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Highlights
• Depression relapse time durations have been 144 by no treatment.
• Depression relapse time durations have been 71 by antidepressant therapy.
• Depression relapse time durations have been 68 by dialectical behavior therapy.
• Depression relapse time durations have been 59 by combination of antidepressants
and dialectical behavior therapy.
• The combined effect of antidepressants and dialectical behavior therapy reduced the
duration of recovery from depression by 10 months.
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Abstract
Studying major depressive disorders and related factors is necessary to understand
the nature of this disorder and to formulate more effective therapeutic strategies. Approximate duration of one episode of major depressive disorder is averagely between
3 to 12 months; however, in chronic types, the ratio would be prolonged to 24 months.
The aime of this research which performed through second-order dynamic model was
to investigate the effectiveness of antidepressants and third wave cognitive-behavioral
therapies on the duration of any episode of major depressive disorder. Through MATLAB programming and changing the model parameters, we investigate the effectiveness
of treatments on duration of episode in major depressive disorder. The average age of
any participants were considered 64 years old. Outcomes before and after 14 weeks
treatment with antidepressants drugs (as imipramine or its equivalent of therapeutic services) and psychotherapies (included mindfulness-based acceptance and commitment
therapty [ACT] and dialectical behavior therapy [DBT]) were obtained. According to
the findings, for most of people suffering from major depressive disorder, relapses are
prevalent phenomena. Depression relapse time durations have been 144, 71, 68, and
59 months respectively under following conditions: receiving no treatment; receiving
untidepressants; receiving dialectical behavior therapy; and, receiving a combination
of antidepressants and dialectical behavior therapy. The results from dynamic modeling
showed that combined method of ACT, DBT, and using antidepressant (or its equivalant)
drugs provides better outcomes in treatment for depression and relapse prevention. This
combined method reduced the duration of recovery from depression by 10 months.
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چکیده
مطالعــۀ دورههــایافســردگیاساســی و عوامــل مؤثــر بــر آنهــا ،بــرای درک ماهیــت ایــن
اختــال و تدویــن راهبــرد درمانــی مؤثرتــر ،ضــروری اســت .مدتزمــان تقریبــی دیــرش یــک
واژگان کلیدی دورۀ اختــالافســردگی اساســی بهطــور متوســط ،بیــن  3تــا  12مــاه اســت؛ درحالیکــه
اختاللافسردگی ایــن نســبت بــرای دورههــای مزمــن تــا  24مــاه طــول میکشــد .هــدف از ایــن پژوهــش،
مدلســازی دینامیکــی نحــوۀ تأثیــر داروهــای ضدافســردگی و درمانهــای شــناختیرفتاری
اساسی،
مدل سامانههای مــوج ســوم ،بــر دورههــای اختــالافســردگی ،بــا اســتفاده از مــدل دینامیکــی مرتبــۀ دوم بود.
بــا اســتفاده از برنامهنویســی متلــب و تغییــر مؤلفههــای مــدل کــه هرکــدام بیانگــر یــک عامــل
دینامیکی،
مؤثــر در اختاللافســردگی اســت ،نحــوۀ تأثیــر درمانهــا ،بــر دورههــایافســردگی بیمــاران،
داروهای
ضدافسردگی ،درمان در بــازۀ زمانــی یــک عمــر طبیعــی 64ســاله ،مدلســازی شــد .دورههــای افســردگی اساســی،
شناختیرفتاری موج قبــل و بعــد از درمــان بــا داروهــای ضدافســردگی نظیــر ایمیپرامیــن یــا معــادل آن و درمــان
بــهروش تعهــد و پذیــرش مبتنیبــر توجهآگاهــی و رفتاردرمانــی دیالکتیکــی ،در بیمارانــی
سوم
کــه بهمــدت  14هفتــه خدمــات درمانــی ،دریافــت کردنــد ،بــه دســت آمــد .یافتههــا نشــان
داد ،بــرای بیشــتر افــراد دارای اختــالافســردگی اساســی ،عــود پــس از بهبــودی ،پدیــدهای
رایــج اســت .مدتزمــان بهبــودی از افســردگی ،در وضعیــت عدمدریافــت درمــان ،بیــش از
ی دیالکتیکــی 68
 144مــاه ،بــا دریافــت داروهــای ضدافســردگی  71مــاه ،بــا رفتاردرمانــ 
مــاه و بــا ترکیــب مداخلــهای داروهــای ضدافســردگی و رفتاردرمانــیدیالکتیکــی  59مــاه
ن داد کــه ترکیــب دو مداخلــۀ روش تعهدوپذیــرش
اســت .نتایــج مدلســازی دینامیکــی نشــا 
همــراه بــا رفتاردرمانــیدیالکتیکــی و درمــان دارویــی ،نتایــج بهتــری در درمــان افســردگی و
پیشــگیری از عــود دارد .ایــن روش ترکیبــی ،حــدود  10مــاه ،مدتزمــان الزم بــرای بهبــودی
از افســردگی را کاهــش میدهــد.
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یافتههای اصلی
• مدتزمان بهبودی از افسردگی ،اگر درمان نشود ،بیش از  144ماه است.
• مدتزمان بهبودی از افسردگی ،با دریافت داروهای ضدافسردگی  71ماه است.
• مدتزمان بهبودی از افسردگی ،با رفتاردرمانیدیالکتیکی  68ماه است.
• مدتزمــان بهبــودی از افســردگی ،بــا ترکیــب مداخلــهای داروهــای ضدافســردگی و
رفتاردرمانــی دیالکتیکــی  59مــاه اســت.
• روش ترکیبــی دارودرمانــی و رفتاردرمانــی دیالکتیکــی ،مدتزمــان بهبــودی از افســردگی
را حــدود  10مــاه کاهــش میدهــد.
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6. Acceptance Commitment Therapy
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1. antidepressants Drugs
2. selective Serotonin Reuptake Inhibitors
3. placebo
4. cognitive Behavioral Therapy
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مقدمه
بیــش از دوهــزار ســال اســت کــه افســردگی را بهعنــوان
یــک ســندرم بالینــی میشناســند ( ،)1,2باوجودایــن،
هنــوز توضیحــات رضایتبخشــی ،از ایــن ویژگیهــای
پازلگونــه وجــود نــدارد و هنــوز شــکافهای بزرگــی
در درک ماهیــت ،سببشناســی و گروهبنــدی آن
دیــده میشــود .بهتازگــی ،فرضیههــای متعــددی
ارائــه شــده اســت کــه بــرای توضیــح دینامیــک اختــال
افســردگی اساســی تــاش میکننــد؛ امــا بههرحــال،
همــۀ فرضیههــا ،محدودیتهایــی دارنــد و درک مــا از
اینکــه چــه چیــزی موجــب اختــال افســردگی اساســی
میشــود ،هنــوز ناقــص اســت .فرضیههــای موجــود،
انحصــاری نیســتند؛ امــا مکمــل هــم هســتند .پرســش
ایــن اســت کــه چطــور فرضیههــای مختلــف را بــا هــم
یکپارچــه کنیــم؟ مدلهــای ریاضــی بــرای توصیــف ایــن
مســئله ،بســیار خــوب و مناســب اســت.
یکــی از نظریههــای مهــم دربــارۀ عامــل افســردگی،
کاهــش ســروتونین فرســتندههای عصبــی،
ُ
نرواپینفریــن یــا دوپامیــن در دســتگاه عصبــی مرکــزی
اســت ( .)4،3بیشــتر داروهــای ضدافســردگی )ADs(1
ســطح مونوآمینهــای برونســلولی را بهســرعت
افزایــش میدهنــد؛ امــا شــروع تأثیــر بالینــی محســوس
ً
معمــوال ســهچهار هفتــه بــه طــول میانجامــد (-5
 .)7اغلــب از بازدارندههــای گزینشــی جــذب مجــدد
ســروتونین ،)SSRIs( 2بهعنــوان نخســتین درمــان
اختــال افســردگی اساســی اســتفاده میشــود؛ امــا
ســرعت پاس ـخگویی آنهــا در فعالیتهــای روزانــه  50تــا
 60درصــد اســت ( .)8در برخــی پژوهشهــا ،داروهــای
3
ضدافســردگی ،حتــی نســبت بــه دارونماهــا (پالســیبو)
برتــری نداشــتهاند .بــه بیــان دقیقتــر ،تأثیــر دارونمــا،
حــدود 75درصــد تأثیــر داروی افســردگی اســت (.)9
ـی ایــن اختــال ،همچنــان یــک
نــرخ بــاالی درمــان ناکافـ ِ
نگرانــی اصلــی محســوب میشــود .تحقیــق مقایس ـهای
بیــن درمــان بــا داروی ضدافســردگی و درمانهــای
شــناختی ،درمانشــناختی رفتــاری 4و رفتاردرمانــی
دیالکتیکــی 5نشــان داده اســت کــه تأثیرگــذاری هــر دوی
ایــن روشهــا در انــواع غیرروانپریشــانۀ افســردگی،
یکســان اســت (.)11،10

