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فصل ششم:
سالمت روان و عفونت HIV

مقدمه
اختهالالت روانی ،اعتیهاد و عفونت  HIVارتباط نزدیکی با یکدیهگر داشته و عوامهل خهطر مشتهرکی مانند بیخهانمانی ،فقر،
بیمباالتی جنسی ،خشونت ،و پیامدهای مشترکی چون انگ و تبعیض دارند .در مقایسه با جمعیت عمومی ،اختالالت روانی
در افراد مبتال به عفونت با ویروس HIVبه طور شایعتری دیده میشود .بر اساس مرور منابع غیر ایرانی ،بیش از  50درصد
بیماران  HIV/AIDSحداقل یک اختالل روانی همراه نیز دارند .مطالعه ای در ایران که به بررسی وضعیت روانی بیماران
 HIV+مراجعهکننده به یک مرکز مشاورهی بیماریهای رفتاری پرداخته ،اختالالت وابسته به مواد را در  13درصد ،اختالالت
خلقی را در  73درصد و اختالالت اضطرابی را در  91درصد مبتالیان به  HIVگزارش کرده است .نتایج تحقیقی که بر
مراجعین مرکز مشاورهی بیماریهای رفتاری بیمارستان امام خمینی در سال  9325-26صورت گرفت ،نشان داد که 72
درصد از بیماران مبتال به  ، HIVبراساس پرسشنامه بک 9افسردگی شدید داشتهاند.
برخ ی از این اختالالت پیش از ابتال به این عفونت وجود دارند و فرد را در معرض خطر ابتال به آن قرار میدهند ،در حالی
که برخی از مشکالت روانی بطور مستقیم و یا غیرمستقیم پیامد  HIV/AIDSمیباشند .بنابراین میتوان ارتباط متقابل
اختالالت روانی با  HIV/AIDSرا در سه دستهی زیر تشریح کرد:
دستهی اول :برخی از بیماریهای روانی افراد را در معرض خطر بیشتری برای ابتال یا انتقال  HIV/AIDSقرار میدهند .سه
گروه از این بیماریها شامل اختالالت مصرف مواد ،اختالالت خلقی شامل افسردگی و اختالل دوقطبی و اختالالت روانی
مزمن میباشد .به عنوان مثال مصرفکنندگان تزریقی مواد ،که تزریق مشترك دارند یا از وسایل مشترکی برای تزریق
استفاده می کنند ،در معرض خطر باالتری برای ابتال یا انتقال این عفونت هستند ،ولی حتی افرادی که از روش تزریق برای
مصرف استفاده نمیکنند نیز ،بدلیل تماس جنسی غیرایمن ،زمانی که تحت تاثیر موادی همچون محركها و الکل هستند و یا
وقتی از رابطهی جنسی برای بدست آوردن پول یا مواد استفاده میکنند ،در معرض خطر خواهند بود .به عنوان مثالی دیگر،
افراد مبتال به اختالل مانیا مهار الزم برای کنترل رفتارهای پرخطر لذتبخش را ندارند و یا افراد مبتال به اختالالت مزمن
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روانی و عقبماندگی ذهنی به دلیل شرایط زندگی و بیخانمانی ممکن است در معرض سوء استفادهی جسمی و جنسی قرار
بگیرند.
دستهی دوم :عفونت با  HIVبدلیل دیسترس شدیدی که بر فرد وارد میکند ،میتواند فرد را در معرض ابتال به اختالالت
روانی قرار دهد .استرسهای مختلفی همچون مشکالت جاری همراه با مصرف مواد ،اطالع یافتن از وضعیت آزمایش ،HIV
استرس مطلع کردن افراد خانواده و دوستان از وضعیت عفونت ،آغاز درمان ضدرتروویروس ،زمانهایی که قصد ترك
مواد را دارد و باید عالیم ترك را تحمل کند ،بروز هرگونه بیماری طبی همراه ،مطلع شدن از هرگونه پیشرفت سیر بیماری
به عنوان مثال افت میزان  CD4و یا افزایش بار ویروس در بدن ،نیاز به بستری بهویژه در اولین بستری ،مرگ یکی از افراد
مهم در زندگی ،تشخیص استقرار بیمار ی ایدز ،تغییرات مهم در زندگی مانند از دست دادن شغل ،شکست در یک رابطهی
عاطفی و یا نقل مکان کردن به محل جدید و زمانی که مشخص میشود فرد مدت زیادی زنده نمیماند و باید تصمیمات
مهمی در پایان عمرش بگیرد ،از جمله استرسهایی هستند که فرد ناگزیر ،در سیر بیماری با آن رو به رو میشود.
دستهی سوم :عفونت با  HIV/AIDSو یا درمانهای ضدویروسی ممکن است سیستم عصبی را تحت تأثیر قرار دهند و
تظاهرات روانپزشکی ایجاد نمایند و یا بیماریهای زمینهای روانپزشکی فرد را تشدید کنند.
اگرچه اختالالت روانپزشکی به طور شایعتری در افراد مبتال به عفونت  HIVدیده میشود و به دالیل مختلفی تعامل
دوطرفهای بین این دو موضوع وجود دارد ،ولی متأسفانه ارتباط  HIV/AIDSو بیماریها و مشکالت روانپزشکی فراتر از
تسهیل دوسویهی بروز آنهاست .شاید مهمترین وجه عملی این ارتباط ،تداخل در روند پذیرش درمان ضدرتروویروسی
باشد .عدم پذیرش درمان مشکل شایعی در بیماران  HIV+است و بیش از  70درصد بیماران تحت درمان  ARTدوزهای
درمانی خود را از قلم میاندازند و مصرف نمیکنند.
شکست در پذیرش و استمرار درمان سه پیامد مهم به همراه دارد:
 فواید قابل انتظار درمان اتفاق نمیافتد ،بنابراین وضعیت بالینی بدتر میشود و احتمال مرگ افزایش مییابد؛

 مصرف نامنظم دارو منجر به پیدایش سوشهای جدید و مقاوم به درمانی از ویروس میشود و کنترل بیمهاری را
در آینده مشکلتر میکند؛

 درمان ناکامل و منقطع ،باعث هدر رفتن منابع مالی و سایر منابعی خواهد شهد کهه مهیتوانسهت هزینهه اثربخشهی
بیشتری برای بیمارانی که پذیرای درمان هستند ،داشته باشد.
نگهداری از یک بیمار مبتال به  ،HIV/AIDSمراقبین و افراد خانوادهی وی را متحمل استرس طاقت فرسایی میکند که
میتواند به زنجیرهای از مشکالت روانشناختی و رنج قابل توجه و یا افت عملکرد آنان منجر شود و از این طریق نیز بر
پذیرش درمان و حمایت از بیمار برای ادامهی مراقبت تاثیر بگذارد.
بر این اساس میتوان گفت ،حمایتهای روانی اجتماعی ،مداخالت روانشناختی و روانپزشکی میبایست به عنوان جزء
الینفک برنامههای درمان و مراقبت از بیماران مبتال به عفونت  HIVمحسوب گردند .در هر صورت ،ابتالی به اختالالت
روانپزشکی كه در بیش از نیمی از مبتالیان به  HIVوجود دارد ،نباید موجب گردد كه این افراد ،از دریافت درمان و
مراقبت الزم برای عفونت  ،HIVاز جمله  ،ARTمحروم گردند.
در این فصل به اختالالت شایع روانپزشکی در بیماران مبتال به  HIVمیپردازیم .این اختالالت شامل اختالالت افسردگی،
اختالالت اضطرابی و اختالالت مصرف مواد هستند .مدیریت و درمان این اختالالت به طور معمول نیز در نظام مراقبتهای
اولیه ،به عهدهی پزشک عمومی آموزش دیده است .بدیهی است در هر یک از اختالالت ذکر شده ،در مواردی که ضرورتی
وجود داشته باشد و یا زمانی که پزشک با اختالالت پیچیدهتر و شدیدتری چون اختالالت شخصیت ،اختالالت پسیکوتیک،
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اختالل دوقطبی و دمانس مواجه شود ،این امکان در نظر گرفته شده که بیمار به سطوح باالتر تخصصی ارجاع گردد.
مصادیق ارجاع در هر یک از اختالالت فوق نیز در این فصل آمده است.

افسردگی
افسردگی شایعترین اختالل روانپزشکی در بیماران مبتال به  HIVمحسوب میشود و شیوع افسردگی در این بیماران دست
کم دو برابر جمعیت عمومی گزارش شده است .در صورت همبودی این اختالل با اختالالت مصرف مواد ،شیوع آن بیش از
این مقدار افزایش مییابد .مطالعات نشان داده است که از هر  3فرد مبتال به  ،HIVیک نفر به اختالل افسردگی اساسی مبتال
است .عالیم افسردگی با بروز رفتارهای پرخطر ،عدم تبعیت از درمان و کوتاه شدن مدت بقاء یا زنده ماندن فرد مبتال همراه
است .البته اندوه و سوگ ،پاسخهای معمول و طبیعی به بسیاری از پیامدهای عفونت با  HIVبوده و افسردگی بالینی
محسوب نمیشود ،اگرچه ممکن است نیاز به مراقبت و مداخله داشته باشد.

تشخیص بیماری
برخی از پزشکان تمایلی برای پرسش مستقیم در مورد عالیم روانپزشکی مراجعین خود ندارند و ممکن است از این بترسند
که پرسیدن سئواالتی در مورد روان افراد ،توهین به آنها تلقی شود .به هر حال ،واقعیت این است که در یک مرکز درمانی،
بیمار برای این گونه سئواالت آماده است و احساس نمیکند که به او توهین شده است .برای بیماری که از عالیم
روانپزشکی رنج می برد پذیرفته شده است که از او در مورد آنها سئوال شود .برای شروع ،پزشک میتواند از بیمار این
گونه سئوال کند که "من به همان اندازه که نگران سالمت جسمی شما هستم به مشکالت اعصاب و روان شما هم اهمیت
میدهم" و سپس این گونه ادامه دهد که "میخواهم چند سئوال در مورد مشکالت اعصاب و روان از شما بپرسم".
تشخیص اختالل افسردگی با جستجو در مورد عالیم کلیدی افسردگی آغاز میشود و بر اساس مجموعهای از موارد زیر،
تشخیص افسردگی برای فرد مطرح میشود.
 بر اساس معیارهای  ،DSM-IVفرد  5مورد از عالیم زیر را هر روز و به مدت حداقل دو هفته باید داشته باشد:
o

خلق افسرده

o

عدم احساس لذت/بیعالقگی به امور

o

اختالالت خواب

o

کندی حرکتی و یا بیقراری

o

کاهش اشتها

o

کاهش انرژی

o

کاهش تمرکز

o

افکار مرگ و خودکشی

o

احساس گناه یا بیارزشی

 یکی از دو عالمت اول یعنی «خلق افسرده» و «عدم احساس لذت یا بیعالقگی به امور» بایهد حتمهاً وجهود داشهته
باشد.

