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Abstract
Aims: Type 2 diabetes is one of the major causes of death. Depression disorder
is one of the most common unresponsive problems in these patients which can
affect the disease prognosis. The aim of this study is comparison of effectiveness
of dynamic-supportive psychotherapy and pharmacotherapy on type 2 diabetes
patients’ depression.
Materials & Methods: This semi experimental study was conducted with pre-test
and post-test design with control group in 2016. In this research there were 30 sample
diagnosed with moderate to severe depression selected by randomized sampling in
two experimental groups and one control group. The Dynamic-Supportive group is
scheduled to undergo 10 sessions of psychotherapy and the drug treatment group
that received under the supervision of the psychiatrist will take the prescribed
medications. The collected data were analyzed by the covariance test.
Findings: The results showed that each of the dynamic-supportive treatments
and pharmacotherapy had a significant difference comparing to the control
group (p< 0.001), which was effective in depression treatment, but there was no
significant difference between two treatment methods of dynamic-supportive and
pharmacotherapy.
Conclusion: In type 2 diabetic patients who have to use drug to control their illness,
dynamic-supportive treatment can be an appropriate alternative to decrease
depression instead of pharmacotherapy.
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 140مهدی نیری و همکاران

مقایسه اثربخشی رواندرمانی پویشی  -حمایتی
و دارودرمانی بر افسردگی بیماران دیابتی نوع 2

چکیده

اهداف:دیابــت نــوع  2یکــی از علــل عمــده مرگومیــر بشــمار مـیرود .اختــال
افســردگی یکــی از شــایعترین مشــکالت روانشــناختی در ایــن بیمــاران
اســت کــه بــروز آن میتوانــد پیشآگهــی بیمــاری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
پژوهــش حاضــر بــا هــدف مقایســه اثربخشــی رواندرمانــی پویشــی–حمایتی و
دارودرمانــی بــر افســردگی بیمــاران دیابتــی نــوع  2انجــام شــد.
مـواد و روشهــا :ایــن مطالعــه بــه روش شــبه تجربــی بــا طــرح پیشآزمون
و پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل در ســال  1395انجــام شــد .در ایــن پژوهــش
 30نفــر حضــور داشــتند کــه بــا تشــخیص افســردگی از نــوع متوســط تــا شــدید
انتخــاب و بــا جایگزینــی تصادفــی در دو گــروه آزمایشــی و یــک گــروه کنتــرل
جایگزیــن شــدند.گروه پویشــی–حمایتی تحــت  10جلســه رواندرمانــی قــرار
گرفتنــد و گــروه دارودرمانــی تحــت نظــر روانپزشــک داروهــای موردنظــر را
دریافــت کردنــد .اطالعــات جمــع آوری شــده بــا آزمــون کوواریانــس مــورد
تجزیهوتحلیــل قــرار گرفتنــد.
یافتههــا :نتایــج نشــان داد کــه هریــک از درمانهــای پویشــی–حمایتی
و دارودرمانــی نســبت بــه گــروه کنتــرل اختــاف معنــی داری داشــته اســت
( ،)p>0.001یعنــی در درمــان افســردگی مؤثــر واقــع شــده اســت ولــی بیــن
دو روش درمانــی پویشــی–حمایتی و دارودرمانــی اختالفــی مشــاهده نشــد.
نتیجهگیــری :در بیمــاران دیابتــی نــوع  2کــه مجبــور بــه اســتفاده از دارو
بــرای کنتــرل بیمــاری خــود هســتند ،درمــان پویشــی–حمایتی میتوانــد
جایگزیــن مناســبی بــرای کاهــش افســردگی بهجــای دارودرمانــی باشــد.
کلیدواژههــا :افســردگی ،دیابــت نــوع  ،2رواندرمانــی پویشــی–حمایتی،
دارودرمانــی.
تاریخ دریافت1396/06/26 :
تاریخ پذیرش1397/02/12 :
*نویسنده مسئولrajaei.46@yahoo.com :