درواقــع ،در برخــی نظریههــای افســردگی ،جنبههــای
شــناختی عوامــل اصلــی در سببشناســی و حفــظ
اختــال محســوب میشــوند ( .)14-12در ایــن مدلهــا
فــرض بــر آن اســت کــه بیمــاران افســرده ،اطالعــات
متناســب بــا افســردگی را ،بهطــور گزینشــی پــردازش
میکننــد ،کــه بــه نظــر میرســد ایــن موضــوع ،بخشــی
از عامــل آســیبپذیری را تشــکیل میدهــد .در حقیقــت
اختــال افســردگی ،پدیــدهای چندعاملــی اســت.
دادههــای مــدل بــا اســتفاده از توزیــع یکنواخــت و
تشــخیص ریاضــی اســتخراج شــده اســت .دادههــای
تجربــی از نمونههــای بالین ـیای اســتخراج شــده اســت
کــه در آمریــکا در ســال  1999بهمــدت  15ســال،
دورههــای افســردگی  380بیمــار اختــال افســردگی
اساســی را تحــت کنتــرل داشــتهاند ()15؛ نمونههایــی
کــه در ســال  2000تحــت حمایــت وزارت بهداشــت و
رفــاه ژاپــن بهمــدت  2ســال روی  90بیمــار اختــال
افســردگی اساســی انجــام شــده اســت ( )16و نیــز
نمونههایــی کــه در ســال  2002تحــت حمایــت وزارت
بهداشــت و رفــاه هلنــد ،بهمــدت  2ســال روی 7076
ً
بیمــار صــورت گرفتــه اســت ( .)17عمدتــا داروهــای
ضدافسـ�ردگی استفادهشـ�ده در دادههـ�ای بالینـ�ی،
ايميپراميــن يــا معــادل آن ،بــا دوزهــای متفــاوت اســت.
در ایــن مقــاالت عالوهبــر کنتــرل دورههــای افســردگی،
دادههــای ارزشــمندی در مــورد درمــان دارویــی و رفتــاری
شــناختی وجــود دارد کــه اســتفاده شــده اســت (.)18
درمــان مبتنیبــر تعهــد و پذیــرش ،6یکــی از انــواع
ِ
جدیــد درمانهــای شــناختی و رفتــاری و مبتنیبــر
توجهآگاهــی 7اســت ،کــه اثربخشــی آن بــرای درمــان
طیــف گســتردهای از وضعیتهــای بالینــی معلــوم
شــده اســت ( .)19هــدف درمــان مبتنیبــر تعهــد
و پذیــرش ،ایجــاد یــک زندگــی غنــی و پرمعنــا بــرای
فــردی اســت کــه رنــج ناگزیــر موجــود را میپذیــرد .تنهــا
از طریــق اعمــال آگاهانــه اســت کــه میتوانیــم یــک
زندگــی پرمعنــا بســازیم .البتــه همینکــه بــرای ســاختن
چنیــن زندگ ـیای تــاش خــود را آغــاز کنیــم ،بــا انــواع و
اقســام موانــع بــه شــکل تجربههــای درونــی ناخواســته
و نامطلــوب (افــکار ،تصــورات ،احساســات ،حسهــای
بدنــی ،تکانههــا ،خاطــرات) روبـهرو خواهیــم شــد .درمان
مبتنیبــر تعهــد و پذیــرش ،بــرای ادارۀ ایــن تجربههــای
درونــی ،مهارتهــای توجهآگاهــی را بــه مــا میآمــوزد
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(.)19
درمــان مبتنیبــر تعهــد و پذیرش ،همراه بــا رفتاردرمانی
1
دیالکتیکــی ،شــناختدرمانی مبتنیبــر توجهآگاهــی
و کاهــش اســترس مبتنیبــر توجهآگاهــی 2ازجملــه
درمانهــای شــناختی رفتــاری معــروف بــه مــوج ســوم
اســت .همگــی ایــن رویکردهــا تأکیــد عمــدهای بــر
آمــوزش و کاربســت مهارتهــای توجهآگاهــی دارنــد
( .)19در رفتاردرمانــی دیالکتیکــی ،هیــچ تالشــی بــرای
کاهــش ،تغییــر ،اجتنــاب ،ســرکوب یــا کنتــرل افســردگی
نمیشــود؛ بلکــه مراجعیــن یــاد میگیرنــد تــا اثــر و
نفــوذ افــکار و احساســات نامطلــوب را بــا اســتفادۀ مؤثــر
از توجهآگاهــی کاهــش بدهنــد ( .)11مراجعیــن یــاد
میگیرنــد تــا مبــارزه بــا تجربیــات درونــی خــود را متوقــف
کننــد ،آغــوش خــود را برایشــان بگشــایند و بیزحمــت
بــه آنهــا اجــازه بدهنــد تــا بیاینــد و برونــد .وقــت ،نیــرو
ً
و پولــی کــه قبــا بــرای کنتــرل کیفیــت حــال خــود خــرج
میکردنــد ،حــال صــرف ایــن میشــود کــه اقدامــی
مؤثــر در جهــت ارزشهــای زندگــی خــود انجــام دهنــد
تــا ســاعتهای زندگیشــان جــان یابــد و لحظههایــش
گرانبــار شــود.
بــرای حــدود نیمــی از بیمارانــی کــه بــا رفتاردرمانــی
دیالکتیکــی درمــان میشــوند ،بــا گذشــت ســه مــاه
از زمــان درمــان ،عالئــم تقلیــل مییابــد و بــا گذشــت
زمــان ،تعــداد بیمــاران در مرحلــۀ تقلیــل عالئــم افزایــش
مییابــد (.)۲۱،۲۰،۱۱
بــرای بیشــتر افــراد دارای اختــال افســردگی اساســی،
عــود پ��س از بهب��ودی ،ی��ک پدی��دۀ رای��ج اسـ�ت .هرچنــد
برطــرف شــدن نشــانهها و عالئم افســردگی ،هــدف اصلی
درمــان اســت ،امــا حفــظ ایــن وضعیــت ســامت ،یکــی از
چالشهــای فعلــی درزمینــۀ بهداشــت روان اســت .هــم
مطالعــات طبيعــي و هــم درمانــي افســردگي اساســی،
بــر ميــزان بــاالي عــود پــس از بهبــودي تأکیــد کردهانــد
( .)۲۷-۲۲هرچــه تعــداد دورههــای قبلــی بیشــتر باشــد،
ب��ه هم��ان ان��دازه ،ع��ود س��ریعتر رخ میده��د (.)۲۷-۲۵
ســبک زندگــی ماننــد تغذیــه ،مســئولیتپذیری ،ورزش
و رشــد معنــوی از عواملــی هســتند ،کــه اثــر مســتقیمی
بــر درمــان افســردگی دارنــد؛ لــذا متغیرهــای متعــددی،
بایــد مــورد مداخلــۀ درمانــی قــرار گیرنــد (.)۳۰-۲۸

