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متعاقب درمان بهروش سمزدائی فوق سریع مواد افیونی
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 .1دانشیار گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز
 .2استاد گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز
 .3استاد گروه روانپزشکی ،مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری ،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 .4دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز
تاریخ دریافت94/6/17 :

تاریخ بازبینی94/6/30 :

تاریخ پذیرش94/7/4 :

چکیده
زمینـه و هـدف :اصطلاح افیـون ،اشـاره بـر مـواد طبیعی و صناعـی دارد کـه فعالیتی شـبیه مرفیـن دارند .مـواد افیونی آثـار مضعف سیسـتم عصبی
مرکـزی و ضـددرد داشـته و بهدلیـل ایجـاد لـذت و سرخوشـی ،متعاقب درمان نیز ممکن اسـت منجربـه تکرار مصرف توسـط فرد معتادشـوند .هدف از
ایـن مطالعـه بررسـی رابطـه عـود مصرف مـواد و تحریـک الکتریکی غیرتهاجمـی مغزی بهدنبـال درمان اعتیاد بهروش سـمزدایی فوق سـریع میباشـد.
مـواد و روشهـا :ایـن مطالعـه یـک کارآزمایی بالینـی دو گروهی و دوسـویه کور اسـت که بـرروی  40بیمار منتخب درمـان اعتیاد از طریق سـمزدائی
فـوق سـریع انجـام شـد .بیماران طی سـه نوبت تحـت تحریک الکتریکی مسـتقیم فراجمجمهای قـرار گرفتند .عود اعتیاد در سـه زمان شـامل دو هفته،
یـک و سـه مـاه پـس از سـم-زدایی بـا انجـام آزمایش نواری اعتیاد و مصاحبه روانپزشـک بررسـی شـد .اطالعـات پس از جمـعآوری با نرمافـزار آماری
 SPSS20و اسـتفاده از مدل رگرسـیون لجسـتیک ترتیبی با انتخاب گروه درمانی بهعنوان متغیر پیشـگو بههمراه سـایر متغیرها تجزیه و تحلیل گردید.
یافتههـا :تمامـی افـراد مذکـر و میانگیـن سـنی گـروه مداخلـه  25±2/ 11و کنتـرل  26±1/71سـال بود .گرچـه مداخلـه در کوتاهمدت مفیـد بهنظر
میرسـید و میـزان عـود طـی دو هفتـه اول کمتـر بـود امـا نهایتـا اختالف میـزان عود گروههـا معنـیدار نبـود( )p=0/931و در میـان سـایر عوامل تنها
وضعیت تاهـل موثر اسـت()p>0/05
نتیجهگیـری :یافتههـا حاکـی از عـدم تاثیـر طوالنـی مـدت تحریـک الکتریکـی فراجمجمـهای بـر عود اعتیـاد پـس از درمان بـهروش سـمزدائی فوق
سـریع است.
واژههای كلیدی :تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمهای ،عود اعتیاد ،اعتیاد به مواد مخدر

مقدمه
اعتیـاد به مـواد افیونی یکی از مشـکالت عمده سلامت عمومی در
جهان اسـت کـه میتواند عوارض بسـیار ناخوشـایندی نظیر انتقال
بیماریهـای خطرنـاک ،فقـر و از هم گسـیختگی خانـواده ،افزایش
احتمـال حوادث ناشـی از رانندگـی ،رواج رفتارهای غیرقانونی (مثل

دزدی و فحشـا) بهمنظـور تهیـه مـواد و نیز مرگ ناشـی از اسـتفاده
بیـش از حـد را در پی داشـته باشـد( .)1,2مواد مذکور و مشـتقات آن
در ایـران بهمنظـور اهـداف تفریحـی ،داروئی و درمانی سـالها مورد
اسـتفاده قـرار میگرفتهانـد( .)3یکـی از معضلات عمـده پیـشروی
درمـان اعتیـاد ،مصـرف دوباره مواد توسـط بسـیاری از افـراد درمان

نویسنده مسئول :حمید میرحسینی ،دانشجوی دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه تبریز
پست الکترونیکmirhosseini@tabrizu.ac.ir :
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تعیین ارتباط عود اعتیاد با تحریک الکتریکی غیرتهاجمی مغز،

