
TREATMENT  IN  PSYCHIATRY 

 درماوُا  در  ريان پششكي



 :درمانها شامل موارد زير مي باشند

درمانهاي زيست شناختي مانند داروها 

 روان درماني فردي 

 روان درماني گروهي 

روان درماني خانواده 

رفتار درماني 

 



 درمانهاي زيست شناختي

اصالح يا تعديل رفتارها و افكار يا خلق بيمارگونه از     

طريق استفاده از عوامل شيميايي يا جسمي را درمان 

 :زيست شناختي مي نامند كه عبارتند از

درمان دارويي 

 الكتروشوك درماني 

 درمان با اغماء انسوليني 

جراحي رواني 



 داروهاي روانپزشكي

 دارو هاي ضد جنون((Antipsychotics 

 

داروهاي ضد افسردگي(Anti depressants)  

 

داروهاي ضد مانيا يا تثبيت كننده خلق (Mood-Stabilizing) 

 

داروهاي ضد اضطراب(Antianxiety) 



 داروهاي ضد جنون 

 

 داريَاي ضد جىًن كالسيك ياTypical:( ٌاس طزيق مُار گيزود
عمل ميكىىد ي بٍ َميه دليل عًارض اكستزاپيزاميدال  D2َاي پس سيىاپسي

 .(جدي دارود ي بيشتز بز ريي عاليم مثبت اسكيشيفزويا مًثزود

 

 داريَاي ضد جىًن جديد ياAtypical:( ٌعاليٌ بز اثز ريي گيزود
بز ريي سايز گيزودٌ َاي ديپاميىي يسزيتًويه ويش اثز ميكىىد لذا  D2َاي 

عًارض اكستزاپيزاميدال كمتزي دارودي بز ريي عًامل مىفي اسكيشيفزويا ويش 
 .(مًثزود



 Typicalداريَاي ضد جىًن كالسيك يا 

 عوارض اکسپراميدال کم ولی عوارض افت )كلرپرومازين و تري فلوپرومازين

 (هيپوتانسيون و تسکينی بااليی دارد 

 

 و ( به شکل تزريقی با اثر دراز مدت )پرفنازين، تري فلوپرازين،فلوفنازين

 آستافنازين

 گرم در روز،  احتمال رتينوپاتی  1در مصرف بيش از )تيوريدازين و مزوريدازين

 (وجود دارد

تيوتيكسين وكلروپروتيكسين 

 

 هالوپريدول و دروپريدول 

 .هالوپريدال شايع ترين داروي ضد جنون است

 

 

 



موليندون 

(عوارض افزايش وزن و تشنج کمتری دارد.) 

 

(.در سندرم ژيل دوالتوره و تيک های حرکتی موثر می باشد)پيموزايد 

 

 

لوكساپين 

 

 به دليل عارضه آنمی آپالستيک کمتر مورد استفاده )سولپيرايد و رموكسي پيرايد

 .(قرار می گيرد

 



 Atypicalداريَاي ضد جىًن جديد يا 

 در درمان عالئم منفی اسکيزو موثر است و )رسپريدون

 .(عوارض اکسپيراميدال کمی دارد

 ،عوارض رسپريدون عبارتند از خواب آلودگی، تهوع

استفراغ ، کاهش فشار خون وضعيتی، تاکيکاردی و 

 (سنکوب

مهمترين عارضه جانبی آن آگرانولوسيتوز (: لپنكس)كلوزاپين

لذا بيماران بايد هر هفته تحت کنترل خون شناسی . می باشد

 .قرار بگيرند

االنزاپين  : 

  



 موارد مصرف در روانپزشكي

 داروهاي ضد جنون در درمان عاليم حاد بيماري مثل

توهم، هذيان، بيقراري، پرخاشگري، تا حد زيادي موثر 

 .است

 اين دارو ها بر عالئم مثبت تاثير بيشتري دارد تا عالئم

 منفي

 گاهي از اين داروها به همراه داروهاي ضد افسردگي در

درمان اختالل افسردگي اساسي، با عاليم پسيكوتيك نيز 

 .استفاده مي شود



 

 

 ساير موارد مصرف اين دارو عبارتند از اختالل اسكيزو

افكتيو، اختالالت هذياني، سايكوزهاي ناشي از سوء 

مصرف مواد و داروها، كنترل حالتهاي تهاجمي، اختالل 

 .اوتيستيك

 



 

 

 

 عوارض جانبي داروهاي

 ضد جنون



 به طور كلي، مصرف داروهاي ضد جنون ناخوشايند مي

باشد و هرچه بيمار كمتر سايكوز باشد، بيشتر از مصرف 

 .اين داروها احساس ناراحتي مي نمايد

 

