فصلنامه طبّ جنوب
پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال شانزدهم ،شماره  ،3صفحه ( 762 - 762پاييز )2337
ISMJ 2013; 16(3): 260-7

روانپزشکی بيمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) بوشهر در
سالهاي 8899-98
آرش موال  ،*2فاطمه هوشمند  ،2آزاده پاني

2

 2بخش روانپزشكي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

(دريافت مقاله -32/5/72 :پذيرش مقاله)32/22/26 :
چكيده
زمينه :الكتروشوک درماني ( )ECTيكي از درمان هاي مؤثر در رشته روانپزشكي ميباشد .هدف مطالعه حاضر بررسي روش درماني
الكتروشوک درماني ( )ECTدر بخش روانپزشكي بيمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر طي سالهاي  2399-93ميباشد.
مواد و روشها :تمام بيماراني که در سالهاي  99و  93در بخش اعصاب و روان بستري بودهاند و  ECTدر يافت کرده بودند ،در
مطالعه وارد شدند .همه اين بيماران از نظر تشخيص باليني که روي آنها گذاشته شده بود و اطالعات همهگيرشناسي مورد بررسي قرار
گرفتند .نتايج بهدست آمده بر اساس سن ،جنس ،وضعيت تأهل ،سطح تحصيالت ،تشخيصهاي روان پزشكي و تعداد  ECTگرفته شده
در هر دوره بستري آناليز شدند .از نرمافزار  SPSSويرايش  27براي تحليل آماري مورد استفاده قرار گرفت.
يافتهها :از ميان  922بيمار بستري شده طي اين  7سال  752نفر ( 32/2درصد) تحت درمان با  ECTقرار گرفته بودند .بيماران مبتال به
اسكيزوفرنيا بيشترين بيماران دريافت کننده  ECTبودند ( 33/2درصد) و پس از آن بيماران دو قطبي ( 37/6درصد) ،افسردگي اساسي
( 23/2درصد) ،اسكيزو افكتيو ( 22/2درصد) ،سوء مصرف مواد ( 2/2درصد) و ساير تشخيصها در ردههاي بعدي قرار داشتند .نسبت
بيماران مرد به زن  2/5به  2بود .سن بيشتر بيماران ( 63درصد) بين  75-22سال بودند .تعداد کمي کمتر از  29سال ( 2/6درصد) يا
بيشتر از  62سال ( 2/7درصد) بودند .تعداد متوسط  ECTکه هر بيمار طي دوره بستري دريافت ميکرد  2/2بود.
نتيجهگيري :ميزان استفاده از  ECTطي مدت مطالعه  32/2درصد بود که نسبت به ساير مراکز نسبتاً باال ميباشد .اسكيزوفرني بيشترين
انديكاسيون استفاده از  ECTرا تشكيل ميداد .علل يافتههاي اين بررسي الزم است در تحقيقات ديگر مورد بررسي قرار گيرد.
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بررسی الکتروشوک درمانی ( )ECTدر بيماران بخش

/ 762طب جنوب

مقدمه

سال شانزدهم /شماره  /3پاييز 2337

روش درماني باشد و همچنين انعکاس دهنده نقاط

بيماريهاي اعصاب و روان است (.)1

کنوني به بررسي تشخيصهاي باليني و همهگيرشناسي

در واقع يکي از مؤثرترين و سريعترين روشهاي

بيماران دريافت کننده اين روش ميپردازد.