در پژوهشــی ،نشــان داده شــده اســت کــه یــک مــدل
توزیــع لگاریتــم نرمــال ممکــن اســت ،بــرای توزیــع
دورههــای افســردگی مناســب باشــد ( .)31در پژوهــش
دیگــری ،دینامیــک خلــق را بــا نوسانســازها نشــان
دادهانــد .یــک نوسانســاز ،خروجیهــای دینامیــک
خلقــی را از یــک حالــت متوســط ،در دورۀ آرام ،تــا حالــت
اپیزودیــک توصیــف میکنــد و ایــن نوسانســازها
میتواننــد ،هــم بهصــورت مســتقیم و هــم غیرمســتقیم
از طریــق نویــز ،جفــت شــوند (.)32
ی دینامیکــی اختــال
ایــن پژوهــش بــه کمــک مدلســاز 
افســردگی اساســی ( )28و طبــق راهنمــای آمــاری و
تشــخیصی اختــال روانــی ،چــاپ پنجــمDSM-5(3 ،
 )TMکــه معیــار تشــخیص اختــاالت روانــی اســت ،انجــام
شــده اســت.
در ایــن پژوهــش ،براســاس مــدل ریاضــی و
برنامهنویســیای کــه بــه زبــان متلــب صــورت گرفــت،
دورههــای افســردگی اساســی چندیــن هــزار فرد افســرده
و تأثیــر درمانهــا در بــازۀ زمانــی یــک عمــر طبیعــی 64
ســاله بررســی شــد.
نظامهــای دینامیکــی مجــزای منفــرد بــا بســیاری
از تئوریهــای موجــود در مــورد اختــال افســردگی
اساســی ،ســازگار اســت .اگرچــه ایــن مــدل ،مکانیکــی
نیســت ،امــا بــه مــا در درک و واکاوی سببشناســی و
دینامیــک اختــال افســردگی اساســی کمــک میکنــد.
هــدف ،تعریــف ســامانمند حــاالت در دورۀ اختــال
افســردگی اساســی و مطالعــۀ دینامیکهــای اختــال
افســردگی اساســی اســت .پیشتــر ،یــک کار پژوهشــی
بســیار ارزشــمند در ســال  2014در ایــن زمینــه انجــام
شــده اســت ( )18کــه علیرغــم ســازگاری فــراوان بــا
حــاالت واقعــی و بالینــی ،محدودیــت مهمــی دارد و آن
ایــن اســت کــه ســابقه و حــاالت افســردگی قبلی بیمــار در
ایــن مــدل ،در نظــر گرفتــه نشــده اســت .ایــن محدودیــت
مهــم ،یعنــی ســابقۀ بیمــار و دورههــای قبلــی بیمــار کــه
در وقــوع حالــت افســردگی بعــدی تأثیــر بســزایی دارد،
بــرای اولیــن بــار در مــدل دینامیکــی مرتبــۀ  2کــه در
مقالــۀ جداگانــهای چــاپ شــده اســت ( ،)28در نظــر
گرفتــه شــد .در ایــن پژوهــش ،تأثیــر درمانهــا (داروی
ضدافســردگی و درمانهــای شــناختیرفتاری مــوج
ســوم) بــا توجــه بــه رخــداد و دورۀ افســردگی ،بــه کمــک
مــدل مذکــور ،مدلســازی شــده اســت.

