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 چکیده

درصتد افتراد  6ات  5، حتدود واین است.  در رتر معطتم زمتاینافرسده گی از هممرتین  اختالالتت  ر 

دم در طتو  زنتدگی افرستده  متی درصتد متر  10نعطته ا(  و در حتدود جامعه افرسده اند )شت وو   

ر و مه توست  مه توست  دتا ،عالمی افرستدگی متم ب دتوده  و ا  ت )ش وو  در طی حیات     شوند

 داراین که شتایتت خیییتی دارنتد  دته طتور( کته ایتن  شتایتت و منی شوند داکرت تشخوص داده 

) نوروتوتک   ممیتده متی شتوند  نه  اشد  و آ هنا که خییل ستادهزیکی قادل توجیه   ا دار(  فعالمی

  می  ایس. مشکوک ده افرسدگی ت عی شوند

افرستدگی کته  اکت  ادویته ضتد  می امراض افرستدگی رافییتم متی درتدکه عال ادویه ضد افرسدگی

  (tricyclic antidepressant)جتویز می شوند از گترو  دوا  ستاخ ن یاوتاو  سته ح عته ا( 

سریتوننی و نتورایننیرین  ا توقتم یتردن انلعتا      این گرو  دوا   ا هنیی دو اره جذب دزنین رستند

 درنده را( رستوننی ونورایننیرین از خوداتثری نشان می درند  

 :دارد وجود خمل م گروه 4 از افرسدگی ضدادویه  نو  30  امروزه حدود
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Tricyclic Antidepressant (TCA) 

 Mono Amino Oxidase Inhibitors (MAOI)  

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)  

Serotonin Noradrenalin Reuptake Inhibitors (SNRIs) 

فارمکویونتیک ادویه ضد افرسدگی مشاده اند  اک یت. آ هنتا از طریتی رستی رسیعتا  جتذب میوردنتد و 

ساع. پس از مرصف رسی اجیاد متی شتود و دته تتروتنی رتا(  3ات  2. یالزما  آ هنا حد اک    ظ

یالزما مه شدیدًا اتصا  می تدند  مالحمل میلادولزیم یبد( منشتوند و از طریتی هوته رتا مه دفتم متی 

شوند  اما حیت در داخل یک گروه مه، فارمکویونتیک رتر دوا  ضتد افرستدگی منحرصت دته فترد و 

  قادل توجه اس.

 

 معدمه

افرسده گی یکی از تشوشات معمو  رواین اس. که در س ننی خمل تم میلوانتد دوجتود آ یتد  عوامتل 

ت احنطتا  دمتا ی گتردد فشتار رتا( ات رواین شتده افرستدگی خمل م سب  دوجتود آ متدن تشوشت

 و عدم یب  اور( ده زندگی از مجت  عوامتلرویح، فعر، جنگ، حوادث  ری مرتقمه،  ری قادل توقم 

 سایس افرسدگی اس. 

ده ردف تداو( آ ن از ادویه ضد افرسدگی اس لیاده می گردد و ده انوا  خمل م و ده اشای  خمل تم 

 قادل دسرتس می  اش ند 

، ادویتته ضتد افرستتدگی  2007در ستا   ج توگری( از مری تتبتر استاس گتتزارا مراکتز کنتترتو  و 

نتد  دلوتل ایتن است لیاده گسترتده از ضتد ده اخه ا( در اتتت مالحتده امتریای دتو ادویه نستمعمولرتین 

افرسدگی را رنوز روشن ننس. اما روشن اس. که داکرتان امریای  ده طور روز افزوین است لیاده 

از ادویه ضد افرسدگی را برا( تداو( وضعو. را( داران شتان جتتویز متی کننتد و دتاران نتزی دته 

 طور گسرتده از آ ن را اس لیاده می منایند 
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است.  متزیان شت وو  افرستدگی متاژور در  MDDمورد معده اس لیاده از ضد افرسدگی در تداو( 

 MDDدر صتد میباشتد   5در صد دوده، و مزیان مرگ و متری م  از آ ن نتزی  17اتتت مالحده 

یکی از معده ترین دتیل نلواین در کشور را( در حتا  توستعه است.  دته عتالوه افرستدگی متاژور 

( را( دیور( چون از درد مزمن گرفاله ات دار( رشتن یرونر اس.  وقیت که مهترا  ا مهراه  ا دار

 اشد، عوارض دار( در خشتص افتزایم متی تدتد و افرسدگی، دار( را( دیور مه وجود داش له 

 یویی. زندگی خشص و ینم آ گاری تداو( موفعی. آ مزی ده طور قادل توهجیی اکرم می تدد 

 

واین است.، رتدف ایتن رستاا مطالعته اتثتریات از هممترتین  اختالالتت  ر یکتی افرسده گتی  ردف:

 میباشد ت انیت دترسان. را فارمکولوژیکی ادویه مس لعمل در تداو( افرسدگی 

رساا رذا کلاخبانه   دوده دنًا در هتوه آ ن از کلت ، التالت، معتاتت و ستای.  مواد و روا اکر: 

 را( معلرب طیب اس لیاده گردیده اس. 

 ینشننه موضو 

درصد افراد جامعته افرستده انتد )شت وو   نعطته ا(  و در حتدود  6ات  5، حدود در رر معطم زماین

عتالمی افرستدگی متم ب طی حیات   )ش وو  در   دم در طو  زندگی افرسده  می شونددرصد مر  10

کته شتایتت  مریضتاین منتی شتوند ر و مه توس  داکترت تشتخوص داده مه توس  دا ،دوده  و ا   

عالمی  ا دار(  فزییکی قادل توجیه نه  اشد  و آ هنتا کته  خیییی دارند  ده طور( که این  شایتت و

   7)ده افرسدگی ت عی شوند) نوروتوک   ممیده می شوند می  ایس. مشکوک  خییل ساده

افرسدگی اخالالیل ممهوون اس. که ده طتر  خمل تم  مشتخص  و طبعته دنتد( شتده است.   بتر 