تعیین ارتباط عود اعتیاد با تحریک الکتریکی غیرتهاجمی مغز... ،

کمـک بهکاهـش عـود در ایـن روش بـا عوارضـی چون مسـمومیت
ناشـی از مصـرف مجدد مـواد و حتی مرگ همراه بوده اسـت( .)8يک
روش متفـاوت و بسـیار نويـد بخش دیگر تحريـک الکتريکی مغز با
جریان مسـتقیم میباشـد کـه کاملا غیرتهاجمی اسـت و میتواند
بـا اسـتفاده از يـک جريان ضعیـف الکتريکـی ،تغییـرات موقتی در
تحريکپذيری مناطق قشـری مغز ايجاد کنـد( .)9تحریک الکتریکی
فراجمجمـهای در تـرک اعتیاد سـیگار ،الکل و مـواد افیونی به کرات
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتهاسـت( .)10,11داروهای محرک در سیسـتم
پـاداش از طریـق آزادسـازی دوپامیـن یـا ممانعـت از باز جـذب آن
در پایانه پیش سیناپسـی ،مسـتقیماً سـطح دوپامین خارج سـلولی
را افزایـش میدهنـد امـا برخـی مـواد هـم (مثـل نیکوتیـن ،الکل و
حشـیش) بـا تأثیـر بـر نورونهای حـاوی گامـا امینوبوتریک اسـید
یـا گلوتامـات باعـث افزایش انتقـال دوپامنیرژیکی در مدار سیسـتم
پـاداش میشـوند و ایـن وقایـع مطابـق بـا همـان اثراتـی اسـت که

در اسـتفاده از تحریک جریان مسـتقیم از طریق جمجمه مشـاهده
میگردد .همچنین تنظیم رهاسـازی دوپامین در هسـته اکومبنس
توسـط قشـر پیش پیشـانی و در نتیجه کنترل پاسـخ بـه محرکات
برانگیزنـده صـورت میپذیـرد( )12,13لذا ،ارتبـاط مداخالت الکتریکی
بـرروی ایـن بخـش ازمغزبـا تمایـل بهمصـرف مـواد قابـل تبییـن
میباشـد .در معتادیـن بهمـواد مخـدر بالفاصلـه پس از پایـان نیمه
عمـر مخدر و بروز عالئم سـندرم ترک ،میزان اضطـراب بهطور قابل
توجهـی افزایـش مییابد که از عوامل مهم عود بهشـمار مـیرود(.)14
در ترکیـب تحریک الکتریکی فراجمجمهای وسـمزدائی فوق سـریع
حتـی بـدون تجویـز پیـش دارو ،اضطراب یک سـاعت پـس از عمل
حـدود  %90کاهش داشـته و تا  24سـاعت بعد نیز پایدار اسـت(.)15
بـا توجـه به آنچه بیان شـد ،این مطالعه برای نخسـتین بار با تلفیق
دو روش مذکـور ،بهدنبـال یافتـن راهـکاری جهـت کاهـش عـود و
موفقیـت بیشـتر در رونـد درمـان اعتیـاد بـهروش سـمزدائی فـوق
سـریع با بیهوشـی عمومی اسـت.
مواد و روشها
ایـن مطالعـه از نـوع کارآزمایـی بالینـی دوسـوکور میباشـد کـه
طـی آن میـزان عـود اعتیـاد دو گروه مداخلـه و کنترل (شـم) در
زمانهـای دوهفته ،یک و سـه مـاه پس از درمان توسـط مصاحبه
و آزمایـش نـواری اعتیـاد ارزیابی میشـود.
حجم نمونه توسـط فرمول مقایسـه میانگین دو جامعه و اسـتفاده
از یافتههـای مطالعـات مقدماتـی بـر روی دو گـروه  10نفـری بـا
در نظـر گرفتـن ضریـب اطمینـان  %95و تـوان آزمـون  %80و با
درنظـر گرفتـن متغیرهـای وابسـته محاسـبه گردیـد و در نهایـت
براسـاس آنچـه در فرمـول زیر مشـاهده میگـردد ،تعـداد  ۴۰نفر
( 20نفـر در هـر گـروه) وارد مطالعه شـدند.
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شـده میباشـد کـه عوامـل بسـیار متعـددی در آن نقـش دارنـد(.)4
در سـالهای اخیـر ،درمانهـای مختلف پزشـکی در بیمارسـتانها
و کلینیکهـای سـرپایی بـرای درمـان اعتیـاد بهمـواد افیونـی و
پیشـگری از عـود آن مـورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت اما تـداوم اثر
درمانـی هیچکـدام از روشهـای درمـان اعتیـاد روشـن نیسـت(.)3,5
یکـی از درمانهـای رایج اسـتفاده از متادون اسـت .این نـوع درمان
مشـکل اعتیـاد بـه مـواد افیونـی را حل نمیکنـد بلکـه میتواند به
اصالح سلامت عمومـی ،تداوم درمـان و کاهش خطـر بیماریهای
واگیـر مثـل ایـدز و هپاتیـت کمـک نمایـد( .)6از روشهـای دیگـر
تـرک اعتیـاد مـواد افیونـی ،روش سـمزدایی فوق سـریع میباشـد.
ایـن روش بـا ایجـاد محرومیـت حـاد توسـط تجویـز مقادیـر باالی
آنتاگونیسـتهای مـواد افیونـی که تحت بیهوشـی عمومـی صورت
میگیـرد بـا اشـغال گیرندههـای مربوطه ،مصـرف موادمخـدر را بال
اثـر و فراینـد سـمزدائی را به چهار تا شـش سـاعت کاهش میدهد
و از ایـن رو دوره زمانـی سـندرم محرومیت ،بهعنوان یک مانع عمده
در تـرک اعتیـاد ،در مقایسـه بـا سـایر روشهـای مرسـوم بهمیـزان
چشـمگیری تقلیـل مییابـد .روش مذکـور بهدلیـل عدمرضایـت
بیمـاران از رویکردهـای دیگـر ،امروزه مـورد توجه قرار گرفته اسـت
امـا تجویـز داروهـای موثر بر سیسـتم اعصـاب جهت پیشـگیری از
عـود اجتنابناپذیر اسـت( .)7-5اسـتفاده از داروی نالتروکسـان جهت
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محمدعلی نظری و همکاران

