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Background and Objective: Evidence is indicative of the positive effect of
citicoline administration in stroke patients; however, there are controversies
over this issue. Regarding this, the present study was conducted to
investigate the efficacy of citicoline in acute stroke patients.
Materials and Methods: This randomized clinical trial was conducted on
160 patients with hemorrhagic and ischemic stroke. The participants were
randomly assigned into two groups of intervention and control. The
intervention group daily received 1 g citicoline injections for 10 days, in
addition to the standard therapy. The baseline severity of the disease was
determined by the National Institutes of Health Stroke Scale, and the
outcome of the disease was assessed using the Modified Rankin Scale and
Barthel Index on the 1st, 10th, and 90th days post-intervention. Statistical
analysis was performed using Stata software (version 11.1). P-value less than
0.05 was considered statistically significant.
Results: According to the results, there was no significant difference
between the two groups in terms of gender, mean age, hypertension,
diabetes, smoking, hyperlipidemia, and mortality after stroke (P>0.05).
Regardless of the type of stroke, the severity of the disease decreased over
time in both groups. However, at the end of the study (the 90th day), the
intervention group had lower disease severity, compared to the control group
(P<0.05). In terms of the ischemic stroke patients, the severity of the disease
was significantly lower in the intervention group on the 90 th day, compared
to that in the control group.
Conclusion: Based on the findings of this study, the use of citincoline in
acute stroke patients exerted no significant effect in the disease treatment in
the short term. However, the long-term administration of this medication
could result in significant impacts on the treatment of the patients, especially
those with ischemic stroke, and improvement of their efficacy.
Keywords: Citicoline, Hemorrhagic Stroke, Ischemic Stroke

Copyright © 2018 Avicenna Journal of Clinical Medicine

دوره  ،25شماره  ،1بهار  ،1317صفحات  20تا 27

مجله پزشکی بالینی ابن سینا

: 10.21859/ajcm.25.1.20

مقاله پژوهشی

مقایسه اثربخشی داروی سیتیکولین با دارونما در درمان بیماران مبتال به سکته مغزی
شهیر مظاهری ،1مهسا درویش ،*،2جالل پورالعجعل ،3محمد

فریادرس4

 1دانشیار ،گروه نورولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 2دستیار نورولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 3دانشیار ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
 4كارشناس ارشد اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
* نویسنده مسئول :مهسا درویش ،گروه نورولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
ایمیلmahsadarvish1362@gmail.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/11/18 :
تاریخ پذیرش مقاله1312/11/22 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :برخی از مطالعات نشان دادهاند كه مصرف سیتی كولین توسط بیماران استروک ن تایج
سودمندی را به همراه داشته است؛ با این حال هنوز اختالف نظر در این زمینه وجود دارد .در این ارتباط،
هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی سیتیكولین با دارونما در بیماران سکته مغزی حاد
می باشد.
مواد و روش ها :در این مطالعه كارآزمایی بالینی -تصادفی  161بیمار با تشخیص استروک هموراژیک و
ایسکمیک حاد بهطور تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند .گروه مداخله عالوه بر درمان استاندارد،
یک گرم سیتیكولین تزریقی روزانه را به مدت  11روز دریافت كردند .شدت بیماری در زمان شروع با استفاده
از روش  )National Institutes of Health Stroke Scale( NIHSSو پیامد بیماری از طریق روشهای
 )Modified Rankin Scale( mRSو  )Barthel Index( BIدر روزهای اول ،دهم و نودم ارزیابی گردیدند.
در نهایت ،نتایج با استفاده از نرمافزار  stataتجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها :هر دو گروه از نظر جنسیت ،میانگین سنی ،افزایش فشار خون ،ابتال به دیابت ،مصرف سیگار،
هایپرلیپیدیمی و میزان مرگ و میر پس از سکته اختالف معناداری نداشتند ( .)P>1/10صرفنظر از نوع
استروک ،شدت بیماری با گذشت زمان در هر دو گروه كاهش پیدا كرد؛ اما در پایان مطالعه (در روز نودم)
گروه مداخله شدت بیماری كمتری داشت ( .)P>1/10الزم به ذكر است كه در بیماران استروک ایسکمیک
در روز نودم شدت بیماری با اختالف معناداری در گروه مداخله كمتر بود (.)P>1/10
نتیجهگیری :با وجود اینکه مصرف سیتیكولین در كوتاهمدت اثرات قابل توجهی در سیر بیماری نداشته
است؛ اما در درازمدت اثرات سودمندی در بهبود بیماران و افزایش كارایی آنها بهویژه در بیماران استروک
ایسکمیک را نشان میدهد.
واژگان کلیدی :سکته مغزی ایسکمیک ،سکته مغزی هموراژیک ،سیتیكولین

