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مقدمه

عملکرد اجتماعي و شغلي فرد شود [ .]1در اين اخرتالل فررد

اختالل دو قطبي بيماري شديد ،مزمن ،چندوجهي و اغلب

مبتال يک دوره شيدايي با يا بدون افسردگي يا دوره مختلط را

برگشتپذير است که ميتواند منجرر بره اخرتالشت شرديد در

تجربه نموده و باعث افرت واحرع عمرلکررد فررد در جهرات

آزاده قليزاده و همکاران
مختلف ميگردد .اين اختالل حاشت گوناگوني را در برر دارد

موارد توزيع داده ها نامتقارن بوده و نميتوان از توزيرع نرمرال

که مهمترين آنها اختالل دو قطبري نرو يرک و دو را شرامل

براي تحليل آنها استفاده کررد ،در ايرن مروارد اغلرب سرعي

است .در اختالل دو قطبي نو يک فرد مبتال بيشتر دورههاي

ميشود با استفاده از تبديلي ،توزيع دادهها را به نرمال نزديرک

شيدايي را تجربه ميکند اما در نرو دو فررد مبرتال دورههراي

کرده و سپس تحليل دادهها را انجام داد .اما ايرن روش ،خرود

کوتاهي از شيدايي خفيف همرراه برا دوره هرايي از افسرردگي

با مسائل و دشواريهايي از جمله چگرونگي انتخراب تبرديل

شديد و اختالل احطراب را تجربره مريکنرد [ .]2علرل دقيرق

مناسب و اريبي برآوردها مواجه است .با توجه به اين مسرثله،

اختالل دو قطبي ناشناخته است .در مطالعات مختلرف ،شريو

بهکارگيري توزيعهاي نامتقارني که خواصي مشابه توزيع نرمال

اختالل دو قطبي نو يک بين صفر تا  2/4درصد ،اخرتالل دو

دارند ،مورد توجه قرار گرفته است .از جملره مهرمتررين ايرن

قطبي نو دو بين  0/3تا  4/8درصد و برآورد شريو جهراني

توزيع ها ،توزيع نرمال-چوله است .اين توزيع داراي پارامتري

مجمو انوا آن حدود  2درصد گزارش شده است .اختالل دو

به نام پارامتر شکل است که چولگي را تبيرين مريکنرد و لرذا

قطبي ششمين علت اصلي ناتواني در سراسر دنيا در گروه سني

ميتواند براي تحليل جوامعي که توزيع آنها تک مردي ولري

 15تا  44سال ميباشد [ .]2-5عوامل محيطي و ژنتيکي نقش

چوله است استفاده شود [.]16

بسياري در بروز اين اختالل دارند و ترث ير منفري بسرياري در
زندگي مبتاليان ميگذارد [.]6

در تحليلهاي قبلي انجام گرفته برر فواصرل زمراني عرود
اختالل دوقطبي از مدلهاي معمولي بقرا اسرتفاده شرده اسرت

اين اختالل با عودهاي مکررر همرراه بروده و حردود 00

[ .]2،15نوآوري مطالعه حاحر اين است کره برراي شناسرايي

درصد افراد مبتاليان عود را تجربه ميکنند .ميزان عرود در دو

عوامل مرتبط با فواصل عود از مدل زمان شکست لگ نرمرال

سال تقريباً  60درصد و در مدت بريش از  5سرال تقريبراً 55

چوله که يک مدل جديد است استفاده شده است .بهکرارگيري

درصد ميباشد .عالئم شديد در اختالل دو قطبي ميتواند منجر

اين مدل منجر به برآورد دقيقتر حرايب رگرسيون و اسرتنبا

به بستري شدن افراد مبتال در بيمارستان شرود [ .]2، 5-11برا

دقيقتر براي عوامل مرتبط خواهد شد.

