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اعتیاد به مواد افیونی از طریق سمزدائی فوق سریع با بیهوشی عمومی
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استاد گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز
دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز
استاد گروه روانپزشکی ،مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز
تاریخ دریافت94/4/11 :

تاریخ بازبینی94/4/16 :

تاریخ پذیرش94/4/26 :

چکیده
زمینـه و هـدف :اعتیـاد بـه مـواد افیونـی بـا رواج بیماریهـای عفونـی یکی از عمـده مشـکالت بهداشـتی در جوامـع مختلـف و اضطـراب ،از عوارض
ناخوشـایند حیـن درمـان و از عوامـل عـود اسـت .هدف ایـن مطالعه تعییـن اثر تحریـک الکتریکی مسـتقیم فراجمجمهای بـر اضطراب ناشـی از درمان
اعتیـاد بـهروش سـمزدایی فوق سـریع میباشـد.
مـواد و روشهـا :ایـن مطالعـه کارآزمایـی بالینـی دو گروهـی و دوسـویه کور بـرروی  40بیمـار منتخب درمـان اعتیاد از طریق سـمزدائی فوق سـریع
اسـت .بیمـاران توسـط پژوهشـگر تحت تحریـک الکتریکی مسـتقیم فراجمجمهای قرار گرفتنـد .اضطراب پیـش از مداخله ،بالفاصله قبل از سـمزدایی و
دو مرتبه در فواصل  24سـاعت پس از آن ،توسـط همکار پژوهشـی سـنجیده شـد .اطالعات پس از جمعآوری با نرمافزار آماری  20-SPSSو اسـتفاده
از آزمـون واریانـس بـا اندازههای تکـراری تجزیـه و تحلیل گردید.
یافتهها :تمامی افراد مذکر بودند و میانگین مدت مصرف مواد در گروه مداخله  8/37±2/4و کنترل  7/37±2/2سال بود.
اضطـراب گـروه مداخلـه و گـروه کنتـرل در هـر زمان دارای تفـاوت معنـیدار اسـت ( .)p 0/008اضطراب گروه مداخله یک سـاعت پس از سـمزدایی
حـدود  90درصـد کاهـش نسـبت بـه پیـش از سـمزدایی داشتهاسـت ( )p 0/01که تا  24سـاعت بعد پایـدار بود در حالـی که برای گـروه کنترل این
کاهـش تقریبـا  25درصـد بود ( )P= 0/163و در عرض  24سـاعت بعـد افزایش یافت.
نتیجهگیری :یافتهها حاکی از تاثیر تحریک الکتریکی فراجمجمهای بر کاهش اضطراب ناشی از درمان اعتیاد و بیهوشی است.
واژههای كلیدی :تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ،اضطراب ،سمزدائی فوق سریع

مقدمه
اعتیــاد بــه مــواد افیونــی یکــی از تهدیــدات جــدی و مشــکل
عمــده ســامت عمومــی در جهــان اســت( .)1در ســالهای
اخیــر ،درمانهــای مختلــف پزشــکی در بیمارســتانها و
کلینیکهــای ســرپایی بــرای درمــان اعتیــاد بــه مــواد مخــدر

مــورد اســتفاده قــرار گرفتهاســت( .)2یکــی از روشهــای
تــرک اعتیــاد مــواد افیونــی ،روش ســمزدایی فــوق ســریع
میباشــد .ایــن درمــان کــه تحــت بیهوشــی عمومــی انجــام
میگیــرد ،فراینــد ســمزدائی را بــه چهــار تــا شــش ســاعت
کاهــش میدهــد و از ایــن رو دوره زمانــی ســندرم محرومیــت،

نویسنده مسئول :حمید میرحسینی ،دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه
تبریز ،تبریز ،ایران
پست الکترونیکMirhosseini@tabrizu.ac.ir :
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تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای بر اضطراب طی درمان

تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای بر اضطراب ...

