اضطراب و حمالت پانیک:
عالیم و درمان
ترجمه :دکتر گیتی حاجبی
گروه بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقدمه :اضطراب و حمالت پانیک
ممکــن اســت اصطالحــات «حملــه اضطراب»
و «حملــه پانیــک» را بــه جــای یکدیگــر شــنیده
باشــید ،امــا شــرایط یکســانی ندارنــد .درحالــی کــه
برخــی از شــباهتها وجــود دارنــد ،تفاوتهــای
زیــادی نیــز دارا میباشــند و داشــتن تشــخیص
صحیــح قبــل از درمــان مهــم اســت.
تفــاوت اصلــی میــان اضطــراب و حمــات
پانیــک ایــن اســت کــه اضطــراب یــک نگرانــی
مزمــن ،مــداوم و بیــش از حــد اســت .حملــه
پانیــک بهطــور ناگهانــی اتفــاق میافتــد ،بــدون
هیــچ دلیــل مشــخصی رخ میدهــد و معمــو ًال

چنــد دقیقــه یــا بــه نــدرت تــا یــک ســاعت طــول
میکشــد .حملــه پانیــک بهعنــوان یــک خطــر در
حــال حاضــر در نظــر گرفتــه میشــود ،در حالــی
کــه اضطــراب و نگرانــی مزمــن و مــداوم ،تمرکــز
بــر رویدادهــای آینــده دارد.
اضطــراب ،یــا اختــال اضطرابــی فراگیــر
( )GADیــک بیمــاری مزمــن و مــداوم اســت کــه
بــا نگرانــی بیــش از حــد در مــورد رویدادهــای عادی
زندگــی ،چــه جزیــی چــه بــزرگ ،همــراه اســت.
ایــن احساســات مــداوم معمــو ًال بیــش از
مشــکالت واقعــی میباشــد کــه ممکــن اســت
در زندگــی روزمــره خــود بــا آن روبـهرو شــوید.
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وقتــی کســی میگویــد کــه دچــار حملــه
اضطرابــی اســت ،احتمــا ًال از ســطح شــدید
اضطــراب کوتاهمــدت رنــج میبــرد ،نــه یــک
حملــه پانیــک واقعــی.
حمــات پانیــک میتوانــد بــدون دلیــل
شــناخته شــده و بــدون هشــدار رخ دهــد.
در حملــه پانیــک ،ممکــن اســت
احســاس تــرس کنیــد ،مضطــرب باشــید،
نگــران باشــید ،میشــنوید کــه میخواهیــد
بمیریــد یــا بایــد فــرار کنیــد.
ممکــن اســت ضربــان قلــب شــما شــروع
شــود ،برخــی از افــراد حملــه پانیــک را بــا حملــه
قلبــی اشــتباه میکننــد.
حملــه پانیــک بهطــور ناگهانــی شــروع
میشــود و ممکــن اســت چنــد دقیقــه یــا بــه
نــدرت تــا یــک ســاعت طــول بکشــد.
بعــد از پایــان حملــه پانیــک ،ممکــن
اســت نگــران زمــان بعــدی باشــید.
اضطراب

عالیم اضطراب

عالیــم اضطــراب (از نظــر پزشــکی اختــال
اضطرابــی فراگیــر نامیــده میشــود) میتوانــد
شــامل مــوارد زیــر باشــد:
احســاس نگرانــی مکــرر ،مــداوم و بیــش از
حــد ،عصبــی یــا مضطــرب بــودن
ضربان قلب سریع
تنفس سریع
تعریق زیاد
احساس تنش یا درد عضالنی
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لرزش و لرزیدن
مشکل تمرکز
سردرد ،ناراحتی معده
اجتنــاب از شــرایطی کــه ممکــن اســت
باعــث ایجــاد اضطــراب شــدید شــود.
اختــال اضطرابــی فراگیــر منجــر بــه
نگرانــی بیــش از حــد در شــرایط روزمــره
میشــود و در طــول ماههــا یــا حتــی ســالها
روی میدهــد .اضطــراب عمومــی آن قــدر
ناگهانــی نیســت و بــدون هشــدار ماننــد حملــه
پانیــک رخ نمیدهــد ،اگرچــه اضطــراب
میتوانــد شــدید باشــد.
علل اضطراب

علــل دقیــق اکثــر اختــاالت اضطرابــی
بهطــور کامــل مشــخص نیســت .محققــان معتقــد
هســتند ارتباطــات نادرســتی بیــن میانجیهــای
عصبــی و گیرندههــای مغــز وجــود دارنــد کــه
میتواننــد اختــاالت اضطرابــی را بدتــر کننــد.
اختــاالت اضطرابــی ممکــن اســت همچنیــن
ناشــی از مــوارد زیــر باشــند:
تجربیات آسیب زای زندگی
روابط دشوار
محیط شما
سابقه خانوادگی
ژنتیک
اگرچــه تعریــف حملــه پانیــک و اضطــراب
متفــاوت اســت ،امــا درمــان ایــن اختــاالت اغلــب
یکســان هســتند و داروهــا اغلــب از گروههــای
دارویــی مشــابه تهیــه میشــوند.

