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نامنويسندگان مجلهعلميپژوهشيدانشگاهعلومپزشكيارتشجمهورياسالميايران

پاييز1387 صفحات195تا198 شماره3 سالششم

مقاله
مروري

مروري بر درمان دارويي كابوس هاي شبانه در اختالل استرس پس از سانحه جنگ
*دكتر وحيد دنيوی1، دكتر افشار اميري2

چكيده
سابقه و هدف:  جنگ تحميلي ايران و عراق باعث شد تعداد زيادي از هم وطنان نظامي و غير نظامي از لحاظ روحي وجسمي آسيب 
ببينند. جنبه هاي روحي خود را به صورت مشكالت اضطرابي و ديگر بيماري هاي روان پزشكي نشان داد كه ازآنان بيماري استرس 
پس از سانحه ناشي از جنگ مي باشد كه جانبازان زيادی را مبتال ساخته است. مهمترين عاليم و شكايات اين بيماري كابوس هاي 

شبانه است. هدف اين مقاله بررسي درمان هاي دارويي كابوس هاي شبانه در اختالل استرس پس از سانحه جنگ است.
 مواد و روش ها: مطالعه از نوع مروری مي باشد. در مقاله هاي منتشر شده در سالهاي 2008-1997 با استفاده از كلمات كليدي: 
، اختالل استرس پس از سانحه و كابوس شبانه در موتورهاي جستجوگر اينترنت  Nightmare, Post Traumatic Stress disorder, PTSD

Yahoo و Google و پايگاه هاي اطالعاتي پزشكي Pubmed و Iranmedex تعداد 24 مقاله انتخاب و اين مقاله تهيه شد.

يافته ها: در اختالل استرس پس از سانحه نقش سيستم هاي نوروترانسميتري مشخص شد كه شامل سيستم نورادرنرژيك و گيرنده هاي 
آن و سيستم سروتونرژيك مي باشند، عوامل كاهنده سيستم نورادرنرژيك باعث كاهش عاليم، منجمله كابوس هاي شبانه مي شوند 
كه شامل: پرازوسين، كلونيدين  و گانفيسين و پروپرانولول است. در سيستم سروتونرژيك، بلوك كننده هاي گيرنده هاي سروتونين 
همانند ترازودون و نفازودون و سيپروهپتادين در درمان كابوس هاي شبانه موثر بوده اند. مهار كننده هاي باز جذب انتخابي سروتونين 

(SSRIs) مثل: پاروكستين، سرترالين و فلوكستين در بهبود كيفيت زندگي و آشفتگي هاي خواب موثر بوده اند.

 بحث و نتيجه گيري: با توجه به تعدد مقاله ها و مقايسه پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج كشور پرازوسين و نفازودون دو 
داروي موثر در درمان كابوس هاي شبانه مي باشند.

Nightmare كلمات كليدي: اختالل استرس پس از سانحه، كابوس، PTSD و

1ـ  استاديار، ايران، تهران، دانشگاه علوم پزشكي ارتش، گروه روان پزشكی، اداره بهداشت و درمان نزاجا، پلي كلينيك شهيد فالحي )*نويسنده مسئول(
v_donyavi@armyums.ac.ir   :تلفن: 22935713-021   آدرس الكترونيك     

2ـ  روان پزشك، ايران، تهران، ابتداي سهروردي جنوبي، جمعيت آفتاب

مقدمه
اختالل استرس پس از سانحه (PTSD) يك اختالل روان پزشكي 
)اضطرابي( محسوب مي شود كه در اثر يك استرس شديد و ناتوان 
كننده )نبرد نظامي، بالياي طبيعي و...( ايجاد مي شود)1(. مردم ايران 
به دليل وجود جنگ 8 ساله دچار مشكالت زيادي در سالمت جسمي 
و رواني شدند كه مراجعات زيادي توسط افراد شركت كننده در اين 
جنگ به بخش هاي روان پزشكي با تشخيص استرس پس از سانحه 
(PTSD) مي شود)2(. در پژوهشي كه بر اساس سوابق و تشخيص 

مندرج در پرونده هاي جانبازان اعصاب و روان و مصاحبه حضوري 
خودشان در سال 1380 صورت گرفت، بيش از 80% جانبازان 
اعصاب و روان دچار اختالل PTSD بوده اند كه شدت عاليم آن از 

