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افسردگى ،از تشخيص تا درمان

افسردگى چگونه تشخيص داده مىشود؟
گرچه شايع است اما
افسردگى اغلب ناديده
مهتا
زمانىنيك
گرفته مىشود يا به اشتباه
تشخيص داده مىشود و
درمان نمىشود ،درنتيجه مىتواند زندگى فرد
را به خطر بيندازد .اختﻼل افسردگى كامل به
ويژه ،ميزان خودكشى در آن بيشتر است .اگر
شما يا يكى از عزيزانتان عﻼئم افسردگى را
داريد ،به يك متخصص اعصاب و روان مراجعه
كنيد .بسيارى ازپزشكان عمومى افسردگى را
تشخيص داده و درمان مىكنند .در حال حاضر
غربالگرى افسردگى اغلب بخشى از ويزيت
معمول پزشك است اما اگر عﻼئم آن در
طى  ٤تا  ٨هفته پس از درمان بسيار وخيمتر
شد يا بهبود نيافت ،از پزشك بخواهيد براى
تشخيص و درمان به روانپزشك ارجاع دهد.
واضح است كه در موارد عﻼئم شديدتر و اگر
هميشه به مرگ يا آسيب به خود يا شخص
ديگرى فكر مىكنيد ،بايد در اسرع وقت به
روانپزشك مراجعه كنيد.
براى تشخيص افسردگى ،پزشك در مورد عﻼئم
و سابقه خانوادگى سوال مىكند و ممكن است
بخواهد كه پرسشنامهاى را در مورد عﻼئم پر
كنيد .همچنين ممكن است براى تشخيص ساير
بيمارىهايى كه موجب ايجاد عﻼئم مىشوند،
از انجام آزمايش استفاده كنند ،مانند تشخيص
كمبود برخى مواد مغذى ،كمكارى تيروئيد يا
سطحهورمونها،واكنشبهداروها)چهداروهاى
نسخهاىوچهداروهاىسرخود(يامصرفالكل.

درمان افسردگى چيست؟

اسم بيمارى افسردگى بسيارى از مردم را وادار
مىكندتاآنراپنهانكنند،سعىمىكنندبا مصرف
الكل ،موادمخدر آن را تسكين داده يا از بين ببرند.
براى درمان موثر افسردگى ،ﻻزم است به يك
متخصصبهداشتودرمانمانندپزشكانعمومى
يا متخصص بهداشت روان مجرب مراجعه كنيد
تا به تشخيص صحيح و دريافت برنامه درمانى
كمك كنند .درمانهاى زيادى براى افسردگى
وجود دارد و معموﻻ تركيبى از رواندرمانى و
دارودرمانى است.
رواندرمانى به افراد مىآموزد تا چگونه بر نگرش
و احساسات منفى غلبه كنند و كمك مىكنند تا
افراد به فعاليتهاى عادى بازگردند .دارودرمانى
در درمان عﻼئمى است كه تصور مىشود ناشى
از مشكﻼت بافتهاى مغزى است كه خلق و
خو ،تفكر و رفتار را تنظيم مىكند .ممكن است
چند هفته طول بكشد تا داروى ضدافسردگى به
طور كامل براى كاهش عﻼئم افسردگى عمل
كند بنابراين مهم است كه از دارو استفاده كنيد.
تشخيص زودهنگام بيمارى و درمان دارويى آن
ممكن است مانند هر بيمارى مزمن ،به كاهش
شدت عﻼئم افسردگى كمك كند يا دوره آن
بيمارىراكوتاهكند.همچنينممكناستاحتمال
عود كردن بيمارى را كاهش دهد.

گرچه شايع است اما افسردگى اغلب
ناديده گرفته مىشود يا به اشتباه
تشخيص داده مىشود و درمان
نمىشود ،درنتيجه مىتواند زندگى
فرد را به خطر بيندازد

است .با اين حال ،داروهاى ضدروانپريشى غير
معمول مىتوانند عوارض جانبى زيادى از جمله
افزايش وزن ،تغيير قندخون و كلسترول خون ،و
ايجاد حركات غيرطبيعى داشته باشند.
ال-متيل فوﻻت يك نوع تغذيه قوى با ويتامين
 Bاست و در درمان افسردگى موفقيتآميز بوده
و از سوى سازمان غذا و دارو آن را مانند غذا
شناخته است كه به تنظيم هر سه انتقالدهنده
عصبى مونوآمين مغز مرتبط با خلق و خو كمك
مىكنند .عوارض جانبى آن شامل كهير ،تورم،
تهوع و نفخ است.

