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 مقدمه

برای دانشجویان رواندرس آسیب به ویژه در مقطع  شناس ی است، چراکه از یک دانشجوی روانشناس ی روانی از مهمترین دروس  شناس ی 

اختالالت را از یکدیگر تمییز دهد. رود با انواع اختالالت روانی آشنا بوده و بتواند  کارشناس ی ارشد و گرایش روان¬شناس ی بالینی انتظار می

های کارشناس ی ارشد و دکتری وزارت علوم و وزارت بهداشت است. گستردگی  های حاضر در آزمون به همین جهت این درس همیشه یکی از درس

در حالی که  ل کرده است. های روانی به یکدیگر، این درس را به یکی از دروس دشوار تبدیهای برخی از اختاللاین درس و شباهت زیاد نشانه

می اعتماد  آزمون  این  در  برای شرکت  مرجع  کتب  مطالعه  به   
ً
بهداشت همچنان صرفا وزارت  کنکور  داوطلبان  از  از بسیاری  برخی  کنند، 

 با تکیه بر مجموعه حاضر که حجمی به مراتب کمتر از کتب مرجع دارد، در
ً
مدت   داوطلبان این کنکور در کنکورهای اخیر توانستند صرفا

درصد از مطالب اصلی مسلط شوند و به غالب سواالت کنکور پاسخ دهند )به گزارش های سایت مراجعه نمایید(. مجموعه   ۸۰کوتاهی به  

با تغییرات چشمگیری    رو پیشآسیب شناس ی روانی ویژه وزارت بهداشت کیهان )شامل خالصه کاپالن + اختالالت کودکی(، حاال برای کنکور  

 تر شود.  کار مطالعه این مجموعه برای داوطلبان سادهروبرو شده تا 
 

 ویرایش  آخرین تغییرات 

  هابا پاسوخ تشوری ی به این مجموعه اضوافه شوده و برخی اصوالحات جززی نیز مطابک با کنکور های اخیر  در آخرین ویرایش این جزوه، سوواالت کنکور 

حج   در متن صووووووووورت گرفته اسووووووووت. همچنین برای جلوگیری از افزایش زیاد کیمت جزوات، سوووووووو ی کردی  بدون کاهش کی یت جزوات، متون را ک 

 کنی  و از تعداد ص حات خالی جزوه بکاهی . در نهایت این جزوه پرحج  را در دو جلد جا دادی .

 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای آنکه این مجموعه را با اطمینان مطالعه کنید، به موارد زیر توجه نمایید: 

کنکور ارشوووود آخرین  از سووووواالت درصددددد   ۸۵ گزارشوووو ی که بالفاصووووله کو از کنکور  هیه شوووود، نشووووان داد که جزوه رشوووود ک هان به ت ها ی به   .1

درصوووود  ۶۵های تک رکمی در این درس در کنکور به طور میانگین چیزی حدود  پاسووووخ داده اسووووت. در حالی که درصوووود رتبه بهداشووووت   وزارت

 بوده است. گزارش عینی و ش اف این بررس ی را در وبسایت ک هان مطالعه نمایید. 

 .ها کمار و بی طرفان   هیه و ویرایش شده است های برتر روانشناس ی از جمله خان این مجموعه توسط رتبه .2

از جمله خان    های برتر کنکورهای ارشود و دکتری روانشوناسو ی بوده اسوت.های گذشوته منبع اصولی مطالعاتی رتبهاین مجموعه، در سوال .3

توانیوود محووووووووووووووواحبووه این دوسوووووووووووووتووان را در . می11ابراهی  رتبووه    کنکور و خووان  نیلوفر پور   ۸خووان  گودرزی رتبووه    ،۱۴مری  بی طرفووان رتبووه  

 وبسایت گروه آموزش ی بخوانید.

مورد بازبینی کرار اخیر   های ک هان، با دکت بسووووووویار زیادی  هیه شوووووووده و متناسوووووووب با سوووووووواالت کنکور کنار دیگر مجموعه این مجموعه در .4

 به پیش رو  گرفته و برای کنکور ارشد
ً
 رسانی شده است.روزکامال

 

و کابل اطمینان ریزی صحیح  در پایان ضمن دعوت از همه شما دوستان به است اده از روش مطالعه علمی و دکیک و همچنین به کارگیری یک برنامه 

ها ی که ی شایسته، آمادگی خود را برای شنیدن نظرات و پیش هادات ارزشمند شما عزیزان برای هرچه بهتر کردن مجموعه فبرای رسیدن به هد

 کنی .  ک به همه شماست، اعالم می متعل

 "با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان"   

 گروه مشاوران کیهان 

 مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان 

  



 

 

 

 درباره کیهان

های تهران، شووووهیدبهشوووو ی، شووووناسوووو ی و مشوووواوره ارشوووود و دکتری دانشوووو اههای برتر روانگروه آموزشوووو ی کیهان متشووووکل از تعدادی از رتبه •

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی و م
ً
 شاوره فعالیت دارد. عالمه و ... است که صرفا

های آموزشدد ی با اتدداتید برتر  ریزی، مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلمارائه خدمات مشدداوره و برنامههای کیهان شووامل فعالیت  •

 است.   های آموزش ی با کیفیتشناس ی، ارائه خدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالسروان

 کند.شناس ی و مشاوره کیهان فعالیت میمستقی  مرکز خدمات روانگروه آموزش ی کیهان تحت نظارت  •

ای ندارد و تمام خدمات و مححوووووووووووالت آن فقط از خود مرکز کیهان به شوووووووووویوه اینترن ی، تل نی و کیهان در هیچ کجای کشووووووووووور شووووووووووعبه •

 حضوری کابل دریافت است.

همچنین جزوات کووابوول اطمینووان، هر سووووووووووووووالووه تعووداد کووابوول توج ی از هووای علمی مشوووووووووووووواوره و برنووامووه ریزی و  بووه لطب بووه کووارگیری از روش •

، ۷خان  سوووووومانه ابراهی  نژاد رتبه  ۹۷اند. به طور مثال  درسووووووال  ها بودهشووووووناسوووووو ی از میان کیهانیکنکور ارشوووووود روان ۱۰۰های زیر  رتبه

خان  زهرا دا ی رتبه  ۹۹، در سال   ۶الهه موال ی رتبه  و خان     ۱خان  فائزه کدمی رتبه   ۹۸، در سال  ۲آکای امیر همایون حالجیان رتبه  

به طور   ۱۶و خان  نرگو السوووووووادات سووووووولیلی رتبه  ۱۵، خان  زینب نکومنشووووووو ی نژاد رتبه  ۳خان  شوووووووقایک حاه ی رتبه   ۱۴۰۰و در سوووووووال   ۶

 اند. کامل کیهانی بوده

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود. و تخحص ی )با یک مشاور به انتخاب فرد( برگزار می جلسات به دو شکل رای ان )فقط یک بار در سال( •

 اختحاص ی )یک مشاور و یک دانشجو در هر جلسه( برگزار می •
ً
 شود. جلسات به دو شکل تل نی و حضوری و صرفا

  اش دارد. هر دانشجوی کیهانی یک پرونده مربوط به اطالعات خود نزد مشاور اختحاص ی •

 مسلط است. -در کیهان، مشاور هر رشته )روانشناس ی •
ً
 رتبه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامال

ً
 مشاوره(، الزاما

شود. شود و سپو در دپارتمان مشاوران تحویب میهای علمی و تجربی استخراج میهای برنامه ریزی و مشاوره کیهان، از یافتهروش •

  اینجا از آزمون و خطا خبری نیست.

 برد. برد که این کدرت انتخاب دانشجو را باال میکیهان از حضور چندین مشاور تخحص ی )رتبه های برتر( بهره می •

 ، دو طرح ویژه مت اوت با شرایط مت اوت ارائه کرده است. پیش رو کیهان برای داوطلبان کنکور  •

 شود. و نیک منش( برگزار می )آکایان فالحکیهان تمام جلسات مشاوره کیهان تحت نظارت مشاوران ارشد  •

( در زمینه مدیریت فردی، انگیزه، اسوووترس و ... با مشووواوران ارشووود کیهان فراه  VIPامکاِن داشوووتن ماهانه یک جلسوووه مشووواوره )در طرح   •

 است. 

 مطابک نرخ محوب عمومی است.  ،هزینه جلسات مشاوره در کیهان •

 

 

 

 ت آن به ما بازخورد دهید :. اخدمروز به روز .: کیهان متعلق به شماتت، پس برای ارتقاء 

کدیدهدان :.آشنایی با مجموعه .: 

 



 

 

 

 

 در دنبال کردن  اهداتجربه ما نشووووووان داده داوطلبانی که هدف:  . 1
ً
دچار مشووووووکل شووووووده و  آنها  ف مشووووووحک و محکمی ندارند، معموال

شناس ی  خواهید ارشد روانچرا میکنی  اول از همه هدفتان را روشن کنید.  رسند. کو پیشنهاد میگاهی ح ی به خط پایان نیز نمی

 میکنید و چراچ  ای را در این کنکور دنبال میشوورکت کنیدچ چه رتبه
ً
سووال و   ۵باشوود. کو برای    SMARTکه هدف باید  دانید  حتما

کووووابوووول  Specificگووووذاری کووووه مشوووووووووووووحک )یعنی هوووودف  SMARTگووووذاری  هوووودفکنیوووود.    SMARTگووووذاری  تووووان هوووودفیووووک سووووووووووووووووال آینووووده  ،)

-Time( و دارای محوودوده زمووانی مشوووووووووووووحک )Realistic(، واکع بینووانووه )Attainable(، کووابوول دسوووووووووووووتیووابی )Measurableگیری )انوودازه

bounded گذاری  تواند به شوووووووما کمک زیادی در هدفریزی + یک مشووووووواور آگاه و متخحوووووووک مید. در این راه یک دفتر برنامه( باشووووووو

 صحیح ارائه دهد.  

کند،   شوما را خسوتهی صوحیح نه خیلی سونگین اسوت که زود  برای رسویدن به هدفتان برنامه ریزی کنید. یک برنامه ریز ریزی: برنامه . 2

 چه مناب ی را می  ، هانه خیلی سووووووووووبک که شووووووووووما را به هدفتان نرسوووووووووواند. بدانید از کجا باید شووووووووووروع کنید. با کدام کتاب
ً
خواهید  کال

دیگران اسوت اده کنیدچ کدام خالصوه بیشوتر جواب داده و   خواهید از خالصوهآماده خالصوه برداری هسوتیدچ یا می  ، مطالعه کنید

آوردچ اینجا از یک کاربلد، کسووووووو ی که تازه در کنکور رشوووووووته شوووووووما  کنید، من عت بیشوووووووتری را برای شوووووووما میای که میبه نسوووووووهت هزینه

(، اطالعات الزم را بگیرید.  ۵۰ینی یا عمومی( و رتبه عالی ه  کسوب کرده )زیر  شوناسو ی بال شورکت کرده )کنکور سوراسوری ارشود روان

چه   یزن شووروع تسووت  یزمان مناسووب براها را. ها را در چه بازه زمانی جمع کنید و بعد کدام درسخواهید اول کدام درسببینید می

مسووووووووووویر رسووووووووووویدن به هدف را به اندازه کافی برای خود  خواهید اسوووووووووووت اده کنید و ... . ابتدا  از چه ابزارهای دیگری می موکع اسوووووووووووتچ

 مختلب کیهان را نیز مد نظرتان داشته باشید.   ایهای مشاورهطرحروشن کنید.  

ها را دور های گذشووووووته رها کنید. نگرانیها و تلخیرا رسوووووویده، ههنتان را از همه شووووووکسووووووتحاال که وکت عمل کردن فآمادگی ههنی:  . 3

که موفقیت  الزم دارید فکر کنید. به این تان به نحو احسون، تان و میزان تالشو ی که برای عملی کردن برنامهفبریزید و فقط به هد

 تان دارد و سایر نکات مثهت فکر کنید.  در این پروژه )کنکور کارشناس ی ارشد یا دکتری( چه تاثیرات مثب ی در زندگی

منظور، داشوووتن یک سوووری ابزار برای مقابله با خسوووت ی، ناامیدی، و سوووایر موانع بیرونی و درونی برای رسووویدن به  : ابزارهای کارآمد . 4

و در صووووووووورت نیاز مشوووووووواوران نیز به شووووووووما آموزش   مطرح شووووووووده د )در انتهای جزواتهدفتان اسووووووووت. روش مطالعه صووووووووحیح را بدانی 

 باید مرور کنید تا مطالب از ههنتان نرود.   چه زمانهای مدیریت استرس و تمرکز آشنا باشید. بدانید  دهند(. با روشمی

کنید، هیچ جای نگرانی  رشووته ما منابع زیادی دارد. در صووورتی که از همین مجموعه جزوات کیهان اسووت اده میمطلعات منسووج :  . 5

کنی  که از مطالعه منابع پراکنده پرهیز کنید. مطالعه منسوووووووووووج  یکی دو منبع خیلی بهتر از نیسوووووووووووت. اما باز جهت تاکید عر  می

 سیرتان اعتماد کنید.  منبع است. به م ۶-۷مطالعه پراکنده  

ایود، بررسووووووووووووو ی و ارزیوابی کنیود. ببینیود در جهوت درسووووووووووووو ی حرکوت  هتوان و دانشووووووووووووو ی را کوه انودوختو مودام خودتوان، منوابعنظارت و ارزیابی:  . 6

 بلد کمک بگیرید.  ارد داریدچ در صورت نیاز، برای این کار از یک راهکنیدچ یا نیاز به تغییر روش کار در برخی مو می

ال   سوووووووووحت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روزگار واگذار کنید. یادتان باشووووووووود که این عاعتماد به خود و توکل به نیرو ی برتر:  . 7

 نتیجه نخواهد ماند. طراحی عادالنه دارد، کو مطمئن باشید زحمت هیچ داوطلب کوشا ی بی

 شناس یمروری کلی بر عدوامدل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روان

 اوران کدیدهدانهای بدرتدر کنکور، مشاز نگاه رتبه
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 : اختالالت خوابدهمشانزفصل 
 

، چون محرومیت خواب یکی از چشمگیرترین رفتارهای انسان محسوب می شود و تقریباً یک سوم حیات انسان را در بر می گیرد. وجود خواب برای بقا ضروری است
 طوالنی از خواب به تخریب شدید جسمی و شناختی و نهایتا مرگ می انجامد.

 

 الکتروفیزیولوژی خواب  
از مراحل    NREM(. خواب  REM( و خواب حرکت سریع چشم )NREMحرکت سریع چشم )بدون  خواب از دو حالت فیزیولوژیک تشکیل شده است: خواب  

جود  ریتم خواب از بدون تولد وخواب را شامل می شود و طی آن اکثر کارکردهای فیزیولوژیک نسبت به حالت بیداری به میزان چشمگیری کاهش می یابد.    4تا    1
 سال اول زندگی برقرار میشود .   2و د رحدود ندارد 

 امواج مغزی در بیداری و مراحل خواب به شرح زیر است: 
 بیداری و در حالت ارمیدگی بدون فعالیت پیچیده مغزی و دارای امواج کم ولتاژ الفا. 

 بتا. و یا حل مسئله و دارای امواج )هوشیاری کامل(بیداری در حالت فعالیت مغزی
 درصد کل خواب را شامل میشود و دارای امواج تتاست. 5خواب ) نان رم(،که 1مرحله 

 نکته! وجود امواج تتا در بیداری نشان از افسردگی است. 
 است. kاج دوکی شکل و کمپلکس درصد کل خواب را شامل میشود و طوالنی ترین مرحله خواب است و دارای امو45خواب )نان رم(،که تا 2مرحله 
 خواب امواج اهسته یا خواب عمیق نامیده میشود. 4درصد کل خواب را شامل میشود و همراه با مرحله  12خواب )نان رم(، که  3مرحله

 درصد کل خواب را شامل میشود.13خواب)نان رم(، که حدودا 4مرحله 
 رصد کل خواب را شامل میشود. د 25که خواب همراه با حرکت چشمی است و حدودا  5مرحله 

همچنین محرومیت از خواب رم نیز موجب اثر    درصد کل خواب مربوط به خواب رم است.50نکته! با افزایش سن مقدار خواب رم کاهش میابد به شکلی در نوزادی  
افزایش و دوره نهفتگی ان کاهش یافته است که این    واجهشی شده و مقدار رم را در خواب های بعدی افزایش میدهد. در اختالل افسردگی اساسی نیز خواب رم

در بهبود وضعیت افسردگی   دهندیم  کاهش  را  رم  خواب  مقدار  که  ییداروها  جهینت  درتغییرات مربوط به فقدان نورون های کولینرژیک در قاعده مغز پیشین است  
 بیماران مفیداند. 

 

 مرتبط انتقال دهنده عصبی  مرکز مغزی مربوط نوع خواب 

NREM  نور اپی نفرین و استیل کولین هسته رافه ی سنجافی 

REM سروتونین  هسته لوکوس سرلئوس 

 
رم مقدار  ها  لومین  کاته  و در صورت کاهش  رم کاهش  خواب  مقدار  کولین  استیل  و کاهش  سمپاتیک(  نفرین)فعالیت  نوراپی  افزایش  در صورت  افزایش    نکته! 

 فعالیت زیاد هم موجب افزایش خواب نان رم میشود که بیانگر این است که خواب نان رم ارضا کننده نیازهای فیزیولوژیکی میباشد.میابد.همینطور گرسنگی و 
نوع متفاوتی از خواب است و طی آن فعالیت مغزی و فعالیت فیزیولوژیک در سطح باالیی بوده و شبیه حالت بیداری است.  و کمی  از لحاظ کیفی    REMخواب  
اغلب در اختالالتی نظیر افسردگی  REMشبانه می دهد. کوتاه شدن نهفتگی   REMجای خود را به اولین دوره  NREMدقیقه پس از شروع خواب،   90حدود 

 و حمله خواب )نارکولپسی( رخ می دهد.
توام سریع چشم است که توسط    REMخصوصیت مشخص کننده خواب     REMچندنگاری ضمن خواب  نشان داده می شود. سنجش های    EEGحرکات 

را اصطالحا خواب متناقض   REMبه خاطر همین خصوصیات خواب  الگوهای بی نظمی نشان می دهند که گاهی شبیه الگوهای مغزی در حالت بیداری است.  
(paradoxical sleep نیز نامیده اند. در خواب )REM .پتانسیل استراحت عضله در عضالت بدن کمتر از زمان بیداری است   

( گاهی همراه با خصوصیات  4و    3)مراحل    NREMحرکات غیرارادی و دوره ای در بدن مشاهده می شود. عمیقترین بخش های خواب    NREMدر خواب  
بوده و    بیدار شود، دچار اختالل موقعیت سنجی  -معموالً در خواب موج آهسته  -ساعت پس از به خواب رفتن  1تا    5/0وقتی فرد    غیرعادی حالت بیداری هستند.