توجه به مطالعرات صرورت گرفتره عرواملي همچرون سرابقه
خانوادگي و مصرف مواد مخدر ،سن شرو اختالل ،جنسريت،

مواد و روشها

قطع مصرف دارو ،عدم تبعيت درمان ،هيجانات زياد و حوادث

مطالعه اصلي به صورت گذشتهنگر طراحري شرد و در آن

بد زندگي بر عود اختالل دو قطبي تث يرگذار هستند [.]12-15

کليه مبتاليان به اختالل دوقطبي نو يرک کره از آغراز سرال

با توجه به باش بودن درصد بستري مبتاليان در بيمارستان،

 1385تا پايان سال  1388به علت ابتال حداقل يرک برار در

پيشگيري از عود يکي از اولويتهاي بهداشتي و درماني است.

بيمارستان ابنسيناي مشهد بسرتري و ترا پايران سرال 1302

در بيشتر مطالعات انجام شده در زمينه اختالل دوقطبري تنهرا

پيگيري شدند وارد مطالعه شدند تعداد کل ايرن مبتاليران 606

وقو و تعداد عود مطرح بوده اسرت .در حرالي کره عودهراي

نفر بود [ .]15مطالعه حاحر بر روي بخشي از مبتاليان مذکور

مکرر در اختالل دوقطبي از جنبه زمان سپري شده تا عود نيرز

که حداقل يک بار عود داشتند و شامل  320فررد مبرتال برود

مهم بوده و ميتوان به بررسي آنها پرداخت .لذا هدف از انجام

انجرررام گرفرررت .طررررح پ وهشررري مطالعررره برررا کرررد

اين مطالعه ،شناسايي برخي از عوامل خطر فواصل زماني عود

اخررال

 IR.SKUMS.1396.46در دانشررگاه علرروم پزشررکي

در مبتاليان به اختالل دوقطبي با استفاده از يک مدل بقا است.

شهرکرد به تصويب رسيد .اطالعات مبتاليان شامل زمران بقرا

نرمرال برودن توزيرع

(فاصله زماني از ترخيص تا بستري مجدد) ،سن ،جنس ،سابقه

داده ها صورت ميگيرد ،در حاليکره در عمرل در بسرياري از

خانوادگي ابتال به اختالل دوقطبري ،وحرعيت اسرتر ،،سرابقه

معموشً تحليل هاي آماري با فرر

کومش

جلد  ،20شماره ( 2پياپي  ،)50بهار  – 1305وي ه نامه عوامل اجتماعي مو ر بر سالمت

مصرف مواد مخدر و سطع تحصيالت برود .زمران بقرا در هرر

بوده که اين توزيع با تلفيق دادههاي مشاهده شده و توزيعهاي

دوره به صورت زمان از ترخيص فرد مبتال تا برگشرت مجردد

پيشين به دست ميآيد .محاسبه توزيع پسين به دليرل ابعراد و

به بيمارستان و بستري برحسب روز تعريف گرديد برراي دوره

پيچيدگي مدل به سادگي امکانپذير نيست ،از ايرن رو جهرت

زماني آخر نيز زمان ازآخرين ترخيص تا زمان پايان مطالعه به

انجررام تحلي رل از روشهرراي شرربيهسررازي  MCMCاسررتفاده

عنوان زمان بقاي سانسرور راسرت مشرخص شرد .لرذا تعرداد

ميگردد .در اين روش با نمونهگيريهاي مکرر از توزيع هراي

زمانهاي بقاي هر فرد يکي بيشتر از تعداد عرود برت شرده

پسين پارامترها ،زنجيرهاي مارکوفي حاصل مريشرود کره در

است.

صورت همگرا بودن زنجيرهاي توليد شده ،توزيع حردي ايرن

معموشً در تحليل دادههاي زمان بقا از مدل رگرسيون خطر

نمونهها به توزيع پسين ميل خواهد کررد ،در نتيجره مريتروان

متناسب کاکس استفاده ميشود .در بسرياري از دادههراي بقرا،

نمونههاي توليد شده را از توزيعهاي حاشيهاي پسين پارامترها

فرحيه خطر متناسب برقرار نيست در اين مواقرع مريتروان از

دانسررت [ .]20جهررت انجررام اسررتنبا بيررزي شزم اسررت از

مدلهاي پارامتري بقا استفاده نمود يکي از اين مدلهرا ،مردل

توزيعهاي پيشين مناسب برراي ترک ترک پارامترهراي مردل

زمان شکست شتابيده است [ .]18در اين مدل لگراريتم زمران

استفاده گردد .با توجه به اين که هيچ دانش پيشيني در تحليرل

بقا به عنوان پاسخ منظور شده و به صرورت مسرتقيم همچرون

وجود ندارد ،ميتوان از توزيع پيشين ناآگاهي بخرش اسرتفاده

رگرسيون خطي روي متغير هاي کمکي مردل بنردي مريشرود.