از بـروز عـوارض ناشـی از درمـان و پذیرفتن آن میباشـد.
معیارهــای خــروج از مطالعــه شــامل :ســابقه بــروز عارضــه در
مصــرف پروپوفــول و نالتروکســان ،ســابقه بیماریهــای قلبــی–

جدول  .1اطالعات دموگرافیک گروه های مطالعه
گروه کنترل

گروه مداخله

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

متاهل

)47/5( 19

)42/5( 17

مجرد

)2/5( 1

)7/5( 3

زیر دیپلم

)37/5(15

)37/5(15

کارشناس

)10/0(4

)12/5(5

باالتر از کارشناسی

)2/5( 1

)0( 0

استنشاقی

)27/5( 11

)30/0( 12

خوراکی

)15/0( 6

)17/5( 7

ترکیبی

)7/5( 3

)2/5( 1

زیر  5سال

)17/5( 7

)20/0( 8

 10-5سال

)15/0( 6

)17/5( 7

باالی  10سال

)17/5( 7

)12/5( 5

وضعیت دموگرافیک
وضعیت تاهل

میزان تحصیالت

روش مصرف

طول مدت مصرف

انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

P

0/29

0/57

0/57

0/78
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فرمول مقایسه میانگینها
نمونههـا از بیـن بیمارانـی میباشـند کـه در نیمـه دوم سـال
1393بـا تمایل شـخصی جهـت درمـان اعتیاد بهروش سـمزدائی
فوقسـریع تحـت بیهوشـی عمومـی به کلینیـک مغـز و اعصاب و
روان بهمـن یـزد مراجعـه مینمایند کـه پس از آزمایشـات الزم و
معاینه توسـط روانپزشـک و متخصص بیهوشـی در صورت واجد
شـرایط بـودن از نظـر معیارهـای ورود بهمطالعه ،بهمنظـور ارجاع
بـه بخـش مربوطـه در بیمارسـتان شـهید بهشـتی تفـت وابسـته
بـه دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید صدوقی یـزد در لیسـت انتظار
قـرارداده میشـوند .در ایـن مطالعـه هماننـد پژوهشهای مشـابه
بهدلیـل احتمـال تداخـل داروهـای ضدبـارداری با داروهـای مورد
اسـتفاده در طـی درمـان( )16و همچنیـن تقاضای کم بانـوان برای
روش سـمزدائی فوقسـریع از داوطلبیـن ذکـور اسـتفاده شـد .بـا
توجـه بـه ظرفیـت پذیرش ،پژوهشـگر هـر هفته  4نفـر را بهروش
غیرتصادفـی از نـوع هدفمند و غربالگری با همتاسـازی از نظر نوع