ترجمه :دکتر گیتی حاجبی

حمالت پانیک

عالیم حمله پانیک

واکنــش ناشــی از یــک حملــه پانیــک واقعــی
بــا اضطــراب متفــاوت اســت .حمــات پانیــک
اغلــب بهعنــوان پاســخ «مبــارزه -یــا -فــرار»
شــناخته میشــوند .پزشــکان بهطــور معمــول
حداقــل چهــار مــورد از ایــن عالیــم حملــه پانیــک
را بــرای تشــخیص دنبــال میکننــد:
ضربان قلب بسیار سریع
تنفس سریع
تنگی نفس
احساس خفگی
درد قفسه سینه یا فشار
سبکی سر یا سرگیجه
احســاس لــرز ،لــرزش ،بیحســی یــا ســوزن
ســوزن شدن
تهوع (ناراحتی معده)
تعریق بیش از معمول
گرگرفتگی ناگهانی یا لرز
اسهال
احساس عذاب
ترس از مرگ و احساس نیاز به فرار
نگرانــی شــدید در مــورد زمــان وقــوع حملــه
پانیــک بعدی
حملــه پانیــک منجــر بــه تــرس میشــود کــه
طبیعــی نیســت و شــما را ناراحــت میکنــد .آنهــا
خطرنــاک یــا تهدیــد کننــده زندگــی نیســتند.
حمــات پانیــک معمــو ًال بــرای مــدت زمــان
کوتاهــی طــول میکشــد ،معمــو ًال در حــدود 10
دقیقــه بــه اوج خــود میرســد ،امــا بــه نــدرت

ممکــن اســت تــا یــک ســاعت طــول بکشــد .آنها
میتواننــد چندیــن بــار در روز اتفــاق بیافتنــد ،یــا
ممکــن اســت هفتههــا یــا ماههــا بیــن حمــات
فاصلــه باشــند.
حمــات پانیــک را میتــوان توســط متخصصان
ســامت روان بــا گفتگــو درمانــی (ســایکوتراپی) و
داروهــا درمــان کــرد.
علل حمله پانیک

حملــه پانیــک زمانــی اتفــاق میافتــد کــه
هیــچ خطــر آشــکاری وجــود نــدارد .حمــات
پانیــک ممکــن اســت در پاســخ بــه تــرس یــا
موقعیــت خــاص بــدون هشــدار شــروع شــود و
حمــات پانیــک مــداوم ممکــن اســت توســط این
موقعیتهــای مشــابه ایجــاد شــوند.
ماننــد اضطــراب ،علــل دقیــق حمــات پانیــک
مشــخص نیســت ،امــا ممکــن اســت بــه علــت
مــوارد زیــر باشــند:
سابقه خانوادگی یا ژنتیک
یــک حادثــه تغییــر دهنــده زندگــی یــا
اســترس مهــم
حساســیت بیشــتر در برابــر اســترس یــا
احساســات منفــی
تغییرات بیولوژیک در مغز
اگــر اضطــراب یــا پانیــک در خانــوادهای
وجــود داشــته باشــد ،میتوانــد بهصــورت ژنتیکــی
بــه ارث برســد.
کافئین میتواند حمله پانیک را تشدید کند
تصــور میشــود کــه اضطــراب مزمــن در
مغــز جایــی کــه ســلولها در برقــراری ارتبــاط
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348۷۰

29

اضطــراب و حمالت پانیک :عالیم و درمان

و پــردازش ترسهــا مشــکل دارنــد ،شــروع
میشــود .داروهــای مــورد اســتفاده بــرای اضطراب
و حمــات پانیــک مشــابه هســتند .داروهایــی کــه
در مغــز اثــر میکننــد ،از قبیــل ضدافســردگیها و
بنزودیازپینهــا ،در کارآزماییهــای بالینــی نشــان
دادهانــد کــه میتواننــد بــه اضطــراب مزمــن و
اختــال پانیــک کمــک کننــد.
اختالل پانیک

هنگامــی کــه حمــات پانیــک بهطــور
مکــرر اتفــاق میافتــد ،گفتــه میشــود فــرد
دچــار اختــال پانیــک اســت .ایــن یکــی از انــواع
مختلــف اختــاالت اضطرابــی اســت .تقریبــ ًا
 6میلیــون آمریکایــی در هــر ســال دچــار اختــال
پانیــک میشــوند و زنــان دو برابــر مــردان اختــال
پانیــک را تجربــه میکننــد .تــا یــک ســوم افــراد
ممکــن اســت حملــه پانیــک را در طــول زندگــی
خــود تجربــه کننــد ،امــا فقــط  10درصــد از آنهــا
بــه اختــال پانیــک کامــل مبتــا میشــوند.
آگورافوبیا
افــرادی کــه حمــات پانیــک را تجربــه
میکننــد ممکــن اســت یــک حملــه آینــده را
پیشبینــی کننــد و از مکانهــا و موقعیتهایــی
کــه ممکــن اســت دوبــاره رخ دهــد ،اجتنــاب
کننــد کــه بهعنــوان اختــال پانیــک همــراه بــا
آگورافوبیــا شــناخته میشــود .حمــات پانیــک
میتوانــد بــدون آگورافوبیــا نیــز اتفــاق بیفتــد.
فقــط در حــدود  30درصــد از بیمــاران مبتــا بــه
اختــال پانیــک آگورافوبیــا نیــز دارنــد.
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بــا آگورافوبیــا ،شــما نســبت بــه مکانهــای
خــاص تــرس داریــد و اغلــب از موقعیتهایــی
کــه ممکــن اســت موجــب پانیــک شــما شــود و
باعــث احســاس گیرافتــادن ،درماندگــی یــا خجالت
شــود ،اجتنــاب میکنیــد .فــردی کــه اختــال
پانیــک بــا آگورافوبیــا را تجربــه میکنــد ممکــن
اســت از روال عــادی ماننــد رفتــن بــه مدرســه یــا
محــل کار ،رفتــن بــه خواربــار فروشــی یــا رانندگی
اجتنــاب کنــد.
چگونه از حمله پانیک جلوگیری کنیم؟