ممکن است سبب مشکالت اختصاصی نظیر شب ادراری، خواب گردی و کابوس های    4یا مرحله    3تفکرش آشفته است. آشفتگی حین بیدارشدن از خواب مرحله  
 یا وحشت شبانه شود.    4مرحله 



                           2جلد - شناسی روانی )کاپالن(آسیب            شناس یدکتری و ارشد روان  1رتبه یــکـــــــــ -کـیـهـان         

 

  REMست. به خاطر این مهار حرکتی، در خالل خواب  روی می دهد فلج تقریباً کلی عضالت اسکلتی )وضعیتی( ا  REMتغییر فیزیولوژیک دیگری که حین خواب  
نوعاً انتزاعی و فرا واقعی )سورئال( اند.    REMرویابینی )خواب دیدن( است. رویاهای خواب    REMحرکات بدنی وجود ندارد. احتماال متمایزترین خصوصیت خواب  

دقیقه یک بار تکرار می شود.    100تا    90در خواب شبانه تقریباً هر    REMهم روی می دهد اما نوعاً صریح و هدفدار است. دوره    NREMرویابینی در خواب  
دقیقه طول می کشند. اکثر   40تا    15هر کدام    REMدقیقه طول می کشد، دوره های بعدی    10معموالً کوتاهترین دوره آن است و کمتر از    REMاولین دوره  
  50بیش از    REMدر دوره نوزادی خواب    خواب در ثلث اول شب پدید می آیند.  4مرحله    در ثلث آخر خواب روی می دهند درحالیکه بیشتر  REMدوره های  

،  NREMتبدیل می شود. در جوانی، خواب    REMدرصد کل زمان خواب را به خود اختصاص می دهد و الگوی الکتروآنسفالوگرام مستقیماً از حالت بیداری به حالت  
درصد کل زمان خواب را تشکیل می    REM  25درصد(، و خواب    13درصد/ مرحله چهار:    12رصد/ مرحله سه:  د  45درصد/ مرحله دو:    5درصد )مرحله یک:    75

 دهند. 
 

 تنظیم خواب  
تریپتوفان( با کاهش زمان نهفتگی خواب و بیداری های    -مراکز یا سامانه های کنترل خواب عمدتاً در ساقه مغز واقع شده اند. افزایش سروتونین یا ناقل آن )ال

ارتباط دارد. نورون های حاوی نوراپی نفرین که تنه سلولی آنها در لوکوس سرولئوس واقع   REMبانه همراه است. برعکس، کمبود آنها با کوتاه شدن زمان خواب  ش
( و بیداری  REMننده را کاهش )نورونهای متوقف ک REMشده، در کنترل الگوهای طبیعی خواب نقش مهم دارند. تحریک این نورون های نورادرنرژیک خواب 

 ( دخالت دارد.  REMرا افزایش می دهند. استیل کولین مغز نیز در خواب )بخصوص در ایجاد خواب 
مقایسه با افراد سالم و  اختالالت فعالیت کولینرژیک مرکزی با تغییرات خواب همراه است که این یافته در اختالل افسردگی اساسی دیده می شود. بیماران افسرده در

، و انتقال REMدرصد خواب    ، افزایشREMکوتاه شدن نهفتگی    هستند. ازجمله:  REMبیماران روانی غیرافسرده، دچار آشفتگی های بارزی در الگوی خواب  
رزرپین که    را کاهش می دهند اثرات مفیدی در افسردگی دارند. برعکس  REMداروهای ضدافسردگی که خواب    از نیمه آخر شب به نیمه اول آن.  REMخواب  

اختالالتی در خواب هستند که مشخصه آن    است، سبب افسردگی می شود. بیماران دچار دمانس نوع آلزایمر دچار  REMاز معدود داروهای افزایش دهنده خواب  
و خواب موج آهسته است. این تغییرات به فقدان نورون های کولینرژیک در قاعده مغز پیشین نسبت داده شده است. داروهایی که دوپامین    REMکاهش خواب  

ین )مثل پیموزاید و فنوتیازین ها( زمان خواب را افزایش می  مغز را افزایش می دهند سبب ایجاد هوشیاری و بیداری می شوند. برعکس مسدودکننده های دوپام
 دهند.

 

 کارکردهای خواب  
 خواب کارکرد تعادلی و ترمیمی دارد و به نظر می رسد در تنظیم درجه حرارت و حفظ انرژی اهمیت اساسی داشته باشد..  

موجب    REMدوره های طوالنی محرومیت از خواب سبب آشفتگی سازمان ایگو، توهمات و هذیان می شود. محروم کردن فرد از خواب :  محرومیت از خواب

ممکن است دچار تحریک پذیری و بیحالی )لتارژی(    REMبعدی می شود )افزایش انعکاسی(. افراد محروم از خواب    REMافزایش تعداد و مدت زمان دوره های  
 شوند. 
ساعت خواب شبانه   9ساعت می خوابند. افراد پرخواب کسانی هستند که به بیش از   6برخی افراد به طور طبیعی خواب کوتاهتری دارند و کمتر از  به خواب:    نیاز

پس از محرک  REMمعروف است. دوره های    REMبیشتری دارند و حرکات چشمی سریع تری دارند که به تراکم    REMنیاز دارند. افراد پرخواب دوره های  
دهند افزایش    های روان شناختی قوی نظیر موقعیت های یادگیری دشوار و استرس و مصرف مواد شیمیایی یا داروهایی که کاته کوالمین های مغزی را کاهش می

 می یابد.  
  مل هماهنگ کننده بیرونی سبب می شود که افراد ساعته را دنبال می کند. تاثیر عوا  25بدون عالیم بیرونی، ساعت طبیعی بدن یک دوره بیداری:  - ریتم خواب

در کسی که از خواب طبیعی شبانه برخوردار است، چرت زدن در صبح یا ظهر   ساعته پیروی کنند این چرخه در گرایش به خواب رم تاثیر دارد .  24از یک چرخه  
 بسیار کمتری دارد.   REMاست درحالیکه چرت زدن عصرانه یا در اوایل غروب خواب  REMحاوی مقدار زیادی خواب 

 

 اختالالت خواب  
DSM-V  10.اختالل خواب ار طبقه بندی کرده است که این فقط بخشی از اختالالت خواب شناخته شده است 

 سنجه های رایج در خواب نگاری چندگانه:
 خواب.  2زمان نهفتگی خواب: دوره زمانی از خاموش شدن چرتغ تا ظاهر شدن مرحله 

 صبح( 7پایان ثبت خواب)معموال سحرخیزی: زمان بیداری کشیدن  مستمر از اخرین مرحله خواب تا 

 100 <>بازدهی خواب: کل زمان خواب:کل زمان ثبت شده



                                                          شناس ی دکتری و ارشد روان  1رتبه یــکـــــــــ -کـیـهـان        2جلد -شناسی روانی )کاپالن(آسیب   

 

 ثانیه در هر ساعت خواب  10شاخص وقفه تنفسی )اپنه(: تعداد وقفه های تنفسی طوالنی تر از 
 شاخص میوکلونس شبانه:تعداد حرکات دوره ای پا در هرساعت 

 شبانه REMنخستین دوره : دوره زمانی از شروع خواب تا  REMزمان نهفتگی  
 دقیقه اول خواب  10ظرف REMشروع خواب: خواب  REMدوره 

 

 بی خوابی

دوره های  ( عبارت است از اشکال در شروع یا دوام خواب. بی خوابی شایعترین نوع شکایت خواب بوده و ممکن است مداوم یا گذرا باشد.  insomniaبی خوابی )
شود  ماه وجود داشته باشد. و در تشخیص گذاری باید مشخص 3بار در هفته  و به مدت 3درمان معطوف به تسکین و کنترل عالئم است. این اختالل باید دست کم 

 اگر: 
 ماه دوام داشته باشند. 3ماه ولی کمتر از 1دوره ای:عالئم حداقل 

 ماه یا بیشتر دوام داشته باشند. 3پایدار: عالئم 
 ساله وجود دارد.3راجعه: دو دوره )یا بیشتر( در یک بازه 

اه با اضطراب است و یا عارضه ای از یک تجربه اضطراب انگیز  درصد است. بی خوابی کوتاه مدت معموال همر 45تا  30میزان شیوع این اختالل در افراد بزرگسال 
هراز گاهی دوره روانپریشی یا افسردگی شدید ییا بیخوابی حاد شروع میشود. یا انتظار یک تجربه اضطراب انگیز. این حالت معموالً نیازی به درمان اختصاصی ندارد. 

شکیل می دهد که در آنها مشکل عمده به خواب رفتن است و نه دوام خواب. این نوع بی خوابی شامل دو  بیخوابی مداوم، گروه نسبتاً شایعتری از اختالالت را ت
پاسخ تداعی شرطی. ممکن است شکایت عمده این بیماران    - 2اضطراب و تنش جسمانی شده، و    -1مساله است که گاهی قابل تفکیک اما غالباً به هم پیوسته است:  

 ار تکرار شونده ای باشد که مانع از به خواب رفتن آنها می شود.  از احساسات ترس آلود و افک
بازهم خوابش  طبقه ای از ان نیز ادراک اشتباهی حالت خواب است،که به ان بی خوابی ذهنی نیز میگویند در این حالت شخص عالرغم زمان بندی مناسب خواب  

میتواند در افرادی ر دهد که هیچگونه مشکل روانی ندارند و یا نشان دهنده خودبیمارانگاری یا کیفیت الزم را ندارد و گمان میکند بیخواب بوده است.این حالت  
داروهای ضداضطراب میتوانند عمیقا سبب کاهش درک بیخوابی شودند بدون اینکه  هذیانهای جسمی باشد.همچنین ممکن است در دوره های اضطراب نیز رخ دهد.  

 اد کنند.در فیزیولوژی  خواب تغییر عمده ایج
معموال یک شکایت عمده در به خواب رفتن است که سالها با شخص است و بیمار معموال دوره های استرس خود را انکار میکند اشیا    فیزیولوژیک-بیخوابی روانی

میشود بنابراین به نوع از بیخوابی،بیخوابی  مرتبط با خواب مثل تخت  و رخت خاب میتواند به عنوان محرک های شرطی عمل کنند که سبب برانگیختن بیخوابی  
  عبارتند  بیماران  این  ویژگیهای  سایر.  است  بخش  رضایت  بیماران  این  روابط   و   کار  دارند،   خوبی   سازگاری  عموما  روز   طول  در   بیماران  این.    شرطی شده نیز میگویند. 

  افزایش ( 4 خوابیدن برای تالش  هنگام ذهن کردن پاک در  ناتوانی ذهنی،  نشخوار(  3 خوابیدن برای  بسیار تالش (  2 رفتن خواب به در ناتوانی  از  مفرط نگرانی(  1: از
  به   توانایی(  7  همیشگی   رختخواب  از  شدن   دور  هنگام  خوابیدن  توانایی  بهبود(  6  اضطراب  یا  جسمی  تظاهرات  سایر(  5  خوابیدن  برای   تالش   هنگام   عضالنی  تنش
 (.تلویزیون تماشای هنگام مثالً) شود نمی  انجام تالشی منظور این به  وقتی رفتن خواب

انیست که فرد شکایت بیخوابی ایدیوپاتیک)بی سبب(،نوعا در اوایل زندگی و گاه در بدون تولد شروع میشود و در تمام عمر ادامه میابد.تشخیص بیخوابی اولیه زم
ماه داشته باشد. مشخصه بیخوابی اولیه شامل دشواری در  1پس از خواب را حداقل به مدت    عمده از اشکال در شروع یا دوام به خواب رفتن یا عدم احساس راحتی 

 به خواب رفتن و بیدار شدن های مکرر است. 

 

 درمان بیخوابی
ط شب ،و دارهای داروهای خواب را نباید بیشتر از دو هفته تجویر نمود چون باعث تحمل و محرومیت میشود. داروهای خواب اور طوالنی اثر برای  بیخوابی وس

ن بیخوابی شروع خواب تاییده خواب کوتاه اثر برای مشکل در به خواب رفتن اول شب موثر است. راملتئون یک اگونیست گیرنده مالتونین است اثربخشی ان در درما
مشابه اثربخشی دارهای خواب عمل میکند با این اختالف که اگرپه اثر ان دیرتر  CBTشده است. مشکالت خواب معموال با قطع دارهای خواب بازمیگردد. درمان  

 منتها بدون محدودیت هم نیست.ماه پس ازدرمان پابرجاست و عوارض جانبی ندارد  36از تاثیر داروها مشخص میشود اما تاثیر ان تا 
 تمرکز بهداشت همگانی خواب بر روی مولفه های قابل تعدیل سبک زندگیست.

  درمان براساس،درمان کنترل محرک یک پارادایم شرطی سازی است که توسط ریچارد بوتزین مطرح است.هدف ان شکست چرخه مشکل ساز در شروع خواب 
 هفته یا چندماه اول دیده نشود. است.اما نتایج ممکن است در چند 

ت این روش درمان درمان محدودیت خواب،مختص کسانیکست که در تخت خواب دراز میشکند اما نمیتوانند بخوابند.مبدع این روش ارتور اسپیلمن است. به افراد تح
 )به جز سالمندان( توصیه میشوداز خوابیدن در طول روز خودداری کنند.
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راند زیستی که مهمترین مولفه ان این است که باید صحیح انجام شود.همه بیماران نیاز به روشهای ارام سازی ندارند نکته مهم این است درمان ارامسازی و پسخو
 که این روش نباید با شکست در خواب مرتبط شود. 

 ی که فرد ارامتر میشود باال میرود.نکته!دمای انگشتان زمان
افکار،به چالش کشیدن ان و سپس جایگزینی انهاست. فن قصد متناقض نما نیز یک فن شناختی است جهت بهبود بیخوابی   درمان شناختی،که مولفه های شناسایی

مانع جدیست لیکن در    است در این روش بیمار به جای اینکه سعی کند بخواند تالش میکند تا هرجا که میتواند بیدار بماند.در اجرای بالینی عدم پذیرش بیمار یک 
 عدودی از بیماران موثر است. تعداد م

 

 پر خوابی  
( و یا در بعضی مواقع هر دو.  شکایت از پر خوابی  somnolenceزیادی زمان خواب، خواب آلودگی مفرط روزانه )  ( عبارت است ازhypersomniaپرخوابی )

درصد افراد بزرگسال(. شایعترین حاالت به وجود آورنده پرخوابی عبارتند از: وقفه تنفسی )آپنه( هنگام خواب و حمله خواب. پر   5خیلی کمتر از بی خوابی شیوع دارد )
ری است و از مشخصات آن دشواری مفرط در بیدار ماندن، میل به ماندن در رختخواب برای  بیدا  -خوابی گذرا و موقعیتی نوعی اختالل در الگوی طبیعی خواب

فقدان، تعارض   مدتهای طوالنی غیر عادی، و یا برگشتن مکرر به رختخواب در طول روز برای چرت زدن است. این الگوی خواب به طور ناگهانی در واکنش به یک
تغییر جدید و مشخص در زندگی فرد روی   نیست.  یا  با حمله خواب همراه  انقطاع خواب یا کژکاری پایه می دهد و  ناکافی تجمعی(به  وقتی بدهی خواب)خواب 

ع ترنی کزخوابی  نورولوژیک د رمکانسیم های افزوده شود خطر بیشتری وجود دارد بیمار غیرمنتظره وبدون هیچ هشداری به خواب برود.تنفس مرتبط با خواب شای
ماه دوام  1ب دیده میشود.تشخیصپرخوابی زمانی گذاشته میشود که فرد  علت دیگری برای خواب الودگی خود نداشته باشد وعالئم حداقل  است که در مراکز خوا

 داشته باشند.برخی از افراد شکایت ذهنی پرخوابی دارندکه در واقع اینگونه نیست.

 

 انواع پرخوابی 
پرخوری تکرار ششونده  که بین دوره ها فرد خوراکو خواب طبیعی دارد.این سندرم شناخته شده ترین پرخوابی راجعه  لوین:شامل دوره های پرخوابی و  -سندرم کلین

سالگی رخ میدهد.   21تا  10است هرچند به طور کلی اختالل ناشایعی است. عمدتا در مردان رخ میدهد و سن شایع ان اوایل نوجوانی و نخستین حمله ها در سنین  
 بار در سال رخ میدهد.10تا 1اری چند روز تا چندین هفته طول و دوره های بیم

ود میابد. درمان با  پرخوابی مرتبط با چرخ قاعدگی: زنان در شروع خونریزی ای کمی قبلتر دوره های متناوب پرخوابی را تجربه میکنند که با شروع خونریزی بهب
 ود این اختالل ثانوی به علت عدم توازن هورمونی ایجاد میشود.ضدبارداری های خوراکی موثر است و به همین دلیل تصور میش

اختالل به خوبی حفظ  پرخوابی بی سبب: این اختالل میتواند همراه یا بدون دوره های طوالنی خواب و خواب الودگی باشد.برخالف حمله خواب،خواب در این نوع از 
لگی است و سیر اختالل پایدار و بدون فروکش است. میتواند به علت کژکاری دستگاه عصبی  سا25سالگی است.شروع معموال قبل  30تا  15میشود.سن شروع ان  

 خودکر،زمینه خانوادگی یا عفونت ها رخ دهد.
زمان خواب ایش نظم و  سنردم خواب ناکافی ناشی از عالئم رفتاری:در موارد معموال افراد از علت خواب الودگی و پرخوابی خود اگاه هستند.درمان این اختالل افز

 است.ناکافی بودن مزمن خواب میتواند به علت اختالالت متابولیک و مقاومت به انسولین باشد. 
 پرخوابی ناشی از بیماری های طبی

 پرخوابی ناشی از مصرف مواد یا دارو 

 

 درمان 

 ی است یا محرکهای سنتی مشتقات امفتامین بهبود میابد.هیچ درمان قطعی وجود ندارد اما این عالئم با مودافنیل)درمان خط اول( که یک داروی محرک بیدار
 

 حمله خواب 
دقیقه طول میکشد. در هر سنی رخ میدهد    20تا  10در حاالت بیداری. دورهای خواب REMعبارت است از خواب الودگی مفرط روزانه همراه با عالئم نفوذ خواب 

 سالگیست. عالئم حمله خواب شامل موارد زیر است: 30شروع ان  قبل از منتها سن شایع ان در نواجوانی و جوانی اتس و معموال 
 کاتاپلکسی 

 توهمات قبل یا بعد خواب 
 )وقت یکه فرد بیدار است ولی قادر به حرکت عضالت خود نیست.(فلج خواب 

 نکته!تمام عالئم در یک فرد میتواند وجود نداشته باشد. 
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 نکته!شایع ترین عالمت حمله خواب است. 
 بیماران دچار حمله خواب )نارکولپسی( مبتال به کمبود عصب رسانه هیپوکورتین هستند که در خواب و اشتها دخیل است. 

 

 درمان 

برای کاهش کاتاپلکسی  نیز   SSRIادرنرژیک است.داروهای    1هیچ درمان قطعی ندارد ولی داروهای محرک میتواند مفید باشد. مثل مودافینیل که اگونیست گیرنده الفا
 مفید است. 

 

 بدخوابی 
که به انها اختالالت  پدیده غیرعادی یا نامطلوبی است که به طور ناگهانی هنگام خواب یا در آستانه بین خواب و بیداری روی می دهد.  (parasomniaبدخوابی )

 خواب روی می دهد و فرد آن را به خوبی به یاد نمی آورد.  4و  3برخوابی معموالً در مراحل انگیختگی نسبی هم میگویند.
اری: شامل جابجایی خواب از دوره شبانه روزی مطلوب است. بیماران اغلب نمی توانند در زمان دلخواه به خواب روند، هر چند در سایر  بید  - اختالل برنامه خواب

اً بی خوابی یا خواب  ختالل دقیقمواقع می توانند بخوابند. به همین نسبت قادر به بیداری کامل در موقع دلخواه نیستند ولی در سایر مواقع می توانند بیدار شوند. این ا
 آلودگی ایجاد نمی کند، هر چند شکایت اولیه بیمار بی خوابی یا خواب آلودگی است.  

 

 NREMاختالالت انگیختگی خواب 

خود برخورد میکنند  خواب گردی)سومنامبولیسم(:در مرحله خواب امواج اهسته رخ میدهد و فرد بدون بیدار شدن راه میرود.این افراد اغلب به شکل موفق با محیط  
بیدار شدن فرد مشکل است و بهتر  تعامل نامتناسب داشته باشند و صدمه ببینند.در حالت خواب گردی یعنی مثال اشیا برخورد نمیکنند هرچند ممکن است برخی نیز 
 سال شایع است که معموال تا رسیدن به نوجوانی بهبود میابد.8تا 4است فرد به رختخواب بازگردد. الگوی خانوادگی داردو در سن 

 خوردن مرتبط با خواب 
 سکس سومنیا: بدون اگاهی فرد درگیر فعالیت جنسی میشود. 