فصلنامۀ پژوهش در سالمت روانشناختی

زمستان  ،1397دوره  ،12شماره 4

احتمالی متغیرهای مدل ()28،18
جدول  -1همبستههای فیزیولوژیکی
ِ

حجم هیپوکامپ و نرخ تولید نرونهای بالغ

نرخ کاهشی

سطح مونوآمینها و سروتونین

نقطۀ ثابت پایدار منفی

 c<0حالت خوشبینانه و  c>0حالت بدبینی

نقطۀ ثابت ناپایدار

فعالیت آمیگدال

نقطۀ ثابت پایدار مثبت

تأثیر محیط

ورودی خارجی

ورودیهای پیشبینیناشده یا رفتار خارجی مؤثر در خلق

نویز

20

b
c
d
i

] [ DOI: 10.52547/rph.12.4.16

همبستههای فیزیولوژیکی

متغیر

نماد
a

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-29

ُ
در معادالت ( )1و ( )2متغیر  Mبیانگر خلق بیمار اســت
( .)28،18متغیرهــا بــا توجــه بــه نحــوۀ تأثیرگذاریشــان بــر
دینامیــک اختــال افســردگی اساســی ،بــه متغیرهــای
فیزیولوژیکــی زیــر نســبت داده شــدهاند (جــدول .)1

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1397.12.4.1.6

روش
مدلســازي دینامیکــی ،نوعــی مدلســازي بــر مبنــای
دانــش رياضــي اســت؛ يعنــي مدلــي كــه بــا ايــن روش
ســاخته میشــود ،از معــادالت رياضــي تشــكيل شــده
ً
اســت .حتــي در مــورد ســادهترین مدلهــا نيــز ،عمومــا
ّ
ذهــن انســان از حــل معادلههــا ناتــوان اســت و بايــد بــراي
حــل معــادالت مــدل و رســيدن بــه جــواب ،از شبيهســازي
كامپيوتــري اســتفاده کنــد .روش مدلســازي هــر
ســامانۀ دینامیکــی ،دارای مراحــل شــناخت و تعریــف
مســئله ،ســاختن مدلــی کــه بتوانــد مســئله را توصیــف
کنــد و رســیدن بــه بینــش و فهــم بــا اســتفاده از توصیــف
و تجزیهوتحلیــل دادههــا اســت .ارائــۀ مــدل ریاضــی
بــرای اختــال افســردگی اساســی کاری بســیار جدیــد
و نــو اســت .هرچنــد کارهــای زیــادی بــرای ارائــۀ مــدل،
برمبنــای دانــش ریاضیــات انجــام شــده اســت ،ولــی
فقــدان یــک مــدل جامــع کــه ســازگاری بیشــتری بــا
ً
اختــال افســردگی اساســی داشــته باشــد ،کامــا حــس
میشــد .در ایــن پژوهــش ،تأثیــر درمانهــای شــناختی
رفتــاری مــوج ســوم و دارو ،بــرای اولیــن بــار بهصــورت
مــدل ریاضــی و نرمافــزاری انجــام شــده اســت.
در پژوهــش مــدل دینامیکی اختالل افســردگی اساســی
( ،)28بــا توجــه بــه عوامــل مؤثــر در اختــال افســردگی
اساســی و تعریــف کلــی آن ،مــدل دینامیکــی افســردگی،
براســاس توابــع ( )1و ( )2نوشــته شــده اســت .ایــن
معــادالت دوبعــدی ،میتواننــد حاالت افســردگی ،ســابقۀ
بیمــار و تکــرار دورههــا ،در طــول مــدت عمــر طبیعــی یک
انســان را بیــان کننــد .ســامانههای دوبعــدی غیرخطــی
میتواننــد بهطــور همزمــان ،تعــداد زیــادی جــاذب
داشــته باشــند .برخــاف ســامانههای یکبعــدی ،در
ســامانههای دوبعــدی ،نقــاط تعــادل ناپایــدار بســترهای

