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Background and Objective: Attention Deficit Hyperactivity Disorder
(ADHD) is a common neuropsychological disorder among children that
might lead to disruption of daily activities. Therefore, this study aimed to
determine the effects of pyridoxine on the treatment and reduction of
symptoms severity in children with ADHD under Ritalin treatment.
Materials and Methods: This clinical trial included a total of 50 children
with ADHD in the age range of 5-12 years who were referred to Emam clinic
of Children’s Neurology and Be’sat Hospital, Hamedan, Iran, and were
selected using a convenience sampling approach. The participants were
divided into two similar treatment groups. One group only received Ritalin
as the treatment and the second group received Pyridoxine and Ritalin
together. The change in the severity of the symptoms was analyzed using
Conners Rating Scale.
Results: The patients in the two treatment groups were identical in terms of
age and gender. The mean score of disease severity in both groups reduced
up to 23.92 and 32.12 units, respectively, compared to those before
intervention (P<0.001). In addition, there was a statistically significant
difference between the severity of symptoms before and after intervention in
both groups following the intervention (the mean scores of the severity of
symptoms were obtained at 65.09 and 54.00, respectively) in children with
ADHD (P=0.006).
Conclusion: The addition of Pyridoxine tablets to the treatment diet of
children in the age range of 5-12 years suffering from combined symptoms
of ADHD led to further reduction of symptoms and an increase in the
effectiveness of the treatment.
Keywords: Attention Deficit Disorder with Hyperactivity, Methylphenidate,
Pyridoxine

Copyright © 2021 The Author(s); Published by Hamadan University of Medical Sciences. This is an open-access article distributed under the
terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), which permits unrestricted use,
distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

12
صفحات  5تا
دورهی ،28
ADHD
1400م ،کودکان
بهار عالئ
شمارهبر،1بهبود
دوکسین
تأثیر پیر

مجله پزشکی بالینی ابن سینا

: 10.52547/ajcm.28.1.5

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر پیریدوکسین بر بهبود عالئم کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی/کمبود
توجه تحت درمان با ریتالین
افشین
1
2
3

فیاضی*،1

 ،شاهین سیفالدین ،2عباس

مرادی3

دانشیار ،گروه اطفال ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
متخصص کودکان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
مربی ،گروه پزشکی اجتماعی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

* نویسنده مسئول :افشین فیاضی ،گروه اطفال ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران .ایمیلafshin_fay@yahoo.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1399/11/03 :

سابقه و هدف :اختالل بیشفعالی/کمبود توجه ( ADHD: Attention Deficit Disorder with

تاریخ پذیرش مقاله1400/01/24 :

 )Hyperactivityنوعی اختالل عصب روانشناختی در بین کودکان می باشد که ممکن است منجر به
اختالل در فعالیتهای روزمره آن ها شود .در این راستا ،مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر مصرف
پیریدوکسین بر درمان و کاهش شدت عالئم اختالل کمبود توجه/بیش فعالی در کودکان تحت درمان با
ریتالین انجام شد.

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

مواد و روش ها :در این کارآزمایی بالینی از بین کودکان  5تا  12سال مبتال به  ADHDمراجعهکننده به
درمانگاه نورولوژی اطفال 50 ،کودک به روش نمونهگیری آسان انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه
درمانی مساوی تقسیم گردیدند .یک گروه فقط تحت درمان با ریتالین و گروه دوم همزمان تحت درمان ریتالین
و پیریدوکسین قرار گرفتند .تغییر شدت عالئم بیماری در ابتدا و انتهای درمان با استفاده از پرسشنامه کانرز
( )Connersمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :بیماران در دو گروه درمانی از نظر سن و جنس همسان بودند .در هر دو گروه درمانی ،میانگین نمره
شدت بیماری نسبت به قبل از مداخله (به ترتیب  23/92و  32/12واحد) کاهش یافته بود (.)P<0/001
همچنین در کودکان مبتال به  ADHDبا تظاهر ترکیبی پرتحرکی و کمتوجهی ،بین شدت عالئم در دو گروه
پس از مداخله (میانگین شدت عالئم به ترتیب  65/09و  )54/00تفاوت آماری معناداری مشاهده شد
(.)P=0/006
نتیجهگیری :افزودن قرص پیریدوکسین به رژیم درمانی کودکان  5تا  12سال مبتال به  ADHDبا تظاهر
ترکیبی ،کاهش بیشتر شدت عالئم و افزایش اثربخشی درمان را به دنبال دارد.
واژگان کلیدی :اختالل بیشفعالی و کمبود توجه ،پیریدوکسین ،متیلفنیدیت

