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 مقدمه:

اختالل افسشدگی یىی اص ضبیؼتشیي اختالالت سٍاًی دس لشى حبؾش دس دًیب هی ثبضذ. ضٌبخت خػَغیبت ٍ ػالئن آى ، دسهبى غحیح ٍ ثِ هَلغ    

س وٌتشل ایي اختالل داسد. احسبس اًذٍُ ٍ غن هؼوَال دس هَلؼیت ٍ ػولىشد هٌبست پضضىبى دس وبّص ػَاسؼ ٍ ثبصتَاًی ثیوبساى ًمص هْوی د

ّبی ًبساحت وٌٌذُ ثشای ّشوسی پیص هی آیذ ٍ اص تجبسة قجیؼی ثطش است، ) ّوبًكَس وِ دس سَي دیذُ هی ضَد( ٍ ثبیذ اص اختالل افسشدگی 

ًسجت ثِ هیضاى ٍالؼی اثتالء هی گشدد. ثكَسی وِ قجك افتشاق دادُ  ضَد ٍلی ّویي هَؾَع ثبػث تطخیع ووتش اختالل افسشدگی ٍ دسهبى آى 

ى آهبسّبی هَجَد فمف ًیوی اص ثیوبساى افسشدُ تحت دسهبى لشاس هی گیشًذ. افت وبسایی ٍ خسبساتی وِ افسشدگی ثِ ػٌَاى ضبیؼتشیي ثیوبسی لش

ش هستمین آى اسلبم ثسیبس ثبالیی سا ًطبى هی دّذ. ػَاسؼ ثشای افشاد ، خبًَادُ ّب ٍ جبهؼِ ثِ ثبس هی آٍسد دس غَست هحبسجِ خسبسات هستمین ٍ غی

ثبًَی اختالل هی تَاًذ تبثیش ػویمی ثش سجه ٍ سكح صًذگی ٍ سشًَضت افشاد ثگزاسد. ثٌبثشایي ؾشٍست داسد ولیِ پضضىبى ثخػَظ پضضىبى 

ًگبُ وٌٌذ ٍ ثب فشاگیشی سٍش ّبی ػلوی دسهبى ٍ اسجبع  ػوَهی وِ ثیطتشیي هشاجؼبت ثیوبساى افسشدُ ثِ آى ّب هی ثبضذ ، ثب دیذ دلیك تش ثِ هسبلِ

اٌّوبی ثِ هَلغ ثِ سٍاًپضضه دس وٌتشل ایي اختالل ٍ جلَگیشی اص ػَاسؼ اجتوبػی، خبًَادگی ٍ . . . آى ًمص خَد سا ایفبء ًوبیٌذ. ایي پشٍتىل س

 تحػیل پضضىی فشاگشفتِ ضذُ ًوی ثبضذ.خالغِ ای است جْت ایي اّذاف ٍ ّشگض جبیگضیي آهَصش وبهل ٍ جبهؼی وِ دس دٍساى 

 51دسغذ ثیوبساى پضضىبى ػوَهی ٍ  51دسغذ دس صًبى هی ثبضذ. حذالل  51دسغذ دس هشداى ٍ  51هیضاى ضیَع اختالل افسشدگی دس قَل ػوش 

غبلجب ثِ قَس ًبهٌبست ثِ  دسغذ ثیوبساى هتخػػبى داخلی سا ثیوبسى افسشدُ تطىیل هی دٌّذ. دست ون دس ًیوی اص ایي هَاسد ػالئن افسشدگی

ى دٍ ثشاثش ػٌَاى ٍاوٌص ّبی لبثل اًتظبس دس همبثل استشس ، لشیٌِ ای ثشای ؾؼف اسادُ یب تالش ثشای وست ًفغ ثبًَی تؼجیش هیطَد. هیضاى اثتالء صًب

 سبلگی هی ثبضذ. 01هشداى ٍ سي هتَسف ضشٍع اختالل حذٍد 

 

 اجتماعی در بروز افسردگی –عوامل روانی 

 استشس6   



یب هكبلؼبت جذیذ ًطبى دادُ است وِ استشسْبی ضذیذ صًذگی ّوشاُ ثب ًخستیي دٍسُ افسشدگی )ٍ سبیش اختالالت خلمی( ثبػث تغییشات دیشپب ٍ پب 

الل دس حبالت فًَىسیًَل سیٌبپس ّب ٍ ًَسٍ تشاًسویتشّب هی ضَد وِ ثبػث هی گشدد دسغیبة استشس ًیض ضخع دس هؼشؼ دٍسُ ّبی ثؼذی اخت

ثبضذ. استشس هضهي ٍ غیش اختػبغی ًیض هیتَاًذ دخیل ثبضذ. ثِ ػمیذُ ثؼؿی اص هتخػػبى استشس ًمص اسبسی دس اثتالء ثِ اختالل افسشدگی 

 داسد. 