و مشخصه ان ترس  و بیداری ناگهانی است.فرد دچار وحشتزدگی اگر از خواب بیدار هم شود به محیط پاسخ نمیدهد    خواب رخ میدهد  4و  3وحشت خواب:در مرحلله  
 و سردرگم است.تب و محرومیت از مضعف کننده های دستگاه عصبی مرکزی دوره های وحشت زدگی را تقویت میکند. 

 

 REMبدخوابی های مرتبط با خواب  

است که فرد رویای خود ر انجام میدهد وبرعکس خوابگردی به نظر میرسد    REM: که شامل فقدان اتونی  در خالل خواب   REM  اختالل رفتاری مرتبط با خواب
 رمان این نوع از اختالل اگاهی از محیط ندارد و میوانند اسیب وصدمه ببیند . علت این امر میتواند به علت اسیب دوطرفه به سولوس سرلئوس باشد.کلونازپام برای د

 کاربرد دارد.
د و هنگام شروع خواب  فلج منفرد تکرار شونده درخواب: ناتوانی فرد در انجام فعالیت های ارادی در خالل خواب است و زمانی بیماریست که  که بدخوابی تبدیل شو

 دیگری اورا لمس کند دوهر فلج خواب خاتمه میابد.بروز کند.بهبود بهداشت خواب خط مقدم درمان ان است. گاهی اگر فرد به صورت ارادی حرکت کند یا 
ر این است که افراد  اختالل کابوس:که به ان حمالت اضطراب رویا نیز گفته میشود که با فعالیت سمپاتیک فرد از خواب بیدار میشود. و فرق ان با وحشت شبانه د

سبب remدوپا،مهارکننده بتاادرنرژیک و محرومیت از داروهای سرکوب ککنده خواب    سال شایع است.داروهای ال6تا  3خواب خود را به خاطر دارند و در کودکان  
 کابوس میشوند.

 

 سایر بدخوابی ها 
 بی اختیاری ادرار حین خواب 

 نالیدن مرتبط با خواب)کاترنیا(
 توهمات مرتبط با خواب 

 اختالل خوردم مرتبط با خواب 
 طبیبدخوابی ناشی از مصرف مواد یا دارو و بیماری ها 
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 اختالالت خواب مرتبط با تنفس
 که به سه دسته،مرکزی،انسدادی و مختلط تقسیم میشود.

 

 OSAوقفه انسدادی 
از   تیروئید....  بودن،رسیدن به سن میانسالی،چاقی،میکروگناسی،کمکاری  به صورت تکرار شونده در خواب است.مرد  عوامل خطرساز انسداد مجاری هوای فوقانی 

 بروز پیدا میکند.   NREM 2و1است.این اختالل در هر مرحله از خواب میتواند بروز کند اما معموال در خالل خواب رم،مرحله 
 نه،بی قراری حرکتی گذار در بستر است. نکته!رخ

 

 CSAوقفه تنفسی مرکزی 

 فقدان تنفس به علت فقدان تالش تنفسی است و بیشتر در سالمندان دیده میشود.و شامل انواع زیر است: 
CSA ایدوپاتیک 
CSA  همراه با مصرف مواد افیوونی 

 سکته مغزی شایع تر است. شین استوکس:این الگو در مردان دچار نارسایی  احتقانی قلب و  
CSA  ناشی از ارتفاع باال:درDSM-5  .وجود ندارد 
CSA ناشی از بیمای طبی 
CSA  .شیرخوراری که در نوزادان  زودرس که ساقه مغزشان کامل نشده بیشتر دیده میشود 

 

 افت تهویه متناسب با هوا
 نیستند.این افراد اچار افت تهویه ناشی از بیماری طبی یا چاقی 

 

 اختالل ریتم شبانه روزی
 . وجه مشترک این گروه سبب شناسی زمینه ای پایه است

 ساعت هستند و در غروب هوشیارترند ودر صبح ها خسته اند به جغدهای شبانه معروف اند.  24نوع تاخیر:کندتر از 
 چکاوک معروفند.ساعت است و سحرخیز هستند و به  24نوع جلو افتادن: چرخه انها زودتر از 

 نوع خواب و بیداری نامنظم
 ساعت:نابینایی یک عامل خطر ساز این نوع است.مالتونین به این طبقه میتواند کمک کند.24نوع خواب و بیداری غیر 

 نوع نوبت کاری
 حذف شده است ومربوط به تغییر ریتم در اثر سفر است. DSM-5نوع تاخیری جت: از 

 است  شده حذفDSM-5 از  ناشی از بیماری طبی:
 

 درمان 
 کرونوتراپی برای درمان اختالالت ریتم موثر است.روش دیگر نوردرمانی است که به ویژه برای اختالل نوع تاخیری جت موثر است. 

 

 اختالالت حرکتی مرتبط با خواب
که  فرد احساس میکند چیزی روی پاهایش در حرکت است  : که به سندرم اکبام نیز معروف است که احساس ذهنی عذاب اوری است  RLSسندرم پاهای بی قرار

 و با تکان دادن ان ارامش یابد . 
  برخی   قالبی  کامال  و  ناگهانی  انقباضات  صورت  به  اختالل حرکت دوره ای اندام: قبال به میوکلونوس معروف بود.درمان ان مثل سندرم اکبام اگوسیتهای دوپامین است.

 کم  و  کلیوی  بیماری  با  اختالل  این.  کنند  می  بروز زانو  و  مچ  شدن  تا  و   پا  بزرگ  انگشت  شدن  باز  صورت  به  حرکات  این.  کند  می  ظهور  خواب   حین  در  پا  عضالت
  وجود  مستلزم  سندرم  این  تشخیص.  همراهند  EEG در  انگیختگی  گذرای  سیگنال  یا  K  کمپلکس  با  حرکات  این  اغلب.  دارد  ارتباط B12  کمبود  و   اهن  فقر  خونی

 .     ندارد وجود  شبانه   میوکلونوس برای فراگیری درمان هیچ. است  ساعت هر در بار 5 کم  دست  انجام ای دوره شاخص حرکات
 کرامپ های مرتبط با خواب 
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 دندان قروچه مرتبط با خواب)بروکسیسم( 
 اختالل حرکت ریتمیک مرتبط با خواب 

 سومصرف مواد و دارو اختالالت حرکتی خواب مرتبط با بیماری طبی یا 

 

 ابزارهای طب خواب 
 مصاحبه بالینی 
 خواب نگاری

 ازمونهای متععد نهفتگی خواب)جهت تشخیص و بررسی حمله خواب( 
 ازمون تداوم بیداری 

 کنش نگاری)اکتی گرافی(
 ازمایش خانگی خواب 

 

   IIو محور  Iبیخوابی مربوط به اختالل محور 
در اینجا طبقه بندی  بیخوابی هایی که حداقل یک ماه طول می کشند و رابطه آشکاری با عالیم رفتاری و روانشناختی اختالالت روانی شناخته شده بالینی دارند،  

وناگون روانی است. بیخوابی در زنها  می شوند. اختالل خواب معموالً )اما نه همیشه( اشکال در به خواب رفتن و ناشی از اضطراب است که خود جزئی از اختالالت گ 
 شایعتر از مردها است.  

وجود دارد و  در بیخوابی مربوط به اختالل افسردگی اساسی شروع خواب نسبتاً طبیعی است ولی در خالل نیمه دوم شب، بیداری های مکرر و سحرخیزی زودرس  
 REMو طوالنی شدن نخستین دوره    REMخواب و اغلب کوتاهی دوره نهفتگی    4و    3اغلب با خلق ناراحت در صبح همراه است. در این بیماران کاهش مراحل  

به نظر می رسد بیماران مبتال به    خواب باشد.  4و    3اختالل هول )پانیک( ممکن است همراه با بیداری حمله ای )پاروکسیسمال( یا ورود به مراحل  دیده می شود.  
ساعت خواب شاداب از خواب برمی خیزند و به نظر می رسد در خالل    4تا    2رین افراد هستند. این بیماران پس از  کم خوابت  IIدوره های مانیا و اختالل دوقطبی  

اغلب در اوایل    REMدر اسکیزوفرنی، کل زمان خواب و خواب موج آهسته کاهش می یابند. خواب    دوره مانیا یا هیپومانیا نیازشان به خواب واقعا کاهش می یابد. 
جبری )آداب وسواسی( و    -ید کاهش می یابد. سایر اختالالت همراه با بیخوابی عبارتند از: اختالل استرس پس از سانحه )کابوس(، اختالل وسواسیدوره های تشد

   ( میزان اختالل خواب )معموالً اشکال در به خواب رفتن( باالتر از حد طبیعی است.ADHDبیش فعالی ) -اختالالت خوردن. در اختالل کم توجهی

 

   IIو محور  Iاختالل محور پرخوابی مربوط به 
ود. در مراحل اولیه  پرخوابی که حداقل یک ماه طول می کشد و با یک اختالل روانی ارتباط دارد ئر انواع زیادی از اختالالت ازجمله اختالالت خلقی دیده می ش

 دیده می شود.  ممکن است خواب آلودگی مفرط روزانه  Iبسیاری از موارد اختالالت افسردگی خفیف و مشخصاً در مرحله افسرده اختالل دوقطبی 

 

 سایر اختالالت خواب  

 اختالل خواب ناشی از بیماری طبی عمومی 
تصاصاًًً با درد و ناراحتی  تقریباً هر بیماری طبی همراه با درد و ناراحتی )نظیر التهاب مفاصل یا آنژین( می تواند سبب بیخوابی شود. برخی اختالالت حتی وقتی اخ

از: نئوپالسم، ضایعات عروقی، عفونت ها و اختالالت اضمحاللی )دژنراتیو( و اختالالت آسیب  هم همراه نباشند سبب بیخوابی می   شوند. این اختالالت عبارتند 
 دیدگی.

ختار د می تواند ساتشنج های صرعی مربوط به خواب: اختالالت خواب )بخصوص وقفه تنفسی حین خواب( می توانند تشنج ها را وخیم تر کنند. تشنج نیز به نوبه خو
 (. وقتی تشنجات تقریباً منحصراً در خالل دوره خواب روی دهند، اختالل صرع خواب نامیده می شود. REMخواب را آشفته کند )به ویژه خواب 

آوری   بسردردهای خوشه ای و سردردهای یک طرفه و حمله ای مزمن مربوط به خواب: سردردهای خوشه ای مربوط به خواب، سردردهای یک طرفه شدید و عذا
خاموش حمله ها مشخص هستند. سردردهای یک طرفه حمله ای مزمن اختالالت مشابهی هستند    -هستند که اغلب هنگام خواب بروز می کند و با الگوی روشن

قی نمونه هایی از اختالالتی  که هر روز روی می دهد ولی دفعات آن بیشتر و زمان آنها کوتاهتر است و ربطی به مرحله خاصی از خواب ندارد. هردو نوع سردرد عرو
 « است.  REMمربوطند. سردرد یک طرفه حمله ای در واقع »وابسته به خواب  REMهستند که در خواب شدت می یابند و به خواب 
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 اختالل خواب ناشی از مواد  
در افرادی که آمفتامین، کوکائین، کافئین و مواد وابسته را ترک می کنند شایع است. مصرف مداوم    CNSخواب آلودگی مربوط به تحمل یا ترک یک محرک  

خواب آور نظیر بنزودیازپین ها،   -مضعف های سلسله اعصاب مرکزی نظیر الکل ممکن است سبب خواب آلودگی شود. بیخوابی با تحمل یا ترک داروهای رخوتزا
افزایش می یابد و خواب در    2و    1خواب کاهش یافته، مراحل    4و    3رتباط دارد. در مصرف درازمدت داروهای خواب آور، مراحل  باربیتورات ها و کلرال هیدرات ا

 ود.   سراسر شب مقطع می گردد. افراد سیگاری نوعاً کمتر از غیرسیگاریها می خوابند. ترک نیکوتین ممکن است سبب خواب آلودگی یا برانگیختگی ش
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 شناختیختالالت عصبیا: مویک بیستفصل 
 

امل اختالل در  شناخت شامل این موارد است: حافظه، زبان، موقعیت سنجی، قضاوت، برقراری روابط بین فردی، انجام کنش ها و حل مساله. اختالالت شناختی ش
 یک یا چند حوزه فوق است که اغلب با عالیم بالینی رفتاری نیز همراه اند. 

 از   گروه  این  مشخصه.  دهندمی  نشان  را  زیستی  ضایعات  اثر  بر  رفتاری  عالیم  بروز  نحوه،  شکل  بهترین به  شناختی  اختالالت،  پزشکی   روان  اختالالتی  همه  بین  از
 .  است اختالالت این همه بین مشترک و اصلی بالینی  عالمت که  است شده ذکر توجه( یا زبان، حافظه  حوزه )در شناخت  تخریب، اختالالت

بطور سنتی اختالالت عضوی مغز به اختالالتی    .شدند می  بندی  تقسیم  عضوی  مغزی  اختالالت   یا  عضوی  روانی   اختالالت  عنوان   تحت  اختالالت  این  گذشته  در
 مغزی  اختالالت از  گروهی اطالق شده است که در آنها یک حالت بیمارگونِ قابل شناسایی نظیر تومور مغزی، بیماری عروق مغزی یا مسمومیت دارویی وجود دارد.

کنار گذاشته شده  DSM-5اصطالح کارکردی و عضوی از  .  شوندمی  نامیده  کردی  اختالالت کار  افسردگی(  )مثل  ندارد  وجود  آنها  برای  مقبول  کالً  عضوی  اساس  که
 است.اختالالت شناختی نقص کننده قانون امساک است. 

 

 آسیب شناسی و بررسی آزمایشگاهی 
در بسیاری از اختالالت، حساسیت باالیی دارد اما اختصاصی بودن آن    EEG(: آزمونی غیرتهاجمی برای بررسی کژکاری مغزی است.  EEGالکتروآنسفالوگرافی )

 پایین است. این روش در شناسایی ریتمهای الکتریکی همراه با دلیریوم خفیف کاربرد دارد.
  برای   MRIروانپزشکی هستند.  -این دو ابزارهای پژوهشی قدرتمندی در حوزه عصب  (:MRI( و تصویربرداری تشدید مغناطیسی )CTتوموگرافی کامپیوتری )

در بیماران جوان مبتال  نابهنجاری های ماده سفید  .  است مفیدی  تشخیصی  وسیله،  زیرقشری  نواحی  و   مغزی  های  بطن  اطراف  در  سفید  ماده  ضایعات  انواع  شناسایی
  ارزیابی   در  MRI  کاربرد  بیشترین، بیماران مسن دچار فشار خون، زوال عقل عروقی یا زوال عقل نوع آلزایمر مشاهده می شود.  HIVبه اسکلروز مولتیپل یا عفونت  

حدفاصل ماه سفید  خاکستری مغز بهتر افتراق  MRIدر .  اختالل  اختصاصی  علت  اثبات  تا  است،   عروقی(  بیماری،  تومور  )مانند  علل  برخی  رد  عقل،  زوال  دچار  بیماران
 داده میشود. 

 

  شناختی  روان-عصب آزمونهای
  حذف   اختالالت روانی عضوی  اصطالح   ICD-10  در  کنند.می   فراهم  را  بیمار  شناختی  های   توانایی  تکرار   قابل  و   کمی،  شده  استاندارد  ارزیابی   ها امکان این آزمون

این روش در ارزیابی .  داد  نسبت  تشخیص  قابل  مستقل  مغزی  یا  سیستمیک  اختالل  یا  بیماری  یک  بهتوان  می  را  خاصی  سندرم  که  استآن    معنای  به  و  است  نشده
 دوره ای  اولیه مفید است. 

 

 اختالالت این فصل  
شود و  آشفتگی( شروع میشد«( با دلیریوم )روان »زوال عقل، دلیریوم، یادزدایشی و اختالالت شناختی دیگر نامیده می  DSM-5  در  که)  شناختیعصبیاختالالت  

 . دارد دنبال به را آنها شناختیسبب   فرعی انواع و خفیف، شناختی عصبی اختالل شناختی،مجموعه نشانگان اختالل عصبی
شناختی عصبی  اختالل  عروقی؛شناختی  عصبی  اختالل  آلزایمر؛  بیماری  از  ناشی شناختی  عصبیاختالل    :یا خفیف عبارتند ازه  عمدشناختی  عصبی   اختالالت  فرعی   انواع 

مغزی    صدمه  از  ناشی   شناختی عصبی  اختالل   گیجگاهی؛  -پیشانیشناختی  عصبی  اختالل  پارکینسون؛  بیماری  از   ناشیشناختی  عصبی  اختالل  لِوی؛   اجسام  با  مرتبط
عصبی   اختالل  هانتینگتون؛  بیماری  از  ناشیشناختی  عصبیناشی از مواد/ دارو؛ اختالل    شناختیعصبی؛ اختالل  HIV  عفونت  از  ناشی  شناختیعصبیزا؛ اختالل  آسیب

عصبی های متعدد؛ و اختالل  شناسیناشی از سبب   شناختیعصبی  اختالل  دیگر؛  جسمانی  بیماری  از   ناشی شناختی  عصبی  اختالل  پریون؛  بیماری  از   ناشیناختی  ش
 .  نامشخصناختی ش

 اکتسابی   باشند،  رشدی  اینکه  جای  به  و  است  شناختی  عملکرد  در  اصلی  بالینی  کمبود  آنها  در  که  گیرددربرمی  را  اختالالت  از  گروهی   ،شناختیعصبی  اختالل  طبقه
که  ش  اختالالت  از  تعدادی  در  شناختی  کمبودهای  گرچه.  هستند اختالالتی  فقط  دوقطبی(،  اختالالت  اسکیزوفرنی،  )مثل  دارند  وجود  آنها  در همه  نه  اما  ناختی، 
 زمان  از معیوب شناخت آنها در که هستند اختالالتیشناختی عصبی اختالالت. اندشده منظورشناختی عصبیهای اصلی آنها شناختی هستند در طبقه اختالل ویژگی

 ود نداشته است و بنابراین، بیانگر تنزل از سطح عملکرد نایل شده قبلی است.  وج عمر اوایل یا تولد
توان به صورت بالقوه تعیین شناسی برای آنها را می طور سبب شناسی زیربنایی و همینعه نشانگانی هستند که آسیبمجمو  اینکه  نظر  ازشناختی  عصبیاختالالت  

ای شده، تجربه بالینی، و اتفاق آرای کارشناسانه در مورد  های بیماری زیربنایی مختلف پژوهش گستردهمنحصر به فرد هستند. درباره موجودیت  DSM-5کرد، در  
حد امکان    های بیماری و تا های کارشناس برای هریک از موجودیت برای این اختالالت با مشورت گروه  DSM-5های  های تشخیصی آنها وجود دارد. مالکمالک

در ارتباط با تشخیص، بحث شده است.    های زیستی نیزفایده بالقوه شاخص اند. در مورد  های هریک از آنها ایجاد شدههماهنگ با اتفاق آرای کنونی در مورد مالک
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سی که این اصطالح شناسبب   فرعی انواع از قلع زوال اصطالح که هرچند است، گرفته قرار عمدهشناختی عصبیای به نام اختالل زوال عقل در رده موجودیت تازه
 که   کندمی  تأیید  خفیفشناختی  عصبیل شناختی را به نام اختالل  چندان شدید اختالسطح نه   DSM-5در آن متعارف است، حذف نشده است. عالوه بر این،  

