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Abstract
Background and Aim: Depression has a destructive impact on performance of working memory. The purpose
of current study was to compare the effectiveness of pharmacotherapy, Transcranial Direct Current Stimulation
(TDCS), and combined treatment (pharmacotherapy and TDCS) on reducing major depression symptoms, besides
improvement of working memory in veterans with PTSD.
Methods: This was a quasi-experimental study with pretest – posttest design and three-month follow- up.
This study was carried out in 2018 with statistical population of veterans from Tehran, in which 68 subjects were
selected using a purposive sampling method and then randomly divided into three experimental
(pharmacotherapy, TDCS, and combined treatment) and one-control groups (each group has 17 subjects).
Research tools were included the PTSD-Checklist for DSM-5 (PCL-5), Beck Depression Inventory-II (BDI-II)
and Daneman and Carpenter Working Memory Test (WMT).
Results: In the posttest and follow-up phase, given the matching of groups, there was a significant difference
between experimental (pharmacotherapy, TDCS, and combined treatment) and control groups in BDI-II and
WMT mean scores. In the post-test phase, combined treatment, TDCS, and pharmacotherapy groups had the
highest efficiency, respectively. In the follow-up phase, combined treatment had the maximum and
pharmacotherapy had the minimum persistence of their effect.
Conclusion: all three therapeutic methods had significant impact on reducing the symptoms of major
depression and improving working memory, but they were different in the amount of their effectiveness and
persistence.
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مقایسه اثربخشي دارودرماني ،تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای ( )TDCSو درمان ترکیبي
(دارودرماني و  )TDCSدر کاهش علائم افسردگي اساسي و بهبود حافظه فعال جانبازان مبتلا به
PTSD
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 1دانشجوی دکتری روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات ،علوم انسانی و اجتماعی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران
 7معاونت سلامت ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایران
 9استاد روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران ،ایران
 4استاد روش های تحقیق ،آمار و روانسنجی ،گروه روانشناسی تربیتی ،سنجش و اندازه گیری ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران،
ایران

چکیده
زمینه و هدف :افسردگی ،با تخریب در عملکرد حافظه فعال همراه است .هدف پژوهش حاضر ،مقایسه اثربخشی دارو درمانی ،تحریک
جریان مستقیم فراجمجمه ای ( )TDCSو درمان ترکیبی (دارو درمانی و  )TDCSدر کاهش علائم افسردگی اساسی و بهبود حافظه فعال
جانبازان مبتلا به  PTSDمی باشد.
روشها :پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی ،با طرح پیش آزمون -پس آزمون و پیگیری سه ماهه بود .این پژوهش در جامعه جانبازان
مبتلا به  PTSDشهر تهران در سال  1932اجرا شد که  81نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی به سه گروه
آزمایش (دارو درمانی ،درمان با  TDCSو درمان ترکیبی) و یک گروه کنترل (هر گروه  12نفر) تقسیم شدند .ابزارهای پژوهش شامل چک
