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مقدمه :با افزایش تعداد عوامل درمانی مؤثر ،مانیا همچنان یک مشکل چالش برانگیز برای سیستمهای بهداشتی درمانی باقی مانده
است .این مطالعه مقایسه اثر درمانی ریسپریدون و آریپپرازول در ترکیب با والپروات سدیم در بیماران دو قطبی مانیای حاد یا با دوره
مختلط بستری شده در بیمارستان روانپزشکی رازی تهران میباشد.
روش کار :این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور در دو گروه  54نفره ( 62-11سال) بیماران مبتال به اختالل
دوقطبی نوع یک در دوره مانیا یا مختلط ،انجام شد .بیماران به طور تصادفی ،در دو گروه دریافت کننده آریپیپرازول و ریسپریدون در
ترکیب با والپروات سدیم قرار گرفتند و پاسخ درمانی با مقیاس یانگ و میزان افزایش وزن در هفته  3و  6ارزیابی شد دادهها با استفاده
از آزمونهای کای -دو ،تی زوجی و تحلیل کوواریانس و اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :شرکت کنندگان از نظر مشخصات دموگرافیک تفاوت معناداری نداشتند ارزیابی پاسخ درمانی بعد از هفتههای  3و ( 6کاهش
 24درصدی در مقیاس یانگ) در هر دو گروه اختالف معنی داری بین دو ترکیب درمانی را نشان نداد ترکیب والپرات سدیم و
ریسپریدون افزایش وزن بیشتری را در پایان هفته  6نسبت به ترکیب والپرات و آرپیپرازول نشان داد (.)P > 4/441
نتیجه گیری :بر اساس نتایج این مطالعه ترکیبهای دارویی ذکر شده در اختالل دو قطبی نوع یک با دوره مانیا یا مختلط مؤثر و
دارای اثر درمانی مشابهی بود و به طوری که هر دو درمان مؤثر و قابل استفاده است .لیکن با توجه به افزایش وزن کمتر ترکیب والپروات
و آریپیپرازول در بیماران مستعد افزایش وزن ،به این ترکیب به عنوان درمانی مناسب ،کم ضررتر و موثرتر توصیه میشود.
واژگان کلیدی :اختالل دوقطبی ،آریپیپرازول ،ریسپریدون ،درمان ترکیبی ،والپروات
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
اختالل دوقطبی نوع  ،IIنیازمند تجربه حداقل یک دوره افسردگی
اساسی و حداقل یک دوره هیپومانیا در طول عمر میباشد که از یک
وضعیت خفیف اختالل دو قطبی نوع  Iطوالنیتر نبوده و عمدتاً بیشتر
زمان این بیماران در وضعیت افسردگی میگذرد؛ بی ثباتی خلق افراد
مبتال به اختالل دوقطبی نوع  IIبطور معمول با نقص جدی در فعالیتها
و عملکرد اجتماعی همراه است ( )1وضعیتهای مختلط شایع بوده و
تظاهرات شدید اختالل دوقطبی میباشد که با افزایش خطر خودکشی،
سایکوز ،اختالل همراه با مصرف مواد و سر سختی در درمان مرتبط
هستند ( .)5اختالالت روانپزشکی با افزایش میزان مرگ و میر همراه

