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مقدمه
اختالالت افسردگی يکی از بیماریهای شديد ناتوان-

) (Thaseو همکارانش نشان میدهد که بیماران درمانشده

کننده هستند که  16درصد از بالغین اياالت متحدۀ آمريکا را

با ونالفاکسین  18درصد شانس بیشتری نسبت به بیماران

در طول زندگی مبتال میکنند .اختالل افسردگی عمده

درمانشده با ساير  SSRIجهت فروکش عاليم دارند و اين

) (MDDرتبۀ چهارم بیماریهای ناتوانکننده در جهان را

فروکش يک هفته زودتر آغاز میشود ( .)41بهنظر میرسد

داراست و انتظار میرود تا سال  4848به رتبۀ دوم برسد (،4

که حداکثر دوز ونالفاکسین برای رسیدن به اين اثر ضروری

 .)0افسردگی بهطور مشخص يک بیماری رايج ،اغلب مزمن

است .يک مالحظۀ مهم اين است که هر هشت مطالعۀ

و ناتوانکننده است .بیمارانی که فروکش عاليم در آنها رخ

ذکرشده توسط آزمايشگاههای وايث-آيرست(Wyeth-

نمیدهد در معرض خطر افسردگی بعدی ،اختالل عملکرد

) Ayerstانجام شده است .محققان يک بررسی کیفی روی

و بیماریهای طبی عمومی شديد قرار دارند (.)9-2

 14مطالعۀ ديگر در اين زمینه انجام دادند و نتیجه گرفتند که

افسردگی آتیپیک شايعترين فرم بالینی افسردگی در

نتايج به همان صورت است(.)44تحقیقات نشان میدهند که

بیماران سرپايی روانپزشکی است( .)18بسیاری از

ضد افسردگیهايی که عملکرد دوگانه برای مهار بازجذب

مطالعات ،شیوع افسردگی آتیپک در زنان را چهار برابر

نورآدرنالین وسروتونین دارند مؤثرتراز داروهايی هستند که

شايعتر گزارش کردهاند.افسردگی آتیپیک بیماری مزمنی

تنها روی يک مونوآمین اثر میگذارند( .)42-40ديويد

است که فرد شروع آن را در کودکی يا نوجوانی توصیف

اسمیت) (David Smithو همکارانش در سال 4884

میکند( )10-11و در تمام طول عمر خود اين حالت را

متاآنالیزی بهمنظور بررسی اثربخشی و قابلیت تحمل

تجربه میکند.شروع عاليم افسردگی درنوجوانان يا اوايل

ونالفاکسین در مقايسه با  SSRIها و ساير داروهای ضد

دهۀ بیست سالگی در فرم آتیپک شايعتر از نوع غیر آتیپیک

افسردگی انجام دادند .آنها با بررسی  04مطالعۀ RCTبه اين

است(.)10-11افسردگی آتیپیک باتنظیم فیدبک منفی

نتیجه رسیدند که ونالفاکسین داروی مؤثرتری است(.)46

افزايش يافته محور  HPAهمراه است ( .)12 ،12در حالیکه

ژوان چن لیو) (Xianchenliuو همکارانش در سال 4811

انواع ديگر افسردگی با اختالل عملکرد محور  HPAارتباط

مشخص کردند که بیمارانی که ونالفاکسین مصرف میکنند

دارد و مقادير  CRFدر بیماران مبتال به افسردگی آتیپیک

بیش از کسانی که سیتالوپرام مصرف میکنند درمان را ادامه

اغلب باال است(.)16در میان تمام انواع افسردگی ،افسردگی

میدهند .اين مسأله در کسانی که افزايش خواب و اضطراب

آتیپیک بیشترين همراهی را با ساير بیماریهای روانپزشکی

دارند و سن آنها باالی  06سال است بارزتر میباشد(.)47

در محور  Iدارد( .)48-17به همین دلیل است که اين

برنت) (Brentو همکارانش در سال  4880تغییر دارو را در

بیماران از اختالل عملکرد بیشتری رنج میبرند ،حساسیت

بیماران نوجوان مبتال به افسردگی مقاوم به درمان مورد

بین فردی بیشتری را نشان میدهند و بهطور مزمن خلق

بررسی قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند که ترکیب دارو و

