولِ هی تاضذ .ایي دٍاّا تایذ در توام سطَح هزابثت صحی در دستزس تاضٌذ ٍ در لیست هوذل دٍاّوای اساسوی
 )EML2( WHOگٌجاًذُ ضًَذ ٍ کارکٌاى صحی ًیش تایذ تزای استفادُ اس آًْا تزای تذاٍی ا وزاد هثوتال توِ اخوتالالت
رٍاًی هَرد آهَسش بزار گیزًذ .تْثَد دستیاتی تِ دٍاّای رٍاًگزداى اساسی یک جوش کلیوذی در تیَیوت دسوتیاتی توِ
خذهات هزابثت ّای صحی رٍاًی هَثز هی تاضذ.
 1.1دٍاّای رٍاًگزداى اساسی آًْایی ّستٌذ کِ ضزٍرت ّای اٍلَیت هزابثت صوحت رٍاًوی در یوک جاهعوِ را تز وز
هیکٌٌذ .ایي دٍاّا تا در ًظز گز تي ارتثاط آى ّا تا صحت عاهِ ،ضَاّذی در هَرد هَثزیت ٍ ایوٌی آًْوا ٍ ًیوش هیوزٍى
تِ صز ِ تَدى ًسثی آًْا اًتخاب ضذُ اًذ .ایي دٍاّا تایذ در سیستن ّای کارآهذ ارائِ خذهات رٍاًی ،تِ َر هستوز ،توا
هیادیز کا ی ٍ در اضکال دٍساص هتٌاسة زاّن ضًَذ .ایي دٍاّا تایذ تا کیفیت تاال ّوزاُ توا ا العوات کوا ی ٍ توا یوک
بیوت هٌاسة کِ ا زاد جاهعِ تتَاًٌذ آى را خزیذاری کٌٌذ ،ارائِ ضًَذ .دٍاّای رٍاًگزاداى اساسی توزای توذاٍی عالیون
اختالالت رٍاًی ،کَتاُ کزدى دٍرُ تسیاری اس اختالالت رٍاًی ٍ کاّص ًاتَاًی حاصل اس هزیضی ٍ ٍبایِ اس عوَد ایوي
اختالالت هَرد استفادُ بزار هی گیزًذ.
 1.1تذاٍی ّای سیادی تزای هذیزیت دٍایی اختالالت رٍاًی در دستزس هی تاضذ .تسویاری اس ایوي توذاٍیْا در دٍرُ ّوای
حاد هزیضی هَثز ّستٌذ ٍ اس عَد اختالل جلَگیزی هی کٌٌذ ،اها هَثزتَدى آًْا در توذاٍی دراس هوذت ٍ هوذیزیت ّوز
رٍسُ اختالالت رٍاًی ّوچٌاى ًاهطخص تابی هاًذُ است .توام تذاٍی ّای دٍایی "هوَثز" توذاٍی ّوای "اساسوی"
هحسَب ًوی ضًَذ .اگز اکتَرّای هختلف هَثزتَدى دٍا را در ارتثاط تا کارتزد ّای دراس هذت دٍاّوا هوذًظز تگیوزین،
هشیت ّایی هاًٌذ ارساى تَدى دٍا ٍ هیزٍى تِ صز ِ تَدى آًْا تْتز باتل درک هی تاضٌذ.
 1.1در  ،WHO EMLدٍاّای سیز تزای تذاٍی ٍ کٌتزل اختالالت رٍاًوی اًتخواب ضوذُ اًوذ :کلَرازٍهواسیي ،3لَ ٌواسیي،4
ّلَازیذٍل( 5دٍاّای هَرد استفادُ در اختالالت سایکَتیک)؛ آهی توزیتتیلیي( ،6دٍاّوای هوَرد اسوتفادُ در اخوتالالت
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ا سزدگی)؛ کارتاهاسایي ،7لیتیَم کارتٌاتٍ ،8التزٍئیک اسیذ( 9دٍاّای هَرد اسوتفادُ در اخوتالالت دٍ بطثوی)؛ دیاساوام
(دٍای هَرد استفادُ در اضطزاب هٌتطز ٍ اختالالت خَاب)؛ کلَهیتزاهیي( 11دٍای هَرد استفادُ در اخوتالالت ٍسَاسوی
اجثاری ٍ حوالت ااًیک)؛ هتادٍى ٍ 12تَازًٍَر یي( 13دٍای هَرد استفادُ تزای تزًاهِ ّای ٍاتسوتگی هوَاد تایوذ تَجوِ
داضت کلَرازٍهاسیي ،لَ ٌاسیيّ ،لَازیذٍل ،آهی تزیتتیلیي ٍ دیاساام تِ عٌَاى یک هثال اس گزٍج دٍایی عٌَاى ضذُ اًذ
کِ تْتزیي اًتخاب تزای هَثزیت ٍ ایوٌی تِ حساب هی آیٌذ( .تکس صفحِ تعذ)
Buprenorphine

13

9

5

1

10

6

2

Valproic acid
Diazepam
11
Clomipramine
12
Methadone

Halopridol
Amitriptyline
7
Carbamazepine
8
Lithium carbonate

-1-

Psychotropic
Essential Medicine List
3
Clorpromazine
4
Fluphenazine

تذاٍی دٍایی اختالالت رٍاًی در هزابثت ّای صحی اٍلیِ

دياَای اساسی برای تدايی اختالالت رياوی
لیست ااًشدّن (هارچ )2007

اختالال ت سایکًتیک:
کلًرپريمازیه ()Chlorpromazine
سربی
هایع خَراکی
تاتلیت
فلًفىازیه ()Flufenazine
سربی
َلًپریديل ()Halopridol
سربی
تاتلیت

 25هلیگزام (ّایذرٍکلَرایذ) /هلی لیتز.
 25هلیگزام (ّایذرٍکلَرایذ) 5 /هلی لیتز.
 100هلیگزام (ّایذرٍکلَرایذ).
 25هلیگزام (دکاًَات یا اًاًتات).
 5هلیگزام.
 2.5هلیگزام؛  5هلیگزام.

اختالالت افسردگی:
آمی تریپتلیه ()Amitriptyline
تاتلیت
فلًکستیه ()Fluoxetine
کتسَل یا تاتلیت

 25هلیگزام (ّایذرٍکلَرایذ).
 20هلیگزام (ّایذرٍکلَرایذ).

اختالالت ديقطبی:
کاربامازپیه ()Carbamazepine
تاتلیت
لیتیًم کاربًوات ()Lithium carbonate
کتسَل یا تاتلیت
يالپريئیک اسید ()Valproic acid
تاتلیت

 100هلیگزام؛  200هلیگزام.
 300هلیگزام.
 200هلیگزام؛  500هلیگزام (سَدین ٍالتزٍات).

اختالل اضطراب مىتشر ي اختالالت خًاب:
دیازپام ()Diazepam
تاتلیت

 2هلیگزام؛  5هلیگزام.

اختالل يسًاسی اجباری ي حمالت پاویک:
کلًمیپرامیه ()Clomipramine
تاتلیت یا کتسَل

 10هلیگزام؛  25هلیگزام (ّایذرٍکلَرایذ).

دياَایی کٍ در بروامٍ َای يابستگی بٍ مًاد استفادٌ می شًود:
متادين ()Methadone
هایع غلیع ضذُ خَراکی
هایع خَراکی
بًپروًرفیه ()Buprenorphine
تاتلیت ّای سیز ستاًی

 5هلیگزام /هلی لیتز؛  10هلیگزام /هلی لیتز.
 5هلیگزام 5 /هلی لیتز؛  10هلیگزام 5 /هلی لیتز.
 2هلیگزام؛  8هلیگزام.
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صل اٍل :دٍاّای اساسی تزای اختالالت رٍاًی

در تعضی هَارد ،ایي دٍاّا هوکي است اٍلیي دٍاّایی تاضٌذ کِ هجَس اخص در تاسار را کسة کزدُ اًذ .در هَارد دیگوز،
هوکي است دٍاّایی کِ تعذاً هجَس اخص را دریا ت هی کٌٌذ ،هَثزتز ٍ ایوي تز تاضٌذٌّ .گاهی کِ اس لحاظ هَثزیوت ٍ
ایوٌی ّیچ تفاٍتی تیي دٍاّای یک گزٍج دٍایی ٍجَد ًذارد ،دٍایی تایذ در لیسوت بوزار گیوزد کوِ توز اسواس هٌواتع
ا العاتی تیي الوللی در هَرد بیوت دٍاّا ،ارساى تز است .تِ ایي تزتیة در  :WHO EMLآهی توزیتتیلیي ًوایٌوذُ ضوذ
ا سزدگی ّای سِ حلیِ ای 1است؛ کلَرازٍهاسیي ًوایٌذُ ٌَتیاسیي ّا2؛ دیاساوام ًوایٌوذُ تٌشٍدیواسایي ّوا؛ لَ ٌواسیي
ًوایٌذُ اًتی سایکَتیک ّای َالًی اثز سربی ٍ ّلَازیذٍل ًوایٌذُ تَتیزٍ ٌَى ّا 3هی تاضذ.
 1.1هطالعات اخیز در هَرد هیزٍى تِ صز ِ تَدى دٍاّا تز یا تي هشیت ّای گزٍج ّای دٍایی جذیذتز ًسوثت توِ گوزٍج
ّای دٍایی بذیوی تز ٍ ضٌاختِ ضذُ تز هتوزکش ضذُ است .تزای هثال ،ضذ ا سزدگی ّای جذیذتز در هیایسِ توا ضوذ
ا سزدگی ّای سِ حلیِ ای بذیوی ٍ اًتی سایکَتیک ّای جذیذتز در هیایسِ تا اًتی سایکَتیک ّای بوذیوی .یا توِ
ّا ًطاى دادُ است کِ تاٍجَدیکِ دٍاّای رٍاًگزداى جذیذ تز هوکي است عَارض هتفاٍت ٍ کوتزی داضتِ تاضٌذٍ ،لی
ایي دٍاّا لشٍهاً تاثیزگذاری تیطتزی ًذارًذ ٍ عوذتاً گزاًتز ًیش هی تاضٌذ.
 1.1اگزچِ ایي کتاب در هَرد دٍاّای رٍاًگزداى اساسی ًَضتِ ضذُ استٍ ،لی دیگز دٍاّوایی کوِ ضوَاّذ علووی اس تواثیز
گذاریطاى حوایت هی کٌذ ٍ هوکي است تزای ا زاد هثتال تِ اختالالت رٍاًی سَدهٌذ تاضٌذ ًیش اَضص دادُ ضذُ اًذ.

1

Tricyclic Antidepressant
Phenothiazine
3
Butyrophenones
2
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1

فصـل دوّم
اصول اساسی تـجويز دوا
 1.1دز تصوین گیسی بسای تجَیص یک تداٍی دٍایی ،باید خطسات بالقَُ ٍ هٌافع دٍا زا بسای ّس هسیط بِ طوَز دداگاًوِ دز
ًظس گسفت .کازکٌاى خدهات صحی باید ایي خطسات بالقَُ ٍ هٌافع زا با خَد هسیط ،اععای خاًَادُ ٍی ٍ /یا هوسابییي
هسیط دز هیاى بگرازًد.
 1.1کازکٌاى خدهات صحی باید دز ًظس داضتِ باضٌد کِ دٍاّا ًقص هْوی دز زابطِ داکتس -هسیط باشی هوی کٌٌود ٍ بایود
دز تجَیص دٍاّا ،هسیط زا دزگیس کٌٌد ٍ زظایت ٍ ّوکازی ٍی زا دلب کٌٌد .کازبسدّای زٍاًطوٌاختی 1دزیافوت یوک
تداٍی دٍایی باید هَزد بحث بساز گسفتِ ٍ هد ًظس بساز گیسًد.
 1.1دز کل ،کازکٌاى هسابیت ّای صحی ٍ هسیعاى باید بِ یاد داضتِ باضٌد کِ اکثس اختالالت زٍاًی بِ طَز هَثسی تَسو
هداخالت دٍایی ٍ غیس دٍایی بابل تداٍی ّستٌد .تصوین گیسی بسای تجَیص یک دٍای زٍاًگسداى ّسگص بِ ایوي هنٌوی
ًیست کِ هداخالت زٍاًطٌاختی ٍ زٍاًی ادتواعی زا ًیاید بِ کاز بست .ضَاّد ًطواى دادُ اًود کوِ تسکیوب دٍاّوا بوا
هداخالت زٍاًطٌاختی با ًتایج بْتس هستی هییاضد .بٌابسایي ،کازکٌاى خدهات صحی ًیاید بِ صَزت هٌفنالًِ دٍاّا زا بوِ
عٌَاى تٌْا پالى تداٍی دز ًظس بگیسًد ٍ ًیاید بِ هسیعاى ایي پیام زا هٌتقل کٌین کِ تغییس افکاز ،خلو ٍ زفتواز تٌْوا اش
طسی هداخالت دٍایی اهکاى پریس است .بسًاهِ ّای تداٍی هٌحصس بِ فسد ،زٍضي ٍ داهع هی تَاًود بْتوسیي اًتبوا
تداٍی باضد.
 1.1بِ طَز کلی ،تجَیص ایي دٍاّا ًیاید بیل اش اًجام یک ازشیابی کلیٌیکی دبی اًجام ضَد ٍ بایود بیول اش تجوَیص دٍا ابتودا
هکاًیصم ّای زٍاًطٌاختی ایجاد کٌٌدُ عالین زا بسزسی ٍ کطف کٌین.
 1.1بسای هسیعاى باید ٍاظح گسدد کِ تداٍی دٍایی ٍی بسای یک دٍزُ شهاًی اش بیل بسًاهِ زیصی ضودُ هوی باضود ٍ ایوي
دٍزُ هوکي است با ٍیطگی ّای فازهاکَلَضیک دٍاّای هَزد استفادُ ٍ ًیص ضسای خاظ هسیط هستی باضد.
 1.1دٍش بسیازی اش تداٍی ّای دٍایی اختالالت زٍاًی باید بِ تدزیج افصایص یوا کواّص یابود ،هبصَصوا دز کٌْسواالى ٍ
هسیعاًی کِ اش هسیعی ّای طیی ّوصهاى زًج هی بسًد .کوتسیي دٍش هَثس دٍا باید بس اسواظ ایٌکوِ وِ هقوداز اش دٍا
هیتَاًد بس عالین ّدف تاثیس گراز باضد ٍ ّوچٌیي ٍظنیت ادتواعی ،زٍاًطٌاختی ٍ دغسافیایی هسیط تنییي ضَد ،هوثال
یک هسیط اش یک هٌطقِ دٍز افتادُ کِ بسای دزیافت تداٍی باید زاُ طَالًی زا طی کٌد ًسیت بِ کسی کِ بِ زاحتوی
بِ دٍاخاًِ دستسسی دازد ،هقداز ذخیسُ دٍایی بیطتسی زا ًیاش دازد.
 1.1دٍشّایی کِ دز ایي کتا لیست ضدُ اًد بس اساظ دادُ ّای بدست آهودُ اش کطوَز ّوای غسبوی هییاضود ٍ کازکٌواى
خدهات صحی کِ دٍاّای زٍاًگسداى زا تجَیص هی کٌٌد باید اش تفاٍت ّای بیي فوسدی ٍ ًیوص تفواٍت ّوای ًوطادی دز

Psychological
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2

تداٍی دٍایی اختالالت زٍاًی دز هسابیت ّای صحی اٍلیِ

هتابَلیصم دٍاّا آگاُ باضٌد .کازکٌاى خدهات صحی باید ّویطِ اش اطالعات ٍ دستَزات دٍایی هلی ٍ هٌطقِ ای دز کواز
خَد استفادُ کٌٌد .دز ایي کتا اصطالح "هلیگسام" با اختصاز ً mgطاى دادُ ضدُ است.
 1.1باید هسیعاى زا اش عَازض داًیی احتوالی دٍاّا آگاُ کسد ٍ ّوچٌیي باید زٍش ّای هوکٌِ بسای کٌتسل ایوي عوَازض
داًیی بِ آًْا گفتِ ضَد .باید بِ آًْا اطویٌاى بدّین کِ بنعی اش ایي عَازض هَبتی ّستٌد.

2

 1.1کازکٌاى خدهات صحی باید بداًٌد کِ توام هَادی کِ تَس هسیط هصسف هیطَد ِ هَاد دٍایی ٍ وِ غیوس دٍایوی
هوکي است باعث تداخالت دٍایی ضًَد .بسای هثال ،الکَل ٍ بٌصٍدیاشپیي ّا زا ًیاید ّوصهاى با ّن هصسف کسد.
 1.11کازکٌاى خدهات صحی باید بداًٌد کِ تداٍی ّای دٍایی بسای اختالالت زٍاًی تحت کٌتسل بویي الوللوی بوساز دازًود.
استفادُ اش دٍاّا تحت کٌتسل بیي الوللی تَس کٌَاًسیَى هَاد زٍاًگسداى 1سال ( 1771سواشهاى هلول هتحودن تٌظوین
ضدُ است .کازکٌاى خدهات صحی باید آگاُ باضٌد کِ توام تغییسات دز ًحَُ استفادُ ایي دٍاّا دز سطح هحلی ،هٌطقوِ
ای ،هلی ٍ بیي الوللی باید بِ طَز دبی پیگیسی ضًَد.
 1.11کازکٌاى خدهات صحی باید بِ طَز هٌظن بس استفادُ اش دٍاّا ًظازت کٌٌد ٍ باید بِ طَز اختصاصوی برسسوٌد کوِ وِ
هقداز دٍا دزیافت ضدُ است .هیصاى تنْد هسیط بِ تداٍی هتفاٍت است ٍ ایي تفاٍت اهسی ضایع هی باضد.
 1.11دز اًتبا یک دٍای خاظ ،کازکٌاى خدهات صحی باید دز دستسظ بَدى ٍ تداٍم عسظِ دٍا زا هدًظس داضتِ باضوٌد.
دز هَبنیت ّایی کِ تداٍم عسظِ یک دٍا هوکي است هتَبف ضَد ،باید اش هصسف آى ادتٌا ضَد.
1.11کازکٌاى خدهات صحی باید بداًٌد کِ تازیبچِ ای اش افکاز خَدکطی یا تالش ّای بیلی بسای خَدکطوی دز هوسیط،
استطیابات هْوی بسای زفتاز احتوالی خَدکطی هی باضد .اش ٌیي هسیعاًی باید بوِ طوَز اختصاصوی دز هوَزد افکواز
خَدکطی آًْا پسسیدُ ضَد ٍ اگس احتوال آى ٍدَد دازد ،کازکٌاى خدهات صوحی بایود هقوداز دٍاّوای تجوَیص ضودُ زا
هحدٍد کسدُ ٍ زضیوی زا پیادُ کٌٌد کِ دز آى ًظازت کلیٌیکی هکسز ٍ ًیص ًظازت اش سَی اععای فاهیل ٍ دٍسوتاى بوس
زفتاز هسیط ٍدَد داضتِ باضد.
 1.11کازکٌاى خدهات صحی باید ّویطِ دز هَزد تازیبچِ سَء هصسف هَاد کِ ضاهل سَء هصسف دٍاّای زٍاًگسداى ًیوص
هی ضَد اش هسیط سَال کٌٌد .ایي اطالعات باید ٌّگام تجَیص دٍاّای زٍاًگسداى هدًظس گسفتِ ضَد.
1.11هتَبف کسدى هصسف دٍاّای زٍاًگسداى باید بِ تدزیج اًجام ضَد ( %55دٍش دز ّس ّفتِن.
 1.11بِ طَز کلی ،باید اش تجَیص ٌدیي دٍا با ّن ادتٌا ضَد .ایي ینٌی دٍ یا ٌد دٍا کِ هتنل بِ یک طیقِ دٍایی ّستٌد
زا ًیاید با ّن تجَیص کٌین (هثال ،دٍ یا ٌد اًتی سایکَتیک یا دٍ یا ٌد ظد افسسدگین.

Convention on Psychotropic Substances
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فصـل سوّم
دواهای مورد استفاده در اختالالت سايکوتيک
 .1تٔشیف اختالالت ػبیىٛتیه
 .2اسصیبثی اِٚی ٚ ٝؿش ّٚوشدٖ پالٖ ٞبی تذاٚی
 .3تذاٚی وٛتبٔ ٜذت ثب ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب

3

 .4تذاٚی دساص ٔذت ثب ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب
٘ .5حٔ ٜٛلشف ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب
ٛٓ .6اسم جب٘جی ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب
 .7اُٚسدٚص 1ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب
 .8جٕٔیت ٔشیوبٖ خبف
 .9تذاخالت دٚایی ثبِمٜٛ
 .11دٚاٞبی اػبػی ثشای اختالالت ػبیىٛتیه

 1تعريف اختالالت سايکًتيک
4

ٚ 1.1اط ٜػبیىٛص 2ث ٝیه ػٙذس ْٚغیش اختلبكی اًالق ٔی ؿٛد و ٝثب ٞزیب٘بتٓ( 3مبیذ ٘بدسػت) ،ثشػابٔبت یاب تٕٞٛابت
(ادساوبت حؼی ٘بدسػت و ٝدیٍشاٖ آٟ٘ب سا تجشثٕ٘ ٝی وٙٙذ) ،اص دػت دادٖ استجابى ثاب ٚالٔیات  ٚسرتبسٞابی ٓجیات ٚ
غشیتٔ 5ـخق ٔیـٛد .ایٗ ػٙذسٔ ْٚیتٛا٘ذ ٘بؿی اص ُّٓ ٔتٔاذدی اص جّٕا ٝاخاتالالت اِٚیا ٝسٚا٘ای (اػاىیضٚرش٘یب ٚ
اختالالت ٔشتجي ثب اػىیضٚرش٘یب) ،اختالالت ًجی (تشٔٚبی ریضیىی ،اپی ِپؼی ِٛة تٕپٛسَ ،6دٔاب٘غٔ ،7شیوای ٞابی
ا٘ذٚوشایٗ ٘ ٚیٛسِٛٚطیه ٘ ٚبٙٞجبسی ٞبی ٔتبثِٛیه)  ٚاختالالت ػٛء ٔلشف (ٔخلٛكبً آٔفتبٔیٗ ٞب  ٚثشػابْ صاٞاب)8
ثبؿذ.

 1.1اػىیضٚرش٘ی ؿبیْ تشیٗ ػبیىٛص اِٚی ٝاػت .ایٗ ٔشیوی یه اختالَ ؿاذیذ اػات وا ٝثا ٝكاٛست تیپیاه دس اٚاخاش
٘ٛجٛا٘ی یب اٚایُ وبّٞی آغبص ٔی ؿٛد .ایٗ اختالَ دس ٞش د ٚجٙغ تمشیجبً ثشاثش اػت ،ثاب ایاٗ حابَ ؿاش ّٚآٖ دس ص٘ابٖ
دیشتش ٔیجبؿذٕٞ .چٙیٗ دس ص٘بٖ دٚسٔ ٜشیوی ٘ ٚتبیج ٔشیوای ثٟتاش اص ٔاشداٖ اػاتٌٔ .بِٔابت اپیاذٔیِٛٛطیه ؿایّٛ
ِحِ ٝای ٔشیوی سا ٌ %0.4ضاسؽ ٔی دٙٞذ.

5

1

6

2

Bizzare behaviour
Temporal Lobe Epilepsy
7
Dementia
8
Hallucinogen
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Overdosage
Psychosis
3
Delusion
4
Hallucination

تذاٚی دٚایی اختالالت سٚا٘ی دس ٔشالجت ٞبی كحی اِٚیٝ

 1.1اػىیضٚرش٘یب ثٚ ٝػیّ ٝتـٛؿبت ثٙیبدی دس تفىش  ٚادسان ٘ ٚیض ٞیجب٘بت ٘بٔتٙبػت ٔـخق ٔیـاٛد .ایاٗ اخاتالَ او اش
ّٕٓىشد ٞبی اػبػی و ٝث ٝؿخق احؼبع رشدیت ،خبف ثٛدٖ  ٚخٛد ٞذایتٍشیٔ 1ی دٞذ سا دسٌیش ٔی وٙاذ .سرتابس
ٕٔىٗ اػت ثًٛ ٝس جذی دس ًی ثٔوی اص ٔشاحُ ٔشیوی ٔختُ ؿٛد وٛٓ ٝالت اجتٕبٓی ٘بػبصٌبسا٘ ٝای سا ث ٝد٘جابَ
خٛاٞذ داؿتٞ .زیب٘بت (ثبٚس لٛی ثٓ ٝمبیذی و٘ ٝبدسػت ٞؼتٙذ  ٚدس د٘یبی ٚالٔی ٚجٛد ٘ذاس٘ذ) ٚ ،ثشػابٔبت (ٕٔٔاٛالً
ثشػبٔبت ؿٙیذاسی ٔ ُ ؿٙیذٖ كذاٞب) اص ٚیظٌی ٞبی تیپیه ػابیىٛتیه ایاٗ اخاتالَ ٔای ثبؿاٙذ .اراشاد ٔجاتال ثاٝ
اػىیضٚرش٘یب ٕٔٔٛالً جٟت یبثی صٔبٖٔ ،ىبٖ  ٚؿخق خٛثی داس٘ذ.

3

 1.1اػىیضٚرش٘یب یه دٚسٔ ٜتغیش داسد وا ٝدس یاه ػأ ْٛاٛاسد ثٟجاٛدی وبٔاُ ٓالیآ  ٚثٟجاٛدی اجتٕابٓی سم ٔیذٞاذ.
اػىیضٚرش٘یب ٔی تٛا٘ذ ٔضٔٗ ؿٛد یب دٚسٞ ٜبی ٓٛد ٕٞشا ٜثب ٓالیٓ ثبلی ٔب٘ذ ٚ ٜثٟجٛدی اجتٕبٓی ٘بوبُٔ داؿات ٝثبؿاذ.
دس ٌزؿت ٝثخؾ ثضسٌی اص ٔشیوبٖ ؿفبخب٘ٞ ٝبی سٚا٘ی سا ارشاد ٔجتال ث ٝاػىیضٚرش٘ی ٔضٔٗ تـاىیُ ٔیذاد٘اذٙٞ ٚ ،اٛص
 ٓٞدس ثؼیبسی اص ٔٙبًك د٘یب ٕٞیٌٛٙس اػت .ثب پیـشرت ٞبی ٔذسٖ دس تاذاٚی ٞابی دٚایای ٔ ٚشالجات ٞابی سٚا٘ای
اجتٕبٓی ،تمشیجبً ٘یٕی اص ارشادی و ٝثشای اِٚیٗ ثبس دچبس اػىیضٚرش٘ی ٔی ؿ٘ٛذٔ ،ای تٛا٘ٙاذ ثٟجاٛدی وبٔاُ  ٚپبیاذاس سا
وؼت وٙٙذ .اص ٘یٓ ثبلی ٔب٘ذ ،ٜتٟٙب حذٚد ٔ 1/5شیوبٖ ٕٞچٙبٖ دچبس ٔحذٚدیت ٞبی جذی دس رٔبِیات ٞابی سٚصٔاشٜ
خٛد خٛاٙٞذ ثٛد .حتی ثٔذ اص ایٙىٓ ٝالیٓ آؿىبستش ایٗ اختالَ ٘بپذیذ ؿذ٘ذ ،ثٔوای اص ٓالیآ ثبلیٕب٘اذٕٔ ٜىاٗ اػات
ٕٞچٙبٖ ثبلی ثٕب٘ٙذ .ایٗ ٓالیٓ ثبلیٕب٘ذٓ ٜجبستٙذ اص رمذاٖ ؿٛق ٓ ٚالل ٝدس رٔبِیت ٞبی سٚصٔش ٚ ٜوبسٓ ،ذْ كاالحیت
اجتٕبٓی٘ ٚ ،بتٛا٘ی دس ٓاللٕٙذ ثٛدٖ ث ٝرٔبِیت ٞبی ِزت ثخؾ .ایٗ ٞب ٔی تٛا٘ٙاذ ثبٓان ٘ابتٛا٘ی ٔاذا ٚ ْٚوابٞؾ
ویفیت ص٘ذٌی ؿ٘ٛذ .ایٗ ٓالیٓ ٔیتٛا٘ٙذ ثبس لبثُ تٛجٟی سا ثش دٚؽ خب٘ٛادٞ ٜب ثٍزاس٘ذٔ .ىشساً ٘ـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت واٝ
اػىیضٚرش٘یب دس وـٛسٞبی دس حبَ تٛػٔ ٝداسای یه دٚس ٜوٕتش ؿذیذ اػت.
 1.1وبسوٙبٖ خذٔبت كحی دس ٔشالجت ٞبی كحی اِٚی ٝثبیذ تبثیش رشٛٙٔٔ ٚ ًٙٞیت سا ثش تِبٞشات ٓالیٓ سٚا٘ی ٔذ ِ٘اش
داؿت ٝثبؿٙذ .دس رشٞ ًٙٞبی ٔتفبٚت ارشاد ٕٔىٗ اػت ٓالیٓ سٚا٘ی سا ثب اػتٔبسٞ ٜب  ٚصثب٘ی اثشاص وٙٙاذ وأ ٝتفابٚت اص
2
صٔی ٝٙرشٍٙٞی وبسوٙبٖ ٔشالجت ٞبی اِٚی ٝثبؿذ  ٚدس ٔٛالْ هشٚسی ٔ ٚتٙبػت ثشای سٚؿٗ ػابختٗ ٓالٔات ؿٙبػای
ٕٔىٗ اػت اػتفبد ٜاص تشجٕبٖ الصْ ثبؿذ .دس یه رش ًٙٞثٔوی تجشثیبت (ٔ ُ ؿٙیذٖ كذاٞب) ٕٔىاٗ اػات ٘بسٔاُ
ثبؿٙذ ،دس حبِیى ٝثش اػبع آػیت ؿٙبػی سٚا٘ی 3ایٗ تجشث ٝیه ٓالٔت ٔشیوی اػت .ثشای جّاٌٛیشی اص ایاٗ ػاٛء
تٔجیشٞب تٛج ٝثیـتش الصْ اػت.

 1ارزيابی ايليٍ ي پالن َای تدايی
 1.1وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ دس اثتذا احتٕبَ ٚجٛد یه ٔشیوی ٓوٛی یب اختالَ ػٛء ٔلشف ٔٛاد سا ثٙٓ ٝاٛاٖ ّٓات
صٔی ٝٙای ٓالیٓ ػبیىٛتیه ٔذِ٘ش ثٍیش٘ذ .یه تبسیخچاً ٝجای  ٚسٚا٘ایٔٔ ،بیٙا ٝریضیىای ٘ ٚیٛسِٛٚطیاه  ٚاسصیابثی
ٚهٔیت سٚا٘ی دلیك ثبیذ ا٘جبْ ؿٛد.
 1.1دس ػبیىٛص ثٛجٛد آٔذ ٜتٛػي ؿشایي ًجی ،ؿشایي صٔی ٝٙای ثبیذ تذاٚی ؿٛد  ٚدس وٙبس آٖ تذاٚی سٚا٘ی ثشای ٔـاىالت

1

Self-direction
Symptomatology
3
Psychopathalogy
2
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رلُ ػ :ْٛدٚاٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس اختالالت ػبیىٛتیه

سرتبسی تجٛیض ؿٛد .دس ػبیىٛص ثٛجٛد آٔذ ٜتٛػي ػٛء ٔلشف ٔٛاد ،ػٓ صدایی 1یب تٔذیُ دٚاٞب ٕٔىٗ اػت ٘یبص ثبؿذ.
 1.1ثًٛ ٝس اكِٛیٔ ،شیوب٘ی و ٝػبیىٛص حبد داس٘ذ ثبیذ ثذ ٖٚتبخیش ثب دس ِ٘ش داؿت آؿفتٍی ٓ ٚذْ ٕٞىبسی آٖ ٞابٔ ،اٛسد
اسصیبثی لشاس ٌیش٘ذ .وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ ػٔی وٙٙاذ ٔاشین سا ٚاسد یاه ٌفتٍاٛی دً ٚشرإ٘ ٝبیٙاذ .آوابی
خب٘ٛاد ٚ ٜدٚػتبٖ ٕٔىٗ اػت یه ٔٙجْ وٕىی ٔٔتجش دس وبٞؾ ػٌح ٓذْ ٕٞىبسی ٔشین ثبؿٙذ.
 1.1وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ٕٔىٗ اػت جضئیبت وّیٙیىی ٔشتجي سا اص ارشادی ثذػت آٚس٘ذ ؤ ٝشین سا خٛة ٔی ؿٙبػٙذ.
تغییشات دس اٍِٛی خٛاةٌ ،فتبس ،سرتبس یب وبسٞبی سٚصٔش ٜثبیذ ٔٛسد ػٛاَ لشاس ٌیش٘ذ.
 1.1وبسوٙاابٖ خااذٔبت كااحی ثبیااذ تفىااش خٛدوـاای سا دس
ٔشین اسصیبثی وٙٙذ .تالؽ ٞبی خٛدوـی ٕٔىٗ اػت
دس ٞش صٔب٘ی دس حیٗ ٔشیوی سم دٞذ ،أب ٍ٘شاٖ وٙٙاذٜ
تشیٗ دٚسٞ ٜب ٔٛالٔی اػت ؤ ٝشیوی ػبیىٛتیه حابد
ؿشٔ ّٚیـٛد .دس ایٗ ٔٛالاْ ٔاشین ٕٔىاٗ اػات ثاٝ
ثشػبٔبت یب ٞزیب٘بت جٛاة دٞذ٘ ٚ .یض ٞفتاٞ ٝاب ثٔاذ اص
دٚس ٜحبد ػبیىٛتیه صٔب٘ی وأ ٝاشین ٕٔىاٗ اػات
ٓالیٓ ارؼشدٌی پغ اص ػبیىٛص 2سا تجشث ٝوٙاذٕٔ ،ىاٗ
اػت تالؽ ثشای خٛدوـی ارضایؾ یبثذ.

مریضان مبتال بٍ اسیزسيرروی کٍ بٍ

3

خًدکطی ریر می کىىع بایع بٍ ضعت تحت
وظر قراو گزروع؛ وظاوت ممیه است ضامل
پذیرش دو یک مرکس بستری ،مراقبت وسدیک
تًسط ییی از اوضای خاوًادٌ یا تًسط
دیگکر ارکرادی کٍ مکریض وا بٍ خکًبی

مزکطىاسىع ،باضع.

ٔ 1.2ذاخالت اِٚی ٝثشای اػىیضٚرش٘یب هشٚسی اػت ،چشا و ٝثیٗ ٔذتی و ٝػبیىٛص ثذ ٖٚتذاٚی ثبلی ٔی ٔب٘ذ ٘ ٚتابیج ثّٙاذ
ٔذت هٔیف تش ساثٌٚ ٝجٛد داسد.
 1.3تذاٚی اػىیضٚرش٘یب ؿبُٔ ٔذاخالت سٚا٘ی اجتٕبٓی اػتٔ .ذاخالت سٚا٘ی اجتٕبٓیّٕٓ ،ىشد ٔشین سا دس حاٛصٞ ٜابیی
اص لجیُ ص٘ذٌی وشدٖ ٔؼتمُ ،سٚاثي  ٚوبس استمب ٔی ثخـذٔ .ذاخالت اختلبكی ٓجبستٙذ اص :آٔٛصؽ سٚا٘ای ثا ٝخاب٘ٛاد،ٜ
حٕبیت اص اػاتخذاْ ایاٗ اراشاد ،آٔاٛصؽ ٟٔابست ٞابی
مریضان مبتال بٍ اسکیزسيرروزا بایکع وکاليٌ بکر
اجتٕبٓی ،آٔٛصؽ ٟٔبست ٞبی وٙتشَ ٔشیوای ،تاذاٚی
معاخالت ديایی تحت تعايی با مکعاخالت وياوکی
سرتبسی ؿٙبختی ٚ 3تذاٚی یىپبسچ ٝثشای ٔشیوب٘ی و ٝثٝ
اجتماوی وزس قراو گزروع.
ًٛس ٕٞضٔبٖ دچبس ػٛء ٔلشف ٔٛاد ٘یض ٞؼتٙذ.