 خبًَاد6ُ   

ل هَثشًذ. سٍضْبی ًبهكلَة تشثیت فشصًذ هثل سخت گیشی ثیص اصحذ ٍ یب سبیش سبیىَپبتَلَطی ّبی خبًَادُ دس ضشٍع ، دٍام ٍ ػَد اختال

سبلگی اص دست دادُ اًذ، دس غَست سٍیبسٍیی ثب استشسْبی صًذگی دس سٌیي ثبالتش دس  55ّوچٌیي وسبًی وِ یه یب دٍ ٍالذ خَد سا پیص اص 

 هؼشؼ خكش ثبالتش اثتال ثِ افسشدگی لشاس داسًذ. 

 ػالئن افسشدگی 6

 تطخیع الصهٌذ6ٍجَد چْبس ػالهت اص ػالئن صیش ثشای حذالل دٍ ّفتِ ثشای گزاضتي 

 دسغذ آى ّب الذام ثِ خَدوطی هی ًوبیٌذ.  51تب  51افىبس اًتحبسی6 تمشیجبً دٍسَم ثیوبساى افسشدُ ثِ خَدوطی هی اًذیطٌذ ٍ  .5

دسغذ ثیوبساى اص اختالل خَاة ثِ خػَظ سحشخیضی ٍ ثیذاسی ّبی هىشسضجبًِ وِ ؾوي آى ثِ هشٍس  41تؼییشات خَاة6 تمشیجبً  .5

 .ص هی پشداصًذ سًج هی ثشًذ )ثِ استثٌبء وَدوبى ٍ ًَجَاًبى(رٌّی سٍیذادّبی سٍ

ثسیبسی اص ثیوبساى دچبس ثی اضتْبئی ٍ وبّص ٍصى هی ضًَذ، هؼْزا ثؼؿی افضایص اضتْب ٍ افضایص ٍصى ٍ  6تغییشات ٍصى ٍ اضتْب .3

ّبی داخلی هثل دیبثت،  پشخَاثی داسًذ.تغییشات گًَبگَى دس هػشف غزا یب هیضاى استشاحت هوىي است هَجت ٍخبهت ثیوبسی

 فطبسخَى ٍ ثیوبسی ّبی للت ٍ سیِ هی ضَد.

وبّص اًشطی6 تمشیجبً ّوِ ثیوبساى افسشدُ اص وبّص اًشطی وِ هٌجش ثِ ثشٍص اضىبل دس اًجبم تىبلیف، اختالل دس تحػیل، حشفِ ٍ وبّص  .0

 بى سسیذُ ٍ آخش دًیب است (اًگیضُ ثشای اًجبم قشحْبی تبصُ هیگشدد، ضىبیت هی وٌٌذ ) اًگبس ّوِ چیض ثِ پبی

احسبس ثی اسصضی ٍ گٌب6ُ ضٌبخت ّبی ًبوبساهذ دس هَسد صهبى حبل، آیٌذُ ٍ گزضتِ دس افسشدگی ضبیغ است. ثیوبس اػتوبد ثِ ًفس  .1

خَد سا اص دست دادُ ٍ ّوِ چیض سا ضىست هحسَة وشدُ یب هٌتظش ثذتشیي اتفبق دس آیٌذُ هی ثبضذ ٍ ثذثختی سا جضء الیٌفه 

ت خَد هی پٌذاسد. اٍ هوىي است احسبس گٌبُ ٍ خَدهالهتگشی دس هَسد گزضتِ داضتِ ثبضذ ٍ خبقشات ثذ سا ّوشاُ ثب هجبلغِ سشًَض

 دس اثشات سٍحی ٍ سٍاًی آى ّب هذام دس رّي خَد هشٍس وٌذ.

الً هَسد ػاللِ آى ّب ثَدُ دست هی افشاد افسشدُ اص خبًَادُ ٍ دٍستبى خَد وٌبسُ گشفتِ ٍ اص فؼبلیت ّبیی وِ لج 6وبّص اًگیضُ ٍ ػالئك .2

 وطٌذ.