تشتخوص رتا( مالعتدد( در  1978روانپزشکی آ متریای  DSM-ÌÍÎ-R اجنمن طبی طبعه دند( اخری
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وجود دارد  افرسدگی ماژور و دیس اتمیی )مینور  ست ندرهما( ختالص   effective مورد اخالالتت

افرستتدگی رستتتند ، در حتتایل کتته اختتالال  دو قطتتیب و اختتالال   ستت ولکواتمیی ، مشتتخص کننتتده 

افرسدگی ده مهراه  مانوا می  اش ند یک طبعه  دند( ساده شده کته براستاس عامتل اجیتاد کننتده دته 

 رشح زیر می  اشد 

د کته یتای یتک  ترک حعیعتی م تل درصت 60ت اثنویه شایعرتین نو  دتنم از  واکنشی افرسدگی -1

  دار( و  ریه رو( می دردرجن، 

ژنتیکی اس. که خود را دصتورت عتدم تتوام  معتاد   ا -افرسدگی درونزا یک اخالال  دووش ای -2 

خ عتی دو در صد موارد  افرستدگی مهتراه  ا اختالال    25) حدود   اسرتس معمویل نشان  می درد

 درصد موارد   15ات  10دترس وو  حدود -قطیب  )مانوک

 کنرتو  نو  دوم ده اکر می روند   را( مورد حبث در این فصل معدتآ  درا و د

 بتری داران مملال ده افرستدگی رواین فعت   ا شتوکتداو(  ضد افرسدگی دوا را(  قمل از ظ ور

( نبتوده و در واقتم وقتیت دترست وون  ترک سنست ا اعصتاب مرکتزدوا رتا  صورت می گرف.  این

CNS  ممنتو  است.  مطالعتات دوا رتا(  می  اشد اس لیاده از ایندوا  م  از مسایل ارگانوک ت

آ هنتا رو( مق تنی عصتیب امیت   اتثتریات ضتد افرستدگی بتردوا را(  اتثری اجنام  شده رو( مایننسب

 خمل م موجود در مغز ممترکز شده اس. 
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قادر اس. در داراین دوا  روشن شد که این 1950رزرینی در اویل دره  خییل زود پس از معریف

را درتف. متی کننتد و مهانتان درافتراد عتاد(، اجیتاد افرستدگی دوا  که ده ع . فشارخون  ات این

رزریتنی نیترین در اتثتری  دامنید  در چند سا  دعد مطالعات فارملکوژ( نشان داد که میایننسب اصتیل

  رزریتتنی اجیتتاد افرستتدگی یتترده و  ختتایر رتتا( عصتتیب یتتنم سنناپ تت  شتتده اتنتتهوزیکول تتا( ی

نوروترانسمورترا( آ می  را اکرم می درد   دنابراین اینطور  فرض شد که افرسدگی می  ایست.  ا 

 اکرم فعالو. انلعایل وابس له ده آ منی  اشد   این قیاس ساده  ممنا( فرضوه آ می  افرسدگی شد 

 فارمایولوژیتک  اتثتریات  اس لیاده ار فرضوه متذیور ایتن است. کته اگتر  تهیک مس  گوج کننده در 

 بتروز ،فتورآ  ظتارر متی شتوند MAOکننتده رتا( هنتیی ضد افرسدگی سته ح عته ا(  و دوا را( 

یتای رتا( جترباین کنتد دته د توک اولوته  از    هونکی ریاله را ت حیت مارتا طتو  میکشتد اتثریات 

مست  مطترح شتده است.   ا اینکته فرضتوه آ میت  یب هنتا  ، برا( توضوح ایتنMAOجذب ت همار 

 ساده انوارانه می  اشد 
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   دنی انوا  افرسدگی فر ، 1جدو 

 توضوحات خصوصوات تشخویص نو  افرسدگی

مگوار از دس. دادن ی  ت  زی( )حوادث  واکنشی

دوا  ق یب،اکنرس  جسمی )سکاله مری    زندگی  

،اللک،رورمون را   را( ضدفشار خونرا )دوا 

 )افزایم سن  دیور تشوشات معومی

%متام افرسدگی را تشکیل می درد رس له 60دنم ار 

اصیل س ندرم افرسدگی ،افرسدگی ،اضطراب 

،شایتت جسمی،تنم احساس گناه   ممکن اس. 

 خود ده خود ت ده دنبا  مت ودات خمل م هببود تدد

وجیه کنند معی افرسدگی حوادث ت خ زندگی ت افرسدگی اسایس )اندوژن 

ننس.  اتونوم)ده تغریات اجیاد شده  در زندگی یای 

میلواند دررر س   بروز کند)یودیک  نه می درد  

 اتیری(  ع . دوولوژیک دارند)سادعه فامییل م ب. 

% متام انوا  افرسدگی را تشکیل می درد عالمی 25

رس له اصیل س ندرم افرسدگی ده اضافه عالمیی از 

ریا خواب فعالو. حرکیت ،میل جن  قمول در 

ضد دوا را(  واش ل ا  معموت ده صورت اخالصایص ده

افرسدگی و الکرتوشوک جواب می درد متایل ده عود 

 الدد دارد 

 خ عی  اخالال

 دوقطیب

 دیپرس وو   -)مانوک

را( از مانوا مشخص منشود دندرت فع   او د  ا

مانوا بروز میکند  بروز افرسدگی گاری ده تن ا  

-دیده منشود ویل ده طور معمو  س ولک مانوک

 دترس وو وجود دارد

% متام انوا  افرسدگی را تشکیل می 15-10حدود

درد اگر دور را( روپومانوک مورد توجه قرار نوریند 

اندوژن  ص افرسدگیممکن اس. ده     تشخو

مت لوتمی  اعث تثبی. خ ی می گذاش له شود  اکردو

شود   برا( کنرتو  مانوا ممکن اس. داررا( انیت 

را( دوا  سایکوتوک نزی تزم  اشد افرسدگی  ا

 ضدافرسدگی کنرتو  می شوند

  1جدو  )
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می امتراض افرستدگی رافییتم متی ادویته   کته عتال ،ضد افرستده گتیادویه  ادویه ضد افرسدگی: 