مقدمه
دیابــت ازجملــه شــایعترین اختــال غــدد درونریــز جهــان
و نیــز کشــور مــا بهحســاب میآیــد .هماکنــون پنجمیــن
دلیــل اصلــی مــرگ بشــمار مــیرود و بــر طبــق گزارشهــای
ســازمان جهانــی دیابــت تخمیــن زده شــده کــه شــیوع آن از
 336میلیــون نفــر در ســال  2011بــه  552میلیــون نفــر در ســال
 2030برســد[ .]1بیــش از س ـهچهارم ایــن بیمــاران در کشــورهای
در حــال توســعه زندگــی میکننــد[ .]2نکتــه قابــل توجــه دیگــر
اینکــه در کشــورهای در حــال توســعه ،اکثریــت بالغیــن مبتــا
بــه دیابــت ،بیــن ســنین  45تــا  65ســالگی هســتند ،درحالیکــه
در کشــورهای پیشــرفته ،اکثریــت بالغیــن مبتالبــه دیابــت
را جمعیــت  65ســال بــه بــاال تشــکیل میدهنــد[ .]3بــر طبــق
گــزارش مرکــز تحقیقــات دیابــت بالغبــر  3میلیــون نفــر در ایــران
بــه ایــن بیمــاری مبتــا هســتند[ .]4عــاوه بــر هزینههــای
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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محســوس در ایــن بیمــاری ،درد ،اضطــراب و افســردگی ازجملــه
مــواردی هســتند کــه از کیفیــت زندگــی مبتالیــان میکاهــد کــه
بخشــی از ایــن مشــکالت بــا خــود پایشــی و درمــان و تزریــق
انســولین مرتبــط اســت[ .]5بــا پیشــرفت دانــش و تکنولــوژی و
نیــز بهبــود امکانــات بهداشــتی ،تغذیـهای و فرهنگــی -اجتماعی،
درمــان بیمار یهــا آســانتر و عــوارض مخــرب و مهلــک آنهــا
کمتــر شــدهاند ،لیکــن بــا افزایــش امیــد بــه زندگــی در دنیــای
امــروز ،طــول عمــر بســیاری از مبتالیــان بــه بیمار یهــای مزمــن
افزایــش یافتــه اســت .یکــی از بیمار یهــای جســمی منجــر بــه
افســردگی و یکــی از مزمنتریــن آنهــا کــه اثــر تخریبــی شــدید و
گســتردهای بــر جســم و روان بیمــاران و خانــواد ٔه آنــان میگــذارد
دیابــت اســت .دیابــت یــک بیمــاری مزمــن محســوب میشــود
و تحقیقــات طبــی نشــان میدهــد کــه مشــکالت روانــی و
اجتماعــی ناتوانکننــدهای چــون احســاس خســتگی ،کاهــش
انــرژی ،تحریکپذیــری ،عصبانیــت ،افســردگی و اضطــراب
در مبتالیــان بــه دیابــت بیشــتر از افــراد جامعــه میباشــد[.]6
ولــی ابعــاد روانــی بیمار یهــای مزمــن اغلــب نادیــده گرفتــه
میشــود [.]7
یکــی از مشــکالت شــایع بیمــاران دیابتــی افســردگی اســت .در
تحقیقــات دو ســه دهــه اخیــر نــرخ شــیوع افســردگی در بیــن
بیمــاران دیابتــی دو برابــر افــراد غیــر دیابتــی ذکــر شــده اســت[.]8
در ســال هــای اخیــر مطالعــات زیــادی پیرامــون اختــاالت روانــی
در بیمــاران دیابتــی انجــام شــده اســت و برخــی مطالعــات شــیوع
بیشــتر افســردگی و اضطــراب را در بیمــاران دیابتــی در مقایســه با
افــراد غیــر دیابتــی نشــان دادهانــد .ارزیابــی ایــن مطالعــات نتایج
متفاوتــی را نشــان میدهــد بهطــوری کــه شــیوع افســردگی در
بیمــاران دیابتــی را از  3/8تــا  49/5درصــد گــزارش کردهانــد.
محققیــن در تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه
وجــود بیمار یهــای مزمــن میــزان شــیوع افســردگی را در همــهٔ
ســنین افزایــش میدهــد[ .]9ایــن نکتــه قابلتوجــه اســت کــه
دوســوم ایــن بیمــاران دیابتــی ،افسردگیشــان تشــخیص داده
نشــده و تحــت درمــان قــرار نمیگیــرد[ .]10بعــاوه شــیوع
افســردگی در مبتالیــان بــه دیابــت تحــت تأثیــر نــوع بیمــاری
(نــوع یــک و نــوع دو) و کشــورهای درحالتوســعه قــرار
میگیــرد[ .]11دیابــت دو نــوع عمــده دارد کــه عبارتانــد از؛
دیابــت نــوع  1کــه  5تــا 10درصــد مــوارد دیابــت را شــامل میشــود.
در ایــن افــراد ســلولهای بتــا پانکــراس کــه تولیــد انســولین
را بــر عهــده دارنــد ،توســط یــک واکنــش اتوایمــن تخریــب
شــدهاند-2 .دیابــت نــوع 2کــه  85تــا  90درصــد مبتالیــان