ديسفوريک دارند(.)17

درمانی با  CBTو تغییر دارو به ضد افسردگی ديگر مؤثرتر

رويکردهای درمانی مختلفی برای درمان افسردگی

از تغییر دارو به تنهايی است .هرچند که تغییر دارو به يک

مورد استفاده قرار میگیرد که شامل دارو درمانی ،روان-

 SSRIديگر اثربخشی معادل تغییر دارو به ونالفاکسین

درمانی و درمان شناختی– رفتاری میباشد.اين باور عمومی

داشت ،اماونالفاکسین عوارض جانبی کمتری داشت(.)40

وجود داردکه گروههای مختلف داروهای ضد افسردگی،

رُز) (Rooseو همکارانش در سال  ،4882مطالعهای را با

تأثیر مشابهی دارند .متاآنالیز هشت مطالعه توسط تیز

ونالفاکسین در درمان افسردگی آتیپیک سالمندان انجام
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ساحل همتی گرکانی و همکاران

دادند .در اين مطالعه  17بیمار با میانگین  62/6سال که77

معیارهای خروج از مطالعه نیز عبارت بودند از :افکار

درصد از آنها زن بودند شرکت کردند .بیماران با استفاده از

خودکشی ،سابقۀ ابتال به  BIDيا  ،BIIDسابقۀ ابتال به

مقیاس  42موردی افسردگی هامیلتون) (HRSDبررسی

اسکیزوفرنی ،اسکیزوافکتیو يا سايکوز  ،NOSابتالی

شدند و نشان داده شد که ونالفاکسین در کاهش عاليم

همزمان به آنورکسی يا بولمیا ،اختالل وسواسی-جبری ،و

بسیار مؤثر است و بهخوبی تحمل میشود(.)49

اختالل استرس پس از سانحه ،کنتراانديکاسیون مصرف

سیدنی ) (Sidneyو همکارانش در مطالعۀ مروری در

سیتالوپرام يا ونالفاکسین يا شکست قبلی درمان با اين

سال  4886به بررسی اثر ونالفاکسین در افسردگی پرداختند

داروها ،مصرف همزمان داروهايی که با سیتالوپرام يا

و نشان دادند که ونالفاکسین در درمان اختالل افسردگی

ونالفاکسین تداخل دارند ،مصرف داروهای ضد جنون ،ضد

عمده بر ساير داروهای SSRIارجح است و اثری تقريباً

تشنج ،ضد اضطراب و کلونیدين ،بیماری طبی عمومی که

مشابه با سیتالوپرام دارد(.)08

مانع مصرف داروهای تحقیق شود(مانند مشکالت

بیماران مبتال به افسردگی آتیپیک به  TCAها پاسخ

گوارشی) ،وابستگی يا سوء مصرف مواد ،سابقۀ ضربه به سر

نمیدهند يا پاسخ آنها اندک است؛ در حالیکه به MAOI

که منجر به کاهش سطح هوشیاری شده باشد ،حاملگی يا

SSRI

شیردهی ،عقبماندگی ذهنی ،تحصیالت کمتر از پنجم

بهتر

پاسخ

میدهند(.)00-01از

زمانیکه

هاوSNRIبهوجود آمدند ،ديده شده که پاسخ در بیماران

ابتدايی ،اختالل شخصیت بارز.

سرپايی به آنها از  MAOIهم بهتر است؛هرچند که

از تمام بیماران يا ولی آنها پس از توضیح کامل طرح

مطالعاتی خالف اين مسأله را نشان دادهاند .بنابراين

رضايتنامۀ کتبی گرفته شد .بیماران توسط اساتید متخصص

مطالعات بیشتری در اين زمینه نیاز میباشد(.)18مطالعات

روانپزشکی براساس  ،DSM-IV-TRتشخیص افسردگی

محدودی در مورد اثر SNRIها در درمان افسردگی آتیپیک

آتیپیک خفیف تا متوسط گرفتند.با توجه به مطالعات انجام-

موجود میباشد .از سوی ديگر ،مطالعات بسیار محدودتری

شده و بر اساس فرمول حجم نمونه  28نفرمحاسبه

جهت مقايسۀ اثر  SSRIها و  SNRIها يافت شد .بنابراين

شد،سپس بیماران بهصورت تصادفی به دو گروه تقسیم

مطالعۀ حاضربا هدف مقايسۀ اين دو دستۀ دارويی در درمان

شدند .تمام بیماران پرسشنامۀ دموگرافیک را پر کردند .نوع

افسردگی آتیپیک انجام شده است.