های تشخیصی برای این دو  ت. مالک در رده »اختالل شناختی که به گونه دیگری مشخص نشده است« قرار داش DSM-IV  در که  باشد،   مراقبت کانون  تواند می
  امکان   و  دارند  وجود  هم  با  اغلبشناختی  عصبی. تعدادی از اختالالت  ارائه شده است  شناختیصی برای انواع فرعی سبب های تشخیمالک  واند  تأمین شده   نشانگان

  اختالل   برابر   در  آلزایمر  بیماری از  ناشی شناختی  عصبیوابط آنها تحت عناوین فرعی مختلف فصل مشخص شده باشند که »تشخیص افتراقی« )مثل اختالل ر  دارد
شناسی  « )مثل آسیب ابتالیی»هم    یا /    و  ،(دهدمی   افزایش   را   آلزایمر  بیماری  بالینی  جلوه  عروقی   آسیب   مثل)  آگهی«پیش  و   خطر  »عوامل  ، (عروقیشناختی  عصبی

 عروقی( از آن جمله هستند. -مختلط بیماری آلزایمر
اند، استفاده  هایی که پزشکان و بیماران به این اصطالح عادت کردهحفظ شده است و امکان دارد در محیط   DSM-5در  و پیوستگی  اصطالح زوال عقل برای تداوم  

کند، ولی از اصطالح اختالل  های تباهشی است که معموال افراد سالخورده را مبتال می التی چون زوال عقل شود. گرچه زوال عقل اصطالحی مرسوم برای اختال
  صدمه   جانبی  پیامد  که  اختاللی  مانند  کنند،می   مبتال  را  ترجوان   افراد  که  شودمی  داده  ترجیح  هاییبیماری  برای  اغلب  و  شده  استفاده  ایگسترده  طور  بهشناختی  عصبی
توانند مورد این تشخیص، مخصوصا طبقه »اختالل یادزدایشی« ای دارند میمالحظهاست، زیرا افرادی که در زمینه واحدی تنزل قابل  HIVیا عفونت    زاآسیب  مغزی

DSM-IV  برای آن استفاده  عقل  لزوا اصطالح  از و  شودمی داده تشخیص  دیگر جسمانی بیماری از ناشی شناختی  عصبیقرار بگیرند، که اکنون با عنوان اختالل
 شود. نمی

 

   شناختیعصبیهای زمینه
 هایی نمونه   عملی،  تعریف  اصلی،  های زمینه  از  هریک  برای  1  جدول.  هستند  استوار  شده  تعیین  شناختی  هایزمینه  بر  ،مختلفشناختی  عصبیهای اختالالت  همه مالک

های تعیین شده، همراه با رهنمودهایی برای دهد. این زمینههای ارزیابی را ارائه می زمره، و نمونه رو  هایفعالیت  در  اختالالت  با  رابطه  در  مشاهدات  یا  هانشانه   از
 . شوند داده تشخیص آنها با مطابق توانندمی آنها فرعی انواع و سطوح  ،شناختیعصبیدهند که اختالالت تشکیل می های بالینی، مبنایی راآستانه 

 

 آشفتگی( )رواندلیریوم 

 های تشخیصی  مالک
Aیابی در محیط(. جا کردن توجه( و آگاهی )کاهش جهت. اختالل در توجه )یعنی، کاهش توانایی هدایت کردن، متمرکز کردن، و جابه 
Bاهی است، و در طول یک روز از نظر شدت  دهد )معموال چند ساعت یا چند روز(، بیانگر تغییر از توجه خط پایه و آگ. این اختالل ظرف مدت زمان کوتاهی روی می

 کند.نوسان می 
C (.ادراک یا فضایی –. اختالل اضافی در شناخت )مثل کمبود حافظه، عدم تشخیص موقعیت، زبان، توانایی دیداری 
Dهای  . اختالالت در مالکA    وC    در زمینه سطح شدیدا    و  شودنمی   توجیه  بهتر  گیریشکل  حال  در  یا  شده،  ثابت  موجود،  پیش  از  دیگرشناختی  عصبیبا اختالل

 دهد.کاهش یافته برانگیختگی، مانند اغما، روی نمی
E  .این اختالل پیامد فیزیولوژیکی مستقیم بیماری جسمانی دیگر، مسمومیت یا ترک مواد )یعنی، ناشی   ،معاینه بدنی، یا نتایج آزمایشگاه  بر اساس شواهد حاصل از

 نیست. های متعددشناسی مصرف موادمخدر یا دارو( یا قرار داشتن در معرض مواد سمی، یا ناشی از سبب از سوء 

 

 :انواع فرعی

در تصویر بالینی غالب بوده و  Cو  Aهای ها در مالکاین تشخیص در صورتی باید به جای مسمومیت با مواد داده شود که نشانه دلیریوم مسمومیت با مواد:

 به قدر کافی شدید باشند که توجه بالینی را موجه سازند. 

 

 ویژگی های بالینی  
 علل   و  بیماری،  یک  نه است(  نشانگان)سندرم    یک  است. دلیریوم  شده  شروع  حاد  صورت به که  استو شناخت  هوشیاری    اختالل  نوساندار و  شناختی  تخریب  نوعی
، رفتار  و  ادراک،  خلق  های  است که معموال همراه با تخریب کلی اعمال شناختی بروز می کند. ناهنجاری  هوشیاری  تخریب  دلیریوم   مشخصه  عالمت.  دارد  زیادی
. هستند  عصبی  معمول  عالیم  ادراری  اختیاری  بی  و  حرکتی  نیستاگموس، ناهماهنگی(،  asterixis)زدن    بال  بال  حرکات،  لرزش  و  بوده  شایع   روانی  های  نشانه

 همراه   سریع  بهبود  با  شوند  رفع  و  شناسایی  سببی  عوامل  وقتی  و  دارد  دار  نوسان  و  کوتاه  بطور کالسیک دلیریوم شروع ناگهانی )ظرف چندساعت تا چند روز( و سیری
 خصوصیات اصلی دلیریوم عبارتند از:  ع اصلی دلیریوم تخریب هشیاری است.مشخص .است
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 تغییر سطح هوشیاری.  -1

 تغییر توجه که شامل کاهش توانایی تمرکز، حفظ یا تغییر جهت توجه است.  -2
 کاهش حافظه ظهور کند.تخریب سایر کارکردهای شناختی که ممکن است به صورت اختالل موقعیت سنجی )بخصوص عدم وقوف به زمان و مکان( و  -3
 شروع نسبتا سریع )ظرف چند ساعت تا چند روز(. -4
 دوره کوتاه )معموال چند روز تا چند هفته(. -5
ریب شدید نوسان بارز و غیرقابل پیش بینی در شدت و سایر تظاهرات بالینی طی روز، و گاهی تشدید عالیم در شب )غروب زدگی(. ممکن است در فواصل تخ -6

 نجی، دوره های نسبتا روشنی از لحاظ هوشیاری وجود داشته باشد. و اختالل موقعیت س
EEG  ًترک   از  ناشی  دلیریوم   موارد  در  باشد.  مفید  افسردگی  یا  سایکوز  از  تفکیک دلیریوم  ممکن است در  دهد کهمی  نشان  را  ای  زمینه  فعالیت  منشر  کندی  معموال  

 شود.  می  مشاهده پایین ولتاژ با سریع فعالیت، الکل  یا آور خواب -زا رخوت داروهای
 در   همه  از  بیش  که  مسیری  است.  و انگیختگی  توجه  تنظیم  اصلی  محل  مغز،ی  ساقه  ای  شبکه تشکیالت.  است  کولین  استیل،  دلیریوم  بروز  در  اصلی  نوروترانسمیتر

یکی از شایعترین علل دلیریوم  .  دارد  امتداد  تاالموس  و   تکتوم   تا   مزانسفال  ای   شبکه   تشکیالت  از   که  است   پشتی(  ای  پوشینه)تگمنتال    شود مسیرمی  درگیر  دلیریوم
 نورآدرنرژیک   های  نورون  و  سرولئوس  لوکوس  در  مفرط  فعالیت  به  الکل  ترک  از  ناشی  دلیریوم  مسمومیت با بسیاری از داروهای دارای فعالیت آنتی کولینرژیک است.

 .  گلوتامات،  سروتونین: اند شده مطرح دلیریوم عامل عنوان به که نوروترانسمیترها سایر. است شده داده نسبت آن،
 احتمال ،  مواد  سایر  یا،  الکل   به  وابستگی   یا  سر   ضربهی  سابقه   یا  جسمی  شده   شناخته  بیماری  معاینه جسمی اغلب سرنخی برای علل دلیریوم بدست می دهد. وجود

 .  بردمی باال  را گذاری تشخیص

 

 گیر شناسی همه 
  55 درصد در سنین 1/1 و باال  به سال 18 افراد درصد 4/0 جامعه کل درآن  ای نقطه شیوعوبروز و شیوع ان در سالمندان بیشتر است.   است شایعی اختالل دلیریوم

  تجربه  را بستری دلیریوم طی دوره ،  داخلی های بخش در  بیماران درصد 25 تا 15 و عمومی  جراحی های بخش   در بیماران درصد 30 تا 10تقریبا  . است باال به  سال
خط  شود.  می  دیده  موت  به  رو  بیماران  درصد  80در  دلیریوم  .(درصد  90  از  بیش)شود  می  دیده  کاردیوتومی  جراحی  اعمال  متعاقب،  دلیریوم  میزان  باالترین.  کنندمی

 مفهوم پردازی کرد.دلیریوم میتوان در دوطبقه یعنی عوامل زمینه ساز و عوامل بروز 
  عوامل   پیدا می کنند. سایر  دلیریوم  دوره  یک،  است  سال   65  باالی  آنها  سن  که  بستری  بیماران  درصد  40تا    30است.    دلیریوم  بروز  در  عمده  خطر  عامل  یک  باال  سن

  به   وابستگی ،  دلیریوم  سابقه (،  تومور، مغزی  عروق   بیماری،  عقل زوال  مانند )قبلی    مغزی  آسیب(،  کودکی  یعنی)پایین    سن :  دلیریوم عبارتند از  پیدایشی  کننده  مستعد
شود. وجود دلیریوم دال بر  می   محسوب  دلیریوم  برای  مستقل   ساز  خطر  عامل  یک  مذکر  جنسیت.  تغذیه  سوء   و   (،کوری  نظیر)حسی    اختالل،  سرطان ،  دیابت ،  الکل

 پیش آگهی بد است. 

 

 سیر و پیش آگهی 
عالیم    .بودن( وجود داشته باشند  هراسان   )مثل بیقراری و  مقدماتی   معموال ناگهانی است، اما قبل از بروز عالیم آشکار، ممکن است عالیمهرچند شروع دلیریوم  

التر و و طول  هرچه سن بیمار با  بالینی دلیریوم تا زمانی که علت سبب وجود داشته باشد تداوم می یابند؛ هرچند دلیریوم عموماً کمتر از یک هفته طول می کشد.
  علت آن در  که است.  همراهآن  وقوع از پس سال یک در باالیی ومیر مرگ میزان با دلیریوم دوره دلیریوم بیشتر باشد، برطرف شدن آن بیشتر طول می کشد. وقوع

اینکه دلیریوم به زوال عقل )دمانس( می انجامد یا خیر اثبات نشده است. با  .  اند  شده  دلیریوم  به   منجر  که  است  همراهی  طبی  اختالالت  وخیم  ماهیت،  اول  درجه
بعد از دلیریوم افراد ممکن خاطره ان را به صورت  ظاهر می شود.  PTSDاینحال نتایج یک مشاهده بالینی معتبر نشان داد که پس از دوره های دلیریوم، افسردگی یا  

 خاطره تکه ای به یاد داشته باشند. 

 

 افتراقی تشخیص
  در   توجه  سطح  و نوسان  ،اختالل  بروز  برای  کشیده  طول  زمان  دلیریوم عبارتند از مدت  و  دمانس  بینی  عمده  های  تفاوت  دلیریوم درمقایسه با زوال عقل )دمانس(:

ی سکته   از  ناشی  عروقی  دمانس  جز  )به  دمانس  اما  آیندمی  پدید  کوتاهی  مدت  ظرف  عالیم معموالً  در دلیریوم.  دمانس  در  توجه  نسبی  ثبات  با  مقایسه  در  دلیریوم
 beclouded)  شده  تیره  دمانس  حالت  این  که  دهدمی   روی  دمانس  به  مبتال  بیماران  در  دلیریوم  گاهی.  دارد  سروصدایی  بی  و  تدریجی  سیر  معموالً  مغزی(

dementia )شود. می نامیده 
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  بیماران مبتال به   است.  دلیریومی  بیماران  توهمات  از   تر  منظم  و  تر  ثبات  با  اسکیزوفرنی  به  مبتال  بیماران  توهمات:  دلیریوم درمقایسه با اسکیزوفرنی یا افسردگی
بیماران دلیریومی که عالیم کم فعالیتی دارند ممکن است تا حدودی به بیماران شدیداً  .  ندارند  سنجی   موقعیت  یا  هوشیاری  سطح   در   معموال تغییری  اسکیزوفرنی

 می توان این دو اختالل را از هم تفکیک کرد. EEGاهت داشته باشند، اما براساس افسرده شب
 ان را اشکار میکند. بیماران ساختگی هم ممکن است عالئم دلیریوم را تقلید کنند اما معموال دارای عالیم بی ثبات در بررسی وضعیت روانی مایهت ساختگی بودن 

 

 سبب شناسی
م  عبارتند از: بیماری دستگاه عصبی مرکزی )نظیر صرع(، بیماری سیستمیک )نظیر نارسایی قلبی( و مسمومیت یا ترک مواد دارویی یا سمی. سندر علل عمده دلیریوم  

م موثر است استیل  انتقال دهنده عصبی که تصور میشود در دلیریودلیریوم تقریبا همواره ناشی از یک یا چند ناهنجاری مغزی یا سیستمیک موثر بر کارکرد مغز است.
است که از  کولین است.تشکیالت ساقه مغز محل اصلی تنظیم توجه و انگیختگی است؛مسیری که بیشتر از همه در دلیریوم درگیر میشود مسیر تگمنتال پشتی  

صوص دلیریوم ناشی از محرومیت الکل به  تشکیالت شبکه ای مزانسفال تا تکتوم و تاالموس امتداد دارد.از عوامل ایجاد دلیریوم کاهش استیل کولین است.به خ
 فعالیت مفرط در لوکوس سرلئوس و نورون های نورادرنزژیک نسبت داده شده است.همچنین سروتونین و گلوتامات نیز مهم و دخیل هستند.

 

 درمان 
فیزوستیگمین   سالیسیالت  مصرف،  است  کولینرژیکآنتی    مسمومیت  ای  زمینه  اختالل  وقتی.  است  ای  زمینه  علت  درمان  ،دلیریوم  درمان  در  اولیه  هدف

(Antilirium)  هدف مهم دیگر، تدارک حمایت فیزیکی، حسی و محیطی است. حمایت فیزیکی از این نظر ضروری است که بیمار در موقعیتی شود.  می  توصیه
 درمعرض تحریک محیطی مفرط قرار داشته باشد. قرار نگیرد که دچار سانحه شود. بیمار، نه باید محرومیت حسی داشته باشد و نه 

بیخوابی  .  است  هالوپریدول  سایکوز  برای  رایج  داروی  بیخوابی است. و  سایکوز  باشند  دارویی  درمان  مستلزم  است  ممکن  که  دلیریوم  عمده  عالمت  درمان دارویی: دو
  و   طوالنی  عمر  نیمه  تجویز بنزودیازپین های دارای  از  هنگام خواب، درمان می شوند. امامیلی گرم    2تا    1با بنزودیازپین های دارای نیمه عمر کوتاه مانند لورازپام،  

 .  کرد خودداری باید ها باربیتورات

 

 درمان در گروه های خاص
دمانس که داروهای ضدپارکینسون دریافت  بیماری پارکینسون: غالباً داروهای ضدپارکینسون، در بروز دلیریوم نقش دارند. دلیریوم در بیماران مبتال به پارکینسون و  

یوم ادامه یابد، کلوزاپین  می کنند، دو برابر بیماران فاقد دمانس است. در این موارد اگر نتوان داروهای ضدپارکینسون را کاهش داد و یا اگر پس از کاهش دوز دلیر
 توصیه می شود. 

 ت به جای جستجوی جدی و تهاجمی علت دلیریوم، به سمت تسکین و راحتی بیمار معطوف شود. بیماران بدحال رو به مرگ: در این موارد کانون توجه ممکن اس

 

 خفیف  و عمده  شناختی اختالل عصبی

   عمده  شناختی اختالل عصبی

 های تشخیصی  مالک
A های شناختی )توجه پیچیده، کارکرد اجرایی، یادگیری و  زمینه مالحظه در مقایسه با سطح عملکرد قبلی در یک یا تعداد بیشتری از . شواهدی از افت شناختی قابل

 : براساس( اجتماعی شناخت یا حرکتی، -حافظه، ادراکی
 ای در عملکرد شناختی وجود داشته است؛ و  مالحظه. نگرانی فرد، منبع خبر آگاه، یا متخصص بالینی که افت قابل 1
ده مالحظه در عملکرد شناختی، که ترجیحا توسط آزمون نوروپسیکولوژیکی استاندارد شده یا در غیاب آن، با ارزیابی کمی متخصص بالینی ثابت ش. اختالل قابل2

 باشد.  
B.  ها  های پیچیده زندگی روزمره مانند پرداختن صورتحسابکند )یعنی، حداقل، در زمینه فعالیتهای روزمره اختالل ایجاد میکمبودهای شناختی در استقالل فعالیت

 و مدیریت کردن داروها به کمک نیاز دارد(.
Cدهند.. کمبودهای شناختی منحصرا در زمینه دلیریوم روی نمی 
D .شوند. های روانی دیگر )مانند اختالل افسردگی اساسی، اسکیزوفرنی( بهتر توجیه نمیکمبودهای شناختی با بیماری 
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   خفیف شناختی اختالل عصبی

 های تشخیص  مالک
A  توجه پیچیده، کارکرد اجرایی، یادگیری و های شناختی  قبلی در یک یا تعداد بیشتری از زمینهعملکرد  . شواهدی از افت شناختی متوسط در مقایسه با سطح(

 حرکتی، یا شناخت اجتماعی( براساس:  -حافظه، زبان، ادراکی
 . نگرانی فرد، منبع خبر آگاه، یا متخصص بالینی که افت خفیف در کارکرد شناختی وجود داشته است؛ و 1
 استاندارد شده یا در غیاب آن، با ارزیابی بالینی کمّی ثابت شده باشد. سایکولوژیکی. اختالل متوسط در عملکرد شناختی، که ترجیحا توسط آزمودن نورو 2

Bها یا  های مفید پیچیده زندگی روزمره مانند پرداختن صورتحسابکند )یعنی، فعالیتهای روزمره را مختل نمی. کمبودهای شناختی، توانایی استقالل در فعالیت
 لی ممکن است تالش بیشتر، راهبردهای جبرانی، یا انطباق ضروری باشند(.مدیریت کردن داروهای تجویز شده، و

Cدهند.. کمبودهای شناختی منحصرا در زمینه دلیریوم روی نمی 
D شوند(. کمبودهای شناختی با بیماری روانی دیگر )مثل اختالل افسردگی اساسی، اسکیزوفرنی بهتر توجیه نمی 

 

 ها شاخص 
نده شناختی در زیمنه هوشیاری است دست نخورده است. دمانس به کارکرد هوشی پایین یا عقب ماندگی ذهنی اطالق نمیشود. مشخصه دمانس تخریب پیش رو 

 هاینشانه   زمینه  در  مخصوصا  ،شناختیعصبیهای برجسته در اختالالت  ژگی شواهد برای وینقایص شناخت افت کارکرد نسبت به ستبقه و گذشته خود فرد است.  
فیف تا متوسط اختالالت  خ  مرحله  در  مخصوصا  هستند،  شایعشناختی  عصبی   اختالالت  از  تعدادی  در  پریشیروان  هایویژگی .  اندشده  مشخص  افسردگی  و  پریشیروان 