جــذب را جــدا نمیکننــد .بســترهای جــذب توســط
یــک زوج مســیر حرکــت ،بهنــام «جداکننــده» از هــم
جــدا میشــوند .در پایــداری دوگانــه ،بهدلیــل وجــود
حالتهــای اســتراحت و دورههــای تکرارشــونده ،مــدل
دچــار دورۀ حــدی میشــود .بــه بیــان روانشــناختی،
دورۀ حــدی ،معــادل تکــرار دورههــای افســردگی اســت.
بــا تعریــف فلوچارتــی کــه بــه نــام ماشــین حالــت محــدود
معرفــی شــده اســت ( ،)28یک تعریــف کلی از افســردگی
اساســی بیــان شــده اســت .بــه کمــک برنامهنویســی بــه
زبــان متلــب ،معــادالت دینامیکــی و ماشــین حــاالت
افســردگی ،مدلســازی شــده اســت .بــا اســتفاده از
مــدل دینامیکــی یادشــده ( ،)28بــا تغییــر مؤلفههــا ،در
توابــع ( )1و ( ،)2هــم اثــر درمــان دارویــی و مــوج ســوم،
بــر دورههــای افســردگی ،مدلســازی شــده اســت و
هــم دادههــای تولیدشــده توســط مــدل ،بــا دادههایــی
کــه بهصــورت بالینــی در مــدت بــازۀ زمانــی طوالنــی
بهدســتآمده و مقــاالت آنهــا دردســترس اســت،
مقایســه شــده اســت (.)17،16،15
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جامعه و نمونه

یافتهها
مدلسازی تأثیر داروی ضدافسردگی
شــایعترین داروهــای ضدافســردگی ،آن داروهایــی
هســتند کــه ســازوکار مونوآمینهــا در مغــز ،بهویــژه
ســروتونین را تنظیــم میکننــد .درمــان بــا داروی
ضدافســردگی ،ســرعت رشــد بافــت عصبــی در شــکنج
دندانــهدار 1را افزایــش میدهــد .ازآنجاکــه متغیــر a
ســرعت فراموشــی حالــت فعلــی را تعییــن میکنــد،
21

