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  فراواني انواع اختالالت خلقي و افكار خودكشي در بيماران مبتال به مالتيپل اسكلروزيس

تهران و مركز تحقيقات  پزشكي روانانستيتو  ؛ كارشناس ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي ايران،سارا سبحاني
  sara.sobhani20@gmail.comسالمت روان، تهران، ايران 

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

 مركز تحقيقات سالمت روان، تهران، ايران؛  تهران و پزشكي روان
 پزشكي روانانستيتو  ؛ دانشجوي دكتراي تخصصي روانشناسي باليني، دانشگاه علوم پزشكي ايران،سپيده سلطان محمدلو

 تهران و مركز تحقيقات سالمت روان، تهران، ايران؛ 
 ايران ، تبريز،بخشي توانو ؛ دانشگاه علوم پزشكي تبريز، مركزتحقيقات طب فيزيكي فاطمه جهان جو

، پزشكي رواندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان، دپارتمان  پزشكي رواندكتراي تخصصي ؛ علي يزداني
 ايران  اصفهان،

  

خودكشي نيز در اين بيماران از . اختالالت خلقي و اقدام به باشد ميعلت ناتواني نورولوژيك درجوانان دردنيا  ترين شايعمالتيپل اسكلروزيس  مقدمه:
هاي متعدد در مورد بيماري مالتيپل اسكلروزيس و نيز اختالف نظر در مورد مقدم بودن اين شناسيشيوع بااليي برخوردار است. باتوجه به ارائه سبب

دين ترتيب بررسي ميزان فراواني اختالالت بيماري يا اختالالت خلقي، درمورد شيوع اختالالت خلقي در اين بيماران احتمال اختالف نظر بوده؛ و ب
. هدف از پژوهش حاضر، بررسي فراواني انواع اختالالت خلقي و افكار خودكشي دربيماران مبتالبه مالتيپل باشد ميخلقي در اين بيماري حائز اهميت 

  .باشد مياسكلروزيس 
گيري در درسترس از مراكز كه به روش نمونه باشد ميسال  17 -54ي بيمار مبتال به مالتيپل اسكلروزيس درمحدوده سن 100نمونه، شامل  روش:

 Iمصاحبه باليني ساختاريافته براي اختالالت محوردرماني دولتي شهر تهران انتخاب شدند. ابزارهاي مورداستفاده شامل فرم متغيرهاي دموگرافيك و 
اجرا  ها آنبر روي  Iصاحبه باليني ساختاريافته براي اختالالت محورط بيماران، منامه و تكميل فرم متغيرهاي دموگرافيك توسپس از امضاي رضايت .بود
  شد.

مطلقه؛ و از لحاظ  10مجرد؛ % 36بيماران متاهل؛ % 55بودند. ازنظر وضعيت تاهل، %) 27) بيشتر از تعداد بيماران مرد (73تعداد بيماران زن (ها: يافته
بيماران  40داشتند؛ و در رابطه با افكار مرگ و عقايد خودكشي، % پزشك روانبيماران سابقه مراجعه به  18بيكار بودند. % ها آن 67وضعيت شغلي، %

بيماران،  50ها توسط دارو بوده است. %اقدام 80اقدام به خودكشي داشتند كه % 11افكار خودكشي فعلي و % 4افكار خودكشي؛ % 17آرزوي مرگ؛ %
اختالل خلقي ناشي  4اختالل ديس تايميا؛ % 4اختالل دوقطبي نوع دوم؛ % 13به اختالل افسردگي اساسي؛ % 23مبتال به اختالالت خلقي بودند كه %

  اختالل دوقطبي نوع اول مبتال بودند. 1اختالل خلقي ناشي از سوءمصرف مواد و % 2بندي نشده؛ %اختالل خلقي طبقه 3ازشرايط پزشكي عمومي؛ %
لتيپل اسكلروزيس به انواع اختالالت خلقي مبتال بودند كه ضرورت توجه بيشتر متخصصان را به ارزيابي و تشخيص نيمي ازبيماران مبتال به ما بحث:

 ترين شايععنوان سازد. عالوه براين، با توجه به استفاده ازدارو بهمطرح مي شناختي رواندارويي و  هاي درماندقيق اين اختالالت دراين بيماران و نيز 
  .باشد ميودكشي دراين بيماران، توجه دقيق به تجويز كافي و موردنياز دارو توسط متخصصان حائزاهميت روش اقدام به خ

  مالتيپل اسكلروزيس،  اختالل خلقي، خودكشي، فراواني :ها كليدواژه
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