لیست اختلال استرس پس از سانحه ( ،)PCL-5پرسشنامه افسردگی بک ( )BDI-IIو پرسشنامه حافظه فعال دانیمن و کارپنتر ( )WMTبود.
یافتهها :با در نظر گرفتن همسانی گروه ها ،در مرحله پس آزمون و پیگیری ،بین گروه های آزمایش (دارودرمانی TDCS ،و درمان
ترکیبی) و کنترل در میانگین نمرات  BDI-IIو  WMTتفاوت معناداری وجود داشت .در مرحله پس آزمون ،به ترتیب ،گروه درمان ترکیبی،
 TDCSو دارو درمانی دارای بیشترین اثربخشی بودند .در مرحله پیگیری ،درمان ترکیبی دارای بیشترین و دارودرمانی دارای کمترین ماندگاری
اثر بود.
معناداری داشتند اما در میزان اثربخشی و ماندگاری اثر متفاوت بودند.
کلیدواژهها :تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای ،افسردگی اساسی ،حافظه فعال ،دارودرمانی.
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در ایران ،تجربه  1سال جنگ و استرس های ناشی از آن
موجب گردیده که اختلالات روانی ناشی از جنگ ،به عنوان شایع
ترین اختلال در بین جانبازان مطرح گردد ( .)1در این بین ،اختلال
استرس پس از سانحه ( )PTSDبا  %41شایع ترین اختلال بوده
است ( .)7اختلال استرس پس از سانحه ،از اختلالات هیجانی رایجی
است که با مجموعه ای از نشانه ها شامل تجربه مجدد مزمن و
ناتوان کننده خاطرات ،اجتناب و بیش برانگیختگی بعد از مواجهه
با رویداد آسیب زا همراه است ( .)9میزان شیوع بیماریهای همراه
با اختلال استرس پس از سانحه زیاد است ،به شکلی که حدود دو
سوم این بیماران لااقل به دو اختلال دیگر نیز مبتلا هستند که یکی
از مشکلات همراه با  ،PTSDاختلال افسردگی اساسی ()MDD
است ( .)4اختلال افسردگی اساسی ،یکی از انواع اختلالات خلقی
است که حداقل با یک دوره افسردگی اساسی بدون تاریخچه مانیا
توصیف می شود و باید خلق افسرده یا فقدان علاقه و لذت از فعالیت
های معمول زندگی وجود داشته باشد (.)0
حافظه در افراد مبتلا به  ،PTSDبا مشکلات متعدد نظیر
سوگیری ،نقص در عملکرد کلی حافظه ،بیش کلی گرایی حافظه
( )Overgeneral memoryو حافظه کاذب )(False memory
مواجه هستند .محققان توانمندی های شناختی نظیر حافظه فعال
( )WMو کنترل شناختی را از عوامل دخیل در سبب شناسی ابقای
 PTSDذکر کرده اند ( .)8از سوی دیگر ،همبستگی بالای دانش
غیرکلامی با هوش سیال ،ظرفیت حافظه فعال را به عنوان عامل
آسیب پذیر در ابتلا به اختلال استرس پس از سانحه مطرح میکند
( .)9از طرف دیگر ،افسردگی نیز با تخریب در عملکرد حافظه فعال
همراه است و با افزایش شدت نشانه های افسردگی ،میزان تخریب
نیز افزایش می یابد (.)8
دارودرمانی به طور معناداری اضطراب PTSD ،و علائم
افسردگی را کاهش می دهد ( .)2مهارکننده های انتخابی بازجذب
سروتونین ) (SSRI’sاز جمله سرترالین ،برای درمان افسردگی
اساسی ،افسرده خویی) (Dysthymiaو اختلالات اضطرابی به تایید
سازمان غذا و دارو آمریکا ) (FDAرسیده اند (.)1
اختلالات در عملکرد شناختی ،علائم اصلی در اختلالات
روانپزشکی هستند که اغلب با تغییر پاتولوژیک انعطاف پذیری
عصبی ( )Neuroplasticityمرتبط است ( .)3تکنیکهای
غیرتهاجمی تحریک مغز ( )NIBSاز جمله تحریک جریان مستقیم
فراجمجمه ای ( )TDCSقادر به ایجاد و تعدیل انعطاف پذیری
عصبی در انسانها هستند؛ بنابراین آنها پتانسیل تغییر انعطاف پذیری
پاتولوژیک از یک سو و پرورش انعطاف پذیری فیزیولوژیک از
سوی دیگر در اختلالات عصبی -روانپزشکی ،برای کاهش علائم و
افزایش توانبخشی را دارند ( TDCS .)15شامل استفاده از یک
جریان ضعیف بر روی پوست سر ،برای تعدیل تحریک پذیری
قشری از طریق تسهیل و مهار فرایندهای نورونی در حال انجام

