داروهای دد افسردگی باعث ایجاد اعتیادی که
افراد با مصرف آرام بخش ها ،الکل یا نیکوتین پیدا
می کنند نمی شوند زیرا با گذشت زمان نیازی به
افزایش دوز مصرفی برای رسیدن به همان اثر
قبلی ندارند و با قطع آن ها میل به مصرف مجدد
آن ها وجود ندارد .هرچند دراین مورد هنوز باید
بحث و تحقیق شود ،زیرا علیرغم نداشتن عالئم
اعتیاد ،تا یک سوم افرادی که SSRIsرا قطع
کردهاند عالئم سندرم قطع دارو را داشتهاند.
این موارد عبارتند از:

دوران بارداری

دوران شیردهی

در دوران بارداری بهتر است که از مصرف داروهای

تعداد زیادی از مادران به مصرف داروهاای داد

دد افسردگی اجتناب شود و یا به حداقل ممکن

افسردگی در طول دوران شیردهی ادامه می دهند.

کاهش داده شود .اما اگر بیمار جزو آن دسته از

در این مورد هم بهتر است راجع به مزایا و مضرات

افراد است که نیاز به دارو دارد ،باید در مورد مزایا

مصرف دارو با پزشک مشورت شود و هم چنین به

و مضرات مصرف دارو در دوران بارداری با پزشکش

موارد زیر توجه گردد:

مشورت کند و هم چنین به موارد زیر توجه نماید:

 -مزایای شیردهی



شدت بیماری در گذشته
اثر بیماری روی مادر و فرزند

 -ریسک عود مجدد بیماری اگر داروی دد افسردگی

آگاهی از جدیدترین توصیه ها در مورد مصرف

بعد از زایمان تغییر داده شود

داروهای دد افسردگی در بارداری

 -در نظر گرفتن شرایط نوزادان نارس و یا دارای

درمان های جایگزین دارویی مانند رفتار درمانی

مشکالت جسمی



احساس ناراحتی در معده



عالئم شبیه سرماخوردگی





ادطراب





گیجی



رویاهای زنده در شب



احساساتی در بدن که شبیه شوك الکتریاکای



نکاتی در مورد عوارض

 -میزانی از دارو که وارد شیر می شود

جانبی داروهای
ضد افسردگی

است.
در اکثر افراد این عالئم مالیم است ،ولی برای عده
کمی از افراد می تواند شدید باشد .برای جلوگیری
از این مودوع معمو ًال کااهاش تادریاجای دوز
دد افسردگی ها قبل از قطع ناگهانی آن ها توصیه
می شود.
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معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

دسته داروها می باشند .در افراد سال خورده

آگاهی داشتن از عوارض جانبی این داروها

 .3عوارض جانبی مهههار كهنهنهده ههای

عواردی مانند گیجی ،کندی در شروع و توقف

ممکن است نگران کننده باشد ،خصوص ًا اینکه

مونوآمینواكسیداز یا MAOIs

جریان ادرار ،افت فشارخون و گاه ًا از دست دادن

بروشور همراه دارو ،حتی عوارض جانبی بیشتری

تعادل و افتادن ،ممکن است اتفاق بیفتد .اگر

را ذکر می کند که ممکن است به نگرانی بیمار

بیماری قلبی دارید بهتر است پزشک خود را در

بیفزاید .اما بیشتر افراد ،دچار هیچ عوارض جانبی

جریان بگذارید تا از جایگزین مناسب این گروه

نمی شوند و یا شکل خفیفی از عوارض جانبی را

دد افسردگی ها استفاده کند .آقایان ممکن است

تجربه می کنند .عوارض جانبی غالب ًا درعرض چند

دچار اختالالتی در نعوظ و یا انزال دیررس شوند.

هفته برطرف خواهند شد .اما داشتن لیست آن ها

این گروه دد افسردگی ها امروزه به ندرت تجویز
می شوند .این دسته ،چنان چه همراه با غذاهای
حاوی تیرامین مصرف شوند ،می توانند باعث
افزایش فشار خون گردند .در صورت تجویز این
دسته دارویی ،پزشک لیست غذاهایی را که باید از
مصرف آن ها پرهیز کنید به شما می دهد.

استفاده یک باره تعداد زیادی از این داروها (به

مهم است چون درصورت بروز این عوارض،

منظور خودکشی) می تواند بسیار خطرناك باشد.

می توانید با پزشک خود مشورت کنید.

افسردگی ،عوارض کمتری نسبت به داروهای

 . 2عوارض جانبی داروهای مهار كننده

عوارض جانبی جدی مانند اختالل جریان ادرار،

قدیمی دارند و به ندرت باعث بروز عوارض بسیار

انتخابی سروتونینی یا SSIRs

گیجی ،فراموشی ،ازدست دادن تعادل و افتادن در

عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی
داروهای دد افسردگی از طریق تغییر عملکرد و
تغییر میزان مواد ترشح شده در مغز عمل میکنند
و باعث بهبود خلق و خو و درمان افسردگی
می شوند .معمو ًال دو تا سه هفته طول می کشد تا
تاثیر داروهای ددافسردگی آشکار گردد .این
داروها هم به موازات اثرات مفید و درمانی خود،
دارای عوارض جانبی هستند که بروز آنها در افراد
مختلف متفاوت است .داروهای جدید دد

خطرناکی می شوند .اما در صورت مشاهده عوارض
ناخوشایند پس از مصرف داروهای ددافسردگی
حتم ًا با پزشک خود مشورت کنید .در ادامه به
عوارض جانبی سه دسته از این داروها و هم چنین
احتیاطات مصرف این داروها در دوران بارداری و
شیردهی اشاره شده است:

طی دو هفته اول ممکن است احساس تهوع و

داشتن افکار خودکشی یا خودآزاری در افرادی که

ادطراب بیشتری به وجود بیاید .بعضی از این

افسرده هستند امر شایعی می باشد ،در این صورت

داروها می توانند باعث سوء هادمه شوند ولی اگر

با پزشک خود صحبت کنید .این افکار به محض

همراه غذا میل شوند این مسئله برطرف خواهد

بهتر شدن افسردگی ،برطرف خواهند شد.

شد .از عوارض جانبی دیگر این گروه می توان
ایجاد اختالل در عملکرد جنسی را نام برد.

 . 1عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی سه

مواردی از پرخاشگری نیزگزارش شده که البته این

حلقه ای

تعداد زیاد نمی باشد.

خشکی دهان ،لرزش خفیف ،تپش قلب ،یبوست،
خواب آلودگی و افزایش وزن از عوارض شایع این

افراد جوان و میانسال به ندرت اتفاق می افتد.

برخی ددافسردگی ها باعث خواب آلودگی شده و
واکنشهای شما را کند می سازند اما برخی از آن
ها می توانند هنگام رانندگی هم تجویز شوند .با
این حال به خاطر داشته باشید که افسردگی به
خودی خود در تمرکز شما اختالل ایجاد می کند
و می تواند باعث افزایش ریسک تصادف شود.
اگر تردید دارید ،قبل از اقدام به رانندگی ودعیت
خود را با دکترتان در میان بگذارید و نظرش را
جویا شوید.