مقدمه
در بین بیماریهای نورولوژیک ،سکته مغزی شایعترین علت
مرگ و میر میباشد .سکته مغزی همچنان بهعنوان یک مشکل
عمده سالمت عمومی پابرجا بوده و در اغلب كشورها در میان
چهار علت اصلی مرگ و میر جای دارد و مسئول بخش بزرگی از
بار سنگین اختالالت عصبی میباشد ] .[1سازمان جهانی
بهداشت سکته مغزی را اینگونه تعریف میكند" :پیشرفت
سریع نشانههای بالینی اختالل فوكال (یا منتشر) در عملکرد
مغزی همراه با عالئمی كه به مدت  24ساعت و یا بیشتر طول
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میكشند و یا منجر به مرگ میشوند كه علت آشکار دیگری جز
منشأ عروقی ندارد" ] .[2تنها درمان تأییدشده و مؤثر برای این
بیماری تا به امروز ،برقراری مجدد جریان خون است كه از طریق
ترومبولیز در ساعتهای اول پس از حمله بهدست میآید .استفاده
داخل وریدی از فعالكننده نوتركیب پالسمینوژن بافتی در بهبود
نتایج پس از سکته مؤثر است ][3،4؛ اما استفاده گسترده از این
استراتژی به دالیلی محدود میباشد؛ از جمله محدودیت زمان
طالیی شروع مصرف ( 4-3/0ساعت) ،افزایش ریسک خونریزی
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اثربخشی سیتیکولین در بیماران استروک

مغزی عالمت دار و معیارهای خروج مربوط به آن؛ بنابراین نیازی
ضروری برای مداخالت درمانی كه در دوره زمانی طوالنیتری بر
مکانیسمهای بیوشیمیایی و مولکولی مؤثر بر پیشرفت آسیب
ایسکمیک اثر میگذارند احساس میشود.
سیتیكولین در شکل دارویی نمک سدیم طی آزمایشات
بالینی بر روی حیوانات و انسانها شواهدی را برای فعالیت
كولینرژیک و حفاظت نورونی نشان داده است .عالوهبراین،
سیتیكولین بهصورت مکمل غذایی در جهت بهبود ساختمان و
عملکرد غشای نورون مفید بوده و در تعمیر و بازسازی غشا
كمکكننده میباشد؛ بنابراین نقش مکمل را برای سیتیكولینی
كه طی فعالیت آنزیماتیک داخل بدن سنتز میشود ،ایفا نموده و
مانع از شکستن فسفولیپیدهای غشایی بهویژه در نورونها
میشود .عالوهبراین ،یک مولکول آلی پیچیده میباشد كه
بهصورت یک میانجی در بیوسنتز فسفولیپیدهای غشای سلولی
عمل میكند ].[0،6
در چند مطالعه كارآزمایی بالینی انجامشده كه در آنها از
سیتیكولین برای درمان بیماران سکته مغزی استفاده گردیده
است ،گزارش شده است كه این دارو میتواند موجب ارتقای
عملکرد نورولوژیک و گلوبال طی  11روز و تسریع بهبود عملکرد
حركتی و شناختی طی  14روز گردد ] .[2-1عالوهبراین ،در
برخی از مطالعات عنوان شده است كه استفاده از سیتیكولین
جهت كاهش حجم اینفاركت در مدلهای حیوانی ایسکمی یا
هیپوكسی مفید میباشد ] .[0، 11، 11یافتههای آزمایشات
توكسیکولوژی مطالعات مختلف نیز حاكی از آن هستند كه
سیتیكولین یک داروی ایمن میباشد كه عوارض جانبی
خطرناكی ندارد و بیماران میتوانند به خوبی آن را تحمل كنند.
با توجه به مطالب بیانشده ،هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی
داروی سیتیكولین با دارونما در درمان بیماران سکته مغزی حاد
ایسکمیک و هموراژیک میباشد.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع مطالعات كارآزمایی بالینی با كد
 IRCT201601289014N90میباشد كه طی سال 1310-16
در بیمارستان سینای همدان در ارتباط با بیمارانی كه برای آنها
تشخیص سکته مغزی حاد مسجل شده و كمتر از  12ساعت از
شروع عالئم آن گذشته بود ،انجام شد .تمامی اتفاقات و عوارض
ایجادشده در طول مطالعه بر حسب سیستم درگیر ،شدت و مدت
ثبت گردیدند .بیماران بهصورت كامالً تصادفی در یکی از دو گروه
شاهد و درمان (ایسکمیک یا هموراژیک) قرار گرفتند .در یکی از
گروههای درمان یک گرم سیتیكولین (چهار آمپول) محلول در
سرم نرمال سالین (در مجموع  21میلیلیتر) و در گروه شاهد 21
میلیلیتر نرمال سالین بهصورت روزانه تزریق گردید .این روال
تزریق تا  11روز برای هر گروه انجام شد .بیماران هر گروه در
كنار درمانهای ذكرشده ،درمانهای پایهای سکته مغزی
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ایسکمیک را نیز دریافت كردند و توسط یک فیزیوتراپیست تحت
فیزیوتراپی قرار گرفتند.
شدت بیماری در زمان شروع با استفاده از روش  NIHSSو
در سیر بیماری ،میزان ناتوانی ایجادشده و پیامد بیماری از طریق
روشهای  mRSو  BIدر زمان شروع و پس از  11و  11روز در
گروه بیماران سکته مغزی ایسکمیک و هموراژیک مورد ارزیابی
قرار گرفت.