1. Dentate Gyrus
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جامعــۀ آمــاری ،همــۀ بیمــاران دارای حــاالت
افســردگی اساســی هســتند کــه ایــن جامعــه براســاس
توابــع ( )1و ( )2بــا تغییــر مؤلفههــای متناســب ،اثــر
درمانهــای دارویــی و مــوج ســوم ،بــر دورههــای
افســردگی ،مدلســازی شــده اســت .در نرمافــزار متلــب
و برنامهنویســی صورتگرفتــه ،تأثیــر درمانهــا ،در
بــازۀ زمانــی یــک عمــر طبیعــی 64ســاله بررســی شــده
اســت .بــرای شبیهســازی و مطالعــۀ پیشــرفت حالــت
افســردگی ،مــدل ســادۀ ســامانههای دینامیکــی ارائــه
شــده اســت .فــرض شــده اســت کــه تمــام افــراد دارای
متغیرهــای دینامیکــی یکســان و متغیرهــای فیزیولوژیکی
مشــابهاند و اختــاالت افســردگی بهصــورت تصادفــی
بــروز میکننــد .دورۀ افســردگی ممکــن اســت بــا تقلیــل
عالئــم متوقــف شــود ،کــه بهصــورت دورهای بیعالمــت
بهمــدت دســتکم دو هفتــه تعریــف میشــود .تقلیــل
و بهبــودی بــا عالئــم رفتــاری یکســانی تــوأم هســتند و
در ســطح رفتــاری فقــط بــا مــدت عالئــم تشــخیص داده
میشــوند .تقلیلــی کــه شــش مــاه یــا بیشــتر بــه طــول
انجامــد« ،بهبــودی» نامیــده میشــود ( .)28درواقــع،
منظــور از بهبــودی ،از بیــن رفتــن دورۀ افســردگی اســت؛
وگرنــه درمــان اختــال افســردگی اساســی ،نیازمنــد بــازۀ
زمانــی طوالنــی اســت .ظهــور دورۀ افســردگی جدیــد بعد
از بهبــودی« ،بازگشــت» نامیــده میشــود ( .)28عــود،
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تمــام افــراد در زیرجمعیــت مــدل ،متغیرهــای یکســان
و مشــترکی دارنــد؛ برعکــس ،فراینــد نویــز ،فرایندهــای
فیزیولوژیکــی تصادفــی و نیــز عوامــل محیطــی خارجــی
را توصیــف میکنــد .ممکــن اســت علــت نوســانات
ُ
خلــق ،تغییــرات هورمونــی تصادفــی یــا تغییــرات ناشــی
از ریتــم شــبانهروزی باشــد .تغییــرات خارجــی ،یعنــی
موقعیتهــای اســترسآور یــا تغییــرات ســریع آبوهوایــی
نیــز ممکــن اســت باعــث نوســان خلــق در فــرد در طــول
روز شــود .نــام «نویــز» بــه ایــن معنــا نیســت کــه فراینــد
نویــز ،بیربــط یــا بیاهمیــت اســت؛ برعکــس ،واژۀ
نویــز در ایــن مــدل ،اهمیــت بســیاری دارد؛ چراکــه
تغییــرات پیشبینینشــده را در خلــق ایجــاد میکنــد.
ایــن تصادفــی بــودن همــان چیــزی اســت کــه باعــث
ُ
میشــود ،ســیر زمانــی خلــق در فــرد مدلسازیشــده،
بــا فــرد دیگــر تفــاوت داشــته باشــد (.)28
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بازگشــت عالئــم اســت کــه بــا تمــام معیارهــای ســندرومی
ـل عالئــم و قبــل از بهبــودی
دورۀ افســردگی در دورۀ تقلیـ ِ
مطابقــت دارد (.)28
مقــدار اولیــه در مــدل کــه بــه زبــان متلــب برنامهنویســی
شــده اســت ،از توزیــع یکنواخــت گرفتــه میشــود.
ماشــین حالــت متناهــی را در حالــت دورۀ افســردگی
بازگشــتی مقــدار اولیــۀ داده و زمــان افزایــش متغیــر
 Mبیــش از 50درصــد را ،زمــان واکنــش و زمــان وقــوع
نخســتین تقلیــل بــا بهبــود عالئــم را زمــان تقلیــل در
زمــان تقلیــل ،چهــارده روز افــزوده
نظــر میگیریــم .بــه
ِ
میشــود؛ زیــرا فــرد بایــد دسـتکم چهــارده روز عالئــم را
داشــته باشــد تــا بتــوان آن دوره را دورۀ افســردگی نامیــد.
در گــروه کنتــرل ،متغیرهــا همــان مؤلفههایــی بودنــد کــه
در شبیهســازی ســرعت وقــوع از اســتفاده شــده بودنــد
( .)28دادههــای خروجــی از مــدل ،در نرمافــزار متلــب
تحلیــل و نمــودار مقایســهای آن بــا دادههــای بالینــی
مقایســه شــد .در گــروه آزمایشــی ،برخــی متغیرهــا ،تغییر
داده شــد تــا بتــوان تأثیــر درمانهــای مختلــف ازجملــه
داروی ضدافســردگی (تغییــر در مؤلفههــای  aو ،)b
درمانهــای مــوج ســوم (تغییــر در مؤلفــۀ  )cو تغییــرات
ســبک زندگــی )تغییــر در مؤلفــۀ  )Iرا شبیهســازی کــرد.
مــدل ارائهشــده ایــن قابلیــت و انعطــاف را دارد کــه بــا
تغییــر در متغیرهایــش ،نتایــج حاصلــه را بــا دادههــای
موجــود از درمانهــای مــوج اول و مــوج دوم و هــر کار
پژوهشـیای کــه در زمینــۀ دورههــای افســردگی و درمــان
بیمــاران اختــال افســردگی اساســی صــورت گرفتــه
اســت ،مقایســه کــرد؛ امــا بهدلیــل فقــدان دادههــای
بالینــی مناســب ،قابلیــت مقایســۀ نتایــج مــدل ،بــا
پژوهشهــای دیگــر محــدود میشــود .در ادامــه
مدلســازی صورتگرفتــه بــرای درمــان دارویــی و مــوج
ســوم ،توضیــح داده میشــود.
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فــرض بــر این اســت کــه درمــان بــا داروی ضدافســردگی،
متغیــر  aرا کــه حجــم هیپوکامــپ و نــرخ تولیــد نرونهــای
بالــغ در ایــن مــدل اســت ،افزایــش میدهــد .ازآنجاکــه
تأثیــر موردنظــر درمــان بــا داروی ضدافســردگی،
کاهــش مدتزمانــی اســت کــه بیمــار از عالئــم اختــال
افســردگی اساســی رنــج میبــرد ،از زمــان تقلیــل
عالئــم ،بهعنــوان متغیــر هــدف بــرای درمــان بــا داروی
ضدافســردگی اســتفاده شــد؛ بنابرایــن ،افزایــش در
ســطح مونوآمینهــا ،بهصــورت افزایــش در متغیــر  bکــه
ســطح مونوآمینهــا و ســروتونین اســت ،شبیهســازی
شــد .اگرچــه درمــان بــا داروی ضدافســردگی ،متغیرهای
فیزیولوژیکــی را بالفاصلــه تغییــر میدهــد ،زمــان تقلیــل
بهصــورت فراینــدی تصادفــی ،باقــی میمانــد کــه از
دینامیــک درونــی و مــدت نویــز تأثیــر میپذیــرد.

در شــکل  1توزیعهــا دارای دنبالــۀ بلنــدی هســتند کــه
نشــان میدهــد رونــد بهبــودی ،حتــی باوجودیکــه
متغیرهــای یکســانی دارنــد ،در برخــی بیمــاران بهمراتــب
طوالنیتــر اســت.
در مــدل دینامیکــی ،منحنــی توزیــع مدتزمــان دورۀ
افســردگی ،در بیمــاران تحــت درمــان دارویــی ،کــه
بهمــدت  14هفتــه مراقبــت دارویــی دریافــت کردهانــد،
بســیار گســترده اســت و یــک پیــک در حــدود  3مــاه و
یــک دنبالــۀ دراز دارد کــه دورههــای طوالنیتــر از 9

مدلسازی تأثیرات درمانهای موج سوم
در مــدل دینامیکــی ( )28مقادیــر کوچــک  cبــا نگــرش
خوشبینانــه و مقادیــر بــزرگ  cبــا نگــرش بدبینانــه
22
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ســال را در برمیگیــرد .ویژگیهــای ایــن توزیــع ،گویــای
ً
دو مطلــب اســت :اوال ،بســیاری از تحقیقهــا ،بهدلیــل
محدودیــت زمانــی نتوانســتهاند تأثیــر درمــان بــا داروی
ً
ضدافســردگی را درک کننــد؛ ثانیــا ،تأثیــرات درمــان بــا
داروی ضدافســردگی بهشــدت متغیرنــد.