بــه دیابــت دچــار ایــن تیــپ هســتند .در ایــن افــراد مقاومــت
بــه انســولین و تخریــب انســولین ترشــحی وجــود دارد[.]12
افســردگی و دیابــت گاهــی اوقــات شــرایط را بــرای بیمــار
بدتــر میکننــد .ابتــدا دیابــت ممکــن اســت خطــر افســردگی
را افزایــش دهــد و حتــی ممکــن اســت بــه دو برابــر برســاند و
افســردگی نیــز ممکــن اســت خطــر دیابــت نــوع دو را افزایــش
دهــد .پیشــرفت عــوارض باعــث ایجــاد افســردگی میشــود و
افســردگی انگیــزه قبلــی جهــت درمــان را از بیمــار گرفتــه و باعــث
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پیشــرفت عــوارض میشــود[ .]13هنگامیکــه دیابــت و افســردگی
باهــم جمــع میشــوند ،بــه علــت واکنشهــای رفتــاری و
فیزیولوژیکــی بیــن دیابــت افســردگی کنتــرل بیمــاری مشــکلتر
شــده و خطــر بیمار یهــای قلبــی عروقــی ،رتینوپاتــی دیابتــی و
کــوری ،نوروپاتــی و ســایر عــوارض دیابــت افزایــش مییابــد[.]14
امــروزه جهــت درمــان افســردگی راههــای متفاوتــی بــکار بــرده
میشــود کــه بهطــور کلــی بــه دو دســته درمانهــای زیســتی و
درمانهــای روانی-اجتماعــی تقســیم میشــوند .درمانهــای
زیســتی خــود بــه ســه دســته تقســیم میشــوند کــه عبارتانــد
از؛ دارودرمانــی ،جراحــی روانــی ،و اســتفاده از تحریکهــای
عصبــی (ماننــد تحریــک عصبــی واگ) و درمانهــای روانــی –
اجتماعــی کــه میتــوان بــه رویکردهــای روانــکاوی ،شــناختی،
رفتاردرمانــی ،رواندرمانــی میــان فــردی ،درمانهــای مبتنــی
بــر روانــکاوی (ماننــد مبتنــی بــر بینــش ،حمایتــی ،و پویشــی
– حمایتــی) ،و خانوادهدرمانــی اشــاره داشــت .بدیــن منظــور
دو درمــان پویشــی – حمایتــی (کــه از درمانهــای مبتنــی بــر
روانــکاوی اســت) و دارودرمانــی در ایــن تحقیــق بــکار گرفتــه
شــده اســت.
در چنــد ســال اخیــر داروهــای پرارزشــی بــه بــازار آمدهانــد کــه
در درمــان و کنتــرل افســردگیها مؤثــر بودهانــد .بخصــوص کــه
در آمادهســازی بیمــار بــرای رواندرمانــی و یــا ســایر خدمــات
درمانــی نقــش عمــدهای را ایفــا کردهانــد .امــروزه ،هرچنــد کــه
میدانیــم دیابــت و افســردگی ارتبــاط تنگاتنگــی بــا یکدیگــر
دارنــد ،امــا مکانیســم چنیــن ارتباطــی بــه درســتی مشــخص
نیســت .بــه نظــر میرســد کــه مبتالیــان بــه افســردگی و
دیابــت تــوام ،مرگهــای زودهنــگام ناشــی از بیمار یهــای
قلبی-عروقــی را تجربــه میکننــد .اثــرات متابولیــک ناخواســته
درمانهــای دارویــی هــم بایــد در نظــر گرفتــه شــوند .در میــان
داروهــای ضدافســردگی ،برخــی از گروههــای دارویــی ممکــن
اســت بیــش از ســایر داروهــا باعــث افزایــش وزن شــوند و
همانطــور کــه میدانیــم ،چاقــی یکــی از فاکتورهــای خطرســاز
مهــم در ابتــا بــه دیابــت اســت[.]15
در کاهــش افســردگی چنــد دســته دارویــی وجــود دارد.
یکــی از قدیمیتریــن ایــن داروهــا 3 ،حلقهایهــا هســتند.
ضدافســردگیهای  3حلقــهای ماننــد آمیتریپتیلیــن ،بهطــور
اولیــه بــه ناقــل ســروتونین و ناقــل نوراپینفریــن متصــل
میشــود .ایــن داروهــا تمایــل باالیــی بــه آدرنورســپتورهای
آلفــا و آنتاگونیســت هیســتامین دارنــد .همیــن موضــوع یکــی
از فاکتورهــای خطرســاز ابتــا بــه دیابــت نــوع 2محســوب
میشــود .همچنیــن ،مصــرف ضدافســردگیهای  3حلق ـهای بــا
مقاومــت نســبت بــه انســولین مرتبــط اســت .مهارکنندههــای
مونوآمینواکســیداز ،از دیگــر گــروه داروهــای ضدافســردگی
هســتند .مهارکنندههــای مونوآمینواکســیداز ماننــد فنلزیــن،
بــه هیدرازینهــا یــا غیرهیدرازینهــا تقســیمبندی میشــوند.
هیدرازینهــا بهطــور غیرقابلبرگشــت و غیراختصاصــی
بــه مهارکنندههــای مونوآمینواکســیداز  Aو مهارکنندههــای
مونوآمینواکســیداز  Bمتصــل میشــوند .غیرهیدرازینهــا

