
 

ایي ػالئن ػثارتٌذ اس: احساس ًاراحتی در هؼذُ، ػالئن ضثیِ 

ُ در ضة، سزهاخَردگی، اظطزاب، گیجی، رٍیاّای سًذ

ضَن الىتزیىی است. در اوثز  احساساتی در تذى وِ ضثیِ

افزاد ایي ػالئن هالین است. تزای جلَگیزی اس ایي هَظَع 

واّص تذریجی دٍس دارٍ لثل اس لطغ واهل تَصیِ  هؼوَال

 هی ضَد.

 در دوران بارداری

در ایي دٍراى تْتز است اس هصزف دارٍی ظذ افسزدگی 

اجتٌاب ضَد ٍ یا تِ حذالل دٍس هوىي واّص دادُ ضَد. اگز 

تیوار جشء آى دستِ اس افزادی است وِ ًیاس تِ دارٍ دارد، تایذ 

در هَرد هشایا ٍ هعزات هصزف دارٍ در دٍراى تارداری تا 

ضذت تیواری  پشضه هطَرت وٌذ ٍ تِ هَارد سیز تَجِ وٌذ:

در گذضتِ، اثز تیواری رٍی هادر ٍ فزسًذ، آگاّی اس 

ی جذیذتزیي تَصیِ ّا در هَرد هصزف دارٍی ظذ افسزدگ

در تارداری ٍ درهاى ّای جایگشیي دارٍیی هاًٌذ رفتار 

 درهاًی.

 
 

 

 در دوران شيردهی

تؼذاد سیادی اس هادراى تِ هصزف دارٍی ظذافسزدگی در 

طَل دٍراى ضیزدّی اداهِ هی دٌّذ. در ایي هَرد ّن تْتز 

است راجغ تِ هشایا ٍ هعزات هصزف دارٍ تا پشضه هطَرت 

 َد: هشایای ضیزدّی،تَجِ ض ضَد ٍ ّوچٌیي تِ هَارد سیز

هیشاًی اس دارٍ وِ ٍارد ضیز هی ضَد، ریسه ػَد هجذد 

تیواری اگز دارٍی ظذافسزدگی تؼذ اس سایواى تغییز دادُ 

ضَد، در ًظز گزفتي ضزایط ًَساداى ًارس ٍ یا دارای 

 هطىالت جسوی.
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خلك ٍ خَ ٍ درهاى دارٍّای ظذ افسزدگی تاػث تْثَد 

 افسزدگی هی ضًَذ. هؼوَال دٍ تا سِ ّفتِ طَل هی

وطذ تا تاثیز دارٍی ظذ افسزدگی آضىار ضَد. تزٍس 

ػَارض جاًثی در افزاد هختلف هتفاٍت است. دارٍّای 

جذیذ، ػَارض ووتزی ًسثت تِ دارٍّای لذیوی دارًذ 

ٍ تِ ًذرت تاػث تزٍس ػَارض خطزًان هی ضًَذ. در 

ُ ػَارض ًاخَضایٌذ تا پشضه خَد صَرت هطاّذ

دستِ اس  وٌیذ. در اداهِ تِ ػَارض جاًثی دٍ هطَرت

ایي دارٍّا ٍ ّوچٌیي احتیاطات هصزف ایي دارٍّا در 

 دٍراى تارداری ٍ ضیزدّی اضارُ هیىٌین:

عوارض جاوبی داروهای ضد افسردگی سه  .1

حلقه ای)وورتریپتيليه، آمی تریپتيليه، 

 داکسپيه...(

 آلَدگی خَاب یثَست، للة، تپص خفیف، لزسش دّاى، خطىی

 در. ّستٌذ دارٍّا اس دستِ ایي ضایغ ػَارض اس ٍسى افشایص ٍ

 تَلف ٍ ضزٍع در وٌذی گیجی، هاًٌذ ػَارظی سالخَردُ افزاد

 ٍ تؼادل دادى دست اس گاّا ٍ خَى فطار افت ادرار، جزیاى

 تْتز داریذ للثی تیواری اگز. تیفتذ اتفاق است هوىي افتادى

 هٌاسة جایگشیي دارٍی اس تا ساسیذ هطلغ را خَد پشضه تاس

 اًشال یا ًؼَظ در اختالل دچار است هوىي لایاىآ. وٌذ استفادُ

 لصذ تِ) دارٍ ایي اس سیادی همذار یىثارُ استفادُ. ضًَذ دیزرس

.تاضذ خطزًان تسیار ًذاتَ هی( خَدوطی

ٌارض جانبی دارًىای ميار کننذه انتخابی . ع2

)سيتالٌپرام، فلٌکستين،  SSRIسرًتٌنينی 

 ، پارًکستين...(نسرترالي

طی دٍ ّفتِ اٍل هوىي است احساس تَْع ٍ اظطزاب 

تیطتزی تِ ٍجَد تیایذ. تؼعی اس ایي دارٍ ّا هی تَاًٌذ 

تاػث سَءّاظوِ ضًَذ ٍلی اگز ّوزاُ غذا هیل ضًَذ ایي 

ف خَاّذ ضذ. اس ػَارض جاًثی دیگز ایي گزٍُ هسالِ تزطز

 ایجاد اختالل در ػولىزد جٌسی است.

تیطتز افزاد دچار ّیچ ػارظِ جاًثی ای ًوی ضًَذ ٍ یا 

ضىل خفیفی اس ػَارض جاًثی را تجزتِ هیىٌٌذ. ػَارض 

در ػزض چٌذ ّفتِ تزطزف خَاٌّذ ضذ، ٍلی  جاًثی غالثا

ٍس ایي ػَارض، داًستي آًْا هْن است چَى در صَرت تز

 هی تَاًیذ تا پشضه خَد هطَرت وٌیذ.

ػَارض جاًثی جذی هاًٌذ اختالل جزیاى ادرار، گیجی، 

فزاهَضی، اس دست دادى تؼادل ٍ افتادى در افزاد جَاى ٍ 

هیاًسال تِ ًذرت اتفاق هی افتذ. داضتي افىار خَدوطی یا 

خَد آساری در افزادی وِ افسزدُ ّستٌذ، اهز ضایؼی هی 

در ایي صَرت تا پشضه خَد صحثت وٌیذ. ایي افىار  تاضذ.

 تِ هحط تْتز ضذى افسزدگی، تزطزف خَاٌّذ ضذ.

 

 

 ٍاوٌص ٍ ضذُ آلَدگی خَاب تاػث ّا افسزدگی ظذ تزخی

 ٌّگام تَاًٌذ هی آًْا اس تزخی اها ساسًذ هی وٌذ را ضوا

 تاضیذ داضتِ خاطز تِ حال ایي تا. ضًَذ تجَیش ّن راًٌذگی

 هی ایجاد اختالل ضوا توزوش در خَد خَدی تِ افسزدگی

 اگز. ضَد تصادف ریسه افشایص تاػث تَاًذ هی ٍ وٌذ

 تا را خَد ٍظؼیت راًٌذگی تِ الذام اس لثل داریذ، تزدیذ

 .تگذاریذ هیاى در پشضىتاى

دارٍّای ظذ افسزدگی تاػث ایجاد اػتیادی وِ افزاد تا 

هصزف آراهثخص ّا، الىل یا ًیىَتیي پیذا هی وٌٌذ ًوی 

ضًَذ. سیزا تا گذضت سهاى ًیاسی تِ افشایص دٍس هصزفی 

تزای رسیذى تِ ّواى اثز لثلی ًذارًذ ٍ تا لطغ آًْا هیل تِ 

هصزف هجذد ٍجَد ًذارد. تا ایي حال یه سَم افزادی وِ 

خَد را لطغ وزدُ اًذ ػالئن سٌذرم  SSRIًاگْاًی دارٍی 

 لطغ دارٍ را داضتٌذ. 