مقدمه
یکی از اختالالت مزمن روانپزشکی کودکان ،اختالل
کمتوجهی -بیشفعالی ( )ADHDمیباشد [ ]1که عبارت است
از :الگوی مداوم و پایدار کمتوجهی یا کمتوجهی همراه با بیش
فعالی و رفتار تکانشی که شدیدتر از حد مورد انتظار با توجه به
سن و سطح رشد کودک میباشد [.]2
شیوع این اختالل در بین کودکان سنین مدرسه بین  5تا
 8درصد گزارش شده [ ]4،3و در پسران شایعتر از دختران
میباشد ( 3به  1تا  5به  )1و عالئم آن اغلب تا سه سالگی
آشکار میگردد [.]1
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کودکان مبتال به  ADHDدر معرض خطر افزایشیافته
رفتارهای ضد اجتماعی ،اختالالت اضطرابی ،اختالالت خلقی،
اختالالت یادگیری ،سوءمصرف مواد ،مشکالت ارتباطی و
اختالالت همراه روانپزشکی میباشند [.]5،1
در حال حاضر از روشهای مختلف درمانی از جمله درمان
روانی -اجتماعی ،رفتاردرمانی و دارودرمانی در این زمینه استفاده
میگردد که متداولترین روش درمانی موجود ،استفاده از
آگونیستهای دوپامینرژیک پرهسیناپتیک شامل :متیلفنیدیت
(ریتالین) ،آمفتامین و دکستروآمفتامین است [.]6
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فیاضی و همکاران