درماني است که همواره در بيماريهاي روانپزشکي
بهکار ميرفته است و معموالً در درمان بيماراني که به
سايکوتراپي و درمانهاي دارويي جواب ندادهاند و يا
در اورژانسهاي روانپزشکي مورد استفاده قرار
ميگيرد (.)2
الکتروشوک درماني روشي بسيار کارآمد به ويژه در
درمان زيستي اختالالت ،اختالالت خلقي و
اسکيزوفرنيا بهشمار ميرود زيرا براي چنين بيماراني
 ECTيک روش مداخلهاي مؤثر ،مطمئن ،سريع و کم
خطر است (.)3
ال شناخته شده نيست اما
مکانيسم عمل  ECTکام ً
تغييرات اثبات شدهاي مانند افزايش ترشح مونوآمين
نورو ترانسميترها از جمله دوپامين و سروتونين در
سيستم عصبي مرکزي بهدنبال آن ايجاد ميگردد (.)4
استفاده از  ECTفراز و نشيبهاي بسياري داشته
است .در دهه  1791استفاده از  ECTکاهش يافت و
پس از آن دوباره افزايش يافت که احتماالً بهعلت
افزايش مقاومت به درمانهاي دارويي ،افزايش شناخت
محدوديتهاي داروها و پذيرش عمومي بهتر بوده
است (.)4

مواد و روشها
مطالعه حاضر مطالعهاي گذشتهنگر در مورد استفاده از
 ECTدر بخش اعصاب و روان بيمارستان فاطمه زهرا
بوشهر از تاريخ  88/1/1لغايت  87/12/27ميباشد.
براي انجام اين بررسي ،همه پروندههاي بيماراني که
طي اين دوره زماني در بخش اعصاب و روان بستري
شده بودند ،مورد بررسي قرار گرفتند .آن دسته از
بيماراني که در سير بستري تحت درمان با  ECTقرار
گرفته بودند (عالوهبر درمانهاي دارويي  ECTهم
گرفته بودند) وارد مطالعه شدند .اين بيماران از جهت
تشخيص باليني ،فراواني استفاده از  ،ECTچندمين
بستري بيمارستاني و همينطور اطالعات دموگرافيک
و اپيدميولوژيک شامل سن ،جنس و تحصيالت مورد
بررسي قرار گرفتند .معيارهاي خروج عبارت بودند از،
سابقه بيماري قلبي ،سکته مغزي أخير و فشار مغزي
باال .اطالعات بهدست آمده با استفاده از نرمافزار آماري
 )USA، Il،Chicago،SPSS Inc( SPSSويرايش
 )non paired t-test( 12مورد تجزيه و تحليل آماري
قرار گرفت.

 ECTدر جوامع شرقي و غربي مورد استفاده قرار
ميگيرد .اما تفاوتهايي در مورد تشخيصهاي باليني و

يافتهها

همهگيرشناسي بيماران تحت درمان با اين روش در

 811نفر طي سالهاي  88و  87در بخش اعصاب و

جوامع مختلف وجود دارد .مطالعه کاملي در کشور ما در

روان بيمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر بستري

مورد روش  ECTدر بيماران ايراني انجام نشده است.

شدند که از اين تعداد  254نفر طي بستري

بررسيهاي همهگيرشناسي در مورد کاربرد ECT

بيمارستاني خود تحت درمان با  ECTقرار گرفتند

ميتواند راهنمايي براي هر چه مفيدتر استفاده از اين

( 31/9درصد) .روش استفاده از  ECTبهصورت دو
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الکترو شوک درماني ( )ECTروشي رايج در درمان

ضعف و قوت روش درماني حاضر ميباشد .مطالعه

بررسي الكتروشوک درماني 767 /

موال و همكاران

بيهوشي بوده است.

گرفته بودند  152نفر مرد ( 57/9درصد) بودند .نسبت

بيشتر بيماران بين  25-44سال بودند که  33درصد

بيماران مرد به زن  1/5به  1بود.

بيماران را تشکيل ميدادند و کمترين گروه سني باالي

از نظر تشخيص باليني بيشتر بيماراني که تحت درمان

 34سال بود که  1/2درصد بيماران را شامل ميشد که

با  ECTقرار گرفته بودند اسکيزوفرني و دو قطبي فاز

در جدول  1و نمودار  1نشان داده شده است.

