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چكيده
سابقه وهدف :اختالل افسردگی یکی از جنبههای مهم در بیماران اسکیزوفرنی میباشد وهدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی
اختالل افسردگی در بیماران اسکیزوفرنی میباشد.
مواد و روشها :در یک مطالعه توصیفی مقطعی 243 ،بیمار با تشخیص اسکیزوفرنی مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب وروان
بیمارستان  506ارتش شهر تهران طی سالهای تابستان 1384تا تابستان  ،1386مورد بررسی قرار گرفتند .مصاحبه بالینی با بیماران
جهت تشخیص اختالل افسردگی و کسب اطالعات در مورد جنس ،سن ،وضعیت تاهل ،مدرک تحصیلی ،وضعیت اشتغال ،الگوی
سیر بیماری ،نوع ومدت داروهای مصرفی و تعداد بستری بیماران اسکیزوفرنی در بیمارستان روانپزشکی صورت گرفت ،وبوسیله
آزمون افسردگی بک همه بیماران اسکیزوفرنی مورد ارزشیابی قرار گرفتند .سپس بوسیله نرم افزار  SPSSاطالعات بدست آمده
مورد آنالیز قرار گرفته؛ و با آزمون  ANOVAبرای بررسی معنی داربودن درجات اختالل افسردگی در بیماران اسکیزوفرنی استفاده
شد .مقدار عدد  Pکمتراز  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها %41/2:بیماران اسکیزوفرنی زن و  %58/8بیماران اسکیزوفرنی مرد بودند%44/4 .بیماران اسکیزوفرنی در گروه سنی  <17سن <28
و %37/0بیماران اسکیزوفرنی گروه سنی  <27سن < 38بودند %11/5 .بیماران اسکیزوفرنی گروه سنی  <37سن < 48و %4/1

بیماران اسکیزوفرنی گروه سنی  <47سن < 58بودند %2/9 .بیماران اسکیزوفرنی گروه سنی  <57سن < 68بودند17/3 .بیماران
اسکیزوفرنی در فاز  Acuteبودند %30/5 .بیماران اسکیزوفرنی در فاز  Partial remissonبودند %52/3 .بیماران اسکیزوفرنی در فاز
 Remissionبودند %39/9 .بیماران اسکیزوفرنی دارای اختالل افسردگی اساسی بودند.
بحث و نتیجهگیری :میزان فراوانی اختالل افسردگی در بیماران اسکیزوفرنی تحت درمان  %39/9بود که این میزان در جنس زن،
افراد مجرد ،مطلقه ،بیکار و افراد بیسواد باال بود .همچنین میزان اختالل افسردگی در افراد اسکیزوفرنی در فاز حاد بیماری باال و
در فاز فروکش کامل پایین بود.
کلمات کلیدی :اسکیزوفرنیا ،افسردگی پس از اسکیزوفرنیا ،اختالل افسردگی اساسی
مقدمه

 %15از مبتالیان به اسکیزوفرنی ،ممکن است به علت تالش برای

خود کشی یکی از علل شایع مرگ در بیماران اسکیزوفرنی است.

خودکشی تلف شوند .مصرف مواد؛ شامل کشیدن سیگار وسایر

برآوردهای مختلفی دراین رابطه ارائه شده است ،ولی قریب به

مواد میباشد ؛ در اکثر مطالعات غربالگری گزارش شده که بیش

1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،دانشکده پزشکی ،گروه اعصاب و روان ،مرکز آموزشی درمانی *( 506نویسنده مسوول)
تلفن 09123117905:فاکس 021-88289722 :آدرس الکترونیکDrarsiataghva@irimc.org :
دکترای حرفهای ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکترای حرفهای ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش
استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی ارتش ،دانشکده پزشکی ،گروه اعصاب و روان ،مرکز آموزشی درمانی 506
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از سه چهارم کل بیماران اسکیزوفرنی سیگار میکشند ،در حالیکه