ویتامین ( B6پیریدوکسین) گروهی از ترکیبات با ساختمان
مشابه شامل :پیریدوکسین ،پیریدوکسال ،پیریدوکسامین و مشتق
فسفریله آنها شامل :پیریدوکسال-5-فسفات ( PLP:
 )Pyridoxal-5-phosphateمیباشد که به عنوان کوآنزیم در
متابولیسم اسیدهای آمینه و سنتز نوروترانسمیترها ،متابولیسم
گلیکوژن و استروئیدها عمل میکنند [.]7
نتایج برخی از مطالعات نشان دادهاند که سطح سروتونین
پالکتها و گلبولهای قرمز خون در بیماران مبتال به بیشفعالی،
کمتر از حد طبیعی بوده [ ]8و درمان با پیریدوکسین خوراکی
منجر به افزایش سطح سروتونین میگردد [.]10،9
در مطالعهای دیگر ،عالئم اختالل توجه و بیشفعالی در
کودک درمان شده با ایزونیازید (آنتاگونیست پیریدوکسین) با
درمان با دوز باالی پیریدوکسین بهبود یافت [.]11
در مطالعات انجام شده ،اختالل توجه و بیشفعالی به صورت
یک حالت وابسته به پیریدوکسین شرح داده شده و گزارش
گردیده است که پیریدوکسین نقشی حیاتی را در تولید
نوروترانسمیترها در مغز ایفا میکند و اختالل در آن موجب عدم
تعادل نوروترانسمیترها از قبیل آدرنالین ،سروتونین و دوپامین در
این بیماران میگردد [.]12
شایان ذکر است که کمبود ویتامین  B6موجب خستگی و
تحریکپذیری شده و سطح مناسب سرمی ویتامین  B6موجب
افزایش سطح نوروترانسمیترهای مغز و هوشیاری میگردد [.]13
در مطالعات جدید ،غلظت پایین ویتامین  B6 ،B9و  B2با
تشخیص بیشفعالی و سطح سرمی  B6و  B2با شدت عالئم در
بیماران بزرگسال ارتباط داشته [ ]14و تجویز منیزیوم به همراه
پیریدوکسین منجر به بهبود رفتار ،کاهش اضطراب و پرخاشگری،
بهبود تحرک و افزایش توجه بیماران مبتال به اختالل توجه و
بیشفعالی گردیده است [.]16،15
با توجه به نقش کمبود پیریدوکسین در ایجاد این بیماری و
افزایش سطح سروتونین با مصرف مکمل پیریدوکسین و متعاقب
آن بهبود عالئم و همچنین تأثیر مصرف همزمان مکمل منیزیم-
پیریدوکسین بر بهبود عالئم بیماران در چندین کارآزمایی بالینی
پیشین ،مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر مصرف پیریدوکسین بر
درمان و کاهش شدت عالئم اختالل کمبود توجه/بیشفعالی
کودکان تحت درمان با ریتالین انجام شد.
مواد و روش ها
در یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده از بین
مراجعهکنندگان به درمانگاه نورولوژی اطفال "کلینیک امام (ره)"
و "بیمارستان بعثت" شهر همدان طی سالهای  1386-87با
توجه به فرمول حجم نمونه به منظور مقایسه میانگین در دو
جامعه ،با مقادیر آلفای  ،0/05بتای  20درصد و مقادیر میانگین
و انحراف معیار مطالعه  Durand-Riveraو همکاران [ ]17در
خصوص تأثیر متیلفنیدیت (ریتالین) بر بیشفعالی دانشآموزان
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مبتال به  ADHDبراساس پاسخنامه کانرز والدین و معلمان
کودکان ،قبل و بعد از مداخله 61 ،کودک  5تا  12ساله مبتال به
بیماری بیشفعالی و کمتوجهی طبق معیار DSM-5
( Diagnostic and Statistical Manual of Mental
 )Disordersانتخاب شدند.
پس از توضیح کامل روند کار برای والدین و اخذ رضایت
کتبی آگاهانه از آن ها ،کودکان به صورت تصادفی در دو گروه
درمانی ریتالین به تنهایی و پیریدوکسین و ریتالین تخصیص
داده شدند.
در گروه اول ،بیماران تحت درمان با ریتالین (متیلفنیدیت)
با دوز  5تا  40میلی گرم قرار گرفتند .ریتالین از دوز کم آغاز
گردید و طی دو هفته دوز دارو افزایش داده شد .افزایش دوز
اگر باعث بهتر شدن عالئم می شد ،روند افزایش ادامه مییافت؛
اما اگر باعث تغییر عالئم نمیشد و یا موجب بروز عوارض
می گردید ،دارو با دوز مرحله قبل ادامه مییافت .مبنای دوز
دارو ،حداکثر تأثیر با کمترین دوز ممکن بنا بر اظهار والدین
بود .در صورت عدم تحمل ریتالین توسط کودک ،ضمن درج در
پرسشنامه ،دارو قطع میگردید.
در گروه دوم ،درمان با ریتالین شبیه گروه اول بود؛ با این
تفاوت که اگر سن کودک زیر  10سال بود ،به صورت همزمان
یک عدد قرص پیریدوکسین  40میلیگرمی هر  12ساعت به
همراه ریتالین برای وی تجویز می گردید و اگر سن کودک باالی
 10سال بود ،یک عدد قرص پیریدوکسین  40میلیگرمی هر
هشت ساعت به وی داده میشد .این روند به مدت شش هفته
ادامه یافت .بیماران هر دو گروه درمانی ،دو هفته بعد از آغاز
درمان از نظر تحمل دارو و عوارض آن معاینه شدند .در گروه
درمانی ریتالین ،شش کودک به دلیل عدم همکاری و در گروه
درمانی ریتالین به همراه پیریدوکسین ،یک نفر به دلیل عارضه
دارویی قابل توجه ،یک نفر به دلیل نوار مغز مختل و سه نفر به
دلیل عدم همکاری از مطالعه خارج شدند (شکل .)1
ابزار گردآوری داده ها عبارت بودند از :پرسشنامه ثبت
مشخصات دموگرافیک بیماران و پرسشنامه  26سؤالی کانرز
برای تعیین شدت بیش فعالی .این پرسشنامه توسط Conners
و همکاران طراحی شده ] [13و طی مطالعه ای در سال 1384
توسط علیزاده و همکاران ترجمه و استانداردسازی شده است.
روایی و پایایی این ابزار به ترتیب معادل  90و  85درصد به
دست آمده است [ . ]18این پرسشنامه دارای  26سؤال
می باشد که هر سؤال دارای چهار گویه :هرگز (نمره  ،)1برخی
از مواقع (نمره  ،)2اغلب (نمره  ) 3و بسیار زیاد (نمره  )4است.
حداقل نمره اکتسابی کودک از این پرسشنامه  26و حداکثر
 104می باشد .کسب نمره باالتر از  34بیانگر اختالل نقص
توجه و بیش فعالی است .باید خاطرنشان ساخت که هرچه
امتیاز باالتر باشد ،میزان اختالل کودک بیشتر خواهد بود و
بالعکس.
7