و مقدار داروی مصرفی آنها مشخص شد،اما بهدلیل سرپايی
بودن بیماران و محدوديتهای اجرايی طرح بهصورت
Open-Labelانجام شد که در محدوديتهای مطالعه ذکر

روش بررسی
برای اجرای طرح ،ما بیمارانی را که با تشخیص

خواهد شد .بیمارانی که در گروه يک قرار گرفتند ،براساس

افسردگی آتیپیک خفیف تا متوسط به درمانگاه اخوان و

عاليم تحت درمان با  28-18میلیگرم سیتالوپرام قرار

درمانگاه اورژانس بیمارستان روانپزشکی رازی بهصورت

گرفتند .بیمارانی که در گروه دو قرار گرفتند ،براساس عاليم

کرديم.

تحت درمان با  442-72میلیگرم ونالفاکسینقرار

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از:سن  10تا 62

گرفتند.وزن بیماران در بدو مراجعه و در پايان مطالعه با

سال ،تسلط به زبان فارسی ،اخذ رضايتنامۀ آگاهانۀ کتبی،

حداقل لباس ممکن و بدون کفش با يک ترازوی ديجیتال

اخذ تشخیص افسردگی آتیپیک خفیف يا متوسط بر اساس

قبل از ظهر اندازهگیری شد.مقدار خواب شبانهروزنیزدر ابتدا

معیارهای  ،DSM-IV-TRنمرۀ بک>.18

وانتهای مطالعه با مقیاس ساعت از بیماران سؤال و ثبت

سرپايی مراجعه کردند را در طرح ثبت نام
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گشت.مقدار بهبود عاليم و بررسی از نظر عوارض جانبی

 01/92±0/01بود .تفاوت اين دو گروه با  P=8/107معنادار

دارو هر دو هفته با استفاده از مصاحبۀبالینی يا در صورت

نبود .بررسی ترکیب جنسی شرکتکنندگان مطالعه نشان داد

عدم همکاری بهصورت تلفنی(بهجز ابتدا و انتهای مطالعه)

که در گروه سیتالوپرام  6نفر ( 12درصد) مرد و  02نفر (02

تا  0هفته بررسی شد .بیماران پرسشنامۀ بک را در ابتدا و

درصد) زن و در گروه ونالفاکسین 14نفر ( 08درصد) مرد

هفتۀ  0بهصورت حضوری پر کردند .در صورتیکه در اين

و  40نفر ( 78درصد) زن بودند .تفاوت اين دو گروه با

فواصل عاليم بیمار تشديد میشد يا عوارض دارويی به-

 P>8/881معنادار نبود.

وجود میآمد ،فرد از مطالعه خارج شده و تحت درمان

بررسی وضعیت تأهل دو گروه نشان داد که در گروه

مناسب قرار میگرفت .در صورتیکه در طول مطالعه به هر

سیتالوپرام  11نفر ( 47/2درصد) مجرد 46 ،نفر ( 62درصد)

دلیل بیماری از مطالعه خارج میشد،بیمار جديدی وارد

متأهل 4 ،نفر ( 2درصد) مطلقه و  1نفر ( 4/2درصد) بیوه

طرح میشد که مدت زمان و شرايط برای وی عیناً لحاظ

بودند .در گروه ونالفاکسین 17نفر ( 24/2درصد) مجرد48 ،

گرديد.

نفر ( 28درصد) متأهل 0 ،نفر ( 7/2درصد) مطلقه بودند.

تمامی بیماران يا قیم آنها با رضايتنامۀ کتبی در

نتايج در جدول  2-1نشان داده شده است.

