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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 

رود با انواع اختالالت روانی آشنا بوده و بتواند اختالالت را از یکدیگر تمییز دهد. 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  های روانی به یکدیگر، این درس را به یکی از دروس دشوار تبدیل کرده است. های برخی از اختاللس و شباهت زیاد نشانهاین در 

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 پیشهان )شامل خالصه کاپالن + اختالالت کودکی(، حاال برای کنکور  آسیب شناس ی روانی ویژه وزارت بهداشت کی 

 تر شود.  روبرو شده تا کار مطالعه این مجموعه برای داوطلبان ساده
 

 ویرایش  آخرین تغییرات 

  هاا کنکور با پاسوخ تشوری ی به این مجموعه اضوافه شوده و برخی اصوالحات جززی نیز مطاب  بهای 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: 

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

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

 .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    دکتری روانشوناسو ی بوده اسوت.های برتر کنکورهای ارشود و 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   متناسوووووووب با سوووووووواالت کنکور های کتهان، با دکت بسووووووویار زیادی  هیه شوووووووده و این مجموعه در کنار دیگر مجموعه .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 دکی  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 .    به همه شماست، اعالم می متعل

 "با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان"   

 گروه مشاوران کیهان 

 مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان 

  



 به ما عوطوا کن

واندی  ؛ تد

 توانی  تغییر دهی آنچه که میدادن برای توغویویور 

 ؛ظدرفدیدتدی

 آنچه که از کنترل ما خارج است پذیرفتن برای 

 و 

 ؛بینش ی

 این دومیان ایوز وتوم ووووووووووبرای درکوو



 

 

 

 درباره کیهان

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

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی و مشاوره 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 کیفیتدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالسشناس ی، ارائه خروان

 کند.شناس ی و مشاوره کیهان فعالیت میگروه آموزش ی کیهان تحت نظارت مستقی  مرکز خدمات روان •

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

 حضوری کابل دریافت است.

هووای علمی مشوووووووووووووواوره و برنووامووه ریزی و همچنین جزوات کووابوول اطمینووان، هر سووووووووووووووالووه تعووداد کووابوول توج ی از 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   ۶و خان  الهه موال ی رتبه    ۱خان  فائزه کدمی رتبه   ۹۸، در سال  ۲آکای امیر همایون حالجیان رتبه  

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

 اند. کامل کیهانی بوده

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

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

 اختحاص ی )یک مشاور و یک دانشجو در  •
ً
 شود. هر جلسه( برگزار میجلسات 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. 

 مطاب  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:  .۱
ً
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 .۲

 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:  .۳

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

و سوووایر موانع بیرونی و درونی برای رسووویدن به    منظور، داشوووتن یک سوووری ابزار برای مقابله با خسوووت ی، ناامیدی، : ابزارهای کارآمد .۴

و در صووووووووورت نیاز مشوووووووواوران نیز به شووووووووما آموزش   مطرح شووووووووده هدفتان اسووووووووت. روش مطالعه صووووووووحیح را بدانید )در انتهای جزوات

 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 :  .۵

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

 منبع است. به مسیرتان اعتماد کنید.   ۶-۷مطالعه پراکنده  

ابی کنیود. ببینیود در جهوت درسووووووووووووو ی حرکوت  ایود، بررسووووووووووووو ی و ارزیو هتوان و دانشووووووووووووو ی را کوه انودوختو مودام خودتوان، منوابعنظارت و ارزیابی:  .۶

 بلد کمک بگیرید.  کنیدچ یا نیاز به تغییر روش کار در برخی موارد داریدچ در صورت نیاز، برای این کار از یک راهمی

سوووووووووحت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روزگار واگذار کنید. یادتان باشووووووووود که این عال   اعتماد به خود و توکل به نیرو ی برتر:  .۷

 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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 اختالل نشانه بدنی و اختالالت مرتبط : دهمسیزفصل 
 

اختالالت    بدنی نشانه   دیگر و  نشانه   مرتبط  جدبا  طبقه  برجسته،  در  یدهای جسمانی  را  نشانه  تشکیل می  DSM-5ی  که  اختالالت    بدنیدهد  نامیده   مرتبطو 
تشخیص شود.  می فصل،  نشانه  هاین  اختالل  روان بدنیای  عوامل  عصبی(،  کارکردی  نشانه  )اختالل  تبدیلی  اختالل  بیماری،  اضطراب  اختالل  بر ،  که  شناختی 

می بیماری تأثیر  دیگر  جسمانی  اختالل  های  و  جسمانی  نشانه  ساختگی،  اختالل  اختالل    مرتبط گذارند،  و  نشانه جسمانی  و  دیگر،  را نامشخ  مرتبطمشخص  ص 
های جسمانی مرتبط با ناراحتی و اختالل قابل مالحظه. افراد مبتال به اختالالتی  گیرد. تمام اختالالت در این فصل ویژگی مشترکی دارند: برجستگی نشانه دربرمی

پزشکی و  های روان شوند، اما در محیط های پزشکی دیگر دیده میهای مراقبت اولیه و محیط های جسمانی برجسته همراه هستند، معموال در محیطکه با نشانه 
بدین منظور که افراد بیشتر عالیم اختالالت جسمی را تقلید میکنند تا امراض روانی. این طیف از    رو شدتوان با آنها روبه متر میداشت روانی دیگر کهای به محیط

 اخوادگاه تقلید میکنند.بیماران عالیم را به شکل ن
ت طبقه  این  در  عمده  جسماتشخیص  نشانه  اختالل  نشانه شخیصی،  برای  پزشکی  توجه  فقدان  جای  به  براساس  نی،  که  دارد  تأکید  تشخیصی  بر  جسمانی،  های 

 گیرد.ها( صورت میپاسخ به این نشانه کنند به عالوه افکار، احساسات و رفتارهای نابهنجار در های جسمانی ناراحتها و عالئم مثبت )نشانه نشانه 
کنند. وارد  دهند و تعبیر میای است که آنها را نشان می های جسمانی نیست، بلکه شیوه جسمانی، فقط نشانه   ال به اختالل نشانه لی از افراد مبتویژگی برجسته خی

مولفه  رفتاری در مالک کردن  و  نشانه جسمانی،  های عاطفی، شناختی،  اختالل  و دقیق انعکاس جامع های  واقعی  تر  بالینی  از تصویر  را  با  فراهم میتری  آورد که 
 توان به آن دست یافت. یهای جسمانی نمارزیابی فقط شکایت 

حیاتی هستند. اصطالح   DSM-5های  قرار دارند، برای درک کردن تشخیص  DSM-IVاصولی که در پس این تغییرات در نشانه جسمانی و اختالالت مربوط  
مقدار زیادی همپوشی بین اختالالت   DSM-IVجایگزین آن شد. در    مرتبطو اختالالت    کننده بود و نشانه جسمانیگیج  DSM-IVتالل جسمانی شکل  اخ

یابند،  های پزشکی و نه بهداشت روانی حضور میها وجود داشت. گرچه افراد مبتال به این اختالالت عمدتا در محیطجسمانی شکل و روشن نبودن مرز تشخیص
، با کاهش دادن تعداد  DSM-5بندی کنونی  طبقه   دشوار بود.  DSM-IVهای جسمانی شکل  از تشخیص   برای پزشکان غیرروانپزشک، درک کردن و استفاده

 فروید نخستین نظریه پردازی بود که مفاهیم روان وتن را کنارهم قرار داد.کند.کل اختالالت و طبقات فرعی آنها، این همپوشی را تأیید می 
ی بدن که تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار هستند را مطرح  اد داد ساندور فرنتسی واکنش های تبدیلی اعضاابراهام تاثیر تکانه های پیش تناسلی رو پیشنه

 کرد. همچنین گئورگرودک پیوند معنی نمادین با تب وخونریزی را پیشنهاد نمود.
ن مشکل اض قابل افتراق دقیق نبود به سه دلیل ذیل ایدر گذشته عالئم جسمانی سازی به ویژه اختالالت تبدیلی از سری اختالالت خستگی مزمن و سایر امر

پارادایم دستگاه عصبی   .2 بهبود فنون تشخیصی طبی رد کردن علل عضوی را برای بیماری نورولوژیک اسانتر کرده است. .1  امروزه تا حد زیادی مرتفع شده است:
 نقش های اجتماعی تغییر کرده است.  .3 مرکزی کمرنگتر شده است. 

از لحاظ  بر اهمیت نشانه  ی قبلی،هامالک تأکید زیادی داشتندیه نمی پزشکی توجهایی که  بررسی تجربه و    شدند  به  این چنین اخالالتی الزم است  ارزیابی  در 
توانند با اختالالت  جسمانی می   ها با درجات مختلف وجود دارند، مخصوصا در اختالل تبدیلی، اما اختالالت نشانه گونه نشانه ایناگاهی درمانجو از بیماری بپردازیم.  

هم ابتالیی رونپزشکی در بیماران دچار بیماری طبی بسیار شایع است.این هم ابتالیی یک عامل منفی در بروز وتشدید  خیص داده شده نیز همراه باشند.جسمانی تش
افسردگی و اضطرابی ناتوانی مرتبط با سکته مغزی نمونه اختالالت  بیماران بستری دچار د  بیماری طبی است به عنوان  از  لیریوم  را تشدید میکنند و  بعد  فرجام 

 جراحی بدتری دارند و مقایس عملکرد ضعیفتری نسبت به سایرین.
 د. اختالالت روانپزشکی با عدم پایبندی به درمان ضدتروویروس مرتبط اند و تاثیر نامطلوبی بر بقای بیماران الوده به ویروس اچ ای وی دارن

آفرین است و  شود، محدود است، و قرار دادن تشخیص برمبنای فقدان توجیه، مشکلپزشکی توجیه نمی  ضوع که نشانه جسمانی از لحاظکردن این مو  اعتبار تعیین
. شود  تعیین  دفر  برای  روانی  اختالل  تشخیص  کرد،  ثابت  را  جسمانی  علت تواننمی  که  دلیل  این  به  صرفا  نیست  درست.  کندمی  تقویت  را  بدن  –نگری ذهن  دوگانه
 سازد.  تشخیص جسمانی، احتمال اختالل روانی همزمان، از جمله نشانه جسمانی و اختالل مربوط را منتفی نمی وجود این،  بر عالوه

تشخیص  این  افراد  جسمانی،  توجیه  فقدان  بر  تمرکز  دلیل  به  نشانه شاید  دارند  اشاره  که  بدانند  موهن  و  تحقیرآمیز  را  »ها  آنها  جسمانی  نیستند.  های  واقعی« 
جدید،  طبقه  نشانه بندی  براساس  را  جسمانی  نشانه  اختالل  یعنی  اصلی،  میتشخیص  تعیین  مثبت  )نشانههای  ناراحتکند  جسمانی  افکار،  های  عالوه  به  کننده 

الل تبدیلی و  شوند، به صورت ویژگی اصلی در اخت هایی از لحاظ جسمانی توجیه نمی ها(. با این حال، نشانه احساسات، و رفتارهای نابهنجار در پاسخ به این نشانه 
می  باقی  دیگر(  مشخص  مربوط  اختالل  و  جسمانی  )نشانه  کاذب  این حاملگی  در  زیرا  نشانه ماند،  که  موضوع  این  قطعی  کردن  تعیین  اختالالت،  با  گونه  ها 

امکان  نیستند،  بازی میکرواندرمانی در طب روان تنی  پذیر است.  پاتوفیزیولوژی جسمانی هماهنگ  را  مکن است ساختار و فرجام ان در ند ومنقش بسیار مهمی 
دارد و از انجاییکه    مقایسه با رواندرمانی در بهداشت روان متفاوت باشد.در بررسی افراد دچار امراض روان تنی بررسی داروهای مصرفی و تداخالت دارویی اهمیت

 ی از سالمت کبد اهمیت دارد.اکثر داروهای روانگردان در کبد سوخت وساز میشوند اگاه
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های جسمانی آشکار شوند )مثل اختالل افسردگی اساسی،  ه به این موضوع اهمیت دارد که برخی از اختالالت روانی دیگر ممکن است در آغاز عمدتا با نشانه اشار
در    مرتبطانی و اختالالت  های جسمد همراه با یکی از نشانه های جسمانی را توجیه کنند، یا امکان دارهایی ممکن است نشانه اختالل وحشتزدگی(. چنین تشخیص 

نشانه ندار  سازجسمانیاد  افردر    ایمالحظهقابل   ، همزمانیاختالالت جسمانیاین فصل روی دهند.   روانی  د. گرچه  و آسیب  روانی  ناراحتی  با  غالبا  های جسمانی 
های آنها مبهم بمانند. اختالالت اضطرابی و اختالالت توانند خود به خود ایجاد شوند و علت ط میهای جسمانی و اختالالت مربوارتباط دارند، ولی برخی از نشانه 

کند و به  وط همراه باشند. مولفه جسمانی، شدت و پیچیدگی را به اختالالت افسردگی و اضطرابی اضافه می انی و اختالالت مربافسردگی ممکن است با نشانه جسم
شود. در موارد نادری، میزان اشتغال ذهنی ممکن است به قدری شدید باشد که  های مرسوم منجر میناپذیری در درمانی و حتی عالج شدت بیشتر، اختالل کارکرد

 ختالل هذیانی را موجه سازد.  نظر گرفتن تشخیص ا در
پذیری ژنتیکی و زیستی )مثل حساسیت بیشتر به درد(، ز آسیب توانند در نشانه جسمانی و اختالالت مربوط مشارکت داشته باشند. این عوامل عبارتند اچند عامل می

آسیب  بتجربیات  خشونت،  )مثل  اولیه  از  هرهزای  که  توجهی  )مثل  یادگیری  و  محرومیت(،  میکشی،  حاصل  غیرجسمانی بیماری  ابراز  برای  تقویت  فقدان  شود، 
دانند.  می ی آبروریزس  مایهشمارند و  می   ارزشبی در مقایسه با رنج کشیدن جسمانی  ناراحتی(، به عالوه هنجارهای فرهنگی/ اجتماعی که رنج کشیدن روانی را  

 گذارند.  های جسمانی تأثیر می و مدیریت این جلوه ها، بر جلوه بالینی، تأییدها در مراقبت جسمانی بین فرهنگتفاوت
  های فرهنگی است که بر این موضوع که چگونه افراد احساسات بدنی خود را زمینهها در جلوه بالینی نشانه احتماال حاصل تعامل عوامل متعدد در محدوده  تفاوت

توان به صورت  های جسمانی را میگذارد. بنابراین، جلوهی برای آنها باشند، تأثیر میبندی کنند، بیماری را درک کنند و جویای توجه پزشکتشخیص دهند و طبقه 
 زمینه فرهنگی و اجتماعی جای گرفته است.  ابراز رنج کشیدن شخصی در نظر گرفت که در 

های بهداشت روانی است.  های پزشکی و نه در محیط شوند و ابراز اولیه آنها عمدتا در محیط های جسمانی مشخص میتمام این اختالالت با تمرکز اصلی بر نگرانی 
گذارد که در گذشته، تشخیص اختالل جسمانی کردن برای آنها در نظر ر میاختالل نشانه جسمانی، روش بالینی مفیدتری را برای مشخص کردن افرادی در اختیا

گیرند. با این  شدند، تحت تشخیص اختالل نشانه جسمانی قرار میتشخیص داده می  به خودبیمارانگاری  درصد افرادی که مبتال  75شد. به عالوه، تقریبا  گرفته می
بیمارا  25حال، در حدود   به خود  افراد مبتال  نشانه درصد  بدون  زیاد در مورد سالمتی  اضطراب  نشانه نگاری،  و  دارند  برای  های جسمانی  افراد،  این  از  های خیلی 

 برای این افراد گروه دوم است.   DSM-5. تشخیص اختالل اضطراب بیماری واجد شرایط نیستند تشخیص اختالل اضطرابی،
های جسمانی و به  به عنوان اختالل اضطرابی در نظر گرفت. به علت تمرکز زیاد بر نگرانی   هم  و در این بخش تشخیصی    توانمی   هم   اختالل اضطراب بیماری را

در  جسمانی و اختالالت مربوط ثبت شده است.    شود، به منظور سودمندی، همراه با نشانههای پزشکی دیده میدلیل اینکه اختالل اضطراب بیماری اغلب بر محیط 

را دارد. در اضطراب بودن  را دارد درحالیکه در اختالل عالئم جسمی شخص دلمشغولی به بیماری  شدن  ولی بیمار  مشغاضطراب بیماری شخص اضطراب و دل

 بیماری عالئم معدودتری نسبت یه خودبیمارانگاری دارند. 

که بعد    ت است نه یک بیماری خاص.ی به صورت حاد شروع میشود وگذارست و اغلب شامل یک عالم  ندعصبی ا  ییها، ویژگی اصلی، نشانهاختالل تبدیلیدر  

گذارند نیز در این  های جسمانی دیگر تأثیر می شناختی که بر بیمارید. عوامل روان نبا پاتوفیزیولوژی عصبی، مغایرت دار  ود  نشواز ارزیابی عصبی مناسب، معلوم می 
ن، مرگ، یا  مالحظه بالینی است که با افزایش دادن خطر رنج کشیدقابلشناختی یا رفتاری  گی اصلی آن وجود یک یا چند عامل روان اند. ویژفصل منظور شده

 گذارد. معلولیت، بر بیماری جسمانی تأثیر ناگوار می 

بیماری و شناسایی آن را دربردارد. در اکثر موارد گزراش  دیگر، مشکالت مداوم مرتبط با برداشت از    مرتبط، مانند نشانه جسمانی و اختالالت  اختالل ساختگی 

بر دیگری تحمیل شده   بر خود یا  را نشان می باشد، افراد نشانهشده اختالل ساختگی، خواه  بیماری جسمانی  به  اعتقاد  نتیجه، اختالل  های جسمانی و  دهند. در 
 منظور شده است.   مرتبطدر نشانه جسمانی و اختالالت  DSM-5ساختگی 

شوند که برای برخی، اما  ، اختالالتی را شامل می مربوط نامشخص  نی و اختاللنشانه جسما  ومشخص دیگر    مرتبطنشانه جسمانی و اختالالت  

 شوند. های اختالل نشانه جسمانی یا اختالل اضطراب بیماری، به عالوه حاملگی کاذب برآورده مینه همه آنها، مالک
 

 DSM-IV-TRتشخیص در  DSM-5تشخیص در 

 اختالل نشانه جسمانی 

 جسمانی کردن

 اختالل درد

 خودبیمار انگاری
 اختالل اضطراب بیماری 

 اختالل تبدیلی اختالل تبدیلی 

 اختالل بدشکلی عملی  -انتقال به بخش وسواس فکری 
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اختالل در  *  که  )هیپوکندریازیس(  خودبیمارانگاری  و  درد  اختالل  کردن،  جسمانی  نشانه    DSM-IV-TRهای  اختالل  و  شده  ترکیب  هم  با  بودند  مستقل 

 اند.را شکل داده DSM-5 جسمانی در
 هستند. DSM-5ب بیماری در های اختالل اضطرابرای خودبیمارانگاری داشتند واجد مالک  DSM-IVهای * بخش کوچکی از افرادی که مالک 

  منتقل   مرتبط  های اختالل  و  عملی  -به گروه وسواس فکری  DSM-5های شبه جسمی قرار داشت در  در اختالل  DSM-IV* اختالل بدشکلی بدن که در  
 . است شده

 

 خودبیمارنگاری- (Somatic symptom disorder) بدنی اختالل نشانه 

   های تشخیصیمالک

A  شوند. مالحظه در زندگی روزمره منجر میکننده هستند یا به اختالل قابلکه ناراحت   بدنی. یک یا تعداد بیشتری نشانه 
Bشوند: هایی در ارتباط با سالمتی که حداقل با یکی از موارد زیر آشکار می یا نگرانی  بدنیهای شانه . افکار، احساسات، یا رفتارهای مفرط مرتبط با ن 
 های خویش. تناسب و مداوم درباره جدی بودن نشانه . افکار بی 1
 ها. . سطح باالی اضطراب مداوم درباره سالمتی یا نشانه 2
 شود. متی میها درباره سالها یا نگرانی . وقت و انرژی بیش از حدی صرف این نشانه 3

C ماه(.  6ممکن است همواره وجود نداشته باشد، اما حالت بیمار بودن مداوم است )معموال بیش از  بدنیهای . گرچه هریک از نشانه 

 :انواع فرعی

 شوند.شامل می درد را عمدتا آنها  بدنیهای این شاخص برای افرادی است که نشانه شد(: همراه با درد چشمگیر )قبال اختالل درد نامیده می -

شدید)وجود دو یا چند عالئم مالک   (،bمتوسط )وجود دویا چند عالئم مالک    (،bاین اختالل میتواند خفیف )همراه با یکی ار عالئم   -

b  .همراه با شکایات متعدد جسمی( باشد 

 

 های تشخیصی  ویژگی
ای در زندگی روزانه منجر  مالحظه کننده هستند یا به ناراحتی قابل که ناراحت   متعددی را دارندیع و  اش  بدنیهای  معموال نشانه  بدنیافراد مبتال به اختالل نشانه  

ها ممکن است مشخص )مثل درد موضعی( یا نسبتا نامشخص باشند )مثل (، هرچند گاهی فقط یک نشانه شدید، عمدتا درد، وجود دارد. نشانه Aشوند )مالک  می
 اسات یا ناراحتی جسمانی عادی هستند که عموما بر بیماری جدی داللت ندارند. گر احسها گاهی بیانخستگی(. نشانه 

اور دارند بیمار هستند و  این افراد اشتغال ذهنی یا ترس از بیمار شدن با اعتقاد راسخ به بیمار بودن دارند به طوریکه حتی با رد طبی وجود بیماری نیز همچنان ب
ماه باید طول بکشد. بخشی از بیماران دچار خودبیمارانگاری بینش ضعیفی در    6ئم و دلمشغولی ها حداقل به مدت  ین عالپزشک قادر به تشخیص نبوده است ا

 مورد وجود اختالل دارند و چون این اختالل بیشتر شکایت های شکمی را شامل میشود اصطالحا به ان هیپوکوندری نیز میگویند. 
پا، کوتاهی تنفس بدون ارتباط با فعالیت، فراموشی و عوارض حاملگی و قاعدگی  (، اشکال در بلع، احساس درد در دست و  تهوع و استفراغ )خارج از دوران حاملگی

تهدید به خودکشی شایع است    از جمله شایعترین عالیم این اختالل هستند. اضطراب و افسردگی شایعترین حاالت روانپزشکی در این بیماران جسمانی ساز است.
 شانه ها عمدا ایجاد نمی شوند.  به خودکشی نادر است. در این اختالل، نولی اقدام 

های مبتال توجه نمود و به سیر معموالً مزمن اختالل  توماس سیدنهام، عوامل روانشناختی را مسئول این اختالل می دانست. پل بریکه به تعدد نشانه ها و دستگاه
 امید. )البته نام اولیه اختالل جسمانی ساز، هیستری بود(.  اشاره کرد. بریکه این اختالل را سندرم بریکه ن

 

 همه گیر شناسی 
سال بیشتر است .این تشخیص در   30و  20و افراد بین  مردان وزنان به نسبت یکشان مبتال میشوند.اگرچه از هرسنی عالئم ممکن است اغاز شود ولی در جوانان  

 میرسد موقعیت اجتماعی،سطح تحصیالت،وضعیت تاهل  تاثیری بر تشخیص داشته باشد. سیاهپوستان بیشتر از سفید پوستان است ولی بنظر ن
 

 سیر و پیش آگهی 
سالهای متمادی دارد. وجه افتراق اختالل جسمانی سازی از سایر اختالالت    بیشترین ثبات را در طول  نشانه بدنی، اختالل جسمانی سازیاختالالت  سایر  در بین  

 های متعدد )مثالً دستگاه گوارش و اعصاب( درگیر در این اختالل است.  دستگاهشبه جسمی، تعداد شکایات و 



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

 

یا اختالالت شخصیت همراه با این اختالل عبارتند  سالگی و اغلب در خالل سنین نوجوانی شروع می شود. معموالً صفات شخصیتی    30این اختالل پیش از سن  
 جبری.  -های وسواسیگزین، پارانویایی، خودشکن و دارای ویژگیاز: دوری

 سبب شناسی
-نادرست درونبیماران مبتال به این اختالل، نقایص شناختی و توجهی مشخصی دارند که سبب درک اشتباه و ارزیابی  علت اختالل جسمانی سازی معلوم نیست.  

لوب های پیشانی و در نیمکره مغلوب مشاهده شده حسی می شود. در تعداد محدودی از مطالعات تصویر برداری مغزی، کاهش متابولیسم در    -دادهای جسمی
این افراد عالئم  ت شبه جسمی شود.  های پیام رسان دستگاه ایمنی( احتمال دارد سبب برخی از نشانه های اختالالاست. تنظیم نابهنجار دستگاه سیتوکین )مولکول

 به عالئم جسمی دارند.  جسمی خود را تقویت و تشدید میکنند انها استانه پایینتر وتحمل کمتری نست
: اشتغال به اجتماعی این اختالل شامل تعبیر عالیم به عنوان شکلی از ارتباط اجتماعی است که نتیجه آن اجتناب از تعهدات )برای مثال  -های روانیبندیفرمول

زی یک احساس یا اعتقاد )برای مثال: احساس درد در روده ها(  کاری که فرد به آن عالقه ای ندارد(، ابراز هیجان )برای مثال: خشم نسبت به همسر( یا نمادین سا
بدین معنی که امیال پرخاشگرانه  ب شده است.  های غریزی سرکواست که عالیم بیماری جایگزینی برای تکانهاست. تعابیر محدود روانکاوی متکی بر این فرضیه  
زنی   واپس  از طریق  به دیگران  نسبت  به شکایا و خصمانه  تبدیل شده اسوجابه جایی  مقابل  ت جسمی  به عنوان دفاعی در  اختالل عالیم جسمی همچنین  ت. 

 شود.  احساس گناه،احساس شرارت درونی و ابراز عزت نفس پایین و عالمتی از توجه مفرط به خود تلقی 
ی ممکن است به برخی از کودکان بیاموزد که بیش اخالق  -دیدگاه رفتاری اختالل جسمانی تاکید می کند که آموزش والدین، سرمشق والدین واداب و رسوم قومی

استفاده جسمانی قرارگرفته  یافته اند و مورد سوءثبات پرورش  های بیه این اختالل، در خانوادهاز مبتالیان باز سایرین اقدام به جسمانی سازی کنند. به عالوه برخی  
ذکر زنان دچار اختالل جسمانی مصرف مواد و اختالل شخصیت ضد اجتماعی هستند. در بستگان مدر این گونه خانواده ها بستگان درجه اول مذکر مستعد سوء اند. 

از سایر افراد است. ابتالی والد تنی یا نا تنی به یکی از این سه اختالل سبب سازی احتمال بروز  اختالل شخصیت، جسمانی سازی و اختالالت مصرف مواد بیش  
 جتماعی، اختالل مرتبط با مواد یا اختالل جسمانی سازی می شود.  افزایش خطر بروز اختالل شخصیت ضدا

 بیشترین همبودی با عالئم جسمی،افسردگی و اضطراب است. 

 

 تشخیص
احساس   میکند که بیمار اعتقاد غلط مبنی بر ابتال به یک بیماری جدی را داشته باشد و این باور غلط بر پایه سوتعبیر نشانه ها یاایجاب    5مالک های دی اس ام

ازمایش اشخاص اگرچه با وجود نتایجمنفی  ماه طول بکشد و شدت باور اشتباه به اندازه هذیان نباشد این  6های جسمانی مبتنی است این باور اشتباه بادی حداقل  
محدود به ناراحتی در مورد ظاهر شخص  ها مبنی بر وجود بیماری طبی بازهم معتقداند که بیمار هستند ولی شدت و ثبات باور به اندازه هذیان نیست. همچنین  

 میدهد.طی بودن نگرانی هایش را تشخیص ننباشد در این صورت تشخیص اختالل بدریخت انگاری بهتر است. بیمار در تمام موارد افرا
 ث هولناک  بروز پیدا کند.این اختالل ممکن است متعاقب استرس های عمده و اغلب به دنبال مرگ یا بیماری شدید شخصی مهم در زندگی فرد یا حواد

نسبت به استرس خارجی  ماه دوام داشتند  باید تحت عنوان  سایر اختالالت عالئم جسمی معین طبقه بندی شود. واکنش های جسمی گذار    6اگر عالئم کمت راز  
 عموما با برطرف شدن استرس مزبور از بین میروند. 

 

 تشخیص افتراقی
( شروع زودرس و سیر  2( درگیری چندین دستگاه عضوی،  1اختالل طبی عبارتند از:  فع اختالل جسمانی سازی است تا یک  سه ویژگی که وجود آنها بیشتر به ن 

 های طبی. ( فقدان ناهنجاری های ازمایشگاهی مشخصه بیماری3های ساختمانی، ریهای جسمی یا ناهنجامزمن بدون بروز نشانه
ود بیمار انگاری از این اختالالت است، زیرا در خود بیمار انگاری ترس از  ت روانپریشانه راحت تر از افتراق عالیم ختفکیک عالیم اختالل جسمانی سازی از اختالال

 سد.  بیماری ممکن است به ابعاد هذیانی بر
 افتراق با اضطراب بیماری:

ئم است .بیماران دچار اضطراب بیماری نسبت به خودبیمارانگارها در اضطراب بیماری ترس از بیمار ی وجود  دارد ولی در عالئم جسمی تاکیدی بر نگرانی از عال 
 عالئم محدودتری دارند. 

 افتراق با تبدیلی:
 عالمت است نه بیماری .عالئم تبدیلی حاد و گذراست و اغلب شامل یک 

 نکته!وجود یا عدوم وجود بی تفاوتی زیبا ویژگی قابل افتراقی برای این دو اختالل نیست.
 ی: دریخت انگارافتراق با ب
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انها هستند منتها خودبیمارانگارها در برسند و معتقدند دیگران متوجه نابهمنجاری  به نظر  ارزو دارند طبیعی  انگاری   بدریخت  ی جلب توجه دیگران  پ  افراد دچار 
 هستند. 

 عالئم اختالل عالئم جسمی ممکن است در افسردگی و اختالالت اضطرابی )به ویژه پانیک(دیده شود.
ش میشود !وجه متمایز عالئم جسمی با اختالل ساختگی این است که در تمارض عالئم وجود ندارند و تقلید میشوند ولی در عالئم جسمی عالئمی که گزارتهنک

 وجود دارد و ادا نیست. واقعا 

 

 سیر وپیش اگهی  
 ر نهایت بهبود میابند . پیش اگهی های خوب شامل: این بیماری دوره ایست وممکن دوره ان ماه ها و سالها طول بکشد.حدود یک سوم انها د

 ت شخصیت و بیماری طبی غیرروانی.وضعیت اقتصادی اجتماعی خوب،وجود اقسردگی با اضطراب حساس به درمان،شروع ناگهانی عالئم،فقدان اختالال
 نکته!اکثر کودکان  دچار عالئم جسمی تا اوخر نوجوانی یا اوایل جوانی بهبود میبایند. 

 

 ان درم 
-جسمانیسازی وقتی بهتر انجام می شود که یک پزشک مشخص مسئول مراقبت های اولیه بیمار باشد. وقتی اختالل  درمان بیماران مبتال به اختالل جسمانی

است.   نوعی خطر کردن  روانگردان  دارو های  اضطرابی دیده می شود، تجویز  یا  اختالل خلقی  به همراه  مقاومسازی  روانپزشکی  بینش    به درمان  هستند.درمان 
 تاری،شناختی،هیپنوتیزم مفید است.همچنینی گروه درمانی به علت کاهش اضطراب انها نیز مفید است. گرا،رف

 

 سایر 
احساس    ماه طول بکشد. و نوع معین یا نامعین دارای دوالگوی  مربوط به دستگاه عصبی خودکار یا عالئم مروبط به 6ت عالئم جسمی نامعین نیز باید  سایر اختالال

 خستگی و ضعف دارد این االگوی دوم باید با اختالل خستگی مزمن افتراق داده شود.
 

 اختالل درد
ی های ساختاری یا شیمیایی لیمبیک و حسی که آنها را مستعد ادراک درد می کند، به جای ابتال به هر نوع اختالل  برخی بیماران ممکن است به دلیل ناهنجار

مشخص می کند که اختالل درد در وهله اول باید با عوامل روان شناختی مربوط باشد و یا تواما با عوامل روان شناختی و     DSMشوند. روانی دچار اختالل درد  

 کد بندی می شود.   IIIیک بیماری طبی عمومی همراه باشد. این عارضه طبی یا محل درد روی محور 
ت اضطرابی همراهی دارد. اختالالت افسردگی، وابستگی به الکل و درد مزمن در بستگان افراد  ا اختالالحاد بیشتر ببیشتر با اختالالت افسردگی و دردمزمن  درد

افسردگی در اختالل درد به شکل های اساسی، دیس تایمی یا فقط عالیم وجود دارد و به گفته بعضی ها شکلی از   مبتال به اختالل درد مزمن شیوع بیشتری دارد.
افسردگی است، ش نقابدااختالل  انرژی، عدم احساس  کل  از: فقدان  افسردگی در بیماران دچار اختالل درد عبارتند  افسردگی. بارزترین عالیم  ر یا جسمانی شده  

ارند با  ماران سعی دلذت، کاهش میل جنسی، بی خوابی و تحریک پذیری. تابلوی بالینی آنها ممکن است در اثر اختالالت وابسته به مواد پیچیده شود زیرا این بی
 ستفاده از الکل و مواد دیگر دردشان را تسکین بخشند.  ا

 

 همه گیر شناسی  
درصد مراجعین    3درصد است. در طبابت عمومی حدود    12درصد، و شیوع در طول عمر آن    5اختالل درد اختالل شایعی به نظر می رسد. شیوع شش ماهه آن   

 شروع شود. نسبت جنسی ابتال معلوم نیست.  درد مداوم دارند. اختالل درد در هر سنی می تواند 

 

 سیر و پیش آگهی 
اختالالت درد حاد درد در اختالل درد معموالً به طور ناگهانی شروع می شود و ظرف چند هفته یا چند ماه شدت آن افزایش می یابد. پیش اگهی آن متغیر است.  

 نسبت به اختالالت درد مزمن پیش اگهی بهتری دارند.  
 

 راقیتشخیص افت
بدیلی معموالً دوره کوتاهی بیماران خود بیمار انگار معموالً نسبت به مبتالیان اختالل درد عالیم بیشتری دارند و عالیمشان نوسان بیشتری از انان دارد. اختالل ت

 دارد، در حالی که اختالل درد مزمن است.  
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 سبب شناسی  
عارض درون روانی باشد. این بیماران با انتقال مشکالت به جسم، ممکن است احساس کنند که ادعایی  یک ت  عوامل روان پویشی: علت اختالل درد، می تواند ابراز 

اه و یا پرخاشگری مشروع برای براوردن نیاز های وابستگی و محبت خود دارند. معنای نمادین اختالالت بدنی ممکن است همچنین با جبران گناه فرضی، کفاره گن
بیمار نقش شی  نی( اسرکوب شده )شرارت درو  از: جابه جایی، جایگزینی و واپس زنی است. وقتی  بیماران عبارتند  این  باشد. مکانیسم های دفاعی  رتباط داشته 

 محبوب دوسوگرای دردمندی مانند والدین را به خود می گیرد، همانند سازی نیز نقشی در پیدایش درد دارد. 
 می شوند.  یت می شوند و با مجازات یا بی توجهی مهار عوامل رفتاری: رفتار های درد با پاداش تقو

نوی برای بیماران مبتال  عوامل بین فردی: درد عالج ناپذیر در روابط بین فردی وسیله ای برای بازی دادن استادانه دیگران و کسب مزایا تلقی می شود. این نفع ثا
 یک ازدواج.  میت را دارد مانند تضمین فداکاری یا تثبیتبه درد، بیشترین اه

اندورفین ها نیز در  عوامل زیستی: قشر مخ می تواند شلیک رشته های درداوران را مهار کند. سروتونین احتماال ناقل عصبی اصلی در راههای مهاری نزولی است و  
 تعدیل درد در دستگاه عصبی مرکزی نقش دارند.  

 

 درمان 
ر اختالل درد، داروهای ضد افسردگی مانند سه حلقه ای ها  د درمانی باید معطوف به توان بخشی باشد. دکه ممکن است تخفیف درد مقدور نباشد، رویکراز آن جا  

تالل موثر است.  ها به نفع این فرضیه است که که سروتونین در پاتوفیزیولوژی این اخ  SSRIها موثرترین عوامل دارویی به شمار می روند. موفقیت     SSRIو
 رد، روان درمانی روان پویشی مفید است.  واقع شوند. در بیماران مبتال به اختالل د امفتامین ها هم ممکنه موثر

 

 اختالل اضطراب بیماری  

 های تشخیصی  مالک
A .اشتغال ذهنی به داشتن بیماری جدی یا مبتال شدن به آن . 
B بیماری جسمانی دیگر یا خطر زیاد دچار شدن به بیماری جسمانی   های جسمانی وجود ندارند یا اگر وجود داشته باشند، از نظر شدت خفیف هستند. اگر. نشانه

 بقه خانوادگی نیرومند موجود باشد(، اشتغال ذهنی آشکارا بیش از اندازه یا نامناسب است.  وجود داشته باشد )مثال سا 
Cافتد.  ت میاالی اضطراب در مورد سالمتی وجود دارد، و فرد به راحتی در مورد وضع سالمت شخصی به وحش. سطح ب 
D دهد کند( یا اجتناب ناسازگارانه بروز میدهد )مثال بارها بدن خود را برای یافتن عالئم بیماری وارسی می. فرد رفتارهای مرتبط با سالمتی افراطی انجام می

 کند(.ها اجتناب میها با دکتر و بیمارستانالقات )مثال از قرار م
E ترسد ممکن است در طول این مدت تغییر کند.ماری خاصی که فرد از آن می ماه ادامه یافته است، اما بی 6مدت . اشتغال ذهنی به بیماری حداقل به 
F  با اختالل روانی دیگر، نظیر اختالل نشانه ، اختالل وحشتزدگی، اختالل اضطراب فراگیر، اختالل بدشکلی بدن، اختالل  بدنی. اشتغال ذهنی مرتبط با بیماری 

 شود. ی، یا اختالل هذیانی، از نوع جسمانی، بهتر توجیه نمیعمل -وسواس فکری

 :انواع فرعی

 شود. استفاده میهای پزشکی زیاد از مراقبت پزشکی، از جمله مراجعه به پزشک یا آزمایش دادن یا شیوه: جوییاز نوع مراقبت -

 شود. به ندرت از مراقبت پزشکی استفاده می :گریزیاز نوع مراقبت -

 

 

 شخیصی  های تویژگی
تشخیص اختالل اضطراب   موارد  تعداد کمی ازشوند؛ با این حال، در  بندی می طبقه   بدنی اغلب افراد مبتال به خودبیمارانگاری اکنون با عنوان مبتال به اختالل نشانه  

شود  ده نشده جدی یا مبتال شدن به آن می شود. اختالل اضطراب بیماری موجب اشتغال ذهنی به داشتن بیماری جسمانی تشخیص دابیماری به جای آن داده می
تواند بیماری جسمانی جدی را که یابی کامل نمی(. ارز Bوجود ندارند، یا اگر وجود داشته باشند، از نظر شدت خفیف هستند )مالک    بدنیهای  (. نشانهA)مالک  
از عنگرانی  این نگرانی ممکن است  نماید. در حالی که  را توجیه کند، مشخص  ناراحتی فرد  های فرد  المت یا احساس جسمانی غیربیمارگون حاصل شده باشد، 

نمی  ناشی  جسمانی  شکایت  خود  از  در عمدتا  او  اضطراب  از  بلکه  اهمی  شود،  معنی،  میمورد  سرچشمه  شکایت  این  علت  یا  پت،  تشخیص  )یعنی،  زشکی  گیرد 
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نشانه یا  اگر عالمت  بدنی  مشکوک(.  فیزیی  احساس  اغلب  باشد،  داشته  )مثل  وجود  ایستاده(،  ولوژیکی طبیعی  حالت  در  کارکردی خوشسرگیجه  و  اختالل  خیم 
اری داللت ندارد )مثل آروغ زدن(. اگر بیماری جسمانی قابل تشخیصی وجود داشته  )مثل زنگ زدن گوش موقتی(، یا ناراحتی جسمانی است که عموما بر بیمموقت  

های موجود، به خود بیمارانگاری که قبال  (. شواهد تجربی و نوشته Bتناسب با شدت بیماری است )مالک  بی باشد، اضطراب و اشتغال ذهنی فرد آشکارا افراطی و  
 ای و چگونه در مورد توصیف این تشخیص جدید کاربرد دارند.  وم نیست که آنها تا چه اندازهشوند، و معلتعریف شده بود مربوط می DSMدر 

(. افراد مبتال به اختالل اضطراب Cسالمتی و بیماری همراه است )مالک    ای در موردست، با اضطراب قابل مالحظه اشتغال ذهنی به این فکر که فرد مریض ا
  یا خواندن داستان خبری در ارتباط با سالمتی.   است  افتند، مثال با شنیدن در مورد فرد دیگری که بیمار شدهبه وحشت می  بیماری به راحتی در مورد بیماری خود

تحقیق می کنند   ی بیماری مورد ظن خود( آنها به افراط درباره Dی گلو در آینه()مالکبه این اختالل اغلب خود را مکررا معاینه می کنند )مثل معاینهمبتالیان  
کالفگی دیگران و ایجاد   بخشی از سوی خانواده، دوستان یا پزشکان هستند. این سروکله زدن دائمی اغلب سبب)مثال در اینترنت( و مکررا در جستجوی اطمینان

-ها )مثل ورزش( میفراد بیمار خانواده( یا فعالیتها )مثل مالقات اهای ناسازگارانه از موقعیتموجب اجتنابتنش درون خانواده می شود. در بعضی موارد اضطراب  
 شود که به خاطر ترس این افراد از احتمال به مخاطره افتادن سالمتی خود است. 

 دارد.  DSM-IV-TRهای زیادی با اختالل خودبیمارانگاری معرفی شده است، ولی شباهت DSM-5اختالل جدیدی است که در  بیماریب * اختالل اضطرا
 رغم معاینات پزشکی ادامه پیدا کند.تأکید داشت که اشتغال ذهنی به بیماری باید علی  DSM-IV-TRای خودبیمارانگاری در ه* مالک

 
های جسمی خود را تشدید و تقویت می کنند. آنها استانه پایین تر م بدنی است. افراد مبتال به این بیماری، احساس، بازتاب سوءتعبیر عالیعالیم خود بیمار انگاری

 ست.  ی نیو تحمل کمتری نسبت به ناراحتی جسمانی دارند. اعتقاد فرد به بیمار بودن به حد هذیان نمی رسد و یا در مورد نگرانی فرد از ظاهر جسمان
اساسی،   افسردگی  بیماری  دارد.  ارتباط  اضطراب  و  افسردگی  اختالالت  با  از همه  بیش  و  روانی است  اختالالت  از سایر  اختالل شکل دیگری  از سایر  این  بیش 

ماران دچار اختالل بدریخت  صد بیدر  90بیماری ها با اختالل بد ریخت انگاری بدن دیده می شود، بعد اختالل اضطرابی و بعد اختالل روان پریشانه است. بیش از  
 انگاری بدن دوره ای از افسردگی اساسی را در طول زندگیشان تجربه کرده اند.  

تحت عنوان اختالالت  متعاقب فشار روانی، از دست دادن فردی مهم، یا بیماری شدیدی که فرد از آن بهبود یافته، ممکن است خود بیمارانگاری گذرا دیده شود که 
 طبقه بندی می شود.   ( NOSشبه جسمی )

 

 همه گیر شناسی  
ضعیت تاهل شایعتر باشد یا افراد سالمند بیشتر از جوانان درگیر میشوند.تا به حال یافته ای مبنی بر  اینکه این اختالل در نژاد،موقعیت اجتماعی،سطح تحصیلت یا و

 نباشد وجود ندارد. 

 

 سیر و پیش آگهی  
اجتماعی خوب، وجود افسردگی یا اضطراب    -اگهی خوب عبارتند از: وضعیت اقتصادی صورت دوره ای است. عوامل مرتبط با پیشانگاری معموالً به  سیر خودبیمار

 حساس به درمان، شروع ناگهانی عالیم، فقدان اختالل شخصیت و فقدان عارضه ی طبی غیر روانی همراه.  

 

 تشخیص افتراقی
 ادیده گرفته میشوند و معاینات طبی دقیق در موردشان انجام نمیشود.مزمن ن کنندگاناغلب این بیماران  به عنوان شکایت  

 اق از عالئم جسمی: افتر
سالگی شروع   30  عالئم جسمی تاکید بر نگرانی از عالئم متعدد است درحالیکه در اضطراب بیماری تعداد عالئم کمتر است. اختالل عالئم جسمی معموال قبل از

 ی سن شروع ان کمتر مشخص است. ب بیمارر اضطرامیشود در حالیکه د
 عالئم در تبدلی حاد و گذرا هستند.   افتراق از تبدیلی:

 اختالل درد همچنون خودبیمارانگاری مزمن استولی عالئم ان مربوط به شکایات درد است. افتراق از اختالل درد:
 . یده شودنکته!ترس از بیماری درافراد افسرده  و طیف اضطرابی هم ممکن است د

 ذاشته شود.نکته!اگر بیمار مالک های تشخیصی اختالل اضطراب بیماری و یک اختالل روانی عمده دیگر نظیر افسردگی را داشته باشد باید هر دو تشخیص گ
 گونه دارد.وسواس  ب ماهیتجبری واحد بودن باور انها و فقدان رفتارهای جبری است.اما ترس اغل–وجه تمایز اختالل اضطراب بیماری از اختالل وسواسی 

 

 سبب شناسی  
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ل ظاهرا الینحل و طبق مدل یادگیری اجتماعی: عالیم خودبیمارانگاری در واقع درخواستی برای پذیرش نقش بیمار از جانب کسی تلقی می شود که خود را با مسائ
 غلبه ناپذیر مواجه می بیند.  

جایی( به شکایات جسمی تبدیل می شوند. این بیماران در زمان  گران )از طریق واپس زنی و جابهطبق مکتب روانپویشی: امیال پرخاشگرانه و خصمانه نسبت به دی
اثر بودن   به علت بی  را  آنها  بعد کمک  ایند و  بر می  ابتدا درصدد جلب توجه و کمک دیگران  بیان می کنند که  این صورت  به  را  کنند.  رد میحال خشم خود 

براز عزت نفس پایین، و عالمتی از توجه مفرط به خود تلقی می شود. به این ترتیب درد  ساس گناه، احساس شرارت درونی، اهمچنین به عنوان دفاعی در مقابل اح
 و رنج های جسمی وسیله ای برای جبران و کفاره دادن ]ابطال )نوعی مکانیسم دفاعی([ می شود. 

 

 سیر وپسش اگهی 
 سیر و پیش اگهی ان همچون عالئم جسمی است. 

 

  درمان
برابر   برنامه  این طیف هم در  اثر  بر  میتواند  فقط  پایدار  است.تسکین  مفید  انها  برای  افراد همگن هم  از   مقاوم هستند. گروه درمانی متشکل  روانپزشکی  درمان 

 رواندرمانی موثری حاصل شود که بریا بیمار قابل پذیرش باشد و در ان بیمار بخواهد و بتواند مشارکت کند.
انگاری را تخفیف می دهد که بیمار یک اختالل زمینه ای حساس به دارو مانند اختالل اضطرابی یا افسردگی اساسی داشته    خود بیمارط وقتی عالیم  دارودرمانی فق

 باشد.  
 

   ی عصبی کارکردی()اختالل نشانه  اختالل تبدیلی

 های تشخیصی  مالک
A . ی یا کارکرد حسی. اراد حرکت مربوط به تغییر در  یک یا تعداد بیشتری نشانهوجود 
Bکنند. تشخیص داده شده، تأمین می طبیهای عصبی یا و بیماریها واهدی را از ناسازگاری بین نشانههای بالینی ش. یافته 
C شود.  . نشانه یا نقص با اختالل جسمانی یا روانی دیگر بهتر توجیه نمی 
Dکند یا ارزیابی جسمانی را موجه  ایجاد می   های مهم دیگر عملکرددر عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه مالحظه بالینی  . نشانه یا نقص، ناراحتی یا اختالل قابل
 سازد. می

 :انواع فرعی

 شناختی زای روان همراه با عامل استرس  -
 شناختی زای روان بدون عامل استرس  -

 

 های تشخیصی  ویژگی
از اسامی دیگر »کارکردی« )که به عملکرد نابهنجار دستگاه عصبی مرکزی اشاره دارد(   تالل تبدیلیهای اخشماری از متخصصان بالینی برای توصیف کردن نشانه

کنند. در اختالل تبدیلی، ممکن است یک یا تعداد بیشتری نشانه از نوع متفاوت وجود داشته  اشاره دارد( استفاده می شناسی فرض شده  زاد« )که به سبب یا »روان 
هایی در شیوه راه رفتن؛ و وضع دست و پای نابهنجار.  عبارتند از ضعف یا فلج؛ حرکات نابهنجار مانند لرزش یا حرکات پیچشی؛ نابهنجاریهای حرکتی  باشد. نشانه 

 شوند. های حسی، تغییر، کاهش، یا فقدان حس پوستی، دیداری، یا شنوایی را شامل می ه نشان
 عامدانه ایجاد نشده باشند.   و  ط با تعارض یا استرس باشندتباار ها باید درتأکید داشت که نشانه  DSM-IV-TR* مالک 

که امروزه اختالل جسمانی سازی نام دارد و در گذشته به مجموعه این دو سندرم سندرمی که اینک اختالل تبدیلی نامیده می شود، در اصل با سندرمی توام بود  
 هیستری، واکنش تبدیلی یا واکنش تجزیه ای اطالق میشد.  

خود راه می رود،    ی و موتیسم )گنگی( شایعترین عالیم اختالل تبدیلی هستند. در کوری تبدیلی، بیمار بدون برخورد با اشیا دور و بر و یا آسیب رساندن بهکور  فلج،
(  La belle indifferenceتفاوتی زیبا )مردمک هایش نسبت به نور واکنش نشان می دهد و پتانسیل های فراخوانده قشر مخ وی طبیعی است. اصطالح بی

 به نگرش جسورانه و نامتناسب بیمار نسبت به عالیم جدی اطالق می شود. 

 

 همه گیر شناسی 
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 درصد مشاوره های روانپزشکی در بیمارستان های عمومی مربوط به اختالل تبدیلی است. میزان های گزارش شده اختالل تبدیلی در جمعیت عمومی  15تا    5
صد هزار نفر را شامل می شود. داده های محدودی وجود دارد مبنی بر اینکه خطر ابتال به این اختالل در بستگان افراد  در  300درصد هزار تا    11متفاوت بوده و از  

ن، دختر ها حتی به  نیز می رسد. در کودکا  1به    10است که تا حد    1به    2مبتال به اختالل تبدیلی افزایش می یابد. نسبت ابتالی زنان به مردان در بالغین حداقل  
در زنان عالئم تبدیلی بیشتر در سمت چپ بدن مشاهده میشود. در مردان بین اختالل تبدیلی و اختالل شخصیت ضداجتماعی سبت بیشتری مبتال می شوند.  ن

 ارتباط وجود دارد.

 

 و بیماری های همراه سیر و پیش آگهی
سالگی نادر    35سالگی یا بعد از    10است شروع شود، ولی شروع این اختالل پیش از  تا زمان پیری، ممکن  اختالل تبدیلی در هر زمانی از زندگی، از کودکی گرفته  

سال معموالً محدود به مشکالت راه رفتن یا تشنج است. زنان دچار اختالل تبدیلی در اینده بیشتر از سایر زنان ممکن است   10است. عالیم تبدیلی در کودکان زیر 
وابسته در اختالالت شخصیت همراه اختالل تبدیلی دیده می شوند. البته بیشتر نوع نمایشی است.   -ایشی و نوع انفعالیی سازی شوند. نوع نمدچار اختالل جسمان

 نفع ثانویه بروز این اختالل عمدتاً روان شناختی است و منافع اجتماعی، مالی یا حقوقی در بین نیست.  
نیز ممکن است دیده شود. هرچه عالیم بیشتر طول بکشد، احتمال بهبودی خود    روع می شود، اما افزایش تدریجی عالیماختالل تبدیلی معموالً به صورت حاد ش

عالیم و اغاز درمان و  به خود پایین می آید. عوامل مربوط به پیش اگهی خوب عبارتند از: شروع ناگهانی، عامل استرس زای مشخص، فاصله کوتاه بین شیوع  
 ی با پیش اگهی خوب و ترمور )لرزش( و تشنج با پیش اگهی نا مساعد همراهند. متوسط. فلج، افونی )خفگی صدا(، و کورهوش باالتر از 

نی که هیچگونه سابقه بیماری اختالالت طبی به ویژه اختالالت عصبی شیوع  قابل توجهی در میان افراد دچار اختالل تبدیلی دارند. با این حال تبدلی در کسا
 د. این اختالل در اسکیزوفرنی نیز  گزارش شده است ولی بسیار ناشایع است. یا روانی ندارند نیز ممکن است رخ ده طبی،عصبی

 

 سبب شناسی

ل  بین دو نیمکره را در سبب شناسی اختالدر این اختالل متابولیسم نیمکره غالب کاهش و متابولیسم نیمکره غیر غالب افزایش می یابد. اختالل ارتباط    زیستی:

است در اثر انگیختگی بیش از حد قشری ایجاد شوند که حلقه های پس خوراند منفی بین قشر مخ و تشکیالت شبکه ای  تبدیلی مطرح کرده اند. عالیم ممکن  
ر نقایص حسی برخی بیماران  ار از احساس های جسمی میشود که اینامافزایش برونداد کورتیکوفوگال  به نوبه ی خود مانع از اگاهی بیمساقه مغز را قطع می کند.  