بــرای حمــات پانیــک ،مهــم اســت که ســریع ًا
توســط یــک پزشــک متخصــص درمــان شــوید.
اجتنــاب از عوامــل ایجــاد کننــده حملــه را شــروع
نکنیــد .اگــر تحــت درمــان قــرار نگیریــد ممکــن
اســت از محــرک اجتنــاب کنیــد و در خانــه بمانیــد.
ایــن امــر میتوانــد بــر موقعیتهــای شــغلی و
اجتماعــی تاثیــر منفــی بگــذارد .حملــه پانیــک
بهتــر اســت بــا دارو و گفتگــو درمانــی توســط
یــک متخصــص درمــان شــود .گفتگــو درمانــی
میتوانــد بهصــورت انفــرادی یــا گروهــی باشــد و
ممکــن اســت چنــد هفتــه یــا بیشــتر طــول بکشــد
تــا درمــان بــه حداکثــر اثــر خــود برســد .بنابرایــن،
مهــم اســت کــه بــه درمــان خــود ادامــه دهیــد.
اگــر عــوارض جانبــی داریــد بــا پزشــک خــود در
مــورد گزینههــا صحبــت کنیــد.
درمان اضطراب و اختالل پانیک

درمــان اضطــراب یــا حمــات پانیــک اغلــب
شــامل داروهــای خاصــی مــورد تاییــد FDA

ترجمه :دکتر گیتی حاجبی

اســت کــه در مغــز بــرای تنظیــم میانجیهــای
عصبــی کــه تصــور میشــود بــا تــرس درگیــر
هســتند ،عمــل میکننــد .پزشــک همچنیــن
ممکــن اســتتصمیــم بگیــرد داروهــای دیگــری را
«خــارج از برچســب» یــا اندیکاســیون رســمی تجویز
کنــد ،بــه ایــن معنی کــه ایــن داروهــا بهطــور خاص
بــرای ایــن شــرایط تاییــد نشــدهاند ،امــا بــا موفقیــت
در درمــان بالینــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتهانــد.
گفتگــو درمانــی اغلــب بــا داروهایــی بــرای اضطراب
و اختــال پانیــک ترکیــب میشــوند.
نشــان داده شــده کــه بســیاری از گروههــای
یکســان از داروهــا بــرای درمــان اضطــراب عمومــی
و اختــال پانیــک موثــر هســتند .اینهــا عبارتنــد از:
مهــار کنندههــای انتخابــی بازجــذب
ســروتونین ()SSRIs
مهــار کنندههــای بــاز جــذب ســروتونین-
نــور اپینفریــن ()SNRIs
ضد افسردگیهای سه حلقهای ()TCAs
بنزودیازپینها ()BZDs
مهــار کنندههــای منــو آمیــن اکســیداز
( )MAOIsبــه نــدرت ممکــن اســت بــرای درمــان
اختــال پانیــک نیــز مــورد اســتفاده قــرار گیــرد
براســاس دســتورالعملهای انجمــن روانپزشــکی
آمریــکا بــرای درمــان اختــال پانیــک ،ایــن
گروههــای دارویــی همگــی دارای تاثیــر قابــل
مقایســهای هســتند ،امــا برخــی از آنهــا از نظــر
عــوارض جانبــی بــه خوبــی تحمــل نمیشــوند.
برخــی ماننــد  BZDsممکــن اســت مســتعد ســوء
اســتفاده یــا اعتیــاد باشــند ،بــه خصــوص در افــرادی
کــه ســابقه اختــال مصــرف مــواد دارنــد.

هــم بــرای اضطــراب و هــم بــرای اختــال
پانیــک ،درمــان ممکــن اســت بــرای یــک ســال
یــا بیشــتر پــس از کنتــرل عالیــم ادامــه یابــد ،امــا
در صــورت قطــع درمــان دارویــی عالیــم ممکــن
اســت دوبــاره ظاهــر شــوند .بســیاری از ایــن داروهــا
بــرای جلوگیــری از عالیــم تــرک از قبیــل بدتــر
شــدن اضطــراب ،آژیتــه شــدن ،مشــکل خــواب
(بیخوابــی) ،خســتگی ،گیجــی ،و حالــت تهــوع الزم
اســت بــه آرامــی در طــول چنــد مــاه قطــع شــوند.
درمــان دارویــی بــرای اضطــراب و اختــال
پانیــک یــک تصمیــم فــردی اســت کــه شــما و
پزشــک براســاس عواملــی از قبیــل درمانهــای
قبلــی ،عــوارض جانبــی داروهــا ،تداخــات دارویــی
بــا داروهــای فعلــی و ســایر مالحظات ماننــد هزینه
و در دســترس بــودن تصمیمگیــری میکنیــد.
ضد افسردگیهای  SSRIو SNRI