هستند ( )3و بدون درمان طوالنی مدت مناسب ،اختالل دو قطبی با
میزان باالیی از مرگ و میر همراه است ( )4اگرچه درمان مؤثر دورههای
خلقی حاد در اختالالت دوقطبی مهم است ،پیشگیری و به تأخیر
انداختن پیامدهای دورههای خلقی ،از اهداف درمانی میباشد ()2 ,4
که سبب بهره مندی بیمار از کیفیت زندگی و عملکرد مطلوب میشود
( .)4با افزایش تعداد عوامل درمانی مؤثر ،مانیا همچنان یک مشکل
چالش برانگیز برای سیستمهای بهداشتی درمانی باقی مانده است ()6
در امریکا طول زمان بستری برای مانیای حاد کمتر از  2روز است اما
بیشتر بیماران برای زمان بیشتری عالمت دار میمانند حتی تحت
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بیماران بر پایه مالکهای تشخیصی متن تجدید نظر شده چهارمین
ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی (DSM-IV-
TR: Diagnostic and Statistical Manual of Mental
 )Disorders, Fourth Edition- Text Revisionتوسط
روانپزشک ،واجد تشخیص اختالل دوقطبی بودند و پس از کسب رضایت
کتبی از قیم بیمار برای شرکت در پژوهش ،ضمن توضیح روش و هدف
اجرا ،و همچنین با ذکر اینکه در هر زمان از پژوهش که مایل باشند با
وجود بستری بودن میتوانند بیمار خود را از مطالعه خارج سازند ،با در
نظر گرفتن معیارهای ورود ،وارد مطالعه شدند .معیارهای ورود به
مطالعه عبارت بودند از :سن  11-62سال ،دارا بودن تشخیص اختالل
دو قطبی نوع یک با دوره مانیا یا مختلط و نمره مقیاس مانیای یانگ
( )YMRS: Yang Mania Rating Scaleبیشتر یا مساوی ،17
عدم تشخیصهای اسکیزوفرنیا ،روان آشفتگی ،بی اشتهایی عصبی،
پرخوری عصبی ،اوتیسم ،سوء مصرف مواد (حداقل سه ماه قبل) ،عقب
ماندگی ذهنی ،عدم سابقه بستری در بیمارستان روانپزشکی در سه ماه
گذشته ،عدم وجود سابقه تشنج ،عدم دریافت داروهای ضد مانیا از دو
هفته پیش از مطالعه و یا در حین مطالعه و عدم دریافت شوک درمانی
از  6ماه قبل .معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :عدم تمایل
برای مشارکت در ادامه پژوهش ،عوارض شدید دارویی ،مصرف داروها و
مواد روان گردان در زمان اجرای پژوهش در ابتدای مطالعه برای همه
بیماران معاینه فیزیکی و نورولوژیکی ،نوار قلب ،ارزیابیهای آزمایشگاهی
انجام شد و تمام این ارزیابیها در پایان دوره درمان مجدداً به عمل آمد.
بر اساس مطالعات انجام شده و طبق فرمول کوهن با در نظر گیری
ضریب اطمینان  12درصدی و توان آزمون  14درصدی و نیز میزان
بهبودی معادل  3/2واحد و واریانس معادل با  14/5واحد در نمره یانگ
حجم نمونهای برابر با  54نفر در هر گروه برآورد شد ( )11بیماران ،به
طور تصادفی ،به دو گروه مصرف کننده آریپیپرازول و ریسپریدون در
ترکیب با والپروات تقسیم شدند و پژوهشگر ،از گروهبندی بیماران
بیاطالع بود .در یک گروه ،بیماران جهت درمان مانیای حاد یا مختلط
 12میلی گرم بر کیلوگرم والپروات سدیم به همراه  34میلیگرم
آریپیپرازول روزانه و در گروه دیگر  12میلی گرم بر کیلوگرم والپروات
سدیم به همراه  6میلیگرم ریسپریدون دریافت کردند .دوز داروها بر
اساس مقاالت معتبر مرور شده در بخش بررسی متون و همچنین کتاب
منبع دستیاران روانپزشکی انتخاب شده است ( )51-11بیماران به
صورت هفتگی ،به وسیله دستیار روانپزشکی ویزیت شدند و در بدو
مراجعه و سپس در هفتهها  3و  ،6پاسخ به درمان با ابزار YMRS
بررسی شدند .در هر ویزیت بیماران در مصاحبه از نظر تحمل دارویی،
و عالئم عوارض دارویی بررسی شدند .در صورت بروز عوارض دارویی در
هر مرحله مخصوصاً مرحله افزایش دوز با برخورد علمی از بیمار حمایت
شد.
در زمان انجام مطالعه (بعد از رساندن به دوز حداکثر روز) ،جمعآوری
دادهها با استفاده از  YMRSانجام شد ( )55ابزار سنجش مانیای یانگ
( )YMRSشامل  11آیتم است که در چهار سطح نمره گذاری
میشود ،این یازده مورد شامل :خلق افزایش یافته ،فعالیت حرکتی و
انرژی یافته ،وضعیت تمایل جنسی ،خواب ،تحریک پذیری ،میزان و
مقدار تکلم ،اختالل زبان و تفکر ،محتوای فکر ،رفتار مخرب و
پرخاشگرانه ،ظاهر و بینش میباشد .و معیار سطح بندی شدت در هر