اختصاصــی نیســتند و ویژگیهایشــان قابــل برگشــتند .یکــی از
شــایعترین عــوارض ناخواســته مونوآمینواکســیدازها ،افزایــش
وزن اســت کــه درنهایــت بــه قطــع دارو و نیــز ابتــا بــه دیابــت
نــوع 2منتهــی میشــود .یکــی دیگــر از جدیدتریــن خانــواده
داروهــای ضدافســردگی ،مهارکنندههــای انتخابــی بازجــذب
ســروتونین ( )SSRIsهســتند .ایــن داروهــا بــا هــدف بــه حداقــل
رســاندن عــوارض داروهــای ضدافســردگی وارد بــازار شــدند .گــروه
دارویــی دیگــر کــه مشــابه مهارکنندههــای اختصاصــی بازجــذب
ســروتونین هســتند ،مهارکنندههــای اختصاصــی بازجــذب
ســروتونین-نوراپینفرین انــد .هــم مهارکننــدهای اختصاصــی
بازجــذب ســروتونین و هــم مهارکنندههــای اختصاصــی
بازجــذب ســروتونین-نوراپینفرین ،نســبت بــه هیســتامین،
اســتیل کولیــن و آلفاآدرنورســپتورها میــل جــذب اندکــی دارنــد؛
درنتیجــه ایــن  2گــروه دارویــی ،فاقــد بســیاری از عــوارض
ناخواســته ضدافســردگیهای  3حلقــهای و مهارکنندههــای
مونوآمینواکســیداز هســتند ،امــا مهارکنندههــای اختصاصــی
بازجــذب ســروتونین و نیــز مهارکنندههــای اختصاصــی بازجــذب
ســروتونین-نوراپینفرین ،بهدلیــل اثــرات ســروتونرژیک ،باعــث
افزایــش وزن بیمــاران تحــت درمــان میشــوند .گــروه دارویــی
بعــدی داروهــای ضدافســردگی ،آنتاگونیســتهای HT2-5
هســتند .ایــن گــروه داروهــا ماننــد تــرازودون ،مهارکننــده
گیرندههــای  HT2-5محســوب میشــوند .عارضــه افزایــش وزن
بــه دنبــال مصــرف آنتاگونیســتهای  HT2-5مختصــر اســت.
ضدافســردگیهای  4حلقــهای و تکحلقــهای (بوپروپیــون و
میرتازاپیــن) ،در هیــچ کــدام از گــروه داروییهــای ذکــر شــده
گنجانــده نشــدهاند .آنهــا بهدلیــل ســاختار ویــژه ،اثراتــی کام ـ ًا
متفــاوت بــا ســایر داروهــای ضدافســردگی دارنــد[.]15
بهدلیــل عارضــه چاقیکنندگــی بیشــتر انــواع ضدافســردگیهای
موجــود در بــازار ،مبتالیــان بــه افســردگی در معــرض خطــر
ابتــا بــه دیابــت نــوع 2هســتند .در چنیــن بیمارانــی تاکیــد
بــر درمانهــای غیردارویــی ،شــرط اصلــی پیشــگیری از دیابــت
اســت .ضدافســردگیهای  3حلقــهای و مهارکنندههــای
مونوآمینواکســیداز در مقایســه بــا  SSRIs، SNRIsو
آنتاگونیســتهای  4 ،HT2-5حلقهایهــا و تکحلقهایهــا
عارضــه چاقــی شــدیدتری دارنــد .در ایــن میــان ،میرتازپیــن
یــک استثناســت .میزتازپیــن از ایــن لحــاظ در حــد واســط ســه
حلقهایهــا و مهارکنندههــای اختصاصــی بازجــذب ســروتونین
قــرار دارد .در میــان مهارکنندههــای اختصاصــی بازجــذب
ســروتونین ،پاروکســتین بیــش از همــه بیمــاران را چــاق میکنــد.
بوپروپیــون در میــان تمــام داروهــای گــروه ضدافســردگی ،عارضــه
چاقــیاش از همــه خفیفتــر اســت[.]15
درمــان پویشــی-حمایتی کــه در ایــن پژوهــش آمــده بــرای
دو منظــور )1 :کاهــش عالئــم و  )2بهبــود عزتنفــس ،عملکــرد
خــود و مهارتهــای انطباقــی و درنتیجــه بــاال بــردن کیفیــت
زندگــی ،بــه کار رفتــه اســت .در ایــن دیــدگاه ،از لحــاظ علیتــی
هــم بــر وقایــع بیرونــی و هــم بــر رویدادهــای درون روانــی
تاکیــد شــده و طیفــی از رواندرمــان تحلیلــی تــا حمایتــی در دو
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مواد و روشها
پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات شــبه آزمایشــی بــا طــرح
پیشآزمــون -پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل اســت کــه در ســه
گــروه (دو گــروه آزمایــش و یــک گــروه کنتــرل) اجــرا گردیــد.
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش
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ســوی طیــف را در برمیگیــرد .بــر اســاس ســطح عملکــرد فعلــی،
مشــکالت و مســائل در حــال حاضــر فرمولبنــدی درمــان طــرح
ریــزی میشــود .در یــک انتهــای طیــف مداخلههــای حمایتــی
بــاال و مداخلههــای پویشــی پاییــن اســت و در انتهــای دیگــر،
مداخلههــای حمایتــی پاییــن و تواتــر مداخلههــای پویشــی بــاال
اســت[ .]16ایــن شــکل از درمــان اغلــب بهترین روش در دســتیابی
بــه بهبــود دراز مــدت بــا توجــه بــه مــوارد مزمــن میباشــد و
بهنوبــهٔ خــود بــر تمــام ابعــاد زندگــی تاثیرگــذار اســت[ .]17در
همیــن راســتا ،رواندرمانیهــای حمایتــی بــه بیمــار مبتالبــه
دیابــت در جهــت مواجهــه بــا بحرانهــای ناشــی از مســائل
اجتماعــی و یــا عــوارض جســمی دیابــت از طریــق تکنیکهــای
تقویــت آرامبخشــی ،خودگویــی عبــارات مثبــت ،تصویرســازی
مثبــت ،آگاهســازی ،گســترش افــکار مثبــت و مقابلــه بــا افــکار
منفــی ،کمــک کــرده و موجــب کاهــش افســردگی در ایــن بیمــاران
میگــردد[ .]18،19درنهایــت موجــب افزایــش کیفیــت زندگــی
بیمــاران میشــود کــه متعاقــب آن بســیاری از مشــکالت درون
فــردی و میــان فــردی بیمــاران کاهــش مییابــد[ .]20،21در رابطــه
بــا رواندرمانــی پویشــی – حمایتــی بــا جســتجوی انجامشــده،
مطالعــهای یافــت نشــد و پژوهشهــای انجامشــده در ســطح
رواندرمانــی حمایتــی بــوده اســت .لــذا بــه درمــان حمایتــی در
دیابتیهــا و پژوهشهــای کــه در مــورد درمــان افســردگی بــا
روش پویشــی – حمایتــی اســت بهطورکلــی اشــاره میشــود.
خدابخشــی کوالیــی و نویدیــان بــر رویــی  24بیمــار دیابتــی
نــوع  2رواندرمانــی حمایتــی بــه شــیوه گروهــی انجــام دادنــد
و دریافتنــد کــه برنامــه درمانــی آنــان موجــب افزایــش کیفیــت
زندگــی و بهبــود عــوارض بیمــاری شــده اســت .در طــرح درمــان
تحقیــق فــوق مــواردی چــون آمــوزش باورهــای معنــوی ،بــاال
بــردن اعتمادبهنفــس و فنــون آرام بخشــی بــکار گرفتــه شــده
بــود[ ]22رینــاد در یــک کارآزمایــی بالینــی روی  100نوجــوان دچــار
افســردگی ،رواندرمانیهــای شــناختی ،خانــواده و پویشــی
 حمایتــی را انجــام داد و دریافــت کــه گــروه درمــان پویشــی حمایتــی ســریعتر بــه درمــان پاســخ میدهنــد و در دور ٔهپیگیــری نیــز بهشــرط اتمــام کامــل درمــان پیامدهــای بهتــری
نیــز داشــتند .ماینــا و همکارانــش نیــز در ســال پژوهشــی بــر روی
بیمــاران دچــار افســردگی انجــام داد و بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه کســانی کــه بــه ســمت طیــف پویشــی میرونــد و درمــان
را ادامــه میدهنــد در دوره پیگیــری نتایــج بهتــری را نشــان
میدهنــد [.]16
از ایــن رو ،بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات اندکــی در ایــن زمینــه
صــورت گرفتــه اســت ایــن پژوهــش باهــدف مقایســه اثربخشــی
رواندرمانــی پویشــی – حمایتــی و دارودرمانــی بــر افســردگی
بیمــاران دیابتــی نــوع  2انجــام شــد.