 یکند. را توجیه م

از    بر طبق نظریه روانکاوی، اختالل تبدیلی در اثر واپس زدن تعارض درون روانی ناخودآگاه و تبدیل اضطراب به یک عالمت جسمی ایجاد می شود.   روانکاوی:

 .( ارضای نیاز به توجه و درمان2خوداگاه )نفع اولیه(، ( محافظت از فرد در برابر تکانه نا1نظر روانکاوی عالیم تبدیلی دو وظیفه دارند: 

 بیماران مبتال به اختالل تبدیلی ممکن است به طور ناخودآگاه عالیمشان را از افراد مهم زندگیشان الگو برداری کرده باشند.   همانندسازی:

ت. عالیم  ار اموخته شده از طریق شرطی سازی کالسیک دانسیک عالمت تبدیلی را می توان قسمتی از یک رفت  نظریه شرطی سازی و دیدگاه یادگیری:

 امکان پذیر نیست. بیماری، که در دوران کودکی اموخته شده اند، به عنوان ابزاری برای مدارا با وضعیتی به کار می روند که مدارا با آن با روش های دیگر  

 

 تشخیص افتراقی 
یلی در اسکیزوفرنی، اختالالت افسردگی و اضطراب نیز  کل رد قطعی اختالل طبی است. عالیم اختالل تبدی از مشکالت عمده در تشخیص اختالل تبدیلی، مشیک

د. درد در اختالل تبدیلی دیده می شود. اختالالت افسردگی، اختالالت اضطرابی، و اختالالت جسمانی سازی، ارتباط و همراهی قابل توجهی با اختالل تبدیلی دارن
از  کژکاری جنسی و عالیم مخصوص اختالل جسمانی سازی را مستثنی می سازد.  ست. تشخیص اختالل تبدیلی همچنین عالیم درد و  جزء عالیم تشخیصی نی

 ده است.عالئم با القا،هیپنوتیزم،امیتال یا لورازپام از بین بروند،احتماال عالئم شبه عصبی درنتیجه اختالل تبدیلی بو
فیت از تعهدات و موقعیت های دشوار زندگی، اخذ حمایت، کنترل بر رفتار دیگران و  منافع محسوسی بدست می اورند مثل معا بیماران در نتیجه بیماری خود مزایا و

تر و متناق نا هماهنگ  اغلب  اینحال، سابقه یک فرد متمارض  نبود. با  این صورت قابل وصول  به اختالل  دریافت کمکی که در غیر  از سابقه بیمار مبتال  تر  ض 
از    در افتراق با تشنج گازگرفتن زبان،بی اختیاری ادرار،اسیب دیدن پس از سقوط نیز ممکن در تبدیلی دیده شود هرچند احتمال ان اندک است.پساست.  تبدیلی  

 تشنج کاذب رفلکس گاگ و مردمک باقی میمانند و غلظت پروالکتین خون باال نمیرود. 
 

 ر عالئم همراهسای 

 خود از حیطه اگاهی به نفع اولیه میرسند.عالئم تبدلی ارزش نمادین دارد. ن تعارض های درونی بیماران با کنار زد نفع اولیه: 
 ل بیمه با فرار از کاری و... کسب کند.بیمار نتیجه مزایا و منافع محسوسی مث نفع ثانویه: 
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ا عدم نظر میرسند نسبت به عالئم خود بی تفاوت است.وجود ی  نامتناسب بیمار نسبت به عالئم جدی خودیعنی بیمار بهیعنی نگرش جسورانه  و    بی تفاوتی زیبا:
 وجود ان دلیلی بر تشخیص با رد تشخیص تبدیلی نیست. 

 ممکن است بیمار ناخوداگاه عالئم را از افراد مهم زندگی خود الگو برداری کرده باشد.  همانند سازی:

 

 درمان 
ز و با اعتماد به نفس است. رویکرد های روان  مهمترین ویژگی درمان برقراری ارتباط درمانگری دلسو  م اختالل تبدیلی معموالً خود به خود برطرف می شوند.عالی

که در آنها بیمار به جستجوی تعارضات درون روانی خود و نمادگری عالیم اختالل تبدیلی می پردازد. یا رفتاری  گرا  بینشحمایتی  درمانی  پویشی مشتملند بر روان
 را بدتر میکند. الی بودن عالئم وضع اظهار نظر درمورد خی

 

 اختالالت خاص
  جنگ،   یا  فرار  برای   مختار  خود  عصبی  دستگاه  های  پاسخ  بود  معتقد  او.  داد  انجام  ها  بیماری  با  استرس  ارتباط  زمینه  در  را  منظم  و  جامع  مطالعه  اولین  کانون،  والتر
 .دوش می بیماری  بروز  باعث و نیستند الزم امروزی  متمدن انسان برای

 مقاومت، مرحله( 2 هشدار واکنش( 1: است مرحله سه از مرکب سندرم این. نامید عمومی  تطابق سندرم را آن خودش که داد ارائه استرس برای الگویی سلیه هانس
  واکنش  را   استرس  او .  ودبر  دست   از   شده   کسب  مقاومت  یا   تطابق  است   ممکن  آن   طی   که فرسودگی؛   مرحله(  3.  شود  می  حاصل  مطلوبی   شکل  به  تطابق   آن   طی   که
 است  شده ایجاد خوشایند نا یا بخش  لذت شرایط  وسیله به که دانست می نیازی و خواسته گونه  هر به  بدن اختصاصی غیر

  را   مغز  ژیکسروتونر  دستگاههای  همچنین  زا  استرس  عوامل.  کنند  می  فعال  را(  سرولئوس  لکوس  در  همه،   از  تر   بارز)  مغز  نورادرنرژیک  های¬دستگاه  ها  زا   استرس
  دهد می افزایش فرونتال مزوپره های مسیر در نیز را دوپامینرژیک عصبی انتقال استرس،. کنند می فعال هم

 آدرنوکورتیکوتروپ  هورمون  آزادسازی  به  منجر  ←  گذارد¬یم  ریتاث  قدامی  هیپوفیز  بر  ←  شود  می  ترشح  هیپوتاالموس  از  CRF ← استرس  به  پاسخ  در

(ACTH) شودیم ← ACTH شود یم گلوکوکورتیکوئیدها آزادسازی به منجر ← گذاردی م ریتاث کلیه فوق قشر بر. 
  نظیر   عملکردهایی  مهار  و  ،(کندمی  کمک  گریز  یا  ستیز  پاسخ  به  که)  عروقی  -قلبی  فعالیت  افزایش  انرژی،  مصرف  پیشبرد:  گلوکوکورتیکوییدها  مدت  کوتاه  اثرات
  ایمنی و مثل،  تولید رشد،

CRF  های  گیرنده   طریق  از   و  تنهایی  ه ب  تواند  یم CRF عصبی   دستگاه  شدن   فعال  سبب  امر  این  کند؛  تحریک  را  نفرین   نوراپی   ترشح  سرولئوس،  لکوس  در  
  شود می  ایمنی فعالیت افزایش زین  و محیطی، و مرکزی صورت دو هر  به سمپاتیک،

 somatic) پیکری   پذیرش  مفهوم  این  که  شوند،  مبتال  آن  های  پیامد  و  رساست  به  عضو  کدام  که  کنند  می  تعیین  ناخودآگاه  عوامل  روانکاوی،  نظریه  طبق

compliance)  شود می نامیده.  
 های   پاسخ   اینکه،  از  است  حاکی  الکتریکی   تحریک  طالعاتم  .دارند  را   اول  رتبه   طبی   های  بیماری  بین  در   روانپزشکی   مشاوره  درخواست  لحاظ  از   گوارش   اختالالت
  .است لیمبیک قدامی مغز داخل در نورونی تعامالت دارای که  محلی شوند، می ایجاد( لترال) جانبی الموسوتاهیپ در سمپاتیک خودمختار

  این   ؛  کنند  می   حرکت  واگ  عصب   پشتی  حرکتی  هسته  سمت   به   و   گیرند  می  منشا  جانبی  و  بطنی   اطراف   هیپوتاالموس   از  پاراسمپاتیک(  ها  ایمپالس)  های  تکانه 
  لوله   به  مربوط  هیجانی   های  واکنش  مسیر  و  کند  می  اعمال  واگ   عصب  در  هایی  تعدیل  و  اثرات   نیز  لیمبیک  مغز.  است  پاراسمپاتیک  ده  برون  راه  ترین  اصلی  مسیر

  ی اضطراب  اختالالت  بین  در.  بود  اضطرابی  اختالالت  به   مربوط  ابتالیی  هم  درصد  باالترین  مری،  کارکردی  اسپاسم  به  مبتالیان  در.  اورد  می  وجود  به  را  گوارش
  .بود فراگیر اضطراب اختالل به  مربوط درصد باالترین همراه،
  .شود می اعمال روانی  استرس دنبال به معده اسید  ترشح افزایش واسطه  با  نقش این: پپتیک زخم یا معده  زخم در روانشناختی عوامل  نقش

  .دارد ارتباط وابسته های  شخصیت با احتماال اولسراتیو، کولیت
  .دارد ارتباط پانیک با کرون، بیماری

 داروهای)  ای  حلقه  سه  های  افسردگی  ضد.  اسهال  و  تهوع←.  کنند  ایجاد  چشمگیری  گوارش  عوارض  توانند  می  سروتونین،  جذب  باز  انتخابی  های  کننده  مهار

TCA) ی  عاطفه. دارد عروقی  – قلبی تالالتخا با را ارتباط بیشترین افسردگی. شوند  یبوست و  دهان،  خشکی بخصوص گوارشی، اثرات بروز  سبب توانند می نیز  
  .دارند رابطه بیماری  این بر موثر شناختی  روان عوامل و  عروقی – قلبی بیماری با( اجتماعی حمایت و پایین اجتماعی اقتصادی وضعیت ان، کلی معنای در)منفی
  آدرنرژیک  های  گیرنده  کارکرد  ورز،  خصومت  مردان  در.  شود  می  محسوب (CAD) کرونر  شریان  به  ابتال  برابر  در  محافظتی  عاملی  زنان  در  پذیری  تسلیم

  .شود می کاهشی تنظیم دستخوش
   .بخشد می  شدت را ناگهانی قلبی مرگ و قلبی های آریتمی به  ابتال خطر  اضطراب،  سپس  و افسردگی ابتدا در
  .است شایع خلقی اختالالت قلب، پیوند کنندگان دریافت در
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 مشاهده«    فنیکل  اتو»    روانکاو  دانشمند .  هستند  پرخاشگری  اماده  و  مستعد  کل  در  و  عموما  که  است  افرادی  شامل  اساسی  خون  فشار  با  مرتبط  شخصیتی  الگوهای
  بایست   می  حال  عین  در  و   است  بد   پرخاشگری  اند  یادگرفته  که  دارد   ارتباط  افرادی  ذهنی  وضعیت  با  احتماال(  خون  پرفشاری)  اساسی   هیپرتانسیون  افزایش  که  کرد
  .است جهان این در زندگی الزمه  پرخاشگری و است  پرخاشگری از مملو که کنند زندگی جهانی در

 عوامل  جمله از حاد زای استرس های وضعیت ولی اند،  نشده شناسایی(  مغز به خون رسیدن عدم ← غش) وازوواگال سنکوب  اختصاصی فیزیولوژیک های محرک
   .شوند  می محسوب آن سببی
 بیماران  درصد  30  تا.  است  نشده  شناسایی  آنها  در  خاصی  شخصیت  نوع  هیچ  ولی  دارند،  مفرطی   وابستگی  نیازهای  که  است  این  اسم  به  مبتال  رانبیما  مشخصه  وجه

  دشوار،   یها  وضعیت  در  پایداری  و   استقامت عدم  و  طرد،  به  حساسیت  هیجانی،   ثباتی  بی   شدید،  ترس .  هستند  هراسی   بازار  یا  پانیک  اختالل  های  مالک  واجد  اسمی
  .دهد می افزایش  را اسمی بیماران شدن بستری میزان که هستند عواملی
  اختالل   و  مواد،  مصرف  سوء  سانحه،  از  پس  استرس  اختالل  خلقی،  اختالالت  به  بینی  پیش  قابل  میزان  از  بیشتر  معموالً  شدید  اسم  به  مبتال  بیماران  خانواده  اعضای

  .هستند مبتال اجتماعی ضد شخصیت
 جامعه   میانگین  از  باالتر  اضطرابی  اختالالت  و  پانیک  اختالل  شیوع  میزان  اسم،  به  مبتالیان  همچون  ،(COPD) ریه  مزمن  انسدادی  بیماری  به  مبتال  رانبیما  در

  .است

 

 (تیروئیدی  هیپر) تیروئید  پرکاری
  .باشد مفید است ممکن کاری پر در پروپرانولول مثل آدرنرژیک بتا آنتاگونیست داروهای

  وزن،   کاهش  مفرط،  تعریق  گرما،  تحمل  عدم   خفیف،  و   ظریف  لرزش  خون،   فشار  رفتن  باال  آریتمی،  قلب،   ضربان  سرعت  افزایش:  تیرویید  پرکاری  جسمی  یمعال
  .اگزوفتالمی و عضالنی، ضعف قاعدگی، های نظمی بی کاردی، تاکی

  و   باشد  همراه  فشار  با  است   ممکن  تکلم.  هستند  مالل  احساس  و   خلق،  ثباتی  بی   خوابی،   بی  خستگی،  بودن،   عصبی  شامل  نیز  بیماری  این  روانپزشکی  های  ویژگی
  .خوردن یکه پاسخ تشدید و نزدیک، حافظه اختالل توجه،   دامنه شدن کوتاه از  عبارتند شناختی عالیم.  باشند داشته زیادی تحرک و فعالیت بیماران

 

 (تیروییدی هیپو ) تیروئیدی کاری کم
  جنون   به  موسوم  روانپریشی  سندرم  نوعی .  شناختی نقایص  سایر و  حافظه،  اختالل  ،(احساسی  بی)  آپاتی  افسرده،  خلق:  از  عبارتند  تیروییدی  وهیپ  پزشکی  روان  عالیم

  .است شده تشریح بیماران  این از برخی  در است،  پارانویا و   شنوایی توهمات شامل که میکسدم
 

 شیرین  دیابت
  هیجانی   استرس  یک  با  اغلب  آن  ناگهانی  شروع.  است (SDAs) دوپامین  -سروتونین  انتاگونیست  داروهای  ازمدترد  مصرف  جدی  عوارض  از  یکی  بیماری،  این
  .انگیزند می بر  را غمگینی و تنهایی ناکامی، احساسات که  عواملی: از  عبارتند حالت، این بر موثر  روانشناختی عوامل و.  است ارتباط در

  جلب   برای   حمایتی  درمانی  روان .  است  رفته   کار  به  بیماران   گونه   این  مورد   در  منفعل  حد  از   بیش   و   مادری  توجه  گر  جستجو  وابسته،  دهانی،   نظیر   اصطالحاتی
  .است ضروری پیچیده بیماری این طبی ی معالجه در بیمار همکاری

 

 ( لیسم کورتیزو  هیپر) کوشینگ سندرم
 یک  آن منشا معموالً و دهد می رخ هیپوفیز غده از ACTH حد از بیش  ترشح نتیجه رد  است،  خود به  خود کوشینگ سندرم  شکل  شایعترین که کوشینگ بیماری

  .شود  می کورتیزول ترشح برای کلیوی فوق  ی غده تحریک موجب  ACTHو. است فیزی هیپو آدنوم
  عالیمی  با است ممکن بوده، متغیر سرخوشی تا شدید افسردگی از و شایعند  روانپزشکی عالیم. شود می کلیه فوق ی غده عملکرد افزایش موجب کوشینگ، سندرم

                                         .نباشند یا  باشند همراه روانپریشی خصایص از
 مانیا  یا  یشیروانپر  عالیم  از  بیشتر  افسردگی،  عالیم  بیماران،  این  در  البته .  است  مذکر  بیماران  از   شایعتر  کوشینگ   سندرم  دچار  مونث  بیماران  در  افسردگی،  عالیم
  .دارد وجود

  آنها   در  چشمگیری  بهبود  کورتیزول   میزان  شدن  طبیعی  با  که   است   شده   گزارش   نیز   آیزنک  شخصیت   پرسشنامه  در  رنجوری  روان  نمره  افزایش   و   جسمی  عالیم
  .شود می دیده

  .شوند می  حافظه و تمرکز نقص از درجاتی دچار بیماران درصد 83 تقریبا
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 پروالکتینمی  هیپر
  مثل   کنند،  می  مسدود  را  دوپامین  فعالیت  که  داروهایی.  نمایدمی   تعدیل  را   مادر  رفتار  و  کند  می  تحریک   را   پستان  از  شیر   تولید  شود،  می   تولید  قدامی   هیپوفیز  سط وت

 نظیر   کودکی،  دوران  زای  آسیب  تجارب.  شود  می  پروالکتین  غلظت  رفتن  باال  موجب  تیروییدی   هیپر.  دهند  می  افزایش  را  پروالکتین   غلظت  ها،  روانپریشی  ضد
   .هستند پروالکتینمی هیپر  ساز زمینه الکلی، پدر یک با  کردن زندگی یا والدین از جدایی

 

 ( پوست التهاب و خارش: )آتوپیك درماتیت
  کودکان   این  رفتاری  مشکالت   هرچه  که   دان  داده  نشان   اتوپیک  درماتیت  به  مبتال  کودکان  به  مربوط  مطالعات.  دارد  افسردگی  و  اضطراب  با  تقویتی  متقابل  تاثیر

  .است کمتر فرزندان  عالیم  شدت کنند، می تشویق  بودن  مستقل به  را کودکشان که هایی خانواده در. بود خواهد تر شدید نیز آنها بیماری  باشد بیشتر
 

 پسوریازیس 
  شدن   مزمن  و  شدت   در  نه   است،  اهمیت  حایز  اورد،  می   وجود  به   ماران یب  این  فردی  روابط  در   که  اجتماعی  -روانی  مشکالت  نظر  از  بیشتر  آن  با  مرتبط  استرس
  .بیماری

 گزین،   دوری  اسکیزوئید،   انواع :  از  عبارتند   شده  یاد  شخصیت   اختالالت .  دارد  وجود  شخصیت  اختالالت  و  افسردگی  اضطراب،   از   باالیی  سطح  پسویازیس  بیماران  در
  .جبری -وسواسی پرخاشگر، -منفعل

 

 مقعد خارش
  .است داشته وجود  است، تداوم عامل یا ساز زمینه که هیجانی های اشفتگی  و شخصیتی انحرافات عارضه، این شروع  از پیش باغل

  .است یافته بیشتری  شدت  خارش، شروع با همزمان اغلب که اند  داشته  جنسی محرومیت از طوالنی  ای سابقه  از برخی: فرج خارش
 

 کهیر 
 دهنده   نشان  شده  کنترل  مطالعات.  شوند  می  عمده  روانپزشکی   عالیم  دچار  مردان  از  بیشتر  زنان  و  مضطربند  و  افسرده  اغلب  پاتیکایدیو  مزمن  کهیر  دچار  بیماران

 . است بوده کهیر شروع  و زندگی زای استرس حوادث بین ارتباطی وجود
  به   اند  شده  افسرده  که  بیمارانی.  هستند  دچار  هم  افسردگی  به  همزمان  توئیدمارو  ارتریت  به  مبتال  افراد  درصد  20  تقریبا.  دارد  ارتباط  افسردگی  با:  روماتوئید  آرتریت
 هم   بدتری  عملکرد  و.  است  بیشتر  آنها  در  طبی  اختالالت  سایر  همزمان  بروز  احتمال  و  کشد،  می  طول  بیشتر  آنها  بیماری  مانند،  می  باقی  مجرد  بیشتری  احتمال

 .دارند
 

 درد  کمر
  تسکین   برای توان می  را اسپیرین نظیر هایی مسکن.  است عالمتی درمان (conventional) متعارف روش یا نخست رویکرد: ددار وجود درمانی رویکرد نوع دو

  و   است  کرده  طراحی  سارنو   جان   را  دوم  رویکرد.  رود  می  کار  به   اضطراب  و  عضالنی   اسپاسم  کاهش  برای  دیازپام  نظیر  عضالنی  های  کننده  شل.  برد  کار  به  درد
 آن  در کند توجیه  را عالیم که ناهنجاری هیچ و است سالم ساختمانی لحاظ از بیمار کمر که است  قضیه این بر مبتنی درمان این.  است آموزشی روانی  رویکرد نوعی
 جزء  مورد در بیمار شوزآم شامل درمان. است درگیر  تاندون یا عصب عضالت، کننده تغذیه  خونی عروق انقباض اختالل، پاتوفیزیولوژی سارنو  عقیده  به. ندارد وجود

  .است خشم مورد در بخصوص  اگاه خود نا تاثیرات از ناشی  تعارضات و اگاه خود نا ذهن عمل درک برای  وی به کمک و( عروقی انقباض) بیماری فیزیولوژیک

  .شود  رو روبه موجود تعارض با  نباشد مجبور ردیگ خودآگاه ذهن که طوری به کند¬می هیجانی درد جایگزین را جسمانی درد مفهوم ذهنش، که یابد می در بیمار
 

 فیبرومیالژیا 
 سندرم  در  اغلب  فیبرومیالژیا.  شود  می  مبتال  مناطق  در  رسانی  اکسیژن  اختالل  نتیجه  در   و  موضعی  شریانی  اسپاسم  سبب  و   است   آن  ساز  زمینه  استرس  اغلب

  .اند داشته ای کننده امیدوار نتایج (Zoloft) سرترالین  صصوبخ افسردگی ضد داروهای. شود می دیده  افسردگی اختالالت و مزمن خستگی
  شناختی   روان  های  استرس.  است   بارزی  شکایت  سردرد،   اغلب  افسردگی،   و  اضطراب  در.  است  طبی  شکایات  شایعترین  از  یکی  و  عصبی  عالمت  شایعترین  سردرد
  افراد  از  بسیاری.  است  میگرنی   سردرد  کننده  تسریع  عوامل  از  یکی  نیز  استرس .  باشد  روانی  یا   جسمانی  اولیه  ساز  زمینه   علت  خواه  کنند،   می  تشدید  را  سردرد  معموالً

  برخی   و  استرس  و  تعارض   تاثیر  کاهش  منظور  به   درمانی   روان .  کنند  سرکوب  را  خود  خشم  توانند  نمی   و  هستند  گرا  کمال  و  خوددار   حد  از  بیش  میگرن،  به   مبتال
  .است شده  گزارش مفید زین( زیستی پسخوراند مانند) رفتاری فنون
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(  تنشی  سردردهای)  اختالل  این  به  ابتال  مستعد  بخصوص  عصبی  و  طلب  جاه  گر،  رقابت  های  شخصیت.  همرامند  افسردگی  و  اضطراب  با  اغلب  تنشی  های  سردرد
  تنش   با  بهتر  مدارای   یا  اجتناب  آموزش   ت،دم  طوالنی  درمانی  رویکرد  ترین  موثر.  است  مزمن  تنشی  های  درد  سر   موارد  برای  موثری  درمان  درمانی  روان.  هستند

        .است
  های  تمرین.  باشد  مفید  بیماران  برخی  در  است  ممکن  پیشانی  یا  گیجگاهی  عضالت  از (EMG) الکترومیوگرام  خوراند  پس  از  استفاده  با  زیستی  پسخوراند  کاربرد

  .شود  عالیم رفع سبب  بیماران  برخی در است  ممکن نیز (meditation) مراقبه و (relaxation) سازی آرام
  که  بینند  می  آموزش   بیماران.  است  آنها  تغییر  و  خود  انطباقی  غیر  انتظارات  و   باورها  افکار،  از  شدن   اگاه  برای  بیمار  به  کمک  روش   این  هدف :  شناختی  بازسازی
  .سازند منفی فرضیات جایگزین را مثبت فرضیات
  لذت   ذهنی  تصویر  یک  و   انفعالی،  رویکرد   یک  اتخاذ  ارام،   محیط  یک  راحت،   وضعیت  یک  در   گرفتن  قرار :  از  است   رت عبا  مراقبه  که  بود   باور  این   بر   بنسون،   هربرت
     .کند تمرکز آن روی بتواند  فرد که بخش

  .است موثر غذایی رژیم تغییر تقویت  و  سیگار  ترک برای: هیپنوتیزم
 . کرد کنترل را خودمختار غیرارادی دستگاه احشایی هایی سخاپ عامل، سازی  شرطی با زیستی خوراند پس: میلر نیل گفته  طبق
  .است زمان صرف موجود الگوهای از  اگاهی افزایش زمان مدیریت های مهارت آموزش در اول قدم

  خود   پیشرفت  سپس  و  داببی  موجود  دشوار  موقعیت  برای  را  حل  راه   بهترین  کند¬می  تالش  بیمار  آن  طی  که  است  مسئله  حل  نهایی  قدم  استرس،  مدیریت  برنامه  در
  از   بیش   که  روانی  اختالالت  و  است، %    40  از   بیش  مزمن  جسمی  های  بیماری  به   مبتال  افراد  در  روانی   های  بیماری  العمر  مادام  شیوع  میزان .  کند  مرور  درمانگر   با   را

  .ابیاضطر  و خلقی اختالالت و  مواد مصرف سوء  اختالالت از عبارتند شوند می مشاهده افراد این در همه
  الکل،   به  وابستگی  اجتماعی،  حمایت  فقدان  سال،  45  باالی  سن  و  مذکر  جنسیت:  از  عبارتند  خودکشی  ساز  خطر  عوامل   طبی،  های  بیماری  به   مبتال  بیماران  در

    .باشد شدید های درد با همراه اگر بخصوص کننده ناتوان  یا امیز فاجعه طبی بیماری قبلی، های اقدام سابقه 
  .مفیدند بسیار مفرط  سراسیمگی درمان در ([Haldol] پریدول هالو مانند) ضدروانپریشی داروهای طبی، یها بیماری در

  بیماران   در  خوابی   بی   شایع  علت .  شود  می   شروع  شدن  بستری  از   پس   روز   4  تا   3  معموالً  که   است  ترمنس   دلیریوم  طبی،   های  بیماری  در  توهم،   علت  شایعترین
  .شود می  خواب مشکالت رفع  سبب  آن درمان که است درد بستری
 علت   پزشک  به   نسبت  منفی  انتقال.  است  عمومی  های   بیمارستان  در  بستری  بیماران  در  سنجی  موقعیت  اختالل  یا(  کونفوزیون)   سردرگمی  علت  شایعترین   دلیریوم

  .است  بستری بیماران در قضاوت اختالل اصلی  علت شناختی اختالل. است درمانی های توصیه  رعایت عدم شایع
  .دیگر مزمن بیماری یا کلیه نارسایی بیماری از او قبلی تجارب  و بیمار شخصیتی رویه:  از عبارتند دیالیز بخش  به ورود هنگام در بیمار واکنش کننده تعیین عوامل
 و (  درصد  13)   اساسی  افسردگی  اختالل.  است(  درصد  68)  انطباق  اختالل  به  مبتال  بیماران  این  اکثر.  دارند  هم  روانی  اختالالت  سرطانی  بیماران  از  نیمی  حدود

 .شود  می  محسوب بیماران این در بعدی شایع های تشخیص( درصد 8) دلیریوم
 

 (Factitious disorderاختالل ساختگی )

 های تشخیصی  مالک

 اختالل ساختگی تحمیل شده بر خود  
A همراه با فریب مشخص شدهیا بیماری، شناختی، یا ایجاد جراحت های جسمانی یا روان . جعل عالئم یا نشانه  . 
B دهد. . فرد خود را به دیگران به صورت مریض، معیوب، یا مصدوم نشان می 
Cهای بیرونی واضح، آشکار است.  . این رفتار فریبکارانه حتی در غیاب پاداش 
Dشود.بهتر توجیه نمی پریشی اختالل روان  سایر . این رفتار با اختالل روانی دیگر، مانند اختالل هذیانی یا 

حال گذشته خود را با آب و تاب و تحریف بیان می کنند    ( را برای توصیف بیمارانی وضع کرد که شرحmunchausenریچارد اشر، اصطالح سندرم مونشهاوزن )
ی عمدتاً جسمانی شناخته شده ترین نوع سندرم  و همواره عالیمی را جعل می کنند تا بتوانند در بیمارستان بستری شوند. اختالل ساختگی با عالیم و نشانه ها

اعتیاد از  توان  می  اختالل  این  متعدد  نامهای  بین  از  است.  تخته    مونشهاوزن  به  شبیه  شکم  به  موسوم  حالتی  )که  متعدد  های  جراحی  به  اعتیاد  بیمارستان،  به 
 رختشویی را در این بیماران ایجاد می کند( و سندرم بیمار حرفه ای نیز نام برد.

د دارد و در انتهای دیگر آن تمارض  اختالالت ساختگی در وسط طیفی قرار می گیرد که در یک انتهای آن اختالالت شبه جسمی )ناخودآگاه و غیر عادی( وجو
 )اگاهانه و ارادی(.

ی دریافت توجه و مراقبت هیجانی، این کار را انجام در اختالالت ساختگی، بیشتر بیماران نشانه های بیماری های جسمی را تقلید می کنند تا روانی. و عمدتاً برا
ی، توانایی آنها در ارائه ماهرانه عالیم جسمانی است. این بیماران در خالل اقامت در بیمارستان  جسمان  می دهند. ویژگی اساسی بیماران مبتال به اختالل ساختگی 
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دارند و دارای خودانگاره ضعیفی هستند که این خصوصیت از ویژگی های شخصیت مرزی پرتوقع و اشکال تراش هستند. بسیاری از این بیماران هویت روشنی ن
د دچار اختالالت ساختگی دیده می شود عمدتاً عبارت است از: اختالل شخصیت ضداجتماعی، نمایشی و مرزی. برخی از آنها است. اختالالت شخصیتی که در افرا

اطراف خود را برگزیده اند. بیماران مبتال به اختالل ساختگی، ممکن است بگویند که با چهره   هویت افراد( دارند و  as if personalityشخصیت »انگاری« )
 یا پرآوازه نسبت دارند.  های موفق 

با  ( است که تصور می شود برای ارضای نیاز به حفظ تمامیت خودانگاره است که  pseudomalingeringعالیم روانی ساختگی شبیه پدیده تمارض کاذب )
 تقویت ایگو محسوب می شود.   نین فرضی فریبکاری یک وسیله موقتی برایقبول مشکالت روانی ورای کنترل اگاهانه شخص دچار اسیب خواهد شد. با چ

( از ضریب هوشی  عبارتند  از حد معمول دیده می شوند  بیشتر  به اختالل ساختگی  بیماران مبتال  از حدIQخصوصیاتی که در  باالتر  یا  فقدان    ( طبیعی  متوسط، 
تف  به هویت جنسی، ضعف سازگاری جنسی،  اختالل  از جمله سردرگمی نسبت  ناکامی، نیازهای قوی وابستگی، و  کر صوری، اختالل حس هویت،  ضعف تحمل 

 سیزم(.  خودشیفتگی )نارسی

 

 همه گیر شناسی 
درصد موارد مشاوره روانپزشکی را تشکیل می دهند. اختالل   1درصد تا    8/0در مورد اختالل ساختگی هیچ اطالعات همه گیر شناختی جامعی وجود ندارد. تقریبا  

 که در بیمارستان های عمومی مورد مشاوره روانپزشکی قرار می گیرند، مشاهده می شود. حدود یک درصد از بیمارانی  ساختگی در
سفیدپو معموالً  افراد  این  مرد هستند.  مونشهاوزن  سندرم  دچار  بیماران  سوم  دو  یا حدود  اجتماعی  توجه  قابل  دلبستگی های  فاقد  و  بیکار، مجرد  میانسال،  ست، 

است. این افراد    1به    3اختگی با عالیم و نشانه های جسمی عمدتاً زن هستند و در این موارد نسبت ابتالی زن به مرد   تند. مبتالیان به اختالل سخانوادگی هس
 سال سن دارند.  40تا  20معموالً بین 

 

 آگهی سیر و پیش 
عزیزان،  اختالل ساختگی به طور مشخص در اوایل بزرگسالی شروع می شود. شروع اختالل یا جستجوی درمان ممکن است، متعاقب یک بیماری واقعی، فقدان  

این اختالل، در بسیاری   شود.   طرد یا ترک شدن صورت بگیرد. این اختالل در بیمارانی که قبال به دلیل بیماری واقعی بستری بوده اند، زودتر از دیگران شروع می 
( عملکرد در سطح بینابینی و نه در  2خود آزار    -( وجود شخصیت افسرده1از موارد پیش اگهی بد دارد. ویژگی های احتمالی حاکی از پیش اگهی خوب عبارتند از:  

 ( وجود حداقل صفات شخصیت ضداجتماعی.  3شرایط روانپریشی مستمر 

 

 تشخیص افتراقی
افترا اختشخیص  گانسر. وجه  قی  مواد، سندرم  تمارض، سوء مصرف  اسکیزوفرنی،  اختالالت شخصیت،  اختالالت شبه جسمی،  است:  موارد  این  با  تالل ساختگی 

ری شخص به  افتراق اختالل جسمانی سازی )سندرم بریکه( از اختالل ساختگی تولید تعمدی عالیم ساختگی، سابقه مفصل بستری شدن های متعدد و تمایل ظاه
اری به طور  اعمال مخرب متعدد طبی در بیماران مبتال به اختالل ساختگی است. در خودبیمارانگاری بیمار به طور ارادی عالیم را تولید نمی کند و بیم  پذیرش

از تمارض باید  اختالل ساختگی  قرار نمی دهند.  ناقص کننده هم  اعمال  را در معرض  و معموالً خود  دارد.  باالتری  افراد  افتر  مشخص سن شروع  داده شود.  اق 
دست بردارند یا موقع  متمارض برای ایجاد عالیم و نشانه ها هدفی اشکار و قابل شناسایی محیطی دارند. همچنین می توانند وقتی که عالیم مفید نیستند از آنها  

های تقریبی مشخص می شود. بیماران مبتال به این سندرم به    پاسخ  خطر، از تولید آنها دست بردارند. سندرم گانسر، بیشتر مربوط به افراد زندانی است و با ارائه
 سواالت ساده پاسخ های نادرست حیرت انگیزی می دهند.  

یزوتایپی است را  اسکیزوفرنی در این بیماران بسیار نادر است. این افراد معموالً غرابت های لباس پوشیدن، تفکر یا ارتباطات که مشخصه اختالل شخصیت اسک
اری های ماران دچار اختالل ساختگی که نشانه های روانپریشی را تقلید می کنند، معموالً به طور همزمان به اختالل شخصیت مرزی مبتال هستند. بیمد. بیندارن

 روانی همراه اختالل ساختگی عبارتند از: اختالالت خلقی، اختالالت شخصیت، اختالالت مرتبط با مواد.  

 

 سبب شناسی
( و رفتارهای pseudologia fantasticaل زیستی، چنین فرض شده است که اختالل پردازش اطالعات در ایجاد دروغ پردازی خیالی )عوام  زیستی: بر طبق 

 غیر طبیعی وجود ندارد.   EEGغیر طبیعی بیماران مبتال به مونشهاوزن نقش دارد. در این بیماران، هیچ الگوی ژنتیکی وجود ندارد، و هیچ یافته  
بیمارانی، مادری طردکننده وجود داشته و یا  یربنای روانپویشی )سایکودینامیک( اختالالت ساختگی به خوبی درک نشده است. در خانواده اصلی چنین  یشی: زروانپو

ابطه صمیمانه ای نمی توانند ر   ای می داند کهدو را چهره های طردکنندهدهد که بیمار، پدر یا مادر یا هر  معمول نشان می  پدر در خانه حضور نداشته است. سابقه
فرزند به کار گرفته می شود. مکانیسم های دفاعی عمده عبارتند از واپس    -وب و مثبت والدفرینی پیوند مطلبازآبرقرار کنند. بنابراین تقلید یک بیماری واقعی برای  
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(. symbolization(، و نماد سازی )regressionواپس روی( )(، همانندسازی با پرخاشگر، پسرفت )identification(، همانندسازی ) repressionزدن )
ارض اساسی نیاز وجست و جوی مقبولیت ومحبت در عین حال که شخص منتظر براورده شدن انها نیستند. بسیاری  این اختالالت نوعی اجبار تکرار هستند،تکرار تع

 که این خصوصیت از ویژگی های شخصیت مرزی است. از این بیماران هویت روشنی ندارند و دارای خودانگاره ضعیفی هستند 

 
 اختالل ساختگی با عالئم و نشانه های عمدتا روانشناختی 

.عالئم روانی ساختگی شبیه پدیده تمارض کاذب است در  عالئم ساختگی غالبا عبارتند از افسردگی،توهمات،عالئم تجزیه ای و تبدیلی و رفتارهای عجیب و غریب  
به نظر میر ایگو است.عالیم دیگری که در نوع جساین حالت  تقویت  برای  د،دروغ پردازی خیالی و مانی اختالل ساختگی بروز میکنسد فریبکاری وسیله موقتی 

 ند میکند و درشیادی است. در دروغ پردازی خیالی مایه های محدود واقعی با خیال پردازی های وسیع و رنگارنگ مخلوط میشوند.عالقه شنونده بیمار را خرس
 نتیجه سبب تقویت عالمت میشود.شیادی اغلب مربوط به دروغ گفتن در حوزه های مختلف زندگی است. 

 

 ساختگی مزمن با عالئم ونشانه های عمدتا جسمانی اختالل 
بیمار حرفه ای ان سندرم  نام  و  است  نوع سندرم مونشهاوزن  ترین  ونشانه های عمدتا جسمانی شناخته شده  با عالئم  اساسی    اختالل ساختگی  ویژگی  و  است 

 گونه ای که انها را قادر میسازد از بیمارستان پذیرش گرفته و بستری شوند.   بیماران مبتال به این اختالل توانایی انها در ارائه ماهرانه عالئم جسمانی است به

 

 درمان 
اداره بیمار متمرکز شود تا معالجه کامل. بطور کلی در  است درمان روی  بنابراین بهتر  هیچ درمان روانی یا دارویی خاصی در رفع اختالل ساختگی موثر نبوده است.  

( می توانند در کاهش رفتار تکانشی مفید باشند. توافق  SSRIمهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین )درمان اختالل ساختگی دارودرمانی کاربرد اندک دارد اما 
قضاوت بالینی باید درمان کرد. سه هدف عمده در درمان و اداره بیماران دچار اختالالت ساختگی  رد، و بر اساس  رمانی وجود نداکلی در مورد بهترین رویکرد رواند

  ( پرداختن به نیازهای هیجانی زمینه ای یا تشخیص اختالل روانپزشکی زمینه ای برای رفتار بیماری ساختگی، 2( کاهش خطر مرگ و میر و عوارض،  1عبارتند از:  
 خالقی.  ائل قانونی و ا( توجه به مس3

ط مراقبین  در  پیوسته  بیماران  این  است.  پزشک  سوی  از  ساختگی  اختالل  اولیه  تشخیص  بیمار  آمیز  موفقیت  اداره  در  منفرد  عامل  مهمترین  احساس  شاید  بی 
انگیزانند.   را بر می  افتادن، خصومت و حتی تحقیر  بادر واقع کادر درمانبیهودگی، پریشانی، گیر  بیماران ن  ی در برخورد  را با  این  رابطه خود  اچارند یکجز اساسی 

 بیماران ترک کنند، قول واقعی بودن اظهارات بیمار.اغلب تشخیص روشن نیست زیرا یک علت جسمی قطعی را نمیتوان به طورکامل رد کرد.

 

 اختالل ساختگی تحمیل شده بر دیگری

 شد( نامیده می  نیابتیاختالل ساختگی با واسطه یا   )قبالً
A با فریب مشخص شده.  همراهشناختی، یا ایجاد جراحت یا بیماری، در دیگری، های جسمانی یا روان . جعل عالئم یا نشانه 
B دهد. . فرد، شخص دیگری )قربانی( را به عنوان بیمار، معیوب، یا مصدوم به دیگران نشان می 
Cار است.  های بیرونی واضح، آشک. این رفتار فریبکارانه حتی در غیاب پاداش 
D شود.پریشی دیگر بهتر توجیه نمی . این رفتار با اختالل روانی دیگر، مانند اختالل هذیانی یا اختالل روان 

 گیرد.مقصر، نه قربانی، مورد این تشخیص قرار می توجه: ❖

مراقبت است، هدف دیگر نیز خالص شدن از نقش    اختالل ساختگی نیابتی برای نفع مادی نیست. یک هدف ظاهری این رفتار اخذ غیرمستقیم نقش بیمار از سوی
 مراقب از طریق بستری کردن تعمدی کودک است.  

 رای تشخیص اختالل ساختگی وجود ندارد. هیچ ازمایشی اختصاصی ازمایشگاه ب
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 سندرم خستگی مزمن :  فصل چهاردهم

 
ناختی،  ن کننده،غالبا همراه با درد عضالنی ،سردرد ،فارنژیت، تب خفیف،مشکالت شمشخصه انسفالومیلیت میالژیک یا اختالل خستگی مزمن ، خستگی شدید وناتوا

لنفاوی. تا  عالئم گوارشی و حساسیت غدد  میتواند  به شکلی که   است  روانی وجسمی  ان فرسودگی شدید  است و مشخصه  بارزترین عالمت  درصد 50خستگی 
ی است ولی در برخی از موارد دارای شروع حادی بوده  و بیماری شبه انفلوانزا و تقلید میکند. در برخی  فعالیت بیماران را کاهش دهد.در بیشتر بیماران شروع تدریج

ازمون میزکج   درمموارد بین سن از  افتراقی  این تشخصی  برای  دارد.  از کژکاری دستگاه عصبی خودکار همبستگی وجود  ناشی  خستگی مزمن و افت فشار خون 
 استفاده میشود.

 

 ی  همه گیر شناس
درصد براورد شده است. میزان    8/2تا    007/0میزان دقیق بروز و شیوع سندرم خستگی مزمن مشخص نیست، ولی میزان بروز آن در جمعیت عمومی بزرگساالن  

شتر از مردان دچار می  بی  سالگی( مشاهده می شود. زنان حداقل دو بار  40تا    20آن در کودکان و نوجوانان کم است. این بیماری در وهله اول در جوانان )سنین  
 برابر همبستگی دوقلو های دو تخمکی گزارش شد.   5/2شوند. همبستگی بین دو قلوهای یک تخمکی بیش از 

 

 سیر و پیش آگهی 
ی ریجعلت این اختالل مشخص نیست. خستگی بارزترین عالمت است و مشخصه آن فرسودگی شدید روانی و جسمی است. در بیشتر بیماران شروع بیماری تد

-ولی بهبود نسبی دیده میاست ولی برخی از موارد دارای شروع حادی بوده و بیماری شبه انفلوانزا را تقلید می کند. در این بیماران، عالج خود به خودی نادر است 
های اجتماعی خود بوده اند و به کارشان  ستماشود. بیمارانی بهترین پیش اگهی را داشته اند که هیچ بیماری روانی قبلی یا همزمانی نداشته اند، قادر به حفظ  

 )حتی در سطوح پایین تر( ادامه داده اند. 

 

 تشخیص افتراقی
درصد بیماران مبتال به سندرم خستگی مزمن   80بین سندرم خستگی مزمن و افت فشار خون ناشی از کژکاری دستگاه عصبی خودکار همبستگی وجود دارد. تا  

 به اختالل  دگی اساسی هستند. تشخیص افتراقی بین سندرم خستگی مزمن و اختالالت افسردگی در این است که بیماران مبتالواجد مالک های تشخیصی افسر 
 خستگی مزمن، احساس گناه، فکر خودکشی، فقدان لذت و کاهش وزن ندارند.  

 

 درمان 
روان با  موارد  از  بسیاری  است. در  اساسا حمایتی  بینشدرمان خستگی مزمن  بهبود میدرمانی  به میزان چشمگیری  یا حمایتی عالیم  یابند. بخصوص درمان  گرا 

 است.   رفتاری در این سندرم موثر -شناختی
( در برخی serzone( ممکن است مفید باشد. نفازودون )wellbutrinعوامل دارویی بخصوص داروهای ضدافسردگی بدون خاصیت رخوتزایی مانند بوپروپیون )

 د.  د و اختالل خواب و حافظه می شوبیماران سبب کاهش در

 ( اثرات مثبتی گزارش شده است.  GETدر مورد ورزش درمانی تدریجی )

 

 ضعف اعصاب 
  DSM( را معرفی کرد و آن را در مورد اختاللی به کار برد که شامل خستگی مزمن و ناتوانی بود. در  neurastheniaجورج میلر برد، اصطالح ضعف اعصاب )

رزی از تاثیر تفاوت های فرهنگی بر طبقه بندی و تظاهرات بیماری  نامتمایز طبقه بندی شده است. این اختالل نمونه با  ختالالت شبه جسمیضعف اعصاب جزو ا
 هاست.  

و ، ضعف اعصاب همراه با شکایات جسمی، خستگی مزمن و فقدان اشتها است. شاه عالمت ضعف اعصاب تاکید بیمار بر خستگی پذیری و ضعف  DSMطبق  
لیه و میانی خواب معموالً مختل می شود ولی پرخوابی نیز ممکن است به طور بارز دیده نگرانی درباره کارایی جسمانی و ذهنی است. در ضعف اعصاب، مراحل او

 جسمی افتراق داده شود.   شود. ضعف اعصاب اغلب در نوجوانی یا میانسالی بروز می کند. ضعف اعصاب باید از اختالالت اضطراب، افسردگی و اختالالت شبه
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 سبب شناسی
باشند.   عزیزان(  )مرگ  روان شناختی  یا  )عفونت(  زیستی  تواند  می  اختالل  این  بروز  در  موثر  در  اجزاء محیطی  محققین  نیست.برخی  اختالل مشخص  این  علت 

ایمنی   هنجاری  نابه  غیراختصاصی  های  نشانگر  اعصاب(  مزمن)ضعف  خستگی  سندرم  به  مبتال  های  بیماران  پاسخ  کاهش  مثل  اند  کرده  مشاهده  تکثیری را 
افزای بیماران مبتال هیپوکورتیزولیسم خفیف وجود دارد. همچنین مقدار سیتوکین د رمغز بیماران  ش یافته است.و  لنفوسیت های خون محیطی مشاهده میشود.در 

 ندرم خستگی مزمن بوده اند. همچنین کاهش حجم ماده خاکستری و ماده سفید در برخی نواحی مغز بیماران دچار س
برد علت ضعف اعصاب »فرسودگی عصبی« است که ناشی از تخلیه سلول عصبی )نورون( از ذخیره مواد غذایی اش است. این تخلیه بر اثر استرس  طبق نظرات  1

و  ا )نوروترانسمیتر( در نورون ها می شود  رسانه ه  -هایی چون کار اضافی ایجاد می شود. فرضیه تخلیه معتقد است که استرس طوالنی سبب کاهش سطح عصب
ی افسردگی در  شباهت قاطعی با مفهوم فرسودگی عصبی برد دارد. و این تغییرات باعث افسردگی و اضطراب می شوند و همه تغییرات هورمونی و نوروترانسمیتر

 ضعف اعصاب دخیل است.  
ر کارکرد جنسی که طی آن بر اثر جایگزینی مقاربت طبیعی با  در این اختالل نقش دارد. ولی اختالل د  فروید با این اختالل اشنا بود. او با برد موافق بود که استرس 

آگاهی مانند احساس استمنا، تخلیه انرژی جنسی، به طور کامل انجام نمی گیرد. روانکاوان پس از فروید معتقد بودند ضعف اعصاب واکنشی در برابر عوامل ناخود
 است.  ن، احساس بی ارزشی و خشم واپس زده شده طرد شدن، عزت نفس پایی

 

 درمان 
کند که   به وسیله درمان، پیش اگهی مطلوب است، ولی پیش اگهی دراز مدت معلوم نیست. مفهوم کلیدی در درمان فعلی ضعف اعصاب این است که پزشک درک

اختالل ضعف اعصاب احتماال بدون    کند. بدون چنین روان درمانی بینش گرایی عالیم بیمار خیالی نیست. بیمار باید در مورد تداخل بین ذهن و جسم بینش پیدا  
 هیچ بهبودی همچنان ادامه می یابد.  

ب و خستگی  عوامل سروتونرژیک )مثل فلوکستین( مفیدترین خانواده دارویی هستند. در درمان خستگی مزمن و فقدان احساس لذت در هر دو اختالل ضعف اعصا
 تامین یا متیل فنیدیت استفاده کرد. مزمن می توان از امف

 

 فیبرومیالژیا 
فیبرومیا بین  میکند.  درگیر  را  گردنی  و  پشتی  نواحی  بیشتر  و  هاست.  تاندون  و  نظیر عضالت،لیگامان  نرم  بافت های  در  سفتی  و  درد  ان  سایر مشخصه  و  لژیا 

دارد.شیوع هم ابتالیی روانپزشکی اغلب در طول یکسال مپوشانی  قابل توجهی  اختالالت روانی مانند افسردگی،پانیک،اضطراب و اختالل استرس پس از سانحه ه
ماه طول کشده باشد. رواندرمانی در قادرسازی بیماران برای کسب بینش  3پیش از شروع میالژیا بوده است.و در زنان بیشتر است.برای  تشخیص عالئم باید حداقل  

 زای روانی اجتماعی مفید است. امدن با عوامل استرس در مورد ماهیت اختالل و همچنین شناسایی وکنار 
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 اختالالت تغذیه و خوردن: پانزدهم فصل
 

شوند و سالمت جسمانی شوند که به تغییر مصرف یا جذب غذا منجر میاختالالت تغذیه و خوردن با اختالل مداوم در خوردن و رفتار مرتبط با خوردن مشخص می
 اشتهاییبی   کننده،محدود  /جودوری  غذای  مصرف  اختالل   نشخوار،  اختالل  خواری،هرزه  برای  تشخیصی  هایمالک.  کنندمی  مختل  را  اجتماعی  -یا عملکرد روانی

 اند.شده  تأمین پرخوری اختالل و عصبی پرخوری عصبی،
برای اختالل نشخوار، اختالمالک به یک ط  اشتهاییجو/ محدودکننده، بیمصرف غذای دوری  لهای تشخیصی  رح عصبی، پرخوری عصبی و اختالل پرخوری 
تواند تعیین کرد. دلیل منطقی برای این  ها را می که در طول یک دوره تکی، فقط یکی از این تشخیصشود که با هم متناقض هستند، طوریبندی منجر میطبقه 

وی چند  وجود  با  که  است  این  روان روش  اختالالژگی  این  مشترک،  رفتاری  و  درمشناختی  نیازهای  و  نتیجه  بالینی،  روند  نظر  از  قابل ت  تفاوت  با  مالحظهان،  ای 
 توان با وجود هر اختالل تغذیه یا خوردن دیگر تعیین کرد. خواری را میحال، تشخیص هرزهیکدیگر دارند. با این 

د که معموال در افراد مبتال  هایی هستندهند که شبیه نشانه خوردن خبر می   های مرتبط بااند از نشانه فصل شرح داده شده برخی افراد مبتال به اختالالتی که در این  
های عصبی یکسان، از جمله آنهایی اختیار. این شباهت ممکن است درگیر بودن دستگاه به اختالالت مصرف مواد وجود دارند، مثل اشتیاق و الگوهای مصرف بی 

سبی عوامل مشترک و متفاوت در ایجاد و تداوم بخشیدن به  حال، دخالت نهر دو گروه منعکس کند. با این  تنظیم خویشتنداری و پاداش دخالت دارند را درکه در  
 اختالالت خوردن و مصرف مواد، به قدر کافی شناخته نشده است. 

