مجله اصول بهداشت روانی>دوره هشتم ،شماره  ،63- 63پاييز و زمستان >63خالصه فارسی مقاله
بررسي تاثيرافزودن اسيد هاي چرب امگا  3-به رژيم درمانی ضد جنون بيماران مبتال به اسکيزوفرنی بر عالئم مثبت و منفي
3

*دکتر علی منطقی،1دکتر الله کوهستانی ،2دکتر الهام ساالری

 1استادیارگروه روان پزشکی2 ،دستيار روان پزشکی  -دانشگاه علوم پزشکی مشهد6،دستيار فوق تخصصی روان پزشکی اطفال
خالصه
مقدمه :با شناخت اسيدهاي چرب امگا  6-و نقش هاي متعدد آن در بيولوژي سلول و عملكرد نورون ها و از طرف ديگر فرضيه هايي مبني بر
نقش اين مواد در پاتوژنز و درمان اسكيزوفرني بر آن شديم كه در اين كارآزمايي باليني اثرات اسيدهاي چرب امگا  6-را بر روي عالئم مثبت و
منفي بيماران مبتال به اسکيزوفرنی بررسي نمائيم .
روش کار :اين مطالعه يك كارآزمايي باليني دوسوكور پالسبو  -كنترل مي باشد كه بر روي  103بيمار مبتال به اسكيزوفرني بستري در
بيمارستان ابن سينای مشهد در سال  63- 63انجام شده است  .بيماران با تشخيص اسكيزوفرني ( براساس معيارهاي  )DSM-IV-TRبه
روش تصادفي ساده بين دو گروه امگا  6-و دارونما تقسيم شدند  .گروه امگا  6-در طي مدت  3هفته تحت درمان با ريسپريدون تا حداكثر 3
ميلي گ رم و  6گرم امگا  6-و گروه دارونما در اين مدت تحت درمان با دوزهاي مشابه ريسپريدون و دارونما قرار داشتند  .ارزيابي عالئم مثبت و
منفي بيماران با آزمون  PANSSدر هفته صفر ،سه و شش و بررسي عوارض حركتي و داروئي در هفته سه و شش با آزمون  AIMSانجام
شد  .بررسی تغييرات آزمون  PANSSدر هفته های صفر 6 ،و 3در هر دو گروه با آزمون آماری فریدمن  1و مقایسه بين دو گروه با آزمون  Tانجام
شد .
نتايج  :دو گروه ( 36نفر در گروه امگا  6-و  33نفر در گروه دارونما) از نظر سن ،نسبت جنسي ،تحصيالت ،مدت ابتال ،تعداد بستري هاي
قبلي تفاوت معني داري نداشتند  .نمرات مقياس هاي تست  PANSSدر هفته صفر ،سه و شش در بين دو گروه اختالف معني داري نداشت
(. )P< 0/03
بحث :در اين مطالعه ،اسيدهاي چرب امگا  6-در كاهش عالئم مثبت و منفي بيماران مبتال به اسکزوفرنی در طي مدت  3هفته بر دارونما
ارجحيتي نداشت.
واژه هاي كليدي  :اسيدهاي چرب امگا  ، 6-عالئم مثبت ،عالئم منفي ،اسكيزوفرني