تأثیر پیریدوکسین بر بهبود عالئم کودکان ADHD

ورود به مطالعه ()n=61

تخصیص تصادفی

گروه یک
تحت درمان با ریتالین ()n=31

گروه دو
تحت درمان با ریتالین و پیریدوکسین
()n=30

پیگیری

نوار مغز مختل= یک نفر
عارضه دارویی= یک نفر
عدم همکاری جهت ادامه درمان= سه نفر

عدم همکاری جهت ادامه درمان= شش
نفر

تجزیه و تحلیل

 25نفر

 25نفر
شکل  :1دیاگرام پیگیری بیماران

معیارهای ورود به مطالعه
 )1کودکان مبتال به بیشفعالی  5تا  12ساله بر مبنای معیار
تشخیصی DSM-5
 )2عالئم بالینی حداقل در دو محیط جداگانه وجود داشته و
عملکرد مناسب اجتماعی ،تحصیلی یا غیر درسی کودک را
مختل کرده باشد.
 )3عدم وجود بیماریهای زمینهای مختلکننده نتایج مانند
عقبماندگی ذهنی ،اوتیسم و کمکاری تیروئید
 )4عدم استفاده بیماران از سایر ترکیبات ویتامین در حین درمان

معیارهای خروج از مطالعه
 )1بیمارانی که در حین درمان به دلیل ایجاد عوارض ،جزء موارد
کنتراندیکاسیون مصرف ریتالین قرار گرفتند .در صورت بروز
عوارض شدید (اضطراب ،بیقراری ،تحریکپذیری ،اختالل
خواب ،کاهش اشتها ،سردرد ،درد معده ،تهوع ،سرگیجه،
تاکیکاردی ،توهم و افسردگی) ضمن درج اطالعات در
چکلیست ،دارو قطع میگردید.
 )2تشخیصهای دیگری به غیر از بیشفعالی مانند دالیل
ارگانیک ،عقبماندگی ذهنی ،فلج مغزی ،اوتیسم و تشنج طی
درمان برای بیمار مطرح میگردید.
 )3بیمارانی که به دالیلی نیاز به مصرف دارویی داشتند که بر
شدت بیشفعالی تأثیر میگذاشت (مانند رسپریدون).
دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 21تجزیه و تحلیل
گردیدند .به منظور مقایسه میانگین نمره شدت اختالل
بیشفعالی/کمتوجهی بین دو گروه با توجه به نرمال بودن توزیع
دادهها براساس آزمون  ،Shapiro-Wilkاز آماره  tمستقل و برای
مقایسه نمره شدت اختالل در هر گروه قبل و بعد از مداخله از
8