 الزم است پرستار با كليه عوارض جانبي اين داروها آشنا

 .   شود و به بيماران اطالعات الزم در اين زمينه را بدهد



 :عوارض قلبي -1

ضد جنون ها با قدرت كمتر، عوارض قلبي بيشتري دارند     

و طوالني شدن قطعه  S-Tكه شامل سقوط سگمان 

QTوPR  و تاكيكاردي هاي بطني و گاه خطراتي مانند

در وجود دارد كه ممكن است موجب مرگ  فيبريالسيون

 .ناگهاني شود

 



 :سقوط فشار خون وضعيتي -2

اين عارضه بيشتر در روزهاي اول درمان ديده مي شود      

بلند شدن از روزهاي اول درمان، به همين جهت در 

بيماران را بايد از . رختخواب،نبايد به طور ناگهاني باشد

خطر سقوط آگاه كرد و به آنها تذكر داد كه به هنگام 

برخاستن از بستر بتدريج بلند شوند و به آرامي بنشينند و در 

 . صورت احساس افت فشار خون،بنشينند يا دراز بكشند

 



 :عوارض خوني -3

و  3500لكوپني و كاهش گلوبولهاي سفيد،در حدود    

ولي آگرانولوسيتوز . كمتر از آن، نسبتا شايع است

عارضه خطرناكي است ودر صورت بروز عالئمي 

تب، گلودرد و زخم دهان، شمارش گلبولي : مانند

انجام شود به طوري كه اگر پائين بود اقدامات 

 .دارويي و قطع دارو الزامي است

 



 :عوارض آنتي كولينرژيكي محيطي و مركزي -4

خشكي دهان وبيني، تاري ديد، يبوست، احتباس ادرار و     
گشادي مردمكها عوارض نسبتا شايع آنتي كولينرژيكي 

بايد به بيمار توصيه نمود كه مرتبا دهانش . محيطي هستند
را شستشو داد و از جويدن آدامس يا شكالت پرهيز نمايد، 
زيرا احتمال عفونت قارچي دهان و عفونت دندانها وجود 

 .  دارد

عوارض آنتي كولينرژيكي مركزي، به صورت دليريوم، با      
عالئم بيقراري شديد، عدم جهت يابي، توهم، بهت و اغما 

 .  آشكار ميگردد 
 

 



 عوارض غددي

انسداد گيرنده هاي دوپاميني، موجب افزايش ترشح    

پروالكتين و بزرگ شدن سينه ها و ترشح شير و ناتواني 

جنسي مردانه، آمنوره و مهار اورگاسم زنان را به همراه 

 .دارد



 افزايش وزن 

يكي از عوارض شايع داروهاي ضد جنون،افزايش وزن    

 .است

 .اين عارضه در داروهای موليندون و لوکساپين کمتر هست



 :عوارض پوستي

بثورات جلدي، كهير، بثورات ماكولوپاپولر از عوارضي     

.  هستند كه در مصرف داروهاي ضد جنون دبده شده اند

حساسيت به نور،شبيه آفتاب سوختگي شديد، در كساني كه 

 .  كلروپرومازين مصرف مي كنند، ديده مي شود

بيماران را بايد از اين عارضه آگاه كرد و به آنها توصيه      

دقيقه، در معرض آفتاب قرار  60تا 30نمود كه بيش از 

 .نگيرند و از كرمهاي مخصوص ضد آفتاب استفاده كنند



 عوارض چشمي

، (قرنيه و عدسي)رسوب دارو در قسمت قدامي چشم   

يكي از شايع ترين عوارض درمان با كلرپرومازين 

اين رسوبات ميتوانند پديده پيري عدسي را . است

 .  تشديد نمايند



 :عوارض صفراوي و كبدي 

 يرقان انسدادي يا كولستاتيك، يك عارضه نادر است كه

معموال در ماه اول درمان ظاهر مي شود و عالئمي مثل 

دردهاي فوقاني شكمي، تهوع و استفراغ، افزايش 

در صورت بروز . بيليروبين خون و ادرار آشكار مي شود

 .اين عارضه، بايد دارو قطع شود

  



 :عوارض عصبي

 عوارض عصبي شامل عوارض اكستراپيراميدال، سندرم

 .  نورولپتيك بدخيم، تشنج وسستي و خواب آلودگي مي باشد



 عوارض اكستراپيراميدال

دستوني حاد 

پاركينسونيسم 

آكاتژيا 

ديسكنزي ديررس 

سندرم خرگوش 

 