نمود .بدين منظور ،براي پارامترهاي حرايب رگرسيوني مدل از

چنانچه زمان بقا و بردار متغيرهاي کمکي آزمودني iام باشرد

توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريرانس  100اسرتفاده شرد.

آنگاه مدل زمان شکست شتابيده به صورت زير است:

براي اطمينان نسبت به همگرايي زنجيرهاي توليدي به توزيرع

) (
که در آن بردار حرايب رگرسيون،

پارامتر مقيا ،و

نشاندهنده جمله خطاي تصادفي براي فررد  iام بروده کره
مستقل از هم و هم توزيع ميباشند [ .]10برا ايرن فرر

کره

لگاريتم زمانهاي بقا داراي توزيع نرمال باشند ميتوان برراي
جمالت خطا از توزيع نرمرال اسرتفاده نمرود .در مرواقعي کره

پسين پارامترها از روشهاي نموداري ،مقايسه خطراي معيرار
زنجير با انحراف معيار پارامترها و آماره گلمن روبين اسرتفاده
شد [ .]20مقايسه بيزي مدلها بر اسا ،معيار اطال انحرافري
بيزي [ ]21و تحليل

دادهها به کمرک نررمافرزار OpenBUGS

نسخه  3.2.3انجام شد.

توزيع جمالت خطا متقارن نباشد يا داراي چولگي زياد باشرد

نتایج

يک انتخاب استفاده از توزيع نرمال چوله است .توزيع نرمرال

در مجمو  320نفر مبتال به اختالل دوقطبي نو يرک در

چوله بسطي از توزيع نرمال است که داراي يک پارامتر احافه

اين مطالعه شرکت داشتهاند که از اين تعرداد  202نفرر (61/4

به نام پارامتر شکل بوده که ميزان چرولگي را تبيرين نمروده و

درصد) مرد و  125نفر ( 38/6درصد) زن بودهاند .سرن افرراد

ميتواند برازش خوبي براي توزيعهاي چوله به راست و چر

مبتال به اختالل دو قطبي در دامنه  10ترا  53سرال باميرانگين

باشد [.]10

±انحررراف معي رار  35/5±11/5سررال بررود 103 .نفررر (31/3

در اين مطالعه جهت تحليل زمانهراي بقرا از مردل زمران

درصد) از اين افراد مجرد و  226نفر ( 68/5درصرد) متثهرل

شکست شتابيده لگ نرمال چوله استفاده شد .به دليل پيچيدگي

بودهاند .تعداد  154نفر ( 46/8درصد) از اين مبتاليران سرابقه

مدل ،برآورد پارامترها با رويکررد بيرزي برا اسرتفاده از روش

ابتال به اختالل دوقطبي در خانواده را دارا بودند  45درصرد از

مونت کارلوي زنجير مرارکوفي ( )MCMCانجرام گرفرت .در

مردان و  46/5درصد از زنان سرابقه اخرتالل دو قطبري را در

روش بيزي ،توزيع پسين مبناي استنبا در خصوص پارامترها

خانواده داشتهاند .همچنرين  168نفرر ( 51/1درصرد) سرابقه

آزاده قليزاده و همکاران
استفاده از مواد مخدر را داشتند .از برين  168فررد مبرتال بره
اختالل دو قطبي که سابقه مصرف مواد مخدر دارنرد  133نفرر
مرد بوند .وجود استر ،تث يرگذار بر ابتال به اختالل دوقطبري
در مردان  60/5درصد و در زنان  30/5درصد بود .جدول 1
توزيع فراواني وي گيهاي مبتاليان به اختالل دوقطبي مطالعره
حاحر را نشان ميدهد.
جدول .1توزيع فراوانی ويژگیهای مبتاليان به اختالل دو قطبی نوع يک مورد
مطالعه
متغیر