( SSRIمهــار کننــده انتخابــی بازجذب ســروتونین)
از دســته داروهــای ضدافســردگی هســتند .آنها اغلب
بــه علــت ایمنــی ،اثربخشــی و پروفایــل عــوارض
جانبــی قابــل تحمــل بـرای درمــان حملــه پانیــک یــا
اضطـراب بهعنـوان اولیــن انتخــاب توصیه میشــوند.
انتخــاب درمــان براســاس ســابقه درمــان قبلی،
پروفایــل عــوارض جانبــی ،تداخــل دارویــی احتمالی
و قیمــت یــا ســایر ترجیحــات برای شــما شــخصی
اســت .اکثــر داروهــای  SSRIدر فرموالســیون
ژنریــک در دســترس هســتند و مقــرون بــه صرفــه
میباشــند .همــه ایــن داروهــا بــرای  GADیــا
اختــال پانیــک تاییدیــه  FDAرا ندارنــد ،امــا اغلب
«خــارج از برچســب» اســتفاده میشــوند.
پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
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متوســط زمــان شــروع اثــر درمــان میتوانــد
بیــن  2-4هفتــه متغیــر باشــد ،امــا یــک اثــر
بالینــی کامــل میتوانــد  8-12هفتــه طــول
بکشــد .در شــروع درمــان پزشــک دوزهــای پاییــن
را تجویــز میکنــد تــا اثــر تحریــک کننــده برخــی
از ایــن داروهــا را کاهــش دهــد .درمــان ممکــن
اســت اغلــب بــرای یــک ســال یــا بیشــتر ادامــه
یابــد تــا از عــود جلوگیــری کنــد.

بهطــور کلــی ،عــوارض جانبــی  SSRIsممکــن
اســت شــامل مــوارد زیــر باشــند:
سردرد
سرگیجه
تحریکپذیری یا آژیته شدن
ناراحتی معده (تهوع یا اسهال)
بیخوابی
خستگی

جدول  -1داروهای  SSRIکه معموالً برای  GADیا اختالل پانیک مورد استفاده قرار میگیرند.
 FDAتایید

نام تجاری

نام ژنریک

*N/A

Celexa

citalopram

اضطراب

Lexapro

escitalopram

اختالل پانیک

Prozac

fluoxetine

*N/A

Luvox, Luvox CR

fluvoxamine

اضطراب و اختالل پانیک

Paxil, Paxil CR, Pexeva

paroxetine

اختالل پانیک

Zoloft

sertraline

* :N/Aتایید  FDAرا برای اضطراب و اختالل پانیک ندارد ،اما ممکن است «خارج از برچسب» استفاده شود.

پاروکســتین ( )Paxilبــه دلیــل نیمه عمــر کوتاهتر،
بیشــتر از فلوکســتین عالیــم تــرک را دارد ،امــا شــروع
عمــل فلوکســتین ممکــن اســت هفتههــا بــه تاخیــر
بیفتــد .پاروکســتین آرام بخشتــر اســت و ممکــن
اســت بـرای بیمــاران مبتـا بــه بیخوابــی مفید باشــد.
فلوکســتین ( )Prozacو ســرترالین ()Zoloft
ممکــن اســت بیشــتر تحریــک کننــده باشــند و
باعــث ایجــاد اضطــراب و اختــال در خواب شــوند.
سیتالوپرام ( )Celexaو اس سیتالوپرام ()Lexapro
ممکــن اســت تداخــات دارویــی کمتــری نســبت به
ســایر داروهای  SSRIداشــته باشــند.
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خشکی دهان
طوالنی شدن ( QTcریتم غیر طبیعی قلب)
اختالل عملکرد جنسی
احتمال افزایش وزن
سندروم ترک با قطع سریع دارو
افزایش خطر خودکشی
همــه داروهــای ضدافســردگی ،از جملــه
کالس  SSRIو  ،SNRIحــاوی هشــدار جعبــه ســیاه
در درج محصــول خــود هســتند کــه جزییــات
خطــر خودکشــی (تفکــر و رفتــار) را در کــودکان،
نوجوانــان و جوانــان زیــر  25ســال شــرح میدهــد.

ترجمه :دکتر گیتی حاجبی

بیمــاران در هــر ســنی بایــد بــرای بدتــر شــدن
بالینــی ،خودکشــی ،یــا تغییــرات غیــر معمــول در
رفتــار ،بــه خصــوص بــا افزایــش یــا تغییــر دوز از
نزدیــک مشــاهده و ارزیابــی شــوند.
ونالفاکســین  ،)Effexor ER( ERیــک مهــار
کننــده بازجــذب ســروتونین -نوراپینفریــن
( )SNRIدر کارآزماییهــای بالینــی نشــان داده
کــه بــرای اختــال پانیــک موثــر اســت و بــرای
ایــن اســتفاده مــورد تاییــد  FDAمیباشــد.
کارآزماییهــای تصادفــی از دیگــر داروهــای
 SNRIدر اختــال پانیــک وجــود نــدارد .اســتفاده از
ونالفاکســین ســریع رهــش بــرای اختــال پانیــک
توصیــه نمیشــود ،زیــرا بــا عــوارض جانبــی
بیشــتری نســبت بــه محصــول آهســته رهــش
همــراه اســت .دوز بایــد از مقــدار کــم شــروع شــود
و بــه آرامــی در فواصــل  1تــا  2هفتــه تیتــر شــود.
هــر دو ونالفاکســین و دولوکســتین
میتواننــد آژیتــه شــدن یــا بیخوابــی را بدتــر
کننــد و اگــر بــه آرامــی کاهــش نیابنــد ممکــن
اســت عالیــم تــرک قابــل توجهــی ایجــاد
کننــد .ونالفاکســین ممکــن اســت بــا تداخــات
دارویــی کمتــری نســبت بــه دولوکســتین
همــراه باشــد.