و مقـدار مـاده مصرفـی ،سـن ،تحصیالت و مـدت زمـان اعتیاد از
لیسـت انتظـار انتخـاب و بهصـورت تصادفی به دو گـروه مداخله و
کنتـرل تخصیـص میدهد.
معیارهای ورود به مطالعه شـامل :داشـتن رضایـت به انجام مطالعه
و امضـا نمـودن رضایتنامـه کتبـی ،مطابقـت وضعیـت جسـمانی
بیماران با سـطح یک براسـاس سیسـتم نمرهدهی انجمن بیهوشی
آمریـکا ،اعتیـاد به یکی از  4نوع مواد افیونی شـامل تریاک ،شـیره،
مخلـوط تریـاک و شـیره و هروئین ،براسـاس معیارهای طبقهبندی
اختلاالت روانپزشـکی چـاپ چهـارم تجدیـد نظـر شـده و طبـق
تشـخیص روانپزشـک ،راه اسـتعمال مـاده مصرفـی بهصـورت
استنشـاقی ،اسـتفاده از آخرین وعـده مواد مصرفی در شـب قبل از
سـمزدائی ،داشـتن سواد خواندن و نوشـتن ،جنسیت مذکر ،آگاهی
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عروقــی ،مغــزی ،مشــکالت ریــوی و کبــدی ،ســابقه تشــنج،
وجــود اختــاالت روان-پزشــکی نظیــر ســایکوز ،اختــال اضطرابی
شــناخته ،اختــاالت خلقــی و همــراه بــا اعتیــاد و یــا مصــرف
آمفتامیــن ،الــکل و آرامبخشهــا میباشــد.
تحریـک الکتریکـی :در گـروه مداخلـه ،الکترود آند در محل قشـر
پیـش پیشـانی راسـت و کاتـد در محل قشـر پیش پیشـانی چپ
بـا شـدت  ۲میلیآمپـر و بهمـدت  ۲۰دقیقـه قـرار داده میشـود.
در گـروه کنتـرل الکترودهـا بـا همـان چیدمـان و بهمـدت زمـان
گـروه آزمایـش خواهـد بـود ،با ایـن تفاوت کـه جریـان الکتریکی
پـس از  30ثانیـه قطـع میگردد .ایـن زمان  30ثانیـهای بهمنظور
بیخبـری بیمـار از برقـراری یـا عـد م برقـراری جریـان الکتریکی
اسـت .بیمـاران طـی سـه نوبـت ،ابتـدا روز قبـل از شـروع درمان
و سـپس در دورههـای زمانـی  24و  48سـاعت بعـد از آن تحـت
تحریـک الکتریکـی مسـتقیم فراجمجمهای قـرار گرفتنـد .در هر
سـه جلسـه اجرای تحریک الکتریکی توسط پژوهشـگر وارزیابیها
توسـط همـکار پژوهشـی انجـام میشـود .بدیـن ترتیب بـا توجه

بهعـدم اطلاع بیمـار و پژوهشـگر از برقـراری یـا عـدم برقـراری
جریـان الکتریکـی دوسـوکور بـودن مطالعه میسـر گردید.
ارزیابیهـا :از آنجـا کـه مفهـوم عد م عـود اعتیاد ،حداقـل دو هفته
اسـتفاده نکـردن از مـواد مخدر میباشـد( ،)17ابتدا قبـل از هرگونه
مداخلـه ،مصاحبـه و آزمایـش انجـام شـد .بهمنظـور تعییـن عود
اعتیـاد ،طبـق توافق قبلی مبنـی براینکه چنانچه افـراد در تمامی
مراحـل ارزیابـی حضور یابنـد بهمدت  3ماه تحـت خدمات رایگان
پزشـکی مرکـز مغـز واعصـاب و روان بهمـن یـزد قـرار خواهنـد
گرفـت ،در زمانهـای مـورد نظـر جهـت مصاحبـه (خودگزارشـی
و مشـاهده) توسـط روانپزشـک مربوطـه و انجـام آزمایـش نواری
اعتیـاد از مشـارکت کنندگان دعـوت بهعمل آمـد .آزمایش نواری
ادرار رایجتریـن آزمایـش تشـخیص اعتیـاد اسـت که پایـداری در
درمـان و یـا عود اعتیـاد را با وجود مـواد ،داروها یـا متابولیتهای
آنهـا در ادرار (بهصـورت منفـی یـا مثبـت) تایید میکنـد(.)18
ســم زدایــی فــوق ســریع :پیــش داروی میــدازوالم بــه مقــدار
 0/1میلیگــرم بــر کیلوگــرم و داروی پروپوفــول جهــت
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جدول .2نتایج آزمون معناداری ضرایب رگرسیونی به روش رگرسیون لجستیک ترتیبی

عود اعتیاد

1 /268

0/368

قبل از یک هفته

1 /253

0/408

قبل از یک ماه

13/36

0/407

کنترل

2/116

0/931

مداخله

.

.