در مطالعات فراگیر انجام شده نیز میزان شیوع افسردگی اساسی

این رقم در کل بیماران روانپزشکی کمتر از یک دوم است .ابتال به

در بیماران اسکیزوفرنی در طی مدت طوالنی وبا در مانهای آنتی

اختالالت مرتبط با مصرف مواد همزمان با ابتال به اسکیزوفرنی شایع

سایکوتیک و آنتی دپرسانت حدود  %39/4میباشد .که این میزان

است ،حدود سی تا پنجاه درصد بیماران اسکیزوفرنی ،معیارهای

در بیماران اسکیزوفرنیا درمدت طوالنی بعد از تشخیص ودرمان

تشخیصی سوء مصرف الکل یا وابستگی به الکل را هم دارند ؛ دو ماده

بیماری میباشد(.)5

دیگر که بیش از بقیه مورد مصرف این بیماران قرار میگیرد عبارت

در مطالعه مروری نیز میزان شیوع افسردگی اساسی در بیماران

است از حشیش(حدود پانزده تا بیست درصد) و کوکایین(پنج تا

اسکیزوفرنی در طی مدت طوالنی وبا در مانهای آنتی سایکوتیک

ده درصد) .بیماران گزارش میدهند که این مواد را برای کسب

و آنتی دپرسانت از محدوده  %7در پایینترین سطوح تا %75

لذت وتخفیف افسردگی و اضطرابشان مصرف میکنند .مسئله

میباشد که مطابق با این مقاله درمرحله حاد سایکوز  %52و در

دیگر در این بیماران عوامل فرهنگی و اجتماعی – اقتصادی است

طول مدت فروکش بیماری  %38است وهمین مقاله میزان شیوع

که جنبههای اقتصادی درمان و نگهداری این بیماران برای خانواده

فراوانی اختالل افسردگی دربیماران اسکیزوفرنیا را %60تا %80ذکر

و اجتماع و اشغال تختهای بیمارستانهای روانی و بی خانمانی در

میکند .که این میزان در بیماران اسکیزوفرنیا درمدت طوالنی بعد

بیماران اسکیزوفرنی است(.)1

از تشخیص ودرمان بیماری میباشد(.)6

به علت عدم دسترسی به معیارهای تشخیصی معین ،میزان بروز

اسکیزوفرنی ،قریب به یک درصد جمعیت انسانی به آن مبتال هستند؛

افسردگی پساسیکوتیک مربوط به اسکیزوفرنی بسیار متغیر واز کمتر

معموال قبل از 25سالگی شروع میشود ،تاآخر عمر پایدارباقی میماند

از  %10تا بیش از  %70گزارش شده است .یک برآورد معقول که

وهیچ یک از طبقات اجتماعی ازابتالی آن مصون نیستند؛کم توجهی

بر مطاالت گسترده مبتنی است ،حدود  %25میباشد .با این حال

و انزوای اجتماعی که به دلیل ناآگاهی عمومی نسبت به این اختالل

باید منتظر ماند تا میزان بروز قطعی این اختالل براساس معیارهای

گریبانگیربیماران اسکیزوفرن میشود ،این بیماران و خانوادههایشان

 DSM-IV-TRدر مطالعات کنترل شده مشخص شود(.)1

را در غالب موارد آزار میدهد؛هر چند اسکیزوفرنی به مثابه یک

در یک مطالعه میزان شیوع اختالل افسردگی اساسی در بیماران

بیماری واحد توصیف میشود ،احتماال مرکب از یک گروه اختالالتی

اسکیزوفرنی در هنگام اولین پذیرش بیمارستانی حدود  %83میباشد

است که سبب شناسی نا همگونی داشته ،وبیمارانی را در برمی

که این میزان در بیماران اسکیزوفرنی در مرحله  psychoticمیباشد.