هــر دو دولوکســتین و ونالفاکســین  ERدر
شــکل ژنریــک قابــل دســترس هســتند.
عــوارض جانبــی  SNRIsممکــن اســت شــامل
مــوارد زیــر باشــند:
تهوع
سردرد
سرگیجه
دهان خشک
درد معده
یبوست
بیخوابی
طوالنی شدن ( QTcریتم قلبی غیر طبیعی)
باال رفتن فشار خون
کاهش اشتها ،از دست دادن وزن
تعریق مفرط
خستگی
اختالل عملکرد جنسی
سندروم ترک با قطع سریع دارو
افزایش خطر خودکشی
دوزهــای  SSRIو  SNRIبایــد از کمتریــن
محــدوده درمانــی شــروع شــوند و طــی  ۲-۶هفتــه
تیتــر شــوند .هنگام قطــع درمــان  SSRIیــا  SNRIبرای
اختــال پانیــک یــا اختــال اضطرابــی عمومــی،

جدول  -2داروهای  SNRIکه معموالً برای اختالل اضطرابی جنرالیزه یا اختالل پانیک استفاده میشوند.
 FDAتایید

نام تجاری

نام ژنریک

اضطراب و اختالل پانیک

Effexor ER

Venlafaxine ER

(فقط فرم )ER
اضطراب

(آهسته رهش)
duloxetine

Cymbalta, Irenka

پی در پی  ۳۸۸سال سی و سوم شماره  ۴تیــر ۱۴۰۱
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از قطــع ناگهانــی اجتنــاب کنیــد .بهطــور کلــی،
بــرای جلوگیــری از عالیــم تــرک ،کاهــش
تدریجــی طــی چنــد مــاه توصیــه میشــود.
بهطــور کلــی SSRIs ،و  SNRIsدر مقایســه بــا
دارو نماهــا تقریبــ ًا  60تــا  70درصــد در درمــان
اختــال اضطرابــی عمومــی موثــر هســتند.
ضد افسردگیهای سه حلقهای ()TCAs

برخــی از داروهــای ضدافســردگی ســه حلقهای
بــرای اختــال پانیــک موثــر بودهانــد .بــا ایــن
حــال ،بســیاری از بیمــاران ممکــن اســت نتواننــد
عــوارض جانبــی ایــن کالس دارویــی را تحمــل
کننــد .افــراد مســن بــه ویــژه ممکــن اســت بــه
عــوارض جانبــی آنتیکولینر ِژیــک ماننــد یبوســت،
خــواب آلودگــی ،تــاری دیــد و احتبــاس ادرار
آســیبپذیر باشــند .براســاس معیارهــای ،Beers
کالس مذکــور بــه دلیــل ایــن اثــرات بــرای
بزرگســاالن  65ســال بــه بــاال بهطــور بالقــوه
نامناســب در نظــر گرفتــه میشــود.
هماننــد  SSRIsو  ،SNRIsاثــر درمانــی ممکــن
اســت تــا  4هفتــه بعــد از شــروع  TCAsدیــده
نشــود و ممکــن اســت تــا  12هفتــه طــول بکشــد
تــا اثــر درمانــی کامــل شــود.
جدول-3داروهای TCAکهمعموالًبرایاختاللپانیک
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نام تجاری

نام ژنریک

Anafranil

clomipramine

Tofranil

imipramine
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عــوارض جانبــی بــا  TCAsممکــن اســت
شــامل مــوارد زیــر باشــند:
اثــرات آنتیکولینر ِژیــک ماننــد دهــان
خشــک ،تــاری دیــد و یبوســت
تعریق مفرط
مشکل در خوابیدن
غش یا سرگیجه هنگام ایستادن
خستگی و ضعف
افزایش وزن
اختالل عملکرد جنسی
مشکالت قلبی یا افزایش فشار خون
ارزیابــی قلبــی ،شــامل الکتروکاردیوگــرام
( )ECGبایــد در ابتــدا و بــا افزایــش دوز TCA
ارزیابــی شــود .ایــن امــر ،بــه خصــوص در افــراد
ســالمند ،بــا دوزهــای بــاال و یــا در بیمــاران بــا
ســابقه بیمــاری قلبــی -عروقــی مهــم اســت.
فشــارخون و نبــض را قبــل و هنــگام شــروع
درمــان بــا  TCAارزیابــی کنیــد.
بنزودیازپینهــا بــرای  GADیــا اختــال
پانیــک
بنزودیازپینهــا همچنیــن نشــان دادهانــد در
کارآزماییهــای بالینــی بــرای  GADیــا اختــال
پانیــک موثــر هســتند .ایــن داروهــا بــر گیرندههــای
خــاص  GABAدر مغــز عمــل میکننــد تــا تحریک
را کاهــش داده و اثــر آرامبخــش ایجــاد کننــد .ایــن
داروهــا دپرسکننــده سیســتم اعصــاب مرکــزی
هســتند و میتواننــد سدیشــن ایجــاد کننــد.
در صــورت امــکان ،ایــن کالس از داروهــا
بایــد فقــط در کوتاهمــدت و بــا احتیــاط زیــاد