متاهل

1/149616

0/047599

گروه درمان

وضعیت تاهل

مجرد

جدول .3نسبت عود اعتیاد به تفکیک وضعیت تاهل
قبل از دوهفته

قبل از یک ماه

قبل از سه ماه

عدم عود

متاهل

3/3

10

6/7

80

مجرد

50

25

0

25

برقــراری بیهوشــی عمومــی بهمیــزان  1/5میلیگــرم بــر
کیلوگــرم و آتراکوریــوم  0/5میلیگــرم بــر کیلوگــرم بهعنــوان
شــل کننــده عضالنــی تزریــق شــد .داروهــای یــاد شــده در
داخــل کشــور تولیــد میشــوند .پروپوفــل محصــول شــرکت
بهســتان ،آتراکوریــوم و میــدازوالم از کاســپین و نالوکســان
ســاخت داروپخــش اســت .پــس از لولهگــذاری داخــل تراشــه
واتصــال بیمــار بــه ماشــین بیهوشــی ،جریــان اکســیژن و
اکســید نیتــروژن (بــه نســبت  )۵۰:۵۰بــرای مــدت  ۴ســاعت
برقــرار شــدکه طــی ایــن مــدت بهمنظــور ادامــه بیهوشــی از
دوز نگهدارنــده پروپوفــول ( 0/2-0/4میلیگــرم بــر کیلوگــرم
درســاعت) و آتراکوریــوم  0/25میلیگــرم بــر کیلوگــرم در
هــر  30دقیقــه) اســتفاده میگردیــد .جهــت پاکســازی
گیرندههــای مخــدر ،نالوکســان بهمیــزان  0/25میلیگــرم
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

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 ب ـه
بخــش مراقبتهــای ویــژه انتقــال داده میشــد.
ایــن پژوهــش بهغیــر از ســوزش مختصــر و قابــل تحمــل ناحیــه
تحریــک در  5بیمــار (3نفــر گــروه مداخلــه و 2نفــر کنتــرل)،
هیچگونــه عارضــه ای را در بــر نداشــت و حتــی عــوارض ناشــی
از بیهوشــی هــم کــه در مطالعــات مشــابه گــزارش شــده(،)17
مشــاهده نگردیــد کــه میتوانــد بهدلیــل انتخــاب رده ســنی
جوانتــر و عــدم وجــود بیمــاری جســمی همــراه باشــد.
یافتهها
اطالعــات دموگرافیــک بیمــاران شــامل ســن ،وضعیــت تاهــل،
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آستانه

پارامتر

انحراف استاندارد

مقدارمعناداری

تعیین ارتباط عود اعتیاد با تحریک الکتریکی غیرتهاجمی مغز... ،

آن در دو گــروه طــی مراحــل پــس از درمــان معنــادار نیســت
(.)x 2 =1/531،p =0/664
میــزان عــود اعتیــاد طــی دوهفتــه اول پــس از درمــان در گــروه
کنتــرل بیشــتربوده ( 11/1در مقابــل 6/2درصــد) کــه در بــازه
زمانــی دو هفتــه تــا یکمــاه پــس از درمــان ســیر متضــادی را
داشــته و بــه  5/6درصــد در گــروه کنتــرل و  18/8درصــد بــرای
گــروه مداخلــه میرســد .در ایــن دوره زمانــی میــزان کلــی
عــود از همــه مراحــل بیشــتر روی دادهاســت.
در فاصلــه زمانــی یــک تــا ســه مــاه پــس از درمــان ،میــزان
عــود اعتیــاد در هــر دو گــروه مســاوی و بهمیــزان  6/2درصــد
اســت .در مجمــوع  %77/18از بیمــارن گــروه کنتــرل و 68/8
از بیمــاران گــروه مداخلــه دچارعــود اعتیــاد نشــده و در درمــان