سطح

شکل  .1نمودار بقای کاپالن ماير برای فاصله زمانی بین ترخیص تا بستری
مجدد مبتاليان به اختالل دوقطبی نوع يک

فراوانی (درصد)

جنسیت

مرد

)11/4(202

وضعیت تأهل

مجرد

)11/1(101

تعداد عود (دفعه)

فراوانی

درصد از کل

سابقه خانوادگی

دارد

)41/8(154

1

118

41/9

سابقه مواد مخدر

دارد

)51/1(118

2

68

21/6

استرس

دارد

)51/2(185

1

51

16/0

تحصیالت

بی سواد
ابتدايی،راهنمايی ،متوسطه و ديپلم
دانشگاهی

)10/1(14
)61/1(251
)11/4(44

4

11

4/9

5

14

4/1

1

9

2/6

6

4

1/1

8

8

2/4

9

1

1/8

جمع

129

100

تعداد دفعات بستري بين دو تا  10بار و تعداد دفعات عود
بين يک تا  0بار بود .جدول  2فراوانري عرود در مبتاليران را
نشان ميدهد .توزيرع عودهرا نشران داد کره  41/0درصرد از
مبتاليان تنها يکبار و  1/8درصد 0 ،بار عود را طري مطالعره

جدول .2توزيع فراوانی تعداد دفعات عود در مبتاليان به اختالل دو قطبی نوع
يک مورد مطالعه

تجربه نمودهاند .اين مبتاليان در مجمو  506بار عود داشتهاند

خالصه آماري پسين پارامترهاي رگرسيوني در مدل زمان

و  26/6درصد از زمانهراي بقرا سانسرور شردهانرد .بررآورد

شکست شتابيده لگ نرمال چوله شامل ميانگين ،ميانه ،انحراف

ميانگين و ميانه فاصله زماني از ترخيص تا بستري مجردد بره

معيار ،خطاي زنجير و بازه باورمند  05درصد بر اسرا ،سري

ترتيب برابر با  25/6و  15ماه بهدست آمد .نمودار تابع بقراي

هزار نمونه توليد شده و با در نظر گررفتن دوره تطبيرق پنجراه

زمان عود به روش کاپالنماير در شکل  1آمده است.

هزار نمونهاي و رقيقسازي  )Thinning( 60در جدول  3آمده
است.

جدول .1خالصههای آماری پسین پارامترهای مدل زمان شکست شتابیده لگ نرمال چوله بر زمان تا عود مبتاليان به اختالل دوقطبی
متغیر

خطای زنجیر

(بازه باورمند 95درصد)

میانگین

میانه

انحراف معیار

()0/005441، 0/01616
()0/1591، 0/4418

*سن

0/01128

0/01121

0/2121

0/0000202

*عدم مصرف مواد مخدر

0/1004

0/1005

0/001511

0/000152

*عدم سابقه خانوادگی

0/1591

0/1591

0/0851

0/000151

()0/01181، 0/2861

*جنس

-0/1564

-0/1561

0/06626

0/000605

()-0/1008، -0/01111

-0/01111

-0/01155

0/08651

0/000118

() -0/1885، 0/01589

عدم استرس
تحصیالت (مرجع :بی سواد)
ابتدايی ،راهنمايی ،متوسطه و ديپلم

-0/0921

-0/086

0/1461

0/001118

()-0/1444،0/142

دانشگاهی
ضريب چولگی

0/1546
-8/188

0/1514
-8/21

0/18
0/2696

0/001118
0/002194

()-0/1451، 0/4449
()-8/512،-6/106
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با توجه به بازههاي باورمند  05درصد متغيرها در جردول

 26ماه بود .اختالف زياد بين برآورد ميانگين و ميانه زمان بقا

 3ميتوان بيان نمود که متغيرهاي سن ،جنس ،سابقه خانوادگي

در اين دادهها ،چولگي زياد زمانهاي بقا را نشران مريدهرد.