زمانــی مصــرف و القــای اثــر ناشــی از مشــاهده آن ،آرامبخشــی
زیــادی دارنــد ،امــا بالفاصلــه پــس از پایــان نیمــه عمــر مخــدر
و بــروز عالئــم ســندرم تــرک ،میــزان اضطــراب آنهــا بهطــور
قابــل توجهــی افزایــش مییابــد( .)7تاکنــون مطالعــات متعــددی
در مــورد تاثیــر دارودرمانــی و مشــاورههای روانشناســی جهــت
کاهــش اضطــراب و عالئــم ســندرم تــرک انجــام شدهاســت(.)8
يــک روش متفــاوت و بســیار نويدبخــش در ايــن زمینــه
تحريــک الکتريکــی مغــز بــا جریــان مســتقیم میباشــد .ایــن
روش کامــا غیرتهاجمــی اســت و میتوانــد بــا اســتفاده از يــک
جريــان ضعیــف الکتريکــی ،تغییــرات موقتــی در تحريکپذيــری
مناطــق قشــری مغــزايجــاد کنــد .ویژگیهــای طراحــی آن
شــامل شــدت جریــان ،مــکان تحريــک ،انــدازه الکتــرود ،مــدت
زمــان تحريــک و قطبیــت جريــان) آنــد يــا کاتــد) ،هــر يــک
موجــب تأثیــرات متفاوتــی میشــود(.)9
تحریــک الکتریکــی قشــر پیــش پیشــانی راســت منجربــه کاهش
اضطــراب و افســردگی ،بهبــود خــواب و وســواس میشــود(.)10,11
بــا وجــود اســتداللهایی مبنــی بــر درگیــری نیمکــره راســت
بــا فرایندهــای مذکــور ،میتــوان وجــود ارتباطــی را بــا تحریــک
الکتریکــی فراجمجمــهای در ایــن ناحیــه و بهبــود وضعیــت
اضطرابــی بیمــاران تحــت درمــان اعتیــاد محتمــل دانســت.
طــی ســالهای اخیــر مطالعــهای کــه بــا هــدف کاهــش

