
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 
 
 

٤٩ 
 

بھمن   ٢٧-٢٩ويژه نامه كنگره اختالالت خلقي،                 1395بهمن ،23دوره   پزشكي رازي علوم مجله  

http://bdrg.iums.ac.ir        http://rjms.iums.ac.ir  

 

 

 

 

بيماران مانياي حاد يا  سديم درمقايسه اثر درماني ريسپريدون و آرپيپرازول در تركيب با والپروات
 مختلط

     بخشي تواندانشگاه علوم بهزيستي و  پزشكي روان، استاديار گروه پزشك روان، بهمن ديه جي
   a.nazeri@uswr.ac.ir، بخشي تواني و دانشگاه علوم بهزيست پزشكي روان، استاديار گروه پزشك روان، علي ناظري آستانه

  بخشي تواندانشگاه علوم بهزيستي و  پزشكي روان ه، دانشيار گروپزشك روان، اميد رضايي
  بخشي توان، گروه آمار دانشگاه علوم بهزيستي و ت، اپيدميولوژيساكبر بيگلريان

 بخشي توانهزيستي و دانشگاه علوم ب ها فوريت، دانشجوي دكتري سالمت در باليا و امانت نصير 
 
  

هدف  است. مانده باقيچالش برانگيز  مشكل يكهمچنان مؤثر افزايش تعداد عوامل درماني  عليرغمبهداشتي درماني  هاي سيستممانيا براي  :مقدمه
در  شده بستريمختلط  ا دوره يا بحاد  يمانيا يدوقطب مارانيريسپريدون و آريپپرازول در تركيب با والپروات سديم درباثر درماني مقايسه مطالعه 

  باشد. ميرازي تهران  پزشكي روانبيمارستان 
مانيا  ي دورهبيماران مبتال به اختالل دوقطبي نوع يك در  نفره 20در دو گروه مطالعه به روش كارآزمايي باليني تصادفي دو سو كور  اين: روش پژوهش

 قرار سديمآريپيپرازول و ريسپريدون در تركيب با والپروات  كننده دريافتدو گروه  دري، تصادف طور به بيماران. انجام شد) سال 65-18(يا مختلط، 
تي زوجي و  - دو -كاي هاي آزمون آماري از  هاي تحليلارزيابي شد در  6و  3پاسخ درماني با مقياس يانگ و ميزان افزايش وزن در هفته  و گرفتند

  شد.استفاده  مكرر گيري اندازهتحليل كوواريانس و 
درصدي در  50(كاهش  6و  3 هاي هفتهپاسخ درماني بعد از  ارزيابي نداشتندمشخصات دموگرافيك تفاوت معناداري  ازنظر كنندگان شركت نتايج:

ا در بين دو تركيب درماني را نشان نداد تركيب والپرات سديم و ريسپريدون افزايش وزن بيشتري ر داري معنيمقياس يانگ) در هر دو گروه اختالف 
 )p>001/0نسبت به تركيب والپرات و آرپيپرازول نشان داد ( 6پايان هفته 

 ها آن اثربخشيو تفاوتي در  باشد ميو كافي  مؤثرمانيا يا مختلط  ي دورهدر اختالل دو قطبي نوع يك با  ذكرشده هاي تركيبدرماني  اثر: گيري نتيجه
 عنوان به ،افزايش وزن مستعد تركيب والپروات و آريپيپرازول در بيمارانكمتر وجه به افزايش وزن است. با ت استفاده قابلو هر دو درمان  نداشتهوجود 

 .شود ميتوصيه  مؤثرو  ضرر كم ،تركيب مناسب
 والپروات ،درمان تركيبي ،ريسپريدون ،آريپيپرازول ،: اختالل دوقطبيهاكليدواژه
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