است ( )11که توان بالقوه برای تغییر انعطاف پذیری و بازگردانی
شناختهای مختل (در اختلالات روانپزشکی) به حالت اولیه را دارد
( )3و ابزاری اثربخش ،برای ایجاد انعطاف پذیری عصبی و تعدیل
شناخت و رفتار در انسان ها است (.)17
در پژوهشی نشان داده شد که  ،TDCSیک درمان امیدبخش،
بویژه در علائم نگرانی و افسردگی بود ( .)19در پژوهشی مروری،
اثرات  ،TDCSبر اپیزود افسردگی اساسی نشانگر بهبودی علائم
افسردگی بود ( .)14همچنین می توان گفت که  TDCSآندی یا
کاتدی بر روی ناحیه قشر پیش پیشانی خلفی جانبی )(DLPFC
سبب بهبود قابل توجه حافظه فعال دیداری و کاهش علائم
افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی می شود ( .)10در
پژوهشی دیگر ،کاربرد  TDCSبر روی  DLPFCراست و چپ
سبب بهبود عملکرد حافظه فعال شد و عملکرد حافظه را در طول
تحریک افزایش داد ( .)18در مطالعه ای دیگر نیز نشان داده شد
که  TDCSآندی بر روی  DLPFCچپ آزمودنی های سالم ،طی
فاز رمزگردانی تکلیف حافظه کلامی ،عملکردهای حافظه را بهبود
می بخشد ( .)12اما به طور کلی پژوهش های کمی در حوزه
دارودرمانی و  TDCSبه طور ترکیبی بر روی بیماران مبتلا به
افسردگی و دارای تخریب در حافظه فعال صورت گرفته است و
برتری دارودرمانی و  TDCSنسبت به یکدیگر کاملا مشخص
نیست.
مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین ) (SSRI’sاز جمله
سرترالین ،توسط  FDAبرای اختلال افسردگی اساسی به تأیید
رسیده اند اما سرترالین به تنهایی پاسخگو نیست به دلیل اینکه
بیماران به داروها مقاومت نشان می دهند یا دوز بالای داروها سبب
کاهش کارایی روزانه آنها می گردد .به همین دلیل از  TDCSکه
یک درمان نوین است برای کمک به کاهش علائم بیماری و
کاهش دوز داروها و همچنین تاثیر مستقیم بر مغز استفاده می شود.
از سوی دیگر ،سروتونین موجود در داروی سرترالین از دسته دارویی
 SSRIسبب تسهیل اثرات  TDCSمی شود .همچنین اثربخشی
 TDCSبا در نظر گرفتن آن به عنوان تعدیل کننده انتقال سیناپسی
از طریق تنظیم مقادیر سروتونین قابل تبیین است (.)1
پس هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی دارودرمانی
(سرترالین و ویتامین ب TDCS ،)1و درمان ترکیبی در کاهش
علائم افسردگی اساسی و بهبود حافظه فعال جانبازان مبتلا به
 PTSDشهر تهران می باشد .هدف اصلی بررسی اثر مضاعف
درمان با  TDCSبر درمان دارویی  SSRIو ویتامین ب 1برای
اختلال افسردگی و حافظه فعال می باشد .در واقع هدف از این
پژوهش این است که بتوان روش بهتر و کاملتری برای درمان
بیماری های همبود با  PTSDدر جانبازان به جا مانده از جنگ
دریافت و به بهترین نحو به ارتقا سلامت و کاهش اختلالات
روانپزشکی همبود با  PTSDدر جانبازان مبتلا به این اختلال ،کمک
نمود.
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این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی ،با طرح پیش آزمون -پس
آزمون و پیگیری سه ماهه بود که با سه گروه آزمایش و یک گروه
کنترل بر روی جانبازان حاضر در چند مرکز نگهداری اعصاب و
روان تحت پوشش یا نظارت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران
در سال  1932اجرا شد .جانبازان مذکور به طور شبانه روزی و دائم
در این مراکز نگهداری می شدند؛ بنابراین برای درخواست همکاری
از آنان در پژوهش حاضر ،پژوهشگران از طریق بنیاد شهید و امور
ایثارگران شهر تهران و با کسب تاییدیه از این بنیاد ،به این مراکز
نگهداری ارجاع داده شدند .پس از مصاحبه تشخیصی ساختاریافته
با استفاده از معیارهای تشخیصی راهنمای تشخیصی و آماری
اختلالات روانی ویرایش پنجم ( )DSM-5به منظور بررسی
معیارهای ورود به پژوهش و تکمیل چک لیست اختلال استرس
پس از سانحه ( )PCL-5برای ارزیابی علائم اختلال استرس پس از
سانحه ،پرسشنامه افسردگی  -Beckویرایش دوم ( )BDI-IIبرای
ارزیابی علائم افسردگی اساسی و آزمون حافظه فعال Daneman
و  Carpenterبه منظور ارزیابی ظرفیت حافظه فعال 81 ،نفر از
جانبازان که دارای ملاک های ورود به پژوهش بودند به روش نمونه
گیری هدفمند ،با رضایت و تمایل به شرکت در پژوهش ،به عنوان
نمونه انتخاب شدند؛ با در نظر گرفتن این که حداقل حجم نمونه
پیشنهادی برای مطالعات آزمایشی و نیمه آزمایشی که به صورت
گروهی اجرا می شوند  10نفر است( ،)11افراد به صورت تصادفی
و با کمک جدول اعداد تصادفی در گروه دارو درمانی (سرترالین +
ویتامین ب TDCS ،)1و درمان ترکیبی (دارو درمانی (سرترالین +
ویتامین ب )1و  )TDCSو گروه کنترل جایگزین شدند .برای همتا
سازی گروه ها متغیر های مزاحم از جمله سن ،جنس و  ...به عنوان
شرایط ورود به پژوهش انتخاب شده و کنترل شدند .ملاک های
ورود به پژوهش شامل جنسیت مذکر ،حداقل نمره  05در PCL-5
و حداقل نمره  73در ( BDI-IIبه علت در نظر گرفتن افرادی با
طیف شدید اختلال افسردگی اساسی به عنوان نمونه) ،سن  40تا
 85سال ،داشتن حداقل مدرک دیپلم و عدم درمان با TDCS
تاکنون ،عدم قرارگیری تحت دارودرمانی با سرترالین در  9ماه اخیر
و عدم قرارگیری در معرض برنامه درمانی دیگر در طول دوره
مداخله بود .شرایط خروج از پژوهش شامل جنسیت مونث ،نمره
کمتر از  05در  ،PCL-5نمره کمتر از  73در  ،BDI-IIسن کمتر
از  40یا بیش از  85سال ،داشتن مدرک پایین تر از دیپلم ،درمان
با  TDCSتاکنون ،قرارگیری تحت دارودرمانی با سرترالین در 9
ماه اخیر و قرار گیری در معرض برنامه درمانی یا آموزشی دیگر در
طول دوره مداخله بود.
چک لیست اختلال استرس پس از سانحه بر مبنای DSM-5
( :)PCL-5یکی از ابزارهای پژوهش بود که یک مقیاس خود
گزارش دهی است که برای غربال کردن بیماران مبتلا به اختلال
استرس پس از سانحه از افراد عادی و سایر بیماران به کار می رود.