اختــاالت رفتــاری وابســته بــه اعتیــاد در افــراد بــا ســابقه
طوالنــی مصــرف مــواد مخــدر بهدنبــال اســتفاده از تحریــک
الکتریکــی مســتقیم فراجمجمـهای انجــام شــد ،نتایــج مطلوبــی
را در برداشــت ( .)12-10همچنیــن بــا اســتفاده از ایــن روش
طــی درمــان اعتیــاد ،کاهــش چشــمگیری در اضطــراب دیــده
شدهاســت( .)13لــذا ،بــا هــدف ارتقــا کیفیــت درمــان اعتیــاد بــه
مــواد مخــدر بــر آن شــدیم تــا بــا اســتفاده از تحريــک الکتريکــی
مغــز توســط جریــان مســتقیم ،اضطــراب ناشــی از مداخــات
بیهوشــی و عالئــم ســندرم تــرک دارو در بیمــاران تحــت درمــان
ب ـهروش س ـمزدایی فــوق ســریع را مــورد آزمــون قــرار دهیــم.
مواد و روشها
ایــن مطالعــه از نــوع کار آزمایــی بالینــی دو ســوکور میباشــد
کــه طــی آن میــزان اضطــراب مشــارکت کننــدگان در زمانهای
ذکــر شــده در دو گــروه مداخلــه و کنتــرل توســط پرسشــنامه
اضطــراب بــک ارزیابــی میشــود و جزئیــات آن در شــکل 1
آمدهاســت.
نمونــه مــورد مطالعــه از بیــن بیمارانــی میباشــند کــه در نیمــه
دوم ســال  1393بــا تمایــل شــخصی جهــت درمــان اعتیــاد
بــهروش ســمزدائی فــوقســریع تحــت بیهوشــی عمومــی
بــه کلینیــک مغــز و اعصــاب و روان بهمــن یــزد مراجعــه
مینماینــد کــه پــس از آزمایشــات الزم و معاینــه توســط
روانپزشــک و متخصــص بیهوشــی در صــورت واجــد شــرایط
بــودن از نظــر معیارهــای ورود بــه مطالعــه ،در لیســت انتظــار
قــرار داده میشــوند .در ایــن مطالعــه هماننــد پژوهشهــای
مشــابه بهدلیــل احتمــال تداخــل داروهــای ضدبــارداری بــا
داروهــای مــورد اســتفاده در طی درمــان( )14و همچنیــن تقاضای
کــم بانــوان بــرای روش ســمزدایی فــوق ســریع از داوطلبیــن
ذکــور اســتفاده شــد .بــا توجــه بــه ظرفیــت پذیــرش ،پژوهشــگر
هــر هفتــه  4نفــر را بــهروش غیرتصادفــی از نــوع هدفمنــد و
غربالگــری بــا همتاســازی از نظــر نــوع مــاده مصرفــی ،ســن،
تحصیــات و مــدت زمــان اعتیــاد از لیســت انتظــار انتخــاب و
بهصــورت تصادفــی بــه دو گــروه مداخلــه و کنتــرل تخصیــص
میدهــد .حجــم نمونــه توســط فرمــول مقایســه میانگیــن دو
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بهعنــوان یــک مانــع عمــده در تــرک اعتیــاد ،در مقایســه
بــا ســایر راهکارهــای مرســوم بــه میــزان چشــمگیری تقلیــل
مییابــد .ایــن روش ،بهنــدرت خطــر جانــی بههمــراه دارد و
بهدلیــل عدمرضایــت بیمــاران از رویکردهــای دیگــر ،علیرغــم
عدموجــود مــدارک کافــی جهــت تأییــد آن( ،)3امــروزه مــورد
توجــه قــرار گرفتهاســت(.)4
عالئــم روانپزشــکی از جملــه اضطــراب پیام ـدی مهــم ،قبــل از
مداخــات بیهوشــی و شــایعترین شــکایت بیمــاران قبــل از
سـمزدایی فــوق ســریع و  ۲۴ســاعت بعــد از آن اســت .اهمیــت
ایــن عارضــه ،افزایــش احتمــال عــود و بازگشــت بیمــار بهســمت
مصــرف مجــدد اســت( .)2,5,6اضطــراب یــک حالــت هیجانــی
اســت کــه بــا تــرس و افزایــش ناگهانــی فعالیــت سیســتم عصبی
خــودکار همراهاســت( .)6افــراد معتــاد بــه مــواد مخــدر در دوره
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راه اســتعمال مــاده مصرفــی بهصــورت استنشــاقی ،اســتفاده
از آخریــن وعــده مــواد مصرفــی در شــب قبــل از ســمزدایی
فــوق ســریع ،داشــتن ســواد خوانــدن و نوشــتن ،جنســیت
مذکــر ،آگاهــی از بــروز عــوارض ناشــی از درمــان و پذیرفتــن
آن میباشــد.
معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل :ســابقه حساســیت بــه
داروهــای بیهوشــی و نالتروکســان ،ســابقه بیمارهــای قلبــی–

عروقــی ،مغــزی ،مشــکالت ریــوی و کبــدی ،ســابقه تشــنج،
وجــود اختــاالت روانپزشــکی نظیــر ســایکوز ،اختــال اضطرابــی
شــناخته ،اختــاالت خلقــی همــراه بــا اعتیــاد و یــا مصــرف
آمفتامیــن ،الــکل و آرامبخشهــا میباشــد.
تحریــک الکتریکــی :در گــروه مداخلــه ،الکتــرود آنــد در محــل
قشــر پیــش پیشــانی راســت و کاتــد در محــل قشــر پیــش
پیشــانی چــپ بــا شــدت  ۲میلیآمپــر و بــه مــدت  ۲۰دقیقــه
قــرار داده میشــود .در گــروه شــاهد الکترودهــا بــا همــان
چیدمــان وبــه مــدت زمــان گــروه آزمایــش خواهــد بــود ،بــا
ایــن تفــاوت کــه جریــان الکتریکــی پــس از  30ثانیــه قطــع
میگــردد .ایــن زمــان  30ثانی ـهای بهمنظــور بیخبــری بیمــار
از برقــراری یــا عدمبرقــراری جریــان الکتریکــی اســت .بیمــاران
طــی دو نوبــت ،ابتــدا روز قبــل از شــروع درمــان و ســپس
 24ســاعت بعــد از آن تحــت تحریــک الکتریکــی مســتقیم
فراجمجمــهای قــرار گرفتنــد .در هــر دو جلســه تحریــک
الکتریکــی توســط پژوهشــگر و ارزیابیهــا توســط همــکار
پژوهشــی انجــام میشــود .بدیــن ترتیــب بــا توجــه بهعــدم
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