شیوه تصادفیسازی
در این مرحله از روش بلوکهای تصادفی چهارتایی استفاده
شد .بدینمنظور برای هر گروه ایسکمیک و هموراژیک بهطور
جداگانه چهار برگه كاغذی تهیه گردید كه بر روی دو برگه حرف
( Aگروه مداخله) و بر روی دو برگه دیگر حرف ( Cگروه مقایسه)
نوشته شد .سپس ،برگهها با یکدیگر مخلوط گشته و در كشوی
میز قرار گرفتند .با مراجعه هریک از بیماران واجد شرایط ،یکی
از برگهها بهصورت تصادفی بیرون كشیده شده و براساس اینکه
این برگه  Aیا  Cباشد ،بهترتیب به یکی از دو گروه مداخله
(دریافتكننده سیتیكولین) و مقایسه (نرمال سالین) اختصاص
مییافت .الزم به ذكر است كه برگههای بیرونكشیدهشده تا
زمانی كه هر چهار برگه بیرون آورده نشده باشند به كشو
برگردانده نخواهند شد .پس از بیرونآوردن تصادفی هر چهار
برگه ،مجدداً همه برگهها به كشو برگردانده شدند و عمل فوق
مجدداً برای چهار بیمار بعدی تا رسیدن به حجم نمونه مورد نظر
ادامه داده یافت.

شیوه کورسازی
تمامی بیماران در هر سه گروه  21میلیلیتر نرمال سالین
دریافت كردند؛ اما تزریق دارو در سرم در بالین بیمار انجام نشد؛
از این رو بیمار از نوع داروی مورد استفاده اطالعی نداشت .پزشک
معالجی كه بیماران را معاینه كرد نیز از نوع داروی مورد استفاده
برای آنها اطالعی نداشت .تحلیلگر آماری نیز از كد داروهای
مصرفی بیخبر بود؛ از این رو این مطالعه بهصورت سه سو كور
اجرا گردید.
دادهها پس از جمعآوری وارد رایانه شدند و با استفاده از
نرمافزار  stataتجزیه و تحلیل گردیدند .برای توصیف دادههای
كمی از میانگین و انحراف معیار و برای دادههای كیفی از درصد
و نسبت استفاده شد .برای آزمودن متغیرهای كمی با توجه به
حجم باالی نمونه و پیروی از توزیع نرمال تی استیودنت مورد
استفاده قرار گرفت .عالوهبراین بهمنظور آزمون متغیرهای كیفی،
آزمون كای اسکوئر به كار رفت .سطح معناداری نیز برابر با 1/10
لحاظ گردید.
یافته ها
در این مطالعه  161بیمار با تشیخص استروک حاد بهطور
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مظاهری و همکاران