 عالیم باید اختالل قابل توجهی در عملکرد فرد در زمینههای شغلی یا تحصیلی ،روابهط بهین فهردی و فعالیهتههای
اجتماعی ایجاد کند.

73

74

مشاوره و آزمایش اچ آی وی برای پزشکان

 عالیم نباید ناشی از یکی بیماری طبی یا مصرف مواد باشد.

 پیش از شروع داروی ضدافسردگی ،باید وجود سابقهی مانیا در فرد چک شود تا از احتمال بروز اپیزود مانیا
پس از شروع درمان ضدافسردگی پیشگیری شود .خلق باال یا تحریک پذیر ،كاهش نیـاز بـه خـواا ،افـزایش
انرژی ،پرش افکار و فشار تلکم ،پرفعالیتی و انجام رفتارهای پرخطـر از عالیـم برجسـتهی دورههـای مانیـا
است .در این صورت بهتر است برای ارزیابی بیشتر ،بیمار به روانپزشک ارجاع گردد.
باید توجه داشت که بسیاری از بیماران ممکن است نشانههای خود را به عنوان افسردگی قبول نداشته باشند و آنها را به
پزشک خود گزارش نکنند؛ ولی تغییراتی در رفتار ایشان مشاهده میشود که میتواند پزشک را به وجود افسردگی مشکوك
کند .رفتارهای زیر ممکن است نشانگر افسردگی در فرد مبتال به  HIVباشد:
 تغییر در وضعیت پایبندی به درمان ART؛

 ناتوانی در اتخاذ تصمیمهای مهم زندگی از جمله تصمیماتی که فرد باید برای مراقبتهای پزشکی و سازگار شدن
با بیماری خود بگیرد؛

 مشغولیت فکری بیش از حد با موضوعات خاص که معموالً موضوعات پیش پا افتادهی زندگی فرد هستند؛

 تغییر در عملکرد فرد شامل ناتوانی در انجام فعالیتهای روزمره ،عهود مصهرف مهواد و دوری گزینهی تعمهدی از
دیگران و منزوی شدن؛

 شکایات جسمی غیرقابل توصیف که علت جسمی برای آن نمیتوان یافت به ویژه درد ،سسهتی و بهیحهالی بهدون
علت مشخص؛

 مشکالت بین فردی؛

 بروز رفتارهای مشکل آفرین در مرکز درمانی.
در چنین مواردی که بیمار تمایلی به ابراز نشانههای افسردگی خویش ندارد یا قادر به تشخیص مشکل خود نیست ،پزشک
ارائهکننده ی خدمات به این بیماران موظف است افسردگی را در فرد ارزیابی کرده و در صورت تشخیص افسردگی ،این
موضوع را به بیمار بازخورد دهد .به طور معمول بیماران مبتال به بیماریهای جسمی ،درجاتی از اندوه ،سوگ ،دلسردی یا
روحیهی پایین را تجربه میکنند؛ ولی وجود عالیمی چون ناامیدی ،لذت نبردن از فعالیتهای معمول زندگی ،نشخوار ذهنی
با احساس گناه و افکار مرگ و خودکشی قطعاً نیازمند مداخلهی روانپزشکی است.
در دورههای بحرانی از زندگی بیماران ،خطر بروز افسردگی افزایش مییابد .پزشک باید این نقاط بحرانی را بشناسد و
گوش به زنگ برای شناسایی و مداخلهی به موقع افسردگی باشد .این بحرانها شامل موارد زیر است:
 تشخیص عفونت با HIV؛

 افشای وضعیت بیماری به بستگان؛
 توصیه برای شروع درمان ART؛
 بروز بیماری جسمی جدید؛

 بروز نشانههای پیشرفت بیماری (کاهش شدید  CD4یا افزایش بار ویروس)؛
 بستری شدن در بیمارستان (به ویژه اولین بستری)؛
 تشخیص سندرم AIDS؛

 برگشت به سطوح باالتر عملکرد (بازگشت به بازار کار یا شروع مجدد مدرسه)؛

 تغییرات بزرگ در زندگی (به دنیا آمدن فرزند ،حاملگی ،از دست دادن شغل ،از دسهت دادن یهک رابطههی عهاطفی،
تغییر محل سکونت)
 مرگ عزیزان مبتال به HIV؛
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 روزهای پایانی زندگی و زمان تصمیمگیریهای مهم برای بازماندگان.
در بسیاری از مراکز ارائهکنندهی خدمات بهداشت روان ،مراجعهکنندگان  ،HIV+از جهت وجود نشانههای روانپزشکی از
جمله عالیم افسردگی ،غربالگری می شوند .این کار توسط ابزارهای غربالگری کوتاه و ساده که برای عموم مردم قابل فهم
باشد و اعتبار مناسبی داشته باشد ،صورت میگیرد .از بین ابزارهایی که در جهان برای این بیماران در مراکز مراقبتهای
اولیه مورد استفاده قرار میگیرد ،مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی ،)HADS( 9پرسشنامهی سالمت عمومی  22و یا
 92گزینهای ،)GHQ-28/GHQ-12( 2پرسشنامهی مراقبتهای اولیهی  1گزینهای )PHQ-9( 3و ابزار غربالگری عالیم سوء
مصرف مواد و اختالالت روانی ،)SAMISS( 7بیشتر استفاده شدهاند .بدیهی است ابزارهای غربالگری باید حساسیت باالیی
داشته باشند و تا بتوانند درصد باالتری از افرادی که احتمال افسردگی برای ایشان مطرح است را شناسایی کنند .بنابراین
در افرادی که بر اساس ابزار غربالگری ،احتمال افسردگی برای ایشان مطرح میشود ،باید ارزیابی بالینی تکمیلی به عمل
آید.
توصیه میشود مسئول پذیرش ،در مورد نحوهی انجام و نمرهگذاری ابزار آموزش مختصری ببیند ،ابزار خودایفا را به
مراجع دهد و پس از تکمیل توسط بیمار ،پرسشنامه را نمرهگذاری کرده و افراد دارای ظن به اختالل روانی را مشخص
نماید .در صورتی که بیمار بیسواد باشد ،مسئول پذیرش با خواندن پرسشنامه به وی در تکمیل آن کمک کند .افراد دارای
اختالل روانی بر اساس نقطهی برش 5ابزار ،به پزشک ارجاع میشوند تا تشخیص قطعی ،تعیین شده و درمان بیمار و
برنامهی پیگیری وی آغاز شود.
پزشک باید توجه داشته باشد که برخی از وضعیتهای طبی یا مصرف برخی داروها ممکن است نشانههای مشابه
افسردگی ایجاد کند و درمان بیماری زمینهای و مدیریت عوارض داروها ،به ویژه در بیماران با عفونت پیشرفته با HIV
باید مدنظر قرار گیرد .این وضعیتها شامل موارد زیر است:
 اختالالت اندوکرین ،مانند هیپوگنادیسم ،هیپوتیروئیدیسم و دیابت؛
 مصرف داروهای افاویرنز ،6اینترفرون 7و کورتیکواستروئید؛
 کمبود ویتامین B12؛

 عفونتهای فرصت طلب ،مانند توکسوپالسموز و سایر عفونتها مانند سیفلیس؛
 دمانس ناشی از 2HIV؛

 بدخیمیهای سیستم اعصاب مرکزی.

1

)Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS
)General Health Questionnaire-28 or 12 (GHQ-28, GHQ-12
3
)Primary Health Questionnaire-9 (PHQ-9
4
)Substance Abuse and Mental Illness Symptom Screener (SAMISS
5
Cut-off Point
6
Efavirenz
7
Interferon
8
HIV-associated Dementia
2

71

مشاوره و آزمایش اچ آی وی برای پزشکان

ارجاع به روانپزشک
اندیکاسیونهای ارجاع بیماران شامل موارد زیر است:
 وجود افسردگی همزمان با هر یک از عالیم دمانس ،عالیم پسیکوتیک ،عالیم یا سابقهی قبلی مانیا؛
 عدم پاسخ به درمان ضدافسردگی (با دو دوره درمان ضدافسردگی متفاوت با دوز مناسب)؛
 بدتر شدن عالیم با وجود درمان مناسب؛

 نیاز به استفاده از دوزهای باالتر از آنچه برای کنترل عالیم توصیه شده ؛

 عدم تحمل عوارض جانبی توسط بیمار یا نگرانی پزشک در مورد عوارض جانبی احتمالی؛
 نیاز به درمانهای تخصصی مانند رواندرمانی و ECT؛
 افکار جدی خودکشی؛

 افسردگی در زنان حامله یا شیرده؛
 بروز افسردگی در زمان درمان با اینترفرون در بیمار مبتال به عفونت همزمان HIV/HCV؛
9

 بروز عالیم افسردگی در فردی که سابقهی اختالل دوقطبی دارد.
در وضعیتهای زیر خطر خودکشی افزایش مییابد:

 دسترسی به وسیلهای برای خودکشی (مانند ،اسلحه ،دارو و مواد مهلک) در افرادی که در حال حاضر فکهر ،قصهد
یا نقشهای برای خودکشی دارند؛

 وجود سابقهی قبلی خودکشی؛
 سوءمصرف مواد و الکل؛

 تکانشگری یا ضعف در کنترل رفتار؛
 ناامیدی شدید و طوالنی؛

 تجربهی اخیر فقدان (از دست دادن قوای جسمی ،شکست مالی یا از دست دادن عزیزان)؛
 دورهی پس از ترخیص از بیمارستان؛
 وجود سابقهی خانوادگی خودکشی؛

 سابقهی قربانی شدن به علت سوء استفاده جسمی ،جنسی یا عاطفی؛
 همبودی با بیماریهای جسمی،

 عوامل جمعیتشناختی (افراد مسن یا بالغین جوان ،افراد مجرد یا افرادی که به تنهایی زندگی میکنند)،
 داشتن تمایالت همجنسگرایانه؛
 اختالل هویت جنسی.

