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مقدمه مولفین 

یك��ی از چال��ش برانگیزترین محیط ها در بالین، بخش روانپزش��كی اس��ت. مراقبت 
از بیماران��ی ک��ه در مرحله حاد اختالل روانپزش��كی قرار دارند نی��از به یك مهارت و 
توانای��ی بس��یار زیاد دارد. داش��تن ی��ك ارزیابی نادرس��ت در این مرحل��ه می تواند 
پیامدهای بس��یاری را در پی داشته باشد. کتاب »راهنمای جامع اختالالت روانپرستاری، 
داروه�ای روان پزش�کی و طرح های مراقبت�ی« به منظور ارائه آموزش های کافی در فیلد 
روانپزش��كی نگارش شده اس��ت و به نكات مهم در این زمینه اش��اره دارد. هدف کلی 
کت��اب حاضر ارائه مكملی بر کتاب های مفصل مرجع  اس��ت ت��ا مخاطبان ) کارآموزان 
و کارورزان رش��ته پرس��تاری، پرسنل  ش��اغل در بخش و اورژانس روانپزشكی ( با 
تابلوی بالینی اختالالت ، داروهای مرتبط و مراقبت های پرس��تاری  بهتر آش��نا شده و 
بتوانند تصویر ملموس تری از فضای کار روان  پرس��تاری بیابند. به امید آن که مطالب 
ای��ن کتاب مورد رضای��ت خوانندگان عزیز ق��رار گیرد و همچنین ب��ا توجه به وجود 
برخی اش��تباهات احتمال��ی در ارائه مطالب و تنظیم آنها، تقاضا می ش��ود که نظرات و 
پیش��نهادات خود را پیرامون مطالب و محتوای کتاب از طریق آدرس پست الكترونیكی                                                                                               

Mansureh.g2212@yahoo.com با اینجانب در میان بگذارید.  

مؤلفین
پاییز 95
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فصل 1

اختالالت خلقی
Mood Disorders

اهداف یادگیری:

با مطالعه این فصل یادگیرنده قادر خواهد بود :

• خلق و حاالت مختلف ان را بیان کند.	
• انواع مختلف اختالالت خلقی را توصیف کند.	
• عوامل مستعد کننده اختالالت خلقی را شناسایی کند.	
• داروهای مرتبط با اختالالت خلقی را طبقه بندی کند.	
• عوارض مربوط به داروهای این دسته از اختالالت و مراقبت های پرستاری 	

آن را توضیح دهد.
• مراقبت های پرس��تاری در بیماران مبتال به اخت��الالت خلقی را قالب بندی 	

نماید.
• عناوین آموزش به خانواده و بیمار مبتال به اختالالت خلقی را شناسایی کند.	
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* تعری�ف: به گروهی از اختالالت روانی اطالق می گردد که یكی از خصوصیات اساس��ی 
آنها، غیرعادی بودن خلق است. به طورکلی اختالالت خلقی شامل: افسردگی و مانیا می باشد.

افسردگی، زمانی است که خلق پایین است و بیمار دچار عالئمی مانند: کاهش انرژی 

و عالقه، احس��اس گناه، اش��كال در تمرکز، بی اش��تهایی و افكار مرگ و خودکشی می 
باشد.

مانیا، زمانی است که خلق باال است، بیمار انبساط خاطر، پرش افكار، کاهش خواب، 
افزایش احترام به نفس و افكار بزرگ منشانه از خود نشان می دهد.

اختالالت افسردگی

)Major Depression Disorder( اختالل افسردگی اساسی

اختالل شدیدی است که عالئم آن حداقل دوهفته ادامه داشته و در عملكرد قبلی  -
بیمار تغییر ایجاد کند.

در زنان دو برابر شایع تر از مردان است. -

در ساعات اولیه صبح بدتر است -

معموال با خصوصیات: مالنكولیك- پس��یكوتیك- الگوی فصلی-شروع پس از  -
زایمان- غیرمعمول- دمانس کاذب- افس��ردگی مضاعف- افس��ردگی اساسی 

مزمن- افسردگی با خصوصیات کاتاتونیك مشخص می گردد.