 دیستونی حاد

اسپاسم غير طبيعی يا انقباضات عضالت غير ارادی، وضعيت غير 

طبيعی گردن نسبت به بدن، اسپاسم عضالت چانه، اختالل بلع و تکلم، 

 انحراف چشم به باال، سيانوز 

 

بی پيريدين، تری )خيلی سريع با داروهای آنتی کلينرژيک: درمان

 هيپتونيزم( هگزی فينيديل، آنتی هيستامين



 پاركينسونيسم

عالئم . اين عارضه بيشتر در بيماران مسن وزنان، روي مي دهد    

سفتي عضالني، سفتي چرخ دنده اي، راه : اين عارضه عبارتند از

رفتن شتابنده، حالت خميده، آبريزش از دهان، لرزش دست به 

 .صورت چرخاندن تسبيح، كندي حركات، صورت ماسكه

 

درمان شامل كاهش مقدار داروي ضد جنون و يا احتماال، تغيير : درمان   

و تري ( آكينتون)داروهاي آنتي كولينرژيك،نظير بي پريدين . آن

و آنتي هيستامين و ديفن هيدرامين داروهايي ( آرتان)هگزي فنيديل 

 .هستند كه براي درمان عارضه پاركينسونيسم بكار مي روند

 



 آكاتژيا

احساس بيقراري، نشستن وبرخاستن مكرر، تهييج، اين پا    

وآن پا كردن در هنگام سرپا ماندن، قدم زدن براي رفع 

 .  بي قراري و احساس دل مردگي مشخص مي شود

 

كاهش داروي ضد جنون و درمان با آنتي :درمان      

ساير داروهاي . كولينرژيك و آمانتادين ضروري است

ميلي گرم در  120تا 30)پروپرانول: موثر عبارتند از

 .  بنزوديازپين ها وكلونيدين(روز



 ديسكنزي ديررس 

يكي از عوارض تاخيري داروهاي ضد جنون است كه بندرت    
درصد  20تا  10ماه ظاهر مي شود و حدود  6قبل از 

بيماراني كه بيش از يكسال با داروهاي ضد جنون درمان شده 
 .   اند مبتال مي شوند

عاليم عبارتند از حركات غير ارادي، بي نظمي عضالت      
شايع ترين حركات، معموال در نواحي . سر، تنه و اندامها

 .دهان، صورت و انگشتان دست وپا وجود دارد

 

         



حركات دور دهان به صورت ملچ ملچ كردن،      

حركات جويدن و حركاتي شبيه شكلك در آوردن در 

اين عارضه در شرايط استرس زا . صورت مي باشد

شدت يافته و ضمن خواب از بين مي رود و زنها 

 .بيشتر از مردان مبتال مي شوند

درمان ديسكنزي دير رس، معموال موفقيت :درمان    

آميز نيست، بنابراين، پيشگيري از بروز اين عارضه 

 . مهم است

 



 سندرم خرگوش

حركات سريع و ظريف لبها كه مانند حركات جويدن     

اين عارضه ضمن خواب نيز وجود دارد . خرگوش است

  .و ديرتر ظاهر شده و با آنتي كلينرژيك ها درمان ميشود



 سندرم نورولپتيك بدخيم

 اين يك عارضه خطرناك داروهاي ضدجنون است و

سفتي عضالني، ديستوني، حالت : عالئم آن عبارتند از

 (  عدم حرکت)كندي و منگي و يا بيتابي و آکينزی

 عالئم اتونوميك شامل باال رفتن حرارت بدن، تعريق، باال

رفتن تعداد نبض و فشار خون و افزايش گلوبول هاي سفيد 

و آنزيم هاي كبدي و ميوگلوبين پالسما است كه منجر به 

 .  نارسايي حاد كليوي مي گردد



 اقدامات پرستاری

1-  محلولهای تزريقی را با ساير داروها در يک سرنگ

.  مخلوط ننموده و تزريق عضالنی بايد عميق انجام شود

بيمار حداقل به مدت نيم ساعت در وضيعت خوابيده مانده 

 .و سپس با کمک به آرامی از جا بلند شود

2-  به منظور جلوگيری از بروز التهاب پوستی از تماس

 .پوستی با اين محلول ها اجتناب شود

3-  بررسی عوارض جانبی و اقدامات مربوطه طبق آنچه

 .که قبال گفته شد

 



 داروهای ضد اضطراب

 بنزوديازپين ها 

باسپيرون 

 

 اين دارو ها با دوز کم خاصيت ضد اضطرابی دارند و

 دوز باال خاصيت خواب آوری و تسکينی

 