 1تدايی کًتاٌ مدت با اوتی سايکًتيک َا
ٞ 1.1ذف اِٚی ٝوبٞؾ جذی تشیٗ ٓالیٓ اص جّٕ ٝثشػبٔبتٞ ،زیب٘بت ،ثیمشاسی ٚ4ارىبس  ٚسرتبس اص ٌ ٓٞؼیخت 5ٝاػت.
 1.1دٚاٞبی ا٘تی ػبیىٛتیه ،تذاٚی اِٚی ٝثشای اػىیضٚرش٘یب  ٚاخاتالالت ػابیىٛتیه ٔاشتجي اػات .ایاٗ دٚاٞاب ثاً ٝاٛس
اختلبكی ثش ٓالیٓ ػبیىٛتیه ٔٛثش ٞؼتٙذ دس حبِیى ٝتبثیش آٟ٘ب ثش ٓالیٓ ثبلیٕب٘ذ(6ٜرمذاٖ ؿٛق ٓ ٚاللٓ ،ٝبًف ٝوٙاذ)
4

1

5

2

Agitation
Disorganized thought and behavior
6
Residual symptoms
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Detoxification
Post-psychotic depressive symptoms
3
Cognitive-behavioural therapy

تذاٚی دٚایی اختالالت سٚا٘ی دس ٔشالجت ٞبی كحی اِٚیٝ

ثؼیبس پبییٗ اػت یب تبثیشی ٘ذاسد.
 1.1ثًٛ ٝس وّی لجُ اص ؿش ّٚتذاٚی ثب ا٘تی ػبیىٛتیه ،تٛكیٔ ٝی ؿٛد وٚ ٝصٖ  ٚرـبس خٔ ٖٛاشین چاه ؿاٛد .دیٍاش
ٔٛاسدی و ٝثبیذ ٔب٘یتٛس ؿ٘ٛذ ٓجبستٙذ اص ( ECGو ٝدس ثٔوی وـٛسٞب ثشای ثٔوی ا٘تی ػبیىٛتیه ٞبی خبف ثاً ٝاٛس
ٔ بَ ّٛٞپشیذ َٚاججبسی اػت) ،ؿٕبسؽ وبُٔ خ ،1ٖٛیٛسیب  ٚاِىتشِٚیت ٞب ،وشاتیٙیٗ رؼفٛویٙبص ،2تؼت ٞبی ُٚیفاٛی
وجذیٌّٛ ،وٛص خ ،ٖٛپشٚربیُ چشثی ٚ 3پشٚالوتیٗ .اٌش ا٘جبْ ایاٗ ٔٔبیٙابت الثشاتاٛاسی أىابٖ پازیش ٘جبؿاذ ،وبسوٙابٖ
خذٔبت كحی ثبیذ اص ٔشین یب خب٘ٛادٚ ٜی دس ٔٛسد ٘بٙٞجبسی ٞبی لّجی ٓٚبیی ،وّیٛی یب وجذی ػٛاَ وٙٙاذ  ٚایٙىاٝ
آیب ثشای ایٗ ؿشایي ًجی تذاٚی ٞبی دٚایی تجٛیض یب ٔلشف ؿذ ٜاػت.

3

 1.1دس ثؼیبسی اص وـٛس ٞب ،دس ٔشیوب٘ی و ٝوّٛصاپیٗٔ 4لشف ٔی وٙٙذ ،ا٘ذاصٌ ٜیشی ؿٕبسؽ وبُٔ خا ٖٛلجاُ اص ؿاشّٚ
تذاٚی اججبسی اػت .اٌش ؿٕبسؽ وبُٔ خ ٖٛأىبٖ پزیش ٘جبؿذ ،وّٛصاپیٗ تجٛیض ٕ٘ی ؿٛد.
5

 1.1دس وبس وّیٙیىی ،دٚاٞبی ا٘تی ػبیىٛتیه ث ٝدٌ ٚشٚح ا٘تی ػبیىٛتیه ٞبی لذیٕی یب ٘ؼُ ا ٚ َٚا٘تای ػابیىٛتیه
ٞبی اَتیپیه یب ٘ؼاُ دً ْٚجما ٝثٙاذی ٔای ؿا٘ٛذ .ا٘تای ػابیىٛتیه ٞابی ٘ؼاُ آ َٚجبستٙاذ اص :رٛٙتیابصیٗ ٞاب
(وّٛسپشٔٚبصیِٗٔٚٛ ،پشٔٚبصیٗ ،6پشٔٚبصیٗ ،7پشی ػیبصیٗ ،8پیپٛتیبصیٗ ،9رّٛرٙبصیٗ ،پشرٙبصیٗ ،10پشٚوّاٛسٚپشاصیٗ ٚ 11تاشی
رّٛپشاصیٗ ،)12ثٛتیشٚرٞ ٖٛٙب (ثٗ پشیذّٛٞ ٚ 13َٚپشیذ ،)َٚدی رٙیُ ثٛتیشٚپیپشیذیٗٞ14اب (پیٕٛصایاذ ،)15تیاٌٛضا٘تٗٞ 16اب
(رّٛپٙتیىؼ ٚ 17َٛصٚوّٛپٙتیىؼ ٚ )18َٛثٙضأیذٞبی جب٘ـیٗ (ػِٛپشایذ .)19ا٘تی ػبیىٛتیه ٞابی ٘ؼاُ دٓ ْٚجبستٙاذ اص:
أای ػاِٛپشایذ ،20اسیپای پاشاص ،21َٚوّاٛصاپپیٗ ،اال٘اضاپیٗ ،22سیؼاپشیذ ،23ٖٚوٛتیابپیٗ ،24ػاشتیٙذ ،25َٚصیپشاػایذ،26ٖٚ
صٚتیبپیٗ.27
 1.2ث ٝجض وّٛصاپیٗ (و ٝدس تذاٚی دٚایی اػىیضٚرش٘یبی ٔمب ْٚث ٝا٘تای ػابیىٛتیه ٞابی ٘ؼاُ أ َٚاٛثشتش اػات) ،ا٘تای
ػبیىٛتیه ٞبی ٘ؼُ د ْٚدس تذاٚی ػشیْ ٓالیٓ ػبیىٛتیه تبثیش یىؼب٘ی داس٘ذ .ثب ایٗ حبَ ،ایاٗ دٌ ٚاش ٜٚدٚاٞاب دس
استجبى ثب ٓٛاسم جب٘جی ؿبٖ ثًٛ ٝس لبثُ تٛجٟی ثب ٔ ٓٞتفبٚت ٞؼتٙذ ( 6.3 ٚ 6.2 ٚ 6.1سا ثجیٙیذ).
 1.3ثش اػبع  ،WHO EMLدٚاٞبی اػبػی ثشای اختالالت ػبیىٛتیه وّٛسپشٔٚابصیٗ ،رّٛرٙابصیٗ دوب٘ٛئابت یاب ا٘ب٘تابت ٚ
ّٛٞپشیذٔ َٚی ثبؿٙذ .ایٗ دٚاٞب ثٛٙٓ ٝاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛای اص ٌشٚح دٚایی خٛد روش ؿذ ٜا٘ذ و ٝثٟتشیٗ ؿٛاٞذ دس ٔاٛسد ٔاٛثش
ثٛدٖ  ٚایٕٙی آٟ٘ب ٚجٛد داسد .ث ٝایٗ تشتیت وّٛسپشٔٚبصیٗ ٕ٘بیٙذ ٜرٛٙتیبصیٗ ٞب اػت؛ رّٛرٙبصیٗ ٕ٘بیٙذ ٜا٘تی ػبیىٛتیه
ٞبی ًٛال٘ی اثش تضسیمی ّٛٞ ٚپشیذٕ٘ َٚبیٙذ ٜثٛتیشٚرٞ ٖٛٙب اػت.
 1.4وبسوٙبٖ خذٔبت كحی دس ٔشیوب٘ی و ٝدس ٔشحّ ٝحبد اػىیضٚرش٘یب یب دیٍش اختالالت ػابیىٛتیه اِٚیاٞ ٝؼاتٙذ ثبیاذ
تجٛیض یه ا٘تی ػبیىٛتیه خٛساوی سا ٔذ ِ٘ش داؿت ٝثبؿٙذ .اٌاش ثایؾ اص یاه ا٘تای ػابیىٛتیه دس دػاتشع اػات،
وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ ثب دس ِ٘ش داؿت جٙجٞ ٝبی صیش ٔٙبػت تشیٗ دٚا سا ثشای ٞش ٔشین ا٘تخبة وٙٙذ:
22

Olanzapine
Rispridone
24
Quetiapine
25
Sertindole
26
Ziprasidone
27
Zotepine
23

15

8

1

9

2

Periciazine
Pimozide
16
Pipotiazine
Thioxantene
10
17
Perphenazine
Flupentixol
11
18
Prochlorperazine
Zuclopentixol
12
19
Trifluoperazine
Sulpiride
13
20
Benperidol
Amisulpride
14
21
Diphenylbutylpiperidine Aripiprazol
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)Complete Blood Count (CBC
Creatinine Phosphokinase
3
Lipid Profile
4
Clozapine
5
Conventional
6
Levomepromazine
7
Promazine

رلُ ػ :ْٛدٚاٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس اختالالت ػبیىٛتیه

 1.5ا) دٚا جض WHO EML ٚثبؿذ :ث ٝایاٗ خابًش
و ٝایٗ ِیؼات دس ثشداس٘اذٔ ٜاٛثشتشیٗ  ٚأاٗ
آضفتٍ ،وقایع َکذیاوی ،تًقکف ریکر ،ککاَص گفتکاو،
تشیٗ ٔ ٚمش ٖٚث ٝكشر ٝتشیٗ دٚا ٞب ٔی ثبؿذ.
ياشٌ وککً سککازی ،تىککاقض ي ضککل ضککعن تککعاوی اریککاو
 )2تبسیخچ ٝلجّی اص ٚاوٙؾ ٔاشین ثا ٝا٘تای
ػبیىٛتیه :اٌش ٔشین تبو ٖٛٙثذٓ ٖٚاٛاسم ممیه است بٍ طًو مًثر با دياَکای اوتکی سکاییًتزک
جب٘جی غیش لبثُ تحُٕ ث ٝیه دٚای خبف ثا ٝقابل تعايی باضىع.
خٛثی جٛاة داد ٜاػت ،آٖ دٚای خبف ٕٔىٗ اػت ا٘تخبة ؿٛد؛ اٌش یه ٔشین ث ٝدٚا جٛاة ٘ذاد ٜاػت یب ٓاٛاسم
جب٘جی غیش لبثُ تحُٕ داؿت ٝاػت ،ثًٛ ٝس وّی ٘جبیذ آٖ دٚا سا ثبس دیٍش تجٛیض وشد )3 .تٟٔاذ ثا ٝتاذاٚی :1اٌاش تٟٔاذ
ٔشین ث ٝتذاٚی ٔـىُ اػت ،داوتش ثبیذ تشویجبت ًٛال٘ی اثش اص لجیُ رّٛرٙبصیٗ دوبتٛئبت سا ٔذِ٘ش ثٍیشدٔ )4 .شیوای
ًجی ٕٞضٔبٖ :اٌش یه ٔشین اص یه ٔـىُ ًجی خبف س٘ج ٔی ثشد ،ثٔوی دٚاٞب ٘جبیذ تجٛیض ؿ٘ٛذ (ٔ الً تیٛسیذاصیٗ
دس ٔشیوبٖ وٟٙؼبَ ثب ٘بٙٞجبسی ٞبی ٘ ECGجبیذ تجٛیض ؿٛد ،اال٘اضاپیٗ  ٚوّاٛصاپیٗ ثبیاذ دس ٔشیوابٖ ثاب ٘بٙٞجابسی
ٌّٛوٛص ثب احتیبى تجٛیض ؿٛد)؛  )5تبثیش رٙٞی ٓٛاسم جب٘جی :وبسوٙبٖ خاذٔبت كاحی ثبیاذ دس ٔاٛسد تابثیش احتٕابِی
ٓٛاسم جب٘جی ثب ٔشین  ٚیب ٓو ٛربٔیُ كحجت وٙٙذ (ٔ الً ارضایؾ ٚصٖ ٔشثاٛى ثا ٝدٚا ٕٔىاٗ اػات ثایٗ ص٘ابٖ ٚ
ٔشداٖ  ٚدس ٌشٞ ٜٚبی ػٙی  ٚرشٞ ًٙٞبی ٔختّف تفبٚت داؿت ٝثبؿذ)؛  )6لیٕت دٚاٞب :لیٕات ٞاب ٕٔىاٗ اػات ثاش
اػبع ػیؼتٓ ٔشالجت كحی و ٝدس آٖ ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب تجٛیض ٔی ؿا٘ٛذ تغییاش وٙاذ؛  )7دٚای جذیاذ /لاذیٓ :ثاٝ
ٓٛٙاٖ یه لبٕ٘ٔٛٓ ٖٛیٕٞ ،یـ ٝثٟتش اػت دٚاٞبی ؿٙبخت ٝؿذ ٜتجٛیض ؿ٘ٛذ ،چشاو ٝپشٚربیُ ٓٛاسم دٚاٞبی جذیاذ
تٟٙب ثٔذ اص ٌزؿت چٙذ ػبَ اص ثبصاسیبثی ٔ ٚلشف دٚاٞبی جذیذ آؿىبس ٔی ؿٛد.
والیم ساییًتزک وباوتىع ازَ :ذیاوات ،برسکامات ،ورتکاو

 1.13تذاٚی ثبیذ ث ٝكٛست ٔ ِٓٙتحت ِ٘بست لشاس ٌیشد  ٚتبثیش آٖ ثبیذ ثٔذ اص ٞ 8-6فت ٝاسصیبثی ؿٛد .اٌش ثٔذ اص ٞ 8فتاٝ
ٞیچ پیـشرتی دیذ٘ ٜـٛد ،وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ احتٕبَ تغییش دٚا ث ٝیه ا٘تی ػابیىٛتیه خاٛساوی دیٍاش سا ثاب
ٔشین  /ٚیب ٓو ٛخب٘ٛاد ٜدس ٔیبٖ ثٍزاس٘ذ .اٌش تٟٔذ ث ٝتذاٚی یه ٔـىُ ثضسي ٔی ثبؿذ ،وبسوٙابٖ خاذٔبت كاحی
ٕٔىٗ اػت احتٕبَ تغییش دٚا ث ٝیه تشویت ا٘تی ػبیىٛتیه ًٛال٘ی اثش سا ثاب ٔاشین  /ٚیاب ٓوا ٛخاب٘ٛاد ٜدس ٔیابٖ
ثٍزاس٘ذ .اٌش ٓٛاسم جب٘جی یه ٔـىُ ٕٓذٜ
ٔیجبؿٙذ ،وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ٕٔىٗ اػات مًثریت تعايی بایع بعکع از َ 8-6فتکٍ ي بعکع از ایىیکٍ
احتٕبَ وبٞؾ دٚص سا ثب ٔاشین  /ٚیاب ٓواٛ
ديوٌ حاد مریضی سپری ضع ،مًود اوزیابی قراو گزرد.
خب٘ٛاد ٜدس ٔیبٖ ثٍزاس٘ذ .اٌاش ثابٚجٛد وابٞؾ
کاوکىان خعمات صحی بایع تعايی وا بکرای حکعاقل یکک
دٚصٛٓ ،اسم جاب٘جی ٕٞچٙابٖ پبیاذاس ثٛد٘اذ،
تغییش دٚا ث ٝیه ا٘تی ػبیىٛتیه دیٍش ٕٔىٗ سال ادامٍ دَىع.
ٔذ ِ٘ش لشاس ٌیشد.
 1.11وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ٘جبیذ وّٛصاپیٗ سا ثٛٙٓ ٝاٖ تذاٚی دٚایی خي ا َٚدس ِ٘ش ثٍیش٘ذ ،صیشا ایاٗ دٚا ٕٔىاٗ اػات
ٓٛاسم جب٘جی تٟذیذ وٙٙذ ٜص٘ذٌی سا ایجبد وٙذ و ٝاص آٖ جّٕ ٝاٌشاِ٘ٛٛػبیتٛص 2ثؼیبس ؿٙبخت ٝؿاذ ٜاػات ( 5.7 ٚ 5.6سا
ثجیٙیذ).

Treatment adherence
Agranulocytosis
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1
2

3

تذاٚی دٚایی اختالالت سٚا٘ی دس ٔشالجت ٞبی كحی اِٚیٝ

 1.11ثشای وٙتشَ ػشیْ ٓالیٓ ػبیىٛتیه حبد ،وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ تضسیك ٓوّی دٚاٞب سا تٟٙب صٔب٘ی و ٝتاذاٚی
خٛساوی أىابٖ پازیش ٕ٘ای ثبؿاذ دس ِ٘اش ثٍیش٘اذ .ثاش اػابع  ،WHO EMLدٚاٞابی هاشٚسی تضسیمای ٓجبستٙاذ اص
وّٛسپشٔٚبصیٗ (ٔ ال ّٔ 25یٍشاْ ٓوّی) یب ّٛٞپشیاذٔ( َٚا الً ّٔ 5یٍاشاْ ٓواّی) .ثٔاذ اص تضسیاك ٓواّی دٚای ا٘تای
ػبیىٛتیه ،وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ رـبس خ٘ ،ٖٛجن ،دٔبی حشاست ثذٖ ٔ ٚیضاٖ تٙفغ سا تحت ِ٘ش ثٍیش٘ذ.
ٓ 1.11ال ٜٚثش ٔذاخالت دٚایی  ٚغیش دٚایی ،وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ اًالٓابت الصْ دسٔاٛسد ٔشیوایٌ ،اٛؽ دادٖ
ٕٞذال٘ ،ٝإًیٙبٖ ثخـی  ٚحٕبیت سٚا٘ـٙبختی سا ثشای ٔشین  ٚخب٘ٛادٚ ٜی رشا ٓٞوٙٙذ .ایٗ وابس ثبٓان ایجابد یاه
ساثٌ ٝخٛة  ٚیه پیٛػتٍی تذاٚیٔ 1ی ؿٛد ؤٕ ٝىٗ اػت تبثیش ٔ جتی ثش ػالٔت رٙٞی ٔشین ٘ ٚتبیج ثّٙاذ ٔاذت
اختالَ ثٍزاسد.

3

 1.11دس ًی تذاٚی ا٘تی ػبیىٛتیه ،وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ چه وٙٙذ و ٝآیب ٓٛاسم جب٘جی ٘یٛسِٛٚطیه ث ٝؿإَٛ
ػفتی ٓوّی ،تشٔٛس ،اػپبػٓ ٓوّی ،حشوبت غیش اسادی  ٚغیش ًجیٔی صثبٖ ،د ٚ ٗٞكٛست ایجابد ؿاذ ٜا٘اذ یاب خیاش.
وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ ٚصٖ  ٚرـبس خ ٖٛسا ٘یض تحت ِ٘ش داؿت ٝثبؿٙذ .اص جّٕٛٔ ٝاسد دیٍشی وا ٝتٛكایٔ ٝیـاٛد
ٔب٘یتٛس ؿ٘ٛذٓ ،جبستٙذ اص( ECG :دس ثٔوی اص وـٛس ٞب ثشای ثٔوی ا٘تی ػبیىٛتیه ٞبی خبف ٔ ُ ّٛٞپشیذ َٚاججابسی
اػت) ،ؿٕبسؽ وبُٔ خ ،ٖٛیٛسیب  ٚاِىتشِٚیت ،وشاتیٙیٗ رؼفٛویٙبص ،تؼت ٞابی ُٚیفاٛی وجاذٌّٛ ،واٛص خاِ ،ٖٛیپیاذ
پشٚربیُ  ٚپشٚالوتیٗ .اٌش ایٗ تؼت ٞبی الثشاتٛاسی لبثُ اجشا ٘یؼتٙذ ،وبسوٙبٖ خذٔبت كاحی ثبیاذ ثا ٝخابًش داؿاتٝ
ثبؿٙذ و ٝث ٝكٛست ٔ ِٓٙیه ٔٔبیً ٝٙجی ا٘جبْ دٙٞذ ث ٝؿٕ َٛیه تبسیخچً ٝجی وا ٝثا ٝؿٙبػابیی ٓالیآ ایجابد
٘بٙٞجبسی ٞبی لّجی ٓٚبیی ،وّیٛی یب وجذی وٕه ٔی وٙذ.

 1تدايی بلىد مدت با اوتی سايکًتيک َا
 1.1ثٔذ اص ایٙى ٝدٚس ٜحبد ثشًشف ؿذ ،دس وُ تٛكیٔ ٝی ؿٛد تب تذاٚی حذالُ ثشای یه ػبَ ادأ ٝیبثذ .ثذ ٖٚتذاٚی2/3 ،
ٔشیوبٖ دس ًی یه ػبَ ٓٛد ٔی وٙٙذ.
ٞ 1.1یچ ًشیم ٝلبثُ إًیٙب٘ی ثشای ؿٙبػبیی حذالُ دٚص ٔٛثش ثشای جٌّٛیشی اص ٓٛد ٔشیوی ٚجٛد ٘اذاسد .دس ًای تاذاٚی
ثّٙذ ٔذت ،وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ٕٔىٗ اػت ثش اػبع ٚهٔیت  ٚؿشایي وّیٙیىای دٚص دٚایای سا وا ٝدس دٚس ٜحابد
تجٛیض ؿذ ٜثٛد حفَ وٙٙذ یب وٕی وبٞؾ دٙٞذ.
 1.1تٟٔذ ث ٝتذاٚی دس دساص ٔذت ٕٔىٗ اػت یه ٔـىُ ٕٓذ ٜثبؿذ .دس ایٗ ٔٛاسد ،وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ ثب ٔاشین
 /ٚیب ٓو ٛخب٘ٛاد ٜاحتٕبَ تغییش ث ٝیه تشویت ا٘تی ػبیىٛتیه ًٛال٘ی اثش سا ٔٛسد ثحن لشاس دٙٞذٕٔ .ىٗ اػت ثاشای
ارضایؾ تٟٔذ ث ٝتذاٚیٔ ،ذاخالت غیش دٚایی (آٔٛصؽ ثٔ ٝشین ،آٔٛصؽ سٚا٘ی ثشای خب٘ٛادٔ ٜاشینٔ ،اذاخالت سٚاٖ
دسٔب٘ی خبف) اجشا ؿ٘ٛذ.
 1.1دس ثؼیبسی اص وـٛس ٞب ،وؼب٘ی و ٝوّٛصاپیٗ ٔلشف ٔی وٙٙذ ثبیذ ٔب٘یتٛسیٞ ًٙابی اججابسی سا ا٘جابْ دٙٞاذ اص جّٕاٝ
ؿٕبسؽ وبُٔ خ ٖٛث ٝكٛست ٞفتٍی ثشای ٞ 18فت ،ٝحذالُ ٞش دٞ ٚفت ٝثاشای یاه ػابَ  ٚثٔاذ اص آٖ ثا ٝكاٛست
ٔبٞب٘ .ٝاٌش ایٗ چه وشدٖ ٞبی ٔ ِٓٙأىبٖ پزیش ٘یؼتٙذ ،وّٛصاپیٗ ٘جبیذ تجٛیض ؿٛد.
Therapeutic alliance
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رلُ ػ :ْٛدٚاٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس اختالالت ػبیىٛتیه

 1طريقٍ مصرف اوتی سايکًتيک َا
 1.1دس وُ پیـٟٙبد ٔیـٛد و ٝدس ٞش ٘ٛثت رمي یه ا٘تی ػبیىٛتیه ٔلاشف ؿاٛد .اػاتفبدٕٞ ٜضٔابٖ د ٚیاب چٙاذ ا٘تای
ػبیىٛتیه ػٛدٔٙذی ثیـتشی ٘خٛاٞذ داؿت ،دس ٓیٗ حبَ ٕٔىٗ اػت ٓٛاسم جب٘جی اهبری سا ایجبد وٙذ  ٚتٟٔذ ثاٝ
تذاٚی سا ٔختُ وٙذ.
 1.1دٚصٞبی ثبالی ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب خٌش ٓٛاسم جب٘جی سا ارضایؾ ٔی دٙٞذ ثذ ٖٚایٙىٔ ٝفیذیت ثیـتشی داؿت ٝثبؿٙذ.
 1.1دس وُ پیـٟٙبد ٔی ؿٛد و ٝتذاٚی سا ثب دٚص ٞبی پبییٗ ؿش ّٚوٙیٓ  ٚث ٝتذسیج آٖ سا ارضایؾ دٞایٓ .حاذالُ دٚص ٔاٛثش
ثبیذ تجٛیض ؿٛد.
 1.1ا٘تی ػبیىٛتیه ٞبی ًٛال٘ی اثش ثبیذ تٟٙب ٍٙٞبٔی تجٛیض ؿ٘ٛذ و ٝتٟٔذ ث ٝتذاٚی یه ٔـىُ جذی ٔحؼٛة ٔیـٛد.
ٕٔٔٛالً دس اثتذا یه دٚص آصٔبیـی اص یه تشویت ًٛال٘ی اثش (ٔ ُ ّٔ 12.5یٍشاْ رّٛرٙبصیٗ دوب٘ٛئبت ٓوّی) تجٛیض ٔای
ؿٛد  ٚپغ اص  4-10سٚص دٚص دٚا ثب دٚص تذاٚی ٍٟ٘ذاس٘ذٛٔ ٜثش تِٙایٓ ٔای ؿاٛد (ٔا الً ّٔ 12.5-50یٍاشاْ رّٛرٙابصیٗ
دوب٘ٛئبت ٓوّی ٞش ٞ2-4فت.)ٝ
 1.1تغییش اص یه ا٘تی ػبیىٛتیه ث ٝدیٍشی ثبیذ ثب احتیبى كٛست ٌیشد .وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ ثا ٝتاذسیج دٚص اِٚایٗ
ا٘تی ػبیىٛتیه سا وبٞؾ دٙٞذ دس حبِی و ٝدٚص ا٘تی ػبیىٛتیه جذیذ سا ارضایؾ ٔی دٙٞذ.
 1.2ثًٛ ٝس وّی ،وّٛصاپیٗ ثشای ٔشیوب٘ ی ٍ٘ ٝداؿتٔ ٝی ؿٛد و ٝثاب ٚجاٛد ٔلاشف دٚص ٞابی وابری اص حاذالُ د ٚا٘تای
ػبیىٛتیه دس ٔذت وبری ٞیچٍ ٝ٘ٛپیـشرت وّیٙیىی سهبیت ثخـی سا تجشثٕ٘ ٝیىٙٙذ (اػىیضٚرش٘ی ٔمب .)ْٚثاً ٝاٛس
وّی ،لجُ اص ٔلشف وّٛصاپیٗ ،ا٘تی ػبیىٛتیه ٞبیی اص ٌشٚح ٞبی ٔختّف تجٛیض ٔی ؿ٘ٛذ .دس وؼب٘ی وا ٝوّاٛصاپیٗ
ٔلشف ٔی وٙٙذ ٔٛثشیت تذاٚی ثبیذ پغ اص ؿؾ ٔب ٜاسصیبثی ؿٛد.
 1.3تجٛیض وّٛصاپیٗ ثذٔ ٖٚب٘یتٛسی ًٙحجشات ػفیذ خٕٔ ٖٛىٗ اػت خٌش اٌشاِ٘ٛٛػبیتٛص سا ارضایؾ دٞذ.

 2عًارض جاوبی اوتی سايکًتيک َا
ٛٓ 2.1اسم جب٘جی ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب ٕٓٔٛبً ث ٝدٌ ٚشٚح ٘یٛسِٛٚطیه  ٚا٘تی وِٛیٙشطیه تمؼیٓ ثٙذی ٔی ؿاٛدٓ .اٛاسم
٘یٛسِٛٚطیه ؿبُٔ تبثیشات پبسویٙؼ٘ٛی (تشٔٛس دس حبِت اػتشاحت ،1اوٙیضیب ،2سیجیذیتی) ،دیؼت٘ٛیبی حبد( 3اػپبػٓ ٞابی
ٓوّی ًٛال٘ی ،آٞؼتٌ ٝی) ،اوتیظیب( 4احؼبع رٙٞی ثیماشاسی) ،ػاٙذس ْٚثاذخیٓ ٘ٛسِٚپتیاه( 5تات ،تٔشیاكٌ ،یجای،
ارضایؾ رـبس خ٘ ٚ ٖٛجن ،ػختی ٓواّی ،واشاتیٙیٗ رؼافٛویٙبص ثؼایبس ثابالٓ ،اذْ وفبیا ٝوّیاٛی) ،دیاغ ویٙاضی
تبخیشی(6حشوبت غیش اسادی  ٚغیشًجیٔی صثبٖ ،ػش ،كٛست ،د ٚ )ٗٞتـاٙجبتٓ .اٛاسم ا٘تای وِٛیٙشطیاه ٓجبستٙاذ اص
تبثیشات ٔحیٌی (خـىی د ،ٗٞتبسی دیذ ،لجویت ،احتجبع ادساس)  ٚتبثیشات ٔشوضی (ثیمشاسی ٌ ٚیجی ؿذیذ.)7

7

4

1

5

2

Akithisia
Confusion
)Neuroleptic Malignant Syndrome (NMS
6
Tardive Dyskinesia
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Resting tremor
Akinesia
3
Acute dystonia

3

تذاٚی دٚایی اختالالت سٚا٘ی دس ٔشالجت ٞبی كحی اِٚیٝ

 2.1اٌش ٔشیوبٖ تبثیشات پبسویٙؼ٘ٛی داس٘ذ ،وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ دٚص ا٘تی ػبیىٛتیه سا وبٞؾ دٙٞذ .اٌاش تابثیشات
پبسویٙؼ٘ٛی ثب ٚجٛد وبٞؾ دٚص ٕٞچٙبٖ ٚجٛد داسد ،وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ٕٔىٗ اػت اص دٚاٞبی هاذ پبسویٙؼا٘ٛی
ٔ ُ ثبی پشیذیّٗٔ 2-4 1یٍشاْ سٚصا٘ ٝاػتفبد ٜوٙٙذ.
ٛٓ 2.1اسم جب٘جی ٔشتجي ثب اػتفبد ٜاص ا٘تی ػابیىٛتیه ٞابی ٘ؼاُ دٓ ْٚجبستٙاذ اص ٞبیپشٌّیؼإی ،وتٛاػایذٚص ،دیبثات ٚ
اختالَ تِٙیٓ ِیپیذ .ثیٗ ا٘تی ػبیىٛتیه ٞبی ٘ؼُ د ،ْٚوّٛصاپیٗ  ٚاال٘ضاپیٗ ثب ثبالتشیٗ خٌش ارضایؾ ٚصٖ لبثُ تٛجاٝ
ثِ ٝحبٍ وّیٙیىی ،دیبثت ؿیشیٗ  ٚدیغ ِیپیاذٔی ٔاشتجي ٔای ثبؿاٙذ٘ .بٙٞجابسی ٞابی ٔتبثِٛیاه ٔاشتجي ثاب ا٘تای
ػبیىٛتیه ٞب ٍ٘شاٖ وٙٙذ ٜتش ٞؼتٙذ ،صیشا آٟ٘ب ٓٛأُ خٌش ثشای ؿیٔ ٚ ّٛشي ٔ ٚیش لّجی ٓٚبیی ٔحؼٛة ٔی ؿ٘ٛذ.

3

 2.1دیٍش ٓٛاسم جب٘جی ٔشتجي ثب ٔلشف ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب ٓجبستٙاذ اص اراضایؾ ٚصٖ ،خاٛاة آِاٛدٌی٘ ،بٙٞجابسی ٞابی
ٞ ،ECGبیپٛتٙـٗ ٚهٔیتی ،2ارضایؾ پشٚالوتیٗ وٙٔ ٝجش ث ٝط٘یىٔٛبػتی ٔیـٛدٌ ،ابالوتٛس ،ٜأَٙاٛس٘ ،ٜابتٛا٘ی جٙؼای،
ِٛوٛپٙیب ،اٌشاِ٘ٛٛػبیتٛص ،یشلبٖ ،ثبال سرتٗ ا٘ضایٓ ٞبی وجذی ،حؼبػایت ثا٘ ٝاٛس ،3جاٛؽ ٞابی جّاذی  ٚپیٍٕٙتیـاٗ
ؿجىی.4ٝ
 2.1وّٛصاپیٗ ٔیتٛا٘ذ ثبٓن ٓٛاسم جب٘جی جذی  ٚتٟذیذ وٙٙذ ٜص٘ذٌی ؿٛد و ٝاٌشاِ٘ٛٛػبیتٛص ؿٙبخت ٝؿذ ٜتشیٗ آٟ٘ب اػات.
خٌش اٌشاِ٘ٛٛػبیتٛص وـٙذ ٜحذٚد ًا د ٜثشاثش ثیـتش اص دیٍش ا٘تی ػبیىٛتیه ٞاب اػات .ایاٗ خٌاش ثاب ِ٘ابست ٔا ِٓٙثاش
ؿٕبسؽ وبُٔ خ ٖٛلبثُ وٙتشَ اػتٕٞ .چٙیٗ ٌفتٔ ٝی ؿٛد و ٝوّٛصاپیٗ ثاب ٔیٛوبسدیات ،وبسدیٔٛیٛپابتی  ٚآٔجاِٛی
سیٛی ٔشتجي اػت.

 3اُيرديز اوتی سايکًتيک َا
٘ 3.1تیج ٝاُٚسدٚص ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب دس وُ ٌّٔٛة اػت ٍٔش ایٙى ٝدیٍش ػشوٛة وٙٙذٞ ٜبی ػیؼتٓ ٓلاجی ٔشواضی اص
لجیُ ثٙضٚدیبصپیٗ ٞب  ٚاِىٔ َٛلشف ؿذ ٜثبؿٙذ .اُٚسدٚص رٛٙتیبصیٗ ٞب ٕٔىٗ اػت ٓالیٓ ؿذیذتشی سا ٘ؼجت ثا ٝدیٍاش
ٌشٚح ٞبی ا٘تی ػبیىٛتیه ایجبد وٙذ.
 3.1اُٚسدٚص ا٘تی ػبیىٛتیه ثب ٞبیپٛتٙـٗ ،تىیىبسدیٞ ،بیپٛتشٔی ،اسیتٕای ،خاٛاة آِاٛدٌی ،دیؼات٘ٛی  ٚتـاٙج ٔـاخق
ٔی ؿٛد.
 3.1اٌش ث ٝاُٚسدٚص ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب ٔـىٛن ٞؼتیذ ،اسجبّ ث ٝیه ٔشوض ًجی تٛكیٔ ٝی ؿٛد.

 4جمعيت مريضان خاص
 4.1دس ٔشیوبٖ ػبِٕٙذ ثب ٓالیٓ سرتبسی ؤٕ ٝىٗ اػت ثب ٘مق ؿٙبختی یب دٔب٘غ ٔشتجي ثبؿٙذ ،ا٘تی ػبیىٛتیه ٞاب ثبیاذ
ثب احتیبى تجٛیض ؿ٘ٛذ .دس وُ٘ ،لف تب  1/3دٚص وبٞالٖ دس وٟٙؼبالٖ تٛكیٔ ٝی ؿٛد ،صیاشا ایاٗ اراشاد ثآ ٝاٛاسم
پبسویٙؼ٘ٛی  ٚا٘تی وِٛیٙشطیه ثیـتش حؼبع ٞؼتٙذ .رٛٙتیبصیٗ ٞب ثب تٛج ٝث ٝخٌش ٞبیپٛتٙـٗ ثبیذ ثاب احتیابى ٔلاشف

Photosensitivity
Retinal pigmentation
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3
4

Biperiden
Orthostatic hypothension

1
2

رلُ ػ :ْٛدٚاٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس اختالالت ػبیىٛتیه

ؿ٘ٛذ  ٚدس كٛستی و ٝدیٍش ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب دس دػتشع ٞؼتٙذ ،تیٛسیذاصیٗ ٘جبیذ ثٙٓ ٝاٛاٖ دٚای خاي أ َٚاذِ٘ش
ٌشرت ٝؿٛدّٛٞ .پشیذ َٚثًٛ ٝس ٌؼتشد ٜدس ػبِٕٙذاٖ اػتفبدٔ ٜی ؿٛد ،ثب ایٗ حبَ خٌش تغییشات  ECGثبیذ ٔب٘یتٛس ؿٛد.
 4.1لجُ اص تجٛیض ا٘تای ػابیىٛتیه ٞاب ثاشای ػابِٕٙذاٖ،
وبسوٙبٖ خذٔبت كحی ثبیذ یه تبسیخچً ٝجی  ٚیه
ٔٔبیً ٝٙجی دلیك ثٍیش٘ذ ٕٞ ٚچٙیٗ دس ٔاٛسد تاذاٚی
ٞبی دٚایی ٕٞضٔبٖ دیٍش اص ٔشین پشػیذ ٜؿٛد.

ومًماً برای سالمىعان  1/2یا  1/3ديز کاَالن
تًصزٍ می ضًد.

 4.1دس كٛست أىبٖ دس جشیبٖ حبٍّٔی ثبیذ اص ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب اجتٙبة ؿٛدٔ ،خلٛكبً دس ًی ػٔٝبٞاااا ٝا .َٚاٌااااش
ٔشین ٚالٔبً ٘یبص ث ٝدٚا داسد ٔی تٛاٖ ثٔذ اص دس ٔیبٖ ٌزاؿتٗ ثب ٔشین یب ٓو ٛخب٘ٛاد ٜاص دٚص ٞابی پابییٗ ّٛٞپشیاذَٚ
اػتفبد ٜوشدّٛٞ .پشیذ َٚدس ؿیش ٔبدس تشؿح ٔی ؿٛد.