الزم به ذکر است ،نحوهی برخورد با بیماری که خطر خودکشی وی باالست ،در فصل هفتم با عنوان «کار با مراجعین
دارای افکار خودکشی» آمده است.

HIV/Hepatitis C Co-Infection

1
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عفونت همزمان  HIVو HCV
عفونت همزمان با  HCVدر بیماران مبتال به  HIVپدیدهی شایعی است و در مطالعهای که بر روی معتادان تزریقی در
ایران انجام شده ،عفونت همزمان با  HCVدر  20درصد مبتالیان به  HIVگزارش شده است .شیوع افسردگی در بیماران
مبتال به عفونت همزمان با این دو ویروس باالست و در صورتی که برای بیمار اینترفرون آلفا تجویز شود ،بروز افسردگی
به  20تا  70درصد می رسد و حتی در مطالعات مختلف این خطر تا  20درصد نیز ذکر شده است .پزشکی که برای بیمار
مبتال به عفونت همزمان  HIV/HCVاینترفرون آلفا تجویز میکند ،باید بداند که بیمار در زمان دریافت درمان با اینترفرون
باید به صورت ماهانه از نظر وجود افسردگی ارزیابی شود .بروز افسردگی در  2هفتهی اول درمان با اینترفرون باالتر
است و درصورت افسردگی ،به ویژه در صورت همراهی افسردگی با اختالالت مصرف مواد ،پزشک باید بیمار را به
روانپزشک ارجاع دهد .وجود سابقه ی افسردگی ،منعی برای تجویز اینترفرون نیست و در صورت وجود یک سیستم
پیگیری و کار تیمی که درمان و مراقبت از افسردگی بیمار را نیز پوشش دهد ،احتمال بروز مشکل به حداقل میرسد.

درمان افسردگی
افسردگی خفیف که پس از استرسهای زندگی رخ میدهد ،به طور معمول طی  2تا  7هفته صرفاً با حمایت و آموزش بیمار
برطرف میشود .در صورتی كه افسردگی به مداخالت حمایتی و آموزشی معمول پاسخ ندهد و یا عالیم افسردگی
شدیدتر باشند به گونه ای كه افت واضح در عملکرد شغلی و اجتماعی فرد ایجاد شود ،افکار جدی خودكشی وجود
داشته باشد و یا مراقبت فرد از خود دچار مشکل شود ،درمان دارویی ضرورت پیدا میكند .برای برخی از بیماران
درمان دارویی به تنهایی برای درمان افسردگی کافی است؛ ولی برای برخی دیگر ممکن است نیاز به ترکیبی از درمان
دارویی و رواندرمانی وجود داشته باشد تا درمان ،مؤثرتر و سریعتر صورت گیرد.

درمان دارویی:
داروهای شایعی که پزشک مراقبتهای اولیه ،به طور معمول برای درمان افسردگی تجویز میکند ،از دو دستهی اصلی
مهارکنندههای انتخابی بازجذب سروتونین( 9مانند فلوکستین و سرترالین) و ضدافسردگیهای سهحلقهای (مانند
آمیتریپتیلین و ایمیپرامین) تشکیل میشود .نکات زیر هنگام درمان دارویی بیمار مبتال به اختالل افسردگی ،باید مد نظر
قرار گیرد:
 انتخاب ضدافسردگی بر اساس ،سابقهی قبلی مصرف ضدافسردگی در خود بیمار یا اعضاء خانوادهی وی ،عالیهم
بیمار ،عوارض جانبی و تداخالت دارویی صورت میگیرد .اگر بیمار در گذشهته بهه داروی ضدافسهردگی خاصهی
پاسخ مناسب داده است ،یا خانوادهی وی این دارو را استفاده میکنند و در آنها درمان مؤثر بوده اسهت ،اسهتفاده
از همان دارو ،انتخاب مناسبی خواهد بود .همچنین عوارض دارو ممکن است برای درمان عالیم بیمار مفیهد باشهد؛
به عنوان مثال در فردی که به دلیل افسردگی دچار بیخوابی شده ،دارویی که خواب آلودگی بیشتری ایجاد میکند
مفیدتر است.
 به عنوان یک اصل ،این مفهوم را به عنوان سنگ بنای درمان با داروهای روانپزشکی در بیماران مبتال به  HIVباید
به خاطر داشت« :شروع با دوز پایین و افزایش آهستهی دوز دارو».

)Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs

1
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 داروهای مهارکنندهی انتخابی بازجذب سروتونین اگر چه الزاماً مؤثرتر از داروهای سهحلقههای نیسهتند ،ولهی بهه
خوبی توسط بیماران تحمل میشوند و به دلیل تداخل دارویی و عوارض جانبی کمتر ،به عنهوان خهط اول درمهان
محسوب میشوند.

 ممکهن اسههت بههرای برخههی از بیمههاران ،درمههان بهها ضدافسهردگی هههای سهههحلقهههای تههرجیح داده شههود .عههوارض
آنتیکلینرژیک این داروها گاهی می تواند برای رفع برخی از عالیم جسمی بیماران مفید باشد .به عنوان مثال ،برای
بیمارانی که از اسهال ،کاهش وزن و بیخوابی رنج میبرند ،ممکن است این داروهها انتخهاب مناسهبی باشهد .ولهی
عوارض جانبی آنها مانند خشکی دهان ،تاری دید ،افت فشار خون وضعیتی ،مشکالت حافظه و عهوارض شهناختی
دارو ممکن است توسط بیماران تحمل نشود و در پایبندی به درمان مشکل ایجاد کند.
 عوارض جانبی جنسی با داروهای  SSRIشایع است و باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ چون ممکن است ادامهی این
عارضه ،پایبندی به درمان را کاهش دهد .در بسیاری از موارد این عارضه به کاهش دوز ،دادن تعطهیالت دارویهی
یا استفاده از داروی دیگری از همان دسته پاسخ میدهد و در غیر این صهورت بایهد از دسهتهی دارویهی دیگهری
استفاده شود.

 هر جا انتخاب داروی مناسب برای بیمار مشکل بود و یا نیاز به انتخاب دارویهی خهارج از دو دسهتهی فهوقالهذکر
بود ،بهتر است بیمار به روانپزشک ارجاع شود.

 اکثر داروهای ضدافسردگی اثرات مثبت خود را به تدریج نشان میدهند و آموزش بیمار در این مورد که باید بهین
 7تا  6هفته برای شروع اثرات مثبت درمانی دارو صبر کند ،اهمیت دارد.

 شایعترین دلیل عدم پاسخ به درمان ،مصرف با دوز پایین یا به مدت ناکافی میباشد .بنهابراین پایبنهدی بیمهار بهه
درمان باید کنترل شود.

 پزشک بای د به بیمار توضیح دهد که مشکالت خواب ،انرژی و توانایی فرد برای انجام کارهای روزمره ،زودتهر از
بهبود خلق افسرده ،خوب میشوند.

 پس از شروع درمان ،اولین ویزیت  2هفته بعد صورت میگیرد .در این ویزیت ههدف ،ارزیهابی عهوارض جهانبی و
اطمنیان از مصرف دوز دارویی تجویز شده است و به بیمار باید اطمینان داده شود که بهتر شدن عالیم کمی طول
میکشد ولی اتفاق خواهد افتاد و باید برای بهتر شدن عالیم ،حداقل  7هفته صبر کند.

 عوارض جانبی در اکثر مواقع قابل تحمل و خفیف هستند ،بروز عوارض جدی و شدید ،بسهته بهه مهورد ،نیهاز بهه
توجه و درمان دارد و رژیم درمانی باید تغییر کند.

 دومین ویزیت ،یک ماه پس از شروع درمان صورت میگیرد و هدف آن ارزیابی میزان بهبودی عالیم است.

 در صورت پاسخ مناسب درمانی ،ویزیتهای بعدی با فاصله هر دو ماه صورت میگیهرد تها پایبنهدی بهه درمهان،
میزان پاسخ درمانی و عوارض داروها هر بار ارزیابی شود.

 پاسخ ناکافی یا عدم پاسخ به درمان پس از  7هفته از مصرف دوز کافی از دارو ،باید مورد توجه قرار گیرد .اولین
اقدام افزایش دوز دارو تا میزان قابل قبول است .اگر پس از یک دوره از درمان بها حهداکثر دوز قابهل قبهول ،دارو
مؤثر نباشد ،تغییر دارو یا اضافه کردن داروی جدید و در صورت نیاز ارجاع به روانپزشهک بایهد صهورت گیهرد.
عدم پاسخ به دارویی از یک دسته الزاماً به این معنا نیست که بیمار به داروهای دیگهر از همهان دسهته نیهز جهواب
نخواهد داد.

 مدت درمان اختالل افسردگی شش ماه تا یک سال می باشد .اگر بیمار به دو دورهی درمان ضدافسهردگی بها دوز
مناسب و زمان کافی پاسخ ندهد ،باید وی را به روانپزشک ارجاع داد .افسردگی یک بیمهاری مهزمن و عهود کننهده
است و در صورتی که فرد دوره های مکهرر افسهردگی داشهته باشهد ،ممکهن اسهت تها آخهر عمهر نیهاز بهه داروی
ضدافسردگی داشته باشد.