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1397.12.4.1.6

شکل  -1توزیع دورۀ حالتهای افسردگی
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نتایــج مدلســازی نشــان میدهــد کــه بــا اعمــال
ً
تغییــرات مؤلفههــای  aو  ،bدورۀ حــدی ،موقتــا متوقــف
میشــود .وجــود دورۀ حــدی نشــان میدهــد کــه
بیمــار دورههــای افســردگی را بهصــورت متنــاوب تجربــه
میکنــد؛ ازایــنرو ،داروهــا ممکــن اســت احتمــال
حالــت افســردگی را بهطــور موقــت کاهــش دهنــد ،امــا
وقتــی اثــر دارو در مغــز از بیــن مــیرود ،میــزان حرکــت
بــه ســمت حالــت افســردگی ،بیشــتر میشــود .ایــن
مشــاهده تــا حــدودی دلســردکننده اســت؛ اینکــه برخــی
ً
افــراد بــرای رهایــی از دورههــای بســیار طوالنــی و ظاهــرا
بیپایــان ،ناچــار بــه اســتفادۀ مؤثــر از درمــان دارویــی
ضدافســردگی طوالنیمــدت ،بــرای حفــظ وضعیــت
ســامتی خــود هســتند.
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متناظــر اســت .ازآنجاکــه عوامــل خارجــی از طریــق
متغیــر  iوارد مــدل میشــود ،بــه همیــن دلیــل متغیــر
 iبــا تأثیــر محیطــی همبســته اســت ،بهطوریکــه i
بزرگتــر ،بــا تأثیــر محیطــی مثبــت و  iکمتــر ،بــا تأثیــر
منفــی متناظــر اســت .افزایــش متغیــر  iو کاهــش متغیــر
 ،cمتوســط تعــداد دورههــای افســردگی (ســرعت وقــوع)
را کاهــش میدهــد.
مقایسۀ مشاهدات و نتایج مدل

منحنیهــای بقــا بــرای بیمــاران ،بــرای ســطوح
مختلــف مراقبــت متفــاوت اســت .در آنهایــی کــه
مراقبــت حرفــهای نداشــتند ،میانگیــن عــود دورههــای
افســردگی اساســی 3 ،مــاه بــود .در بیمــاران بــا مراقبــت
اولیــۀ دارویــی ،کــه بهمــدت  14هفتــه صــورت گرفــت،
میانگیــن عــود دورههــای افســردگی اساســی ،برابــر 4/5
مــاه بــود ( .)17،22در کســانی کــه مراقبــت درمانــی
مــوج ســوم را بهمــدت  14هفتــه دریافــت کردهانــد،
میانگیــن عــود دورههــای افســردگی 6 ،مــاه بــود ( .)11از
نظــر آمــاری ،تفــاوت در زمــان بهبــودی در کیفیتهــای

بحث و نتیجهگیری
عــود پــس از بهبــودی ،در اختــال افســردگی اساســی،
اجتنابناپذیــر اســت .جنســیت بیمــار ،نداشــتن تجربــۀ
23

] [ DOI: 10.52547/rph.12.4.16

درمانــی مختلــف ،معنــیدار نیســت .نتایــج مــدل بــا
دادههــای بالینــیای کــه روی  7076بیمــار در مــدت
دو ســال صــورت گرفتــه اســت ،همخوانــی دارد (.)17
بــا توجــه بــه نتایــج مــدل ،ترکیــب درمــان دارویــی و
شــناختیرفتاری مــوج ســوم ،مؤثرتــر اســت؛ ولــی
بهوضــوح برتــری را نشــان نمیدهــد (.)22

] [ DOR: 20.1001.1.20080166.1397.12.4.1.6
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براســاس شبیهســازی دادههــا ،تفــاوت فراوانــی در
پیشــگیری از عــود و بازگشــت عالئــم بیــن درمــان دارویــی
و درمــان شــناختی رفتــاری مــوج ســوم مشــاهده نشــد.
نتایــج مــدل نشــان میدهــد کــه ترکیــب دو مداخلــۀ
درمــان شــناختیرفتاری مــوج ســوم و درمــان دارویــی،
نتایــج بهتــری در درمــان افســردگی و پیشــگیری از عــود
و بازگشــت عالئــم خواهــد داشــت ،کــه ایــن نتایــج بــا
مطالعــات بالینــی ( )۲۲،۱۷،۱۱مطابقــت دارد (شــکل
.)2
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ازدواج ،داشــتن دورههــای طوالنــی قبــل از شــروع درمان
و داشــتن تعــداد دورههــای قبلــی بیشــتر ،ویژگیهایــی
اســت کــه ممکــن اســت ،باعــث عــود پــس از بهبــودی،
در بیمــار افســرده شــود ( .)۲۲،۱۷نتایــج مــدل ،حاکــی
از آن اســت کــه افــراد حتــی بعــد از دورههــای طوالنــی
ســامتی ،همچنــان تجربــۀ عــود را خواهنــد داشــت.
کمبــود متغیرهــای پیشبینیکننــده و احتمــال تــداوم
عــود ،بایــد پزشــکان و بیمــاران را در مــورد عــود افســردگی
و عالئــم مضــر افســردگی ،هوشــیار ســازد .مطالعــات
انجامشــده نشــان میدهــد کــه پیگیــری طوالنیمــدت،
بــرای نشــان دادن تأثیــر جنســیت بــر عــود ،ضــروری
اســت .مطالعــۀ تاریخچــۀ طبیعــی دورههــای افســردگی
اساســی و عوامــل مؤثــر بــر آنهــا ،بــرای درک ماهیــت
بیمــاری الزم اســت و باعــث توســعۀ راهبردهــای درمانــی
مؤثرتــر میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه متغیرهــا در هــر شبیهســازی
یکســان هســتند ،تفــاوت دورههــای افســردگی ،ناشــی

جدول  -2مقایسۀ معیارهای ّ
کمی پیشرفت بیماری بین مدل و مشاهدات بالینی
متغیرها
مدتزمان افسردگی؛( TDEفراوانی)
قبل از شروع درمان

