
113

    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

توانایی بیماران دوقطبی تازه مرخص شده از بیمارستان در شناسایی عالیم اخیر مانیا

دکتر سولماز اعاليی1 ، دکتر امير حسين جاللی2  ،  الهام مراغی 3 ، دکتر امير شعبانی4

1- دستيار روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ايران )نويسنده مسوول(

2- استاديار دانشگاه علوم پزشکی ايران

3- دانشجو دکترا  آمار زيستی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

4- استاد دانشگاه علوم پزشکی ايران گروه پژوهشی اختالالت دوقطبی، مرکز تحقيقات بهداشت روان 

هدف: شناسايی آن دسته از عالئمی از دوره مانيا که با احتمال بيشتری توسط بيماران شناسايی ميشوند به منظور افزايش توان روان 
پزشکان در تشخيص اين اختالل.

روش: 96 بيمار مبتال به اختالل دوقطبی نوع يک از دو مرکز روان پزشکی دانشگاهی وارد مطالعه گرديدند  و با استفاده از پرونده 
 Clinical Structured SCID-I    پزشکی بيماران اطالعات دموگرافيک  و عاليم منجر به بستری ثبت شد همچنين مصاحبه
IV Axis I Disorders-DSM for Interview( ( و مقياس Y-MRS )Young mania rating scale( برای آنان انجام 
شد.  سپس در بازه زمانی 27 تا 33 روز پس از ترخيص به منظور ارزيابی توان بيماران برای شناسايی عاليم دوره مانياکه پشت سر 
گذاشته اند؛ طی تماس تلفنی با بيماران مصاحبه SCID-I مجددا اجرا شد؛ البته جهت تمرکز بيمار بر دوره ای که اخيرا از آن بهبود 

يافته است عبارت »دوره اخير بستری« در صورت سواالت مصاحبه  اضافه شد  و عالئم با آنان چک گرديد.

یافته ها: شايع ترين عالمت در بدو بستری درکل خلق تحريک پذير )89/5 درصد(؛ در جمعيت مردان کاهش نياز به خواب )98/2 
درصد( و در جمعيت زنان خلق تحريک پذير )97/5درصد( بدست آمد و شايع ترين عالئمی که در ارزيابی حدود يک ماه بعد توسط 
بود وکمترين احتمال  نياز به خواب )67/7درصد(  بدنبال آن کاهش  قابل شناسايی بود خلق تحريک پذير )69/7 درصد( و  بيمار 
شناسايی مربوط به حواسپرتی و عاليم سايکوتيک بود. از نظر ارزش اخباری هر عالمت در ارتباط با تشخيص وجود همان عالمت 
توسط روان پزشک در بدو بستری؛ باالترين ارزش اخباری مثبت مربوط به عالئم خلق تحريک پذير )95/5درصد(، کاهش نياز به خواب 

)95/4 درصد( و پر حرفی )95/2 درصد( بود؛ و بيشترين ارزش اخباری منفی مربوط به عالمت خلق باال )87/5درصد( بدست آمد. 

نتیجه گیری:  بيمارانی که دوره مانيا را پشت سر  گذاشته اند، برخی از عاليم اپيزود مذکور را بهتر شناسايی می کنند. با وجود برخی 
محدوديت ها، به نظر می رسد که استفاده از اين يافته ها آماری در کار بالينی ممکن است ارزيابی و تشخيص اختالل دوقطبی نوع 

I توسط روان پزشکان را بهبود بخشد. 
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