فهرست  PCL-5شامل  75ماده برای ارزیابی علائم تجربه مجدد
رویداد آسیب زا ،اجتناب از محرک های مرتبط با رویداد آسیب زا،
تغییرات منفی در شناخت ها و خلق مرتبط با رویداد و برانگیختگی
و واکنش پذیری در ارتباط با رویداد آسیب زا است .جمع نمرات از
محدوده نمره صفر تا  15است که از طریق جمع نمرات علائم بر
اساس مقیاس لیکرت (اصلا= صفر ،خیلی کم= یک ،متوسط= ،7
زیاد= 9و خیلی زیاد= )4به دست میآید .نقطه برش برای تشخیص،
نمره  05تعیین شده است .ضرایب اعتبار آلفای کرونباخ و بازآزمایی
این فهرست در کل مقیاس و ابعاد آن نیز بالاتر از  5/25و رضایت
بخش بود .فهرست  PCL-5از روایی و پایایی مناسبی برخوردار
است و در ارزیابی های غربالگری جانبازان می تواند اثرگذار باشد
(.)7
پرسشنامه افسردگی - Beckویرایش دوم ( :)BDI-IIاین
آزمون ،شکل بازنگری شده پرسشنامه  Beckاست که جهت
سنجش علائم و شدت افسردگی تدوین شده است .از روش
همسانی درونی برای مطالعه اعتبار این ابزار استفاده شده که مقدار
ضرایب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه  ،5/18برای عامل های
اول  5/14و دوم  5/21می باشد .همچنین قاسم زاده و همکاران
در سال  7550ضریب پایایی کل پرسشنامه  5/12و ضریب
بازآزمایی را  5/24محاسبه کردند (.)13
آزمون حافظه فعال ( :)WMTاین آزمون در سال  1315توسط
 Danemanو  Carpenterطراحی شده که شامل  72جمله است
و از  8بخش  7جمله ای تا  2جمله ای تشکیل شده است .در این
آزمون ،ارزش همه جملات واحد است و به هر پاسخ درست یک
نمره تعلق می گیرد و به پاسخ های غلط یا سفید نمره ای تعلق
نمی گیرد .ویژگی اصلی این آزمون سنجش همزمان دو مؤلفه
حافظه فعال (پردازش و اندوزش) در ضمن یک فعالیت ذهنی است.
برای نمره گذاری آزمون حافظه فعال ،تعداد پاسخ های صحیح هر
بخش را بر تعداد کل جملات که  72جمله است تقسیم و حاصل را
در عدد  155ضرب می کنند و سپس عدد به دست آمده از هر
بخش را با هم جمع کرده و بر  7تقسیم می کنند که عدد حاصل
نشاندهنده میزان ظرفیت حافظه فعال هر آزمودنی خواهد بود
( .)75اسدزاده اعتبار این آزمون را در یک بررسی مقدماتی در میان
 14نفر از دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
علامه طباطبایی انجام داد که ضریب همبستگی  5/11به دست
آمد .همچنین مجتبی زاده ،پایایی این آزمون را در پژوهش خود در
میان دانشآموزان سال سوم متوسطه شهر زنجان از طریق
ریچاردسون  %10به دست آورده است (.)71
تحریک جریان مستقیم فراجمجمه ای ) :(TDCSروش
غیرتهاجمی تحریک مغز است که جریان خفیف الکتریکی (حداکثر
 7میلی آمپر) را به صورت مستقیم وارد مغز می کند ( .)77شامل
عبور یک جریان ضعیف به مغز ،در بین دو الکترود است .دستگاه
 TDCSشامل الکترود آند و کاتد است که به یک منبع انرژی
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مجله طب نظامي

