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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

مدیریت اسکیزوفرنیای مقاوم به درمان

دکتر همايون امينی

استاد گروه روان پزشکی، بيمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران

در مورد بيمار مبتال به اسکيزوفرنيای مقاوم به درمان، تعاريف مختلفی ارايه شده است. در پذيرفته شده ترين آنها به بيماری، مقاوم به 
درمان اطالق می شود که واجد معيارهای زير باشد:

الف- عدم بهبودی قابل توجه در عاليم بيماری عليرغم دو يا سه دوره درمان با حداقل آنتی سايکوتيک با دوز معادل 1000 ميلی گرم 
روزانه به مدت شش هفته از دو کالس مختلف در پنج سال گذشته

ب- فقدان دوره ای از عملکرد مناسب در پنج سال گذشته

برخی از بيمارانی که مقاوم به درمان در نظر گرفته می شوند در واقع مقاوم به درمان نيستند، بلکه علل ديگری وجود دارد که الزم 
است مورد توجه قرار گيرند. يکی از اين علل، درمان با سطوح غيردرمانی داروست که خود عوامل مختلفی دارد.

گرچه در مورد معيار »پاسخ به درمان مناسب« يا »فروکش کردن« )remission( نيز توافق کاملی وجود ندارد، يکی از تعاريفی 
که توافق بيشتری در مورد آن وجود دارد عبارت است از »بهبود عالمتی در همه عاليم مثبت و منفی در حداقل شش ماه درمان 
نگهدارنده به حدی که شدت عاليم باقيمانده خفيف يا کمتر باشد«. مفهوم »بهبودی« )recovery( پيچيده تر از »فروکش کردن« 
)remission( است و پيامدهای اجتماعی را نيز شامل می شود. ميزان »فروکش کردن« )remission( در مطالعات مختلف از 17 

تا 88 درصد متغير گزارش شده است. 

آنتی سايکوتيک ها،   )augmentation( اثر  تقويت  آنتی سايکوتيک ها،  ترکيب  آنتی سايکوتيک ها،  با  مونوتراپی  مختلفی  مطالعات 
نورومدوالسيون و درمان های طب مکمل يا جايگزين را مورد بررسی قرار داده اند. شواهدی که برای هر يک از راهبردهای درمانی 

وجود دارد مورد بحث قرار می گيرد و توصيه راهنماهای بالينی ارايه خواهد شد.
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