)Dysthymic Disorder( اختالل افسرده خویی

همان افسردگی نروتیك است. -

نوعی افسردگی خفیف است. -

در زنان شایع تر است و شروع تدریجی دارد. -

تحت استرس های مزمن یا فاقد های حاد بیشتر دیده می شود. -
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اختالل افسردگی ناشی از اختالل طبی عمومی

در فردی که مبتال به بیماری طبی مانند: کوش��ینگ، کم کاری تیروئید و .... دیده  -
می شود.

اختالل افسردگی ناشی از مصرف مواد

 مصرف داروهایی مانند: داروهای ضد فش��ارخون، داروهای قلبی و کوکائین  -
ایجاد می گردد.

سایر اختالل افسردگی 

اختالل افس�ردگی فرع�ی: عالئم افسردگی اساسی را با شدت کمتری دارد. عالئم  -
به صورت حاد ایجاد می شود.

اختالل افسردگی عودکننده گذرا : عالئم به شدت عالئم اختالل افسردگی اساسی  -
اس��ت اما از نظر مدت مانند آن نیست و کمتر از دو هفته است. حمالت متعدد و 

گذرا می باشد.

اخت�الل م�الل پی�ش از قاعدگ�ی: اختالل مالل اواخر مرحله لوتئال اس��ت و عالئم  -
ش��امل: بی ثباتی خلق، تحری��ك پذیری، اضطراب، کاهش عالق��ه به فعالیت ها، 
خس��تگی زودرس، اش��كال در تمرکز، تغییرات الگوی خواب و اشتها، سردرد، 

حساس شدن سینه و تورم می باشد.

افسردگی در کودکان

عالئم بیشتر به صورت فرار از مدرسه، سوء مصرف مواد و خودکشی مشخص  -
می گردد.

اپیدمیولوژی

اختالل شایع است. -



راهنمای جامع اختالالت روان پرستاری، داروهای روان پزشکی و طرح های مراقبتی۱4

شیوع مادام العمر در مردان حدود 15 درصد و در زنان حدود 25 درصد است. -

ش��یوع بیشتر افس��ردگی در زنان احتماال به دلیل تفاوت های هورمونی، اثرات  -
زایمان، تفاوت فشارهای روانی، اجتماعی زنان و مردان، الگوی رفتاری متفاوت 

مربوط به درماندگی می باشد.

شیوع اختالل در افراد فاقد رابطه بین فردی یا افراد طالق گرفته بیشتر است. -

در نواحی روستایی شایع تر از نواحی شهری است. -

سن متوسط برای زنان و مردان اواسط دهه سوم عمر است. -

خطر ابتال در صورت وجود سابقه خانوادگی، مصرف الكل، از دست دادن والدین  -
قبل از یكسالگی و در گروههای اجتماعی و اقتصادی پایین، اندکی شایع تر است.

اتیولوژی

عوامل بیولوژیک

کاه��ش می��زان دوپامی��ن، نوراپ��ی نفری��ن و س��روتونین م��ی تواند س��بب                                    -
افسردگی گردد. 

وراثت نقش دارد. -

عوامل روانی،اجتماعی

رویداد های زندگی و استرس محیطی: افسردگی اغلب به دنبال حوادث استرس زای  -
زندگی ایجاد می گردد. مرگ همس��ر و از دست دادن والدین قبل از 11 سالگی، 

رویدادهایی هستند که بیشترین ارتباط را با افسردگی دارند.