كتامين

داروى افسردگى

مهاركنندههاى بازجذب سروتونين و مهاركننده
بازجذب سروتونين و نوراپى نفرين.
بسيارى از داروهاى ضدافسردگى كه امروزه
بيشتر تجويز مىشوند شامل داروهايى است
كه ماده شيميايى سروتونين را تنظيم مىكنند.
اين گروه از داروها كه به آن مهاركنندههاى
بازجذب سروتونين گفته مىشود ،شامل
سيتالوپرام )سلكسا( ،اسكيتالوپرام )لكساپرو(،
فلوكستين )پروزاك ،سارافم( ،فلووكسامين
)لووكس( ،پاروكستين )پاكسيل( ،آسرترالين
)زولوفت( است.
مهاركنندههاى بازجذب سروتونين و نوراپى
نفرين ،از جمله دس ونﻼفاكسين Khedezla،
)،desvenlafaxine succinate (Pristiq
دولوكستين ) ،(Cymbaltaلووميلناسيپران
)،(Fetzima)، andvenlafaxine (Effexor
همچنين در سروتونين تغييراتى ايجاد مىكند،
داروهايى مانند ) vortioxetine (Trintellixو
) vilazodone (Viibrydكه بر گيرنده سروتونين
تاثير مىگذارد اما بر ساير گيرندههاى مرتبط با
عملكرد سروتونين نيز تاثيرگذار است.
ساير داروهاى ضدافسردگى شامل بوپروپيون
است ،دارويى كه به نظر مىرسد بر تنظيم
دوپامين و نوراپى نفرين تاثير مىگذارد ،داروى
ميرتازاپين كه سطح سروتونين و نوراپى نفرين
را با مكانيسم متفاوتى نسبت به مهاركنندههاى
بازجذب سروتونين افزايش مىدهد.
براىكودكانونوجوانان،مهاركنندههاىبازجذب
سروتونين از بهترين نمونههاى مطالعه شده

هستند بنابراين اغلب داروهاى انتخابى هستند.
سازمان غذا و دارو هشدار مىدهد كه هر كس
داروهاى ضدافسردگى مصرف مىكند بايد به
خصوص در چند هفته اول تحت مراقبت ويژه
قرار گيرد .كودكان ،نوجوانان و جوانان ممكن
استهنگاممصرفداروهاىضدافسردگىافكار
منفى بيشترى داشته باشند؛ حتى ممكن است
افكار خودكشى يا تغيير در رفتار داشته باشند.

داروهاى ضدافسردگى سهحلقهاى

اين داروها كه از دهه  ١٩٥٠براى درمان افسردگى
استفاده شده ،گزينهانتخابىديگرى است،اگرچه
عوارض جانبى بيشترى نسبت به مهاركنندههاى
بازجذب سروتونين دارند .مانند همه داروهاى
ضدافسردگى ،بايد آنها را براى مدتى استفاده كرد
تا تاثير خود را بگذارند .داروهاى سه حلقهاى
شاملآمىتريپتيلين،آموكساپين،دسيپرامين،ايمى
پرامين .از آنجايى كه نوجوانان عوارض جانبى را
به خوبى كنترل نمىكنند و تمايل به قطع مصرف
داروهايشان دارند ،داروهاى سه حلقهاى براى
اولين بار به آنها توصيه نمىشود .عﻼوه بر اين،
مشكﻼت تپش قلب در كودكان و نوجوانانى كه
دسيپرامين مصرف مىكنند مشاهده شده است.