ضعيف تا بسيار شديد متغير است)3(.
اختالل هاي خواب از جمله اصلي ترين و شايع ترين شكايت ها در 
بيماران PTSD مزمن مي باشد كه از اهميت ويژه اي برخوردار است، 
به گونه اي كه عده اي آنرا عالمت كليدي (Hall mark) اين اختالل در 
نظر مي گيرند)4(. از عاليم اختالل خواب كابوس هاي شبانه است 

تاريخاعالمقبولیمقاله:87/5/15 تاريخدريافتمقالهاصالحشده:87/5/12 تاريخاعالموصول:87/4/7 
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كه گاهي بسيار شديد و سبب بيخوابي، رنج و ناراحتي مي شود و 
اين امر نه تنها موجب مراجعه مكرر اين افراد به پزشكان مختلف 
مي گردد بلكه گاهي اوقات آنها را به سوي خود درماني هاي نامناسب 

نيز هدايت مي كند)2(.
در مطالعه  اي كه توسط دكتر ايزدي در بيمارستان روزبه تهران بر 
روي 38 بيمار با PTSD مزمن ناشي از جنگ انجام شد، 73/6 در 
صد از بيماران از ترس به خواب رفتن و كابوس هاي شبانه شاكي 

بودند)5(.
در مطالعه اي كه توسط دكتر مشهدي نژاد و همكارانش در دانشگاه 
مشهد بر روي 500 بيمار با PTSD مزمن ناشي از جنگ كه به روش 
گذشته نگر انجام شد 42 در صد از بيماران از بي خوابي و 34 در 

صد از كابوس هاي شبانه شاكي بودند )6(.
در مطالعه  اي كه دكتر حبيب اله خزايي و همكارانش در بيمارستان 
فارابي كرمانشاه بر روي 80 نفر از بيماران PTSD مزمن ناشي از 
جنگ انجام دادند 31/3 در صد از بيماران از كابوس شبانه رنج 

مي بردند )2(.
با توجه به موارد فوق هدف از انجام اين پژوهش بررسي درمان هاي 
دارويي كابوس هاي شبانه در بيماران مبتال به PTSD مرتبط با جنگ 

مي باشد. 

موادوروشها
مطالعه فوق از نوع مروري (Review Article) مي باشد كه در تنظيم 
آن از كتب و مقاله هاي معتبر منتشر شده در سالهاي 1997-2008 
 Nightmare, Post Traumatic Stress :با استفاده از كلمات كليدي
، اختالل استرس پس از سانحه و كابوس شبانه در  Disorder, PTSD

موتورهاي جستجوگر اينترنت شامل:  Yahoo, googel و پايگاه هاي 
اطالعاتي پزشكي: Pubmed و Iranmedex جستجوي مقاله ها انجام 
شد و با دستيابي به اصل مقاله ها، مقاله فوق تحرير گرديد. الزم به 

يادآوري است از 24 مقاله در تهيه اين مقاله استفاده گرديد.

بحثونتيجهگيري
پژوهش هاي اخير نقش سيستم هاي نوروترانسميتري مختلفي را در 
اختالل استرس پس از سانحه نشان مي دهد )سيستم نورادرنرژيك و 
گيرنده هاي آن و سيستم سروتونرژيك( )7(. عوامل كاهنده سيستم 

نورادرنرژيك موجب كاهش عاليم بيماري منجمله كابوس هاي 
شبانه مي شوند. اين عوامل شامل: انتاگونيست گيرنده α1 )پرازوسين(، 
اگونيست گيرنده α2 )كلونيدين و گانفيسين( و انتاگونيست گيرنده   
گيرنده هاي  كننده هاي  بلوك  مي باشد.)8-13(  )پروپرانولول(   β
سروتونين 2(5HT2) همانند ترازودون، نفازودون و سيپروهپتادين 
در درمان كابوس هاي شبانه موثر بوده اند.)14-13( حال به بررسي 

و مرور مقاله هاي مرتبط با اين امر مي پردازيم. 
پرازوسين: Raskind MA و همكارانش دريافتند پرازوسين با دوز  
3mg/day±13/3 به مدت 8 هفته يك درمان موثر و با تحمل خوب 

آشفتگي هاي خواب  PTSD و  با  مرتبط  كابوس هاي  براي  است 
آنها  PTSD مزمن هستند مي باشد،  خصوصًا در كساني كه دچار 
نتيجه گرفتند پرازوسين باعث كاهش كابوس هاي مرتبط با تروما 
مي شود و در ضمن كيفيت خواب را بهبود مي بخشد. همچنين باعث 
شيفت روياهاي مرتبط با PTSD به روياهاي عادي مي شود )15(. 
همچنين در مطالعه ديگري كه اين محقق با همكارانش در يك 
 مطالعه مقطعي دو سو كور (Double- blind crossorer) با پرازوسين با
mg/day Meandose=9/5 در هنگام خواب، نشان دادند عالوه بر برتري 