 در صورتی که تصمیم به قطع دارو گرفته شد ،قطع تدریجی و در عرض چند هفته باید صورت گیرد.
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 از آنجایی که احتمال عوارض جانبی و تداخل دارویی بصورت بالقوه وجود دارد ،پزشک باید با پروفایل عهوارض
جانبی دارو و تداخل داروهای ضدافسردگی با درمانهای مرتبط با عفونت  HIVآشنا باشد .در جدول  5فهرسهت
داروهای شایع مورد استفاده برای افسردگی به همراه دوز مصرفی و تداخالت دارویی احتمهالی نشهان داده شهده
است.
 در مورد داروهای  ،SSRIتداخل دارویی با داروهای ضدرتروویروس از لحاب بالینی اهمیتی ندارد ولی در مهورد
داروهای سهحلقه ای ،مصرف همزمان با ریتوناویر ،سطح خونی داروی ضدافسردگی را افزایش میدهد و توصیه
میشود دوز داروی ضدافسردگی به نصف کاهش داده شود.

روان درمانی:
عالوه بر گروههای آموزش روانشناختی ،گروه درمانی شناختی-رفتاری و آموزش تکنیکهای مهدیریت اسهترس کهه بهرای
بهبود افسردگی به کار می روند ،انواع روانهدرمانی بهین فهردی ،روانهدرمانی تحلیلهی و روانهدرمانی شهناختی بهرای درمهان
افسردگی به تنهایی یا همراه با درمان دارویی استفاده میشوند.
اندیکاسیونهای ارجاع بیمار به روانپزشک و یا روانشناس دوره دیده ،برای رواندرمانی شامل موارد زیر است:
 وقتی که مداخالت آموزش روانشناختی اولیه و درمان دارویی برای کاهش عالیم خلقی کافی نیستند؛
 وقتی بیمار از درمان دارویی امتناع میکند؛

 بیمار رواندرمانی را به دارو درمانی ترجیح دهد.
یک پزشک عمومی دوره دیده ،میتواند اختالل افسردگی را در  20درصد موارد ،تحت درمان و کنترل قرار دهد.

اضطراب
عالیم و نشانههای اضطراب در بیش از  20درصد بیماران مبتال به  HIVدیده میشود .واکنشهای اضطرابی به دالیل
متنوعی ممکن است ایجاد شده و توسعه یابند .این دالیل از نگرانیهای بیمار در مورد عفونت  ،HIVدرمان و مراقبت از آن و
مرگ به علت این بیماری ،تا دالیلی غیر مرتبط با  HIVاز جمله استرسهای روزمرهی زندگی ،مشکالت خانوادگی و مسائلی
نظیر این را شامل میشود .در مواردی ،فرد در گذشته سابقهی یک اختالل اضطرابی را داشته و در جریان ابتال به عفونت با
 ،HIVاختالل اضطرابی مجدداً خود را نشان میدهد .اختالل اضطرابی انواع مختلفی دارد و اختالل هراس ،9اختالل اضطراب
منتشر ،2اختالل وسواسی-جبری ،3اختالل استرس پس از سانحه 7با شیوع قابل توجهی در بیماران مبتال به عفونت با HIV
دیده میشود .در مطالعهای بر روی بیماران مبتال به  HIVکه از خدمات پزشکی استفاده میکردند ،نشان داده شده که از هر
 5نفر ،یک نفر از نوعی اختالل اضطرابی رنج میبرد 92/3 .درصد از این افراد اختالل هراس 90/7 ،درصد اختالل  PTSDو
 2/2درصد اختالل اضطراب منتشر داشتند .باید توجه داشت که عالیم بارز اضطراب در افرادی که برای ایشان تشخیص
اختالل افسردگی و یا سوءمصرف و وابستگی به مواد داده شده ،نیز تجربه میشود.

1

Panic disorder
)Generalized Anxiety Disorder (GAD
3
)Obsessive-Compulsive Disorder (OCD
4
)Post Traumatic Stress Disorder (PTSD
2
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انواع شایع اختالالت اضطرابی در بیماران مبتال به HIV
اختالل اضطراا منتشر
این اختالل مشتمل بر اضطراب و نگرانی مفرط در مورد یک یا چند واقعه یا فعالیت است که در اکثر روزها و در یک دورهی
حداقل شش ماهه وجود دارد .عالیم جسمی و ذهنی اضطراب موجب رنج و ناراحتی بیمار شده و عملکرد شهغلی ،تحصهیلی،
اجتماعی یا روابط بین فردی بیمار را متأثر میسازد.

اختالل وسواسی-جبری
وسواس یک اختالل مزمن به صورت عقاید ،افکار ،تکانهها یا تصاویر مزاحم و بیمورد است که باعث اضطراب مشهخص و
یا دیسترس روانی میشود .اجبار ،رفتارهای تکراری (مانند شستن دست ،انجام کارها با ترتیهب خهاص یها چهک کهردن) یها
اعمال ذهنی (ورد و دعا خواندن ،شمارش یا تکرار کلمات در ذههن) اسهت ،کهه بها ههدف پیشهگیری یها کهاهش اضهطراب یها
دیسترس انجام میشود .فرد زمان زیادی را به انجام این کارها اختصاص میدهد و این افکار یا اعمال موجب رنهج و عهذاب
وی شده و یا عملکرد وی را مختل میکند.

اختالل هراس یا پانیک
اختالل هراس یک اختالل عودکننده با حمالت غیرمنتظرهی پانیک است که پس از آن حمالت ،فهرد حهداقل بهه مهدت یهک مهاه
نگرانی دایم در مورد وقوع حملهی دیگر یا نگرانی در مورد پیامدهای حمالت پانیک را دارد یا به دلیل این حمالت ،رفتهار وی
تعییر قابل توجهی کرده است .حملهی پانیک که در این اختالل ذکر شد به اپیزودهای ناگههانی ،غیرقابهل پهیشبینهی و شهدید
اضطراب گفته میشود که با نشانههای جسمی مانند ،تپش قلب ،تنگهی نفهس و احسهاس خفگهی ،حالهت تههوع ،و نشهانهههای
روانی ،مانند احساس مسخ واقعیت ،9ترس از دست دادن عقل و دیوانه شدن ،تهرس از دسهت دادن کنتهرل بهر رفتهار ،حهس
گرفتاری در یک عذاب قریبالوقوع ،حس ناتوانی و به دام افتادن ،خود را نشان میدهد.

اختالل استرس پس از سانـحه
این اختالل به دنبال مواجهه با یک حادثهی تروماتیک و شدید (حوادثی مانند بالیای طبیعی ،تجاوز ،شکنجه یا حادثهی
ترافیکی) که تهدید کنندهی حیات بوده و موجب وحشت شدید و درماندگی در فرد میشود ،بروز میکند .در این اختالل،
حادثه به طور دایم در ذهن فرد مجسم میشود ،فرد دچار عالیم اضطرابی و برانگیختگی شدید شده و از به یادآوردن
حادثه یا هر چیزی که تداعیکنندهی حادثه است ،اجتناب میکند.

عالیم و نشانههای اختالل و تشخیص بیماری
اضطراب ممکن خود را با طیف وسیعی از عالیم فیزیکی مانند تنگی نفس ،درد قفسهی سینه ،افزایش ضربان قلب ،گیجی،
تعریق ،بی حسی و سوزن سوزن شدن ،تهوع و احساس خفگی خود را نشان دهد .وقتی بیمار با این عالیم مراجعه میکند و
هیچ اتیولوژی طبی برای آنها وجود ندارد ،پزشک باید به اختالل اضطرابی مشکوك شود .عالوه بر شکایات جسمی ذکر
شده ،فرد عالیمی مانند ترس ،نگرانی ،بیخوابی ،اختالل تمرکز و حافظه ،کاهش اشتها ،نشخوار ذهنی ،انجام رفتارهایی

Derealization

1
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آیینمانند و از روی اجبار و اجتناب از موقعیتهای اضطرابآور را تجربه میکند ولی ممکن است به عنوان شکایت آن را
مطرح نکند .پزشک با استفاده از سئواالت زیر میتواند به بیمار در بیان مشکالتش کمک کند:
" آیا اضطراب یا دلهره دارید؟"؛
" آیا از چیزی میترسید یا وحشت دارید؟"؛
" آیا بیش از حد احساس نگرانی میکنید؟"؛
" آیا احساس میکنید تحت فشار هستید و تحریکپذیر شدهاید؟"؛
" آیا احساس بیقراری میکنید؟"؛
" آیا به خواب رفتن برای شما مشکل شده است؟".
به هر حال بیماران مبتال به  HIVدر طول دورهی بیماری خود ،عالیم اضطرابی ،نگرانی ،ترس و فشار روانی را بطور
شایعی ،تجربه میکنند و این عالیم ممکن است پاسخی به وقایع استرسزای زندگی آنها باشد ولی زمانی تشخیص اختالل
اضطرابی مطرح میشود که:
 عالیم و نشانههای اضطراب در عملکرد روزمرهی فرد (توانایی کار کردن ،بیهرون رفهتن از منهزل یها مراجعهه بهه
مرکز درمانی) اختالل ایجاد کند ؛

 این نشانهها در روابط بین فردی بیمار مشکل ایجاد کرده باشد؛
 باعث رنج و دیسترس قابل توجهی در فرد شود.