صرف انرژی  مندمدت انرژی نسبت به  ست. چاقی )چربی اضافی بدن( از اضافه مصرف بلوارد نشده ا  DSM-5سرانجام اینکه، چاقی به عنوان اختالل روانی، در  
ری ای از عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی، رفتاری و محیطی که در افراد خیلی متفاوت هستند، در ایجاد چاقی دخالت دارند؛ بنابراین، چاقی بیماشود. دامنه حاصل می

نمی محسوب  این روانی  با  ارتشود.  رواباطحال،  اختالل  چند  و  چاقی  بین  نیرومندی  اختالالت  های  پرخوری،  اختالل  )مثل  دارد  وجود  دوقطبی،  نی  و  افسردگی 
تواند عامل خطری برای ایجاد برخی از اختالالت روانی  گردان در ایجاد چاقی مشارکت مهمی دارند و چاقی میاسکیزوفرنی(. عوارض جانبی برخی از داروهای روان

 . اختالالت افسردگی(باشد )مثل 
 

 خواری هرزه

 شخیصی  های تمالک
A ماه.  1. خوردن مداوم مواد غیرمغذی، غیرغذایی در طول دوره حداقل 
B  .خوردن مواد غیرمغذی، غیرغذایی با سطح رشد فرد نامناسب است . 
C  .این رفتار خوردن بخشی از شیوه هنجاری که از لحاظ فرهنگی یا اجتماعی تأیید شده باشد نیست . 
D  تالل عقالنی رشدی[، اختالل طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی( یا بیماری جسمانی )از جمله  روانی دیگر )مثل ناتوانی عقالنی ]اخ. اگر رفتار خوردن در زمینه اختالل

 وجه بالینی اضافی را موجه سازد. ر کافی شدید هست که تحاملگی( روی دهد، به قد

 

   بالینی های ویژگی
به ویژگی اصلی هرزه  ( است که به قدر کافی شدید هست که توجه  Aماه )مالک    1صورت مداوم طی مدت حداقل    خواری، خوردن مواد غیرمغذی، غیرغذایی 

شوند بسته به سن و موجود بودن تفاوت دارند و چیزهایی نظیر کاغذ، صابون، مو، نخ، پشم، خاک، گچ، گرد تالک  بالینی را موجه سازد. موادی که معموال خورده می
خواری در مورد د. اصطالح غیرغذایی به این علت منظور شده که تشخیص هرزه گیرنچوب، گِل، نشاسته، یا یخ را دربرمی)طلق(، رنگ، آدامس، فلز، ریگ، ذغال  

ایی باید  های غذایی که حاوی کمترین مواد غذایی هستند کاربرد ندارد. معموال هیچ بیزاری از غذا در کل، وجود ندارد. خوردن مواد غیرمغذی، غیرغذخوردن فرآورده
(. Cای نباشد که از لحاظ فرهنگی تأیید شده یا از لحاظ اجتماعی بهنجار محسوب شده باشد )مالک  ی از شیوه( و بخشBلحاظ رشدی نامناسب باشد )مالک    از

شود،  منجر می  خواری توصیه شده تا به دهان بردن چیزها توسط کودکان که از لحاظ رشدی طبیعی است و به فرو دادنسال برای تشخیص هرزه  2حداقل سن  
تواند ویژگی مرتبط با اختالالت روانی دیگر باشد )مثل ناتوانی عقالنی ]اختالل عقالنی رشدی[ اختالل  واد غیرمغذی، غیرغذایی می کنار گذاشته شود. خوردن م

که    خواری فقط در صورتی باید داده شودهرزه  طیف اوتیسم، اسکیزوفرنی(. اگر این رفتار خوردن منحصرا در زمینه اختالل روانی دیگر روی دهد، تشخیص مجزای
 (.Dرفتار خوردن به قدر کافی شدید باشد که توجه بالینی بیشتر را موجه سازد )مالک 

 

 اختالل نشخوار  

 های تشخیصی  مالک
A ه شود.ماه، غذای نشخوار شده ممکن است دوباره جویده، دوباره بلعیده، یا تف کرد 1. نشخوار مکرر غذا ظرف مدت حداقل 
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B المعده(. مروی، تنگی مجرای باب  -ای مربوط یا بیماری جسمانی دیگر نیست )مثل برگرداندن معدی روده -بیماری معدی. نشخوار مکرر ناشی از 
Cدهد.جو/ محدودکننده روی نمیاشتهایی عصبی، پرخوری عصبی، یا اختالل مصرف غذای دوری. این اختالل خوردن منحصرا در طول دوره بی 
D نشانه اگر  ناتوانی عقالنی ]اختالل عقالنی رشدی[ یا اختالل عصبیها در زمینه اختال.  به قدر کافی شدید   -ل روانی دیگری روی دهند )مثل  رشدی دیگر( 

 هستند که توجه بالینی بیشتر را موجه سازند. 

 

   بالینی های ویژگی
از تغذ از غذایی که قبال  Aدهد )مالک  ماه روی می  1یه یا خوردن ظرف مدت حداقل  ویژگی اصلی اختالل نشخوار، نشخوار مکرر غذاست که پس  (. مقداری 

دهان بیرون ریخته شود یا   بلعیده شده ممکن است بدون تهوع آشکار، قی کردن غیرارادی، یا نفرت، به دهان برگردانده شود. امکان دارد غذا دوباره جویده و بعد از
 ، مخصوصا به صورت روزانه. تالل نشخوار باید مکرر باشد، حداقل چندبار در هفته روی دهددوباره بلعیده شود. نشخوار در اخ

 

 جو / محدودکننده  ذای دوریغاختالل مصرف 

 های تشخیصی  مالک
Aاگوار خوردن( به صورتی که  های حسی غذا؛ نگرانی در مورد عواقب نغذا؛ اجتناب براساس ویژگی عالقگی آشکار به خوردن یا  . اختالل خوردن یا تغذیه )مثل بی

 شود: یا انرژی مناسب مرتبط با یک )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر آشکار می  ازهای غذایی وبا ناتوانی مداوم در برآورده کردن نی
 زایش وزن مورد انتظار یا رشد متزلزل در کودکان(.کاهش وزن قابل مالحظه )یا ناتوانی در رسیدن به اف .1
 . ی قابل مالحظه. کمبود غذای2
 های غذایی خوراکی.ای یا مکمل. وابستگی به تغذیه روده 3
 . اجتماعی –. اختالل محسوس در عملکرد روانی 4

B  شود.است، بهتر توجیه نمی . این اختالل با موجود نبودن غذا یا با شیوه مرتبطی که به صورت فرهنگی تأیید شده 
Cکند، ای که فرد وزن یا شکل بدن خود را تجربه می دهد و در نحوه پرخوری عصبی روی نمیاشتهایی عصبی یا  یحصرا در طول دوره بن. این اختالل خوردن م

 شواهدی از اختالل وجود ندارد.  
D ر زمینه بیماری  شود. در صورتی که این اختالل خوردن دالل روانی دیگر بهتر توجیه نمی . این اختالل خوردن ناشی از بیماری جسمانی همزمان نیست یا با اخت

 سازد. آن بیماری یا اختالل ارتباط دارد بیشتر است و توجه بالینی اضافی را موجه می یا اختالل دیگری روی دهد، شدت آن از آنچه معموال با 
 

 اشتهایی عصبی  بی

 های تشخیصی  مالک
Aشود. وزن بسیار کم سن، جنسیت، مسیر رشد و سالمت جسمانی منجر می ها که به وزن بدن بسیار کم با توجه به  . محدودیت مصرف انرژی نسبت به نیازمندی

 است.  عریف شده که کمتر از حداقل طبیعی یا در مورد کودکان و نوجوانان، کمتر از حداقل مورد انتظار به صورت وزنی ت
Bسیار کمی دارد. بکه فرد وزن  کند با اینایجاد می  . ترس شدید از افزایش وزن یا چاق شدن، یا رفتار مداومی که در افزایش وزن اختالل 
C مداوم جدی بودن  مورد وزن یا شکل بدن بر ارزیابی از خویشتن، یا عدم تشخیص  کند، تأثیر بی ای که فرد وزن یا شکل بدنش را احساس می . اختالل در نحوه
 وزنی کنونی. کم

 :انواع فرعی

ها، مدرات،  استفاده از ملینته است )یعنی استفراغ عمدی یا سوءمکرر پرخوری یا رفتار پاکسازی نپرداخ هایماه گذشته، فرد به دوره 3در طول  نوع محدودکننده:

رزش بیش از اندازه به انجام  یا و  کند که در آنها کاهش وزن عمدتا از طریق رژیم گرفتن، روزه گرفتن، وهای بالینی را توصیف میها(. این نوع فرعی، جلوهیا تنقیه
 رسد. می

ها، مصرف ملینهای مکرر پرخوری یا رفتار پاکسازی پرداخته است )یعنی، استفراغ عمدی یا سوء ماه گذشته، فرد به دوره  3در طول  ع پرخوری/ پاکسازی:  ون

 ها(.مدرّات، یا تنقیه 

 شدت: 
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استوار    توده بدنیکودکان و نوجوانان بر صدک شاخص  کنونی )پایین را ببینید( یا در مورد    (BMI)  توده بدنیحداقل میزان شدت برای بزرگساالن، بر شاخص  
  توده بدنی های شاخص  اند؛ در مورد کودکان و نوجوانان، از صدکهای زیر از طبقات سازمان بهداشت جهانی برای الغری در بزرگساالن به دست آمده است. دامنه 

 نیاز به نظارت، افزایش یابد. ای بالینی، میزان ناتوانی کارکردی، و هشدت ممکن است برای منعکس کردن نشانه همانند باید استفاده شود. میزان  

 2BMI ≥ 17 kg/mخفیف:  -

  kg/m-BMI 16 216.99متوسط: -

  kg/m-BMI 15 215.99 شدید: -

  2BMI < 15 kg/mخیلی شدید: -
 حذف شده است.   DSM-5بر »ممانعت از ثابت نگه داشتن وزن« به عنوان مالک در  DSM-IV* تأکید 
 رمال توجه به وزن کم معطوف شده است.  ی وزن ن* به جا

 حذف شده است.  DSM-5* مالک قطع عادت ماهیانه در 

 

 ویژگی های بالینی  
معموالً تا اواخر اختالل پدیده نادری است. ترس از چاقی و افزایش وزن، در عدم  ( نامگذاری غلطی است، زیرا فقدان اشتها  Anorexiaاصطالح بی اشتهایی )

هستند و شکایات جسمی بخصوص ناراحتی اپیگاستر در آنها درمان یا مقاومت در مقابل آن نقش دارد. این بیماران، اغلب غیر قابل انعطاف و کمال گرا  تمایل به  
اشتهایی عصبی است.   یافته شایعی است. اتساع معده عارضه نادر بی -یرینی و مسهل و به ندرت لباس و سایر اقالممعموالً دزدیدن ش -شایع است. دزدی وسواسی

درصد این بیماران وجود دارد. به ترتیب بیماری های   50اشتهایی عصبی، افسردگی اساسی است. افسردگی اساسی و دیس تایمی در  بیشترین اختالل همراه با بی
 . OCD( 3( جمعیت هراسی،  2( افسردگی اساسی )از همه بیشتر(، 1ی عصبی: همراه بی اشتها

چندین خصوصیت مشترک دارند که از جمله می توان از موارد زیر نام برد:  احساس افسردگی، دوره های گریه کردن،    و بی اشتهایی عصبیاختالالت افسردگی  
گاه خودکشی. بر خالف بیقراری افسردگی، بیش فعالی که در بی اشتهایی عصبی دیده می شود،    اختالل خواب، نشخوارهای ذهنی وسواس گونه و افکار گاه به

بی اشتهایی عصبی، اشتهای طبیعی دارد. نوسانات وزن، استفراغ و  برنامه ریزی شده و تشریفاتی است. فرد افسرده دچار کاهش اشتها می شود ولی فرد مبتال به  
 اده شود.  ر اختالل جسمانی سازی نیز دیده شود. بی اشتهایی عصبی باید از پر اشتهایی عصبی افتراق ددستکاری غیر عادی غذا ممکن است د

 مالک اساسی بی اشتهایی عصبی:  3
 .گرسنگی کشیدن عمدی به میزانی قابل توجه)رفتاری( 1
 .تمایل بی وقفه برای الغری و ترس مرضی از چاقی)اسیب روانی( 2
 ناشی از گرسنگی کشیدن)عالئم فیزیولوژیک(.وجود عالئم و نشانه های  3

 رد وجود ندارد. تحریف تصویر بدنی تشخیص گذاری نیست و در همه موا

 

 )انورکسیا(  انواع اختالل بی اشتهایی عصبی
 پاکسازی.   -( نوع پرخوری2( نوع محدود کننده  1دو نوع اختالل بی اشتهایی وجود دارد: 

انه و اختالالت شخصیت،  پاکسازی، احتمال سوء مصرف مواد، اختالالت کنترل تک  -در نوع محدود کننده، وسواس در مورد غذا بیشتر وجود دارد و در نوع پرخوری
اجتماعی، منزوی هستند و عالیم افسردگی و کاهش میل جنسی دارند. ورزش مفرط و صفات کمال طلبی در هر دو گروه   بیشتر وجود دارد. هردو گروه از لحاظ 

وزن بدن اشتغال ذهنی دارد. احتمال بهبودی در نوع  شایع است. معاینه وضعیت روانی نشان می دهد که بیمار، هشیار و در مورد موضوع تغذیه اگاه است و با غذا و
 پاکسازی بیشتر است.-پاکسازی است ولی احتمال خودکشی در نوع پرخوری  -از نوع پر خوریده بی اشتهای عصبی کمتر محدودکنن

 

 همه گیر شناسی 
مردان  برابر بیشتر است. بی اشتهایی عصبی در زنان شایعتر از    20تا    10درصد دختران نوجوان روی می دهد. این اختالل در دخترها    1/0تا    5/0این اختالل در  

درصد بیماران مبتال در اوایل دهه سوم عمر به این    5سالگی است، ولی    18تا    14است و معموالً در نوجوانی شروع می شود. شایعترین سن شروع این اختالل بین  
   اختالل دچار می شوند. 

تر شیوع دارد که حرفه آنها مستلزم الغری است )نظیر مانکن ها و   در خانم های جوانی بیشلک پیشرفته شایع تر است و احتماالبه نظر می رسد این اختالل در مما
دگی  مسائل روانشناختی  مربوط به احساس درمانبالرین ها(. این اختالل، در ابتدا در طبقات باال بیشتر گزارش می شد ولی امروزه چنین توزیعی مشاهده نمی شود.  
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ر بروز این اختالل مطرح شده اند.عالئم پراشتهایی ممکن است به صورت یک اختالل جداگانه و یا بخشی  نوان عوامل مهم دواشکال در برقراری استقالل نیز به ع 
 بی اشتهایی عصی ظاهر شود. 

 

 بیماری همراه 
 همراه است.   جبری-درصد اختالل وسواسی25درصد جمعیت هراسی،و 35درصد موارد با افسردگی، 65

 

 سیر و پیش آگهی 
صومت و هرج و  میزان همگامی در دوقلوهای تک تخمکی بیشتر از دوقلوهای دوتخمکی است. در خانواده های کودکان مبتال به اختالالت خوردن، میزان باالی خ

تاکید  تر از جمعیت کلی است.  ر، شایعبین اعضای خانواده بیمااختالالت خلقی عمده در  مرج و انزوا وجود دارد و همدلی و مراقبت در این خانواده ها اندک است.  
پذیری، مانند ورزش    اجتماع بر الغری و ورزش، رویه بیماران مبتال به بی اشتهایی عصبی را تقویت می کنند. عالیق شغلی و غیر شغلی در کنار سایر عوامل اسیب

رایی عامل زمینه سازی است که نقش آن به اثبات رسیده  دن می شوند. در مردان، همجنس گهای سخت باله و کشتی، سبب افزایش احتمال بروز اختالالت خور
و نهایتا است. برعکس، همجنس گرایی در زنان مختصری نقش محافظتی دارد. فرجام بی اشتهایی عصبی متغیر است و از بهبودی خودبه خودی تا سیر صعودی  

 مرگ تفاوت دارد.  
یت به عالیم پر اشتهایی دچار می شوند و معموالً این حالت در اولین سال پس از شروع بی اشتهای نهاتال به بی اشتهایی عصبی در  قریب به نیمی از بیماران مب

این    18تا    5به طور کلی، پیش اگهی خوب نیست. مطالعات محدوده میزان مرگ و میر را  عصبی رخ می دهد.   اند. قرائن فرجام خوب در  درصد گزارش کرده 
سالگی شروع میشودو در صورت وجود عالئم زیر   30تا  10این اختالل معموال بین  هش ناپختگی و انکار و عزت نفس بیشتر.  ی عبارتند از: قبول گرسنگی، کابیمار

 تشخیص بی اشتهایی گذاشته میشود،
 رشد فرد افزایش نمیابد.  فرد عمدتا وزن خود را کاهش میدهد و میزان کاهش غیرسالموزن را حفظ میکند ویا وزن متناسب با .1
 مار ترس شدیدی از چاق شدن دارد و عالرغم گرسنگی طبی اشکار میل بی وقفه به الغر شدن دارد ویا هر دوی حاالت فوق.بی .2
شدید ذخیره چربی بیمار عالئم طبی چشمگیری مرتبط با گرسنگی دارد و اغلب)نه همیشه( دچار عملکرد غیر طبیعی هورمون تناسلی،افت فشارخون و کاهش    .3

 بدن است. 
 ماه طول بکشد. 3ین رفتارها و اسیب های روانی دست کم باید ا .4

معطوف به کاهش  در همه بیماران ترس از چاقی وجود دارد که دلیل عمده مقاومت انها نسبت به درمان اختالل بی اشتهایی عصبی است.اکثر رفتارهای غیرعادی  
پرخ نوع  میگیرد.در  خفا صورت  در  در شب و مخ-وریوزن  پرخوری  وسواسی جبری  پاکسازی  داریم.رفتارهای  را  عمدی  استفراغ  ان  از  بعد  و  میشود  انجام  فیانه 

وسواسگون یافته شایعی    ،افسردگی و اضطراب  در این افراد دیده میشود.بیماران غالبا کمالگرایی دارند و شکایات جسمی به ویژه اپیگاستر در انها شایع است.دزدی
ارند و اقلیتی از انها سابقه بی مالالتی جنسی ،سومصرف مواد یاهردو را دارند و در حین بیماری دچار کاهش میل جنسی  است.ضفع انطباق جنسی را نیز د  در انان 

 تغییرات نوار مغزی افراد به دلیل کمبود پتاسیم است که حتی میتواند منجر به مرگ افراد شود. نمیشوند.
پاکساز و  پرخوری  که  جهاگروهی  از  بسیاری  از  دارند  پرخوریت  ی  دچار  افراد  هستند.در  عصبی  اشتهایی  بی  بدون  عصبی  پراشتهایی  احتمال  -شبیه  پاکسازی 

 .سومصرف مواد،اختالالت کنترل تکانه و اختالل شخصیت وجود دارد.برخی بیماران ممکن است پرخوری نداشته باشند ولی اقدام به پاکسازی کنند

 

 سبب شناسی
واده بیمار شایع تر از جمعیت عمومی است.در این بیماران کاهش بازگردش نوراپی نفرین و فعالیت ان مطرح است.در این  در بین اعضای خان  خلقی عمدهاختالالت  

 بیماران بین هیدروکسی فنیل گلیکول و افسردگی رابطه معکوس وجود دارد.

نبال دارد، که با وزن گیری از بین می رود. در دوره گرسنگی، فعالیت و بطن ها( را به د  )بزرگ شدن شیار ها  CSFدوره گرسنگی، بزرگ شدن فضاهای    زیستی:

ت در انکار گرسنگی  هسته دم دار افزایش می یابد. در این اختالل، کاهش باز گردش نوراپی نفرین و فعالیت آن وجود دارد. مواد شبه افیونی درون زاد ممکن اس
ن بیماران  احتاین  باشد.  داشته  سه عصبقش  آنها   رسانه  -ماال  علت  که  نادری  در حاالت  دارند.   نقش  اختالل  این  در  نفرین هم  نوراپی  و  دوپامین  سروتونین، 

 ناشناخته است، بیش فعالی عصب واگ سبب تغییر الگوی تغذیه و کاهش وزن می شود. 

این بیماران روابط نزدیک ولی مشکل داری با والدینشان دارند و د ت.صبی شناخته نشده اسمجموعه خانوادگی خاصی برای بی اشتهایی ع هیچ:اجتماعی -روانی

روانکاوان بر این باورند که این بیماران جوان از لحاظ روان شناختی نتوانسته اند خود را از    رخانواده ها خصومت و هرج ومرج،انزوا، همدلی و مراقبت کم است.
مزاحم و فاقد حس همدلی درامده است. گرسنگی کشیدن ممکن است به طور    سمش به تسخیر مادریمار احساس کند که جمادرانشان جداکنند ممکن است بی

فرافکن وجود دارد، یعنی ناخودآگاه به معنای متوقف کردن رشد این ابژه متجاوز درونی و نابود کردن آن باشد. در تعامل بین بیمار و خانواده اش یک همانند سازی  
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بل قبول است و هرگاه والدین به خاطر غذا نخوردن او سراسیمه می شوند، او فکر می کند که والدین امیال غیر  آزمندانه و غیر قا  می کند امیال دهانیفرد فکر  
وانان برای  در مقابل خواست نوجقابل قبول دارند و با فرافکنی این افکار به دیگران، آن را از خود و والدین رد می کند. به نظر می رسد بی اشتهایی عصبی واکنشی 

در مردان همجنسگرایی عامل زمینه  بیشتر و افزایش عملکرد جنسی و اجتماعی آنهاست. این بیماران نوعا فاقد حس خود مختاری  و خود بودن هستند.    استقالل
شوند دلیل  دچار این اختالل مینان همجنسگرا کمتر  سازی است که نقش ان به اثبات رسیده است و برعکس در زنان این عامل یک نقش محافظتی است یعنی ز

یش جنسی این امر این است که هنجارهای الغزی در جوامع همجسنگراهای مرد و زن متفاوت است ومردان را بیشتر به سمت الغزی میکشاند و ربطی به گرا
 دوگروه ندارد. 

به بی اشتهایی عصبی را مدارا میکنند عموما  که بیماران مبتال    د.متخصصین روانکاویاین بیماران نوعا فاقد حس خودمختاری است وخودبودن هستنروانپویشی:  

است درامده  همدلی  فاقد  و  مزاحم  مادری  تسخیر  به  که جسمشان  میکنند  احساس  شوند.و  جدا  خود  مادر  از  نتوانستند  افراد  این  که  میشود  بیماران  تاکید  در  .و 
 مبتال،همانند سازی فرافکنانه وجود دارد.

 

 تشخیص افتراقی
فسردگی و بی اشتهایی عصبی چندین خصوصیت مشترک دارد،احساس افسردگی،دوره ای گریه کردن،اختالل خواب،نشخوار های ذهنی وسواس گونه و  ل ااختال

رحالی د  هستند  اشتها  کاهش  دچار  افسردگی  دچار  بیماران  دارند؛عموما  هم  هایی  تمایز  وجه  این  خودکشی.با  گاه  به  گاه  اشافکار  بی  دچار  افراد  تهایی که 
ط و عصبی،اشتهای  شده  ریزی  برنامه  میشود  دیده  روانی  اشتهایی  بی  در  که  فعالی  افسردگی،بیش  قراری  بی  نمیخورند،برخالف  غذا  خودشان  ولی  دارند  بیعی 

 تشریفاتی است. به عالوه بیماران افسرده هیچ ترسی از چاق شدن ندارند. 
و    ا کاهش وزن در اختالل جسمانی سازی به اندازه بی اشتهایی روانی نیستسازی دیده شود.عموم  ست در اختالل جسمانینوسانات وزن،استفراغ عمدی ممکن ا

 ماه در اختالل جسمانی سازی غیرمعمول است. 3بیمار ترس بیمارگونه ای از چاقی نداردو قطع قاعدگی بیش از 
ی که در بی اشتهایی روانی وجود دارد در این اشخاص  ی انهاست و بیش فعالعطوف به محتوای کالردر بیماران اسکیزوفرنی هذیان های مربوط به غذا به ندرت م

 نیست.

 

 درمان 
ناسایی دارویی برای  هدف اولیه در درمان بی اشتهایی عصبی باز گرداندن وضعیت تغذیه ای بیمار به حالت طبیعی است. مطالعات دارو شناسی تا به حال موفق به ش

مصرف غذا، هیجانات و مشکالت    عصبی نشده اند. رفتار درمانی برای القای افزایش وزن موثر شناخته شده است. کنترل بر  بهبود قطعی عالیم اصلی بی اشتهایی
رفتاری است. مرحله اغازین روان درمانی پویا، اتحاد درمانی است و باید نشان داد که به احساس و اندیشه بیمار   -بین فردی، یکی از اجزای اساسی درمان شناختی

 به بی اشتهایی عصبی که با خانواده خود زندگی می کنند ضروری جه می شود و استقالل او مورد احترام است. تحلیل خانوادگی در مورد تمام بیماران مبتالتو
صبی مفید است. افسردگی  مصرف سیپروهپتادین دارویی با خواص انتی هیستامین وانتی سروتونرژیک در بیماران مبتال به نوع محدود کننده بی اشتهایی عاست.  

 بد.همراه نیز با افزایش وزن و طبیعی شدن وضعیت تغذیه بهبود میبا

 

 )بولیمیا( پرخوری عصبی 

 های تشخیصی مالک
Aشود: های مکرر پرخوری. دوره پرخوری با هر دو مورد زیر مشخص می . دوره 
مشابه،  شرایط  ذایی که قطعا بیشتر از آن است که اغلب افراد در مدت زمان مشابه تحت  ساعته(، با مقدار غ   2. خوردن، در مدت زمان مجزا )مثال ظرف هر دوره  1

 خواهند خورد.
خورد، کنترل خورد و اینکه چقدر می تواند خوردن را متوقف کند یا آنچه را که می . احساس نداشتن کنترل بر خوردن در طول دوره )مثال احساس اینکه فرد نمی2

 کند(. 
Bها، مدرّات، یا داروهای دیگر؛ روزه گرفتن؛ یا ورزش مصرف ملینء رر به منظور پیشگیری از افزایش وزن، مانند استفراغ عمدی؛ سوناسب جبرانی مک. رفتارهای نام

 بیش از حد.  
Cدهند.ماه روی می 3بار به مدت ای یک. پرخوری و رفتارهای جبرانی نامناسب هر دو به طور متوسط، حداقل هفته 
Dتأثیر شکل و وزن بدن قرار دارد.  جهت تحتی ی خود، ب. ارزیاب 
E دهد.اشتهایی عصبی روی نمی های بی. این اختالل منحصرا در طول دوره 
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 شدت: 
زان ناتوانی  های دیگر و مینشانهحداقل سطح شدت برمبنای فراوانی رفتارهای جبرانی نامناسب قرار دارد )پایین را ببینید(. سطح شدت ممکن است افزایش یابد تا  

 را منعکس کند. کارکردی

 دوره رفتار جبرانی نامناسب در هر هفته.   1-3به طور متوسط  خفیف:

 دوره رفتار جبرانی نامناسب در هر هفته.  4-7به طور متوسط  متوسط:

 دوره رفتار جبرانی نامناسب در هر هفته.  8-13به طور متوسط  شدید:

 فتار جبرانی نامناسب در هر هفته. تعداد بیشتری دوره ردوره یا  14ر متوسط به طو بسیار شدید:

 

 ویژگی های بالینی 

بیماران پر اشتهایی عصبی، کنترل و قدرت ایگو و سوپر ایگوی بیماران بی اشتهایی عصبی را برخالف بی اشتهاهای عصبی این افراد معموال وزن طبیعی دارند.  
ر شکست تالش های بیمار در دستیابی به وضعیت بی اشتهایی عصبی است. هدف بیماران در هر دو اختالل، ندارند. پر اشتهایی عصبی از بسیاری جهات نمایانگ

 بی اشتهای عصبی، این بیماران ممکن  الغری مفرط است. بر خالف مبتالیان به 
 است وزن طبیعی خود را حفظ کنند.

تر از مبتالیان به بی اشتهایی عصبی هستند. اعتیاد به الکل، دزدی از فروشگاه ها و بی  بیماران مبتال به پراشتهایی عصبی، معاشرتی تر، خشمگین تر و تکانشی
شتهایی عصبی ارتباط دارد. خوردن ممکن است معرف میل به درآمیختن با مراقب، و باال آوردن تظاهر ناخودآگاه  ثباتی هیجانی )از جمله اقدام به خودکشی( با پرا

 ( معروف است.  postbinge anguishغالباً پس از این دوره های استفراغ فرا میرسد و به »دلتنگی پس از پرخوری« )میل برای جدایی باشد. افسردگی 
ایی عصبی، در مقایسه با مبتالیان به بی اشتهایی عصبی که عالقه ای به روابط جنسی ندارند، از لحاظ جنسی فعالند. گاهی در سابقه  بیماران مبتال به پر اشته 

قی و  خلبتال به پراشتهایی عصبی هرزه خواری )پیکا( و کشمکش در حین صرف غذا دیده می شود. در بیماران دچار پر اشتهایی عصبی، میزان اختالالت  بیماران م

ران باالتر از جمعیت  و اختالالت تجزیه ای و سابقه تحمل ازار جنسی در این بیما  Iاختالالت کنترل تکانه باالست. میزان اختالالت اضطرابی، اختالل دو قطبی  
تشخیصی اصلی محسوب نمی شود.  به پر اشتهایی عصبی دچار اختالل قاعدگی می شوند، هر چند این حالت یک ویژگی  عمومی است. بسیاری از بیماران مبتال  

 )بر عکس بی اشتهایی عصبی(.  

 

 همه گیر شناسی 
هم میزان آن در زنان است )در زنان شایعتر است(. پر اشتهایی عصبی در  در مردان، یک د  شیوع این اختاللپراشتهایی عصبی شایعتر از بی اشتهایی عصبی است. 

اشتهایی عصبی دیده می شود. پراشتهایی عصبی شایع تر از بی اشتهایی عصبی است. تخمین های شیوع این اختالل بین نوجوانی دیده می شود، ولی دیر تر از بی 
چند پر اشتهایی عصبی اغلب در زنان جوانی که وزن طبیعی دارند دیده می شود، ولی گاهی مبتالیان سابقه چاقی نیز  درصد در زنهای جوان است. هر    4تا     2

ی  یوع این اختالل در کشورهای صنعتی تقریبا یک درصد جمعیت عمومی است. بستگان درجه اول افراد مبتال به پر اشتهایی عصبی به میزان بیشتردارند. میزان ش
 ل مبتال می شوند. به این اختال

 

 سیر و پیش آگهی 
 الل هنگام مراجعه.عالیم فرجام و پیش اگهی بدتر برای پر اشتهایی عصبی: سابقه مصرف مواد، طول مدت بیشتر اخت

 

 تشخیص افتراقی
از: نشناسی دیداری، لیسیدن یا گاز گرفتن وسواس گونه، بررسی اش  -ویژگی های بیمارگونه سندرم کلوور  یاء با دهان، ناتوانی برای نادیده گرفتن  بوسی عبارتند 

 عادات غذایی به خصوص پرخوری. هرگونه محرک، شل و ول بودن، تغییر رفتار جنسی )پرکاری جنسی( و تغییر 
دوره نوجوانی  هفته طول می کشد و پرخوری همچون پر اشتهایی عصبی، سندرم کلین نیز در    3تا    2مرکب است از: پرخوابی دوره ای که  لوین    -سندرم کلین

 شروع می شود. این سندرم در مردان شایع تر از زنان است.  
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 سبب شناسی

تباط دارد،  از انجا که داروهای ضد افسردگی اغلب برای بیماران مبتال به پر اشتهایی عصبی مفیدند و نیز از انجا که سروتونین با احساس سیر شدن ار   زیستی:

حساس می کنند، ممکن  ش این اختالل دخیل شناخته شده اند. احساس خوشی و راحتی که برخی از بیماران پس از استفراغ اسروتونین و نور اپی نفرین بر پیدای 
در پراشتهایی عصبی  ممکن است حاصل پیام های ادراک مبالغه امیز از گرسنگی مرتبط با مزه شیرین باشد که  است مربوط به باال رفتن سطح اندورفین ها باشد.  

 ناحیه انسوالی قدامی راست مغز ارسال میشود.  به واسطه

صبی مثل مبتالیان به بی اشتهایی عصبی افراد بلند پروازی هستند و در واکنش به فشارهای اجتماعی و اخالقی بیماران مبتال به پر اشتهایی ع عوامل اجتماعی:

میزان افسردگی باالست. در خانواده های افراد مبتال به پراشتهایی عصبی، صمیمیت   الغر می شوند. بسیاری از این بیماران افسرده هستند و در خانواده های آنها
 ضات بیشتر از خانواده های افراد مبتال به بی اشتهایی عصبی است. والدین افراد پر اشتهایی عصبی، بی توجه و طرد کننده هستند. کمتر و تعار

 

 خصوصیات بالینی و افتراقی 
واد شیرین و نرم و پرکاری استفاده  ضمن این دوره های پرخوری بیمار از ملتنگی پس از پرخوری معروف است.دوره ها فرا میرسد و به دافسردگی غالبا پس از این  

بی راشتهایی عصمیشود.گاهی در سابقه بیماران مبتال به پراشتهایی عصبی هرزه خواری وکشمکش در حین صرف غذا دیده میشود. بسیاری از بیماران مبتال به پ
 دچار اختالل قاعدگی میشوند هرچند این حالت یک ویژگی تشخیصی اصلی محسوب نمیشود.

بوسی،نشناسی دیداری،لیسیدن یا گازگرفتن وسواسگونه،بررسی اشیا با دهان، ناتوانی برای نادیده گرفتن هرگونه محرک،شل و ول بودن،تغییر  -ویژگی سندرم کلوور
 به خصوص پرخوری.رفتار جنسی  و تغییرات عادات غذایی 

 ل میکشد. در نوجوانی شروع میشود و در مردان شایعتر است. هفته طو 3تا 2لویین،پرخوابی و پرخوری دوره ای که -ویژگی سندرم کلین

 

 درمان 
 کار نیستند. در مقایسه با بی اشتهایی عصبی بهبود نسبی یا کامل در ان باالتر است. این افراد به اندازه بی اشتهاهای عصبی تودار و مخفی

ذب سروتونین نظیر فلوکستین در درمان پراشتهایی مفید بوده اند. در مورد چرخه  داروهای ضد افسردگی از جمله مهارکننده های اختصاصی باز ج  دارودرمانی:

است. در مواردی که اختالالت افسردگی   پاکسازی دشواری که به روان درمانی تنها پاسخ نمی دهند، داروهای ضدافسردگی با موفقیت به کار رفته  -های پرخوری

دارند،   به طور همزمان وجود  پراشتهایی عصبی  )و  است. کاربامازپین  موثر  دارویی  با  tegretolدرمان  توام  اشتهایی عصبی  پر  به  بیماران مبتال  لیتیوم، در  و   )

 مورد استفاده قرارگرفته اند.   Iاختالالت خلقی نظیر اختالل دو قطبی 

رفتاری مهمترین و اولین روش انتخابی برای    -اکثر بیماران مبتال به پر اشتهایی عصبی بدون عارضه، نیازی به بستری شدن ندارند. درمان شناختی  درمانی:روان

شتهایی عصبی به  ماه می باشند. درمان روان پویشی بیماران مبتال به پر ا   6تا    5جلسه طی    20تا    18درمان پر اشتهایی عصبی محسوب می شود. و شامل حدود  
ی کنند: اقالم سمت عینی سازی مکانیسم های دفاعی درون فکن و فرافکن پیش رفته است. بیماران به گونه ای شبیه دونیم سازی، غذا را به دو طبقه تقسیم م

 ید استفراغ شوند.  مغذی و اقالم مضر. اقالم مغذی، نماد درون فکننده های خوب است. و اقالم مضر، نماد درون فکننده های بد که با
هایی عصبی این درمان با نور درخشان، ممکن است در قالب درمان جامع اختالل خوردن همراه با اختالل عاطفی فصلی، جزء درمانی موثری باشد. مشخصه پر اشت

 لشان مزمن می شود. است که میزان بهبود نسبی یا کامل آن باالست )در مقایسه با بی اشتهایی عصبی(. بیماران درمان نشده، اختال

 

 (Eating-Bingeاختالل پرخوری )

 های تشخیصی  مالک
Aشود: های مکرر پرخوری. دوره پرخوری با هر دو مورد زیر مشخص می . دوره 
مشابه  حت شرایط  مشابه و تساعت(، با مقدار غذایی که قطعا بیشتر از آن است که اغلب افراد در مدت زمان    2. خوردن، در مدت زمان مجزا )مثال ظرف هر  1

 خورند. می
 تواند خوردن را متوقف کرده یا چقدر بخورد را کنترل کند(. . احساس نداشتن کنترل بر خوردن در طول دوره )مثل احساس اینکه فرد نمی 2

Bهای پرخوری با سه مورد زیر )یا بیشتر( ارتباط دارند:. دوره 
 تر از معمول. . خوردن خیلی سریع 1
 ای سیر است. کنندهحساس کند به طور ناراحت که فرد ا تا زمانی  . خوردن2
 کند از لحاظ جسمانی گرسنه نیست. . خوردن مقادیر زیادی غذا هنگامی که فرد احساس می3



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

 

 خورد.. خوردن در تنهایی به علت احساس شرمندگی از اینکه فرد چقدر می 4
 ن.د پس از آ. احساس انزجار از خود، افسردگی، یا احساس گناه زیا5

C  .در رابطه با پرخوری ناراحتی محسوس وجود دارد . 
Dدهد.ماه روی می 3بار در هفته به مدت . پرخوری به طور متوسط حداقل یک 
E  روی   اشتهایی عصبیبی. پرخوری با استفاده مکرر از رفتار جبرانی نامناسب همچون در پرخوری عصبی، ارتباط ندارد و منحصرا در طول دوره پرخوری عصبی یا

 دهد.نمی

 

 بالینی های ویژگی
تالل مرتبط دانسته اند یا در افرادی پرخوری شایع ترین اختالل خوردن است. علت ان به طور دقیق معلوم نیست،سبکهای شخصیتی برونگرا و تکانشی را با این اخ

بار در هفته  ور متوسط حداقل یکهای مکرر پرخوری است که باید به طاصلی اختالل پرخوری، دوره  ویژگی که تحت رژیم غذایی بسیار کم کالری قرار گرفته اند.  
(. »دوره پرخوری« به صورت خوردن در مدت زمان مجزا، با مقدار غذایی که قطعا بیشتر از آن است که اغلب افراد در مدت Dماه روی دهند )مالک    3به مدت  

دهد ممکن است برآورد متخصص بالینی را از اینکه آیا مصرف غذا  در آن روی می  که پرخوری  (. موقعیتیA1خورند )مالک  شابه می زمان مشابه و تحت شرایط م
تأثیر قرار دهد. برای مثال، مقدار غذایی که ممکن است برای یک وعده معمول بیش از حد به حساب آید، امکان دارد در طول جشن یا  بیش از حد است یا نه تحت 

ساعت اشاره دارد. لزومی ندارد که دوره تکی پرخوری به یک موقعیت محدود   2از    مجزا« به مدت محدود، معموال کمتر  تعطیلی عادی محسوب شود. »مدت زمان
م با مقدار غذای کم در طول  گردد به خوردن ادامه دهد. خوراک مختصر مداوشود. برای مثال، امکان دارد فردی در رستوران پرخوری کند و بعد وقتی به خانه برمی 

 رخوری محسوب نخواهد شد.  روز، پ
باشد )مالک   نداشتن کنترل همراه  با احساس  باید  از حد  پرخوری محسوب میA2وقوع مصرف غذای بیش  تا دوره  ناتوانی در  (  نداشتن کنترل،  شود. شاخص 

. اختالل گویندای سخن می ، از ویژگی تجزیه های پرخوری، یا پس از آنطول دورهخودداری از غذا یا متوقف کردن خوردن پس از شروع آن است. برخی افراد در  
تلفن زنگ می دارد فردی در حالی که  امکان  مثال،  برای  نباشد؛  است مطلق  پرخوری ممکن  با  مرتبط  اگر همدر کنترل  اما  ادامه دهد،  پرخوری  به  یا  زند  اتاقی 

شود، بلکه با الگوی  کنترل مشخص نمیرخوری آنها دیگر با احساس نداشتن  های پگویند که دورهرخی افراد میهمسرش وارد اتاق شود، خوردن را متوقف کند. ب
اند، در این صورت باید وجود شان دست کشیدهشود. در صورتی که افراد بگویند که از تالش برای کنترل کردن خوردننشده مشخص میتر خوردن کنترلکلی

 .  ریزی شده نیز باشدتواند برنامه ی فته شود. در برخی موارد، پرخوری منداشتن کنترل در نظر گر
تفاوت دارد. به نظر می نوع غذایی که هنگام پرخوری مصرف می  افراد و در فردی خاص  بیشتر با نابهنجاری در مقدار غذایی که  شود در بین  رسد که پرخوری 

 خصوص. شود تا با اشتیاق برای غذایی به شود مشخص می مصرف می
خوردن تا وقتی که فرد احساس کند به طور    لتر از معموود: خوردن خیلی سریع( و حداقل سه ویژگی زیر مشخص شCوس )مالک  پرخوری باید با ناراحتی محس

ی به علت احساس شرمندگی از  کند از لحاظ جسمانی گرسنه است؛ خوردن در تنهایای سیر است؛ خوردن مقادیر زیاد غذا هنگامی که فرد احساس نمیکنندهناراحت
 (. Bزجار از خویش، افسردگی یا احساس گناه زیاد پس از آن )مالک خورد؛ و احساس انفرد چقدر غذا می اینکه 

حد امکان    های خود را مخفی نگه دارند. پرخوری معموال تاکنند نشانهافراد مبتال به اختالل پرخوری معموال از مشکالت خوردن خود شرمنده هستند و سعی می 
فردی؛ محدودیت غذایی؛ احساسات  زای میاناندازهای دیگر عبارتند از عوامل استرسمنفی است. راهترین پیشایند پرخوری عاطفه  رایجگیرد.  مخفیانه صورت می 

تسکین    به حداقل برساند یا  ،کنندسریع میمدت تحوصلگی. پرخوری ممکن است عواملی که این دوره را در کوتاه منفی در ارتباط با وزن، شکل بدن و غذا؛ و بی 
 هستند.  تاخیرییابی منفی خویشتن و ماللت اغلب پیامدهای دهد، اما ارز

 

 کنند  های مرتبط که تشخیص را تأیید میویژگی
وزن و چاقی در افرادی که جویای درمان دهد. این اختالل با اضافه  وزن اضافی دارند و چاق هستند روی می،  اختالل پرخوری در افرادی که وزن طبیعی دارند

این حال، با  ارتباط دارد.  به پرخوری مکرر نمی   هستند، قطعا  افراد چاق  اغلب  تفاوت دارد.  با چاقی  این اختالل در پرخوری  افراد مبتال به  بر این،  پردازند. عالوه 
تر،  نتالل کارکردی بیشتر، کیفیت زندگی پاییکنند و اخوردن، کالری بیشتری مصرف می مقایسه با افراد چاقی که وزن برابر دارند، در تحقیقات آزمایشگاهی رفتار خ

 اختالل پرخوری و پراشتهایی عصبی در ویژگی اساسی پرخوری راجعه مشترک است. پزشکی بیشتری دارند.ناراحتی ذهنی بیشتر و همزمانی روان 
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 شیوع  
اختالل پرخوری    درصد است. نسبت جنسیت در  8/0و    6/1( به ترتیب  ساله و باالتر  18متحده ) مردان بزرگسال ایاالتماهه اختالل پرخوری در زنان و    12شیوع  

ای که در زنان سفیدپوست گزارش شده،  های اقلیت نژاد و قومی به اندازهاشتهایی عصبی تحریف شده است. اختالل پرخوری در بین زنان گروهخیلی کمتر از بی 
 تر از کل جمعیت است. مان هستند شایعن اختالل در افرادی که برای کاهش وزن جویای درشایع است. ای

 

 گیری و روند شکل 
دهند و با افزایش کنترل بدون مصرف بیش از حد غذا در کودکان روی میگیری اختالل پرخوری اطالعات کمی در دست است. پرخوری و خوردن بیدرباره شکل

ای  نترل یا پرخوری دورهکهای نوجوان و جوان شایع است. خوردن بی رخوری در نمونهشناختی ارتباط دارند. پهای روانچربی بدن، افزایش وزن و افزایش نشانه
 ممکن است در برخی افراد مرحله مقدماتی اختالل خوردن باشد.  

که در آن، رژیم گرفتن  دهد. )این با پرخوری عصبی مغایرت دارد،  گیری پرخوری روی می در شماری از افراد مبتال به اختالل پرخوری، رژیم گرفتن به دنبال شکل 
شود.  تواند در اواخر بزرگسالی هم شروع میشود، ولی میشود(. اختالل پرخوری معموال در نوجوانی یا جوانی شروع می واقع میکژکار معموال قبل از شروع پرخوری 

 ترند. اشتهایی عصبی که جویای درمان هستند، مسنیا بی افراد مبتال به اختالل پرخوری که جویای درمان هستند، معموال از افراد مبتال به پرخوری عصبی 
رسد که اختالل اشتهایی عصبی است. به نظر می زان بهبودی در تحقیقات دوره طبیعی و نتیجه درمان، برای اختالل پرخوری باالتر از پرخوری عصبی یا بیمی

 ت خوردن دیگر نادر است. دت و مدت مشابه است. تغییر از اختالل پرخوری به اختالالپرخوری نسبتا بادوام باشد، و این روند با روند پرخوری عصبی از لحاظ ش
 

 درمان 
رفتاری است که به کاهش افسردگی همراه نیز کمک میکند.رواندرمانی بین فردی در درمان اختالل  –رواندرمانی:موثرترین درمان برای این اختالل درمان شناختی  

 دارد نقش دارد تا اشفتگی های رفتار خوردن فرد.  مان بیشتر بر روی مشکالت بین فردی که فرد در این اختاللپرخوری موثر بوده است اما این در
 گروه های خودیاری 

اما  کاهش وزن میشود  دارو درمانی: داروهای اس اس ار ای نیز در بهبود خلق و خوی بیماران موثر است.درمان با دز باالی اس اس ار ای اغلب در ابتدا منجر به  
در   وحتی  است  مدت  کوتاه  معموال  وزن  شبه این کاهش  و  امفتامین  داروهای  بازمیگردد.  قبلی خود  به حد  دارو  قطع  از  وزن همواره پس  ادامه مصرف  صورت 

 امفتامین هم میتوانند مفید باشند اما در دراز مدت کابرد چندانی ندارند. 

 

 چاقی
درصد افراد جامعه چاق    30ضافه وزن دارند، درحالیکه  درصد جامعه ا  34در ایاالت متحده  وزن داشته باشد.درصد اضافه  30چاق به کسی گفته میشود که حداقل  

درصد زنان چاقی مفرط دارند. میزان شیوع چاقی در جمعیت های اقلیت، به ویژه در میان زنان سیاهپوست غیر اسپانیولی باالتر    9/6درصد مردان و    8/2هستند.  
کاهش قابل مالحظه فعالیت جسمانی در جوامع مرفه عامل اصلی در افزایش میزان    دریافت انرژی بیش از مصرف آن است. به نظر می رسداست. در افراد چاق،  

 چاقی و تبدیل آن به یک مشکل بهداشت عمومی باشد.  
 

 مکانیزم های مغزی دخیل در رفتار خوردن
بزرگتر است. از طرف دیگر اگر چاقی    ست که بافت چربی دارای سلول های چربی بیشتر و با اندازهوقتی چاقی در اوایل زندگی شروع شود، وجه مشخصه آن این ا

برخی از مطالعات  ی شود.  در بزرگسالی شروع شود، صرفا ناشی از افزایش اندازه سلول های چربی است. در هر دو مورد کاهش وزن سبب کاهش اندازه سلول ها م
 وردن از طریق هیپوتاالموس نقش دارند. ن،دوپامین نوراپی نفرین در اختالل تنظیم رفتار خنشان داه اند که کژکاری سروتونی

چربی بیشتری لپتین، نام هورمونی است که سلول های چربی می سازد و همچون یک ترموستات چربی عمل می کند. وقتی میزان لپتین در خون پایین باشد،  
 روز می کند. ی کمتری مصرف می شود. این واقعه بیشتر در هیپوتاالموس ب مصرف می شود و وقتی میزان آن باال باشد چرب

شود که موجب سیری می شود. برخی مطالعات نشان داده اند که کژکاری سروتونین،  ای در هیپوتاالموس فعال میوقتی غذا خورده می شود، سلول های گیرنده
با اشتها ارتباط دارند و حشیش )ماری جوانا(   از طریق هیپوتاالموس نقش دارند. گیرنده های کانابینوئیددوپامین، و نور اپی نفرین در اختالل تنظیم رفتار خوردن  

 یری نقش داشته باشد.  این گیرنده ها را تحریک می کند. و تحریک این گیرنده ها، موجب افزایش اشتها می شود. دستگاه بویایی ممکن است در س
میانی   -تواند در حیوانات چاقی ایجاد کند. دستگاه عصبی مرکزی، بخصوص در نواحی هیپوتاالموس شکمینترومدیال( میمیانی )و  -تخریب هیپوتاالموس شکمی

آن را   set pointا و جانبی در پاسخ به نیازهای انرژی بدن دریافت غذا را تنظیم می کند، به گونه ای که ذخایر چربی بدن در یک سطح پایه )که نقطه تثبیت ی
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این نقطه تثبیت از شخصی تا شخص دیگر متفاوت است و به قد و ساختمان بدنی فرد بستگی دارد. نقطه تثبیت را هیپوتاالموس تنظیم   کند( حفظ شود.  تعیین می
 می کند. 

 

 همه گیر شناسی 
والدین چاق و روش های دهانی همانندسازی با درصد بیماران چاق سابقه خانوادگی چاقی دارند. این موضوع عالوه بر عوامل ژنتیک ممکن است ناشی از  80حدود 

هر دو چاق شوند. تا به حال هیچ شاخص   اموخته شده برای مقابله با اضطراب باشد. دوقلوهای یکسانی که در محیط های جداگانه ای پرورش یافته اند ممکن است 
 درصد است. 70نیز دچار چاقی شود که فرزند انان اگر هر دو ئالد چاق باشند احتمال اینژنتیک خاصی برای چاقی شناسایی نشده است. 

 

 سیر و پیش آگهی 
درصد بیمارانی که به کاهش وزن قابل مالحظه ای  90پیش اگهی برای کاهش وزن خوب نیست و چاقی معموالً به صورت تغییر ناپذیری سیر پیش رونده دارد.  

چاقی اگر در دوران    مخصوصا در مورد افرادی که در دوران کودکی چاق بوده اند بد است. دست می یابند سرانجام مجددا دچار افزایش وزن می شوند. پیش اگهی  
 جوانی شروع شود شدید تر بوده و مقاومت بیشتری به درمان دارد و بیشتر از چاقی بالغین با اختالل هیجانی همراه است.  

 

 تشخیص افتراقی
 انگاری بدن، سندرم متابولیک. کی، اختالل بدریختیوتشخیص افتراقی چاقی با سندرم خوردن شبانه، سندرم پیک

رم، دن شبانه، فرد پس از صرف شام، به طور مفرط غذا می خورد ؛ به نظر می رسد شرایط پر استرس زندگی این سندرم را اشکار می سازد. این سنددر سندرم خور
 صرف غذا و سندرم خوردن شبانه می شود.  دوره ای است و عامل اشکار ساز دارد. داروی زولپیدم موجب خواب گردی و م

 ی گفته می شود که شخص صد در صد اضافه وزن دارد و همراه با اسیب های تنفسی و قلبی عروقی است.  ویکی، به حالتسندرم پیک
دیگران آنها را با خصومت و تحقیر  اختالل بدریخت انگاری بدن )هراس از بدبختی(: برخی افراد چاق احساس می کنند که بدنشان مضحک و نفرت انگیز است و  

 یکی با کمرویی و اختالل کارکرد اجتماعی دارد. این اختالل عمدتاً محدود به افرادی است که از کودکی چاق بوده اند.  می نگرند. احساسات ارتباط نزد
دهند که هر چه میزان چاقی  نقش دارند. مطالعات معتبر نشان می  پریشی آتیپیک(، در بروز این سندرم  )دارو های ضدروان  سندرم متابولیک: کلوزاپین و اوالنزاپین

 فرد بیشتر باشد خطر مرگ او بیشتر است.  
یشی و افسردگی،  پربرخی انواع افسردگی، بخصوص اختالالل عاطفی فصلی با افزایش وزن همراهند. افزایش وزن در اثر درمان با داروهای اختالالت دوقطبی، روان

( دارای  seroquel(، و کوتیاپین )clozaril(، کلوزاپین )zyprexaشود. از میان داروهای ضدروانپریشی آتیپیک، اوالنزاپین )بولیک می سبب بروز سندرم متا

 .  د نمی کند، امیدوار کننده بوده است( از آن جهت که ظاهرا در وزن بدن اختالل ایجاzeldoxعارضه جانبی شناخته شده افزایش وزن هستند. زیپراسیدون )

 

 درمان 
ت ورزشی،  اساس کاهش وزن ساده است؛ پایین اوردن دریافت کالری تا حدی که کمتر از میزان مصرف باشد و یک کسری کالری ایجاد شود. چون در هر فعالی

مهمی از رژیم کاهش وزن  ی کنند. افزایش فعالیت جسمانی بخش  مصرف کالری با وزن بدن متناسب است، افراد چاق کالری بیشتری از افراد معمولی مصرف م
)از دسته  محسوب می شو به حفظ کاهش وزن کمک می کند و جزء اساسی درمان سندرم متابولیک محسوب  می شود. داروی ریمونابانت  د. ورزش همچنین 

 کننده اشتها هستند.   های گیرنده دوپامین یا مقلدهای سمپاتیک( جزو رایج ترین داروهای سرکوباگونیست
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 اختالالت دفع : مده پانزفصل 
 

اختیاری ادرار، شوند. این گروه از اختالالت، بیبار در کودکی یا نوجوانی تشخیص داده میشوند و معموال اولیناختالالت دفع کال دفع ادرار یا مدفوع را شامل می
انواع فرعی برای متمایز کردن تخلیه شبانه    شود.ب را شامل میهای نامناساختیاری دفع، دفع کردن مدفوع در مکانهای نامناسب و بی تخلیه کردن ادرار در مکان 

اند. گرچه برای تشخیص هر دو اختالل حداقل اختیاری دفع تأمین شدهاختیاری سرریز برای بی اختیاری ادرار و وجود یا عدم وجود یبوست و بی از روزانه جهت بی 
و   رشدی  برمبنای سن  شرایط  این  اما  دارد،  وجود  این    تقویمینه صرفا سن  شرایط سنی  گرچه  باشند.  غیرارادی  یا  ارادی  است  اختالل ممکن  دو  هر  استوارند. 

