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:مقدمهق
ا اال ط ل ا ل الال ا ال ا الاف ا اظ ا ك به يك يا چند بيماري  نظر ابتالافراد مبتال به اختالالت خلقي اصلي در خطر بااليي از

سؤمصرف يا وابستگي به سؤمصرف يا وابستگي به اين اختالالت شايعترين ) 1.(همراه در محور يك مي باشند
به  . باشندجبري و اختالل اضطراب اجتماعي مي - ، اختالل هول، اختالل وسواسيالكلالكل

ا قط ك گ اف ا ا ا قط ا ا كل طور كلي، بيماران دوقطبي نسبت به بيماران دچار افسردگي تك قطبي، به ميزان بيشتري  ط
)1(. همبودي مصرف مواد و اختالالت اضطرابي را نشان مي دهند

و بروز مشكالت جسمي و  ) 2(سير تصاعدي سؤ مصرف متامفتامين در ايرانسير تصاعدي سؤ مصرف متامفتامين در ايرانبا توجه به 
به نظر مي رسد كه ) 3(روانپزشكي روزافزون ناشي از سؤمصرف و مسموميت با اين ماده

و باشد داشته وجود مختلف هاي جنبه از ماده اين مورد در تحقيق و مطالعه به زيادي نياز زيادي به مطالعه و تحقيق در مورد اين ماده از جنبه هاي مختلف وجود داشته باشد و  نياز
به خصوص  اگر اين مطالعات در خود ايران و بر روي نمونه هاي ايراني انجام شود قطعا 
براي تصميم گيري و مديريت برخورد با معضل اين اپيدمي در ايران، كاربردي تر خواهد  

.بود.بود
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:شيوع و تعاريف ري و يوع
كه يك ماده غيرقانوني محرك روان مي باشد به طور گسترده اي در جهان مفتامين مفتامين اامتمت

گيرد م قرار سؤمصرف )4(مورد )4(.مورد سؤمصرف قرار مي گيرد

سؤمصرف اين ماده يك مشكل بين المللي بهداشت عمومي شده است بطوريكه 
كه شد ز ا1616تاتا1515تخ نف ال نف ال ق ف ؤ ا آ آن را مورد سؤمصرف قرار مي ميليون نفر در جهانميليون نفر در جهان1616تاتا1515تخمين زده شده كه

)4. (دهند

آآ است و به شدت اعتياد آور، غير گران و به راحتي در مشابه اثرات كوكايينمشابه اثرات كوكاييناثرات آن
)5. (باشددسترس مي 

در طي مسموميت حاد عمدتا به صورت شيدايي يا نيمه شيدايي مي باشد،  عاليم خلقيعاليم خلقي
به . در حاليكه محروميت مي تواند منجر به يك وضعيت افسردگي طول كشيده گردد

ممكن است عاليم روانپزشكي مختلف و گسترده اي شامل متامفتاميندنبال مصرف ر لنل ر و ي پز و م ن
مشاهده  اضطراب، ترس، بيقراري،سرآسيمگي، هذيانها، بدبيني يا روانپريشي واضحاضطراب، ترس، بيقراري،سرآسيمگي، هذيانها، بدبيني يا روانپريشي واضح

)5. (شود
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براي بيماراني كه به هر دو نوع دوره افسردگي و شيدايي يا نيمه شيدايي دچار  
مي شوند و يا فقط دوره هاي شيدايي يا مختلط را تجربه مي كنند، تشخيص 

عنواني است مترادف  اختالل دوقطبي نوع يكاختالل دوقطبي نوع يك. اختالل دوقطبي مطرح مي گردد
با آنچه در گذشته تحت عنوان اختالل دوقطبي شناخته مي شد، سندرمي با  

اختالل سير در شيداي عاليم كامل )1(مجموعه )1(.مجموعه كامل عاليم شيدايي در سير اختالل

و شيوع آن در تمام درصددرصد1/31/3تا تا 0/90/9شيوع يكساله  اختالل دوقطبي نوع يك ي وع بي و ل ي مرريوع ر ن يوع و
)1(.باشدمي درصد درصد   2/42/4صفر تا صفر تا طول عمر 

را دارا مي رتبه نهم رتبه نهم 2001اختالالت خلقي دوقطبي در جدول بار بيماريهاي سال
)1( .باشد

در مورد سبب شناسي اختالل دو قطبي مي توان گفت كه عوامل متعددي از  
)1( .در بروز اين اختالل موثرنداجتماعياجتماعي--روانيروانيعوامل زيستي، ژنتيكي و عوامل زيستي، ژنتيكي و جمله و ي ژ ي ز ل وو ي ژ ي ز ل يو يرو رييرو و ل ن روز )(ر
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:بيان مسأله م ن بي
، افراد متامفتامينمتامفتامينسؤمصرف كنندگان مواد از جملهسؤمصرف كنندگان مواد از جملهاز آنجا كه گروه بزرگي از

  اختالل خلقي دوقطبياختالل خلقي دوقطبيمبتال به بيماري هاي مزمن روانپزشكي از جمله
لذا در اين مطالعه مقايسه عاليم باليني اختالل دوقطبي نوع يك در  ، )6(هستند