  گزند   موضوع  اغلب   و   هستند  رایج  هایویژگی  هاهذیان  و  پارانویا   گیجگاهی،   -عمده ناشی از بیماری آلزایمر، بیماری جسم لِوی، و تباهی قطعه پیشانی  شناختیعصبی
-در اختالالت عصبیشروع زودتر در زندگی )مثل اسکیزوفرنی(،    با  پریشیروان   اختالالت  برخالف.  باشد  هذیانی  پردازیاندیشه  برجسته  جنبه   است  ممکن  آسیب  و

 اختالالت   در  دیداری  توهمات  که  هرچند  دهند،  روی  حسیدستگاه    هر  در  است  ممکن  توهمات.  نیستندپریشی  گفتار آشفته و رفتار آشفته مخصوص روان   شناختی،
 هستند. پریشیروان  یا دوقطبی، افسردگی، اختالالت از تررایجشناختی عصبی

پریشی ناشی از بیماری آلزایمر و بیماری است روی دهند. افسردگی در اوایل دوره اختالل روان اختالالت خلقی، از جمله افسردگی، اضطراب، و سرخوشی ممکن  
  در .  باشد  ترشایع  گیجگاهی  -(، در حالی که سرخوشی ممکن است در تباهی قطعه پیشانیشناختیعصبیز جمله در سطح خفیف اختالل  پارکینسون شایع است )ا

.  شود کدگذاری باید  نیز  تشخیص این  باشد، داشته  وجود کنندمی  برآورده  را دوقطبی اختالل یا افسردگی تشخیصی هایمالک که  کامل عاطفی نشانگان   که صورتی
 بالینی تشخیص که طوری به اند،شده داده تشخیص خفیفشناختی عصبی اختالل اولیه مراحل  در مالحظهقابل  ویژگی عنوان به  ایفزاینده طور به خلقی هاینشانه 

 . باشند داشته  اهمیت است  ممکن مداخله و
  ناکامی   یا  سردرگمی  وضعیت  در  اغلب  و  است،  رایج  شدید  تا  متوسط  شدت  با  عمدهشناختی  عصبی   اختالل  در  مخصوصا  ،شناختیعصبی سراسیمگی در انواع اختالالت  

مخصوصا در زمینه مقاومت کردن در برابر وظایف مراقبتی نظیر حمام کردن و جویی ایجاد شود،  . سراسیمگی ممکن است به صورت رفتارهای مبارزهدهدمی  روی
 شناختیعصبیل شناختی، در تمام اختالالت  لباس پوشیدن. سراسیمگی به صورت فعالیت حرکتی یا آوایی اخاللگر مشخص شده است و در مراحل پیشرفته اختال

 دهد.روی می
  نیاز   تواند می   که  است  رایجی   نشانه   خواب   اختالل .  هستند  درمان  کانون   که  دهندمی   بروز   را  رفتاری  هاینشانه   از  ایگسترده  انواعشناختی  عصبیافراد مبتال به اختالل  

 روزی را شامل شود.م شبانه ریت اختالالت و پرخوابی خوابی،بی  هاینشانه  است ممکن و کند ایجاد  را بالینی توجه به
  است  شده مشاهده آلزایمر بیماری  از ناشی شناختی عصبی  اختالل در خصوص به  احساسیبی . است رایج خفیف و عمدهشناختی عصبیدر اختالل  )آپاتی(احساسیبی 
گرا رفتار هدفساسی معموال با کاهش انگیزش و کاهش  احبی .  باشد  یجگاهیگ  پیشانی  قطعه  تباهی  از  ناشیشناختی  عصبی  اختالل   برجسته  ویژگی  دارد  امکان  و

  برای   انگیزشیبی   که  هنگامی  ،شناختی  عصبیوند اختالالت  احساسی ممکن است در اوایل رهای بی شود. نشانه دهی هیجانی مشخص میهمراه با کاهش پاسخ
 شود.می  آشکار شود، مشاهده است ممکن هاسرگرمی یا روزمره هایفعالیت کردن دنبال
های ها مخصوص اختالالت خاص هستند که در بخش زدایی، پرخوری، و ذخیره کردن. برخی از این نشانه عبارتند از سرگردانی، بازداریهای رفتاری مهم دیگر  نشانه 

رفتاری«  های  انه اند. در صورتی که بیش از یک اختالل رفتاری مشاهده شده باشد، هر نوع باید به صورت مکتوب با شاخص »همراه با نشمربوط مورد بحث قرار گرفته 
سال شیوع بیشتری دارد.شایع ترین دمانس نوع الزایمر است که در زنان بیشتر دیده میشود و دمین نوع شایع ان دمانس نوع  65دمانس در افراد باالی    ذکر شود.

 عروقی است که در مردان بیشتر است.
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 های تشخیصی  ویژگی
تحت عنوان زوال    DSM-5  در  که  اختاللی  با  شناختیعصبی  اختالل.  دارند  وجود  کارکردی  و  شناختی  اختالل  طیف  یک  در  خفیف  و  عمده  شناختیاختالالت عصبی

 عقل نامیده شده است مطابقت دارد. 

 

 شناختی عمده یا خفیف ناشی از بیماری آلزایمر اختالل عصبی

 های تشخیصی  مالک
Aاندشده  برآورده خفیف یا عمده شناختیها برای اختالل عصبی. مالک. 
Bو زمینه باید معیوب  د  حداقل   عمده،   شناختیهای شناختی وجود دارد )برای اختالل عصبی. شروع پنهان و پیشرفت تدریجی اختالل در یک یا تعداد بیشتری از زمینه

 باشند(. 
C اند: ها برای بیماری آلزایمر احتمالی یا ممکن به صورت زیر برآورده شده. مالک 

 

 :عمده شناختیاختالل عصبیرای چ

باید تشخیص  بیماری آلزایمر ممکن  شود که هریک از موارد زیر وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت،  در صورتی تشخیص داده می بیماری آلزایمر احتمالی  

 داده شود.
 . شواهدی از جهش ژنتیکی علیتی بیماری آلزایمر که از سابقه خانوادگی یا آزمایش ژنتیکی به دست آمده باشد. 1
 . هر سه مورد زیر وجود دارند: 2
a (.متوالی نوروسایکولوژیکی . شواهد روشنی از کمبود در حافظه و یادگیری و حداقل یک زمینه شناختی دیگر )براساس سابقه مشروح یا آزمایش 
b های ثابت طوالنی. رونده، تدریجی در شناخت، بدون وضعیت. کاهش به طور یکنواخت پیش 
c دیگری   بیماری  یا  دیگر  سیستمی  یا  روانی،  عصبی،  بیماری  یا  دیگر،  عروقی  – شناختی مختلط )یعنی، فقدان بیماری تباهش عصبی یا مغزی  . بدون شواهدی از سبب  

 کمک کرده باشد(.اال به کمبود شناختی احتم که

 

 :خفیف شناختیبرای اختالل عصبی

شود که شواهدی از جهش ژنتیکی علیتی بیماری آلزایمر که از آزمایش ژنتیکی یا سابقه خانوادگی به دست  در صورتی تشخیص داده میبیماری آلزایمر احتمالی  

 آمده باشد.  

شواهدی از جهش ژنتیکی علیتی بیماری آلزایمر از آزمایش ژنتیکی یا سابقه خانوادگی به دست  شود که  در صورتی تشخیص داده می بیماری آلزایمر ممکن  

 نیامده باشد و هر سه مورد زیر وجود داشته باشند: 
 . شواهد روشنی از کمبود در حافظه و یادگیری.1
 های ثابت طوالنی.  تدریجی در شناخت، بدون وضعیت و رونده. کاهش به طور یکنواخت پیش 2
 که  دیگری  بیماری  یا  دیگر  سیستمی  یا  عصبی  بیماری  یا  دیگر،  عروقی  -شناسی مختلط )یعنی، فقدان بیماری تباهش عصبی یا مغزی. بدون شواهدی از سبب 3

 (. باشد کرده  کمک شناخت کمبود به احتماال
Dشود. اختالل روانی، عصبی یا سیستمی دیگر بهتر توجیه نمی رات مواد، یا تأثی دیگر،  عصبی تباهش بیماری عروقی، -. این اختالل با بیماری مغزی 

 

 زوال عقل نوع آلزایمر 
برخی مطالعات نشان داده اند که  تشخیص نهایی بیماری الزایمر متکی به معاینه نورروپاتولوژیک است. که شاخص معاینه نوروپاتولوژی امیلویید)پالک پیری( است.

بنابراین فرض بر این است که عوامل ژنتیک حداقل در برخی موارد، در پیدایش اختالل نقش  . دارند  آلزایمر  دمانس نوع  خانوادگی  سابقه بیمارانِ مبتال،  درصد  40  تا
نوع  . ثابت شده است که(درصد  8  درمقابل  درصد  43)است    تخمکی  دو  دوقلوهای  از  بیشتر  تخمکی  تک  دوقلوهای   در  دارند. میزان همگامی   با   آلزایمر  دمانس 

سالگی باشد    65اگر شروع پس از سن    از آن باشد دمانس آلزایمر با شروع زودرس، و  تر  پایین  و  سالگی  65  اگر شروع در سن.  دارد  ارتباط  21و  14،  1  های  کروموزوم
 دیررس نامیده می شود.  شروع دمانس آلزایمر با

برابر بیشتر از افرادی که فاقد این ژن هستند دچار بیماری آلزایمر    3در پیدایش آلزایمر دخیل دانسته شده است. افرادی که یک نسخه از این ژن را دارند    E4ژن  
 اما این ژن مبنای تشخیصی ندارد.برابر بیشتر است. 8می شوند، و میزان ابتالی کسانی که دو نسخه از آن را دارند 
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 مغزی  های  بطن  اتساع  و  قشری  های  شکنج  شدن   پهن  همراه  به   منتشر  آتروفی  ،مسلح  غیر  چشم  با  آلزایمر  بیماری  به   مبتال  بیمار  مغز  کالسیک  روآناتومیکنو  مشاهده
  بیشتر ،  آمیلوئید نیز نامیده می شوند  پالک های  که  پیری  های  پالک.  است  هیپوکامپ  و  مخ  قشر  در  بیشتر  آلزایمر  دمانس  در  ها  نورون  رفتن  دست  از.  دهدمی  نشان  را

این کالفه    کالفه های نوروفیبریل رمختص الزایمر نیستندهستند؛ هرچند در سندرم داون و تاحدی در پیری طبیعی هم یافت می شوند.  آلزایمر  بیماریی  مشخصه
کهای پیری موجود در مغز در کالبد شکافی به شدت بیماری فرد ربط  ها معموال در قشر مخ،هیپوکامپ،جسم سیاه و لوکوس سرلئوس دیده میشود.تعداد و تراکم پال

 داده شده است. 
فرض بر این است که هر دوی آنها در بیماری    هستند.  نفرین  نوراپی  و  کولین  استیل  اند،  شده  دخیل شناخته  آلزایمر  بیماری  در  همه  از  بیش  که  هایی  رسانه   عصب

کورتیکوتروپین    و  استاتین  سوماتو  نورواکتیو  های  پپتید  شناخته شده اند  دخیل   آلزایمر  فیزیوپاتولوژی بیماری  در  که  دیگر  رسانه   عصب  دو.  دارند  کمتری  فعالیت  آلزایمر،
وکوس  کاهش فعالیت نوراپی نفرین در بیماری الزایمر با کاهش نورون های حاوی نوراپی نفرین در ل.  یابندمی  کاهش  دوی آنها در بیماری آلزایمر  هر  که  هستند،

 سرلئوس مطرح میشود.
که موجب کاهش میزان مایع  ،  متابولیسم فسفولیپید غشایی است  نظریه های سببی دیگری برای توضیح آلزایمر ارائه شده است. یک نظریه نابهنجاری در تنظیم

مغز برخی بیماران مبتال به بیماری آلزایمر یافت شده    غشاها و سفتی آنها می شود. عامل فرضی دیگر مسمومیت با آلومینیوم است، چون سطوح باالی آلومینیوم در
 رسانه گلوتامات است که ممکن است سبب تخریب نورونها شود. -است. نظریه دیگر تحریک مفرط بر اثر عصب

لزایمر است. تصور می شود ژن تائوپاتی سیستم چندگانه خانوادگی، نوعی دمانس است که اخیرا کشف شده است و برخی ناهنجاریهای مغزی در آن مشابه بیماری آ
و در دهه پنجم و ششم عمر شیوع قرار دارد. عالیم این اختالل: اشکال در حافظه کوتاه مدت، اشکال در حفظ تعادل و راه رفتن.  17عامل این اختالل روی کرومزوم  

 بیشتری دارد.این اختالل با پالک های پیری همراه نیست.

 

 شناختی عمده یا خفیف ناشی از بیماری پارکینسون اختالل عصبی

 های تشخیصی  مالک
Aاندشده  برآورده خفیف یا عمده شناختیها برای اختالل عصبی. مالک. 
Bدهد.. این اختالل در موقعیت بیماری پارکینسون ثابت شده روی می 
C.شروع پنهانی و پیشرفت تدریجی اختالل وجود دارد . 
D شودنمی   توجیه بهتر  دیگر روانی اختالل با  و نیست دیگر جسمانی بیماری  از ناشی شناختیعصبی. اختالل. 

 هر دو برآورده شده باشند.   2و  1در صورتی باید تشخیص داده شود که  پارکینسون بیماری از ناشی احتمالی خفیف  یا عمده  شناختی اختالل عصبی

 برآورده شده باشد: 2یا  1در صورتی باید تشخیص داده شود که  پارکینسون بیماری از ناشی ممکن خفیف  یا عمده  شناختی اختالل عصبی

ای  بیماری عصبی، روانی یا سیستمی دیگر یا بیماری  یا   دیگر  عروقی  – شناسی مختلط وجود ندارد )یعنی، فقدان بیماری تباهش عصبی یا مغزی  . شواهدی از سبب 1
 که احتماال در تضعیف شناختی دخالت دارد.(

 . شودمی  واقع شناختی. بیماری پارکینسون آشکارا قبل از شروع اختالل عصبی2

 های تشخیصی  ویژگی
 موقعیت در باید اختالل این. است پارکینسون بیماری شروع  از بعد شناختی تضعیف پارکینسون، بیماری  از ناشی خفیف یا عمده شناختیاصلی اختالل عصبی ویژگی
 (. C( و کمبودها باید به تدریج ایجاد شده باشند )مالک B مالک) دهد روی شده ثابت پارکینسون بیماری

که ممکن است در تضعیف  که شواهدی از بیماری دیگر    ، شودتی در صورتی به عنوان احتماال ناشی از بیماری پارکینسون در نظر گرفته می ناخشاختالل عصبی
 در  شناختیبیعص   اختالل  همچنین  باشد  شده  واقع  شناختی شروع اختالل عصبیقبل از  وجود نداشته باشد و بیماری پارکینسون آشکارا  شناختی دخالت داشته باشد  

  داشته   دخالت  شناختی تضعیف  در  است  ممکن  که  باشد نداشته  وجود   دیگر  اختالل  از  شواهدی که  ،شودمی   گرفته   نظر   در  ممکن  پارکینسون  بیماری  از   ناشی  صورتی
 .  باشد  شده واقع  دو، هر نه اما شناختی،عصبی اختالل شروع  از قبل پارکینسون بیماری  که هنگامی یا باشد
  به   مبتال  بیماران  درصد  30تا    20حدود  است.  همراه  عقل  زوال  و   افسردگی  با  که  است   ای  قاعده  های  هسته  بیماری  یک  پارکنیسونیسم  ،هانتینگتون   بیماری  مانند

  به   مبتال  افراد  برخی  حرکات  کندی.  دیگر اختالل قابل سنجش در توانایی های شناختی دارنددرصد    40تا    30هستند و  هم  عقل  زوال  دچار،  پارکینسون  بیماری
 می نامند.( bradyphernia)فرنیا  بالینگران آن را برادی که خصوصیتی است،  همراه تفکر کندی با پارکینسون

 

 شناختی عمده یا خفیف ناشی از بیماری هانتینگتوناختالل عصبی

 های تشخیصی  مالک
Aاندشده  برآورده خفیف یا عمده شناختیها برای اختالل عصبی. مالک. 



                                                          شناس ی دکتری و ارشد روان  1رتبه یــکـــــــــ -کـیـهـان        2جلد -شناسی روانی )کاپالن(آسیب   

 

B .شروع پنهان و پیشرفت تدریجی وجود دارد . 
C.بیماری هانتینگتون که از لحاظ بالینی ثابت شده است، یا خطر بیماری هانتینگتون براساس سابقه خانوادگی و آزمایش ژنتیک، وجود دارد .   
Dشودی نم توجیه بهتر دیگر روانی بیماری  با و نیست دیگر جسمانی بیماری از ناشی شناختی. این اختالل عصبی 

 

 های تشخیصی  ویژگی
ریزی( به جای یادگیری و حافظه، ویژگی اصلی و برنامه  رونده، همراه با تغییرات اولیه در کارکرد اجرایی )یعنی سرعت پردازش، سازماندهیاختالل شناختی پیش 

کند جنبی )یعنی، کند شدن حرکت ارادی( برادیکینزی یا    های حرکتیبیماری هانتینگتون است. تغییرات شناختی و رفتاری مرتبط اغلب قبل از ظاهر شدن نابهنجاری
هرمی های حرکتی برون شوند. تشخیص قطعی بیماری هانتینگتون در صورت وجود نابهنجاری)یعنی، حرکات پرش عضله غیرارادی( واقع می  کُره یا داءالرقصو  

رد، داده  قرار دا 4که روی کروموزوم    HTTترینوکلئوتید را در ژن    CAGبدون ابهام در فرد دارای سابقه خانوادگی بیماری هانتینگتون یا آزمایش ژنتیک که تکرار  
 شود.  می

،  قشری  دمانس  به   نسبت  که   است  قشری  تحت  نوع  از  دمانسی که در این بیماری دیده می شود  هانتینگتون بطور کالسیک با پیدایش دمانس همراه است.   بیماری
 بروز   باالی  میزان  از  است  عبارت  آلزایمر  نوع  دمانس  از  هانتینگتون  دمانس  بیماری  افتراق  وجوه  دارد.  کمتری  زبانی  ناهنجاریهای  و  بیشتر   حرکتی  ناهنجاریهای 

 .  آتتوئید کره حرکت اختالل نیز   و( روانپریشی)سایکوز  و افسردگی

 

 گیری و روند شکل 
  اتوزوم غالب است.و نحوه به ارث رسیدن ان از طریق ژن سالگی است، هرچند که این بسیار تفاوت دارد.  40متوسط سن هنگام تشخیص بیماری هانتینگتون تقریبا 

سالگی( ممکن است با کندجنبی، اختالل    20همبستگی دارد. بیماری هانتینگتون نوجوانی )شروع قبل از    CAGسن هنگام شروع به طور معکوس با طول گسترش  
رود، به طوری که متوسط  یج پیش می الرقص که مخصوص اختالل با شروع بزرگسالی است آشکار شود. این بیماری به تدرتونوس، و خشکی بیشتر از حرکات داء

 سال بعد از تشخیص نشانه حرکتی است.   15زنده ماندن تقریبا 
توانند قبل از  پزشکی و شناختی میهای روانپزشکی تفاوت دارد. نابهنجاریهای حرکتی، شناختی و روانجلوه تیپ پدیداری بیماری هانتینگتون بسته به وجود نشانه 