افرسدگی که جتویز می شوند از گرو  دوا  ستاخ ن یاوتاو  سته ح عته ا(  اک  ادویه ضد  درد

(tricyclic antidepressant)   دزنین رستتند   ایتن گترو  دوا   ا هنتیی  از جتذب ستریتوننی و

 رستوننی ونورایننیرین از خوداتثری نشان می درند  نورایننیرین  ا توقم یردن انلعا   درنده را( 

تهنیی کننده انزامی مونو امنی اویست وداز  MAO inhibitorبریخ ادویه ضدافرسدگی گرو  دوا  

رستند که  اهنیی این انزامی رو( خ ی فرد اتثری متی گتذارد ویل امتروزه دته ع ت. عتوارض زتد ایتن 

 دوا  از ساحه طباد. دریون و مرتوک گردیده اند گرو   دوا  کاماکن دع  اجزا( این گرو 

 (8    

 وجود خمل م گروه 4 از افرسدگی ضدادویه  نو  30  امروزه حدود :انوا  ادویه را( ضد افرسدگی

  دارد

Tricyclic Antidepressant (TCA) 

 Mono Amino Oxidase Inhibitors (MAOI)  

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)  

Serotonin Noradrenalin Reuptake Inhibitors (SNRIs) 

  شوند عبارتند از را  كه معموًت اس لیاده می  ضد افرسدگی ادویه ، 2جدو 

 گروه دوامم جتاریت  جرنیک دوامم 

Amitriptyl5ine  Tryptizol 

TCA 

  Clomipramin Anafranil 

    Dosulpine  Prothiaden 

   Doxepine Sinequan 

Imipramine   Tofranil 
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 Lofepramine   Gamanil 

  Citalopram Cipramil 

SSRI 

 

    Paroxetine   Seroxat 

   Sertraline  Lustral 

  Citalopram Cipramil 

  Fluoxtine   Prozac 

Tranylcypromine             Parnate   MAOI 

  Moclobemide  Manerix 

  Phenelzine  Nardil 

   Venlafaxine    Efxor 
SNRI 

Reboxetine   Edronax 

   Mirtazipne  Zispin NaSSA 

  2جدو  )

Amitriptyline  

  نیال: امیرتیپ مم جرنیک

 میل گرام  10/25:شلک دوا 

 رالن و متواین دفم ادرار یوداکن : افرسدگی اکاس لطباب

 ، تشوشات یبد( ، روجان  و عالقه مند(  ریععالیننظمی ریا ق   : یبمضاد اس لطباب
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لرزه ، وز عدم فعالو. و متواین مغز، اتثری  : اخالال  حراکت و راه رفنت م مالعاد  درعوارض جانیب

افزایم رض  ه صورت  ریطبعی،، اکرم فشار خون دوز گوا ، خواب آ لودگی، اخالالب دننا 

  ان ق    

، ، اس لیاده  دنم از چ ارده  روز دوا ، مویس وی ویساسنی: ترامادو وا اتثریات مالعادل د

   5و 6، 2ویریامیل، دللازتم،س اوتیدین )

 Citalopram 

 سنالالوترام مم جرنیک : 

 میل گرام اتد و. 10/20/40 شلک دوا :

 تداو( و سواس اجمار( و اضطراب و افرسدگی  اس لطباب: 

 روپاتن. و عدم کیایه هوه ، زمن حام   مریضان رص  ، مضاد اس لطباب: 

 خوف ، تشویم ، نوراین ، یب اش ل ا  ، خشکی درن  عوارض جانیب : 

  دیور ادویه ضد افرسدگیاتثریات مالعادل دوا  : 

Clomipramine 

 هومیپرامنی مم جرنیک :

   میل  گرام اتد و. 10/25/50/75شلک دوا  : 

ر( ، اضطر اب، دردرا( مزمن ، ش  ادرار( یوداکن  اتتر افرسدگی ، وسواس اجما اس لطباب:

 از شم سا   

 زمن شریده ، گ ویوما مضاد اس لطباب : 

  افزایم رض ان ق   ، گوچی ، احساس خس لوی ، خواب الودگیعوارض جانیب : 
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  ادویه ضد ع عه خون ، ادویه ضد اخالالج ، دیوریتیک رااتثریات مالعادل دوا : 

Dothiepin (Prothiaden)  

  دوتئیوتن مم جرنیک : 

   میل گرام اتد و. 25/50شلک دوا : 

   خوف ، اضطراب ، تشویم ، افرسدگیاس لطباب: 

  روجان ،  ری طبوعی دودن ریا ق یبمضاد اس لطباب: 

   خواب آ لودگی ، گوجی ، خشکی درنعوارض جانیب: 

   دیور ادویه ضدافرسدگیاتثریات مالعادل  دوا : 

Dulaxetine 

 دلویس وتنیمم جرنیک : 

  میل گرام اتد و. 20/30/60شلک دوا  : 

 تداو( افرسدگی شدید، ، کنرتو  دردرا( عصیب اس لطباب :  

  تشوشات هوو( و یبد(مضاد اس لطباب : 

  خشکی درن ، افزایم فشار خون ، افزایم رض ان ق    ، دلبد( ، اس ا عوارض جانیب :  

  اکر  ا مازتن  ، دتزیب ، الکو اتثریات مالعادل : 

Escitalapram 

 : ایس لالوترام  مم جرنیک

 میل گرام اتد و. و کپسو     5/10/20: شلک دوا 
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 رراس و وحش.  ، افرسدگی   اس لطباب:

 س ندروم  رسوتوننی ، دوران زمن شریده زمن  مضاد اس لطباب:

 دلبد( ، عر  ، گوجی ، احساس خس لوی   عوارض جانیب:

 : س اوتیدین ، اومیپرازو  اتثریات مالعادل دوا 

Fluoxetine  

  ف وکزیلنیمم جرنیک : 

 میل لورت رشد.  5میل گرام در   20میل گرام اتد و. و کپسو   ،   10/20/40 شلک دوا  :

