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براي غربالگري آيا پرسشنامه اختالل خلقي و مقياس تشخيصي طيف دوقطبي ابزارهاي مناسبي 
  اختالالت دوقطبي در بيماران مبتال به مالتيپل اسكلروزيس هستند؟

؛ كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، انستيتو سارا سبحاني
  sara.sobhani20@gmail.comتهران و مركز تحقيقات سالمت روان پزشكي روان

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، مركز تحقيقات سالمت روان  پزشكي رواناستاد  ؛امير شعباني
تهران و مركز تحقيقات سالمت روان، دانشگاه علوم  پزشكي روان، انستيتو پزشكي رواندكتراي تخصصي ؛ الهام گوران اوريمي

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، 
تهران و مركز تحقيقات سالمت  پزشكي روانانستيتو  ؛ دانشجوي دكتراي تخصصي روانشناسي باليني،وسپيده سلطان محمدل

 روان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران، 
، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بخشي توانطب فيزيكي و  تحقيقات مركز؛ كارشناس ارشد آمار زيستي، فاطمه جهان جو

 رماني تبريز، بهداشتي د
 ، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، پزشكي رواندپارتمان  ،پزشكي رواندكتراي تخصصي ؛ علي يزداني

  

اختالالت  ترين شايع. مطالعات انجام شده، اختالالت خلقي را از باشد مياختالالت نورولوژيك  ترين شايعبيماري مالتيپل اسكلروزيس از  مقدمه:
مشكالتي در تشخيص گذاري صحيح اين  توجه اختالالت خلقي؛ به بار و اثر اقتصادي قابل با توجهاند. در اين بيماران گزارش كرده پزشكي وانر

قطبي و درنتيجه درمان عنوان اختالل افسردگي يكبه ها آنيا تشخيص اشتباه  صيتشخ عدمو نيز پيامد بد  خصوص در طيف دوقطبي؛اختالالت به
هاي . هدف از پژوهش حاضر، بررسي ويژگيشود ميضرورت استفاده از ابزارهاي غربالگري در اين بيماران مطرح  شتباه با داروهاي ضدافسردگي،ا

دو ابزار غربالگري پرسشنامه اختالل خلقي و مقياس تشخيصي طيف دوقطبي براي غربال اختالالت دوقطبي در بيماران مبتال به مالتيپل  سنجي روان
  .باشد مياسكلروزيس 

از مراكز  دسترسگيري در كه به روش نمونه باشد ميسال  17 - 54سني  محدوده دربيمار مبتال به مالتيپل اسكلروزيس  100نمونه، شامل  روش:
و مقياس تشخيصي  نامه و تكميل فرم متغيرهاي دموگرافيك، پرسشنامه اختالل خلقيدرماني دولتي شهر تهران انتخاب شدند. پس از امضاي رضايت

هاي مذكور ديده كه از نتايج پرسشنامهآموزش پزشكي رواندستيار  ازآن پسطيف دوقطبي توسط روانشناس باليني بر روي بيماران اجرا شدند و 
  .را بر روي بيماران اجرا نمود Iمصاحبه باليني ساختاريافته براي اختالالت محورمنظور تشخيص گذاري، بود، به اطالع بي
بيني كنندگي مثبت و منفي پرسشنامه ) بود. ميزان حساسيت، ويژگي، ارزش پيش27سه برابر بيماران مرد (% تقريباً) 73تعداد بيماران زن (% ها:فتهيا

  بود. 3/61، 4/68، 76/0، 52/0 ترتيب به؛ و مقياس تشخيصي طيف دوقطبي 5/61، 5/62، 64/0، 60/0 ترتيب بهاختالل خلقي 
، حال بااينرسد اين دو مقياس، ابزارهاي مناسبي براي غربالگري اختالالت دوقطبي در اين بيماران نباشد. مي نظر بهه مطالعه حاضر، با توجه ب بحث:

توان با توجه به هدف قرار گرفتن حساسيت يا ويژگي، از نقاط گيرشناسي ميهدف استفاده از ابزار حائز اهميت است بدين گونه كه در مطالعات همه
بيني كه ارزش پيشبيني كنندگي از اهميت بااليي برخوردار است، بر اساس آنارزش پيش ازآنجاكهش متفاوتي استفاده كرد؛ و در كار باليني، بر

  توان از نقاط برش متفاوتي سود برد.كنندگي مثبت يا منفي مدنظر باشد، مي
  الل خلقي، مقياس تشخيصي طيف دوقطبي، غربالگري مالتيپل اسكلروزيس، اختالل دوقطبي، پرسشنامه اخت: ها كليدواژه
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