دوره  ،12شماره  ،4مهر و آبان 2938

نتایج
در ابتدا می توان اشاره کرد که گروه های آزمایش (دارودرمانی،
درمان با  TDCSو درمان ترکیبی) و کنترل همسان سازی شده
بودند .این پژوهش ،در سال  ،1932بر روی  81نفر از جانبازان
مذکر شهر تهران که مبتلا به  PTSDناشی از جنگ بودند ،اجرا
شد .سن جانبازان این پژوهش ،در طیف  40تا  85سال بوده و همه
آنها دارای حداقل مدرک دیپلم بودند .کلیه این افراد ،در PCL-5
حداقل نمره  05و در  BDI-IIحداقل نمره  73را کسب کردند که
نشانگر اختلال استرس پس از سانحه و افسردگی همبود با آن ،در
طیف شدید بود.
در پس آزمون و پیگیری ،میانگین نمرات اختلال افسردگی
اساسی سه گروه آزمایش دارودرمانی TDCS ،و درمان ترکیبی
نسبت به پیش آزمون و همچنین نسبت به پس آزمون و پیگیری
گروه کنترل تفاوت معناداری داشت (جدول .)1-میانگین نمرات
اختلال افسردگی اساسی آزمودنیها از مرحله پیش آزمون تا پیگیری
با تغییرات معناداری همراه است و عامل زمان تاثیر معناداری بر
متغیر اختلال افسردگی اساسی داشته است (p<5/51، 7=5/314
( )F=730/4589،جدول.)7-
میانگین نمرات اختلال افسردگی اساسی در گروه دارودرمانی،
 ،TDCSدرمان ترکیبی و کنترل ،تفاوت معناداری داشت و عامل
گروه بندی تاثیر معناداری بر متغیر اختلال افسردگی اساسی داشته
است (( )F=091/309، p<5/51، 7=5/387جدول .)9-یافتههای
حاصل از آزمون تعقیبی بنفرونی در گروه دارودرمانی TDCS ،و
درمان ترکیبی در مقایسه تفاوت میانگین پیش آزمون ،پس آزمون
و پیگیری معنادار بود (( )p<5/51جدول.)4-
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تولیدکننده جریان مستقیم ( )DCمتصل است .عبور جریان از طریق
مغز ،تغییراتی ایجاد می نماید که در آن جریان از آند وارد مغز
میشود ،از بافت می گذرد و از کاتد خارج می شود ( .)17قطب آند
در این روش منجر به افزایش تحریک پذیری و قطب کاتد منجر
به کاهش تحریک پذیری قشری می گردد ( )75و مدت تحریک،
حداکثر تا  75دقیقه است ( ،TDCS .)17در پژوهش حاضر ،به
صورت تحریک آندی بر روی  DLPFCچپ ( )F3و تحریک
کاتدی بر روی  DLPFCراست ( )F4با شدت جریان  7میلی آمپر
اعمال شد .طول هر جلسه درمان 75 ،دقیقه در نظر گرفته شده بود
که در مدت  8هفته به صورت  4جلسه در هفته و در مجموع 74
جلسه درمانی بود که برای بیماران حاضر در گروه درمان با TDCS
و گروه درمان ترکیبی (سرترالین ،ویتامین ب 1و  )TDCSتجویز
شد .پروتکل درمانی ذکر شده ،در ابتدا به مدت  17جلسه در طی
 7هفته متوالی از روز شنبه تا پنج شنبه بر روی بیماران اعمال شد؛
سپس  17جلسه باقیمانده درمان در طی  4هفته به صورت یک روز
در میان (از شنبه تا پنج شنبه) اعمال شد.
سرترالین :سرترالین از دسته داروهای  SSRIتایید شده توسط
 FDAبرای اختلال افسردگی اساسی و اختلال وسواسی -جبری
( )OCDو اختلالات شخصیت است و در اختلال هراس و اختلال
استرس پس از سانحه مؤثر گزارش گردیده است .همه این داروها
توان مسدود کردن پیش سیناپسی برای بازجذب سروتونین را دارند.
اولین اثر حاد نورونی SSRIها ،تولید هر چه بیشتر سروتونین در
شکاف پس سیناپسی است،که همه گیرنده های پس سیناپسی
سروتونین را فعال میکند .استفاده از  SSRIها برای درمان
افسردگی اساسی ،افسرده خویی ،اختلالات اضطرابی ،اختلال استرس
پس از سانحه و فوبیا ) (Phobiaبه تایید رسیده است ( .)1در
پژوهش حاضر ،داروی سرترالین که یکی از دارو های  SSRIمی
باشد برای مدت  8هفته با دوز  05میلی گرم تا حداکثر  755میلی
گرم به صورت مصرف دو بار در روز ،توسط روانپزشک برای درمان
افسردگی بیماران  PTSDحاضر در گروه دارودرمانی و گروه درمان
ترکیبی (دارو درمانی و  )TDCSتجویز شد .قرص ویتامین ب 1با
دوز  955میلی گرم ،برای بهبود حافظه فعال بیماران و به منظور
بهبود اثر دارو های  SSRIبرای مدت  8هفته به صورت مصرف
یک بار در روز ،برای بیماران  PTSDکه به علت ابتلا به افسردگی
حافظه فعال آنها تحت تأثیر قرار گرفته است ،در گروه دارودرمانی
و گروه درمان ترکیبی (دارودرمانی و  )TDCSتجویز شد .پس از
پایان مداخلات درمانی BDI-II ،و  WMTبه عنوان پس آزمون و
 9ماه بعد از اتمام جلسات مداخله درمانی به عنوان پیگیری در گروه
های آزمایش و کنترل اجرا شدند .پس از پایان مراحل پژوهش،
جلسات درمانی برای افراد گروه کنترل که تمایل به شرکت در
درمان داشتند ،اجرا شد.
تجزیه و تحلیل آماری داده ها :تجزیه و تحلیل داده ها
با نرم افزار  ،SPSS 16با در نظر گرفتن مفروضه هایی نظیر مقیاس

فاصله ای متغیر وابسته ،متغیر مستقل با حداقل دو سطح ،مشاهدات
مستقل آزمودنی ها ،عدم وجود داده های پرت ،بررسی توزیع طبیعی
نمره ها و برابری واریانس ها از طریق آزمون شاپیرو-ویلک ،برابری
واریانس تفاوت ها در  4گروه با استفاده از آزمون کرویت-موخلی
و اصلاح نمرات با تصحیح گرین هاوس-گیزر ،همگنی ماتریسهای
کوواریانس با آزمون ام باکس ،همگنی واریانس خطای متغیر های
وابسته با استفاده از آزمون لوین ،آزمون تحلیل واریانس با
اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی برای بررسی تفاوت
میانگین گروه های درمان با سرترالین TDCS ،و درمان ترکیبی
صورت گرفت.
ملاحظات اخلاقي :قبل از اجرای پژوهش ،هماهنگی های
لازم با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران انجام شد و از
کمیته های اخلاق پزشکی مراکز نگهداری تحت پوشش و نظارت
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهر تهران که پژوهش در آنها انجام
شده است تاییدیه لازم کسب شد .در ضمن رضایت تمام جانبازان
شرکت کننده در پژوهش اخذ و اطمینان دهی در مورد محرمانه
ماندن اطلاعات ،به آنها داده شد.