 بنزوديازپين ها

 از اشکاالت عمده ايجاد تحمل و وابستگی به دارو می

 .باشد

اضطراب، تحريک پذيری، احساس : محروميت از دارو

 خستگی، سردرد، بی خوابی، سرگيجه و افسردگی و تشنج 



 : موارد استفاده

اختالل اضطراب فراگير 

بی خوابی 

افسردگی 

اختالل هراس 

 



 عوارض جانبی

خواب آلودگی 

سرگيجه 

آتاکسی 

نقص شناختی فراموشی آنتروگراد 



 مسموميت

خواب آلودگی 

کونفوزيون 

تنگی نفس 

آتاکسی 

 اگر مصرف اين دسته از دارو ها همراه با الکل و ضد

افسردگی ها باشد با عالئم ضعف تنفسی اغما،تشنج و 

 .مرگ مشخص می شود



 باسپيرون

 



 داروهای ضد افسردگی

 :ترکيباتی که خاصيت ضد افسردگی دارند، عبارتند از      

ضد افسردگی چند حلقه ای 

مهارکننده های اختصاصی باز جذب سروتونين(SSRI) 

مهارکننده های مونوآمين اکسيداز(MAOI) 

ساير داروهای ضد افسردگی 

 



داروهای ضد افسردگی 

 سه حلقه ای
آمی تريپتيلين،دوکسپين، کلوميپرامين، ايمی پرامين، 

تريميپرامين، دزپيرامين، نورتريپ تيلين، پروتريپ 

 تيلين



 موارد استفاده

 درمان دوره های افسردگی اساسی و درمان پيشگيری کننده

اختالل افسردگی اساسی مورد مصرف عمده داروهای سه حلقه 

 .ای است

 در درمان افسردگی بيماران دوقطبی تيپI نيز موثرند. 



 عوارض جانبی

 اکثر عوارض جانبی اين داروها جزيی می باشد اما ممکن

است، بر قبول درمان دارويی توسط بيمار به طور جدی 

 .اثر بگذارد

 

 هرچه بيمار افسرده تر باشد، احتمال تحمل عوارض

 .توسط بيمار بيشتر است



خشکی دهان، يبوست،  :عوارض آنتی کولینرژیک -1   

 .تاری ديد و احتباس ادراری می باشد

 

 :عوارض سستی و بی حالی -2   



3- شايع ترين عارضه، سقوط  :عوارض اتونومیک

ساير عوارض . فشارخون وضعيتی فشار خون می باشد

اتونوميک، شامل تعريق زياد، تپش قلب، و باال رفتن 

 .فشار خون می باشد

4- با دوز باالی اين داروها ممکن است  :عوارض قلبی

 .  کارديوتوکسيک ايجاد شده و موجب مرگ بيمار شود



عاليم پارکينسونی و آکاتژيا و تشنج،  :عوارض عصبی

 .لرزش بی تعادلی ممکن است رخ دهد

 

بيماری که تحت درمان با اين داروها : عوارض خونی

قرار دارد، اگر مبتال به گلو درد و تب به خصوص در 

ماههای اول درمان شد، بايد فورا از نظر شمارش کامل 

 .  گلبولی بررسی شود



 با توجه به اينکه بيماران افسرده بيش از سايرين در

معرض خطر خودکشی با اين داروها هستند، لذا تکرار 

نسخه نبايد بدون اجازه پزشک باشد و اگر خطر خودکشی 

همچنين، . جدی است، نبايد داروها در دسترس بيمار باشد

 .اين داروها از دسترس کودکان بايد دور باشد



 مهارکننده های

اختصاصی بازجذب 

 سروتونين
 (فلوکستين، سرترالين، پاروکستين،فلووکسامين و سيتالوپرام)



 موارد استفاده

اختالل افسردگی اساسی، پراشتهايی روانی، چاقی      

مفرط، اختالل کج خلقی، اختالل شخصيت مرزی و 

 .اختالل هراس می باشد

     

 

 

 

       



 عوارض جانبی

سردرد، عصبانيت: شايع ترين عوارض جانبی عبارتند از 

بی خوابی، خواب آلودگی، اضطراب، تهوع، اسهال، بی     

اشتهايی، کاهش وزن، تشنج، سوزش سردل و بثورات 

 .     جلدی



 مهارکننده های مونوآمين

 اکسيداز
فنلزين، ترانيل سيپرومين، ترازودون، نفازودون، )