نسبت به پالسبو در 3 زمينه ديگر يعني 1- كاهش عود روياهاي 
اضطراب برانگيز 2- كاهش مشكل به خواب رفتن و يا ادامه دادن 
 Clinician- Addministered PTSD Scale به خواب بر اساس امتيازبندي
 Clinical و عملكرد آن براساس تغييرات PTSD 3- تغيير در شدت

Global lmpression of change نقش داشته است)16(.

Peskind ER و همكارانش در يك تحقيق متوجه شدند كه پرازوسين با 

دوز 2 تا 4 ميلي گرم يك ساعت قبل از خواب باعث كاهش كابوس هاي 
شبانه و كاهش قابل توجه در شدت PTSD مي شود)17(.

دكتر قربانعلي اسدالهي و همكارانش طي كارآزمايي باليني از نوع 
قبل و بعد با افزايش دوز پرازوسين بر روي 22 بيمار مبتال به نوع 
مزمن PTSD كه كابوس هاي مرتبط با جنگ داشتند به صورت سرپايي 
و به مدت 8 هفته، دريافتند كه به طور متوسط شدت كابوس هايشان 
از 6/75 به 3/56 كاهش يافت كه اين نشان دهنده ارتباط بين تجويز 
پرازوسين و كاهش شدت كابوس هاي PTSD و بيانگر احتمال اثر 
 PTSD آدرنرژيك در كاهش اين نشانه α1 بخشي بلوك گيرنده

است )18(.
طي تحقيقي كه دكتر سيد غفور موسوي و همكارانش در يك كار 
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آزمايي باليني دو سوكوراز بيماران بستري با PTSD را به مدت 8 هفته 
تحت درمان با كلونيدين و پرازوسين قرار دادند، به اين نتيجه رسيدند 
كه در گروه تحت درمان با پرازوسين، پرازوسين سبب كاهش دفعات، 
عمق و در مجموع شدت كابوس هاي بيماران مبتال به اختالل استرس 
پس از سانحه مي شود كه اين با مطالعه هاي قبلي همخواني داشته 
و در گروه تحت درمان با كلونيدين اثري مشابه بدست آمد كه در 

بررسي هاي گذشته هم اين نتيجه بدست آمده بود )19(.
با  باليني  كارآزمايي  Gillin JC و همكارانش طي يك  نفازودون: 
برچسب باز با داروي نفازودون به مقدار دوز ميانگين نهايي 440 
ميليگرم، بهبودي قابل توجه در كابوس هاي شبانه و آشفتگي در 

خواب مشاهده كردند )20(.
Neylan TC و همكارانش در يك كارآزمايي باليني با برچسب باز 

به مدت 12  نفازودون در روز  ميليگرم  با دوز هدف 400-600 
هفته بر روي بيماران با PTSD مزمن ناشي از جنگ و با دو بار پلي 
سومنوگرافي در ابتدا و انتهاي مدت تحقيق به نتايج زير دست يافتند: 
نفازودون باعث كاهش چشمگيري در PTSD و عاليم افسردگي 
شد و باعث بهبود كلي در كيفيت خواب و كاهش كابوس هاي 
شبانه گرديد همچنين باعث بهبود اساسي كيفيت خواب خصوصا 
افزايش زمان كلي خواب، نگهداري )ادامه دادن به( خواب و خواب 

فاز دلتا شد )21(.
Zisook S و همكارانش پي بردند با به كارگيري Nefazodone به 

مقدار 600-100 ميليگرم در روز به مدت 12 هفته در افراد مبتال به 
PTSD مقاوم، شدت افسردگي و اضطراب كاهش يافت و بهبودي 

در روند خواب و فعاليت جنسي مشاهده گرديد )22(.
 PTSD با تحقيق در خصوص درمان هاي دارويي Davidson JR :SSRIs 

به اين نكته پي برد كه مهار كننده هاي باز جذب انتخابي سروتونين 
(SSRIs) همانند پاروكستين، سرترالين و فلوكستين از لحاظ اثر بخشي 