آزمون  tزوجی استفاده گردید .سطح معناداری در این مطالعه
معادل  0/05در نظر گرفته شد.
یافته ها
میانگین سنی بیماران در گروه درمانی ریتالین و ریتالین با
پیریدوکسین به ترتیب  8/36±2/22و  8/72±1/86سال بود .از
نظر جنسیت در گروه درمانی ریتالین 21 ،نفر ( 86درصد) پسر و
 4نفر ( 16درصد) دختر و در گروه درمانی ریتالین با
پیریدوکسین 20 ،نفر ( 80درصد) پسر و  5نفر ( 20درصد) دختر
بودند .شایان ذکر است که بیماران در دو گروه درمانی از نظر سن
و جنس همسان بودند (جدول .)1
میانگین و انحراف معیار شدت عالئم بالینی در گروه درمانی
ریتالین و ریتالین با پیریدوکسین به ترتیب قبل از مداخله معادل
جدول  :1توزیع فراوانی اطالعات پایه کودکان مبتال به اختالل
کمتوجهی/بیشفعالی به تفکیک گروه درمانی
گروه درمانی
ریتالین

ریتالین با پیریدوکسین

سطح
معناداری

جنسیت
پسر

)86/0( 21

)80/0( 20

دختر

)16/0( 4

)20/0( 5

مجموع

)100( 25

)100( 25

1/00

سن
میانگین

8/36

2/22

انحراف
معیار

8/72

1/86

0/537
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جدول  :2مقایسه شدت عالئم اختالل کمبود توجه/بیشفعالی در هر دو گروه درمانی ریتالین به تنهایی و ریتالین با پیریدوکسین بر حسب معیار کانرز
شدت عالئم

گروه درمانی

انحراف معیار

میانگین

سطح معناداری

قبل از مداخله
ریتالین
ریتالین با پیریدوکسین

14/45
9/30

79/96
84/16

0/228

بعد از مداخله
ریتالین
ریتالین با پیریدوکسین

12/86
7/86

56/04
52/04

0/192

جدول  :3مقایسه شدت عالئم اختالل کمبود توجه/بیش فعالی ،قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه درمانی ریتالین به تنهایی و ریتالین با پیریدوکسین
بر حسب معیار کانرز
زمان ارزیابی

گروه درمانی

سطح معناداری

قبل از مداخله

بعد از مداخله

ریتالین به تنهایی

79/96

56/04

<0/001

ریتالین با پیریدوکسین

84/16

52/05

>0/001

 79/496و  )P=0/228( 82/56و بعد از مداخله برابر با  56/04و
 )P=0/192( 52/04بود (جدول .)2
در هر دو گروه درمانی ،میانگین نمره شدت بیماری نسبت
به قبل از مداخله به ترتیب  23/92و  32/11واحد کاهش یافته
بود (( )P<0/001جدول .)3
بیاشتهایی ،بیقراری و بیخوابی از عوارض شایع درمانی در
کودکان تحت درمان با ریتالین و ریتالین با پیریدوکسین هستند؛

اما بین کودکان مبتال به اختالل کمتوجهی/بیشفعالی در دو گروه
درمانی از نظر بروز عوارض دارویی تفاوت آماری معناداری
مشاهده نشد (جدول .)4
در کودکانی که تظاهرات ترکیبی بیشفعالی و کمتوجهی
داشتند ،تأثیر درمانی ریتالین همراه با پیریدوکسین در کاهش
شدت عالئم به طور معناداری بیشتر از درمان با ریتالین به تنهایی
بود (( )P<0/001جدول .)5

جدول  :4مقایسه فراوانی (درصد) بروز عوارض در کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه/بیشفعالی در گروه درمانی ریتالین به تنهایی و ریتالین با پیریدوکسین
گروه درمانی

عوارض

سطح معناداری

ریتالین

ریتالین با پیریدوکسین

بیاشتهایی

)48/0( 12

)48/0( 12

*1/00

بیقراری

)24/0( 6

)20/0( 5

*0/733

بیخوابی

)12/0( 3

)28/0( 3

*0/157

سردرد

)4/0( 1

)12/0( 3

**0/609

کاهش وزن

)4/0( 1

)4/0( 1

**1/00

ناراحتی گوارشی

)8/0( 2

)4/0( 1

**0/552

تهوع

) 0( 0

)4/0( 1

**1/00

سایر

) 0( 0

)4/0( 1

**1/00

* آزمون مجذور کای

** آزمون دقیق فیشر

جدول  :5مقایسه میانگین (انحراف معیار) نمره شدت عالئم پس از مداخله در کودکان مبتال به اختالل کمبود توجه/بیشفعالی در گروه درمانی ریتالین
به تنهایی و ترکیب ریتالین و پیریدوکسین به تفکیک نوع اختالل
گروه درمانی