اثربخشی دارودرمانی ،تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای ( )TDCSو درمان ترکیبی 930 /

جدول .2-میانگین آماری نمرات اختلال افسردگی اساسی به تفکیک گروه در سه مرحله ،در جانبازان مبتلا به ( PTSDهر گروه  12نفر)
گروه

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری

متغیر

سرترالین و ویتامین ب1

07/3417
07/2842
07/1790
07/1280

90/4111
79/2842
17/2503
09/1280

48/1280
72/2842
19
04/1790

TDCS

اختلال افسردگی اساسی

درمان ترکیبی
کنترل

در پس آزمون و پیگیری ،میانگین نمرات حافظه فعال سه گروه
آزمایش دارودرمانی TDCS ،و درمان ترکیبی نسبت به پیش آزمون
و همچنین نسبت به پس آزمون و پیگیری گروه کنترل تفاوت
معناداری داشت (جدول .)0-میانگین نمرات حافظه فعال
آزمودنیها از مرحله پیش آزمون تا پیگیری با تغییرات معناداری
همراه است و عامل زمان تاثیر معناداری بر متغیر حافظه فعال داشته
است (( )F=034/874، p<5/51، 7=5/359جدول.)8-

میانگین نمرات حافظه فعال در گروه های آزمایش و کنترل،
تفاوت معناداری داشت و عامل گروه بندی تاثیر معناداری بر متغیر
حافظه فعال داشته است ()F=191/910، p<5/51، 7=5/185
(جدول .)2-یافتههای حاصل از آزمون تعقیبی بنفرونی در گروه
دارودرمانی TDCS ،و درمان ترکیبی در مقایسه تفاوت میانگین
پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری معنادار بود (( )p<5/51جدول-
.)1

جدول .1-نتایج آزمون اثر درون آزمودنی در متغیر اختلال افسردگی اساسی جانبازان
متغیر

اختلال افسردگی اساسی

منبع تغییرات

درجه آزادی

 Fمقدار

سطح معناداری

اندازه اثر

زمان
زمان*گروه
خطا(زمان)

1/930
4/118
13/957

730/4589
354/251

555/5
555/5

314/5
322/5

جدول .9-نتایج آزمون اثر بین آزمودنی (گروهبندی) در متغیر اختلال افسردگی اساسی جانبازان
متغیر

اختلال افسردگی اساسی

منبع تغییرات

درجه آزادی

 Fمقدار

سطح معناداری

اندازه اثر

گروه
خطا

9
84

309/091

555/5

387/5

جدول .4-نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی درون گروهی برای مقایسه میانگین نمرات اختلال افسردگی اساسی جانبازان در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
متغیر

زمان2

پیش آزمون
اختلال افسردگی
اساسی

پس آزمون
پیگیری

زمان 1

تفاوت میانگین(زمان 2و)1

سطح معناداری

پس آزمون
پیگیری
پیش آزمون
پیگیری
پیش آزمون
پس آزمون

71/417
12/790
-71/417
-4/128
-12/790
4/128

5/555
5/555
5/555
5/555
5/555
5/555

جدول .5-میانگین آماری نمرات حافظه فعال به تفکیک گروه در سه مرحله ،در جانبازان مبتلا به ( PTSDهر گروه  12نفر)
سرترالین و ویتامین ب1

72/1741
72/5107
72/7991
72/0033

92/3510
42/5011
00/7712
72/4053

97/9073
49/8113
04/2395
72/4053

منبع تغییرات

درجه آزادی

 Fمقدار

سطح معناداری

اندازه اثر

زمان
زمان*گروه
خطا(زمان)

1/133
9/031
28/208

874/034
171/834

555/5
555/5

359/5
101/5

TDCS

درمان ترکیبی
کنترل

جدول .6-نتایج آزمون اثر ات درون آزمودنی در متغیر حافظه فعال جانبازان
متغیر
حافظه فعال
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متغیر

حافظه فعال

گروه

پیش آزمون

پس آزمون

پیگیری
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جدول .7-نتایج آزمون اثر بین آزمودنی (گروهبندی) در متغیر حافظه فعال جانبازان
متغیر

حافظه فعال

منبع تغییرات

درجه آزادی

 Fمقدار

سطح معناداری

اندازه اثر

گروه
خطا

9
84

910/191

555/5

185/5

در مرحلههه پههس آزمههون و پیگیهری می هانگین نمههرات BDI-

 IIو  WMTدر گهههههروه دارو درمهههههانی TDCS ،و درمهههههان
ترکیب هی بهها گههروه کنتههرل تفههاوت معنههاداری داشههت و هههر سههه
روش درمههانی در کههاهش علههائم افسههردگی و بهبههود حافظههه
فعههال اثههربخش بودنههد .در مرحلههه پههس آزمههون ،گههروه درمههان
ترکیبهههی از  TDCSدارای اثربخشهههی بیشهههتری بهههود و گهههروه

دارودرمهههانی از  TDCSدارای اثربخشهههی کمتهههری بهههود .در
مرحله پیگیهری نیهز درمهان ترکیبهی دارای بیشهترین مانهدگاری
اثر نسبت به دو گروه درمهانی دیگهر بهود امها گهروه دارودرمهانی
دارای کمترین مانهدگاری اثهر نسهبت بهه دو گهروه دیگهر بهود و
بههه طههور معنههاداری میهانگین آن در مرحلههه پیگیهری بههه سههمت
میانگین در پیش آزمون بازگشت داشت.