شيدايي تشخيص داده شده بودند به گونهاي که 33

جدول )2جدول توزيع سن بيماران دريافت کننده

درصد تشخيصها اسکيزوفرني و دو قطبي بود .از

الكتروشوک

 254نفري که  ECTگرفته بودند  84نفر (33/1

گروه سني (سال)

تعداد بيماران

درصد) اسکيزوفرني بودکه بيشترين ميزان را شامل

درصد

کمتر از  18سال

4

1/3

18-24

53

21

25-44

131

33

45-34

33

13

باالي  34سال

3

1/2

ميشد و پس از آن دو قطبي بود که  83نفر از بيماران
( 32/3درصد) را شامل ميشد (جدول .)2

جدول  )7تشخيصهاي روانپزشكي بيماران دريافت کننده ECT
تشخيص

بيماران مرد

کل بيماران

بيماران زن

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

59

39/5

29

23/5

84

33/1

اختالل دو قطبي

42

29/3

41

41/2

83

32/3

افسردگي اساسي

15

7/83

21

17/5

35

13/9

اختالل اسکيزوافکتيو

18

11/8

11

11/5

27

11/4

اختالل وسواس اجبار()OCD

1

سوء مصرف مواد

12

9/8

1

1

12

4/9

ساير

9

4/3

1

1

11

3/7

اختالل اسکيزوفرنيا

پس از اسکيزوفرني و دو قطبي ،افسردگي  13/9درصد

3

2

 ECTرا نشان ميدهد.

از تشخيصها و اسکيزوافکتيو که  11/4درصد
تشخيصها را شامل ميشدند ،قرار داشتند .ساير موارد

جدول  )3سطح تحصيالت بيماران دريافت کننده ECT
تعداد بيماران

درصد

بي سواد

17

9/5

کاهش سريع عالئم سايکوز شديد يا در مواردي که

زير ديپلم

138

54

درمان دارويي مؤثر واقع نشده يا در موارد عدم تحمل

ديپلم

99

31

باالي ديپلم

22

8/5

شمار بسيار محدودي بود که در اين موارد  ECTبراي

سطح تحصيالت

دارو و درمان سريع بيماراني پر خطر مورد استفاده
قرار ميگرفت .بيشتر بيماران دريافت کننده ECT

در اين بررسي ،ميانگين تعداد جلسات  ECTدر سير هر

تحصيالت ديپلم و پايينتر ( 72/5درصد) داشتند.

بستري بيمارستاني  9/3جلسه بود .جدول  4تعداد دفعات

جدول  3سطح تحصيالت بيماران دريافت کننده

 ECTگرفته شده در هر دوره بستري را نشان ميدهد.
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طرفه و تحت بيهوشي عمومي با نظارت متخصص

از تعداد  254بيمار که تحت درمان با  ECTقرار

سال شانزدهم /شماره  /3پاييز 2337

/ 763طب جنوب
جدول  )2تعداد دفعات  ECTگرفته شده در
هر دوره بستري
تعداد  ECTگرفته شده

مربوط به دو قطبي بود (جدول .)5

تعداد بيماران

درصد

5-7

111
115

45/2

3

2/3

11-14

 133بيمار بيشتر از يک بستري داشتند و بيشتر از يک

جدول  )5تاريخچه تعداد دفعات بستري قبلي
در بيماران دريافت کننده ECT
تعداد

درصد

اولين بستري

71

41/3

دومين

53

23/9

سومين

35

15/7

چهارمين و باالتر

45

21/1

نمودار  )1فراواني تشخيصهاي روانپزشکي در دريافتکنندگان ECT

بحث

( 13/9درصد) ،اختالل اسکيزوافکتيو ( 11/4درصد) و

در بررسي کنوني ،که يک مطالعه گذشتهنگر توصيفي

سوء مصرف مواد با  9/8درصد در ردههاي بعدي قرار

ميباشد از بين  811بيمار بستري شده  254نفر (31/9

داشتند .ميانگين تعداد جلسات  ECTدر سير هر

درصد) تحت درمان با  ECTقرار گرفتند .بيشتر

بستري بيمارستاني  9/4جلسه بود.