 حَاسپشتی یب فشاهَضىبسی ٍ افت تحػیلی اص جولِ هثبلْبی ضبیغ آى ّستٌذ. اختالل دس توشوض ٍدضَاسی تفىش6 .3

 وٌذی یب تحشیه سبیىَهَتَس6 هؼوَالٌ ثِ غَست وٌذی دس حشوبت یب ثِ غَست تحشیه پزیشی ٍ ػػجبًیت است. .4

 آٍسد. ّبی هْن ثِ ٍجَد هی هالحظِ ثبلیٌی یب تخشیت دس ػولىشد اجتوبػی، ضغلی یب سبیش صهیٌِایي ػالئن ًبساحتی لبثل  -

هػشف( یب یه اختالل قجی   ثبیذ هتزوش ضذ وِ ػالئن ثبال ًجبیذ ًبضی اص تأثیش فیضیَلَطیه هستمین یه هبدُ )داسٍی ًسخِ ضذُ یب هَسد سَء -

 ٍ ػالئن هطخع آى ساتجشثِ ًىشدُ ثبضذ.   بیب ّیپَهبًی بچ ٍلت لجالً هؼیبسّبی هبًیّی ثبضذ ٍ فشد ػوَهی )هثل ون وبسی تیشٍئیذ( 



ثشخی اص ثیوبساى افسشدُ ثِ ثیوبسی خَد ٍالف ًیستٌذ ٍ ضىبیتی اص اختالل خَد ًوی وٌٌذ. سبیش ػالئن ًجبتی ضبهل اختالل لبػذگی ٍ وبّص 

هی ضَد. اؾكشاة ، سَء هػشف الىل ٍ سبیش هَاد، ضىبیبت جسوی وِ اغلت  هیل ٍ ػولىشد جٌسی وِ اغلت ًبضٌبختِ هی هبًٌذ، ًیض دیذُ

 ًبضٌبختِ هیوبًٌذ، ًیض دس افسشدگی دیذُ هی ضَد.

وٌٌذ ًَػی  دسد داسًذ)دسدّبی پشاوٌذُ وِ هوىي است  دسغذ ثیوبساى افسشدُ وِ ثِ پضضىبى هشاجؼِ هی 21هكبلؼبت ًطبى دادُ است وِ ثیص اص 

پطت گشدى ٍ ثبصٍّب ٍ حتی سشدسد ٍ ووشدسد وِ ضذت ٍ دٍام آى هتٌبست ثب اختالل اسگبًیه ًیست(. دس الطابس وان ساَاد    جبثجب ضًَذ، دسدّبی 

 ضَد.   تَاًذ یىی اص ضىبیبت اٍلیِ هْن ثیوبساى افسشدُ ثبضذ وِ هؼوَالً ثِ تطخیع ًبدسست هٌجش هی دسد ثخػَظ هی
دسغذ ثیوبساى اص اختالل  50سا وِ اغلت غجح ّب ضذیذ تش اص ػػشّب هی ثبضذ روش هی وٌٌذ.  ًیوی اص ایي ثیوبساى تغییشات ضجبًِ سٍصی دس ػالئن

 دسغذ اص دضَاسی دس تفىش ضبوی ّستٌذ )ایي هَسد دس داًص آهَصاى ٍ داًطجَیبى ػَالت تحػیلی لبثل هالحظِ ای ایجبد هیىٌذ(.  23توشوض ٍ 

 

 دسهبى ٍ آهَصش افسشدگی 6

وٌذ. آهَصش وبفی ثیوبس دس ساثكِ ثب هػاشف داسٍّابی ؾاذ     استفبدُ اص دسهبى داسٍیی ضبًس ثْجَدی سا دس ثیوبس افسشدُ دس یه هبُ دٍ ثشاثش هی

 تشیي داسٍ، دس هَفمیت دسهبى اّویت داسد.  افسشدگی ثِ هیضاى اًتخبة هٌبست

 صیش هی ثبضذ6 آهَصش ثیوبس افسشدُ اص اّویت ٍافشی ثشخَسداس است ٍ ضبهل هَاسد

   .)آهَصش دس هَسد ًحَُ هػشف غحیح داسٍ )غشفبً ثِ ایٌىِ داسٍسبص ًحَُ هػشف سا سٍی داسٍ خَاّذ ًَضت اوتفب ًىٌیذ 

   .ثیبى ولی اثشات ثیوبسی سٍی فشد ٍ ایٌىِ پضضه توبم تالش خَد سا ثشای ثْجَدی ثىبس خَاّذ ثست 

 ى ایٌىِ ثشٍص اثشات جبًجی ًطبًِ تبثیش داسٍست. ثیوبس سا ساٌّوابیی وٌیاذ واِ دس    تَؾیح اثشات جبًجی داسٍ ثذٍى تشسبًذى ثیوبس ٍ ثیب

 غَست ثشٍص ایي اثشات چِ وبسی ثبیذ اًجبم دّذ. 