شرایطی از درمان ویژه ،طول میانه اپیزودهای مانیک حدود  14هفته
است ( .)6شیوع مادام العمر اختالل دو قطبی نوع یک به  5/4درصد
میرسد و متوسط بروز ساالنه آن  %1باشد ( .)7شیوع اختالالت خلقی
در ایران  %4/51و اختالل دوقطبی  %4/16میباشد ( )1حدود %44
بیمارانی که به درمان اولیه پاسخ دادهاند در طی یک سال عود کردهاند
( .)4دورههای اولیه مانیا ،عودهای بعدی به سمت مانیک یا دورههای
مختلط را پیش بینی میکند ،و هر دوره اضافی ،خطری برای عود
میباشد ( .)4طبق بررسیها و ارزیابی مطالعات ،هزینه مستقیم ساالنه
اختالل دوقطبی نوع یک ،در اروپا و آمریکا ما بین  2تا  14درصد درآمد
ساالنه یک خانوار را شامل میشود که این موضوع در ایران با در نظر
گرفتن متوسط درامد ساالنه خانوار ایرانی در سال  11حدود ده درصد
درامد خانوار را شامل میشود ( )1یافتههای مطالعات اخیر با تصویری
روشن از انگ بدنامی نشان میدهد که این بیماری چگونه میتواند به
عنوان مسئلهای جدی در بیماران اختالل دو قطبی مطرح باشد و آنها
را از زندگی عادی محروم سازد (.)14
با توجه به شیوع ،سیر بیماری ،تحمیل هزینه و انگ بدنامی ناشی از
اختالل دو قطبی ،درمان مناسب و پیشگیری از عود ضروری به نظر
میرسد ( .)11در حال حاضر خط اول درمانی در بیماران مانیا آنتی
سایکوتیک های آتیپیک میباشد که از وسیعترین داروهای کاربردی در
درمان اختالالت خلقی به شمار میآیند ( )4که شامل یک داروی تثبیت
کننده خلق (لیتیوم ،سدیم والپروات و کاربامازپین) همراه آنتی
سایکوتیکهای آتیپیک است .مطالعات نشان میدهد که این برخورد
بالینی ،سبب آغاز سریعتر اثر درمانی و فروکش بیشتر و پاسخ درمانی
بیشتر ( 64تا  14درصد) در مقایسه با تثبیت کننده خلق به تنهایی
( 24درصد) یا آنتی سایکوتیک به تنهایی ( 24درصد) میشود ()11
قبالً مؤثر بودن تثبیت کنندههای خلق با االنزاپین ،ریسپریدون و
کوتیاپین نشان داده است ( .)14-15همچنین درمان با آریپیپرازول در
بیماران مانیا با گروه کنترل پالسبو ( ،)6و ریسپریدون با والپرات سدیم
و پالسبو در بیماران  3-7سال با اختالل دوقطبی نوع یک انجام شده
است ( )12با توجه به استفاده فراوان و معمول ریسپریدون در
بیمارستانهای روانپزشکی در ایران و با در نظر گرفتن مستندات مربوط
به پروفایل عوارض دارویی اریپیپرازول که مشکالت متابولیک و هورمونی
کمتری ایجاد میکند ( )17 ,16و از آنجا که هیچ کارآزمایی بالینی
جهت مقایسه آنتی سایکوتیک های آریپیپرازول و ریسپریدون در
ترکیب با والپروات وجود ندارد این مطالعه با هدف مقا یسه اثر درمانی
ترکیب والپروات با ریسپریدون و والپروات با اریپیپرازول در تهیه
راهنمای بالینی در درمان در بیماران اختالل دو قطبی با دوره مانیا
انجام شده است.