 بی اختیاری ادرار بیشتر در پسرها دیده میشود. دهند، اما وقوع همزمان آنها نیز ممکن است مشاهده شود.اختالالت معموال به طور مجزا روی می

 

 اختیاری ادرار بی

 های تشخیصی  مالک
Aادرار در بستر یا لباس خواه به صورت غیرارادی یا عمدی. مکرر  لیه . تخ 
B  ماه متوالی یا وجود ناراحتی یا اختالل قابل مالحظه بالینی در   3. این رفتار اهمیت بالینی دارد به طوری که با فراوانی حداقل دوبار در هفته به مدت حداقل

 شود. رد آشکار میدیگر عملکهای مهم عملکرد اجتماعی، تحصیلی )شغلی( یا زمینه
C  سالگی است )یا سطح رشد برابر(.  5حداقل  تقویمی. سن 
D پریشی( یا بیماری جسمانی دیگر نیست )مثل دیابت، اسپینا بیفیدا، اختالل صرع(. . این رفتار ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد )مثل مدرّات، داروی ضدروان 

 :انواع فرعی

 طول خواب شبانه. فقط در  دفع ادرار فقط شبانه:  -

 دفع ادرار در طول ساعات بیداری. فقط روزانه:  -

 ترکیب از دو نوع فرعی فوق.  شبانه و روزانه: -

 

 اختیاری دفع بی

 های تشخیصی مالک
A های نامناسب )مثل لباس، کف اتاق(، خواه به صورت غیرارادی یا عمدی.  . دفع مدفوع مکرر در مکان 
B دهد.ماه روی می  3ای هرماه به مدت حداقل عه واق. حداقل یکی از چنین 
Cسالگی است )یا سطح رشدی برابر(.  4حداقل  تقویمی  . سن 
Dها( یا بیماری جسمانی دیگر نیست به جز از طریق مکانیزمی که در یبوست دخالت دارد.. این رفتار ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد )مثل ملّین 

 :انواع فرعی

 شواهدی از یبوست در معاینه بدنی یا بنا بر سابقه، وجود دارد.   اختیاری سرریز:و بی  یبوستهمراه با  

 شواهدی از یبوست در معاینه بدنی یا بنا بر سابقه، وجود ندارد. اختیاری سرریز:بدون یبوست و بی 

 
تواند نادر تا مداوم باشد، عمدتا در  فته است و تراوش می کل گربد ش  اختیاری سرریز به طور مشخصی )اما نه همیشه(مدفوع در نوع فرعی همراه با یبوست و بی 

 شود.اختیاری بعد از درمان یبوست برطرف می شود، و بی قط بخشی از مدفوع هنگام توالت کردن دفع می فطول روز و به ندرت هنگام خواب روی دهد. 
ای به جا و آلوده کردن متناوب است. مدفوع ممکن است در مکان برجستهدارد  بیعی  اختیاری سرریز، مدفوع شکل و غلظت طدر نوع فرعی بدون یبوست و بی 

 گذاشته شده باشد.  
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 : اختالالت خوابدهمشانزفصل 
 

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

 

 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  

ریتم خواب از بدون تولد وجود  مگیری کاهش می یابد.  ارکردهای فیزیولوژیک نسبت به حالت بیداری به میزان چشخواب را شامل می شود و طی آن اکثر ک  4تا    1
 سال اول زندگی برقرار میشود .   2و د رحدود ندارد 

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

 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 

 نشان از افسردگی است.   نکته! وجود امواج تتا در بیداری
 است. kه خواب است و دارای امواج دوکی شکل و کمپلکس خواب را شامل میشود و طوالنی ترین مرحلدرصد کل 45خواب )نان رم(،که تا 2مرحله 
 میشود.خواب امواج اهسته یا خواب عمیق نامیده  4درصد کل خواب را شامل میشود و همراه با مرحله  12خواب )نان رم(، که  3مرحله

 میشود. درصد کل خواب را شامل13خواب)نان رم(، که حدودا 4مرحله 
 درصد کل خواب را شامل میشود.  25که خواب همراه با حرکت چشمی است و حدودا  5مرحله 

یت از خواب رم نیز موجب اثر  همچنین محروم  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    های بعدی افزایش میدهد. در اختالل افسردگی اساسی نیز خواب رم  واجهشی شده و مقدار رم را در خواب

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  
 داند. بیماران مفی

 

 انتقال دهنده عصبی مرتبط  مرکز مغزی مربوط نوع خواب 

NREM  نور اپی نفرین و استیل کولین هسته رافه ی سنجافی 

REM سروتونین  هسته لوکوس سرلئوس 

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

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

 افسردگی و حمله خواب )نارکولپسی( رخ می دهد.
توام سریع چشم است    REMخصوصیت مشخص کننده خواب     REMنشان داده می شود. سنجش های چندنگاری ضمن خواب    EEGکه توسط  حرکات 

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

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

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



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

 

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

دقیقه یک بار    100تا    90در خواب شبانه تقریباً هر    REMوعاً صریح و هدفدار است. دوره  دهد اما ن  هم روی می   NREM)سورئال( اند. رویابینی در خواب  
دقیقه طول    40تا    15هر کدام    REMدقیقه طول می کشد، دوره های بعدی    10معموالً کوتاهترین دوره آن است و کمتر از    REMتکرار می شود. اولین دوره  
دوره های   اکثر  بیشتر مرثلث  در    REMمی کشند.  درحالیکه  آیند.  4حله  آخر خواب روی می دهند  پدید می  اول شب  ثلث  نوزادی خواب    خواب در  دوره  در 

REM    درصد کل زمان خواب را به خود اختصاص می دهد و الگوی الکتروآنسفالوگرام مستقیماً از حالت بیداری به حالت    50بیش ازREM    تبدیل می شود. در
درصد کل   REM  25درصد(، و خواب    13درصد/ مرحله چهار:    12مرحله سه:    /درصد  45درصد/ مرحله دو:    5د )مرحله یک:  درص  NREM  ،75جوانی، خواب  

 زمان خواب را تشکیل می دهند.  
 

 تنظیم خواب  
با کاهش زمان نهفتگی خواب و بیداری های  تریپتوفان(    -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    REMه همراه است. برعکس، کمبود آنها با کوتاه شدن زمان خواب  شبان
( و  REMه  را کاهش )نورونهای متوقف کنند  REMرژیک خواب  واقع شده، در کنترل الگوهای طبیعی خواب نقش مهم دارند. تحریک این نورون های نورادرن

 ( دخالت دارد. REMبیداری را افزایش می دهند. استیل کولین مغز نیز در خواب )بخصوص در ایجاد خواب 
ران افسرده درمقایسه با افراد سالم اختالالت فعالیت کولینرژیک مرکزی با تغییرات خواب همراه است که این یافته در اختالل افسردگی اساسی دیده می شود. بیما

بارزی در الگوی خواب   بیماران روانی غیرافسرده، دچار آشفتگی های  ازجمله:   REMو  نهفتگی    هستند.  افزایشREMکوتاه شدن  ، و  REMدرصد خواب    ، 
  دگی دارند. برعکس ثرات مفیدی در افسررا کاهش می دهند ا  REMداروهای ضدافسردگی که خواب    از نیمه آخر شب به نیمه اول آن.   REMانتقال خواب  

اختالالتی در خواب هستند که    است، سبب افسردگی می شود. بیماران دچار دمانس نوع آلزایمر دچار  REMرزرپین که از معدود داروهای افزایش دهنده خواب  
ک در قاعده مغز پیشین نسبت داده شده است. داروهایی و خواب موج آهسته است. این تغییرات به فقدان نورون های کولینرژی   REMمشخصه آن کاهش خواب  

ین )مثل پیموزاید و فنوتیازین ها( زمان خواب را  ز را افزایش می دهند سبب ایجاد هوشیاری و بیداری می شوند. برعکس مسدودکننده های دوپامکه دوپامین مغ
 افزایش می دهند. 

 

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

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

دوره های   زمان  مدت  و  تعداد  )افزا  REMافزایش  شود  افرادبعدی می  انعکاسی(.  خواب    یش  از  بیحالی    REMمحروم  و  پذیری  تحریک  دچار  است  ممکن 
 )لتارژی( 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    REMره های  نیاز دارند. افراد پرخواب دو
را کاهش می که کاته کوالمین های مغزی  داروهایی  یا  مواد شیمیایی  استرس و مصرف  و  یادگیری دشوار  نظیر موقعیت های  روان شناختی قوی  دهند   های 

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

دن در صبح یا در کسی که از خواب طبیعی شبانه برخوردار است، چرت ز  ساعته پیروی کنند این چرخه در گرایش به خواب رم تاثیر دارد .  24از یک چرخه    افراد
 بسیار کمتری دارد.   REMاست درحالیکه چرت زدن عصرانه یا در اوایل غروب خواب  REMظهر حاوی 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 

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

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

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



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

 

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

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

 

 بی خوابی

دوره های  ی خوابی شایعترین نوع شکایت خواب بوده و ممکن است مداوم یا گذرا باشد.  ر شروع یا دوام خواب. ب( عبارت است از اشکال دinsomniaبی خوابی )
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  

 شود اگر: 
 ماه دوام داشته باشند. 3لی کمتر از ماه و1حداقل  دوره ای:عالئم
 ماه یا بیشتر دوام داشته باشند. 3پایدار: عالئم 

 ساله وجود دارد.3راجعه: دو دوره )یا بیشتر( در یک بازه 
ضطراب انگیز  عارضه ای از یک تجربه ا اه با اضطراب است و یا درصد است. بی خوابی کوتاه مدت معموال همر 45تا  30میزان شیوع این اختالل در افراد بزرگسال 

ندارد.   اختصاصی  به درمان  نیازی  این حالت معموالً  انگیز.  اضطراب  تجربه  انتظار یک  بیخوابی حاد شروع یا  ییا  افسردگی شدید  یا  روانپریشی  هراز گاهی دوره 
ن است و نه دوام خواب. این نوع بی خوابی  مشکل عمده به خواب رفت  شکیل می دهد که در آنهابیخوابی مداوم، گروه نسبتاً شایعتری از اختالالت را تمیشود.  

پاسخ تداعی شرطی. ممکن است شکایت عمده   -2اضطراب و تنش جسمانی شده، و   -1شامل دو مساله است که گاهی قابل تفکیک اما غالباً به هم پیوسته است:  
 تن آنها می شود.  که مانع از به خواب رف ار تکرار شونده ای باشد این بیماران 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  
ی ندارند و یا نشان دهنده خودبیمارانگاری یا د که هیچگونه مشکل روانمیتواند در افرادی ر دهکیفیت الزم را ندارد و گمان میکند بیخواب بوده است.این حالت  

داروهای ضداضطراب میتوانند عمیقا سبب کاهش درک بیخوابی شودند بدون  هذیانهای جسمی باشد.همچنین ممکن است در دوره های اضطراب نیز رخ دهد.  
 اد کنند. اینکه 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
ی،بیخوابی  میشود بنابراین به نوع از بیخوابمرتبط 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. 
(  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

(  7  همیشگی  رختخواب  از   شدن  دور  هنگام  خوابیدن  توانایی  بهبود(  6  اضطراب  یا  جسمی  تظاهرات  سایر(  5  خوابیدن   برای  تالش   هنگام  عضالنی  تنش   افزایش
 (. زیونتلوی تماشای هنگام مثالً) شود  نمی انجام تالشی منظور این به  وقتی رفتن خواب  به  توانایی

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
مشخصه بیخوابی اولیه شامل دشواری در    ماه داشته باشد. 1پس از خواب را حداقل به مدت    عمده از اشکال در شروع یا دوام به خواب رفتن یا عدم احساس راحتی 

 رفتن و بیدار شدن های مکرر است. به خواب 

 

 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  ر به خواب رفتن اول شب موثر است. راملتئون یک اگونیست گیرنده مالتونین است اثربخشی ان در درماخواب کوتاه اثر برای مشکل د
مشابه اثربخشی دارهای خواب عمل میکند با این اختالف که اگرپه اثر ان  CBTتاییده شده است. مشکالت خواب معموال با قطع دارهای خواب بازمیگردد. درمان  

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

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

ت این روش 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.درمان )
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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.انگشتان زماندمای نکته!
شناسایی های  مولفه  شناختی،که  بهبود    درمان  جهت  است  شناختی  فن  یک  نیز  نما  متناقض  قصد  فن  انهاست.  جایگزینی  سپس  و  ان  کشیدن  چالش  افکار،به 

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

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

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

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  1د وعالئم حداقل  فرد  علت دیگری برای خواب الودگی خود نداشته باش  ب دیده میشود.تشخیصپرخوابی زمانی گذاشته میشود کهاست که در مراکز خوا

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

 

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

سالگی رخ میدهد.   21تا  10رچند به طور کلی اختالل ناشایعی است. عمدتا در مردان رخ میدهد و سن شایع ان اوایل نوجوانی و نخستین حمله ها در سنین  است ه
 دهد.بار در سال رخ می10تا 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.ود این اختالل ثانوی به علت عدم توازن هورمونی ایجاد میشضدبارداری های خوراکی موثر است و به همین دلیل تصور میش

اختالل به خوبی  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  
به علت کژکاری دستگاه لگی است و سیر اختالل پایدار و بدون فروکش است. میتواند  سا25سالگی است.شروع معموال قبل  30تا  15حفظ میشود.سن شروع ان  

 ت ها رخ دهد.عصبی خودکر،زمینه خانوادگی یا عفون 
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

 الالت متابولیک و مقاومت به انسولین باشد. است.ناکافی بودن مزمن خواب میتواند به علت اخت
 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
 

 خواب  لهحم
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 

 ت: سالگیست. عالئم حمله خواب شامل موارد زیر اس30شروع 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. 
 رتین هستند که در خواب و اشتها دخیل است. بیماران دچار حمله خواب )نارکولپسی( مبتال به کمبود عصب رسانه هیپوکو

 

 درمان 

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

 

 بدخوابی 
که به انها اختالالت  نگام خواب یا در آستانه بین خواب و بیداری روی می دهد. ی است که به طور ناگهانی هپدیده غیرعادی یا نامطلوب (parasomniaبدخوابی )

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

اً بی خوابی یا  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
 کایت اولیه بیمار بی خوابی یا خواب آلودگی است.  ی ایجاد نمی کند، هر چند شخواب آلودگ

 

 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 یا برخورد نمیکنند هرچند ممکن است برخی نیز یعنی مثال اش

 سال شایع است که معموال تا رسیدن به نوجوانی بهبود میابد.8تا 4است فرد به رختخواب بازگردد. الگوی خانوادگی داردو در سن 
 ب بط با خواخوردن مرت

 سکس سومنیا: بدون اگاهی فرد درگیر فعالیت جنسی میشود. 
بیدار هم شود به محیط پاسخ    خواب رخ میدهد  4و  3وحشت خواب:در مرحلله   از خواب  اگر  ناگهانی است.فرد دچار وحشتزدگی  و مشخصه ان ترس  و بیداری 

 ی مرکزی دوره های وحشت زدگی را تقویت میکند. نمیدهد و سردرگم است.تب و محرومیت از مضعف کننده های دستگاه عصب
 

 REMبدخوابی های مرتبط با خواب  

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

 کاربرد دارد. اختالل
د و هنگام شروع 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.واب بروز کند.بهبود بهداشت خواب خط مقدم درمان ان است. گاهی اگر فرد به صورت ارادی حرکت کند یا خ
شبانه در 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  

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(
 رتبط با خواب ات متوهم

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

 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 

 علت فقدان تالش تنفسی است و بیشتر در سالمندان دیده میشود.و شامل انواع زیر است: نفس به فقدان ت
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
 مک کند.ر ساز این نوع است.مالتونین به این طبقه میتواند کساعت:نابینایی یک عامل خط24نوع 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 
 که به ویژه برای اختالل نوع تاخیری جت موثر است.  کرونوتراپی برای درمان اختالالت ریتم موثر است.روش دیگر نوردرمانی 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 . 
 قالبی   کامال  و   ناگهانی  انقباضات  صورت  به    به میوکلونوس معروف بود.درمان ان مثل سندرم اکبام اگوسیتهای دوپامین است.ه ای اندام: قبال اختالل حرکت دور

 کلیوی  ماریی ب 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   برخی
  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  کم  و

     . ندارد  وجود شبانه  میوکلونوس برای فراگیری درمان هیچ. است ساعت  هر در بار 5 کم دست  انجام ای دوره شاخص حرکات وجود
 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

 ب( ازمونهای متععد نهفتگی خواب)جهت تشخیص و بررسی حمله خوا
 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  . اختالل خواب معموالً )اما نه همیشه( اشکال در به خواب رفتن و ناشی از اضطراب است که خود جزئی از اختالالت گمی شوند
 زنها شایعتر از مردها است.  

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

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

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

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

 

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

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

 

 سایر اختالالت خواب  

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

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

د می تواند  تشنج 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
 خواب نامیده می شود. (. وقتی تشنجات تقریباً منحصراً در خالل دوره خواب روی دهند، اختالل صرعREMختار خواب را آشفته کند )به ویژه خواب سا

  ب سردردهای 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
ی مزمن اختالالت مشابهی  خاموش حمله ها مشخص هستند. سردردهای یک طرفه حمله ا  -آوری هستند که اغلب هنگام خواب بروز می کند و با الگوی روشن

قی نمونه هایی از  خاصی از خواب ندارد. هردو نوع سردرد عروهستند که هر روز روی می دهد ولی دفعات آن بیشتر و زمان آنها کوتاهتر است و ربطی به مرحله  
 « است.  REM»وابسته به خواب   مربوطند. سردرد یک طرفه حمله ای در واقع REMاختالالتی هستند 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،   -بیخوابی با تحمل یا ترک داروهای رخوتزامضعف های سلسله اعصاب مرکزی نظیر الکل ممکن است سبب خواب آلودگی شود.  
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

 ر از غیرسیگاریها می خوابند. ترک نیکوتین ممکن است سبب خواب آلودگی یا برانگیختگی شود.   سراسر شب مقطع می گردد. افراد سیگاری نوعاً کمت
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 های جنسیکژکاری: هجدهم فصل
 

 -دخول تناسلی  /برانگیختگی جنسی در زن، اختالل درد  /تأخیر انزال، اختالل نعوظی، اختالل ارگاسمی در زن، اختالل میل  شامل اختالالت:  های جنسیکژکاری
  باشند. می  نامشخص  جنسی  کژکاری  و  دیگر،  مشخص  جنسی  کژکاری  دارو،  /مواد  از  ناشی  جنسی  کژکاری  زودرس،  انزال  مرد،  در  کارکم  جنسی  میل  اختالل  لگنی،

ربه کردن لذت جنسی  الت ناهمگن هستند که معموال با اختالل قابل مالحظه بالینی در توانایی پاسخ دادن جنسی فرد یا تجاختال  معموال  جنسی،  هایکژکاری
 شوند.  ها باید تشخیص دادهگونه موارد، تمام کژکاریاین  درشوند. امکان دارد فردی به طور همزمان چندین کژکاری جنسی داشته باشد. مشخص می

این م استفاده شود؛ در  باید  بالینی  از قضاوت  است،  ناکافی  آیا مشکالت جنسی حاصل تحریک جنسی  اینکه معلوم شود  به  برای  نیاز  است  باز هم ممکن  وارد، 
ن است شامل شرایطی باشند که در آنها عدم آگاهی در مورد تحریک موثر، از تجربه  مراقبت باشد، اما تشخیص کژکاری جنسی داده نخواهد شد. این موارد ممک

 شود.کند، ولی محدود به این شرایط نمی برانگیختگی یا ارگاسم جلوگیری می
ها و شناسی کن است به سببهای جنسی، زمان شروع ممی استفاده شده است. در شماری از افراد مبتال به کژکاریمشکل، از انواع فرع  برای مشخص کردن شروع 

دائمی  مداخله باشد.  داشته  اشاره  اکتسابی در مورد  )تمام طول عمر(های مختلف  و  است  داشته  تجربیات جنسی وجود  اولین  از  دارد که  اشاره   به مشکل جنسی 
ند. فراگیر به مشکالت جنسی اشاره دارد که به انواع خاصی از تحریک،  ارود که بعد از یک دوره کارکرد جنسی نسبتا عادی ایجاد شدهاختالالت جنسی به کار می

 شریک جنسی ها یا  ک، موقعیت شود و موقعیتی به مشکالت جنسی اشاره دارد که فقط در ارتباط با انواع خاصی از تحریمیمحدود ن   شریک جنسیها یا  موقعیت
 دهند.روی می

شناسی  سبب   است آنها باعالوه بر انواع فرعی دائمی / اکتسابی و فراگیر / موقعیتی، هنگام ارزیابی کژکاری جنسی باید چند عامل در نظر گرفته شوند، زیرا ممکن  
 ن دخالت داشته باشند:  و / یا درمان ارتباط داشته و امکان دارد به درجات مختلف، در افراد گوناگو

 (؛ شریک جنسی؛ وضع سالمتی  شریک جنسی)مثل مشکالت جنسی  مربوط به شریک جنسی( عوامل 1)
 ( عوامل رابطه )مثل ارتباط ضعیف؛ اختالفات در میل برای فعالیت جنسی(؛ 2)
زا  پزشکی )مثل افسردگی، اضطراب( یا عوامل استرس مزمانی روان کشی جنسی یا هیجانی(، هپذیری فردی )مثل تصویر بدن نامناسب؛ سابقه بهره( عوامل آسیب 3)

   )مثل بیکاری، داغدیدگی(؛
 ها نسبت به تمایالت جنسی(؛  ها علیه فعالیت با لذت جنسی؛ نگرش های مرتبط با ممنوعیت( عوامل فرهنگی یا مذهبی )مثل بازداری4)
 آگهی، روند یا درمان. ( عوامل جسمانی مرتبط با پیش 5)

هایی را در مورد ت بالینی در مورد تشخیص کژکاری جنسی باید عوامل فرهنگی را در نظر داشته باشد که ممکن است بر انتظارات تأثیر بگذارند یا ممنوعیتاوقض
 تواند با کاهش هنجاری در پاسخ جنسی ارتباط داشته باشد.  تجربه لذت جنسی ایجاد کنند. پیری می

شود. بنابراین، کارکرد جنسی مستلزم تعامل  فردی و فرهنگی تجربه می فردی، میانموال در زمینه بینزیستی دارد، با این حال مع  پاسخ جنسی شرط الزم زیربنای
ا  شناسی مشکل جنسی نامعلوم است. ب آگاهی دقیق از سبب   بالینی،  هایموقعیت  از  شماری  در.  است  شناختیروان   و  فرهنگی  -پیچیده بین عوامل زیستی، اجتماعی

مش کردن  منتفی  مستلزم  تشخیص کژکاری جنسی  حال،  بیماری این  با  دارو(،  یا  مواد مخدر  )مثل  مواد  تأثیرات  با  غیرجنسی،  روانی  اختالل  با  که  است  کالتی 
 شوند. زای دیگر، بهتر توجیه می دمه عصب لگن(، یا با ناراحتی رابطه شدید، خشونت همسر، یا عوامل استرس جسمانی )مثال ناشی از ص

س پس از آسیب،  اگر کژکاری جنسی عمدتا با اختالل روانی غیرجنسی دیگر قابل توجیه باشد )مثل اختالل افسردگی یا دوقطبی، اختالل اضطرابی، اختالل استر
قطع دارو یا مواد بهتر    مصرف یار این صورت فقط تشخیص اختالل روانی دیگر باید داده شود. اگر تصور شود که مشکل با مصرف / سوءپریشی( داختالل روان

واد/ دارو تشخیص داده شود. اگر کژکاری جنسی ناشی از بیماری جسمانی شود، در این صورت باید مطابق با آن، به صورت کژکاری جنسی ناشی از متوجیه می 
اگر ناراحتی شدید رابطه، خشونت همسر، یا عوامل  پزشکی قرار نخواهد گرفت. (، فرد مورد تشخیص روان آسیب اعصاب محیطی  دیگر باشد )مثل نوروپاتی پیرامونی 

ی مشکل رابطه یا عامل برا  zیا    vشود، بلکه کد مناسب  زای مهم، مشکالت جنسی را بهتر توجیه کنند، در این صورت تشخیص کژکاری جنسی داده نمیترس اس
 تواند تعیین شود. مثل بیماری جسمانی( و کژکاری جنسی نمیشود. در تعدادی از موارد، رابطه علیتی دقیق بین بیماری دیگر )زا ثبت میاسترس 

  



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

 

 DSM IV-IRو  DSM-5های جنسی در تفاوت تشخیص کژکاری 

 DSM-IV-TRتشخیص در  DSM-5تشخیص در 

 برانگیختگی اختالالت میل یا 

 کار در مرد اختالل میل جنسی کم کار در مرداختالل میل جنسی کم 

 اختالل برانگیختگی جنسی در زن  گی جنسی در زناختالل عدم عالقه / برانگیخت

 اختالل نعوظی  اختالل نعوظی

 میلی جنسی اختالل بی  حذف شده است 

 اختالالت ارگاسمی 

 ارگاسمی در زن اختالل  اختالل ارگاسمی در زن

 اختالل ارگاسمی در مرد تأخیر انزال 

 انزال زودرس  انزال زودرس 

 اختالالت درد جنسی 

 لگنی -دخول تناسلی اختالل درد /
 مقاربت دردناک

 یسم نیژوا

 

 رفتار جنسی انسان  
تمایالت جنسی بر آن به کار می رود. تمایالت جنسی هر شخص  ( برای توصیف رشد و کارکرد شخصیت و تاثیرات  psychosexualاصطالح روانی جنسی )

 sexual(، گرایش جنسی )sexual identity(، جنسیت فرد ) gender identityبستگی به چهار عامل روانی جنسی پیوسته بهم دارد: هویت جنسی )

orientation  .و رفتار جنسی ) 

ستکاه تناسل خارجی، دستگاه تناسلی داخلی، ترکیب هورمونی، غدد جنسی و خصوصیات جنسی به الگوی خصوصیات جنسی زیستی، کروموزوم ها، د  جنسیت 

هفتگی زندگی جنینی اغاز میشود و تا پایان ماه  6اثر تاثیر اندوژنها رخ میدهد این فرایند در حدود    یت نر  ماده درتمایز بین جسنسثانویه شخص اطالق می گردد.  
 سوم تکمیل میشود.

ود پیدا  سالگی اعتقاد محکمی در مورد مونث یا مذکر بودن خ 3تا   2احساس مردانگی یا زنانگی فرد گفته می شود. تقریبا در هر کودکی تا سن  به   هویت جنسی

ک ها، از ت جنسی زیستی + محرمی کند ولی با این حال حتی اگر رشد جنسی طبیعی باشد، حس نرینگی یا مادینگی فرد کامل نیست و باید تکامل یابد. خصوصیا

تگاه تناسلی  ن و فرهنگ موجود، دسآید: نگرش های والدیهویت جنسی. بنابراین هویت جنسی در اثر عوامل زیر پدید می  ₌جمله پاداش و تنبیه و برچسب والدین  
 خارجی کودک و عوامل ژنتیکی که از لحاظ فیزیولوژیکی تا هفته ششم زندگی جنینی فعال است.  

 هویت جنسی و جنسیت بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. ممکن است جنسیت و هویت جنسی با همدیگر در تعارض یا تضاد باشند.  

مشتق از آن است. رفتار نقش جنسی یعنی هر انچه فرد برای شناساندن خود به عنوان یک پسر یا   سی است و تا حدودیمربوط به هویت جن رفتار نقش جنسی

تفاقی و ر یا زن می گوید یا انجام می دهد. نقش جنسی در هنگام تولد ایجاد نمی شود بلکه به تدریج از طریق تجاربی که شخص در برخورد و تعامل امرد و یا دخت
بینی نتیجه  پیش  از طریق  و  اشکار  تلقینات  و  دستورات  از طریق  و  به دست میگیرینشده  اهمیت  های شخصی  حائز  زیستی  هر چند صفات  ولی  آورد.  است، 

 یادگیری عامل عمده ای در دست یابی به نقشی متناسب با جنس است.  

است  گرایش جنسی قسم  سه  بر  و  است  فرد  جنسی  های  تکانه  هدف  یا  موضوع  مفهوم  دگرجنسبه  همجنس:  مخالف(،  )جنس  )خواه  یا هموسکسوالگرا   )

 دانند. ( میasexualد را غیرجنسی )برخی از مردم خو گرا )هر دو جنس(، چندجنس گرا)پلی سکسوال( ودوجنس
 

 طبقه بندی اختالالت بین جنسی
جنسی در زنان است. در این حالت جنین دختر در معرض مقدار زیادی اندوژن هیپرپالزی مردانه ساز ادرنال)سندرم ادرنوژنیتال(:این سندرم شایع ترین اختالل بین  

 .قرار میگیرد

 کم دارد اما انتساب فرد به جنس مونث است.  xسندرم ترنر:در این حالت جنین دختر یک کروموزوم جنسی 

 ات و معموال به جنس مذکر منصوب است.  xxyژنوتیپ فرد مبتال   سندرم کالین فلتر:
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کمتری تولید میکند یا اندوژنش کافی ست ولی حساسیتی نسبت به دریافتش وجود   اندوژن  xyوژنی:در این حالت فرد مباال با ژنوتیپ  حساسیت اندسندرم عدم  
 ندارد. 

 نقایص انزیمی در ژنوتیپ  
 دو جنسیتی)هرمافرودیسم( 

 

 مناطق مغزی درگیر در رفتار جنسی انسان 
منجر شوند، دخالت دارد. مناطقی که حین تحریک های جنسی که ممکن است به فعالیت جنسی در پردازش محرک  قشرمخ هم در کنترل تکانه های جنسی و هم

پیشانی )اربیتوفرونتال( که در هیجانات نقش دارد، قشر حلقوی )سینگولیت( قدامی که در کنترل هورمون و   -تر هستند شامل: قشر حقه ایجنسی در مردان فعال
 بروز فعالیت جنسی به دنبال انگیختگی جنسی نقش دارد.   دار راست که فعالیت آن در بروز یا عدمدارد، و هسته دمانگیختگی جنسی دخالت 

گی به نعوظ الت  دستگاه لیمبیک و تحریک نواحی تحتانی سپتوم و نواحی پره اپتیک مجاور و شرابه هیپوکامپ و اجسام پستانی و هسته های قدامی تاالموس، هم
 وی رفلکس های جنسی نخاع و ارگاسم، کنترل مهاری و تحریکی دارند.  ه منجر می شوند. نواحی ساقه مغز از طریق سروتونین بر رتناسلی مردان

میل جنسی می شود. اکسی توسین همزمان با ارگاسم ازاد شده، و اعتقاد بر این است که فعالیت های و سروتونین سبب کاهش ،افزایش دوپامین سبب افزایش  
 سطح نخاعی سازمان دهی می شوند. سروتونین بر روی کارکرد جنسی اثر مهاری دارد.ش را تقویت می کند. انگیختگی جنسی و ارگاسم نهایتا در لذت بخ

ر آن  د و برشد روانی جنسی، نگرش های روانشناختی نسبت به تمایالت جنسی و نگرش به شریک جنسی مستقیما با فیزیولوژی پاسخ جنسی انسان ارتباط دارن
 تاثیر می گذارند.  

 هایتا در سطح نخاعی رخ میدهد. نکته!انگیختگی جنسی و ارگاسم ن

 

 هورمون ها و رفتار جنسی
و مردان زنان  میل جنسی  کروتیزول سبب کاهش خفیف  و  پروالکتین  زیاد  میشود.پروژسترون،مقادیر  لیبیدو  افزایش  سبب  دو جنس  هر  در    میشود.   تستوسترون 

 در  توسین  اکسی.  دهد¬می  افزایش  تحریکات  به  را  ها¬زن  حساسیت  و.  است  انگیختگی  مرحله  شدگی  لیز  روند  در   مهمی  و  کلیدی   عامل  اه¬زن  در  نیز  ستروژن
 . یابد می افزایش آن سطح  ارگاسم از  پس زن و مرد  جنس دو هر  در و دارد نقش جنسی فعالیت طول در لذت احساس ایجاد

 

 چرخه پاسخ جنسی  
 (.resolusion) فرونشینی( 4( ارگاسم، 3(، excitementبرانگیختگی )( 2(، desireجنسی )( میل1دارد: این چرخه چهار مرحله 

 مرحله میل جنسی: این مرحله با تخیالت جنسی و میل به برقراری رابطه جنسی مشخص می شود.  
دو جنس برآمدگی پیدا می  هبل زن می شود. نوک پستان در هر  مرحله برانگیختگی )تحریک(: شامل احساس ذهنی لذت است، موجب نعوظ آلت مرد و لیز شدن م

زن در  حالت  این  چند  هر  کلفتکند،  وریدی  پرخونی  نتیجه  در  کوچک  های  لب  و  شود  می  متورم  و  سفت  زن  کلیتوریس  است.  تر  شایع  اوج  ها  شود.  می  تر 
در زنان متغیرتر و شایعتر است.در زنان احساس   انگیزهو زنان متفاوت است و این    انگیزه انگیختگی در مردان  ثانیه تا چند دقیقه طول می کشد.  30برانگیختگی از  

 ذهنی برانگیختگی همیشه با حالت فیزیولوژیکی برانگیختگی هماهنگی ندارد.
لی لگن است. در این مرحله مرحله ارگاسم: این مرحله اوج لذت جنسی است که همراه با رفع تنش جنسی و انقباضات موزون عضالت میان دو راه و اعضای تناس

 ثانیه طول می کشد و همراه با تیرگی خفیف هوشیاری است.   25تا  3بار در دقیقه می رسد. ارگاسم  160قلب به ضربان 
   ( است که بدن را به حالت سکون قبلی باز می گرداند.detumescenceمرحله فرونشینی: شامل رفع احتقان خونی اعضای تناسلی )فرو خوابیدگی:  

 

 masturbation-خودارضایی 

سن   حدود  )  19تا    15در  تناسلی  خودانگیزی  جنس،  دو  هر  میgenital self-stimulationماهگی  آغاز  را  خودارضایی (  زنان،  از  زودتر  مردها  کنند. 
(masturbationرا برای رسیدن به ارگاسم یاد می )دهند. گیرند و بیشتر از زنان این کار را انجام می 

زمانیکه خودارضایی به سمت وسواسی بودن و غیرقابل کنترل دربیاد نه به علت  باهم رابطه جنسی دارند نیز به طور کامل خودراضایی را ترک نمیکنند.  یی کهزوجها
 ماهیت جنسی ان بلکه بخاطر بعد وسواسیش قابل بررسی و درمان است. 

 

 مجنسگرایی ه
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Dsm-5   ت به مردان همجنس گرا روابط بیشتری با جنس مخالف داشته اند و  کرده است. زنان همجنسگرا نسبرا به عنوان یک اختالل حذف    همجنسگرایی
تشخ بعضا  افراد  این  و  نیست  تشخیصی  اختالل  همجنسگرایی  اند.خود  داشته  خود  همجنس  سمت  به  گرایشهایی  بلوغ  از  قبال  میکنند  گزارش  یص هردوجنس 

مجنسگرا و پرکاری غده فوق کلبه در زنان است.و علت روانپویشی ان در حالیکه  ان کمبود اندوژن در مردان ه  ل سازگاری میگیرند.علت زیستیافسردگی و اختال
 فروید ان را یک اختالل روانی نمیداست مربوط به عقده ادیپ است. 

 

 کژکاری های جنسی 
ماه زمان 6جنسی برای تخشیص گذاری به حواقل    الت کژکاریتمام اختالفعالیت جنسی است.  ویژگی اساسی ان عدم پاسخ به تحریک جنسی یا تجربه درد حین

 نیاز دارند. 

 

   در مردان میل جنسی کمبود اختالالت
 میل  بودن  پایین  فروید،  ماه است.در دو انتهایی طیف پیری و جوانی بیشتر شایع است.6فقدان خیالپردازی جنسی یا میل فرد برای فعالیت جنسی حداقل به مدت  

  از   اند،¬شده  تثبیت  رشد   فالیک  مرحله  در   که  مردان   برخی . دانست¬می  ادیپی،   های  تعارض  نشدن   حل   و   جنسی  روانی   رشد   فالیک  مرحله  در  مهار  از   ناشی  را  جنسی

  .نامید دار دندان  مهبل را مفهوم این فروید. شد  خواهند اخته شوند،  نزدیک آن  به اگر که معتقدند  و ترسند¬می زن مهبل
 از  قبلی  خوب  تجارب  جنسی،  فعال   فرد  یک  عنوان  به  خویشتن   پذیرش  توانایی  کافی،  نفس  عزت  زیستی،  سائق:  دارد  بستگی  عامل  چندین  به  جنسی   میل  وجود
 .جنسی شریک با جنسی غیر های زمینه در خوب رابطه و مناسب، جنسی شریک  یک به  دسترسی جنسی، رابطه

 

 انگیختگی /عالقه جنسی در زناناختالل 
تستوسترون،استروژن،پروالکتین و  نمیکنند بلکه اغلب میل را همزمان یا بعد از احساس انگیختگی تجربه میکنند.  سمت برانگیختگی حرکت  زنان لزوما از میل به

 مهبل را کاهش میدهد. شایع ترین علت ان هم اختالفات   اکسی توسین در انگیختگی زنان موثر است و داروهای انتی لولینرژیک و انتی هسیتامین لیز شدگی
 زناشویی است. 

 

 ظاختالل نعو
حداقل در زمانی   مردیکه د رتمام طول عمرش به اختالل معوظی مبتال بوده است هرگز نغوظ کافی برا دخول را نداشت است و مردیکه اختالل نغوظ اکتسابی دارد

ت و طول مدت فعالیت جنسی مرکز، شدر مرد، با توجه به تتشخیص اختالل نعوظ دتوانسته نغوط را حفظ کند. میزان این اختالل با افزایش سن افزایش میابد.  
 20تا    10د در  بیمار گذاشته می شود. اگر تحریک جنسی از نظر تمرکز، شدت یا مدت ناکافی باشد، نباید این تشخیص گذاشته شود. اختالل نعوظی اکتسابی مر

از   بیش  اصلی  است. شکایت  شده  گزارش  مردان  ب  50درصد  که  مردانی  از  درماندرصد  تحت  جنسی  کژکاری  علت  است.   ه  نعوظ(  )عدم  ناتوانی    برای هستند، 
 ماه دوام داشته باشند. 6تشخیص این اختالل حداکثر باید عالئم 

ن در  سال دیده می شود ولی میزان بروز آن با افزایش سن زیاد می شود. میزان آ  35اختالل نعوظی سراسر عمر نادر است و در حدود یک درصد مرد های زیر سن  
در صد مردان مبتال به اختالل    50تا    20در  سالگی ناتوان هستند.    80درصد همه مردان در سن    75ست. آلفرد کینزی گزارش کرد که  درصد ا  8جوانان تقریبا  

تداوم توانایی جنسی    دسترسی به یک شریک جنسی، سابقه فعالیت جنسی مستمر و فقدان بیماری عروقی، بانعوظی یک علت عضوی برای اختالل وجود دارد.  
یک زن را با میل  سنین باال ارتباط دارد. در مردان جوان و میانسال، ناتوانی، معموالً ریشه روانی دارد. به گفته فروید: فرد نمی تواند احساس محبت به  مرد در  

ه آنها را پست تر می پندارند یزش جنسی موفق داشته باشند کجنسی نسبت به او وفق دهد. مرد هایی که چنین احساسات متعارضی دارند، فقط قادرند با زنهایی ام
عتماد، احساس پوتانا(. سایر عواملی که ممکن است در بروز ناتوانی سهیم باشند عبارتند از: فرامن )سوپر ایگو( سختگیر و کیفر دهنده، ناتوانی برای ا  -)عقده مادونا

 سی.  بی کفایتی یا احساس نا مطلوب بودن به عنوان شریک جن

 

 )آنورگاسمی(اختالل ارگاسمی زن 
ریک کلیتوریس و این اختالل، ناتوانی زن در رسیدن به ارگاسم طی خود ارضایی و مقاربت است. )باید در هر دو باشد، نه فقط یکی(. ارگاسم های ناشی از تح

زایش می یابد و این امر به کاهش مهارهای  سال اف  35در سنین باالی    ارگاسم های ناشی از تحریک واژینال از لحاظ فیزیولوژی برابرند. استعداد ارگاسمی زنان
هایی که ازدواج نکرده اند شایع تر است. شیوع کلی اختالل روانی، افزایش تجربه جنسی و یا هر دو نسبت داده شده است. اختالل ارگاسمی سراسر عمر در بین زن

درصد و توارث پذیری در زنانی که با    34ابی به ارگاسم در حین مقاربت  وارث پذیری اشکال در دستیدرصد تخمین زده می شود. ت  30ارگاسمی زن به هر علتی  
میزان دستیابی به ازگاسم با افزایش سن افزایش میابد.این اختالل در زنان مجردی که هرگز ازدواج نکرده اند  درصد است.    45خود ارضایی به ارگاسم نمی رسند  
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زن دخالت دارند، این عوامل عبارتند از: ترس از حاملگی، طرد شدن از سوی شریک جنسی، صدمه به واژن،  ل ارگاسمی شماری در اختالعوامل روانی بیبیشتر است.
 خصومت نسبت به مردان و احساس گناه در مورد تکانه های جنسی.  

 اختالل تاخیر انزال )اختالل ارگاسمی مرد( 
درصد است. بروز اختالل ارگاسمی مرد بسیار کمتر از میزان بروز    5ع اختالل ارگاسمی مرد،  شیودشواری انجم میپذیرد.  در این مورد حتی اگر قادر به انزال باشد به 

اختالل ارگاسمی سراسر عمر در مرد حاکی از اسیب شناسی روانی  این موضع از عوارض جانبی داروهای ضدافسردگی نیز میتواند باشد. انزال زودرس و ناتوانی است. 
 از خانواده ای متعصب و سختگیر برخاسته و رابطه جنسی را امری گناه الود و الت جنسی را چیز کثیفی می پندارد و ممکن  ری است. چنین فردی معموالًعمیق ت

 است به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه تمایالت زنا با محارم داشته باشد.  
ابراز نشده  بازتابی از مشکالت بین فردر یک رابطه مستمر، اختالل ارگاسمی اکتسابی مرد معموالً   دی است. در برخی مردان، ناتوانی در انزال، بازتاب خصومت 

جبری بیشتر دیده می شود. پزشک باید عواملی مانند سن، تازگی شریک جنسی، دفعات و   -نسبت به همسر است. این مسئله در مردهای مبتال به اختالل وسواسی
 گذارند را در نظر بگیرد.  دت مرحله تحریک تاثیر می طول مدت نزدیکی را که بر طول م

 نکته!انزال و ارگاسم معادل یکدیگر نیستند. 

 

 اختالل انزال زودرس  
درصد مردانی که به علت اختالالت جنسی معالجه می شوند،    40تا    35شکایت عمده قریب به  دقیقه یا کمتر بعد از دخول دچار انزال میشود.1در این حالت فرد  

اشکال در کنترل  علت واقعی انزال زودرس مشخص نیست. شگاهی دارند بیشتر گزارش می شود.زودرس در بین مردانی که تحصیالت دانانزال زودرس است.  انزال
ی باشد.  ترس ناخودآگاه در مورد مهبل باشد. همچنین ممکن است حاصل شرطی شدن منفی فرهنگانزال ممکن است مربوط به اضطراب نسبت به رابطه جنسی،  

انزدر روابط م این اختالل می شود. زمینه رشد و روان پویایی  ازدواج پر استرس سبب تشدید  انزال زودرس دارد و یک  تاثیر زیادی در  ال  ستمر، شریک جنسی 
 . موثرترین درمان دارویی برای اختالالت کژکاری جنسی مروبط به درمان انزال زودرس استزودرس و ناتوانی جنسی مشابه است.  

 

 سی اختالالت درد جن

 )دیس پارونیا( اختالل مقاربت دردناک 
اغلب همرا بوده و   ارتباط  با واژینیسم در  تر از مردان است و  این اختالل در زنان بسیار شایع  بروز مقاربت دردناک، معلوم نیست.  با آن دیده می شود.  میزان  ه 

 ناشایعی است و معموالً مربوط به یک اختالل عضوی می باشد.   مقاربت دردناک در مردها نیز ممکن است دیده شود ولی پدیده
رت است از انقباض  اگر درد علل عضوی داشته باشد یا فقط در اثر واژینیسم یا فقدان لیز شدن روی دهد، تشخیص مقاربت دردناک گذاشته نمی شود. واژینیسم عبا

ن است و در زنان تحصیل  و نزدیکی می شود. شیوع واژینیسم کمتر از اختالل ارگاسمی ز  غیرارادی عضالت ثلث خارجی مهبل که مانع دخول الت تناسلی مرد
نامطلوب و کرده و طبقات باال دیده می شود. دالیل واژینیسم ممکن است تجاوز به عنف، تعارضات روانی جنسی، بزرگ شدن در محیط خشک و مذهبی، روابط  

 سوء استفاده عاطفی شریک جنسی باشد. 

 

 ی جنسی معین اهکژکاری

میزان بروز این اختالل معلوم نیست اما در مردان شایعتر از در خالل مرحله فرونشینی رخ میدهد.  (:postcoital dysphoriaمالل پس از مقاربت )

این اختالل مربوط می استفاده می شود. علل  بینش مدار  از روان درمانی  برای درمان آن  بهزنان است.  به نگرش مرد نسبت  به طور کلی    شود  و  رابطه جنسی 
 درمان ان رواندرمانی بیشنگراست. ها، ترس از ایدز.ص، روابط ممنوع یا با فاحشهشریک جنسی به طور اخ

(، زوج هرگز رابطه جنسی نداشته اند. مدت مشکل تاثیر چندانی روی پیش اگهی یا  unconsummated marriageازدواج به وصال نرسیده )

مهارهای جنسی که از سوی والدین و جامعه تحمیل می شود، مشکالت ادیپی، ناپختگی   علل ازدواج به وصال نرسیده: فقدان آموزش جنسی، عاقبت اختالل ندارد.  
ا  و میل جنسی ردر هر دو والد، وابستگی شدید به خانواده اولیه و مشکالتی در همانندسازی جنسی، تعصب مذهبی همراه با کنترل شدید رشد جنسی و اجتماعی  

 برابر گناه و ناپاک دانستن. 

روابط و ماجراهای جنسی متعدد و پرکار برای پوشاندن احساس حقارت یا تکانه های ناخودآگاه همجنس گرایی. این    (:Don juanismدون ژوآنیسم )

معنای آن است    دیده می شود. تشخیص دوگانه بههمراه با اختالل روانی دیگری  ( یا اعتیاد جنسی نیز نامیده می شود.  satyriasisاختالل گاهی ساتیریازیس )
اختالالت مصرف  که بیماری روانی و اعتیاد مزبور دو اختالل مجزا محسوب می شود و یکی از آنها سبب دیگری نشده است. همبستگی زیادی بین اعتیاد جنسی و  
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اختالل شخصیت ضداجتماعی و مرزی نیز شایع کن است وجود داشته باشد و دو عمده ای مانند اسکیزوفرنی مم  مواد وجود دارد. همراه اعتیاد جنسی، اختالل روانی 
 است و مسیر نهایی اعتیاد جنسی می تواند، اینها باشد.  

 .است   مربوط سکس  زمان و دفعات به  که:زوج به مربوط مشکالت

 .شود رد دیبا یانگار ختیبدر  اختالل موارد نیا در: بدن یذهن ری تصو به مربوط مسائل

 اعمال  شتریب.کنند  کنترل  را  خود  یجنس  یها  تکانه   توانندینم  یجنس  نیمعتاد.  است  نرفته  بکار  اصطالحات  نیاDSM-5  در  :یجنس   وسواس  و  ی جنس  دایاعت

که فقط به علت تکسین فرد در اختالل تناسلی پایدار نه برای لذت بلفرق این نوع با اختالل تناسلی پایدار این است که .شودیم  منجر ارگاسنم به تینها در افراد نیا
 ضایی یا سکس میزند. عالئم خود دست به هودرا

این افراد، اغلب اختالل ارگاسمی زن را دارند. زن مبتال اغلب ترس شدیدی در مورد از دست دادن عشق دارد و    (:nymphomaniaحشری بودن زنان )

 های جنسی اش را(. این اختالل نوعی از اعتیاد جنسی است.    می کوشد با اعمال خود نیاز های وابستگی خود را ارضاء کند )و نه تکانه
 

 درمان 
اس اس ار ای به دلیل کاهش میل جنسی موثر رفتاری و درمان زناشویی است. و برای اعتیاد جنسی دارهای ضدافسردگی  -ناختیرواندرمانی بینشگرا،حمایتی،ش

 است. 
 

 اختالالت پارافیلیك 
انگیختگی و ارگاسم ضرورت دارند.این  فاصله دارند اما در برخی افراد برای دستیابی  به    هستند که از رفتارهای جنسی بهنجارپارافیلیا تعمال یا محرکهای جنسی  

شته باشد تشخیص  افراد به محرک ها جنسی بهنجار نمیتوانند پاسخ دهند وت زمانیکه فرد دست به عمل نزده باشد ویا توانایی پاسخ به مرحکهای بهنجار را دا
قرار دارد این فتارها ممکن است سبب تخفیف اضطراب و یا تثبیت    رافیلیک دریافت نمیکند.رفتارهای پارافیلیک اغلب در خدمت سایر کارکردهای روانی حیاتی پا

 هویت شوند و یا با پرخاشگری پیوند یابند.
 

 همه گیر شناسی 
مشا مردان  در  میکند.اغلب  مبتال  را  جکعیت  از  کوچکی  درصد  از  پارافیلیا  بیش  در  میشود  از  50هده  قبل  اختالل  پارافیلیک  افرا  شده  سال  18درصد  شروع  گی 

سالگی به اوج میرسد و بعد کاهش میابد.از لحاظ    25تا  15نوع اختالل پارافیلیک مبتال هستند.این رفتارها بین    5تا  3ماران مبتال غالبا به شکل همزمان به  است.بی
 خواهی کمترین خطر را دارد.قانونی پدوفیلی بیشتری خطر و یادگار

 ماه است.6مدت زمان الزم برای دوام عالئم جهت تشخیص گذاری حداقل  

 

 عورت نمایی  
درصد موارد افراد مردانی هستند که الت خود را به دیگران  100تحریک جنسی با پیش بینی نمایشگری وارگاسم یا خودراضایی ضمن یا بعد عمل انجام میشود.در  

 ینحالت افراد به طور ناخوداگاه احساس اختگی میکنند. ر ا. دنشان میدهند

 

 یادگار خواهی
اختگی وجود    نوجوانی اغاز میشود و فرد با شی یا عضو خاصی از بدن)که عضو جنسی نیست مثل انگشت پا(تحریک میشود.در این افراد نیز ترس ناخوداگاه ازدر  

 دارد.

 

 مالش دوستی 
زنا به  تناسلی مردانه  الت  ا مالیدن  ارگاسم  برای کسب  لباس  از روی  و  ن  منفعل  نهایت  افراد بی  است.ابراز  ست.این  انان  ارضای  راه  تنها  مالش  و  منزوی هستند 

 پرخاشگری در این نوع پارافیلیا به راحتیی مشخص است. 

 

 بچه بازی
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بیماران حداقل  6سال در کی دوره حداقل  13میل  شدید جنسی  به کودکان زیر   از قربانی بزرگتراندلین گرایش  5دارند و دست کم  سال سن  16ماهه.این  سال 
 ختران،پسران یا هردوجنس باشد. میتواند به د

 

 

 ازار خواهی جنسی
 فروید معتقد است ناشی از برگرداندن خشم تخریبی به سوی خود است.خفگی اتواروتیک نوعی از این طبقه است. و در مردان شایع تر است. 