 11-0بــدون عالمــت 18-12 ،خفیــف 26-19 ،متوســط-27 ،
 36شــدید و  63-37خیلــی شــدید درنظــر گرفتــه میشــود(.)15
س ـمزدایی فــوق ســریع :پیــش داروی میــدازوالم بهمقــدار 0/1
میلیگــرم بــر کیلوگــرم و داروی پروپوفــول جهــت برقــراری
بیهوشــی عمومــی بهمیــزان  1/5میلیگــرم بــر کیلوگــرم
و آتراکوریــوم  0/5میلیگــرم بــر کیلوگــرم بهعنــوان شــل
کننــده عضالنــی تزریــق شــد .پــس از لولهگــذاری داخــل
تراشــه و اتصــال بیمــار بــه ماشــین بیهوشــی ،جریــان اکســیژن
و اکســید نیتــروژن (بــه نســبت  )۵۰:۵۰بــرای مــدت  ۴ســاعت
برقــرار شــد کــه طــی ایــن مــدت بهمنظــور ادامــه بیهوشــی از
دوز نگهدارنــده پروپوفــول ( 0/2-0/4میلیگــرم بــر کیلوگــرم در
ســاعت) و آتراکوریــوم  0/25میلیگــرم بــر کیلوگــرم در هــر 30
دقیقــه) اســتفاده میگردیــد .جهــت پاکســازی گیرندههــای
مخــدر ،نالوکســان بهمیــزان  0/25میلیگــرم بــر کیلوگــرم
بهصــورت انفوزیــون وریــدی طــی  ۳ســاعت اول بیهوشــی
تجویــز شــد .در طــی ســاعت آخــر بیهوشــی تجویــز نالوکســان
قطــع شــده و بیمــار پــس از هوشــیاری کامــل بــه بخــش
مراقبتهــای ویــژه انتقــال داده میشد(شــکل شــماره)1
یافتهها
ســن ،وضعیــت تاهــل ،مــدت زمــان وابســتگی بــه مخــدر ،ســطح
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جامعــه و اســتفاده از یافتههــای مطالعــات مقدماتــی بــرروی
دو گــروه  10نفــری بــا درنظــر گرفتــن ضریــب اطمینــان 95
درصــد و تــوان آزمــون  80درصــد محاســبه گردیــد و در نهایــت
 ۴۰نفــر ( 20نفــر در هــر گــروه) وارد مطالعــه شــدند.
معیارهــای ورود بــه مطالعــه شــامل :داشــتن رضایــت بــه انجــام
مطالعــه و امضــا نمــودن رضایتنامــه کتبــی ،مطابقــت وضعیــت
جســمانی بیمــاران بــا ســطح یــک براســاس طبقهبنــدی انجمــن
بیهوشــی امریــکا  ،1اعتیــاد بــه مــواد افیونــی براســاس معیارهای
طبقــهبنــدی اختــاالت روانپزشــکی چــاپ چهــارم تجدیــد
نظــر شــده ( )DSM-IV-TRو طبــق تشــخیص روانپزشــک،