گیرد که تظاهرات بالینی ،پاسخ درمانی ،وسیر بیماری آنها یکسان

وبصورت یک مطالعه بیماران اسکیزوفرنیا در اپیزود اول در مقایسه

نیست؛شیوع مادام عمر اسکیزوفرنی در ایاالت متحده ،حدود یک

با گروه کنترل سالم میباشد(.)2

درصد است؛براساس معیارهای  ،DSM-IV-TRمیزان بروزسالیانه

در مطالعه دیگر انجام شده میزان شیوع افسردگی اساسی در بیماران

اسکیزوفرنی  0/5تا  5مورد از هر 10000نفر متغیر است ،واین در

اسکیزوفرنی در طی مدت طوالنی وبا در مانهای آنتیسایکوتیک

نواحی جغرافیایی مختلف نیز یکسان نیست؛شیوع اسکیزوفرنی

و آنتیدپرسانت حدود  %30الی  %40میباشد .که این میزان در

درمردان وزنان مساوی است ؛ولی شروع وسیر بیماری در دو جنس

بیماران اسکیزوفرنیا درمدت طوالنی بعد از  4/5و  7/5سال پیگیری

متفاوت است(.)1

میباشد(.)3

اهمیت این طبقه تشخیصی  DSM-IV-TRاز نظر پیش آگهی مشخص

در یک مطالعه انجام شده نیز میزان شیوع افسردگی اساسی در

نیست ،چون هیچ مطالعهای با استفاده از معیارهای تشخیصی رسمی

بیماران اسکیزوفرنی در طی مدت طوالنی و با درمانهای آنتی

این اختالل انجام نشده است .با این وجود ،دادههای به دست آمده

سایکوتیک و آنتی دپرسانت حدود  %30الی  %35میباشد .که این

از سایر مطالعات حاکی از آن است که بیماران (اسکیزوفرنیا) مبتال

میزان در بیماران اسکیزوفرنیا پس از تشخیص و درمان و پیگری

به اختالل افسردگی بعداز سایکوز مربوط به اسکیزوفرنی ،احتماال

بیماران میباشد(.)4

در دوران پیش مرضی سازگاری ضعیفی داشتهاند ،صفات برجسته

بررسي ميزان فراواني اختالل افسردگي اساسي در اسكيزوفرنيهای تحت درمان

مربوط به اختالل شخصیت اسکیزوئید را داشته ،و عالئم سایکوتیک

دكتر ارسيا تقوی و همکاران
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3ـ تشخيص بيماري اسكيزوفرني در آنها توسط روانپزشک مسجل

درآنها به صورت بی سر و صدا و تدریجی شروع شده است .احتماال

شده باشد.

درمیان بستگان درجه اول این بیماران ،افرادی مبتال به اختالالت خلقی

4ـ بيماران حتما تحت درمان و پيگري بوده باشند.

یافت میشوند .با این که یافتههای هماهنگ ویک دستی در این زمینه

5ـ انجام مصاحبه باليني جهت تشخيص افسردگي طبق معيار

وجود ندارد ،اختالل افسردگی بعداز سایکوز مربوط به اسکیزوفرنیا،

تشخيصي  DSM-IV-TRدر مورد افسردگي صورت گرفته باشد.

بيش از آنچه كه در بيماران اسكيزوفرنیا بدون اختالل افسردگي بعداز

6ـ بيماران تست  screeningآزمون بك را جهت  scoreبندي در
مورد افسردگي پاسخ داده باشند.

سايكوز ديده میشود ،با پيش آگهي نا خوشايند ،احتمال عود بيشتر،
و ميزان بروز باالتر خود كشي همراه است(.)1

الگوی سیر بیماری اسکیزوفرنی:

بيماري اسکیزوفرنی بعلت ناشناخته ،و با عاليم سايكوتيك كه

بیماران انتخابی اسکیزوفرنیا با توجه به مرحله والگوی سیر بیماری

سبب مختل شدن قابل مالحظه كاركرد بيمار ،بروز ناهنجاريهايي

اسکیزوفرنیا ،به سه گروه طبقه بندی نموده ایم:

در احساس ،تفكر ورفتار او میشوند .سه مرحله دارد که عبارتست

-1

Acute

از مرحله پرودرمال ،مرحله حاد با هذیان و یا توهم و مرحله باقی

-2

Partial Remission

مانده با احتمال فروکش کردن اختالل.