 ل جنسی ندارد.دن رنج انسانهاست و تخیل وعمازارخواهی اخاالقی میل به دی
 

 ازار گری  
 ند.سالگیست و مبتالیان مردان هستند.بسیاری از مبتالیاین اختالل اسکیزوفرنی نهفته دارند. قاتلین شهوانی دچار اختالل هویت تجزیه ای هست 18قبل شروع ان 

 

 گری جنسی)اسکوپوفیلیا(اتماش 
 خودراضایی تا ارگاسم رخ میدهد. من دید زدن یا بعدش رخ میدهد وبیشت در مردان است که ضنخستین تماشاگری معموال در کودکی 

 

 مبدل پوشی 
 در دو نوع زیر است: 

 وقتی بیمار منسوجات  یا اجناس تحریک جنسی میشود. توام با یادگاری خواهی:
 چار تحریک جنسی میوشد. در صورتیکه فرد با افکار یا تصور خود به عنوان یک زن د توام با خود زن پنداری:

 اوایل نوجوانی شروع میشود.این اختالل در کودکی یا 

 

  نامعین جنسی انحرافات
  کننده   تلفن  فرد  جنسی  شریک خبر،  بی و  ناخواسته  که  فردی  به  تلفن  پشت  وقیحانه  کلمات  ابراز  از  است  عبارت  تلفنی  درایی  هرزه:  کامپیوتری  و  تلفنی:  درایی  هرزه

  .کند صحبت اش جنسی های فعالیت مورد در دارد می وا  را فرد و است  شده

  روانپریشی   تشخیص  خواهی  مرده  موارد  تمام  در  که  است   معتقد  ابینگ   –  کراف  فون  ریچارد.  است  جسد  از  جنسی  اقناع  مورد  در  فکری  وسواس  نوع:  خواهی  مرده

  .است تایید قابل

 و   لیسی  فرج:  مانند.  گیرد  می  نادیده  را  دیگر  های  قسمت  همه  و  کند  می  متمرکز  بدن  از   قسمت  یک  بر  را  جنسیش  فعالیت   بیمار  خواهی،   عضو  در:  خواهی  عضو

  .است  شده نامیده  نیز گرایی  دهان اختالل، این. لیسی مقعد و( مرد الت با دهانی تماس)  لیسی قضیب

  رابطه  ممنوعیت  مورد  در  خشکی  اعتقادات  که  است  صادق  جهان  از  مناطقی  در.  است  نادر  ای  پدیده  واقعی  انحراف  یک  صورت  به  خواهی  حیوان:  خواهی  حیوان

  .دارد وجود اجباری جداسازی که هایی موقعیت در یا دارد وجود ازدواج از پیش جنسی

 .برد یم جنسی لذت( خواری مدفوع) مدفوع خوردن یا و بالعکس یا جنسی شریک روی کردن مدفوع از شخص خواهی، مدفوع در:خواهی تنقیه  و خواهی مدفوع

  جنسی   روانی  رشد   مقعدی  مرحله  در  تثبیت  به  مربوط  جنسی  انحرافات  این.  اورد  می  زبان  بر  ای  وقیحانه  کلمات  وسواسی  صورتی  به  شخص  آن  در  که :  دهنی  بد 

  .است

 .برد می جنسی لذت بالعکس یا و جنسی شریک روی ادرارکردن از  شخص:   ادرارخواهی

 

 سیر و پیش اگهی 
 نوجوانی شروع میشود. پیش اگهی بد،شروع زودرس،نبود احساس شرم ،دفعات باالی اعمال پارافیلیک است.عموما در  اختالالت پارافیلیک

ی های وجود فقط یک نوع پارافیلیا،هوش طبیعی،عدم سومصرف مواد،فقدان خصوصیات شخصیت ضداجتماعی،وجود دلبستگی در بزرگسالی از عوامل و پیش اگه 
 مطلوب است. 

  رفتاری و بینشگراست. -د،کنترل خارجی،کاهش سایق های جنسی،درمان اختالال به شکب همزمان)مثل افسردگی(،درمان شناختیارمودرمان این 
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 )نارضایتی( جنسیتی  مالل: نوزدهم فصل
 

 مطرح شد.  5اصطالح نارضایتی جنسی نخستین بار در دی اس ام 

sex    وsexual   شاخص )کهبه  دارند  اشاره  زن  و  مرد  زیستی  می  های  درک  مثل  تولید  توانایی  زمینه  مدر  کروموزومشوند(،  با  رابطه  در  جنسی،  ثال  غده  ها، 
ز هنجار و/  های انحرافات جسمانی فطری دستگاه تولید مثل اهای تناسلی غیرمبهم درونی و بیرونی. اختالالت رشد جنسی، به بیماریو اندام   یهای جنسهورمون

سازی در فردی اشاره دارد که براساس  های زنانه به استفاده از هورمون  درمانی جنس مخالفرد و زن اشاره دارد. هورمون های زیستی میا اختالفات بین شاخص 
 د، زن تعیین شده است.  سازی در فردی که هنگام تولهای مردانه شده یا استفاده از هورمونهای زیستی سنتی، هنگام تولد، مرد تعیینشاخص

های زیستی جنسی متناقض یا مبهم )یعنی »دوجنسی«(، نقش  ن به این نکته ایجاد شد که در افراد دارای شاخص طالح جنسیت، با پی بردنیاز به معرفی کردن اص
، برخی  بینی کرد و بعداها پیشدانست یا از این شاخص های زیستی مرتبط  توان به صورت کامل با شاخص واقعی در جامعه و / یا هویت به عنوان مرد یا زن را نمی 

دهند. بنابراین، از جنسیت برای اشاره به نقش واقعی عمومی های زیستی کالسیک خود پرورش میغایر با مجموعه شاخصافراد، هویتی را به عنوان زن یا مرد م
نگر اجتماعی،  های سازهرخی از نظریه ر، مرد یا زن، استفاده شده است، اما برخالف ب)که معموال به صورت قانونی تشخیص داده شده است( به عنوان پسر یا دخت

اند. تعیین جنسیت به تعیین اولیه به عنوان  شناختی در رشد جنسیت، در نظر گرفته شده کننده، در تعامل با عوامل اجتماعی و روانستی به صورت مشارکتعوامل زی
ها یا رفتارهای جسمانی ی به ویژگی آورد. نامتعارفی جنسیتادرزادی« را به بار می دهد و بنابراین، »جنسیت مهنگام تولد روی می   مرد یا زن اشاره دارد. این معموال

جنسیتی    شده یکسان در جامعه و دوره تاریخی خاص، متعارف نیستند )به مفهوم آماری(؛ در مورد رفتار، ناهمخوانیاشاره دارد که برای افراد دارای جنسیت تعیین
ای از هویت اجتماعی است و به  ( اشاره دارد. هویت جنسیتی طبقهسیت مجدد به تغییر جنسیت رسمی )و معموال مجازاصطالح توصیفی جایگزین است. تعیین جن

به نارضایتی عاطفی / شناختی فرد از  ای غیر از مرد یا زن اشاره دارد. مالل جنسیتی اصطالح توصیفی کلی است که شناسایی فرد به عنوان مرد، زن یا گاهی طبقه 
تعی تجنسیت  طبقه  عنوان  به  وقتی  ولی  دارد،  اشاره  شده  میین  قرار  استفاده  مورد  به صورت مشخصشخیصی  میگیرد،  تعریف  طیف  تر  به  جنسیتی  بین  شود. 

یر جنسیت به فردی  نسیت مادرزادی آنها تفاوت دارد. تمایل به تغیکنند که با جای از افراد اشاره دارد که به طور موقت یا دائم با جنسیتی همانندسازی میگسترده
اجتماعی از مرد به زن یا زن به مرد است یا اقدام به آن کرده است، که در شماری از موارد، اما نه همه آنها، تغییر جسمانی به وسیله  اشاره دارد که جویای تغییر  

ر تطابق جنسیتی برای افراد تراجنسی عمل مل جراحی دبیشترین ع شود.تعیین جنسیت مجدد( را شامل میدرمانی جنس مخالف و جراحی تناسلی )جراحی هورمون
 ست. جراحی قفسه سینه است و درمان دیگری هورمون تراپی است.اثر تسترون مردانه بر حنجره زنان دائمی است در نتیجه تغییر صدا بسیار دشوا را 

باشد. گرچه همه افراد    یا ابراز شده فرد و جنسیت تعیین شده او همراهممکن است با ناهمخوانی بین جنسیت تجربه شده    مالل جنسیتی به ناراحتی اشاره دارد که
ها و/ یا جراحی موجود نباشند، شماری از آنها احساس های جسمانی مطلوب به وسیله هورمون کنند، اما اگر مداخله در نتیجه این ناهمخوانی احساس ناراحتی نمی 

تر است و بر مالل به عنوان مشکل بالینی، نه هویت به خودی  توصیفی  DSM-IVهویت جنسیتی قبلی  کنند. اصطالح کنونی از اصطالح اختالل  حتی می نارا
 خود، تمرکز دارد.  

 دگرجنس پندار:افرادیکه میخواهند بدن جنس مخالف را داشته باشند 
Genderqueerار گرفته اند و متعلق به هیچ جنسی هم نیستند.:افرادیکه احساس میکنند بین جنسیت ها قر 

 تراجنسی:همانندسازی با جنسیت مقابل 
دل پوش در این مبدل پوشی:افرادیکه لباس هایی میپوشند که به طور سنتی مربوط به جنس مخالف است فرق این نوع از نارضایتی جنسی با افراد پارافیلیک مب

ر افراد  ند و همانند سازی با جنس مقال ندارند در حالیکه دمبدل پوشی برای تحریک جنسی از جنسیت خود راضی هستاست که افراد پارافلیک جدای از عمل  
 تراجنسی مبدل پوش پوشیدن لباس جنس مقالب برا کسب لذت یا تحریک جنسی نیست.

 

 همه گیر شناسی و سبب شناسی
سالگی نیز وجود داشته است. و در  3نشان قلب از  اما والدین اذعان دارند فتارهای جنس مقابل فرزندااکثر کودکان مبتال در سنین اولیه مدرسه ارجاع داده میشوند  

ی از افرادی که در ان شایعتر است لیکن در نوجوانی شیوع ان بین دختران و پسران برابر میشود و سپس در بزرگسالی نیز مجددا بین مردان بیشتر میشود. بسیارپسر
بزرگسالی تراجنسی نشوند در کودکی مسئله ای نداشتند و بسیاری از کودکبزرگسالی تراجنسی می میشوند. در جمعیت تراجنسی ان دچار نارضایتی جنسی نیز در 

 تغییرات کوروموزمی ناشایع است.استروئید در افراد بالغ بر رفتارجنسی تاثیر دارد نه رضایت جنسی.
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 مالل جنسیتی  

 مالل جنسیتی در کودکان 

 های تشخیصی  مالک
A شود )یکی از  کم شش مورد زیر آشکار میماه که با دست   6به مدت    / ابراز شده و جنسیت تعیین شده، حداقل  . ناهمخوانی محسوس بین جنسیت تجربه شده

 باشد(:  A1آنها باید مالک 
 گری متفاوت یا جنسیت تعیین شده فرد(. . میل شدید به جنس دیگر بودن یا اصرار بر اینکه فرد از جنس دیگر است )یا جنسیت دی1
شده(، ترجیح دادن شدید کننده؛ یا در دخترها )جنسیت تعیینادن شدید پوشاک جنس مخالف یا آرایش زنانه تحریکشده(، ترجیح دتعیین. در پسرها )جنسیت  2

 پوشیدن فقط لباس معمول پسرانه و مقاومت زیاد در برابر پوشیدن لباس معمول دخترانه.
 ا بازی خیالی.های جنس مخالف در بازی وانمودسازی یترجیح دادن شدید نقش  .3
 پردازد.دهد یا به آنها میهایی که جنس دیگر به صورت قالبی مورد استفاده قرار میها، یا فعالیتها، بازیبازی. ترجیح دادن شدید اسباب 4
 های جنس دیگر. . ترجیح دادن شدید همبازی5
یا در دخترها )جنسیت    های معمول پسرانه و اجتناب شدید از بازی جنگ و دعوا؛الیتها و فعها، بازیبازیشده(، رد کردن شدید اسبابیت تعیین. در پسرها )جنس6

 های معمول دخترانه. ها و فعالیتها، بازیبازیشده(، رد کردن شدید اسبابتعیین
 . انزجار شدید از آناتومی جنسی خویش.7
 ده فرد همخوان باشد. های جنسی اولیه و/ یا ثانوی که با جنسیت تجربه شبه ویژگی . میل شدید 8

 

 1اختالالت هویت جنسی 
ومیک( فرد هویت جنسی یک حالت روانشناختی است که نمایانگر احساس فرد از مذکر یا مونث بودن خود می باشد و در حالت طبیعی با جنسیت تشریحی )آنات

هویت جنسی  نقش جنسی مخالف است. مولفه عاطفی اختالالت  منطبق است. ویژگی مشترک اختالالت هویت جنسی، ترجیح قوی و مداوم برای اتخاذ وضعیت و  
میل به اینکه به    را معموالً مالل جنسیتی می نامند که به این شکل قابل تعریف است: نارضایتی از جنسیت زیستی، تمایل به برخورداری از بدن جنس مخالف، و 

ارزیابی بالینی ارجاع می شوند. اما    الل هویت جنسی در سال های اولیه مدرسه برایعنوان فردی از جنس مخالف به وی نگریسته شود. اکثر کودکان دچار اخت
 سالگی اشکار شده است.    3والدین معموالً اظهار می دارند رفتار های جنس مقابل فرزندشان قبل از 

 

 همه گیر شناسی 
گساالن متعلق به اروپا  نس پنداری در بزراختالل هویت جنسی یا دگر جبه یک بوده است. میزان    4  –  5در میان کودکان ارجاع شده، نسبت پسران به دختران  

برابر بیماران مونث گزارش شده است. تقریبا هیچ    5تا    3است. )یک، سی هزارم در مردان و یک، صد هزارم در زنان( در اکثر مراکز بالینی نسبت بیماران مذکر  
تر براورد های شیوع متکی بر تعداد افرادی است که ان، نوجوانان و بزرگساالن در دست نیست. بیشاطالعی در مورد شیوع اختالالت هویت جنسی در بین کودک 

 طالب جراحی برای تغییر جنسیت هستند.

 

 سیر و پیش آگهی  
ال های اولیه مدرسه )حدود  سالگی شروع شده و تعارض با همساالن در س  4سیر اختالل می تواند پیوسته و نوسان دار باشد. این اختالل در پسر ها قبل از سن  

می گذارند. در هر دو جنس، یک سوم   نه را تا سن نوجوانی کنارسالگی( اغاز می شود. سن شروع در دخترها نیز پایین است، اما اکثر آنها رفتار های مردا 8یا  7سن 
 گرایی در دخترهای مبتال کمتر از پسرهاست. تا دو سوم تمام موارد ممکن است همجنس گرا شوند، هر چند به دالیل نا معلوم گرایش همجنس 

حال حاضر شواهد قانع کننده ای وجود ندارد اختالالت هویت جنسی در مردانی که به زنان کشش جنسی دارند، سیری پیش رونده تر و شروعی تدریجی دارند. در  
بر روی گرایش جنسی بعدی فرد موثر است. با این حال این مداخالت  که نشان دهد مداخالت روانپزشکی یا روانشناختی در کودکان دچار اختالل هویت جنسی  

 ممکن است بر دگرجنس پنداری موثر باشد.  

 

 

 

 
 وجود داشت، و صرفا به منظور آگاهی بیشتر دانشجو در اینجا آورده شده است.  TR-IV-DSMاین طبقه بندی در   1
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 سبب شناسی
یشتر حاصل حوادث پس از تولد است تا سازمان دهی هورمونی پیش از تولد. هویت جنسی تحت تاثیر تعامل مزاج کودک و  نرینگی، مادینگی و هویت جنسی ب

 ژگی های والدین است. نگرش ها و وی
نسبت به والد مخالف فروید معتقد بود که مشکالت هویت جنسی ناشی از تعارضاتی است که کودک در مثلث ادیپی تجربه می کند. هرچیزی که در محبت کودک  

با والد همجنس تداخل کند در پیدایش هویت جنسی طبیعی، دخالت می کند. کیفیت روابط مادر ک در نخستین سال های زندگی در کود   -و هماهنگ سازی 
افتخار کنند. مواجه شدن با این پیام که آنها به جنسیت خود  برقراری هویت جنسی فوق العاده ای دارد. مثالً کودک را از هویت جنسی خود، اگاه کرده و سبب شود  

 اگر هویت جنس مقابل را داشتند، از ارزش بیشتری برخوردار بودند برای کودک مخرب است. 

 

 درمان 
  جنسیت  درمان اختالل هویت جنسی در کودکان به میزان زیادی معطوف به پرورش مهارت های اجتماعی و احساس راحتی در نقش جنسی مورد انتظار بر حسب

 زیستی فرد است. درمورد اختالل هویت جنسی کودکان هیچ روش درمان دارویی یا هورمونی شناسایی نشده است.  
رضی همجنس خواهی را گوش زد کرد. هدف مداخالت خانوادگی تامین ثبات خانواده و فراهم کردن محیطی حمایتگر نواده آنها جنبه غیر مباید به نوجوانان و خا 
 برای نوجوان است.  

، تغییر جنسیت ممکن هیچ دارویی فی نفسه در کاهش تمایل به تغییر جنسیت موثر نبوده است. در مواردی که مالل جنسیتی بیمار شدید و غیر قابل عالج است
 ایی وجود دارد.  است بهترین راه حل باشد. در مورد ظرفیت انگیختگی جنسی در بیماران پس از عمل جراحی ابهامات و اختالف نظره

 

 (intersex conditionsختالالت دو جنسیتی )ا

 جنس مقابل دارند.   شامل انواعی از سندرم است که در آنها افراد جنبه های تشریحی و فیزیولوژیک بارزی از

و فقط الت مردانه دارند(. این اختالل قبال سندرم ادرنوژنیتال نامیده می شد. یک    xx)اینها در اصل زن هستند ؛    هیپرپالزی مردانه ساز مادرزادی ادرنال:

ندروژن های فوق کلیوی و نرینه سازی جنین مونث می نقص انزیمی در تولید کورتیزول فوق کلیوی که از دوران جنینی اغاز می شود، منجر به تولید بیش از حد ا
 دانه، از سایر لحاظ شبیه زنان طبیعی هستند. شود. این بیماران به غیر الت تناسلی مر

زتاب روش  ، باپشت این الت تناسلی خارجی رحم و مهبل پنهان شده است. یا شاید به جای الت تناسلی مردانه، فقط کلیتوریس بزرگ دارند. هویت جنسی حاصله 
گرایی یا دو جنس گرایی در دوران بزرگسالی این افراد باالتر از سایر افراد    های تربیتی است اما اندروژن ها ممکن است به تعیین رفتار کمک کنند. میزان همجنس 

 است.        

( نامیده می شد. سلول های نسوج قادر به   testicular feminization: این سندرم قبال سندرم تانیث بیضه ای )سندرم عدم حساسیت به آندروژن

، بیضه های نهفته دارند، صفات ثانویه ی بلوغ، زنانه هستند ؛ خود را معموالً زن می پندارند و در بدو تولد، دختر به  استفاده از تستوسترون و سایر اندروژن ها نیستند

 ، و فقط الت زنانه دارند(  xyهستند، نظر می رسند و مانند دختر ها پرورش می یابند. )اینها در اصل مرد 

است. کودکان مبتال دستگاه تناسلی مونث دارند، کوتاه قد هستند   Xسی وجود ندارد و کاریوتیپ جنسی  در سندرم ترنر یکی از کوروموزوم های جنسندرم ترنر:  

فراد به دلیل عملکرد معیوب تخمدان ها، برای دستیابی به صفات ثانویه و احتماال ناهنجاری هایی نظیر قفسه ی سینه ی سپر مانند و گردن پرده دار دارند. این ا
 استروژن دارند. هویت جنسی مبتالیان مونث است.  جنسی نیاز یه تجویز 

د. در دوره  است. این بیماران در بدو تولد مذکر به نظر می رسن  XXYاضافی وجود دارد و کاریوتیپ فرد    Xدر این سندرم یک کروموزوم    سندرم کالین فلتر:

)ژنیکوماستی( بروز کند. بیضه ها کوچکند  و معموالً قادر به تولید اسپرم نیستند. این افراد بلند قد بوده و قامت خواجه نوجوانی ممکن است بزرگی مفرط پستان ها  
 ت جنسی در این افراد باالتر از جمعیت عمومی است.  وار دارند.گزارش ها حاکی است که میزان اختالل هوی

: در کمبود ان، یک نقص انزیمی، مانع از تبدیل تستوسترون به دی هیدرو تستوسترون م شود ؛ این تبدیل انزیمی برای نرینه سازی  ردوکتاز  –الفا    –  5کمبود  

 ظر می رسد.  دستگاه تناسلی جنین ضروری است. در هنگام تولد، نوزاد مبتال، دختر به ن 

د می شوند. در دو جنسی کاذب مذکر، بیضه ها وجود دارند ولی رشد نکرده اند. دوجنسی واقعی تالل با ابهام تناسلی متول: نوزادان مبتال به این اخدوجنسی کاذب

تناسلی در بدو تولد، هویت جنسی را   عبارت است از وجود همزمان بیضه و تخمدان در یک شخص که اختالل نادری است. انتساب جنسیت بسته به ظاهر الت

است و شایعترین علت آن سندرم ادرنوژنیتال است. اگر    XXسلی خارجی در شخصی که  دوجنسی کاذب مونث عبارت است از مردانه شدن الت تناتعیین می کند.  
عدم  سالگی انجام می شود. تصمیم گیری در مورد انجام یا    3والدین خواهان عمل جراحی برای طبیعی شدن ظاهر اعضای تناسلی باشند، عموما این عمل قبل از  

 سیت کودک، به عهده والدین است.     انجام جراحی در موارد دو جنسیتی برای تعیین جن
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 اختالل مبدل پوشی  
مبتال به آن ترانس وستیت نامیده می ( نامیده می شود و افراد  Transvestismمبدل پوشی )یعنی پوشیدن لباس های جنس مقابل( معموالً ترانس وستیسم ) 

مبدل پوشی اگر موقتی و وابسته به استرس باشد یک اختالل هویت جنسی   DSMبیش از یک قطعه لباس جنس مخالف مطرح است. در  شوند. در اینجا پوشیدن
بیمار را هم تخفیف می دهد. مبدل پوشی محسوب می شود. مبدل پوشی وابسته به استرس گاهی ممکن است سبب تحریک جنسی شود ولی تنش و اضطراب  

 .  ت جنسی مانند آزارگری یا ازارخواهی و بچه بازی همراه باشدممکن است با انحرافا
صفات جنس    مبدل پوشی از این لحاظ با دگرجنس پنداری تفاوت دارد که مبدل پوش ها اشتغال ذهنی مداوم با خالصی از صفات جنسی ثانویه و اولیه و کسب

 ارند. این اختالل در بین مقلدین زنها شایع تر هست.  مقابل ند
 رویکرد تلفیقی، یعنی استفاده همزمان از روان درمانی و دارو درمانی اغلب در درمان مبدل پوشی مفید واقع می شود.  : یک درمان
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 اختالالت کنترل تکانه  : دهمنوزفصل 
 

تکانه و سلوک، اختالالتی را شامل می را در زمینه خویشتنداری هیجاناختالالت اخاللگر، کنترل  شوند. در حالی که  ات و رفتارها شامل میشوند که مشکالتی 
فصل از این نظر منحصر به    ممکن است مشکالتی را نیز در زمینه تنظیم هیجانی و/ یا رفتاری دربرداشته باشند، اما اختالالت این  DSM-5اختالالت دیگر در  

ند )مثل پرخاشگری، تخریب اموال( و / یا فرد را در تعارض مهم با کنشوند که حقوق دیگران را نقض می فرد هستند که این مشکالت در رفتارهایی آشکار می
توانند در اختالالت این فصل و در بین افراد تارها میهای اساسی مشکالت در خویشتنداری هیجانات و رف د. علتدههنجارهای اجتماعی یا صاحبان قدرت قرار می

اختالل  3ت که دواختالل سلوک و نافرمانی مقابله ای مربوط به دوران کودکی است   طبقه اس  5دی  این طبقه بن  درون طبقه تشخیصی خاص بسیار متفاوت باشند.
 جنون دزدی، اتس افروزی وانفجاری متناوب مختص بزرگسالیست.

ت، تأکید نسبی بر مشکالت در دو  شوند، اما منبع تغییر در بین این اختالالتالالت این فصل مشکالتی را در زمینه تنظیم هیجانی و رفتاری شامل می گرچه تمام اخ
کنند یا ان را نقض می اند و حقوق دیگر مرکز دارند که به طرز بدی کنترل شده های اختالل سلوک عمدتا بر رفتارهایی تنوع خویشتنداری است. برای مثال، مالک
توانند نتیجه هیجاناتی مثل خشم باشند که به طرز بدی کنترل  ی های رفتاری )مثل پرخاشگری( مکنند. تعدادی از نشانه از هنجارهای اجتماعی عمده تخلف می

زای فردی یا تحریک دیگر یا با عوامل استرس های خشم که با تحریک میانطغیان نفجاری متناوب عمدتا بر  های اختالل ا، مالکطیف  اند. در انتهای دیگرشده
ها به طور  انی از نظر تأثیر، بین این دو اختالل قرار دارد، که به موجب آن، مالکنافرم  و   بازیجل  اختالل.  دارند  تمرکز  هستند  تناسببی   دیگر  اجتماعی  –روانی  

هایی هستند که کمتر  آفروزی بیمارگون و دزدی بیمارگون تشخیصاند. آتش ارها )جنجالی و سرپیچی( توزیع شده مساوی بین هیجانات )خشم و تحریک( و رفت
دهند. افروزی و دزدی( که تنش درونی را کاهش میشوند )آتشا کنترل نامناسب تکانه در ارتباط با رفتارهای خاص مشخص میگیرند و بمورد استفاده قرار می 

اخاللگر،   طبقه اختالل  دیگر،  مشخص  سلوک  و  تکانه،  نشانهکنترل  آنها  در  که  اختالالتی  برای  است  یا  ای  نافرمانی،  و  لجبازی  اختالل  سلوک،  اختالل  های 
کند، هرچند یک از اختالالت این فصل برآورده نمیها، آستانه تشخیصی را برای هیچ اخاللگر، کنترل تکانه، و سلوک دیگر وجود دارند، ولی تعداد نشانه   اختالالت

با انتظار اگاهانه لذت همراه است    اساس تنش قبل عمل در اختالالت کنترل تکانه گاهی ها وجود دارد.مالحظه بالینی در ارتباط با نشانه که شواهدی از اختالل قابل 
یف از اختالالت به طور دقیق مشخص نیست.و  ل برای فرد احساس ناراحتی و پشیمانی دارد)برخالف اختالل شخصیت ضداجتماعی(. علت این طولی بعد از عم

 نترل تکانه: وجه مشترکتمام اختالالت این طیف کاهش تنش از طریق عمل روی محیط است. نظریات در باب اختالالت ک
 اتوفینکل:این اعمال روشی برای کاهش استرس و افسردگی است. 

 کوهات:این اعمال به جهت احساس ناقص از خویشتن است. 
 وینیکات : سبب شناسی این اختالالت به رابطه با ابژه مادر برمیگردد. 

چند که درجه نسبی برتری مرد ممکن است در بین اختالالت و در هر اختالل،  اختالالت اخاللگر، کنترل تکانه، و سلوک در مردان بیشتر از زنان شایع هستند، هر
شوند. در واقع، پدیدار شدن اختالل سلوک یا اختالل  بار در کودکی یا نوجوانی شروع می ر این فصل اولینمختلف تفاوت داشته باشد. اختالالت موجود د  در سنین

اولین برای  نافرمانی  و  بزرگسالیلجبازی  قبال بار در  اختالل سلوک  موارد  اغلب  زیرا  دارد،  رابطه رشدی وجود  نافرمانی  و  لجبازی  اختالل  بین  است.  نادر  بسیار   ،
اختالمالک برآورده کردههای  را  نافرمانی  و  لجبازی  پدیدار می ل  نوجوانی  از  اختالل سلوک قبل  از مواردی که  اغلب اند، حداقل در آن دسته  این حال،  با  شود. 

در نهایت در معرض   شوند. به عالوه، کودکان مبتال به اختالل لجبازی و نافرمانیال به اختالل لجبازی و نافرمانی سرانجام دچار اختالل سلوک نمیکودکان مبت
 خطر مبتال شدن به مشکالت دیگر غیر از اختالل سلوک، از جمله اختالالت اضطرابی و افسردگی، قرار دارند. 

عادی رشد   ای در افرادی که به طورتوانند تا اندازه کنند، رفتارهایی هستند که میانه، و سلوک را توصیف میختالالت اخاللگر، کنترل تکهایی که اتعدادی از نشانه 
های  ها در موقعیتآنکنند روی دهند. بنابراین، اهمیت دارد که هنگام مشخص کردن اینکه آیا این رفتارها نشانه اختالل هستند، فراوانی، تداوم، فراگیر بودن  می

 ود.مختلف، و اختالل مرتبط با آنها متناسب با آنچه برای سن، جنسیت، و فرهنگ فرد بهنجار است، در نظر گرفته ش 
برونی  با طیف  تکانه، و سلوک  اخاللگر، کنترل  بازداریاختالالت  نام  به  ابعاد شخصیت  با  ارتباط  در  رایج  میزان  کردن  به  و  بازداری  )برعکس(  و  با زدایی  کمتر، 

مانی مکرر آنها را با اختالالت مصرف مواد توانند سطح باالی همزمانی بین این اختالالت و همزاند. این ابعاد شخصیت مشترک میپذیری منفی، پیوند خوردهتهییج
  دهد، نامعلوم مانده است. دن را تشکیل می کر  پذیری ارثی مشترک که طیف برونی و اختالل شخصیت ضداجتماعی، توجیه کنند. با این حال، ماهیت خاص بیماری

و باالست.  انها  در  ناتمایز مخ  برتری  میزان  دارند  رفتار خشن  برخی گروه هایی که  ونوراپی  در  اختالالت،دوپامین،سروتونین  از  این طیف  عصب رسانه های مهم 
 نفرین است. 
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 ODD _مقابله جویانه اختالل لجبازی و نافرمانی 

 های تشخیصی  مالک
A.  نشانه از هریک از طبقات زیر ثابت ماه ادامه دارد و با حداقل چهار    6جویی که حداقل  پذیر، رفتار جنجالی/ نافرمانی، یا کینهالگوی خلق خشمگین / تحریک
 شود.شود و هنگام تعامل با حداقل یک نفر که همشیر نیست آشکار می می

 

 پذیر  خلق خشمگین / تحریك 
 رود.. اغلب از کوره در می 1
 شود.. اغلب زودرنج است یا به راحتی آزرده می2
 . اغلب خشمگین و دلخور است. 3

 

 رفتار جر و بحث / نافرمانی  
 کند. . اغلب با صاحبان قدرت یا در مورد کودکان و نوجوانان، با بزرگساالن جر و بحث می 4
 کند.یچی یا امتناع میهای صاحبان قدرت یا مقررات سرپ. اغلب با جدیت از پیروی کردن درخواست 5
 کند. . اغلب به طور عمدی دیگران را آزرده می6
 کند. ن را برای اشتباهات یا بدرفتاری خودش سرزنش می . اغلب دیگرا 7

 

 جویی کینه
 توز بوده است. ماه گذشته کینه 6. حداقل دوبار ظرف 8

ر مورد کودکان زیر که در محدوده عادی است از رفتاری که بیمارگون است استفاده شد. داز تداوم و فراوانی این رفتارها باید برای متمایز کردن رفتاری  توجه: ❖

ساله یا بزرگتر، این   5مورد افراد  (. در  A8ماه روی دهد، مگر اینکه به گونه دیگری ذکر شده باشد )مالک    6سال، این رفتار باید در بیشتر روزها به مدت حداقل    5
های رهنمودی  (. در حالی که این مالکA8شده باشد )مالک  دیگری ذکر ماه روی دهد، مگر اینکه به گونه  6کم فته به مدت دسترفتار باید حداقل یک بار در ه

رها از باید در نظر گرفته شوند، نظیر اینکه آیا فراوانی و شدت این رفتاکنند، عوامل دیگری نیز  ها تأمین می را در مورد کمترین سطح فراوانی برای تعیین نشانه 
 ت، خارج هستند. ای که برای سطح رشد، جنسیت، و فرهنگ فرد بهنجار اسدامنه

B(، یا به صورت منفی بر عملکرد  . اختالل در رفتار با ناراحتی در فرد یا دیگران در موقعیت اجتماعی نزدیک او ارتباط دارد )مثل خانواده، گروه همسال، همکاران
 گذارد.ای مهم دیگر عملکرد تأثیر میهاجتماعی، تحصیلی، شغلی یا زمینه 

C روان اختالل  دوره  طول  در  منحصرا  رفتارها  این  نمی.  روی  دوقطبی  اختالل  یا  افسردگی،  مواد،  مصرف  مالکپریشی،  این  همچنین،  اختالل  دهند.  برای  ها 
 شوند. رده نمی نظمی خلق اخاللگر برآوبی 

 

 اختالل انفجاری متناوب  

 های تشخیصی  مالک
Aشوند: های پرخاشگری هستند و با یکی از موارد زیر آشکار می ی رفتاری عودکننده که بیانگر ناتوانی در کنترل کردن تکانه هاان. طغی 
ر  به اموال، حیوانات، یا افراد دیگر، که به طو   فیزیکییا پرخاشگری  ها یا دعواهای کالمی(  های آتشین، جر و بحثها، نطق . پرخاشگری کالمی )مثل قشقرق1

شود و به جراحت جسمانی حیوانات یا افراد  به صدمه دیدن یا تخریب اموال منجر نمی   فیزیکی دهند. پرخاشگری  ماه روی می   3ای دوبار، به مدت  متوسط هفته 
 انجامد.دیگر نمی 

شود و  نی به حیوانات یا افراد دیگر را شامل میشوند و/ یا حمله بدنی که وارد کردن جراحت جسما. سه طغیان رفتاری که صدمه یا تخریب اموال را شامل می 2
 دهند.یماه روی م 12ظرف مدت 

Bاست تناسببی بسیار کنندهتسریع  اجتماعی –زای روانی شود با تحریک یا هرگونه عوامل استرس های عودکننده ابراز می . میزان پرخاشگری که هنگام طغیان . 
C از پیش برن. طغیان برای  تنیاند )یعنی، تکانشی و/ یا مبریزی نشدهامه های پرخاشگری عودکننده  به هدف بر خشم هستند( و  های ملموس )مثل پول، رسیدن 

 گیرند. قدرت، ارعاب( صورت نمی 
Dارتباط دارند.  شوند یا با عواقب مالی یا قانونیفردی میهای پرخاشگری عودکننده موجب ناراحتی محسوس در فرد یا اختالل در عملکرد شغلی یا میان. طغیان 
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E سال است )یا سطح رشدی برابر(.   6. سن تقویمی حداقل 
Fنظمی خلق اخاللگر،  شوند )مثل اختالل افسردگی اساسی، اختالل دوقطبی، اختالل بی های پرخاشگری عودکننده با اختالل روانی دیگر بهتر توجیه نمی. طغیان

روان  اختاللاختالل  ضداجتماعی،  شخصیت  اختالل  آل  پریشی،  بیماری  سر،  آسیب  )مثل  دیگر  جسمانی  بیماری  از  ناشی  و  مرزی(  تأثیرت شخصیت  یا  زایمر( 
دهد  ساله، رفتار پرخاشگری که به عنوان بخشی از اختالل سازگاری روی می  18تا   6مصرف موادمخدر، دارو(. در مورد کودکان  فیزیولوژیکی مواد نیستند )مثل سوء
 رفته شود. نباید برای این تشخیص در نظر گ

فعالی، اختالل سلوک، اختالل لجبازی و نافرمانی، یا اختالل طیف اوتیسم داده  تواند عالوه بر تشخیص اختالل کاستی توجه/ بیشاین تشخیص می   توجه: ❖

این در صورتی است که طغیان بیشتر از طغیانشود و  این اختالالهای پرخاشگری تکانشی عودکننده  باشند که معموال در  و توجه بالینی شوند  ت دیده می هایی 
 سازند. مستقل را موجه می 

 

 های تشخیصی  ویژگی
  مقدماتی اندک دارند.  یمقدماتی و یا دورهی معموال بدون دوره رند وهای پرخاشگری تکانشی )یا مبتنی بر خشم( در اختالل انفجاری متناوب شروع سریع داطغیان
دهند. افراد مبتال به اختالل انفجاری  توسط دوست صمیمی یا همکار روی می قه دوام دارند و در پاسخ به تحریک جزئی  دقی  30ها معموال به مدت کمتر از  طغیان

، غیر تخریبی و غیر  زاآسیب  و/ یا حمله های جسمانی غیرچندان شدید حمله کالمی  های نه ( دورهA2  های مخرب / تهاجمی )مالکمتناوب اغلب در بین دوره
 دوره ها معموال خود به خد و به سرعت از بین میروند. (.A1)مالک  د.جراحتی دارن

( برای توصیف کیفیت صرع گونه حمالت شخص که با رفتار معمول بیمار هماهنگی ندارد و نیز  epileptoid personalityاصطالح شخصیت صرعی )
 فته است.         اشاره به احتمال یک فرایند عضوی)مانند صدمات دستگاه عصبی مرکزی( به کار ر

تغییرات دستگاه حسی مشابه حا با صرع یا شبه صرع: وجود پیش درامد،  این اختالل  از جمله فراموشی نسبی یا لکه ای،  خصوصیات مشترک  از تشنج  لت پس 
 حساسیت بیش از حد به محرک های نوری، شنوایی یا صوتی.  

 از اتش افروزی گزارش شده است.   در بیماران مبتال به اختالل انفجاری متناوب میزان باالیی

 

 همه گیر شناسی 
ان زیستی درجه اول افراد مبتال شایع تر از جمعیت کلی است. معموالً در اواخر نوجوانی تا اوایل  این اختالل در مردان شایعتر از زنان است. این اختالل در بستگ

باشد، و سیر آن دوره ای یا مزمن است. عوامل زمینه ساز در دوران نوزادی و کودکی بزرگسالی ظاهر می شود. شروع آن ممکن است ناگهانی یا بی سر و صدا  
 تشنج دوران کودکی، ضربه مغزی، انسفالیت، اختالالت مختصر مغزی و بیش فعالی. عبارت است از: صدمات زایمانی،

ل عضوی افزایش می یابد. در بستگان درجه اول بیماران مبتال به اختالل  در اکثر موارد شدت اختالل با شروع میانسالی فروکش می کند، به غیر از زمانی که اختال
 الت کنترل تکانه، اختالالت افسردگی و اختالالت مصرف مواد مشاهده می شود.  وب، میزان باالتری از اختالانفجاری متنا

 

 سبب شناسی
اند که اختالالت فیزیولوژی مغز، بخصوص   انتقال  زیستی: برخی محققین پیشنهاد کرده  اکثر موارد حمالت خشونت نقش دارند. کاهش  در دستگاه لیمبیک، در 

با حالت پرخاشگری و خشونت بین فردی در    CSFان عامل بازدارنده رفتار می شود. غلظت باالی تستوسترون دروتونرژیک، سبب کاهش اثر تنبیه به عنوسر

( می تواند به اشکار ساختن تغییرات قشر جلوی پیشانی که با فقدان کنترل تکانه ارتباط دارند  MRIمردان ربط داده شده است. تصویربرداری با تشدید مغناطیسی )
یر راد مبتال به این اختالل میزان بروز یافته های زیر باالتر از معمول است: اشکال در نوشتن برعکس حروف، عدم تقارن رفلکس، یافته های غکمک کند. در اف

 طبیعی دارند لیکن دچار دوسوگرایی چپ و راست و وارونگی ادراکی هستند eegاین افراد .EEGاختصاصی 
مبتال به این    اجتماعی: روانکاوان برآنند که حمالت انفجاری به عنوان دفاعی دربرابر رویدادهای اسیب رسان خودشیفتگی عمل می کنند.  معموالً بیماران   -روانی

م به یاد این افراد بیاورد، دخیل که حس مردانگی آنها ضعیف است. و هر چیزی یا کسی که والدین مهاجم را ه  اختالل مردان عظیم الجثه ولی وابسته ای هستند
 د.  دانسته شده است. محیط نامساعد دوران کودکی مملو از وابستگی به الکل، دعوا و کتک کاری، و تهدید زندگی در غالب این بیماران وجود دار

 

 تشخیص افتراقی
رفتاری تکراری و مقاومی وجود دارد که بر خالف ماهیت    ی و مرزی جزو تشخیص افتراقی هستند. در اختالل سلوک الگویصیت ضد اجتماعاختالل های شخ

ری اختالل انفجا  دوره ای اختالل انفجاری متناوب است. آموک، حمله ای از رفتار حاد خشونت امیز است که شخص آن را به خاطر نمی اورد. وجه تمایز اموک از 
 داشتن تنها یک دوره از خشم انفجاری برای تشخیص گذاری کافی نیست.متناوب، منفرد بودن حمله ی آن و داشتن خصوصیات بارز تجزیه ای است. 
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 درمان 
در کاستن از رفتار   رویکرد مرکب دارودرمانی و روان درمانی احتمال موفقیت بیشتری دارد. لیتیومهدف درمان کمک به به زبان اوردن احساسات قبل عمل است.

 داروهای انتی اندوژن جهت کاهش پرخاشگری و مها رکننده های سروتونین نیز با همین هدف در درمان دارویی این اختالل موثراند. پرخاشگرانه مفید بوده است. 

 

 CD-وک لاختالل س

 های تشخیصی  مالک
Aبا وجود حداقل سه  شوند و  ا هنجارها یا مقررات عمده اجتماعی متناسب با سن نقض می . الگوی مکرر و مداوم رفتار که به موجب آن حقوق اساسی دیگران ی

 شود:می ماه گذشته، آشکار  6ماه گذشته از هریک از طبقات زیر با وجود حداقل یک مالک در  12مالک زیر در  15مالک از 

 

 پرخاشگری با افراد و حیوانات  
 کند. تهدید یا مرعوب می کند، آنها را . اغلب با دیگران قلدری می 1
 کند.. اغلب دعواهای جسمانی را شروع می2
 تواند به دیگران آسیب جسمانی جدی برساند )مثل چماق، آجر، بطری شکسته، چاقو، تفنگ(. . از سالحی استفاده کرده است که می3
 رحم بوده است. . از لحاظ جسمانی با دیگران بی 4
 م بوده است. رح. از لحاظ جسمانی با حیوانات بی 5
 بری، اخاذی، سرقت مسلحانه(. زنی، جیب رو شدن با قربانی، دزدی کرده است )مثل کیف. هنگام روبه 6
 . کسی را وادار به فعالیت جنسی کرده است. 7

 

 تخریب اموال  
 زی به قصد صدمه زدن جدی مبادرت کرده است. افرو. عمدا به آتش 8
 افروزی(.)غیر از آتش . عمدا اموال دیگران را تخریب کرده است 9

 

 فریبکاری یا دزدی 
 . به زور وارد خانه، ساختمان یا اتومبیل کسی شده است. 10
 زند«(. کند )یعنی دیگران را »گول میمی گوید یا از تعهدات اجتناب . اغلب برای به دست آوردن کاالها یا مساعدت دروغ می11
 دزدی از فروشگاه، اما بدون ورود غیرقانونی؛ جعل اسناد(. رو شدن با قربان، دزدیده است )مثلاند بدون روبه . اغلب چیزهایی را که ارزش پیش پاافتاده نداشته12

 

 تخلفات جدی از مقررات  
 شود. سالگی شروع می   13ماند که قبل از بیرون می های والدین، هنگام شب . اغلب با وجود ممنوعیت13
 بار بدون برگشتن برای مدت طوالنی، از خانه فرار کرده است. کرده، یا یکخانه والدین یا جانشین والدین زندگی می  . در طول شب حداقل دوبار در حالی که در14
 شود. سالگی شروع می   13گریزد که قبل از . اغلب از مدرسه می 15
Bشود.مالحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، تحصیلی یا شغلی می ن اختالل در رفتار موجب اختالل قابل. ای 
C شوند.  ها برای اختالل شخصیت ضداجتماعی برآورده نمیساله یا بزرگتر باشد، مالک  18. اگر فردی 

 

 :انواع فرعی

 دهند.سالگی نشان می   10افراد حداقل یک نشانه مخصوص اختالل سلوک را قبل از  نوع شروع کودکی: -

 دهند.سالگی نشان نمی  10از  افراد هیچ نشانه مخصوص اختالل سلوک را قبل نوع شروع نوجوانی: -

سالگی بوده، اطالعات    10اند، اما برای اینکه معلوم شود آیا شروع اولین نشانه قبل یا بعد از  ها برای اختالل سلوک برآورده شده مالکشروع نامشخص:   -

 کافی وجود ندارد.
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این شاخ  گرایانه محدود:همراه با هیجانات اجتماع  اینکه فرد واجد شرایط  باشد،برای  از ویژگی   ص  به طور مداوم ظرف  باید حداقل دو مورد  را  های زیر 

فردی و هیجانی معمول فرد ظرف این مدت و نه فقط وقوع  ها الگوی عملکرد میانهای متعدد آشکار کرده باشد. این ویژگیماه و در روابط و موقعیت  12حداقل  
بیگاه در برخی موقعیت  را منعکس می گاه و  بناها  ارزیابی مالکبراین،  کنند.  بر گزارش  برای  این شاخص، منابع اطالعاتی متعدد ضرورت دارند. عالوه  ها جهت 

شناسند، الزم است )مثل والدین، معلمان، همکاران، اعضای خانواده گسترده، های دیگران که این فرد را برای مدت طوالنی می شخصی فرد، در نظر گرفتن گزارش 
 همساالن(. 

کند )به جز ابراز پشیمانی هنگامی که فرد دستگیر شده و / یا با تنبیه کند احساس بد یا گناه نمیوقتی او کار اشتباهی می  اس گناه:یا احس   فقدان پشیمانی

ض کردن  واقب نقکند یا به عدهد. برای مثال، فرد بعد از صدمه زدن به کسی احساس پشیمانی نمیشود(. فرد به عواقب منفی اعمال خود اهمیتی نمیمواجه می
 دهد.مقررات اهمیتی نمی 

رسد که  شود. به نظر می محبت توصیف می دهد. فرد به صورت سرد و بی به احساسات دیگران توجهی ندارد و اهمیتی به آنها نمی   : همدلی  فقدان  –  یسنگدل

ان  ای به دیگرمالحظهدهد، حتی زمانی که صدمه قابل ن اهمیتی نمی فرد بیشتر برای تأثیر اعمال خویش بر خودش اهمیت قائل است و به تأثیر این اعمال بر دیگرا
 وارد کرده باشند.

کند. فرد برای عملکرد خوب تالش الزم به خرج  های مهم دیگر اعتنایی نمیساز در مدرسه، محل کار، یا فعالیتبه عملکرد ضعیف / مشکل  اعتنا به عملکرد:بی

 کند.هستند، و معموال دیگران را به خاطر عملکرد نامناسب خود سرزنش میدهد، حتی زمانی که انتظارات روشن نمی

رسد  عمق به نظر میدهد، مگر به صورتی که سطحی، غیرصمیمی، یا کمکند یا به دیگران هیجان نشان نمیاسات نمیابراز احس  عاطفه سطحی یا معیوب:

تناقض دارند؛ می با هیجان نشان داده شده  اعمال،  نفع شخصی مورد   تواند)مثال  ابراز هیجانی برای  یا زمانی که  را فورا »روشن« یا »خاموش« کند(  هیجانات 
 گیرد )مثل ابراز هیجان برای دستکاری کردن یا مرعوب کردن دیگران( استفاده قرار 

 

 انواع فرعی 
تر شود خیلی دقیقکننده دریافت میالعاتی که از نوجوان و مراقبت اند. شروع با توجه به اط براساس سن شروع اختالل سلوک، سه نوع فرعی این اختالل ارائه شده 

توانند به صورت خفیف، متوسط یا شدید روی دهند. نوع فرعی شروع  سال بعد از شروع واقعی هستند. هر دو نوع فرعی می   2دها اغلب  برآورده شده است؛ برآور
 ن کردن سن شروع وجود نداشته باشد. شود که اطالعات کافی برای تعیینامشخص در مواقعی مقرر می 

دهند، روابط معیوب با همساالن دارند، ممکن است در  خاشگری بدنی به دیگران نشان می هستند، غالبا پر  ردر اختالل سلوک با شروع کودکی، افراد معموال پس
کنند. شماری از  های کامل را برای اختالل سلوک قبل از بلوغ برآورده می هایی دارند که مالکاوایل کودکی اختالل لجبازی و نافرمانی داشته باشند و معموال نشانه 

نوع فرعی این  به  بیشکودکان مبتال  توجه/  اختالل کاستی   ،( با مشکالت عصبیADHDفعالی    شروع  نوع  به  مبتال  افراد.  دارند  نیز  دیگر  رشدی  -( همزمان 
ل سلوک مداوم دارند. افراد مبتال به اختالل سلوک با شروع نوجوانی در مقایسه با  د تا بزرگسالی اختالنوجوانی مبتال هستن  شروع  نوع به  که  آنهایی  از  بیشتر  کودکی

دهند و روابط بهنجارتری با همساالن دارند )گرچه آنها اغلب مشکالت سلوک افراد مبتال به نوع شروع کودکی، به احتمال کمتری رفتارهای پرخاشگری نشان می
 کنند(.شکار می ا به اتفاق دیگران آر

 

 pyromania-افروزی بیمارگون آتش 

 های تشخیصی  مالک
A افروزی عمدی و هدفمند در بیش از یک موقعیت. . آتش 
B .تنش یا برانگیختگی عاطفی قبل از این عمل . 
C و لوازم، مصارف، پیامدها(. های موقعیتی آن )مثل اسبابزمینه . شیفتگی به آتش، عالقه به آن، کنجکاوی درباره آن، یا جذب شدن به آن و 
D ها یا هنگام تماشا کردن عواقب بعدی آن یا مشارکت کردن در آن.افروزی. لذت، ارضا، یا تسکین هنگام آتش 
E هبود بخشیدن  یا برای ب انتقام،    یا  خشم  ابراز   برای  تبهکارانه،  فعالیت  کردن   پنهان  برای  سیاسی،  -افروزی برای نفع مالی، به عنوان ابزار ایدئولوژی اجتماعی. آتش

  ، [رشدی  عقالنی  اختالل]  عقالنی ناتوانی  عمده،  شناختی  -یا توهم، یا در نتیجه قضاوت معیوب )مثال در اختالل عصبی  به شرایط زندگی فرد، در واکنش به هذیان
 (. شودنمی  انجام مواد، با مسمومیت

Fشود. ضداجتماعی بهتر توجیه نمیل سلوک، دوره مانیک، یا اختالل شخصیت افروزی با اختال. آتش 
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 های تشخیصی  ویژگی
(. افراد مبتال به این اختالل قبل از افروختن آتش احساس Aافروزی عمدی و هدفمند است )مالک های متعدد آتشافروزی بیمارگون وجود دورهویژگی اصلی آتش 

ای موقعیتی آن )مثل اسباب و هیا جذب شدن به آن و زمینه ه آن، کنجکاوی درباره آن، (. شیفتگی به آتش، عالقه بBکنند )مالک تنش یا برانگیختگی عاطفی می 
ها در مرحله خود هستند و ممکن است آژیرهای سوزی(. افراد مبتال به این اختالل اغلب »تماشاگران« مرتب آتش Cلوازم، مصارف، پیامدها( وجود دارد )مالک  

افروزی کنند تا به نشانی محلی بگذرانند، آتش ها زمانی را در آتش ت، و پرسنل مرتبط با آتش لذت ببرند. امکان دارد که آنکاذب راه بیندازند و از موسسات، تجهیزا
ن لذت  افروزی، تماشا کردن تأثیرات آن، یا مشارکت کردن در عواقب بعدی آنشانی شوند. افراد مبتال به این اختالل از آتش نشانی بپیوندند، یا حتی مأمور آتشآتش
 فعالیت   کردن  مخفی   برای  سیاسی،  -افروزی برای نفع مالی، به عنوان ابراز ایدئولوژی اجتماعی(. آتشD  کنند )مالکبرند و احساس خشنودی یا تسکین میمی

افروزی ناشی از قضاوت (. آتشEد )مالک  گیرذیان یا توهم انجام نمی ه  به   واکنش  در  یا  زندگی،  شرایط   به  بخشیدن  بهبود  برای  انتقام،   یا  خشم  ابراز   یا  تبهکارانه، 
نیست   اختالل عصبیمعیوب    اختالل  یا  مانیک،  دوره  سلوک،  اختالل  با  افروزیآتش   اگر[(.  رشدی  عقالنی  اختالل]  عقالنی   ناتوانی  یا  عمده  شناختی  -)مثال در 

 (.Fد )مالک شونمی  داده تشخیص این شود،  توجیه بهتر ضداجتماعی شخصیت
صورت مکرر، عمدی، و هدفمند. جنون اتش افروزی با اختالالت سوء مصرف مواد )بخصوص  ردن حریق بیش از یک بار، به  ت است از برپا کاین اختالل عبار

اتش  بین مراه است.الکلیسم(، اختالالت خلقی، سایر اختالالت کنترل تکانه نظیر جنون دزدی، و در اتش افروزان مونث با اختالل شخصیت و مرزی و بی کفایت، ه

برنامه ریزی و اهداف مالی یا انتقام داریم.زنان بر خالف مردان    arsonفرقش با اتش افروزی عمدی در این است که در  افروزی و حیوان ازاری رابطه وجود دارد.
 برای واداشتن اتش نشانان برای اطفا دست به اتش افروزی نمیزنند. این افراد نسبت به عمل خود احساس پشیمانی ندارند. 