عوام�ل ش�خصیت قب�ل از بیم�اری: هی��چ نوع ش��خصیتی به عنوان ش��خصیت  -
زمینه س��از اختالالت افسردگی نیس��ت اما برخی انواع شخصیت مانند: دهانی- 
وابس��ته، وسواسی – اجباری و هیس��تریك معموال در معرض خطر باالیی بای 

ابتال به افسردگی می باشند.
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فرضیه های شناختی

س��وءتعبیرهای ش��ناختی معمول که منجر به برداشت منفی از تجربیات زندگی  -
می گردد شامل: ارزیابی منفی از خود، بدبینی و نومیدی می باشد.

دیدگاه های منفی آموخته شده به احساس افسردگی منجر می گردد. -

عالئم بالینی بیماری افسردگی

خلق افسرده -

فقدان عالقه و لذت -

ظاهر نامنظم  -

کاهش انرژی -

کندی روانی و حرکتی -

اختالل خواب -

افكار بدبینی -

اضطراب -

نشانه های زیستی: کاهش وزن و اشتها، سردرد، یبوست، کاهش میل و عملكرد  -
جنسی، اختالل قاعدگی.

عالئم شناختی: ضعف تمرکز، دشواری تفكر، فقدان حافظه و کندی تفكر می باشد. -

درمان

دارودرمانی ،ش��وک درمانی، ش��ناخت درمانی، رفتار درمانی، رواندرمانی تحلیلی، 
رواندرمانی بین فردی

داروهای ضد افسردگی

داروهای ضد افس��ردگی ، برای درمان اختالل های افسردگی ساخته شده اند، اما در 
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واقع در درمان بسیاری از اختالالت دیگر روانپزشكی مثل اختالالت اضطراب، اختالالت 
خوردن و اختالالت کنترل تكانه هم کاربرد دارند. کس��انی که از افسردگی رنج می برند، 
معمواًل با یكی از انواع داروهای ضدافسردگی درمان می شوند. برخالف بنزودیازپین ها 
هیچ کدام از این داروها باعث ایجاد وابس��تگی یا اعتیاد به دارو نمی ش��وند. البته این به 
آن معنی نیس��ت که در هر زمانی و به صورت ناگهانی می توان دارو را قطع کرد. قطع 
ناگهانی دارو ممكن اس��ت عوارض گذرایی داشته باشد که برای چند روز فرد را آزرده 

کند. انواع داروهای ضدافسردگی عبارتند از:

ضدافسردگی های سه حلقه ای- 1

2 -)MAO(  مهارکننده های مونوآمین اکسیداز

3 -)SSRI( مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین

ضدافسردگی های سه حلقه ای

از این جهت س��ه حلقه ای نامیده می ش��وند که در ساختار ش��یمیایی آن ها سه حلقه 
وجود دارد.

مکانیس�م اث�ر دارو: کاه��ش ج��ذب نوراپی نفرین، س��روتونین و وقف��ه دهنده های 
گیرنده های موس��كارینی اس��تیل کولین و هیس��تامین می باش��د. کارب��رد اصلی آنها 
در اختالل افسردگی اس��ت. تنه��ا کاربرد تایید ش��ده از طرف FDA ب��رای این داروها 
درمان اختالل افس��ردگی ماژور اس��ت، ب��ه جز کلومیپرامین که دراختالل وسواس��ی 
جبری نیز کاربرد دارد. گرچه این داروها بیش��تر در درمان اختالل افس��ردگی به کار 
می رفته اند اما در طی تحقیقات کاربردهای متنوع دیگری برای آنها یافت ش��ده اس��ت. 

موارد اندیكاسیون داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای:

اخت�الالت اضطرابی:  اختالل هراس با یا بدون آگورافوبیا، انواع فوبیاها ، اختالل  -
وسواسی جبری، اختالل استرس پس از حادثه، اختالل اضطرابی عمومی.