اختالل و مصرف مواد مخدر با فاصله عود مبتاليان در ارتبا

ميانه زمان عود اختالل دو قطبي در مطالعات مختلف متفراوت

بوده است و با وجود اين عوامل در مدل ،متغيرهاي استر ،و

گزارش شده است به عنروان مثرال در مطالعره  Pallaskorpiو

سطع تحصيالت ارتباطي با فواصل عود اختالل نداشتهاند.

همکاران [ ]2ميانه زمان عود کمترر و در مطالعره  Baethgeو

بحث و نتيجهگيري

 ]23[ Schlattmannميانه زمان عود بيشتر بوده است.
نتايج برازش مدل زمان شکست شتابيده لگ نرمال چولره

اختالل دوقطبي يک بيماري برگشتپرذير بروده و اغلرب

نشان داد که متغيرهاي سن ،جنس ،سابقه خانوادگي اخرتالل و

مبتاليان به اين اختالل در طول زندگي خود در صرورت عردم

مصرف مواد مخدر با عود اختالل در ارتبا بوده است .متغيرر

دريافت درمان و پيگيري مناسب ،حملههاي مکررر را تجربره

سن ارتبا مثبتي با فواصل زماني عود در مبتاليان به اخرتالل

ميکنند .هر حمله عرالوه برر ايجراد ترا يرات ناخوشرايند برر

دوقطبي داشته است ،بدين معني که مبتاليران برا سرن براشتر،

وحعيت رواني بيمار و اطرافيان وي ،در پروگنوز بيماري ا ري

زمان عود طوشنيتر داشته اند به عبارت ديگر جوانترها عرود

سوء دارد .همچنين هزينههايي که فرد مبتال در طول دوره حاد

را زودتر تجربه نمودند .جنس ارتبا معنيداري با عود داشت

اختالل به طور مستقيم و غير مسرتقيم برر خرانواده و جامعره

بهگونهاي که مردان در زمان کوتاه تري نسبت به زنان مراجعره

تحميل ميکند ،بسيار زياد است .گرچه درمانهاي دارويري در

مجدد داشته اند به عبارت ديگر عود در مردان بيشتر رخ داده

برطرف کردن عالئم مو رند اما به طور کامرل در کراهش برار

است .سابقه خانوادگي ابتال به اختالل دوقطبي ارتبا منفي برا

ناشي از بيماري مو ر نيستند و مبتاليان قادر نخواهند بود کره

فواصل زماني عود در مبتاليان به اختالل دوقطبي داشته است،

به عملکرد سابق خود باز گردند [ .]22بررسي عوامل مررتبط

بدين معني کره افررادي کره داراي سرابقه خرانوادگي اخرتالل

با عود مبتاليان بره اخرتالل دوقطبري اهميرت زيرادي از نظرر

بودهاند عود را زودتر تجربه نموده و بستري شدهاند ،به عبارت

پيشگيري و کنترل اختالل دارد .هر چه فاصله زمراني برين دو

ديگر ميزان عود در اين افراد بيشترر بروده اسرت .هرمچنرين

عود اختالل يک فرد افزايش يابد ،تعداد دفعات عرود آن فررد

مصرف مواد مخدر ارتبا منفي با فواصل زماني عرود داشرته

کاهش مييابد .حال سوال اين است که چه عامل و يا عواملي

است ،بدين معني که افرادي که استعمال مواد مخدر داشرتهانرد

با فاصله زماني بين دو عود مرتبط هسرتند .برديهي اسرت کره

در زمان کوتاه تري مراجعه داشته اند و عود اختالل ايرن افرراد

براي پاسخ به اين سوال شزم است از يرک مردل آمراري بقرا

بيشتر رخ داده است.

استفاده شود.