سطح

نوع اختالل غالب

تعداد

بیتوجهی

9-8

)9/11( 45/87

بیشفعالی

6-4

)12/76( 53/00

)10/07( 51/00

12-11

)7/90( 65/09

)7/33( 54/00

بیشفعالی و بیتوجهی
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ریتالین

ریتالین با پیریدوکسین

معناداری

)7/11( 48/89

0/456
0/800
0/006
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بحث
در مطالعه حاضر در هر دو گروه درمانی ریتالین و ریتالین
همراه با پیریدوکسین ،میانگین نمره شدت عالئم بیماری نسبت
به قبل از مداخله کاهش معناداری داشت .اگرچه متوسط مقدار
کاهش نمره شدت عالئم در بیماران دریافتکننده ریتالین همراه
با پیریدوکسین بیشتر از گروه درمانی ریتالین به تنهایی بود
( 32/12در مقابل )23/92؛ اما بین دو گروه تفاوت آماری
معناداری مشاهده نشد .با گروهبندی بیماران از نظر نوع اختالل
غالب (کمتوجهی ،بیشفعالی و هر دو اختالل) مشخص گردید در
کودکانی که همزمان اختالل کمتوجهی/بیشفعالی داشتند،
ترکیب ریتالین پیریدوکسین نسبت به ریتالین به تنهایی ،به طور
معناداری شدت بیماری را کاهش داده بود؛ بدینمعنا که افزودن
قرص  40میلیگرمی پیریدوکسین هیدروکلراید (ویتامین )B6
به رژیم درمانی کودکان  5تا  12سال مبتال به اختالل بیش
فعالی/کمتوجهی طی مدت شش هفته درمان به طور معناداری
موجب کاهش شدت عالئم بیماری میشود.
در مطالعه حاضر بین گروه درمانی ریتالین به تنهایی و
ریتالین همراه با پیریدوکسین از نظر بروز عوارض بیخوابی،
بیاشتهایی ،بیقراری ،سردرد ،کاهش وزن ،ناراحتی گوارشی و
تهوع اختالف آماری معناداری مشاهده نگردید.
متوسط کاهش شدت عالئم بیماری در کودکانی که ریتالین
همراه با پیریدوکسین را دریافت نموده بودند ،بیشتر از کودکانی
بود که ریتالین را به تنهایی دریافت کرده بودند .اگرچه در مجموع
تفاوت آماری معناداری بین دو گروه مشاهده نشد؛ اما در زیرگروه
مبتالیان به اختالل همزمان بیشفعالی و کمتوجهی ،تفاوت شدت
عالئم بیماری از نظر آماری معنادار بود .این احتمال وجود دارد
که علت عدم مشاهده تفاوت معنادار بین دو گروه ناشی از پایین
بودن حجم نمونه به دلیل محدودیتهای اجرایی طرح و یا تأثیر
باالی داروی ریتالین باشد .با توجه به اینکه ریتالین یک آگونیست
دوپامینرژیک و پرهسیناپتیک مؤثر در درمان اختالل بیشفعالی
است و از نظر اخالق پزشکی ،امکان محروم کردن بیماران از این
دارو وجود ندارد ،در این مطالعه تأثیر پیریدوکسین به طور
ملموس و معنادار قابل اندازهگیری نبود.
در مطالعه صورتگرفته توسط  Brennerو همکاران در ارتباط
با یک بیمار مبتال به زوال رفتاری ،بیشفعالی ،تحریکپذیری و
مشکالت خواب ،طی مدت شش سال پیگیری ،تجویز پیریدوکسین
هیدروکلراید پس از دارودرمانی با ایزونیازید منجر به از بین رفتن
عالئم گردید و قطع متناوب پیریدوکسین با بازگشت بیشفعالی
همراه بود [ .]11در مطالعه حاضر تعداد بیماران مورد بررسی بیشتر
و طول مدت پیگیری و درمان ،کمتر از مطالعه  Brennerبود .از
سوی دیگر ،بیماران در گروه مداخله عالوه بر دریافت پیریدوکسین،
همزمان ریتالین نیز دریافت نمودند؛ از این رو تأثیر پیریدوکسین
به تنهایی قابل اندازهگیری نبود؛ اما کودکان دریافتکننده ریتالین
و پیریدوکسین نسبت به ریتالین به تنهایی ،کاهش بیشتری از نظر
10