روش کار
پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی دو سو کور تصادفی میباشد .و
در طول  6هفته در بیماران مبتال به اختالل دوقطبی نوع یک که در
دوره مانیا یا مختلط بوده و در بخشهای فعال بیمارستان روانپزشکی
رازی تهران در سال  1314بستری بودند انجام شد .این تحقیق در مرکز
شماره
با
ایران
بالینی
کارآزماییهای
ثبت
 IRCT201510222166N2ثبت شده و از کمیته اخالق مرکز
تحقیقات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مجوز اجرا گرفته است.
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گیری مکرر میباشد .آنالیز با کمک نرم افزار  SPSSویرایش  54انجام
شد.

یک از موارد از صفر تا چهار و در بعضی موارد از صفر تا  1درجه بندی
شدهاند ( .)53در این مطالعه از معیار چهارسطحی برای شدت آیتمها
استفاده شد .دامنه تغییرات سطح هر آیتم بین  4/41تا  4/12میباشد
این آزمون ،توانایی افتراق اختالل دوقطبی را از اختالل بیش فعالی نقص
توجه داشته و تا حدی نسبت به درمان با داروهای تثبیت کننده خلق
حساس است ( )54این ابزار بر پایه گزارش بیمار در مورد وضعیت 41
ساعت گذشته نمرهدهی میشود و اطالعات تکمیلی بر پایه مشاهدات
حین مصاحبه توسط دستیار روانپزشکی ،به دست میآید .بهبودی به
صورت کاهش  %24در نمره بدست آمده از مقیاس  YMRSدر مقایسه
با نمره اولیه تعریف میشود ( .)6روایی و پایایی ابزار یانگ در ایران ،به
وسیله آقای دکتر برکتین ،اثبات شده است .مطابق پژوهش برکتین ،این
مقیاس حساسیت  %11/4و ویژگی  %11/4دارد و بر این اساس ،مقیاس
یانگ ابزاری معتبر با روایی  ،%14حساسیت و ویژگی قابل قبول بوده و
قابلیت کاربرد در کارهای بالینی و پژوهشی دارد ( .)52توصیف دادهها
شامل گزارش جدول توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار ،و تحلیل
دادهها شامل آزمون کای -دو ،تی زوجی ،تحلیل کوواریانس و اندازه

یافتهها
از  44مشارکت کننده مرد که وارد مطالعه شدند نهایتاً  36بیمار مراحل
کامل کارآزمایی را به پایان رساندند ( 1مرد و  1زن در هر گروه درمانی
قرار گرفتند) .در گروه آریپیپرازول با والپروات یک مورد (یک زن) به
علت تغییر تشخیصی (به اسکیزوافکتیو) و مورد دیگر به علت عدم
همکاری (یک مرد) در پیگیری هفته  ،6از مطالعه خارج شدند .در گروه
ریسپریدون با والپروات دو مورد از بیماران به علت عوارض خارج هرمی
نتوانستند کارآزمایی را به پایان برسانند (یک زن و یک مرد) .بیماران
در محدوده سنی  11تا  62سال بودند در هر گروه درمانی و همچنین
در کل بیماران در دو رده سنی تقسیم شدند که  54نفر ( 66درصد)
کمتر یا مساوی  44سال داشتند و  15نفر ( 36درصد) نیز باالی 44
سال بودند .و از نظر جنسیت هر دو گروه توزیع برابری داشتند .اکثر
بیماران در هر دو گروه مجرد بودهاند و تفاوت معنی دار آماری بین دو
گروه از نظر وضعیت تأهل مشاهده نشد.