 .صهبى ًسجی قَل دسهبى ٍ ایٌىِ ثِ هحؽ احسبس ثْجَدی داسٍ سا لكغ ًىٌذ 

 .سئَاالتی وِ ثیوبس داسد 

ضَد حتوبً ثؼذ  الل توشوض داسًذ ٍ هوىي است اظْبسات ضوب سا دسن ًىٌٌذ. تَغیِ هیدلت وٌیذ اغلت ثیوبساى افسشدُ ٍ ًیض سبلوٌذاى اخت

ّبی خَد سا اص ثیوبس ثپشسیذ وِ هكوئي ضَیذ دسیبفتِ است. دس غَست لضٍم ثیوبس ثب ّوشاُ ثبضذ. دس غیش ایي غاَست   اص ثیبى هكلت، گفتِ

 ًىبت هْن سا ثشای ثیوبس یبدداضت ًوبییذ ٍ ثِ اٍ ثذّیذ. 

 ثیوبس دس استجبـ ثب هػشف داسٍّبی ؾذ افسشدگی ًىبت صیش سا یبدآٍسی وٌیذ.  ثِ 

 وٌٌذ.  داسٍّبی ؾذ افسشدگی اػتیبدآٍس ًیستٌذ، صیشا ایي داسٍّب ایجبد لزت ًوی -5

یبثٌاذ الگاَی خاَاة ٍ اضتْبسات.      اٍلیي ػالئوای واِ دس قای دسهابى ثْجاَدی های       سِ حلمِ ای TCAدس ٌّگبم هػشف داسٍّبی  -5

 دٌّذ.  ى، اؾكشاة، حوالت افسشدگی ٍ احسبس ًباهیذی ػالئن ثؼذی ّستٌذ وِ ثِ تذسیج ثْجَدی ًطبى هیآطیتبسیَ

 ّفتِ ٍجَد داسد.  3-0ثشای ایجبد اثشات ؾذ افسشدگی، ًیبص ثِ هذت صهبًی ثشاثش  -3

تَاى ثِ ثیوبس گفت وِ ثشٍص ػَاسؼ جبًجی داسٍ ًطبى دٌّذُ تأثیش آًْبست ٍ ػَاسؼ جبًجی ثِ هشٍس ثب هػشف هشتت داسٍ اص ثیي  هی -0

 سًٍذ.  هی



 

 در هنگام تجويس داروهاي ضد افسردگی به نكات زير توجه داشته باشيد:

 ٍیضیت هبّبًِ ثیوبساى افسشدُ تمشیجبً ؾشٍست داسد. -5

گشم( ثبیذ ثِ تذسیج  هیلی 01گشم( ٍ فالوستیي )تب  هیلی 511)تب  TCAثشای اداهِ دسهبى تب حػَل ػالئن ًسجی ثْجَدی دٍص داسٍّبی  -5

 افضایص یبثذ. 

ّاب یاب    تَاًیذ داسٍّبی ووىی هثل ثٌضٍدیابصپیي  ثِ هحؽ حػَل ػالئن لبثل لجَل ثْجَدی )ًِ فمف وبّص آى یب حزف اؾكشاة( هی -3

 غیشُ سا ون ٍ لكغ ًوبیٌذ. ثتبثلَوشّب ٍ

 هبیؼبت فشاٍاى )غیش اص چبی ٍ لَُْ( دس وٌتشل تغییشات فطبسخَى ٍؾؼیتی ٍ ًیض خطىی آة دّبى هفیذ است.    -0

ثِ ٍؾَح  ضبى لای وِ اختالل دٍلكجی داسًذ ٍ ثشخی اص ثیوبساى دچبس اختالل افسشدگی ػوذُ وِ اختال دس دسهبى ثیوبساى افسشدُ  -1

 ( است، لیتیَم داسٍی خف اٍل دسهبى است. ای )پشیَدیه دٍسُ

 دس ثیوبساى هجتال ثِ افسشدگی سبیىَتیه ثبیذ اص تشویت یه داسٍی ؾذ افسشدگی ٍ یه داسٍی آًتی سبیىَتیه استفبدُ وشد.  -2

داسد وِ تشیي اضتجبّبت ثبلیٌی، هػشف داسٍ ثِ همذاس ٍ هذت ًبوبفی است. دس غَستی همبٍهت ًسجت ثِ دسهبى ٍجَد  یىی اص ضبیغ  -3

 ّفتِ هػشف ضًَذ.  2تب  0داسٍ ثب همذاس تَغیِ ضذُ ٍ ثِ هذت 

تش ثَدُ، ثِ اًذاصُ قَل هذت دٍسُ لجلی ثبیذ اداهِ  هبُ یب اگش دٍسُ ثیوبسی لجلی قَالًی 2دسهبى ؾذ افسشدگی سا حذالل ثِ هذت   -4

 داد. 

اسٍ ثِ هحؽ احسبس ثْجَدی ثشای ثیوبس ٍخبًَادُ ضَد ٍ ػذم لكغ د ؾشٍست اداهِ دسهبى تب صهبًی وِ تَسف پضضه تجَیض هی   -5

 اش تَؾیح دادُ ضَد.

 

 

 

 

 