تصادفی به دو گروه مداخله و كنترل تقسیم شدند 01 .درصد از
افراد هر دو گروه مطالعه استروک ایسکمیک و  01درصد
باقیمانده در هر دو گروه استروک هموراژیک داشتند .میانگین
سنی گروه مداخله  11/36±21/02سال و میانگین سنی گروه
كنترل  21/10±12/18سال بود .بر مبنای نتایج مشاهده شد كه
 42نفر از افراد گروه مداخله و  41نفر از افراد گروه كنترل مرد
بودند 24 ،نفر از افراد گروه مداخله و  61نفر از افراد گروه كنترل
افزایش فشار خون داشتند 21 ،نفر از افراد گروه مداخله و  22نفر
از افراد گروه كنترل مبتال به دیابت بودند 10 ،نفر از افراد گروه
مداخله و  11نفر از افراد گروه كنترل سیگاری بودند 43 ،نفر از
افراد گروه مداخله و  32نفر از افراد گروه كنترل هایپرلیپدیمی
داشتند و  16نفر ( 21درصد) از هر دو گروه قبل از پایان مطالعه
( 11روز) فوت نمودند (جدول .)1
عالوهبراین صرفنظر از نوع استروک ،افرادی كه در گروه
مداخله قرار داشتند نسبت به گروه كنترل در طول مطالعه
وضعیت بهتری از نظر شدت بیماری پیدا كردند .شایان ذكر
است كه شدت بیماری با گذشت زمان در هر دو گروه كم

میشد .در پایان مطالعه (روز نودم) گروه مداخله شدت بیماری
كمتری داشت كه با فاصله كمی از نظر آماری معنادار نبود
(جدول .)2
براساس نتایج این مطالعه هرچند شدت بیماری در گروه
مداخله كمتر از گروه كنترل بود؛ اما این اختالف در طول مطالعه
در مورد بیماران با تشخیص استروک هموراژیک قابل توجه نبود
و به لحاظ آماری در تمام زمانهای ارزیابیشده برای بیماران
معنادار بهدست نیامد (جدول .)3
در بیماران با استروک ایسکمیک ،شدت بیماری در گروه
مداخله در طول مطالعه كمتر از گروه كنترل بود؛ اما این اختالف
(بهتربودن) در روزهای نخست و روز دهم همانند روز نودم
مشاهده نگردید و در روز نودم شدت بیماری با اختالف
معناداری در گروه مداخله كمتر بود (جدول  .)4شایان ذكر است
كه بی خوابی بهعنوان شایعترین عارضه جانبی مصرف
سیتیكولین در بیماران گروه مداخله گزارش شد؛ بهطوری كه
تقریباً نزدیک به یکپنجم از بیماران از این عارضه شکایت
داشتند (شکل .)1

جدول  :1مشخصات هر دو گروه شركتكننده در مطالعه

استروک
جنسیت
فشار خون
دیابت
سیگار
هایپرلیپدیمی
مرگ

گروه مداخله n=00

گروه کنترل n=00

ایسکمیک

)01( 41

)01( 41

هموراژیک

)01( 41

)01( 41

مرد

)08/2( 42

)01/1( 41

زن

)41/3( 33

)01/1( 41

بله

)12/0( 24

)86/2( 61

خیر

)2/0( 6

)13/3( 11

بله

)26/3( 21

)22/0( 22

خیر

)23/2( 01

)22/0( 08

بله

)18/2( 10

)13/2( 11

خیر

)81/3( 60

)86/3( 61

بله

)03/2( 43

)41/1( 32

خیر

)46/3( 32

)61/1( 48

بله

)21/1( 16

)21/1( 16

خیر

)81/1( 64

)81/1( 64

)11/36( 21/02

)12/18( 21/10

سن (سال) میانگین (انحراف معیار)

سطح معناداری
1/111
1/262
2/111
1/808
1/311
1/181
1/111
1/280

جدول  :2مقایسه شدت بیماری در دو گروه مورد مطالعه در زمان شروع ،روز دهم و  11روز پس از بروز سکته
گروه مداخله n=00

گروه کنترل n=00

سطح معناداری

 NIHSSمیانگین (انحراف معیار)