 ، ترخور( ت دولاوا ، اخالالج و عصبانن. افرسدگیاس لطباب : 

  زمن شریده زمن و تشوشات  هوو(زمن حام  ، حساسن. ، دوران مضاد اس لطباب:  

رسدرد(، عصیب شدن، گوجی ،عر  ، دلبد(، یب خوایب، اخالال  مع کرد عوارض جانیب: 

 ، ت  جن ، اکرم وزن

  6و  5) ترینالوفاناتثریات مالعادل دوا : 

Flupenthixol and Decanoate 

 ف وینالویسو  و می رتاسن مم جرنیک:

 اتد و. شلک دوا :

 خوف، اضطراب، تشویم و افرسدگی اس لطباب:

 دعد از مع وات ق یب، گ ویوما و معلادین الکو  مضاد اس لطباب:

 یب قرار(عوارض جانیب: 
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 الکو ،  اردنالورات را و دیور ادویه را( ضد اضطراب اتثریات مالعادل دوا :

Fluphenazine and Nortriptyline 

 ف وفنازین و نورتریل نی  م جرنیک:م

  اتد و.  شلک دوا :

 خوف، خطر و اضطراب مالوس  و ضد افرسدگی اس لطباب:

 اطیا ، تشوشات یبد(  مضاد اس لطباب:

 یرد جن اتثری  افزایم رض ان ق  ، اخالال : عوارض جانیب

 ادرن نی، الکو ، دویه یارامسپاتوک اتثریات مالعادل دوا :

Fluvoxamine and Maleate 

 ف وگزامنی و م وئ.  م جرنیک:م

 میل گرام 100میل گرامه و  50اتد و. را(  شلک دوا :

 تداو( اعراض و عالمی افرسدگی اس لطباب:

 رص ، زمن حامه و شریده  مضاد اس لطباب:

 دلبد(، اس لیراغ، یب اش ل ا  :عوارض جانیب

 تووف نی، وارفارین، تروترانولو ، الکو  اتثریات مالعادل دوا :

Imipramine 

 امیپرامنی م جرنیک:م

 میل لورت  2میل گرام در  25میل گرام و امپو  را(  10/25/50 اتد و. را( شلک دوا :
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افرسدگی، اضطراب، درد عصیب، ش  ادرار( یوداکن، تداو( مککی ده مریضان یب  اس لطباب:

 اخالوار( ادرار 

( عالمی مریضان در بسرت و حال. زمن حام ، حساسن.، ادامه دعد از هببود مضاد اس لطباب:

 یوما 

محالت اخالالیج، خواب آ لودگی، احنطا  تنی ، اکرم فشار خون، احالباس : عوارض جانیب

 ادرار، خشکی درن، قمضن. 

دیور ادویه را( ضد نیس تنوی، ترامادو ، مویس ویالیساسنی، وریامیل،  اتثریات مالعادل دوا :

 دللازمی، س اولدین 

Miaprotiline 

 مپروتئ نی م جرنیک:م

 میل گرام  10/20اتد و. را(   شلک دوا :

 ضد افرسدگی  اس لطباب:

 اطیا ، تشوشات یبد(، رص ، گ ویوما، تشوشات ق یب، زمن حام ، و شریده  مضاد اس لطباب:

 یب نظمی ق یب :عوارض جانیب

 ادویه اکرنده فشار،  اردنالورات را، الکو   اتثریات مالعادل دوا :

Mianserin 

 مئنرسین م جرنیک:م

 میل گرام  10/30اتد و. را(  شلک دوا :

 اکرم درنده عالمی افرسدگی اس لطباب:



14 
 

 

 مانوا ت روجان و عالمقند( شدید  ری ععالین مضاد اس لطباب:

 تشوشات یبد(، ا میا :عوارض جانیب

Mirtazapine 

 مراتزینی  م جرنیک:م

 گرام میل 15/30/45اتد و. را(  شلک دوا :

 افرسدگی اس لطباب:

 زمن حام  و شریده، تشوشات یبد( و هوو(، رص   مضاد اس لطباب:

 خوف، خطر، اضطراب، تشویم، گوچی، افزایم وزن  :عوارض جانیب

 ادویه ضد افرسدگی، ترامادو ، الکو   اتثریات مالعادل دوا :

Moclobemide 

 ملکوداید  م جرنیک:م

 میل گرام  150اتد و.  شلک دوا :

 افرسدگی و اضطراب اس لطباب:

 یب قرار( دامیی، تشوشات یبد(  مضاد اس لطباب:

 اخالال  خواب، رس درد(، گوچی، اس ا ، قمضن.، دلبد(، اس لیراغ  :عوارض جانیب

 ادویه ضد افرسدگی، کدائن، مورفن، س اولدین  اتثریات مالعادل دوا :

Nortreptyline 

 نورتریل نی  م جرنیک:م
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 میل گرام 75و  25اتد و. را(  شلک دوا :

 افرسدگی اس لطباب:

 مانوا، تشوشات یبد(، اطیا     مضاد اس لطباب:

 خشکی درن، حساسن. را( جدل(، گوچی  :عوارض جانیب

 دیور ادویه را( ضد افرسدگی  اتثریات مالعادل دوا :

Paroxetine 

 ترویس لنی  م جرنیک:م 

 میل گرام 50، 20 5 12را( اتد و.  شلک دوا :

 افرسدگی، وسواس، وحش.  اس لطباب:

 دیور ادویه ضد افرسدگی مضاد اس لطباب:

رسدرد(، تریشاین، حراکت  ری اراد(، یب خوایب، دلبد(، قمضن.، ترخور(،  :عوارض جانیب

 خشکی درن، 

 اک امازینی، میلوترولو ، ترامادو   اتثریات مالعادل دوا :

Sertraline 

 رسترالنی  جرنیک:م م

 میل گرام 100و  50اتد و. را(  شلک دوا :

 تداو( و ینم گری( افرسدگی  اس لطباب:

 تشوشات یبد(  مضاد اس لطباب:
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 متواین جن ، ترس و وحش.، گوچی، دلبد(  :عوارض جانیب

