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سی و دومین همایش ساالنه 
انجمن علمی روان پزشکان ایران

مدیریت افسردگی مقاوم به درمان

دکتر امير شعبانی

استاد گروه روان پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ايران، مرکز تحقيقات بهداشت روان

سی تا سی و پنج درصد موارد اختالل افسردگی اساسی به تجويز اولين داروی ضدافسردگی پاسخ نمی دهند و پانزده درصد موارد 
پس از مصرف کافی چندين داروی ضد افسردگی کماکان افسرده اند. منظور از افسردگی مقاوم به درمان، عدم پاسخ افسردگی به 
درمان نيست، بلکه عدم پاسخ به موقع به درمان های استاندارد است. افسردگی )غير دوقطبی( مقاوم به درمان به شکل های مختلفی 
توصيف شده است؛ از توصيفی طبقه ای )categorical( تا تعريفی پيوستاری )continuum-based(. در اين حال، اجماعی روی 
يک تعريف واحد وجود ندارد و بنابراين نتايج بسياری از مطالعات اين زمينه با يکديگر قابل مقايسه نيست. به جز اين نکته، برخی از 
مطالعات انجام شده روی بيماران دچار افسردگی مقاوم به درمان، در واقع بيمارانی را ارزيابی کرده اند که بنا به تعريفی ديگر، دچار 
»مقاومت کاذب به داروهای ضدافسردگی« بوده اند. در سال های اخير تعاريف پيوستاری بيشتر مورد توجه بوده و البته نياز بيشتری به 
ارزيابی اعتبار تعاريف کنونی وجود دارد. همچنين ورود روش های نوين غيردارويی برای درمان، شيوه ارائه تعريفی از افسردگی مقاوم 
به درمان را دستخوش تغيير خواهد کرد. روش مرحله بندی تِيس و راش، روش مرحله بندی بيمارستان عمومی ماساچوست، روش 

مرحله بندی اروپايی و روش مرحله بندی مودزلی ازتعاريف پيوستاری هستند.

تا کنون اثربخشی دسته های دارويی متنوعی در درمان افسردگی نشان داده شده است که بر پايه مکانيسم اثرشان با نام های اختصاری 
راهنماهای  پايه  بر  شده اند.  خوانده   SSRE و   ،MASSA  ،NASSA  ،NDRI  ،SARI  ،NRI  ،SNRI  ،SSRI  ،RIMA  ،MAOI  ،TCA
مختلف، داروی ضد افسردگی الزم است با دوز و مدت کافی تجويز شود و ممکن است اندازه گيری سطح سرمی آن جهت پايش روند 
اجرای درمان الزم شود. پس از آن، در صورت عدم پاسخ به درمان و بر پايه ميزان عدم پاسخ، راه هايی پيشنهاد شده است: باالبردن 
داروی ضد  دو  ترکيب  نسل دوم(،  آنتی سايکوتيک های  از  برخی  و  ليتيوم  )به ويژه  ديگر  داروهای  افزودن  داروی ضدافسردگی،  دوز 
افسردگی، تغيير نوع داروی ضد افسردگی، داروهای مهارکننده غيرقابل برگشت مونوآمين اکسيداز، و الکتروشوک )ECT(. روان درمانی 
به روش های مختلف نيز به موازات پيشبرد ساير درمان ها، می تواند قابل اجرا باشد. در اين مسير، جايگاه روش تحريک مغناطيسی مغز 

از راه جمجمه )rTMS( و نيز راهکارهای توأم با جراحی، با توجه به محدوديت های کاربرد آنها چندان روشن نيست.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