)4/11( 1/32

)0/03( 1/10

1/832

 Mrs1میانگین (انحراف معیار)

)1/16( 3 /02

)1/81( 3/42

1/022

)21/21( 42/22

)23/46( 41/11

1/116

)1/21( 333

)1/12( 3/46

1/411

 BARTHEL10میانگین (انحراف معیار)

)26/60( 46/43

)26/88( 44/11

1/081

 Mrs90میانگین (انحراف معیار) n=44

)1/30( 1/68

)1/42( 2/10

1/163

)23/12( 82/02

()23/30

1/106

 BARTHEL1میانگین (انحراف معیار)
 Mrs10میانگین (انحراف معیار)

 BARTHEL90میانگین (انحراف معیار) n=44
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جدول  :3مقایسه شدت بیماری در دو گروه مورد مطالعه در زمان شروع ،روز دهم و  11روز پس از بروز سکته هموراژیک
گروه مداخله n=40

گروه کنترل n=40

سطح معناداری

 NIHSSمیانگین (انحراف معیار)

)4/22( 1/02

)0/28( 1/42

1/810

 Mrs1میانگین (انحراف معیار)

)1/14( 3/80

)1/12( 3/62

1/336

)11/14( 41/12

)20/84( 42/02

1/811

)1/11( 3/22

)1/12( 3/60

1/062

 BARTHEL10میانگین (انحراف معیار)

)22/23( 41/11

)22/82( 42/20

1/826

 Mrs90میانگین (انحراف معیار) n=44

)1/41( 2/14

)1/01( 2/31

1/411

)20/24( 26/02

)33/68( 68/28

1/286

 BARTHEL1میانگین (انحراف معیار)
 Mrs10میانگین (انحراف معیار)

 BARTHEL90میانگین (انحراف معیار) n=44

جدول  :4مقایسه شدت بیماری در دو گروه مورد مطالعه در زمان شروع ،روز دهم و  11روز پس از بروز سکته ایسکمیک
گروه مداخله n=40

گروه کنترل n=40

سطح معناداری

 NIHSSمیانگین (انحراف معیار)

)0/03( 1/12

)0/33( 8/82

1/861

 Mrs1میانگین (انحراف معیار)

)1/11( 3/31

)1/80( 3/32

1/811

)21/40( 42/62

)21/21( 41/20

1/223

)1/31( 2/11

)1/11( 3/22

1/186

 BARTHEL10میانگین (انحراف معیار)

)21/34( 01/82

)26/18( 40/10

1/342

 Mrs90میانگین (انحراف معیار) n=44

)1/10( 1/13

)1/31( 1/11

1/110

)12/44( 81/82

)26/61( 28/22

1/102

 BARTHEL1میانگین (انحراف معیار)
 Mrs10میانگین (انحراف معیار)

 BARTHEL90میانگین (انحراف معیار) n=44

08.2

61
01
41
31

23.2
21
12.0
11

0.1

1

تهوع و استفراغ

سردرد

بیخوابی

بدون عارضه

شکل  :1درصد بروز عوارض سیتیكولین در بیماران گروه مداخله

بحث
با وجود پیشرفتهای اخیری كه در درمان استروک حاصل
شده است ،این بیماری همچنان از علل اصلی موربیدیتی و
مورتالیتی در بزرگساالن میباشد ] .[12-14استروک در
بزرگساالن با عوارضی همراه است كه میتواند تا پایان عمر آنها را
گرفتار كند ] .[1درمان سریع و بهموقع پس از بروز سکته و
24

ازدستندادن زمان بیشتر بهویژه بیش از سه ساعت در این بیماران
و كنترل فشار خون در بیماران با تشخیص سکته هموراژیک بسیار
ارزشمند میباشد ] .[10اگرچه در اكثر مراكز درمانی استفاده از
 )Recombinant Tissue Plasminogen Activator( rtPAو
فاكتور هفت نوتركیب مرسوم است؛ اما به خاطر علل تأخیری
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،25شماره  ،1بهار 1317