بيماران در محدوده سني  25-44سال بودند .نسبت

در مطالعه اي که در ترکيه در سال  2113-2119انجام

بيمار مرد به زن  1/5به  1بود .تشخيصهاي باليني

شده بود  12/4درصد از بيماران بستري شده ECT

بهترتيب اسکيزوفرني ( 33/1درصد) ،اختالل دو قطبي

دريافت کرده بودند ( .)5در مطالعه انجام شده

فاز شيدايي ( 32/3درصد) ،اختالل افسردگي اساسي

ديگري در کانادا اين ميزان  21/5درصد بود ( .)3در
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کمتر از 5

33

13
37/3

بيشتر از 14

دوره  ECTگرفته بودند که از اين موارد بيشترين مورد
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موال و همكاران

است در طي  13سال از  4113بيمار بستري شده در

وجود دارد که از جمله آن کمبود داروهاي مؤثر،

بخش روانپزشکي  133نفر ( 3/38درصد) ECT

قيمت باال ،عدم تحمل ،تالش براي کوتاه کردن زمان

گرفتند ( )9و در مطالعه همهگيرشناسي  ECTدر

بستري بهدليل کمبود تخت روانپزشکي ،سخت بودن

هنگگنک ميزان استفاده از  1/8 ECTدرصد بود ()8

کنترل کردن بيماران و موارد زياد عود پس از کنترل

ميزان استفاده از  ECTدر مطالعه ما بيش از 31

عالئم از جمله علل آن ميباشد (.)3

درصد مي باشد که نسبت به ساير مراکز بيشتر بود.

مطالعات گوناگوني نشان ميدهد معموالً بيماران زن

شايد کمبود تخت روانپزشکي در بيمارستان فاطمه

نسبت به بيماران مرد بهتر به  ECTپاسخ ميدهند (13

زهرا (س) سبب بستري شدن بيماران بدحالتر و در

و  .)14در کشورهاي توسعه يافته نيز بيشتر دريافت

نتيجه استفاده بيشتر از  ECTباشد .اين يافته نياز به

کنندگان  ECTزنها هستند ( 15و  .)13ولي نتايج در

بررسي بيشتر دارد.

مطالعه ما مانند ساير کشورهاي در حال توسعه بر

بيشتر بيماران مطالعه ما که  ECTگرفتند از

عکس بود و بيماران مرد بيشترين گيرندگان ECT

اسکيزوفرنيا

رنج

ميبردند.

بيماران

مبتال

به

بودند (.)9-11 ،5

اسکيزوفرني  33/1درصد از کل بيماران تحت درمان با

اين مسأله ميتواند علل متعددي داشته باشد؛ مثل

 ECTرا تشکيل ميدادند .در مطالعهاي در تايلند 94

محدوديت بيماران زن براي گرفتن خدمات

درصد از بيماران دريافت کننده  ECTرا بيماران مبتال

روانپزشکي و يا به علل متعدد ديگر مثل مقاومت

به اسکيزوفرني تشکيل ميدادند ( )7و در مطالعهاي در

اجتماعي باشد (.)15

هند هم  33/5درصد تشخيصها اسکيزوفرني بود

در مطالعه ما ميانگين تعداد جلسات  ECTدر سير هر

( .)11اما در مطالعه انجام شده در استراليا فقط 7/3

بستري بيمارستاني  9/3جلسه بود .در اين زمينه در

درصد موارد اسکيزوفرنيا بود و بيشترين انديکاسيون

مطالعهاي در استراليا اين ميزان  8/5جلسه بود (.)11

دريافت  ECTرا اختالل افسردگي اساسي تشکيل

در مطالعاتي که در اين زمينه در آسيا صورت گرفته

ميداد ( .)11در بلژيک نيز مطالعات همهگيرشناسي

است ،ميانگين تعداد جلسات  9/1 ECTجلسه بود

نشان ميدادند بيشترين دريافت کنندگان  ECTبيماران

( )19که نزديک مطالعه ما ميباشد.