ترجمه :دکتر گیتی حاجبی

اســتفاده شــوند ،زیــرا میتواننــد موجــب سدیشــن،
مشــکالت قضــاوت ،آســیب حافظــه ،وابســتگی و
اعتیــاد شــوند .از مصــرف در بیمــاران بــا ســابقه
اختــال مصــرف مــواد ،شــامل الــکل ،بــه دلیــل
احتمــال ســوء اســتفاده خــودداری شــود.
بنزودیازپینهــا ( )BZDsممکــن اســت در
شــروع درمــان در بیمــاران بــا عالیــم شــدید،
در حالــی کــه اثــر ضدافســردگیها یــا ســایر
داروهــای طوالنیمــدت اثــر میگذارنــد ،جایــی
داشــته باشــند .آنهــا همچنیــن میتواننــد بــا
داروهــای  SSRIیــا  SNRIبــرای عالیــم پیشــرفت
همــراه شــوند .اگــر چــه همــه ترکیبــات ایــن
کالس بــرای اختــال پانیــک موثــر هســتند ،فقــط
آلپــرازوالم و کلونازپــام بــرای اختــال پانیــک
مــورد تاییــد  FDAهســتند.
عــوارض جانبــی بــا بنزودیازپینهــا شــامل
مــوارد زیــر میباشــند:
اعتیاد ،وابستگی
فراموشی (فراموش کردن رویدادهای اخیر)
وابستگی
اضطراب

خــواب آلودگــی ،بیخوابــی ،خســتگی
(با وسایل نقلیه در حال کار احتیاط کنید)
اختالل حافظه
عالیــم تــرک (اضطــراب ،بیقــراری ،برگشــت
بیخوابــی ،لــرزش ،تشــنج)
ایــن داروهــا از نظــر ســرعت عمــل
براســاس نیمــه عمــر آنهــا متفــاوت هســتند
امــا بهطــور کلــی ،ســریع میباشــند و اثــرات
آنهــا در  1-2هفتــه اول مشــاهده میشــود.
قطــع کــردن ایــن کالس از داروهــا بایــد
تدریجــی باشــد ،بهطــور معمــول بیــش از
یــک دهــم دوز هــر  2-3هفتــه کــم نشــود.
ممکــن اســت چندیــن مــاه طــول بکشــد تــا
درمــان بهطــور کامــل قطــع شــود .کاهــش
آرام دوز بــه جلوگیــری از عالیــم تــرک از
قبیــل بدتــر شــدن اضطــراب ،بیخوابــی،
تحریکپذیــری ،لــرزش ،تعریــق ،تهــوع و
اســتفراغ کمــک میکنــد.
فلومازنیــل ( ،)Romaziconیــک آنتــیدت
مصــرف بیــش از حــد  BZDو بــرای برگشــت
سدیشــن  BZDدر جراحــی اســت ،ممکــن اســت

جدول  -4بنزودیازپینهایی که معموالً برای  GADیا اختالل پانیک مورد استفاده قرار میگیرند.
تایید FDA

اضطراب ،اختالل پانیک

نام ژنریک

نام تجاری
Xanax, Xanax XR, Niravam

alprazolam

Klonopin

clonazepam

اضطراب

Valium

diazepam

اضطراب

Ativan

lorazepam

اضطراب

توقف برند

oxazepam

اختالل پانیک
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اضطــراب و حمالت پانیک :عالیم و درمان

منجــر بــه محرومیــت حــاد در بیمــاران تحــت
درمــان طوالنیمــدت بــا بنزودیازپیــن شــود.
چنــد بنزودیازپیــن از طریــق کبــد دفــع
میشــوند و میتواننــد تداخــات دارویــی
قابــل توجهــی بــا آنزیمهــای CYP450
داشــته باشــند .اکســازپام و لورازپــام در درجــه
اول از کلیــه دفــع میشــوند و تداخــات
دارویــی کمتــری دارنــد.
مهــار کنندههــای منوآمیــن اکســیداز
( )MAOIsبــرای اختــال پانیــک
برخــی از مهــار کنند ههــای منوآمیــن
اکســیداز ( )MAOIsبــرای درمــان اختــال
پانیــک موثرتــر از دارونمــا هســتند .بــا ایــن
حــال ،بهطــور خــاص بــرای ایــن اســتفاده،
مــورد تاییــد  FDAنیســتند .بــه علــت
محدودیتهــای غذایــی ،خطــر ابتــا  بــه
فشــارخون بــاال (بحــران فشــارخون بــاال)،
تداخــات شــدید دارویــی ،داروهــای MAOI
بــه نــدرت بــرای درمــان اختــال پانیــک
اســتفاده میشــوند MAOIs .نبایــد بــا
ضدافســردگیهای تعدیــل کننــده ســروتونین
ماننــد  SSRIsو  SNRIsبــه علــت خطــر
ســندروم ســروتونین اســتفاده شــوند.
هــر بیمــاری کــه تحــت درمــان بــا MAOI
قــرار میگیــرد ،بایــد هــر زمــان کــه یــک دارو،
فــراورده  ،OTCگیاهــی ،ویتامیــن یــا مکملهــای
رژیمــی بــه درمــان او اضافــه میشــود ،بایــد
تداخــل دارویــی بــا آنهــا توســط پزشــک یــا
داروســاز ارزیابــی شــود
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جدول  -5داروهای  MAOIمورد استفاده برای