اطــاع بیمــار و پژوهشــگر از برقــراری یــا عدمبرقــراری جریــان
الکتریکــی دو ســوکور بــودن مطالعــه میســر گردیــد.
ارزیابیهــا :نمــره اضطــراب در چهــار زمــان شــامل پیــش از
هرگونــه مداخلــه ،بالفاصلــه قبــل از س ـمزدایی و دو مرتبــه در
فواصــل  24ســاعت پــس از آن از طریــق پرسشــنامه اضطــراب
بــک ســنجیده شــد .پرسشــنامه اضطــراب بــک ،شــامل 21
نشــانه و عالمــت در مــورد اضطــراب اســت کــه در ســال 1988
توســط بــک طراحــی شدهاســت .آزمودنــی یکــی از  4گزینـهای
را کــه بیانگــر اضطــراب اســت بهصــورت هرگــز ،خفیــف،
متوســط و شــدید انتخــاب میکنــد .نمــره کل ایــن پرسشــنامه
در دامنــه  0تــا  63قــرار میگیــرد .ایــن مقیــاس در جمعیــت
ایرانــی دارای روائــی ( ،)r=0/72اعتبــار ( )r=0/83و همســانی
درونــی ( )α=0/92میباشــد و براســاس تقســیمبندی کاویانــی:

تاثیر تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای بر اضطراب ...

جــدول شــماره  1بــه مقایســه میانگیــن اضطــراب در گــروه
مداخلــه و کنتــرل میپــردازد .همانطــور کــه در جــدول
مالحظــه میشــود ،در ارزیابــی نمــره اضطــراب قبــل از هرگونــه
مداخلــه در گروههــای مطالعــه تفــاوت معنــیداری مشــاهده
نمیشــود .در ارزیابــی قبــل از س ـمزدایی فــوق ســریع ،میــزان
اضطــراب در گــروه مداخلــه در مقایســه بــا گــروه کنتــرل بیشــتر
بــود ،امــا از نظــر آمــاری تفــاوت معنـیداری مشــاهده نشــد .در
ارزیابیهــای بعــدی میــزان اضطــراب در فواصــل زمانــی  1و 24
ســاعت پــس از درمــان در گــروه مداخلــه کمتــر بــود بهگونـهای
کــه در فاصلــه زمانــی یــک ســاعت پــس از س ـمزدایی تفــاوت
در دو گــروه از نظــر آمــاری معن ـیدار نبــود امــا در فاصلــه 24
ســاعت بعــد ،معنــیدار محاســبه شــد .در مطالعــات مشــابه
حداکثــر میــزان اضطــراب بهترتیــب  1و  24ســاعت پــس از
درمــان ،محاســبه شدهاســت(نمودار و جــدول .)1
بهمنظــور بررســی تفــاوت میانگیــن اضطــراب در هــر مرحلــه از
مداخلــه ،مقادیــر میانگیــن اضطــراب در ابتــدا و انتهای هــر دوره
از مداخلــه بــا اســتفاده از آزمــون تــی زوجــی مقایســه شــده
اســت .در گــروه مداخلــه تفــاوت میانگیــن اضطــراب پیــش از
مداخلــه و پیــش از ســمزدایی معنــیدار نیســت .امــا یــک
ســاعت پــس از ســمزدایی بــا  88درصــد کاهــش ،معنــیدار