جدول  :1مقایسه ویژگیهای جمعیت شناختی ،و میانگین و انحراف معیار در دو گروه ترکیب درمانی -قبل از مداخله
متغیر

ریسپریدون+والپروات (درصد) تعداد

آریپیپرازول+والپروات (درصد) تعداد

سطح معناداری
4/414

سن
 ≥44سن (سال)
 <44سن (سال)
سن (سال)

(13 )75/5
(2 )57/1

(11 )61/1
(7 )31/1

37/13 ± 7/75

44/31 ± 13/52

4/111

(1)52
(1)52

(1 )52
(1 )52

4/352

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
متارکه

(7 )31/1
(4 )55/4
(7 )31/1

(1 )24
(6 )33/4
(3 )16/6

(5 )11/1
(13 )75/5

(4 )55/5
(15 )66/7

4/636

4/127

شماره بستری
بستری اول
بستری چندم
وزن (کیلوگرم)
YMRS
والپروات (میلیگرم)

*

*

وضعیت اشتغال
شاغل
بیکار

#

4/21

جنسیت
مرد
زن

*

(1 )44/2
(14 )22/2

(4 )55/5
(14 )77/1
¥

75/7 ± 11/71

¥

¥

66/3 ± 11/67
34/7 ± 4/14

*

114/44 ± 171/72

36/1 ± 3/74
¥

¥

1473/33 ± 562/74

4/551
4/377
¥

4/345

#
#
#

* :بر اساس آزمون کای-اسکور
 :#بر اساس آزمون تی -مستقل
 :¥میانگین و انحراف معیار
نظر آماری تفاوتی باهم نداشتند )P > 4/42( .در هر دو گروه تعداد و
درصد مجردها ،متارکه و بیکار بیشتر است .میانگین و انحراف معیار

نتایج جدول  1نشان میدهد که فراوانی بیماران از نظر وضعیت تأهل،
داشتن شغل ،نوبت بستری و محدوده سنی در هر دو گروه مطالعه از
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سنی در گروه آریپیپرازول با والپروات ( )37/13 ± 7/75و در گروه
والپروات با ریسپریدون ( )44/31 ± 13/52نشان داد که اگر چه متوسط
سن در گروه ریسپریدون کمی باالتر است ولی اختالف معناداری بین
دو گروه مشاهده نمیشود ( .)P = 4/111و همچنین میانگین و انحراف
معیار وزن در گروه آریپیپرازول با والپروات ( )66/3 ± 11/67و در گروه
ریسپریدون با والپروات ( )75/7 ± 11/71نشان داد که میانگین وزن در
گروه ریسپریدون بیشتر است ولی از نظر آماری تفاوت معنی داری
نداشتند ( .)P = 4/551میانگین و انحراف معیار نمره مقیاس یانگ در
ابتدای مطالعه در گروه آریپیپرازول با والپروات  34/7 ± 4/14و در گروه
ریسپریدون با والپروات  36/1 ± 3/74بود که تفاوت معنی داری از نظر
آماری نشان نداد ( .)P = 4/377میانگین و انحراف معیار دوز والپروات
بر اساس میلی گرم در گروه آریپیپرازول  114/44 ± 171/72و در گروه
ریسپریدون  1473/33 ± 562/74بود که از نظر آماری ()P = 4/345
تفاوت معناداری بین دو گروه وجود نداشت .همانطور که تصویر  1نشان
میدهد نمره یانگ بیماران در این مطالعه ،به عنوان متغیر اصلی در