-3

Remission

بیماران اسکیزوفرنیا با در مان آنتی سایکوتیک همراه آنتی دپرسانت

که اگر بیماران اسکیزوفرنی معیارهای  DSM-IV-TRو  ICD-10که در

میزان شیوع افسردگی اساسی کمتر از بیماران اسکیزوفرنیا با درمان

متن ذکر گردیده را پر نمودند به عنوان مرحله  Psychoticیا

آنتی سایکوتیک بدون آنتی دپرسانت دارند؛ احتماال داروهای ضد

بیماری اسکیزوفرنیا در نظر گرفتیم؛ اگر بیماری اسکیزوفرنی در

افسردگی میتوانند عالئم افسردگی رادر برخی ازاین بیماران از

مرحله فروکش کامل بود به عنوان مرحله  Remissionدر نظر گرفتیم

بین ببرند ،ولی نتایج متفاوت به دست آمده از مطالعات مختلف

و اگر بیمار در مرحله  Acuteیا  Remissionنبود به عنوان مرحله

نمایانگر این است که درحال حاضر توانایی افتراق بیمارانی که به

 Partial Remissionدر نظر گرفتیم.

این داروها پاسخ میدهند از سایر بیماران وجود ندارد و پاسخدهی

با توجه به موارد گفته شده ،در این مطالعه دو هدف کلی و جزیی

به درمان اختالل افسردگی حتی با وجود درمان موثر ،امری قطعی

که عبارتست از بررسي ميزان شيوع فراواني اختالل افسردگي در

نمیباشد(.)1

اسكيزوفرنيهای تحت درمان و بررسی میزان درجات اختالل

مدت مصرف داروهای آنتی دپرسانت نیز یکی از عوامل مهم

افسردگی  mildو  moderateدر بیماران اسکیزوفرنی و تاثیر عواملی

در درمان اختالل اقسردگی میباشد که حداقل اثر داروهای آنتی

از قبیل سن ،وضعیت تاهل ،وضعیت تحصیلی ،وضعیت شغلی و

دپرسانت از هفته سوم به بعد میبا شد.

داروهای مصرفی را مورد بررسی قرار دادیم.

Acute

آزمون افسردگی بک دارای  21پرسش و هر پرسش دارای  4گزینه

مواد و روشها

که امتیاز هر پرسش از  0تا  3متغیر و درکل جمع امتیازها از 0تا 63

این مطالعه مقطعی بر روی  243بیمار اسکیزوفرنی تحت درمان

متغیر میباشد كه بيماران اسکیزوفرنیا براساس نمره آزمون افسردگی

که شامل معیارهای زیر بودند؛ پس از اخذ رضایتنامه کتبی از بیمار

بك یا ] [BDIبا نمره بیشتر از  ،(Sever depression) 30افسردگي با

و همراه بیمار صورت گرفت.

نمره 21الی  ،(Modereate depression) 30افسردگي با نمره 17الی

1ـ طبق معيارهای تشخيصي

DSM-IV-TR

و

ICD-10

در مورد

اسكيزوفرنيا انتخاب شده باشد.
2ـ از تشخيص بيماري اسكيزوفرنيا در آنها حداقل يكسال گذشته
باشد.