شدت عالئم بیماری داشتند.
 Colemanو همکاران نیز مطالعهای را در سال 1979
پیرامون مقایسه پیریدوکسین ،متیلفنیدیت و پالسبو در ارتباط
با شش بیمار مبتال به سندرم بیشفعالی انجام دادند .نتایج حاصل
از ارزیابی بالینی دوسوکور آنها حاکی از آن بودند که ترکیب
پیریدوکسین و متیلفنیدیت نسبت به دارونما ،تأثیر بیشتری بر
سرکوب عالئم بیشفعالی دارد [ .]10در مطالعه حاضر نیز ترکیب
پیریدوکسین با متیلفنیدیت در کودکان مورد بررسی سبب
کاهش معنادار شدت بیشفعالی نسبت به قبل از درمان شد.
شایان ذکر است که گروه کنترل به جای پالسبو از متیلفنیدیت
به تنهایی استفاده نمود؛ به همین دلیل ،بین دو گروه تفاوت
معناداری مشاهده نگردید.
برخی از پژوهشگران اختالل توجه و بیشفعالی را به صورت
یک اختالل وابسته به پیریدوکسین گزارش نمودهاند؛ به طوری که
اختالل فعالیت پیریدوکسال فسفات باعث اختالل آنزیمهای وابسته
به پیریدوکسین ،اختالل نوروترانسمیترها ،کاهش مونوآمینها،
اختالل متابولیسم آمینو اسیدها و در نهایت ایجاد بیشفعالی
میگردد .در این راستا ،اقدام به درمان طوالنی مدت بیماران با
پیریدوکسین گشته و نتایج حاکی از اثربخش بودن این شیوه پس
از چندین هفته درمان و الگوی رفتاری بیماران مبتال به اختالل
توجه و بیشفعالی نرمال میباشند .باید خاطرنشان ساخت که طی
چندین سال ،عارضه جانبی گزارش نگردید؛ اما چند ماه پس از
قطع این درمان ،عالئم بیشفعالی بازگشت نمودند [.]12
با توجه به کمبود مطالعات انجام شده در این زمینه ،عدم
انجام کارآزماییهای بالینی گسترده و عدم اثبات قطعی اثر
پیریدوکسین به تنهایی بر شدت عالئم کودکان مبتال به اختالل
بیشفعالی/کمتوجهی ،پژوهشگران در مطالعه حاضر ،محروم
کردن بیماران از رژیم درمانی روتین را به دور از اخالق حرفهای
دانستند؛ از این رو پیریدوکسین همزمان با ریتالین برای آنها
تجویز شد که در مقایسه با رژیم درمانی ریتالین به تنهایی،
اختالف آماری معناداری مشاهده نگردید .عالوهبراین ،در مطالعه
حاضر اثرات کوتاه مدت تجویز پیریدوکسین (شش هفته) مورد
بررسی قرار گرفت .این احتمال وجود دارد که تجویز پیریدوکسین
به تنهایی و برای طوالنی مدت مؤثر باشد که این مهم نیاز به
تحقیق بیشتر دارد.
با توجه به اهمیت رژیم غذایی ،ویتامینها و ریزمغذیها در
ایجاد ،پیشگیری و درمان بیماریهای مختلف در بیماران مبتال
به اختالل کمتوجهی/بیشفعالی ،نقش این عوامل در مطالعات
متعدد مورد بررسی قرار گرفته است؛ از جمله Mousain-Bosc
و همکاران در سالهای  2004و  ،2006مصرف رژیم ویتامین
 B6و منیزیم را در کاهش عالئم بیشفعالی بررسی نمودند .نتایج
این مطالعات ،تجویز ترکیب منیزیوم با ویتامین  B6را بر کاهش
شدت عالئم در کودکان مبتال به سندرم بیشفعالی مؤثر دانستهاند
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،28شماره  ،1بهار 1400