با اختالل افسردگي اساسي ( 87/9درصد) بودند (.)12

اکثر بيماران دريافت کننده  ECTتحصيالت ديپلم و

مقايسه بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه

پايينتر ( 72/5درصد) داشتند .علت اين مسأله نياز به

نشان ميدهد در کشورهاي در حال توسعه بيماران

بررسي بيشتر دارد .يک دليل اين وضعيت ميتواند

اسکيزوفرنيا بيشترين دريافت کنندههاي  ECTهستند

شيوع بيشتر اختاللت روانپزشکي جدي در سطوح

در حالي که در کشورهاي توسعه يافته اختالل

پايين اجتمايي باشد .دليل ديگر اين امر ميتواند تمايل

افسردگي اساسي بيشتر  ECTدريافت ميکنند (،5 ،3

کمتر اقشار تحصيل کرده به استفاده از  ECTباشد.

 9و .)11-12

رويکردهاي درماني متفاوت درمانگران نيز ميتواند

علل بسياري براي کاربرد باالي  ECTدر درمان

روي يافتهها تأثير گذارد.
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درمان بيماران با تحصيالت پايين مورد استفاده شده

 در بيمارستان فاطمه زهراECT ميزان استفاده از

 البته.است که اين مسأله نيز نياز به بررسي بيشتر دارد

 درصد از کل بيماران بستري شده) به31/9( بوشهر

الزم است به رويکردهاي درماني متفاوت درمانگران

نسبت ساير مراکز روانپزشکي بررسي شده باال

که ميتواند روي يافتهها تأثيرگذار باشد نيز به عنوان

 در بخش روانپزشکي در بيمارستان فاطمه.ميباشد

.يک محدوديت ديگر اشاره نمود

ECT زهرا نيز مانند ساير کشورهاي در حال توسعه

در پايان بايد بيان نمود که اين پژوهش صرفاً در بخش

بيشتر براي درمان بيماران مبتال به اسکيزوفرنيا و

دولتي که اکثر مراجعين بيماران مزمن و بدحال و از

اختالل دوقطبي انجام ميشود و اختالل افسردگي

 انجام،نظر اقتصادي در سطح پايين اجتماعي هستند

 درECT  استفاده باال از.اساسي رتبه سوم را دارد

شده است و احتماالً نتيجه آماري پژوهش به کل

بيمارستان فاطمه زهرا بوشهر نياز به بررسي بيشتر در

. انجام شده است،جامعه آماري قابل تعميم نيست

 الکتروشوک درماني بيشتر در.مطالعه جداگانه دارد

References: __________________________________________________________
1.Read J, Bentall R. The effectiveness of
electroconvulsive therapy: a literature review.
Epidemiol Psichiatr Soc 2010; 19: 333-47.
2.Rasmussen KG. Electroconvulsive therapy
and melancholia: review of the literature and
suggestions for further study. J ECT 2011; 27:
315-22.
3.Insenberg
EK,
Zorumski
FC.
Electroconvulsive therapy. In: Sadock JB,
Sadock AV, editors. Kaplan and sadock's
Comprehensive textbook of psychiatry. 7th
ed. Philadelphia: Lippincott Williams &
Wilkins; 2000: p. 2503-15.
4.Scott AI. Electroconvulsive Therapy, Practice
and Evidence. Br J Psychiatry 2010; 196:
171-2.
5.Saatcioglu O, Tomruk NB. Practice of
electroconvulsive therapy at the research and
training hospital in Turkey. Soc Psychiatr
Psychiatr Epidemiol 2008; 43: 673-7.
6.Malla A. An epidemiological study of
electroconvulsive therapy: rate and diagnosis.
Can J psychiatry 1986; 31: 824-30.
7.Naqvi
H,
Khan
MM.
Use
of
Electroconvulsive Therapy at University
Hospital in Karachi, Pakistan: a 13-year
naturalistic review. J ECT 2005; 21: 158-61.
8.Chung KF. Electroconvulsive therapy in
Hong Kong: Rates of use, Indications, and
Outcome. J ECT 2003; 19: 98-102.