ارتبا سن مبتاليان با عود اختالل در ديگر مطالعات نيرز

در مطالعه حاحر ،فواصل زماني عود نمونهاي از مبتاليران

ديده شده است به عنوان مثال ،طراهري و همکراران گرزارش

به اختالل دوقطبي نو يک و برخي از عوامرل مررتبط برا آن

کردند که سن آغاز اختالل بر خطر عود مبتاليران بره اخرتالل

شناسايي شد .اکثر مبتاليان مورد بررسي مرد و متاهل و حدود

دوقطبي تث يرگذار است .در مطالعه آنان خطر تجربهي زودترر

نيمي از آنان سابقه خانوادگي اختالل را دارا بودنرد .مبتاليران

عود بعدي مبتالياني که اولين عود خود را در سنين پرايين ترر

مورد مطالعه  4تا  6سال پيگيري و حرداقل يرکبرار عرود را

تجربه ميکنند بيشتر از مبتالياني است که اولين عود خرود را

داشتند .تعداد دفعات عود اختالل بين يک تا نه برار برود و در

در سنين باشتر تجربره مريکننرد [ .]24هرمچنرين در مطالعره

مجمو تعداد  506بار عود در اين مبتاليان بت شد .بررآورد

 Roscaو همکاران نيز مبتاليان جوانتر تعداد بسرتري مجردد

ميانه و ميانگين فاصله زماني بين عودها بهترتيب برابر با  15و

آزاده قليزاده و همکاران
بيشتري داشتند [ ]25و در مطالعه  Linو همکراران ،سرن برا

پارامترهاي مدل استفاده گرديد ،که اين مسئله منجر به صررف

زمان تا بستري مجدد در ارتبا بوده است [.]26

زمان زياد براي تحليل بيزي مدل گرديد.

در اين مطالعه تعداد مبتاليان مرد نسبت به زن بيشتر بوده

رخدادهاي مکرر در بيماريهاي مزمن مانند عود بيمراري

است در اغلب مطالعات تعداد مبتاليان دوقطبي نرو يرک در

را ميتوان با استفاده از مدلهاي مختلف رخدادهاي بازگشرتي

مردان نسبت به زنان بيشترر بروده اسرت [ .]25،25،24،2در

که به بررسي ا ر متغيرهاي کمکي بر زمان عرود مريپردازنرد،

مطالعه حاحر و مطالعه  Pallaskorpiو همکراران [ ]2رخرداد

تحليل کرد .مهمترين وي گي دادههاي پيشرامد بازگشرتي ايرن

عود در مرردان زودترر اتفرا افتراده اسرت امرا در برخري از

است که برين مشراهدات هرر فررد همبسرتگي وجرود دارد و

مطالعررات ،جنسريت بررر رخررداد عررود معنريدار نبرروده اسررت

مشاهدات زمانهاي مربو به يک فرد از يرکديگرر مسرتقل

[ .]24،28با توجه بره ايرنکره در ايرن مطالعرات ،متغيرهراي

نيستند [ .]28،20يکي از محدوديتهاي مطالعه حاحرر عردم

متفاوتي بررسي شرده انرد ممکرن اسرت علرت اخرتالف برين

لحاظ همبستگي زمانهاي عود هر فرد مبرتال در مردل اسرت.