 ینادویه ضد اضطراب، ادویه ضد الل اب  ری اسرتوئود(، ورفارین، س اولد اتثریات مالعادل دوا :

Tianeptine Sodium 

  توانپتنی سودمی م جرنیک:م

 میل گرام 5 12اتد و.  شلک دوا :

 افرسدگی ترس و وحش.  اس لطباب:

 دوران حام وی و زمن شری ده مضاد اس لطباب:

درد را( دط ، یب اش ل ا ، افزایم رض ان ق  ، رسدرد(، دلبد(، اس لیراغ،   :عوارض جانیب

 نیخ شمک، تشوشات تنی  

 ادویه ضد اضطراب  اتثریات مالعادل دوا :

Trazodone 

 ترازودون: مم جرنیک

 میل گرام  100و  50اتد و. را(  شلک دوا :

 افرسدگی ترس و وحش.  اس لطباب:

 اطیا  و رص   مضاد اس لطباب:

 گوچی، رسدرد(، رس چریخ  عوارض جانیب:

 داجیویسنی، ادویه ضد فشار د ند : سس. کننده را( عضالت، هونیدین، اتثریات مالعادل دوا 

Venlafaxine 
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 ونالفکسنی مم جرنیک:

 اس لطباب: افرسدگی 

 میل گرام  75/ 50/ 5 37اتد و. را و کپسو  را(   شلک دوا :

 روجامت، خوارشات  ری ععالین، فشار د ند خون، زمن حام  و شری ده  مضاد اس لطباب:

   ورفارین اتثریات مالعادل دوا :

 فارمکویونتیک

و ا از طریتی رستی رسیعتًا جتذب منشتوند  ، اک ی. آ هنتفارمکویونتیک ادویه ضد افرسدگی مشاده اند

اجیاد متی شتود و دته تتروتنی رتا(  ساع. پس از مرصف رسی 3ات  2  آ هنا حد اک    ظ. یالزما

وته رتا مه دفتم متی یالزما مه شدیدًا اتصا  می تدند  مالحمل میلادولزیم یبد( منشتوند و از طریتی ه 

شوند  اما حیت در داخل یک گروه مه، فارمکویونتیک رتر دوا  ضتد افرستدگی منحرصت دته فترد و 

 قادل توجه اس. 

، ف ویست لنی است. کته در SSRIادویته منونته : هنیی کنننده را( انلخایب  از جتذب ستریوتوننی -الم

دته یتک  صتو  فعتا  دته مم را فر  می کنتد  ف ویست لنی  SSRIsبریخ از ویژگی را( همب  ا دعیه 

نورف ویس لنی میلادولزیه شده که   ظ. را( یالزما   اتتر( از ف ویس لنی را اجیاد میکند  ناته معتر 

 ار طوتین تر از ف ویس لنی اس. دنابرین در زمره طوتین ترین ناه معتر  3دفعی نورف ویس لنی تعریبًا 

 را قرار می گرید  SSRIsرا( در دنی متام 

خبوارتد جتتویز شتود، قطتم شتود ات خطتر  MAOIsریاله قمتل از اینکته  4جه ف ویس لنی  اید در نتی

 س ندروم  سریوتوننی ده حداقل برسد  

رستند و ازن  اعتث شتده کته  CYP2D6ف ویس لنی و یارویس لنی هنیی کننده را( قو( ایزوانزامی 

 CYP2D6کننده  یوتنس ول تداخالت دوا  زتد( داش له  اش ند  بر عکس ف وویسامنی یک هنیی

 ضعوم تر دارند  CYP2D6و سنالالوترام، اسسنالالوترام و رسترالنی تداخالت 
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ونالفایسنی شتدیدًا در یبتد و از طریتی انتزامی : سریوتوننی -هنیی کننده  از جذب نوراییی نیرین  -ب

CYP2D6   دیس میلایل ونالفایسنی ) دس ونالفایستنی   متی  -ده میلادولزیم می رسد  و تبدیل ده آ

ساع. دارند  ع ریمغ منه معر را( نستبالًا یتوات،  11شود  رر دو ناه معر را( مشاهبیی و در حدود 

رر دو دوا در فوموتس وون را( یکمار در روز در دسرتس رستند  ونالفایسن و دس ونالفایستنی 

 ترین اتصا  تروتن  را در دنی ضد افرسدگی را دارند   یائنی

بتتر ختتالف دنشتترت ضتتد افرستتدگی رتتا، دس ونالفایستتنی دنشتترت از طریتتی گونژوگاستت وون میلتتادولزیم 

 منشود و میلادولزیم ایس وداتوو زتد( را مالحمل مننشود 

 ونالفایستنی در صد دس ونالفایسنی ددون تغوری در ادرار تتر  منشتود  در معایسته  ا 45حداقل 

 در صد در ادرار ددون تغوری دفم می شود  8ات  4که 

ساع. دارد امتا دته صتورت یتک  ار  12دولویس لنی ده خویب جذب منشود و منه معر( در حدود 

%   مالصل متی شتود و میلتادولزیم ایست وداتوو 97در روز مرصف منشود  ده شدت ده تروتنی را ) 

است.  در مرستا   CYP1A2و  CYP2D6آ ن از طریتی  زتد( را مالحمل منشود کته میلتادولزیم

  سنی دس لخوا تغوریات زتد( می شودیبد( سطوح دولویس لنی بر خالف دس ونالفای 

ده خویب از جذب منشوند و ناه معر را( طوتین دارند  TCAs: ضد افرسدگی را( سه ح عه ا(

در نتیجه اک ًا ده صورت یکمار در روز و در ش  جتویز می شوند ده خاطر اینکته اتثتریات ختواب 

مالحمل میلادولزیم شدید و از طریی دمالوالس وون، رایدرویس نشن آ روماتوتک و  TACsآ ور دارند  

رستند  CYP2D6سوبسرتا را( سنس ا  TCAsم مریس ند  یونژوگاس وون  ا گ ویورنود ده میلادولزی 

