
روان پزشکان وقتی دارو تجویز می کنند که به 
این نتیجه برسند که در بروز مجموعه عالئم 
ناقیلین  یعنی ژن ها،  زیستی  روانی، عوامل 
عصبی، گیرنده های عصبی و هورمون ها تاثیر 
مهمی دارند. در این موارد، چون دلیل بیماری 
یک دلیل زیستی شیمیایی است، طبیعتا برای 
درمان، ما به یک درمان زیستی- شیمیایی فکر 
می کنیم. برخالف تصور برخی که فکر می کنند 
فقط در اختالالت شدید روانی باید دارو تجویز 
شود، مواردی از اختالالت خفیف روانی هم 
هستند که آزاردهنده اند و در کیفیت زندگی 
فرد مشکل ایجاد می کنند و تنها راه حل آنها، 
راه حل دارویی است، چرا که سبب شناسی 
زیست شناختی )بیولوژیک( دارند، پس مالک 
نیاز به دارو شدت بیماری نیست بلکه علت 

بیماری است. 

روان پزشکی  داروهای  مشکالت  از  یکی 
باعث  که  داروهاست  این  جانبی  عوارض 

می شود مردم مایل به مصرف آنها نباشند. 
در ابتدا باید گفت هر دارویی عوارض جانبی 
دارد و هیچ دارویی نیست که عوارض جانبی 
نداشته باشد. به این دلیل که هر دارویی مولکولی 
را وارد بدن می کند که آن مولکول شیمیایی، 
چه منشا آن گل گاوزبان باشد چه یک داروی 
صنعتی، روی یک مولکول شیمیایی در بدن تاثیر 
می گذارد و تغییری شیمیایی را در یک هورمون 
یا ناقل عصبی یا گیرنده عصبی ایجاد می کند. در 
نتیجه این تاثیر، بدن دستخوش تغییراتی می شود 
که بعضی از آنها مطلوب ما هستند که ما به آن اثر 
درمانی می گوییم و برخی از آن تأثیرات مطلوب 
ما نیستند که ما به آنها عوارض جانبی می گوییم. 

گیاهی  داروهای  که  می شود  گفته  اغلب 
عوارض جانبی ندارند.

خیلی از افراد به دلیل نداشتن دانش کافی یا تاثیر 
پذیرفتن از شارالتانیسم سودجویان این کسب 
و کار عقیده دارند داروهای گیاهی عوارض 
جانبی ندارند و عوارض جانبی مختص داروهای 
شیمیایی است. در جواب این افراد باید گفت 
داروهای گیاهی و اصوال هر ماده ای در این دنیا 
جزو ترکیبات شیمیایی هستند. اگر منظور از 
داروهای شیمیایی داروهایی است که در صنایع 
دارویی و طی روندی صنعتی تولید می شوند، 
باید گفت که بر روی گیاهان دارویی هم فراوری 
انجام می شود. دم کردن یا خشک کرد یا شستشوی 
یک گیاه دارویی درواقع انجام فراوری روی 
این گیاه است. بنابراین، کشیدن خط مرز برای 
داروهای گیاهی و صنعتی، خط مرز کاذبی است 
برای سوءاستفاده از ناآگاهی مردم. بخش بزرگی 
از داروهایی هم که در کارخانه های داروسازی 
تولید و بسته بندی می شوند، ریشه گیاهی دارند 
و از گیاهان استخراج می شوند. همه گیاهانی که 
برای اختالالت روانی پیشنهاد می شوند، مانند 
گل گاوزبان، اوسطوخودوس یا آویشن، اگر در 
دوزدرمانی مورد استفاده قرار گیرند، می توانند 
عوارض جانبی جدی داشته باشند؛ ولی بسیاری از 
مردم داروهای گیاهی را در دوز غیردرمانی استفاده 
می کنند، مثال استفاده از یک دم نوش گل گاوزبان در 
هفته دوزدرمانی به حساب نمی آید، نه اثر درمانی 