مهاركنندههاى مونوآمين اكسيداز

گروه سوم داروهاى ضدافسردگى،اين داروها
هستندمانندفنلزين،ترانيلسيپرومينوEMSAM
نيز موثر بودهاند .اين داروها ممكن است گاهى
سريعترازسهحلقهاىهاعملكنندامانيازبهاجتناب
از برخى غذاها )مانند گوشت و پنيرهاى مانده( و

برخى داروهاى ديگر كه مىتوانند بر سروتونين
يا افزايش فشارخون تاثير بگذارند ،ندارند .اين
مهاركنندهها معموﻻ صرفا در صورتى تجويز
مىشوند كه مهاركنندههاى بازجذب سروتونين
و مهاركنندههاى سه حلقهاى يا ساير داروهاى
افسردگى كه مصرف آنها سادهتر است ،وضعيت
بيمار را بهتر نكنند .ممكن است ﻻزم باشد چند
داروى ضدافسردگى را امتحان كنيد تا دارويى
را كه برايتان مفيد است را پيدا كنيد .اگر چند
ماه آن را مصرف مىكرديد و به نظر آمد تاثيرى
ندارد يا اگر عوارض جانبى مصرف آن را برايتان
سختتر كرد ،به پزشك مراجعه كنيد اما اصﻼ
مصرف آن را متوقف نكنيد چون ممكن است
مشكﻼت بيشترى ايجاد كند .هنگامى كه زمان
مصرف آن به پايان رسيد ،پزشك دوز دارو را به
آرامى كاهش مىدهد تا بدن دوباره تنظيم شود.

داروهاى ضدروانپريشى

داروى ليتيوم كربنات كه معموﻻ براى افسردگى
مانيك استفاده مىشود ،گاهى اوقات براى درمان
افسردگىهمراهبايكداروىضدافسردگىديگر
استفادهمىشود.امروزهداروهاىضدروانپريشى
غير معمول تبديل به گستردهترين گروه دارويى
شدهاند كه پس از پاسخ اوليه ناقص به داروهاى
ضدافسردگى اضافه مىشوند .سه مورد داروى
ويژهaripiprazole (Abilify)، brexpiprazole ،
) (Rexultiيا )،Quetiapine (Seroquel XR
صرف نظر از وجود يا عدم وجود روانپريشى
)توهمات يا هالوسيناسيون( ،به عنوان درمان
اضافى براى داروهاى ضدافسردگى تاييد شده

براى شاد زيستن سبك زندگى را تغيير دهيد
براى درمان افسردگى ،تغيير در خواب ،ورزش و عادات غذايى مىتواند به رفع
عﻼئم افسردگى كمك كند.خوابكمترموجب تنظيم احساساتمىشودبنابراين
مى تواند منجر به افسردگى شود .در حقيقت ،اگر به طور مرتب در خوابيدن
مشكل داريد ،تا  ١٠برابر بيشتر در معرض افسردگى هستيد و  ٧٥درصد از افراد
مبتﻼ به افسردگى با مشكﻼت خواب مواجهند .به نظر مىرسد عادات خواب
بهتر به رفع افسردگى كمك كند .براى خواب بهتر:
 اتاق خوابتان را خنك ،تاريك و آرام نگه داريد )بهترين حالت براى خواب(.
 در زمان مشخص به خواب برويد و هر روز در زمان مشخص از خواب
بيدار شويد.
 روزانه بيش از  ٢فنجان نوشيدنى كافئيندار نخوريد و بعدازظهرها از مصرف
كافئين خوددارى كنيد .شكﻼت تلخ و برخى نوشيدنىهاى انرژىزا مىتوانند
حاوى كافئين زياد باشند.
 قبل از خواب حداقل  ٣٠دقيقه فعاليت آرام مانند مطالعه ،مديتيشن يا دوش
گرم انجام دهيد.
 از يك دفترچه يادداشت براى نوشتن افكار و نگرانىهايى كه ممكن است
موجب شب بيدارى شود ،استفاده كنيد .يادداشت يا برنامهاى را تعيين كنيد كه
به رسيدگى اين موارد كمك مىكند.
 نزديك ساعت خواب يا زياد غذا نخوريد.
 از يك دفتر يادداشت براى برنامهريزى زمان و تنظيم ميزان خواب استفاده كنيد.
 ورزش همچنين مىتواند به پيشگيرى از افسردگى كمك كند و جريان خون
را در مغز بهبود مىبخشد ،خلق و خو را افزايش مىدهد و استرس را از بين
مىبرد .در اغلب موارد بسيار موثر است؛ حتى بدون اعمال درمانهاى ديگر.
مطالعات نشان مىدهد كه دويدن  ٣٠دقيقهاى و سه بار در هفته مى تواند به
اندازه رواندرمانى در درمان افسردگى موثر باشد .حركتى را كه دوست داريد
انتخاب كنيد و در صورت امكان و روزانه آن را انجام دهيد .هر ورزشى كه
مناسب است؛ هر چه پرانرژىتر و هوازىتر باشد ،بهتر است .نكته اصلى اين