طرح شرکت میکردند و در هر زمان از طرح ،مجاز به

وضعیت تحصیالت بیماران در دو گروه نشان داد که

خروج بودند و اسامی و اطالعات آنها کامالً محفوظ

در گروه سیتالوپرام  47نفر ( 71درصد) ،تحصیالت ديپلم و

میماند.

زير ديپلم دارند و  11نفر ( 40/9درصد) تحصیالت لیسانس

دادههای جمعآوریشده توسط اپراتور آموزشديده
وارد نسخۀ  16نرمافزاری SPSSشد و تحت آنالیز آماری

داشتند .دادههای تحصیالت  4نفر در دسترس نبود.
در گروه ونالفکسین  48نفر ( 28درصد) ،تحصیالت

قرار گرفت.

ديپلم و زير ديپلم دارند و  16نفر ( 28درصد) تحصیالت

یافتهها

لیسانس و  2نفر ( 18درصد) تحصیالت باالتر از لیسانس

بررسی ترکیب جنسی شرکتکنندگان مطالعه نشان داد
که در گروه سیتالوپرام  6نفر مرد و  02نفر زن و در گروه
ونالفاکسین 14نفر مرد و  40نفر زن بودند.
در کل 02 ،نفر وارد مطالعه شدند 4.نفر فقط بار اول
مراجعه کردند و در پیگیریها شرکت نکردند 4 .نفر از

داشتند.
تغییرات در نمرۀ بک در هر دو گروه قبل و بعد از
مداخله در جدول  2/1آورده شده است ،چنانچه مشخص
است بهغیر از میانگین وزن در گروه سیتالوپرام ساير مؤلفه-
ها دارای تفاوت معنادار هستند.

پیگیری هفتۀ ششم مطالعه را ادامهندادند و يک نفر درگروه

برای بررسی اينکه کدام دارو تأثیر بهتری داشته است،

سیتالوپرام بهدلیل افکار خودکشی در هفتۀ چهارم از مطالعه

تفاوت خواب و وزن و نمرۀ بک قبل و بعد از مداخله

خارج شد 08 .نفر باقی ماندند که از اين عده به  28نفر

محاسبه و در دو گروه مقايسه شد.

سیتالوپرام و به  28نفر ديگر ونالفاکسینبهصورت تصادفی

چنانچه در جدول آمده است تفاوت کاهش خواب و

داده شد .حداقل سن شرکتکنندگان در گروه

وزن در دو گروه معنادار است و در مورد ونالفاکسین

سیتالوپرام10سال و حداکثر سن آنها  64سال با میانگین

مؤثرتر بوده است ،ولی در مورد نمرۀبک بین دو گروه

 02/44±18/29سال بود .حداقل سن شرکتکنندگان در

تفاوت معناداری وجود ندارد.

گروه ونالفاکسین10سال و حداکثر سن  64سال با میانگین
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جدول 1و:4مشخصات شرکتکنندگان در مطالعه بر اساس گروه سیتالوپرام و ونالفاکسین
گروه
متغیر

گروه والفاکسین

گروه سیتالوپرام

P

حداقل

حداکثر

میانگین

حداقل

حداکثر

میانگین

سن (سال)

10

64

02/44 ± 18/29

10

64

01/92 ± 0/01

P= 8/107

نمرۀ بک قبل از مداخله

10

29

49/14 ± 9/00

10

22

42/24 ±9/72

P= 8/892

نمرۀ بک بعد از مداخله

1

22

44/7 ± 10/1

1

21

17/62 ± 10/82

P= 8/800

وزن قبل از مداخله (کیلوگرم)

29

00

67/02 ± 9/26

29

00

69/87 ± 9/01

P= 8/274

وزن بعد از مداخله (کیلوگرم)

28

02

67/22 ± 9/22

28

02

66/64 ± 9/70

P= 8/784

خواب قبل از مداخله (ساعت)

2

12

9/62 ±4/22

2

12

11/27 ±4/17

P= 8/881

خواب بعد از مداخله (ساعت)