یف نسبت به جمعیت کلی شایع تر است. در سابقه این افراد، شب ادراری یافته شایعی است. مطالعات نشان داده اند بین  در بین افراد اتش افروز، کم توانی ذهنی خف
بیش فعالی یا اختالالت انطباق    -هیبی رحمی با حیوانات و اتش افروزی ارتباطی وجود دارد. اتش افروزی در دوران کودکی و نوجوانی اغلب با اختالل کم توج

د از  ارتباط  نفرت  و  مزمن  ناکامی های شخصی  طبیعی،  از حد  کمتر  الکلی، کژکاری جنسی، ضریب هوش  اختالل: مسمومیت  این  همراه  شایع  ارد. خصوصیات 
 صاحبان قدرت. 

 

 همه گیر شناسی 
است.    1به    8ت ابتالی مرد به زن تقریبا  ل در مردها بسیار شایع تر از زنهاست و نسبدر مورد شیوع جنون اتش افروزی اطالعات زیادی در دست نیست. این اختال

 سال سن دارند.   18درصد بزرگساالنی که به جرم ایجاد حریق دستگیر می شوند، کمتر از  40بیش از 

 

 سیر و پیش آگهی  
مشخص نیست. اگر شروع آن در نوجوانی یا جوانی باشد احتمال اینکه اتش    جنون اتش افروزی معموالً در دوران کودکی اغاز می شود، ولی سن شروع نوعی آن

گهی در افراد بالغ ی به قصد تخریب و عمدی باشد، بیشتر است. پیش اگهی در کودکان درمان شده، خوب است و بهبود کامل هدفی غیرواقعی است. پیش اافروز
 نش.  خوب نیست، به دلیل استفاده از مکانیسم انکار و فقدان بی

 

 تشخیص افتراقی
( از این نظر متفاوت است که حالت دوم به منظور نفع مالی، انتقام گیری، یا سایر دالیل انجام می شود و از قبل برنامه ریزی شده است.  arsonبا ایجاد حریق )

 مینه اختالل سلوک و اختالل شخصیت ضداجتماعی روی می دهد، عملی عمدی است. وقتی اتش افروزی در ز

 

 سبب شناسی  
 زیستی: این اختالل با کاهش سروتونین و ادرنالین همراه است.  

رت و حیثیت اجتماعی ربط  اجتماعی: فروید اتش را نمادی از تمایالت جنس می دانست. روانکاوان دیگر جنون اتش افروزی را با میل غیرعادی برای قد  -روانی
 داده اند.   

 

 درمان 
ر درمانی است. درمان مبتالیان به این اختالل به دلیل فقدان انگیزه در آنها مشکل است. در مورد  ترل )زندانی کردن( بعالوه رفتادرمان این اختالل ترکیبی از کن

 ان خانوادگی همراه باشد.  کودکان و نوجوانان، درمان جنون اتش افروزی یا ایجاد حریق باید با درم
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 kelptomania-دزدی بیمارگون

 های تشخیصی  مالک
A . های دزدیدن اشیایی که برای مصرف شخصی یا به خاطر ارزش مالی آنها ضروری نیستند.ناتوانی عودکننده مقاومت کردن در برابر تکانه 
B.احساس تنش فزاینده بالفاصله قبل از ارتکاب دزدی . 
C ،خشنودی، یا تسکین هنگام ارتکاب دزدی.. لذت 
Dگیرد و واکنشی به هذیان یا توهم نیستم نمی . دزدی برای ابراز کردن خشم یا انتقام انجا . 
Eشود. . دزدی با اختالل سلوک، دوره مانیک، یا اختالل شخصیت ضداجتماعی بهتر توجیه نمی 

 اند.تکانه قرار داشت به گروه اختالالت مرتبط با مواد و اعتیادآور منتقل شده  در دسته اختالالت کنترل DSM-IV* اختالل قماربازی که در 

 

 ی های بالینی ژگوی
به   بیماران مبتال  بیماری  OCDاین اختالل، در اعضای خانواده  بیمارگون میزان شیوع  به دزدی  بیماران مبتال  بیشتر دیده می شود. در  های و اختالالت خلقی 

الیی از همراهی میان این اختالل با سایر اختالالت عاطفی عمده )معموالً اما نه همیشه، افسردگی( و انواع مختلف اختالالت اضطرابی در حد باالیی است. میزان با 
اخت تکانه،  عالیم  کنترل  دارای  دزدی  جنون  به  مبتال  افراد  از  بسیاری  دارد.  وجود  شخصیتی  اختالالت  و  عصبی،  اشتهایی  پر  اضطراب،  اختالالت  خلق،  الالت 

ن مثل فقدان عزیزان، جدایی و پایا  -دزدی معموالً در مواقع استرس عمدهجبری هستند )مثل تمیز کردن، شستن دست ها، مرتب کردن(. عالیم جنون    -وسواسی
 بعد از دزدی ممکن است احساس ناراحتی و گناه داشته باشند. ظاهر می شود. -روابط با اهمیت

 

 سیر و پیش آگهی 
ر از مردان برای ارزیابی روانپزشکی یا درمان مراجعه می  این اختالل در اواخر نوجوانی شروع می شود. سیر در این اختالل، نوسان دار و مزمن است. زنان بیشت

میزان    اکثر کودکانی که در کودکی دچار جنون دزدی هسند در بزرگسالی مبتال به جنون دزدی نمیشوند.عوض مردان بیشتر سر از زندان در می اورند.کنند، و در  
ولی معدودی از   اجتماعی یا شغلی بیمار را مختل نمی کند. پیش اگهی با درمان خوب استبهبود خودبه خودی این اختالل معلوم نیست. غالباً بیماری کارکرد  

 این افراد به ندرت دوره های روانپریشی از خود بروز میدهند. بیماران به میل خود در پی درمان بر می ایند.  

 

 سبب شناسی

برخی  موضعی، اتروفی قشری و بزرگ شدن بطن های جانبی در    -نشانه های عصبی  زیستی: بیماری های مغزی و کم توانی ذهنی با جنون دزدی ارتباط دارند. 

عملی و اختالالت خلقی زیاد  -در خانواده این افراد وسواس فکری، بخصوص سروتونین، مطرح شده است.   آمین بیماران یافت شده است. اختالالت متابولیسم مونو 
 است. 

نشان کرد که   انا فروید خاطر  اجتماعی:  که  روانی  نشان می دهد  مادر  از کیف  ابراهام روی نخستین دزدی ها  دارد. کارال  مادر  با  اولیه  دزدی ریشه در وحدت 
 احساس محوری فراموش شدگی، ازردگی یا نا خواسته بودن تاکید کرده است.  

 

 تشخیص افتراقی
 دزدی هدف است، نه شی دزدیده شده. دزدی خود هدف دارند. اما در جنون دزدی، نفس افراد مبتال به شخصیت ضداجتماعی از 

 

 درمان 

 ( در برخی بیماران مبتال به جنون دزدی مفید بوده اند.  luvoxمهارکنندگان باز جذب اختصاصی سروتونین نظیر فلوکستین و فلووکسامین ) دارودرمانی:

موفقیت آمیز بوده اند ولی این امر بستگی به  و رفتار درمانی  انکاوی  رواندرمانی بینش گرا )مخصوصا زمانی که بیمار دچار گناه و شرم است( و رو   درمانی:روان

های اجتماعی حتی در  یانگیزه بیمار دارد. رفتار درمانی از جمله حساسیت زدایی تدریجی، شرطی سازی اجتنابی و ترکیبی از شرطی سازی اجتنابی و تغییر وابستگ
 بوده اند.  ای وجود نداشته است موفقیت آمیز مواردی که انگیزه
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 اختالالت مرتبط با مواد و اعتیادآور : مبیست فصل 
 

مواد   با  مرتبط  دربرمی  10اختالالت  را  داروها  مجزای  توهمطبقه  مواد  حشیش،  کافئین،  الکل،  فن گیرند:  برای  مجزا  طبقات  )با  آریل  زا  ]یا  سایکلیدین 
توهمسیکلوهگزیالمین  مواد  و  موها[  استنشاقی؛  مواد  دیگر(؛  شبهزای  خواباد  آرامبخش،  داروهای  محرافیونی؛  مواد  ضداضطراب؛  و  آمفتامین، آور  نوع  )مواد  ک 

سازی طبقه کامال مجزا هستند. تمام داروهایی که بیش از حد مصرف شوند از نظر فعال  10کوکائین و مواد محرک دیگر(؛ توتون؛ و مواد دیگر )یا نامشخص(. این  
های کنند که از فعالیتقدری سیستم پاداش را فعال می  ستند که در تقویت رفتارها و تولید خاطرات مشارکت دارند. آنها بهمستقیم سیستم پاداش مغز مشترک ه

های  سازی سیستم پاداش دست یابند، مستقیما گذرگاهشوند به جای اینکه از طریق رفتارهای انطباقی به فعالمصرف میشود. داروهایی که سوءعادی غفلت می 
کنند متفاوت هستند، اما داروهایی که معموال این سیستم را وسیله آنها پاداش را تولید می  های دارویی که هر طبقه از داروها به کنند. مکانیزمش را فعال میپادا

های د، که ممکن است اختالالت مکانیزمشوند. به عالوه، افرادی که خویشتنداری کمی دارنآور« نامیده میکنند، اغلب »نشئهفعال کرده و احساسات لذت ایجاد می
معنی که منشأ اختالالت مصرف مواد در برخی افراد  د، امکان دارد برای مبتال شدن به اختالالت مصرف مواد خیلی مستعد باشند، بدینبازدارنده مغز را منعکس کن

مدت  می را  مواد،  مصرف  عملی  شروع  از  قبل  کرد.  ها  پیدا  رفتارها  در  ا توان  از اصطالح  میشود  DSM-5  عتیاد  یاد  وابستگی  از  ان  جای  به  و  است  شده  حذف 
 مولفه زیر است:  3ابستگیدارای ؛و

 رفتاری: شامل رفتارهای جست وجوی مواد
 جسمی)فیزیولوژی(: شامل اختالل در کارکردهای طبیعی مغز و سایر ارگان های بدن

 وانی برای مصرف مواد است. روانشناختی: که به خوگیری نیز معروف است و شامل عطش و میل ر
 میتوانند تاثیرات مشابهی در نواحی مغزی مرتبط با پاداش داشته باشند نظیر،تگمنتال شکمی،لوکوس سرولئوس و هسته اکومبنس.نکته! اعتیادهای مختلف 

 

 اصطالحات مرتبط با وابستگی به مواد:
 وابستگی:مصرف مکرر دائر یا ماه شیمیایی بایا بدون وابستگی جسمی

 رف جامعه است. سومصرف:مصرف هر ماده ای خارج از شیوه مصرفی که ع
لست که    مصرف نابه جا: شبیه سومصرف است با این تفاوت که ماده مصرفی ماده مخدر ای محرک غیرقانونی نیست لیکن داروهای تجویز شده از جانب پزشک

 طبق دستور مصرف نمیشود.
 قضاوت،   خلق،  ،یسنج  تیموقع  حافظه،:  کارکردها  ن یا  از  یکی  به  کم  دست  و  ف یک ماده یا الکل ایجاد شده است.مسمومیت:سندرمی برگشت پذیر که بر اثر مصر

 گذاردیم ریتاث ،یشغل ای یرفتار ،یاجتماع عملکرد
 پرهیز هم معروف است. تغییرات فیزیولوژیک و روانشناختی در پی عدم مصرف یک ماده خاص که بدان وابستگی وجود دارد و به سندرم قطع یا محرومیت:

 مقدار ماد مصرفی برای رسیدن به همان کارکردهای قبلی.مسول تحمل پدیده تحمل عصبی است. تحمل: نیاز به افزایش 
 د.تحمل متقاطع: به مواردی اطالق میشود که میتوان یک دارو را جایگزین داروی دیگری کرد که اثرات فیزیولوژیکی و روانشناختی مشابهی دارن

 .مواد دیخر یبرا یو اریاخت در پول قراردادن ای مواد میمستق هیته   قیطر از  مثالً فرد معتاذ را تسهیل میکند.نی: به شخصی گفته میشود که رفتارهای ر پنهاحمایتگ
  به   روند  نیا  و  شود  یم  آن  ددمج  مصرف  یبرا  کنترل  رقابلیغ  لیم  و  یناراحت  میعال  بروز  سبب  آن  از  تیمحروم  که  ماده  کی  افتهی  شیافزا  و  مکرر  مصرف:  ادیاعت

  ..گردد یم منجر یجسم و  یروان یتباه
  تحمل   دهیپد  مسئول  یعصب  انطباق.  است   خصوص  به   ی دارو  کی  مکرر   مصرف  حاصل  که   بدن  در  کیولوژیزیف  یعصب  ای  ییایمیش  یعصب  رات ییتغ:  یعصب  انطباق

 عملکرد  انجام  ی برا  یعصب  دستگاه  ییتوانا  به  کینامیفارماکود  ای  یسلول  انطباق.  شودیم  اطالق  بدن  در  سمیمتابول  ستمیس  انطباق  به  کینتیفارماکوک  انطباق.  است
 .شودی م گفته خون در نظر مورد ماده یباال سطوح رغمیعل خود

و شواهدی را    بندی میشد.قبلی جز اختالالت کنترل تکانه طبقه  DSMکه در    شوداین فصل، عالوه بر اختالالت مرتبط با مواد، اختالل قماربازی را نیز شامل می
رسد کنند که به نظر می های رفتاری ایجاد میشوند فعال کرده و نشانه مصرف میکند که رفتارهای قماربازی، سیستم پاداش را شبیه داروهایی که سوءمنعکس می
باشند که توسط اختالالت مصرف مواد تولید می مشابه نشانه  افراطی دیهایی  نیز شرح داده شده گر، مانند  شوند. الگوهای رفتاری  اینترنتی،  اما پژوهش  بازی  اند، 

نامند، با طبقات فرعی  درباره اینها و مجموعه نشانگان رفتاری دیگر کمتر روشن است. بنابراین، مجموعه رفتارهای تکراری که برخی آنها را اعتیادات رفتاری می
های تشخیصی و توصیفات روند که جهت مشخص اند، زیرا در این زمان، برای تعیین مالکنظور نشدهمانند »اعتیاد جنسی«، »اعتیاد ورزش« و »اعتیاد خرید«، م

 کردن این رفتارها به عنوان اختالالت روانی ضروری هستند، شواهد کافی وجود ندارد. 
بندی توان با عنوان ناشی از مواد طبقه اختالالت زیر را می  اند: اختالالت مصرف مواد و اختالالت ناشی از مواد.اختالالت مرتبط با مواد به دو گروه تقسیم شده

 کرد: 
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روان  )اختالالت  دارو   / مواد  از  ناشی  دیگر  روانی  اختالالت  و  ترک  مربوط،مسمومیت،  اختالالت  و  دوقطبی  اضطرابی،    پریشی،  اختالالت  افسردگی،  اختالالت 
 (.شناختیعصبیهای جنسی، دلیریوم و اختالالت یکژکار خواب، اختالالت مربوط، اختالالت و عملی -وسواس فکری

 اختالالت مرتبط با مواد  

 اختالالت مصرف مواد  

 ها  ویژگی
مالحظه مرتبط با  دهند فرد با وجود مشکالت قابل رفتاری و فیزیولوژیکی است که نشان میهای شناختی،  ای از نشانه ویژگی اصلی اختالل مصرف مواد مجموعه

اند بقه که در این فصل وارد شده ط 10تواند در مورد هر شود، تشخیص اختالل مصرف مواد می دیده می 1که در جدول یدهد. به طورا ادامه می مواد، مصرف مواد ر
های روند )مثال نشانه ها به کار نمی ها کمتر برجسته هستند و در موارد معدودی تمام نشانهد. در مورد طبقات خاصی، برخی نشانه به جز کافئین، به کار برده شون
 اند.( مواد استنشاقی مشخص نشدهزای دیگر، یا اختالل مصرف سایکلیدین، اختالل مصرف توهم ترک برای اختالل مصرف فن 

به اختالالت  زدایی ادامه یابد، مخصوصا در افرادی که  غییر اساسی در مدارهای مغزی است که امکان دارد بعد از مسمومیتویژگی مهم اختالالت مصرف مواد ت 
های مرتبط با دارو  شدید به دارو در مواقعی که افراد با محرک های مکرر و اشتیاق  شدید مبتال هستند. تأثیرات رفتاری این تغییرات مغزی ممکن است در برگشت

 . های درمانی بلندمدت بهبود یابندشوند، آشکار شوند. این تأثیرات مداوم دارو ممکن است در اثر روشاجه می مو
را   Aهای  دهی، معیار مالکدر مجموع، تشخیص اختالل مصرف مواد بر الگوی بیمارگون رفتارهای مرتبط با مصرف مواد استوار است. برای کمک به سازمان

ل معیوب در مورد مصرف های دارویی در نظر گرفت. کنترآمیز، و مالکهای کلی کنترل معیوب، اختالل اجتماعی، مصرف مخاطرهبندیته توان متناسب با دسمی
مصرف کند  تر از آنچه در آغاز در نظر داشته است  یر بیشتر، طی مدت طوالنیای را با مقاد(. امکان دارد فرد ماده1-4هاست )مالک  بندی مالکمواد، اولین دسته 

های ناموفق متعددی را برای کاهش دادن یا قطع  بگوید تالش (. امکان دارد فرد تمایل مداومی را به کاهش دادن یا تنظیم کردن مصرف مواد ابراز کند و1)مالک 
(. در  3تن از تأثیرات آن کند )مالک  وقت زیادی را صرف به دست آوردن مواد، مصرف مواد، یا بهبود یاف  (. ممکن است فرد2مصرف به خرج داده است )مالک  

شود که  ( با میل شدید به دارو آشکار می4چرخد. اشتیاق )مالک  انه فرد بر محور مواد می های روزبرخی موارد اختالالت مصرف مواد شدیدتر، تقریبا تمام فعالیت
کرده است. همچنین  آورده یا مصرف میباشد که قبال دارو را به دست می مانی روی دهد، اما زمانی احتمال آن بیشتر است که فرد در محیطی  ممکن است در هر ز

پرسیدن این   توان باسازی ساختارهای پاداش خاص در مغز ارتباط دارد. اشتیاق را میشود و با فعالکالسیک را شامل می  سازیمعلوم شده است که اشتیاق شرطی 
که نتوانسته باشند به چیز دیگری فکر  اشته است که آنها میل شدیدی برای مصرف دارو داشته باشند به طوری سوال از افراد معلوم کرد که آیا هرگز زمانی وجود د

 الوقوع باشد.  برگشت قریب شود، زیرا ممکن است عالمتی ازنند. اغلب از اشتیاق کنونی به عنوان مقیاسی برای نتیجه درمان استفاده میک
ر،  ( مصرف مواد عودکننده ممکن است به ناتوانی در برآورده کردن تعهدات نقش عمده در محل کا5-7هاست )مالک  کبندی مالاختالل اجتماعی دومین دسته 

)مالک   منجر شود  خانه  یا  میان 5مدرسه،  یا  اجتماعی  داشتن مشکالت  وجود  با  فرد  دارد  امکان  مداو(.  تشدید فردی  یا  ایجاد  مواد  تأثیرات  اثر  در  که  مکرر  یا  م 
(. 7شوند یا کاهش یابند )مالک  های مهم اجتماعی، شغلی یا تفریحی ممکن است به علت مصرف مواد رها  (. فعالیت6صرف مواد ادامه دهد )مالک  شوند به ممی

 گیری کند.کنارهها به منظور مصرف مواد های خانوادگی و سرگرمی امکان دارد فرد از فعالیت
این حالت، ممکن است فرد  (.  8-9است )مالک  هبندی مالکآمیز مواد سومین دستهمصرف مخاطره به صورت مکرر و در موقعیدر  را  از لحاظ    ییهات ماده  که 

ای دارد که احتماال  (. امکان دارد فرد با وجود آگاهی از اینکه مشکالت جسمانی یا روانی مداوم یا عودکننده8)مالک  ف نماید.خطرآفرین هستند، مصرجسمانی  
ل نیست، بلکه ناتوانی  (. موضوع اصلی هنگام ارزیابی این مالک، وجود مشک9شوند، به مصرف آن ادامه دهد )مالک  ناشی از مواد هستند یا توسط مواد تشدید می

 کند است.  پرهیز کردن از مصرف مواد یا وجود مشکلی که ایجاد می فرد در
افزایش قابل 10(. تحمل )مالک  11و    10  بندی هستند )مالکهای دارویی آخرین دستهمالک به  نیاز  با  تأثیر مطلوب یا  (  برای دستیابی به  مالحظه مقدار مواد 

ای ایجاد شود در بین افراد مختلف و در بین مواد  شود. اینکه تحمل تا چه اندازهمشخص می   ه مقدار معمول مصرف شده است، کاهش چشمگیر تأثیر هنگامی ک
تح  و  تنفسی  به افت  نسبت  مثال، تحمل  برای  باشد.  را دربرداشته  تأثیرات دستگاه عصبی مرکزی  انواع  دارد و ممکن است  تفاوت  به  گوناگون بسیار  نسبت  مل 

ه میزان متفاوت، بسته به مواد ایجاد شود. مشخص کردن تحمل صرفا بنا بر سابقه ممکن است دشوار باشد و نتایج  و هماهنگی حرکتی ممکن است ب   بخشیآرام
مل همچنین  رود(. تحآزمایشگاهی ممکن است مفید باشند )مثل سطوح باالی مواد در خون همراه با شواهد ناچیز از مسمومیت حکایت دارد که احتمال تحمل می

شواهد    ،کنندبار الکل مصرف میکه برای اولین   افرادیفردی در حساسیت اولیه نسبت به تأثیرات مواد خاص متمایز شود. برای مثال، برخی از    هایباید از تفاوت
ماهنگی حرکتی  به، گفتار درهم برهم و ناهشام  تاریخچه مصرفالی که افراد دیگر با وزن و  دهند در حبسیار کمی از مسمومیت را با سه یا چهار جرعه نشان می

 دارند. 
مدت داشته است،  دهد که غلظت مواد در خون یا بافت در فردی که مصرف مواد زیاد و طوالنی ( نشانگانی است که زمانی روی می 11)مالک    یا محرومیت  ترک

های ترک در بین طبقات مواد بسیار متفاوت نشانه کند.  ها، مواد را مصرف می ه های ترک، احتماال برای کاهش دادن نشانیابد. فرد بعد از ایجاد نشانهکاهش می
شوند  گیری میاند. عالئم فیزیولوژیکی ترک محسوس که به راحتی اندازهای برای ترک ارائه شدههای جداگانههستند و برای این طبقات دارویی، مجموعه مالک
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ها و کوکائین(، های ترک در مورد مواد محرک )آمفتامینرایج هستند. عالئم و نشانه   آور، و ضداضطرابامبخش، خواب افیونی و داروهای آردر مورد الکل، مواد شبه 
فن  مکرر  از مصرف  بعد  باشند.  آشکار  کمتر  است  ولی ممکن  دارند،  وجود  اغلب  توتون و حشیش،  توهم به عالوه  مواد  استنشاقی،  سایکلیدین،  مواد  و  دیگر،  زای 

ا ثابت نشده است؛ بنابراین، این مالک برای این مواد منظور نشده است. تحمل و ترک برای تشخیص اختالل مصرف  های در انسانمالحظهک قابلهای ترنشانه 
ل مصرف مواد، سطوح  اختالمواد ضروری نیستند. با این حال، در مورد اغلب طبقات مواد، سابقه گذشته ترک، با روند بالینی شدیدتر ارتباط دارد )یعنی، شروع زودتر  

 صرف مواد، و تعداد بیشتر مشکالت مرتبط با مواد(.باالتر م
های افیونی، داروهای آرامبخش، داروهای محرک(  دهند )مثل مسکنهای ترک و تحمل که در طول درمان پزشکی مناسب با داروهای تجویزی روی می نشانه 

که پیدایش تحمل و ترک دارویی عادی و مورد انتظار در مدت درمان آیند. معلوم شده است اب نمی هنگام تشخیص دادن اختالل مصرف مواد به طور خاص به حس
اشتباه »اعتیاد« منجر می  به تشخیص  تنها نشانه پزشکی،  اینها  تنها نشانه شود، حتی زمانی که  باشند. افرادی که  آنها نشانه های موجود  هایی هستند که در  های 

عنوان بخشی از مراقبت پزشکی در مواقعی که داروها به صورت تجویزی مصرف شده باشند( نباید دهند )یعنی، تحمل و ترک به  نتیجه درمان پزشکی روی می 
های دیگر رفتار توانند به صورت نامناسب مصرف شوند و چنانچه نشانه ها مورد تشخیص قرار گیرند. با این حال، داروهای تجویزی می صرفا براساس این نشانه 

   توان به درستی تشخیص داد.باشند، اختالل مصرف مواد را می اختیار وجود داشته خواهی بی دارو
 

 ها شدت و شاخص 
اند استوار است. به عنوان  ههای نشانه که تأیید شد دهد، به طوری که شدت بر تعداد مالکاختالل مصرف مواد در دامنه وسیع شدت، از خفیف تا شدید، روی می 

خفیف از وجود دو تا سه نشانه، متوسط از وجود چهار تا پنج نشانه، و شدید از وجود شش نشانه یا بیشتر حکایت دارد. شدت، اختالل مصرف مواد    برآوردی کلی از
زارش فرد آگاه شود که به وسیله گزارش خود فرد، گهایی در فراوانی و / یا مقدار مصرف مواد مشخص میها یا افزایشتغییر شدت در طول زمان نیز با کاهش

 شود. هدات متخصص بالینی، و آزمایش زیستی ارزیابی میدیگر، مشا

جویی و شواهد  )فعالیت های موادوابستگی رفتاری  رود:  وابستگی دو مفهوم به کار میمفهوم وابستگی تعاریف زیادی دارد، اما برای تعریف جنبه های مختلف  

وابستگی روانی که خوگیری   ره های متعدد مصرف مواد(. مشخصه)اثرات جسمی ]فیزیولوژیک[ دو  میوابستگی جسمربوط به الگوهای مصرف بیمارگون( و  

(habituation )شود میل شدید مداوم یا متناوب برای مصرف مواد به منظور اجتناب از حالت مالل است.  نیز نامیده می 
چیزهااعتیاده سایر  به  اعتیاد  خواه  و  مواد  به  اعتیاد  )خواه  مختلف  بر  ای  مشابهی  اثرات  رابطه جنسی[(   قمار،  پول،  تلویزیون،  پاداش    ]مثل:  نواحی  فعالیت های 

 اختصاصی مغز نظیر ناحیه تگمنتال بطنی، لوکوس سرولئوس، هسته آکومبنس )لیمده( داشته باشند.  

 

 سایر اصطالحات 
)  ،(coaddiction)  اعتیاد مشترک تر  (  coalcoholismالکسیم مشترک  رایج  اصطالح  )و  الگوهای    :(codependenceوابستگی مشترک  از  به گروهی 

 شود که تحت تاثیر مصرف مواد یا اعتیاد عضو دیگری از خانواده قرار دارند. رفتاری اعضای خانواده اطالق می 
فظت از خود است زیرا آن اعضای  انکار: انکارکردن مشکل سوءمصرف مواد. دالیل عدم پذیرش این موضوع روشن متفاوت است. گاهی انکار نوعی مکانیزم محا

 ی ایشان است.  عهده خانواده تصورمی کنند اگر مشکل مصرف الکل یا مواد وجود داشته باشد مسئولیت آن به 
 ماه( مالک وابستگی و سوءمصرف وجود نداشته باشد.  12ه کار می رود که حداقل به مدت یک ماه )و حداکثر تا فروکش کامل اولیه: زمانی ب

ماه، یک یا چند مالک وابستگی یا سوء مصرف وجود داشته است )اما  12ه: زمانی به کار می رود که حداقل به مدت یک ماه و حداکثر به مدت  سبی اولیفروکشی ن
 امل نبوده است(. مالک های وابستگی ک

 جود نداشته باشد.  ماهه یا طوالنی تر هیچ یک از مالک های وابستگی یا سوءمصرف و 12فروکش مستمر کامل: در یک دوره 
دوره   یک  در  مستمر:  نسبی  وابستگی    12فروکش  مالک  چند  یا  یک  اما  باشد،  نداشته  وجود  وابستگی  کامل  های  مالک  از  یک  هیچ  تر،  طوالنی  یا  ماهه 

 ءمصرف وجود داشته باشد.  یاسو
ک ماه گذشته هیچ مالک وابستگی یا سوءمصرف برای آن  تحت درمان با آگونیست: فرد تحت درمان با داروی آگونیست نسخه شده است و حداقل در طول ی

 ستثنای تحمل نسبت به آگونیست و یا ترک آن(.  طبقه دارویی وجود نداشته باشد )به ا
ه به کار می رود که شخص در یک محیط کنترل شده ای قرار دارد که دسترسی به الکل و کنترل شده است و ظرف حداقل یک مادر محیط کنترل شده: زمانی  

 گذشته هیچ مالک وابستگی یا سوءمصرف در شخص وجود نداشته است.  
  

   همه گیر شناسی 
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  15ت ایاالت متحده( دچار یک اختالل مرتبط با مواد بودند. از این افراد حدود  درصد جمعی10سال )حدود    12میلیون نفر از افراد باالی    5/22حدود    2004در سال  
ند  کل یا سوءمصرف آن بودند. از نظر سن نخستین مصرف مواد در افرادی که مصرف مواد را در سن پایین تری شروع کرده بودمیلیون نفر مبتال به وابستگی به ال

رد  در مو  ز افرادی بود که مصرف مواد را در سن باالتری آغاز کرده بودند. این قضیه در مورد تمام مواد و بیش از همهسال یا پایین تر( احتمال اعتیاد بیشتر ا14)
 کرد. الکل صدق می 

ش از افرادی که شوند. افرادی که تحصیالت درحد کالج دارند بیتعداد مردان مصرف کننده بیش از زنان است. سفید پوستان بیشتر از سیاهپوستان آمریکا مبتال می
نیمه وقت یا تمام وقت است. همچنین، میزان سوءمصرف و  کنند و میزان مصرف در بین افراد بیکار بیشتر از افراد با کار  تحصیالت کمتر دارند مواد مصرف می

 ی روستایی کمترین میزان مصرف گزارش شده است.  وابستگی در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک بوده و در نواح

 

 سبب شناسی
د و از دست دادن انعطاف پذیری در تصمیم گیری وابستگی نتیجه فرآیندی است که طی آن عوامل متعددی که روی هم تاثیر متقابل دارند، بر رفتار مصرف موا 

ر دارند، اما شخصیت و خصوصیات  مقبولیت اجتماعی و فشار همساالن در نخستین مصرف مواد تاثیبرای مصرف یک ماده معین تاثیر دارند. دسترسی به مواد،  
 رف مکرر آن، اهمیت بیشتری دارند. ثر مصبر ا CNSزیستی فرد احتماالً در نحوه ادراک اثرات دارو و میزان ایجاد تغییرات در 

کند، ریشه در تغییراتی در ساختمان  گفته می شود که اعتیاد بیماری مغز است. یعنی فرآیند حیاتی که رفتار اختیاری مصرف مواد را به مصرف جبری مواد تبدیل می
به مواد، عنصر اساسی، خود رفتار مصرف مواد است. تصمیم به مصرف مواد  و شیمی اعصاب مغز مصرف کننده دارد. در تعامل عوامل مختلف در ایجاد وابستگی  

یک رشته پیامدهایی را آغاز می کند که می تواند پاداش دهنده یا  ی قبلی فرد قرار دارد. مصرف مواد  و نیز سابقه تحت تاثیر موقعیت بالفاصل اجتماعی و روانی  
 است به افزایش یا کاهش احتمال تکرار مصرف مواد منجر شود. بیزارکننده باشد و از طریق فرآیند یادگیری ممکن 

فاعی در مقابل تکانه های همجنس گرایانه  طبق نظریات کالسیک روانکاوی، سوءمصرف مواد معادل خودارضایی بوده و مکانیسمی د:  عوامل سایکوداینامیك

کنند. فرمول  ن نخستین نشئه را مشابه ارگاسم جنسی طول کشیده توصیف مییا تظاهری از پسرفت دهانی )یعنی وابستگی( است. برخی مصرف کنندگان هروئی
ناتوانی مقابله با واقعیت(. به عنوان اقدام خوددرمانی، ممکن است  کنند )یعنی  بازتاب اعمال مختل ایگو معرفی می   بندی های سایکودینامیک جدید، مصرف مواد را 
 ی کنترل خشم و آمفتامین ها برای تخفیف افسردگی مصرف شوند.  الکل برای کنترل هول )پانیک(، مواد افیونی برا

اد درنتیجه نشئگی، رفع حالت های آزاردهنده یا  مصرف مواد رفتاری است که بر اثر پیامدهای آن تداوم می یابد. هر بار مصرف مو  یادگیری و شرطی سازی:

تقویت مثبت سریعی می   ترک، سبب  تخفیف عالیم  و  با  ناخوشایندی مثل درد  مرتبط  رفتارهای  پاکت سیگار(،  ابزارهای مصرف )سوزن، بطری،  شود. سرانجام 
یابد. در مصرف  ند و در حضور این عوامل، میل مصرف افزایش می کنن مواد، به صورت تقویت کننده ثانویه عمل می مصرف، و نشانه های حاکی از موجود بود

با م با محرک های مرتبط  افزایش میکنندگان مواد، هنگام مواجهه  از جمله آمیگدال یا سینگوالی قدامی  یابد. ثابت شده است که  واد، فعالیت مناطق لیمبیک 
 کنند.  در مغز فعال میمحرک های مرتبط با کوکائین، مناطق یکسانی را  محرک های جنسی و

نقش دارند. پدیده های ترک الکل و مواد شبه افیونی ممکن  عالوه بر شرطی سازی عاملی، سایر مکانیسم های یادگیری هم احتماال در وابستگی و عود مصرف  
ر اثر شرایط مرتبط با موجود بودن یا  شرطی شوند )به شکل کالسیک(. قویترین میل مصرف ب  (interoceptiveرونی )است نسبت به محرک های محیطی یا د

 کند و یا تعارف مواد از سوی دوستان(.  د یا سیگاری را روشن می کنشود )مانند مشاهده فرد دیگری که هروئین مصرف می مصرف مواد برانگیخته می 

تر وجود دارد که نشان می دهد سایر انواع سوءمصرف  در سبب یابی سوءمصرف الکل، یک جزء ژنتیک وجود دارد. داده های بسیاری با قطعیت کم: عوامل ژنتیك

 یا وابستگی به مواد نیز در پیدایش خود الگوی ژنتیک دارند. 

برای اکثر مواد مورد سوءمصرف، به استثنای الکل، محققین نوروترانسمتیرها یا گیرنده های عصبی شناسایی کرده اند که اکثر مواد  :  شیمیایی  -عصبیمل  عوا

یت افیونی درونزا بسیار کم دارد، یا کنند. مثال مواد افیونی بر گیرنده های مواد افیونی اثر می کنند. بنابراین در کسی که فعالثرات خود را اعمال میاز طریق آنها ا
 به مواد افیونی قرار بگیرد.فعالیت آنتاگونیستی افیونی در بدنش باالست، ممکن است در معرض خطر وابستگی  

های    عصب رسانی های اصلی که ممکن است در پیدایش سومصرف مواد یا وابستگی دخیل باشند عبارتند از: سیستم:  وترانسمیترهاراههای عصبی و نور

به نواحی قشری (،  VTAنورون های دوپامینرژیک ناحیه تگمنتال شکمی )  (.GABAشبه افیونی، کاتکوالمین )بخصوص دوپامین( و گاما آمینوبوتیریک اسید )
فتامین ها و کوکائین شوند. این مسیر خاص در احساس پاداش دخالت دارد و میانجی اصلی اثرات موادی نظیر آمو لیمبیک و بخصوص هسته آکومبنس کشیده می

تماالً مرکز تاثیر ترکیبات مواد افیونی و شبه افیونی است. این مسیر روی هم رفته مدار پاداش است. لوکوس سرولئوس )بزرگترین گروه نورون های آدرنرژیک( اح
 شود.  مغز نامیده می

 

 هم ابتالیی 
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ین یزان اختالالت روان پزشکی همزمان در بین معتادشود. مور همزمان در فرد اطالق می بروز دو یا چند اختالل روانی به ط  به  (Comorbidity)  هم ابتالیی
 درصد گزارش شده است.  50

درصد بیماران مبتال به سوءمصرف یا وابستگی به مواد، واجد مالکهای تشخیص اختالل شخصیت ضد اجتماعی هستند. عالیم   60تا    35در مطالعات مختلف بین  
ه ساز عمده برای خودکشی محسوب می شود. احتمال بتال به سوءمصرف مواد یا وابستگی به مواد شایع است. مصرف مواد همچنین عامل زمینافسردگی در افراد م

افسردگی برابر بیشتر از کل جمعیت است. این میزان از شیوع خودکشی در مقام دوم قرار دارد یعنی فقط  20خودکشی موفق بین مبتالیان به سومصرف مواد تقریباً 
 اساسی باالتر از آن است.  

 

 درمان و بازپروری 
رسند. برای بیمارانی که به اختالالت خفیف تری،  یابند، به خصوص وقتی به سن باال می برخی از افرادی که مشکالت مرتبط با مواد دارند بدون درمان بهبود می 

ط اطراف و تغییرات مغزی ناشی از  زه درمانهای عمیق موثراند. مداخالت کوتاه مدت روی محی مثل وابستگی به نیکوتین، مبتال هستند مداخالت کوتاه مدت به اندا
وابستگی شد که  افرادی  در  شناختی(.  )تغییر  دهند  می  تغییر  را  بیمار  انگیزه  اما  کنند،  نمی  ارائه  جدیدی  مهارتهای  و  ندارند  تاثیری  از  دارو  انواعی  دارند،  یدتری 

گی بکار برد. رفتارهای اعتیادی به طور ناگهانی تغییر نمی کنند بلکه تغییر  . همه مداخالت را نمی توان در مورد تمامی انواع وابستمداخالت دیگر به کار می رود
آمادگی، تامل،  مرحله  تامل،  از  پیش  مرحله  است:  شده  مرحله مطرح  پنج  تدریجی  فرایند  این  در  گیرد.  می  مختلف صورت  مراحل  رشته  و    آنها طی یک  عمل، 

 گهداری.  ن
بعنوان یک مو اختصاصی  داروهای  است برخی  لوومتادیل ممکن  متادون،  الکلیسم؛  برای  آکامپروسات  یا  نالترکسون  تجویز شوند: دی سولفیرام،  لفه درمانی مهم 

توتون. کاه به  بوپروپیون برای وابستگی  نیکوتین یا  به هروئین؛ داروهای آزادکننده  اعتیاد  برای  بوپرونورفین  ش قابل مالحظه مصرف داروی غیرمجاز،  استات یا 
 ی و ناراحتی روانی افراد وابسته به کوکائین یا هروئین بیشتر به دنبال درمانهایی اتفاق می افتد که حداقل سه ماه ادامه داشته باشند.رفتارهای ضداجتماع

کنند. تفاوت مهارت  ای هر بیمار، رشته ها و اقدامات اختصاصی را تلفیق می بهترین برنامه های درمانی آنهایی هستند که پس از ارزیابی دقیق، برای برآوردن نیازه
بیشتر است. درمان  مشخصات و مشاورین تاثیر زیادی روی نتیجه نهایی درمان دارد، یعنی احتمال حفظ بیماران در مسیر درمانی و ایجاد تغییرات مثبت در آنها  

کنند، موثرتر از درمان موازی یا درمان مرحله ای است.  ی پردازند و هم در درمان اعتیاد مداخله متالل روانی می تلفیقی که در آن کارکنان درمانی هم به درمان اخ
شود و  شود. در درمان مرحله ای، ابتدا اعتیاد یا اختالل روانی درمان میدر درمان موازی، برنامه بهداشت روانی و درمان تخصصی اعتیاد به طور همزمان ارائه می 

 گیرد.اختالل دیگر مورد درمان قرار میسپس 

 

 ته به الکل اختالالت وابس
 به کار نرفته است.   DSM-5هرچند وابستگی به الکل و سوءمصرف آن معموال الکلیسم نامیده می شود، اما چون الکلیسم فاقد تعریف دقیق است در 

 

 همه گیر شناسی 
کنند. در هر دوره زمانی از  نوجوانی شروع میف می کنند و اکثراً مصرف الکل را در اوایل یا اواسط  درصد جمعیت ایاالت متحده در طول عمر خود الکل مصر  90

ز اواسط یا اواخر نوجوانی تا  است. باالترین میزان مصرف الکل ا  1به    3/1کنند. نسبت مصرف مستمر الکل در مردان به زنان  هر سه مرد دو نفر الکل مصرف می 
اقتصادی باال، نسبت  -ما در افراد تحصیلکرده و متعلق به طبقات اجتماعیدر گروه های مختلف میزان مصرف الکل متفاوت است. عمو  اواسط دهه سوم عمر است.

رصد د  51ان کمترین درصد وابستگی به الکل را دارند. حدود  شود اما یهودیافراد مشروب خور بیشتر است. باالترین نسبت افراد مصرف کننده در یهودیان دیده می
مصرف کننده الکل هستند. پس از بیماری قلب و سرطان، اختالالت وابسته به الکل، سومین معضل بهداشتی   افراد بزرگسال در این کشور )آمریکا( در حال حاضر

می جامعه متحده محسوب  ایاالت  امروز  افرادی  در  علل شایع مرگ  س  شود.  از: خودکشی،  عبارتند  الکل  با  مرتبط  اختالالت  بیماری  دچار  و  قلبی  بیماری  رطان، 
مواد در رأس سایر مواد قرار دارد. سومصرف الکل امید به زندگی افراد  گ با سوءمصرف الکل ارتباط دارند. الکل در مرگ های ناشی از  مر  200.000کبدی. ساالنه  

 ی الکل در سطوح مختلف تحصیالت مشابه است. سال کاهش میدهد.مصرف افراط10ره حدود 

 

 ی  هم ابتالی
اجتماعی، اختالالت   تشخیص های روانی که اغلب همراه با اختالالت مرتبط با الکل دیده می شوند عبارتند از: سایر اختالالت مرتبط با مواد، اختالل شخصیت ضد

 خلقی و اختالالت اضطرابی. 
ل  اساسی می شوند. افسردگی در زنهای مبتال به این اختال  در طول عمر خود واجد مالک های تشخیصی اختالل افسردگیدرصد افراد الکلی زمانی    40-30حدود  

ی باالست. در افرادی  شایع تر از مردهاست. در بیمارانی که بطور همزمان مبتال به اختالل مرتبط با الکل و اختالل افسردگی اساسی هستند، خطر اقدام به خودکش
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( CSFدر مایع مغزی نخاعی )  GABAدگی اساسی هستند، غلظت متابولیت های دوپامین و  ر توأم مبتال به اختالل مرتبط با الکل و اختالل افسرکه به طو
. هراس ها و  درصد افراد الکلی واجد مالک های اختالل اضطرابی هستند 50 -25پایین تر است. بسیاری از افراد، الکل را به منظور رفع اضطراب مصرف می کنند. 

 پانیک، تشخیص های توام شایع هستند. 
تاکث بین  ر  الکل  با  بیماران مبتال به اختالالت مرتبط  بین  بیماران مبتال به    15تا    10خمین ها در مورد شیوع خودکشی  با خودکشی  درصد است. عوامل مرتبط 

تنها زندگی کردن.  اجتماعی ضعیف، وجود یک اختالل طبی همزمان، بیکاری و    -ی افسردگی اساسی، سیستم حمایت روانیاختالالت مرتبط با الکل: وجوددوره
 ی پراکنش موجود است.  درصد باقیمانده 40درصد خطر بروز الکلیسم هستند و محیط مسئول  60فته مسئول حدود مجموعه ای از عوامل ژنتیک روی هم ر

 

 سبب شناسی  
تابع   زیاد  میزان  به  احتماال  الکل  است؛ هرچند خصوصیاتشروع مصرف  روان شناختی  اجتماعی، مذهبی، و  باشند.    عوامل  داشته  است نقش  نیز ممکن  ژنتیکی 

 درصد باقیمانده پراکنش موجود است. 40درصد خطر بروز الکلیسم هستند و محیط مسئول  60تیک رویهم رفته مسئول حدود احتماال عوامل ژن
وانشناختی ربط داده اند. افراد الکلی اغلب را به کاهش تنش، افزایش حس قدرتمندی و کاهش اثرات درد ر  : نظریات مختلف، مصرف الکلنظریات روان شناسی

ر کم  که الکل احساس عصبیت آنها را تخفیف داده و آنان را در مقابله با استرس های روزمره زندگی کمک می کند. در افراد غیرالکلی مصرف مقادیاظار می کنند  
تنش عضالنی و  تعامل با دیگران موثر باشد. اما مصرف مقادیر باالی الکل  پرتنش اجتماعی می تواند با افزایش حس خوب بودن و تسهیل    الکل در موقعیت های

 احساس عصبیت و تنش را افزایش می دهد.
گر و کاهش استرس ناخودآگاه، الکل مصرف    مطابق یکی از فرضیات مطرح شده، افراد برای مقابله با سوپرایگوی سخت گیر و خود تنبیه  نظریات روان پویشی:

ته الکل است. طبق نظریه روانکاوی کالسیک، افراد الکلی در مرحله دهانی رشد  بیه فرضیه های مربوط به اثرات اضطراب زیاد و یا مهار گسسکنند که این شمی
ای د دادن ماده  قرار  از طریق  ناکامی های خود  برای تسکین  الکل  از  و  اند  ان تثبیت شده  داده  نشان  نگر  آینده  استفاده می کنند. مطالعات  بروز   ر دهان  د خطر 

 ست.  الکلیسم در فرزندان سالم افراد الکلی باال ا
رفتاری الکل، نگرش شناختی وی در مورد مسئولینظریات  پاداش دهنده  اثرات  فرد در مورد  انتظار  را تجربه کرد،  الکل  بار  نخستین  برای  فرد  اینکه  از  ت : پس 

 م به مصرف مجدد و تداوم مشروب خواری موثر اند.  ارش، و تقویت بعد از مصرف الکل، عواملی هستند که در تصمیرفت
: این نظریات اغلب مبتنی بر برون یابی گروه هایی از جامعه است که در آنها میزان الکلیسم باال یا پایین است. رویدادهای محیطی و فرهنگی  -نظریات اجتماعی
ر میزان بروز  رد مصرف الکل، مستی و مسئولیت شخصی پیامدهای این رفتار ددرصد خطر الکلیسم هستند. نگرش فرهنگی درمو40مسئول حدود    عوامل فرهنگی

 مشکالت مربوط به الکل، در سطح جامعه نقش مهمی دارند، هرچند مطالعه این عوامل دشوار است.  
انی که به دلیل ابتالی یک یا هر دو والد در  مبتال به اختالالت مرتبط با الکل شده اند و نیز در کودک  محققین در سوابق کودکی کسانی که بعدها  سابقه کودکی:

شناختی، طیفی از نقص ها را بروز    -ی اختالل مرتبط با الکل قرار دارند، چندین عامل را شناسایی کرده اند. این کودکان کالً در آزمونهای عصبیمعرض خطر باال
انواعی از ناهنجاری ها را دارند. در دهه سوم عمر آنها،  (  EEGمغزی )  بت نوارو در ث  P300ی موج  ون های پتانسیل فرا خوانده کاهش دامنه دهند، در آزممی

رث مغز ممکن است  ل تواالکل بر روی این افراد در مقایسه با فرزندان افراد غیر الکلی اثر کندتری دارد. این یافته ها حاکی است که برخی کارکردهای زیستی قاب
 سازد. شخص را برای اختالل مرتبط با الکل مستعد

یا   3خطر بروز مشکالت شدید الکل در بستگان نزدیک افراد الکلی    -1چهار رشته از شواهد تاثیر عوامل ژنتیک را در بروز الکلیسم تائید می کنند:    نظریات ژنتیک:
اما مطالعات دوقلوها از این نظر جلوتر هستند.   نتوانسته اند تفکیکی بین اهمیت ژنتیک و محیط قایل شوند،  پژوهش های مربوط به خانواده  -2برابر بیشتر است.    4

شود ژن ها عامل  هت یا همگامی درمورد مصرف الکل در دوقلوهای یکسان به مراتب بیش از دوقلوهای غیرهمسان گزارش شده است. تخمین زده می میزان شبا
رزندان به فرزندخواندگی نشان داده است که خطر بروز الکلیسم در فمطالعات مربوط    -3مابقی مربوط به عوامل محیطی می شوند.    درصد واریانس هستند و   60

اده  دکانی که در خانوافراد الکلی بیش از سایرین است )حتی اگر با والدین زیستی خود زندگی نکنند(، از سوی دیگر خطر بروز مشکالت شدید مرتبط با الکل در کو
ز ژن های فعال ناشناخته را در مصرف الکل  مطالعات حیوانی، اهمیت انواعی ا  -4اند افزایش نمی یابد.  های الکلی به فرزند خواندگی پذیرفته شده و بزرگ شده  

 نشان داده اند.  

 

 اثرات الکل 
رف  کننده های الکل، تبلیغ زیادی می شود. برخی یافته ها حاکی است مصدرمورد اثرات مفید احتمالی مصرف الکل، مخصوصا از سوی تولید کننده ها و توزیع  

 قی را کاهش می دهد؛ اما در مورد چنین یافته هایی اختالف نظر زیادی وجود دارد.روزانه یک یا دو گیالس شراب قرمز میزان بروز بیماری قلبی عرو

 

 جذب 
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دقیقه   60تا  45عموال بین دقیقه و م 90تا  30کوچک جذب می شود. اوج غلظت الکل در خون بین  درصد الکل مصرفی از معده و باقی آن از طریق روده 10حدود 
شکم خالی )که جذب را تسریع می کند( یا توام با غذا )که جذب را کند می کند( دارد. مصرف سریع در زمانی کوتاه،    حاصل می شود که بستگی به مصرف الکل با

فزایش می دهد. الکل پس از جذب به داخل جریان ا کاهش می دهد. و مصرف تدریجی زمان رسیدن به اوج غلظت خونی را ازمان رسیدن به اوج غلظت خونی ر
پخش می شود. آثار مسمومیت زمانی که غلظت الکل در خون در حال افزایش است بیشتر از زمانی است که غلظت آن در حال نزول است  خون، در تمام نسوج  

 رد. ابزار دفاعی بدن در مقابل هجوم الکل: اگر غلظت الکل در معدهین دلیل سرعت جذب رابطه مستقیمی با واکنش های مسمومیت )مستی( دا)اثر مالنبی(. به هم
 شود. این عمل جذب را کند کرده و مانع ورود الکل به روده کوچک می شود.شود و دریچه پیلور بسته می باال رود موکوس ترشح می 

 

 متابولیسم 
باقیمانده نیز بدون تغییر از طریق کلیه ها و ریه دفع می   10درصد الکل جذب شده، با اکسیداسیون در کبد متابولیزه می شود و    90حدود   شود. الکل به    درصد 

می  متابولیزه  آنزیم  دو  )وسیله  دهیدروژناز  الکل  دهیدروژناز.    و  (ADHشود:  ما  ADHآلدئید  )یک  استالدئید  به  الکل  تبدیل  و  کاتالیزور  است  سمی(  ده 
ا  به  استالدئید  تبدیل  به مردها، با مصرف مقادیر   ADHسید استیک است.  آلدئیددهیدروژناز کاتالیزور  اینکه زن ها نسبت  تر است و شاید دلیل  در زن ها پایین 

و اغلب برای درمان اختالالت مرتبط با الکل  شوند همین امر است. دی سولفیرام آلدئید دهیدروژناز را مهار می کند  یکسان، آسان تر دچار مسمومیت شدید می
 تجویز می شود.