 5تداخالت ديايی مرتبط
الکًل ي اوتی سايکًتيک َا .ارضایؾ ػشوٛة ػیؼتٓ ٓلجی ٔشوضی ثٕٞ ٝشا ٜاخاتالَ دس تٕشواض ،خاٛاة آِاٛدٌی ٚ
ِتبسطیٛٔ 1سد ا٘تِبس اػت.
ضد تشىج َا ي اوتی سايکًتيک َا .ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب ػشحذ تـٙج 2سا پبییٗ ٔی آٚس٘ذ  ٚثٙبثشایٗ ٕٔىٗ اػات ثاٝ
ٓٛٙاٖ ا٘تبٌ٘ٛیؼت هذ تـٙج ٞب ُٕٓ وٙٙذ.
باربيتًرات َا ي اوتی سايکًتيک َا .ارضایؾ تبثیشات تؼىیٙی ٔٛسد ا٘تِبس اػت.
کاربامازپيه ي اوتی سايکًتيک َا .وبسثبٔبصپیٗ ػٌٛح ّٛٞپشیذ َٚسا وبٞؾ ٔیذٞذ.
لًيديپا 1ي اوتی سايکًتيک َا .ا٘تی ػبیىٛتیه ٞب تبثیشات تذاٚی ِٚٛدٚپب سا وبٞؾ ٔیذٙٞذ  ٚثشٓىغ.

13دياَای اساسی برای اختالالت سايکًتيک
کلًرپريمازيه
ديز شريع کىىدٌّٔ 25-50 6یٍشاْ سٚصا٘ ٝخٛساوی
ديز تدايیّٔ 75-300 6یٍشاْ سٚصا٘ ٝخٛساوی ،تب یه ٌشاْ سٚصا٘ ٝدس ػبیىٛص حبد.
برای کىترل سريع عاليم سايکًتيکّٔ25 6یٍشاْ تضسیك ٓواّی .دس كاٛست ٘یابص ایاٗ دٚص ثٔاذ اص یاه
ػبٓت تىشاس ٔی ؿٛد ،دٚص ٞبی ثٔذی ثبیذّٔ 25-50یٍشاْ خٛساوی ػ ٝثبس دس سٚص ثبؿاذ .تضسیمابت وّٛسپشٔٚابصیٗ
٘جبیذ ث ٝكٛست ٚسیذی اػتفبد ٜؿٛد.
عًارض جاوبی شايع 6آوبتیظیب ،تبثیشات خبسج ٞشٔی دیؼت٘ٛیه ،تابثیشات خابسج ٞشٔای پبسویٙؼا٘ٛی ،دیاغ
ویٙضی تبخیشی ،دیؼت٘ٛیبی تبخیشی ،خـىی د ،ٗٞتبسی دیذ ،لجوایت ،احتجابع ادساس ،احتمابٖ ثیٙای ،ػاشٌیج،ٝ

Levodopd
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3

Lethargy
Seizure threshold

1
2

3

تذاٚی دٚایی اختالالت سٚا٘ی دس ٔشالجت ٞبی كحی اِٚیٝ

خٛاة آِٛدٌیٞ ،بیپٛتٙـٗ ٚهٔیتی ،حؼبػیت ثٛ٘ ٝس .تضسیك ٓوّی ٕٔىٗ اػات دسد٘ابن ثبؿاذٕٔ ،ىاٗ اػات
ثبٓن ٞبیپٛتٙـٗ  ٚتىیىبسدی ؿٛد.
2
1
عًارض جدی 6دیغ وشاصی ٞبی خ٘ٛی  ،اٌشاِ٘ٛٛػابیتٛصِٛ ،وٛػایتٛپٙی ،تشٔٚجٛػایتٛپٙی ،یشلابٖ كافشاٚی ،
4
3
ػٙذس ْٚثذخیٓ ٘ٛسِٚپتیه ،رّج ایّئٛع  ،پشیبپیؼٓ  ،تغییشات  ECGث ٝؿًٕٛ َٛال٘ی ؿذٖ torsades de ٚ QT
 ،pointesتـٙج.
 6WHO EMLتبثّیت ّٔ 100یٍشاْ؛ ٔبیْ خٛساوی ّٔ 25یٍشأّْ 5 /ی ِیتش؛ تضسیمی ّٔ 25یٍشاْ.
فلًفىازيه
ديز شريع کىىدٌّٔ 2.5-106یٍشاْ سٚصا٘ ٝخٛساوی.

3

ديز تدايیّٔ 10-206یٍشاْ سٚصا٘ ٝخٛساوی.
ترکيبات طًالوی اثر برای مريضان با تعُد تدايی پاييه 6دٚص آصٔبیـی ّٔ 12.5یٍشاْ ٓوّی ،ثٔاذ 7
سٚص ّٔ 12.5-25یٍشاْ ٓوّی ٞش ٞ 3-4فت .ٝاص دٚص ّٔ 50یٍشاْ ٓوّی ٞش ٞ 3-4فت ٝدٚص سا ارضایؾ ٘ذٞیذ.
عًارض جاوبی شايع 6آوبتیظیب ،تبثیشات خبسج ٞشٔی دیؼت٘ٛیه ،تابثیشات خابسج ٞشٔای پبسویٙؼا٘ٛی ،دیاغ
ویٙضیبی تبخیشی ،دیؼت٘ٛیبی تبخیشی ،خـىی د ،ٗٞتبسی دیذ ،لجویت ،احتجبع ادساس ،احتمبٖ ثیٙیٌ ،یجی،خاٛاة
آِٛدٌیٞ ،بیپٛتٙـٗ ٚهٔیتی ،حؼبػیت ثٛ٘ ٝس.
عًارض جدی 6دیغ وشاصی ٞبی خا٘ٛی ،اٌشاِ٘ٛٛػابیتٛصِٛ ،وٛػایتٛپٙی ،تشٔٚجٛػابیتٛپٙی ،یشلابٖ كافشاٚی،
ػٙذس ْٚثذخیٓ ٘ٛسِٚپتیه ،رّج ایّئٛع ،پشیبپیؼٓ ،تغییشات  ECGث ٝؿًٕٛ َٛال٘ی ؿاذٖ torsades de ٚ QT
 ،pointes5تـٙج ،ػٙذس ْٚؿجیِٛ ٝپٛع اسیتٕبتٛص ػیؼتٕیه ،6اختالَ دس تِٙیٓ دٔبی ثذٖ.
 6WHO EMLتضسیك ًٛال٘ی اثش ّٔ 25یٍشاْ.
َلًپريديل
ديز شريع کىىدٌّٔ 2-5 6یٍشاْ سٚصا٘ ٝخٛساوی.
ديز تدايیّٔ 4-106یٍشاْ سٚصا٘ ٝخٛساوی.
برای کىترل سريع عاليم سايکًتيک 2 6یب ّٔ 5یٍشاْ ٓوّیٕٔ ،ىٗ اػات دس كاٛست ٘یابص ثٔاذ اص یاه
ػبٓت تىشاس ؿٛد.
ترکيبات طًالوی اثر برای مريضان با تعُد تدايی پاييه 6دٚص آصٔبیـی ّٔ 25یٍشاْ ٓوّی ،ثٔاذ  7سٚص
ّٔ 50-150یٍشاْ ٓوّی ٞش ٞ 4فت.ٝ
عًارض جاوبی شايع 6آوبتیظیب ،تبثیشات خبسج ٞشٔی دیؼت٘ٛیه ،تبثیشات خبسج ٞشٔی پبسویٙؼ٘ٛی ،تبسی دیاذ،
لجویت ،وبٞؾ تٔشیك ،خـىی د ،ٗٞاحتمبٖ ثیٙیٌ ،یجی ،خٛاة آِٛدٌیٞ ،بیپٛتٙـٗ ٚهٔیتی ،حؼبػیت ثٛ٘ ٝس.

5

Priapism

4

تىی وبسدیبی ثٌٙی پِٛی ٔٛسریه ؤٕٛٓ ٝب ثّٓ ٝت اػتفبد ٜادٚی ٚ ٝاختالالت اِىتشِٚیتی
ثٚ ٝجٛد ٔی آیذ  ٚثؼیبس خٌش٘بن ٔی ثبؿذ ،تذاٚی آٖ ؿبن ثشلی لّت ثلٛست ٓبجُ اػت (ٔتشجٓ)
6
Systemic lupus erythematosus-like syndrome

- 16 -

Blood dyscrasia

1

Cholestatic jaundice
Paralytic ileus

2
3

رلُ ػ :ْٛدٚاٞبی ٔٛسد اػتفبد ٜدس اختالالت ػبیىٛتیه

عًارض جدی 6دیغ ویٙضیبی تبخیشی ،دیؼت٘ٛیبی تبخیشی ،اٌشاِ٘ٛٛػبیتٛص ،یشلابٖ كافشاٚی ،ػاٙذس ْٚثاذخیٓ
٘ٛسِٚپتیه ،رّج ایّئٛع ،پشیبپیؼٓ ،تغییاشات  ECGثا ٝؿإً َٛاٛال٘ی ؿاذٖ ،torsades de pointes ٚ QT
تـٙج ،ػٙذس ْٚؿجی ٝػیؼتٕیه ِٛپٛع اسیتٕبتٛص  ،اختالَ تِٙیٓ دٔبی ثذٖ
 6WHO EMLتبثّیت ّٔ 2یٍشاْ ،تبثّیت ّٔ 5یٍشاْ ،تضسیمی ّٔ 5یٍشاْ.

3

- 17 -

فصل چهارم
دواهای مىرد استفاده در اختالالت افسردگی
 .1سؼطیف اذشالالر افؿطزگی
 .2اضظیبثی اٍلیِ ٍ دالى ّبی سساٍی اٍلیِ
 .3سساٍی کَسبُ هسر ثب يس افؿطزگی ّب
 .4سساٍی ثلٌس هسر ثب يس افؿطزگی ّب
 .5ضٍـ ههطف يس افؿطزگی ّب
 .6ػَاضو خبًجی يس افؿطزگی ّب
 .7اٍُض زٍظ يس افؿطزگی ّب

4

 .8خوؼیز هطیًبى ذبل
 .9سساذالر هطسجٍ احشوبلی
 .11زٍاّبی اؾبؾی ثطای اذشالالر افؿطزگی

 1تعریف اختالالت افسردگی
 1.1افؿطزگی قطایُی اؾز کِ ثب زٍضُ ّبیی اظ ذلق افؿطزُ هكرم هی قَزّ .ط زٍضُ ثب ذلق دابییي کابّف اًاطغی ٍ
کبّف فؼبلیز ّب هكرم هی قَز .ظطفیز ثطای لصر ثطزى ػالقِ هٌسی ٍ سوطکع کبّف هی یبثاس ٍ ذؿاشِ قاسى
حشی ثؼس اظ حساقل سالـ قبیغ هی ثبقس .ذَاة هؼوَالً هرشل اؾز ٍ اقشْب اظ ثیي هی ضٍز .ػعر ًفاؽ ٍ اػشوابز ثاِ
ًفؽ سقطیجبً ّویكِ دبییي اؾاز ٍ حشای زض قا ل دي سًال زیر را می تًان در مریضاوی کٍ ممکنه
ذفیف افؿطزگی ثؼًی اف ابض گٌابُ یاب ثای اضظـ
است در خطر افسردگی باشىد ،استفادٌ کرد:
ثَزى 1اغلت ٍخاَز زاضز .ذلاق دابییي کاِ ّاط ضٍظ
 )1آیا در طنی َ 4فتنٍ گششنتٍ شنما اسسنا
ًؿجز ثِ ضٍظ زیگط اًسکی هشفبٍر اؾز ًاَػی ثای
سفبٍسی ًؿجز ثِ هحیٍ اَطاف هی ثبقاس ٍ هو اي
واراستی ،افسردگی یا واامیدی داشتٍ اید؟
اؾز ثب ػالین خؿوبًیّ 2وطاُ ثبقس هثال اظ زؾاز
 )2آیا در طنی َ 4فتنٍ گششنتٍ شنما اسسنا
زازى ػالقِ ٍ احؿبؾبر لصر ثراف ثیاساض قاسى
کردٌ اید کٍ عالقنٍ مىندی شنما بنٍ کارَنا
ٌّگبم نجح چٌسیي ؾبػز قجال اظ ظهابى هؼواَ
کمتننر شنندٌ اسننت یننا از اوکنناا کارَننا ننشت
احؿبؼ افؿاطزگی کاِ زض ناجح ّاب ثاسسط اؾاز
ومیبرید؟

Worthlessness
Somatic
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1
2

فهل چْبضم :زٍاّبی هَضز اؾشفبزُ زض اذشالالر افؿطزگی

کٌسی ضٍاًی حطکشی 1آق بض ثیقطاضی اظ زؾز زازى اقشْب اظ زؾز زازى ٍظى ٍ کبّف لیجیسٍ .ثب ٍخَز ایٌ ِ احؿابؼ
افؿطزگی هرهَنبً ثؼس اظ سدطثِ کطزى هك الر ظًسگی اهطی قبیغ هی ثبقس ٍلی اذشال افؿاطزگی سٌْاب ظهابًی ثاِ
ػٌَاى سكریم هُطح هی قَز کِ ػالین ثِ یک ؾطحس هیطؾس ٍ حساقل ثطای زٍ ّفشاِ زٍام های کٌاس .افؿاطزگی ضا
ثبیس اظ حبلز ّبی دطیكبًی شٌّی ٍ آقفشگی ّبی ػبَفی 2کِ زض زٍضُ ؾبظگبضی ثب یک سغییط ػوسُ زض ظًسگی یاب یاک
ضٍیساز اؾشطؼ ظای ظًسگی (هثل هطگ یک ػعیع) ضخ هیسٌّس ٍ ػول طز اخشوبػی ضا هرشل هی کٌٌس سف یک کٌین.
 1.1زض ثؼًی هَاقغ ػالین ايُطاة ٍ افؿطزگی ثب ّن ٍخَز زاضًس اهب ّیچ کسام اظ آًْب ثِ ََض ٍايح غبلات ًوای ثبقاس ٍ
ّیچ ًَع اظ ػالین ضا اگط ثِ سٌْبیی زض ًظط ثگیطین ثِ اًساظُ ای ًرَاّس ثَز کِ یک سكریم خساگبًِ ضا هُطح کٌاس .زض
ایي هَاقغ انُالح اذشال هرشلٍ ايُطاة ٍ افؿطزگی 3هَضز اؾشفبزُ قطاض هی گیطز.
 1.1افؿطزگی هؼوَالً ثِ ؾِ ًَع ذفیف هشَؾٍ ٍ قسیس سقؿین ثٌسی هی قَز .افؿاطزگی ذفیاف ساب هشَؾاٍ ثاب ػالیان
افؿطزگی ٍ ثؼًی ًَاقم ٍظیفَی هكرم هی قَز؛ افؿطزگی قسیس ثب ػالین افؿطزگی ًَاقم ٍظیفَی ثیقاطاضی
یب کٌسی ضٍاًی حطکشی ٍ ق بیبر قبثل سَخِ خؿوبًی هكرم هی قَز.

4

 1.1افؿطزگی زض ظًبى قبیؼشط اظ هطزاى هی ثبقس .هیبًگیي قیَع زٍضُ ّبی افؿطزگی سک قُجی  %1.9ثطای هاطزاى ٍ %3.2
ثطای ظًبى سرویي ظزُ قسُ اؾز ٍ گفشِ هی قَز کِ  %5.8اظ هطزاى ٍ  %9.5اظ ظًبى زض یک زٍضُ  12هبّاِ یاک زٍضُ
افؿطزگی ضا سدطثِ ذَاٌّس کطز .ایي اضقبم قیَع زض خوؼیز ّبی هرشلف هشفبٍر اؾز .افؿطزگی هیشَاًس زض ّط هطحلاِ
ای اظ ظًسگی ثط افطاز سبثیط ثگصاضز اگطچِ ثیكشطیي هیعاى ثطٍظ ایي هطیًی زض هیبًؿبلی هی ثبقس.
 1.1ػالین افؿطزگی اغلت ػول طز ضٍظهطُ فطز ضا ثِ نَضر قبثل هالحظِ ای هرشل های کٌاس .سحلیال آداسیز قاسُ ثابض
خْبًی هطیًی ّب 4ؾب ً 2004كبى هیسّس کِ اذشالالر افؿطزگی سک قُجی ثبض ثعضگی ضا ثط خبهؼِ سحویل هی ٌٌاس
ٍ ؾَهیي ػبهل ثطخؿشِ ثبض خْبًی زض ثیي هطیًی ّب هحؿَة هی قَز کِ هؿئَ ً %4.3بسَاًی کل ؾبلْبی ظًاسگی
( )DALYs5هی ثبقس .زض حبلی ِ ایي سرویي ّب ثِ ضٍقٌی ؾُح ثؿیبض ثبالی ثبض ًبقای اظ افؿاطزگی ضا ًكابى هیسّاس
زٍضًوبی آیٌسُ حشی ثسسط اظ ایي هی ثبقس .زض ؾب  2030اگط ؾیط فؼلی ثطای کٌشاط هطیًای ّابی ؾابضی ٍ اًشقاب
زهَگطافیک ٍ ادیسهیَلَغیک ازاهِ یبثس ثبض افؿطزگی سب  %6.2اظ کل ثبض هطیًی ّب افعایف ذَاّاس یبفاز ٍ سجاسیل ثاِ
ػلز ػوسُ ٍ اٍ اظ زؾز زازى  DALYsهی قَز.
 1.1انُالح افؿطزگی سک قُجی ثطای ایدبز سوبیع ثیي ادیعٍز ّبی افؿطزگی زض زٍضُ افؿطزگی اؾبؾی (یب ساک قُجای) ٍ
ادیعٍز ّبی افؿطزگی زض زٍضُ اذشال زٍ قُجی (افؿطزگی زٍ قُجی) ثِ کبض هیطٍز.
 1.1افؿطزگی زض انل یک اذشال ادیعٍزیک ػَزکٌٌسُ اؾز ّط ادیعٍز هؼوَالً اظ چٌس هبُ سب چٌس ؾب ََ هی کكس ٍ زض
ثیي ایي ادیعٍز ّب زٍضُ ّبی ًبضهل ٍخَز زاضز .ثب ایي حب زض حسٍز  %20اظ هَاضز افؿطزگی اظ یاک زٍضُ هاعهي ثاسٍى
ثْجَزی دیطٍی هی کٌس هرهَنبً ٌّگبهی کِ سساٍی کبفی زض زؾشطؼ ًجبقس .هیعاى ػَز ثطای آًْابیی کاِ اظ ادیاعٍز
اٍ ثْجَزی حبنل هی ٌٌس زض َی  2ؾب حسٍز  ٍ %35زض  12ؾب حسٍز  %60اؾز .هیعاى ػَز زض آًْبیی کاِ ؾاي
قبى ثبالی  45ؾب اؾز ثبالسط هی ثبقس .ی ی اظ ًشبیح غن اًگیع اذشال افؿطزگی ذَزکكی اؾز.

Mixed Anxiety-Depression Disorder
5
Global burden of disease
Disability-Adjusted Life Years
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Psychomotor retardation
Emotional disturbances

1
2

سساٍی زٍایی اذشالالر ضٍاًی زض هطاقجز ّبی نحی اٍلیِ

 1.1ثب سَخِ ثِ ایٌ ِ هكرم ًیؿز کِ آیب کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس سوبم هطیًبى ضا زض ؾُح هطاقجز ّبی اٍلیِ ثاطای
افؿطزگی غطثبلگطی 1کٌٌس یب ذیط زض کل سَنیِ هی قَز کِ سٌْب هطیًبى زض هؼطو ذُط (زاقشي سبضیرچِ قرهای
یب فبهیلی افؿطزگی هك الر چٌسگبًِ َجی ػالین فیعی ی ثسٍى ػلز هكرم 2زضز هعهي یاب اؾاشفبزُ اظ ذاسهبر
َجی ثیف اظ حس اًشظبض) ثب اؾشفبزُ اظ ؾَاالر ؾبزُ غطثبلگطی قًَس .هكرم قسُ اؾز کِ یاک اثاعاض ٍاقؼاِ یابثی زٍ
ؾَالی زض هطاقجشْبی اٍلیِ هؼشجط ثَزُ اؾز .سٌْب افطازی کِ خَاة ّبی سبییسی ثِ ّط زٍ ؾَا ثسٌّس ثبیس هَضز اضظیابثی
ثطای ػالین افؿطزگی قطاض ثگیطًس.
 1.1ػالین افؿطزگی هو ي اؾز ثب زیگط هطیًی ّبی َجی اقشجبُ گطفشِ قًَس (هثال کبّف ٍظى ٍ ذؿشگی هو ي اؾاز
ثب زیبثز ؾطَبى ٍ هطیًی سبیطٍئیس هطسجٍ ثبقٌس) .ثِ ػالٍُ اؾشفبزُ اظ ثؼًی زٍاّب ثب ػالین افؿاطزگی هاطسجٍ اؾاز
(ثٌعٍزیبظدیي ّب ثشبثالکطّب ًبضکَسیک ّب ٍ اؾشطٍئیسّب).
ّ 1.11وچٌیي هو ي اؾز ػالین افؿطزگی ثب دطیكبًی شٌّی ًبضهل ًبقی اظ هَاخِْ ثاب اؾشطؾاَض ّابی قاسیس (هثال
ذكًَز ذبًَازگی هطگ یک ػعیع ثالیبی َجیؼی) اقشجبُ گطفشِ قًَس .اگطچِ چٌیي حَازثی زض ػیي حب ػَاهل ذُاط
ثطای اذشالالر افؿطزگی ًیع هحؿَة هی قًَس .اگط دطیكبًی شٌّای هاطیى ثاِ لحابِ قاسر ٍ زٍام ًبهشٌبؾات ثاب
هَقؼیز ظًسگی هطیى اؾز احشوب ٍخَز اذشال افؿطزگی هی ضٍز.

 1ارزیابی ايلیٍ ي پالن َای تدايی ايلیٍ
 1.1کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس زض اثشسا احشوب ایٌ ِ یک هطیًی اضگبًیک یب اذشال ؾَء ههاطف هاَاز ػلاز ظهیٌاِ ای
ػالین افؿطزگی ثبقس ضا ضز کٌٌس .یک سبضیرچِ زقیق ضٍاًی ٍ َجی هؼبیٌِ فیعی ی ٍ ًیَضٍلَغیاک ٍ اضظیابثی ٍياؼیز
ضٍاًی ثبیس اًدبم قَز.
 1.1هطیًبى افؿطزُ هو ي اؾز اف بض آؾیت ظزى ثِ ذَز یب ذَزکكی زاقشِ ثبقٌس.کبضکٌبى ذسهبر نحی هو ي اؾاز اظ
سبضیرچِ هطیى ٍ ضفشبض فؼلی ٍی ثطای اضظیبثی ذُط اؾشفبزُ کٌٌس .ػالٍُ ثط ایي ؾَاالر ظیط ًیع هو ي اؾاز کواک
کٌٌسُ ثبقٌس:
مریض با افسردگی اساسی کٍ افکار خًدکشی
"آیب قوب سب ثِ حب ف ط کطزُ ایس کِ
)1
ثِ ذَزسبى نسهِ ثعًیس یب ثِ ظًاسگی دارد باید بٍ شدت تحت وظارت باشد :وظارت
ممکه است شامل پشیرش در یک مرکس بستری،
ذَز ذبسوِ زّیس؟"
)2
(اگط ثلِ) "آیب سب کٌَى ثطًبهِ ای ّان وظارت دقیق تًسط اعضای خاوًادٌ یا دیگر
ثطای ایي کبض زاقشِ ایس؟"
کنساوی کٍ مریض را بٍ خنًبی می شىاسىد
(اگط ثلِ) "ثطًبهِ قوب چیؿز؟"
)3
باشد.
 1.1کبضکٌبى ذسهبر نحی ًجبیس ثِ ذبَط سطؼ اظ ثِ ٍخَز آٍضزى اف بض ذَزکكی زض شّي هطیى اظ دطؾیسى ایي ؾاَاالر
ذَززاضی کٌٌس .حشی اگط ذُط خسی ٍخَز ًساضز زاکشطاى ثبیس ثِ هطیًبى اّویز گعاضـ زازى اف بض ذَزکكی ضا ذبَط
ًكبى کٌٌس هرهَنبً اگط ایي اف بض زض حب س طاض قسى ٍ قسیسسط قسى ّؿشٌس.
Screening
Unexplained physical symptoms
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فهل چْبضم :زٍاّبی هَضز اؾشفبزُ زض اذشالالر افؿطزگی

 1تدايی کًتاٌ مدت با ضد افسردگی َا
 1.1يس افؿطزگی ّب زض حسٍز  %60اظ هطیًبى هَثط ّؿشٌس ثب ایي حب ثیف اظ  %30اظ هطیًبى کؿابًی ّؿاشٌس کاِ ثاِ
دالؾیجَ 1خَاة هی زٌّس .قطٍع سبثیط يس افؿطزگی ّب هو ي اؾزّ 6-8فشِ کبهل ََ ث كس.
 1.1يس افؿطزگی ّب ثط اؾبؼ هی بًیعم اثطقبى ثِ چٌسیي َجقِ سقؿین هی قًَس .يس افؿاطزگی ّابی ؾاِ حلقاِ ایٍ 2
10
هطثََیي آًْب (آهی سطیذشیلیي 3کلَهیذطاهیي 4زظیذطاهیي 5زٍسیبدیي 6زٍؾلذیي 7زٍکؿذیي 8ایوی دطاهیي 9لاَفذطاهیي
16
ًَضسطیذشیلیي 11سطیوی داطاهیي 12هیبًؿاطیي 13ساطاظٍزٍى)14؛ اًشبگًَیؿاز ّابی هًََاهیٌاَ اکؿایساظ( 15هَکلَثِوبیاس
21
ایعٍکبضثَکؿبظیس 17فٌلعیي 18سطاًیل ؾیذطٍهیي)19؛ اًشبگًَیؿز ّبی اًشربثی خاصة هداسز ؾاطٍسًَیي( 20ؾایشبلَدطام
27
اؾاایشبلَدطام 22فلَکؿااشیي 23فلٍَکؿاابهیي 24دطٍکؿااشیي 25ؾااطسطالیي)26؛ زیگااط يااس افؿااطزگی ّااب (زٍلَکؿااشیي
هیطسبظادیي 28ضثَکؿشیيًٍ 29الفبکؿیي.)30

4

 1.1سوبم يس افؿطزگی ّب ثِ ََض هكبثِ زض سساٍی ؾطیغ ػالین افؿطزگی هَثط ّؿشٌس .ثب ایي حب يس افؿاطزگی ّاب ثاِ
لحبِ ػَاضو خبًجی ثب ّن هشفبٍر ّؿشٌس .هَثطیز يس افؿطزگی ّب زض هُبلؼبر آظهبیكی کلیٌی ی اًدبم قسُ سٌْب ثاط
هطیًبى ثب افؿطزگی هشَؾٍ سب قسیس ًكبى زازُ قسُ اؾز .زض هقبثل هَثطیز يس افؿطزگی ّاب زض افؿاطزگی ذفیاف
ثبثز ًكسُ اؾز.
 1.1کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس اَالػبر الظم گَـ زازى ّوسالًِ اَویٌبى ثركی ٍ حوبیز ضٍاًكٌبذشی (هثل هكابٍضُ
حل هؿئلِ) ٍ اضخبع ثِ ذسهبر ٍ هٌبثغ اخشوبػی زض خبهؼِ ضا اضائِ زٌّس .ایي اهط ثِ ایدبز یک ضاثُِ ذاَة ٍ دیَؾاشگی
سساٍی کِ سبثیط هثجشی ثط ؾالهز شٌّی هطیى زاضز کوک هی کٌس .زض نَضر اه بى ثؼس اظ ّ 2-4فشِ زٍثبضُ هاطیى
ضا ٍیعیز ًوبییس .زض افؿطزگی ذفیف کبضکٌبى ذسهبر نحی زض نَضسی کِ ػالیان ثؼاس اظ ّ 4فشاِ اًشظابض ٍ هطاقجاز
کبهل ثسسط قسُ ٍ ّوچٌبى ازاهِ زاقشِ ثبقٌس هو ي اؾز سساٍی ثب يس افؿطزگی ّب ضا هسًظط قطاض زٌّس.
 1.1ثط اؾبؼ  WHO EMLزٍاّبی اؾبؾای ثاطای اذاشالالر افؿاطزگی ػجبضسٌاس اظ آهای ساطیذشیلیي ٍ فلَکؿاشیي .آهای
سطیذشیلیي ثِ ػٌَاى ًوًَِ ای اظ گطٍح يس افؿطزگی ّبی ؾِ حلقِ ای هؼطفی هیكَز کِ ثْشطیي قَاّس ثطای هَثطیاز
ٍ ایوٌی آى ٍخَز زاضز.
 1.1زض هطیًبى ثب ػالین هشَؾٍ سب قسیس ًقم ٍظیفَی یب یک زٍضُ ََالًی هطیًی کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس سدَیع
کارکىان خدمات صحی باید تدايی بنا دند یک يس افؿطزگی ذَضاکی ضا هسًظط زاقشِ ثبقٌس .اگط ثیف اظ یک
يس افؿطزگی زض زؾشطؼ قطاض زاضز کبضکٌبى ذسهبر ناحی ثبیاس
افسردگی َا را در مریضان با افسردگی
ثب زض ًظط زاقز خَاًت شیل ثْشطیي زٍایای کاِ هٌبؾات هاطیى
با شدت متًسط ي شدید در وظر بگیرود
اؾز ضا اًشربة کٌٌس )1 :زٍا قبهل  WHO EMLثبقس :ایي لیؿاز
26

Sertraline
Duloxetine
28
Mirtazapine
29
Reboxetine
30
Venlafaxine
27

14

21

Trazodone
Citalopram
)Monoanine oxidase inhibitors (MAOI
16
22
Meclobemide
Escitalopram
17
23
Isocarboxazid
Fluoxetine
18
24
Phenelzine
Fluvoxamine
19
25
Tranylcypromine
Paroxetine
20
)Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI
15
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1

Placebo
Doxepin
Tricyclic Antidepressants
3
9
Amitriptyline
Imipramine
4
10
Clomipramine
Lofepramine
5
11
Desipramine
Nortriptyline
6
12
Dothiepin
Trimipramine
7
13
Dosulepine
Mianserine
2

سساٍی زٍایی اذشالالر ضٍاًی زض هطاقجز ّبی نحی اٍلیِ

قبهل هَثطسطیي ایوي سطیي ٍ هقطٍى ثِ نطفِ سطیي زٍاّب اؾز )2 .سبضیرچِ ای اظ خَاثاسّی ثاِ ياس افؿاطزگی ّاب
ٍخَز زاقشِ ثبقس :اگط یک هطیى سب کٌَى ثِ یک زٍای ذبل ثِ ذَثی ٍ ثاسٍى ػاَاضو خابًجی غیاط قبثال سحوال
خَاة زازُ اؾز آى زٍا هو ي اؾز اًشربة قَز؛ اگط هطیى ثِ یک زٍای ذبل خَاة ًسازُ اؾز یب ػَاضو خابًجی
غیاط قبثل سحول زاقشِ اؾز آى زٍا ثِ ََض کلی ًجبیس زٍثبضُ سدَیع قَز.؛  )3کَهَضثیسیشیَ 1جی :اگط یاک هاطیى اظ
یک هك ل َجی ذبل ضًح هی ثطز قبیس الظم ثبقس اظ ثؼًی زٍاّب اخشٌبة قاَز (هاثال آهای ساطیذشیلیي زض هطیًابى
کٌْؿبلی کِ هك الر قلجی زاضًس زض نَضسی کِ چک کاطزى هاٌظن  ECGاه ابى داصیط ًجبقاس ًجبیاس سداَیع قاَز؛
ًٍالفبکؿیي ثبیس زض هطیًبى ثب فكبض ذَى ثبال ثب احشیبٌ سدَیع قَز)؛  )4سبثیط احشوابلی ػاَاضو خابًجی :سابثیط شٌّای
ػَاضو خبًجی ثبیس هس ًظط گطفشِ قَز (هثال اذشال ػول طز خٌؿی هطسجٍ ثب زٍا ثیي ظًبى ٍ هاطزاى ٍ زض گاطٍُ ّابی
ؾٌی هرشلف هشفبٍر اؾز)؛  )5قیوز زٍا :قیوز زٍاّب هو ي اؾز ثط اؾبؼ ؾیؿشن هطاقجز نحی کاِ زض آًْاب ياس
افؿطزگی ّب سداَیع هی قًَس هشغیط ثبقس؛  )6زٍاّبی خاسیس /قسین :ثِ ػٌَاى یک قبػسُ کلی ثْشط اؾز زٍاّبیی کاِ
ثِ ذَثی قٌبذشِ قسُ اًس سدَیع قًَس ظیطا دطٍفبیل ػَاضو خبًجی زٍاّبی خسیس سٌْب ثؼس اظ چٌسیي ؾب ههاطف آًْاب
زض ػول آق بض هی قَز.
 1.1ثِ ََض کلی ثِ زلیل ذُط ػَاضو خبًجی ػوسُ ٍ ًبهكرم ثَزى هعیز ّبی ساساٍی اؾاشفبزُ اظ اًشبگًَیؿاز ّابی
هًََ اهیٌَ اکؿیساظ ثِ ػٌَاى زٍاّبی ذٍ اٍ زض هطاقجز ّبی اٍلیِ سَنیِ ًویكَز.
 1.1زض حبلی ِ اٍُضزٍظ يس افؿطزگی ّبی ؾِ حلقِ ای سَکؿیک هی ثبقس فلَکؿشیي ٍ زیگاط اًشبگًَیؿاز ّابی اًشرابثی
خصة هدسز ؾطٍسًَیي کوشط ذُطًبک ّؿشٌس ٍ زض هطیًبى ثب ذُط آؾیت ظزى ثِ ذَز 2هو ي اؾز سدَیع قًَس.
 1.1هَثطیز سساٍی ضا ثؼس اظّ 6 -8فشِ اضظیبثی کٌیس .اگط ثؼس اظ ّ 8فشِ ّیچ ثْجَزی حبنل ًكس احشواب افاعایف زٍظ یاب
سغییط زٍای يس افؿطزگی ضا ثب هطیى زض هیبى ثگصاضیس (ثِ ََض کلی سَنیِ هی قَز کِ اگاط ياس افؿاطزگی ّابیی اظ
زیگط گطٍح ّبی زٍایی زض زؾشطؼ ّؿشٌس گطٍح زٍایی ضا سغییط زّیاس) .اگاط سؼْاس ثاِ ساساٍی یاک هكا ل ػواسُ
هحؿَة هی قَز احشوب سغییط زٍا ثِ زٍایی کِ ثْشط سحول هی قَز ضا ثب هطیى زض هیبى ثگصاضیس .اگط ػَاضو خبًجی
یک هك ل ػوسُ هحؿَة هیكَز احشوب کبّف زٍظ ضا ثب هطیى زضهیبى ثگصاضیس .اگط ثب ٍخَز کابّف زٍظ ػاَاضو
خبًجی ّوچٌبى ازاهِ زاقشٌس سغییط ثِ یک يس افؿطزگی زیگط کِ الگَی ػَاضو خابًجی هشفابٍسی زاضز هو اي اؾاز
هسًظط گطفشِ قَز.
 1.11کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس سَخِ زاقشِ ثبقٌس ٌّگبهی کِ ثب سساٍی افؿطزگی ثْجاَز های یبثاس ٍ اًاطغی فاطز ثابظ
هیگطزز ذُط آؾیت ضؾبًی ثِ ذَز هو ي اؾز افعایف یبثس .کبضکٌابى ذاسهبر ناحی هو اي اؾاز اضائاِ حوبیاز
ضٍاًكٌبذشی ضا ثب ثطًبهِ ضیعی خلؿبر دیگیطی زض فَانل هٌظن هس ًظط ثگیطًس.
 1.11ؾَء ههطف هَاز ًؿجش ًب زض ثیي هطیًبى افؿطزُ قبیغ اؾاز ٍ ًجبیاس ثاِ ػٌاَاى یاک کٌشطااًسی كاي ثاطای ساساٍی
هحؿَة قَز :سساٍی افؿطزگی هی سَاًس اؾشفبزُ اظ سٌجبکَ ال َ ٍ احشوبالً زیگط زٍاّبی هَضز ؾَء ههطف ضا کابّف
زّس.

Comorbidity
Self-harm
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4

فهل چْبضم :زٍاّبی هَضز اؾشفبزُ زض اذشالالر افؿطزگی

 1.11ادیعٍز ّبی افؿطزگی زض هطیًبى ثب اذشال زٍ قُجی (افؿطزگی زٍقُجی) ثِ ََض کلی ثِ ساساٍی هكابثِ افؿاطزگی
سک قُجی خَاة هی زّس .ثب ایي حب زٍاّبی يس افؿطزگی هو ي اؾز سؼَیى فبظ افؿطزگی ثِ هبًیب ضا القب کٌٌاس .زض
هطیًبى ثب افؿطزگی زٍقُجی کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس يس افؿطزگی ّب ضا زض کٌبض یک زٍای يس هبًیب سدَیع کٌٌس
ظیطا ایي سساٍی سطکیجی ذُط سؼَیى فبظ افؿطزگی ٍ هبًیب ضا کبّف هی زّس.

 1تدايی بلىد مدت با ضد افسردگی َا
 1.1ثب سَخِ ثِ ایي کِ هو ي اؾز سب زٍ هبُ ََ ث كس کِ سبثیط يس افؿطزگی ّب قطٍع قَز کبضکٌبى ذسهبر ناحی ثاط
اؾبؼ قطایٍ هحلی هو ي اؾز خلؿبر هٌظوی ضا زض َی اٍلیي ّ 12فشِ سساٍی ثب يس افؿاطزگی ّاب (حاساقل ؾاِ
خلؿِ سَنیِ هی قَز) ثطًبهِ ضیعی کٌٌس.