 (ونالفاکسين



 اين دسته دارويی به علت افزايش فشار خون حاد، به دنبال

مصرف همزمان آنها با رژيم غذايی تيرامين دار، کمتر از 

ساير داروهای ضد افسردگی، مورد استفاده قرار می 

 .گيرد



 موارد استفاده

 درمان افسردگی، اختالل گذر هراسی، اختالل استرس پس

از سانحه، اختالل خوردن، فوبی اجتماعی و دردهای 

 .مزمن



 عوارض جانبی

کاهش : شايع ترين عوارض اين دسته دارويی عبارتند از

فشار خون وضعيتی، افزايش وزن، ادم، اختالل جنسی و 

 .بی خوابی

 کاهش فشار خون وضعيتی ممکن است با استفاده از

جوراب کشدار، مايعات کافی و افزايش مصرف نمک 

ادم و اختالل جنسی، غالبا به هيچ درمانی پاسخ . رفع شود

 .نمی دهند و نياز به تعويض دارو دارد



 بی خوابی را نيز می توان، با تجويز داروهای منقسم و

عدم تجويز دارو پس از شام و در صورت لزوم استفاده 

 .از يک بنزوديازپين خواب آور درمان نمود

 



 نگران کننده ترين عارضه اين داروها بحران فشار خون
بيماران تحت درمان با اين داروها، اگر از مواد . می باشد

غذايی غنی از تيرامين استفاده کنند، ممکن است، دچار 
افزايش ناگهانی فشار خون شوند و اين حالت می تواند 

 .خطرناک باشد

 به همين منظور در مورد خطرات مصرف غذاهای
تيرامين دار، بايد به بيمار هشدار داد و بايد تا دو هفته پس 

از قطع اين داروها،از مصرف غذاهای تيرامين دار 
 .اجتناب نمايد

 



سردرد، : عالئم مقدماتی بحران فشار خون ، عبارتند از

اگر اين عالئم . سفتی گردن، تعريق، تهوع و استفراغ

 .  ظاهر شد بايد فورا اقدامات درمانی را شروع کرد



 اقدامات پرستاری

استعداد خود کشی در مواقع افسردگی )نظارت دقيق بيمار

و افراد سالمند به علت احتمال افزايش ( افزايش می يابد

 .واکنش نسبت به دارو به دقت تحت مراقبت قرار گيرند

در بيمارانی که داروMAOI  مصرف می کنند حذف

غذاهای حاوی تيرامين و فهرست نمودن غذاهايی که 

 .  بيمار نبايد آن ها را مصرف کند ضرورت دارد



 داروهای ضد مانيا يا

   داروهای تثبيت کننده خلق

 



 ليتيوم 

 ،قبل از تجويز ليتويم، بايد سطح کراتينين سرم، الکتروليت ها

آزمون های کارتيروئيد، شمارش کامل گلبولی و آزمون حاملگی 

 .در مورد زنان بررسی شود

 پيگيری وضع درمانی، با اندازه گيری سطح ليتيوم در خون می

تا  1در درمان مانيای حاد، سطح دارو در خون بايد در حدو . باشد

 6/0ميلی اکی واالن در ليتر و جهت درمان نگهدارنده حدود 5/1

ميلی اکی واالن در ليتر می باشد چنانچه سطح دارو در  2/1تا

ميلی اکی واالن در ليتر تجاوز کند احتمال خطر  5/1خون از 

 .مسموميت در خون وجود دارد

 



 موارد استفاده 

 ليتيوم هم در درمان کوتاه مدت و هم پيشگيری اختالل دو

درصد بيماران بخصوص در مرحله  80الی  70قطبی در 

 مانيا موثر شناخته شده است 

 در درمان حمالت پرخاشگری بيماران اسکيزوفرنی و

 عقب مانده های ذهنی مورد استفاده قرار گرفته است 

  



 آموزش به بيمار

 تغيير در مقدار آب و نمک بدن می تواند در مقدار دفع

مصرف زياد نمک باعث کاهش سطح .ليتويم تاثير بگذارد

 .ليتيوم در خون می گردد

 کاهش آب بدن باعث دهيدراتاسيون و مسموميت با ليتوم

 .می شود



 کاربامازپين

داروی ضد صرع 

در مانيا و افسردگی و رفتارهای پرخاشگرانه غير حاد 

 

 نادر ترين و خطرناک ترين عارضه شامل اختالالت

 .خونی ، هپاتيت و درماتيت می باشد

 عالئمی مانند تب ، گلودرد، خونمردگی و خونريزی های

 .زود هنگام ممکن است جدی باشد



 والپروات سديم

ضد صرع 

داروی موثر در مانيا می باشد. 

در حال حاضر به عنوان نگهدارنده استفاده می شود. 

 عوارض عبارتند از تهوع، استفراغ، اسهال، بی تعادلی و

لرزش و افزايش وزن و پانکراتيت و مسموميت کبدی  

 است