 

 بر مغز  الکل اثرات
طالعات : برخالف اکثر مواد مورد سوءمصرف که گیرنده های هدف خاص خود را دارند، ملکول واحدی بعنوان میانجی آثار الکل شناخته نشده است. در مبیوشیمی

ا گیرنده های نیکوتینی  ل یونی الکلی مرتبط باخیر بیشتر به اثرات الکل بر کانال های یونی توجه شده است. نتایج این مطالعات نشان می دهد که فعالیتهای کانا
شوند؛ در حالیکه فعالیت کانال یونی مربوط به گیرنده های گلوتامات و کانال های کلسیمی باز استیل کولین، سروتونین، و گیرنده های گابا، با الکل تقویت می 

 شوند.  شونده، مهار می 
درصد اعمال حرکتی ارادی به   1/0شود. در غلظت  ها تضعیف و گاهی مختل میست تفکر، قضاوت، مهاردرصد ا  05/0: وقتی غلظت الکل در خون  اثرات رفتاری

درصد    2/0درصد الکل در خون است. غلظت در حدود    15/0تا    1/0شود. در اکثر ایاالت آمریکا مسمومیت قانونی در حدود سطح خونی  طرز مشهودی ناشیانه می 
  3/0گیرند. با غلظت   کنند تحت تاثیر قرار می شود و بخش هایی از مغز که هیجان را کنترل میور چشمگیری تضعیف میعملکرد تمام ناحیه حرکتی مغز به ط 

درصد فرد به حالت اغما می رود. در غلظت های باالتر مراکز ابتدایی مغز که تنفس و    5/0تا    4/0درصد اغتشاش شعور و حالت بهت ایجاد می شود. در غلظت  
 شود.ر پذیرفته و مرگ به دلیل تضعیف مستقیم تنفس یا آسپیراسیون مواد استفراغی عارض می کنند، تاثیکنترل می ضربان قلب را

شود، اما اثرات نامطلوبی بر  : هرچند مصرف الکل در هنگام شب معموال موجب تسهیل به خواب رفتن )کوتاه شدن دوره نهفتگی خواب( میاثرات الکل بر خواب
 ( و افزایش انقطاع خواب )بیدار شدن های مکرر و طوالنی(.  4اب رویا(، کاهش خواب عمیق )مرحله )خو REMد: کاهش خواب ساختار خواب دار

 

 سایر اثرات فیزیولوژیك  
 ط دارد.: اثرات نامطلوب عمده مصرف الکل، به آسیب کبدی مربوط اند. مصرف الکل با پیدایش کبد چرب، بروز هپاتیت الکلی و سیروز کبدی ارتباکبد

دارددستگاه گوارش ارتباط  پانکراس  پانکراس، و سرطان  نارسایی  پانکراتیت،  روده کوچک،  اختالالت  پیدایش گاستریت، زخم معده،  با  الکل  افراط در مصرف   : .
تامین ها اثر به کمبود جدی وی  کند. اینی باریک مختل می سوءمصرف الکل همچنین جذب مواد مغذی مختلف ازجمله ویتامین ها و اسیدهای آمینه را از روده

 شود.  منجر می Bمخصوصاً ویتامین های 

 

 تداخل دارویی
ها و رخوتزای به  وقتی شخص مبتال به اختالالت مرتبط با الکل  تحت تاثیر الکل نیست این تسریع سریع متابولیسم تحمل را نسبت به داروهایی نظیر خواب اور

 صرتی غیرعادی افزایش میدهد. 

 

 اختالالت

 سوءمصرف الکل وابستگی به الکل و 
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ره های طوالنی  نیاز به مصرف روزانه مقادیر زیادی الکل برای دستیابی به عملکرد کافی، الگوی منظم مصرف افراطی الکل محدود به روزهای آخر هفته، و دو
وابستگی به الکل و سوءمصرف الکل    ی قویا حاکی از وجودپرهیز که در فواصل آنها به مدت چند هفته تا چند ماه افراط در مصرف الکل صورت می گیرد همگ 

تالش مکرر برای کنترل یا کاهش مصرف الکل از    -2ناتوانی برای قطع یا کاهش مصرف.    -1است. الگوهای مصرف الکل اغلب با رفتارهای خاصی همراهند:  
رف گاه به گاه یک پنجم گالن مشروب تقطیری )یا مص  -4روز(.    2ه مدت  میگساری )مستی مستمر در تمام طول روز حداقل ب  -3طریق دوره های پرهیز موقت.  

 -7ادامه مصرف الکل علیرغم اختالل جسمی جدی.    -6دوره های فراموشی برای رویدادهایی که درجریان مستی روی داده اند.    -5معادل آن شراب یا آبجو(.  
 رصد است.  د 5وابستگی به الکل در حال حاضر میزان  DSM-IV-TRنوشیدن الکل غیرخوراکی. مطابق 

  Aپژوهشگران عمدتاً براساس ویژگی های پدیدارشناختی، وابستگی به الکل را به انواع مختلف تقسیم می کنند. در وابستگی به الکل نوع    انواع وابستگی به الکل:
عوامل خطرساز   Bالکل ناچیز، و آسیب روانی جزئی است. در نوع  شروع اختالل دیررس، عوامل خطرساز کودکی معدود، وابستگی نسبتاً خفیف، مشکالت مرتبط با  

مصرف الکل، سوءمصرف  فراوان دوران کودکی، وابستگی شدید، شروع مشکالت مرتبط با الکل زودرس، آسیب روانی قابل توجه، سابقه خانوادگی قوی برای سوء
ممکن است به روان    Aشدید زندگی وجود دارد. افراد مبتال به نوع وابستگی الکلی نوع    ی طوالنی درمان الکل، و تعداد زیاد استرس هایمکرر چند ماده، سابقه 

 دهند. احتماالً به آموزش مهارت های مقابله پاسخ بهتری می Bدهند. در حالیکه نوع درمانی های تعاملی پاسخ 
مشروب خور مسأله ساز در مراحل اولیه که هنوز واجد سندرم های وابستگی به   -1سایر طرح های طبقه بندی که در منابع علمی مورد توجه زیادی قرار گرفته اند: 

-مشروب خورهای اسکیزوئید  -3نند. و  مشروب خورهای معاشرتی که میل دارند روزانه به مقدار متوسط و در موقعیتهای اجتماعی الکل مصرف ک  -2یست.  الکل ن
 کنند. ادیر زیادی الکل مصرف میمنزوی که وابستگی شدید دارند و معموالً در تنهایی مق

را توصیف کرده است که در ایاالت متحده شایع است و معرف نوع وابستگی به الکل در افراد فعال در مجمع الکلی های  گامامحقق دیگری وابستگی به الکل نوع 

ل کردند قادر به قطع آن نیستند. قطع در نتیجه مسائل تندرستی  شود، یعنی این افراد وقتی شروع به خوردن الکاست و به مشکالت کنترل مربوط می( AAمنام )گ

ت، فرد مجبور است هر روز مقدار معینی  که در اروپا شایع تر از ایاالت متحده اس  دلتا دوره های زمانی متغیر پرهیز همراه است. در وابستگی به الکل  یا بی پولی، با  

 شود.  ان قطع به هر دلیلی یا بروز نشانه های ترک، کشف نمی الکل بخورد اما از فقدان کنترل آگاه نیست و تا زم
نوع الکل  به  وابستگی  دیگری  وابستگی    I  پژوهشگر  و  گناه،  احساس  دیررس،  شروع  آن  که مشخصه  کرده  توصیف  را  مرد(  به  از  )محدود  بیشتر  روان شناختی 

گیز الکل، و رفتارهای مخرب اجتماعی در هنگام سن پایین، جست و جوی خودان  )محدود به مرد( با شروع در  II  وابستگی جسمانی است. وابستگی به الکل نوع
 مستی مشخص می شود. 

بیشتر در مردها، پیش آگهی بد، شروع زودرس مشکالت، و ارتباط    الکلیسم ضد اجتماعی که نوعاً با شیوع  -1محقق دیگری چهار نوع الکلیسم فرض کرده است:  
ذشت زمان و تشویق  الکلیسم رشدی فزاینده که با تمایل اولیه برای سوءمصرف الکل همراه است و با گ  -2ی همراه است.  نزدیک با اختالل شخصیت ضد اجتماع

افزایش می الکلیسم عاطفی منفی که در زن ها شایع تر است که ممکن است برای    -3گذارد.  انتظارات فرهنگی در فراهم کردن فرصت مشروب خوری رو به 
اه است و با پیشرفت سن و در پاسخ  الکلیسم رشدی کاهنده که با دوره های افراط در مصرف الکل همر -4کنند. روابط اجتماعی مصرف می تنظیم خلق و کمک به

   شود.ز دوره های میگساری کاسته میانواده ابه انتظارات فزاینده جامعه در ارتباط با شغل و خ

 

 مسمومیت با الکل  
غیرانطباقی دست   رفتارهای  فیزیولوشامل  قرائن  از  یکمور  در   است.کم  و    mg/dL  30-20در غلظت های  ژیکی  رفتاری، کندی حرکات  تغییرات  از  شواهدی 

احتماال   mg/dL 200-80با افزایش مشکالت شناختی حرکتی همراه است. غلظت های  mg/dL 80-30کاهش توانایی تفکر روشن بروز می کند. غلظت های 
اختالل در هماهنگ افزایش  و قضاوت و حتی مشکالت جدی هماهنگی )سبب  افزی عضالنی  اختالل آتاکسی(،  از  ای  پیشرونده  و درجات  ثباتی خلق،  بی  ایش 

به الکل  غلظت  رسیدن  با  شود.  می  از    mg/dL  300-200  شناختی  بیشتر  افزایش  شود.  می  تشدید  حافظه  تخریب  و  تکلم  به    mg/dL  300اختالل  منجر 
 ما و مرگ همراه است. یا بیشتر با خطر نارسایی تنفسی، اغ mg/dL 400د تحمل غلظت بیهوشی می شود و در افراد فاق

 

 ترک الکل 
برای ترک الکل    DSM-Vترک الکل حتی بدون دلیریوم می تواند مساله ای جدی بوده و با تشنج و بیش فعالی دستگاه خودمختار همراه شود. مالک های  

نشان و وجود  الکل  یا کاهش مصرف  ترک،  مستلزم قطع  زمان  باشد. در  یا عصبی می  آهیانه چپ و  ه های خاص جسمی  نواحی  متابولیک مخصوصا در  فعالیت 
ساعت پس از ترک(، هرچند طیف نشانه ها ممکن است گسترش یافته و نشانه های   8تا    6است )  یابد. نشانه کالسیک ترک الکل رعشهپیشانی راست کاهش می 

 DTs( )72ساعت پس از ترک( و نشانه های دلیریوم ترمنس )  24تا  12ساعت پس از ترک(، حمالت تشنجی ) 12تا  8هم )سایکوتیک و ادراکی نظیر هذیان و تو 

 میشود. DTsگاهی سندرم محرومیت الکل مسیر پیشرفت معمول را طی نمیند مستقیما وارد  ساعت پس از ترک( را در بر بگیرد.
 زودازجا میپرد.در حالت محرومیت زا الل بیمار هشیار است ولی 
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دهد. درصد بیماران روی می  3کلونیک دارند. صرع مداوم نسبتاً نادر است و در کمتر از    -حمالت تشنجی ترک: این حمالت، قالبی و منتشر بوده و خصلت تونیک
به طور کلی  تجویز می شوند.  ال   با دوز باابتالدر    داروهای اصلی برای کنترل نشانه های ترک الکل، بنزودیازپین ها هستند که به صورت خوراکی یا غیرخوراکی  

هرچند بنزودیازپین ها درمان استاندارد ترک الکل هستند، ولی کاربامازپین با دوز  برای درمان تشنج محرومیت از الکل نیازی به تجویز داروهای ضد تشنج نیست  
 میلی گرم در روز به همان اندازه موثر است.  800

 دلیریوم 
مشهور است. خصوصیت اساسی سندرم دلیریوم ترک الکل این است که ظرف   (DTsسندرم ترک است که به دلیریوم ترمنس ) ل، شدیدترین نوعدلیریوم ترک الک

دگرگونی   -2بیش فعالی دستگاه خودمختار    -1آید. سایر ویژگیهای دلیریوم ترک الکل عبارتند از:  یک هفته پس از ترک الکل یا کاهش میزان مصرف پدید می
ادراکی   روانین  -3های  فعالیت  دوره های    -وسان سطح  از    DTsادراکی.  و پس  عمر  پنجم  یا  دهه چهارم  در  )به    15تا    5معموالً  الکل  افراطی  سال مصرف 

 یشوند.بیماران دلیریومی به دلیل غیرقابل پیش بینی بودن رفتارشان برای خود و دیگران خطرناک محسوب مشود. خصوص به صورت میگساری( ظاهر می
بیمارانی که دچار پدیده ترک می شوند، باید تا زمانی که خطر دلیریوم منتفی نشده است تحت درمان    درمان: بهترین درمان برای دلیریوم ترمنس پیشگیری است.

بایستی   نیز  بنزودیازپین قرار بگیرند. پس از ظهور دلیریوم  از   4میلی گرم کلردیازپوکساید هر    100تا    50با یک  راه خوراکی دریافت کنند. درصورتی که    ساعت 
میت  ی ممکن نباشد، باید از لورازپام وریدی استفاده کرد. رژیم غذایی پرکالری غنی از کربوهیدرات تقویت شده با مولتی ویتامین نیز حائز اهاستفاده از داروی خوراک

 لیریوم ترمنس اهمیت اساسی دارد. است. روان درمانی حمایتی و محبت آمیز و حمایت کالمی ماهرانه، در درمان د

 

 اشی از الکل زوال عقل )دمانس( پایدار ن 
اثرات سمی سوءمص تفکیک  بالینگران و پژوهشگران معتقدند که  الکل وجود دارد.  از  ناشی  بر سر تشخیص زوال عقل )دمانس( پایدار  از  اختالف نظر  الکل  رف 

 ه ها( دشوار است. مل سایر اعضای بدن )نظیر کبد، پانکراس و کلیناشی از سوءتغذیه و ضربات متعدد و اختالل ع  CNSآسیب 
ن میدهند هر چند این  معموال عملکرد مغز با پرهیز از الکل بهبود میابد.بیماران شواهدی از افزایش اندازه بطن های مغزی و چروکیده شدن شیارهای مغزی را نشا

 امل قابل برگشت هستند.تغییرات در خالل سال اول پرهیز امل و به طور نسبی یا ک

 

 اختالل نسیانی پایدار ناشی از الکل  
ایجاد شده الکل  اثر مصرف مفرط و طوالنی مدت  بر  الکل، اختالل در حافظه کوتاه مدت است که  از  ناشی  پایدار  این    خصوصیات اصلی اختالل نسیانی  است. 

 شود. ت مشاهده میسال به ندر 35کل افراط کرده اند، به همین دلیل در افراد زیر اختالل معموال در اشخاصی بروز می کند که سالهای متمادی در مصرف ال

 

 کورساکف   -سندرم ورنیکه
اکف کورساکوف: نام های کالسیک اختالل نسیانی پایدار ناشی از الکل عبارتند از آنسفالوپاتی ورنیکه )یک رشته نشانه های حاد( و سندرم کورس-سندرم ورنیکه

آنسفالوپاتی ورنیکه اختالل عصبی حادی است که مشخصات آن آتاکسی،   است.B1وجه مشترک فیزیوپاتولوژیک هر دو سندرم، کمبود تیامین    )اختاللی مزمن(.
است.   چشمی  حرکتی  ناهنجاریهای  از  انواعی  و  سردرگمی  دهلیزی،  واجسام  کژکاری  هستند  ودوربطنی  قرینه  نورپاولوژیک  ضایعات 

میکپستانی،تاالموس،هیپوتاالموس مبتال  را  ومخچه  النخاع،فورنکیس  دماغی،بصل  ،پل  میانی  تیامین  ند.،مغز  باالی  مقادیر  به  اولیه  مراحل  در  ورنیکه  آنسفالوپاتی 
می  پاسخ  میتزریقی  نامیده  هم  الکلی  آنسفالوپاتی  ورنیکه،  )آنسفالوپاتی  )بدهد  روانی  تخریب  سندرم  از  عبارتند  کورساکوف  سندرم  اصلی  های  ویژگی  ه  شود(. 

هوشیار و پاسخگو. بیمار ممکن است واجد عالمت افسانه سازی باشد یا نباشد. درمان سندرم خصوص اختالل حافظه نزدیک( و فراموشی پیش گستر در یک بیمار  
 کورساکوف نیز تجویز تیامین است.  

( الکلی  فراموشی  به دوره های  (:  blackoutsدوره های  الکلی  فراموشی  یکپاردوره های  دارند  (TGA)  چه گذرا فراموشی  دوره های مشخص   چون  ، شباهت 
ماند، اما این بیماران دچار  ی دور فرد نسبتا ًسالم میفراموشی پیش گستر هستند که همراه با مسمومیت الکلی روی می دهند. ضمن دوره فراموشی الکلی، حافظه 

زیستی فراموشی    -ورد. مکانیسم های عصبیدقیقه قبل را به یاد آ  10یا    5ب  شوند که در آن شخص قادر نیست مطالنقص های اختصاصی حافظه کوتاه مدت می 
شود به هیپوکامپ و ساختمان های شود، فرآیندی که تصور می الکلی مشخص نیست. الکل در این افراد مانع تحکیم خاطرات جدید به صورت خاطرات قدیمی می 

 وابسته در لوب گیجگاهی مربوط است.  

 

 ز الکل  روانپریشی( ناشی ااختالل سایکوتیك )
یابند، هرچند ضمن    شایع ترین توهمات، توهم شنوایی است )معموالً صدای انسان( که اغلب سازمان یافته نیستند. این توهمات معموال کمتر از یک هفته دوام می

تراق توهمات ناشی از ترک الکل ها را درک می کنند. وجه افهمان هفته اختالل در واقعیت سنجی شایع است. پس از این دوره اکثر بیماران ماهیت توهمی نشانه  
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ان توهمات ناشی  از توهمات اسکیزوفرنی، ارتباط زمانی با ترک الکل، فقدان سابقه کالسیک اسکیزوفرنی و طول مدت کوتاه ین توهمات ناشی از الکل است. درم
در صورت لزوم(. در موارد طول کشیده و مواردی که به درمان    ین ها، تغذیه کافی، مایعاتاز ترک الکل شباهت زیادی به درمان دلیریوم ترمنس دارد )بنزودیازپ

 از داروهای ضدروانپریشی استفاده کرد.  توان  میدهد پاسخ نمی
  رگون خوانده شده است و همه مسمومیت الکل فردویژه: این اختالل به نام های مختلفی ازجمله مسمویمت الکلی پارانوئید، عارضه دار، غیرعادی )آتیپیک( و بیما

پدید می الکل  مقادیر کمی  از مصرف  به سرعت پس  است که  رفتاری  نشانگر یک سندرم شدید  اختالل  این اصطالحات  فرد دچار سردرگمی )کونفوزیون(،  آید. 
ه و رفتار تکانشی و  بسیار فزاینده ای پیدا کردحرکتی    -موقعیت سنجی، خطای حسی، هذیانهای گذرا و توهمات بینایی می شوند. بیمار ممکن است فعالیت روانی

شود. افراد پس از  می پرخاشگرانه بروز دهند و احتمال دارد برای دیگران خطرناک باشند. اختالل معموالً چند ساعت بیشتر طول نمی کشد و به خوابی عمیق منتهی 
را به یاد نمی آورند. علت اختالل معلوم ا   بیداری، وقایع ضمن دوره اختالل  افراد مضطرب دیده مینیست ولی گزارش ها حاکی  از  ست که بیشتر در  شود. پس 

 مهارکردن بیمار، تزریق داروی داروی ضدروانپریشی نظیر هالوپریدون در کنترل تهاجمات بیمار موثر است.

 

 اختالالت خلقی و اضطرابی 
بد و  سرعت  به  نسبتا  پرهیز  با  مواد  مصرف  از  نشی  شدید  های  افسردگی  یا  حتی  دارو  میابند.بیشترین ون  بهبود  افسردگی  عالئم  به  معطوف  فشرده  رواندرمانی 

 اختالالت افسردگی همراه پانیک،جمعیت هراسی و اگروفوبی هستند.

 

 سندرم جنین الکلی  
ن علت عقب ماندگی  درم شایعتریسندرم جنین الکلی هنگامی بروز می کند که مصرف الکل از سوی مادر موجب مواجهه جنین داخل رحم با الکل شود. این سن

صورتی و نقایص اندامی و قلبی در شیرخواران مبتال شایع است. خطر نقص جنینی در بچه  -ذهنی در ایاالت متحده است. میکروسفالی، بدشکلی های جمجمه ای
 درصد است.  35های مادران دچار اختالالت مرتبط با الکل 

 

 پیش آگهی 
وجود    -2فقدان اختالل شخصیت ضد اجتماعی قبلی یا تشخیص سوءمصرف یا وابستگی به سایر مواد    -1  مصرف الکل:   عالیم مربوط به پیش آگهی خوب در

در صورتی که بیمار دروه کامل بازپروری اولیه   -3شواهدی از ثبات عمومی زندگی در رابطه با شغل، تداوم روابط خانوادگی نزدیک و فقدان مشکالت قانونی جدی  
 60فته( احتمال تداوم پرهیز باال است. وقتی این سه عامل با هم وجود داشته باشند احتمال تداوم پرهیز برای یک سال یا بیشتر دست کمه 4تا  2ود را بگذراند )حد
 درصد است.  

 

 مسمومیت الکی فرد ویژه 
رفتاریست که به سرعت بعد مصرف مقدار کمی الکل که ید  نام های دیگر ان مسمومیت الکی پارانویید،عارضه دار،غیرعادی و بیمارگون است.این یکس سندرم شد

حرکتی بسیار فزاینده ای پیدا کرده ورفتار تکانشی و پرخاشگری بروز دهند و -بیماران مبتال ممکن است فعالیت رانیدر اکثر افراد اثرات جزیی دارد پدید می اید.
به خودکشی نیز داشته باشند.این اختالل معموال چند ساعت بیشتر طول نمیشکد  و بعد فرد    داماحتمال دارد برای دیگران خطرناک باشند و حتی ممکن افکار یا اق

ان سن باال،داروهای   به خواب عمیقی میرود که پس از بیداری وقایع مربوطه را بخاطر ندراد.این حالت بیشت در افراد بسیار مضطرب دیده میشود.عوامل زمینه ساز
درمان مسمومیت الکلی فرد ویژه باید بیمار را از صدمه زدن  به خود و دیگران باز داشت و یا داروهای ضدروانچریشی مثل   .در خواب اور و احساس خستگی است

 هالوپریدول را تجویز نمود.
 نکته! انسفالوپاتی پالگری الکی در اثر کمبود نیاسین ایجاد میشود. 

 

 درمان و بازپروری 
شود، غلبه بر احساسات  حله است: مداخله، سم زدایی و بازپروری. هدف مرحله مداخله که رویارویی نیز نامیده می مر  درمان فرد الکلی پس از تشخیص شامل سه

با هدف افزایش انگیزه انکار و کمک به بیمار برای شناسایی پیامدهای نامطلوبی است که احتماالً در صورت عدم درمان بروز خواهند کرد. مداخله فرآیندی است که 
باید متقاعد شود که مسئولیت اعمالش را به عهده دارد و الکل تخریب های مهمی در زندگی اش ایجاد کردو    درمان ه است.  تداوم پرهیز انجام می شود. بیمار 

دارند. اشکتوان  می خانواه در مرحله مداخله نقش مهمی  زندگی،  با مشکالت  برای مدارا  ناتوانی  نظیر بی خوابی،  بیمار  اصلی  یا  از شکایات  ال در عملکرد جنسی 
مرح نخستین  کرد.  استفاده  مورد  این  برای  اضطراب  و  یا  افسردگی  جدی  طبی  اختالل  یک  فقدان  درصورت  است.  کامل  جسمی  معاینه  زدایی  سم  اساسی  له 
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ذیه کافی، ویتامین های مختلف و به  ز سندرم شدید ترک الکل اندک است. مرحله دوم سم زدایی عبارت است از استراحت، تغسوءمصرف ماده ای دیگر، احتمال برو
 : در اکثر بیماران بازپروری دارای سه بخش عمده استنخستین مرحله اساسی در سم زدایی معاینه جسمی کامل است.خصوص انواع حاوی تیامین. 

 یش انگیزه ترک و حفظ انگیزه در حد باال تالش های مداوم برای افزا -1

 ه زندگی عاری از الکل کمک به بیمار برای سازگاری مجدد با شیو -2
 پیشگیری از عود.    -3

 مشاوره
زمان  باشد. بخش اعظماقدامات مشاوره در چند ماه نخست باید معطوف به مسایل روزمره بیمار و کمک به وی برای حفظ انگیزه باالی ترک و تقویت کارکرد وی 

ابتدا موقعیت های  شود. سمشاوره به نحوه پایه ریزی یک شیوه زندگی عاری از الکل پرداخته می ومین بخش عمده درمان، پیشگیری از عود است که طی آن 
نباید از دوره های کوتاه  شود. بخش مهمی از پیشگیری از عود، یادآوری نگرش مناسب در مورد لغزش های بیمار است. بیمار  لحاظ عود شناسایی میپرخطر از  

 مرتب الکل استفاده کند.   مدت مصرف الکل به عنوان بهانه ای برای بازگشت به مصرف 

 

 داروها
کند. هدف این است که بیمار رود: دی سولفیرام، نالترکسون، آکامپروسات. دی سولفیرام واسطه الکل را مهار می داروهایی که در درمان وابستگی به الکل به کار می 

شود. نالترکسون گیرنده  معده  ، استفراغ و احساس سوزش در صورت و  در شرایطی قرار بگیرد که مصرف الکل سبب واکنش های ناخوشایند جسمی از جمله تهوع
شود. آکامپروسات به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر گیرنده  کند و سبب کاهش میل مصرف و کاهش اثرات پاداش دهنده مشروبخوری می های افیونی را مسدود می 

لیتیم یا داروهای ضدروانپریشی اثرات چشمگیری در درمان  شود.وابستگی جسمی به الکل می   گذارد و سبب تغییر تحمل یااثر می  NMDAهای گابا یا مکانهای  
 الکلسیم ندارند. 

 

   )محرک ها( اختالالت مرتبط با آمفتامین یا شبه آمفتامین
صرف  عملکرد و ایجاد احساس سرخوشی منامند. آمفتامین های تیپیک برای باال بردن  آمفتامین ها را مقلدهای سمپاتیک، محرک ها و محرک های روانی هم می

پس از کابیس رایج ترین داروی غیرمجاز دنیا امفتامین است.  می شوند. آمفتامین ها بدون شک اعتیادآورند، هرچند میزان اعتیادآوری آنها در حد کوکائین نیست.  

 و نارکولپسی است. ADHDاختالل  د مجاز مصرف امفتامین محدود بهنخستین بار امفتامین برای کارکرد درمانی رفع احتقان بینی و اسم بکار برده شد.موار
دکستروآمفتامین مخلوط  نمک  متامفتامین،  دکستروآمفتامین،  از:  عبارتند  عمده  های  افدرین، -آمفتامین  آمفتامین:  شبه  مواد  سایر  فنیدیت.  متیل  و  آمفتامین، 

 رود. متامفتامین شکل قوی آمفتامین است.  د متامفتامین بکار می غیرقانونی برای تولی پسودوافدرین به صورت (.PPAپسودوافدرین و فنیل پروپانوالمین )

 

 همه گیر شناسی  
افراد    1/7،  2001در سال   اند.    12درصد  استفاده کرده  برای مقاصد غیرطبی  از محرک ها  بار  ساله و باالتر گزارش کردند که در طول عمر خود دست کم یک 

ساله قرار دارند. بین سوءمصرف متامفتامین و ارتکاب جرایم   17تا  12ساله گزارش شد و پس از آنها گروه سنی  25تا  18ین گروه های ترین میزان مصرف در بباال
است.  د پوست رو به افزایش  شود و میزان آن در بین متخصصان سفیاجتماعی دیده می   -ارتباط قدرتمندی وجود دارد. مصرف آمفتامین در تمام گروههای اقتصادی

 درصد و نسبت مرد به زن، یک است.   5/1شیوع وابستگی و سوءمصرف آمفتامین در طول عمر  DSM-IV-TRطبق 

 

 نوروفارماکولوژی 
از مصرف خوراکی ظاهر می شود. آمفتامین های کال آنها معموال ظرف یک ساعت پس  سیک )دکسترو  تمام آمفتامین ها سریعا از راه دهان جذب شده و تاثیر 

کنند. این فنیدیت( تاثیر اولیه خود را از طریق آزاد سازی کاتکوالمین ها )به خصوص دوپامین( از پایانه های پیش سیناپسی اعمال می  ن، متامفتامین و متیلآمفتامی
یر است. این مسیر را مس  شوند قوی تر کشیده میی لیمبیک  اثرات به خصوص برای نورون های دوپامنیرژیک که از ناحیه تگمنتال شکمی به قشر مخ و ناحیه 

 پاداش نامیده اند و فعال شدن آن احتماالً مکانیسم اعتیادآور عمده آمفتامین ها است.  
ر مسیر  شوند. سروتونین عصب رسانه ای است که دآمفتامین های طراح یا جایگزین موجب آزادسازی کاتکوالمین ها )دوپامین و نوراپی نفرین( و سروتونین می 

 دارد. بنابراین اثرات بالینی آمفتامین های طراح، آمیزه ای از اثرات آمفتامین های کالسیک و توهم زا است.  عمده توهم زاها نقش  شیمیایی -عصبی

 

 وابستگی به آمفتامین و سوءمصرف آمفتامین
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خصی که به سوءمصرف  لی و خانوادگی شود. شعهدات و استرس های شغوابستگی به آمفتامین می تواند موجب نزول سریع توانایی های شخص برای مدارا با ت
)مثالً کاهش وزن و    آمفتامین می پردازد برای رسیدن به نشئه معمول ناچار است مقادیر فزاینده ای از این دارو را مصرف کند و عالیم جسمی سوءمصرف آمفتامین

 آید. میافکار پارانوئید( تقریباً همواره با سوءمصرف مستمر پدید 

 

 

 آمفتامین  مسمومیت با 
مشابه   شود(  می  دوپامین  آزادسازی  موجب  )که  ها  آمفتامین  مسمومیت  و  دهد(  می  وقفه  را  دوپامین  مجدد  جذب  )که  کوکائین  مسمومیت  های  است.  سندرم 

5DSM-  آمفتامین با یک ناشی از  داند. اگر واقعیت سنجی آسیب ببیند، تشخیص اختالل سایکوتآشفتگی های ادراکی را نشانه ای از مسمومیت با آمفتامین می
 شود.  شروع در جریان مسمومیت گذاشته می

 

 ترک آمفتامین 
( بروز می کند که عالیم آن عبارتند از: اضطراب، رعشه، خلق ماللت بار، بی حالی، خستگی، کابوس،  crashپس از مسمومیت با آمفتامین یک دوره فروریزی ) 

جدی ترین عالمت ترک آمفتامین افسردگی است و ممکن است با افکار یا  شکمی و گرسنگی سیری ناپذیر.    سردرد، تعریق شدید، گرفتگی عضالنی، کرامپ های
باشد. مالک ها برای تشخیص    DSM-5ی تشخیصی  رفتار خودکشی همراه  فیزیولوژیک  تغییرات  و  بار  آمفتامین تصریح می کند که خلق ماللت  برای ترک 

 میرسد و ظرف یکفهته فرونشینی میکند.جدیترین عالمت محرومیت افسردگیست. روز به اوج خود4تا 2ی عالئم محرومیت عموما طگذاری ضروری است. 

 

 دلیریوم مسمومیت با آمفتامین
کنند و  میامتحان آماده  دلیریوم مربوط به آمفتامین معموال حاصل مقادیر باالی آمفتامین یا مصرف مستمر آمفتامین است. در دانشجویانی که با عجله خود را برای  

 کنند بروز این نوع دلیریوم نادر نیست.  بدین منظور آمفتامین ها را مصرف می

 

 آمفتامین اختالل سایکوتیك )روانپریشی( ناشی از
آمفتامین، وجود از  ناشی  اختالل سایکوتیک  بارز  است. عالمت  پارانوئید  اسکیزوفرنی  به  بالینی شبیه  لحاظ  از  آمفتامین  از  ناشی  استپا  روانپریشی  .توهمات رانویا 

اما نیز شایع است  بینایی  شنوایی  به هذیان های پارانویید شیوع کمتری دارد.  توهمات  ، عواطف کالً متناسب، بیش فعالی، تمایالت جنسی قوی، والمسه نسبت 
ن. اما سطحی شدن عاطفه و ناگویی اسکیزوفرنی  سردرگمی، بی ربط گویی و شواهد ناچیز اختالل تفکر )مانند شل شدن تداعی ها( در روانپریشی ناشی از آمفتامی

اختالل سای آنتاگونیست های گیرنده دوپامیدر  آمفتامین مصرف کوتاه مدت  از  ناشی  اختالل سایکوتیک  انتخابی  ندارد. درمان  آمفتامین وجود  از  ناشی  ن کوتیک 
 عالئم روانپریشی درمردان شایع تر از زنان است. )مانند هالوپریدول( است. 

 

 لقی ناشی از آمفتامینل خاختال
 کند.ی مانیک )شیدایی( یا خصوصیات خلقی مختلط همراه است، در حالیکه ترک با ویژگی های خلق افسرده تظاهر میبه طور کلی مسمومیت با ویژگی ها

 

 اختالل اضطرابی ناشی از آمفتامین 
وسواسی اختالل  شبه  عالیم  تواند  می  کوکائین  همچون  ا-آمفتامین  بوجوداجباری،  را  )فوبیک(  هراس  اختالل  مخصوصا  و  )پانیک(  هول  رفتارهای  آورد.  ختالل 

 جبری به دنبال مصرف دوز باالی مواد محرک برخی افراد دچار رفتار یا مناسک کوتاه مدت قالبی میشوند.–وسواسی 

 

 کژکاری جنسی ناشی از آمفتامین
غلب این مواد برای تقویت تجربیات  روزاک( به کار برد، اما اای سروتونرژیک مانند فلوکستین )پبرای خنثی کردن عوارض جنسی داروهتوان  میآمفتامین ها را  

 جنسی مورد سوءمصرف واقع می شوند. مصرف مقادیر زیاد و طوالنی مدت آمفتامین ها با اختالل نعوظی و سایر کژکاری های جنسی همراه است.

 

 اختالل خواب ناشی از آمفتامین
 شود.  ی خوابی و محرومیت از خواب ایجاد کند، در حالیکه ترک آمفتامین موجب پرخوابی و کابوس می تواند بامین میمسمومیت با آمفت



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

 

ط د تشنج مربونکته!اثرات جدی جسمی مصرف امفتامین بر عروق مغزی،قلبی و گوارشی است. از بین موادی که مورد سومصرف قرار میگیرندبیشترین احتمال ایجا
 این احتمال در سومصرف کنندگان دچار صرع باالتر است.  پس امفتامین استیه کوکایین وس

 

 

 

 خصوصیات بالینی 
میلی گرمی موجب افزایش احساس راحتی شده و نشئه، سرخوشی و رفتار دوستانه ایجاد می کند. دوزهای پائین موجب بهبود توجه و عملکرد در   5یک دوز واحد  

 زهای باال به مدت طوالنی، اثرات نامطلوب دارو ظاهر می شود. شود. با مصرف دوهی و اجرایی می تکالیف نوشتاری، شفا

 

 اثرات طوالنی
داروها عبارتندجسمانی این  از  ناشی  اختالالت خاص مهلک  آمفتامین هستند.  اثرات جانبی سوءمصرف  ترین  از جدی  و گوارشی  قلبی  اثرات عروق مغزی،  از:   : 

روق مغزی و کولیت ایسمیک. مصرف آمفتامین ها در دوره حاملگی باعث وزن کم هنگام تولد، اندازه دور  ر خون، بیماری عافزایش شدید فشاانفارکتوس میوکارد،  
 شود. سر کوچک، عقب ماندگی رشد و سن جنینی پائین در کودک می

)کونروانشناختی سردرگمی  و  خصمانه  رفتار  پذیری،  تحریک  بیخوابی،  مالل،  بیقراری،  عالیم  :  اضطرابفوزیون(،  های اختالالت  هذیان  انتساب،  عقاید  نیز  و  ی، 
 پارانوئید و توهمات.

 

 سایر داروها
گفته می شود؛ زیرا تصور می شود عمداً به منظور    "داروی طراح"است که اصطالحاً به آن    MDMAآمفتامین های جایگزین: یکی از آمفتامین های جایگزین  

را در ردیف    MDMAشود. موسسه نظارت دارویی  این دارو به عنوان درمان کمکی در کنار روان درمانی استفاده میفرار از مقررات قانونی تولید شده است. از  
LSD  شود.های سروتونرژیک می سبب تخریب پایانه قرار داد زیرا 
ه جزیره عربستان به خاطر اثرات تحریکی مصرف  سال در خاورمیانه، افریقا و شب  1000به مدت    catha edulisگیاهی به نام    بوته   برگهای تازه(:  Khatخات )

روانپریشی شبیه آمفتامین ایجاد می کند. نگرانی درمورد  شده است. اثرات شبه آمفتامین خات از مدتها قبل شناسایی شده است. مقادیر باالی این ماده در انسان  
 مصرف خات مربوط به خواص وابستگی آور آن است نه مسمومیت حاد ناشی از آن. 

از   عبارتند  مواد  این گروه  )LSDداروهای کلوپ ها:  بوتیرات  متامفتامین،  GHB، گاماهیدروکسی  یا    MDMA(، کتامین،  روهیپنول  و   roofies)اکستازی( 
و رخوتزایی می شوند  ( نامیده می شوند زیرا سبب اختالل موقعیت سنجی date rape drugs)فلونیترازپام(. کتامین و روهیپنول داروهای تجاوز در قرار مالقات )

از بین داروهای کلوپ ها، متامفتامین بیش از همه مسئول مواد پذیرش  ورد.  د تمام یا بخشی از وقایع دوره تاثیر دارو را به خاطر بیاو مصرف کننده اغلب نمی توان
 بستری است.  

 

 درمان و بازتوانی
ا استفاده  و  کردن  بستری  پایدار،  پرهیز  به  دستیابی  برای  ضمعموال  گروهی(  و  خانوادگی  انفرادی،  )رواندرمانی  درمانی  روش  چندین  داروهای ز  است.  روری 

روز اول استفاده می شوند. در غیاب سایکوز، دیازپام برای درمان سرآسیمگی و بیش فعالی بیماران مفید است. بوپروپیون ممکن است    ضدروانپریشی فقط در چند
 کند.شوند، احساس راحتی ایجاد میدر بیمارانی که با حالت مالل همراه پرهیز مواجه می  پس از ترک آمفتامین مفید باشد. این دارو

 

 مرتبط با کافئیناختالالت 
 است.   سراسر جهانرایج ترین ماده روانگردان در کافئین معموالً به صورت قهوه یا چای،

 

 همه گیر شناسی  
میلی گرم   150تا    100ه طور معمول  کند. یک فنجان قهوه بمیلی گرم کافئین مصرف می  200دود  هر فرد بزرگسال در ایاالت متحده روزانه به طور متوسط ح

در    ارد، چای حدود یک سوم این مقدار کافئین دارد. برخی داروهای ضدمیگرن و محرکهای روانی بدون نسخه بیش از یک فنجان قهوه کافئین دارند.کافئین د
ده در همه سنین  قادیر قابل توجهی کافئین وجود دارد. در آمریکا متوسط مصرف روزانه کافئین در مصرف کنندگان این ماکاکائو، شکالت و نوشابه های گازدار م
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شیوع    DSM-IV-TRمیلی گرم در روز است. بر طبق    70میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است. متوسط مصرف سرانه کافئین در جهان حدود    79/2
 کنند. درصد بالغین کافئین مصرف می 85در هر سال حدود با کافئین مشخص نیست اما  واقعی اختالالت مرتبط 

 

 

 

 (  Comorbidityابتالیی )هم 
کنندگان کافئین، مصرف   در افراد دچار اختالالت مرتبط با کافئین احتمال ابتال به سایر اختالالت مرتبط با مواد بیش از سایر افراد است. حدود دو سوم از مصرف

 ده داروهای خواب آور یا رخوت زا نیز هستند.کنن

 

  نوروفارماکولوژی 
دقیقه است. مکانیسم اصلی تاثیر کافیئن، اثر آنتاگونیستی روی گیرنده    60تا    30ساعت است و زمان رسیدن به اوج غلظت    10تا  3انسان  نیمه عمر کافئین در بدن  

ممکن است با  تواند بر نورون های دوپامینی و نورآدرنرژیک تاثیر بگذارد. اختصاصاً فعالیت دوپامین  میهای آدنوزین است. کافئین در دوزها یا غلظت های باال،  
کند. فعال  مصرف کافئین شدت یابد که این فرضیه گزارش های بالینی مبنی بر تشدید نشانه های سایکوتیک اسکیزوفرنی پس از مصرف کافئین را توجیه می

در برخ عالئم محرومیت کافیین دخالت داشته نرژیک  دارند. فعال شدن نورون های اندر  ی عالیم ترک کافئین دخالتر بروز برخشدن نورونهای نورآدرنرژیک د
 باشند.دوز کم تا متوسط کافیین سبب کاهش احساس خستگی یا خواب الودگی میشود.

 

 ژنتیك و مصرف کافئین 

درصد وجود دارد. در    77تا    35در حد  همگامی در دوقلوهای یک تخمکی بیشتر است و توارث پذیری  در زمینه مصرف، تحمل، ترک و مسمومیت با کافئین، میزان  
  کند.مصرف این سه ماده را فراهم می دهند که یک عامل ژنتیکی مشترک، زمینهمورد مصرف کافئین، سیگار و الکل، مطالعات نشان می

 

 سن، جنس و نژاد  
اوت مصرف کافئین در مردان و زنان وجود ندارد و اطالعات اختصاصی در زمینه تری مصرف کنند. شواهدی مبتنی بر تفافراد میانسال ممکن است کافئین بیش

 کنند.  افئین مصرف میمصرف در نژادهای مختلف در دسترس نیست. کودکان و بزرگساالن سفید پوست در ایاالت متحده بیش از سیاهپوستان ک

 

 گروه های خاص
ین مصرف می کنند. این یافته نشان دهنده استعداد ژنتیکی مشترک برای مصرف سیگار و کافئین است. مصرف مرتب غیرسیگاری ها کافئسیگاری ها بیش از  

می کنندهکافئین  تقویت  اثرات  کا  تواند  مصرف  است.  کمتر  کافئین  مصرف  میزان  اضطرابی  اختالالت  دچار  افراد  در  کند.  تشدید  را  سنخ  نیکوتین  هیچ  با  فئین 
 ندارد.  خصیتی خاص ارتباط ش

 

 تاثیر بر جریان خون مغز 
شود. مصرف کافئین می تواند سبب انقباض در شریان های کرونر شده و  می( CBFکافئین موجب انقباض کلی عروق مغزی و در نتیجه کاهش جریان خون مغز )

   کند.بدون آن که فرد آترواسکلروز داشته باشد، آنژین صدری ایجاد 

 

 تشخیص
راس،  تراقی اختالالت مرتبط با کافئین شامل تشخیص های روان پزشکی زیر است: اختالل اضطراب فراگیر، اختالل هول )پانیک( با یا بدون بازار هص افتشخی

 و اختالالت خواب.   بیش فعالی -اختالل کم توجهی ،II اختالل دوقطبی

 

 مسمومیت با کافئین 
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حرکتی، بیقراری، تحریک پذیری و   -ینی شایع عبارتند از: اضطراب، سرآسیمگی روانیدرصد برآورد می شود. عالیم بال  10سالیانه مسمومیت با کافئین  میزان بروز  
ن ممکن است  گرم کافئی  10روده ای. مصرف بیش از    -شکایات روانی فیزیولوژیک نظیر پیچش عضالنی، صورت برافروخته، تهوع، تعریق مفرط، ناراحتی معدی

 ی و مرگ شود. کلونیک منتشر، نارسایی تنفس -کسبب بروز تشنج تونی

 

 

 

 

 ترک کافئین  
کند. شایع ترین  درصد افراد مصرف کننده کافئین واقعاً عالیم ترک بروز می   75تا    50تشخیص ترک کافئین را ذکر نکرده است، در    DSM-Vعلیرغم اینکه  

ساعت به اوج خود    48تا    24روع می شوند، طی  ساعت پس از آخرین مصرف ش  24تا    12تگی است. عالیم ترک کافئین  عالیم بالینی ترک کافئین سردرد و خس
 گاهی محرومیت کافیین میتواند درمانزاد باشد. رسیده و ظرف یک هفته برطرف می شوند.

 

  اختالل اضطرابی ناشی از کافئین
مبتال به این اختالل ممکن است عصبی، پرحرف و تحریک پذیر بنظر اضطراب مربوط به مصرف کافئین ممکن است شبیه اختالل اضطراب فراگیر باشد. بیماران  

 برسند  
ید می کند. بیماران دچار اختالل هول و از بیخوابی و فقدان نیرو شاکی باشند. کافئین حمالت هول )پانیک( را در افراد مبتال به اختالل هول )پانیک( القا و تشد

 باید از مصرف کافئین خودداری کنند. 

 

 ناشی از کافئین خواب  اختالل
 کافئین با تاخیر در به خواب رفتن، ناتوانی برای ماندن در حالت خواب و زود بیدار شدن ارتباط دارد.  

 

 وابستگی به کافئین  
در   کافئین هم  به  وابستگی  ترک،  متن  DSM-Vمانند  در  و  است  نشده  مواد    DSM-V  لحاظ  به  وابستگی  تشخیص  است:  شده  بیان  چنین  را  به صراحت 

اد گزارش می  در مورد هر طبقه از مواد به جز کافئین به کار برد. اما، شواهد حاکی از وجود وابستگی در برخی افراد مصرف کننده کافئین است. این افرتوان  می
 مصرف کافئین به مصرف آن ادامه می دهند.کنند که علیرغم تالش برای قطع 

 

 خصوصیات بالینی  
یبات افزایش دهنده کلسترول در قهوه صاف نشده، موضوع رابطه کافئین با بیماری قلبی عروقی را مطرح  زایش فشار خون و وجود ترکاثرات مختصر کافئین در اف

 کاهش مختصر وزن نوزاد در بدو تولد، ارتباطی وجود دارد.  ساخته است. احتماال بین مصرف کافئین در زنان و تاخیر در لقاح و 

 

 درمان 
کنند. اگر بنزودیازپین ها برای این منظور بکار  مواره برای کنترل سردرد و دردهای عضالنی همراه ترک کافئین کفایت میر آسپرین تقریباً هداروهای ضد درد نظی

برای مدتی کوتاه ) مصرف    روز( تجویز شوند. نخستین مرحله کاهش یا حذف کافئین، مشخص کردن میانگین10تا    7حدود  می روند، باید در دوزهای پایین و 
بیمار باید از قطع ناگهانی مصرف کافیین خودداری کند صد کاهش می یابد.در  10روزانه کافئین بر حسب میلی گرم است. سپس، هر چند روز یکبار میزان مصرف  

 الئم محرومیت وجود دارد.زیرا در چنین حالتی احتمال بروز ع

 

 اختالالت مرتبط با حشیش و ماری جوآنا 
طبق اکثر برآوردها حشیش و ماری جوآنا رایج ترین ماده  تهیه می شوند.    cannabis sativaه شاهدانه هندی به نام  ماری جوآنا از گیا  فرآورده های حشیش و

 الکل،نیکوتین و حشیش است. مواد روانگردان در دنیا به ترتیب،کافیین،بطور کلی راج ترین غیرقانونی مورد مصرف در جهان است. 
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 همه گیر شناسی  
درصد است. میزان مصرف اخیر    5میزان شیوع حشیش یا وابستگی به آن در طول عمر    DSM-Vسال گزارش شده است. طبق    17شروع مصرف    ط سنمتوس

تر است.  باال در بین مردها تقریباً دو برابر زن ها است. این اختالل بین دو جنس در سنین پایین کمسال به   26ماری جوآنا و مصرف در طول گذشته در گروه سنی  
له، میزان مصرف در طول عمر بین سفیدپوستان بیش از سیاه پوستان است.  سا 17تا  12شود. در گروه سنی  سال تفاوتی بین دو جنس دیده نمی 17تا  12در سنین 

سال   35تبارها است. اما در گروه سنی    ل میزان مصرف ماری جوآنا در طول عمر در بین سفید پوستان بیش از سیاه پوستان و اسپانیاییسا  34تا    17در گروه سنی  
باالتر میزان مصرف در سفیدپوستان و سیاهپوستان ی از  و  به مراتب بیش  بزرگساالن سیاهپوست  بین  کسان گزارش شده است. میزان مصرف در طول عمر در 

 نیایی تبارها است.  اسپا

 نوروفارماکولوژی 
9∆جزء اصلی حشیش   − THC شود، و حداقل غلظت در قشر  ی، هیپوکامپ و مخچه یافت مینابینوئید در هسته های قاعده ااست. باالترین غلظت گیرنده کا

ا  ه اند که کانابینوئیدهمخ است. این گیرنده در ساقه مغز وجود ندارد به همین دلیل حشیش روی دستگاه تنفس و قلب تاثیر چندانی ندارد. مطالعات حیوانی نشان داد
( و  مونوآمین  نورون های  آید، هرچند  تاثیر می (  GABAروی  بوجود می  به آن  نسبت  روانشناختی  وابستگی  و  ایجاد می شود  به حشیش تحمل  نسبت  گذارد. 

 ساعت دوام دارد.   4تا2دقیقه بعد از مصرف به اوج میرسد و 20شواهد وابستگی فیزیولوژیک قوی نیست.

 

 تشخیص و خصوصیات بالینی 
اکی کاردی خفیف است. در دوزهای باال، افت فشار خون وضعیتی ممکن ق خونی ملتحمه چشم )قرمزی چشم( و تترین اثرات جسمانی حشیش، اتساع عروشایع  

نامیده می اغلب اشتهای گاوی  افزایش اشتها )که  بروز کند.  با حشیش هستند. جدی ترین عوارض احتماست  اثرات دیگر مسمومیت  الی شود( و خشکی دهان، 
معمولی نیز وجود دارند. مصرف درازمدت حشیش با آتروفی مغزی، استعداد تشنج، طان زایی ناشی می شود که در توتون  حشیش از همان هیدروکربن های سر

دارد. ارتباط  قاعدگی  های  دوره  نظمی  بی  و  تستوسترون  غلظت  تغییر  ایمنی،  فعالیت  اختالل  مادرزادی،  نقایص  کرومزومی،  کننآسیب  افراطی  مصرف  های  ده 
 ار دارند. بیماری مزمن تنفسی و سرطان ریه قر  کانابیس در معرض خطر

 

 وابستگی به حشیش و سوءمصرف حشیش 
سبت به حشیش در  نسبت به بسیاری از اثرات حشیش تحمل ایجاد می شود، با این حال داده ها وجود وابستگی جسمی را چندات تایید نمی کنند. وابستگی روانی ن

یینتر باشد دفعات مصرف بیشتر باشد ومدت زمان مصرف طوالنی تر باشد،خطر بروز وابستگی  تین مصرف پاهرچه سن نخسرف طوالنی ظاهر می شود. موارد مص
 باالتر است. 

 

 مسمومیت با حشیش 
اختالل سایکوتیک ناشی از حشیش  روشن تر کرد. اگر واقعیت سنجی مختل شود تشخیص    "همراه با آشفتگی ادراکی"تشخیص مسمومیت را می توان با عبارت  

اسیت نسبت به محرکهای بیرونی، آشکار شدن جزئیات تازه، رنگ ها غنی تر از قبل درک می شوند، درک ذهنی  عالیم مسمومیت با حشیش: افزایش حس  است. 
شود  که معموالً توام با حشیش مصرف می  زمان کند می شود، احساس مسخ شخصیت و مسخ واقعیت، مختل شدن مهارتهای حرکتی. این اثرات به اثرات الکل

 افزوده می گردد.

 

 دلیریوم مسمومیت با حشیش  
حافظه،  مشخصه دلیریوم مربوط به مسمومیت با حشیش، اختالل بارز در انجام تکالیف های شناختی و اجرایی است. حتی مقادیر اندک حشیش موجب تخریب  

 رزی بر عملکردهای شناختی دارد.ار را نیز تخریب می کند تاثیرات باد. دوزهای باال که سطح هوشیاری بیمزمان واکنش، ادراک، هماهنگی حرکتی و توجه می شو

 

 اختالل سایکوتیك ناشی از حشیش  
نامند. مصرف حشیش  ( می hemp insanityاین اختالل نادر است و افکار پارانوئید گذرا شایع تر از آن است. دوره های سایکوتیک را گاهی جنون شاهدانه )

دهد، ممکن است با  که غالبا با مسمومیت توهم زاها ارتباط دارد، همراه است. وقتی اختالل سایکوتیک ناشی از حشیش روی می   (bad trip)  ندرتاً با پرواز به
 اختالل شخصیت قبلی در فرد مبتال رابطه داشته باشد.  
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 اختالل اضطرابی ناشی از حشیش  
شود. در بر اثر افکار پارانوئید ایجاد می  حاالت اضطرابی زودگذری ایجاد می کند که اغلبمسمومیت حاد حشیش است و در بسیاری از افراد  تشخیص شایعی برای  

 بروز عالئم اضطرابی با دوز مصرف ارتباط دارند. چنین شرایطی ممکن است بر اساس ترس های مبهم و آشفته، حمالت هول )پانیک( ایجاد شود. 
 