4

 1.1ثؼس اظ ایٌ ِ ادیعٍز حبز ثطَطف قس زض کل دیكٌْبز های قاَز کاِ ثاطای دیكاگیطی اظ ػاَز هطیًای ساساٍی ثاطای
حساقل 6-8هبُ ازاهِ یبثس .هطیًبًی کِ زض ذُاط ثابالی ػاَز
دد افسردگی َا باید برای مدت 6-8ماٌ بعد قطاض زاضًس (هثال آًْبیی کِ زض زٍ هبُ گصقاشِ یاب ثیكاشط یاک
از بُبًدی بٍ صًرت مىظم ي پیًستٍ دریافنت ادیعٍز افؿطزگی زاقشِ اًس یب آًْبیی کِ افؿطزگی اؾبؾی آًْب
ثیف اظ زٍ ؾب زٍام کطزُ اؾز) ثبیس سساٍی زٍایی ضا حاساقل
شًود.
ثطای زٍ ؾب ازاهِ زٌّس.
 1.1کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس ّوبى زٍظی ضا کِ ثطای سساٍی حبز ثِ کبض هی ثطًس سدَیع کٌٌس.
 1.1خلؿبر دیگیطی ثبیس ّط ؾِ سب قف هبُ ثطًبهِ ضیعی قًَس.
 1.1اگط ػالین افؿطزگی ثبظگطزًس کبضکٌبى ذسهبر نحی هو ي اؾز احشوب سؼسیل زٍظ ضا هس ًظط ثگیطًس ٍ سؼْس هاطیى
ثِ سساٍی ضا ثطضؾی کٌٌس .اگط ػالین ثسسط قًَس کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس سغییط زض زٍاّب ضا هسًظط زاقشِ ثبقٌس.

 1ريش استفادٌ از ضد افسردگی َا
 1.1ثِ ػٌَاى یک قبػسُ کلی کبضکٌبى ذسهز نحی ًجبیس زٍ يس افؿطزگی ضا ثِ َاَض ّوعهابى سداَیع ًوبیٌاس .ذُاطار
ثبلقَُ ایي کبض ػجبضسٌس اظ ایدبز ؾٌسضٍم ؾطٍسًَیي (ثیقطاضی سؼطیق ظیبز سطهَض لطظـ هیَکلًََؼ گیدی سكٌح).
 1.1زض کل سَنیِ هی قَز کِ ثب زٍظّبی دبییي قطٍع کٌین ٍ ثِ سسضیح آى ضا افعایف زّین ٍ زض یک زٍضُ  7سب  14ضٍظُ ثِ
زٍظ ّسف ثطؾین.
 1.1سغییط اظ یک زٍای يس افؿطزگی ثِ زیگطی ثبیس ثب احشیبٌ نَضر گیطز .کبضکٌبى ذسهبر ناحی ثبیاس ثاِ ساسضیح زٍظ
اٍلیي يس افؿطزگی ضا کبّف زازُ ٍ ثِ سسضیح زٍظ يس افؿطزگی خسیس ضا افعایف زٌّس.
 1.1قُغ سساٍی ثبیس سسضیدی ثبقس ٍ ثِ سسضیح زض یک زٍضُ  2سب  3هبِّ زٍظ ضا کبّف زّیس .قُغ ًبگْبًی ياس افؿاطزگی
هی سَاًس ثبػث ثبظگكز ػالین قَز.
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 1عًارض جاوبی ضد افسردگی َا
 1.1ػَاضو هطسجٍ ثب ؾِ حلقِ ای ّب ػجبضسٌس اظ سؿ یي سبثیطار اًشی کَلیٌطغیک (ذكا ی زّابى سابضی زیاس قجًایز
احشجبؼ ازضاض ثیقطاضی گیدی) سبثیطار قلجی ٍػبیی (ّبیذَسٌكي ٍيؼیشی س ی بضزی اضیشوی) دطٍؾشبسیؿان 1گلَکَهاب
ثب ظاٍیِ ثؿشِ ٍ 2افعایف ٍظى.
 1.1ػَاضو هطسجٍ ثب اًشبگًَیؿز ّبی اًشربثی خصة هدسز ؾطٍسًَیي ػجبضسٌس اظ ثطاًگیرشگی ثیقاطاضی سطهاَض ؾاطگیدِ
ثی ذَاثی سَْع اؾْب هك الر خٌؿی ؾطزضز ّبیذًَبسطهیب اظ زؾز زازى ٍظى ٍ ضاـ ّبی خلسی.
 1.1زض هطیًبًی کِ ًٍالفبکؿیي ههطف هی کٌٌس فكبض ذَى ثبیس ثِ ََض هٌظن چاک قاَز .ػاَاضو خابًجی هاطسجٍ ثاب
ًٍالفبکؿیي ػجبضسٌس اظ سَْع ؾطزضز ثی ذَاثی حبلز ذَاة ٍ ثیاساضی ذكا ی زّابى ؾاطگیدِ اذاشال ػول اطز
خٌؿی ثبالضفشي فكبض ذَى ثب زٍظّبی ثبال .کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس ػالٍُ ثط ایٌْب ػالیان ٍ ًكابًِ ّابی اذاشال
ػول طز قلجی ضا هرهَنبً زض کؿبًی کِ هطیًی ّبی قلجی ٍػبیی زاضًس هبًیشَض کٌٌس.
 1.1کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس ایي هُلت ضا هس ًظط زاقشِ ثبقٌس کِ ههطف يس افؿطزگی ّب هو ي اؾز زض َی اٍلایي
هطاحل سساٍی اف بض ذَزکكی ٍ سالـ ثطای ذَزکكی ضا القب کٌس یب آى ّب ضا ثاسسط کٌاس .زض َای ایاي اٍلایي هطاحال
کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس خلؿبر دیگیطی ضا ثب فَانل کَسبُ ثطًبهِ ضیعی کٌٌس ٍ ثبیس ًقف حوبیشی احشوبلی اػًابی
فبهیل ٍ یب ثؿشطی قسى زض قفبذبًِ ضا هسًظط ثگیطًس.
ّ 1.1بیذًَبسطهیب ًبزض اؾز ٍلی یک ػبضيِ ثبلقَُ خسی يس افؿطزگی ّب اؾز .کبضکٌبى ذسهبر ناحی ثبیاس زض ناَضسی ِ
هطیًبى ثِ لش طغی گیدی سَْع کطهخ ّبی ػًالی ٍ سكاٌح زچابض قاسًس هكا َک ثاِ ّبیذًَبسطهیاب قاًَس .اگاط
ّبیذًَبسطهیب ضخ زّس ثِ ؾطػز يس افؿطزگی ضا قُغ کٌیس.
 1.1ؾِ حلقِ ای ّب ًؿجز ثِ اًشبگًَیؿز ّبی اًشربثی خصة هدسز ؾطٍسًَیي ػَاضو خبًجی ثیكشطی زاضًس اهب سفبٍر ایاي
زٍکَچک اؾز ٍ اّویز کلیٌی ی آى ًبهكرم اؾز.
 1.1ػَاضو خبًجی ثب گصقز ظهبى کوشط هی قًَس ثِ خع افعایف ٍظى ٍ اذشال ػول طز خٌؿی کِ هو ي اؾاز َاَالًی
سط اظ ؾبیط ػَاضو خبًجی زٍام کٌٌس.
 1.1کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس ثِ سسضیح سساٍی ضا هشَقف کٌٌس ظیطا يس افؿطزگی ّب هی سَاًٌاس ثبػاث ثبظگكاز ػالیان
قًَس .ػالین ثبظگكز افؿطزگی ػجبضسٌس اظ ثیقطاضی ايُطاة ثی ذَاثی سطهَض ؾطگیدِ دبضؾاشعیبًَ 3ؾابى ذلاقٍ 4
ضیٌیز .5ایي ػالین ثِ احشوب ظیبز ثب زٍاّبیی کِ ًیوِ ػوط کَسبُ زاضًس هبًٌس دطٍکؿشیي ضخ هی زٌّس.

Mood swing
Rhinitis

- 25 -

4

1

5

2

Prostatism
Narrow angle glaucoma
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Paraesthesia
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 1اُير ديز ضد افسردگی َا
 1.1اگط هك َک ثِ اٍُضزٍظ ایي زٍاّب ّؿشیس اضخبع هطیى ثِ یک هطکع ػبخل َجی سَنیِ هیكَز.
ٍ 1.1یػگی ّبی کلیٌی ی اٍُضزٍظ ؾِ حلقِ ای ّب ثِ ٍؾیلِ سؿ یي ّبیذَسٌكي س ی ابضزی ًبٌّدبضیْابی  ECGذكا ی
زّبى سبضی زیس سَؾغ حسقِ احشجبؼ ازضاض فقساى نساّبی ثٌُی ٍ سكٌدبر هكرم هی قَز .قیَع کلای اضیشوای
ّبی خسی قلجی ٍػبیی دبییي اؾز زضحبلی ِ ّبیذَسٌكي قبیؼشط اؾز.
 1.1زض کل اٍُضزٍظ اًشبگًَیؿز ّبی اًشربثی خصة هدسز ؾطٍسًَیي ثِ سٌْبیی ثؿیبض ثِ ًسضر هٌداط ثاِ هاطگ های قاَز.
ٍیػگی ّبی کلیٌی ی اٍُضزٍظ اًشبگًَیؿز ّبی اًشربثی خصة هدسز ؾطٍسًَیي ػجبضسٌس اظ اؾشفطاؽ سطهَض ذَاة آلاَزگی
س ی بضزی سغییطار  ٍ ECGسكٌدبر .زض زٍظّبی ثبال کبّف َّقیبضی هو ي اؾز ضخ زّس.
 1.1ثِ ًظط هی ضؾس اٍُضزٍظ يس افؿطزگی زض سطکیت ثب ال َ ٍ زیگط زٍاّب ثب افعایف ؾویز هطسجٍ اؾز.

4

 1.1زضیبفز هقبزیط ظیبزی اظ ًٍالفبکؿیي هو ي اؾز ؾجت هطگ قَز .اٍُضزٍظ ًٍالفبکؿیي ثب سؿ یي س ی بضزی سغییاطار
 ٍ ECGسكٌدبر هكرم هی قَز.

 1جمعیت مریضان خاص
 1.1ذلق دبییي زض کٌْؿبالى هو ي اؾز دٌْبى قسُ ثبقس ٍ ايُطاة ًَاقم حبفظاِ ثاب سوطکاع دابییي ٍ کٌاسی ضٍاًای
حطکشی هو ي اؾز ػالین ػوسُ ثبقٌس .ثِ ذبَط ایٌ ِ ًَاقم قٌبذشی 1هو ي اؾز ّان ًبقای اظ افؿاطزگی ٍ ّان
زهبًؽ ثبقس زهبًؽ ثبیس زض سكریم افشطاقی افؿطزگی زض کٌْؿبالى گٌدبًسُ قَز .کبضکٌبى ذسهبر ناحی هو اي
اؾز زض هطیًبى ثب زهبًؽ آق بض کِ هؼیبضّبی سكریهی ثطای افؿطزگی اؾبؾی ضا زاضًس سساٍی يس افؿطزگی سدَیع
کٌٌس.
 1.1ثِ ذبَط ایٌ ِ ؾِ حلقِ ای ّب ثب ّبیذَسٌكي ٍيؼیشی ًبٌّدبضی ّابی ّاسایشی قلات ٍ اضیشوای ّاب هاطسجٍ ّؿاشٌس
کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس اظ هطیى ٍ یب اػًبی ذبًَازُ زض هَضز ٍخَز هك الر قلجی ٍػبیی ثذطؾٌس ٍ ایٌ ِ آیب فاطز
ثطای هك الر قلجی سب کٌَى سساٍی ّبی زٍایی زضیبفز کطزُ اؾز یب ذیط .اگط اضیشوی یب هطیًی ایؿا ویک قلات یاب
زیگط هك الر خسی قلجی ٍخَز زاضًس کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس قجل اظ قطٍع سساٍی یک  ECGاظ هطیى ثگیطًاس.
اگط گطفشي  ECGهقسٍض ًجبقس کبضکٌبى ذسهبر نحی هو ي اؾز ؾِ حلقِ ای ّب ضا سدَیع ً ٌٌس .کبضکٌابى ذاسهبر
نحی ثبیس زض ًظط زاقشِ ثبقٌس کِ دَسبًكیل ایدبز اضیشوی ؾِ حلقِ ای ّب ٍاثؿشِ ثِ زٍظ هی ثبقس.
 1.1زض هطیًبى کٌْؿب اًشبگًَیؿز ّبی خصة هدسز اًشربثی ؾطٍسًَیي هو ي اؾز ذُاط ذاًَطیعی هؼاسی هؼابیی ضا
افعایف زٌّس .کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس ایي زٍا ّب ضا زض هطیًبى کٌْؿبلی کِ ثِ ََض ّوعهابى اظ زٍاّابی هؿاجت
ًبٌّدبضی ّبی ذًَطیعی زٌّسُ (هثالً زٍاّبی يس الشْبة غیط اؾشطٍئیسی )2اؾشفبزُ هی کٌٌس ثب احشیبٌ سدَیع کٌٌس.

Cognitive impairment
NSAID
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سساٍی زٍایی اذشالالر ضٍاًی زض هطاقجز ّبی نحی اٍلیِ

 1.1زض کٌْؿبالى کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس ثطای قطٍع زٍظّبی دابییي ساطی اظ ؾاِ حلقاِ ای ّاب ضا سداَیع کٌٌاس ٍ
زٍظّبی ًْبیی ًیع ثبیس دبییي سط ثبقٌس .زٍظ ّابی هاَثط فلَکؿاشیي ٍ زیگاط اًشبگًَیؿاز ّابی اًشرابثی خاصة هداسز
ؾطٍسًَیي زض کٌْؿبالى هو ي اؾز هكبثِ زٍظّبی هَضز اؾشفبزُ ثطای کبّالى خَاًشط ثبقس.
 1.1يس افؿطزگی ّب زض کجس هشبثَالیع هی قًَس دؽ زض هطیًبًی کِ هطیًی کجس زاضًس زٍظ قطٍع کٌٌسُ ثبیاس دابییي ساط
ثَزُ ٍ فَانل ثیي زٍظّب افعایف یبثس.
 1.1کبضکٌبى ذسهبر نحی ًجبیس يس افؿطزگی ّب ضا زض ظًبى حبهلِ سدَیع کٌٌس .ثب ایي حب اگط افؿطزگی هبزض یک ًگطاًای
ثعضگ هی ثبقس هو ي اؾز یک يس افؿطزگی سدَیع قَز .قَاّس اذیط ًكبى هی زٌّس کِ ذُط ثس ق لی 1اَفب زض
ظًبًی کِ فلَکؿشیي ههطف کطزُ اًس افعایف ًوی یبثس ٍ ّیچ قَاّسی اظ سطاسَغى ثَزى ایي زٍا ٍخَز ًساضز .ثاِ ّوایي
سطسیت ّیچ قَاّس قبًغ کٌٌسُ ای ٍخَز ًساضز کِ ؾِ حلقِ ای ّب زض ؾِ هبِّ اٍ سطاساَغى ّؿاشٌس اهاب سقطیجابً ّایچ
هُبلؼِ ضؾوی زض ایي ظهیٌِ اًدبم ًكسُ اؾز .ػالین ٍاکٌكی زض ثؼًی اَفب هكبّسُ قسُ اؾز.
 1.1اگطچِ کوشط اظ  %10زٍظ سساٍی يس افؿطزگی ّب زض کبّالى زض قیط هبزض سطقح هی قَز ٍلای ایاي زٍاّاب ضا ثبیاس ثاب
احشیبٌ زض هبزضاى قیطزُ سدَیع کطز.
 1.1قَاّس اًسکی ٍخَز زاضز کِ ؾِ حلقِ ای ّب زض اَفب ٍ ًَخَاًبى هَثط ثبقاٌس ٍ ثاب زض ًظاط زاقاز ػاَاضو خابًجی ٍ
ذُطار ؾویز اٍُضزٍظ زض کل زض اَفب ٍ ًَخَاًبى سَنیِ ًوی قًَس .ثِ ّویي سطسیت هَاظًاِ ثایي فَایاس ٍ هًاطار
اًشبگًَیؿز ّبی اًشربثی خصة هدسز ؾطٍسًَیي هثال ؾایشبلَدطام اؾایشبلَدطام دطٍکؿاشیي ؾاطسطالیي ٍ هیطسابظادیي ٍ
ًٍالفبکؿیي هُلَة ثِ ًظط ًوی ضؾس .زض هقبثل هكرم قسُ اؾز کِ فلَکؿشیي ثطای سساٍی هطیًی افؿاطزگی زض
اَفب ٍ ًَخَاًبى هَثط اؾز .ثب ایي حب ثب سَخِ ثِ ایي کِ يس افؿطزگی ّب زض اَفب ٍ ًَخَاًبى هو ي اؾز اف ابض ٍ
سالـ ّبی ذَزکكی ضا القب کٌس /ثسسط کٌس کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس سهوین ثِ اؾشفبزُ اظ ایاي زٍاّاب ضا ثاط اؾابؼ
قطایٍ ّط هطیى ثگیطًس .کبضکٌبى ذسهبر نحی ثبیس زض ًظط زاقشِ ثبقٌس کاِ ّاط گًَاِ افاعایف ذُاط احشوابلی زض
کؿبًی کِ ذُط ذَزکكی زض آًْب سثجیز قسُ اؾز ًیبظ ثِ انالح فَضی زاضز.

 1تداخالت بالقًٌ مرتبط
الکًل ي سٍ حلقٍ ای َا .افعایف سؿ یي هو ي اؾز ضخ زّس.
اوتی سایکًتیک َا ي فلًکستیه .ؾَُح اًشی ؾبی َسیک ّب افعایف هی یبثس.
باربیتًرات َا ي سٍ حلقٍ ای َا .ؾَُح ؾیطٍهی آهی سطیذشیلیي ػوَهبً افعایف هی یبثس.
کاربامازپیه ي سٍ حلقٍ ای َا .هشبثَلیعم آهی سطیذشیلیي سؿطیغ هی قَز.
فىی تًئیه ي فلًکستیه .ؾَُح فٌی سَئیي ػوَهبً افعایف هی یبثس.
مقلد َای سمپاتیک مىقبض کىىدٌ ايعیٍ 1ي سٍ حلقٍ ای َا .خَاة ّب هبًٌس افعایف فكبض ذاَى ٍ اضیشوای
افعایف هی یبثس.

Malformation
Vasoconstrictor sympathomimetics
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يارفاریه ي فلًکستیهً( INR1 .ؿجز ًبضهل قسُ ثیي الوللی) هو ي اؾز افعایف یبثس.

 11دياَای اساسی برای اختالالت افسردگی
آمی تریپتیلیه
ديز شريع کىىدٌ 50-75 :هلیگطام ضٍظاًِ ذَضاکی زض زٍظّبی هٌقؿن (یب ثِ ػٌَاى سک زٍظ زض قت).
ديز تدايی 150-200 :هلیگطام ضٍظاًِ ذَضاکی.

4

عًارض جاوبی شایع :ذك ی زّي سبضی زیس اق بالسی زض سُبثق قجًایز احشجابؼ ازضاض افاعایف فكابض
زاذل چكن ّبیذطسطهیب ذَاة آلَزگی ٍ افعایف اقشْب ثب افعایف ٍظى ّبیذَسٌكي ٍيؼیشی س ی ابضزی اذاشال
ػول طز خٌؿی.
عًارض جاوبی خطرواک :سغییطار  ECGگیدی یب زلیطیاَم ّبیذًَبسطهیاب هاطسجٍ ثاب سطقاح ًبهشٌبؾات اًشای
زیَضسیک َّضهَى ًیَضٍدبسی هحیُی سطهَض اسبکؿیب زیؽ آضسطیب 2سكٌدبر.
لیست مدل  :WHOسبثلیز ّبی  25هلیگطاهی
فلًکستیه
ديز شريع کىىدٌ 10 :هلیگطام ضٍظاًِ ذَضاکی .ثؼس اظ یک ّفشِ زٍظ ثبیس ثِ  20هلیگطام ضٍظاًِ افعایف یبثس.
ديز تدايی 20-40 :هلیگطام ضٍظاًِ ذَضاکی .افعایف زٍظ ثِ  60هلیگطام ضٍظاًِ ثبیس زض نَضسی کِ ثؼس اظ چٌاسیي
ّفشِ ّیچ دیكطفشی ظبّط ًكس هس ًظط گطفشِ قَز.
عًارض جاوبی شایع :هك الر هؼسی هؼبیی هثل سْاَع اؾاشفطاؽ اقا ب زض ثلاغ قجًایز اؾاْب ثای
اقشْبیی اظ زؾز زازى ٍظى ايُطاة ثی قطاضی ػهجی ثَزى 3ثی ذَاثی ؾطزضز سطهاَض ؾاطگیدِ ثیقاطاضی
اذشال ػول طز خٌؿی
عًارض جاوبی جدی :سكٌدبر ثطؾبهبر سبثیطار ذبضج ّطهی هؿد قرهیز حوالر دبًیک ّبیذًَبسطهیاب
هطسجٍ ثب سطقح ًبهشٌبؾت اًشی زیَضسیک َّضهَى اذشالالر ذًَطیعی زٌّسُ سغییطار .ECG
لیست مدل  :WHOکذؿَ یب سبثلیز  20هلیگطاهی.

1

International Normalised Rtio
Dysartheria
3
Nervousness
2
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فصـل پنجم
دواهای مورد استفاده در اختالالت دو قطبی

1

 .1تعشیف اختالالت دٍ قٌجی
 .2اسصیبثی اٍلیِ ٍ پالى ّبی تذاٍی اٍلیِ
 .3تذاٍی کَتبُ هذت ثب دٍاّبی هذ هبًیب
 .4تذاٍی ثلٌذ هذت ثب دٍاّبی هذ هبًیب
 .5سٍؽ هلشف دٍاّبی هذ هبًیب
 .6عَاسم خبًجی دٍاّبی هذ هبًیب
 .7اٍُس دٍص دٍاّبی هذ هبًیب
 .8خوعیت هشیوبى خبف
 .9تذاخالت احتوبلی هشتجي

5

 .11دٍاّبی اػبػی ثشای اختالالت دٍ قٌجی

 1تعریف اختالالت دي قطبی
 1.1اختالل دٍ قٌجی (یب اختالل دٍقٌجی عبًفی ،2یب هشیوی افؼشدگی هبًیب )3یک هشیوی سٍاًی اػت کِ ثب اپیزضٍد ّزبی
هبًیب یب ّش دٍی هبًیب ٍ افؼشدگی اػبػی ثب ّن (افؼشدگی دٍ قٌجی) ؿٌبختِ هیـَد.
 1.1یک اپیضٍد هبًیک یک ؿشایي ًجی اػت کِ ثب یک افضایؾ خلق هذاٍم ،افضایؾ اًشطی ٍ فعبلیت ٍ احؼبػبت خَؿزی ٍ
هَثشیت سٍاًی ٍ فیضیکی قبثل تَخِ ؿٌبختِ هی ؿَد .خلق هشین ثبالتش اص حذ ًبسهل دس هحیي صًذگی هشین اػزت ٍ
اص یک ؿَخ ًجعی ٍ ثی خیبل ثَدى تب ّیدبًبت غیش قبثل کٌتشل هوکي اػت هتفبٍت ثبؿزذ .اختوزبعی ؿزذى افزضایؾ
یبفتِ ،پش حشفی ،كویویت ثیؾ اص حذ ،افضایؾ اًشطی خٌؼی ٍ کبّؾ ًیبص ثِ خَاة اغلت ٍخَد داسد .تحشیک پززیشی،
غشٍس ٍ سفتبس ثی ًضاکت هوکي اػت خبیگضیي اختوبعی ؿذى ػشخَؿبًِ ثیـتش پزیشفتِ ؿذُ ؿَد .دس اپیضٍد ّبی ؿزذیذ
هبًیب ،هشین ًوی تَاًذ تَخْؾ سا ثِ چیضی حفظ کٌذ ٍ اغلت یک حَاع پشتی قبثل تَخزِ ٍخزَد داسد .عزضت ًفزغ
اغلت ثِ ٍػیلِ افکبس خَدثضسگ ثیٌی ٍ اعتوبد ثِ ًفغ ثیؾ اص حذ افضایؾ یبفتِ اػت .اص دػت دادى ثزبصداسی اختوزبعی
ًبسهل هوکي اػت هٌدش ثِ سفتبسی ؿَد کِ ثی پشٍا ،ثی هالحظِ یب ًبهتٌبػت ثب هحیي اػت ٍ خبسج اص ؿأى فشد اػزت.
دس هَاسد ثؼیبس ؿذیذّ ،زیبًبت (هعوَالً) خَد ثضسگ ثیٌی یب ثشػبهبت (هعوَالً كذاّبیی کِ هؼتقیوبً ثب هزشین كزحجت

Increased sociability
Loss of normal social inhibitions
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Bipolar Disorder
Affective bipolar disorder
3
Manic depressive illness

تذاٍی دٍایی اختالالت سٍاًی دس هشاقجت ّبی كحی اٍلیِ

هی کٌٌذ)ٍ ،خَد داسًذ یب ّیدبى ،فعبلیت حشکتی ثیؾ اص حذ ٍ پشؽ افکبس 1آًقذس ؿذیذ اػت کِ هَهَعی کزِ فزشد دس
حبل ثیبى آى اػت غیش قبثل دسک اػت ٍ ایدبد استجبى هعوَلی اهکبى پزیش ًیؼت .ؿزشٍ عالیزن هبًیزب هوکزي اػزت
تذسیدی ٍ دس ًی ّفتِ ّب ٍ یب هبُ ّب قجل اص آى ثبؿذ کِ اختالل ثِ ًَس کبهل تظبّش کٌذ.
 1.1اپیضٍدّبی هبًیب هوکي اػت ثب پشیـبًی ّبی ؿخلی ٍ هـکالت اختوبعی هشتجي ثبؿذ.
 1.1عالین هبًیب هوکي اػت ًتیدِ یک ؿشایي ًجی عوَهی یب ػَء هلشف هَاد ثبؿذ.
 1.1ػي فشد دس صهبى ؿشٍ هشیوی دس حذٍد ثیي  19ػبل تب  29ػبل هی ثبؿذ .داتبّبی اپیذهیَلَطیک ًـبى هیذٌّزذ کزِ
ایي هشیوی هوکي اػت  %1خوعیت کبّل سا هتبثش ػبصد کِ هیضاى خٌش ثشای هشداى ٍ صًبى ثشاثش هزی ثبؿزذ .ثزِ ًظزش
هیشػذ ثیي گشٍپْبی ًظادی ٍ قَهی دس ؿیَ ایي هشیوی تفبٍت عوذُ ای ٍخَد ًذاسد.
 1.1تقشیجبً  %40اص افشاد هجتال ثِ اختالل دٍ قٌجی دس دٍ ػبل ثعذ اص ثْجَدی اص اٍلیي اپیضٍد ،یک اپیضٍد افؼزشدگی یزب یزک
عَد هبًیک سا تدشثِ خَاٌّذ کشد .دس افشاد هجتال ثِ اختالل دٍ قٌجی ؿیَ ػشاػش عوش خَدکـی حذٍد  %2اػت.
 1.1ػَء هلشف الکَل ٍ دٍاّب هکشساً تذاٍی ٍ دٍسُ کلیٌیکی هشیوی سا ثب هـکل هَاخِ هیکٌذ :هیضاى ػَء هلشف هَاد ثزش
اػبع فشٌّگ ،کـَس هحل اقبهت ٍ ٍهعیت اقتلبدی اختوبعی فشد هتفبٍت هیجبؿذ.

5

 1ارزیابی ابتدایی ي پالن َای تدايی ايلیٍ
 1.1کبسکٌبى خذهبت كحی ثبیذ دس اثتذا احتوبل ایٌکِ یک هشیوی اسگبًیک یب اختالل ػَء هلزشف هزَاد علزت صهیٌزِ ای
عالین هبًیب ثبؿذ سا سد کٌٌذ .یک تبسیخچِ دقیق سٍاًی ٍ ًجی ،هعبیٌِ فیضیکی ٍ ًیَسٍلَطیک ٍ اسصیبثی ٍهزعیت سٍاًزی
ثبیذ اًدبم ؿَد.
 1.1اگش عالین هبًیب ثِ ٍػیلِ ؿشایي ًجی ایدبد ؿذُ اًذ ،ؿشایي صهیٌِ ای ثبیذ تزذاٍی ؿزًَذ ٍ دس کٌزبس آى تزذاٍی سٍاًزی
هکول ثشای هـکالت سفتبسی اسائِ ؿَد .اگش عالین هبًیب ثِ ٍػیلِ ػَء هلشف هَاد ایدبد ؿذُ اًذ ػن صادیزی 2هوکزي
اػت الصم ثبؿذ.
 1.1دس كَست اهکبى ،هشیوبى هبًیک ثبیذ ثب دس ًظش داؿت ایٌکِ هوکي اػت ثیقشاس ثبؿٌذ ٍ یب ایٌکِ ّوکبسی ًکٌٌذ ،ثزذٍى
تبخیش هَسد اسصیبثی ٍ هعبیٌِ قشاس گیشًذ .کبسکٌبى خذهبت كحی ثبیذ آهبدُ کٌتشل کشدى ثیقشاسی هشین ثبؿٌذ.
 1.1کبسکٌبى خذهبت كحی ثبیذ خضئیبت کلیٌیکی هشتجي سا اص افشادی کِ هشین سا ثِ خَثی هی ؿٌبػٌذ ثزِ دػزت آٍسًزذ.
تؼشیع کٌٌذُ ّبی تغییشات خلقی کِ قبثل پیؾ ثیٌی ٍ یب قبثل کٌتشل ّؼتٌذ (حَادث صًذگی) ثبیذ هذ ًظش گشفتِ ؿًَذ.
 1.1اگش داکتش ثِ یک اپیضٍد هبًیک هـکَک اػت ،اسصیبثی ایٌکِ هشین افکزبس آػزیت صدى ثزِ خزَد سا داسد ثؼزیبس حیزبتی
هیجبؿذ.

Flight of idea
Detoxification
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فلل پٌدن :دٍاّبی هَسد اػتفبدُ دس اختالالت دٍقٌجی

 1.1هشیوبى ثب عالین هبًیک حبد کِ افکبس آػیت صدى ثِ خَد سا داسًذ ثبیذ ثِ ؿذت تحت ًظبست قشاس گیشًذً ،ظبست ثش ایزي
افشاد ؿبهل پزیشؽ دس یک هشکض ثؼتشیً ،ظبست دقیق تَػي افشاد فبهیل ٍ یب تَػي اؿخبكی کِ هشین سا ثِ خزَثی
هی ؿٌبػٌذ ،هی ؿَد.

 1تدايی کًتاٌ مدت با دياَای ضد ماویا
 1.1دس هشیوبى ثب اپیضٍد ّبی ؿذیذ هبًیب یب تـَؿبت سفتبسی قبثل تَخِ کِ خضئی اص ػٌذسٍم هبًیب هیجبؿٌذ ،کبسکٌبى خذهبت
كحی ثبیذ تدَیض یک اًتی ػبیکَتیک سا هذ ًظش داؿتِ ثبؿٌذ صیشا ایي دٍاّب ثِ ػشعت دس هبًیب هَثش هزی ثبؿزٌذ ٍ ثزِ
ّویي خبًش ثِ عٌَاى دٍاّبی هذ هبًیب دس ًظش گشفتِ هی ؿًَذ .عالٍُ ثش ایي هـزخق ؿزذُ کزِ دٍای هزذ هبًیزبی
ٍالپشٍات 1دس تذاٍی ػشیع هبًیبی حبد ثؼیبس هَثش اػت .دس اپیضٍد ّبی کوتش ؿذیذ هبًیزب ،لیتزین 2هوکزي اػزت تدزَیض
ؿَد ،صیشا ایي دٍا ؿشٍ اثش آّؼتِ تشی ًؼجت ثِ اًتی ػبیکَتیک ّب ٍ ٍالپشٍات داسد.
 1.1دس هشیوبى ثیقشاس ثیؾ فعبل ،کبسکٌبى خذهبت كحی هوکي اػت تذاٍی کَتبُ هذت کوکی ثب ثٌضٍدیزبصپیي ّزب هبًٌزذ
دیبصپبم سا ًیض هذ ًظش ثگیشًذ.
 1.1قجل اص ؿشٍ تذاٍی ثب اًتی ػبیکَتیک ّب ،تَكیِ هی ؿَد کِ ٍصى ٍ فـبس خَى هشین چک ؿَد .دیگش هَاسدی کزِ
تَكیِ هیـَد تحت ًظبست قشاس داؿتِ ثبؿٌذ عجبستٌذ اص ( ECGدس ثعوی اص کـَس ّب ثشای ثعوی اًتی ػبیکَتیک ّزبی
خبف هثل ّلَپشیذٍل اخجبسی اػت) ،ؿوبسؽ کبهل خَى ،یَسیب ٍ الکتشٍلیت ّب ،تؼزت ّزبی ٍظیفزَی کلیزِ ،تؼزت
ّبی ٍظیفَی کجذ ،گلَکَص خَى ،لیپیذ پشٍفبیل ٍ پشٍالکتیي .اگش ایي هعبیٌبت الثشاتَاسی قبثزل اخزشا ًیؼزتٌذ ،کبسکٌزبى
خذهبت كحی ثبیذ اص هشین یب عوَ خبًَادُ ٍی دس هَسد ٍخَد هـکالت قلجی ٍعبیی ،کلیَی ٍ کجذی ػَال ًوبیٌزذ ٍ
ایٌکِ آیب تذاٍی ّبی دٍایی ثشای ایي ؿشایي ًجی تدَیض ؿذُ یب هشین اص آًْب اػتفبدُ کشدُ اػت یب خیش.
 1.1قجل اص ؿشٍ تذاٍی ثب لیتین ،هبًیتَسیٌگ پیـٌْبدی عجبستٌذ اص :تؼزت ّزبی ٍظیفزَی کلیزِ ،3تؼزت ّزبی ٍظیفزَی
تبیشٍئیذ ،ECG ،4ؿوبسؽ کبهل حدشات خَى ،تؼت حبهلگی .اگش ایي هعبیٌبت الثشاتزَاسی قبثزل اخزشا ًیؼزتٌذ ٍ ،اگزش
کبسکٌبى خذهبت كحی احتوبل هی دٌّذ کِ ًظبست ثش ػٌَح خًَی لیتین اهکبى پزیش ًیؼت ،لیتین ًجبیذ تدزَیض ؿزَد.
کبسکٌبى خذهبت كحی هوکي اػت تدَیض یک اًتی ػبیکَتیک سا اًتخبة کٌٌذ.
 1.1قجززل اص ؿززشٍ تززذاٍی ثززب ٍالپززشٍات هبًیتَسیٌززگ
پیـٌْبدی عجبستٌذ اص :تؼت ّبی ٍظیفَی کجزذی ٍ لیتییی  ،والپییاواو و ایتییی وییک ها یر تییک ی او
کلیززَی ،ؿززوبسؽ کبهززل حدززشات خززَى ،تؼززت مکییک مفی می بکشن .
حبهلگی .اگش ایي هعبیٌبت قبثزل اخزشا ًوزی ثبؿزٌذ،
کبسکٌبى خذهبت كحی ثبیذ اص هشین ٍ یب عوَ خبًَادی ٍی دس هَسد ٍخَد هـکالت قلجی ٍعبیی ،کلیزَی یزب کجزذی
ػَال ًوبیٌذ ٍ یب ایٌکِ آیب تذاٍیْبی دٍایی ثشای ایي ؿشایي ًجی تدَیض ؿذُ اػت ٍ ایٌکِ آیب هشین اص ایي تذاٍی ّزب
اػتفبدُ کشدُ اػت یب خیش.