دارد و نه عوارض جانبی، همانطور که داروهای 
صنعتی روان پزشکی هم در دوزهای غیردرمانی 
عوارض جانبی ندارند، مثاًل اگر حداقل قرص 
تولیدی ایمی پرامین قرص 10 میلی گرمی است 
به این دلیل است که برای یک فرد بزرگسال یک 
میلی گرم ایمی پرامین اثر درمانی ندارد، خوب یک 
میلی گرم ایمی پرامین، عوارض جانبی محسوسی 
هم ندارد. بنابراین استفاده از دوز غیردرمانی گیاهان 
دارویی، نه تاثیر درمانی دارد و نه عوارض جانبی. 
و  دارویی  گیاهان  انواع  مصرف کنندگان  اگر 
دم نوش ها تاثیری از این گیاهان در خود احساس 
می کنند، اثر دارونمایی یا اثر تلقینی است. البته نقش 
مثبتی هم که این آرامش دارد را نادیده نمی گیرم، 
این آرامش ناشی از تلقین هم ، منجر می شود که 
سیستم ایمنی ما عملکرد بهتری پیدا کند چون 
هورمون های استرس مانند کورتیزول و آدرنالین، 
و ناقلین عصبی استرس یعنی نورآدرنالین وقتی 
به طور مزمن فعال می شوند، عملکرد سیستم 
عصبی را دچار اشکال می کنند و هر عاملی که 
به ما آرامش و امید بدهد باعث پایین آمدن سطح 
کورتیزول و آدرنالین در خون، و نورآدرنالین 
در مغز و بهبود عملکرد سیستم التیامی و ایمنی 
بدن می شود. بنابراین مشاهده اثرات مثبت در 
بدن بعد از استفاده از دوز غیردرمانی گیاهان 
دارویی، ارتباطی به مصرف آن گیاهان ندارد. 

به هر حال، همه گیاهان دارویی هم در دوز 
مؤثر عوارض جانبی دارند و بخش انتشارات 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نتیجه تحقیقات 
درباره عوارض جانبی داروهای گیاهی در یک 
مجموعه چند جلدی جلدی با عنوان »عوارض 
جانبی گیاهان دارویی« منتشر کرده است که 

می توانید مطالعه کنید.

چرا همه داروها عوارض جانبی دارند؟
چون مولکول های موجود در بدن ما چندکاره 
هستند و شما برای تغییر یک عملکرد هدف 
دارو مصرف می کنید ولی تغییر آن ملکول چند 
عملکرد بدن را تغییر می دهد. مثال دوپامین هم 

در قلب و عروق، هم در سیستم عصبی، هم در 
سیستم هورمونی ما گیرنده دارد. دوپامین در مغز 
گیرنده هایی دارد که بر مدیریت حرکات ارادی، 
تخیل و خالقیت، و سیستم پاداش و لذت ما تاثیر 
می گذارد اما با تغییر دادن دوپامین بدن توسط 
دارو، فقط مغز نیست که تأثیر می پذیرد بلکه هم 
ضربان قلب و فشارخون تغییر می کند، هم هورمون 
سازنده شیر )پروالکتین( تغییر می کند پس وارد 
کردن یک مولکول پیش ساز یا بلوک کننده دوپامین 
می تواند در کل بدن تاثیر بگذارد. بنابراین وقتی 
برای مهار پارکینسون، دوپامین یا یکی از مشتقات 
آن مصرف می شود، تقریبا کل سیستم های بدن 

ما از آن تاثیر می پذیرند. 
عارضه جانبی دارو مفهومش این است که ما 
می خواهیم دارویی وارد بدن کنیم که مثاًل روی 
گیرنده دوپامین در مغز تاثیر بگذارد، اما روی 
تاثیر  دیگر هم  نقاط  در  دوپامین   گیرنده های 
می گذارد. اما پزشک آگاه، برخالف طرفداران 
ناآگاه طب سنتی که عوارض جانبی روش های 
خود را انکار می کنند، در زمان تجویز عوارض 
جانبی دارو را می داند و راجع به آنها با بیمار 
صحبت می کند و آموزش می دهد. این که دارویی 
عارضه جانبی نداشته باشد، یک توقع غیرواقع بینانه 

و یک ادعای دروغ است. 

