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انسـتیتو روانپزشـکی تهـران.    ، مرکز تحقیقات بهداشت روانن ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوري، تهران، خیابا. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهرانروانپزشک،  )1(

   E-mail: smhk39@yahoo.ca ،021-66551585دورنگار: 
1- haloperidol  2- Serenace 
3- chlorpromazine  4- Largactil 
5- perphenazine  6- Trilafon   
7- Fentazine  8- electroconvulsive therapy 
9- sodium valproate 10- carbamazepine      
11- Freedman-Kaplan   12- affective disorders    
1- Priadel 

  

   لیتیوماي از کربنات  خاطره

  )1( زاده دکتر سیدمهدي حسن

  ] 31/1/1391؛ پذیرش مقاله: 15/1/1391دریافت مقاله: [
  

ــه  1356در ســال ــده ب ــوان دســتیار روانپزشــکی در   کــه بن عن
کــار کــردم اســتفاده از لیتیــوم بــین  دانشــگاه اصــفهان شــروع بــه

دسـت کمتـر   روانپزشکان اصفهان که تعدادشان از انگشتان یک 
 1هالوپریـدول بود معمول نبود. آن روزها براي درمان فاز مانیا از 

، 6(تریالفون 5)، پرفنازین4(الرگاکتیل 3)، کلرپرومازین2(سرنیس
  شد. استفاده می) ECT( 8) و الکتروشوك7فنتازین

 هـم معمـول نبـود.    10و کاربامـازپین  9روات سدیمپوالتجویز 
و  1975 چـاپ 11پالنکـا -فریـدمن  تاب درسی مـا آن روزهـا  ک

  سیناپس همان سال بود.کاپالن دومین چاپ خود را داشت.
سیس گروه روانپزشکی دانشگاه اصفهان أبا ت 1356در سال

شـد، کربنـات    که توسط اساتید متخصص از آمریکا اداره مـی 
عنوان داروي اصلی اخـتالالت خلقـی کـه آن روزهـا      هلیتیوم ب

در اصـفهان  بـالینی  ار وارد ک شد، گفته می 12اختالالت عاطفی
  شد.

معــدود روانپزشــکان شــهر  بــه دالیــل مختلــف مثــل عــدم 
نگرانــی از عــوارض خطرنــاك  آشــنایی بــا لیتیــوم یــا احتمــاالً

آن کردنـد و کـاربرد    ، از لیتیـوم اسـتفاده نمـی   آنمسمومیت با 
  طور اختصاصی در دست تیم دانشگاه بود. به تقریباً

تدریج بـه کشـورهاي    هب پس از انقالب اسالمی، استادان ما
خارجی مهاجرت کردند و گروه نوپـاي روانپزشـکی اصـفهان    

غالمحســـین مبـــارکی و اینجانـــب در  توســـط آقـــاي دکتـــر
نبـود   ترین شرایط کاري (جنـگ، نبـود نیـروي انسـانی،     سخت

امکانات) و تهدید به انحالل گروه روانپزشکی توسـط رئـیس   
  شد. وقت دانشگاه اداره می

  له لیتیوم بود.أرو شدیم مس هلی که با آن روبها مشک یکی از ده

غـاز  آ دلیل جنـگ و تحـریم و   داستان از این قرار بودکه به
طرح ژنریک، واردات دارویی کشور به شدت کاهش یافت و 

کربنات لیتیوم موجـود در بـازار    ورود کربنات لیتیوم قطع شد.
ــه   ــا ب ــران در آن روزه ــام ای ــادل ن ــکل     13پری ــه ش ــه ب ــود ک ب

شد. با نبود ایـن   از انگلستان وارد می گرمی میلی 400هاي قرص
  درمان بیماران خلقی با اختالل جدي مواجه شد. دارو در بازار،

غالمحسـین مبـارکی مـدیر گـروه و بنـده        آن روزها دکتر
رئیس بخش روانپزشکی دانشگاه اصفهان، با خـود اندیشـیدیم   

هـا   پـس از مـدت   که چگونه این معضل بزرگ را حـل کنـیم.  
کـار   دسـت بـه   ،نظـرات  شورت با اساتید مختلف و اخذ نقطـه م

  شدیم.
به دپارتمان شیمی دانشگاه اصـفهان مراجعـه کـردیم کـه      

مـا را بـه کارخانـه     .دسـت آورد  شود لیتیوم به از کجا میببینیم 
هــاي کارخانــه بــه مــا  دان ذوب آهــن معرفــی کردنــد و شــیمی

ــه اســاتی  .کربنــات لیتیــوم دادنــد د دانشــکده مــا ایــن مــاده را ب
هـاي   دادیم و آنان کپسـول تحویل اصفهان دانشگاه داروسازي 

دادنـد. بـا   پـس  بـه مـا    گرمی میلی 300ساز کربنات لیتیوم دست
ها دوندگی و مـذاکره برطـرف    ها خستگی ماه این کپسولتهیه 

  شد و شیرینی این خاطره را هرگز فراموش نخواهم کرد.
با یک مشکل جدي روبرو شدیم و آن این بـود    البته در عمل
شد، بعضـی بیشـتر    ها با دست ونه با دستگاه پر می که چون کپسول
بـه  توانسـت   و این میگرم لیتیوم داشتند  میلی 300و بعضی کمتر از

برخــی بـراي  عـدم کنتـرل مناسـب سـطح خـونی دارو بیانجامـد و       
ــاران  ــد بیم ــنده باش ــون    .کش ــطح خ ــرر س ــرل مک ــا کنت و و ی دارب

  حل کردیم.نیز له را أتر  این مس دوزاژ پایین کارگیري به

  نامه به 
  بیرسرد

Letter to  
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