)Renal Function Test (RFT
)Thyroid Function Test (TFT
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تذاٍی دٍایی اختالالت سٍاًی دس هشاقجت ّبی كحی اٍلیِ

 1.1اگش اص ثٌضٍدیبصپیي ّب ثشای تؼکیي عالین اػتفبدُ هی ؿَد ،ایي دٍاّب ثبیذ ثِ هحن ثْجَد عالین ثِ تذسیح قٌع ؿًَذ.
 1.1تذاٍی ثبیذ ثِ ًَس هٌظن هبًیتَس ؿَد ٍ ،تبثیشات آى ثبیذ ثعذ اص ّ 6 ٍ 3فتِ اسصیبثی ؿَد .اگش ثعذ ّ 6فتِ ّزی ثْجزَدی
حبكل ًـذ ،کبسکٌبى خذهبت كحی هوکي اػت احتوبل تقَیت 1تذاٍی دٍایی سا ثب پالى تشکیجی ثب هزشین یزب عوزَ
خبًَادُ ٍی دس هیبى ثگزاسًذ :هثال اًتی ػبیکَتیک ثِ اهبفِ لیتین یب اًتی ػبیکَتیک ثِ اهبفِ ٍالپزشٍات .اگزش عزَاسم
خبًجی یک هـکل عوذُ هحؼَة هی ؿَد ،کبسکٌبى خذهبت كحی هوکي اػت احتوبل کبّؾ دٍص دٍا سا ثزب هزشین
ٍ یب خبًَادُ ٍی دس هیبى ثگزاسًذ .اگش ثب ٍخَد کبّؾ دٍص ،عَاسم خبًجی ّوچٌبى ٍخَد داؿتٌذ ،تغییش دٍای هزذ هبًیزب
هوکي اػت هذ ًظش گشفتِ ؿَد.
 1.3ثشای کٌتشل ػشیع اپیضٍد ّبی هبًیبی ّوشاُ ثب عالین ػبیکَتیک ،کبسکٌبى خذهبت كحی هوکي اػت تزذاٍی تضسیزق
عولی سا تٌْب دس كَستی کِ تذاٍی خَساکی اهکبى پزیش ًجبؿذ ،تدَیض کٌٌذ .ثش اػبع  ،WHO EMLدٍاّزبی اػبػزی
عجبستٌذ اص ؿکل تضسیقی کلَسپشٍهبصیي (هثال  25هلیگشام عولی) یب تضسیق ّلَپشیذٍل (هثال  5هلیگشام عوزلی) .ثعزذ اص
تضسیق اًتی ػبیکَتیک عولی ،کبسکٌبى خذهبت كحی ثبیذ فـبس خَىً ،جن ،دهبی ثذى ٍ ػزشعت تزٌفغ هزشین سا
هبًیتَس کٌٌذ.

5

 1.3افؼشدگی دٍ قٌجی عوَهبً ثِ هذ افؼشدگی ّب خَاة هی دّذ .ثب ایي حبل کبسکٌبى خذهبت كحی ثبیذ ثِ خبًش داؿزتِ
ثبؿٌذ کِ هذ افؼشدگی ّب هخلَكبً ػِ حلقِ ای ّب هوکي اػت تغییش اص افؼشدگی ثِ هبًیب سا القب کٌٌزذ .ثزِ ًظزش هزی
سػذ هذ افؼشدگی ّب ٌّگبهی کِ دس تشکیت ثب لیتینٍ ،الپشٍات یب اًتی ػبیکَتیک ّب هلشف هی ؿًَذ کوتش فزبص هبًیزب
سا القب هی کٌٌذ .اگش کبسکٌبى خذهبت كحی یک هذ افؼشدگی سا تدَیض هی کٌٌذ ،یک دٍای هذ هبًیب ًیض ثبیذ ثِ ًزَس
ّوضهبى تدَیض ؿَد.
 1.13کبسکٌبى خذهبت كحی ثبیذ دادى اًالعبت الصم ثِ هشین ٍ اعوبی خزبًَادُ ،گزَؽ دادى ّوذالًزِ ،اًویٌزبى
ثخـی ٍ حوبیت سٍاًـٌبختی سا اسائِ دٌّذ .ایي اهش ثِ ایدبد یک ساثٌِ خَة ٍ پیَػتگی تزذاٍی کزِ تزبثیش هثجتزی ثزش
ػالهت رٌّی هشین ٍ ًتبیح ثلٌذ هذت اختالل داسد ،کوک هی کٌذ.

 1تدايی دراز مدت با دياَای ضد ماویا
 1.1لیتین دٍای اًتخبثی دس فبص ًگْذاسًذُ دساص هذت ثشای اختالل دٍ قٌجی هی ثبؿذ .کبسکٌبى خذهبت كحی هوکزي اػزت
لیتین سا ثِ عٌَاى هًََتشاپی 2ؿشٍ کٌٌذُ دس ًظش ثگیشًذ .هًََتشاپی لیتین احتوبالً دس هقبثل عَد هدذد ّش دٍ فبص هبًیزب ٍ
افؼشدگی هَثش اػت ،اگشچِ ایي دٍا دس پیؾ گیشی اص عَد هبًیب هَثشتش اػت .کبسکٌبى خزذهبت كزحی ثبیزذ ثزِ خزبًش
داؿتِ ثبؿٌذ کِ لیتین یک هعیبس 3تذاٍی هحذٍد داسد ٍ ػٌَح خًَی ثبیذ هبًیتَس ؿًَذ .تبثیشات ػوی ؿزذیذ هیتَاًزذ دس
كَست اختالل دس دفع کلیَی ثِ ٍقَ ثپیًَذد .دس ًی تذاٍی ثب لیتین ،تؼت ٍظیفَی تبیشٍئیذ سا ّزش ؿزؾ هزبُ چزک
کٌیذ .اگش هبًیتَسیٌگ ػٌَح خًَی لیتین اهکبى پزیش ًیؼت ،لیتین ًجبیذ تدَیض ؿَد.
 1.1دس هَاقعی کِ عشهِ لیتین هوکي اػت هکشساً هختل ؿَد ،لیتین ًجبیذ تدَیض ؿَد.
Index
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فلل پٌدن :دٍاّبی هَسد اػتفبدُ دس اختالالت دٍقٌجی

 1.1اگش لیتین هَثش ًیؼت یب ثِ خَثی اص ػَی هشین تحول ًوی ؿَد ،یب اگش تذاٍی ثب لیتین اهکبى پزیش ًیؼتٍ ،الپزشٍات سا
هی تَاًیذ تدَیض کٌیذ .دس ًی تذاٍی ثب ٍالپشٍات هبًیتَسیٌگ پیـٌْبدی عجبستٌذ اص تؼت عولکشد کجذی ،ؿوبسؽ کبهل
خَى ٍ تؼت حبهلگی .اگش ایي تؼت ّبی الثشاتَاسی قبثل اخشا ًیؼتٌذ ،کبسکٌبى خذهبت كحی ثبیزذ ثزِ خزبًش داؿزتِ
ثبؿذ کِ ثِ ًَس هٌظن هعبیٌبت ًجی ثِ ؿوَل تبسیخچِ ًجی فعلی سا اًدبم دّذ .ایي کبس ثِ تـخیق عالین پیـزٌْبد
دٌّذُ پیـشفت هـکالت کجذی ٍ یب هـکالت خًَی کوک هی کٌذ.
 1.1اگش لیتین ٍ ٍالپشٍات غیش هَثش ّؼتٌذ ٍ یب ثِ خَثی تحول ًوی ؿًَذ یب اگش تذاٍی ثب یکزی اص ایزي دٍاّزب اهکزبى پززیش
ًیؼت ،کبسثبهبصپیي 1سا تدَیض کٌیذ .هبًیتَسیٌگ پیـٌْبدی قجل ٍ حیي تذاٍی ثب کبسثبهبصپیي عجبستٌذ اص :ؿزوبسؽ کبهزل
خَى ،تؼتْبی ٍظیفَی کلیَی ٍ کجذی ،تؼت حبهلگی .اگش ایي تؼت ّبی الثشاتزَاسی قبثزل اخزشا ًیؼزتٌذ ،کبسکٌزبى
خذهبت كحی ثبیذ ثِ خبًش داؿتِ ثبؿٌذ کِ ثِ ًَس هٌظن یک هعبیٌِ ًجی ثِ ؿوَل تبسیخچزِ ًجزی فعلزی سا اًدزبم
دٌّذ .ایي کبس ثِ تـخیق عالین پیـٌْبد دٌّذُ پیـشفت ًبٌّدبسی ّبی کجذی ٍ کلیَی کوک هی کٌذ.
 1.1ثِ ًَس کلی ،تذاٍی دساص هذت ثبیذ ثشای حذاقل دٍ ػبل ثعزذ اص یزک اپیزضٍد اخزتالل دٍقٌجزی اداهزِ یبثزذ .اگشچزِ دس
هشیوبى ثب عَاهل خٌش ثشای عَد هشیوی هثل کؼبًی کِ تبسیخچِ ای اص عَد ّبی هکشس یزب اپیزضٍد ّزبی هبًیزک ثزب
عالین ػبیکَتیک داسًذ ،تذاٍی هوکي اػت تب  5ػبل دیگش ًیض اداهِ پیذا کٌذ.
 1.1ثش اػبع لیؼت  ،WHO EMLدٍاّبی اػبػی ثشای اختالالت دٍ قٌجی کبسثبهبصپیي ،لیتین ٍ ٍالپشٍئیک اػیذ 2هیجبؿٌذ.

 1ريش مصرف دياَای ضد ماویا
 1.1لیتیم .کبسکٌبى خذهبت كحی ثبیذ ثب یک دٍص پبییي (300هلیگشام /سٍصاًِ دس ٍقت خَاة) ؿشٍ کٌٌذ ٍ ػپغ آى سا ثِ
3
تذسیح افضایؾ دٌّذ ٍ غلظت ّبی خًَی سا ّش  7سٍص تب صهبًی کِ ػٌح دٍا ثِ حذٍد ثیي  0.6-1هیلی اکَاالًت /لیتزش
ثشػذ ،هبًیتَس کٌٌذ .ثعذ اص آى ،ػٌَح خًَی هوکي اػت ّش  2-3هبُ چک ؿَد (توبم ًوًَِ ّب ثبیزذ  12ػزبعت ثعزذ اص
صهبى هلشف دٍا گشفتِ ؿًَذ) .تؼتْبی ٍظیفَی کلیَی ٍ تبیشٍئیذ ثبیذ ّش  12هبُ چک ؿًَذ.
 1.1اگش تعْذ ثِ تذاٍی یک هـکل اكلی اػت ،تذاٍی لیتین ًجبیذ اخشا ؿَد.
 1.1يالپريات .ثب دٍص پبییي (500هلیگشام/سٍصاًِ) ؿشٍ کٌیذ ،ػپغ ثِ تذسیح ثش اػبع تحول هشین آى سا افضایؾ دّیذ.
 1.1کاربامازپیه .ثب دٍص پبییي (200هلیگشام/سٍصاًِ دس ٍقت خَاة) ،ؿشٍ کٌیذ ،ثِ تزذسیح دٍص سا تزب  600-100هلیگزشام/
سٍصاًِ افضایؾ دّیذ .کبسکٌبى خذهبت كحی ثبیذ ثِ خبًش داؿتِ ثبؿٌذ کِ دٍص تذاٍی ثبیذ ثعذ اص دٍ ّفتِ ثِ دلیل القبی
اًضاین ّبی کجذی تعذیل ؿَد.

0.6-1 mEq/Litre
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3

Carbamazepine
)همان Valproic acid (Valproate

1
2

5

تذاٍی دٍایی اختالالت سٍاًی دس هشاقجت ّبی كحی اٍلیِ

 1عًارض جاوبی دياَای ضد ماویا
 1.1لیتین هحذٍدُ ٍػیعی اص عَاسم خبًجی داسد کِ عجبستٌذ اص :تشهَس ،هعف عولی ،پشادساسی ،پشًَؿی ،1دیبثت ثزی هزضُ،2
اسیتوی قلجی ،افضایؾ ٍصى ،هـزکالت ؿزٌبختی ،تؼزکیي یزب
کییکتد و لیتییی میتاای ی اییاا ن یییکی ی ا خَاة آلَدگی ،اختالل دس ّوبٌّگیً ،3بساحتی هعذی هعزبیی،
ککتد ت .

سیضؽ هَ ،لکَػبیتَص خَؽ خینّ ،بیپَتبیشٍئیذیؼزن ،اکٌزِ ٍ
اریوب.

 1.1کبسثبهبصپیي هحذٍدُ ٍػیعی اص عَاسم خبًجی سا ایدبد هی کٌذ کِ عجبستٌذ اص :خَاة آلَدگی ،اتبکؼی ،دٍ ثیٌی ،اػزتفشا..
عَاسم خبًجی کوتش ؿبیع عجبستٌزذ اص :ساؽ ّزبی خلزذی ،لکَپٌیزبی خفیزف ،افزضایؾ خفیزف اًزضاین ّزبی کجزذی،
تشٍهجَػبیتَپٌیبی خفیفّ ،بیپًَبتشهیب ٍ ّبیپَاػوَاللیتی .عَاسم ثبلقَُ کـٌذُ ،خذی ،ایذیَػٌکشاتیک ٍ ًزبدس عجبستٌزذ
اص اگشاًَلَػبیتَص ،اپالػتیک اًیویب ،تشٍهجَػزبیتَپٌی ،عزذم کفبیزِ کجزذی ،ػزٌذسٍم اػزتیَى -خبًؼزَى ،4اپیزذسهَالیض
تَکؼیک ٍ 5پبًکشاتیت.
 1.1دٍ ثیٌی ،اتبکؼی ٍ تؼکیي هوکي اػت ًـبًِ هؼوَهیت کبسثبهبصپیي ثبؿٌذ.

5

ٍ 1.1الپشٍات هحذٍدُ ٍػیعی اص عَاسم خبًجی سا ایدبد هیکٌذ کِ عجبستٌذ اص :دسد هعذی هعبیی ،افضایؾ خَؽ خین تزشاًغ
آهیٌبص کجذی ،تشهَس ٍ تؼکیي .هشیوبى ثب هشیوی کجذی هوکي اػت دس خٌش فضایٌذُ ػویت کجزذی ثبؿزٌذ .لکَپٌیزب ٍ
تشهجَػبیتَپٌی ثذٍى عالهت ٍ خفیف کوتش ؿبیع اػت ٍ ثعذ اص قٌع دٍا قبثل ثبصگـزت اػزت .عزَاسم خزبًجی ثزبلقَُ
کـٌذُ ،ایذیَػیٌکشاتیک ٍ ًبدس عجبستٌذ اص عذم کفبیزِ کجزذی غیزش قبثزل ثبصگـزت ،پزبًکشاتیتیغ خزًَشیضی دٌّزذُ ٍ
اگشاًَلَػبیتَص.

 1اُيرديز دياَای ضد ماویا
 1.1اگش هـکَک ثِ هؼوَهیت ّؼتیذ اسخب ثِ یک هشکض ًجی تَكیِ هی ؿَد.
 1.1ؿذت هؼوَهیت هضهي لیتین ثِ ًَس هؼتقین ثب غلظت ػشهی لیتین هشتجي اػزت ٍ هوکزي اػزت ثزِ كزَست خفیزف
( 1.5-2هلی اکَالًت /لیتش) ،هتَػي ( 2-2.5هلی اکَالًت /لیتش) یب ؿذیذ (< 2.5هلی اکَالًت /لیتش) تقؼین ثٌذی ؿَد.
عالین هشتجي ثب ػویت خفیف عجبستٌذ اص لتشطی ،خَاة آلَدگی ،تشهَس خـي ،6هعف عوالت ،اػتفشا ،.تَْ ٍ اػزْبل.
ػویت هتَػي ثب عالین صیش هشتجي اػت :گیدی ،دیغ آستزشیً ،یؼزتگوَع ،اتبکؼزی ،اًقجزبم ّزبی هیَکلًَیزک ٍ
تغییشات  .ECGػویت ؿذیذ کِ هی تَاًذ تْذیذ کٌٌذُ صًذگی ثبؿذ ثب اخزتالل دس َّؿزیبسی ،افزضایؾ سفلکزغ ّزبی
ٍتشّبی عویق ،تـٌح ،ػٌکَح ،عذم کفبیِ کلیَی ،کَهب ٍ هشگ هشتجي اػت.
 1.1عالین اٍُسدٍص کبسثبهبصپیي عجبستٌذ اص :حبلت خَاة آلَدگی ،تکیکبسدیًَ ،اقق ّذایت الکتشیکی دّلیضی ثٌٌزی ،تـزٌح،
کَهبً ،یؼتگوَعّ ،بیپَسفلکؼی یب ّبیپشسفلکؼی ،سیدیذیتی ،دیؼکٌیضیبی دّبًی ٍخْی ٍ ػشکَة تٌفؼی خفیف.
4

1

5

2

Steven-Johnson syndrome
Toxic epidermolysis
6
Coarse tremor
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Polydypsia
Diabetes insipidus
3
Impaired coordination

فلل پٌدن :دٍاّبی هَسد اػتفبدُ دس اختالالت دٍقٌجی

 1.1عالین اٍُسدٍص ٍالپشٍئیک اػیذ ؿبهل ّبیپَتٌـي ،حبلت خَاة آلَدگی ،تـٌدبت ،کَهب ،ػشکَة تٌفؼی ،دیزغ کزشاصی
خًَی هی ثبؿٌذ.

 3جمعیت مریضان خاص
 3.1کبسکٌبى خذهبت كحی دس هشیوبى کٌْؼبل ثبیذ دٍص ّبی پبییي تشی سا تدَیض کٌٌذ.
 3.1کبسکٌبى خذهبت كحی دس كَست اهکبى ًجبیذ لیتین سا دس ًی حبهلگی تدَیض کٌٌذ .لیتزین دس ػزِ هبّزِ اٍل حزبهلگی
ؿیَ ًَاقق اًفبلی هخلَكبً اًَهبلی اِثـتِیي 1سا افضایؾ هی دّذ .هلشف ایزي دٍا دس ًزی هبّْزبی آخزش حزبهلگی
هیتَاًذ هٌدش ثِ تَلذ اًفبل هجتال ثِ ػویت لیتین ؿَد.
 3.1اگشچِ تشاتَطى ثَدى کبسثبهبصپیي ٍ اػیذ ٍالپشٍئیک دس کل ٍاهح ًوی ثبؿذٍ ،لی ثبیذ اص هلشف آًْب دس حبهلگی اختٌزبة
کشدّ .ش دٍ دٍا ثب افضایؾ خٌش ًبٌّدبسی خٌیٌی هخلَكبً اػپیٌب ثیفیذا 2هشتجي ّؼتٌذٍ .الپشٍئیک اػیذ هوکي اػزت اص
کبسثبهبصپیي خٌشًبکتش ثبؿذ.
 3.1اگش هلشف ّلَپشیذٍل اًذیکـي داؿتِ ثبؿذ ،اػتفبدُ اص دٍصّبی پبییي ّلَپشیذٍل ثعذ اص هـَسُ ثب هشین ٍ یزب خزبًَادُ
ٍی هوکي اػت تدَیض ؿَدّ .لَپشیذٍل دس ؿیش هبدس تشؿح هی ؿَد.

5

 3.1لیتین ،کبسثبهبصپیي ٍ ٍالپشٍئیک اػیذ دس ؿیش هبدس تشؿح هی ؿًَذ.
 3.1لیتین دس عذم کفبیِ ؿذیذ کلیِ کٌتشااًذیکـي داسد ،صیشا خٌش ػویت دٍا افضایؾ هی یبثذ .کبسثبهبصپیي ٍ ٍالپشٍئیک اػزیذ
عوَهبً دس ًَاقق کلیَی ًیبص ثِ تعذیل دٍص ًذاسًذ.
 3.1کبسثبهبصپیي ٍ ٍالپشٍئیک اػیذ دس هشیوی حبد کجذی کٌتشااًذیکـي داسًذ .دس هشیوی هضهي کجزذی ،کبسکٌزبى خزذهبت
كحی ثبیذ دٍص ّبی پبییي تش سا تدَیض ًوبیٌذ .دس ًَاقق کجذی ،لیتین ًیبص ثِ تعذیل دٍص ًذاسد.

 3تداخالت ديایی بالقًٌ مرتبط
اوتاگًویست َای اوسایم تبدیل کىىدٌ اوجیًتاوسیه 1ي لیتیم .ػویت لیتین هوکي اػت افضایؾ یبثذ.
مُدرَای تیازیدی 1ي لیتیم .کلیشاًغ کلیَی لیتین کبّؾ هی یبثذ ٍ ًی چٌذ سٍص ػٌَح آى دس خَى افضایؾ هی یبثذ.
دياَای ضد التُاب غیر استريئیدی 1ي لیتیم .ػٌَح لیتین ثبیذ ثِ ًَس هکشس هبًیتَس ؿَد.
میتایل ديپا ي لیتیم .ػٌَح لیتین هوکي اػت افضایؾ یبثذ.
سطًح باالی کاربامازپیه ي سمیت آن تًسط ایه دياَا ایجاد می ضًد :داًزبصٍل ،6دیلتیزبصم ،7اسیتشٍهبیؼزیي،
ٍاکؼي اًفَالًضا ،ایضًٍیبصیذً ،بفیویذٍىٍ ،8ساپبهیلٍ ،یلَکؼبصیي.9

7

4

1

8

5

2

Diltiazem
Nafimidone
9
Viloxazine

Thiazide diuretics
NSAIDs
6
Danazol
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Ebstein’s anomaly
Spina Bifida
3
Angiotensin-converting enzyme

تذاٍی دٍایی اختالالت سٍاًی دس هشاقجت ّبی كحی اٍلیِ

سطًح پاییه کاربامازپیه تًسط ایه دياَا ایجاد می ضًد :فٌَثبسثیتبل ،فٌی تَئیي ،پشیویذٍى ،1تئزَفیلیي ،هزذ
افؼشدگی ّبی ػِ حلقِ ای.
کاربامازپیه سطًح ي اثرات ایه دياَا را کاَص می دَد :کلًَبصپبم ،ػیکلَػپَسیي ،2دگضاهتزبصٍى ،دیکَهزبسٍل،3
داکؼی ػبیکلیي ،اتَػَکؼیوبیذّ ،4لَپشیذٍل ،تؼت ّبی حبهلگی ،تئَفیلیيٍ ،الپشٍئیک اػیذٍ ،اسفبسیي.

 13دياَای اساسی برای اختالالت ديقطبی
کاربامازپیه
ديز ضريع کىىدٌ 200 :هلیگشام سٍصاًِ خَساکی.

ديز تدايی 400-600 :هلیگشام سٍصاًِ خَساکی.
عًارض جاوبی ضایع :ػشگیدِ ،خَاة آلَدگی ،اتبکؼی ،اختالالت ثیٌبیی ،گیدی ،ثیقزشاسی ،اػزتفشا ،.تْزَ ،
قجویت ،لکَپٌیب ٍ دیگش اختالالت خًَی ،ساؽ اسیتوبتَص ،یشقبى کلِ اػتبتیکّ ،پبتبیتیغ.
عًارض جدی :ػٌذسٍم اػتیَى -خبًؼَىً ،کشٍالیض اپیذسهیّ ،بیپًَبتشهیب ،اگشاًَلَػزبیتَص ،اخزتالالت ّزذایت
الکتشیکی قلت ،عذم کفبیِ کلیَی.
 :WHO EMLتبثلیت  100هلیگشاهی ،تبثلیت  200هلیگشاهی

5

لیتیم کربىات
ديز ضريع کىىدٌ 300 :هلیگشام سٍصاًِ خَساکی ،کِ ّش  5-7سٍص ثش اػبع ػٌَح پالصهبیی افضایؾ هی یبثذ.
ديز تدايی 600-1200 :هلیگشام سٍصاًِ خَساکی ثش اػبع ػٌَح پالصهبیی.
عًارض جاوبی ضایعً :بٌّدزبسی ّزبی هعزذی هعزبیی ،تشهزَس ظشیزف دػزت ،تـزٌگی ،پزشادساسی ،آکٌزِ،
پؼَسیبصیغّ ،بیپَتبیشٍئیذیؼن ،لکَػیبتَص ،افضایؾ ٍصىّ ،بیپشپبساتبیشٍئیذیؼن ٍ ّبیپشکلؼیوی.
عًارض جاوبی جدی :اػتفشا ،.اػْبل ،هعف عولی ،خزَاة آلزَدگی ،اتبکؼزی ،تشهزَس خـزي ،اًقجبهزبت
عولی ،عذم خْت یبثی ،5عذم کفبیِ کلیَی ،عذم کفبیِ قلجی ٍعبیی ،تـٌدبت ،کَهب.
 :WHO EMLتبثلیت یب کپؼَل 300هلیگشاهی.
يالپريئیک اسید
ديز ضريع کىىدٌ 500 :هلیگشام سٍصاًِ خَساکی دس دٍص ّبی هٌقؼن.
ديز تدايی 1000-2000 :هلیگشام سٍصاًِ خَساکی.
عًارض جاوبی ضایع :اػتفشا ،.تحشیک پزیشی گبػتشیک ،اػزْبل ،افزضایؾ ٍصىّ ،زبیپش اهًَبهیزب ،6لکَپٌیزب،
تشٍهجَػبیتَپٌیب ،سیضؽ هَ ،خَاة آلَدگی ،گیدی ،یشقبى ،اریوب.
8
عَاسم خزبًجی خزذی :اتبکؼزی ،تشهزَسٍ ،اػزکَالیتیغ ،7هـزکالت کجزذی ،لتزشطی ،اًیویزب ،پزبى ػزبیتَپٌیب ،
پبًکشاتیتیغ.
 :WHO EMLتبثلیت  200هلیگشاهی؛ تبثلیت  500هلیگشاهی.
Vasculitis
Pancytopenia
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4

1

8
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Ethosuximide
Disorientation
6
Hyperammonaemia

Primidone
Cyclosprine
3
Dicoumarol

فصـل ششم
دواهای مورد استفاده در اختالل اضطراب منتشر 1و اختالالت خواب

2

 .1تؼشیف اختالل اؾكشاة هٌتطش ٍ اختالالت خَاة
 .2اسصیبثی اٍلیِ ٍ پالى ّبی تذاٍی اٍلیِ
 .3تذاٍی وَتبُ هذت ثب ثٌضٍدیبصپیي ّب
 .4تذاٍی ثلٌذ هذت ثب ثٌضٍدیبصپیي ّب
 .5سٍش هػشف ثٌضٍدیبصپیي ّب
 .6ػَاسؼ جبًجی ثٌضٍدیبصپیي ّب
 .7اٍُسدٍص ثٌضٍدیبصپیي ّب
 .8جوؼیت هشیؿبى خبظ
 .9تذاخالت هشتجف احتوبلی
 .11دٍاّبی اسبسی ثشای اختالل اؾكشاة هٌتطش ٍ اختالالت خَاة

 1تعریف اختالل اضطراب مىتشر ي اختالالت خًاب
 1.1اؾكشاة ضشایكی است وِ ثب تظبّشات فیضیَلَطیه ٍ رٌّی تشس هطخع هی ضَد .دس اختالالت اؾكشاة ،افرشاد ّرشاس
سا تجشثِ هی وٌٌذٍ ،لی ثش خالف تشس ،هٌجغ خكش ًبضٌبختِ است .تظبّشات فیضیَلَطیه تشس ػجبستٌرذ اص تؼشیرك ،لشصیرذى،
سشگیجِ ،تپص للت ،تَسغ حذلِ ،تىیىبسدی ،تشهَس ،اختالالت هؼذی هؼبیی ،اسْبل ٍ تىشس ٍ فَسیت ادساس.
 1.1اگش اؾكشاة هٌتطش ثبضذ ٍ دس قی هبُ ّب دٍام داضتِ ثبضذ ٍلی ثِ ّیچ ضشایف هحیكی خبغی هحرذٍد ًجبضرذٍ ،اطُ اخرتالل
اؾكشاة هٌتطش هؼوَالً استفبدُ هی ضَد .ػالین ضبیغ هتغیش ّستٌذ ٍلی ػجبستٌذ اص :ضرىبیت ّربیی اص ػػرجی ضرذى ّربی
هذاٍم ،3لشصش ،وطص ػؿلی ،تؼشیك ،احسبس سجىی سش ،تپص للرت ،سرشگیجِ ٍ ًربساحتی اپیتبسرتشیه .ترشس اص ایٌىرِ
هشیؽ یب یىی اص خَیطبًٍذاى ٍی هشیؽ خَاّذ ضذ یب تػبدف خَاّذ وشد اغلت اثشاص هی ضًَذ.
 1.1ضشٍع اؾكشاة هٌتطش هؼوَالً لجل اص  25سبلتی است ٍ ضیَع آى دس هشداى ًػرف صًربى اسرت .دٍسُ اؾركشاة دس ًَسربى
است ٍ اغلت ٍالؼبً ًبتَاى وٌٌذُ هی ثبضذ .دس وطَس ّبی غشثی هیضاى ضیَع 12هبِّ ایي هشیؿری حرذٍد  %3اسرت .ػالیرن
اؾكشاة هوىي است ثب اختالالت قجی یب سٍاًی هشتجف ثبضٌذ.

Persistent nervousness
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)Generalized Anxiety Disorder (GAD
Sleep disorders

1
2

6

تذاٍی دٍایی اختالالت سٍاًی دس هشالجت ّبی غحی اٍلیِ

 1.1افسشدگی اسبسی تمشیجبً دس  2/3هشیؿبى ثب اختالل اؾكشاة هٌتطش ،اختالل پبًیره دس  ٍ 1/4سرَ هػرشف الىرَل دس
ثیص اص  1/3هشیؿبى ثب اختالل اؾكشاة هٌتطش سخ هی دّذ.
 1.1ثیخَاثیًَ ،ػی اختالل دس التَّبی خَاة ًبسهل هی ثبضذ وِ ثب ػَالت ًبخَاستِ دس قَل سٍص ّوشاُ است .ثیخَاثی ،ترب
 %50توبم وبّالى سا دس صهبًی اص صًذگی ضبى هتبثش هی سبصد .ثِ ًظش هیشسذ ،ضیَع ثیخَاثی دس صًبى ٍ دس اٍاخش صًرذگی
افشاد ثیطتش ثبضذ .افشاد هػبة ثِ ثیخَاثی ،اضىبل دس ثِ خَاة سفتي ٍ یب دس خَاة هبًذى سا گضاسش هی دٌّذ ٍ هؼورَالً
احسبس هی وٌٌذ وِ خستتی ضبى ثب خَاة ثش قشف ًطذُ است.
 1.1اؾكشاة هٌتطش ٍ اختالالت خَاة هوىي است ًبضی اص ضشایف قجی ،ضشایف سٍاًری ااخرتالالت خلمری ٍ اؾركشاثی ،
تذاٍی ّبی قجی ّوضهبى یب لكغ دٍا ،سَ هػشف هَاد اوبفئیيً ،یىَتیي ،الىَل  ،استشس ٍ ػبدت ّب ثبضٌذ.

 1ارزیابی ابتدایی ي پالن َای تدايی ايلیٍ
 1.1دس اسصیبثی هشیؿبى ثب اختالالت اؾكشاثی ٍ یب اختالالت خرَاة ،وبسوٌبى خرذهبت غرحی ثبیرذ دس اثترذا ػلرل قجرری
صهیٌِ ای هبًٌذ ّبیپشتبیشٍئیذیسن ٍ دیتش هشیؿی ّبی اًذٍوشیي ،هطىالت للجی ٍ اختالل سیستن دیتش اسگبًْرب سا هرذ
ًظش ثتیشًذ .هَادی وِ هػشف هی ضًَذ اوبفئیي ،وَوبئیي ٍ لكغ هَاد یب دٍاّب االىَل ،اپیَم ،ثٌضٍدیبصپیي ّرب هیتَاًرذ
ثبػث اؾكشاة ٍ ثیخَاثی ضَد .اگش اختالالت قجی ،هػشف یب لكغ دٍاّب یه ػلرت احتوربلی ثرشای اؾركشاة اسرت،
ػلت صهیٌِ ای ثبیذ ثشقشف یب تذاٍی ضَد.
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 1.1اگش اختالالت قجی ،هػشف یب لكغ دٍا یه ػلت احتوبلی ثشای اؾكشاة یب ثیخَاثی ًیست ،وبسوٌربى خرذهبت غرحی
هوىي است ثِ دًجبل اختالل افسشدگی اسبسی ٍ یب دیتش اختالالت سٍاًی دس هشیؽ ثتشدًذ .اگش اختالل سٍاًی دیترشی
ٍجَد داضت ،وبسوٌبى خذهبت غحی ثبیذ اثتذا آى اختالل سا تذاٍی وٌٌذ.
 1.1دس افشاد ثب اختالالت خَاة ،اگش ّیچ اختالل سٍاًی ّوضهبى ٍجرَد ًذاضرت ،وبسوٌربى خرذهبت غرحی هوىري اسرت
هذاخالت آهَصضی اص لجیل سفتي ثِ خَاة دس یه صهبى هطخع ،تختخرَاة تٌْرب ثرشای خَاثیرذى ،وربّص هػرشف
وبفئیي ٍ اجتٌبة اص ٍسصش ضذیذ یب فؼبلیت ّبی رٌّی ضذیذ ًضدیه ثِ صهبى خَاة ،سا ثشای فشد پیبدُ وٌٌذ.
 1.1دس افشاد هػبة ثِ اختالالت اؾكشاثی ،اگش ّیچ اختالل سٍاًی ّوضهبى ٍجَد ًذاضت ،وبسوٌبى خذهبت غرحی هوىري
است ثِ هشیؽ آهَصش دٌّذ وِ دسد للجی ،اضىبل دس ّؿویت ،تؼشیك ٍ اختالل دس ػولىشد جٌسی ػالیرن اؾركشاة
ّستٌذ.