مصرف بدون و با بستري شدهمتامفتامينبيماران گرفته نظر .استدر .استدر نظر گرفته شده متامفتامينبيماران بستري با و بدون مصرف 

الگو و شدت تظاهرات الگو و شدت تظاهرات شناسايي تاثير سؤمصرف اين ماده درشناسايي تاثير سؤمصرف اين ماده در:مطالعههدف ر ين ر ؤ ير ريي ين ر ؤ ير ريي و رو و و
  يكيكهاي عود اختالل خلقي دوقطبي نوع هاي عود اختالل خلقي دوقطبي نوع باليني در دوره باليني در دوره 

بيشترين سهم را در تشخيص  بالينيبالينيتظاهراتتظاهراتالگويالگويبا توجه به اين كه
داراست، اين -كه به روش توصيفي مي باشد-گذاري اختالالت روانپزشكي 

ي گ ت آن ال بدن ح ح ي گذا تشخ د اند ت ها يافته ها مي تواند در تشخيص گذاري صحيح و بدنبال آن تصميم گيري يافته
.درباره درمان اختالل بسيار سودمند باشد
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أله :ان
ال دن ه ش ان الئ ز ه ت ل قا ان ا ف ه فتاا تا ف

:بيان مسأله
مصرف متامفتامين،  بر پايه فراواني قابل توجه بروز عالئم روانپريشي به دنبال

در بيماراني كه دچار   فراواني بيشتر عالئم روانپريشي و شدت بيشتر آنهافراواني بيشتر عالئم روانپريشي و شدت بيشتر آنها
مي مصرف نيز را ماده اين و هستند دوقطبي مي‐اختالل انتظار رود،‐كنند رود،  كنند انتظار مياختالل دوقطبي هستند و اين ماده را نيز مصرف مي

بطوريكه در يكي از مطالعات اخير، اختالل دوقطبي يكي از فاكتورهاي مرتبط 
با روانپريشي ناشي از مصرف متامفتامين در طول زندگي فرد دانسته شده  

)5(.است

هاي خلقي، ممكن است ‐، با توجه به تأثير اين ماده در بروز نشانهچنين‐ هم
نيز در  هاي خلقيهاي خلقي‐ ‐ نوع و شدت نشانهنوع و شدت نشانهتابلوي باليني اختالل دوقطبي از جهت 

)5. (باشدمتفاوتمتامفتامين بيماران مصرف كننده
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:بيان مسأله م ن بي

است و بيماران  به گسترشبه گسترشرو رو ايران در كشور متامفتامين  اختالالت مصرف 
)2. (مبتال به اختالل دوقطبي مكرراً از اين مواد استفاده مي كنند

توجه به نماي باليني اختالل دوقطبي و مسموميت يا مصرف متامفتامين، با 
، اما را تغيير دهدرا تغيير دهدبيماريبيماريممكن است هم زماني اين دو اختالل نماي بالينيممكن است هم زماني اين دو اختالل نماي باليني
اين مطالعه با هدف . هنوز اطالعات دقيقي در اين مورد در دست نيست

قط د اختالل ه تال ا ا د زشك ان نشانهها الئ ه مقايسه عالئم و نشانه هاي روانپزشكي در بيماران مبتال به اختالل دوقطبي قا
.با و بدون مصرف هم زمان متامفتامين انجام شد
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ون:بررسي متون م ي برر

كنون، مطالعات زيادي بر روي سؤمصرف و وابستگي به انواع محركها از جمله تا
انجام شده است، اما تا به حال هيچكدام از آنها همراهي مصرف مفتامين امت
نامت اندمفتام نداده ار ق رس ب مورد يك نوع دوقط ماري ب با دررا كه آنجا از از آنجا كه در . را با بيماري دوقطبي نوع يك مورد بررسي قرار نداده اندمفتامينامت

صورت وجود تفاوت باليني در وضعيت بيماران دوقطبي با و بدون وابستگي به  
يافتن به تشخيص درست در ‐تواند به دست‐، آگاهي از اين تفاوتها ميمفتامينامت

است و يا  مفتامينامتهاي موجود ناشي از مصرف‐مواقعي كه مطمئن نيستيم نشانه
كمك كند، اين مطالعه به مقايسه تابلوي باليني اين دو ) دوقطبي(يك اختالل خلقي 

ا ا از دازدگ .پردازد‐گروه از بيماران مي
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:نتايج حاصل از مطالعات پيشين از اين قرار است

تشخيص  در حدود يك سوم موارد وابستگي به متامفتامين حداقل با يك 
د دا دي ه ديگ زشك )7(ان )7.(روانپزشكي ديگر همبودي دارد

اد شانه ان ت ق ك د ه ال ا نا ات ه ت از كدا ه وجود هر كدام از توهمات بينايي يا المسه در يك موقعيت روانپريشانه حاد  د
بيشتر مطرح كننده اختالل روانپريشي ناشي از محرك يا متامفتامين است تا  

)8و1.(اوليهعود يك اختالل روانپريشي ي پري رو ل ي يو )و1(و

اختالالت با مقايسه در متامفتامين از ناشي روانپريشي در منفي عاليم منفي در روانپريشي ناشي از متامفتامين در مقايسه با اختالالت عاليم
روانپريشانه اوليه با ميزان عاليم مثبت مشابه، از شدت و شيوع كمتري 