چرا روان پزشک برای درمان افسردگی من 
داروی ضدصرع تجویز کرده؟!

پیام های  منتقل کننده  سلول های  ما  مغز  در 
عصبی با انتقال پیام های عصبی، نقش پستچی 
یا پیک را بین سلول های عصبی بازی می کنند. 
این انتقال دهنده ها کارکردهای بسیار متنوع و 
چندگانه ای دارند، مثال یک انتقال دهنده عصبی 
هم در لذت بردن ما نقش دارد و هم در تولید 
شیر در پستان مادر و هم در آسانی حرکات 
عضالنی ما. در نتیجه کسی نمی تواند بگوید که 
دوپامین در مغز صرفا برای ادراک لذت است. 
نتیجه این که داروی مؤثر بر دوپامین، ضمن تاثیر 
بر سلول های عصبی مغزی، می تواند بر شیردهی، 

بر حرکات عضالنی و بر لذت بردن هم تاثیر 
بگذارد و برای درمان اعتیاد هم به کار برود. 

اغلب داروها تاثیرات چندوجهی و موارد استفاده 
متنوعی دارند. پس اگر مثاًل نوع خاصی از وسواس 
را دارید و روان پزشک برای شما دارویی تجویز 
کرده و شما در گوگل جستجو می کنید و می بینید 
یکی از کارکردهای آن دارو ترک اعتیاد است، 
دلیل بر این نیست که پزشک تان تشخیص غلط 
داده است. یا برخی داروهایی که برای درمان 
اختالالت خلق دوقطبی و تثبیت خلق به کار 
می روند، ابتدا از سوی مراجع تاییدکننده این داروها 
مانند سازمان غذا و داروی آمریکا، جزو داروهای 
ضدصرع طبقه بندی شده اند و بعداً اثربخشی آنها 
برای درمان افسردگی های دوقطبی کشف شد. 
آگاهی و پیگیری بیمار برای دانایی و وقتی که 
پزشک و داروساز برای توضیح دادن درباره دارو 
می گذارند، می تواند سوءتفاهم درباره عملکرد 

دارو را برطرف کند.

آیا همکاری و آگاهی بیمار هم نقشی در 
انتخاب داروی مناسب دارد؟ 

بله، حتماً. در مراکز دولتی شلوغ گاهی در یک 
شیفت کاری ده ها نفر به یک پزشک مراجعه 
می کنند. در چنین شرایطی روان پزشک خسته  
ممکن است درباره پرسش از بیماری های همراه، 
تداخالت دارویی یا عوارض جانبی دارو، وقت، 
حوصله یا حضور ذهن الزم را نداشته باشد. 

بنابراین، همکاری و آگاهی بیمار نقش 
قطعی در درمان مفید دارد. حتی در 

بیمار  هم  شلوغ  داروخانه های 
باید متوجه این نکته باشد 

از  را  دارو  عوارض  و 
مسئول  داروساز 

داروخانه 
کند.  سوال 
درست است 

که انتخاب داروی 
درست، وظیفه پزشک 

است و راهنمایی مصرف دارو وظیفه داروساز 
است ولی شاید خستگی، ازدحام و سرشلوغی مانع 
انجام این وظایف شوند، پس بیمار هم باید برای 
حفظ سالمت خودش مطالبه گر و مشارکت کننده 
باشد. اگر به مراکز شلوغی مراجعه می کنید که 
کادر پزشکی یا روان پزشک مراجعان بسیاری را 
در طول روز می بینند و خسته هستند، توصیه من 
این است که در صورت داشتن مشکالت یا مسائل 
پزشکی مانند یبوست یا فشار چشم یا فشارخون 
یا حاملگی، آنها را حتما با روان پزشک در جریان 
بگذارید و اگر فکر می کنید ممکن است فراموش 

کنید، حتما یاداشت کنید و همراه خود ببرید. 
درست است که شما برای درمان افسردگی تان 
به روان پزشک مراجعه می کنید ولی او باید از 
هموروئید )بواسیر( و گلوکوم )آب سیاه( شما 
باخبر باشد تا داروهایی تجویز نکند که برای این 
بیماری هایتان مشکل ایجاد می کنند. درمان یک 
کار تیمی و مشارکتی است که یکی از اعضای 

آن، خود بیمار است. 