مظاهری و همکاران

خارج بیمارستانی ،این بیماران از این درمانها استفاده فراوانی
نمیبرند ] .[16از سوی دیگر ،متأسفانه بسیاری از بیماران
نمیتوانند از روشهایی كه منجر به بازگشت خونرسانی به مغز
میشوند استفاده كنند؛ بنابراین درمانهای جایگزین دیگری كه
بتوانند عوارض سکته را در این بیماران كاهش دهند و منجر به
بهبود سریعتر آنها گردند اهمیت دارند ] .[10یکی از
درمانهایی كه در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است،
استفاده از سیتیكولین در فاز حاد در بیماران استروک میباشد.
با این حال ،هنوز در مورد استفاده و كارایی آن پرسشهای
فراوانی وجود دارد ] .[12، 18سیتیكولین یک واسطه مهم در
سنتز فسفاتیدیل كولین است .فسفاتیدیل كولین از اجزای مهم
غشای سلولی می باشد كه اخیراً كارایی درمانی آن در بیماران
استروک حاد به ویژه نوع ایسکمیک آن مورد توجه قرار گرفته
است ].[16،11
نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه هر دو گروه مورد مطالعه از
نظر متغیرهایی كه ممکن است بر پیشآگهی بیماران تأثیرگذار
باشند ،اختالف آماری با یکدیگر نداشتند .عالوهبراین ،اختالف
آماری معناداری در هر دو گروه از نظر جنسیت ،میانگین سنی،
بیماریهای زمینهای (فشار خون و دیابت) و ریسکفاكتورهایی
چون سیگار و هایپرلیپدمی مشاهده نشد .شدت بیماری نیز در
هر دو گروه مورد مطالعه در شروع آن با استفاده از مقیاس
 NIHSSحاكی از آن بود كه اختالف معناداری بین آنها وجود
ندارد؛ بهگونه ای كه میانگین و انحراف معیار شدت بیماری در
گروه مداخله معادل  1/32±4/11و در گروه كنترل برابر با
 1/10±0/03بهدست آمد.
از سوی دیگر ،یافتههای مطالعه حاضر به اختصار نشان داد
كه مصرف سیتیكولین به مدت دو هفته بهصورت تزریقی به
مقدار یک گرم در روز در بیماران با تشخیص استروک ایسکمیک
موجب بهبود عملکرد در درازمدت (سه ماه) نسبت به بیمارانی
كه از دارونما استفاده میكردند و یا بیمارانی كه استروک
هموراژیک داشتند شده بود.
باید عنوان نمود كه هنوز در ارتباط با مصرف سیتیكولین
در بیماران استروک حاد اختالف نظر وجود دارد و نتایح
مطالعات انجامشده همسو نمی باشند .بیشتر مطالعات
صورت گرفته در این زمینه در ارتباط با بیماران با استروک
ایسکمیک انجام شده اند و به نظر میرسد كه بیماران با
تشخیص این نوع استروک ممکن است بهره بیشتری از مصرف
سیتیكولین در مقایسه با بیماران استروک هموراژیک ببرند .در
مطالعه ای كه توسط گوش و همکاران در سال  2110صورت
گرفت ] ،[21نشان داده شد كه مصرف سیتیكولین در بیماران
با استروک هموراژیک و ایسکمیک با بهبود عملکرد همراه است.
در مطالعه حاضر نیز بهبود پیامد در بیماران استروک ایسکمیک
مشاهده شد .الزم به ذكر است كه چنانچه مصرف سیتیكولین
در بیماران با تشخیص استروک با نتایج سودمندی همراه نباشد
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،25شماره  ،1بهار 1317