)9.(برخوردار است و تمايل بيشتري به بهبودي دارد
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مراجعه كرده اند از بيماراني كه به قسمت روانپزشكي اورژانس  ٪18در حدود 
در مقايسه اي كه بين اين .مرتبط با متامفتامين را دارا هستندتشخيصهاي ي ه ري ر ين ب ب ينر بين ي ي ر

دسته از بيماران با ساير بيماران اين بخش كه تشخيصهايي غير از موارد مرتبط  
با متامفتامين را داشتند انجام گرفت ديده شد كه اكثر اين بيماران مرد ميباشند 

ل٪( كا)٪ا ق ا ٪(كا  ٪47(شكايت از وجود قصد خودكشي ، همچنين ميزان)٪57در مقابل70٪(
نسبت به ساير  در اين افراد ) ٪30در مقابل  ٪48(و بيقراري ) ٪32در مقابل 

)10.(بيماران بستري در اورژانس بيشتر است ر بي س ورژ ر ري ب ن ر )(بي

موارد بستري روانپزشكي مرتبط با مصرف متامفتامين، شايعترين تظاهرات  در رر رين ي ين ر ب ب ر ي پز رو ري ب ر و
باليني شامل تركيبي از عاليم بصورت رفتار پرخاشگرانه و تفكرات و هذيانات 

ميزان رفتارهاي پرخاشگرانه در ميان همچنين . بود% 30پارانوييدي با شيوع 
خل خلق ا ش ا ا ا ا مردان دو برابر زنان بود و زنان به ميزان بيشتري تغييرات خلقي بصورت خلق ا

در ميزان بروز ساير عاليم تفاوت . افسرده، سرخوشي و خلق باال را نشان دادند
)11.(جنسيتي بارزي مشاهده نشد رزي ب ي ي )(ج
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استراليا انجام مفتامين در امتمورد وابستگي به  278مطالعه اي كه برروي براساس 
رشد، مشاهده شد كه يك افزايش وابسته به دوز در رفتارهاي خشونت آميز در مصرف  ز و و و ش ز

در مقايسه با همين افراد در وضعيت عدم مصرف اين ماده وجود مفتامين امتكنندگان 
دارد و اين افزايش ميزان رفتارهاي خشونت آميز، مستقل از عاليم روانپريشي در اين 

ان )12(دا )12.(بودبيماران

درشيوع متامفتامين از ناش كشيده طول روانپريش اختالل در روانپريش عاليم عاليم روانپريشي در اختالل روانپريشي طول كشيده ناشي از متامفتامين در شيوع
:ايران

%82هذيان گزند و آسيب
%70.3توهم شنوايي 

%57.7هذيان انتساب 
%44.1توهم بينايي

%39.6هذيان خودبزرگ بيني 
% 26.1هذيان حسادت

)13. (مقادير مشابه با اولين اپيدمي متĤمفتامين در ژاپن بوداين 
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:اهداف و فرضيات ي ر و دا ا
ح ط ل ا حاهداف ط ل ا ::اهداف ::اهداف اصلي طرحاهداف اصلي طرح

اختالل دوقطبي نوع  در بيماران مبتال به مانيادوره  باليني عاليم مقايسه
ندك فتا تا كننده ف غ كننده ف ه گ د دو گروه مصرف كننده و غيرمصرف كننده متامفتاميندريك

::كاربردي طرحكاربردي طرحاهدف اهدف 
ا ا ا بيشتر تاثيرات متقابل اختالالت خلقي و عوارض سؤمصرف شناخت

متامفتامين
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ا اج :روش اجرا:ش

)  Case/Control(شاهدي/موردمطالعه  :نوع مطالعه )/(ي/وروع
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::جمع آوري داده هاجمع آوري داده ها ا آوري اجمع آوري جمع
كه در فاصله DSM‐IV‐TRمبتال به اختالل دوقطبي نوع يك براساس بيماران 

تا تا تدا ا ان تا91ز تا ا انت ت زشك93لغا ان تا ا اد ا ايران در بيمارستان روانپزشكي 93لغايت انتهاي تابستان91زماني ابتداي تابستان
عود بيماري اختالل دوقطبي بصورت اپيزود مانيا و يا مختلط بستري شده بعلت 

.بودند، از نظر معيارهاي ورود به مطالعه مورد بررسي قرار گرفتند

در بيماران فوق الذكر توسط  DSM‐IV‐TRتشخيص اختالل دوقطبي نوع يك 
دستيار روانپزشكي اين مركز در طي بستري بيمار مطرح گشته و توسط استاد 

ا ف گ ا ق ا ط شك .روانپزشكي سرويس مربوطه مورد تاييد قرار گرفته استا

از خود بيماران و متامفتامينهمچنين جهت ارزيابي از نظر مصرف اخير
همراهانشان در اين باره سوال پرسيده شد و همچنين با تست غربالگري ادراري از 

جهت حذف موارد مثبت كاذب و منفي كاذب تست . تاييد گشتمتامفتامين نظر 
غربالگري، مواردي كه بين گزارش بيمار و پاسخ تست غربالگري ادراري عدم 