چه چیزهایی باعث می شود که افراد دچار 
مشکالت روانی مانند افسردگی، اضطراب 
مزاحمی  و  آزاردهنده  بد  نوع حال  هر  یا 
اختالالت  را  آنها  به طور کلی  بشوند که 

روان پزشکی می گوییم؟
پایین می آید، زجر  افراد  زندگی  کیفیت  چرا 
می کشند و در عملکرد اجتماعی و 
گرفتن ارتباط با دیگران دچار 

مشکل می شوند؟
دالیل بروز اختالالت 

و  هستند  متفاوت  مختلف،  افراد  در  روانی 
اختالالت مختلف ریشه های گوناگون دارند. 
یکی از جنبه های تشدیدکننده این مشکالت 
کمبود مهارت هاست، دیگری باورهای اشتباه 
و دیگری مشکل های جسمانی یا زیستی است. 

باورهای اشتباه
فرض کنید به فردی از طریق رسانه یا خانواده یا 
جمع دوستان آموخته باشند که همه می خواهند به 
نوعی سر او را کاله بگذارند و از او سوءاستفاده 
کنند. چنین فردی در هر ارتباط اجتماعی با 
دوست یا کارفرما یا همکالسی یا همسر خود، 
با داشتن این پیش فرض ممکن است به الک 
دفاعی برود و انزوا را انتخاب  کند، با آدم ها ارتباط 
نگیرد یا با پنها نکاری اطالعات ضروری را به 
آنها ندهد یا برعکس دست به دفاع حمله ای 
بزند، یعنی با فرض اینکه باید بین گرگ بودن 
یا گوسفند بودن یکی را انتخاب کند، ترجیح 
دهد گرگ باشد تا گوسفند. درنتیجه خود به 
همان انسانی تبدیل می شود که از تصویر آن 
می ترسیده. چنین انسانی به هر حال با اطرافیان 

خودش دچار مشکل می شود. 
افراد  به  نداشتن مهارت های زندگی: گاهی 
به  نمی شود.  داده  آموزش  کافی  مهارت های 
طور مثال، ما در هیچ مقطعی از تحصیل خود 
آموزش نمی بینیم که در مواجهه با یک تکلیف 
روزمره مثل انتخاب لباس یا مشکل تأسیسات 
آپارتمان، چگونه آن را با نظم و ترتیب و قدم 
به قدم حل کنیم، همه ما به صورت تجربی و 
با آزمون و خطا این مهارت های ضروری را یاد 
می گیریم، در حالی که این وظیفه سیستم آموزشی 
است که مهارت های ضروری را به ما آموزش 
دهد. درنتیجه می بینیم یک نفر برای حل مسایل 
روزمره دچار ناتوانی است و مرتب از کار و 

زندگی و روابطش عقب می ماند. 
نداشتن  یا  غلط  باورهای  دلیل  به  آدم ها  اگر 
مهارت هایی دچار مشکل شوند، مهارت آموزی 
یا درمان های شناختی-رفتاری می توانند به کمک 
آنها بیاید. حال این روان درمانی را می تواند یک 
روان پزشک که دوره  های روان درمانی را گذرانده 
انجام دهد یا روان شناسان و مشاوران تحصیلکرده 
یا مربیانی از رشته های دیگر که با آموزش این 
قابلیت را پیدا کرده اند که به افراد مهارت های 

زندگی آموزش دهند.
ریشه های زیستی و جسمانی: بخشی از مشکالن 
روانی ما زمینه های زیستی و جسمانی دارد که 
یکی از دالیل عمده آن می تواند ژنتیک )توارث( 
باشد. البته هربیماری روانی ریشه ژنتیک ندارد 
و هر ناخوش احوالی در ارگان ها و اندام ها و 
سیستم های بدنی یک فرد ممکن است احواالت 
روانی او را تحت تاثیر قرار دهند. مثال پرکاری 
یا کم کاری غده تیروئید، هر دو، می توانند فرد 
را دچار افسردگی و عالئم اضطرابی یا کسالت 
و بی حوصلگی یا در مواردی عالئم روانپریشی 
کنند. درباره غده فوق کلیه هم همینطور؛ پرکاری 
یا کم کاری این غده می توانند فرد را دچار عالئم 

افسردگی یا اضطراب یا عالئم دیگر کنند.