6

12

0/9 ±1/90

6

12

9/17 ±1/91

P= 8/249

کاهش وزن بعد از مداخله(کیلوگرم)

8/2 ± 1/62

4/2 ±4/24

P>8/881

کاهش خواب بعد از مداخله(ساعت)

8/72 ± 4/86

4/0 ±4/10

P=8/884

کاهش نمرۀ بک

6/24 ± 11/77

7/07 ±0/80

P=8/244

بحث
در اين مطالعه،مقايسۀ نمرۀ بک قبل از مداخله در دو
گروه نشان داد که تفاوت بین دو گروه معنادار نیست.مقايسۀ

ونالفاکسین در کاهش عاليم بسیار مؤثر است و به خوبی
تحمل میشود ،همخوانی داشت(.)49

نمرۀ بک بعد از مداخله در دو گروه نشان داد که همچنان

تفاوت میانگین کاهش نمرۀ بک در گروه سیتالوپرام و

تفاوت در دو گروه معنادار نیست.در گروه سیتالوپرام تفاوت

در گروه ونالفاکسین معنادار نشان نداد؛هرچند ونالفاکسین

میانگین وزن قبل و بعد از مداخله معنادار نبوده است.در

کاهش بیشتری در نمرۀ بک ايجاد کرده است .در مطالعۀ

گروه ونالفاکسین تفاوت میانگین وزن قبل از مداخله و بعد

سیدنی) (Sidneyو همکارانش در سال  4886که به بررسی

از مداخله معنادار بوده است.در گروه سیتالوپرام ،تفاوت

اثر ونالفاکسین در افسردگی پرداختند نیز نشان داده شد که

میانگین خواب قبل از مداخله و بعد از مداخله معنادار بوده

ونالفاکسین در درمان اختالل افسردگی عمده بر ساير

است .در گروه ونالفاکسین ،تفاوت میانگین خواب قبل از

داروهای SSRIارجح است و اثری تقريباً مشابه با اسیتالوپرام

مداخله و بعد از مداخله معنادار بوده است .در گروه

دارد(.)08نتايج بايافتههای ديويد اسمیت)(David Smith

سیتالوپرام ،تفاوت میانگین نمرۀ بک قبل از مداخله و بعد از

و همکارانش در سال  4884بهمنظور بررسی اثربخشی و

مداخله معنادار بوده است.در گروه ونالفاکسین تفاوت

قابلیت تحمل ونالفاکسین در مقايسه با  SSRIها که به

میانگین نمرۀ بک قبل از مداخله و بعد از مداخله معنادار

نتیجۀ اثربخشی بهترونالفاکسین نايل شده بود نیز همخوانی

بوده است.اين يافته با يافتههای مطالعه رُز) (Rooseو

داشت(.)46

همکارانش در سال  4882که برروی ونالفاکسین در درمان

تفاوت کاهش خواب در گروه سیتالوپرام و در گروه

افسردگی آتیپیک سالمندان انجام دادند و نشان داده شد

ونالفاکسین معنادار نشان داد .با توجه به میانگین باالتر در
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گروه ونالفاکسین اين دارو در کاهش خواب بیماران مؤثرتر

عالمت پرخوابی بهعنوان يک نشانه در افسردگی آتیپیک،

بوده است .اين يافته بانتايج يافتههای مطالعه انجامشده

تأثیر داروها بر اين عالمت دقیقتر سنجیده شود .مطالعات

توسط ژوان چن لیو) (Xianchenliuو همکارانش در سال

بهصورت دوسوکور انجام گردد و در انتخاب نمونهها

 4811مبنی بر ادامۀ بیشتر ونالفاکسین نسبت به سیتالوپرام

همتاسازی انجام شود .از حجم نمونههای بیشتری استفاده

در کسانی که افزايش خواب و اضطراب داشتند و سن آنها

شود.متغیرهای ديگری مانند وضعیت تأهل ،میزان

باالی  06سال بود ،تا حدودی همخوانی داشت(.)47تفاوت

تحصیالت و جنسیت لحاظ شوند و اثر آنها بر مواردی

کاهش وزن در گروه سیتالوپرام و در گروه ونالفاکسین

همچون پذيرش دارويی سنجیده شود.