است كه ضربان قلب را مناسب سن خود به مدت  ٢٠تا  ٣٠دقيقه ،سه تا چهار
بار در هفته باﻻ ببريد.
شما مى توانيد وضعيت افسردگى را بدون رعايت تغذيه مناسب و رژيم متعادل
وخيمتر كنيد .عﻼوه بر اين ،برخى افراد هنگامى كه گندم ،لبنيات ،الكل ،شكر
و كافئين را از رژيم غذايى خود حذف مى كنند ،متوجه بهبود عﻼئم افسردگى
مى شوند اما براى درمان افسردگى اين روش اثبات نشده است .مىتوانيد اين
غذاها را يكى يكى از رژيم غذايى خود حذف كنيد و توجه داشته باشيد كه آيا
عﻼئم بهبود مىيابد يا نه.
بسيارى از تمرينات ذهن و بدن مى تواند براى رفع و درمان افسردگى مفيد
باشد .موسيقى و رقص مىتواند روحيه را باﻻ برده و به بدن انرژى
دهد .تكنيكهاى مديتيشن و ريلكسيشن؛ مانند شل كردن
عضﻼتپيشروندهنيزباعثتحريكوآرامشمىشود.
روشهاى ديگر مانند مديتيشن پيشرفته ،تجسم و
تكنيكهاى تمرينيوگا ،تاىچىو چىگونگ
است .يك يا دو مورد مناسب را انتخاب كنيد
و بيشتر تمرين كنيد.
سايرمواردىكهمىتواندبهدرمانافسردگى
كمك كند شامل گذراندن وقت بيشتر با
دوستان و عزيزان ،قرار گرفتن در معرض
نورخورشيد ،داشتن حيوان خانگى و
درمان موثر و استفاده كمتر از الكل و
دخانيات است كه همگى مىتوانند به رفع
عﻼئم افسردگى كمك كنند .با پزشك در
مورد چگونگى تركيب تغيير شيوه زندگى با
درمانهاى دارويى و گفتاردرمانى صحبت كنيد
تا به بهترين نحو عﻼئم را برطرف كند.

كتامين را مىتوان از راه وريد يا بينى و به صورت
استنشاقىبراىدرمانافسردگىشديدتجويزكرد.
اين بيمارى براى درمان افسردگى كه با روشهاى
معمولىقابلدرماننيست،بسيارپيشرفتهتراست.