بهبود عالیم در اختالالت خوردن )چاقی عصبی( مانند داروی ایمی پرامین -
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درمان زخم پپتیك مانند داروی دوکسپین -

درمان شب ادراری کودکان مانند داروی ایمی پرامین -

برخی سندرمهای درد مقاوم به درمان -

درمان اختالالت جنسی همچون انزال زودرس -

درمان اپیزودهای کاتاپلكسی در نارکولپسی -

داروهای شایع

آمی تریپتیلی��ن، کلومیپرامین، تریمیپرامین، ایمی پرامی��ن، دز پرامین، پروتریپتیلین، 
دوکسپین، نورتریپتیلین

عوارض جانبی داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای

عوارض آنتی کلینرژیک: خش��كی دهان، تاری دید، فتوفوبیا، یبوس��ت، احتباس  -
ادرار، تاکیكاردی، گشادی مردمك است که به دلیل بلوک گیرنده های موسكارینی 

ایجاد می گردد.

افت فش�ارخون وضعیتی: پاس��خ ناس��ازگار معمول در درمان است که به دلیل  -
وقف��ه گیرنده های آلفا-آدرنرژیك ایجاد می گردد. به بیمار باید آموزش داد که 
افت فشارخون وضعیتی را می توان با حرکت نشسته یا دراز کشیدن به حداقل 
رساند.در بیماران بس��تری باید اندازه گیری فشارخون و نبض به طور منظم ) 
چهار بار در روز( انچام شود. درصورت کاهش فشارخون و افزایش نبض باید 

از دادن دارو اجتناب کرد و به پزشك اطالع داد.

تعریق: اغلب باعث تعریق شده که مكانیسم آن ناشناخته است. -

تس�کین: یك پاس��خ معمول داروهای س��ه حلقه ای اس��ت که ب��ه دنبال بلوک  -
گیرنده های هیس��تامینی در CNS ایجاد میشود. باید به بیمار آموزش داد که از 

انجام فعالیت هایی که نیاز به هوشبری دارد مانند رانندگی و .... اجتناب نماید.
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اثرات س�می بر قلب: این داروها به وس��یله کاهش تاثیر واگ بر قلب ) ثانویه به  -
وقفه در گیرنده های موسكارینی( و به وسیله اثر مستقیم بر کاهش هدایت باند 
 ،QT هیس، باعث افزایش دیس ریتمی های قلبی مانند: تاکیكاردی، طوالنی شدن
پهن ش��دن موج T و افتادگی قطع��ه ST می گردد.برای کاهش این عوارض: باید 
بیماران باالی 40 سال و آنهایی که بیماری قلبی دارند را قبل از درمان و نیز پس 

از درمان به طور دوره ای توسط ECG مورد ارزیابی قرار بگیرند.

کاهش آس�تانه تش�نج: این داروها باعث کاهش آستانه تشنج می گردد در نتیجه  -
به بیماران مبتال به اپی لپسی یا تشنچی باید هشدار الزم داده شود.

هیپومانی�ا: گاهی اوق��ات باعث باال رفتن خلق بیمار از افس��رده ب��ه هیپومانیا  -
می گردد. 

عوارض عصبی: سستی، بی حالی، تشنج، عدم تعادل و میوکلونوس -

عوارض خونی: آگرانولوسیتوز، لكوسیتوز، لكوپنی و ائوزینوفیلی -

س�ایر عوارض داروهای ضد افس�ردگی: بثورات پوس��تی، افزایش وزن، ناتوانی  -
جنسی، گاالکتوری، فقدان ارگاسم، اختالل در انزال، افزایش پروالکتین

 )MAO( مهارکننده های مونوآمین اکسیداز

ای��ن داروها برای افرادی که از داروهای ضد افس��ردگی )از جمله س��ه حلقه ای ها و 
مهارکننده های بازجذب س��روتونین( نتیجه ای دریافت نك��رده اند، به ویژه مبتالیان به 
افس��ردگی های غیرعادی )آتیپیك( و شدید تجویز می ش��وند. این داروها به اندازه سه 

حلقه یی ها موثر ولی به دلیل بروز بحران فشارخون خطرناک است.