میباشــد و تــا  24ســاعت بعــد ثابــت مانــده اســت (جــدول .)2
بــرای گــروه کنتــرل تفــاوت میانگیــن اضطــراب پیــش از
مداخلــه و پیــش از سـمزدایی معنـیدار اســت و در ایــن مرحلــه
تقریبــا  47درصــد کاهــش یافتــه اســت .امــا یــک ســاعت پــس
از ســمزدایی تغییــری در میانگیــن اضطــراب گــروه کتنــرل
نســبت بــه پیــش از س ـمزدایی حاصــل نشدهاســت .در نهایــت
 24ســاعت پــس از ســمزدایی 25 ،درصــد افزایــش در میــزان
اضطــراب ایــن گــروه مشــاهده میشــود .
بدیــن ترتیــب بــا مقایســه دو گروه،تحریــک الکتریکــی مســتقیم
فراجمجمـهای ،بــر میــزان اضطــراب گــروه مداخلــه تاثیــر قابــل
مالحظــهای داشتهاســت.
بحث
مــا در مطالعــه حاضــر بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه اســتفاده از
تحریــک الکتریکــی مســتقیم فراجمجمـهای ،تاثیــر چشــمگیری
در کنتــرل اضطــراب بیمــاران در بــازه زمانــی یــک ســاعت پــس
از س ـمزدایی دارد و ایــن اثــر تــا زمــان ترخیــص بیمــار یعنــی
بهمــدت  24ســاعت نســبتا پایــدار میباشــد و عارضــهای جــز
ســوزش مختصــر وقابــل تحمــل ناحیــه تحریــک در 5بیمــار
(3نفــر گــروه مداخلــه و 2نفــر کنتــرل) مشــاهده نگردیــد.
نتایــج پژوهشهــای مشــابهی کــه جهــت کنتــرل اضطــراب از
تحریــک الکتریکــی جمجمههــای اســتفاده نمودهانــد حاکــی
از تاثیــر کاهشــی ایــن روش بــر اضطــراب ناشــی از تــرک
(-16
مــواد ،اضطــراب منتشــر و تــرس از آزمــون ریاضــی اســت
 .)18بهنظــر میرســد تاثیــر مزبــور ناشــی از مداخلــه در نواحــی
پیــش پیشــانی و ســینگولیت قدامــی اســت کــه در عــدم ثبــات
هیجانــی افــراد معتــاد نقــش دارد(.)19
مطالعات در انسـان و حیوان نشـان دادهاسـت که تحریک نواحی
پیـش پیشـانی بـا جریـان خفیـف الکتریکـی ،بهواسـطه فعـال
کـردن گیرندههـای درد اپیوئیدی ( )µکه در مشـکالت اضطرابی
و دردهـای پایـدار نقش دارد باعث افزایـش فعالیت دوپامینرزیک
و یـا تغییـر در انتقـال عصبـی گلوتاماترژیـک شـده و بر سیسـتم
پـاداش کـه در اعتیاد درگیر اسـت ،تاثیـر مثبت میگـذارد(.)22-20
از سـوی دیگـر بسـیاری از مطالعات روش سـمزدایی فوق سـریع
فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد ،دوره  ،6شماره  ،1پاییز 1394
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تحصیــات و نحــوه مصــرف مخــدر در گروههــای مطالعــه از
لحــاظ آمــاری تفــاوت معنــیداری نداشــتند و دو گــروه از
دیــدگاه آمــاری قابــل ارزیابــی میباشــند.
بهمنظــور مقایســه میانگیــن اضطــراب در انتهــای دو دوره
مداخلــه ،از آزمــون آنالیــز واریانــس بــا اندازههــای تکــراری
اســتفاده شــد .در صــورت معنــیدار بــودن ،نتیجــه حاصــل از
آزمــون آنالیــز واریانــس بــا اندازههــای تکــراری ،بهمنظــور
انجــام مقایس ـههای دوتایــی آزمــون تــی زوجــی ب ـهکار رفــت.
هــم چنیــن بهمنظــور مقایســه میانگیــن اضطــراب در گــروه
مداخلــه و کنتــرل آزمــون تــی مســتقل بهعمــل آمــد.
نتایــج آنالیــز واریانــس اندازههــای تکــراری بیانگــر معنــیدار
بــودن تفــاوت میانگیــن اضطــراب دو گــروه در طــول مراحــل
مداخلــه اســت (.)p=0/008
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anxiety due to pre-anesthesia and withdrawal syndromes during UROD.
Keywords: TDCS, Anxiety, UROD
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شکل شماره :1زمانهای تحریک الکتریکی و ارزیابی اضطراب طی درمان اعتیاد بهروش سمزدایی فوقسریع
پیشآزمون=  ،PREمداخله یا پالسیبو= ،Mارزیابیها= T
١٣
مقایسه میانگین اضطراب دو گروه مداخله و کنترل
جدول :1نتایج آزمون تی مستقل بهنظور

کنترل

مداخله

عدد پی

پیش از مداخله

0/75

0/8

0/87

پیش از سمزدایی

0/4

1/45

0/05

یک ساعت پس از سمزدایی

0/3

0/51

0/82

 24ساعت پس از سمزدایی

0/55

0/1

0/021

میانگین اضطراب در مراحل مختلف

0/5

0/625

0/593

جدول :2نتایج آزمون تی زوجی بهمنظور مقایسه میانگین اضطراب در ابتدا و انتهای هر مداخله دو گروه مداخله و کنترل
کنترل