پایــدار ماندنــد (نمــودار .)1
بنابرایــن بــا توجــه بــه عــدم معن ـیداری تفــاوت میــزان عــود
گروههــا در مراحــل ارزیابــی پــس از درمــان (،)p=0/931
مداخلــه در عــود اعتیــاد تاثیرگــذار نمیباشــد و در میــان
ســایر عوامــل تنهــا وضعیــت تاهــل در عــود اعتیــاد موثــر اســت
( .)p>0/05نتایــج مذکــور در جــداول 2و 3آورده شدهاســت.
بحث
نتایــج مطالعــه حاضــر ،گرچــه ســه نوبــت تحریــک الکتریکــی
فراجمجمــهای در درمــان اعتیــاد را ســودمند میدانــد امــا بــا
توجــه بهموقتــی بــودن ایــن ســودمندی اســتفاده از روش مزبــور
بهویــژه بــا هــدف کنتــرل عــود اعتیــاد ،مــورد تردیــد اســت.
از نظــر عــدم مشــارکت کامــل %15 ،از بیمــاران مطالعــه را تــا
پایــان مراحــل مختلــف ادامــه ندادنــد کــه ایــن میــزان بــا ســایر
مــوارد مشــابه برابــری میکنــد( )7,19و بــا توجــه بــه پیگیــری
حضــوری کــه در مطالعــات یــاد شــده امــکان آن کمتــر میســر
میگردیــد ،بهنظــر میرســد تعییــن پــاداش در جلــب همــکاری
مشــارکت کننــدگان موثــر واقــع شدهاســت.
 %26/5از کل بیمــاران طــی ســهماه دچــار عــود شــدند.
علیرغــم اینکــه در بســیاری از مطالعــات ســمزدائی فــوق
ســریع بهدالیلــی نظیــر عــدم حمایتهــای مالــی ،عــدم
مراجعــه و همــکاری بیمــاران و یــا ارزیابــی مراجعــان براســاس
تمــاس تلفنــی و خــود گزارشــی ،پیگیــری طوالنــی از نظــر عــود
صــورت نگرفتــه و یــا نتایــج قابــل قضــاوت نیســت امــا برخــی،
میــزان پایــداری در درمــان را  22،%93تــا %30و  %38بهترتیــب
طــی یــک ،ســه و شــش مــاه پــس از درمــان ذکــر نمودهانــد(.)7,17
در مطالعـهای ،مشــارکت کننــدگان کــه مراجعانــی بــا اختــاالت
متعــدد روانــی و ســابقه درمــان ناموفــق بــا ســایر روشهــا بودنــد
طــی یکســال پــس از سـمزدائی فــوق ســریع ،همگــی مصــرف
مجــدد مــواد را آغــاز کردنــد از ســوی دیگــر اکثــر مداخــات
الکتریکــی انجــام شــده در مطالعــات اعتیــاد بــه بررســی ولــع
مصــرف لحظــهای در انــواع ســوءمصرف مــواد نظیــر الــکل،
متامفتامیــن ،نیکوتیــن و مــاری ژوانــا پرداختــه و در حــوزه مــواد
افیونــی و میــزان موفقیــت از نظــر کنتــرل عــود اعتیــاد شــواهد
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مــدت زمــان وابســتگی بــه مخــدر ،ســطح تحصیــات و نحــوه
مصــرف مخــدر در گروههــای مطالعــه از لحــاظ آمــاری تفــاوت
معنــیداری نداشــتند و دو گــروه از دیــدگاه آمــاری قابــل
ارزیابــی میباشــند (جــدول شــماره .)1
ازبیــن بیمــاران تعــداد  2نفــر ( 33/3درصــد) از گــروه کنتــرل
و  4نفــر ( 66/7درصــد) از گــروه مداخلــه تــا پایــان مطالعــه
مشــارکت نکردنــد .در گــروه کنتــرل  1نفــر ( 50درصــد) طــی
دوهفتــه و  1نفــر دیگــر بیــن مرحلــه دوهفتــه و یــک مــاه
پــس از درمــان از ادامــه مطالعــه انصــراف دادنــد .در گــروه
مداخلــه  2نفــر ( 50درصــد) طــی دوهفتــه و  2نفــر باقیمانــده
بیــن مرحلــه یــک و ســه مــاه پــس از درمــان از ادامــه مطالعــه
انصــراف دادنــد.
بهمنظــور مقایســه عــود اعتیــاد در میــان دو گــروه مداخلــه و
کنتــرل ،از مــدل رگرســیون لجســتیک ترتیبــی با انتخــاب گروه
درمانــی بهعنــوان متغیــر پیشــگو بههمــراه ســایر متغیرهــا
ازجملــه طــول دوره اعتیــاد ،وضعیــت تاهــل و نوع مــاده مصرفی
اســتفاده شــد .در صــورت معنــیدار بــودن نتیجــه حاصــل
از آزمــون ضرایــب رگرســیونی ،بهمنظــور انجــام مقایســهی
عــود اعتیــاد بــرای هــر متغیــر آزمــون خــیدو بــهکار رفــت.
نتایــج رگرســیون بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه گرچــه
میــزان عــود اعتیــاد در دورههــای پــس از درمــان دارای
تفــاوت معن ـیدار اســت ( )x2=42/94، p >0/005امــا تفــاوت
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آنــدی قشــر پیــش پیشــانی در تخفیــف عالئــم ناشــی از تــرک و
نهایتــا کاهــش عــود اعتیــاد تاثیــر مثبتــی داشــته و چــه بســا در
صــورت ادامــه بــا توجــه بــه اثــرات تجمیعــی( )20دوره پرهیــز از
مــواد طوالنیتــر گــردد امــا بــا توجــه بــه دخالــت مولفههــای
بســیار متعــدد در عــود اعتیــاد( ،)8تبییــن دقیــق ســهم تحریــک
الکتریکــی فراجمجمـهای برمتغیــر مذکــور دشــوار اســت.
همانگونــه کــه اشــاره شــد گرچــه اثــر تحریــک الکتریکــی
گــذرا بــوده ،مشــارکت کننــدگان ایــن پژوهــش در مقایســه بــا
ســایر مطالعــات مرتبــط حداقــل طــی ســه مــاه پیگیــری میــزان
بســیار کمتــری از عــود را تجربــه نمودهانــد و ایــن موفقیــت را
میتــوان بیشــتر ناشــی از گزینــش انتخابــی و وجــود انگیــزه
آنــان جهــت درمــان دانســت.
نکتــه قابــل تامــل اینکــه در تمامــی مطالعــات مشــابهی کــه
روش ســمزدایی فــوق ســریع بــهکار گرفتــه شــده بهمنظــور
کنتــرل عالئــم ناشــی از تــرک و همچنیــن کاهــش میــزان
انجمن بیهوشــی موضعی و درد ایـــران