حتی دورههای کوتاه اضطراب ،مانند آنچه در حملهی هراس اتفاق میافتد ،ممکن است در زندگی روزمرهی فرد اختالل
ایجاد کند و تشخیص اختالل اضطرابی را مطرح نماید.
برخی از اختالالت روانی و بیماریهای جسمی شایع در بیماران مبتال به  HIVنیز ،ممکن است عالیم و نشانههای اضطرابی
داشته باشند .بنابراین پزشک باید به سایر تشخیصهای افتراقی نیز توجه کند .این موارد عبارتند از :
 اختالل افسردگی اساسی؛

 اختالل انطباقی با عالیم اضطرابی (وجود عالیم اضطرابی خودمحدودشونده به دنبال واقعهی استرسزا)؛

 اختالل سوء مصرف و وابستگی به مواد (عالیم مسمومیت یا ترك در موادی چهون الکهل ،نیکهوتین ،کهافئین ،مهواد
محرك و اپیوئیدها)؛
 آسیبهای سیستم اعصاب مرکزی شامل درگیری سیستم عصبی با ویروس  ،HIVنئوپالسم ،دمانس و دلیریوم؛
 بیماریهای سیستمیک یا متابولیک شامل :هیپوکسیا ،سپسیس و اختالالت الکترولیتی؛

 اختالالت غدد درون ریز شامل :اختالل تیروئید ،کاهش قند خون ،فئوکروموسیتوما و سندرم کوشینگ؛
 بیماریهای دستگاه تنفسی مانند پنومونی؛

 مصرف برخی داروها مانند ،داروهای کاهنده ی فشار خون (رزپین ،هیدراالزین) ،داروهای ضهد سهل (ایزونیازیهد،
سیکلوسرین) ،داروهای مقلد سیستم سمپاتیک (افدرین ،اپی نفرین ،دوپامین ،فنیل افرین ،پسودوافدرین) ،داروههای
آنتههیرتروویههرال (ریتونههاویر ،دیههدانوزین ،9سههکویناویر )2و نیههز داروهههایی ماننههد ،ریتههالین ،دیژیتههال ،لیههدوکائین،
نیکوتینیک اسید ،پروکاربازین ،3استروئیدها ،تئوفیلین و آمینوفیلین.

1

Didanosine
Saquinavir
3
Procarbazine
2
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ارجاع به روانپزشک
در صورت مواجهه با شرایط زیر ،بیمار باید به روانپزشک ارجاع شود:
 عدم پاسخ عالیم اضطرابی به درمانهای استاندارد دارویی؛
 وجود تردید در مورد تشخیص اختالل اضطرابی؛
 وجود اضطراب شدید و مداوم؛

 افکار مزاحم و آزارهنده یا رفتارهای آیینی اجباری در فرد مبتال به اختالل وسواسی-جبری بهدون پاسهخ مناسهب
به درمان و همراه با آشفتگی و دیسترس شدید در فرد؛

 اضطراب در بیمار با سابقهی سوءمصرف مواد یا مصرفکنندهی فعلی مواد (در این افراد احتمال سوءمصهرف و
وابستگی به برخی از داروهای ضداضطرابی وجود دارد)؛

 هنگامی که بیمار به رواندرمانی نیاز داشته باشد.

درمان
برخی از عالیم اضطرابی به طور مؤثری ،با انجام مداخالت حمایتی و بدون مصرف دارو بهتر میشوند .این امر به ویژه در
مورد بیمارانی که تمایلی به مصرف داروهای روانپزشکی ندارند ،میتواند مفید باشد؛ ولی باید برای بیمار توضیح داد که با
درمان دارویی ،بهبود با سرعت بیشتری رخ میدهد .به هر حال ،بیماران با عالیم خفیف اضطرابی که در عملکرد روزمرهی
آنها اختاللی ایجاد نشده است ،ممکن است به مداخالت حمایتی و رفتاری به تنهایی ،پاسخ دهند .استراتژیهایی که در این
بیماران میتواند کمککننده باشد ،شامل موارد زیر است:
 ابراز همدلی با بیمار؛

 آموزش بیمار در مورد اضطراب و اطمینانبخشی به وی در مورد این که نشانههای وی منشهاء جسهمی نهدارد و
عالیمی که در زمان حملهی پانیک تجربه میکند ،به علت مشکل قلبی یا ریوی نیست ،بلکه ناشی از اضطراب است؛

 جستجوی عوامل روانشناختی که بتوان آنها را به اضطراب بیمار نسبت داد؛

 مشخص کردن نگرانیهای اغراقآمیز و آموزش راههایی برای فائق آمدن بر این نگرانهیهها (اسهتفاده از گفتگهوی
درونی مثبت و مبارزه با افکار منفی؛ به عنوان مثال ،وقتی بیمار در اتاق انتظار برای مالقات بها پزشهک نشسهته و
نگرانی از نیامدن یا دیر آمدن پزشک دارد ،میتواند بگوید« :دوباره اضطراب دارد به سراغم میآید ،دکتر فقط چند
دقیقه دیر کرده ،به زودی میرسد و مرا ویزیت خواهد کرد»)؛

 توصیه به بیمار برای تغییر برخی از عادات زندگی ،مانند عهدم مصهرف کهافئین ،سهیگار و الکهل ،و انجهام ورزش
بطور منظم؛
 توصیه به درمان اختالالت مصرف مواد که می توانند باعث بروز یا تشدید عالیم اضطرابی بیمهار شهوند و آمهاده
ساختن آنان برای مراجعه به مراکز درمان اعتیاد؛

 آماده سازی بیمار برای مقابله با موقعیتهای استرسزا و کمک به وی برای یادگیری مکانیسمهای مدارا؛
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 آموزش تمرینهای سادهی آرمیدگی( 9می توان از بیمار خواست به آهستگی و عمیق نفس بکشد و بر دم و بهازدم
خود تمرکز کند و این کار را روزی  3بار به مدت  9دقیقه انجام دهد و در صورت امکان به تدریج مدت آن را به 5
دقیقه افزایش دهد).
در بیمارانی که عالیم شدید اضطرابی دارند ،رواندرمانیهای تخصصی مانند رواندرمانی شناختی-رفتاری و یا درمان
دارویی ضرورت پیدا میکند.

درمان دارویی:
بسیاری از داروهای ضدافسردگی از جمله داروهای مهارکنندهی انتخابی بازجذب سروتونین ( )SSRIsو داروهای
سهحلقهای ،اثرات ضد اضطراب نیز دارند .عالوه بر این ،داروهای دستهی بنزودیازپین ،داروهای مهارکنندهی گیرندهی بتا

2

و بوسپیرون ،3نیز برای کنترل برخی از عالیم بیمار به کار می رود .پزشک باید به پروفایل عوارض جانبی و تداخالت
دارویی داروهای ضداضطراب با داروهای مرتبط با عفونت  HIVآشنا باشد .در جدول  5برخی از داروهای شایعی که در
نظام مراقبتهای اولیه به کار می رود ،اشاره شده است .برای درمان دارویی اضطراب در بیماران مبتال به  HIVنکات زیر
باید مد نظر قرار گیرد:
 بیماران با عفونت  HIVبه خصوص در افرادی که عالمتدار شدهاند ،به دوزهای پایینتهر داروههای ضداضهطراب
پاسخ میدهند .بنابراین همانطور که در قسمت افسردگی اشاره شد ،مجدداً تأکید میشود که درمان بها دوز پهایین
شروع شود و به آهستگی افزایش یابد.

 باید به بیمار توضیح داده شود که عالیم وی با مصرف دارو ،به تدریج طی  7تها  6هفتهه بهبهود مهییابهد و حتهی
ممکن است اوایل ،پیش از آنکه اثرات مثبت دارو ظاهر شود ،عوارض جانبی شایع دارو (مانند عهوارض گوارشهی)
را تجربه کند .بنابراین ،باید برای بهتر شدن ،کمی صبر کند.
 در درمان اختالل پانیک ،برای بهبود سریع عالیم ناشی از حمالت پانیک ،تا شروع اثهرات درمهانی داروههای SSRI
میتوان استفادهی کوتاهمدت (کمتر از یک ماه) از داروهای دستهی بنزودیازپین ،مانند کلردیازپوکسهاید را مهدنظر
قرار داد.
 یکی از عوارض شایع داروهای دستهی  SSRIدر درمان اضهطراب ،احتمهال افهزایش گهذرای اضهطراب در ابتهدای
درمان است که بر پذیرش درمان توسط بیمار اثر منفی میگذارد .بنابراین ،میتهوان بهرای پیشهگیری از ایهن امهر،
برای مدت کوتاهی از بنزودیازپینها استفاده نمود.

 در افرادی که سابقهی اختالالت مصرف مواد و الکل را دارند ،با توجه به احتمهال سهوء مصهرف بنزودیهازپینهها،
استفاده از این گروه از داروها ،توصیه نمیشود.
 از بین داروهای دستهی  ،SSRIsفلوکستین 7و از بین داروهای سهحلقهای ،کلومیپرامین بر روی عالیم وسواسهی
5

مؤثرند .باید توجه داشت که پاسخ درمانی در اختالل  ،OCDبها دوزههای بهاالتری از آنچهه در اخهتالل افسهردگی
استفاده میشود ،اتفاق میافتد.

1

Relaxation
Beta-blockers
3
Buspirone
4
Fluoxetine
5
Clomipramine
2
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 ویزیت اولیه برای ارزیابی عوارض جانبی و پاسخ به درمان ،پس از یک ماه از شروع درمان انجهام مهیشهود .در
صورت پاسخ مناسب ،ویزیتهای بعدی هر دو ماه یک بار به عمل آید.

 در مورد اختالل وسواسی-جبری ،اثرات درمانی حداقل  6هفته پس از درمان آغهاز مهیشهود و بهرای مشهاهدهی
حداکثر اثرات درمانی ،معموالً به  2تا  96هفته زمان نیاز است.

 در صورت بهبود عالیم ،درمان نگهدارنده برای یک سال ادامه یابد و قطع درمان باید بسیار کند و تدریجی باشد.