مداخله

درصد تغییرات

درصد تغییرات

عدد پی

81/25

0/015

پیش از سمزدایی

-25

-89/65

0/163

ک ساعت پس از سمزدایی
ی 

25

-33/33

0/021

 24ساعت پس از سمزدایی
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همانگونـه کـه در نمـودار شـماره  1مشـاهده میشـود ،تنها قبل
را جهـت تـرک مـواد مخدر مقبـول و مناسـب دیدهاند امـا تداوم
از سـمزدایی ،میـزان اضطـراب گـروه مداخلـه افزایـش نشـان
عالئـم ناشـی از محرومیـت مـواد و اضطراب خصوصـا در روزهای
میدهـد کـه تفـاوت معنـیداری با گـروه کنترل نـدارد و احتماال
اولیـه پـس از درمان بـرای مددجویان ناخوشـایند و نگران کننده
ﻧﻤﻮدار :1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺿﻄﺮاب دو ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
بهدلیـل تفاوتهـای فـردی و ویژگیهـای شـخصیتی اسـت امـا
بودهاسـت( .)2,23در مطالعـات بومـی کـه روش سـمزدایی فـوق
بـا گذشـت زمان برخلاف مطالعات مشـابه( )2میـزان اضطراب در
سـریع بـرای درمان تـرک اعتیاد به مـواد مخدر بهکار رفتهاسـت،
١٥ایـن گـروه سـیر کاملا نزولـی دارد کـه میتوانـد مطابق بـا آنچه
اضطـراب بیشـترین شـکایت بیمـار قبـل از انجـام بیهوشـی
در پیشـینه وجـود دارد ناشـی از اثـر تجمعـی حاصـل از تکـرار
ودورههـای زمانـی یکسـاعت و  24سـاعت پس از درمـان عنوان
()24
جلسـات تحریـک الکتریکـی فراجمجمـهای باشـد  .بنابرایـن
شد هاست (.)2,6
رغبـت بیشـتر مددجویـان جهت درمـان و کاهش معنـیدار عود
براسـاس جسـتجوهای مـا تاکنون در مـورد اسـتفاده از مداخالت
اعتیـاد در طوالنـی مـدت بهدلیـل تقلیـل مشـکالت ناشـی از آن
غیـر دارویـی بهمنظـور کنتـرل اضطـراب قبـل از بیهوشـی و
دور از انتظـار نیسـت.
سـمزدایی فوقسـریع ،شـواهدی در دسترس نیسـت اما برخالف
جـدول شـماره  ،2بیانگـر کاهـش میـزان اضطـراب گـروه کنترل
مطالعـات انجـام شـده در ایـن زمینـه ،هیچگونـه پیشدارویی در
در نتیجـه اثـر پالسـبو در مراحـل اولیـه درمـان اسـت کـه در
پژوهـش جـاری مـورد اسـتفاده قرار نگرفـت و لذا تصور میشـود
()25
مطالعـات مشـابه نیـز گـزارش گردیده و نسـبت به قبـل از آن
تحریـک الکتریکـی فراجمجمـهای در دوره قبـل و هنـگام بـروز
معنـیدار نیسـت( .)P=0/163نتیجـه مذکـور بـا گذشـت زمان از
عالئـم سـندرم تـرک پـس از سـمزدایی بـا تحریـک قشـر پیش
بیـن مـیرود .بنابرایـن تاثیـر تحریـک الکتریکـی فراجمجمـهای
پیشـانی و افزایـش میـزان دوپامیـن اثـرات بهبـود عالئـم ناشـی
بـر کاهـش اضطـراب یـک اثـر واقعـی تلقی میگـردد و بـا توجه
از محرومیـت مـواد و ضداضطرابـی خـود را بـروز میدهـد.
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نتیجهگیری
نتایـج ایـن مطالعـه از کاربـرد تحریـک الکتریکـی مسـتقیم
فراجمجمـهای در ازای اسـتفاده از داروهـای کمکـی بهمنظـور
کاهـش اضطـراب قبل از بیهوشـی و نیـز اضطراب ناشـی از ترک
مـواد افیونـی بـهروش سـمزدایی فـوق سـریع حمایـت میکنـد.
پیشنهادات
مطالعاتـی گسـتردهتر بـا افزایش تعداد جلسـات درمانـی در این
زمینه پیشـنهاد میشـود.
محدودیتهای مطالعه
از محدودیتهـای مطالعـه میتـوان بهعـدم آشـنایی بسـیاری از