 1تدايی کًتاٌ مدت با بىسيدیازپیه َا
 1.1وبسوٌبى خذهبت غحی ثبیذ لجل اص ّش تذاٍی دٍایی پالى ّربی ترذاٍی غیرش دٍایری سا هرذًظش ثتیشًرذ .گرَش دادى
ّوذالًِ ،اقویٌبى ثخطی ٍ ساٌّوبیی ثبیذ ّویطِ اسائِ ضَد .ػالٍُ ثش ایٌْب تىٌیه ّبی تذاٍی سٍاًری خربظ اص لجیرل
تذاٍی ضٌبختی سفتبسیً 1یض هؼیبس ّبی هَثشی ثشای وربّص اؾركشاة ٍ ثیخرَاثی هری ثبضرٌذ .ترذاٍی حوربیتی غیرش
Cognitive-behavioural therapy
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فػل ضطن :دٍاّبی هَسد استفبدُ دس اختالل اؾكشاة هٌتطش ٍ اختالالت خَاة

اختػبغی سا هی تَاى دس اثتذا ثِ هشیؿبى هػبة ثِ اؾكشاة هٌتطش یب اختالالت خَاة غیش پیچیذُ اسائِ وشد .تىٌیره
ّبی آسام سبصیً 1یض هوىي است ػالٍُ ثش تذاٍی ّبی فَق اسائِ ضًَذ.
 1.1ثٌضٍدیبصپیي ّب یه گشٍُ تشویجبت ثب سبختبس هطبثِ ّستٌذ وِ دس دٍصّبی پربییي اؾركشاة سا وربّص هری دٌّرذ ٍ دس
دٍصّبی ثبالتش ثبػث المبی خَاة هی ضًَذ .دستَس الؼول ّبی ولیٌیىی ػوَهبً تَغیِ هی وٌٌذ ورِ ثٌضٍدیربصپیي ّرب سا
ثبیذ ثشای اؾكشاة یب ثیخَاثی ضذیذ ٍ ًبتَاى وٌٌذُ وِ ثبػث پشیطبًی ضذیذ هی ضًَذ ،تجَیض ورشد .وبسوٌربى خرذهبت
غحی ثبیذ دس ًظش داضتِ ثبضٌذ وِ هػشف ثٌضٍدیبصپیي ّب ثب احتوبل ٍاثستتی ٍ ػالین تشن هشتجف است ٍ ثرِ ّوریي
دلیل ثبیذ ثب پبییي تشیي دٍص هَثش ثشای وَتبّتشیي دٍسُ صهبًی هوىٌِ احذاوثش ّ 4فتِ هػشف ضًَذ.
 1.1استفبدُ اص ثٌضٍدیبصپیي ّب تحت وٌتشل ثیي الوللی است .ایي دٍاّب ثِ قرَس ثریي الوللری تَسرف وٌَاًسریَى هرَاد سٍاى
گشداى 1971 ،اسبصهبى هلل تٌظین هی ضًَذ.
 1.1وبسوٌبى خذهبت غحی ثبیذ ثِ خبقش داضتِ ثبضٌذ وِ ػالٍُ ثش وٌتشل ثیي الوللی ،هػشف ثٌضٍدیبصپیي ّب هوىري اسرت
تحت وٌتشل هلی ،همشسات هٌكمِ ای ٍ هحلی ًیض ثبضذ.
 1.1ثٌضٍدیبصپیي ّب ثش اسبس ًیوِ ػوش حزف ضبى ثِ سِ گشٍُ ًیوِ ػوش وَتبُ ،هتَسف ٍ ثلٌذ هذت تمسین ثٌرذی هیطرًَذ.
دٍاّبی ثب ًیوِ ػوش وَتبُ /هتَسف ػجبستٌذ اص آلپشاصٍالم 2اهتَسف  ،لَساصپبم 3اوَتبُ  ،اگضاصپبم 4اوَتبُ  ،توبصپبم 5اهتَسرف
ٍ تشیبصٍالم 6ا فَق سشیغ ؛ دٍاّبی ثب ًیوِ ػوش قَالًی ػجبستٌذ اص دیبصپبم ،7ولَسدیبصپَوسربیذ ،8فلَساصپربمً ٍ 9یتشاصپربم.10
ثٌضٍدیبصپیي ّبی ثب ًیوِ ػوش وَتبُ ثشای ثِ حذالل سسبًذى خَاة آلَدگی دس قَل سٍص تشجیح دادُ هی ضرَد ،اهرب آًْرب
ًسجت ثِ دٍاّبی ثب ًیوِ ػوش قَالًی ثیطتش ثبػث ثبصگطت ػالین هی ضًَذ.
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 1.1ثٌضٍدیبصپیي ّبی فَق سشیغ ػوَهبً ثِ دلیل احتوبل ثبصگطت ػالین تَغیِ ًوی ضًَذ.
 1.3ثٌضٍدیبصپیي ّب ضشٍع خَاة سا تسشیغ هی وٌٌذ ،ثیذاسی ّبی ضجبًِ سا وبّص هی دٌّذ ،ول صهبى خَاة سا افضایص هری
دٌّذ ٍ اؾكشاة پتبلَطیه ،ثیمشاسی ٍ تٌص11سا وبّص هی دٌّذ.
 1.3ثش قجك  ،WHO EMLدٍای اسبسی ثشای اؾكشاة ٍ اختالالت خَاة دیبصپبم است .دیبصپبم ثرِ خربقش ٍجرَد ثْترشیي
ضَاّذ ثشای هَثشیت ٍ ایوٌی آى ،ثِ ػٌَاى ًوبیٌذُ دستِ ثٌضٍدیبصپیي ّب دس ًظش گشفتِ ضذُ است.
 1.3دس افشاد هػبة ثِ ثیخَاثی ،دس غَستی وِ دٍاّبی وَتبُ اثش هبًٌذ لَساصپبم دس دستشس ثبضرٌذ ،ایري دٍاّرب تٌْرب صهربًی
تجَیض هی ضرًَذ ورِ خَاّربى تسرىیي ثربلی هبًرذُ
در تداٍی دٍایی یخویَای ییدید ٍ ًینتَاى هٌٌیدُ یی
ًجبضین یب ثِ خَاة سفتي هطرىل اغرلی اسرت یرب دس
یٌزٍدینزپخي تٌْین یییای یی هیدت هَتینُ ثریداه ی 4
ٌّتبم ًیبص دس وبّالى .ثٌضٍدیبصپیي ّبی قَالًی اثش اص
ّفتِ) تجَیز ه یَد.
لجیل دیبصپبم ٌّتبهی استفبدُ هی ضًَذ ورِ صٍد ثیرذاس

Nitrazepam
Tension

10

7

4

1

11

8

5

2

Diazepam
Chlordiazepoxide
9
Flurazepam
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Oxazepam
Temazepam
6
Triazolam

Relaxation techniques
Alprazolam
3
Lorazepam

تذاٍی دٍایی اختالالت سٍاًی دس هشالجت ّبی غحی اٍلیِ

ضذى هطىل اغلی ثبضذ ٍ یب ٌّتبهی وِ تبثیشات ؾذ اؾكشاة دس قَل سٍص ًیض هذ ًظش هی ثبضذ یب صهبًی ورِ ثؼؿری
ًَالع دس ػولىشد سٍاًی حشوی لبثل پزیشش ثبضٌذ.
 1.13وبسوٌبى خذهبت غحی ثبیذ ثذاًٌذ وِ دس سربلْبی اخیرش خرَاة آٍسّربی غیرش ثٌضٍدیربصپیٌی اص لجیرل صٍپیىلرَىٍ 1
صٍلپیذم 2ثِ قَس فضایٌذُ ای دس سكح گستشدُ هَسد استفبدُ افشاد هػبة ثِ هطىالت خَاة لشاس گشفترِ اسرت .ثرب ایري
حبل ،ایي دٍاّب هوىي است هبًٌذ ثٌضٍدیبصپیي ّب ثبػث ثبصگطت ػالینٍ ،اثستتی ٍ دیتش ػَاسؼ جبًجی ضًَذ.
 1.11دس افشاد هػبة ثِ اؾكشاة هٌتطش ،وبسوٌبى خذهبت غحی هوىي است استفبدُ اص ثٌضٍدیبصپیي ّب سا تٌْب ثشای هرذت
وَتبّی دس ًظش ثتیشًذّ .ذف اغلی هوىي است وبّص ػالین تب حذی ثبضذ وِ هرشیؽ ثتَاًرذ دس ترذاٍی ّربیی ثرش
هنرهٌیینى مییدهنت یی در هییضیینى هبیین یییِ اسبس تىٌیه ّبی ضٌبختی سفتبسی دسگیش ضَد .یره
دٍسُ وَتبُ احذاوثش ّ 4فترِ ثرب حرذالل دٍص هوىٌرِ
اضطیا هٌتشی هوکي اسی یییای تسیکخي سیییغ
ثشای یه دٍسُ پیص اص تذاٍی هوىي است ثِ ػٌرَاى
ػالین ی یٌزٍدیینزپخي تجیَیز هٌٌید ٍ ٌّیینه هیِ
تذاٍی اٍلیرِ دس ًظرش گشفترِ ضرَد .دیبصپربم ٌّتربهی
افسیدگ ٍجَد دارد ین ایٌکِ تیداٍی ویَیً هیدت تجَیض هیطَد وِ ًیبصهٌذ اثشات ؾذ اؾكشاة دس قرَل
ًخنز اس ی ضد افسیدگ را هدًظی ییخیًد.
سٍص ٍ اثشات خَاة آٍس دس قَل ضت ّستین.
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 1.11ثب دس ًظش داضت ایٌىِ افسشدگی اسبسی اغلت ػالین اؾكشاة سا پیچیذُ هی وٌرذ ،وبسوٌربى خرذهبت غرحی ثبیرذ
استفبدُ اص ؾذ افسشدگی ّب سا هذًظش ثتیشًذ .هطخع ضذُ وِ ثؼؿی ؾذ افسشدگی ّبی سِ حلمِ ای اایوی پرشاهیي،
ولَهیپشاهیي ٍ اًتبگًَیست ّبی اًتخبثی جزة هجذد سشٍتًَیي 3ثشای تذاٍی هشیؿبى ثب اؾكشاة هٌتطش ثِ تٌْبیی یرب
ثِ ّوشاُ افسشدگی هَثش هی ثبضٌذ .ؾذ افسشدگی ّب هوىي است ثب دٍصّبی اٍلیِ تجَیض ضًَذ ٍ سرپ ترذاٍی سا ثرِ
دٍصّبی ؾذ افسشدگی ًبسهل افضایص دّین .جَاة ثِ تذاٍی ثبیذ ثؼذ اص ضص ّفتِ اسصیبثی ضَد.

 1تدايی طًالوی مدت با بىسيدیازپیه َا
 1.1ثٌضٍدیبصپیي ّب ًجبیذ ثیص اص ّ 4فتِ اداهِ پیذا وٌٌذ ،صیشا استفبدُ قَالًی هوىي است ثبػث ٍاثسرتتی ٍ ػالیرن ترشن
ضَد .قَل تذاٍی ثبیذ ثب هشیؽ دسهیبى گزاضتِ ضَد ٍ یه جلسِ پیتیشی ثبیذ پیطبپیص ثشای دٍثربسُ اسصیربثی ورشدى
اؾكشاة ٍ التَّبی خَاة دس ًظش گشفتِ ضَد.
 1.1وبسوٌبى خذهبت غحی ثبیذ ثٌضٍدیبصپیي ّب سا ثِ تذسیج وبّص دٌّذ .اگش ػالین اؾكشاة ٌَّص ٍجَد داسًذ ،یه تذاٍی
آصهبیطی ثب یه ؾذ افسشدگی هوىي است تجَیض ضَد .ؾذ افسشدگی ّب هؼوَالً ثؼذ اص چٌذ ّفتِ ػالین سا تسىیي هی
دٌّذ ،ثؼذ اص ایي وِ ثْجَدی حبغل ضذ ،تذاٍی ثبیذ تب  6الی  8هبُ دیتش اداهِ پیذا وٌذ ترب اص ػرَد هشیؿری جلرَگیشی
ضَد.

1

Zopiclone
Zolpidem
3
)Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI
2
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فػل ضطن :دٍاّبی هَسد استفبدُ دس اختالل اؾكشاة هٌتطش ٍ اختالالت خَاة

 1ريش مصرف بىسيدیازپیه َا
 1.1ثٌضٍدیبصپیي ّب ثبیذ ثب پبییي تشیي دٍص دس حذالل دٍسُ صهبًی هوىي تجَیض ضًَذ .دیبصپبم هوىي است دس دٍصّربی فوری
 2هلیتشاهی یه تب سِ ثبس دس سٍص تب دٍصّبی فوی  5-10هلیتشام دٍ ثبس دس سٍص دادُ ضَد .دٍصّبی پبییٌتش اص ایي ػوَهربً
دس اقفبل ٍ ًَجَاًبى تَغیِ هی ضَد.
 1.1ثِ هشیؿبى ثبیذ تَغیِ ضَد ٌّتبهی وِ اص ثٌضٍدیبصپیي ّب استفبدُ هی وٌٌذ دسیَسی ًىٌٌذ یب ثب هبضیي آالت وبس ًىٌٌذ.
 1.1وبسوٌبى خذهبت غحی ًجبیذ دٍ یب چٌذ ثٌضٍدیبصپیي سا ّوضهبى تجَیض ًوبیٌذ.
 1.1وبسوٌبى خذهبت غحی ثبیذ اص تجَیض ثٌضٍدیبصپیي ّب دس افشاد هستؼذ ثِ اػتیبد خَدداسی وٌٌذ.
 1.1وبسوٌبى خذهبت غحی ًجبیذ ثٌضٍدیبصپیي ّب سا دس هشیؿبى هػبة ثِ ػذم وفبیِ تٌفسی تجَیض وٌٌذ.

 1عًارض جاوبی بىسيدیازپیه َا
 1.1خَاة آلَدگی ،تسىیي ٍ ؾؼف ػؿلی ضبیؼتشیي ػَاسؼ جبًجی هػشف ثٌضٍدیبصپیي ّب هی ثبضذ .تبثیشات ووترش ضربیغ
ػجبستٌذ اص :سشگیجِ ،سشدسد ،گیجی ،افسشدگی ،دی آستشیب ،تغییشات دس لزت ثشدى ،تشهَس ،هطرىالت ثیٌربیی ،احتجربس
ادساس یب ثی اختیبسی ادساسی ،اختالالت هؼذی هؼبیی ،تغییشات دس تشضح ثضاق دّي ٍ 1اَهٌضیب .اگش هشیؽ دچربس ثیخرَاثی،
تسىیي ٍ ؾؼف ػؿلی ضَد ،وبسوٌبى خذهبت غحی هوىي است دٍص سا ثرِ اًرذاصُ  1/3وربّص دٌّرذ؛ الصم ًیسرت
هشیؽ ثشای اجشای ایي وبّص دٍص ثِ هؼبیٌِ خبًِ داوتش هشاجؼِ وٌذ.
 1.1وبسوٌبى خذهبت غحی ثبیذ ثِ خبقش داضتِ ثبضٌذ وِ ػَاهل خكش ثشای ٍاثستتی ػجبستٌرذ اص :دٍص ثربال ،هػرشف هرذاٍم
دٍا ،استفبدُ اص ثٌضٍدیبصپیي ّبی ثب ًیوِ ػوش وَتبُ ،هػشف ثٌضٍدیبصپیي ّب دس افشاد هسرتؼذ اػتیربد یرب آًْربیی ورِ یره
تبسیخچِ اص ٍاثستتی ثِ الىَل یب دٍا داسًذ.
 1.1لكغ ًبگْبًی ثٌضٍدیبصپیي ّب هیتَاًذ ثبػث یه سٌذسٍم ضَد وِ ثرِ ٍسریلِ اؾركشاة ،افسرشدگی ،هطرىل دس توشورض،
ثیخَاثی ،سشدسد ،سشگیجٍِ ،صٍص دس گَش ،اص دست دادى اضتْب ،تشهَس ،تؼشیك صیبد ،تحشیه پزیشی ،تطَضبت ادساوی اص
لجیل حسبسیت صیبد ثِ تحشیه ّبی فیضیىی ،ثػشی ٍ سوؼی ٍ هضُ غیش قجیؼی دس دّي ،استفشاؽ ،تَْع ،وشهپ ّربی
ثكٌی ،تپص للتّ ،بیپشتٌطي سیستَلیه خفیف ،تىیىبسدی ٍ ّبیپَتٌطي ٍؾؼیتی.
 1.1ػالین تشن ثٌضٍدیبصپیي ّب هؼوَالً دس قی چٌذ سبػت ثؼذ اص تشن یه ثٌضٍدیبصپیي وَتربُ اثرش ضرشٍع هری ضرَد ،اهرب
هوىي است ثؼذ اص سِ ّفتِ ثؼذ لكغ یه ثٌضٍدیبصپیي قَالًی اثش ضشٍع ًطَد .ثش قشف ضذى ایي ػالین هوىي اسرت
سٍصّب ٍ یب هبُ ّب قَل ثىطذ .ثِ ًظش هی سسذ ٍاثستتی ایجبد
سٌدرٍم تیک یٌزٍدینزپخي ّن هوکي اس ًخینز ضذُ تَسف ثٌضٍدیبصپیي ّبی وَتبُ ٍ قرَالًی اثرش ثرِ لحربل
ویفی هطبثِ ّن ثبضذ اگش چِ ػالین ترشن هوىري اسرت دس
یِ تداٍی ػالهت وب دایتِ ینید.
ثٌضٍدیبصپیي ّبی وَتبُ اثش ضذیذتش ثبضذ .تبثیشات ثبصگطتی ًیرض
Changes in salivation
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6

تذاٍی دٍایی اختالالت سٍاًی دس هشالجت ّبی غحی اٍلیِ

ثب احتوبل ثیطتشی دس ثٌضٍدیبصپیي ّبی وَتبُ اثش سخ هیذّذ.

 3اُيرديز بىسيدیازپیه َا
ً 3.1تبیج اٍُسدٍص ثٌضٍدیبصپیي ػوَهبً هكلَة هی ثبضذ هتش ایٌىِ دٍاّبی دیتشی اص لجیل الىَل ،اًتی سبیىَتیه ّرب ٍ ؾرذ
افسشدگی ّب ّوضهبى هػشف ضذُ ثبضذ.
 3.1سویت ثٌضٍدیبصپیي ثب ًمع سشیغ دس َّضیبسی 1هشتجف است .یه ٍؾؼیت ضجیِ خَاة 2وِ دس آى هشیؽ سا هی ترَاى
ثِ قَس هَلت ثِ ٍسیلِ تحشیه هٌبست ثیذاس وشد ثِ قَس ولی المب هی ضَد .سشوَة تٌفسی هؼورَالً اًرذن اسرت یرب
ٍجَد ًذاسد ٍ ،سشػت ٍ سیتن للجی دس غیبة اًَوسی ٍ یب ّبیپَتٌطي ضذیذ ًبسهل ثبلی هی هبًذ.
 3.1اگش ثِ اٍُسدٍص ثٌضٍدیبصپیي هطىَن ّستیذ ،اسجبع ثِ یه هشوض قجی تَغیِ هی ضَد.

 3جمعیت مریضان خاص

6

 3.1وبسوٌبى خذهبت غحی ثبیذ ثٌضٍدیبصپیي ّب سا دس وبّالى یب هشیؿبى ًبتَاى وِ هستؼذ ایجبد ػَاسؼ جبًجی ّسرتٌذ ثرب
احتیبـ تجَیض وٌٌذ .افشادی وِ هػبة ثِ اختالل ػولىشد وجذ ٍ ولیِ هی ثبضٌذ هوىي است ًیبص ثِ وربّص دٍص داضرتِ
ثبضٌذ .هػشف ثٌضٍدیبصپیي ّب ثبیذ دس ًمرع ضرذیذ در هیینّالى ٍ نًْیینی هییِ هشییکالت هبیییدی ٍ
وجذی اجتٌبة ضَد .هػشف قَالًی هرذت هوىري
هلخَی دارًد ،هنرهٌینى میدهنت ی ینیید دٍا را
است دهبً صهیٌِ ای سا دس هشیؿربى وبّرل ثرذتش
نّستِ ییٍع هیدُ ٍ نّستِ اداهِ دٌّد.
وٌذ.
 3.1ثٌضٍدیبصپیي ّب سا جشیبى حبهلتی ًجبیذ هػشف ضًَذ .وبسوٌبى خذهبت غحی ثبیذ ثِ صًبى دس سي حبهلتی تَغیِ وٌٌرذ
وِ اگش هی خَاٌّذ حبهلِ ضًَذ یب هطىَن ّستٌذ وِ حبهلِ ّستٌذ ثٌضٍدیبصپیي ّب سا لكغ وٌٌذ .استفبدُ اص ثٌضٍدیربصپیي
ّب دس جشیبى سِ هبِّ اٍل ثب اًَهبلی هبدسصادی دس اقفبل هشتجف هی ثبضذ .هػشف آًْب دس سِ هبِّ سَم هوىي است ثرب
ػالین تشن اقفبل اسٌذسٍم اقفبل ًشم 3هشتجف ثبضذ .ثٌضٍدیبصپیي ّب ًجبیذ ثِ هبدساى ضیشدُ دادُ ضَد.

 3مداخالت ديایی بالقًٌ مرتبط
الکًل ي بىسيدیازپیه َا .تسىیي  %20-30افضایص هی یبثذ.
کلًزاپیه ي بىسيدیازپیه َا .تسىیي ٍ ّبیپَتٌطي افضایص هی یبثذ.
لًيديپا ي بىسيدیازپیه َا .تبثیش لٍَدٍپب وبّص هی یبثذ.

1

Rapid impairment of consciousness
Sleep-like state
3
Floppy infant syndrome
2
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فػل ضطن :دٍاّبی هَسد استفبدُ دس اختالل اؾكشاة هٌتطش ٍ اختالالت خَاة

 13دياَای اساسی برای اضطراب مىتشر ي اختالالت خًاب
دیازپام
ديز شريع کىىدٌ 10-20 :هلیتشام سٍصاًِ خَساوی
ديز تدايی 10-20 :هلیتشام سٍصاًِ خَساوی
ثشای وٌتشل سشیغ ػالین ضذیذ 2-10:هلیتشام ٍسیذی یب ػؿلی ،وِ دس غرَست ًیربص ثؼرذ اص  3-4سربػت تىرشاس
هیطَد.
عًارض جاوبی شایع :خَاة آلَدگی ،تسرىیي ،ؾرؼف ػؿررلی .دیبصپربم هیتَاًرذ تربثیشات ًبخَاسرتِ ای ثرش
دسیَسی دس افشاد سبلن ثتزاسد.
تاثیرات واخًاستٍ جدی :سشگیجِ ،سشدسد ،گیجی ،افسشدگی ،دی آسترشی ،تغییرش دس لرزت ثرشدى ،تشهرَس،
اختالالت دیذاسی ،احتجبس یب ثی اختیبسی ادساسی ،اختالالت هؼذی هؼبیی ،تغییشات دس تشضح ثضاق ٍ اهٌضیب .ثؼؿری
هشیؿبى هوىي است یه تْیج تٌبلؿی 1سا تجشثِ وٌٌذ وِ هوىي اسرت هٌجرش ثرِ خػرَهت ،خطرًَت ٍ ػرذم
ثبصداسی 2ضَد .یشلبى ،اختالالت خًَی ٍ ػى الؼول ّبی حسبسیتی ثبال ثِ ًذست گرضاسش ضرذُ اًرذ .سرشوَة
تٌفسی ٍ ّبیپَتٌطي گبّتبّی ثب دٍصّبی ثبال ٍ سٍش هػشف تضسیمی سخ هیذّذ.
لیست مدل : WHOتبثلیت 2هلیتشاهی ،تبثلیت  5هلیتشاهی.

6

Paradoxical excitation
Disinhibition
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1
2

فصـل هفتم
دواهای مورد استفاده در اختالالت وسواسی اجباری1و محالت پانيک

2

 .1تعطیف اذتالل ٍؾَاؾی اجثاضی ٍ حوالت پاًیک
 .2اضظیاتی اتتسایی ٍ پالى ّای تساٍی اٍلیِ
 .3تساٍی کَتاُ هست تا يس افؿطزگی ّا
 .4تساٍی زضاظ هست تا يس افؿطزگی ّا
ً .5حَُ ههطف يس افؿطزگی ّا
 .6عَاضو جاًثی يس افؿطزگی ّا
 .7اٍُضزٍظ يس افؿطزگی ّا
 .8جوعیت هطیًاى ذال
 .9تساذالت زٍایی تالقَُ
 .11زٍاّای اؾاؾی تطای اذتالالت ٍؾَاؾی اجثاضی ٍ پاًیک

 1تعریف اختالل يسًاسی جبری ي حمالت پاویک
ٍ 1.1یػگی انلی اذتالل ٍؾَاؾی اجثاضی افکاض ٍؾَاؾی تاظگكت کٌٌسُ ٍ اعوال اجثاضی هی تاقس .افکاض ٍؾَاؾی ،عقایدس،
تهاٍیط یا تکاًِّ 3ایی ّؿتٌس کِ تاضّا ٍ تاضّا تِ قکل کلیكِ ایٍ 5اضز شّي هطیى هی قدًَس .نًْدا تقطیثداه تدِ َدَض
حاتتی پطیكاى کٌٌسُ ّؿتٌس ٍ هطیى اغلة تِ ََض ًاهَفق ؾعی زاضز تا زض تطاتط نًْا هقاٍهت کٌس .تا ایي حدال ،نًْدا تدِ
عٌَاى افکاض ذَز فطز قٌاذتِ هی قًَس حتی تا ٍجددَز ایٌکدِ نًْدا اغلدة غیدط اضازی ٍ هتٌدا ىّ 4ؿدتٌس .اعودال یدا
تكدطیفات اجثداضی ضفتداضّای کلیكِ ای ّؿتٌس کِ تاضّا ٍ تاضّا تکطاض هی قًَس .نًْا شاتاه لصت ترف ًیؿدتٌس ٍ لعٍهداه
ّن تِ اًجام کاضّای هفیس ذتن ًوی قًَس .عولکطز نًْا جلَگیطی اظ تعًی حَازث شٌّی ًاذَقایٌس هی تاقس کِ اغلدة
قاهل نسهِ ضؾاًسى تِ زیگطاى تَؾٍ هطیى هی تاقس کِ ٍی هی تطؾس اگط ایي اعوال یا تكدطیفات ضا اًجدام ًسّدس،
ضخ هی زٌّس .هعوَالاه هطیى زض هی یاتس کِ ایي اعوال تی هعٌا ٍ تی احط ّؿتٌس ٍ تالـ ّای هکطضی اًجام هیسّس تدا
زض تطاتط نًْا هقاٍهت کٌس .ايُطاب تقطیثاه تِ ََض حاتت ٍجَز زاضز .اگط زض تطاتط اعودال اجثداضی هقاٍهدت ندَضت گیدطز
ايُطاب تستط هی قَز.

Stereotyped form
Repugnant
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1

5

2

)Obsessive Compulsive Disorder (OCD
Panic attacks
3
Impulse

7

تساٍی زٍایی اذتالالت ضٍاًی زض هطا ثت ّای نحی اٍلیِ

 1.1عالین قایع زض اذتالالت ٍؾَاؾی اجثاضی عثاضتٌس اظً :گطاًی اظ نلَزگی ّودطاُ تدا تكدطیفات قؿتكدَ هتعا دة نى یدا
ًگطاًی زض هَضز ذَز ٍ زیگطاى ّوطاُ تا تكطیفات چک کطزى .اکخط هطیًاى هی پصیطًس کدِ ایدي افکداض ٍ اعودال غیدط
هٌُقی اًس.
ٍ 1.1یػگی انلی اذتالل پاًیک حوالت عَز کٌٌسُ ايُطاب قسیس (پاًیک) اؾت ،کِ تِ ّیچ هَ عیت یا قدطایٍ هحیُدی
ذانی هحسٍز ًوی قَز ٍ تٌاتطایي غیط اتل پیف تیٌی اؾتّ .واًٌس ؾایط اذتالالت ايُطاب ،عالین قایع عثاضتٌدس اظ
قطٍع ًاگْاًی تپف لة ،زضز ؾیٌِ ،احؿاؼ ذفِ قسى ،ؾطگیجِ ٍ هؿد ٍا عیت .1اغلة یک تطؼ اظ هطگ حاًَیدِ ،اظ
زؾت زازى کٌتطل یا زیَاًِ قسى ًیع ٍجَز زاضز .اگط هطیى زض ظهاى قطٍع حوالت ههاب تِ یک اذدتالل افؿدطزگی
اؾت ،اذتالل پاًیک ًثایس تِ عٌَاى تكریم انلی گصاقتِ قَز؛ زض چٌیي قطایُی حوالت پاًیک احتودااله حاًَیدِ تدِ
افؿطزگی هی تاقٌس .هطیًاى تیي حوالت پاًیکً ،گطاًی ّای پایساضی زض هَضز زاقتي یک حولِ پاًیک زیگط اظ ذدَز
ًكاى هی زٌّس ٍ زض هَضز عَا ة چٌیي حوالتی تؿیاض ًگطاى هی تاقٌس.
 1.1اذتالالت ٍؾَاؾی اجثاضی ٍ حوالت پاًیک اغلة تیي اٍاذط ًَجَاًی ٍ اٍاؾٍ زِّ  33ظًدسگی قدطٍع هدی قدًَس .زض
کكَض ّای غطتی قیَع هطیًی زض ََل ظًسگی  %3-1اؾت .زض حالیکِ اذتالل ٍؾَاؾی اجثاضی تدِ َدَض تطاتدط تدیي
هطزاى ٍ ظًاى تَظیع قسُ اؾت ،حوالت پاًیک زض ظًاى قایع تط هی تاقسّ .ط زٍ اذتالل تا کاّف عولکطز اجتوداعی ٍ
یا قغلی زض زضاظ هست هطتثٍ هی تاقٌس.

 1ارزیابی ابتدایی ي پالن َای تدايی ايلیٍ
 1.1کاضکٌاى ذسهات نحی اظ ؾَاالت ذانی تطای قٌاؾایی ٍجَز ٍؾَاؼ ّا (نیا قوا افکاض ًاذَقاًیسی زاضیس کِ هکدطض ها
زض شّي قوا ٍاضز هی قًَس حتی اگط قوا نًْا ضا ًوی ذَاّیس؟) ٍ اجثاضّا (نیا قوا تایس کاضّایی ضا تاضّدا ٍ تاضّدا اًجدام
زّیس حتی اگط هایل تِ اًجام نًْا ًوی تاقیس؟) اؾتفازُ هی کٌٌس.

7

 1.1تساٍی اٍلیِ اذتالالت ٍؾَاؾی -اجثاضی ٍ پاًیک هوکي اؾت تط هثٌای هساذالت غیط زٍایی تِ قدوَل تدساٍی ّدای
قٌاذتی ضفتاضی تاقس .کاضکٌاى ذسهات نحی هوکي اؾدت تدا زض ً دط زاقدت تطجیحدات هدطیى ،قدست هطیًدی،
کَهَضتیسیتی ،هطیًی ّای َثدی ّوعهداى ،ؾدَ
مداخالت روانشناختی از قبیل تداوی های شناختی
ههطف هَاز ٍ تاضیرچِ تساٍی ّای ثلدی ،اهکداى
رفتاری در مریضان با اختالالت وسواسی اجباری و اجطای یک هساذلِ ضٍاًكٌاذتی ضا تدا هدطیى هدَضز
پانیک موثر می باشند.
تحج طاض زٌّس.
 1.1اگط تساٍی قٌاذتی ضفتاضی اتل اجطا ًوی تاقس ،نهَظـ ٍ تساٍی حوایتی ذدال هوکدي اؾدت اضاشدِ قدَز .کاضکٌداى
ذسهات نحی تایس تِ ذاَط زاقتِ تاقٌس کِ گَـ زازى ّوسالًِ ،اَویٌاى تركی ٍ ضاٌّوایی هوکي اؾدت تدِ تداحیط
هخثتی تط ؾالهت شٌّی هطیى تگصاضز .اَالعات زض هَضز اتیَلَغی ،عَاهل ذُط ٍ زٍضُ َثیعدی اذدتالل پاًیدک تایدس
تطای هطیًاى ٍ اعًای ذاًَازُ ٍی اضاشِ قًَس.

Derealization
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فهل ّفتن :زٍاّای هَضز اؾتفازُ زض اذتالالت ٍؾَاؾی جثطی ٍ حوالت پاًیک

 1تدايی کًتاٌ مدت با ضد افسردگی َا
 1.1تساٍی قٌاذتی ضفتاضی تساٍی ذٍ اٍل اؾت .اگط هطیًاى تِ ایي هساذالت جَاب ًوی زٌّس یا اگط هساذالت قدٌاذتی
ضفتاضی اتل اجطا ًوی تاقٌس ،کاضکٌاى ذسهات نحی هوکي اؾدت تجدَیع یدک اًتاگًَیؿدت اًترداتی جدصب هجدسز
ؾطٍتًَیي ضا هس ً ط تگیطًس .توام اًتاگًَیؿت ّای اًتراتی جصب هجسز ؾطٍتًَیي احتوااله تِ ََض تطاتط هَحط هی تاقٌس.
 1.1تط اؾاؼ  WHO EMLزٍای اؾاؾی تطای اذتالالت پاًیک ٍ ٍؾَاؾی اجثاضی کلَهیپطاهیي اؾت.
 1.1کلَهیپطاهیي ضا زض اتتسا تا زٍظ ّای پاییي تجَیع هی کٌٌس ٍ ؾپؽ نى ضا تِ زٍظ ّای ًاضهل يس افؿدطزگی ّدا افدعایف
هی زٌّس .جَاب تساٍی تایس تعس اظ ّ 11فتِ اضظیاتی قَز .اگط ّیچ پیكطفتی تعس اظ ّ 11فتِ زیسُ ًكس ،کاضکٌاى ذدسهات
نحی هوکي اؾت اهکاى افعایف زٍظ ضا تا هطیى زض هیاى تگصاضًس .زض افدطازی کدِ تدا ٍجدَز افدعایف زٍظ پیكدطفتی
حانل ًوی کٌٌس ،تغییط تِ یک يس افؿطزگی زیگط هوکي اؾت هسً ط گطفتِ قَز.
 1.1تٌعٍزیاظپیي ّا زٍاّای ذٍ زٍم زض تساٍی زٍایی اذتالل پاًیک هی تاقٌس .اگطچِ تٌعٍزیاظپیي ّا تا تْثدَزی چكدوگیط
زض ّفتِ ّای اٍل تساٍی هطتثٍ تاقٌس ٍلی ایجاز تحول 1فَایس ََالًی هست نًْا ضا هحسٍز هدی کٌدس .عالیدن پاًیدک
هوکي اؾت تعس اظ ُع تٌعٍزیاظپیي ّا تِ ؾطعت تاظگطزز .تٌعٍزیاظپیي ّا هعوَاله زض افطاز تا عالیدن ٍؾَاؾدی اجثداضی
اؾتُثاب ًساضًس .کاضکٌاى ذسهات نحی تایس تساًٌس کِ اؾتفازُ اظ تٌعٍزیاظپیي ّا تحت کٌتطل تیي الوللدی هدی تاقدٌس ٍ
هوکي اؾت تحت کٌتطل هلی ًیع تاقٌس.
 1.3عالٍُ تط تساٍی زٍایی ٍ یا هساذالت قٌاذتی ضفتاضی ،کاضکٌاى ذسهات نحی هوکي اؾت حوایت ّدای ضٍاًكدٌاذتی
ضا تِ ٍؾیلِ َطح ضیعی جلؿات پیگیطی تا فَانل هٌ ن فطاّن ؾاظًس .ایي اهط هوکي اؾت تِ ایجاز یک ضاتُدِ ذدَب
تیي هطیى ٍ کاضکي ذسهات نحی ٍ ًیع پیَؾتگی تساٍی کوک کٌس کِ هی تَاًس تِ ََض هَحطی تط ًتایج تلٌدس هدست
اذتالل تاحیط تگصاضز.
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 1تدايی بلىد مدت با ضد افسردگی َا
 1.1کاضکٌاى ذسهات نحی تایس ،احتوال تساٍی تلٌس هست تا يس افؿطزگی ضا تطای یک ؾال تا هطیى زض هیاى تگصاضًدس .زض
ََل ایي هست هوکي اؾت زٍظ تساٍی تا  %43زٍظ اپیعٍز حاز کاّف یاتسٌّ .گاهی کِ تساٍی ُع قَز ،عالین تدط
هوکي اؾت ظاّط قًَس.
 1.1اگط تٌعٍزیاظپیي ّا تجَیع قسُ اًسً ،ثایس نًْا ضا تیف اظ ّ 5فتِ ازاهِ زاز ،ظیدطا اؾدتفازُ تلٌدس هدست نًْدا هوکدي اؾدت
ٍاتؿتگی ٍ عالین تط ضا القا کٌس .کاضکٌاى ذسهات نحی تایس تؿیاض نّؿتِ ٍ تسضیجی تٌعٍزیاظپیي ّا ضا ُع کٌٌس.

 3ريش مصرف ضد افسردگی َا
 3.1کاضکٌاى ذسهات نحی ًثایس زٍ یا چٌس يس افؿطزگی ضا تِ ََض ّوعهاى تجَیع ًوایٌس.
Tolerance
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تساٍی زٍایی اذتالالت ضٍاًی زض هطا ثت ّای نحی اٍلیِ

 3.1کلَهیپطاهیي هوکي اؾت زض زٍظّای هٌقؿن زازُ قَز ٍلی تِ ذاَط ایٌکِ ایي زٍا ًیوِ عوط َدَالًی زاضز ضغیدن ّدای
یک تاض زض ضٍظ ّن هٌاؾة ّؿتٌس کِ هعوَاله زض قة زازُ هی قًَس.
 3.1تغییط اظ یک يس افؿطزگی تِ زیگطی تایس تا احتیاٌ نَضت گیطز .کاضکٌاى ذسهات نحی تایس تِ تدسضیج زٍظ اٍلدیي زٍا
ضا کاّف زٌّس زض حالیکِ زٍظ زٍای زیگط ضا افعایف هی زٌّس.

 6عًارض جاوبی ضد افسردگی َا
 6.1ترف زٍاّای هَضز اؾتفازُ زض اذتالالت افؿطزگی ضا تثیٌیس.

 7اُيرديز ضد افسردگی َا
 7.1ترف زٍاّای هَضز اؾتفازُ زض اذتالالت افؿطزگی ضا تثیٌیس.

 8جمعیت مریضان خاص
 8.1ترف زٍاّای هَضز اؾتفازُ زض اذتالالت افؿطزگی ضا تثیٌیس.

 9تداخالت ديایی بالقًٌ مرتبط
 9.1ترف زٍاّای هَضز اؾتفازُ زض اذتالالت افؿطزگی ضا تثیٌیس.