ش گذاش ا ك طال ا اش ا اخ ف ا ف الگ الگوي مصرف متامفتامين نيز .همخواني وجود داشت از مطالعه كنار گذاشته شد
.شدبراساس شرح حال مصرف تعيين 

14



ماه اخير، توسط اخذ  6تمامی بيماران از نظر مصرف ساير مواد حداقل در طی 
رشرح حال و تطابق آن با پاسخ تست غربالگری ادراری مورد بررسی قرار  ر ی برر ور ری ر ری رب خ پ ب ن بق و رح
گرفته و در صورت مثبت بودن از نظر هرکدام از مواد غير از متامفتامين،  

.شدندگذاشته جهت حذف عوامل مداخله گر از مطالعه کنار 

دفعات بستری و طول مدت تقريبی ابتال به بيماری دوقطبی نوع يک نيز از 
.و خانواده شان پرسيده شده و ثبت شدبيماران 

ط  ,Y‐MRSساعت اول بستری با پرسشنامه های 48حداکثر در طیبيماران
HDRS‐17, SAPS حرکتی،  نباتی، رفتاری، عاليم - از نظر عاليم خلقی، روانی

روانپريشی شامل انواع توهم و هذيان و نيز اختالالت فرم فکر مورد سنجش  
شدند دهی نمره و گرفته پرسشنامهقرار هر آيتمهای تک تک بيمار هر درمورد درمورد هر بيمار تک تک آيتمهای هر پرسشنامه  . قرار گرفته و نمره دهی شدند

نمره دهی به هر آيتم براساس پاسخ خود بيمار به . گشتارزيابی شده و ثبت 
پرسش، پاسخ اعضای خانواده، مشاهدات بالينی ارزياب و نيز پرسش از 

.  پرستاران بخش که بر بيماران نظارت داشتند انجام شد

ارزيابی، اخذ شرح حال از بيمار و همراهان و پر کردن پرسشنامه های تمامی 
ساعت از  48بيماران توسط دستيار سال سوم روانپزشکی همين مرکز و ظرف 

ت ا شده انجا بيماران تری .بستری بيماران انجام شده استب
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::معيارهاي ورود به مطالعهمعيارهاي ورود به مطالعه ب ورو ي ر بي ورو ي ر ي
برضايت براي ورود به مطالعه ورو ي بر ي ر

مطرح شدن تشخيص اختالل خلقي دوقطبي نوع يك با عود دوره مانيا يا 
مختلط توسط دستيار روانپزشكي و تاييد اين تشخيص توسط استاد روانپزشكي

طبق گزارش فرد و + مصرف متامفتامين در بيماران در گروه متامفتامين
اعضاي خانواده و تاييد آن با پاسخ مثبت تست غربالگري ادراري براي  

ا ف متامفتامينا
طبق گزارش فرد و  - عدم مصرف متامفتامين در بيماران در گروه متامفتامين

براي ادراري غربالگري تست منفي پاسخ با آن تاييد و خانواده اعضاي خانواده و تاييد آن با پاسخ منفي تست غربالگري ادراري براي  اعضاي
متامفتامين
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::معيارهاي خروج از مطالعهمعيارهاي خروج از مطالعه
وجود همبودي اختالالت شخصيت براساس نظر استاد روانپزشكي و بر پايه ارزيابي 

شخصيت پيش از بيماري توسط مصاحبه با بيمار و خانواده و بررسي پرونده هاي  
وجودقبلي روانپزشكي در صورت

عدم ابتال به اختالل خلقي دوقطبي نوع يك براساس نظر دستيار روانپزشكي و تاييد 
روانپزشكياستاد 

وجود بيمارهاي مغزي شامل تشنج، تومور مغزي و زوال مغزي براساس گزارشات  
وجودبيمار و خانواده در طي مصاحبه باليني وبررسي سوابق پزشكي بيمار در صورت 

مصرف ساير مواد شامل اپيوئيدها، ساير مواد محرك، مواد توهم زا و الكل طبق  
ا ت ث ا اد الگ غ ا ت ت ا آ د تا اد خان ضا ا د ف ش گزارش فرد و اعضاي خانواده و تاييد آن با تستهاي غربالگري ادراري مثبت براي  گزا

اين مواد
17



يري:نمونه گيري مو
.  نمونه گيري به شيوه غير احتمالي آسان انجام شد

مراجعه كننده به بيمارستان روانپزشكي ايران كه براساس بيماران 
ك قط الل ا ال محدود (مصاحبه باليني تشخيصي، تشخيص اختالل دوقطبي نوع يك (ا

گرفته و نياز به بستري داشتند وارد ) به اپيزودهاي مانيا و مختلط
شدند . مطالعه شدندمطالعه

،با بررس مورد گروههاي در عالئم فراوان بودن نامشخص به توجه توجه به نامشخص بودن فراواني عالئم در گروههاي مورد بررسي، با
بر حسب تخمين تعداد مراجعان ساالنه به بيمارستان، مقرر شد تا در 

بيمار وارد شود، با اينحال اين تعداد در مرحله اجرا 50هر گروه تعداد
.اندكي افزايش يافت
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:مقياس اندازه گيري
MRS‐Y :

همكارانتوسط و عاليم،)1978(يانگ شدت سنجش مانيابراي مانيابراي سنجش شدت عاليم،)1978(يانگ و همكارانتوسط