 (Mild depression) 20مورد ازیابی قرار گرفتند (جدول .)1
وضعیت سنی بیماران :بیماران به پنج گروه  -1بیماران با گروه سنی
بیشتر از  17و کمتر از  28؛ -2بیماران باگروه سنی بیشتر از 27
وکمتر از 38؛  -3بیماران با گروه سنی بیشتر از 37و کمتر از 48؛
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جدول -1درجات افسردگی بر اساس پرسشنامه افسردگی بک:
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 -4بیماران با گروه سنی بیشتر 47وکمتراز  58؛ -5بیماران با گروه
سنی بیشتر از  57وکمتر  68طبقه بندی شدند(جدول.)2
وضعيت اشتغال :برای این منظور وضعیت اشتغالی افراد را به سه گروه
 -1کار دائم :افراد با شغل ثابت و دائم که در مصاحبه بالینی عنوان
نموده بودند فعالیتهای شغلی خویش را خوب انجام میدهند؛
خانمهای خانه دار را نیز در این گروه قرار دادیم به شرط انکه عنوان
نموده باشند که کارهای خود را به خوبی انجام میدهند؛  -2کار
نیمه وقت :افرادی که بصورت مقطعی یا گذارا مشغول کار بودند

جدول -2جدول متغیرها وتعریف علمی آنها
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ویا در انجام کارها ی خود دچار مشکالتی شده و به طور مرتب

به همراه داروهای انتی دپرسانت دریافت میکردند(جدول.)2

کار نمیکنند ،را در این گروه قرار دادیم ؛  -3بیکار :گروه آخر نیز

وضعیت بیماران از لحاظ مدت مصرف داروهای آنتی دپرسانت :با

افرادی بودند که توانایی انجام کار را نداشتند ویا بیکار بودند.

توجه به اهمیت مدت مصرف داروهای آنتی دپرسانت بیمارانی که

افراد از نظر اشتغال به سه گروه بيكار ،كار نيمه وقت و كاردائم

داروی آنتی دپرسانت گرفته بودند از لحاظ مدت مصرف دارو به

تقسيمبندي شدند(جدول.)2

دو گروه  -1بیماران با مدت مصرف داروی آنتی دپرسانت ،کمتر

وضعيت تاهل :ما بیماران را در این قسمت از مطالعه درسه گروه

از یکماه ؛ -2بیماران با مدت مصرف داروی آنتی دپرسانت ،بیشتر

 -1مجرد  -2متاهل  -3مطلقه طبقه بندی کردیم(جدول.)2

از یکماه؛ طبقهبندی شدند(جدول.)2

وضعیت بیماران از لحاظ تحصیالت :که بیماران به شش گروه -1
افراد بیسواد  -2افراد با تحصیالت ابتدائی  -3افراد با تحصیالت

يافتهها

راهنمائی  -4افراد با تحصیالت دبیرستان  -5افراد با مدرک دیپلم

در این مطالعه  243نفری 143 ،نفر()%59مرد و  100نفر()%41زن

 -6افراد با تحصیالت دانشگاهی ؛طبقه بندی نمودیم.

بودند که  57نفر( )%23کار دائم 33 ،نفر( )%14کار نیمه وقت و

وضعیت بیماران از لحاظ اختالل افسردگی با توجه به آزمون بک:که

 153نفر( )%63بیکار بودند .همچنین  155نفر( )%64مجرد53 ،

بیماران به چهار گروه  -1افراد با نمره آزمون بک بیشتر از  30به

نفر( )%22متاهل و  35نفر()%14مطلقه بودند.

عنوان اختالل افسردگی اساسی ؛  -2افراد با نمره آزمون بک 21

بيماران با تحصيالت دانشگاهي  26نفر( ،)%11با تحصيالت ديپلم

الی  30به عنوان اختالل افسردگی متوسط (نیازمند به مشورت با

 37نفر( ،)%15با تحصيالت دبيرستان  60نفر( ،)%25با تحصيالت

روانپزشک) ؛  -3افراد با نمره آزمون بک 17الی20به عنوان اختالل

راهنمايي  78نفر( )%32با تحصيالت ابتدايي  28نفر( )%12و بيماران

افسردگی خفیف؛  - 4افراد با نمره آزمون بک کمتر از  17به عنوان

بي سواد  14نفر( )%6میباشند.