و تحمل دارويي در كارآزمايي هاي باليني به اثبات رسيده اند و در 
اين ميان بر روي پاروكستين تاكيد بيشتر شده و كارايي آن هم در 
مردان و هم در زنان، در مطالعه هاي كوتاه مدت و بلند مدت و در 

مورد نظاميان و غير نظاميان اثبات گرديده. در ضمن باعث بهبود 
كيفيت زندگي و بهبود آشفتگي هاي خواب گرديده كه مي توانند 

به طور قابل مالحظه اي ناتوان كننده باشند )23(.
ترازودن: در تحقيقي كه Warner MD و همكارانش بر روي 74 بيمار 
كه مبتال به بي خوابي و كابوس هاي شبانه مرتبط با PTSD بودند با 
ترازودن )50 تا 200 ميليگرم( شبانه انجام شد به اين نتايج رسيدند 
كه اين دارو باعث كمك در به خواب رفتن، بهبودي در ادامه دادن 
به خواب، كاهش كابوس هاي شبانه و بهبودي خواب مي شود. در 

ضمن در 12% از بيماران پرياپيسم گزارش شد )24(.
طي  همكارانش  و  احمدزاده  غالمحسين  دكتر  سيپروهپتادين: 
 PTSD يك كارآزمايي از نوع قبل- بعد بر روي 20 بيمار مبتال به
مزمن كه كابوس هاي مرتبط با واقعه جنگ داشتند تحت درمان با 
سپيروهپتادين با دوز 8 ميليگرم روزانه قرار دادند، متوسط شدت 
كابوس هايشان از 6/85 به 5/05 كاهش يافت كه از نظر آماري 
معني دار است. (P<0/01) آنها نتيجه گرفتند سيپروهپتادين و ساير 
بلوك كننده هاي گيرنده سروتونين مي توانند در درمان كابوس هاي 

بيماران مبتال به PTSD موثر باشند )14(.
با توجه به موارد فوق و با در نظر گرفتن تعداد مقاله ها و مقايسه 
پژوهش هاي انجام شده در داخل و خارج از كشور مي توان به 
از  نمود كه خالصه اي  اشاره  نفازودون  پرازوسين و  داروي  دو 

پژوهش هاي فوق را در پايان مي آوريم.
1- پرازوسين: درماني موثر با تحمل خوب براي كابوس هاي مرتبط 
با PTSD مي باشد كه باعث كاهش تعداد كابوس ها، بهبود كيفيت 
خواب و شيفت روياهاي مرتبط با PTSD يه روياهاي طبيعي مي شود 
و كاهش مشكل به خواب رفتن و يا ادامه دادن به خواب مي شود 
كه با افزايش تدريجي دوز از 13-1 ميليگرم قبل از خواب كه به 

صورت متغير از 8 هفته  الي 20 هفته داده مي شود. 
2- نفازودون: در PTSD مقاوم به درمان، باعث كاهش چشمگير در 
PTSD و عاليم افسردگي، بهبود كلي در كيفيت خواب، افزايش زمان 

كلي خواب، ادامه دادن به خواب و خواب فاز دلتا مي  شود.
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Abstract

Background: In Iran-Iraq war, many militants and civilians injured in body and soul aspects. Post- 

traumatic stress disorder (PTSD) is one of the psychiatery disorder who suffer it. Studies have shown the 

80% percent of veterans who suffer from psychiatery disorder have PTSD. It means that PTSD is a prevalent, 

often chronic, significantly disabling illness in them. Sleep disturbance and freqnent nightmares are core 

symptoms of PTSD especially in combat veterans. 

Materials and Methods: This study is a review article. We gather articles in Internet by search engines 

snch as google and yahoo and we used Medical data bases such as: Pubmed and Iranmedex by keywords: 

PTSD, Post- traumatic stress disorder and nightmane. 

Results: In our stady we found traumatic- related nightmares in Posttraumatic stress disorder (PTSD) 

response to pharmatologic treatment. In a review article study We evaluated the efficacy of drugs that use 

for nightmare in PTSD. Drug such as Prazosin (alpha- 1 adrenerg: antagonist) , Clonidin (alpha-2 receptor 

Agonist) , Propranolol (Beta- receptor Antagonist) Trazodone, Nefazodone, Cyproheptadine (5HT2- Blockers) 

are efficacious. 

Conclusion: Regards to frequent articles and researches in Iran and ont of country, Prazosin and 

Nefazodore are more efficacious in treatment for nightmare in combat- related Post- traumatic stress 

disorder. 

Keywords: Post-traumatic stress disorder- PTSD- Nightmare.
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