اختالل پانیک (استفاده خارج از -برچسب).
نام تجاری

نام ژنریک

Nardil

phenelzine

Parnate

tranylcypromine

عــوارض جانبــی بــا  MAOIsمیتوانــد شــامل
مــوارد زیــر باشــند:
اضطراب ،بیقراری
لرز
سرگیجه ،هیپوتانسیون ارتوستاتیک
گیجی
راش
یبوست
اسهال
دهان خشک
خواب آلودگی
اختالل نعوظ ،آنورگاسمی
سردرد
از دست دادن اشتها
بیخوابی
ورم
سایر درمانها

)Remeron Soltab ،Remeron( Mirtazapine

میرتازاپین ،یک ضدافســردگی ســه حلقهای ،در برخی
از کارآزماییهــای بالینــی دارای برچســب باز بـرای اختالل
پانیــک موثر اســت و ممکن اســت بـرای درمان خــط دوم
و ســوم گزینــهای مناســب باشــد .میتــوان بهصــورت
منوتراپــی یــا بهعنـوان مکمــل SSRIsاز آن اســتفاده کرد.

ترجمه :دکتر گیتی حاجبی

بهعنــوان یــک آنتاگونیســت -α2آدرنرژیــک
طبقهبنــدی میشــود کــه باعــث افزایــش آزاد
شــدن نوراپینفریــن و ســروتونین میگــردد.
همچنیــن دارای عمــل آنتاگونیســتی قــوی در
گیرندههــای ســروتونین  5HT2و  HT3-5و
گیرندههــای هیســتامین  H1اســت.
یــک داروی ضدافســردگی آرامبخــش اســت و
ممکــن اســت توســط بیمارانــی کــه اضطــراب یــا
تحریــک بــه علــت درمــان  SSRIبدتــری را دارنــد ،بهتر
تحمــل شــود .دوزهــا معمــو ًال هنــگام خـواب تجویــز
میشــوند .ســایر عـوارض جانبــی شــامل افزایــش وزن،
یبوســت ،خشــکی دهان ،و افزایش گرســنگی هســتند.
Buspirone

بوســپیرون یــک عامــل تأییــد شــده توســط
 FDAبــرای اختــال اضطرابــی فراگیــر اســت
کــه بــه نظــر میرســد بــا انســداد گیرندههــای
ســروتونین ( 5HT 1Aو  )5HT2بــدون اثــر بــر
گیرندههــای بنزودیازپیــن  GABAکار میکنــد.
ایــن دارو یــک مــاده تحــت کنتــرل نیســت.
ممکــن اســت بــه تنهایــی یــا بهعنـوان درمــان
کمکــی بـرای اضطـراب اســتفاده شــود .مــدت زمــان
پاســخ مناســب ممکــن اســت تــا  4هفته طول بکشــد.
عــوارض جانبــی شــایع عبارتنــد از :بیخوابی،
تهــوع و بیقراری.
)Lyrica( Pregabalin

پرگابالیــن در چندین کارآزمایی بالینی نشــان داده
کــه یــک گزینه موثــر بـرای اختــال اضطرابــی فراگیر
اســت .مکانیســم عمل آن در  GADمشــخص نیست.