نام دارو

دوز دارو در سالمندان ،افراد با

جدول  - 1داروهای روانپزشکی ،عوارض جانبی و تداخالت دارویی در بیماران مبتال به HIV

دوز دارو در فرد بالغ

تداخالت دارویی اساسی با داروهای

دوز شههروع 90 :تهها  20میلههیگههرم

روزانه

افزایش 90 :میلیگرم هر  3هفتهه تها

دستیابی به پاسخ بالینی مناسب

حداکثر دوز 60 :میلیگرم

کپسهههههول فلوکسهههههتین  90و 20

میلیگرمی و شهربت  20میلهیگهرم

در هر  5سیسی

 3و  7بالینی عفونت HIV

بیماری طبی همراه یا مراحل بالینی

حداکثر دوز 70 :میلیگرم

عوارض جانبی جدی و شایع

دوز شههروع 5 :تهها  90میلههیگههرم
روزانه
افزایش 90 :میلیگرم هر  3هفته تها
دستیابی به پاسخ بالینی مناسب

احتیاط

عوارض جدی:
 سندرم سروتونین مانیا -راشهای پوستی شدید

ضدرتروویرال

در اسههتفاده از آن بهها داروهههای
دیگری که سهطح سهروتونین را
افهههزایش مهههیدهنهههد (ماننهههد
کلومی پرامین ،لیتهیم MAOIs ،و

داروهای مهار كنندهی بازجذا سروتونین ()SSRIs
 :NNRTIsاطالعاتی منتشر نشده
 :NRTIsاطالعاتی منتشر نشده
:Protease Inhibitors
 Ritonavirممکن است سطح خهونی فلوکسهتین

در مورد اختالل وسواسهی-جبهری

از دوزهای باالتر از آنچه در درمان

سایر داروهای دستهی )SSRI

 -تهوع

را افزایش دهد ،ولی این افزایش از نظهر بهالینی

عوارض شایع:

و همزمان با  ECTاحتیاط شود.

شبیه احتیاطات فلوکستین

شبیه تداخالت فلوکستین

قابل توجه نیست.

شبیه عوارض فلوکستین

 -راشهای پوستی

 -لرزش دست

 -اسهال

 -ضعف

کنید ( 20میلی گرم در روز)

قهههرص سهههرتالین 50 ،25 9و 900

میلیگرمی

افسردگی استفاده می شود استفاده

دوز شههروع 25 :تهها  50میلههیگههرم

روزانه

افزایش 50 :میلیگرم هر  3هفتهه تها

 -سردرد

دستیابی به پاسخ بالینی مناسب

 -بیخوابی

دوز شروع 25 :میلیگرم روزانه
افزایش 25 :میلیگرم هر  3هفته تها

دستیابی به پاسخ بالینی مناسب

حداکثر دوز 200 :میلیگرم

حداکثردوز 950 :میلیگرم

Sertraline

1

 75میلیگرمی

قرص کلومی پهرامین  50 ،25 ،90و

میلیگرمی

قهههرص ایمهههیپهههرامین 90 2و 25

 900میلیگرمی

قرص آمی تریپتیلین 50 ،25 ،90 9و

ضد افسردگیهای سهحلقهای ()TCA

نام دارو

 3و  7بالینی عفونت HIV

میلیگرم

 -مانیا

می دهد ،بنابراین باید از دوز پهایینتهر اسهتفاده

 Ritonavirسطح خونی آمیتریپتیلین را افزایش

Amitriptyline
Imipramine

حداکثر دوز 900 :میلیگرم

 7روز تا  50-75میلیگرم

آمیتریپتیلین برای تنظیم دوز استفاده شود.

2

1

تا  950-900میلیگرم

خواب

خواب

حداکثر دوز 250 :میلیگرم

به صورت دوزهای منقسهم تها دوز

افزایش 25 :میلیگرم هر  7تا  7روز

افزایش دوز 90 :میلی گرم هر  7تها

شبیه احتیاطات آمیتریپتیلین

مشابه تداخل دارویی با آمیتریپتیلین

آمیتریپتیلین برای تنظیم دوز استفاده شود.

مهههیدههههد .اسهههتراتژی توصهههیه شهههده بهههرای

 Ritonavirسطح خونی ایمیپهرامین را افهزایش

مهههیدههههد .اسهههتراتژی توصهههیه شهههده بهههرای

دوز شههروع 90 :میلههیگههرم قبههل از

شبیه عوارض آمیتریپتیلین

شبیه عوارض آمیتریپتیلین

شبیه احتیاطات آمیتریپتیلین

قرص نسخه گردد.

مشابه تداخل دارویی با آمیتریپتیلین

 -افزایش وزن

 -خواب آلودگی

صورت تجویز تعهداد کمتهری

کنید و سپس آهسته دوز را افزایش دهید.

 Ritonavirسطح خونی کلومیپرامین را افزایش

دوز شههروع 25 :میلههیگههرم قبههل از

شبیه دوز آمیتریپتیلین

میلیگرم

دهان و یبوست

بهتهر اسهت تجهویز نشههود؛ در

 -اگر بیمار خطر خودکشی دارد

آمیتریپتیلین را نصهف کهرده و دو هفتهه صهبر

حداکثر دوز  250:میلیگرم

اسهههههت Ritonavir ،شهههههروع شهههههود ،دوز

بههرای درمههان بههیخههوابی  90تهها 50

سایر احتیاطات:

اگر در فردی که تحت درمهان بها آمهیتهریپتیلین
 -عههوارض اتونههوم ماننههد خشههکی

 -آریتمی

شود.

 -مانیا

 -تشنج

 -بیماری شدید کبدی

 -آریتمی

:Protease Inhibitors

 -افت فشار خون

 -آنفارکتوس قلبی اخیر

 :NRTIsاطالعاتی منتشر نشده

عوارض جدی:

موارد منع مصرف:

ضدرتروویرال

 :NNRTIsاطالعاتی منتشر نشده

عوارض شایع:

شبیه دوز آمیتریپتیلین

میلیگرم ( 25صبح و  50میلی شب)

حداکثر دوز 925 :میلیگرم

میلی صبح و  900میلی شب)

ناکافی افزایش تا  950میلی گرم (50

پههس از  6هفتههه :درصههورت پاسههخ

برای درمان بهیخهوابی 90 :تها 25

پههس از یههک هفتههه :افههزایش تهها 75

همهههی دوزههها  50درصههد کههاهش
یابد

دوز شروع 50 :میلیگرم

دوز دارو در فرد بالغ

دوز دارو در سالمندان ،افراد با
بیماری طبی همراه یا مراحل بالینی

عوارض جانبی جدی و شایع

احتیاط

تداخالت دارویی اساسی با داروهای

نام دارو

بار در روز

قههههههرص دیازپههههههام 5 ،2 9و 90

میلیگرمی

دوز دارو در فرد بالغ

دوز دارو در سالمندان ،افراد با
بیماری طبی همراه یا مراحل بالینی

دوز شروع 2 :میلی گهرم یهک تها دو

عوارض جانبی جدی و شایع

دو بار در روز

افههزایش :هههر یههک تهها  2هفتههه ،بههه

صورت دوزهای منقسم تها دوز تها

احتیاط

تداخالت دارویی اساسی با داروهای

دوز شروع 9 :تا  2میلیگرم یک تها
افزایش :هر یک تا  2هفتهه روز بهه
صورت دوزهای منقسم تا دوز تها

 90تا  20میلیگرم

 3و  7بالینی عفونت HIV

عوارض جدی:
 دپرسیون تنفسی -سندرم قطع مصرف

 7تا  6میلیگرم

ضدرتروویرال

اگههر بیمههار تحههت درمههان بهها
مهارکننده های پروتئاز است ،بها
احتیهههاط مصهههرف شهههود و در
صهورت امکهان بهها لورازپهام یهها

 وابستگی و سوءمصرف افت فشار خون -برادیکاردی

ضد اضطراا :بنزودیازپینها و بوسپیرون
 :NNRTIsاطالعاتی منتشر نشده
 :NRTIsاطالعاتی منتشر نشده
:Protease Inhibitors
ممکن است سطح خونی دیازپام را افهزایش داده
بوسپیرون تعویض شود.
در زنههان حاملههه ،بخصههوص در

در بیماران با اختالالت شهناختی

دوز شروع 9 :میلی گهرم یهک تها دو

اجتناب شود.

دوز شروع 0/5 :میلی گهرم یهک تها

لورازپام ترجیح داده میشود.

که متابولیت حدواسط ندارند ،مانند

مصرف بنزودیازپین های کوتاه اثر

و موجب مسمومیت بها ایهن دارو گهردد ،کهه بها
عالیهههم دپرسهههیون تنفسهههی و کهههاهش سهههطح
سه ماهه ی اول بارداری ،ممکهن

 -خواب آلودگی و سستی

عوارض شایع:

هوشههیاری خههود را نشههان مههیدهههد .در ایههن
اسهههت موجهههب آنومهههالیههههای

 آتاکسی کونفیوژن -دیسآرتری

 دیپلوپیا و تاری دید -کاهش فشار خون

مادرزادی شهود .از مصهرف آن

بیماران ،از مصرف دیازپام اجتناب شود.

قرص لورازپام 9 2و  2میلیگرمی

 سرگیجهمشابه دیازپام به جز این کهه در

بار در روز

افههزایش :هههر یههک تهها  2هفتههه بههه

مشابه عوارض دیازپام

 :NNRTIsاطالعاتی منتشر نشده

دو بار در روز
افههزایش :هههر یههک تهها  2هفتههه بههه

میلیگرم

منع مصرفی ندارد.

صورت دوزهای منقسهم تها  7تها 2

مصرف همزمهان بها ریتونهاویر

میلیگرم

 :NRTIsاطالعاتی منتشر نشده

صورت دوزهای منقسم تها  2تها 3

:Protease Inhibitors
اطالعاتی منتشر نشده

حداکثر دوز 2 :میلیگرم روزانه

حداکثر دوز 3 :میلیگرم روزانه

مصرف لورازپام بدلیل خطر کم تداخل دارویهی
داده میشود.

1

با مهارکنندهههای پروتئهاز ،بهه دیازپهام تهرجیح

Diazepam
Lorazepam
2

قرص کلونازپام 9 9و  2میلیگرمی

نام دارو

میلیگرم

لورازپام ترجیح داده میشود.

که متابولیت حدواسط ندارند ،مانند

:Protease Inhibitors

 :NRTIsاطالعاتی منتشر نشده

آن استفاده شود.

میشود.

Clonazepam

1

مصههرف لورازپههام در ایههن مههوارد ،تههرجیح داده

بیمههاران از مصههرف کلونازپههام اجتنههاب شههود.