تشکر و قدردانی
ایـن مطالعـه برگرفتـه از رسـاله دکترای تخصصی در رشـته علوم
اعصـاب شـناختی میباشـد کـه پـس از تاییـد کمیته اخلاق در
پژوهش معاونت تحقیقات و فنآوری دانشـگاه علوم پزشـکی یزد
بـا شـماره /17/3050د مـورخ  93/12/18در بنـد دو نوزدهمیـن
نشسـت شـورای تحصیلات تکمیلـی دانشـکده علـوم تربیتـی و
روانشناسـی دانشـگاه تبریـز مـورد تاییـد و تصویـب قـرار گرفتـه
و بـا شـماره  IRCT2015022821273N1در مرکـز کارآزمایـی
بالینـی ایـران بـه ثبـت رسیدهاسـت .پژوهـش حاضـر هیچگونـه
حمایـت مالـی را در بـر نداشتهاسـت .نویسـنده مسـئول مقاله بر
خـود الزم میدانـد تـا از همـکاری بیدریـغ جنـاب آقـای دکتـر
ابوالفضل ابریشـمی متخصص بیهوشـی شـاغل در دانشـگاه علوم
پزشـکی شـهید صدوقـی یـزد تشـکر و قدردانی بهعمـل آورد.
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بـه اینکـه حیـن درمـان اعتیـاد ،یکـی از مولفههای مهم سـندرم
محرومیـت بـروز اضطـراب میباشـد( )2میتـوان نتیجهگیـری
نمـود کـه بـا کاربـرد ایـن روش احتمـال تخفیـف شـدت عالیـم
سـندرم تـرک نیـز وجـود دارد و ایـن اثـر میتوانـد باعـث بهبود
نتیجـه درمـان اعتیـاد بـهروش سـمزدایی فوقسـریع گـردد.

بیمـاران و متخصصیـن و نیـز رایـج نبودن چنین شـیوه درمانی و
در نتیجـه کمبـود اقبـال عمومی نسـبت به این نوع درمان اشـاره
نمـود .همچنیـن ،بـا توجـه بهعـدم وجـود حمایـت مالـی تعـداد
معـدودی افـراد در ایـن مطالعه شـرکت داده شـدهاند.
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Abstract
Aims and Background: Opiate addiction, is one of the most prominent health problem in diverse communities
which may lead to anxiety during treatment and relapse. This study investigates the efficacy of transcranial
direct current stimulation (TDCS) on anxiety during treatment of opiate addiction via the ultra rapid opioid
detoxification approach (UROD).
Methods and materials: It is a randomized, double blind controlled survey which was conducted on forty
scheduled subjects for UROD. TDCS was applied at 24 hour intervals for two sessions by the researcher. The
anxiety scores were recorded before the intervention, immediately before UROD, and 24 hours afterwards using
Beck questionnaire. Data were analyzed via repeated measure ANOVA using SPSS software.
Findings: All the participants were male with mean drug abuse duration of 8.37 ±2.4 and 7.37 ± 2.4 years in
intervention and control groups, respectively. According to statistical analysis, anxiety was less in the intervention
group and the difference was significant at all time intervals (P-value≤0.008). We observed about 90% decline
for anxiety in intervention group one hour after UROD (p-value≤ 0.01) while it was about 25%for control group
(P-value=0.163) and it increased in the control group within 24 hours.
Conclusions: Generally speaking, TDCS is an effective approach to alleviate anxiety due to pre-anesthesia and
withdrawal syndromes during UROD.
Keywords: TDCS, Anxiety, UROD
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