 ”A rating scale for mania: Reliability, validity and sensitivity“مطالعه در : پاياييروايي و 

0.91: ايو ضريب همبستگي درون طبقه  0.8: آزمونپايايي ضريب 
 

اا كا ف ط ت آ ا ا 2(ا 3( ) 2003(محتوايي و روايي معيار آن توسط فيور و همكارانروايي

) 1384(همكاران و اعتباريابي توسط بركتين و زبان فارسي به ترجمه 

 60تا  0بين ، نمره كل 4تا  0كمي از گزينه، نمره گذاري بصورت  11شامل 

به ارزيابي شدت دوره مانيا مي باشد و همچنين مي تواند براي ارزيابي پاسخ به درمان و قادر
.تشخيص عود بكار رود
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     SAPS :

سنجش شدت عاليم مثبت ، استفاده براي )1984(اندريسن و همكاران توسط 
عاليم مثبت بيماران اسكيزوفرنيك روانپريشيي و نيز سنجش 

ا ات C“طالا l i di f h S l f h  Correlation studies of the Scale for the“مطالعه درو پاياييتعيين روايي
Assessment of Negative Symptoms and the Scale for the Assessment of 

Positive Symptoms: An overview and update”
ال تفكش الل اخ ا ف ا ان ذ ا ت ا چهار حوزه توهمات، هذيانها، رفتار عجيب و اختالل تفكر سنجش عاليم مثبت در

  150تا  0كل مقياس بين ، نمره 5و  0نمره هر سوال بين سوال،  30شامل
بيروايي مناسب آزمون از طريق بررسي همبستگي آن با ساير مقياس هاي ارزيابي  رزي ي س ي ير ب ن ي ب ي برر ريق ز ون ز ب يي رو

شدت نشان داده شده است و پايايي بين مصاحبه گران آموزش ديده خوب تا عالي  
). 2009بالكر، (بوده است 

مقياسدر اين بازآزمون پاياي كرونباخ0/77ايران آلفاي ضريب گزارش0/83و گزارش  0/83و ضريب آلفاي كرونباخ 0/77ايران پايايي بازآزمون اين مقياسدر
).  1380زاده محمدي و همكاران، ( است شده 

     ذكر شده است  0/89بررسي ديگري ضريب پايايي بازآزمون اين مقياس در 
ا( كا زند ف از )1386نقل ).1386نقل از فروزنده و همكاران،(

20



17‐HDRS :

براي سنجش شدت عاليم افسردگي ) 1960(هميلتون توسط 
آزمونبا:رواي روش و-دو براي0/66:همسانبازآزمون كرونباخ آلفاي و و آلفاي كرونباخ براي  66/:همسانيبازآزمون ودو روش آزمونبا:روايي

0/65 :درونيهمساني 
 76صفر تا از نمره مي گيرد و نمره كلي 4تا 0گزينه از كه هرگزينه17شامل
.است

عالمت مربوط به شكايات جسماني،  8
،عالمت مربوط به مشكالت رفتاري5
وعالمت مربوط به شكايات شناختي  2
عالمت هم مربوط به تغييرات عاطفه بيماران2

به   18افسردگي اساسي متوسط و نمره از 18تا 14افسردگي خفيف، از13تا8از
.باال افسردگي شديد مي باشد
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يج:نتايج
) +Meth(نفر در گروه مصرف كننده متامفتامين57
.قرار گرفتند)‐Meth(نفر در گروه غيرمصرف كننده 50و

مصرف كنندگان متامفتامين شامل   
، %)56/1(فرد وابسته به متامفتامين  32
و%) 35/1(فرد سوء مصرف كننده20
. بودند%) 8/8(متامفتامين فرد مصرف كننده، اما غيرمبتال به اختالالت مصرف  5

سال  Meth+ 9/1±35/3گروه سن ميانگين 
گ Mگا th/±/ال .سال بودMeth‐9/4±32/5گروهميانگين سنو
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کاhگhگ ذ آز

توزيع فراوني جنسيت، سطح تحصيالت و اشتغال افراد شركت كننده در مطالعهجدول
آزمون مجذور کای‐Methگروه+Methگروه  

p>0/001؛ X2=15/222)72/0( 36)98/2( 56مردجنسيت

)28/0(14)1/8(1ز )28/0(14)1/8(1زن 

p=0/031؛ X2=6/963)38/0( 19)57/9( 33زيرديپلمتحصيالت

)46/0(23)38/6(22ديپل )46/0(23)38/6( 22ديپلم 

)16/0( 8)3/5( 2دانشگاهی  

درآمداشتغال فاقد و p=0/966؛X2=0/069)70/0(35)68/4(39بيکار p=0/966؛ X2=0/069)70/0(35)68/4( 39بيکار و فاقد درآمداشتغال

درآمد دارای اما )4/0(2)3/5(2بيکار، )4/0(2)3/5(2بيکار، اما دارای درآمد 

)26/0(13)28/1(16شاغل )26/0(13)28/1( 16شاغل 

23



بالين :عالئم باليني:عالئم

،  )YMRSYMRS(نمرات مقياس نمره گذاري مانياي يانگ ميانگين 
لت ا دگ اف گذا ن ا )HDRSHDRS(ق ) HDRSHDRS(مقياس نمره گذاري افسردگي هاميلتون

