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  كرمان

  
طالعه آينده نگري تا كنون در مورد اثرات درمان نگه دارنده . مباشد ميكه مطرح  هاست مدتاثرات ضد افسردگي و ضد مانياي اوپيوئيدها  مقدمه:

بررسي  متادون بر خلق انجام نشده است. اين مطالعه با هدف بررسي اثرات درمان نگه دارنده متادون بر خلق در هر دو جهت افسردگي و مانيا و نيز
  متغيرهاي مرتبط انجام گرديد.

 102كه قبل و بعد از درمان نگه دارنده متادون در تمام موارد جديد يك درمانگاه خصوصي كه شامل  باشد ميك مطالعه قبل و بعد ي مطالعهاين  روش: 
قبلي باي  بيمار با وابستگي به اوپيوئيد بود انجام شد. متادون بر اساس پروتكل وزارت بهداشت براي درمان نگه دارنده متادون تجويز گرديد. سابقه

تالالت باي پوالر، سرشت خلقي، سابقه اپيزودهاي هيپومانيا يا مختلط ناشي از محروميت از اوپيوئيدها، در ابتدا قبل از پوالريتي، سابقه خانوادگي اخ
، و مقياس (HDRS-17)درجه بندي افسردگي هاميلتون  سؤالي 17، مقياس (YMRS)شروع متادون بررسي گرديدند. مقياس درجه بندي مانياي يانگ 

در پايه و بعد از دو هفته، يك ماه و سه ماه از درمان نگه دارنده متادون استفاده شدند. در تحليل سه گروه از بيماران  (COWS)محروميت عيني باليني 
بدون مانيا و افسردگي. تغييرات خلق  3با مانيا ( با يا بدون افسردگي)، و گروه  2با فقط افسردگي، گروه  1بر اساس خلق پايه مشخص گرديدند: گروه 

  قرار گرفت. موردبررسيدر هر سه گروه  آنهر دو جهت مانيا و افسردگي و متغيرهاي مرتبط در 
كاهش در سطح  )نفر 22% (81نفر ديگر،  27بيمار) تغييري در افسردگي نشان ندادند. از  102نفر از  75% ( 73,5ظرف مدت دو هفته،  :ها يافته

نفر) به سطح  29% (76,3نفر ديگر  38بيمار) تغييري نشان ندادند و از  102نفر از  64% (62,7ه افسردگي نشان دادند. در مورد مانيا بعد از دو هفت
مانيا يا مختلط ناشي از محروميت اوپيوئيدها با ريسك كمتري از درجات باالتر مانيا حين  ، سابقه قبلي اپيزود هيپ.1باالتري از مانيا رسيدند. در گروه 

، سابقه قبلي اختالالت باي پوالر و سطح افسردگي پايه با سطح باالتر افسردگي در حين درمان همراه 2اه بود. در گروه درمان نگه دارنده متادون همر
بار بيشتر شانس درجات  12در اين گروه،  با وجود كاهش به ميزان يك طبقه در شدت مانياي افراد با درجه پايه مينيمال يا باالتر مانيا، اين افراد  بود.

، عالئم محروميت تنها متغير مرتبط با سطوح باالتر هم افسردگي و هم 3مانيا نسبت به افراد با درجه پايه ساب سندرومال مانيا داشتند. در گروه  باالتر
  مانيا در طول مطالعه بود.

ضد مانياي متادون سود بردند درحاليكه  اثر ضد افسردگي متادون در طيف وسيعي از بيماران مشاهده گرديد. بيماران با مانياي شديد تر از اثر بحث:
  يا بدون عالئم خلقي در پايه، دچار درجات ساب سندرومال تا مينيمال مانيا گرديدند. تنهايي بهي از بيماران با افسردگي توجه قابلاقليت 

  متادون، نگه دارنده، مانيا، هيپومانيا، افسردگي.  :ها كليدواژه
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