جامعــهٔ آمــاری ایــن تحقیــق بیمــاران دیابتــی نــوع  2هســتند
کــه در نیمــه اول و دوم ســال  1395در مراکــز کنتــرل دیابــت
و کلینیکهــا شــهرهای تربتجــام و مشــهد حضــور داشــتند.
محــدود ٔه ســنی ایــن افــراد  45تــا  60ســال بــود کــه حداقــل بــه
مــدت  2ســال درگیــر ایــن بیمــاری و طــی چنــد مــاه گذشــته
آســیب جــدی را کــه منجــر بــه افســردگی باشــد را تجربــه
نکردهانــد و دارای مالکهــای تحقیــق بودنــد انتخــاب و بعــد
از تشــخیص افســردگی توســط مقیــاس افســردگی ،اضطــراب و
اســترس ( )DASSاز نــوع متوســط تــا شــدید 30 ،نفــر بــه صــورت
در دســترس انتخــاب و بــا روش جایگزینــی تصادفــی در گروههــا
قــرار گرفتنــد .در جنســیت تعــداد مــردان و زنــان تقریبــا بــا هــم
برابــر بودنــد ( 16زن و  14مــرد) .مالکهــای ورود و خــروج در
ایــن تحقیــق شــامل - 1 :جهــت شــرکت در پژوهــش رضایــت
کامــل داشــته باشــند -2 ،حداقــل  2ســال درگیــر ایــن بیمــاری
باشــند -3 ،بــه بیمــاری مزمــن دیگــری نظیــر :ایــدز ،هپاتیــت،
ســرطان ،و بیمار یهــای مزمــن دیگــر مبتــا نباشــد –4 ،طــی
چنــد مــاه گذشــته آســیب جــدی را کــه منجــر بــه افســردگی
باشــد را تجربــه نکــرده باشــند - 5 ،معتــاد بــه مــواد مخــدر و
الــکل نباشــد .در ادامــه روش درمانــی پویشــی – حمایتــی در
گــروه آزمایــش اول در طــی  10جلســه  45دقیقـهای اجــرا گردیــد
و گــروه دیگــر آزمایــش تحــت دارودرمانــی قــرار گرفتنــد و گــروه
کنتــرل هیچیــک از درمانهــا را دریافــت نکــرد و در لیســت
انتظــار باقــی ماننــد تــا پــس از اتمــام فراینــد پژوهــش درمــان
پویشــی – حمایتــی را دریافــت کننــد.
جهــت تعییــن افســردگی بیمــاران دیابتــی از مقیــاس افســردگی،
اضطــراب و اســترس ( )DASSو الویبونــد اســتفاده شــده اســت.
کــه دارای دو فــرم کوتــاه  21ســوالی و فــرم بلنــد  42ســوالی اســت
کــه در ایــن تحقیــق از فــرم بلنــد اســتفاده شــده اســت .بــرای
هــر خــرده مقیاسهــا  14ســؤال در نظــر گرفتــه شــده اســت.
نمــره پاســخدهی آزمــون  4گزینــهای و بهصــورت خودســنجی
میباشــد و طیــف طبیعــی تــا خیلــی شــدید را تشــخیص گــذاری
میکنــد .اعتبــار بازآمایــی مقیاسهــای فرعــی بــه ترتیــب 0/71
درصــد بــرای افســردگی و  0/79درصــد بــرای اضطــراب و 0/81
درصــد بــرای اســترس گــزارش شــده اســت[ .]23قابلیــت اعتمــاد
ایــن مقیــاس در ایــران توســط صاحبــی و اصغــری از طریــق
همســانی درونــی و اعتبــار آن بــا اســتفاده از تحلیــل عاملــی
و اعتبــار مــاک بــا اجــرای همزمــان آزمونهــای افســردگی
بــک ،اضطــراب زانــگ و تنیدگــی ادراک شــده بررســی شــد .در
کل ضرایــب قابلیــت اعتمــاد و اعتبــار بــه دســت آمــده بســیار
رضایتبخــش و در ســطح  p>0.001معنــادار بــود .همبســتگیها
بیــن زیــر مقیــاس افســردگی  DASSبــا آزمــون افســردگی بــک
 ،0/70زیــر مقیــاس اضطــراب  DASSبــا آزمــون اضطــراب زانــگ
 0/67و زیــر مقیــاس تنیدگــی  DASSبــا آزمــون تنیدگــی ادراک
شــده  0/49گــزارش شــده اســت[.]24
در پژوهــش حاضــر دو برنامــهٔ مداخلــهٔ انجــام شــد .درمــان
پویشــی – حمایتــی در  10جلســه  45دقیقـهای صــورت پذیرفــت
کــه محتــوای جلســات بهصــورت خالصــه اینچنیــن میباشــد:
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یافتهها
نمونــهٔ مــورد مطالعــه در پژوهــش حاضــر  30نفــر بیمــار دیابتــی
بــود .از ایــن تعــداد ،بــه تصــادف 10 ،نفــر در گــروه آزمایــش اول
(رواندرمــان پویشــی  -حمایتــی) 10 ،نفــر در گــروه آزمایــش دوم
(دارودرمانــی) و  10نفــر در گــروه کنتــرل جایگزیــن شــدند .دامنــه
ســنی شــرکتکنندگان بیــن  45تــا  60ســال بــود .از ایــن مقــدار
 %36/66در دامنــه ســنی  45تــا  %40 ،50در دامنــه ســنی  51تــا
 55و  %23/33در دامنــه ســنی بیــن  56تــا  60قــرار داشــتند .در
جنســیت تعــداد مــردان و زنــان تقریبـ ًـا باهــم برابــر بودنــد (16
زن و  14مــرد).
جدول  )1مقایسه میانگین نمرات افسردگی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل

گروه آزمایش)1
درمان پویشی-
حمایتی

گروه آزمایش)2
درمان دارویی

گروه کنترل

افسردگی
پیش
آزمون

16/6 ± 2/27

16 ± 2/62

16/5 ± 2/46

پس آزمون

11/7 ± 2/36

12/8 ± 3/08

16 ± 2/62

قبــل از مداخلــه در پیشآزمــون نمــرات افســردگی در ســه گــروه
میانگینــی تقریبـ ًـا مســاوی داشــتند ولــی بعــد از مداخلــه دو گروه
آزمایــش نســبت بــه گــروه کنتــرل میانگیــن نمــرات افســردگی
کاهــش یافــت درصورتیکــه در گــروه کنتــرل تغییــری محســوس
مشــاهده نشــد .بدیــن ترتیــب در گروههــای آزمایشــی ؛ درمــان
پویشــی – حمایتــی بــا گــروه کنتــرل ( )p≥0.01و درمــان دارویــی
بــا گــروه کنتــرل ( )p≥0.01اختــاف معن ـیداری مشــاهده شــد
ولــی بیــن دو گــروه درمــان (پویشــی – حمایتــی و دارویــی)
در کاهــش افســردگی ( )p≥0.01اختالفــی مشــاهده نشــد.
بااینحــال ،مقایســه انــدازه اثــر ایــن دو درمــان نشــان میدهــد،
درمــان پویشــی بــا انــدازه اثــر  0/52در مقایســه بــا دارودرمانــی بــا
انــدازه اثــر  ،0/48اثربخشــی آن اندکــی باالتــر اســت (جــدول .)1
بحث
ایــن پژوهــش باهــدف مقایســهٔ اثربخشــی دو رواندرمانــی
پویشــی  -حمایتــی و دارودرمانــی بــر افســردگی بیمــاران دیابتــی
نــوع  2و اینکــه کــدام روش مؤثرتــر اســت ،صــورت پذیرفــت.
نتایــج بهدس ـتآمده نشــان داد کــه درمــان پویشــی  -حمایتــی
و دارودرمانــی هریــک بهتنهایــی نســبت بــه گــروه کنتــرل تفــاوت
معن ـیداری را نشــان دادنــد و در بهبــود مبتالیــان بــه افســردگی
مؤثــر بودهانــد کــه ایــن یافتــه بــا نتایــج تحقیقــات دیگــران در
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در ابتــدای درمــان ،پــس از گرفتــن شــر ححال ،درمانگــر ابتــدا
طــرح اتحــاد درمانــی را جهــت مانــدن بیمــار در درمــان و افزایــش
پیشآگهــی خــوب را مطــرح میکنــد .در چنــد جلســهٔ اول،
روان درمانگــر میبایســت بــرای پــی بــردن بــه نقــاط قــوت و
ضعــف و مکانیــزم هــای دفاعــی فــرد و همچنیــن عملکــرد خــود،
درک درســتی از موضــوع اصلــی و نشــانههای بالینــی بیمــار پیــدا
کنــد .در ادامــه بــه "ارزیابــی ،فرموالســیون مــورد ،تعییــن هــدف
" میپــردازد .و بعــد از توافــق و درک مشــترک در درمــان بــا
توجــه بــه مــورد ،در طیفــی بیــن پویشــی تــا حمایتــی پیــش
مـیرود و عــاوه بــر تکنیکهــای مخصــوص بــه خــود ،از اجــزای
بیشــتر درمانهــا توامــا اســتفاده میکنــد .رواندرمانــی پویشــی
 حمایتــی درمانــی اســت کــه در آن اتحــاد درمانــی احتمــا ًالبهعنــوان یــک پایــه بــرای درمــان و نــه بهعنــوان وســیله بــرای
تغییــر اســت .بنابرایــن ،اتحــاد بــا بیمــار در طــول دور ٔه درمــان یک
شــرط اساســی اســت .ایــن نــوع از همســویی بــا بیمــار بــه بیمــار
کمــک و احســاس پیگیــری درمــان توســط درمانگــر را بــه وی
میدهــد[ .]16همچنیــن اتحــاد درمانــی و رونــد آن کمــک بــه
بیمــار بــرای آگاه شــدن از افــکار و احساســات خــارج از آگاهــی
وی بهمنظــور توســعهٔ حــس تســلط و زندگــی انطباقــی اســت.
اجــرای ایــن نــوع درمــان بهصــورت گفتوشــنودی و شــامل
بررســی تجــارب جــاری و گذشــته ،عکسالعملهــا و احساســات
بیمار اســت[.]25
در مراحــل میانــی درمــان ،درک و حمایــت از بیمــار میتوانــد
بهعنــوان یــک تجربــه عاطفــی اصالحــی بــه وی کمــک کنــد کــه
بعــدازآن بهطــور ویــژه بــه هدفهــا پرداختــه میشــود .فــاز
ً
تقریبــا در صورتــی آغــاز خواهــد شــد کــه خــود بیمــار
انتهایــی
ایــن احســاس را داشــته باشــد بهتنهایــی قــادر بــه حلوفصــل
شــرایط حاضــر میباشــد کــه در بیمــاران و مراجعــان مختلــف در
جلســات یکســانی اتفــاق نمیافتــد .در پروســهٔ کلــی درمــان در هــر
ســه فــاز  ،درصورتیکــه مراجــع یــا بیمــار بــا توجــه بــه ارزیابــی
انجامشــده در جلســات ابتدائــی ،کاندیــد درمــان حمایتــی باشــد
بــا پدیــد ٔه انتقــال بــه نحــو ذیــل برخــورد میشــود :انتقــال مثبــت:
بــدون تفســیر و بــه آن کاری نداریــم .انتقــال منفــی :حلوفصــل
میکنیــم (بهطــور مســتقیم) .کاندیــد درمــان تحلیلــی :معنــای
حالــت بــه وجــود آمــده را از وی جویــا میشــویم .هرچنــد رونــد
فســخ رســمی بخشــی از رواندرمانــی پویشــی  -حمایتــی نیســت
امــا زمانــی کــه اهــداف درمــان بــه اتمــام رســیده باشــد درمــان
بــه پایــان میرســد (ممکــن اســت خاتمــه بــه دلیــل عوامــل
خارجــی ماننــد جابجایــی و یــا یکــی دیگــر از رویــداد زندگــی نیــز
باشــد) .بهصــورت خالصــه درمــان بهعنــوان یــک مجموعــهای
ســازمانیافته از دورههــا ،بــا یــک شــروع ،میانــه و پایــان صــورت
میپذیــرد[ .]16در دارودرمانــی هــم طبــق نظــر روانپزشــک ســعی
شــده بــود از داروهایــی اســتفاده گــردد کــه کمتــر عــوارض چاقــی
را بــه همــراه داشــته باشــد.
در پایــان ،نتایــج حاصــل از پیشآزمــون و پسآزمــون گروههــا
بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل کوواریانــس یــک متغیــری
در برنامــه نرمافــزاری  SPSS 18مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار

گرفــت .الزم بــه ذکــر اســت در ابتــدا جهــت بررســی نرمــال بــودن
توزیــع دادههــا از آزمــون کولموگــروف -اســمیرنوف اســتفاده
شــد .همچنیــن بهمنظــور رعایــت پیشفرضهــای تحلیــل
کوواریانــس ،آزمــون تحلیــل واریانــس یــک راهــه جهــت همتــا
بــودن ســه گــروه در خــط پایــه و آزمــون  Fلویــن جهــت بررســی
همگنــی واریانسهــا مــورد اســتفاده واقــع شــد.
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نتیجهگیری
در بیمــاران دیابتــی نــوع  2کــه مجبــور بــه اســتفاده از دارو بــرای
کنتــرل بیمــاری خــود هســتند ،درمــان پویشــی – حمایتــی شــاید
بتوانــد جایگزیــن مناســبی بــرای کاهــش افســردگی بهجــای
دارودرمانــی باشــد.
تشــکر و قدردانــی :از کلیــه بیمارانــی کــه بهعنــوان آزمودنــی در
ایــن پژوهــش شــرکت کردنــد و در اجــرای آن مــا را یــاری نمودنــد،
کمــال قدردانــی را داریــم.
تأییدیــه اخالقــی :بیمــاران دیابتــی نــوع  2شــرکتکننده در ایــن
پژوهــش رضایــت حاصــل شــد.
تعــارض منافــع :مــوردی توســط نویســندگان گــزارش نشــده
اســت.
فصلنامه علمی-پژوهشی افق دانش