نتیجهگیری
بهطـــور کلـــی و بـــا توجـــه بـــه آنچـــه در ایـــن پژوهـــش
بهدســـت آمـــد ،ایـــن احتمـــال وجـــود دارد کـــه بـــا افزایـــش
تعـــداد جلســـات تحریـــک الکتریکـــی بهویـــژه در یکماهـــه
اول پـــس از درمـــان ،روش ســـمزدایی فـــوق ســـریع بـــرای
مددجویـــان متاهـــل ،جـــوان و ســـالم کـــه در تصمیـــم خـــود
بـــرای تـــرک اعتیـــاد بـــه مـــواد مخـــدر جـــدی و بـــا ثبـــات
هســتند ،مفیدتــر واقــع شــود .نکتــه قابــل توجــه اینکــه تعــداد
مع ــدودی اف ــراد منتخ ــب دردس ــترس در ای ــن مطالع ــه ش ــرکت
داده شـــده انـــد و بهمیـــزان شـــش نفـــر نیـــز ریـــزش وجـــود
داشتهاســـت .بنابرایـــن علیرغـــم ســـعی در افزایـــش اعتبـــار
درونـــی ،تعمیمپذیـــری نتایـــج معتبـــر نخواهـــد بـــود.
پیشنهادات
مطالعاتــی گســتردهتر از نظــر تعــداد نمونــه ،جلســات تحریــک
الکتریکــی و بــا دوره پیگیــری طوالنــی جهــت دســتیابی
بهنتایــج بلندمــدت پیشــنهاد میگــردد.
محدودیتهای مطالعه
از محدودیتهــای مطالعــه میتــوان بــهعــدم آشــنایی بســیاری
از بیمــاران و متخصصیــن و نیــز رایــج نبــودن چنیــن شــیوه
درمانــی و در نتیجــه کمبــود اقبــال عمومــی نســبت بــه ایــن
نــوع درمــان اشــاره نمــود .همچنیــن ،بــا توجــه بــه عدموجــود
حمایــت مالــی و محدودیتهــای قانونــی انجــام هــر دو رویکــرد،
هرچنــد در ایــن مطالعــه ســعی شــده گروههــا از نظــر نــوع
و مقــدار مــاده مصرفــی همتاســازی شــوند ،عــدم اطمینــان از
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کمتــری مشــاهده میشــود( .)11مطالعــهای هــم کــه بــرروی
مــواد افیونــی انجــام شــده بیشــتر بــر اثــرات مفیــد تحریــک
الکتریکــی بــر ســندروم محرومیــت از مــواد تاکیــد نمــوده و
بهمیــزان عــود اشــارهای ننمودهاســت(.)10
در مطالعــهای کــه بهمنظــور تاثیــر تحریــک الکتریکــی
فراجمجمـهای در اعتیــاد بــه الــکل انجــام شــد ،پایــداری شــش
ماهــه در تــرک بــه آثــار ناشــی از کاهــش ولــع مصــرف و مرتبــط
بــا آن نســبت داده شدهاســت(.)11
در پژوهــش حاضــر بــدون وجــود اختــاف معنــیدار بیــن دو
گــروه ،طــی ســه مــاه  %73/5از بیمــاران در درمــان پایــدار
بودنــد .کمتریــن میــزان عــود در دو هفتــه اول و در گــروه کنترل
و بیشــترین آن یکمــاه پــس از درمــان و در گــروه مداخلــه
مشــاهده گردیــد و ایــن نتایــج بــا میــزان ولــع لحظ ـهای افــراد
جهــت اســتفاده مجــدد از مــواد مخــدر کامــا موافــق بــود.
بــا توجــه بــه کمتــر بــودن میــزان عــود گــروه مداخلــه طــی
روزهــای ابتدایــی پــس از درمــان و افزایــش ایــن میــزان در بــازه
زمانــی یکمــاه و از آنجــا کــه یافتههــا حاکــی از پایــداری عالئــم
ســندروم محرومیــت مــواد در  4تــا  8روز اول پــس از سـمزدایی
فــوق ســریع اســت( ،)3چنیــن اســتنباط میشــود کــه تحریــک