مکانیسم اثر دارو

 این داروها با مهار کردن مونوآمین اکس��یداز آنزیم��ی که انتقال دهنده های عصبی 
را تخریب می کند، س��طح س��روتونین، اپ��ی نفرین، دوپامی��ن و مونوآمین های دیگر را 
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در مغ��ز باال می برند. از آن جایی که کاهش س��طح این مواد یكی از عوامل افس��ردگی 
ش��مرده می ش��ود، افزایش عملكرد آن ها به کنترل افس��ردگی و برخی مشكالت روانی 
دیگ��ر می انجامد. MAO آنزیمی اس��ت که در کبد، دی��واره روده و پایانه های اعصاب 
آدرنرژیك قرار دارد و مسئول متابولیسم تیرامین موجود در رژیم عذایی است به گونه 
ای که وقتی MAO مهار ش��ود، تیرامین موجود در رژیم غذایی بدون متابولیزه ش��دن 
وارد جریان خون می گردد و به دلیل اثر آدرنرژیكی باعث بحران فشارخون می گردد.

نکت�ه: داروهای شایع: ترانیل سیپرومین )پارانت(، فنلزین)ناردیل( و سلژیلین می باشد. 
انواع جدیدتر این داروها از جمله سلژیلین و موکلوبومید عوارض و خطر کمتری دارند 

اما به اندازه داروهای قدیمی موثر نیستند.

موارد اندیکاسیون داروهای مهارکننده مونو آمینو اکسیداز:

درمان اختالل هراس  -

درمان فوبیای اجتماعی -

درمان بیماری پارکینسون -

جلوگیری از حمالت میگرن -

ترک سیگار نیز مؤثرند. -

عوارض جانبی داروهای مهار کننده مونو آمینو اکسیداز:

نکت�ه: مصرف مواد غذایی که حاوی تیرامین )نوعی اس��یدآمینه( هس��تند به همراه 
این داروها، موجب باالرفتن فش��ار خون می شود زیرا تیرامین باعث آزاد شدن ذخایر 
مونوآمین��ی مانن��د: دوپامین، نوراپی نفرین و اپی نفرین می ش��ود. تعدادی از مهمترین 

غذاهایی که درصد باالیی تیرامین دارند: 

س��بزیجات: سبزیجات بس��یار رس��یده، لوبیای تخمیر ش��ده، گوجه فرنگی، باقال، 
بادمجان، اسفناج
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میوه ها: موز، انجیر رسیده، گوجه سبز، انبه، گالبی بزرگ

فراورده گوش��تی: گوش��ت های تخمیر شده و دودی، گوش��ت فاسد، جگر مانده و 
کنسروها، سوسیس

شیر و فرآورده های آن: پنیر، خامه ترشیده، ماست تازه.

ماهی دودی شده و تخمیر شده، انواع آجیل و شكالت کاکائودار، شراب و آب جو

شایع ترین عوارض

کاهش فشارخون وضعیتی -

افزایش وزن -

ادم -

اختالل جنسی -

بیخوابی -

نكته: نگران کننده تری عارضه: بحران فشار خون است. -

عالئم مقدماتی بحران فش��ار خون شامل: سر درد، سفتی گردن، تعریق، تهوع و  -
استفراغ می باشد.

)SSRI( مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین

 مهارکننده ه��ای بازجذب س��روتونین با نام مخفف )SSRIs( دس��ته ای از داروهای 
ضد افس��ردگی هس��تند که در درمان افس��ردگی و برخی از انواع اختالالت اضطرابی 
و ش��خصیتی کاربرد دارند. پرتجویزترین گروه از داروهای ضدافس��ردگی در ایاالت 
متحده و برخی کش��ورهای دیگر هس��تند و تمام آنها به جز فلووکسامین برای درمان 

اختالل افسردگی اساسی پذیرفته شده اند. 

مکانسیم اثر: بر این باورند که این داروها میزان سروتونین برون-سلولی را افزایش 