رواندرمانى و درمان افسردگى
رواندرمانىبخشمهمىازدرمانافسردگىاست.
درمواردافسردگىخفيفتامتوسط،رواندرمانى
ممكناستبهتنهايىبراىتسكينعﻼئمافسردگى
مورد استفاده قرار گيرد .اين درمان در بيشتر موارد
همراهبا داروى كاهش افسردگى استفاده مىشود.
انواع متداول رواندرمانى عبارتند از درمانهاى
شناختى،رفتارىوبينفردى.درمانهاىشناختى،
الگوهاى فكرى منفى را كه با افسردگى همراه
هستند ،به چالش مىكشد و روشهاى جديدى
را براى مثبت انديشيدن آموزش مىدهد .رفتار
درمانى مبتنى بر تغيير الگوهاى رفتارى است.
درمانهاى بينفردى كمك مىكند و درنتيجه
روابط بر خلق و خوى افراد تاثير مىگذارد.
ممكن است ﻻزم باشد به چند درمانگر مراجعه
كنيد تا بتوانيد با او احساس راحتى داشته باشيد.
افراد بايد با توجه به نيازشان هفتهاى يك يا دو
بار و طبق يك برنامه منظم به پزشك مراجعه
كنند .اين نوع درمان ممكن است ماهها يا بيش
از يك سال طول بكشد اما برخى از بيماران در
مدت چند هفته به احساس بهترى مىرسند .فرد
بيمار و درمانگر هستند كه تصميم مىگيرند چه
زمانىبه پيشرفتكافىدردرمانبرسند.همچنين
ممكن است پزشك توصيه كند كه به يك گروه
پشتيبانى ملحق شويد .اين گروه مىتواند بيمار
را با افرادى كه با مشكل مشابه روبرو هستند،
مواجه كند .هنگامى كه به يك مشكل برخورد
مىكنند ،گروه پشتيبان ممكناست بتواند توصيه
صحيح را پيشنهاد كند و با فرد بيمارهمراهى كند.

ساير درمانهاى افسردگى

درمان با شوك الكتريكى :اين درمان شامل وارد
كردن جريان الكتريكى از طريق الكترود روى سر
است و بيمار تحت بيهوشى عمومى قرار مى گيرد
و هيچ دردى احساس نمىكند .اگرچه پزشكان
هنوز دقيقا نمىدانند كه اين روش چگونه اثر
مىكند اما تصور مىشود كه با وارد كردن يك
شوك كوتاهمدت و با چند دوره انجام شوك
الكتريكىطىچندهفته موجب تسكين افسردگى
شود .روشهاى درمانى در  ٢٠سال اخير براى به
حداقل رساندن عوارض جانبى اصﻼح شدهاند.
امروزه اين روش نسبت به بسيارى از داروهايى
كهبراىدرمانافسردگىاستفادهمىشودبىخطرتر
يا مطمئنتر است و براى برخى از افراد نيز موثرتر
است .درمان با شوك الكتريكى معموﻻ پس از
چند روش ديگر درمان افسردگى مورد استفاده
قرار مىگيرد زيرا ممكن است فرد نياز به بسترى
شدن در بيمارستان و بيهوشى عمومى داشته باشد.
همچنين در مواردى ضرورى است كه رسيدن به
نتايج فورى حائز اهميت باشد مانند افرادى كه
خودكشى مىكنند يا از خوردن و نوشيدن امتناع
مىكنند .اين روش را نبايد »آخرين راهحل« تلقى
كرد بلكه در درمان بسيار موثر است و ممكن است
تا قبل از استفاده و پس از ناكامى درمانهاى ديگر
موثر واقع شود .عوارض جانبى احتمالى شامل
سردرد ،حالت تهوع ،گيجى ،عدم تمركز و از
دست دادن حافظه است كه مىتواند چند ماه به
طول بينجامد .معموﻻ سه بار در هفته و به مدت
 ٢تا  ٤هفته انجام مىشود .درمانها عموما شامل
 ٦تا  ١٢جلسه است و گاهى اوقات با كاهش
تعداد جلسات طى چند هفته انجام مىشود .برخى
افراد از درمان مداوم و در دورههاى طوﻻنىتر
براى جلوگيرى از عود بيمارى استفاده مىكنند
و در صورتى كه داروها به تنهايى بىتاثير باشند.
تحريكمغناطيسىفراجمجمهاى:اينروششامل
عبور جريان مغناطيسى قوى از راه مغز است و
روش ديگر مقابله با افسردگى است و در مواقعى
براى درمان افسردگى جدى مورد استفاده قرار
مىگيرد كه به ساير درمانها پاسخ نداده باشد .با
اين حال ،تا به امروز ،مطالعات هنوز نشان ندادهاند
كه اين روش به اندازه شوك الكتريكى موثر باشد.
تحريك عصبى واگ :براى درمان مواردى از
افسردگى مزمن شديد يا مكرر استفاده مى شود
كه حداقل به دو داروى ضدافسردگى پاسخ نداده
باشد .اين درمان جراحى شامل استفاده از ژنراتور
نبض قرار گرفته در زير استخوان ترقوه است كه
پالس هاى برق را براى تحريك عصب واگ و
تاثير بر مراكز خلقى مغز ارسال مىكند .معموﻻ
حداقل چند ماه طول مىكشد تا اين روش شروع
به نشان دادن اثربخشى در درمان افسردگى كند.
تحريك عميق مغزى :يك روش آزمايشى
است كه الكترودهاى ضعيف را روى سر قرار
مىدهند تا به سطح قشر مغز برسد ومستقيم
نواحى كنترلكننده احساسات را تحريك كند.
منبع WebMD