مشاهدات

( )ADو درمان دارویی ( )DBTو رفتاردرمانی دیالکتیکی
4320روز (144ماه)
4000روز ()17

 TDBTبهمدت  14هفته

2000روز ()11،14

 TAD & TDBTبهمدت  14هفته

2000روز ()22

2040روز ( 68ماه)
1770روز ( 59ماه)

ً
درمانهــای دیگــر بــرای افســردگی ،معمــوال آن را انجــام
نمیدهنــد ،هــدف میگیــرد؛ بنابرایــن ،گــروه آمــوزش
مهارتهــای رفتاردرمانــی دیالکتیکــی ،ممکــن اســت
افزایشــی مؤثــر ،بــرای درمــان دارویــی بیمــاران افســرده
باشــد .نتایــج حاصــل از ایــن مــدل ،حاکــی از آن اســت
کــه تعــداد دورههــای افســردگی ممکــن اســت ،عامــل
پیشبینــی مناســبی بــرای بررســی تأثیــر اختــال
افســردگی اساســی بــر امیــد بــه زندگــی بیمــاران باشــد.
بــا توجــه بــه دادهه ـای موجــود ،مــدل متناســبی بیــان
شــده اســت .ایــن پژوهــش گامــی مقدماتــی در توســعۀ
یــک چارچــوب ریاضــی اســت کــه درنهایــت بــه توســعۀ
مدلهــای مفصلتــر بــرای اختــال افســردگی اساســی
و درک بهتــر اختــال افســردگی اساســی و اثــرات آن بــر
فرایندهــای شــناختی ،منجــر خواهــد شــد .در ایــن مــدل
دادههــا بــرای بیمــاران زن و مــرد و ویژگیهــای آنهــا،
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 TADبهمدت  14هفته

2000روز ()15،17

نتایــج مــدل نشــان میدهــد کــه ترکیــب دو مداخلــۀ
درمــان مــوج ســوم و درمــان دارویــی ،اثــر بهتــری در
درمــان افســردگی و پیشــگیری از عــود و بازگشــت عالئــم،
خواهــد داشــت .ترکیــب دارو بــا رفتاردرمانــی شــناختی،
احتمــال و پایــداری عالئــم افســردگی را ،بهویــژه در
اختــال افســردگی اساســی افزایــش میدهــد .تأکیــد
بیشــتر روی ذهنآگاهــی و آموزشپذیــری ،توســط
شــناختدرمانی ،مبتنیبــر ذهنآگاهــی اســت کــه بــه
نظــر میرســد بهطــور معنــیداری عــود را بــرای برخــی
از شــدیدترین و سرســختترین بیمــاران کاهــش دهــد؛
یعنــی بیمارانــی کــه پیشــینۀ ســه یــا تعــداد بیشــتری از
دورههــای اختــال افســردگی اساســی را دارنــد .بهعالوه،
گروهدرمانــی رفتاردرمانــی دیالکتیکــی ،شــامل ســنجش
مهارتهــای اثربخــش درونفــردی اســت کــه بهصــورت
اختصاصــی ،نقــص در عملکــرد روانیاجتماعــی ،کــه

نتایج مدل
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از اختــاف در متغیرهــا نیســت .بهعــاوه ،بــه نظــر
میرســد خطــر عــود عالئــم ،در کل گــروه ناهمگــن
بیمــاران مشــابه اســت؛ چــه بیمارانــی کــه بهتازگــی بــه
ن دورۀ افســردگی اساســی پاســخ دادهانــد و چــه
درمــا 
آنهایــی کــه چندیــن مــاه یــا چندیــن ســال اســت کــه بــا
موفقیــت دورۀ درمــان را پشــت ســر گذاشــتهاند.
نتایــج مدلســازی نشــان میدهــد کــه درمــان بــا داروی
ضدافســردگی و رفتاردرمانــی دیالکتیکــی دورۀ حــدی را
بهطــور کامــل متوقــف نمیکنــد و احتمــال ابتــا بــه
دورۀ افســردگی دیگــر را در آینــده کاهــش نمیدهــد .بــا
ً
توجــه بــه آنکــه ســامانه غیرخطــی اســت ،لزومــا متغیرهــا
اثــر یکســانی در مــدل نخواهنــد داشــت .یعنــی تغییــرات
هــر متغیــر میتوانــد تأثیــر متفاوتــی در نتایــج داشــته
باشــد .براســاس شبیهســازی دادههــا ،تفــاوت فراوانــی در
پیشــگیری از عــود و بازگشــت عالئــم ،بین درمــان دارویی
و درمــان مــوج ســوم مشــاهده نگردیــد( .جــدول )2
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موضــوع ،قابلیــت مقایســۀ نتایــج مــا بــا دیگــر پژوهشهــا
را محــدود میکنــد .دورۀ پیگیــری در مطالعــات بالینــی
محــدود اســت و دادههــای کمــی ،دربــارۀ دورههــای
بلندتــر افســردگی اساســی ،در جمعیــت عمومــی وجــود
ً
دارد .قطعــا بهدلیــل کمبــود داده ،محدودیتهایــی در
مراتــب باالتــر ســامانهها ایجــاد خواهــد شــد.

یکســان در نظــر گرفتــه شــده اســت؛ درحالیکــه در
مطالعــات بالینــی رفتــار بیمــاران زن و مــرد و ســطح
روابــط خانوادگــی آنهــا در نتایــج ،تأثیرگــذار اســت.
طــول دورههــای افســردگی اساســی ،در درمانهــای
ً
بالینــی ،دقیقــا بــر طبــق معیــار راهنمــای آمــاری و
تشــخیصی اختــال روانــی ارزیابــی نشــد ه اســت کــه ایــن
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