ســهم نویســندگان :مهــدی نیــری (نویســنده اول) ،نگارنــده
مقالــه ()%30؛ علیرضــا رجایــی (نویســنده مســئول) ()%50؛
فرحنــاز مســچی (ناظــر پژوهــش) ()%10؛ شــیدا ســوداگر (ناظــر
پژوهــش) (.)%10
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ایــن زمینــه همســو میباشــد[ .]22-18ولــی در مقایســه باهــم
(درمــان پویشــی – حمایتــی نســبت بــه دارودرمانــی) ،کــه هــدف
اصلــی ایــن پژوهــش اســت ،نســبت بــه هــم تفــاوت معنـیداری
را نشــان ندادنــد .درنتیجــه نمیتــوان گفــت کــه کــدام درمــان
ارجــح تراســت ولــی مهمتریــن یافتــه پژوهــش میتوانــد ایــن
باشــد کــه اگــر ایــن دو درمــان ماننــد هــم عمــل میکننــد پــس
درمــان پویشــی – حمایتــی جایگزیــن مناســبی بــرای دارودرمانــی
افســردگی در بیمــاران دیابتــی نــوع  2میباشــد .چراکــه یکــی
از مشــکالت ایــن بیمــاران مصــرف دارو در مــورد بیمــاری
دیابــت اســت و بــه دلیــل عارضــه چاقکنندگــی بیشــتر انــواع
ضدافســردگیهای موجــود در بــازار ،مبتالیــان بــه افســردگی در
معــرض خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع 2هســتند .در چنیــن بیمارانی
تأکیــد بــر درمانهــای غیردارویــی ،شــرط اصلــی پیشــگیری از
دیابــت اســت[ .]15همچنیــن اگــر دیابتیهــا بــرای افســردگی
همــراه ایــن بیمــاری ،دارو مصــرف کننــد نهتنهــا بهاجبــار
عــوارض ناخواســتهای بــرای بیمــار دارد بلکــه پیگیــری مصــرف
دارو را هــم دچــار مشــکل میکنــد .لــذا در صــورت عــدم درمــان
آن ،فــرد بیمــار درمــان داروئــی را رهــا کــرده ،دچــار مشــکالت
جســمی شــده و باعــث بــه هــم خــوردن روابــط اجتماعــی و
فــردی خواهــد شــد و احتمــال گرایــش بــه اعتیــاد و خودکشــی
را افزایــش خواهــد داد.
از محدودیتهــای ایــن پژوهــش میتــوان بــه ناتوانــی
در کنتــرل تمامــی متغیرهــای مزاحــم ،مشــکالت روزمــره
دیابتیهــا در حیــن درمــان و درنتیجــه قطــع درمــان ،عــدم
تحقیقــات و مطالعــات مشــابه در موضــوع موردنظــر و نداشــتن
دوره پیگیــری اشــاره کــرد .پیشــنهاد میشــود در پژوهشهــای
بعــدی مطالعــات پیگیــری جهــت اثــر بلندمــدت درمــان انجــام
شــود .همچنیــن ،پیشــنهاد میشــود کــه ایــن مطالعــات بــر روی
بیمــاران مزمــن دیگــر هــم بــه اجــرا درآیــد و نتایــج آن باهــم
مقایســه شــوند .در پایــان پیشــنهاد میشــود کــه روش درمانــی
پویشــی – حمایتــی بهعنــوان یــک درمــان جایگزیــن دارودرمانــی
بــا دیگــر درمانهــای روانشــناختی مقایســه و بــر اســاس نــوع
بیمــاری ،درمــان ارجــح معرفــی گــردد.

Downloaded from hms.gmu.ac.ir at 22:12 +0430 on Saturday August 18th 2018

145 2 مقایسه اثربخشی رواندرمانی پویشی – حامیتی و دارودرمانی بر افرسدگی بیامران دیابتی نوع
patients with newly diagnosed type 2 diabetes.
Groot M, Carney RM, Clouse RE. Depression and
Bullet Clin Psychoph. 2015;25(1):169-70.
poor glysemic control: a meta- analytic review of
21- Kiadaliri AA, Najafi B, Mirmalek-Sani M. Quality
the literature. Diab Ca. 2000;23(1):934-94.
of life in people with diabetes: a systematic review
15– Allen F, Fisher M, Phipps N. The correlation
of studies in Iran. J Diab Met Dis. 2013;12(1):54.
between depression and diabetes. US Pharma.
22- Khodabakhshi Koolaee A, Navidian A, Baiati
2014;39(10):12-15.
Z, Rahmatizadeh M. Effectiveness of supportive
16- Winston A, Rosenthal R, Pinsker H. Learning
psychotherapy on quality of life in patients
Supportive Psychotherapy. Available at: https://
with type2 diabetes. J Diab Nurs Mid Zab.
psychiatryonline.org/doi/book/10.1176/appi.
2015;3(1):31-5. [Persian]
books.9781615370962.
23– Lovibond PF, Lovibond SH. The structure
17- Crown, S. Supportive psychotherapy: a
of negative emotional states: comparison of the
contradiction in terms? British Journal of Psychiatry.
depression anxiety stress with beck depression
1988;152(2):266-69.
and anxiety inventories. Behavi Res Thera.
18- Markowitz SM, Gonzalez JS, Wilkinson JL, Safren
1995;33(1):335-43.
SA. A review of treating depression in diabetes:
24– Sahebi A, Asghari M, Salari R. Validation
emerging findings. Psychos. 2011;52(1):1-18.
depression, anxiety & stress scales (DASS – 21) for
19- Petrak F, Baumeister H, Skinner TC, Brown
Iranian population. J Ira Psychol. 2005;4(1):299.
A, Holt RI. Depression and diabetes: Depression
[Persian]
and diabetes: treatment and health-care delivery.
25- Donald A, Misch MD. Basic strategies of
Lancet Diabetes Endocrinol. 2015; 3(6):472-485.
dynamic supportive therapy. The Journal of
20- Ucok K, Acay A, Coskun KS, Alpaslan AH, Coban
Psychotherapy Practice and Research. J Psycho
NF, Akkan G, et al. Evaluation anxiety, depression,
and health-related quality of life in male and female
Pract Res. 2000;9(4):173–89.

Horizon of Medical Sciences

Volume 24, Issue 2, Spring 2018