موجب افزایش هزینه های درمانی و عوارض احتمالی مصرف این
دارو در بیماران می شود؛ بنابراین برای توجیح مصرف این دارو
الزم است مطالعات بیشتری صورت گیرد ].[21
از سوی دیگر ،در مطالعه كارآزمایی بالینی كه توسط
اشرافیان و همکاران صورت گرفت ،نشان داده شد كه مصرف
چهار هفته سیتیكولین به میزان  011میلیگرم در روز در
بیماران با استروک حاد در هفته چهارم بهطور قابل مالحظهای
نسبت به گروه شاهد موجب بهبود بیشتر آنها شده بود كه این
امر با نتایج مطالعه حاضر تعارضی ندارد ] .[22در مطالعه چو و
همکاران در سال  2111نیز نشان داده شد كه مصرف
سیتیكولین خوراكی ( 4111-011میلیگرم در روز) پس از
شش هفته بهبودی را در بیماران استروک ایسکمیک به همراه
دارد .در این زمینه بیمارانی كه به مدت یک سال سیتیكولین
را مصرف نموده بودند ،بهبودی بهتری را نشان دادند .باید
خاطرنشان ساخت كه با افزایش دوز دارو ،عملکرد بیماران نیز
افزایش پیدا میكرد ] . [23در مطالعه ایرامنش و همکاران نیز
نشان داده شد كه مصرف سیتیكولین در بیماران استروک
هموراژیک باعث افزایش قدرت عضالنی در گروه سیتیكولین
میشود و شاید بتوان از این دارو در درمان استروک هموراژیک
استفاده كرد كه این یافته با نتایج مطالعه حاضر همسو نمیباشد
] . [24در یک مطالعه دیگر كه توسط داووالس و همکاران در
سال  2112صورت گرفت ،گزارش گردید كه مصرف
سیتیكولین به مقدار  1111میلیگرم هر  12ساعت برای سه
روز اول و سپس به مقدار  011میلیگرم هر  12ساعت برای
شش هفته  ،نتایج سودمندی را در بیماران با استروک ایسکمیک
با شدت متوسط تا شدید به همراه ندارد ] .[20در كارآزمایی
بالینی آلوارز سابین و همکاران در سال  2113نیز گروه
سیتیكولین در مقایسه با گروه كنترل عملکرد بهتری داشتند؛
بهطوری كه پس از یک سال در گروه سیتیكولین  02درصد
بیماران  mrsكمتر و مساوی  2داشتند؛ درحالی كه در گروه
كنترل  42درصد بود كه  mrsكمتر و مساوی  2نشان از بهبودی
بیماران استهرچند كه این تفاوت معنادار نبود ( .)P=1/186این
یافته با نتایج مطالعه حاضر همسو میباشد ].[26
نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه تقریباً  61درصد از بیماران
از عارضه جانبی خاصی به دنبال مصرف سیتیكولین شکایتی
نداشتند .در این راستا شایعترین عارضه مشاهدهشده در بیماران،
بی خوابی و تهوع و استفراغ گزارش شد كه با توجه به میانگین
سنی باالی بیماران در این مطالعه نمیتوان اظهار نظر دقیقی در
ارتباط با بیخوابی كرد .بیشتر مطالعات انجامشده نشان میدهند
كه مصرف سیتیكولین در بیماران با عارضه جانبی بااهمیتی
همراه نبوده و بیماران میتوانند بدون عوارض قابل توجهی آن را
تحمل كنند ] .[20،22از دالیل احتمالی عوارض مشاهدهشده در
این بیماران ،مصرف تزریقی سیتیكولین بود (در مصرف خوراكی
ممکن است عوارض كمتری مشاهده شود).
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بیماری نداشته است؛ اما در درازمدت اثرات سودمندی در بهبود
بیماران و افزایش كارایی آنها بهویژه در بیماران استروک
.ایسکمیک دارد
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه دوره دستیاری نورولوژی
 نویسندگان بر خود.مصوب دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد
الزم میدانند از حمایتهای مادی و معنوی این دانشگاه و
،بیمارانی كه آنها را در جهت انجام این پژوهش یاری رساندند
.تشکر و قدردانی نمایند
شایان ذكر میباشد كه این مطالعه هیچگونه تضاد منافعی
.برای نویسندگان نداشته است

با وجود اینکه مطالعات كافی كشوری در ارتباط با مصرف
سیتیكولین در بیماران استروک صورت نگرفته است؛ اما
 اثرات مشخص بهبودی در بالین،براساس دانش مجری طرح
بیماران مشاهده شده است كه این امر می تواند تأییدكننده این
 از جمله نقاط قوت.نظریه در بیماران استروک ایسکمیک باشد
مطالعه حاضر می توان به كارآزمایی بالینی بودن و سه سویه
كو ر بودن آن اشاره كرد كه احتمال دارد این موارد
سوگراییهایی كه ممکن است نتایج مطالعه را مخدوش كنند
.را كاهش دهند
نتیجهگیری
براساس نتایج این مطالعه میتوان گفت با وجود اینکه
مصرف سیتیكولین در كوتاهمدت اثرات قابل توجهی در سیر
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