ارزیابی دو گروه ترکیب درمانی مورد استفاده قرار گرفت .و پاسخ درمانی
به صورت کاهش  24درصدی در نمره یانگ محاسبه شد .در هر دو گروه
در هفتههای  3و  144 ،6درصد بیماران پاسخ درمانی را نشان دادند.
در تحلیل واری انس با آزمون تکرار مشاهدات که در آن روند کاهشی
نمره یانگ در هفته  3و  6با متوسط قبل از مداخله ،به صورت نقطه به
نقطه انجام شد اگرچه روند کاهش در گروه آریپیپرازول بیشتر از گروه
ریسپریدون بود ولی از نظر آماری بین دو گروه تفاوت معنی داری دیده
نشد (( P)= 4/411تصویر .)1
تصویر  5نشان میدهد که میزان افزایش وزن در گروهها به عنوان متغیر
ثانویه در ابتدای درمان و در هفتههای  3و  6اندازه گیری شد .در این
نمودار افزایش وزن در هفتههای  3و  6در مقایسه با قبل از مداخله با
استفاده از تحلیل واریانس با آزمون تکرار مشاهدات نشان داده شده
است .بر این اساس روند افزایش وزن در گروه آریپیپرازول با والپروات
کمتر از گروه ریسپریدون با والپروات میباشد .که این تفاوت از نظر
آماری معنی دار بود (.)P > 4/441
80

36.9
34.7
6.9
5.7

10.3
9.3

40

نمره یانگ

60

20
0

هفته سوم
هفته ششم
زمان
میانگین ریسپریدون
میانگین آریپیپرازول

قبل از مداخله

تصویر  :1مقایسه روند کاهشی نمره یانگ بیماران در گروههای درمانی آریپیپرازول و ریسپریدون در زمانهای مورد بررسی
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تصویر  :2مقایسه روند افزایش وزن بیماران در گروههای درمانی آریپیپرازول و ریسپریدون در زمانهای مورد بررسی

بحث
هفتههای  3و  6درمان استفاده شد .نتایج نشان دادند که هر دو ترکیب
اثر بخشی کامل و کافی در درمان دوره حاد مانیا یا مختلط در هفتههای
 3و  6دارند .پاسخ دهی و اثربخشی این دو ترکیب در پژوهش حاضر
در راستای سایر مطالعات ،مفید بودن ترکیب تثبیت کننده خلق با آنتی
سایکوتیک های آتیپیک را نشان میدهد مطالعه توهن در سال 5445
اثربخشی ترکیب االنزاپین با والپروات را نشان داد ( )14همچنین ساکس

استفاده از ترکیب درمانی تثبیت کننده خلق و آنتی سایکوتیک برای
بیماران دو قطبی بسیار شایعتر از تثبیت کننده خلق یا آنتی سایکوتیک
به تنهایی است .اما جهت تهیه راهنمای بالینی و تعیین اولویت ترکیبها
به کارآزمایی های بیشتری از این دست نیاز است ( .)51پژوهش حاضر
با هدف مقایسه اثر بخشی ترکیب والپروات با ریسپریدون و والپروات با
آریپیپرازول انجام شد و در آن از مقیاس یانگ برای پاسخ دهی در
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نبودهاند .دوز اریپیپرازول نیز ،میتواند در این تفاوت مؤثر باشد و
درنهایت اینکه نوع تغذیه بیماران در بیمارستانهای ایران (رازی) از نظر
فرهنگی و مقدار کالری متفاوت از مطالعات مشابه میباشد.
هیچ مطالعه کارآزمایی مشابه و سر به سر با دو ترکیب درمانی مطالعه
حاضر در جستجوهای مقاالت مرتبط یافت نشد .به نظر میرسد پژوهش
حاضر اولین کارازمایی است که در مقایسه این دو ترکیب درمانی انجام
شده است .هر چند مقایسه منوتراپی بین آریپیپرازول و ریسپریدون
بدون والپروات مطالعه شده است که آخرین آن توسط رضایات و
همکاران در ایران انجام شده و در آن آریپیپرازول کامالً برتر و موثرتر از
ریسپریدون بوده است ( )57با توجه به اینکه در پژوهش حاضر هر دو
گروه ترکیب درمانی از نظر پاسخ درمانی تأثیر برابری را نشان دادند.
توجه به پروفایل عوارض دارویی در گروهها جهت مناسبتر دانستن
استفاده از آن ترکیب ارزشمند است مستندات نشان میدهند که بین
آنتی سایکوتیک های آتیپیک ،آریپیپرازول کمترین خواب آلودگی و
کمترین تأثیر متابولیک را دارد ( )11همچنین آریپیپرازول نه تنها
پروالکتین را افزایش نمیدهد بلکه حتی در درمان و کاهش پروالکتین
مؤثر است ( )51و در این مطالعه مشخص شد که آریپیپرازول کمتر
افزایش وزن را میدهد .همه این تفاوتها بین آریپیپرازول و ریسپریدون
میتواند به فارموکوکینیتیک این دو دارو مربوط شود جایی که
آریپیپرازول تنها آنتی سایکوتیک با خاصیت اگونیست نسبی به
رسپتورهای  D2و  5HT1Aمیباشد در صورتیکه ریسپریدون نسبت
به این دو رسپتور میل ترکیبی زیاد با خاصیت آنتاگونیستی دارد (,34
 .)31از محدودیتهای این پژوهش استفاده از دوزهای ثابت به جای
دوز انعطاف پذیر همچنین استفاده از پروپرانولول و بنزودیازپین ها در
کنترل عوارض که میتواند مؤثر در درمان مانیا و متغیر یانگ باشد،
است.