سطح هوشیاری خود را نشان مهیدههد .در ایهن

می گردد که با عالیم دپرسیون تنفسی و کهاهش

افزایش مییابد و مسمومیت بها ایهن دارو ظهاهر

صههورت معنههاداری سههطح خههونی کلونازپههام

در صورت مصرف همزمهان بها ریتونهاویر ،بهه

حداکثر دوز 6 :میلیگرم روزانه

صورت دوزهای منقسم تا دوز تها

خودداری شود و از داروی لورازپهام بهه جهای

مههیشههود .از مصههرف همزمههان ایههن دو دارو
مصرف بنزودیازپینهای کوتاه اثر

صورت دوزهای منقسهم تها  7تها 6

بار در روز

دو بار در روز

 3تا  7میلیگرم

افههزایش :هههر یههک تهها  2هفتههه بههه

افزایش :هر یک تا  2هفتهه روز بهه

سههطح خههونی (افههزایش یهها کههاهش) کلونازپههام

مشابه عوارض دیازپام

مشابه دیازپام

:NNRTIs

ضدرتروویرال

مصرف همزمان با  efavirenzمنجر به تغییرات

دوز شروع 0/5 :میلیگرم یک تها دو

 3و  7بالینی عفونت HIV
دوز شروع 0/5 :میلی گهرم یهک تها

دوز دارو در فرد بالغ

دوز دارو در سالمندان ،افراد با
بیماری طبی همراه یا مراحل بالینی

عوارض جانبی جدی و شایع

احتیاط

تداخالت دارویی اساسی با داروهای

دوز دارو در سالمندان ،افراد با

دوز دارو در فرد بالغ

نام دارو

بیماری طبی همراه یا مراحل بالینی

عوارض جانبی جدی و شایع

احتیاط

قهههرص کلردیازپوکسهههاید 5 9و 90

میلیگرمی

تداخالت دارویی اساسی با داروهای

میلیگرم در روز

 3و  7بالینی عفونت HIV

دوز شروع 5 :میلی گهرم یهک تها دو

بار در روز

افههزایش :هههر یههک تهها  2هفتههه ،بههه

صورت دوزهای منقسم تها دوز 30

قههههههرص بوسههههههپیرون  5و 90

میلیگرمی

بها داروههای دیگهری کهه سههطح
سهههههههههروتونین را بهههههههههاال

 :NNRTIsاطالعاتی منتشر نشده

ضدرتروویرال

دوز شروع 9 :تا  2میلیگرم یک تها

 7تا  6میلیگرم

بار در روز

مشابه عوارض دیازپام

دو بار در روز
افزایش :هر یک تا  2هفتهه روز بهه
صورت دوزهای منقسم تا دوز تها

دوز شهروع 90 :میلهیگهرم دو تها 3

:Protease Inhibitors
ممکن است سطح بوسهپیرون را افهزایش دهنهد.
مههیبرد(سهههحلقهههایههها ،لیتههیم،
 )SSRIs ،MAOIsبهههها احتیههههاط

مشابه عوارض دیازپام

 :NRTIsاطالعاتی منتشر نشده
:Protease Inhibitors
تداخل دارویی آن از نظر بالینی اهمیتی ندارد.

بار در روز

هر  3روز

حداکثر دوز 60 :میلیگرم

مصرف بنزودیازپین های کوتاه اثر
که متابولیت حدواسط ندارند ،مانند

دوز شروع 90 :میلی گهرم دو تها 3

افزایش :در صورت نیاز  5میلیگرم

لورازپام ترجیح داده میشود.
عوارض جدی :گزارش نشده

عوارض شایع:

میلیگرم هر  3روز

کاهش داده شود.

 -گیجی

در صورت مصهرف همزمهان ،دوز بوسهپیرون

 -خواب آلودگی

افههههزایش :در صههههورت نیههههاز 5

حداکثر دوز 60 :میلیگرم

ممکن است کمتر از بنزودیازپین هها

حداکثر دوز 75 :میلیگرم

برای درمان اضطراب مهؤثر باشهد،

 -تهوع و استفراغ

استفاده شود .

 -سردرد

ولی خطهر وابسهتگی بهه آن وجهود

ندارد.

 -عصبی شدن

Chlordiazepoxide

1
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اختالالت مصرف مواد و HIV

اختالالت مصرف مواد چیست؟
بر اساس دستورالعمل  ،DSM-IV-TRاختالالت ناشی از مصرف مواد را میتوان به سوء مصرف مواد و وابستگی بهه مهواد
(اعتیاد) تقسیم نمود .معیارهای تشخیصی این اختالالت در جدول  6آورده شده است.
جدول  - ۶اختالالت مصرف مواد

وابستگی به مواد (اعتیاد)

سوء مصرف مواد

الگویی ناسازگارانه از مصرف مهواد کهه منجهر بهه اخهتالل عملکهرد و یها الگویی ناسازگارانه از مصهرف مهواد کهه منجهر بهه
ناراحتی فرد شده و خود را با وجود حداقل سه مورد از عالیم زیر نشهان اختالل عملکرد و یا ناراحتی فرد شده و خهود را بهه
میدهد:

 پیدایش پدیدهی تحمل به مواد؛

 عالیم ترك و محرومیت با قطع یا کاهش مصرف مواد؛

 مصرف مواد اغلب به مقدار بیشتر و یا زمان طوالنیتری از مقدار یا
زمان پیشبینی شده؛

 تالشهای ناموفق در کاهش یا قطع مصرف؛
 صرف زمان زیاد برای تهیه ،مصرف و یا برطرف شدن اثرات ماده؛
 رها شدن فعالیتهای مهم شغلی ،اجتماعی و تفریحی؛

شکل یکی از عالیم زیر نشان میدهد:

 ناتوانی در بهرآورده نمهودن انتظهارات شهغلی،
تحصیلی و یا روابط خانوادگی؛

 مصرف در موقعیتهای خطرناك؛

 تداوم مصرف با وجود پیامدهای قانونی؛

 تداوم مصرف بها وجهود اخهتالل عملکهرد بهین
فردی و یا اجتماعی.

 ادامهی مصرف با وجود بروز مشکالت طبی و یا روانشناختی.

تحمل 9بدان معناست که به دنبال مصرف مکرر دوز معینی از یک ماده ،اثرات آن کم شده و فهرد بهرای دسهتیابی بهه اثهرات
قبلی به افزایش دوز ماده نیاز پیدا میکند .عالیم محرومیت 2به گروهی از عالیم که در هنگام کاهش و یها قطهع مصهرف یهک
ماده ایجاد میشوند ،گفته میشود .این عالیم ناراحتی قابل مالحظهای ایجهاد مهی کننهد و یها موجهب افهت عملکهرد شهغلی یها
اجتماعی میشوند.

ارتباط اختالالت مصرف مواد و HIV
اختالالت مصرف مواد از چند طریق با  HIV/AIDSمرتبطند و ابهتالی بهه ههر یهک بهر درمهان و مراقبهت دیگهری نیهز تهأثیر
می گذارد .پزشکانی که با درمان هر یک از این دو دسته اختالل سر و کار دارند ،باید درباره دیگری و تعامل ایهن دو اخهتالل
اطالعات کافی داشته باشند.