معنادار نشان داد .با توجه به میانگین باالتر در گروه
ونالفاکسین اين دارو در کاهش وزن بیماران مؤثرتر بوده

نتیجهگیری

است.محدوديتهای اين مطالعه شامل برخی موارد است؛

سیتالوپرام و ونالفاکسین هر دو در درمان افسردگی

روش اندازهگیری مقدار خواب بهصورت گزارش فردی

آتیپیک مؤثر گزارش شدهاند و تفاوت معناداری در مقدار

بوده و از دقت کافی برخوردار نمیباشد.در اين مطالعه الزاماً

اثر اين دو دارو يافت نشد .سیتالوپرام و ونالفاکسین هر دو

همۀ بیماران پرخوابی نداشتهاند.به همین دلیل نمیتوان در

باعث کاهش مقدار خواب در بیماران افسرده آتیپیک شدند،

مورد رفع عالمت پرخوابی توسط اين دو دارو اظهار نظر

اگرچه اثر ونالفاکسین در اين مورد بیشتربود .در افرادی که

نمود و فقط تأثیر دارو روی میزان خواب بررسی شده است.

سیتالوپرام دريافت کردند تفاوت معناداری در وزن گزارش

دوسوکور نبودن مطالعه نیز از محدوديتهای مطالعه می-

نشد؛ در حالیکه در افرادی که ونالفاکسین دريافت می-

باشد .تغییرات وزن میتواند تا حدی ناشی عواملی غیر از

کردند کاهش وزن معناداری گزارش گرديد.از سوی ديگر

دارو و بیماری از جمله دورههای قاعدگی در زنان باشد.

با توجه به احتمال شبه پرخوری و افزيش وزن در بیماران

پیگیری غیر حضوری بهوسیلۀ تماس تلفنی امکان بررسی

مبتال به افسردگی آتیپیک ،توجه به استفاده از ونالفاکسین

دقیق اضافه شدن عاليمی مانند افکار خودکشی و عاليم

در درمان اين نوع از افسردگی در مطالعات بعدی حايز

روانپريشی را محدود نموده و در شکلگیری صحیح رابطه

اهمیت است.

درمانی اختالل ايجاد مینمايد .بهعلت حجم کم نمونه،
قابلیت تعمیم اين يافتهها به جامعه امکانپذير نمی-
باشد.امکان پايش دقیق مقدار و نظم در مصرف دارو توسط
بیمار وجود نداشت.

قدردانی
از کلیۀ پرسنل درمانگاه اخوان و کارکنان اورژانس
بیمارستان روانپزشکی رازی که در اجرای اين طرح

پیشنهاد میشود در مطالعات آتی جهت سنجش

همکاری نمودند تشکر و تقدير بهعمل میآيد.

مقدار خواب از پرسشنامههای استاندارد و يا روشهای
دقیقتر استفاده شود .در مطالعات بعدی با تمرکز روی
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Abstract
Background and Objective: This study conducted to compare
effectiveness of citalopram with venlafaxine in treatment of
outpatients with atypical depression.
Subjects and Methods: The present study was an open-label
randomized clinical trial, and compared the effectiveness of
citalopram with venlafaxine in 80 outpatients with mild to
moderate atypical depression based on DSM-IV-TR criteria using
Beck depression questionnaire, who visited Akhavan clinic and
Razi Psychiatric Hospital in Shahre Rey, Tehran. Evaluation of
symptoms improvement and incidence of side effects were carried
out fortnightly with the use of a clinical interview or by telephone
up to eight weeks.
Results: Although venlafaxine group showed more decline in Beck
scores, statistical analysis of the results showed no significant
differences in declined Beck scores in citalopram group (with the
mean score of 6.42 ± 11.78) versus venlafaxine group (with the
mean score of 7.87± 8.03 ) (P=0.522).
Conclusion: Both citalopram and venlafaxine were effective in
atypical depression treatment, and no significant difference was
found. However venlafaxine was more effective in reduction of
sleep duration and caused weight loss.
Key words: Venlafaxine, Citalopram, Atypical depression.
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