 11دياَای اساسی برای اختالالت يسًاسی اجباری ي پاویک

7

کلًمیپرامیه
ديز شريع کىىدٌ 13-14 :هلیگطام ضٍظاًِ ذَضاکی
ديز تدايی 143-133 :هلیگطام ضٍظاًِ ذَضاکی
عًارض جاوبی شایع :ذكکی زّي ،ثًیت ،احتثاؼ ازضاض ،تاضی زیس ٍ هكکالتی زض تُداتق ،افدعایف فكداض
زاذل چكن ،افعایف زهای تسى ،ذَاب نلَزگی ٍ افعایف اقتْا تدا افدعایف ٍظى .عدَاضو جداًثی لثدی ٍعدایی
هوکي اؾت قاهل ّایپَتٌكي ٍيعیتی ٍ تکیکاضزی قَز .ؾطزضز ،تطهَض ٍ اتاکؿی ًیع گعاضـ قسُ اًس.
عًارض جدی :کاًفیَغى یا زلیطیَم ،هاًیا یا ّایپَهاًیا ،تكَقات ضفتداضی ،اذدتالل عولکدطز جٌؿدی ،تغییدط زض
غل ت ّای ٌس ذَىّ ،ایپًَاتطهیا هطتثٍ تا تطقح ًاهتٌاؾة َّضهَى اًتی زیَضتیک
 :WHO EMLکپؿَل  13هلیگطاهی ،کپؿَل  14هلیگطاهی.1

زض تاظاضّای افغاًؿتاى تِ نَضت تاتلیت ّای  14 ٍ 13هلیگطاهی ًیع ٍجَز زاضز .هتطجن
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فصـل هشتم
دواهای مورد استفاده در وابستگی به الکول و مواد مـخذّر
 .1زؼزیف ٚاتغسٍی ت ٝاِىٛٔ ٚ َٛاد ٔخذر
 .2ارسیاتی اتسذایی  ٚخالٖ ٞای زذاٚی اِٚیٝ
 .3زذاٚی وٛزأ ٜذذ (ٚاتغسٍی ت ٝاِى ٚ َٛززن آٖ)
 .4زذاٚی وٛزأ ٜذذ (ٚاتغسٍی تٛٔ ٝاد ٔخذر  ٚززن آٟ٘ا)
 .5زذاٚی دراس ٔذذ
٘ .6ح ٜٛاغزای زذاٚی ٞا
 .7ػٛارك غا٘ثی
 .8اُٚردٚس
 .9غٕؼیر ٔزیناٖ خاؿ
 .11زذاخالذ دٚایی تاِمٔ ٜٛززثو
 .11دٚاٞای اعاعی تزای ٚاتغسٍی تٛٔ ٝاد ٔخذر

 1تعریف يابستگی بٍ الکًل ي مًاد مخذر
 1.1اس تیٗ اخسالالذ ٘اؽی اس ٔقزف ٔٛاد رٚاٖ ٌزداٖ ،عٙذرٚ ْٚاتغسٍی ،اخسالالذ زاضیزاذ حاد (ٔغمٕٔٛیر ٚ 1اُٚردٚس)ٚ ،
ٚمؼیر ززن ٔٛاد ،ؽایغ ززیٗ ؽزایو وّیٙیىی ٞغسٙذ و٘ ٝیاس ت ٝزذاٚی دٚایی دار٘ذ .دیمذٌا ٜایمٗ تخمؼ ٔحمذٚد تمٝ
ٚاتغسٍی  ٚززن اِىٛٔ ٚ َٛاد ٔخذر ٔی تاؽذ.
 1.2افيالح "عٙذرٚ ْٚاتغسٍی " 2ت ٝدعس ٝای اس خذیذٞ ٜای رفساری ،ؽٙاخسی  ٚفیشیِٛٛصیه ٌفسٔ ٝمی ؽمٛد وم ٝتؼمذ اس
ٔقزف ٔىزر ٔٛاد ایػاد ٔی ؽٛد  ٚت ٝفٛرذ زیدیه ػثارزٙذ اس :زٕایمُ لمٛی تمٔ ٝقمزف ٔمٛاد ،دؽمٛاری در وٙسمزَ
ٔقزف آٖ  ٚافزار تٔ ٝقزف آٖ تا ٚغٛد ػٛالة ٔنز آٖ ،دادٖ تیؾسزیٗ اِٛٚیر تمٔ ٝقمزف ٔمٛاد ٘غمثر تم ٝعمایز
فؼاِیر ٞا  ٚزؼٟذاذ ،افشایؼ زحُٕ ٌ ٚاٞی  ٓٞیه ٚمؼیر فیشیىی ٘اؽی اس ززن ٔٛاد.
 1.3افيالح " ٚمؼیر ززن " 3تٌ ٝزٞٚی اس ػالیٓ تا اؽىاَ ٔسغیز  ٚؽذذ ٞای ٔسفاٚذ ٌفسٔ ٝمی ؽمٛد وم ٝتما زمزن
وأُ یا ٘غثی یه ٔاد ٜتؼذ اس ٔقزف ٔىزر ٔ ٚؼٕٛالً ىٛال٘ی  ٚیا دٚس تاالی آٖ ٔاد ٜر ٔی دٞذٚ .ممؼیر زمزن در

1

Intoxication
Dependence syndrome
3
Withdrawal state
2
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زذاٚی دٚایی اخسالالذ رٚا٘ی در ٔزالثر ٞای فحی اِٚیٝ

ٚاتغسٍی اِىٔ َٛؼٕٛالً تا ػالیٓ سیز ظاٞز ٔی ؽٛد :زؼزیك ،ززٔٛر ،اعسفزاؽ  ٚزٟٛع ،افمشایؼ فؾمار خم ،ٖٛزىیىماردی،
اميزاب  ٚتیمزاری ،اؽسیاق داؽسٗ تٔ ٝقزف اِى ،َٛتیخٛاتی .و ٝایٗ ػالیٓ تا زؾٙػاذ  ٚیا دِیزی ْٛززٔٙظ 1خیچیمذٜ
زز ٔی ؽ٘ٛذ .سٔاٖ ززن اِى َٛؤ ٝؼٕٛالً خظ اس  24-48عاػر تؼذ اس ليغ ٔقزف وأُ یا ٘غثی اِى َٛر ٔیذٞمذ،
تٔ ٝذذ ٌ ٚ 1-3اٞی زا  5-7رٚس ىٔ َٛی وؾذٚ .مؼیر ززن در ٚاتغسٍی تٛٔ ٝاد ٔخمذر تما ػالیمٓ سیمز ٔؾمخـ
ٔیؾٛد :خٕیاس ٜوؾیذٖ ،آتزیشػ اس چؾٓ ٞا ،زؼزیك ،زحزیه خذیزی ،ززٔمٛر ،اعمٟاَِ ،مزسػ ،وزٔمح ٞما  ٚدردٞمای
ػنّی ،افشایؼ فؾار خ ٚ ٖٛافشایؼ مزتاٖ لّة ؤ ٝی زٛا٘ذ زا  7-10رٚس ى َٛتىؾذ.
ٚ 1.4اتغسٍی ت ٝاِى َٛؽایغ اعر  ٚزمزیثاً  %6.5اس ٔزداٖ  %1.5 ٚاس س٘اٖ را ٔساضز ٔی عاسد .ایٗ ٚاتغسٍی ٔؼٕٛالً در اٚایمُ
واّٞی ر ٔی دٞذ ،أا ٔی زٛا٘ذ در ٞز عٙی ت ٝد٘ثاَ ٔٛاغٔ ٟٝىزر ٔ ٚذا ْٚتا ٘ٛؽمیذ٘ی ٞمای اِىمِٛی ر دٞمذ .ایمٗ
ٚاتغسٍی ػٕذزاً ٔزداٖ را ٔساضز ٔی عاسد و٘ ٝؾا٘ ٝزفاٚذ ٞای غٙغیسی در اٍِٞٛای ٘ٛؽیذٖ اِى َٛتیٗ ٔمزداٖ  ٚس٘ماٖ
در فزٞ ًٙٞای ٔسفاٚذ ٔی تاؽذ .ؽیٛع ٚاتغسٍی ت ٝاِى َٛدر وؾٛر ٞای ٔخسّف تز اعاط اٍِٞٛای ٔقمزف اِىمَٛ
ٔسفاٚذ اعر ِٚی در تؼنی اس وؾٛر ٞا ؽیٛع ٔ12اٚ ٝٞاتغسٍی اِى َٛتمیٗ ٔمزداٖ واٞمُ تم ٝا٘مذاس %10-15 ٜتماال
ٔیثاؽذ.
ٚ 1.5اتغسٍی تٛٔ ٝاد ٔخذر تؼذ اس یه دٚرٔ ٜقزف ٔٙظٓ ایٗ ٔٛاد ایػماد ٔمی ؽمٛد ،وم ٝیمه ؽمزه السْ تمزای ایػماد
ٚاتغسٍی تٛٔ ٝاد ٔخذر ٔی تاؽذ ِٚی ؽزه وافی ٘یغرٛٔ .اد ؽایغ تزای ٚاتغسٍی ٔخذر ٞیزٚئیٗ ٔ ٚخذرٞای دٚایمی
ٔی تاؽٙذ .تزای ت ٝحذاوطز رعا٘ذٖ اضز ٔخذرٞا آٟ٘ا را ت ٝفٛرذ داخُ ٚریذی زشریك ٔی وٙٙمذ ،أما آٟ٘ما را ٔمی زمٛاٖ
اعسٙؾاق وزد  ٚیا ت ٝفٛرذ خٛراوی ٘یش ٔقزف وزدٔ .یشاٖ ٔزي ٔ ٚیز ٔقزف وٙٙذٌاٖ ٞیزٚئیٗ حسی تذ ٖٚدر ٘ظمز
داؽر ٔزي ٔ ٚیز ٔززثو تا  ٚ HIVدیٍز ٔزینی ٞای ػف٘ٛی خ٘ٛی ٔطُ ٞدازایسیظ  13 ،C ٚ Bتزاتز تیؾسز اس ٔسٛعمو
ٔزي ٔ ٚیز در ٌز ٜٚعٙی ٔؾات ٝخٛد ٔمی تاؽمذ.
در بعضی کشىرٌا تزریق ٌرقئونرم ئوق ى %33-25

ایٗ افشایؼ در ٔزي ٔ ٚیز ػٕذزاً ٘اؽی اس اُٚردٚس

ئئگ ٌا در ئئدان کاٌل جىان ئی باشد.

ٔخمذر ٔممی تاؽممذ  ٚتم ٝد٘ثمماَ آٖ ٔممزي ٞممای
غیزىثیؼی لزار دارد .ؽیٛع ٔ12اٚ ٝٞاتغسٍی تمٝ

ٔٛاد ٔخذر در غٕؼیر ٞای وأ ُٞؼٕٛالً اس  %0.5تیؾسز ٕ٘ی ؽٛد.
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 2ارزیابی ابتذایی ي پالن َای تذايی ايلیٍ
 2.1در غٕؼیر ٞایی وٛ٘ ٝؽیذٖ اِىٛ٘ ٚ َٛؽیذ٘ی ٞای اِىِٛی یه فز ًٙٞخذیزفس ٝؽذ ٜاعر ،اس زٕاْ ٔزیناٖ تایمذ در
ٔٛرد ٔقزف اِى َٛخزعیذ ٜؽٛد .اس عٛاالذ سیز ٔی زٛا٘یذ اعسفاد ٜوٙیذ" :چٙذ تار ازفاق افساد ٜو ٝدر یه ٔٛلمغ ؽمؼ
٘ٛؽیذ٘ی اِىِٛی یا تیؾسز اِىٔ َٛقزف وزد ٜتاؽیذ؟" ٞذف ایٗ غزتاٍِزی ؽٙاعایی ٔزینا٘ی اعر و ٝدر خيز تاالی
اخسالالذ ٔقزف اِىٞ َٛغسٙذ زا ٔٛرد تزرعی ٞای زؾخیقی  ٚزذاٚی تیؾسز لزار ٌیز٘ذ.

Delirium Termens
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فقُ ٞؾسٓ :دٚاٞای ٔٛرد اعسفاد ٜدر ٚاتغسٍی ت ٝاِىٛٔ ٚ َٛاد ٔخذر

 2.2در ٔزاوش خذٔاذ فحی ؤ ٝقزف ٔٛاد ؽایغ اعر یا تزای ؽىایاذ فؼّی ای ؤ ٝقمزف ٔمٛاد یمه ػأمُ زغمزیغ
وٙٙذ ٜؽایغ ٔحغٛب ٔی ؽمٛد ،اس زٕماْ ٔزینماٖ تایمذ در ٔمٛرد ٔقمزف ٔمٛاد عمٛاَ ؽمٛد یما تما اتشارٞمایی ٔا٘ٙمذ
 WHO-ASSIST1زحر غزتاٍِزی تزای ٔقزف ٔٛاد لزار ٌیز٘ذ.
 2.3زؾخیـ اخسالالذ ٔقزف ٔٛاد تایذ تز خای ٝزاریخچٔ ،ٝؼایٙاذ  ٚتزرعی ٞای ٔخسّف ٌذاؽس ٝؽٛد .زاریخچٔ ٝقمزف
ٔٛاد تایذ عيح  ٚاٍِٛی ٔقزف اِى ،َٛآعیة ٞای تاِمٚ ٚ ٜٛالؼی ٘اؽی اس ٔقزف ٔٛاد  ٚتافر سٔی ٝٙای ومٔ ٝقمزف
ٔٛاد در آٖ ر داد ٜاعر را ٔٛرد تزرعی لزار دٞذ .واروٙاٖ خذٔاذ فحی ٕٔىٗ اعر عميح خيمز آعمیة ٘اؽمی اس
ٔقزف اِى َٛرا ت ٝفٛرذ ػذدی ا٘ذاسٌ ٜیزی وٙٙذ  ٚزؼییٗ وٙٙذ و ٝآیا اخسالَ عٛء ٔقزف ٔٛاد ٚغمٛد دارد یما خیمز.
ٔؼایٙاذ فیشیىی تایذ زاضیزاذ ٔغٕٔٛیر حاد یا ززن ٔٛاد ٘ ٚیش اضزاذ ٔقزف ٔشٔٗ ٔٛاد  ٚرٚػ ٔقزف (ٔا٘ٙمذ غمای
عٛسٖ)  ٚؽزایو ٕٞشٔاٖ را چه وٙٙذ .واروٙاٖ خذٔاذ فحی در فٛرذ أىاٖ تایذ آعیة ت ٝارٌماٖ ٞما وم ٝزٛعمو
ٔٛاد ایػاد ؽذ ٜا٘ذ را غغسػ ٛوٙٙذ .ایٗ ٔؼایٙاذ ؽأُ زغر ٞایی تزای زؼییٗ ٚغٛد ٔٛاد در ادرار  ٚدیٍز ٔایؼاذ تمذٖ
٘یش ٔی ؽ٘ٛذ.
 2.4واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایذ زاریخچ ٝىثی فزد را ت ٝفٛرذ غیز لناٚزی  ٚغیمز ٔماتّم ٝای تزرعمی وٙٙمذ .زاریخچمٝ
ٔقزف ٔٛاد تایذ عيح  ٚاٍِٛی ٔقزف ٔٛاد ،سٔی ٝٙای و ٝدر آٖ ٔقمزف ٔمٛاد ر ٔیذٞمذ ،فمذٔازی وم ٝدر ٘سیػمٝ
ٔقزف ٔٛاد ایػاد ٔی ؽ٘ٛذ ،دیذٌأ ٜزیل در ٔٛرد ٔقزف ٔٛاد (ت ٝؽٕ َٛاٍ٘یشٞ ٜایؼ تزای ادأمٔ ٝقمزف ٔمٛاد ٚ
اٍ٘یشٞ ٜایؼ تزای زغییز اٍِٞٛای ٔقزف ٔٛادػ) ٘ ٚیش زالػ ٞای لثّی اػ تزای زغییز اٍِٞٛای ٔقزف ٔمٛادػ را
تزرعی وٙذ.
ٔ 2.5زیناٖ تا ٚاتغسٍی تٛٔ ٝاد ٔخذر  ٚاِىٕٔ َٛىٗ اعر دیٍز ٔٛاد رٚاٖ ٌزداٖ ٔا٘ٙذ تٙشٚدیاسخیٗ ٞما یما چمزط را ٘یمش
ٔقزف وٙٙذ ،آٟ٘ا ٔؼٕٛالً ٚاتغسٍی ت ٝزٙثاو٘ ٛیش دار٘ذ .تغیار مزٚری اعر و ٝػال ٜٚتز ٌزفسٗ زاریخچٔ ٝقمزف ٔمٛاد
ٔخذر یا اِىٔ ،َٛقزف دیٍز ٔٛاد را ٘یش تزرعی وٙیٓٔ ،خقٛفاً سٔا٘ی و ٝزذاٚی ٞمای دٚایمی تم ٝؽمٕٔ َٛسمادٚ ٖٚ
تٛخزٛ٘ٚرفیٗ تزای ٔزیل ىزح ریشی ؽذ ٜا٘ذ .سیزا زذاخُ ایٗ زذاٚی ٞا تا دیٍز ٔٛاد ٔی زٛا٘ذ تاػص عمزوٛب زٙفغمی
ؽٛد.
ٔ 2.6زیناٖ تا اخسالالذ ٔقزف ٔٛاد ٕٔىٗ اعر دچار دیٍز اخسالالذ رٚا٘ی ٘یش تاؽٙذ .واروٙاٖ خذٔاذ فمحی تایمذ تمٝ
د٘ثاَ ایٗ اخسالالذ تاؽٙذ  ٚراتي ٝآٟ٘ا تا اخسالَ ٔقزف ٔٛاد را تزرعی وٙٙذ.
 2.7واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایذ ٞز ٌ ٝ٘ٛؽزایو ىثی  ٚرٚا٘ی ٕٞشٔاٖ را زؾخیـ دٙٞذ .در تؼنی ٔٛلؼیمر ٞمأ ،قمزف
ٔٛاد ٕٔىٗ اعر در غٛاب ت ٝتؼنی ؽزایو درد٘ان فٛرذ ٌیزد.
 2.8زؾخیـ ٔقمزف آعمیة سای اِىم َٛیما ٔمٛاد
ٔخمممذر ٘یاسٔٙمممذ ا٘ػممماْ المممذأازی اس عمممٛی
ٔسخققیٗ خذٔاذ فحی ٔی تاؽذ ،أا زمذاٚی
ٞای دٚایی ارائ ٝؽذ ٜدر ایٙػا زٟٙا تمزای زمذاٚی

ئئیضان با اختالالت ئصئف ئىاد در خطئ باالی
ئصاب شدن بً یک سئی از اختالالت طبی و روانی

ئی باشهد.
1

)Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST
(خزٚص ٜای و ٝزٛعو ٌزٚج تیٗ إِّّی ٔحممیٗ عٛء ٔقزف ٔٛاد تزای عاسٔاٖ فحی غٟاٖ ایػاد ؽذ ٜوٞ ٝذف آٖ وؾف  ٚادار ٜعٛء ٔقزف ٔٛاد ٔ ٚؾىالذ
ٚاتغس ٝت ٝآٖ در عيح ٔزالثر ٞای اِٚیٔ ٝی تاؽذٔ .سزغٓ)
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زذاٚی دٚایی اخسالالذ رٚا٘ی در ٔزالثر ٞای فحی اِٚیٝ

ٚاتغسٍی ت ٝاِى َٛیا ٔٛاد ٔخذر ،زذاٚی ٚمؼیر ٞای ززن  ٚتؼنی ؽزایو وّیٙیىی ایػاد ؽذ ٜزٛعو ٔٛاد ٔی تاؽذ.

 3تذايی کًتاٌ مذت (کىترل ترک الکوًل ،سوىذري يرویکوٍ کًرسواکً  1ي
تجًیس ديا برای پیشگیری از عًد يابستگی بٍ الکًل)
 3.1واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایذ ت ٝخاىز داؽس ٝتاؽٙذ و ٝافزاد تا ٚاتغسٍی ت ٝاِىمٔ َٛؼٕمٛال تاسٌؾمر تم ٝعميٛح خماییٗ
ٔقزف اِى َٛرا تغیار دؽٛار  ٚعخر ٔی یاتٙذ  ٚحسی آٖ عيٛح خاییٗ ٔقزف ٘یش ٔیسٛا٘ٙذ ت ٝآعیة ارٌماٖ ٞما (ٔطمُ
ٔغش  ٚوثذ) خسٓ ؽ٘ٛذ .تٕٞ ٝیٗ دِیُ ٞذف ٔا اس زذاٚی ٚاتغسٍی ت ٝاِى َٛتایذ رعمیذٖ ٔقمزف آٖ تم ٝعميح فمفز
تاؽذ.
 ٕٝٞ 3.2افزاد ٚاتغس ٝت ٝاِى َٛػالیٓ ززن اِى َٛرا زػزتٕ٘ ٝی وٙٙذ .تغیاری اس آٟ٘ا زٟٙما ػالیمٓ زمزن خفیفمی اس لثیمُ
اميزاب ،تیخٛاتی ،عزدرد  ٚتیمزاری را زػزتٔ ٝی وٙٙذ و ٝتذ٘ ٖٚیاس ت ٝدٚا تزىزف ٔی ؽ٘ٛذ .اس عمٛی دیٍمز تؼنمی
افزاد اميزاب ؽذیذ ،تیمزاری ،تیخٛاتی ،عزدرد ،ززٔٛر ،زؼزیك ،زىیىماردیٞ ،اخیززٙؾمٗ  ٚتزعمأاذ ،زؾمٙع  ٚدِیزیمْٛ
(دِیزی ْٛززٔٙظ) را زػزتٔ ٝی وٙٙذ .افزادی و ٝت ٝاحسٕاَ تیؾسزی ػالیٓ ؽذیذ ززن را زػزتٔ ٝیىٙٙذ آٟ٘مایی ٞغمسٙذ
ؤ ٝمادیز تیؾسزی اس اِى َٛرا ٔقزف ٔی وٙٙذ ٔطالً تیؼ اس ٌ 100زْ اِى َٛدر رٚس ،در ٌذؽس ٝاخیشٚد ٞای چٙذٌا٘م ٝاس
ززن اِىم َٛداؽمس ٝا٘مذ ،تم ٝىمٛر ٕٞشٔماٖ
تٙشٚدیاسخیٗ ٞا یا دیٍز ٔٛاد زغىیٗ دٙٞمذ ٜرا بهابئ گزارش ٌا ،دلرئیىم تئئهس تداوی نشدي تقا %30
ٔقزف وزد ٜا٘مذ  ٚیما ٔزینمی ٞمای ىثمی
ئئگ و ئرئ دارد.
ٕٞشٔاٖ دار٘ذ.
3.3تٙشٚدیاسخیٗ ٞا زذاٚی افّی تزای ززن اِىٞ َٛغسٙذ .آٟ٘ا تزای  5رٚس تؼذ اس ليغ اِى َٛاعسفادٔ ٜمی ؽم٘ٛذ ،دٚس ٞمای
آٖ تغسٍی ت ٝؽذذ عٙذر ْٚززن دارد ،آٟ٘ا ٘اراحسی ٔ ٚؾىالذ ٘اؽی اس ززن اِىٔ َٛا٘ٙذ زؾٙع ٚدِیزیم ْٛرا وماٞؼ
ٔیذٙٞذ .تٙشٚدیاسخیٗ ٞای ىٛال٘ی اضز اس لثیُ دیاسخاْ ت ٝتٙشٚدیاسخیٗ ٞای وٛزا ٜاضز ززغیح دادٔ ٜی ؽ٘ٛذ.

8

 3.4افزاد ٔثسال تٚ ٝاتغسٍی ٔسٛعو  ٚخفیف اِىٔ َٛی زٛا٘ٙذ در خا٘ ٝاِى َٛرا ززن وٙٙمذ .در ایمٗ ؽمزایو ٔزینماٖ تایمذ
ّٔ 5-20یٍزاْ دیاسخاْ ع ٝزا چٟار تار در رٚس ،تغس ٝت ٝؽذذ عٙذر ْٚززن دریافمر وٙٙمذ  ٚعمدظ آٖ را در ىمی 4-5
رٚس ت ٝففز واٞؼ دٙٞذٔ .زینا٘ی و٘ ٝیاسٔٙذ دٚس ٞای تاالزز دیاسخاْ ٞغسٙذ تایذ در یه ٔزوش تغمسزی زحمر زمذاٚی
لزار ٌیز٘ذ .ت ٝخاىز خٛزا٘ؾیُ عٛء ٔقزف اس تٙشٚدیاسخیٗ ٞا ،آٟ٘ا ٘ثایذ تزای تیؼ اس یه ٞفس ٝادأ ٝخیمذا وٙٙمذ .زػمٛیش
اِٚی٘ ٝثایذ تیؼ اس ّٔ 40یٍزاْ در رٚس تاؽذٍٔ ،ز ایٙىٔ ٝزیل ػمالیٓ ززن تغمیار ؽذیذی را زػزت ٝوزد ٜاعمر  ٚدٚس
ٞای تاالی تٙشٚدیاسخیٗ ٞا را ٔیسٛا٘ذ زحُٕ وٙذ.
3.5در ٔزاوش تغسزیٔ ،ی زٛاٖ تٔ ٝزیناٖ ٞز  1-2عاػر ّٔ 20یٍزاْ داد زا سٔا٘ی ؤ ٝزیل آراْ ؽٛد  ٚا٘مذوی زغمىیٗ
یاتذ .دٚس ٞای داد ٜؽذ ٜرا تایذ در ىی  4-7رٚس آیٙذ ٜواٞؼ داد .اعمسفاد ٜتمیؼ اس ّٔ 120یٍمزاْ دیاسخماْ در یمه 24
عاػر ٘یاسٔٙذ ٘ظارذ یه ٔسخقـ در خزٚع ٝزذاٚی اخسالالذ ٔقزف اِىٔ َٛی تاؽذ.

Wernicke-Korsokoff syndrome
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فقُ ٞؾسٓ :دٚاٞای ٔٛرد اعسفاد ٜدر ٚاتغسٍی ت ٝاِىٛٔ ٚ َٛاد ٔخذر

 3.6واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایذ وٕثٛدٞای زغذیٛی  ٚاِىسزِٚیسی ٔزیل را زقحیح وٙٙذ .ایمٗ ومار ٔؼٕمٛالً ػثارزغمر اس:
ّٔ 100یٍزاْ زیأیٗ 1ػنّی ت ٝفٛرذ رٚسا٘ ٝتزای  5رٚس و ٝت ٝد٘ثاَ آٖ ّٔ 100یٍزاْ خٛراوی ت ٝفٛرذ رٚسا٘م ٝدادٜ
ٔی ؽٛد؛ خٛزاؽیٓ خٛراوی ،ززویثاذ ٍٔٙیشیٓ  ٚسیٙه ٘یش در ىی عٙذر ْٚززن تایذ داد ٜؽ٘ٛذ.
ٔ3.7زیناٖ تایذ در یه ٔحیو تا زحزیىاذ ا٘ذن لزار داد ٜؽٛد (ٔطال ٔحیيی آراْ تا ٘ٛر ا٘ذن)  ٚت ٝا٘ذاس ٜوافی آب تمذٖ
ٚی زأیٗ ٌزددٔ .زیناٖ ٘ثایذ لثُ اس زیأیٗ ،دوغسزٚس دریافر وٙٙذ.
3.8واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایذ ت ٝخاىز داؽس ٝتاؽٙذ و ٝا٘غفاِٛخازی ٚر٘یى-ٝوٛرعاوٛف ؽمایغ اعمر ٕٞ ٚیؾم ٝتما ززیماد
والعیه ازاوغیٌ ،یػی  ٚافسّٕٛخّضی 2ظاٞز ٕ٘ی ؽٛد؛ ٞز ٌ ٝ٘ٛزغییمز در ٚممؼیر رٚا٘می ،ازاوغمی ،افسّٕمٛخّضی یما
زؾٛؽاذ حافظ ٝتایذ خیؾاخیؼ ا٘غفاِٛخازی ٚر٘یى-ٝوٛرعاوٛف در ٘ظز ٌزفس ٝؽٛد .واروٙماٖ خمذٔاذ فمحی تایمذ تما
ا٘فیٛصٖ رلیك ؽذ ٜدٚسٞای تاالی زیأیٗ ع ٝتار در رٚس تزای د ٚرٚس ٔثسالیاٖ را زذاٚی وٙٙذ  ٚاٌز ٞز ٌ٘ٛم ٝغمٛاب تمٝ
زذاٚی دیذ ٜؽذ تزای  5رٚس دیٍز آٖ را ادأ ٝدٙٞذ.
 3.9دٚاٞای ٔخسّفی ٚغٛد دار٘ذ و ٝدر واٞؼ ػٛد ٚاتغسٍی ت ٝاِىٛٔ َٛضز ؽٙاخس ٝؽذ ٜا٘ذ و ٝػٕذ ٜززیٗ آٟ٘ا ػثارزٙمذ اس:
اوأدزٚعاذ ،3دیغِٛفیزاْ٘ ٚ 4اِسزٚوغاٖ .5ایٗ دٚاٞا در ِیغر ٔذَ  WHOتزای دٚاٞای اعاعی لزار ٘ذار٘ذ.
 3.11اوأدزٚعاذ ا٘سماَ در رعدسٛر ٞای ٌّٛزأاززصیه NMDA -را ٟ٘ی ٔی وٙمذ  ٚدر ا٘مذاسٞ ٜمای وٕسمز رعمدسٛر ٞمای
 GABAAرا زحزیه ٔیىٙذ وٞ ٝز د ٚایٗ خزٚعٞ ٝا در ٚاتغسٍی ت ٝاِى ٚ َٛززن اِى٘ َٛمؼ دار٘مذ .تم ٝایمٗ زززیمة
زقٛر ٔی ؽٛد و ٝاؽسیاق ٔززثو تا ٚاتغسٍی ت ٝاِى َٛواٞؼ ٔی یاتذ.
 3.11دیغِٛفیزاْ ػُٕ ا٘شایٓ اعِر اِذٞایذ دٞایذرٚص٘اس 6را ٟ٘ی ٔی وٙذ ،تٙاتزایٗ ٕٟٔسزیٗ ٔغیز ٔساتِٛیه اِى َٛرا ٔغمذٚد
ٔیىٙذ .اٌز اِىٔ َٛقزف ؽٛد ،عاخس ٝؽذٖ اعِر اِذٞایذ عٕی ٔٙػز ت ٝػىظ اِؼُٕ ٞای ٘اخٛؽایٙذی ٔا٘ٙمذ عمزدرد
ٞای ؽذیذ ،داغی فٛرذ ،7اعسفزاؽ ،دِثذی ،زىیىاردیٞ ،ایدٛزٙؾٗ٘ ،فظ زٍٙی ،زاری دیذ ،مؼف ٌ ٚیػی ٔمی ؽمٛد.
در ٔٛارد ؽذیذ ایٗ أز ٔی زٛا٘ذ وؾٙذ ٜتاؽذ ٔخقٛفاً در واٞالٖ  ٚآٟ٘ایی و ٝدچار ٔزینی ایغىٕیه لّة ٔیثاؽمٙذ.
آٌا ٜتٛدٖ اس ایٗ ػٛارك ٘اخٛاعس ٝؽذیذ تزای غٌّٛیزی اس ٔقزف اِى َٛدر تؼنی افزاد وافی اعر .در دیٍزاٖ اِٚمیٗ
زػزتٚ ٝاوٙؼ اِى-َٛدیغِٛفیزاْ اس ػٛد خیؾٍیزی ٔی وٙذٔ .زینا٘ی و ٝدٚتار ٜاِىٔ َٛقزف ٔمی وٙٙمذ دیغمِٛفیزاْ
خٛد را ليغ ٔی وٙٙذ ٘ ٚثایذ ٔقزف دیغِٛفیزاْ را اس عز تٍیز٘ذ ٍٔز ایٙىٔ ٝقزف اِى َٛرا ٔسٛلمف عماس٘ذ .زمذاٚی تما
دیغِٛفیزاْ تایذ زحر ٘ظارذ لزار داؽس ٝتاؽذ  ٚت ٝفٛرذ ٔٙظٓ ارسیاتی ؽٛد.
٘ 3.12اِسزٚوغاٖ یه آٌ٘ٛیغر تغیار لٛی ٔخذرٞا ٔی تاؽذ .زقٛر ٔی ؽٛد و ٓٞ ٝاس ىزیك واٞؼ اؽسیاق تمزای اِىمَٛ
 ٓٞ ٚواٞؼ ِذذ تزدٖ اس اِى َٛتٚ ٝاعي ٝرعدسٛر ٞای ٔخذر ػُٕ ٔی وٙذ٘ .اِسزٚوغاٖ ٔیسٛا٘ذ تاػص اعمسفزاؽ ؽمٛد،
اٌزچ ٝایٗ ػارم ٝتؼذ اس ٌذؽر ٞفس ٝا َٚزذاٚی تزىزف ٔی ؽٛد.
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Disolfiram
Facial flushing
Naltrexone
6
Acetaldehyde dehydrogenase
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Thiamine
Ophtalmoplegia
3
Acamprosate
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 4تذايی کًتاٌ مذت (تذايی ترک مًاد مخوذر ي غاواز توذايی وگوٍ دارووذٌ
غگًویست)1
 4.1اٞذاف زذاٚی ٚاتغسٍی تٛٔ ٝاد ٔخذر تیؾمسز ؽمأُ غّمٌٛیزی اس ٔؾمىالذ اغسٕماػی  ٚفمحی ٔمززثو تما ٔقمزف
ٔخذرٞای زػٛیش ٘ؾذ( ٜغیز لا٘٘ٛی)  ٚواٞؼ ٔقزف ٔخذرٞای زػٛیش ٘ؾذٔ ٜی تاؽذ.
ٛٔ 4.2ضزززیٗ زذاٚی دٚایی ٚاتغسٍی تٛٔ ٝاد ٔخذر زذاٚی ٍٟ٘ذار٘ذ ٜآٌ٘ٛیغر ٔخذر تا ٔساد ٖٚاعر و ٝزذاٚی ٍٟ٘ذار٘مذٜ
آٌ٘ٛیغر ٔخذر تا تٛخزٛ٘ٚرفیٗ در ٔززث ٝتؼذ اس ٔساد ٖٚلزار دارد .لثمُ اس ؽمزٚع زمذاٚی ٍٟ٘ذار٘مذ ٜآٌ٘ٛیغمر ٔخمذر،
ٔزیناٖ تایذ ٔٛرد ارسیاتی تزای زاییذ زؾخیـ ٚاتغسٍی تٛٔ ٝاد ٔخذر لزار ٌیز٘ذٌ .ذاؽمسٗ زؾمخیـ فمحیح تغمیار
ٔ ٟٓاعر سیزا زذاٚی ٍٟ٘ذار٘ذ ٜآٌ٘ٛیغر ٔخذر ٔیسٛا٘ذ ت ٝوغا٘ی وٚ ٝاتغس ٝتا ٔمٛاد ٔخمذر ٘یغمسٙذ ،آعمیة تزعما٘ذ.
زؾخیـ تایذ در اتسذا تز ٔثٙای یه زاریخچ ٝدلیك ٌذاؽس ٝؽٛد و ٝتٚ ٝعیّ ٝؽٛاٞذ تذعر آٔذ ٜاس ٔؼایٙماذ فیشیىمی،
ٔقاحثٞ ٝا  ٚیا دیٍز ٔٙاتغ زاییذ ؽذ ٜاعر.
 4.3ػالیٓ ززن ٔخذرٞا ؽأُ اعسفزاؽ ،وزٔح ٞای تيٙی ،وؾمؼ ػنمّی ،اعمدشْ /ا٘مثامماذ ػنمّی ،درد  ٚتیخمٛاتی
ٔیثاؽذ .ػالیٓ ٔؼٕٛال  32-72عاػر تؼذ اس آخزیٗ
تققداوی ندٍدارنققدي یگىنروقق ئرققدر ئصققئف ئققىاد ،دٚس ت ٝاٚظ خٛد ٔی رعٙذ .زمذاٚی زمزن ٔخمذرٞا
ؽذذ عٙذر ْٚززن را واٞؼ ٔیذٞذ ،چا٘ظ زمزن
فعالقر ٌای جهققایی و خطقئ انت ققا ایقدز را کقاٌ
وأُ ٔخذرٞا ٘ ٚیش آغاس ٌشیٞ ٝٙای زمذاٚی تؼمذی
ئردٌد.
را افشایؼ ٔی دٞذ.
 4.4تز اعاط  ،WHO EMLدٚای اعاعی تزای ٚاتغسٍی ٔخذر ٔساد ٚ ٖٚتٛخزٛ٘ٚرفیٗ اعر .ایٗ دٚاٞما را ٔمی زمٛاٖ ٞمٓ
تزای ززن ٔخذرٞا  ٓٞ ٚزذاٚی ٍٟ٘ذار٘ذ ٜاعسفاد ٜوزد .زذاٚی ٍٟ٘ذار٘ذ ٜتایذ در ززویمة تما خمذٔازی ارائم ٝؽمٛد ومٝ
ٔیسٛا٘ٙذ حٕایر رٚا٘ی اغسٕاػی را فزا ٓٞآٚر٘ذ.

8

ٔ 4.5ساد ٖٚتز اعاط وٛٙا٘غیٛٔ ٖٛاد ٔخذر زحر وٙسزَ تیٗ إِّّی ( )1961لزار دارد .تٛخزٛ٘ٚرفیٗ تمز اعماط وٛٙا٘غمیٖٛ
ٔٛاد رٚاٖ ٌزداٖ ( )1971زحر وٙسزَ تیٗ إِّّی لزار دارد .تٛرد تمیٗ إِّّمی وٙسمزَ ٔمٛاد ٔخمذر (ٔ )INCB2غموَٛ
٘ظارذ تز اغزای ٔؼاٞذٞ ٜای تیٗ إِّّی فٛق زٛعو دِٚر ٞا اعر .ایٗ تٛرد اس یه ىزف تز دعسزط تٛدٖ ایٗ ٔمٛاد
تزای اعسفادٞ ٜای ػّٕی  ٚىثی ٘ظارذ دارد  ٚاس عٛی دیٍز ٘ظارذ ٔیىٙذ زا ٔٙاتغ لا٘٘ٛی ایٗ ٔمٛاد تم ٝززافیمه غیمز
لا٘٘ٛی آٟ٘ا زثذیُ ٘ؾٛد.
 4.6واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایذ تٔ ٝزیناٖ در ٔٛرد خيز ٔغٕٔٛیر  ٚاُٚردٚس ٔززثو تا ٔقزف ٔسمادٞ ٖٚؾمذار دٙٞمذ .در
حاِیى ٝززن ٔخذرٞا ؽزایو زٟذیذ وٙٙذ ٜس٘ذٌی ٕ٘ی تاؽذِٚ ،ی ٔغٕٔٛیر ٔخذرٞا ٔی زٛا٘ذ ٔزٌثار تاؽذ.