) SAPSSAPS(مقياس ارزيابي عالئم مثبت و    

.  معني داري نداشتآماريدو گروه اختالف در
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ات ن ه اتقاي ن ه هYMRSYMRSHDRSHDRSSAPSSAPSقاي گ د هد گ د ):):‐‐Meth+Meth+(())MethMeth((د
گروه غيرمصرف کننده مفتامفتامين )+Meth(گروه مصرف کننده مفتامفتامين   

)Meth‐(
Tآزمون 

):):‐‐MethMeth((و و ) ) +Meth+Meth((در دو گروهدر دو گروهSAPSSAPSو و   YMRSYMRS،،HDRSHDRSمقايسه نمراتمقايسه نمرات

ميانگين   
انحراف ±(

)معيار

خطای 
معيار 
ميانگين

دامنه ميانه
تغييرات

ميانگين 
انحراف ±(

)معيار

خطای 
معيار 
ميانگين

دامنه ميانه
تغييرات

TP

YMRS31/31/33518‐5034/01 /22714‐‐1/5390/127 31/3
(9/7)

1/33518 5034/0
(8/4)

1 /22714
51

1/5390/127

HDRS13/7
( / )

0/7127‐2613/5
(4/3)

0/6107‐351/8080/182
(5/5)(4/3)

SAPS50/0
(14/6)

1/95514‐8448/0
(14/8)

2/1589‐870/3960/531
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)  )  ‐‐MethMeth((و غيرمصرف كننده و غيرمصرف كننده ) ) +Meth+Meth((مقايسه نمرات دو گروه مصرف كننده متامفتامفتامين مقايسه نمرات دو گروه مصرف كننده متامفتامفتامين 
::))YMRSYMRS((در عناوين مقياس نمره گذاري مانياي يانگدر عناوين مقياس نمره گذاري مانياي يانگ

گروه مصرف کننده مفتامفتامين   
)Meth+(

گروه غيرمصرف کننده متامفتامين 
)Meth‐(

p  در آزمون
ويتنی-من

نماميانهخطای معيارميانگيننماميانهخطای معيارميانگين

2/60/14332/70/15330/446باال خلق

  فعاليت افزايش
انرژی /

2/80/14332/80/14330/698

1/50/12221/30/09110/199جنسی ميل

2/90/11332/90/09330/862خواب
3/70/30443/60/29420/672تحريک پذيری

20/039 5/10/27544/30/29کالم
 و زبان اختالل
فکر

30/631و  2/50/13332/60/1132

5/90/26664/60/32420/005فکر محتوای

 آشفته رفتار
 يا

پرخاشگرانه

1/90/19221/50/15220/115
پرخاشگرانه

1/70/14211/80/12220/818ظاهر
3/40/09343/20/10330/365بينش
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ن فتا فتا فکنند نگ فتا فتا فکنند غ نگ آز د

) ) ‐‐MethMeth((و غيرمصرف كننده و غيرمصرف كننده ) ) +Meth+Meth((مقايسه نمرات دو گروه مصرف كننده متامفتامين مقايسه نمرات دو گروه مصرف كننده متامفتامين 
::))HDRSHDRS((در عناوين مقياس نمره گذاري افسردگي هاميلتون در عناوين مقياس نمره گذاري افسردگي هاميلتون 

گروه مصرف کننده مفتامفتامين   
)Meth+(

گروه غيرمصرف کننده مفتامفتامين  
)Meth‐(

p  در آزمون
ويتنی- من

نماميانهخطای معيارميانگيننماميانهخطای معيارميانگين

0/30/07000/20/06000/314افسرده خلق
0/20/06000/10/05000/447گناهاحساس 0/20/06000/10/05000/447گناهاحساس
0/40/11000/30/10000/987خودکشی
-2/00/00222/00/0022ابتدايی-بی خوابی
2/00/00222/00/0022شبميانه-بیخوابی وابی -2/00/00222/00/0022بيبی 
-2/00/00222/00/0022انتهايی-بی خوابی

0/50/16001/00/22000/025فعاليت و کار
0/10/05000/10/05000/837کندی 0/10/05000/10/05000/837

0/50/11000/60/12000/321آژيتاسيون
0/80/16001/10/18100/135روانی-اضطراب
0/70/14000/51/13000/641جسمی-اضطراب 0/70/14000/51/13000/641
0/30/07000/20/07000/507گوارشی - جسمی عالئم
0/20/05000/10/04000/264عمومی- جسمی عالئم
0/40/11000/30/09000/763جنسی عالئم

0/80/19000/60/18000/557هيپوکندريازيس
0/80/11100/50/10000/027وزن کاهش 27



)  )  ‐‐MethMeth((و غيرمصرف كننده و غيرمصرف كننده ) ) +Meth+Meth((مقايسه نمرات دو گروه مصرف كننده مفتامفتامين مقايسه نمرات دو گروه مصرف كننده مفتامفتامين 
::))SAPSSAPS((در عناوين مقياس ارزيابي عالئم مثبت در عناوين مقياس ارزيابي عالئم مثبت 