 وسطوح رسمی این دوا را حت. اتثری جتویز مهزمان دوا را( مانند ف ویس لنی قرار میورید  

TCAs  دارا( امنی نو  دوم شامل دزایپرامنی، نوتریپتی نی فاقد میلادولوت. رتا( فعتا  رستتند و از

 یونتیک خطی تبعو. میکنند  

(  دوده تداو( وس وعی رستند و سطوح رسمی آ ن رتا را میلتوان از رو( متزیان دارا TCAsاین 

 یای مسو. ینشوو  منود 
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ترازودون و نیازودن ده رسع. جذ منشوند و میلادولزیم یبد( : HT2 -5انلاگونس. را(  -ج

 شدید( دارند  رر دو دوا ده تروتنی را شدیدًا مالصل منشوند و ده خاطر میلادولزیم شدید( که

دارند منرسی. دوولوژیکی مکی دارند  این ناه معر یوات معموًت  اعث منشود که جتویز چندین  ار در 

روز ده عنوان ضد افرسدگی داش له  اش ند  اما ترازودون معموًت  ده صورت یک دوز واحد در 

ه ش  جتویز منشوند و ده عنوان یک دوا( خواب آ ور در دوز را( یاتن تر( نسب. ده زماین ک

ده عنوان ضد افرسدگی ده اکر مریود، جتویز می شود  رر دو دوا ترازودون و نیازودون میلادولو. 

دارند  نیازدون یک هنیی کننده قو(  HT2 -5انلاگونس یت  اتثریات  را( فعایل دارند که آ ن را مه

نزی رس. میلواند  ا دوا را( که  ا مهنی انزامی میلادولزیم منشوند  تداخل  CYP3A4سنس ا 

 داش له  اش ند 

دوترویوون ده رسع. جذب منشود و اتصا  : ادویه را( تک ح عه ا( و چ ار ح عه ا( -د 

در صد را دارد  این دوا میلادولزیم یبد( شدید( را مالحمل  85تروتن  ده طور مالوس  در حدود 

گذر او  را مه داردو دارا( سه میلادولو. فعا  اس. که از مج  رایدروی  اتثری  می شود و

 دوترویوون که خودا ده عنوان یک دوا( ضد افرسدگی ساخاله شده اس.  

% دته تتروتنی وصتل 88ماتروتو نی نزی ده طور مشتاده دته ختویب بشتلک ختورایک جتذب منشتود و 

 وردد منشود و میلادولزیم یبد( شدید( را مالحمل می

مریاتزاینی ده دنبا  رودرویس والس وون، دمالو  منشود و  ا گ ویورونود یونژوگه متی شتود  ایزوانتزامی 

ستاع.  40ات  20در میلادولزیم مریاتزاینی دخال. دارند  منوه معر مریاتزاینی  CYPرا( مالعدد( از 

آ ورا جتتویز  اس. و معموًت ده صورت یک  ار در روز و در عرص را دته ختاطر اتثتریات ختواب

 منشوند 

مونوامینوایس وداز را( خمل م از طریی مسری رتا( خمل تم : هنیی کننده را( مونوامینو ایس وداز -ه

میلادولزیم منشوند اما مهوی اتثری او  شدید( دارند که  اعث اکرتم منرستی. دوولتوژیکی آ هنتا متی 

در  MAOمتایتتل دتته هنتتیی گتتردد  از آ ن جائوکتته ایتتن دوا رتتا، اتثتتریات گتتذر او  معتتده ا( دارنتتد و 
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سنس ا رضمی دارند) که  اعث اتثریات افزایم فشار خون توس  تریامنی منشوند  راه را( دیوتر 

جتویز این دوارا اجیاد شده اس.  برا( م ا ، ش ژی نی مه در شلک فراورده رتا( یوست یت و مه زیتر 

رتا خطتر تتداخالت  تذا  را  ز این فومولنشن شدند که مه روده و مه یبد را میان بر مزیند  این راه

 اکرم میدرند  و مه چننی منرسی. دوولوژیکی دوا نزی افزایم میدرند 

رامن طور که در قمل اشاره شتد، ضتد افرستدگی رتا( موجتود متی تواننتد انلعتا  فارمکودینامیک: 

عصتتیب مونتتو امتتنی را از طریتتی یتتک میاینتتزیم از میتتان چنتتدین میاینتتزیم موجتتود، افتتزایم درنتتد  

ت رتر دو انلعتا  درنتده  مونتو امتنی است. ضتد  NET,SERT رتین میاینتزیم، هنتیی فعالوت.معمتول

 TCAsو  SSRIs,SNRIsت رتتر دو را هنتتیی میکننتتد، شتتامل  NET,SERTافرستتدگی رتتا( کتته 

 رستند 

آ هناست.   (MAOIs )میاینزیم دگر برا( افزایم دسرتیس مونوامنی را هنیی انتزامی فریت  کننتده  

صتا  یتنم ساینپ ت دته تاسرتاتژی( را( دیوتر بترا( افتزایم متزیان منونتوامنی عبتارت است. از ا

اتورسپالور را اس.  در هنای.، افزایم دسرتیس مونتوامنی رتا بترا( اتصتا  در شتایف ساینپ ت 

سب  بروز وقایم آ بشار( منشود که نسخه بردار( از دع  تروتنی را را افتزایم میدرتد ت دع ت 

 دیور را هنیی میکند  

یتک  (SERT )انلعتا  درنتده ستریوتوننی : هنیی کننده را( انتالخایب  از جتذب ستریوتوننی –الم 

منطعه عبتور کننتده از  شتا  دارد و در  شتا ایستون انل تا  و جستب  12گالیکوتروتنی اس. که 

ده آ خذه را( جحرو( نورون را رسوتوانرژیک قرار گرفاله اس.  وقیت که سریوتوننی خارج جحرو( 

رو( انلعا  درنده مالصل منشود  تغوریات ساخ ین در انلعا  درنده و در سریوتوننی رخ متی درتد 

که  اعث منشود سودمی و هورین ده داخل جحره حری. کنند  اتصا  هتورین داختل ست ویل ستب  