عوارض جانبی ممکن اســت شــامل ســرگیجه،
سدیشــن ،تــرک و وابســتگی باشــند .پرگابالیــن در
ایــاالت متحــده بـرای درمــان اضطـراب تاییــد نشــده،
امــا در ســایر کشــورها تاییــد گردیــده اســت.
درمانهــای گیاهــی و ســایر مکملهــای
غذایــی
اگرچــه درمانهــای گیاهــی متعــددی بــرای
درمــان اختــاالت اضطرابــی بــه بــازار عرضــه شــده،
تحقیقــات بیشــتری الزم اســت .فرآوردههایــی از
قبیــل  valerian ،kava kavaو St.John`s Wort
اغلــب بــرای برطــرف کــردن اســترس و کمــک بــه
خــواب بهصــورت  OTCبــه فــروش میرســند.
مطالعــات ثابــت نکردهانــد کــه ایــن فراوردههــا
مفیــد هســتند و عــوارض جانبــی ماننــد آســیب
کبــدی ممکــن اســت اتفــاق بیفتنــد.
مکملهــای گیاهــی و رژیمــی بــرای اثــر
بخشــی توســط  FDAبررســی نشــدهاند و ممکــن
اســت باعــث ایجــاد عــوارض جانبــی جــدی شــوند.
همیشــه قبــل از اســتفاده هــر گونــه درمــان طبیعی یا
فــراورده  OTCبــرای حمــات پانیــک یــا اضطــراب
بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشــورت کنیــد.
بســیاری از عــوارض جانبــی دارویــی دیگــر و
تداخــات دارویــی بــا ایــن دســته از داروهــا ممکن
اســت اتفــاق بیفتنــد.
سایکوتراپی یا گفتگو درمانی
روان درمانــی یــک درمــان ثابــت شــده
و موثــر اســت کــه اغلــب بــرای اضطــراب
فراگیــر و اختــاالت پانیــک اســتفاده میشــود.
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در رواندرمانــی ،کــه گاهــی اوقــات گفتگــو
درمانــی نامیــده میشــود ،میتوانیــد در مــورد
احساســات ،نگرانیهــا و تاثیــرات خــود بــر
زندگــی خــود بــا یــک متخصــص آمــوزش
بهداشــت روان صحبــت کنیــد .میتوانیــد
روشهــای جدیــد تفکــر و مهارتهــای جدیــد
را بیاموزیــد تــا عالیــم پانیــک یــا اضطــراب را
کاهــش دهیــد .هــدف از درمــان در اختــال
پانیــک ،یادگیــری مدیریــت موفقیتآمیــز آن
اســت ،امــا بایــد بدانیــد کــه تمــام اضطــراب
ممکــن اســت بهطــور کامــل بــر طــرف نشــود.
درمــان شــناختی رفتــاری ( )CBTبــه بیمــاران
کمــک میکنــد تــا افــکار یــا رفتارهایــی را کــه
باعــث اضطــراب یــا پانیــک میشــوند ،شناســایی
و تغییــر دهنــد .درمــان میتوانــد احســاس پانیــک
را کاهــش دهــد و بــه بیمــاران کمــک کنــد تــا
بــر تــرس خــود غلبــه کننــد کــه ممکــن اســت
آنهــا را مجبــور بــه اجتنــاب از مکانهــا یــا
موقعیتهــا کنــد CBT .روشهــای مختلــف
تفکــر و واکنــش بــه احساســاتی راکــه بــا حملــه
پانیــک ایجــاد میشــود ،آمــوزش میدهــد.
هنگامــی کــه یــاد بگیریــد کــه واکنــش متفاوتــی
نســبت بــه احساســات فیزیکــی اضطــراب و تــرس
کــه در طــول حمــات پانیــک ایجــاد میشــود،
انجــام دهیــد ،حمــات شــروع بــه ناپدیــد شــدن
میکننــد .جلســات معمــو ًال هفتــهای یــک بــار
بــرای  3-4مــاه برگــزار میشــوند.
گروههــای حمایتــی بیمــاران بــرای اضطــراب
ممکن اســت بــرای برخــی از بیمــاران مفید باشــند.
بیمــاران ایــن فرصــت را دارنــد کــه یــاد بگیرنــد در
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تجربــه نگرانــی ،اضطــراب ،یــا حمــات پانیــک
تنهــا نیســتند .گروههــای حمایتــی جایگزیــن
درمــان موثــر نیســتند ،امــا میتواننــد افزودنــی
مفیــدی بــرای آن باشــند.
جلوگیــری از حمــات پانیــک و کاهــش
اضطــراب
حمــات پانیــک ممکن اســت بــدون هشــدار رخ
دهنــد و هیــچ راه تضمینــی بــرای جلوگیــری از اولین
حملــه پانیــک وجــود نــدارد ،در حالــی کــه اضطــراب
ممکــن اســت مــداوم باشــد ،راههایــی وجــود دارنــد
کــه بــا حفــظ ســبک زندگــی ســالم و بدون اســترس
بــه کاهــش ایــن اثــر کمــک میکننــد.
اگــر دچــار حملــه پانیــک شــدهاید یــا بــا
اضطرابــی مقابلــه کردهایــد کــه بهطــور مــداوم
بــر شــما تاثیــر میگــذارد ،مهــم اســت کــه در
اســرع وقــت از پزشــک مشــاوره بگیریــد .درمــان
زود هنــگام از بدتــر شــدن اختــال جلوگیــری
میکنــد .تغییــرات ســبک زندگــی زیــر ممکــن
اســت بــه کاهــش عــود حمــات پانیــک و کاهش
اضطــراب در زندگــی کمــک کننــد:
داروهــای خــود را طبق دســتور مصــرف کنید ،از
مصــرف کافئین و ســایر محرکهــا خــوداری کنید.
از مصــرف الــکل ،داروی مخــدر غیــر مجــاز،
کافئیــن اضافــی و ســیگار خــودداری کنیــد ،کــه
میتواننــد عالیــم را تحریــک یــا بدتــر کننــد.
یــک برنامــه ورزشــی منظــم بــرای کاهــش
اســترس و اضطــراب داشــته باشــید.
رژیــم غذایــی ســالم داشــته باشــید و وعدههای
غذایــی را حــذف نکنید.

ترجمه :دکتر گیتی حاجبی

در صــورت تجویــز پزشــک خــود در گفتگــو
درمانــی (روان درمانــی) شــرکت کنیــد یــا بــه
گــروه حمایتــی توصیــه شــده پزشــکی بپیوندیــد.
یــوگا ،مدیتیشــن ،تنفــس عمیــق یــا
تکنیکهــای ریالکــس شــدن را در نظــر بگیریــد.
تمرینــات تنفســی را بــرای کاهــش اســترس
و اضطــراب ناگهانــی بیاموزیــد.

روزانــه محرکهایــی را کــه عالیــم شــما
را بدتــر میکننــد ،ثبــت کنیــد و ســعی کنیــد ایــن
محرکهــا را مدیریــت کنیــد.
از پزشــک یــا داروســاز خــود بخواهیــد
داروهــای شــما را بررســی کننــد تــا مطمئن شــوید
هیــچ دارویــی مصــرف نمیکنیــد کــه عالیــم
شــما را بدتــر کننــد.
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