درمانهاى مكمل براى درمان افسردگى
مانند هر داروى جايگزين يا مكمل ،قبل از شروع مصرف آن با پزشك مشورت كنيد ،به خصوص اگر از داروهاى
ديگر يا درمانهاى ديگر استفاده مى كنيد.
داروهاى گياهى براى درمان افسردگى :چند مطالعه نشان مىدهد كه گياه دارويى علف چاى در رفع عﻼئم
افسردگى خفيف تا متوسط مانند داروهاى تجويزى كه اغلب عوارض جانبى كمترى دارد ،موثر است اما ساير
گزارشات نشان مىدهد كه اين گياه در درمان افسردگى بهتر از ساير داروها نيست .اگرچه اين گياه بىخطر
تلقى مىشود اما اگر با ساير داروهاى ضدافسردگى مصرف شود ،از جمله داروهاى خاصى كه براى درمان ايدز
استفاده مىشود ،مانند سيكلوسپورين ،دارويى كه در بيماران پيوند اعضا استفاده مىشود يا داروهاى ضدانعقاد
ممكن است خطرناك باشد .همچنين مىتواند با داروهاى خوراكى ضدباردارى و داروهاى بيمارىهاى قلبى و
تشنج تداخل ايجاد كند.
گياه جينكوبيلوبا :يكى ديگر از داروهاى گياهى كه گاهى براى درمان مفيد افسردگى در نظر گرفته مىشود ،گياه
جينكوبيلوبا است؛ اگرچه مطالعات پزشكى در اثربخشى آن قطعى نيست .جينكوبيلوبا معموﻻ روشى براى
بهبود حافظه و كاهش سرگيجه است اما در برخى موارد ثابت شده است كه براى عﻼئم افسردگى
بهتر از ساير دارونماها عمل مىكند و براى اين منظور از سوى دولت آلمان تاييد شده است.
هر داروى گياهى كه مىخواهيد براى درمان بيمارى در نظر بگيريد ،هميشه بهتر است ابتدا
با پزشك مشورت كنيد ،به خصوص اگر از داروهاى تجويزى براى بيمارىهاى مشابه يا
برخى بيمارىها استفاده مىكنيد.
ماساژ براى درمان افسردگى :ماساژ نه تنها بدن را آرام مىكند ،بلكه مىتواند به
كاهش اضطراب و افسردگى نيز كمك كند .وقتى گروههايى از نوجوانان افسرده تحت
ماساژدرمانى قرار گرفتند ،سطح هورمون استرس آنها تغيير كرد ،فعاليت مغزى آنها
بهطور مثبت تحت تاثير قرار گرفت و اضطراب و افسردگىشان كاهش يافت .از آنجا
كه عوارض جانبى ندارد ،ماساژ مىتواند يك روش ايمن و مثبت در درمان افسردگى
باشد اما ماساژ صرفا درمان اثبات شده يا مبتنى بر شواهد افسردگى در نظر گرفته نمىشود.
طب سوزنى براى درمان افسردگى :سازمان بهداشت جهانى افسردگى را از جمله
بيمارىهايى مى داند كه طب سوزنى براى آن موثر است .برخى مطالعات نشان دادهاند كه
عﻼئم افسردگى را به ميزان قابل توجهى كاهش مىدهد .اگر نمىتوانيد از داروهاى ضدافسردگى
استفاده كنيد يا ممكن است آنها را مفيد ندانيد ،طب سوزنى مىتواند جايگزين مناسبى باشد.