جدول .8-نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی درون گروهی برای مقایسه میانگین نمرات حافظه فعال جانبازان در مراحل پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری
متغیر

زمان 2

پیش آزمون
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و درمان ترکیبی در کاهش علائم افسردگی اساسی و بهبود حافظه
کاری در جانبازان شهر تهران انجام شد .یافته ها حاکی از آن است
که هر سه مداخله مذکور اثربخش بوده است .در پس آزمون به
ترتیب درمان ترکیبی ،درمان با  TDCSو سپس دارودرمانی دارای
بیشترین اثربخشی نسبت به گروه کنترل بودند و در مرحله پیگیری،
بیشترین ماندگاری اثر به ترتیب در درمان ترکیبی ،درمان با
 TDCSو سپس دارودرمانی مشاهده شد .نوراپی نفرین
) (Norepinephrineو سروتونین ،بیشترین دخالت را در
پاتوفیزیولوژی اختلالات خلقی (نظیر افسردگی) دارند .به خاطر اثر
خیرهکننده مهارکنندههای اختصاصی بازجذب سروتونین (SSRIها)
در درمان افسردگی ،امروزه سروتونین را آن عصب -رسانه ای از
دسته آمین های زیستی می دانند که بیش از همه با افسردگی
مرتبط است ( .)14در پژوهش حاضر مصرف داروهای  SSRIبرای
 8هفته تجویز شد که در مرحله پس آزمون ،اثربخشی نشان داد اما
پس از  9ماه ماندگاری اثر نداشت .در تبیین این نتایج می توان
گفت که  SSRIها در کاهش علائم افسردگی اساسی اثربخش
هستند اما اگر درمان مؤثر باشد ،باید داروها حداقل  8ماه تا یک
سال ادامه داشته باشند تا از بازگشت و بازپیدایی اختلال ،جلوگیری
شود (.)79
آنزیم های وابسته به تیامین (ویتامین ب ،)1اجزای حیاتی
متابولیسم گلوکز هستند که در مغز بیماران مبتلا به آلزایمر ()AD
و با کاهش تیامین ،کاهش مییابند و کاهش در سطوح آنها میتواند

باعث کاهش متابولیسم گلوکز شود .کاهش تیامین (ویتامین ب)1
می تواند فرد را به سمت آلزایمر ( )ADسوق دهد و سبب اختلالات
و نابهنجاری هایی از جمله نقایص حافظه شود ( .)74پس در تبیین
یافته های این پژوهش می توان گفت که ویتامین ب 1اثر مثبتی
بر حافظه و جلوگیری از بیماری آلزایمر دارد پس میتوان از آن به
عنوان داروی مکمل برای بهبود حافظه استفاده کرد.
 ،DLPFCناحیه مهم اختلال در عملکرد افسردگی است که به
علت کاهش عملکرد چپ و افزایش عملکرد راست است ( )17که
در واقع کم کاری در ( DLPFCاختلال در عملکرد پیش پیشانی
که با کاهش جریان خون منطقه ای یا متابولیسم گلوکز در
 DLPFCچپ) ،وجود دارد ( .)14هدف اصلی برای  TDCSآندی،
تحریک ( DLPFCکم کار) چپ ( F3در سیستم ) EEG 75-15
است؛ بر طبق نظریه عدم تقارن پیش پیشانی (Theory of
) DLPFC ،prefrontal asymmetryراست ،در  MDDبیش
فعال است و بنابراین کاربرد اثرات مهاری تحریک کاتدی بر روی
این ناحیه ،می تواند به بهبود علائم افسردگی کمک کند ( .)17در
مطالعهای مروری ،درباره اثربخشی  TDCSدر اختلالات
روانپزشکی 4 ،پژوهش ،با بکارگیری  TDCSبر روی DLPFC
(تحریک آندی چپ -تحریک کاتدی راست) سبب بهبودی علائم
افسردگی شدند و بهبودی برای حداقل یک ماه باقی ماند (.)79
تنها یک سوم بیماران درمان شده با داروهای ضد افسردگی ،پس
از سه بار تلاش و آزمایش ،به بهبودی دست مییابند در حالی که
در معرض عوارض جانبی هستند؛ بنابراین ،بررسی درمانهای
جایگزین بسیار مهم است ( .)70در نهایت ،میتوان گفت که