افراد غیر افسرده(جدول.)2

بيماران با اختالل افسردگي با  scoreآزمون بك بیشتر از 30كه تعداد

وضعیت بیماران اسکیزوفرنیا از لحاظ اینکه درچه در مرحلهای

اين افراد  97نفر( )%40میباشد(افسردگی اساسی  .)Severبيماران زن

از بیماری هستند :در طبقه بندی بیماران در این قسمت به سه

با اختالل افسردگي43نفر( )%44وبيماران مرد با اختالل افسردگي

گروه -1:مرحله  psychoticیا  Acute؛  -2مرحله  Partial Remission؛

 54نفر( )%56میباشد .بيماران اختالل افسردگي با  scoreآزمون

 -3مرحله  Remission؛ طبقه بندی شدند(جدول.)2

بك بین 21الی 30كه تعداد اين افراد  29نفر( )%12میباشد(اختالل

وضعيت بيماران از لحاظ تعداد بستري دربيمارستان :بیماران دراین

افسردگی  .)Modereatبيماران زن با اختالل افسردگي 12نفر()%41

قسمت مطالعه به سه گروه  -1بیماران با سابقه یک یا دو بار بستری

وبيماران مرد با اختالل افسردگي 17نفر( )%59میباشد .بيماران

 -2بیماران با سابقه  3الی 4بار بستری  -3بیماران با سابقه بستری

اختالل افسردگي با  scoreآزمون بك بین 16الی  20كه تعداد اين

5بار یا بیشتر؛ طبقه بندی نموده ایم .که بستری این بیماران در

افراد  32نفر( )%13میباشد (اختالل افسردگی  .)Mildبيماران زن

بیمارستان روانپزشکی جزء سابقه بستری آنها محسوب میشده

با اختالل افسردگي 12نفر( )%38وبيماران مرد با اختالل افسردگي

است و دالیل دیگر بستری در بیمارستانهای غیر روانپزشکی را

20نفر( )%62میباشند(جدول .)3

حساب نکردیم(جدول.)2

بيماران اسكيزوفرني در مرحله  Partial remissionتعداد  74نفر()%30

وضعیت بیماران از لحاظ داروهای دریافتی :بیماران اسکیزوفرنی

میباشد .بيماران زن در اين مرحله تعداد  29نفر( )%39وبيماران

در این مطالعه توسط داروهای آنتی سایکوتیک به تنهایی یا آنتی

مرد دراين مرحله 45نفر( )%61میباشد .بيماران اسكيزوفرني در

سایکوتیک به همراه آنتی دپرسانت مورد درمان قرار گرفتهاند که

مرحله  psychoticتعداد  42نفر( )%17میباشند .بيماران زن در اين

بیماران به دو گروه –1 :بیمارانی که فقط داروهای آنتی سایکوتیک

مرحله تعداد18نفر( )%43وبيماران مرد دراين مرحله  24نفر()%57

دریافت میکردند؛  -2گروه بیمارانی که داروهای آنتی سایکوتیک

ميباشد .بيماران اسكيزوفرني در مرحله

Remission

تعداد 127
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مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

جدول  -3متغیر مستقل جنس نسبت به درجات اختالل افسردگی بر اساس نمره آزمون بک
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نفر( )%52میباشند .بيماران زن در اين مرحله تعداد  53نفر()%42

) (moderateداشتند و  %19افسردگی ) (severeداشتند .که این میزان

وبيماران مرد دراين مرحله 74نفر( )%58میباشد(جدول .)4

در بیماران اسکیزوفرنیا بعد از تشخیص ودرمان میباشد(.)9

تعداد بیماران با مصرف دارو آنتی سایکوتیک به تنهایی 161

در مطالعات فراگیر انجام شده نیز میزان شیوع افسردگی اساسی

نفر( )%66و تعداد بیماران با مصرف داروهای آنتی سایکوتیک به

در بیماران اسکیزوفرنی در طی مدت طوالنی وبا در مانهای آنتی

همراه آنتی دپرسانت 82نفر( )%34میباشد.