Tolerance
Withdrawal
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 -9تزریق مواد به عنوان یکی از راههای انتقال ویروس :چنانکه در فصول قبل تشریح شد ،خطر انتقال ویهروس از
طریق استفاده از سوزن مشترك ،خیلی زیاد است .به همین دلیل ،در جهان حدود  90درصد از موارد ابتال بهه HIV
از طریق استفاده از سرنگ مشترك در مصرفکنندگان تزریقی مواد رخ میدههد .ایهن رقهم در ایهران بهاالتر از 60
درصد است .بنابراین شاید بتوان گفت که در کشور ما مهمتهرین راه پیشهگیری از ایهدز ،جلهوگیری از اسهتفاده از
سرنگ مشترك در مصرف کنندگان تزریقی مواد است .عالوه بر این ،به دلیل همین عامل خطر است کهه در کشهور
ما اکثر افراد مبتال به  HIV/AIDSمصرفکنندهی مواد نیز هستند .این امر مراقبت و درمان  HIVرا پیچیدهتر کهرده
و عمالً بدون توجه به مسائل مرتبط با مصرف مواد ،مراقبت مؤثر از بیماران  HIVممکن نیست.
 -2رفتارهای پرخطر جنسی در مصرفكنندگان مواد به عنوان یکی دیگر از راههای انتقال ویروس :رفتار پرخطهر
جنسی به دالیل مختلف در مصرف کنندگان مواد نادر نیست .اول آنکهه مصهرف الکهل و مهواد محهرك ،بها کهاهش
مهارها و خواص تحریک کننده ،احتمال ارتباط جنسی را تحهت شهرایط پهیش بینهی نشهده و محافظهت نشهده بهاال
می برد .دوم آنکهه ،در بسهیاری از جوامهع ،رفتارههای پرخطهر ماننهد خشهونت ،مصهرف مهواد و روسهپیگری در
گروه های واحدی با هم همراه است و به دالیل مختلف ،وجود یکی احتمال دیگری را باال میبرد .سوم آنکه ،افرادی
که به دلیل اعتیاد انگیزهی خود را برای مراقبت از سالمتی خود از دست میدهند ،اهمیتهی بهه اسهتفاده از وسهایل
پیشگیری در ارتباط جنسی نمیدهند .بنابراین ،برای پیشگیری از بروز  HIVدر مصرفکنندگان مواد ،و ههمچنهین
پیشگیری از ابتالی شریک جنسی افراد مبتال به  HIVتوجه به کاهش این رفتار ،اهمیت کلیدی دارد.
 -3تأثیر مصرف مواد و اعتیاد بر پایبندی به مراقبت و درمان  :HIVپایبنهدی بهه درمهان  HIVدر مصهرفکننهدگان
مواد به دالیل مختلف ،کم است .اول به این دلیل که اعتیاد موجب میشود که توجه فرد به سالمتی خود کاهش یابد
و به جای آن اولویت بیشتری به مصهرف مهواد قائهل باشهد .دوم آنکهه ،بسهیاری از افهراد معتهاد مبهتال بهه ،HIV
حمایتهای خانوادگی و اجتماعی خود را از دست میدهند و این امر موجب میشود تا از کمکهای الزم که بیمهار
برای مراقبت و درمان  HIVخود الزم دارد ،برخوردار نباشند .سوم آنکه ،حتی در مواقعی که درمهان  HIVرایگهان
ارائه میشود ،پایبندی به درمان مستلزم هزینههایی مانند رفت و آمد ،بهبود تغذیه ،انجام آزمایشها ،دریافت سایر
درمانها برای اعتیاد ،سل و هپاتیت و سایر هزینههاست که در بسیاری از موارد تأمین آنها برای معتادان دشهوار
است .هم چنین ،استیگمای همراه با مصرف مهواد ،در کهاهش پهذیرش کهادر درمهان بهیتهأثیر نیسهت .بسهیاری از
درمانگران معتقدند شروع درمان با داروهای ضدرتروویروس برای فردی که مواد مصرف میکند موجب میشود
تا به دلیل پایبندی کم به درمان ،احتمال بروز مقاومت دارویی افزایش یابد .همچنهین ،بودجههای کهه بهرای ارائههی
داروهای گران قیمت  ARTبه معتادان صرف میشود ،به هدر میرود.
 -7تأثیر مواد بر پیشرفت بیماری در  :HIVمواد افیونی به عنوان یک عامل جهانبی در پیشهرفت ایمونوپهاتوژنز HIV
شناخته شدهاند .مورفین موجب افزایش آسیب پذیری سلولهای ایمنی به  HIVمیشود و افهزایش تکثیهر ویهروس
 HIVدر ماکروفاژها ،لنفوسیتهای  Tو انواع سلولهای مغزی میشود .متآمفتامین نیز تأثیرات مشابهی دارد.
 -5تداخل داروهای به كار رفته در دو بیماری با یکدیگر :برخی از داروهای ضدرتروویروسی موجب افزایش سطح
متادون و برخی موجب کاهش سطح آن می شوند .متادون خود موجهب کهاهش جهذب داروههای ضدویروسهی از
دستگاه گوارش میشود.
 -6وجــود عفونــت همزمــان بــه خصــوت بــا هپاتیــت  Cدر مصــرفكننــدگان مــواد :عفونههت بهها هپاتیههت  Cدر
مصرفکنندگان تزریقی مواد بسیار شایع است و مهمترین راه انتقال آن ،وسایل تزریق مشترك میباشد .این امهر
موجب شده است تا وقوع عفونت همزمان  HIVو  HCVنیز در مصرفکنندگان تزریقی شایع باشهد .مطالعههای در
ایران نشان داد که بیش از  20درصد از معتادان تزریقی آلوده به  ،HIVمبتال به عفونت  HCVنیهز مهیباشهند .ایهن
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امر موجب پیچیدهتر شدن درمان هر دو بیماری میشود .عفونت همزمان با  HCVموجهب اخهتالل بیشهتر عملکهرد
ایمنی و تولید سیتوکین شده ،تکثیر هر دو ویروس را تشدید کهرده و موجهب کهاهش بیشهتر تعهداد سهلولههای T
میشود .داروهای  ARTنیز میتوانند با افزایش تجمعی مسمومیت کبدی موجب تشدید فیبروز کبد شوند.
عوامل فوق گرچه موجب میشود که نیاز معتادان به مراقبتهای جدیتر افزایش یابد ،لیکن همچنین موجب شده است تها در
بسیاری از جوامع ،مصرفکنندگان مواد حداقل مراقبت های الزم را دریافت نکرده و در صهورت نیهاز از دریافهت داروههای
ضدرتروویروس منع شوند .سه دسته شواهد زیر از جمله شواهدی هستند که نشهان دادهانهد اعمهال چنهین ممنوعیهتههایی
خطاست:
 مطالعات جدید نشان دادهاند که با استراتژیهای مؤثر میتوان پایبندی مصرفکنندگان مواد به درمان را افهزایش
داد و مصرف مواد به تنهایی نباید به عنوان محدود کننده برای دریافت داروهای ضدرتروویروس قلمداد شود.
 بررسی هزینه اثربخشی مداخالت نشان دادهاند که در مناطقی که اپیدمی  HIVدر مصرفکننهدگان تزریقهی مهواد
وجود دارد ،هزینهی تحت پوشش قرار دادن آنها در درمان  ،ARTموجب کاهش هفهت برابهری سهایر هزینههههای
اجتماعی و پزشکی میگردد.

 مطالعات بزرگی نشان داده اند که بروز مقاومت دارویی در مصرفکنندگان تزریقی مواد به ههیچ وجهه بیشهتر از
بروز آن در سایر گروههای مبتال به  HIVنیست.

 از آنجا که بسیاری از مصرفکنندگان تزریقی مواد ،تزریق پرخطر و رفتارهای پرخطر جنسی دارند ،شناسایی به
موقع ابتال به  HIVدر آنان و شروع  ARTموجب مهار  RNAویروس شده و میتواند خطهر ابهتالی دیگهران را 15
درصد کاهش دهد.
 پس از شروع مراقبت و درمان  ،HIVدر موارد بسیاری ،مصرف تزریقی مهواد ،مصهرف الکهل و مهواد ،و روابهط
محافظت نشدهی جنسی کاهش مییابد.

این مطالعات موجب شد تا سازمان بهداشت جهانی پروتکلی را به چاپ برساند و در آن به صراحت اعهالم نمایهد کهه حتـی
تزریق فعاالنه مواد نیز نباید مالكی برای خروج فرد از درمان باشد و هم چنین نباید شروع درمان  ARTرا مشروط بـه
شروع درمان اعتیاد كرد.

درمان اعتیاد
اعتیاد (وابستگی به مواد) یک بیماری مزمن و عودکننده است؛ از این رو درمان آن یک فرآیند طوالنی است .درمان اعتیاد بهه
مواد افیونی (اپیوئیدها) به چند دسته درمانهای دارویی و غیردارویی تقسیم میشود .رایجترین درمانها عبارتند از:
 -9سمزدایی و به دنبال آن ،مراقبتهای پیشگیری از عود؛
 -2استفاده از داروهای جایگزین9؛
 -3شرکت در گروههای خودیاری.

)Opioid Substitution Treatment (OST
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انتخاب نوع درمان به عوامل مختلفی بستگی دارد .لیکن ،در مورد مصرفکنندگان مواد اپیوئیدی که مبتال بهه  HIVهسهتند و
سمزدایی برای ایشان استرس و دشواری بیشتری داشته و عود مصرف موجب کاهش امکان ادامهی مراقبت و درمان HIV
میشود ،استفاده از داروهای جایگزین مانند متادون و بوپرنورفین توصیه میشود .در صورتی که بیمار بتوانهد از عههدهی
مخارج درمان جایگزین طوالنی با بوپرنورفین برآید ،به نظر میرسد این دارو به دلیل تداخل دارویی محدودتر بها داروههای
 ARTدر درازمدت مطلوبتر باشد؛ در غیر این صورت درمان نگهدارنده با متادون اولویت دارد .کادر درمان به طور مهداوم
باید بیمار را به شروع درمان اعتیاد و یا باقی ماندن در درمان اعتیاد تشویق و ترغیب نمایند .پزشک مسئول درمهان اعتیهاد
باید به طور مداوم با پزشک مسئول مراقبت از  HIVبیمار در تماس باشد ،و هر نوع تغییر در پایبندی بیمار بهه ههر دو نهوع
درمان و تغییر در داروهای تجویز شده و بروز هر نوع بیماری یا مشکل دیگر را به یکدیگر اطالع دهند.

تداخالت با داروهای ART
متادون و بوپرنورفین نیز مانند بسیاری از داروههای ( ARTشهامل  NNTRIsو  )PIsتوسهط آنهزیمههای سهیتوکروم P450
متابولیزه می شوند .افاویرنز و نهویراپین القاءکننهدهی آنهزیمههای سهیتوکروم  P450هسهتند و نلفینهاویر مهارکننهدهی ایهن
آنزیمهاست .برخی از تداخالت دارویی مهم در زیر تشریح شدهاند:
 مهمترین تداخل دارویی مربوط به اثر  ARTsبر تشدید متابولیسم متادون است کهه موجهب کهاهش سهطح سهرمی
متادون شده ،عالیم محرومیت از متادون را ایجاد می کند .بهه ویهژه ،بیمهارانی کهه بهرای ایشهان افهاویرنز شهروع
میشود باید به دقت از نظر بروز عالیم محرومیت پایش شوند .به طهور متوسهط الزم مهیشهود دوز متهادون در
ایشان  50درصد افزایش یابد .نویراپین نیز به میزان کمتری موجب افزایش متابولیسم متادون میشود .بایهد دقهت
شود که بروز عالیم محرومیت متادون می تواند با خطر افزایش وسوسه و اشتیاق بهه مصهرف مهواد اپیوئیهدی و
عود اعتیاد همراه شود .همچنین ،وقتی افاویرنز و نویراپین قطع شوند ،احتمال بروز مسمویت بها متهادون افهزایش
مییابد و با کنترل عالیم بالینی در صورت نیاز دوز آنها را باید کاهش یابد.

 متادون ،موجب کاهش تحرك دستگاه گوارش شده ،جذب برخی داروها به ویژه استاوودین را کاهش میدهد.
 متادون میتواند سطح پالسمایی زیدوودین را باال برده و عوارض دارویی آن را افزایش دهد.
 در مورد بوپرنورفین ،تداخالت دارویی مهم آن با داروهای  ARTنادر است.

در مورد تداخل دارویی مواد غیرقانونی باید دانست که تداخل دارویی هروئین ،مورفین و کدئین بها داروههای  ARTگهزارش
نشده است .نلفیناویر متابولیسم حشیش را کاهش داده و موجب مسمومیت ناشی از حشهیش مهیشهود .ریتونهاویر موجهب
مهار متابولیسم اکستازی و آمفتامینها میشود و مواردی از مرگ ناشی از مسمومیت آنها گزارش شده است.
همچنین ،مصرف مزمن الکل ،کارکرد سیستم ایمنی را مختل میکند .مصرف مزمن الکل همراه با نویراپین خطر آسیب کبدی
و مصرف آن همراه با دیدانوزین خطر آسیب پانکراس را افزایش می دهد.
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