روان پزشکی برای همه

درمانداروییدرروانپزشکیدرمانداروییدرروانپزشکی
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 دکتر محمدرضا سرگلزایی
روان پزشک

 درمان دارویی؛ چه موقع، چقدر، چرا 

وقتی حال بد روانی افراد به شرایط بیرونی مانند اخراج از 
شغل یا سوگ یا فشار یا خیانت همسر یا رفتن به سربازی 
و مانند آنها ربطی نداشته باشد و فرد به دالیل جسمانی حال 
بدی دارد، تبعا باید درمان طبی برای فرد انجام شود. مثال اگر 
بیماری فرد به غدد درون ریز او ارتبط داشته باشد، با درمان 
آن غده درون ریز توسط متخصص مربوطه، مشکالت روانی 

حاصل از آن هم درمان خواهد شد.
گاهی احواالت ناخوش روانی حاصل عوارض جانبی دارویی 
است. به عنوان مثال، کسی که تحت شیمی درمانی یا درمان 
درازمدت با کورتون ها قرار دارد، بر اثر عوارض جانبی دارویی 
ممکن است دچار افسردگی شود. در این حالت، چون استفاده 
از دارویی خاص باعث افسردگی شده، فرد برای درمان عالئم 
روانی حاصل از مصرف دارو، باید درمان دارویی شود و 

داروهای ضدافسردگی هم استفاده کند.
گاهی مشکالت روانی در نتیجه زمینه های ژنتیکی بروز 
می کند. بسیاری از افراد زمینه های ژنتیکی اختالالت 
روانی را دارند. به عنوان مثال، بیش از یک سوم از افراد 
حامل ژن افسردگی هستند. گاهی در شرایطی، تحت تاثیر 

عوامل هورمونی یا استرس های محیطی، ژن نهفته که تا آن هنگام 
عملکرد نمایانی نداشته، فعال می شود. درواقع، در درون هر یک 
از ما یک مخزن یا میراث ژنی هست که بخشی از آن غیرفعال 
است، اما زمانی که تغییری درونی یا بیرونی تعادل بدن را به 
هم می زند، آن ژن فعال می شود که به آن »ابراز یا بیان ژنی« 
می گویند. برای مثال، بسیاری از بیماری های روانشناختی در 
زمان بلوغ برانگیخته می شوند. نه آن که شهوت جنسی یا فشار 
محرومیت جنسی برای یک نوجوان باعث بروز این اختالالت 
شده باشند، بلکه ریشه اصلی، تغییرات هورمونی در زمان بلوغ 
جنسی است. ژن این اختالل در بدن فرد وجود داشته، اما 

تغییرات هورمونی آن ژن را بیدار کرده است.
برخی از انواع استرس ها یا همان فشارهای محیطی در حدی 
برای سیستم طبی ما قابل تحمل هستند. این که تا چه حد 
می توانیم این فشارها را تحمل کنیم، هم به ظرفیت زیستی 
بدن ما بستگی دارد و هم به تمرین و ممارست و یادگیری 
که به آنها روش های تاب آوری می گوییم. هر کس بسته به 
ظرفیت های ژنتیکی و میزان دانستن مهارت های زندگی ظرف 

مدیریت استرس محدودی دارد. 
وقتی افزایش فشارهای محیطی مانند کم شدن خواب فرد 
یا اختالل در زمان و کیفیت تغذیه، یا قرار گرفتن دائم در 