گروه مصرف کننده مفتامفتامين   
)Meth+(

گروه غيرمصرف کننده مفتامفتامين 
)Meth‐(

p  در
آزمون  

ويتنی- من مدميانهخطای ميانگينمدميانهخطای ميانگين  
معيارمعيار

2/80/18332/70/18330/844شنوايی توهم
1/30/14111/20/14110/681 صداهای

تفسير کننده
1111

 صداهای
مشاجره کننده

1/10/13111/00/16100/613

 توهمات
 يا جسمانی
المسه

0/40/07000/20/07000/030

0/10/040/20/050/582بويايیتوهمات 0/10/04000/20/05000/582بويايیتوهمات
2/30/14232/00/16220/095بينايی توهمات
ه 2/5/142/3/16/35شدتکلنم شدتکلینمره

توهمات
2/50/14332/30/16220/350
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گروه مصرف کننده مفتامفتامين   
)Meth+(

گروه غيرمصرف کننده مفتامفتامين 
)Meth‐(

p  در
آزمون  

ويتنی- من خطای ميانگين  
ا

خطای ميانگينمدميانه
ا

مدميانه

2/20/14222/30/19220/536آسيب و گزند هذيان های

0/80/15000/70/17000/727بی وفايی هذيان های

معيارمعيار

0/30/07000/20/07000/072گناه هذيان های
30/15443/30/19440/918/ 4خودبزرگ بينی هذيان های

انها /////ذههذ 3/10/15332/90/19330/250مذهبیهذيان های
0/50/11000/50/09000/866سوماتيک هذيان های

2/40/12232/30/15220/411مرجع هذيان های  و عقايد

 کنترل تحت هذيان های
بودن

0/60/11000/50/12000/354

0/40/10000/30/08000/900فکر خوانش هذيان های
0/40/09000/30/09000/449فکر انتشار هذيان های
0/30/11000/10/03000/153فکر دخول هذيان های
/2/فکرربايشهذيانهای 7/1/ 3/1 7 0/20/07000/10/03000/107فکرربايشهذيان های

2/30/14222/70/14320/029هذيان ها  شدت کلی نمره
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گروه مصرف کننده مفتامفتامين   
)Meth+(

گروه غيرمصرف کننده مفتامفتامين 
)Meth‐(

p  در
آزمون  

ويتنی- من خطای ميانگين  
ا

خطای ميانگينمدميانه
ا

مدميانه
معيارمعيار

1/80/14221/60/16110/369ظاهر و لباس
10/14111/10/15110/159/ 4  جنسی و اجتماعی رفتار
 يا پرخاشگرانه رفتار
ق

2/70/17342/60/155/220/769
بی قرار

2/7/17342/6/155/22/769
 يا تکراری رفتار

استرئوتيپيک
0/70/10110/50/10000/140

1/7/121/6/13/567رفتارهایشدتکلینمره ییر ر ر
غريب

1/70/12221/60/13220/567

 شل / شدن خارج خط از
تداعی ها شدن

1/50/18131/40/19100/556

0/90/13101/00/17100/767مماسی تفکر
0/50/10000/30/13000/093بی ربط گويی

طف 2/00/12222/30/16230/049بی منطقتفکر
1/10/13121/00/15100/566حاشيه پردازی

3/00/16333/00/16340/984کالم فشار
2/30/15332/50/17330/395حواس پرتیهمراهکالم

0/60/10000/70/13000/831قافيه پردازی
 فرم مثبت اختالل کلی نمره
فکر

2/40/11222/30/14230/900 30



يري:بحث و نتيجه گيري يج و ب
بطور كلي نتايج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد كه نماي باليني 

ا ك ا ا ط الل اا ا مصرف متامفتاميناختالل دوقطبي در بيماراني كه هم زمان
كرده اند، با ديگر بيماران تفاوت معني داري ندارد، اگرچه ممكن است 

ديده گروه دو بين تفاوتهاي عالمتشناخت حوزههاي برخ در برخي حوزه هاي عالمت شناختي تفاوت هايي بين دو گروه ديده در
.شود

تاكنون مطالعات زيادي بر روي سؤمصرف و وابستگي به انواع 
محركها از جمله متĤمفتامين انجام شده است، اما تا به حال 

هيچكدام از آنها همراهي مصرف متĤمفتامين را با اختالل دوقطبي 
لذا امكان مقايسه نتايج اين . نوع يك مورد بررسي قرار نداده اند

ا ن ش شا ا طال ا .مطالعه با مطالعات مشابه پيشين وجود نداردطال
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توهمات جسمي يا المسه  عنوان در + مت گروه در اين مطالعه نمرات 
توهمات  بود و بيشتر بودن عنوان معني داري بيش از گروه ديگربه طور
در مطالعات . نيز تمايل به معني دار شدن داشت + در گروه مت  بينايي

هر كدام از توهمات بينايي يا  قبلي نيز اينطور بيان شده بود كه وجود 
ا المسه در يك موقعيت روانپريشانه حاد بيشتر مطرح كننده اختالل ا

تا عود يك اختالل است روانپريشي ناشي از محرك يا متامفتامين 
ه ل ا يش .روانپريشي اوليهان

د ش ان خلق عال اد ز د ا د ان ت د شا ن ا بنابراين  شايد بتوان در موارد بروز حاد عاليم خلقي و روانپريشي، در نا
را با احتمال  مصرف متامفتامين بينايي، المسه و صورت وجود توهمات 