9.Chanpattana
W,
Kramer
BA.
Electroconvulsive therapy practice in
Thailand. J ECT 2004; 20: 94-8.
10.Chanpattana W, Kunigiri G, Kramer BA, et
al. Survey of the practice of electroconvulsive
therapy in teaching hospitals in India. J ECT
2005; 21: 100-4.
11.Chanpattana W. A Questionnaire survey of
ECT practice in Australia. J ECT 2007; 23:
89-92.
12.Sienaert P, Dierick M, Degraeve G, et al.
Electroconvulsive therapy in Belgium: a
nationwide survey on the practice of
electroconvulsive therapy. J Affect Disord
2006; 90: 67-71.
13.Bloch Y, Ratzoni G, Sobol D, et al. Gender
differences in electroconvulsive therapy: a
retrospective chart review. J Affect Disord
2005; 84: 99-102.
14.Thompson JW, Weiner RD, Myers CP. Use
of ECT in the United States in 1975,1980,and
1986. Am J Psychiatry 1994; 151: 1657-61.
15.Case BG, Bertollo DN, Laska EM, et al.
Racial differences in the availability and use of
electroconvulsive therapy for recurrent major
depression. J Affect Disord 2012; 136: 359-65.
16.Schweder LJ, Lydersen S, Wahlund B, et al.
Electroconvulsive Therapy in Norway: Rates
of Use, Clinical Characteristics, Diagnoses, and
Attitude. J ECT 2011; 27: 292-5.
http://bpums.ac.ir

766 / بررسي الكتروشوک درماني

موال و همكاران

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 5:55 +0430 on Tuesday June 22nd 2021

17.Chanpattana W, Kramer BA, Kunigiri G, et
al. A survey of the practice of
Electroconvulsive therapy in Asia. J ECT
2010; 26: 5-10.

http://bpums.ac.ir

ISMJ 2013; 16(3): 260-7

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 5:55 +0430 on Tuesday June 22nd 2021

Original Article

A comparison of the practice of Electro
Convulsive Therapy (ECT) for psychiatry
patients in department of psychiatry, Fatemeh
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Abstract

Background: Electro-Convulsive Therapy (ECT) is one of the most effective treatments in psychiatry. The
aim of this study is to survey the Electro-Convulsive Therapy (ECT) practice in department of psychiatry,
Bushehr Port University of Medical Sciences (BPUMS), Bushehr, Iran in 2008 to 2010.
Material and Methods: In this retrograde study all the patients that had been admitted in department of
psychiatry of Fatemeh Zahra Hospital during 2008 to 2010 and had received ECT, were included. The
patients were studied to survey their clinical diagnosis and epidemiological data. Statistical analysis
conducted using SPSS software version 12.
Results: Of 801 patient that were admitted, 254 (31.7%) had received ECT. Clinical diagnoses of the
patients received ECT according to their frequency included schizophrenia (33.1%), Bipolar Mood Disorder
(BMD) (32.6%), Major Depressive Disorder (MDD) (13.7%), schizoaffective (11.4%), drug abuse (4.7%)
and others. Male to female ratio of ECT receivers was 1.5 to 1. The mean age of the subjects was 34.5 year.
The average number of ECT sessions for each patient was 7.4.
Conclusion: The rate of ECT practice among psychiatry inpatients in department of psychiatry of BPUMS
is high comparing to other psychiatry centers. Patients with schizophrenia in contrast to MDD were the most
common group that received ECT. The reason for our findings needs to be surveyed in other studies.
Keywords: depression, Electro-Convulsive Therapy (ECT), department of psychiatry, schizophernia
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