Agonist maintenance treatment
)International Narcotics Control Board (INCB
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فقُ ٞؾسٓ :دٚاٞای ٔٛرد اعسفاد ٜدر ٚاتغسٍی ت ٝاِىٛٔ ٚ َٛاد ٔخذر

 5تذايی بلىذ مذت
ٔ 5.1ذذ ٔيّٛب زذاٚی تا اوأدزٚعاذ ،دیغِٛفیزاْ ٘ ٚاِسزٚوغاٖ ٘أؾخـ اعر .اعسفادٔ ٜذا ْٚایٗ دٚاٞما تایمذ تمز یمه
ٔثٙای فزدی زحر ارسیاتی لزار ٌیزد .در افزادی و ٝدر ززن ٔی تاؽٙذ دادٞ ٜای وٕی ٚغمٛد دارد وم ٝاس اعمسفاد ٜایمٗ
دٚاٞا تیؼ اس یه عاَ حٕایر وٙذ .در ٔماتُ ،آٖ ٞایی و ٝدٚتار ٜت ٝاِىٚ َٛاتغسٔ ٝی ؽ٘ٛذ ،را ٘ثایذ ت ٝػٛٙاٖ وغما٘ی
خٙذاؽر و ٝت ٝایٗ دٚاٞا غٛاب ٘ذاد ٜا٘ذ  ٚدر زالػ ٞای تؼذی تزای ززن اِى َٛتایذ ٔقزف دٚای خیؾٍیزی اس ػمٛد
ٔؾات ٝیا ٔسفاٚزی را ٔذ ٘ظز لزار داد.
ٔ 5.2ذذ ٔيّٛب زذاٚی ٍٟ٘ذار٘ذ ٜآٌ٘ٛیغر ٔخذر ٘أؾخـ اعرِٚ ،ی تایذ تزای ٔذذ ىٛال٘ی ادأ ٝیاتذ .زٛلف زمذاٚی
ٍٟ٘ذار٘ذ ٜآٌ٘ٛیغر ٔخذر تا خيز تاالی ػٛد  ٚاُٚردٚس  ٚسٔاٖ تٙذی زٛلف زذاٚی ٍٟ٘ذار٘ذ ٜآٌ٘ٛیغمر ٔخمذر ٔمززثو
اعر  ٚتایذ تز اعاط زفاٚذ ٞای فزد ت ٝفزد فٛرذ ٌیزد.
ٍٙٞ 5.3اْ زٛلف زذاٚی ٍٟ٘ذار٘ذ ٜآٌ٘ٛیغر ٔخذر ،واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایذ یه تز٘أ ٝا٘ؼياف خذیز وماٞؼ زمذریػی
دٚس ىزاحی وٙٙذ .ایٗ تز٘أ ٝتایذ ت ٝىٛر ٔٙظٓ ارسیاتی ؽذ ٚ ٜآٔادٌی ٔزیل تزای ززن وأُ در ٘ظز ٌزفس ٝؽٛد.
 5.4واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایذ ت ٝخاىز داؽس ٝتاؽٙذ ؤ ٝذاخالذ رٚا٘ی اغسٕاػی ٘مؼ ػٕذ ٜای در زذاٚی ٚاتغمسٍی تمٝ
اِىٔ ٚ َٛخذرٞا تاسی ٔی وٙٙذ .حٕایر اغسٕاػی اعاعی ؽأُ تزآٚرد ٜوزدٖ تغیاری اس ٘یاس ٞمای اغسٕماػی خافمی
اعر و ٝایٗ ٔزیناٖ ٕٔىٗ اعر داؽس ٝتاؽٙذ اس لثیُ٘ :یاس ت ٝعزخٙا ،ٜغذأ ،قاحثر وزدٖ ،زفزیح ،ؽمغُ ٔ ٚغماػذذ
ٞای حمٛلی .وؾف ٘یاسٞای رٚا٘ی اغسٕاػی ایٗ افزاد  ٚارغاع آٟ٘ا ت ٝخذٔازی و ٝدر غأؼ ٝتزای رفغ ایٗ ٘یاسٞما ٚغمٛد
دارد یىی اس ٘مؼ ٞای وّیذی وٕه ٞای رٚا٘ی اغسٕاػی ٔی تاؽذ.

 6ريش اجرا
 6.1تزای واٞالٖ  18-65عاَ و 60 ٝویٌّٛزْ یا تیؾسز دار٘ذ ،دٚس ؽزٚع وٙٙذ ٜاوأدزٚعاذ ّٔ 666یٍمزاْ عم ٝتمار در رٚس
اعر ،تزای واٞالٖ وٕسز اس  60ویٌّٛزْ ،دٚس ؽزٚع وٙٙذ ٜتایمذ تمّٔ 666 ٝیٍمزاْ (فمثح)ّٔ 333 ،یٍمزاْ (چاؽمر) ٚ
ّٔ333یٍزاْ (ؽة) واٞؼ یاتذ.
 6.2واروٙاٖ خذٔاذ فحی لثُ اس ؽزٚع زذاٚی تا دیغِٛفیزاْ تایذ ٔيٕوٗ ؽ٘ٛذ ؤ ٝزیل حذالُ تزای  24عماػر ٞمی
اِىِٛی ٘ٛٙؽیذ ٜاعر .دیغِٛفیزاْ تایذ ت ٝفٛرذ زه دٚس تا ّٔ 800یٍمزاْ در رٚس ا َٚآغماس ؽمٛد  ٚدر ىمی  5رٚس تمٝ
ّٔ 100-200یٍزاْ رٚسا٘ ٝواٞؼ یاتذٔ .زیل تایذ در ىی ٔذذ زذاٚی زٛعو یه ػن ٛخا٘ٛاد ٜیا وغی ومٔ ٝمزیل
را ت ٝخٛتی ٔی ؽٙاعذ زحر ٘ظارذ لزار ٌیزد.
٘ 6.3اِسزٚوغاٖ تؼذ اس عٓ سدایی تا یه دٚس اعسا٘ذارد ّٔ 50یٍزاْ رٚسا٘ ٝآغماس ٔی ؽٛد ،تا ایٗ حماَ دٚس ٞمای  25زما 100
ّٔیٍزاْ ٘یش ٔٛرد اعسفاد ٜلزار ٌزفس ٝا٘ذ .دٚس ٞای تاال ٕٔىٗ اعر ٔٙػز ت ٝفذٔاذ وثذی ؽ٘ٛذ.
 6.4واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایذ ت ٝخاىز داؽس ٝتاؽٙذ و ٝاعسفاد ٜاس ٔساد ٚ ٖٚتٛخزٛ٘ٚرفیٗ تزای ٚاتغسٍی تٔ ٝخمذر تایمذ در
ىی عٔ ٝا ٝٞا َٚیا زا سٔا٘ی ؤ ٝزیل زطثیر ؽٛد زحر ٘ظارذ لزار داؽس ٝتاؽذ .زٛسیغ رٚسا٘ٔ ٝؼٕٛالً زٛفیٔ ٝیؾٛد.
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 6.5واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایذ ٔساد ٖٚرا ت ٝفٛرذ ٔایغ خٛراوی زػٛیش وٙٙمذ٘ .ثایمذ زاتّیمر زػمٛیش ؽمٛد سیمزا تؼنمی
ٔزیناٖ ٕٔىٗ اعر آٟ٘ا را خزد وزد ٚ ٜت ٝىٛر ٘أٙاعثی آٟ٘ا را زشریك وٙٙذ.
 6.6واروٙاٖ خذٔاذ فحی ٕٔىٗ اعر در اتسذا ٔساد ٖٚرا در ٔحذٚدّٔ 10-20 ٜیٍزاْ رٚسا٘ ٝزػٛیش وٙٙذ و ٝایمٗ تغمسٍی
ت ٝعيح زحُٕ ٔزیل داردٔ .ؾاٞذٔ ٜزیناٖ  2-3عاػر تؼذ اس ٔقزف ٔساد ٖٚتٟسزیٗ ارسیاتی اس درغم ٝزحٕمُ تمٝ
ٔخذر را ٕٔىٗ ٔی عاسد .اٌز ٔزیناٖ ػالیٓ ززن ػٕذ ٜای  2-3عاػر تؼذ اس ٔقزف ٔساد ٖٚخٛد ٘ؾاٖ دٙٞذ ،خمظ
تایذ ّٔ 5-10یٍزاْ ٔساد ٖٚدیٍز ٘یش ت ٝآٟ٘ا داد ٜؽٛد  ٚدر دٚس رٚسا٘ ٝتؼذی آٟ٘ا ٘یش یه افشایؼ ٔسٙاعة فٛرذ ٌیمزد.
اٌز ٔزیناٖ تؼذ اس دٚس ٔساد ٖٚخٛد زغىیٗ یاتٙذ ،خظ دٚس رٚسا٘ ٝتؼذی ؽاٖ تایذ واٞؼ یاتذ ٔ ٚزیناٖ تایذ زما سٔما٘ی
و ٝزغىیٗ ٘یافس ٝا٘ذ زحر ٘ظمز تاؽمٙذ .افمشایؼ
دوز ٌای شئوع کههدي ئتادون باالتئ از  20ئلردقئام بایقد دٚس ٘ثایذ اس ّٔ 5-10یٍزاْ رٚسا٘مّٔ 30 ٚ ٝیٍمزاْ
با احتراط تجىیز شقىند زیقئا خطقئ ادوردوز و ئقئگ وجقىد در ٞفس ٝتیؾسز ؽٛد .زطثیر زمذاٚی ٔؼٕمٛالً در 6
ٞفس ٝفٛرذ ٔی ٌیزد ِٚی ٕٔىٗ اعمر تیؾمسز
دارد.
ى َٛتىؾذ .در زمذاٚی زمزن ٔخمذرٞا ،دٚس رٚس
ا َٚیىغاٖ اعر  ٚواٞؼ دٚس ٞا ىی ٞ 1-3فس ٝفٛرذ ٔیٍیزد.
 6.7اٌز یىی اس د ٚدٚس ٔساد ٖٚفزأٛػ ؽٛدٔ ،زیل ٔی زٛا٘ذ در ٕٞاٖ دٚس تالی تٕا٘ذ .اٌز ع ٝدٚس ٔسٛاِی فزأمٛػ ؽمٛد
دٚس تؼذی ٔساد ٖٚتایذ زا  %25واٞؼ یاتذ زا تا واٞؼ احسٕاِی در زحُٕ زياتك یاتذ .اٌمز ایمٗ دٚس تم ٝخمٛتی زحٕمُ
ؽٛد ،دٚس ٞا را ٔی زٛاٖ ت ٝعيٛح دٚس لثّی تاسٌزدا٘ذ .اٌز چٟار دٚس ٔسٛاِی فزأٛػ ؽٛد ،دٚس تؼذی تایذ  %50وماٞؼ
یاتذ زا تا واٞؼ تاِم ٜٛدر زحُٕ زياتك یاتذ .اٌز ایٗ دٚس ت ٝخٛتی زحُٕ ؽٛد ،دٚس ٞا را ٔمی زمٛاٖ ىمی چٙمذ رٚس تمٝ
عيح لثّی افشایؼ داد .اٌز تیؼ اس چٟار دٚس فزأٛػ ؽٛدٔ ،زیناٖ تایذ زذاٚی را اس عز آغاس وٙٙذ.
ٔ 6.8ساد ٖٚرا ٔیسٛاٖ تزای اوطز ٔزیناٖ ت ٝفٛرذ رٚسا٘ ٝاغزا وزد .در زمزیثاً  %20اس ٔزینمأٖ ،سماد ٖٚعمزیؼسز ٔسماتٛالیش
ؽذ ٚ ٜزاضیزاذ ٔخذر ضاتسی را در ىی  24عاػر تیٗ دٚس ٞا زِٛیذ ٕ٘ی وٙذ .در چٙیٗ ٔٛاردی ٔساد ٖٚرا ٔی زٛاٖ د ٚتار
در رٚس زػٛیش وزد  ٚدٚس را زمغیٓ تز د ٚوزدٍٙٞ .أی وٌ ٝزفسٗ دٚا دٚتار در رٚس دؽٛار اعر یا ٍٙٞأی وم ٝدٚس ٞمای
خاٍ٘ی تزای ٔزیل ٔٙاعة ٕ٘ی تاؽٙذ ،تایذ اس تٛخزٛ٘ٚرفیٗ ت ٝػٛٙاٖ یه زذاٚی غایٍشیٗ اعسفاد ٜوزد.

8

 6.9در ٔقزف وٙٙذٌاٖ ٞیزٚئیٗ ،واروٙاٖ خذٔاذ فحی ٕٔىٗ اعر در اتسذا ّٔ 8یٍزاْ تٛخز٘ٚمٛرفیٗ را در ٔزینما٘ی ومٝ
ػمالیٓ ززن را زػزتٔ ٝی وٙٙذ زػمٛیش وٙٙذ .اٌز ػالیٓ ززن ٚغٛد ٘ذاردّٔ 4 ،یٍزاْ تٛخزٛ٘ٚرفیٗ ٕٔىٗ اعمر زػمٛیش
ؽٛد .افشایؼ دٚس ٞا ٘ثایذ تیؾسز اسّٔ 2-4یٍزاْ در یه سٔاٖ تاؽٙذ  ٚحمذاوطز دٚس رٚسا٘ ٝزا ّٔ 32یٍزاْ ٔمی تاؽمذ .دٚس
ٍ٘مٟذار٘ذٔ ٜؼٕٛال در ٔحمذٚدّٔ 12-24 ٜیٍزاْ رٚسا٘ٔ ٝی تاؽذ.
 6.11تؼذ اس یه دٚر ٜرمایر تخؼ ؤ ٝیشاٖ دٚس زطثیر ؽذ ،زىزار دٚسٞای تٛخزٛ٘ٚرفیٗ ٕٔىٗ اعر ت ٝیه رٚس در ٔیماٖ
تا دٚتزاتز دٚس رٚسا٘ ٝزمّیُ یاتذ .تزای ٔطاَ ،یه ٔزیل و ٝتا دریافر دٚس رٚساّ٘ٔ 8 ٝیٍزأی زطثیر ؽذ ٜاعمر ٕٔىمٗ
اعر ّٔ 16یٍزاْ را یه رٚس در ٔیاٖ تٍیزد ت ٝىٛری و ٝدر رٚسٞای ٔیا٘ی ٞی دٚایی دریافر ٘ىٙذ .تا ایٗ ٚغمٛد ،دٚس
داد ٜؽذ ٜدر ٞز رٚس ٘ثایذ تیؾسز اس ّٔ 32یٍزاْ تاؽذ .در تؼنی ٔزیناٖ ،تؼذ اس ایٙى ٝیه دٚر ٜرمایر تخؼ اس زطثیمر
دٚا ایػاد ؽذ ،زىزار دٚسٞا ٕٔىٗ اعر ت ٝع ٝتار در ٞز ٞفس ٝزمّیُ یاتذ (تزای ٔطاَ دٚؽمٙث ،ٝچٟارؽمٙث ٚ ٝغٕؼم .)ٝدٚس
رٚس دٚؽٙث ٚ ٝچٟارؽٙث ٝتایذ دٚتزاتز دٚس رٚسا٘ ٝتاؽذ  ٚدٚس رٚس غٕؼ ٝتایذ ع ٝتزاتز دٚس رٚسا٘ ٝتاؽذ  ٚدر رٚسٞمای ٔیما٘ی
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ٞی دٚایی داد٘ ٜؾٛد .تا ایٗ حاَ ،دٚس داد ٜؽذ ٜدر ٞز رٚس ٘ثایذ اس ّٔ 32یٍزاْ تیؾسز تاؽذ در زذاٚی ززن ٔخمذرٞا تما
اعسفاد ٜاس تٛخزٛ٘ٚرفیٗ ،دٚس تؼذ اس ع ٝرٚس ٘خغر تایذ ٔؾات ٝزذاٚی ٍٟ٘ذار٘ذٔ ٜخذرٞا تاؽمذ  ٚتؼمذ اس آٖ تم ٝعمزػر
واٞؼ زذریػی یاتذ .یه تز٘أ ٝخیؾٟٙادی ٔیسٛا٘ذ ای ٍٝ٘ٛٙتاؽذ :رٚس أّ 6 َٚیٍزاْ ،رٚس د ٚ ْٚعّٔ 10+/-2 ْٛیٍمزاْ،
رٚس چٟارْ ّٔ 8 +/-2یٍزاْ ،رٚس خٙػٓ ّٔ 4یٍزاْ.
 6.11واروٙاٖ خذٔاذ فحی ٕٔىٗ اعر ٘یاس خیذا وٙٙذ و ٝتٛخزٛ٘ٚرفیٗ را تٔ ٝساد ٖٚزغییز دٙٞذٔ .سماد ٖٚتایمذ  24عماػر
تؼذ اس آخزیٗ دٚس تٛخزٛ٘ٚرفیٗ آغاس ؽٛدٍٙٞ .اْ آغاس ٔساد ٖٚاس دٚس ٞمای ّٔ 8یٍمزاْ رٚسا٘م ٚ ٝتماالزز تٛخز٘ٚمٛرفیٗ ،دٚس
ؽزٚع وٙٙذٔ ٜساد ٖٚتایذ ّٔ 30یٍزاْ رٚسا٘ ٝتاؽمذ .اس دٚس ٞمای ّٔ 4-8یٍمزاْ رٚسا٘م ٝتٛخز٘ٚمٛرفیٗ ،دٚس ؽمزٚع وٙٙمذٜ
ٔساد ٖٚتایذ ّٔ 20-30یٍزاْ رٚسا٘ ٝتاؽذ .تا دٚسٞای خاییٗ زز اس ّٔ 4یٍزاْ رٚسا٘ ٝتٛخزٛ٘ٚرفیٗ ،دٚس ؽزٚع وٙٙذٔ ٜسمادٖٚ
تایذ وٕسز اس ّٔ 20یٍزاْ تاؽذ.

 7عًارض جاوبی
 7.1ػٛارك غا٘ثی ٔززثو تا زمذاٚی اوأدزٚعماذ ػثارزٙمذ اس اعمٟاَ ،اعمسفزاؽ ،زٟمٛع ،درد تيٙمی ،خمارػٌٍٟ ،ما ٜراػ
ٔىِٛٛخاخٛالر٘ ،1ذرزاً ػىظ اِؼُٕ ٞای خٛعسی زاِٚیٛ٘ ،عاٖ در ِیثیذ.ٚ
 7.2ػىظ اِؼُٕ ٞای ٔززثو تا زذاٚی دیغِٛفیزاْ ػثارزٙذ اس خٛاب آِٛدٌی ،خغسٍی ،زٟٛع ،اعسفزاؽ ،زٙفظ تمذت ،ٛوماٞؼ
ِیثیذ٘ ،ٚذرزاً ػىظ اِؼُٕ ٞای عایىٛزیه ،درٔازیر آِزصیه٘ ،یٛریر ٔحیيی ،2آعیة حػزاذ وثذی.
7.3ػٛارك غا٘ثی ٔززثو تا زذاٚی ٘اِسزٚوغاٖ ػثارزٙذ اس زٟٛع ،اعسفزاؽ ،درد تيٙی ،امميزاب ،ػقمثی ؽمذٖٔ ،ؾمىالذ
خٛاب ،عزدرد ،واٞؼ ا٘زصی ،درد ػنالذ ٔ ٚفافُ ،تا ؽیٛع وٕسز اس دعر دادٖ اؽمسٟا ،اعمٟاَ ،لثنمیر ،افمشایؼ
زؾٍٙی ،درد عی ،ٝٙافشایؼ زؼزیك  ٚاؽه ریشػ ،زحزیه خذیزی ،عمزٌیػِ ،ٝمزسػ ،زماخیز در ا٘مشاَ ،راػٌ ،اٍٞماٜ
اخسالالذ ٚظیفٛی وثذ.
ٔ 7.4قزف ٔساد ٖٚتزای وغا٘ی و ٝفافّ QT ٝىٛال٘ی دار٘ذ یه ػأُ خيز اعرٕٞ .چٙمیٗ ٕٔىمٗ اعمر ٔسماد ٖٚتما
دٚاٞای ىٛال٘ی وٙٙذ QT ٜززویة ؽٛد  ٚاحسٕاَ ىٛال٘ی ؽذٖ  QTرا افشایؼ دٞذ .واروٙاٖ خمذٔاذ فمحی ٕٔىمٗ
اعر یه  ECGرا ت ٝػٛٙاٖ خو خای٘ ٚ 3ٝیش در ىی زذاٚی در افزاد تا دیٍز ػٛأُ خيمز تمزای ىمٛال٘ی ؽمذٖ  QTدر
٘ظز تٍیز٘ذ.
 7.5تٛخزٛ٘ٚرفیٗ ٕٔىٗ اعر تاػص زغییزاذ در ػّٕىزد وثذ در افزادی ؽٛد و ٝدچار اخسالَ وثذی ٞغسٙذٔ .ما٘یسٛر ومزدٖ
ػّٕىزد وثذی تایذ در افزاد در ٔؼزك خيز ٔذ ٘ظز ٌزفس ٝؽٛد.

1

Maculopapular rash
Pripheral neuritis
3
Baseline
2
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زذاٚی دٚایی اخسالالذ رٚا٘ی در ٔزالثر ٞای فحی اِٚیٝ

 8اُيرديز
 8.1واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایذ ت ٝخاىز داؽس ٝتاؽٙذ ؤ ٝساد٘ ٖٚثایذ تٔ ٝزینا٘ی و ٝػالیٓ ٔغٕٔٛیر را ٘ؾماٖ ٔیذٙٞمذ
داد ٜؽٛدٔ ،خقٛفاً ٔغٕٔٛیر ٘اؽی اس اِى ٚ َٛدیٍز دٚاٞای عمزوٛب وٙٙمذ .CNS ٜخيمز اُٚردٚس وؾمٙذٍٙٞ ٜمأی
افشایؼ ٔی یاتذ ؤ ٝساد ٖٚتا اِى َٛیا دیٍز دٚاٞای عزوٛب وٙٙذ ٜزٙفظ ززویة ؽٛد.
 8.2واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایذ در ٘ظز داؽس ٝتاؽٙذ و ٝتٛخزٛ٘ٚرفیٗ ٘ثایذ تزای ٔزینا٘ی وم ٝػالیمٓ ٔغمٕٔٛیر را ٘ؾماٖ
ٔیذٙٞذ ،زػٛیش ؽٛد ٔخقٛفاً ٔغٕٔٛیر ٞای ٘اؽی اس اِى َٛیا دیٍمز دٚاٞمای عمزوٛب وٙٙمذ .CNS ٜخيمز اُٚردٚس
وؾٙذٍٙٞ ٜأی و ٝتٛخزٛ٘ٚرفیٗ تا اِى َٛیا دیٍز دٚاٞای عزوٛب وٙٙذ ٜزٙفظ ززویة ٔمی ؽمٛد ،افمشایؼ ٔمی یاتمذ.
اُٚردٚس تٛخزٛ٘ٚرفیٗ ٔؼٕٛالً اس اُٚردٚس ٔساد ٖٚایٕٗ زز اعر.
8.3دٚس ٞای تاالی ٘اِسزٚوغاٖ ٔٙػز ت ٝززٔٛر ،زىیىاردی ،عزٌیػ ،ٝتیخٛاتی ،خغسٍی  ٚتیمزاری ٔیؾٛد .دٚس ٞای تماالی
٘اِسزٚوغاٖ تا افشایؼ ززا٘ظ أیٙاسٞای وثذی ٔززثو ٔی تاؽذ.
 8.4در ا٘ذوی اس ٔٛارد اُٚردٚس ،دٚسٞایی زا ٌ56زْ اوأدزٚعاذ (دٚس ٘ٛرٔاَ زمزیثاً دٌ ٚمزْ در رٚس اعمر) ػٕٔٛماً تم ٝخمٛتی
زحُٕ ؽذ ٜا٘ذ  ٚزٟٙا تاػص ایػاد اعٟاَ ؽذ ٜاعر.
ِ8.5سزصی ،ازاوغی ،زؾٙع  ٚؤٛا تؼذ اس خٛردٖ  2.5زا ٌ 3زْ دیغِٛفیزاْ در اىفاَ ر داد ٜاعر .خیؼ در آٔذ ایمٗ ػالیمٓ
ٕٔىٗ اعر زٟٛعِ ،سارصی ،زغزیغ زٙفظ ،زىیىاردی٘ ،اتٟٙػاری ٞای  ٚ EEGوسٛسیش تاؽذ.
 8.6دٚس ٞای تاالی تٛخزٛ٘ٚرفیٗ ٔٙػز ت ٝزغییزاذ ٔٛلسی در ززا٘ظ آٔیٙاسٞای وثذی ؽذ ٜاعر.

 9جمعیت مریضان خاص
 9.1اوأدزٚعاذ تایذ در افزاد تا اخسالالذ وثذی  ٚوّیٛی تا احسیاه ٔقزف ؽٛد.
 9.2اوأدزٚعاذ در افزاد حأّ ٚ ٝؽیزد ٜزٛفیٕ٘ ٝی ؽٛد.

8

 9.3دیغِٛفیزاْ در افزاد تا ٔزینی وز٘ٚزی لّة ،ػذْ وفای ٝلّثی ،زاریخچ ٝحٛادش ٔغشی اٚػی ٝایٞ ،ایدززٙؾمٗ ،عمایىٛس،
اخسالالذ ؽذیذ ؽخقیر  ٚخيز خٛدوؾی وٙسزاا٘ذیىؾٗ دارد.
٘ 9.4اِسزٚوغاٖ در افزاد تا ٞدازایسیظ حاد یا ػذْ وفای ٝوثذی وٙسزاا٘ذیىؾٗ دارد .واروٙاٖ خذٔاذ فحی تایمذ تما احسیماه
٘اِسزٚوغاٖ را در افزاد ٔثسال ت ٝاخسالالذ وثذی  ٚوّیٛی زػٛیش وٙٙذ .در فٛرذ أىاٖ ،زغر ٞمای ػّٕىمزد وثمذی
تایذ ت ٝفٛرذ رٚزیٗ اغزا ؽ٘ٛذ.
 9.5دیغِٛفیزاْ در افزاد حأّ ٚ ٝؽیزد ٜوٙسزاا٘ذیىؾٗ دارد.
٘ 9.6اِسزٚوغاٖ در افزاد حأّ ٚ ٝؽیزد ٜزٛفیٕ٘ ٝی ؽٛد.
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ٔ 9.7ساد ٚ ٖٚتٛخزٛ٘ٚرفیٗ ٘ثایذ در ٔزینا٘ی ػالیٓ زغىیٗ یا ٔغٕٔٛیر اس خٛد ٘ؾاٖ ٔیذٞذ ،زػٛیش ؽٛد سیزا خيمز اُٚردٚس
عِذازیٚ ٛغٛد دارد .خيزاذ ٔقزف ٔساد ٚ ٖٚتٛخزٛ٘ٚرفیٗ در ٔزیناٖ ٚاتغس ٝتٛٔ ٝاد ٔخذر ومٔ ٝىمزراً تما عمذازیٞٛایی
ٔا٘ٙذ اِى ٚ َٛتٙشٚدیاسخیٗ ٞا ٔغٕ ْٛؽذ ٜا٘ذ تایذ در ٔماتُ ٔشایای زذاٚی ٔٛرد تزرعی لزار ٌیزد.
ٔ 9.8ساتِٛیشْ  ٚحذف ٔساد ٚ ٖٚتٛخزٛ٘ٚرفیٗ ٕٔىٗ اعر زحر زاضیز اخسالالذ ػّٕىزد وثذی  ٚیا وّیٛی لزار ٌیز٘ذ وم ٝدر
چٙیٗ ٔٛاردی ٔمذار دٚس یا زؼذاد دٚس زػٛیش ؽذ ٜتایذ تغس ٝت ٝؽزایو واٞؼ یاتذ.
 9.9در ٔزیناٖ تا ػذْ وفای ٝزٙفغیٔ ،ساد ٚ ٖٚتٛخزٛ٘ٚرفیٗ ٕٔىٗ اعر زحزیه زٙفغی را واٞؼ دٙٞذ.
ٔ 9.11ساد ٚ ٖٚتٛخزٛ٘ٚرفیٗ را ٔی زٛاٖ در افزاد حأّ ٚ ٝؽیزد ٜاعسفاد ٜوزد.

 11عًارض جاوبی مرتبط
الکًل ي دیسًلفیرا  .تاال را تثیٙیذ.
يارفاریه ي دیسًلفیرا  .واٞؼ سٔاٖ خزٚززٔٚثیٗ.
دياَایی کٍ فاصلٍ  QTرا طًالوی میکىىذ ي متادين .افشایؼ خيز ىٛال٘ی ؽذٖ ٔ QTززثو تا اریسٕمی ٞمای
لّثی.
دياَای ضذ رترييیريس ي متادين .زغییز در عيٛح خالسٔایی ٔسماد ٚ ٖٚممذ رززٚٚیمزٚط ٞمإٔ .ىمٗ اعمر
زؼذیُ دٚس مزٚری تاؽذ.
دياَای ضذ رترييیريس ي بًپريوًرفیه .زغییز در عيٛح خالسٔایی تٛخزٛ٘ٚرفیٗ  ٚمذ رززٚٚیزٚط ٞإٔ .ىمٗ
اعر زؼذیُ دٚس مزٚری تاؽذ.

11دياَای اساسی برای يابستگی بٍ مًاد مخذر
متادين َیذريکلرایذ
ديز شريع کىىذٌ :دٚس ؽزٚع وٙٙذٔ ٜساد٘ ٖٚثایذ تیؼ اس ّٔ 20یٍزاْ در رٚس تاؽذ  ٚتایذ تمزای ٞمز ٔمزیل تمز
اعاط ؽذذ ٚاتغسٍی ،عيح زحُٕ ٘غثر تٔ ٝخذرٞا ،اعسفاد ٜاس دیٍز ٔٛاد رٚاٖ ٌزداٖ اس لثیُ تٙشٚدیماسخیٗ ٞما
یا اِى٘ ٚ َٛیش دیٍز ػٛأُ وّیٙیىی ٔززثو زؼییٗ ؽٛد.
ديز تذايیٍٙٞ :أی ؤ ٝؾخـ ؽذ دٚس ؽزٚع وٙٙذ ٜت ٝخٛتی زحُٕ ٔی ؽٛد ،دٚس ٔسماد ٖٚتایمذ تم ٝزمذریع
افشایؼ یاتذ زا سٔا٘ی ؤ ٝزیل راحر تاؽذ  ٚاس ٞیزٚئیٗ  ٚدیٍز ٔٛاد ٔخذر غیمز لما٘٘ٛی اعمسفاد٘ ٜىٙمذٔ .یمشاٖ
افشایؼ تایذ تا زٛغ ٝت٘ ٝیاسٞای فزدی زؼییٗ ؽٛد  ٚػٕٔٛاً ٘ثایذ عزیغ زز اس ّٔ10یٍزاْ در ٞمز چٙمذ رٚس تاؽمذ .تمٝ
ىٛر ٔسٛعو ،دٚسٞای ٍٟ٘ذار٘ذٔ ٜساد ٖٚدر ٔحذٚدّٔ 60 ٜیٍمزاْ زما ّٔ120یٍمزاْ رٚسا٘مٔ ٝمی تاؽمذ ومٌ ٝماٞی
دٚسٞای تاالزز ٘یاس اعر.
ترکیبات طًالوی اثر برای مریضان با تعُذ تذايی پاییه :دٚس آسٔایؾی ّٔ 12.5یٍزاْ ػنمّی ،تؼمذ 7
رٚس ّٔ 12.5-25یٍزاْ ػنّی ٞز ٞ 3-4فس .ٝاس دٚس ّٔ 50یٍزاْ ػنّی ٞز ٞ 3-4فس ٝفزازز ٘زٚیذ.
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8

زذاٚی دٚایی اخسالالذ رٚا٘ی در ٔزالثر ٞای فحی اِٚیٝ

ػٛارك غا٘ثی :تی اؽسٟایی ،اعمسفزاؽ ،دِثمذی (ٔخقٛفماً در ٔزاحمُ اِٚیم ،)ٝلثنمیر؛ عزخٛؽمی ،1تزعمأاذ،
عزٌیػ ،ٝخٛاب آِٛدٌیٌ ،یػی ،عزدرد ،خؾىی دٞاٖ ،اعدشْ دعسٍا ٜادراری یا ففزاٚی؛ ٞایدٛزٙؾٗٞ ،ایدٛزٙؾٗ
ٚمؼیسی ،عزٌیػ ،ٝتزادی واردی ،زىیىاردی ،زدؼ لّة ،عزدرد ،زؼزیك ،زنیك حذلٞ ،ٝایدٛززٔی ،واٞؼ ِیثیمذ،ٚ
راػ ٞای غّذی ،داغی فٛرذ ،وٟیز ،2خارػ.
عًارض جاوبی جذی :عزوٛب زٙفغی.
ٔ :WHO EMLحّ َٛخٛراوی ،وٙغا٘سز( 3ٜخٛدر تزای وٙغا٘سز ٜخٛراوی) ٔ ،سادٞ ٖٚیذرٚوّزایذ ّٔ 5یٍمزأْ /یّمی
ِیسزّٔ 10 ،یٍزأْ /یّی ِیسز ؛ ٔحّ َٛخٛراویٔ ،سادٞ ٖٚیذرٚوّزایذ ّٔ 5یٍزأْ5 /یّی ِیسزّٔ 10 ،یٍمزأْ 5 /یّمی
ِیسز.
بًپريوًرفیه َیذريکلرایذ
ديز شريع کىىذٌّٔ 2-8:یٍزاْ رٚسا٘ ٝت ٝفٛرذ سیز ستا٘ی .دٚس ٔقزفی تزای ٞز ٔزیل تایذ تز اعماط ؽمذذ
ٚاتغسٍی ،عيح زحُٕ تٛٔ ٝاد ٔخذرٚ ،غٛد یا ٘ثٛد ػالیٓ ززن ٔٛادٔ ،قمزف دیٍمز ٔمٛاد رٚاٖ ٌمزداٖ اس لثیمُ
تٙشٚدیاسخیٗ ٞا یا اِى٘ ٚ َٛیش دیٍز ػٛأُ وّیٙیىی ٔززثو زؼییٗ ؽٛد.
ديز تذايی :تزای زذاٚی ٚمؼیر ٞای ززن ٔٛاد ٔخذر ّٔ 4-32یٍزاْ رٚسا٘ ٝت ٝفٛرذ سیز ستما٘ی دادٔ ٜیؾمٛد
ٔ ٚسؼالة آٖ در ىی ع ٝزا  14رٚس ّٔ 1-4یٍزاْ اس دٚس واعسٔ ٝی ؽٛدٔ .سٛعو دٚس ٍٟ٘ذار٘ذ ٜتٛخز٘ٚمٛرفیٗ تایمذ
حذالُ ّٔ 8یٍزاْ در رٚس تاؽذ.
عًارض جاوبی :تی اؽسٟایی ،اعسفزاؽ ،دِثذی (ٔخقٛفماً در ٔزاحمُ اِٚیم ،)ٝلثنمیر؛ عزخٛؽمی ،تزعمأاذ،
عزٌیػ ،ٝخٛاب آِٛدٌیٌ ،یػی ،عزدرد ،خؾىی دٞاٖ ،اعدشْ دعسٍا ٜادراری یا ففزاٚی؛ ٞایدٛزٙؾٗٞ ،ایدٛزٙؾٗ
ٚمؼیسی ،عزٌیػ ،ٝتزادیىاردی ،زىیىاردی ،زدؼ لّة ،عزدرد ،زؼزیك ،زنیك حذلٞ ،ٝایدٛززٔی ،وماٞؼ ِیثیمذ،ٚ
راػ ،داغی فٛرذ ،وٟیز ،خارػ.
عًارض جاوبی جذی :عزوٛب زٙفغی
 :WHO EMLزاتّیر ٞای سیز ستا٘ی ،تٛخزٛ٘ٚرفیٗ ٞیذرٚوّزایذ ّٔ 2یٍزأّْ 8 ،یٍزاْ.

8

1

Euphoria
Urticaria
3
Concentrate
2
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لغـت نامـه
WHO (World Health Organization) ساسهاى صحی جْاى
LAMIC (low- and middle-income countries) کشَرّای با درآهذ کن ٍ هتَسظ
Psychotropic medicine دٍاّای رٍاًگزداى
Substance use disorders اختالالت سَء هصزف هَاد
PHC (Primary Health Care) ِخذهات صحی اٍلی
Global Burden of Disease بار جْاًی هزیضی
ICD- 10 (International Classification of Diseases, 10th edition) عبقِ بٌذی بیي الوللی اهزاض
EML (Essential Medicines List) لیست دٍاّای ضزٍری
Cost- Effectiveness ِهقزٍى بِ صزف
Psychopathology پتالَصی رٍاًی
Adjunctive psychiatric management تذاٍی ّای رٍاًپششکی جٌبی
CBT(Cognitive-Behavioral Therapy)  شٌاختی-تذاٍی رفتاری
Psychoeducation آهَسش رٍاًی
Treatment adherence )ُتعْذ بِ تذاٍی (اجزای دقیق ٍ کاهل تذاٍی تجَیش شذ
Long acting preparation دٍاّای عَالًی اثز
Long term treatment تذاٍی عَالًی هذت
Drug Intoxication هسوَهیت دارٍیی
DALYs (Disability-Adjusted Life Years) سالْای سپزی شذُ تَأم با ًاتَاًی
Bipolar disorder اختالل دٍ قغبی
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ِتذاٍی دٍایی اختالالت رٍاًی در هزاقبت ّای صحی اٍلی
SSRI (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) اًتاگًَیست ّای اًتخابی باسجذب سزٍتًَیي
INR (international normalized ratio) ًسبت ًَرهال شذُ بیي الوللی
ECG (Electrocardiogram) ًَار قلبی
OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) اختالل ٍسَاسی اجباری
Non pharmacological interventions هذاخالت غیز دٍایی
Dependence syndrome سٌذرٍم ٍابستگی
CNS Depressant Drugs دٍاّای اًحغاط دٌّذُ سیستن عصبی هزکشی
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