در سال  5445و یاتام در سال  5443اثر بخشی ریسپریدون با والپروات
را ثابت کردند ( )56 ,13و در ادامه چنگاپا و همکارنشان ترکیب والپروات
و کویتیاپین را مؤثر دانستند ( )15در مطالعه ویتا در سال  5441به
یک گروه شرکت کننده در مطالعه آریپیپرازول با لیتیم یا والپروات و به
گروه دیگر لیتیم یا والپروات با دارو نما داده شد ،تمام مشارکت کنندگان
به درمان معمول با تثبیت کنندههای تنها ،پاسخ کمتر از  52درصد
نشان داده و مقیانس یانگ آنها همچنان بیشتر از  16بود .متوسط کاهش
مقیانس یانگ در پایان  6هفته نسبت به متوسط قبل از مداخله -13/3
و متوسط افزایش وزن در  6هفته  224گرم بوده است ( )17مطالعه
حاضر از نظر زمان مطالعه با مطالعه ویتا مطابقت دارد .دوز آریپیپرازول
در مطالعه حاضر  34میلی گرم ثابت بوده و دوز والپروات  12میلی گرم
بر کیلوگرم لحاظ شد .متوسط کاهش مقیاس یانگ در پایان  6هفته
 -51و متوسط افزایش وزن در همین مدت  1744گرم بوده است .تفاوت
متوسط کاهش یانگ میتواند مربوط به این باشد که در مطالعه ویتا
ابتدا بیماران در معرض داروی تثبیت کننده به تنهایی بودهاند که منجر
به کاهش اولیه در مقیاس یانگ شده است (کاهشی در حدود 1 – 52
درصد) .همچنین تفاوت در متوسط افزایش وزن میتواند مربوط به نوع
تثبیت کننده همراه باشد که در مطالعه ویتا همگی والپروات سدیم
نبودهاند .دوز آریپیپرازول نیز ،میتواند در این تفاوت مؤثر باشد و
درنهایت اینکه نوع تغذیه بیماران در بیمارستانهای ایران (بیمارستان
رازی) از نظر فرهنگی و مقدار کالری متفاوت از نمونههای ویتا در اروپا
میباشد.
در مطالعه ساکس و همکاران در سال  5445اثربخشی ریسپریدون یا
هالوپریدول را در ترکیب با والپروات سدیم یا لیتیم کربنات بررسی و
مقایسه کردند .ترکیب ریسپریدون در طول سه هفته مطالعه مؤثر بوده
و این ترکیب درمانی در ارتقا مقیاس مانیای یانگ بهبودی را نشان داد
( )13در مقایسه ،پژوهش حاضر بطور کلی از نظر اثر بخشی و پاسخ
دهی با این مطالعه مطابقت دارد در این مطالعه متوسط دوز ریسپریدون
 6میلی گرم ،متوسط مقیاس یانگ قبل از مداخله  36/1و متوسط
کاهش یانگ در پایان  3هفته  56/6میباشد .در توجیه علت تفاوت در
متوسط قبل از مداخله و در پایان  3هفته چند دلیل زیر را میتوان
مطرح کرد .اول :در مطالعه ساکس و همکارانشان بیمارانی که در درمان
تنها با تثبیت کننده ،شکست خورده بودند وارد مطالعه شدهاند که قبل
از ورود به مطالعه مقداری کاهش اولیه در مقیاس یانگ را تجربه
کردهاند ،دوم :تفاوت تثبیت کنندهها (لیتیم یا والپروات) میتواند دلیل
دیگر تفاوت باشد و سوم اینکه میتواند نشانه پاسخ دهی بهتر جمعیت
ایرانی به ریسپریدون باشد ( )57مطالعه ،پایی سی یو و همکارانشان در
سال  5441تحمل پذیری و مطمئن بودن آریپیپرازول را بررسی کرد و
نشان داد که دریافت کنندگان آریپیپرازول کمترین افزایش وزن را
نسبت به سایر آنتی سایکوتیک های آتیپیک دارد ( .)51در مطالعه
حاضر نیز میزان افزایش وزن در گروه ترکیب اریپیپرازول با والپروات در
پایان  6هفته از نظر آماری کمتر از گروه ریسپریدون با والپروات بود
( .)P >4 /441از اینرو تفاوت در متوسط افزایش وزن میتواند مربوط
به نوع تثبیت کننده همراه باشد که در سایر مطالعهات همگی والپروات