شوند.  پذیری، اضطراب، یا خلق افسرده را شامل می های اولیه که به مراقبت نیاز دارند اغلب تحریکسال واقع شوند. نشانه   15مدت حداقل  حرکتی با    نابهنجاری
ت زمان  احساسی اغلب با گذشکه بی طوریزدایی، تکانشگری، و بینش ضعیف را شامل شوند، به احساسی برجسته، بازداریاختالالت رفتاری دیگر ممکن است بی

پریشی )یعنی، مشکالتی در رابطه با حرکات هدفمند( را قراری دست و پا به عالوه کنش های حرکتی اولیه ممکن است ظاهر شدن بی شود. نشانه تر می روندهپیش
وه راه رفتن معیوب )ناهماهنگی حرکتی( کند، مشکالت حرکتی دیگر، شیمخصوصا در رابطه با تکالیف حرکتی ظریف، دربرداشته باشند. وقتی این اختالل پیشرفت می

شود  طوری که درک کردن گفتار بسیار دشوار می گذارد، به شوند. اختالل حرکتی در نهایت بر تولید گفتار )نارساگویی عضوی( تأثیر می ثباتی وضعی را شامل می و بی 
بتا سالم، منجر شود. بیماری حرکتی پیشرفته با پیشروی ناهماهنگی حرکتی، شدیدا مالحظه ناشی از موانع ارتباط با وجود شناخت نسکه ممکن است به ناراحتی قابل

 کند. شوند. بیماری حرکتی مرحله آخر کنترل حرکتی خوردن و بلعیده را مختل می تحرک میگذارد. سرانجام افراد بی بر شیوه راه رفتن تأثیر می 

 

 ( عقل زوال)دمانس 
  هوشی   قوای  کلی  تخریب.  کندمی   بروز  دلیریوم(  غیاب  در  )یعنی  کامل  هوشیاری  از  ای  زمینه  در  که  شناختی  کارکردهای  پیشرونده  تخریب  از  است   عبارت  تعریف  طبق
نکات بالینی بسیار مهم دمانس عبارتند از شناسایی سندرم و بررسی بالینی    .کندمی  تظاهر  فهم  و   تفکر،  توجه،  حافظه  در  اشکال  صورت  به  اساسی است که   ویژگی  یک

،  دمانس   دچار  افراد   درصد  15  تقریبا  علت آن. اختالل ممکن است پیشرونده یا ثابت، دائمی یا برگشت پذیر باشد. همیشه فرض می شود که علتی زمینه ای وجود دارد.
 .  شود شروع درمان ناپذیر برگشت های آسیب پیدایش قبل از  اینکه شرط  به دارند، پذیر برگشت هایبیماری

 

 همه گیر شناسی 
 سال  85  افراد باالی  در.  است  درصد  5  حدود  سال  65  باالی  عمومی  جمعیت  در  شدید  تا  متوسط  دمانس  شیوع.  است  افزایش  به  رو  دمانس  شیوع،  جمعیت  پیر شدن  با

 .  است درصد 50 مزمن نگهداری مراکز در و درصد 20تا   15 عمومی طب  سرپایی مراجعین در درصد، 40تا  20
  در آن    شیوع  میزان  هستند. آلزایمر در زنان بیش از مردان است.   آلزایمر  مبتال به  دمانس  دچار  بیماران   کل  درصد  60تا    50  و  است  دمانس آلزایمر  نوع  ترین  شایع

  دمانس  به مبتال درصد است. بیماران 21میزان شیوع این بیماری  سالگی  90 سن  در است.  درصد 8/0 سنی  گروه  همین زنان  در و  درصد 6/0 باال به   سال 65 مردان
 . کنندمیاشغال  را سالمندان های آسایشگاه های تخت درصد 50 از بیش آلزایمر نوع
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 سازد.می  مستعد  بیماری  این  به  نسبت  را   خصش  خون  فشار  افزایش  است که بر اثر بیماریهای عروق مغزی ایجاد می شود.  عروقی   نوع،  دمانس  شایع  نوع  دومین
  . است  زنان  از  تر  شایع  مردان  در  شود ومی  دیده  بیشتر  سالگی  70تا    60  سنین  در  دمانس  این  دهد.می   تشکیل  را  دمانس  موارد  تمام  درصد  30تا  15  عروقی  دمانس
 .  دارند آلزایمر و عروقی دمانس همزمان طور به بیماران درصد 15 تا  10 تقریبا
حرکتی   دمانس وابسته به الکل و دمانس وابسته به انواع اختالالت،  سر   ضربه  درصد موارد را تشکیلی می دهند عبارتند از:  5تا    1شایع دمانس که هر کدام    علل  سایر

 پارکینسون. و  هانتینگتون نظیر بیماری

 

   سبب شناسی
بسیاری از انواع دمانس که در مراکز .  مختلط  آلزایمر و  عروقی  دمانس  -3دمانس عروقی    - 2  آلزایمر  -1  :عبارتند ازسال    65  باالی  افراد  در  دمانس  علل  ترین  شایع

  ویتامین   )مانند کمبود  ای  تغذیه  کمبودهای  ،تیروئید(  کاری  کم  )مانند  متابولیک  های  ناهنجاری  پذیر مانند  برگشت  بالینی ارزیابی می شوند را می توان مربوط به علل
B12 افسردگی دانست  از ناشی دمانس  سندرم یا فوالت( یا  . 

 

 دمانس عروقی
.  انجامدمی   دمانس  عالمتی  الگوی  بروز  به   که   است  مغزی  عروق   چندگانه   عروقی  بیماری  داشت(   نام   انفارکت  مولتی  دمانس  سابقا  )که  عروقی   دمانس   اولیه  علت

این اختالل عمدتا عروق مغزی .  است   تر  شایع  دارند  عروقی را-قلبی  ساز  خطر  عوامل  سایر  باال یا  خون  فشار  سابقه  که  آنهایی  در  بخصوص  و  مردها  در  عروقی  دمانس
 کوچک و متوسط را درگیر میکند. 

سفید است که نواحی  مشخصه بیماری بینزوانگر )که به نام آنسفالوپاتی آرتریواسکلروتیک تحت قشری نیز معروف است( وجود انفارکتوس های کوچک بسیار در ماده  
 علت انفارکتوس ممکن است شامل انسداد عروق براثر پالکهای ارتریواسکلروتیک یا ترومبوامبولی از نواحی دور دست باشد. قشری را گرفتار نمی کند.

 

 تشخیص و خصوصیات بالینی 
  مشخص  طور به   حافظه آمده از خانواده بیمار انجام می شود. تخریبتشخیص دمانس براساس معاینه بالینی بیمار و ازجمله معاینه وضعیت روانی و اطالعات بدست 

 معموالً   و   است  خفیف  حافظه  تخریب ،  دمانس  اوایل  در  کند.می   گرفتار  را  مخ  قشر  که  آلزایمر  نوع  دمانس   در  بخصوص  است؛  دمانس  در   بارز  و  زودرس  خصوصیت  یک
 دمانس، تخریب حافظه شدیدتر می شود و فقط قدیمی ترین اطالعات )مثل مکان تولد( حفظ می شود. با پیشرفت سیر . است  بارزتر اخیر های رویداد برای

  است   ممکن  زبانی  اشکال  شوند.  واقع  موثر  بیمار  زبانی  های  توانایی  بر  می توانند(،  و عروقی  آلزایمر  عمدتاً نوع)  می گذارند  تاثیر  مخ  قشر  بر  که  دمانس  فرآیندهای
 . باشد  اشکال  دچار نیز  اشیا بردن  نام  در است ممکن و باشد، پردازانه  حاشیه و دقت فاقد، قالبی، مبهم گفتن سخن شیوه  شامل

 

   تغییرات روانی و عصبی
بر دیگران    : صفات شخصیتی قبلی بیمار ممکن است درجریان بروز دمانس تشدید شوند. ممکن است این بیماران درونگرا شده و اهمیتی به تاثیر رفتار خودشخصیت

گیجگاهی آنها مبتال است  ندهند.بیمارانی که هذیانهای پارانوئید دارند نسبت به اعضای خانواده و مراقبین رفتاری خصمانه دارند. بیمارانی که لوب های پیشانی و  
ی به تاثیر رفتار خود ندهند.بیمارانی که لب پیشانی  افراد دچار دمانس ممکن است درونگرا شده و اهمیتممکن است رفتار تحریک پذیر و انفجاری از خود بروز دهند.

 وگیجگاهی انان مبتال استممکن است تغییرات شخصیت بارزتری نشان دهند و رفتار تحریک پذیر و انفجاراز خود بروز دهند. 
 عمدتاً از  که دارند  هذیان درصد آنها  40تا  30 و شوندمی توهم دچار( آلزایمر نوع بیش از همه)دمانس  به مبتال بیماران درصد  30تا  20 حدود  توهمات و هذیان ها:

 پرخاشگری در بیماران دمانس دارای عالئم روانپریشی شایع است. . دارند متشکلی غیر و نامنظم ماهیت و بوده  آسیب و  گزند و  پارانوئید نوع
  10  در  است  ممکن  افسردگی  اختالل  کامل  سندرم  هرچند  هستند.  ای  عمده  های  نشانه  دمانس  به   مبتال  بیماران  درصد  50تا    40  در  تقریبا  اضطراب  و  خلق: افسردگی

 بیماران مبتال به دمانس همچنین ممکن است بدون عامل برانگیزنده اشکار خنده یا گریه بیمارگون)یعنی حداکثر هیجان(نشان دهند. .  شود  دیده  افراد  این  درصد  20  تا
.فلج پسودوبولبر نارساگویی و ( نیز شایع است  agnosiaبیماران مبتال به دمانس عالوه بر زبانپریشی، کردارپریشی )آپراکسی( و نشناسی ): در  تغییرات شناختی

 دیسفاژی )اختالل بلع(نیز در دمانس عروقی شایعتر از سایر اختالالت دمانس است. 
نامید کاهش می یابد. گولدشتاین همچنین نوعی واکنش    «نگرش انتزاعی»نچه که کورت گولدشتاین  : توانایی بیماران مبتال به دمانس در بکارگیری آواکنش بحرانی 

فقدان قضاوت و کنترل ضعیف تکانه ها به ویژه  بحرانی را توصیف کرد که در آن آگاهی از نقایص هوشی در شرایط استرس آمیز موجب سرآسیمگی بیمار می شود.   
 درگیر میکنند بیشتر است. در دمانس هایی که لوب پیشانی را 

در بیمارانمبتال به دمانس سندرم غروب زدگی با کاهش محرک های : با خواب آلودگی، سردرگمی، آتاکسی و سقوط های اتفاقی مشخص می شود.سندرم غروبزدگی
 خارجی نظیر نور و سرنخ های موقعیت سنجی بین فردی نیر بروز میکند. 
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 تشخیص های افتراقی
مر درمقایسه با نوع عروقی: دمانس عروقی با تخریب کاهنده ای که ممکن است در طول زمان همراه با بیماری عروق مغزی دیده شود از دمانس  دمانس نوع آلزای

مغز نیز در عوامل خطرساز استاندارد برای بیماری عروقی  نوع آلزایمر تفکیک می شود. نشانه های عصبی موضعی در دمانس عروقی شایعتر از دمانس آلزایمر است.
 دمانس عروقی بیشتر است. 

بیداری و آشفتگی های بارز در توجه و ادراک، از دمانس -دلیریوم )روان آشفتگی(: دلیریوم با شروع حاد، دوره کوتاه، نوسان تخریب شناختی، اختالل بارز چرخه خواب
 تفکیک می شود. 
شود. بیماران مبتال به دمانس کاذب نسبت به بیماران  می  نامیده  کاذب(  افسردگی )دمانس  به   وابسته  شناختی  کژکاری،  افسردگی  از   ناشی   شناختی  افسردگی: عالیم

 . دارند افسردگی های دوره سابقه  اغلب  و داشته خود عالیم به  بیشتری مبتال به دمانس، بینش 
،  واقعی   دمانس  در  می دهند.  نشان  ثبات  بی   و  نامتعارف  ای  گونه  به  را  آن  ساختگی(  اختالل  اختالل ساختگی: افرادی که نقصان حافظه را تقلید می کنند )مثال در

 شود. می  فراموش قدیمی خاطرات از قبل  تازه خاطرات و رودمی  بین از  افراد به  وقوف از  قبل، مکان و زمان به  وقوف
 افت   باشد، اما درمقایسه با اختالل تفکری که در دمانس وجود دارداسکیزوفرنی ممکن است با درجاتی از تخریب اکتسابی قوای هوشی همراه    اسکیزوفرنی: هرچند

 .  است دمانس کمتر از به مراتب  هوشی قوای
حاالت باتوجه به   پیری طبیعی: اندکی اشکال در حافظه به طور طبیعی در پیری ایجاد می شود )فراموشی خوش خیم سالمندی / اختالل حافظه وابسته به سن(. این

 پیری لزوما با  نزول قابل مالحظه شناختی همراه نیست.عدم تداخل قابل مالحظه در رفتار اجتماعی و شغلی، از دمانس قابل افتراق هستند.شدت کمتر و 
 ساعت طول میکشد.24دمانس عروقی در مقایسه با حمله ایسکمیک گذار:حمالت گذارای ایسکمیک دوره های کوتاه اختالل عصبی موضعی هستند که کمتر از 

ص میشود و باس سایر:در کم توانی ذهنی پسرفت حافظه دیده نمیشود و این اختالل در کودکان بروز میابد.اختالل نسیانی با فقدان محدود و مشخص حافظه مشخ
 یر روبه تباهی همراه نیست. 

 

 سیر و پیش آگهی 
سال دارد که نهایتا منجر به مرگ   10تا    5سیر قهقرایی تدریجی ظرف  سیر کالسیک دمانس به این ترتیب است که در دهه ششم و هفتم عمر شروع می شود و  

اما با پیشرفت بیماری  می شود. شروع زودرس و سابقه خانوادگی دمانس احتماال با سیر سریعتر بیماری رابطه دارد. عالیم مرحله اولیه دمانس پنهانی و خفیف است،
طبیعی    فشار  با  هیدروسفالی،  تیروئید  کاری  )مثال دمانس ناشی از کم  پذیر  برگشت  های  دمانس  احتمال  قطعا  ،درمان  شروع  با  عالیم  عالیم بارزتر می شوند. کاهش

 )در   ثابت  عروقی( تا دمانس  دمانس  )در  گام دمانس  به  گام  تشدید  آلزایمر( تا  تیپیک  دمانس )در  مستمر  سیر دمانس از پیشرفت.  سازدمی  مطرح  را  مغزی(  و تومورهای
 سر( متفاوت است. ضربه  از  ناشی دمانس

ه شروع  اجتماعی: هرچه هوش و میزان تحصیالت قبل از بیماری فرد باالتر باشد، توانایی او برای جبران نقائص هوشی بیشتر خواهد بود. بیمارانی ک-عوامل روانی
دفاعی کمتری استفاده می کنند. اضطراب و افسردگی ممکن    دمانس در آنها سریعتر است نسبت به کسانی که شروع بیماری آنها آهسته تر بوده، از مکانیسم های

 است عالیم بالینی را تشدید و تقویت کنند.

 

 درمان 
است )تغییر رژیم غذایی، ورزش، کنترل دیابت و    اهمیت  حائز   عروقی دمانس  در  بخصوص پیشگیرانه  اقدامات.  است  تشخیص  اثبات،  دمانس  درمان  در  قدم  نخستین

  عمومی درمورد بیماران مبتال به دمانس   درمانی  رویکرد  داروهای مورد استفاده عبارتند از داروهای ضدفشار خون، ضد انعقاد یا داروهای ضد پالکتی.  .فشار خون(
اقدامات پیشگیری به خصوص  .  مخرب  رفتار  جمله از  بالینی  عالیم  دارویی  درمان  و  آنها  خانواده  و   بیماران از  روحی  حمایت،  حمایتی  طبی   مراقبت  تامین  از  عبارتست

ونیستهای بتاادرنرژیک برای دمانس عروقی حائز اهمیت است.فشارخون پایین تر از حد طبیعی  سبب تخریب بیشتر کارکرد شناختی بیماران مبتل به دمانس میشود.انتاگ
 با تشدید تخریب شناختی همراهند.

ک قبل از حافظه دور از بین می رود؛ بسیاری از بیماران ضمن مشاهده ناتوانی آشکار خود، به خاطر می آورند  در اکثر موارد، حافظه نزدی:  اجتماعی  روانی  درمانهای
های هیجانی که در گذشته چه عملکردی داشته اند و همین باعث ناراحتی شدیدشان می شود. درک اینکه احساس هویت درحال زوال و ناپدید شدن است، واکنش  

حمایتی که در آن ماهیت و سیر بیماری به   و یآموزش درمانی اضطراب شدید گرفته تا وحشت بحرانی ایجاد می کند. بیماران، اغلب از روان گوناگونی از افسردگی و
عملکرد سالم    میتوان با کمک به بیمار در شناسایی فعالیت هایی که با عملکرد موفقیت آمیز همراه اند، حوزه های  .وضوح برایشان شرح داده می شود سود می برند

   را تقویت کرد.
ویز می شود. بطور  درمان دارویی: برای بیخوابی و اضطراب، بنزودیازپین؛ برای افسردگی، داروهای ضدافسردگی؛ و برای هذیان و توهمات داروی ضدروانپریشی تج

 کلی باید از تجویز داروهایی که خاصیت آنتی کولینرژیک باالیی دارند اجتناب شود. 
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 بیماری پیك 
در این    .دیده می شود  گیجگاهی-پیشانی  نواحی  در  بیشتر  آتروفی  پیک  بیماری  در  گیجگاهی یافته های پاتولوژیک در بیماری آلزایمر،-ای  آهیانه  برخالف توزیع

معلوم نیست ولی این بیماری  نواحی همچنین فقدان نورونی، گلیوز و وجود اجسام نورونی پیک )توده های عناصر سیتواسکلتی( مشاهده می شود. علت بیماری پیک
  تر   شایع  ،مبتالست  بیماری  این  به  آنها  اول  درجه  بستگان  از  یکی  که  کسانی  بخصوص  و   مردها  در  دهد.می  تشکیل  را  ناپذیر  برگشت  های  دمانس  درصد  5  تقریبا
 نسبتاً  شناختی  اعمال  سایر  شود ومی  دیده  شخصیتی  و  رفتاری  تغییرات  غالباً  پیک  بیماری  اولیه   مراحل  افتراق بیماری پیک از آلزایمر مشکل است، هرچند در   است. 
 بوسی  -کلوور  سندرم  خصوصیات  دارند.  خانوادگی  توزیع  پیک  بیماری   موارد  از  نیمی  شود. تقریبامی  شروع  سالگی  75  سن  از  پیش   معموالً  و  ماندمی  نخورده  دست
 .دیده می شود آلزایمر از بیشتر مراتب به پیک بیماری در پرخوری( و  عضالنی  شلی،  جنسی تمایالت افزایش )نظیر

 

 ( DLBبیماری جسم لِوی )
اجسام ی شود.  نوعی دمانس است که از لحاظ بالینی شبیه بیماری آلزایمر بوده و اغلب با توهمات، خصوصیات پارکینسونی و عالیم اکستراپیرامیدال مشخص م

وانپریشی( دچار عوارض جانبی  میزان دقیق بروز این بیماری معلوم نیست و بیماران با مصرف داروهای آنتی سایکوتیک )ضدرانکلوزیون لویی در قشرمخ یافت میشود.  
 مستلزم وجود (  possible)امکان پذیر    DLB  عالمت اصلی است. اما تشخیص  سه  یا  مستلزم وجود دو  (Probable)محتمل    DLBبارزی می شوند. تشخیص  

   اصلی است. عالمت یک
  . (استراحت حین ترمور، حرکات کندی، دنده چرخ حالت) پارکینسونی خصوصیات، راجعه بینایی توهمات، هوشیاری و  توجه  سطح نوسان: اصلی عالیم
 یافته. نظام های هذیان، ها نورولپتیک به  حساسیت، سنکوپ، مکرر های سقوط: تشخیص مؤید های ویژگی

 

   HIVدمانس مربوط به  
درصد در    14نامیده می شود. میزان بروز دمانس در بیماران آلوده به این ویروس،    HIV، آنسفالوپاتی با دمانس همراه است و این حالت، دمانس   HIVدر عفونت

 همراه است.  MRIهای پارانشیمی در اسکن های سال است. پیدایش دمانس در این بیماران اغلب با بروز ناهنجاری
 

 دمانس مربوط به ضربه سر 
( در مشت زن ها پس از بارها ضربه به سر در طول dementia pugilisticaممکن است عارضه ماندگار ضربه سر باشد، سندرم موسوم به مستی مشت )  دمانس

 ( و تکانشگری.dysarthriaسالیان متمادی ایجاد می شود و خصوصیات آن عبارتند از: بی ثباتی هیجانی، نارساگویی )
 

 بینزوانگر بیماری 
فتار نمیکند.این  که به انسفالوپاتی ارترواسکلروتیک تحت قشری نیز معرف است.مشخصه ان انفارکتوس های کوچک بسیار در ماده سفید است که نواحی قشری را گر

 اختالل از انچه قبال تصور میشده شایعتر است. 
 