عــود ،قبــل از شــروع و تــا مدتــی بعــد از درمــان داروهــای موثــر
بــر سیســتم عصبــی و همچنیــن آنتاگونیســتهای مخــدر
(نالتروکســان) تجویــز شدهاســت و علیرغــم ایــن تمهیــدات
میــزان عــود بســیار متفــاوت گــزارش گردیدهاســت( .)3,6عــدم
اســتفاده از ایــن داروهــا در پژوهــش جــاری حاکــی از مزیــت
تلفیــق تحریــک الکتریکــی فراجمجمــهای بــا روش ســمزدائی
فــوق ســریع میباشــد.

Downloaded from jap.iums.ac.ir at 22:27 IRDT on Monday June 25th 2018

63

... ،تعیین ارتباط عود اعتیاد با تحریک الکتریکی غیرتهاجمی مغز

پزشــکی یــزد در شــورای تحصیــات تکمیلــی دانشــکده علــوم
تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه تبریــز مــورد تصویب قــرار گرفته
 در مرکــز کارآزماییIRCT2015022821273N1 و بــا شــماره
 نویســنده مســئول مقالــه.بالینــی ایــران ب ـ ه ثبــت رسیدهاســت
بــر خــود الزم میدانــد از همــکاری بیدریــغ مدیریــت و کادر
محتــرم بیهوشــی بیمارســتان شــهید بهشــتی تفــت وابســته بــه
.دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد تشــکر و قدردانــی بهعمــل آورد

پاســخ دقیــق مشــارکت کننــدگان درایــن خصــوص و تاثیــر آن
.بــر نتایــج نیــز از محدودیتهــای فــوق بهشــمار مــیرود
تشکر و قدردانی
ایــن مطالعــه برگرفتــه از رســاله دکتــرای تخصصــی در رشــته
علــوم اعصــاب شــناختی میباشــد کــه پــس از تاییــد کمیتــه
اخــاق درپژوهــش معاونــت تحقیقــات و فـنآوری دانشــگاه علوم
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Abstract
Aims and Background: The term of opiate refers to natural and synthetic materials that have morphine-like
activity. Opiates have central nervous system depressant and analgesic effects. They can lead to pleasure and
euphoric sensations. So subsequent to therapy, the probability of relapse is high. The aim of this study is to
determine the effect of transcranial direct current stimulation on the recurrence of drug abuse following ultra rapid
opioid detoxification (UROD).
Materials and Methods: It is a randomized, double blind, sham controlled survey which has been conducted
for forty scheduled subjects undergoing UROD. Transcranial direct current stimulation was applied at 24
hour intervals for three sessions. The relapse rate was assessed within two weeks, one and three months after
detoxification using addiction strip test and psychiatric visit. The acquired data was analyzed via ordinal logistic
regression model while selecting group therapy as a predictor variable, with other variables using SPSS software.
Findings: All the participants were male with mean ages of 25 ±2.11 and 26 ± 1.71 years in intervention and
control groups, respectively. Although the intervention was shown to be effective for a short time and the relapse
rate within the first two weeks was decreased, no significant difference was shown between the groups finally(Pvalue=0.931). Considering other important factors influencing the relapse rate, only the marital status was
effective (P-value<0.05).
Conclusion: The findings showed no long-term effects of transcranial electrical stimulation on the relapse rate
following UROD approach.
Keywords: Transcranial direct electrical stimulation, Addiction relapse, Opiate Addiction
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