معرض نگرانی یا بمباران صوتی یا تنش های مکرر در روابط 
فردی، باال رفتن فشارهای اجتماعی یا بحران اقتصادی از یک 
حدی بگذرد، سطح باال و درازمدت کورتیزول و آدرنالین و 
نورآدرنالین )هورمون ها و ناقلین عصبی مربوط به استرس( 
منجر به فرایند بروز ژن های خفته بیماری های روانی می شود. 
دوقلوهای همسان تک تخمکی با فرمول ژنتیکی و تربیت و 
محیط خانوادگی یکسان ممکن است در دو شرایط شغلی یا 
ازدواجی متفاوت، عملکردهای مختلفی از خود نشان دهند و 
بعد دیده می شود، در قلی که در شرایط اضطرابی و پراسترس 
زندگی می کرده، ژن نهفته افسردگی بروز می کند و در قل دیگر 
با شرایط بهتر محیطی، آن ژن خاموش باقی می ماند. دلیلی 
ندارد که ژن های عامل اختالل از بدو تولد بروز کرده باشند. 
سن بروز افسردگی یا وسواس با منشاء ژنتیکی ممکن است 

در نوجوانی باشد و از اول تولد خود را نشان نداده باشد.
خیلی از اختالالت هم مادرزادی هستند ولی ارثی و ژنتیک 
نیستند، مثال نوزادی که در زمان زایمان دچار کمبود اکسیژن 
شده یا در رحم مبتال به بیماری ویروسی مانند ویروس 
سرخجه شده باشد، بدون وجود مشکل ژنی بلکه به دلیل 
شرایط محیطی، ناچار است بار اختالل روانی را تا پایان 

عمر با خود حمل کند.

 فرایندهای نهفته 
آنکه  وجود  با  )فراموشی(،  آلزایمر  بیماری  در 
سبب شناسی های وسیعی درباره علل بروز آن انجام 
شده، اما به نظر کارشناسان، یکی از زمینه های مساعد 
برای ابتال ژن ها هستند که تا 70 سالگی یا نهفته بوده اند یا 
دستکم ما عملکرد آنها را نمی دیدیم، یعنی بدون بروز بیرونی 

در کار ایجاد اختالل در مغز بوده اند.
بروز ژنی بعد از چند نسل: ممکن است افراد بگویند کسی در خانواده ما 
دچار جنون یا افسردگی یا آلزایمر نشده. زمینه ژنتیکی به معنای آن نیست 
که همه افراد خانواده از آن ژن سهم می برند. گاهی ممکن است یک ژن حتی تا 

2 نسل خود را نشان ندهد و نهفته باقی بماند.
وقتی اختاللت روانی ریشه ژنتیکی داشته باشند، تنها درمان مناسب درمان دارویی 
است. محصول ژن ها که به صورت مولکول های شیمیایی در ناقلین و گیرنده های 
عصبی خود را نشان می دهند را باید با درمان دارویی مهار و درمان کرد و در این 

فرایندها روان درمانی نمی تواند موثر باشد. 
درمان دارویی و مادام العمر: این که بیماران روان پزشکی چه مدت و با چه میزانی 
باید درمان دارویی را ادامه داد، بستگی به عوامل مختلف دارد. بعضی ژن ها مربوط 
به یک اختالل دوره ای هستند، مثل ژن اختالل دوقطبی. یعنی وقتی ژنی فعال و فرد 
دچار بیماری می شود، این اختالل ممکن است 6 ماه یا یک سال طول بکشد و بعد 

اختالل فروکش کند. طبعًا در اختالالت دوره ای، درمان هم درمان دوره ای است.
ولی گاهی عملکرد ژنی که برانگیخته شده، دوره ای یا فصلی نیست، بلکه به شکل 
مزمن یا پیش رونده فعال می ماند. در این صورت، چاره ای به جز درمان مادام العمر 
نیست و ممکن است با قطع دارو، بیماری دوباره عود کند. در عودهای مکرر، درمان 

بیماری هم دشوارتر می شود. 
بسیاری از درمان های روان پزشکی درمان های مادم العمر هستند و این سوال که باالخره 
کی می توانم درمانم را قطع کنم، پرسش اشتباهی است. مثل بیمار دیابتیکی که با دانش 

فعلی ما باید تا پایان عمر انسولین مصرف کند.