سایکوتیک و آنتی دپرسانت حدود  %25الی  %80میباشد که این

تعداد بیماران با مصرف داروهای آنتی دپرسانت به مدت کمتر

میزان در بیماران اسکیزوفرنیا درمدت طوالنی بعد از تشخیص

از یکماه  40نفر()%16؛وتعدادبیماران با مصرف داروهای آنتی

ودرمان بیماری میباشد(.)10

دپرسانت بیشتر از یکماه  42نفر( )%17میباشد.

همچنین میزان شیوع افسردگی اساسی در بیماران اسکیزوفرنی در

تعدادبیماران با تعداد بستری یک یا دو بار  29نفر( ،)%12تعدادبیماران

مرحله  psychoticحدود  %81تا  %83میباشد11( .و)2

با تعداد بستری سه یا چهار بار156نفر( ،)%64تعدادبیماران با تعداد

میزان شیوع افسردگی اساسی در بیماران اسکیزوفرنی در مرحله

بستری پنج یا بیشتراز پنج بار  58نفر( )%24میباشد.

 ،Remissionحدود  %16/3میباشد(.)12

جدول  5نیز متغیر مستقل سن نسبت به درجات اختالل افسردگی

درمطالعه انجام شده در آلمان از 232مورد بیمار با تشخیص

بر اساس نمره آزمون بک را نشان میدهد.

اسکیزو فرنیا در اولین اپیزود بیماری %83بیماران با

depressive

 moodبودهاند ،که  %71از این بیماران با نشانههای اختالل افسردگی

بحث و نتیجهگیری

بودهاند که  %23اینها تمام کرایتریاهای  ICD-10را برای افسردگی

بررسی میزان شیوع افسردگی اساسی در بیماران اسکیزوفرنیا نشان

پر میکردند(.)13

میدهد که بیش از یک سوم بیماران دارای نشانههای افسردگی

در مطالعات مختلف میزان شیوع افسردگی اساسی در بیماران

اساسی میباشند که این میزان در بیماران با سایکوز نسبت خیلی

اسکیزوفرنی درمرحله  post psychoticبیش از  %36میباشد؛ که

باالیی را نشان میدهد .میزا ن شیوع فراوانی اختالل افسردگی اساسی

این میزان نیز از  %22تا %46متغییر است(.)6

در کل بیماران اسکیزوفرنی  %39/9بود .دربیماران درمرحله حاد یا

آمارها در مورد میزان شیوع افسردگی اساسی در اسکیزوفرنیها

سایکوزدر طبقه بندی اول این میزان  %88/1بوده است ،ودرمرحله

بسیار متفاوت است و در مقاله مستند شده این میزان طی 5سال

 Remissionاین میزان  %20/5بوده است .در مرحله Partial Remission

مطالعه و پیگیری ذکر میکند بیش از یک سوم بیماران اسکیزوفرنی

این میزان  %45/9است.