داختل  برگش. انلعا  درنده ده شلک ساخ ن اولوته اا منشتود کته  اعتث میوتردد ستریوتوننی دته

ده طور آ لوسرتیک انلعا  درنده را همار میکنند یع  ده جایواه دیور( دته  SSRIsس و  آ زاد گردد  

در  80جز جایواه فعا  اتصا  سریوتوننی ده گرینده مالصل منشتوند  در دوزرتا( درمتاین در حتدود 
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بترا( تعوتنی فعالوت.  SERT یترد( در اتثتری  هنیی منشود  ییل مورفنستبصد فعالو. انلعا  درنده 

 اتثریات خیییی بر رو( دعیه انلعا  درنده وجود دارند  SSRIsانلعا  درنده وجود دارند  

تعداد زتد( : دوا را( که مه انلعا  درنده را( نوراییی نیرین مه سریوتوننی را دالک میکنند –ب  

ه رتا( ستریوتوننی و مه از دوا را( ضد افرسدگی دارا( اتثریات هنیی خمل   مه بترو( انلعتا  درنتد

انلعا  درنده را( نوراییی نیرین رستند  دوا را( جدید تر( در گرو  ) ونالفایسنی و دولویستنی 

قرار میدرند و دس له قدمیی تر یع  ضد افرسدگی را( سته ح عته ا(  SERT  را دنشرت در گروه 

 مینامند 

-5نیتتازودون و تتترازودون ظتتاررًا از طریتتی دتتالک آ ختتذه اتثتتری  استتاس: HT2-5انلاگونستت.  –ج 

HT2A  اس.  هنیی این آ خذه مه در انسان و مه در جانوران اتثریات ضد اضتطرایب،  ضتد ستایکوز

ین مانند لزیرژیک است ود و مستایر   HT2A-5و ضد افرسدگی دارد  بر عکس آ گونس. را( آ خذه 

یتتک گرینتتده جیتت. شتتونده  ا  HT2A-5 ر وستتننوژن و اضتتطراب آ ور دارنتتد  آ ختتذه اتثتتریات  ا  تت 

 اس. که در متام نئویورتکس توزیم شده اس.  Gتروتنی 

استت. امتتا انلاگونستت. قتتو( گرینتتده پتتس  NETو  SRRT نیتتازودون یتتک رتت  کننتتده ضتتعوم 

( دارنتد ترازودون نتزی یتک هنتیی اتثتریات  اس. و میلادولو. را( آ ن مه چننی HT2A-5ساینپ  

 دارد  NETمکی رو( اتثری  اس. که SERTکننده ضعوم اما انلخایب 

معل یرد را( دوترویوون رنتوز دته ختویب ی را( یک ح عه ا( و چ ار ح عه ا(: ضد افرسدگ –د 

قادتل توجته تتر دوترویوتون آ زاد ستاز( یتنم ساینپ ت اکتوکتو  امتنی اتثتری  شت ناخاله نشتده است. 

 راس. 

اگونس. اتورستپالور رتا( یتنم ساینپ ت یک فارمکولوژ( یواوده دارد  این دوا یک انلمریاتزاینی 

 را  ات میربد  HT2-5الیا دو اس. و آ زاد ساز( مه نواییی نیرین و مه 

را( نظری دزایریامنی است.  رتردو رت  کننتده  TCAsفعالو. را( آ موگساینی و ماتروتو نی شبیه 

رستتند  دته عتالوه رتر دو ویتژه گتی رتا( انتیت یتو   SERTو دته متزیان مکترت(  NETرا( قو( 
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است.  دنتابراین   D2ر  کنندگی مالوسطی بتر رو( آ ختذه رتا( پتس ساینپ ت  اتثریات  انرژیک

 آ موگساینی معدار( اتثری ضد سایکوز مه دارد 

 هنیی کننده را( مونوامنی ایس وداز –ه 

MAOIs  ان مونتوآ منی ایست وداز وجتود  ا اکرم مع کرد مونوآ منی ایس وداز در عص  و افزایم مزی

که مه در نورون را( دویامنی و مه در نیرین وجتود دارد و معتداًت در مغتز، روده  MAO-A  دارد

ترین سوبسرت را( آ هنا نوراییی نیرین، اییی نیرین و سریوتوننی رستند  ه و یبد تف. می شود و معد

MAO-B فت. متی شتود و در مغتز و معداٌت در نورون را( ستریوتوانرژیک و رنست لامیرنژیک ت

میکنتد  اتثری  معداًت رو( تریامنی، فینایل ایلایل امنی و دزنایل امنی MAO-Bیبد توزیم شده اس.  

 تریپالامنی و دویامنی را میلادولزیه میکنند  MAO-Aو  MAO-Aرردو 

MAOIs  )بتتر استتاس اخالصاصتتات شتتان بتتراMAO-A  تMAO-B  و اینکتته آ ت اتثتتریات آ هنتتا

منی م تا  رتا  برگش. یذیر اس. ت برگش. میذیر تعس می دند( منشوند  فن زین و ترانوتل ست وپرو

 ری انلخایب برگش. میذیر رستند  موهومبود یک هنتیی کننتده انلختایب برگشت. یتذیر  MAOIsاز 

MAO-A خالصایصاس. اما در اتتت مالحده در دسرتس ننس.  س ژی نی یک عامل ا MAO-

B  در دوز را( یائنی و برگش. میذیر اس. که در تداو( دار( یارایونسون موثر است.  امتا در

می اتثری  را MAO-Aمنوده و ازین نظر مشاده ده سایر  اتثری  دوز را(  ات تر ده طور  ری انلخایب

  کند 
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 نتیجه 

اند، تن ا دارا( اتثری ضد افرسدگی را نداش له د که در یه را( که در تداو( افرسدگی مس لعمل و اد

 هپ و( اتثری ضد افرسدگی، در حاتت  یل مس لعمل اند 

 اخالالت اضطرایب -الم

دعد از افرسدگی ماژور، اخالالتت اضطرا ات، هممرتین مورد اس لیاده ادویه ضد افرسدگی رستتند  