مطالعات گوناگون ،وجود متغيرهاي مداخلهگري باشرد کره برا

يکي از راههاي لحاظ اين همبستگي به کارگيري ا ر شکنندگي

جنسيت در رابطه هستند .اينکه جنسيت مستقيماً با زمان عود

يا ا ر تصادفي در مدلبندي زمانهراي بقرا مريباشرد .چنرين

مرتبط ميباشد يا به صورت غير مستقيم برا فواصرل عرود در

تحليلي در مطالعره طراهري و همکراران [ ]24و نيرز مطالعره

رابطه است نامشرخص اسرت و بره نظرر مريآيرد شزم اسرت

قليزاده و همکاران آمده است [.]30

مطالعات بيشتري در اين زمينره صرورت بگيررد .در مطالعره

محدوديت ديگر مطالعه حاحر گذشته نگرر برودن مطالعره

حاحر سابقه خانوادگي اختالل ارتبا مثبتي برا رخرداد عرود

بوده است اين محدوديت باعث شده اسرت کره برهدليرل عردم

داشته است چنين نتيجهاي را مريتروان در مطالعره طراهري و

وجود اطالعات مورد نياز در پرونرده مبتاليران ،نتروان سراير

همکاران [ ]24نيز ديد ،اما در مطالعره  Linو همکراران [،]26

عوامل احتمالي مرتبط با فواصل زماني عرود از جملره شردت

سابقه خانوادگي ارتبا معنيداري با افزايش زمران عودهراي

بيماري ،عدم تبعيت درمان ،هيجانات زياد ،حوادث بد زنردگي

بعدي مبتال نداشرته اسرت .در ايرن مطالعره اسرتر ،و سرطع

و نو داروهاي مصرفي مبتاليان بر فواصل زمراني را بررسري

تحصيالت ارتباطي با زمان عود نداشرته اسرت ايرن يافتره در

نمود .لذا پيشنهاد ميگردد مطالعهاي آيندهنگر طراحي و در آن

مطالعه  Pallaskorpiو همکاران [ ]2نيز ديده شده است.

همه عواملي احتمالي مرتبط برا عرود بيمراري انردازهگيرري و

برآورد حريب چولگي حاکي از چولگي چ در لگراريتم

بررسي شود.

زمانهاي بقا بوده است .از طرف ديگر ،مقايسره مردلهرا برر

بر اسا ،نتايج اين مطالعه ميتوان گفت فاصرله زمراني از

اسا ،آماره اطال انحرافري [ ،]21بررازش بهترر مردل زمران

ترخيص تا عود اختالل دوقطبي نو يک در مرردان ،مبتاليران

شکست شتابيده لگ نرمال چوله را نسبت به مدل معمول زمان

با سن کمتر ،مبتاليان با سابقه خانوادگي مثبت و مصرفکننرده

شکست شتابيده لگ نرمال در دادههاي مورد مطالعه نشان داد.

مواد مخدر پايين ميباشرد و ايرن مبتاليران عرود را زودترر و

يک از مشکالت برازش مدل زمان شکست شتابيده لگ نرمال

بيشتر تجربه مينمايند .با توجه به بار سنگيني کره مشرکالت

چوله در دادههاي مورد مطالعه ،همگرايي حرعيف نمونرههراي

اين اختالل براي فرد مبتال ،خانواده وي و جامعه دارد مسئولين

شبيهسازي شده زنجير مارکوف مونت کارلويي به توزيرعهراي

سالمت جامعه بايد بهدنبال راهکارهايي براي پيشگيري از عود

پسين ،به علت خود همبستگي باشي در بين مقادير شبيهسازي

يا تاخير در عود اختالل به خصروص در گرروههراي مرذکور

شده بود .براي حل اين مسئله ،در اجراي الگروريتم ،MCMC

باشند.
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Introduction: Bipolar disorder is severe, chronic, pleomorphic and often recurrent, which can lead to
severe abnormalities in lif's function. The purpose of this study was to determine some factors related to the
time interval between relapse in bipolar disorder.
Materials and Methods: In a retrospective study, 606 patients with bipolar disorder at Avicenna hospital
in Mashhad were collected. In this study, 329 patients with at least one relapse of bipolar disorder were
included. Survival time was defined as elapsed time from discharge to readmission due to relapse of
disease. These patients wereadmitted from the beginning of 2008 to the end of 2009 due to their illness and
were include in the study and followed until the end of 2013. The log-skew-normal accelerated failure time
model was fitted to identify the factors related to the time of relapse. Estimation of parameters was obtained
based on the Bayesian approach using Markov chain Monte Carlo algorithm by Open BUGS.
Results: The estimate of mean and median time between discharge and readmission were 25.6 and 15
months, respectively. Age, family history, drug use, and gender had a significant association with the time
of relapse, such that, male, younger patients, drug users, and positive family history of disease experienced
a recurrence of disease earlier. With the mentioned variables in the model, stress and education were not
associated with the recurrence of disease.
Conclusion: Given that the time interval from discharge to recurrence of type 1 bipolar disorder is low
in men, young people, family history of positive and drug users, it is recommended to identify strategies to
prevent relapse or delay in these groups.
Keywords: Bipolar Disorder, Relapse, Accelerated Failure Time Model, Skew-Normal.
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