پس از تشخیص و پیگیری دارای اختالل افسردگی اساسی بودهاند

در مطالعه فراگیر انجام شده در  364بیمار اسکیزو فرنیا در دوره

(.)14

سه ماهه

شده و تحت

و بعداز

در مقاالت مختلف پاسخ دهی به درمان اختالل افسردگی حتی با

ترخیص از بیمارستان نیز میزان شیوع افسردگی حدود %19/5

وجود درمان موثر ،امری قطعی نمیباشد و این میزان در مقاالت

الی %27/5میباشد .که این میزان در بیماران اسکیزوفرنیا بعد

مختلف متغیر بوده است(.)15

از تشخیص ،درمان و ترخیص از بیمارستان در اولین پذیرش

بیماران اسکیزوفرنی به دلیل ماهیت این بیماری در معرض شدید

بیمارستانی میباشد(.)7

افسردگی حتی با انجام درمان آنتی سایکوتیک قرار دارندو جداول

در مطالعه انجام شده نیز میزان شیوع افسردگی اساسی در بیماران

فوق نشان میدهد که سایکوز عامل مهی درافزابش میزان افسردگی

اسکیزوفرنی زنان حدود  %13الی  %27میباشد(.)8

میباشد .که میزان فراوانی افسردگی در جنس زن باالتر از جنس مرد

در مطالعه فراگیر انجام شده نیز میزان شیوع افسردگی اساسی در

بود .عوامل دیگر مانند بیکاری ،تجرد ،طالق(هر چند در بیماران

بیماران اسکیزوفرنی در مرحله حاد ) %31 ،(Psychoticافسردگی

متاهل نیز آمار افسردگی باال میباشد) نیز نقش موثری داشتند

نداشتند %19 ،بیماران افسردگی ) (mildداشتند و  %31در افسردگی

از نظر پیش آگهی تقریبا یک سوم بیماران زندگی طبیعی دارند،

Stabilized

Neuroleptic therapy
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 واینکه آیا دوز داروهای آنتی دپرسانت،دقت انجام دادهاند یا خیر

یک سوم بیماران همچنان عالمت دار هستند ولی قادر به زندگی

 تا، باعث شده است،برای همه بیماران کافی بوده است یا خیر

در محیط اجتماع میباشند و یک سوم بیماران باقی مانده به شدت

دراین مطالعه مشاهده شود که افسردگی دربیماران اسکیزوفرنیا

.زمین گیر شده ونیاز به بستری در بیمارستان دارند

 در.علیرغم گرفتن داروی آنتی دپرسانت افسردگی مشاهده شود

مصرف داروهای آنتی سایکوتیک بدون همراهی با داروهای

 بیمارانی که بیش از یکماه داروی آنتی دپرسانت%31/0 مجموع

آنتی دپرسانت باعث افزایش میزان شیوع افسردگی در بیماران

%16 میگرفتند دارای افسردگی اساسی بودند که این میزان کمتر از

) میشود ؛همچنین مدت6(  میشود%12/5  تا%7/5 اسکیزوفرنیا از

.کل بیمارانی است که آنتی دپرسانت میگرفتند

مصرف داروهای آنتی دپرسانت نیز فاکتور مهمی در پاسخ دهی
 یا اینکه آیا همه بیماران دستورات دارویی را با،به درمان میباشد
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Frequency of Major Depressive Disorders in
schizophrenic patients
*Taghva A;MD1, Hajfathali AR;MD2, Rahimdar H;MD3, Mousavi SS;MD4, Jafarnedjad M;MD3

Abstract
Background: A debilitating disorder such as Schizophrenia would have a bad prognosis if it would be
mixed with Major Depressive disorder. It is obvious that treating this latter manageable problem accompanied
with better prognosis for the former disorder
Materials and Methods: 243 schizophrenic patient in the different phases of treatment (Acute, partial
remission, under control) Beck depression Inventory was done. Cut of point for assuming Major depressive
disorder was 30
Results: 80% of patients were in the ages between 17-38.17% in acute phase of disorder, 30%in partial
remission and 52% were under control. The rate of major depressive disorder in Acute phase 88%; in partial
remission group 45%and in under control group 25%.
Conclusion: The frequency of major depressive disorder in Schizophrenic patients (in different phases
of treatment) were nearly 40%.This rate was higher in women, singles, divorced, unemployed and in lower
levels of education. Major depressive disorders were lower in patients who were in under control phase till in
partial remission or acute phase.
Keywords: Frequency, Major depressive disorder, Schizophrenia

1- (*Corresponding Author)Assistant Professor, Army University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, 506 Medical Center,
Department of Psychiatry. Tel: 09123117905 Fax: (+9821) 88289722 E-mail: Drarsiataghva@irimc.org
2- General Physician, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences
3- General Physician, Army University of Medical Sciences
4- Assistant Professor, Army University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, 506 Medical Center, Department of Psychiatry