   نسیانی اختالالت
 سه نوع اختالل نسیانی مطرح شده است:.  خاطرات جدید ایجاد  توانایی این سندرم طبق تعریف عبارتست از تخریب

 اختالل نسیانی ناشی از بیماری طبی عمومی -1

 اختالل نسیانی پایدار ناشی از مواد  -2
 .  (NOS)اختالل نسیانی نامعین  -3
 ماه   یک  از   بیش  اختالل   که  مواردی   )در  مزمن(  2  است( و   ماه  یک  از   کمتر  اختالل  مدت طول  که  مواردی  )برای  گذرا (  1  شده است: ارائه  سندرم   معرف برای این   دو

 .است( کشیده طول

 

   همه گیر شناسی 
   شود.می مشاهده سر  ضربه و  الکل مصرف اختالالت در همه از  بیش است. فراموشی  نشده انجام کافی مطالعات نسیانی  اختالالت شیوع  بروز میزان مورد در
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 سبب شناسی
( تاالموس  میانی  و  میانی  پشتی  های  هسته  مانند)دیانسفال    خاص  ساختمانهای  نسیانی عبارتند از  حافظه و بروز اختالل  به  تشریحی عمده مربوطعصبی    های  ساختمان

  راست   نیمکره  از  مهمتر  نسیانی  بروز اختالالت  ممکن است در  چپ  نیمکره.  آمیگدال(  و  پستانی اجسام،  هیپوکامپ  )مانند  گیجگاهی  لوب  میانی  قسمت  ساختمانهای  و
افسانه  بروز  به   ممکن است منجر   پیشانی  لوب   درگیری.  باشد این  شود.  بی احساسی )آپاتی(  و  سازی  نشانه هایی نظیر  نتیجه اسیب دوطرفه  فراموشی معموال در 

ان است که نیمکره چپ ممکن است در بروز  اسختمان هاست اما برخی اسیب های یکطرفه نیز به ممکن است در بروز اختالالت نسیانی موثر باشد شواهد حاکی از 
- ایئن مهره ایاختالالت نسیانی مهمتر از نیمکره راست باشد.فراموشی یکپارچه گذارا یک اختالل عروق مغزی است که در ان اختالل موقتی در جریان خون شر 

 قاعده ای ایجاد میشود. 
از داروها ر احتمالی زیادی دارند. بسیاری  اند. بنزودیازپیناختالالت نسیانی علل    با  که  هستند  ای  شده   نسخهی  داروها  رایجترین  ها  ا با فراموشی مرتبط دانسته 

 همه بنزودیازپین ها می توانند با فراموشی مربوط باشند بخصوص اگر همراه با الکل مصرف شوند. . دارند  ارتباط فراموشی

 

 تشخیص
بروز اختالل حافظه که با ناتوانی در یادگیری اطالعات جدید یا یادآوری اطالعات آموخته شده قبلی تظاهر »برای تشخیص اختالالت نسیانی  ، DSM-5بر طبق  
 .«اختالل حافظه باید تخریب چشمگیری در عملکرد شغلی یا اجتماعی ایجاد کرده باشد»ضروری است و   «می کند

 

 خصوصیات بالینی و انواع
  اطالعات   یادآوری  از  ناتوانی  و (  گستر  پیش  فراموشی)جدید    اطالعات  یادگیری  از  ناتوانی آن    مشخصه  که  است   حافظه  اختالالت  بروز   نسیانی   اختالالت  اصلی  عالمت
.  رودمی   بین  از  نسیانی   اختالالت  در  بندرت  شخص   به   حافظه کوتاه مدت و نزدیک معموال آسیب می بیند. وقوف.  است(  گستر  فراموشی پس)قبلی    شده  آموخته
 نه  رویدادهای برای اما، است خوب کودکی دوران تجارب  نظیر دور گذشته رویدادهای یا(  overlearned information) شده پرآموزی اطالعات برای حافظه
 .  ماندمی باقی سالم( رقم 6 تکرار   برای بیمار از  درخواست مثالً)فوری  شود. حافظهمی مختل گذشته( دهه یک )ظرف دور چندان

کن است کوتاه مدت شروع عالیم ممکن است ناگهانی )ناشی از ضربه، حوادث عروق مغزی( یا تدریجی )ناشی از تومور مغزی یا کمبود تغذیه ای( باشد. فراموشی مم
  تخریبهای  سایر  دچار  بیمار  اگر  شود. اما  دیده  نسیانی  اختالالت  ممکن است همراه با  عالیم  باشد )نوع گذرا( و یا سیری طوالنی داشته باشد )نوع پایدار(. انواعی از سایر

  روانی -عصبی  اختالل  به  خوبی  بینش،  نسیانی  بیماران  مشخص  طور  به.  است  نسیانی  اختالل  تشخیص  از  تر  مناسب  دلیریوم  یا   دمانس  تشخیص،  باشد   نیز  شناختی
 .  ندارند خود

برناحیه هیپوکامپ تاثیر میگذارد شریان های مغزی خلفی و قاعده ای وشاخه های ان درگیر میشوند.انفارکتوس  در بیماری عروق مغزی  که  :  بیماری های عروقی مغز
ی مربوط به بینایی یا ها به ندرت به هیپوکامپ محدود میشوند و اغلب لوبهای پس سری و اهیانه ای را مبتال میکنند.بنابراین عالیم شایع همراه عالیمعصبی موضع

ست.بیماری های عروقی مغز که بطور دو طرفه قسمت های داخلی تاالموس را بخصوص در نواحی قدامی گرفتار میکنند اغلب با عالیم اختالل  دستگاه حسی ا 
 نسیانی همراهند.
واحی دیانسفالی ظاهر میشوند  فرایند ان به شکب تشکیل ظاهرا تصادفی پالکهایی در پارانشیم مغز است.وقتی  این پالک ها در لوب گیجگاهی و ن:  اسکلروز مولتیپل

  دیده   بیماران  درصد  60تا    40در    که  است   حافظه  اختالل،  مولتیپل  اسکلروز   به  مبتال  بیماران  شناختی   شکایت   شایعترینعالیم نقصان حافظه ممکن است ظاهر شود. 
ختالل حافظه ممکن است در اطالعات کالمی  .  است  شده  مختل  اطالعات  درازمدت  و  فوری  یادآوری  اما  است،  طبیعی  بیماران این  در  شود. حافظه فراخنای ارقاممی

 و غیرکالمی تاثرگذار باشد. 
شود. این سندرم اغلب با آنسفالوپاتی ورنیکه همراه است که سندرمی شامل اغتشاش می  ایجاد  تیامین  کمبود  اثر  بر  که   است  نسیانی سندرم  یک  :کورساکوف  سندرم

  برنامه ،  که توجه  کنندمی  پیدا  اجرایی  کارکرد  نقایص،  عصبی روان شناختی  های  آزمون  در   بیماران  این  ج عضالت چشمی است.شعور )سردرگمی(، آتاکسی، و فل
  باشد.   تدریجی  است   ممکن  کورساکوف  سندرم  را درگیر کرده با الگوی ضایعات پیشانی مطابقت دارد. شروع  استنباطی  استدالل  و(  set shifting)آمایه    تغییر،  ریزی

  سندرم   این  بارز  عالیم  اغلب(  passivity)پذیری    فعل  و(  آپاتی)احساسی    بی    ،سازی  افسانه  گیرد.می   قرار  تاثیر  تحت  دور  حافظه  از  بیش  معموالً  نزدیک  حافظه
اسیب به لوب پیشانی است.سندرم کورساکوف صرفا بیماران دچار سندرم کورساکوف نوعا تغییرات شخصیتی هم پیدا میکنند.این تغییرات شبیه به افراد دچار . هستند

ماه طول کشیده و ظرف یکسال بعد از ان  3یک اختالل حافظه نیست.شروع ان تدریجی است و حافظه نزدیک بیشتر درگیر میشود.با درمان فراموشی ممکن است تا  
 به تدریج بهبود یابند.

  شود و می  بیدار  صبح  شخص در این سندرم که در افراد دچار سوءمصرف شدید الکل بروز می کند،    (:alcoholic blackout)الکلی    موقت  فراموشی  های  دوره
 آورد.  خاطر به گذرانده مستی در که را قبل شب زمانی دوره تواند نمی  که داندمی آگاهانه
 .  است همراه درمان از  پس گستر پیش فراموشی و درمان از  قبل دقیقه چند برای گستر پس فراموشی با این درمان ها معموالً :(ECT) با الکتروشوک درمان
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  حادثه   خود  به  نسبت  فراموشی  نیز  شود ومی  منتهی  رسان  آسیب  حادثه  به  که  گستر  پس  فراموشیی  ادوره  با  اغلب  سر  صدمات  از  ناشی  نسیانی  : اختالالتصدمات سر
بهترین قرینه بهبودی نهایی میزان بهبود بالینی فراموشی ظرف یک هفته نسیانی ارتباط دارد.شدت صدمه مغز تاحدودی با شدت و طول مدت سندرم  .  هستند  همراه

  اول پس از به هوش امدن بیمار است. 
  جدید   اطالعات  یا  اخیر  رویدادهای  یادآوری  به   برای  توانایی   ناگهانی  دادن  دست  از  این اختالل  مشخصه:  (transient global amnetia)  گذرا  کلی  فراموشی

  در  . است مربوط  مغز دیانسفال نواحی   و گیجگاهی  لوب به ایسکمی  احتماال فیزیوپاتولوژی آن مشخص نیست اما طول می کشد.  ساعت  24 تا  6آن  های دوره است. 
  است.   شده  مشاهده  چپ  نیمکره  در  گیجگاهی، بخصوص-آهیانه ای  و   گیجگاهی  نواحی   در  خون   جریان  کاهش(  SPECT)واحد    فوتون  گسیل  توموگرافی  مطالعات

 . هستند صرع دچار بیماران درصد 7 تقریبا  و است شده گزارش درصد 20 حمالت  این عود میزان

 

 آسیب شناسی و بررسی آزمایشگاهی 
 میانی   های  ساختمان  صدمه  یا توموگرافی کامپیوتری این بیماران مشاهده نمی شود. اما  MRIهیچ ویژگی اختصاصی یا تشخیصی در مطالعات تصویربرداری نظیر  

 . کند تظاهر MRI در ساختمانی آتروفی یا و گیجگاهی های شاخ  یا سوم بطن  بزرگی  صورت به است ممکن و  است شایع گیجگاهی لوب

 

 تشخیص افتراقی
تخریب حافظه غالبا در دمانس وجود دارد، اما با سایر نقائص شناختی همراه است. تخریب حافظه در دلیریوم هم دیده می شود ولی در زمینه    دمانس و دلیریوم:

ت به صورت  کن اساختالل در توجه و هشیاری روی می دهد. در هر دو اختالل دمانس و دلیریوم، شروع بی سروصدا و پیشرفت آهسته است. اما اختالالت نسیانی م
ممکن است بهبود یابند.  حاد نیز بروز کند. آلزایمر به صورت بی وقفه پیشرفت می کند، اما اختالل نسیانی معموال سیر ثابت دارد و یا حتی پس از رفع عامل مسبب  

  نیز   (consolidation)تحکیم    و   گردانی   رمز   نیز   و   یابیباز،  آلزایمر  بیماری  آلزایمر و اختالل نسیانی از لحاظ نقائص واقعی حافظه نیز با یکدیگر تفاوت دارند. در 
  گیرد.می  دربر نیز  را عمومی کارکرد و پراکسیس، زبان(، معنایی حافظه)عمومی  دانش و رفته فراتر حافظه از  نقایص گیرد ومی  قرار تاثیر تحت

د : برخی اختالالت جزئی حافظه ممکن است در پیری طبیعی دیده شود اما از آنجا که این امر موجب تخریب چشمگیر عملکرد شغلی یا اجتماعی فرپیری طبیعی
 نشده )مالک تشخیصی برای اختالل نسیانی( افراد پیر طبیعی را از گرفتن این تشخیص حذف می کند.  

ل اینکه بیمار وقوف به خود را از دست بدهد بیشتر است و عالوه بر آن، نقائص انتخابی حافظه در این بیماران بیشتر از در این اختالالت احتما اختالالت تجزیه ای:
 بیماران مبتال به اختالل نسیانی است. 

یج بی ثبات و ناهمگنی نشان می دهند و : بیماران مبتال به اختالالت ساختگی که اختالل نسیانی را تقلید می کنند اغلب در آزمونهای حافظه نتااختالالت ساختگی
 شواهدی از یک علت شناسایی در آنها وجود ندارد. 

 

 سیر و پیش آگهی 
در طول زمان بهبود چندانی دیده نمی  .  دارد  پایداری  سیر   اختالل  این  عموما  دارد.  بستگی  حاد  درمان  بخصوص،  درمان  و  کننده  ایجاد  علت  به   نسیانی   اختالل  سیر

 اختالل پیشرفت هم نمی کند.شود اما 

 

 درمان 
وقتی بیمار دچار فراموشی است، یادآوری تاریخ، زمان و مکان می تواند کمک کننده بوده و از  . است ای زمینه  علت درمان، نسیانی  اختالالت درمان در اولیه رویکرد

رواندرمانی )شناختی، سایکوداینامیک یا حمایتی( ممکن است به بیماران کمک کند تا تجربه  میزان اضطراب وی بکاهد. پس از برطرف شدن دوره فراموشی، نوعی  
 نسیانی را در زندگی خود بگنجانند. 

ود، بسیار مفید باشد. در مرحله نخست بهببه ویژه کسانی که دچار اسیب مغزی هستند  روان درمانی: مداخالت سایکوداینامیک )روانپویشی( ممکن است برای بیماران  
حمایتی عمل کند که    بیمار به دلیل شکسته شدن دفاع های ایگو، قادر به پردازش آنچه روی داده نیست و به همین دلیل بالینگر باید به عنوان یک ایگوی کمکی و

شود، بیمار ممکن است خشمگین شده و  آنچه را روی داده برای بیمار شرح دهد و اعمال ناقص ایگو را جبران کند. در مرحله دوم بهبود که واقعیت آسیب درک می
ید بدون توسل به  احساس کند قربانی شرارت سرنوشت شده است. در این مرحله ممکن است بیمار دیگران و ازجمله بالینگر را بد و مخرب تصور کند و بالینگر با

تواند به او کمک کند  تی بیمار آنچه را که اتفاق افتاده پذیرفت، بالینگر میجبران و تنبیه این فرافکنی ها را تحمل کند. مرحله سوم بهبود، مرحله یکپارچگی است. وق
مهم مرحله سوم    تا با پیوند دادن تجربیات فعلی خود به تجربیات قبلی، هویت جدیدی پدید آورد. ممکن است سوگواری برای توانایی های از دست رفته، ویژگی

 باشد.  
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 اختالالت خاص
 دارند،انحراف در کارکرد مغز.همه یک ویژگی مشترک 

 

 صرع  
درصد افراد مبتال به صرع زمانی در   50تا    30صرع شایعترین بیماری عصبی مزمن در جمعیت کلی است و تقریباً یک درصد مردم آمریکا دچار این بیماری هستند.  

ی نیز با شیوع کمتر در شوند. شایع ترین عالمت رفتاری صرع، تغییر شخصیت است؛ سایکوز، خشونت و افسردگطول بیماری خود دچار مشکالت روان پزشکی می 
 این اختالل دیده می شود.  

می هر( نوعی اختالل فیزیوپاتولوژیک حمله ای گذرا در کارکرد مغز است که بر اثر تخلیه الکتریکی خودبخودی و مفرط نورون ها ظاseizureحمله تشنجی )
دکننده دارد.عالیم موجود در رویداد حمله ای در درجه اول تابع موقعیت بیمار مصروع به کسی گفته میشود که اختاللی مزمن با مشخصه حمالت تشنجی عوشود.

 مکانی منبع حمله در مغز و الگوی انتشار حمله تشنجی است. 
  (.generalizedو نوع منتشر ) (Partialی عمده حمالت تشنجی عبارتند از نوع کانونی )دوطبقه  

کلونیک اندامها، گاز گرفتن زبان - کلونیک، با عالیم کالسیک از دست دادن هشیاری، حرکات منتشر تونیک-حمالت تشنجی منتشر تونیک  حمالت تشنجی منتشر:
دوره خارج شدن از ان چنددقیقه تا چند ساعت و شکل بالینی شبیه برطرف شدن تدریجی دلیریوم است. شایعترین مشکالت روانپزشکی  و بی اختیاری همراه است.

 مربوط به حمالت تشنجی منتشر کمک به بیمار برای انطباق با این اختالل عصبی مزمن و ارزیابی  اثرات رفتای شناختی داروهای ضدصرع است.
نوعی از حمالت تشنجی منتشر که تشخیص آن برای روانپزشک مشکل است. معموالً در    (:Absence seizure = Petit Malحمله غیاب )صرع کوچک( )

شود. مشخصه آن قطع کوتاه مدت هوشیاری است که طی آن بیمار به طور ناگهانی تماس سالگی شروع شده و تا دوره بلوغ متوقف می   5-7کودکی و بین  دوران  
هانی و عود  در صرع کوچک بزرگسالی ممکن است دوره های سایکوتیک ناگ.  دهد، اما بیمار بیهوشی واقعی یا حرکات تشنجی نداردخود را با محیط از دست می

 یابند، دیده شود.  کننده یا دوره های دلیریومی که به طور ناگهانی شروع شده و خاتمه می 
شود. اصطالحات دیگری  این حمالت به انواع ساده )بدون تغییرات هوشیاری( یا مرکب )همراه با تغییرات هوشیاری( تقسیم می  (:Partialحمالت تشنجی کانونی )

حرکتی، صرع لیمبیک. صرع کانونی مرکب    -رود عبارتند از: صرع لوب گیجگاهی، حمالت تشنجی روانیکه به جای حمالت تشنجی کانونی مرکب به کار می 
درصد بیماران مبتال به صرع کانونی مرکب دچار یک اختالل روانی  30است. حدود    1000در    3رع در بزرگساالن بوده که میزان ابتالی آن حدود  شایعترین نوع ص

 عمده مثل افسردگی نیز هستند. 
احساسهای دستگ است:  موارد  این  از حمله در صرع کانونی مرکب شمامل  رویدادهای پیش  )اورا(.  از حمله  احساس پری معده، عالیم پیش  )مانند  اه خودمختار 

، تفکر جبری و حاالت رویایی(، حاالت عاطفی [jamais vu])نا آشنا بینی  و    [déjà vu]برافروختگی و تغییرات تنفس(، احساسهای شناختی )نظیر آشنا بینی  
 ها و جویدن(.  )نظیر ترس، پانیک، افسردگی و سرخوشی(، و خودکاری های کالسیک نظیر )ملچ ملوچ و مالش لب 

ند. عالیم شناختی  عالیم ضمن حمله: رفتار آشفته، زودگذر و مهار نشده، مشخصه رویداد حمله ای است. اما بندرت ممکن است رفتار خشن منظم و هدفداری بروز ک

طوالنی مدت میتواند به شکف کانون تشنجی  EEGاستفاده از  عبارتند از: فراموشی نسبت به مدت حمله تشنجی و یک دوره دلیریوم زودگذر پس از حمله تشنجی.
 در برخی بیماران به بالینگر کمک کند.