 GADایس، اختالالتت اج عتی، بترا( اختالالتت اضتطرایب است SNRIsو  , SSRIsتعتداد( از 

 اخالالتت وحشی مورد اتیود قرار گرفاله اند 

 اخالالتت درد -ب

در رادطه  اتثریات  دگی را خواص ضد درد مس لعل ازسا  اس. می دانند ضد افرس  40در حدود 

 1960در تداو( دتار( رتا( نورویاتوتک و دیوتر اختالالتت درد از درته  TCAs ا خ ی دارند  

و مه نتوراییی  TH-5مورد اس لیاده قرار گرفاله اند  دوا را( که مه خواص دتالک کننتده  از جتذب 

 موثر رستند  ین را دارند در تداو( اخالالتت دردنیر 

 اخالالتت قمل از قاعدگی  -ج

ودیک عالمی فزیکتی و خ عتی مشتخص در اواختر فتاز لوتئتا  را در صد زمن در سا  را( ی 5تعریبًا 

تعریبًا در رر س ولک نشتان میدرنتد  ایتن عتالمی شتامل اضتطراب، رفالتار رتا( افرستدگی، حتریتک 

یذیر(، یب خوایب، خس لوی و دع  از دیور عالمی فزیکی اس.  ایتن عتالمی بست وار شتدید تتر از 

ده چشب می خورد و می توانند اکمتاٌل   (PMS )عالمی توپیک رستند که در س ندروم ینم قاعدگی

 PMDDد تتار در بستت وار( از زمن  SSRIsخمتتل آ ستتایم و فعالوتت. رتتا( خشیصتت فتترد شتتوند  

سودمند رستند وف ویس لنی و رسترالنی برا( این مورد اتئود شده اند  تداو( برا( دو ریالته در متاه 

می توانتد  MDDدر  SSRIریات رسیم در فاز للئا  می تواند ده سودمند( تداو( مداوم  اشد  اتث

 ده دلول افزایم رسیم در سطوح ترگننولون  اشد 
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و عتده ا( در اختالالتت  ورتادویته ضتد افرستدگی در تترک ستدر هپ و( ایتن مهته عتده ا( از  

 خوردن مس لعمل دوده و اس لعام  منشود 

 

 مناقشه 

نلتا  رتر یتک از دوا رتا  چنتنی دته دعد از مطالعه دوا( را( ضد افرسدگی ت انیت دترستان. رتا، 

 مناقشه گرفاله می شود 

 Ach M a 1 5-HT2 NET SERT ضد افرسدگی

 +++ ++ 0+/ +++ +++ امیرتیل نی

 + ++ +++ ++ + آ موگساینی

 0 0+/ 0 0 0 دوترویوون

 +++ 0 0 0 0 سنالالوترام

 +++ ++ + ++ + هومپرامنی

 + +++ 0+/ + + دزایریامنی

 + + 0+/ +++ ++ دوگزدنی

 +++ 0 0+/ 0 0 ف ویس لنی

 +++ 0 0 0 0 ف وویسامنی

 ++ + 0+/ + ++ امیوپرامنی

 + +  + + ماتزوت نی

 0  ++ + 0 نیازودون

 + ++ + + + نوتریل نی

 ++ + 0 0 + نییاروگس ل

AchM: آ خذه را( موسایری  اس لای کولنی 

a 1: الیا  یک آ خذه ادرنورسپالور 
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5-HT2:  5آ خذه-HT2 سریوتوننی 

NET: انلعا  درنده نواییی نیرین 

SERT: انلعا  درنده سریوتوننی 

 متایل شدید +++:

 متایل مالوس  :++

 متایل ضعوم  :+

 متایل حداقل :0/+

 نتیجه گری( 

ادویه ضد افرسدگی ت انیت دترسان. را، ادویته ا( انتد کته تن تا و تن تا دارا( یتک اتثتری یعت  تن تا 

افرستتدگی را نداشتت له، د کتته در هپ تتو( ضتتد افرستتدگی اتثتتریات چتتون، اختتالالت دارا( اتثتتری ضتتد 

اخالالتت دیستیور قمتل از قاعتدگی و  در هپ تو( ایتن مهته عتده ا( از   ،درد اخالالتت اضطرایب،

ادویه ضد افرسدگی در ترک س ووار و عتده ا( در اختالالتت ختوردن مست لعمل دتوده و است لعام  

 منشوند 

 

 ینش ن ادات

 رکز ال ز برا( تداو( اشخاص ایکه  مملال ده افرسدگی اند اجیاد یک م -1

 اجیاد مرکز اگاری دری ده مردم از اعراض افرسدگی و خطرات م  از آ ن  -2

آ گاری دری ده مردم، ات از اس لیاده ادویه ضد افرسدگی ده گونه خود رس و ددون اجازه  -3

 مالخصص، ت داکرت معاجل ج وگری( منایند 
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در جتویز ادویه ضد افرسدگی  اید  اید متامی جوان  را در نظر گرف. چون این گرو   -4

 ادویه تن ا و تن ا دارا( اتثری ضد افرسدگی منوباش ند  

از جتویز ترازودون برا( اشخاص مملال ده رص  و اطیا  ج وگری( منوده چون این دوا در  -5

 رص  و برا( اطیا  مضاد اس لطباب دارد 

کی از دوا را( مس لعمل در تداو( افرسدگی دوده که برا( اشخاص مملال ده ی هومیپرامنی -6

 گ ویوما و زمن شریده نباید جتویز گردد 

اشخاصوکه مملال ده افرسدگی اند در قدم خنس.  اید ده آ هنا در مورد مرض آ گاری مهه  -7

 جانبه داده شود، ینم از آ ن که ادویه ده آ ن را جتویز شود 

اتثری مالعادل س اوتیدین  مویس وی ویساسنی، ویریامیل، دللازتم، ،ادو ترام ا   نیالامیرتیپ  -8

 داش له و از جتویز امیرتیو نی  ا این دوا را خود دار( گردد 
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