نتیجه گیری
نتایج مطالعه نشان میدهد که هر دو ترکیب والپروات با آریپیپرازول و
والپروا ت با ریسپریدون در اختالل دو قطبی نوع یک با دوره مانیا یا
مختلط مؤثر میباشد و تفاوتی در اثر بخشی آنها وجود ندارد ولی با
توجه به پروفایل عوارض دارویی بهتر آریپیپرازول مخصوصاً افزایش
کمتر وزن ،پیشنهاد میشود که ترکیب والپروات با آریپیپرازول در
بیماران با وزن زیاد به عنوان انتخاب مناسب ،مؤثر وکم ضرر به نفع
بیماران در نظر گرفته شود.

سپاسگزاری
این مقاله بر گرفته از پایان نامه مقطع دستیاری روانپزشکی میباشد،
لذا از تمامی همکاران پرسنل درمانی جهت همراهی و کمک خالصانه
کمال تشکر را داریم.
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Abstract
Introduction: By increasing the number of effective treatments, mania is still remains a challenging
problem for health systems. The aim of this study was to compare the efficacy of risperidone and
aripiprazole in combination with sodium valproate in bipolar patients with acute manic or mixed
episodes who were hospitalized in Razi Psychiatric Hospital in Tehran.
Methods: This study was conducted as a double-blind randomized clinical trial in two groups of
bipolar disorder patients with manic or mixed episodes (age rage, 18-65 years). The patients were
randomly categorized into two groups who received valproate with aripiprazole or risperidone. The
clinical response was assessed by the Young mania rating scale and weight gain within 3 and 6
weeks. Data were analyzed using the Chi-square test, paired t-test and analysis of covariance and
repeated measures.
Results: The study participants had no significant difference in demographic characteristics.
Evaluation of the treatment response after 3 and 6 weeks (50% reduction in the Young's scale) in
both groups showed no significant difference between the two therapeutic combinations. The
combination of sodium valproate and risperidone showed higher weight gain in comparison with
the combination of valproate and aripiprazole at the end of the week 6 (P < 0.001).
Conclusions: The mentioned therapeutic combinations in the bipolar I disorder with a manic or
mixed episode have a similar therapeutic effect. Also, there was no significant difference in their
efficacy and both treatments can be used. However, due to the less weight gain, the combination of
valproate and aripiprazole is recommended as a safer and more effective therapy in patients who
were prone to weight gain.
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© 2017 Iranian Nursing Scientific Association (INA)