ه صرع لوب عالیم بین حمله ای: اختالالت شخصیتی شایعترین ناهنجاریهای روانی است که در بیماران صرعی گزارش شده است و بیش از همه در مبتالیان ب
ته این اختالل شخصیتی عبارتند از: تعصب مذهبی، سطح باالتر تجربه هیجانات )که چسبندگی شخصیت نامیده می  گیجگاهی دیده می شود. خصوصیات برجس

کند و تکلم کند، جدی، کسل کننده، کتابی، پر از جزییات غیراساسی و  شود(، و تغییر در رفتار جنسی. عالمت چسبندگی شخصیت بیشتر در مکالمه بیمار تظاهر می
معروف است  ( hypergraphiaشود. که به پرنویسی )شود و منجر به نشانه ای می است. تمایالت تکلمی بیمار غالبا در نوشته های او منعکس میحاشیه پردازانه 

ش میل ر کاه)این عالمت، مختصِ صرع پارسیل مرکب است(. تغییرات رفتار جنسی ممکن است به شکل افزایش تمایالت جنسی، انحرافات جنسی، و از همه شایعت
 جنسی ظاهر شود.  

صرع، بخصوص    حاالت سایکوتیک بین حمله ها شایعتر از سایکوز ضمن حمله ها است. دوره های بین حمله ای شبه اسکیزوفرنی ممکن است در بیماران مبتال به
د. عوامل خطر ساز برای بروز این نشانه ها عبارتند درصد بیماران مبتال به صرع کانونی مرکب، عالیم سایکوتیک دارن 10صرع های با منشا لوب گیجگاهی دیده شود.

پارانوئید  از: جنس مونث، چپ دستی، شروع حمالت تشنجی در حین دوره بلوغ و ضایعات نیمکره چپ. مشخصترین عالیم این سایکوزها، توهمات و هذیان های  
 ها. شود. تا عالیم کالسیک مثل انسداد فکر یا شل شدن تداعی ردازی مربوط میاست. نشانه های اختالل تفکر در بیماران مصروع بیشتر به مفهوم سازی و حاشیه پ

ه تشنجی خشونت دوره ای در برخی بیماران مصروع، بخصوص مبتالیان به صرع لوب گیجگاهی و پیشانی وجود دارد. معلوم نیست که خشونت تظاهر خودِ حمل
شود. عالیم عالیم اختالل خلقی نظیر افسردگی و مانیا کمتر از نشانه های شبه اسکیزوفرنی دیده می  است یا منشا سایکوپاتولوژیک بین حمله ای دارد. در صرع

 دهند که کانون صرعی، لوب گیجگاهی نیمکره غالب را مبتال کرده باشد.  اختالل خلقی بصورت دوره ای تظاهر کرده و غالباً زمانی روی می
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اول درمان حمالت تشنجی تونیک اول درمان حمالت تشنجی کانونی، کاربامازپین،   -داروهای خط  توئین هستند. داروهای خط  کلونیک فراگیر، والپروات، فنی 
 اکساکار بازپین و فنی توئین هستند. داروهای خط اول درمان صرع کوچک، اتوسوکسیماید و والپروات هستند. 

 

 میتوان ظن وجود صرع را برانگیزد:عالمت زیر  4در بیمارانی که تشخیص قبلی صرع وجود ندارد 
 در کسیکه قبال سالم بوده .شروع ناگهانی سایکوز1
 شروع ناگهانی دلیریوم بدون علت شناخته شده .2
 .سابقه دوره های مشابه با شروع ناگهانی و بهبود خودبه خودی 3
 .سابقه افتادن و از حال رفتن غیرقابل توجیه 4

 

 تومورهای مغزی
ی آهیانه ای و گیجگاهی. دلیریوم بیمارانی که همراه تومور مغزی دارای عالیم روانی هستند، توموری در ناحیه پیشانی و لیمبیک دارند تا در ناحیهدرصد    80حدود  

نه یا روده را نشان دهد باید  ی جسمی بیمار، بی اختیاری مثابیش از همه با تومورهای متاستاتیک بزرگی که رشد سریعی دارند دیده می شود. اگر شرح حال یا معاینه
 ی شود.به تومور لوب پیشانی مشکوک بود. اگر شرح حال و معاینه جسمی، نشانگر ناهنجاری هایی در حافظه و تکلم باشد، تومور لوب گیجگاهی مطرح م

شروع بیمارای را  اختالل حافظه یک عالمت شایع تومورهای مغزی است، بیماران مبتال به این تومورها ممکن است سندروم کورساکوف نشان دهند و حوادث بعد از  
 شود.    شود ولی حوادث خیلی نزدیک، حتی موارد دردناک آنها، فراموش میفراموش کنند. در تومورها خاطرات قدیمی حفظ می 

غز است  رات هشیاری از عالیم شایع و دیررس افزایش فشار داخل جمجه ای ناشی از تومورهای مغزی است. تومورهایی که منشأ آنها بخش فوقانی ساقه متغیی
وقی مغز که تومورها به مراتب کمتر از بیماری های عرایجاد کنند.  (  Coma vigilممکن است عالمت خاصی به نام گنگی آکینتیک یا اغمای گوش به زنگی )

 ممکن است پدید اید. حجم مشابهی از مغز را تحت تاثیر قرار میدهند و با اسیب روانی همراه هستند.اختالالت هوشی،زبانی،حافظه،ادراک و اگاهی در اثر تومورها
شانه های روانپریشی و تغییرات شخصیتی را سبب  کیست های کولوئید اگرچه تومور نیستند اما در بطن سوم قرار دارند و عالئمی مثل افسردگی،بی ثباتی هیجانی،ن 

 میشوند.عالمت کالسیک این بیماری سردردهای متناوب وضعیتی است.

 

 ضربه سر 
)نظیر گلوله( و بسته)که نفوذ فیزیکی به داخل   انواع ضربه به سر ضربات نافذاست. 1به  3دهد و نسبت مرد به زن سالگی روی می 25 -15سر بیشتر در سن  ضربه

ندارد(تقسیم میشوند و ضربات بسته شایعتر هستند.ج به ضربه   گروه عالیم عمده  کجه وجود  اثرات رفتاری. شایعترین   مربوط  از: تخریب شناختی و  سر عبارتند 
یادگیری مطالب جدید.   مشکالت شناختی عبارتند از: کاهش سرعت پردازش اطالعات، کاهش توجه، افزایش حواسپرتی، نقائصی در حل مساله، و مشکالت حافظه و 

بیماران ضربه به سر ممکن است حساسیت  از لحاظ رفتاری عالیم عمده شامل افسردگی، افزایش تکانشگری، افزایش پرخاشگری و تغییرات شخصیتی می شوند. 
 خاصی نسبت به عوارض جانبی  داروهای روانگردان داشته باشند. 

 

 اختالالت میلین زدا
زدای   میلین  )اختالل  مولتیپل  اسکروز  )  (MSاصلی  آمیوتروفیک  جانبی  اسکلروز  از:  عبارتند  مشابه  اختالالت  سایر  متاکروماتیک،  ALSاست.  لکودیستروفی   ،)

تاری همه این اختالالت ممکن است با عالیم شناختی، عصبی و رف  (.Kufsآدرنولکودیستروفی، گانگلیوزیدوز، پان آنسفالیت اسکلروزان تحت حاد و بیماری کافس )
 همراه باشند. 

مربوط اند. علت این بیماری معلوم نیست،   CNSدوره های متعدد عالیمی است که از لحاظ فیزیوپاتولوژی به ضایعات چند کانونی در ماده سفید  MSی مشخصه
یر و معتدل بسیار شایع تر از مناطق استوایی و نیمه  اما بررسی ها بر عفونت های ویروسی آهسته و اختالالت دستگاه ایمنی تاکید دارند. این بیماری در مناطق سردس 

سالگی است. عالیم عصبی    40تا  20شود و در اکثر موارد سن شروع بیماری بین  استوایی بوده و در زنها شایع تر از مردها است. عمدتاً در سنین جوانی ظاهر می 
بیند. عالیم رفتاری متنوع هستند و شامل شنگولی،  عمال شناختی حافظه بیشتر آسیب می در بین ا  را می توان به انواع رفتاری و شناختی تقسیم کرد.  MSروانی  

درصد بیماران   50تا    25افسردگی در این بین از همه شایع تر است و در  است.    MSی نادر  افسردگی، و تغییرات شخصیت می باشند. سایکوز)روان پریشی( عارضه
  30عبارتند از: جنس مذکر، شروع پیش از  MSعوامل خطر ساز خودکشی در بیماران دیده می شود و موجب افزایش میزان خودکشی در بین این بیماران می شود. 

 ی اختالل. سالگی، تشخیص نسبتاً تازه

،یک بیماری غیرارثی پیشرونده است که در ان عضالت به طور نامتقارن دچار اتروفی میشوند.و در برزگشالی شروع میشود و تمام (ALS)  کیوتروفیآم  ی جانب  اسکلروز
 عضالت مخطط بجز عضالت قلبی و چشمی را درگیر میکند.معدودی از این بیماران به طور همزمان دچار دمانس هم هستند.
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 های عفونیبیماری
به صورت فقدان  آنسفالیت هرپس سیمپلکس: شایعترین نوع آنسفالین موضعی است و بیش از همه لوب های گیجگاهی و پیشانی را مبتال می کند. عالیم آن غالبا  

کانونی مرکب نیز  صرع  احساس بویایی، توهمات چشایی و بویایی، و تغییرات شخصیتی ظاهر می شود و ممکن است به صورت رفتارهای سایکوتیک تظاهر کند.
 ممکن در انها بروزیابد. 

 پدید می آید.و اب هراسی  سال متفاوت است و پس از این دوره عالیم بیقراری، بیش فعالی، و سرآسیمگی    1روز تا  10آنسفالیت هاری: دوره نهفتگی بین 
کند و به تغییرات شخصیتی، ضعف قضاوت، تحریک پذیری، و کاهش عموماً لوب های پیشانی را مبتال می به نام پارزی عممی هم گفته میشود.  سیفلیس عصبی:  

 می انجامد. بیماری با پیدایش دمانس و لرزش پیشرفت کرده و باالخره بیمار را دچار پارزی می کند. و هذیان های خودبزرگ بینی مراقبت از خود 
 زیون( و تب. مننژیت مزمن: عالیم شایع عبارتند از سردرد، اختالل حافظه، سردرگمی )کونفو

اختالل کارکرد شناختی و تغییرات خلقی شامل خطاهای حافظه، اشکال در تمرکز، تحریک   براثر عفونت اسپیروکتی بنام بورلیا بورگدوفری ایجاد میشودبیماری الیم:
بیماران به اشتباه مبتال به افسردگی اولیه ممکن است  پذیری و افسردگی همراه این بیماری دیده می شوند و ممکن است شکایت اصلی بیمار همین موارد باشد.

 تشخیص دریافت کنند.
 ژاکوب: اختالل سریعا پیشرونده ای است که همواره به مرگ شخص منجر می شود و عمدتاً در افراد مسن یا میانسال بروز می کند.در ابتدا با -بیماری کروتز فلد 

ند. با پیشرفت بیماری، زبانپریشی و کردارپریشی )آپراکسی( ظاهر می شود. تظاهرات روان این بیماری خستگی، عالیم شبیه آنفوالنزا و تخریب شناختی تظاهر می ک
ماه پیشرفت کرده و  متغیر بوده و شامل بی ثباتی هیجانی، اضطراب، شنگولی، افسردگی، هذیان، توهمات یا تغییرات شناختی بارز می باشد. این بیماری ظرف چند  

 قشرمخ و عقده های قاعده ای بیشتر از بقیه نواحی درگیر میشوند. می انجامد.به دمانس، اغما و مرگ 
شود. زنان بیش از مردان مبتال  شود که طی آنها مغز فرد متوفی خورده میکورو: یک بیماری همه گیر در گینه جدید است که بر اثر آیین های آدم خواری ایجاد می

روان پزشکی عبارتند از: آتاکسی، کره، استرابیسم )لوچی( -تر زنان در مراسم فوق است. عالیم و نشانه های عصب  شوند که احتماال دلیل آن مشارکت گستردهمی
 اغلب مخچه درگیر میشود.دلیریوم و دمانس. 

سالگی  40تا  30در سن  ه است.اسکینکر: نوعی سندرم اضمحالل عصبی است که با آتاکسی، کره و افت قوای شناختی تا حد دمانس همرا  -اشتراوسلر  -بیماری گرشمن
 شروع میشود و مشخصه ان وجود پالک های امیلوئید در مخچه است. 

کند. بی خوابی و کژکاری دستگاه عصبی خودمختار شامل است که عمدتاً تاالموس را درگیر می   و پریونی    نوعی بیماری ارثی(:  FFIبی خوابی کشنده خانوادگی )
 در اوسط بزرگسالی بروز پیدا میکند.تب، تعریق، بی ثباتی فشار خون و تاکی کاردی بروز می کند که ناتوان کننده است.

سال 29بودندو در کالبدشکافی بیماری پریون یافت شده است.سن متوسط شروع ان  CJDز سال( بوده و فاقد عوامل خطرسا40: این بیماران جوان)زیر cjdواریانت 
لوئید نیز وجود  است  عالیم ان افسردگی،انزوا،اضطراب و اختالالت خواب است.همچنین هذیان های خودبزرگبینی نیز مشاهده شده است.در بیماری پالک های امی

 دارد.
 بیماری در کودکی و اوایل نوجوانی است و بیشتر پسرها را درگیر میکند و معموال در پی عفونت سرخک شروع میشود.  پان انسفالیت اسکلروزان تحت حاد: یک

 اشتراوس،بیخوابی کشنده خانوادگی و کورو در نتیجه عفونت پریون ایجاد میشود.-ژاکوب،سندرم گرشتمن- نکته!بیماریهای کروترفلد

 

 ایدز

است نه ایمنی در برابر عفونت.شخص ممکن در واکنش به نتیجه    HIVنشان دهنده الودگی با  HIVامروزی ایدز است.وجود پاتن هایختالل ایمنی عمده در جامعه  ا

با عالیم سه گانه معموال سایر دمانس های تحت قشری تظاهر میکند.تخریب حافظه،افت    HIVشود.دمانس همراه با  PTSDدچار سندرمی شبیه به  HIVمثبت  

حر روانی  حرکتیسرعت  اختالالت  و  افسردگی  به  کتی،عالیم  الوده  دچار  HIV.بیماران  بیشتر  ولی  شود  دچار  اضطرابی  عالئم  از  کی  هر  به  است  ممکن 

GAD،OCD،PTSD   میشوند.مانیای ایدز نوعی از مانیاست که در مراحل انتهایی عفونتHIV  بروز پیدا میکند.مانیای ایدز تاحدودی نیمرخ بالینی اش با مانیای
پایانی عفونت    طبی متفاوت است.این بیماران معموال کندی شناختی و دمانس دارند و تحریک پذیری بیشتر از سرخوشی دیده میشود.عالیم روانپریشی در مراحلدوق

 بروز میابد.رویکرد اصلی درمان ان پیشگیری است.گروه درمانی نیز برای انها مفید است. 

 یمنی التهابی است.درمان ان با استرویید غالبا منجر به بروز عوارض روانی بیشتری از جمله مانیا و سایکوز میشود. یک بیماری خودالوپوس اریتماتوزسیستمیك،

این اختالل با نمایی شبیه اسکیزوفرنیاست،که سبب عالیم تجزیه ای،فراموشی و توهمات میشود و رسانه های مغز،-اختالالت خودایمنی موثر بر عصب

 به مغز در اتش معروف است.   در زنان بیشتر است و
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 اختالالت غدد درون ریز 

زدم( در شدیدترین  اختالالت تیروئید: پر کاری تیروئید با سردرگمی )کونفوزیون(، اضطراب و سندرم افسردگی سرآسیمه همراه است. کم کاری تیرویید )جنون میک
 ایروین اشر کمکاری تیروئید را جنون میکزدم نامید.نوع خود با پارانویا، افسردگی، هیپومانی و توهم همراه است. 

رکلسمی می شود که ممکن  اختالالت پاراتیروئید: کژکاری غده پاراتیروئید منجر به اختالل در متابولیسم کلسیم می شود. ترشح مفرط هورمون پارا تیروئید موجب هیپ
 تخریب های شناختی می شود.درصد آنها منجر به   25درصد بیماران دلیریوم، تغییرات شخصیتی و بی احساسی )آپاتی( ایجاد کند و در  60تا   50است در 

ریک پذیری و اختالالت غدد فوق کلیوی: این اختالالت موجب تغییرات چشمگیر روانی و عصبی می شوند. عالیمی نظیر بی احساسی )آپاتی(، خستگی پذیری، تح
بروز اختالالت خلقیافسردگی شایع هستند. به  است، که منجر  به سندرم کوشینگ معروف  افسردگی سراسیمه و    پرکاری قشرفوق کلیه  به شکل سندرم  ثانویه 

 خودکشی میشود.کاهش تمرکز و نقص در خافظه هم دیده میشود. 
ترکیبی از عالیم بخصوص عالیم مربوط به تیروئید و غدد فوق کلیه دارند و   اختالالت هبپوفیز،که با تظاهر عالیم روانی به سندرم شیهان معروف است،این بیماران

 هر عالمت روانی در انها بروز کند. در واقع ممکن است 
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط  مطالعات
 

این کتابِ منحصر به فرد، تنها   شناسی:گرایش روان  –سال اخیر کارشناسی ارشد وزارت بهداشت    10بیش از  بانك سواالت کنکورهای   .1

های کامالً تشریحی است که توسط خانم  سال گذشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت با پاسخ  10ی شامل سواالت دروس گرایش بالینی کنکورهای مجموعه
ت با دقت بسیار باالیی تالیف شده است. این مجموعه، سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در کنکور وزارت بهداش  14مریم بی طرفان رتبه  

 بر دارد و در تمام مراحل مطالعاتی به ویژه در روزهای پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیشتر به شما کمک می کند.
 

ی شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر درس که از میان هزاران  هایمجموعه  ویژه وزارت بهداشت:   –مجموعه بانك تست درس به درس   .2

شناسی و با هدف  های برتر کنکور کارشناسی ارشد روان سال اخیر، توسط رتبه  20تست از کنکورهای  کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم  
شناسی  های دروس شخصیت، آمار و روش تحقیق، روانحداکثر رساندن تمرین و تسلط داوطلبانِ ممتاز بر مباحث دروس مختلف، تالیف شده است. بانک تستبه  

   تواند به کمک داوطلبانی بیاید که خواهان حداکثر تمرین و تسلط بر مباحث هستند.شناسی روانی میشناسی رشد و آسیبفیزیولوژیک، روان
 

ماه مانده   1-3: شامل صدها نکته خیلی مهم از هر درس. مناسب روزهای پایانی )حدود  ویژه وزارت بهداشت  -کپسول مهمترین نکات مهم دروس   .3

 به کنکور(.  
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