.بيشتري مطرح كرد ر رح ري بي
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مقايسه اي كه در يك اورژانس روانپزشكي بين بيماران با تشخيصهاي مرتبط با  در 
متامفتامين با ساير بيماران اين بخش كه تشخيصهايي غير از موارد مرتبط با  

ا ا ا اك ك ش ف گ ا ان اش ا ا ف ٪7(اشا در   ٪70(ميباشند مردمتامفتامين را داشتند انجام گرفت ديده شد كه اكثر اين بيماران
و ) ٪32در مقابل  ٪47(وجود قصد خودكشي ، همچنين ميزان شكايت از )٪57مقابل 
در اورژانس  بستري در اين افراد نسبت به ساير بيماران)٪30در مقابل٪48(بيقراري

.بيشتر است

، نسبت مردان به زنان به طور معني داري باالتر از   +مطالعه حاضر نيز در گروه مت در 
اما از نظر وجود افكار خودكشي و بيقراري بين دو گروه تفاوت  .در گروه مت منفي بود بو ي رو ور رو و بين ري ر بي و ي و ر وجو ر ز

ممكن است علت اين تفاوت، مربوط به متنوع بودن   . معني داري وجود نداشت
تشخيصهاي روانپزشكي از جمله اختالل افسردگي و اضطرابي در مطالعه اول باشد، در  

نظ از ن فتا تا ف فاكت از غ ه گ د ان ا ه طال ن ا د كه حاليكه در اين مطالعه بيماران دو گروه غير از فاكتور مصرف متامفتامين، از نظر  حال
.تشخيص روانپزشكي مشابه بودند

33



بيانگر اين است كه اختالل در SAPSو YMRSمقايسه نتايج دو پرسشنامه پر و يج روي ل ين ر بي
بطور معني داري از شدت + در گروه متامفتامين YMRSكالم در پرسشنامه 

همچنين باالتر بودن نمره . برخوردار است - بيشتري نسبت به گروه متامفتامين 
ا گ اSAPSط ف ا اگ ل ا تمايل به معني دار  +در گروه متامفتامين SAPSبيربط گويي در پرسشنامه

اين دو نتيجه مؤيد اين موضوع است كه ممكن است در افراد  . شدن داشت
.مصرف كننده متامفتامين اختالل در فرم فكر بارزتر باشد ب ر رز ب ر رم ر ل ين ر

بطور  YMRS، نمره عنوان محتواي كالم در پرسشنامه+در گروه متامفتامين ين رو پرر ر م ي و ن و ورر ب
از سوي ديگر هر چند كه بين . بود–معني داري باالتر از گروه متامفتامين 

بين دو گروه تفاوت معني داري وجود  SAPSنمرات انواع هذيانها در پرسشنامه 
ا ف ا گ ا ان ذ اكث ا ن انگ ا ا اش گن ا االت باالتر از گروه +نداشت اما ميانگين نمرات اكثر هذيانها در گروه متامفتامين

بود كه شايد بتوان اين نتيجه را همخواني و تاييدي هر چند –متامفتامين 
.دانست YMRSضعيف براي نتيجه اختالل محتواي كالم در ر م ي و ل يج ي بر ي
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در گروه  SAPSدر پرسشنامهشدت هذيان هاشايد باالتر بودن معني دار نمره كلي ي ر ر ي ن و پرنر رور ر
نسبت به گروه مقابل، عليرغم باالتر بودن ميانگين اكثر هذيانها در –متامفتامين 

در همين پرسشنامه و نيز باالتر بودن نمره اختالل محتواي فكر + گروه متامفتامين 
ه شنا دYMRSد نظ ا خ ناه ل ا نگا هد ه ت ا ا ا اما با توجه به . ، در نگاه اول عجيب و ناهمخوان بنظر برسدYMRSدر پرسشنامه

هذيان ها با مسائلي نظير مدت و ماندگاري هذيانها، نمره كلي شدت ، SAPSتعريف 
شدت اشتغال ذهني فرد با هذيانها، ميزان اعتقادش به آنها و تاثيرشان در عملكرد 

فرد مرتبط است، بنابراين مي توان اينطور نتيجه گرفت كه شايد بيماران با عود 
اپيزود مانيا بدون مصرف متامفتامين، مدت طوالني تري را پيش از بستري با 
اعتقاد ميزان هذيانها، مدت بودن تر طوالن بعلت و كنند م سر هذيانهايشان سر مي كنند و بعلت طوالني تر بودن مدت هذيانها، ميزان اعتقاد هذيانهايشان

.واشتغال ذهني فرد با آنها و نيز ميزان تاثيرشان در عملكرد فرد بيشتر است

در اين مطالعه، فاصله زماني بين شروع عاليم، بخصوص عاليم روانپريشي تا زمان 
بستري و نيز عالمت اصلي منجر به بستري فرد مورد بررسي قرار نگرفت، اما شايد 

ت ا تف ا ا طال ا فاك ا ف گ نظ با در نظر گرفتن اين فاكتورها در مطالعات بعدي بتوان تفسير جامع و معتبرتري ا
.براي نتايج ارائه كرد
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