اثربخشی دارودرمانی ،تحریک جریان مستقیم فراجمجمهای ( )TDCSو درمان ترکیبی 932 /

نتیجهگیری
هر سه روش دارو درمانی ،درمان با  TDCSو درمان ترکیبی
(سرترالین ،ویتامین ب 1و  )TDCSدر کاهش علائم  MDDو
بهبود حافظه فعال در جانبازان مبتلا به  PTSDموثر هستند .در
مرحله پس آزمون ،به ترتیب ،گروه درمان ترکیبی TDCS ،و
دارودرمانی دارای بیشترین اثربخشی در کاهش علائم  MDDو
بهبود حافظه فعال در جانبازان مبتلا به  PTSDبودند و در مرحله
پیگیری ،درمان ترکیبی دارای بیشترین و دارودرمانی دارای کمترین
ماندگاری اثر بر علائم  MDDو بهبود حافظه فعال بود.
نکات بالیني کاربردی برای جوامع نظامي
با توجه به اینکه حافظه در افراد مبتلا به  PTSDبا مشکلات
متعدد مواجه است و از سوی دیگر حافظه فعال در ابقای PTSD
نقش دارد ،لذا بهبود حافظه فعال سبب بهبود  PTSDنیز می گردد.
اختلال افسردگی می تواند سبب نقایصی در حافظه فعال گردد پس
تلاش برای بهبود علائم افسردگی سبب بهبود حافظه فعال نیز
میگردد.
با در نظر گرفتن اینکه بکارگیری داروهای  SSRIدر درمان
افسردگی با وجود تایید  ،FDAبه طور کامل پاسخگوی درمان
بیماران نیست ،ویتامین ب 1با بهبود اثرات دارو های  SSRIسبب
بهبود افسردگی می شود.
اثرات  TDCSکه ابزاری اثربخش برای بهبود اختلالات روانی
است بوسیله سروتونین موجود در داروهای  SSRIافزایش می یابد
پس ترکیب این دو روش میتواند روش خوبی برای درمان اختلالات
روانی باشد.
درمان شامل دارودرمانی (سرترالین +ویتامین ب )1و TDCS
موثرترین روش در کاهش علائم افسردگی اساسی و بهبود حافظه
فعال در جانبازان مبتلا به  PTSDمی باشد.
تشکر و قدرداني :بدینوسیله از مسئولان بنیاد شهید و امور
ایثارگران شهر تهران که زحمت هماهنگی های لازم جهت اجرای
هرچه بهتر این پژوهش را تقبل نمودند ،سپاسگزاری می شود.
همچنین از جانبازان محترمی که در مراحل مختلف این پژوهش با
ما همکاری نموده اند ،قدردانی می شود.
تضاد منافع :بدینوسیله نویسندگان تصریح مینمایند که
هیچگونه تضاد منافعی در خصوص پژوهش وجود ندارد.
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 TDCSبر کاهش علائم افسردگی ،مؤثرتر از دارودرمانی است
( .)19در مطالعه ای دیگر اثرات  TDCSتا  74هفته پس از درمان
عود ( )Relapseنداشتند و همچنین در پژوهشی نیز به ماندگاری
اثر  TDCSتا حداقل  9ماه اشاره شده است ( .)78با توجه به این
یافته ها میتوان گفت که اثربخشی و ماندگاری اثر بیشتر TDCS
نسبت به دارو درمانی در پژوهش حاضر با تحریک آندی DLPFC
چپ و تحریک کاتدی  DLPFCراست ،قابل قبول است.
محل حافظه فعال عمدتاً در قشر پیشانی چپ در DLPFC
است .اما مختل شدن شدید حافظه فعال مستلزم وجود ضایعه های
دو طرفه در قشر پیش پیشانی است TDCS .بر روی DLPFC
می تواند عملکرد حافظه فعال را تعدیل کند و حافظه فعال افراد
مبتلا به افسردگی اساسی را بهبود می بخشد ( .)72در تبیین یافته
های پژوهش حاضر با توجه به یافته های پیشین TDCS ،آندی و
کاتدی  ،DLPFCعلاوه بر کاهش علائم افسردگی اساسی ،سبب
بهبود حافظه فعال نیز می شود.
 ،TDCSانتقال سیناپسی را از طریق تنظیم مقادیر
انتقالدهندههای عصبی از جمله سروتونین تعدیل میکند (.)71
نتایج نشان میدهد که همزمان با درمان تحریکی مغز در افسردگی،
تقویت سروتونرژیک ( )Serotonergicممکن است اثرات
تسهیلکننده را افزایش داده و در نتیجه اثر این ابزارها (درمانهای
تحریک مغزی نظیر  )TDCSرا افزایش دهد ( .)11نتایج پژوهشها
حاکی از آن بود که درمان ترکیبی  TDCSو سرترالین اثربخشی
هر یک از این درمان ها (به تنهایی) را افزایش می دهد ( .)73در
پژوهشی دیگر ،نتایج حاکی از بهبود علائم افسردگی پس از TDCS
در مقایسه با گروه کنترل بود و همچنین نشان داده شد که بیشترین
اثربخشی ،در نتیجه درمان ترکیبی  TDCSو سرترالین حاصل
میشود و تا  17ماه ماندگاری اثر دارد ( .)79با در نظر گرفتن
سروتونین موجود در داروی سرترالین که سبب تسهیل اثرات
 TDCSمیشود ،میتوان علت اثربخشی و ماندگاری اثر بیشتر
درمان ترکیبی (سرترالین و  )TDCSنسبت به هر یک از درمان ها
به تنهایی را دریافت .نتایج فوق ،با پژوهش صادقی موحد و
همکاران ( Van steenburgh ،)19و همکاران ( )18و  Habichو
همکاران ( )12همسو می باشد و نتایج پژوهش های آنها بر نتیجه
پژوهش حاضر صحه می گذارد.
از جمله محدودیتهای پژوهش حاضر ،میتوان به انجام
نمونهگیری هدفمند ،حجم نمونه پایین ،عدم بررسی پروتکل های
مختلف  TDCSو درمان محدود به مردان مبتلا به  PTSDاشاره
کرد .نتایج حاضر ،در شرایط آزمایشی و با در نظر گرفتن سن ،جنس
و تحصیلات انجام شده و در تعمیم آن به شرایط غیرآزمایشی و
سایر گروه های بالینی باید احتیاط صورت گیرد .از این رو پیشنهاد
میشود که پژوهش های آتی در حجم نمونه بزرگ تر ،با بکارگیری

پروتکل های مختلف و با تغییر تعداد جلسات  ،TDCSبر روی زنان
مبتلا به  PTSDو بر سایر گروه های بالینی و اختلالات روانپزشکی
اجرا گردد.
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