فیاضی و همکاران

9710256470 مصوب دانشگاه علوم پزشکی همدان به شماره
 بدینترتیب از تمامی افرادی که در اجرای طرح و.میباشد
 تشکر،گردآوری دادهها با پژوهشگران مشارکت و همکاری نمودند
.و قدردانی میگردد
تضاد منافع
.نتایج این مطالعه با منافع نویسندگان تعارض ندارد
مالحظات اخالقی
این مطالعه دارای تأییدیه از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه
 و کد ثبت کارآزماییهایIR.UMSHA.REC.1396.52 با شناسه
. میباشدIRCT20120215009014N218 بالینی ایران به شماره
،الزم به ذکر است که پس از توضیح کامل روند کار برای والدین
.رضایتنامه کتبی آگاهانه از آنها اخذ گردید
سهم نویسندگان
 طرح، مسئول مکاتبات:)نویسنده اول (پژوهشگر اصلی
، نظارت بر حسن انجام پروژه، نوشتن پروپوزال،موضوع مطالعه
60 : نگارش و ویرایش علمی مقاله،ویزیت و پیگیری بیماران
 جمعآوری اطالعات و:)درصد؛ نویسنده دوم (پژوهشگر اصلی
30 : بازنگری متون و مشارکت در نگارش پروپوزال و مقاله،دادهها
 مشاور آماری طرح و:)درصد؛ نویسنده سوم (پژوهشگر همکار
 درصد10 :تدوینگر بخش روششناسی
حمایت مالی
این مطالعه از سوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم
.پزشکی همدان پشتیبانی مالی شده است

و بیان نمودهاند که قطع رژیم درمانی با بازگشت عالئم همراه بوده
MAGNE-B6  در پی مقایسه ترکیب، عالوهبراین.]16،15[ است
 نسبت بهMAGNE-B6 با مولتیویتامین مشخص شده است که
 کاهش سطح،مولتیویتامین به طور معناداری منجر به بهبود رفتار
 کاهش سطح انقباض غیر، میزان حرکات،اضطراب و پرخاشگری
 اصالح سطح منیزیم و نرمال شدن، افزایش تمرکز،ارادی عضالت
 نتایج مطالعه دیگری حاکی از.]19[ الکترولیتهای خون میگردد
 با تشخیصB2  وB6 ،B9 آن هستند که غلظت پایین ویتامین
 با شدت عالئم این بیمارانB2  وB6 بیشفعالی و سطح سرمی
]؛ اما در مورد فیزیولوژی و مکانیسم اثر14[ ارتباط دارد
 یافته علمی،پیریدوکسین و تأثیر مثبت مکملهای غذایی آن بر مغز
) یکamma-Aminobutyric acid( GABA دیگر این است که
.آمینو اسید میباشد که منجر به آرامش و کاهش استرس میشود
گلوتامین در حمایت آنزیمهای-پیریدوکسین به همراه ال
-DI  شایان ذکر است که. نقش دارندGABA تولیدکننده
کارنیتین و-ال- استیل،فنیلآمین باعث افزایش مصرف پروتئینها
.]20[  شده و به افزایش کارایی مغز کمک میکند3اسید چرب امگا
نتیجهگیری
5 افزودن پیریدوکسین به ریتالین به منظور درمان کودکان
 کمتوجهی بدون تفاوت- سال مبتال به اختالل بیشفعالی12 تا
در بروز عوارض موجب کاهش بیشتر شدت عالئم نسبت به
ریتالین به تنهایی به ویژه در کودکانی که همزمان دارای اختالل
. میشود،بیشفعالی و کمتوجهی هستند
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه دوره دکتری تخصصی اطفال
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