 ناشی از حشیش   نینامعاختالل 
با حشیش ممک افسرمسمومیت  با عالیم  است  نیمه ن  اینحال  با  باشد.  درازمدت حشیش  از مصرف  است حاکی  چنین عالیمی ممکن  باشد، هرچند  همراه  دگی 

 شیدایی )هیپومانی( از عالیم شایع در مسمومیت با حشیش است.  
طوال مصرف  دهند  می  نشان  تجربی  و  بالینی  کارکرشواهد  تخریب  از  خفیفی  انواع  تواند  می  حشیش  مدت  و  نی  توجه،  حافظه،  ازجمله  شناختی  عالی  دهای 

 ی و ادغام اطالعات پیچیده ایجاد کند. هنوز مشخص نشده که این تخریب ها پس از پرهیز طوالنی از حشیش برگشت پذیر هستند یا خیر.سازمانده
طوالنی مدت حشیش ربط  رف افراطی و  است که به مص(  amotivational syndromeان انگیزش )یک سندرم بحث انگیز مربوط به حشیش، سندرم فقد

کند( است. بیمار داده شده است. مشخصه آن بی میلی شخص در استمرار روی کار )در مدرسه، محیط کار، یا زمینه ای که توجه یا پافشاری طوالنی را ایجاب می
 راً تنبل بنظر می رسد. فاقد نیرو و بیحال، غالباً فربه و ظاه

 

 درمان و بازتوانی
ش مبتنی بر همان اصول درمانی سایر موارد مورد سوءمصرف یعنی پرهیز و حمایت است. پرهیز از طریق مداخله مستقیم نظیر بستری کردن یا صرف حشیدرمان م

ازطریق رواندرمانی فردی، خانوادگی و گروه ادواری دارو صورت می گیرد. حمایت  از غربالگری  استفاده  با  به طور سرپایی  می شود. انجام    درمانی  کنترل دقیق 
 تجویز  

 داروهای ضداضطراب ممکن است در رفع کوتاه مدت عالیم ترک موثر باشد. 

 

 کاربرد درمانی ماری جوآنا 
درمان    رفت. ماری جوآنا برای ماری جوآنا از قرن ها پیش بعنوان گیاهی طبی کاربرد داشته است و برای درمان اضطراب، افسردگی و اختالالت گوارشی به کار می

ز سرطان به کار  ت مختلفی نظیر تهوع ثانویه به شیمی درمانی، اسکلروز مولتیپل، درد مزمن، سندرم نقص ایمنی اکتسابی )ایدز(، صرع، گلوکوم و درد ناشی ااختالال
وهشگران معتقدند که  برخی پژت. اما  تایید شده اس(  FDAاست و کاربرد آن از سوی اداره دارو و غذای آمریکا )  THCمی رود. درونابینول یک شکل صناعی  

ساتیوکس نیز دارویی است طبیعی مشتق از کانابیس،که اسپریست برای کاهش دردناشی از  مصرف خوراکی این دارو به اندازه تدخین گل گیاه شاهدانه موثر نیست.
 سرطان. 

 

 کوکایین

 اختالالت مرتبط با کوکائین  
کوکائین آلکالوئیدی است که از بوته اریتروکسیلون کوکا استخراج می شود. کوکائین به عنوان بی    خالص(  کوکائین است)کوکایینل بسیار قدرتمندی از  کِرَک شک

بینی و گلو به عنوان بی حس کننده   اثرات منقبض کننده عروقی مخصوصاً در جراحی چشم،  استفاده می شد. و هنوز هم به دلیل  موضعی حس کنده موضعی 
 رمورد اثرات فارماکولوژیکی عمومی آن بعمل آورد و خود وی مدتی به این دارو اعتیاد پیدا کرد. د فروید مطالعه ای دزیگمون 1884شود. در استفاده می

 

 همه گیر شناسی 
 است.  ط به آسیایی تبارها درصد(. پایین ترین میزان مصرف مربو 6/1درصد در مقابل  4/3برابر زنان است )  2احتمال مصرف کوکائین در میان مردان بیش از 

 

 سوءمصرف و وابستگی به کوکائین 
درصد( واجد مالک های سومصرف و وابستگی هستند. باالترین میزان سومصرف یا وابستگی متعلق به  6/0ساله و مسن تر )  12میلیون نفر از افراد    5/1بیش از  

درصد( قرار داشتند. احتمال   4/0ساله ) 17تا    12درصد( و نوجوانان    6/0سال به باال )  26درصد( است و پس از آن گروه های سنی   2/1ساله )  25تا    18گروه سنی  
درصد(. میزان سوءمصرف یا وابستگی  4/0درصد در مقابل  9/0برابر زنان است. )  2اینکه مردان واجد مالک های سوءمصرف یا وابستگی به کوکائین باشند. بیش از 

 درصد( است.  5/0تر از سفید پوستان )درصد( باال 9/0رها )صد( و اسپانیایی تبادر 1/1به کوکائین در سیاهپوستان )
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 کرک کوکائین  
تا    18ساله و مسن تر کرک کوکائین مصرف می کنند. باالترین میزان مصرف کرک کوکائین متعلق به گروه سنی    12درصد( از افراد    6/0میلیون نفر )  5/1حدود  

دتاً دلیل آن افزایش آگاهی از خطرات کوکائین و نیز برنامه های آگاه سازی و به کاهش است که عمحاضر مصرف کوکائین ردرصد( بود. در حال    9/0سال )  25
نثی شده  همگانی جامع درمورد کوکائین و اثرات آن است. اما اثرات اجتماعی کاهش مصرف کوکائین در سالهای اخیر توسط مصرف فراوان کرک تا حدودی خ

 است.  

 

 

 

 ابتالیی هم 
الت مرتبط با الکل پس از شروع اختالالت مرتبط با کوکائین بروز می کنند. اختالالت اضطرابی، اختالل شخصیت ضد اجتماعی و  ت خلقی و اختالمعموالً اختالال

 کم توجهی قبل از پیدایش اختالالت مرتبط با کوکائین وجود دارند.  -اختالل بیش فعالی
یمی، و اختالالت اضطرابی، و اختالل شخصیت اجتماعی شایعترین اختالالت روان پزشکی همراه  سیکلوتااختالل  ،  II  الل دوقطبیاختالالت افسردگی اساسی، اخت

 هستند. 

 

 سبب شناسی

 عوامل ژنتیکی ومحیطی در وابستگی افرا به مواد محرک تاثیر یکسانی دارند.

ژنتیك: )کوکائ  عوامل  محرک  مواد  به  وابستگی  نظر  از  تخمکی  یک  دوقلوهای  همگامی  دوقلوهای  میزان  از  بیش  آمفتامین(  شبه  داروهای  و  آمفتامین  ین، 

 عوامل ژنتیک و محیطی منحصر به فرد، تاثیر یکسانی در بروز وابستگی به مواد محرک دارند.  دوتخمکی است. 

 نگی و اقتصادی نقش مهمی در مصرف اولیه، تداوم مصرف و عود دارند. : عوامل اجتماعی، فرهفرهنگی-عوامل اجتماعی

: یادگیری و شرطی سازی نیز نقش مهمی در تداوم مصرف کوکائین دارند. هر بار استنشاق یا تزریق کوکائین سبب ایجاد حالت وجد  و شرطی سازییری  یادگ

مناطقی   در سوءمصرف کنندگان کوکائین، محرک های مرتبط با کوکائین سبب فعال شدنو سرخوشی می شود که رفتارهای بعدی مصرف دارو را تقویت می کند. 
افزایش فعالیت متابولیک در شوند.  ( میEEGارند و موجب برانگیختگی الکتروآنسفالوگرافیک )ی رویدادی و حافظه فعال سروکار دشوند که با حافظه از مغز می

 ارتباط دارد.اراهیپوکامپ،بخش پشتی جانبی قشر جلوی پیشانی با میل به مصرف کوکایین مناطق مرتبط با لیمیک نظیر امیگدال،شکنج پ

تاثیر بر دستگاه عصبی مرکزی    عوامل دارویی: ایجاد می کند.    CNSکوکائین در نتیجه  کوکایین سبب تقویت عملکرد  احساس هوشیاری، نشئگی و راحتی 

 جنسی و کاهش نیاز به خواب و کاهش گرسنگی میشود.

 

 نوروفارماکولوژی 
ناقلین دوپامین است. این وقفه موجب افزایش غلظت  ی آن مربوط است، انسداد رقابتی بازجذب دوپامین توسط اثر فارماکودینامیک اولیه کوکائین که به اثرات رفتار

وکائین در عین حال مانع باز جذب کاته کوالمین های را افزایش می دهد. ک  2و نوع    1دوپامین در شکاف های سیناپسی شده و فعالیت گیرنده های دوپامینی نوع  
ن خون مغز و احتماالً بروز مناطق لکه ای کاهش مصرف گلوکز شود. مصرف کوکائین با کاهش جریاراپی نفرین و نیز بازجذب سروتونین می اصلی دیگر، یعنی نو

 ارتباط دارد. 
روانی به آن ممکن    دلیل اثر قدرتمند کوکائین به عنوان تقویت کننده مثبت رفتاری، وابستگیبرای حفظ اثرات مصرف کوکائین، مصرف مکرر آن الزم است. به  

ژیک به کوکائین ایجاد می شود، اما اثرات ترک کوکائین در مقایسه با اثرات ترک تریاک و مواد شبه افیونی  است با یک بار مصرف نیز پدید آید. وابستگی فیزیولو
 خفیف است.  

به کوکائین نشان میبیمارا  PETاسکن   اعتیاد  افزایش میدهند، فعالیت دستگاه  ن تحت درمان به دلیل  نواحی  دوپامینی مزولیمبیک  یابد. همچنین فعال شدن 
ین،  سینگولیت قدامی تا نوک لوب های گیجگاهی دوطرف مشاهده می شود. این دستگاه دوپامینی مزولیمبیک با میل شدید برای مصرف هروئین، مورف  آمیگدال و

 آمفتامین ها، ماری جوآنا و الکل ارتباط دارد.

 

 روش های مصرف
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سایر    شود.نامیده می  tootingن روش مصرف کوکائین، استنشاق پودر نرم شده آن از طریق بینی است که اصطالحاً انفیه )باال کشیدن از راه بینی( یا  تری  رایج
وریدی،    زریقوش تاستنشاق کم خطرترین روش مصرف کوکائین و تدخین و ر  (.smokingروش های مصرف عبارتند از تزریق زیرجلدی یا وریدی و تدخین )

ه های خطرناک ترین روش های آن است. کمترین اثر کوکائین مربوط به راه دهانی است. کرک شکل خالص کوکائین بوده و بی نهایت قوی است که در بست
 رسد. شود به فروش می نامیده می rockی تدخین که غالباً کوچک و آماده
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 تشخیص و خصوصیات بالینی 

 بستگی به کوکائین  سوءمصرف کوکائین و وا
شاهده می شود.  از نظر بالینی و عملی، وابستگی یا سوءمصرف کوکائین را در افرادی می توان مطرح کرد که قراین تغییرات غیرقابل توجیه شخصیت در آنها م

از: تحریک پذیری، اختالل تمرکز، رفتار به مصرف کوکائین عبارتند  بیخوابی شدی  تغییرات شایع مربوط  به دلیتکانشی،  اثرات منقبض کننده د و کاهش وزن.  ل 
 عروق، مصرف کنندگان همواره دچار احتقان بینی هستند. 

 

 مسمومیت با کوکائین 
ایش همه  دوزهای باالی کوکائین عالیم مسمومیت شامل سرآسیمگی، تحریک پذیری، اختالل قضاوت، رفتار جنسی بالقوه خطرناک و تکانشی، پرخاشگری، افز

 تماال عالیم مانیا )شیدایی( ایجاد می کند. عالیم جسمی عمده عبارتند از تاکی کاردی، افزایش فشار خون و گشادی مردمک. حرکتی و اح-لیت روانیجانبه در فعا

 

 ترک کوکائین 
 ل، فقدان احساس لذت، شود که با احساس مالیظاهر م(  crash)   پس از قطع مصرف کوکائین یا پس از مسمومیت حاد، افسردگی پسا مسمومیتی یا فروریزی

روز به   4تا  2اضطراب، تحریک پذیری، خستگی، خواب آلودگی و گاهی سرآسیمگی همراه است. عالیم ترک ممکن است تا یک هفته طول بکشد و معموال ظرف 
داروهای رخوت زا،    د اغلب با مصرف الکل، کننائین را تجربه میاوج می رسد و ممکن است با افکار خودکشی در بیمار همراه باشد. افرادی که عالیم ترک کوک

 کنند. خواب آورها یا داروهای ضد اضطراب  نظیر دیازپام اقدام به خود درمانی می 

 

 دلیریوم مسمومیت با کوکائین  
است:   تر  شایع  زیر  موارد  در  کوکائین  با  زیاد    -1دلیریوم مسمومیت  مقادیر  ها  -2مصرف  غلظت  به  رسیدن  و  کوتاه  زمان  در  باال  مصرف  خونی  مصرف    -3ی 

د بیشتر در معرض خطر دلیریوم یمارانی که آسیب مغزی قبلی دارنکوکائین توام با سایر مواد روانگردان )نظیر آمفتامین، ترکیبات تریاک، مواد شبه افیونی و الکل(. ب
 مسمومیت با کوکائین قرار دارند.  

 

 اختالل سایکوتیك ناشی از کوکائین 
از مصرف کنن نیمی  از همه در مصرف وریدی و نیز در    ده های کوکائین ممکنتا  پارانوئید شوند. اختالالت سایکوتیک بیش  است دچار توهمات و هذیان های 

پارانوئید شایعترین عالیم سایکوتیک  مصرف کننده های کرک دیده می از زنها است. هذیانهای  بروز نشانه های سایکوتیک در مردها بسیار بیشتر  شود. احتمال 
احساس   دارند.  کمتری  شیوع  پارانوئید  های  هذیان  به  نسبت  و المسه  بینایی  توهمات  اما  است،  شایع  نیز  شنوایی  توهمات  پوست  هستند.  زیر  حشرات  خزیدن 

(formication )  .همراه با مصرف کوکائین گزارش شده است 

 

 اختالل خلقی ناشی از کوکائین  
)شیدایی( دارد، در حالیکه عالیم اختالل خلقی ناشی از    ا مانیکمسمومیت ماهیت هیپومانیک )نیمه شیدایی( ی  به طور کالسیک عالیم اختالل خلقی مربوط به

 ترک ماهیت افسرده دارد. 

 

 اختالل اضطرابی ناشی از کوکائین 
 نند.  کتظاهر می و هراس ها )پانیک(اختالل هول ، OCDعالیم شایع اختالل اضطرابی مربوط به  مسمومیت یا ترک کوکائین به صورت 

 

 کژکاری جنسی ناشی از کوکائین 
 تواند موجب ناتوانی جنسی شود. شود، مصرف مکرر آن میی تشدید میل جنسی و به تعویق انداختن ارگاسم مصرف میهرچند کوکائین به عنوان وسیله 

 

 اختالل خواب ناشی از کوکائین
 وکائین با خواب منقطع یا خواب آلودگی مفرط همراه است.  تباط دارد و ترک کمسمومیت با کوکائین با ناتوانی برای به خواب رفتن ار
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 اثرات نامطلوب 
تواند به سوراخ شدن تیغه بینی منجر شود. مصرف وریدی کوکائین می یک عارضه شایع مصرف کوکائین احتقان بینی است . مصرف طوالنی مدت کوکائین می

انتقال ویر ایدز شود. عوار تواند سبب عفونت، آمبولیسم و  از بروز دیستونی حاد، تیک و سردردهای شبه میگرنی. و عوارض اصلی وس  ض جزئی عصبی عبارتند 
ی هستند. تشنج در عبارتند از اثرات عروق مغزی، صرعی و قلبی. شایع ترین بیماری عروقی مغز در ارتباط با مصرف کوکائین، انفارکتوس های مغزی بدون خونریز

ئین در بخش های فوریت گزارش شده است. کوکائین در بین مواد مورد سوءمصرف، بیش از همه با تشنج همراه است. از این  عات مربوط به کوکادرصد مراج 8تا  3
ارسیل(  نونی )پلحاظ آمفتامین در رده دوم قرار دارد. یک عارضه نادر مصرف کوکائین که تشخیص آن ممکن است به آسانی از نظر دور بماند، صرع بی وقفه کا

تنفسی،   انفارکتوس های قلبی و آریتمی ها احتماالً شایعترین ناهنجاری های قلبی ناشی از کوکائین هستند. دوزهای باالی کوکائین با تشنج، تضعیفمرکب است.  
 ارش شده است. ( گزspeedballنام بیماریهای عروقی مغز و انفارکتوس های میوکارد ارتباط دارد. مرگ درنتیجه مصرف ترکیب کوکائین و مواد افیونی )به  

 

 درمان و بازتوانی 
خواب آور این است که در ترک کوکائین اختالالت جسمی که نیازمند بستری یا  -وجه افتراق سندرم ترک کوکائین از مواد شبه افیونی، الکل یا داروهای رخوت زا

مراجعه نمی کنند زیرا تجربه آنها از مصرف ماده بسیار مثبت است. مانع  ه برای درمان  ترک اقامتی باشند وجود ندارد. اکثر مصرف کننده های کوکائین داوطلبان
به صورت م به کوکائین است. تقویت کننده های منفی ممکن است  با کوکائین، میل شدید مصرف کننده  برای موفقیت درمان اختالالت مرتبط  شکالت  عمده 

نوعی روش درمانی مبتنی بر فنون شناختی و رفتاری است که در کنار  ( RTPوکائین از عود )مان پیشگیری ککاری یا خانوادگی ناشی از مصرف کوکائین باشد. در
 شود. خانواده درمانی اغلب جزیی اساسی از راهبرد درمانی است.  درمان بستری یا سرپایی با هدف حفظ پرهیز در بیمار اعمال می

انفرادی شکل گرفته و به منظور تضمین موفقیت برنامه های ترک اعتیاد مبتنی بر مطب  مانی و درمان  از تلفیق گروه در  (:Network thrapyشبکه درمانی )
شود. گروه از  رفتاری استفاده می-طراحی شده است. در این روش بیمار وارد یک شبکه حمایت گروهی می شود و در عین حال از روشهای روانپویشی و شناختی

ه است و از آن بعنوان یک شبکه درمانی استفاده می شود.  شبکه مزبور که توسط درمانگر اداره می شود به ایجاد  یمار تشکیل شداعضای خانواده و افراد همتای ب
 انسجام و ارائه حمایت و ترغیب بیمار به رعایت توصیه های درمانی کمک می کند. 

برای کاهش مصرف مواد شبه افیونی وجود داشته    بوپرنورفین  یا   متادونابه  در حال حاضر هیچ دارویی برای کاهش مصرف کوکائین وجود ندارد که نقشی مش

تجویز    لیتیوم )ریتالین(، و برای کسانی که از قبل دچار اختالالت خلقی بوده اند    متیل فندیت بوده اند    ADHDباشد. برای مصرف کنندگانی که از قبل دچار  

دارویی    ویگاباتریناران دارای وابستگی خفیف، با تاثیرات مثبت همراه بوده اند.  ان و برای بیمدر اوایل درم  ضدافسردگی سه حلقه ایمی شود. داروهای  

رسد مکانیسم اثر آن، افزایش چشمگیر سطح گابا در مغز است. این دارو سبب تخفیف افزایش  است که در درمان صرع مقاوم اطفال به کار رفته است و به نظر می 
آکو هسته  سلولی  خارج  مصدوپامین  براثر  تغییرات  مبنس  این  با  همراه  جویی  مواد  رفتارهای  کاهش  نیز  و  متامفتامین  الکل،  هروئین،  نیکوتین،  کوکائین،  رف 

 شود.  بیوشیمیایی می

 

 اختالالت مرتبط با مواد توهم زا   
نیز نامیده  (  psychotomimmeticsسایکوز )یا مقلد  (  Psychedelicsداروهای توهم زا موادی طبیعی یا مصنوعی هستند که داروهای روان پریشی زا )

بسط و گسترش هوشیاری می شوند.  می و  واقعیت  با  تماس  توهمات، موجب قطع  ایجاد  بر  احتمال   FDAشوند. چون عالوه  و واجد  فاقد کاربرد طبی  را  آنها 
توهم زاها به  است.   LSDای کالسیک مصنوعی،  . توهم زسوءمصرف شدید اعالم کرده است. توهم زاهای طبیعی کالسیک عبارتند از: پسیلوسیبین و مسکالین

 نخستین بار توسط البرت هومان تولید شد. LSDطورکلی طبق تعریف مسمومیت زا هستند.

 

 همه گیر شناسی  
به   10حدود    DSM-Vطبق   اند. نسبت سفیدپوستان مصرف کننده  زا مصرف کرده  ای توهم  بار ماده  ایاالت متحده حداقل یک  افراد در  سیاهپوستان    درصد 

تا    26است. مصرف این مواد در مردها شایع تر از زن ها است. افراد    1به    5/1است و نسبت سفیدپوستان به اسپانیایی تبارهای مصرف کننده    1به    2مصرف کننده  
باالترین میزان مصرف اخیر، مربوط به گروه    .درصد آنان حداقل یک بار از این مواد مصرف کرده اند5/15ساله باالترین میزان مصرف توهم زاها را دارند و    34

ساله است. عوامل فرهنگی بر مصرف مواد توهم زا تاثیر می گذارند؛ مصرف این مواد در غرب ایاالت متحده نسبت به جنوب آن به میزان چشم   25تا    18سنی  
  40واد توهم زا است که این میزان برای مشکالت مربوط به  کوکائین  مگیری باالتر است. فقط یک درصد مراجعات مرتبط با مواد به مرکز فوریت ها مربوط به  

 سال بوده است.  20درصد است. با اینحال سن بیش از نیمی از کسانی که به دلیل مشکالت ناشی از مواد توهم زا به مراکز فوریت مراجعه کرده اند زیر 
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 نوروفارماکولوژی  
LSD  کند. تحمل نسبت به  گاه سروتونرژیک اثر میتبه صورت آگونیست یا آنتاگونیست روی دسLSD    و سایر مواد توهم زا به سرعت پدید می آید و به سرعت

 شود، اما ممکن است وابستگی روانی بوجود آید. نیز برطرف می شود. وابستگی جسمی و عالیم ترک با توهم زاها مشاهده نمی

 

 تشخیص  

 وابستگی به توهم زا ها و سوءمصرف توهم زا ها 
این دلیل است که صرف دراز مدت مواد توهم زا شایع نیست. این مواد اعتیاد جسمی ایجاد نمی کنند هرچند وابستگی روانی روی می دهد. این امر تا حدودی به  م

 دهد. قابل اعتمادی روی نمی با دیگری تفاوت دارد و همچنین به این دلیل که نشئه  LSDهر تجربه با 

 

 زا  مسمومیت با مواد توهم 
تعریف شده است.    DSM-Vدر   فیزیولوژیک  غیرانطباقی و برخی عالیم  ادراکی  و  رفتاری  تغییرات  به صورت  زا  توهم  مواد  با  برای  مسمومیت  انتخابی  درمان 

مانند هالوپریدول( یا بنزودیازپین  )  ست های دوپامنیرژیکاز آنتاگونیتوان میمسمومیت با توهم زاها، آرام کردن بیمار از طریق اطمینان بخشی است. در موارد شدید 
 ها )مانند دیازپام( برای مدتی محدود استفاده کرد. به طور کلی مسمومیت با مواد توهم زا سندرم ترک ندارد.  

 

 اختالل ادراکی پایدار توهم زا ها
درصد مصرف   80تا    15اند که    د. مطالعات نشان دادهکنزایی را تجربه می   ی توهم زا، شخص بازگشت )فلش بک( عالیم توهمگاهی مدت ها پس از مصرف ماده

شوند. تشخیص های افتراقی فلش بک )پس نگاه( عبارتند از: میگرن، حمالت تشنجی، ناهنجاری های دستگاه بینایی و  کنندگان توهم زا ها دچار این حالت می
PTSD  نیه تا چند دقیقه دوام دارند اما ممکن است طوالنی تر نیز  ره ها معموالً چند ثاناشی از مواد است. دو. پس نگاه ها، بازگشت خود به خودی و گذرای تجربه

غالباً حتی    تجربه جهش به گذشته ممکن است بر اثر استرس هیجانی،محرومیت حسی نظیر رانندگی یکنواخت یا مصرف سایر مواد روانگرادان نیز بروز کند.باشند.
 کند. ت بیمارگونه اختالل حفظ می دراکی مشخص، شخص بینش خود را نسبت به ماهیبا وجود آشفتگی های ا

 

 اختالالت سایکوتیك ناشی از مواد توهم زا
و   LSDی  شود. شایع ترین عارضهاگر عالیم سایکوتیک همراه اختالل واقعیت سنجی ظاهرشود، تشخیص اختالل سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا مطرح می

واز بد عموما با از بین پرتواند بسیار شدیدتر از آن باشد.  است که شبیه واکنش پانیک )هول( حاد نسبت به حشیش است، اما می (  bad tripپرواز بد )مواد مشابه  
رض بر این است که این  شود. فگاهی اختالل سایکوتیک ناشی از مواد توهم زا طوالنی می رفتن اثرات فوری ماده توهم زا برطرف میشود اما سیر ان متغیر است.  

 ا اضطراب مفرط شایع تر است.  واکنش در مبتالیان به اختالل شخصیت اسکیزوئید و شخصیت های پیش سایکوتیک، تعادل ناپایدار ایگو ی

 

 اختالل خلقی ناشی از مواد توهم زا 
بینی است، عالیم اختالل خلقی همراه با سومصرف مواد توهم زا ممکن برخالف اختالل خلقی ناشی از کوکائین و آمفتامین که در آنها عالیم تا حدودی قابل پیش 

عالیم شبه مانیا با هذیان های خودبزرگ بینی یا افکار و احساسات شبیه افسردگی و یا عالیم مختلط  است متغیر باشد. سوءمصرف کنندگان ممکن است دچار  
 شوند. 

 

 اختالل اضطرابی ناشی از توهم زاها  
ی است که سبب میشود اضطراب احتماال شایع ترین عالمتغالباً اختالل پانیک )هول( را همراه با بازارهراسی )آگورافوبیا( گزارش کرده اند.  در بخش فوریت ها،

 به بخش اورژانس مراجعه کنند.  PCPمصرف کنندگان دچار مسمومیت 

 

 مرتبط با مواد توهم زا   نینامع ت اختالال
DSM-V    مواد توهم زا ندارد، اما برخی بالینگران به صورت موردی سندرمی متشکل از افسردگی و اضطراب را گزارش کرده اند  طبقه ای تشخیصی برای ترک

 مربوط به مواد توهم زا است.   NOSکند. بهترین تشخیص برای چنین سندرمی احتماالً اختالل که پس از قطع مصرف مکرر مواد توهم زا بروز می 
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 خصوصیات بالینی 

LSD  یک مشتق بازی و صناعی هسته اسید لیسرژیک است که از آلکالوئیدهای ارگوت گرفته می شود. عالیم فیزیولوژیک    رژیك اسید دی اتیالمید(:)لیس

 معدود و نسبتاً خفیف اند. اتساع مردمک ها، تشدید رفلکس های تاندون عمقی، عدم هماهنگی خفیف حرکتی و آتاکسی شایعند. معموال تغییرات  LSDمصرف  
شوند. سپس تغییرات خلقی و ادراکی و دست آخر  کند. به این صورت که ابتدا عالیم جسمی ظاهر میالگوی به خصوص تبعیت می   از یک  LSDناشی از مصرف  

و تهوع و استفراغ با    ، پسیلوسیبین و مسکالین در قدرت آنها است، شروع اثرات در مسکالین کندتر استLSDی  کنند. تفاوت عمدهتغییرات روان شناختی بروز می 
ساعت به اوج خود    4تا   2ظرف یک ساعت روی می دهد، طی    LSDشود. اما به طور کلی اثرات ادراکی این مواد شبیه هستند. شروع اثر  ن ماده بیشتر دیده میای

با مصرف  ساعت طول می کشد.    12تا    8می رسد، و   معموالً   LSDه است. توهمات همراه  گزارش شد  LSDسندرمی شبیه سندرم نورولپتیک بدخیم همراه 
 شود. آزاد شدن محتویات ناخودآگاه به شکل نمادین هم دیده می LSDبینایی و اغلب به صورت اشکال و نقشه های هندسی هستند. با مصرف  

ر یک توهم زای هستند. مسکالین از هر نظرسانه های دوپامین و نوراپی نفرین  -ترکیباتی با ساختمان شیمیایی ساده و مشابه ساختمان عصب  فن اتیالمین ها:

یا اکستازی است که بیشتر یک محرک    MDMAکالسیک است. یکی از رایج ترین و )از لحاظ اجتماعی( مشکل سازترین اعضای خانواده فن اتیالمین ها،  
س تقویت تعامالت  در برخی مصرف کنندگان ح  سبب تغییر حالت هشیاری همراه با تغییرات حسی می شود و مهمتر از همه  MDMAخفیف است تا توهم زا.  

یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین توهم زاهای تریپتامینی است )مانند مسکالین که درگروه فن اتیالمین چنین موقعیتی   DMT  کند.شخصی ایجاد می 
 شود.  ضعیف ترین توهم زا این گروه محسوب می  DMTدارد(. اما 

تلخی دارد وگاهی پیش از اثرات توهم زایی،تهوع و استفراغ شدیدی را باعث میشود.مشکل ساز ترین صرف نمیشود چون مزه  به صورت تصادفی ممسکالین:  

 اعضای این خانواده اکستازی است که سبب تغییرات هوشیاری وحسی میشود و حس تعامالت اجتماعی و شخصی را در افراد تقویت میکند. 

هش اضطراب مرضی پیرامون مرگ ومردن مفید است.این دارو ممکن است در اینده در طب مراقبت  مصرف میشود و در کا  معموال همراه با قارچ  پسیلوسیبین:

 تسکینی نقش مهمی را ایفا کند. 

تاثیر دارو   که به گرد فرشته هم معروف است.گاهی توهمات بینایی و شنوایی رخ میدهد . افرادی که برا اولیست که مصرف میکنند غالبا تحت  فن سیکلیدین:

ست مستقیمی  ز بیخود به نظر میرسندو دچار خیال پردازی های فعال میشوند.غالبا بارزترین عالمت در واکنش نامطلوب به دارو اضطراب است.هیچ انتاگونی گنگ و ا
 شود. .و اساس درمان ان تقلیل برون دادهای محطی است پس مکان انها از سایر افراد جدا میبرای این ماده وجود ندارد

اثر میگذاردو حالت تجزیه ای ایجاد میکند به گونه یا که فرد NMDAتهیه میشود.و بر روی گیرنده های  PCPو بیهوشی تجزیه ای است که از یک دار کتامین:

 ست. کمتر اPCPکتامین از اهمیتی برای محیط اطراف خود قائل نیست.کتامین سببب تحریک قلب و عروق میشود ولی اثر تضعیفی بر روی تنفس ندارد.مدت اثر 

 

 درمان 
در مدت باقیمانده تاثیر ماده توهم زا یا اصطالحاً آرام بخشی کالمی   و اطمینان بخشی است  مسمومیت با مواد توهم زا در گذشته از طریق حمایت روان شناختی

درمان انتخابی مسمومیت با مواد توهم زا، دیازپام است. این دارو  شد ولی این روش وقت گیر و برای افراد دچار هذیان ناشی از توهم زا خطرناک است.  درمان می
 با آن را متوقف می کند و هرگونه حمله هول مرتبط  LSDدقیقه تجربه  20ظرف 

الل است. داروهای  است. نخستین گام در فرایند درمانی، شناسایی صحیح اخت(  Palliativeدرمان اختالل ادراکی پایدار ناشی از مواد توهم زا، رویکرد تسکینی )
ضد تشنج از جمله اسید والپروئیک و کاربامازپین. خط دوم درمان   مورد استفاده عبارتند از: بنزودیازپین های طوالنی اثر نظیر کلونازپام و به میزان کمتر داروهای

 کند: اختالل هول، افسردگی اساسی، و وابستگی به الکل.   روش های رفتاری است. سه اختالل همزمان با اختالل ادراکی پایدار ناشی از مواد توهم زا بروز می 
ای آنتی سایکوتیک داروهای دیگری نیز موثر گزارش شده اند: لیتیوم کربنات، کاربامازپین، و درمان با  برای درمان سایکوز ناشی از مواد توهم زا، عالوه بر داروه

از مواد توهم زا این است که برخالف اسکیزوفرنی که در آن عالیم منفی و روابط ضعیف بین  (. یکی از عالیم مشخصه اختالل سایکوز ناشی  ECTالکتروشوک )
شود، در اختالل سایکوز ناشی از مواد توهم زا بیمار در عین توانایی برقراری ارتباط با روان پزشک، نشانه های مثبت توهمات و هذیان  فردی به طور شایع دیده می 

 دهد. را بروز می 

 

 مرتبط با مواد استنشاقی اختالالت
هگزان، متیل بوتیل کتون، تری کلرواتیلن، تری کلرواتان، دی کلرومتان، بنزین و بوتان هستند. این  -nداروهای استنشاقی هیدروکربن های فراری نظیر تولوئن،  

طریق از راه ریه وارد گردش خون ی استنشاق نمود و از این  ترکیبات در دمای اطاق به بخارهای گازی تبدیل می شوند که می توان آنها را از طریق دهان یا بین
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اثر راجز اختالالت سایر مواد طبقه بندی کرده است.مواد استنشاقی یه طورت مضعف    DSM-5  می شوند. گازهای هوش بری و گشادکننده های عروق کوتاه 
 ابولیزه میشود.میشود و مابقی در کبد مت دستگاه عصبی مرکزی عمل میکند وحدود یک پنجم ان بدون تغییر از طریق ریه دفع

 همه گیر شناسی  
-DSMد. برطبق  مواد استنشاقی به آسانی قابل دسترس و مجاز و ارزان هستند. این سه عامل در مصرف باالی مواد استنشاقی بین مردم فقیر و جوان نقش دارن

V-    درصد آنها مصرف کننده فعلی این مواد هستند. در بین   1مصرف کرده اند و حدود  درصد کل جمعیت ایاالت متحده حداقل یک بار مواد استنشاقی    6حدود
ساله    17تا    12جوانان  درصد نو7درصد مصرف کننده اخیر مواد مزبور هستند.    2درصد مواد استنشاقی را حداقل یک بار امتحان کرده و  11ساله،    25تا    18جوانان  

و کرده  مصرف  را  استنشاقی  مواد  بار  یک  از    2  حداقل  بیشتر  سفیدپوستان  بین  در  استنشاقی  مواد  مصرف  هستند.  مواد  این  اخیر  کننده  مصرف  آنها  درصد 
مصرف مواد استنشاقی در مناطق حومه ای  درصد( مذکر هستند. برخی داده ها حاکی است که  80سیاهپوستان و اسپانیایی تبارها است. اکثرمصرف کننده ها )تا  

 اطق شهری است.  ایاالت متحده رایج تر از من
درصد مراجعین به  20درصد مراجعات مربوط به مواد به مراکز فوریت ها است. حدود    0/ 5درصد مرگهای ناشی از مواد و کمتر از  1مصرف مواد استنشاقی عامل  

زیر   ها،  فوریت  موا  18مراکز  دارند. مصرف  وسال  یا خواهر  آنها  والدین  که  است  تر  شایع  نوجوانانی  بین  استنشاقی  ممنوعه مصرف    د  مواد  آنها  از  بزرگتر  برادر 
وارد اختالل  کنند. مصرف مواد استنشاقی در بین نوجوان ها همچنین با افزایش احتمال اختالل سلوک یا اختالل شخصیت ضد اجتماعی همراه است )در اکثر ممی

 سلوک(. 
رنگ های اسپری، حالل ها، مواد پاک کننده، سایر آئروسل ها. مواد استنشاقی عموماً    مواد استنشاقی رایج به ترتیب نزولی در بین نوجوانان آمریکا: بنزین، چسب،

ترک معموال  به عنوان مضعف دستگاه عصبی مرکزی عمل می آید، هرچند عالیم  پدید  است  مواد ممکن  این  به  نسبت  مواد کنند. تحمل  نسبتا خفیف هستند. 
دقیقه تا چند ساعت طول   30دقیقه ظاهر شده و بسته به نوع و مقدار ماده مصرفی    5ی شوند. اثر انها ظرف  استنشاقی سریعا از طریق ریه ها جذب و وارد مغز م

 یابد. آنزیم های کبدی، غلظت خونی آنها افزایش می می کشند. بسیاری از مواد استنشاقی وقتی توام با الکل مصرف شوند، احتماالً به دلیل رقابت بر سر 
)نظیر اتانول، باربیتورات و بنزودیازپین ها( است برخی محققین معتقدند مواد استنشاقی از طریق تقویت    CNSبه اثرات سایر مضعف های  اثرات آنها عموماً مشا

 کنند. این اعتقادند که مواد استنشاقی از طریق سیال سازی غشایی تاثیر میکنند. محقیقن دیگر بر اثر می( GABA) آمینوبوتیریک اسید-دستگاه گاما

 

 وابستگی به مواد استنشاقی و سوءمصرف مواد استنشاقی 
ی کنند. با  شود پیدا نماکثر افراد احتماال مواد استنشاقی را برای مدتی کوتاه مورد استفاده قرار داده و الگوی مصرف درازمدت که به وابستگی و سوءمصرف منجر  

 دهد.این حال وابستگی و سوءمصرف مواد استنشاقی روی می

 

 یت با مواد استنشاقی  مسموم 
با   DSM-Vدر   غالبا  است. حالت مسمومیت  رفتاری و حداقل دو عالمت جسمانی تصریح شده  غیرانطباقی  تغییرات  استنشاقی وجود  مواد  با  برای مسمومیت 

نیستاگموس،  اختالل قضاوت و رفتار پرخاشگرانه یا تکانشی مشخص می شود و ممکن است با    بیحالی، کاهش عملکرد شغلی و اجتماعی، تهوع، بی اشتهایی، 
 ممکن است شخص بعد از گذر دوره مسمومیت را بخاطر نیاورد. ضعیف شدن رفلکس ها و دوبینی همراه باشد.

 

 دلیریوم مسمومیت با مواد استنشاقی
ست گیرنده دوپامین مانند هالوپریدول ممکن است  اگر دلیریوم مسمومیت با مواد استنشاقی به اختالالت رفتاری شدید منجر شود، درمان کوتاه مدت با یک آنتاگونی 

 شوند.  ضرورت یابد. از تجویز بنزودیازپین ها باید خودداری شود زیرا ممکن است موجب تضعیف تنفسی  

 

 یدار ناشی از مواد استنشاقیزوال عقل )دمانس پا 
بسیار خفیف، برگشت ناپذیر است. زوال عقل ممکن است از اثرات نوروتوکسیک خود  زوال عقل )دمانس( پایدار ناشی از مواد استنشاقی در تمام موارد، مگر در موارد 

 د.  مواد استنشاقی، یا در اثر نوروتوکسیک فلزاتی نظیر سرب موجود در مواد استنشاقی بوجود آی

 

 اختالل سایکوتیك ناشی از مواد استنشاقی
 یان مسمومیت با مواد استنشاقی هستند. حاالت پارانوئید احتماال شایع ترین سندرم های سایکوتیک در جر
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 اختالالت خلقی و اضطرابی ناشی از مواد استنشاقی  
ستند. اختالالت پانیک )هول( و اختالل اضطراب فراگیر شایع ترین اختالالت اختالالت افسردگی شایع ترین اختالالت خلقی مربوط به مصرف مواد استنشاقی ه 

 اضطرابی مربوط به آن هستند.  

 یات بالینی  خصوص
د. مقادیر مواد استنشاقی در دوزهای پایین ممکن است باعث مهارگسیختگی شده و به احساس سرخوشی و تهییج و احساس های دلپذیر غوطه ور شدن منجر شون

اد می کند. عالیم عصبی ممکن ها عالیم روانشناختی مثل ترس، خطاهای حسی، توهمات شنوایی و بینایی و احساس دگرگونی در اندازه های بدن ایجباالی آن
ی، تعریق،  راناست شامل تکلم جویده جویده، کاهش سرعت تکلم و آتاکسی باشد. سندرم ترک شایع نیست اما وقتی روی دهد با اختالل خواب، تحریک پذیری، نگ

 تهوع، تاکی کاردی، و گاهی هذیان ها و توهمات همراه است. 

 

 اثرات عصبی و آسیب به اعضا  
عارضه مواد استنشاقی مرگ است. مرگ ممکن است بر اثر تضعیف تنفس، آریتمی ها قلبی، خفگی، آسپیراسیون مواد استفراغی یا تصادف و جراحت  جدی ترین  

 وجود آتروفی منتشر مخ، مخچه و ساقه مغز و MRIو ( CT) وارض عصبی متعددی ایجاد می کند. برش نگاری کامپیوتریعارض شود. مصرف مواد استنشاقی ع 
با    MRIی سفید یا آتروفی پل دماغی در  را در مصرف کنندگان نشان داده اند. تغییرات مادهوکاهش جریان خون مغز  ی سفید )لکو آنسفالوپاتی(  نیز بیماری ماده

مغزی، صرع لوب گیجگاهی،    همراه است. ترکیب حاللهای آلی و غلظت های باالی مس، روی و فلزات سنگین با بروز آتروفی  IQبدترین نتیجه در آزمون های  
اسیب تولوئن به جنین نیز در اثر مصرف مواد استنشاقی وجود دارد ودر این موارد نشانه هایی شبیه به  وگرام همراه است. کاهش بهره هوشی، و تغییرات الکتروآنسفال

 زارش شده است.سندرم الکی جنین دیده میشود.رشد این کودکان کند است وبیش فعالی و کژکاری مخچه در انها گ

 

 درمان 
بخشی،   اطمینان  است سبب  مراقبت عمدتاً شامل  بنزودیازپین ها ممکن  نظیر  زا  داروهای رخوت  است.  به عالیم حیاتی و سطح هوشیاری  و توجه  آرام  حمایت 

ای برای رفع مشکالت شناختی و حافظه دمانس  تشدید مسمومیت با مواد استنشاقی شوند و لذا مصرف آنها در اینگونه موارد ممنوع است. هیچ درمان اثبات شده  
  مواد استنشاقی وجود ندارد. اختالالت سایکوتیک ناشی از مواد استنشاقی گذرا است و چند ساعت یا حداکثر چند هفته پس از مسمومیت طول میپایدار ناشی از  

تجویز از  پاسخ دهد.  تجویز محتاطانه هالوپریدول  به  است  تشدید سایکو  کشد. سرآسیمگی شدید ممکن  زیرا سبب  نمود  باید خودداری  زا  ز می  داروهای رخوت 
 ماه طول میکشد. 12تا 3درمان معموال شوند.

 

 درمان روزانه و برنامه های اقامتی
یش فعالی، اختالل ب-در درمان به حاالت مرضی همزمان پرداخته می شود که در اکثر موارد شامل اختالل سلوک بوده و دربرخی موارد شامل: اختالل کم توجهی

ان مواد استنشاقی بسیار  افسردگی اساسی، اختالل افسرده خویی، و اختالل استرس پس از سانحه است. سوءرفتار یا غفلت و مسامحه والدین در سوء مصرف کنندگ
بسیار آشفته است در خانواده درمانی ساختاری یا درمان  شایع است. هم درمان انفرادی و هم گروه درمانی با رویکرد رفتاری بکار می روند. خانواده بیماران که اغلب 

 گام ضروری است.   12چند سیستمی شرکت داده می شوند. شرکت در برنامه های 

 

 به نیکوتین    اختالالت مربوط
صد مردم آمریکا علیرغم داده های  در30شود. حدود  نیکوتین یکی از اعتیاد آورترین و پرمصرف ترین موادی است که در ایاالت متحده و سراسر جهان مصرف می 

اختالل مصرف توتون جز شایعترین  است.  دهند که این گواه خواص اعتیادآور  قوی نیکوتین  حاکی از خطرناک بودن برای سالمتی، به مصرف دخانیات ادامه می 
 نمیشود. مرگبارترین و پرهزینه ترین وابستگی های به مواد محسوب میشود.توتون باعث بروز مشکالت رفتاری

 

 همه گیر شناسی 
درصد در سال   7/40به    2003درصد در سال    43میزان مصرف سیگار در طول عمر به میزان چشمگیری کاهش یافته و از  توتون رایجترین شکل نیکوتین است. 

تریلیون نخ سیگار مصرف    6ساالنه  حدود یک میلیارد سیگاری در جهان وجود دارد که  (  WHOرسیده است. طبق برآوردهای سازمان بهداشت جهانی )  2004
است اما تعداد این افراد در ممالک رو به   شود. هرچند در ایاالت متحده تعداد افراد سیگاری در حال کاهشمیلیون نفر می  3کنند. توتون هرسال باعث مرگ  می

از زن باالتر  افزایش است. میزان ترک سیگار در مردان سفید پوست تحصیلکرده  افراد دارای تحصیالت پایین است.  توسعه در حال  نوجوانان و  ان، سیاهپوستان، 
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 25کنند، درصد آمریکایی ها سیگار مصرف می25. در حال حاضر حدود توتون، رایج ترین شکل نیکوتین است. رایج ترین شیوه مصرف توتون به شکل سیگار است
سالگی مصرف سیگار   20سالگی است و به ندرت افراد بعد از    16میانگین سن شروع سیگار   درصد هرگز سیگار مصرف نکرده اند.    50درصد قبالً سیگاری بودند و  

 را شروع می کنند.  
درصد   75دهد. بیش از  شگیری از شروع مصرف فقط در حد خفیفی موثرند اما افزایش مالیات شروع مصرف را کاهش می برنامه های کالسی و سایر برنامه های پی

روز در   2درصد افراد برای    30کنند. در هر بار اقدام به ترک، فقط  درصد هر سال برای ترک سیگار تالش می   40ترک کرده اند و حدود    افراد سیگاری اقدام به
کنند. در  می درصد افراد سیگاری مصرف سیگار را متوقف 50گذارند. نهایتاً درصد به طور دایمی مصرف سیگار را کنار می 10تا  5مانند و فقط قی میحالت پرهیز با

شوند  به نیکوتین می درصد جمعیت تا حدودی دچار وابستگی  20کنند. در قالب تشخیص وابستگی به نیکوتین، حدود یک سوم موارد اقدام به ترک، دارو مصرف می
پزشکی محسوب می روان  اختالل  ترین  شایع  نیکوتین  به  وابستگی  نتیجه  ک  85تقریباً    DSM-Vشود. طبق  در  روزانه سیگار  درصد کسانی  در حال حاضر  ه 

وابستگی به  شود.  کنند، ظاهر میرک میدرصد سیگاری هایی که اقدام به ت  50کنند، دچار وابستگی به نیکوتین هستند. عالیم ترک نیکوتین تقریباً در  مصرف می
 نیکوتین شایع ترین اختالل روانپزشکی است. 

 

 تحصیالت 
کشند، در حالیکه این میزان در فارغ التحصیالن کالج  درصد کسانی که دبیرستان را به پایان نرسانده اند سیگار می37. سطح تحصیالت با مصرف توتون ارتباط دارد

 درصد است.   17فقط 

 

 بیماران روانی
ران سرپایی مبتال به اسکیزوفرنی، و  درصد بیما  90تقریباً  ،  Iاختالل دوقطبی  درصد بیماران روانی سرپایی مبتال به  70درصد کل بیماران روان سرپایی،    50تقریباً  

کشند. بیماران مبتال به اختالالت افسردگی یا اختالالت اضطرابی در کوشش برای ترک سیگار کمتر از مردم درصد بیماران دچار اختالل مصرف مواد سیگار می 70
ایی نیکوتین برای کاستن از حساسیت غیرعادی به محرک های محیطی و از بیماران مبتال به اسکیزوفرنی، توان عادی موفق هستند. دلیل مصرف سیگار در بسیاری

 افزایش تمرکز در این بیماران است. 

 

 مرگ 
رین عامل سرطان  شوند که کشنده تدرصد مرگ های ناشی از سرطان در ایاالت متحده براثر تدخین توتون ایجاد می 30مرگ عارضه اصلی مصرف دخانیات است.  

برابر بیش از افراد غیرسیگاری است. حتی استنشاق غیرمستقیم دود سیگار    8شود. احتمال بروز سرطان ریه در افراد سیگاری  محسوب می زای منفرد در این کشور  
ان  ین علت مرگ مربوط به سرطان در زنها سرطامروزه شایع تردر افراد غیرسیگاری، ساالنه در ایالت متحده موجب چندهزار مورد مرگ ناشی از سرطان می شود.

 ریه است که وابستگی به نیکوتین از علل زمینه ساز ان است. 
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 2کند. نیمه عمر نیکوتین حدود  جزء روانگردان توتون، نیکوتین است که در دستگاه عصبی مرکزی به عنوان آگونیست گیرنده های نیکوتینی استیل کولین اثر می

ستم پاداش دوپامینرژیک، موجب افزایش غلظت نوراپی نفرین و اپی نفرین گردشی و افزایش آزاد شدن وازوپرسین،  ساعت است. نیکوتین عالوه بر فعال کردن سی
 ( و کورتیزول می شود.ACTHبتاآندورفین، هورمون آدرنوکورتیکوتروپیک )

 

 تشخیص

 وابستگی به نیکوتین 
DSM-5  یکوتین را به رسمیت نمی شناسد. وابستگی به نیکوتین سریعا ایجاد می شود  تشخیص وابستگی به نیکوتین را مجاز دانسته اما تشخیص سوءمصرف ن

 قرار دارد.ین که احتماال به دلیل فعال شدن تگمنتال شکمی سیستم دوپامینرژیک بر اثر نیکوتین است، یعنی همان سیستمی که تحت تاثیر کوکائین و آمفتام

 

 ترک نیکوتین 
DSM-5ساعت    2عالیم ترک نیکوتین ممکن است ظرف  ون ندارد اما برای محرومیت توتون طبقه ای لحاظ کرده است.  طبقه ای تشخیصی برای مسمومیت توت

ساعت اول به اوج خود رسیده و ممکن است هفته ها یا ماه ها دوام یابد. قطع ناگهانی مصرف    48تا    24پس از کشیدن آخرین سیگار ظاهر شود و معموال در  
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راه باشد: خلق ماللت بار یا افسرده، بیخوابی، تحریک پذیری، عالمت از عالیم زیر هم  4ساعت پس از آن با بروز    24که طی    نیکوتین یا کاهش میزان مصرف 
ه شخص نوع اضطراب، اشکال در تمرکز، بیقراری، کاهش ضربان قلب، افزایش اشتها یا افزایش وزن. سندرم خفیف ترک نیکوتین ممکن است زمانی ظاهر شود ک 

 از سیگار معمولی به سیگار کم نیکوتین عوض کند.    سیگارش را

   (NOS)رتبط با نیکوتین نامعین اختالل م 
د از: مسمومیت این طبقه مختص گروهی از اختالالت مرتبط با نیکوتین است که هیچ یک از طبقات فوق الذکر نمی گنجد. نمونه هایی از این تشخیص ها عبارتن 

 الالت اضطرابی و خلقی مربوط به مصرف نیکوتین.  با نیکوتین، سوءمصرف نیکوتین، اخت 

 

 الینی  خصوصیات ب 
می کنند که    از نظر رفتاری، اثرات تحریکی نیکوتین موجب بهبود توجه، یادگیری، زمان واکنش و توانایی حل مساله می شود. مصرف کنندگان همچنین گزارش

 کشیدن 
، نیکوتین بر روی عضالت  CNSهای افسردگی می شود. برخالف اثرات تحریکی روی روی  سیگار موجب باال رفتن خلق، کاهش تنش و کم شدن احساس  

شود اما    مواجهه کوتاه مدت با نیکوتین موجب افزایش جریان خون مغز میشود بدون انکه تغییری در متابولیسم اکسیژن مغر حاصلاسکلتی اثر شل کنندگی دارد.  
 خون رسانی به مغز همراه است. مواجهه دراز مدت با نیکوتین با کاهش جریان 

 

 نامطلوب  اثرات

رنگ پریدگی، ضعف و   نیکوتین یک آلکالوئید بسیار سمی است. عالیم و نشانه های سمیت نیکوتین در دوزهای پایین عبارتند از: تهوع، استفراغ، آبریزش از دهان،
سر  اسهال،  ع درد شکمی،  و  لرزش  کاردی،  تاکی  فشار خون،  افزایش  سردرد،  سردرگمی  گیجه،  تمرکز،  برای  ناتوانی  با  نیکوتین همچنین  با  رق سرد. مسمومیت 

 ارتباط دارد.   REM)کونفوزیون( و اختالالت حسی همراه است. نیکوتین همچنین با کاهش مقدار خواب 

 

 درمان 
رسیده است. کنترل محرک شامل حذف سرنخ ها و    ف سیگار است و کارآیی آن بیش از سایر روشها به اثباترفتار درمانی مقبول ترین درمان روانشناختی مصر

شود پشت سرهم سیگار  روشی است که طی آن فرد سیگاری واداشته می (  aversive therapy)  نشانه های محیطی برای مصرف سیگار است. بیزاری درمانی 
رسد روش اخیر موثر  نه خوشایند( تداعی پیدا کند. به نظر می بکشد تا جایی که طی جلسه درمانی به حد تهوع برسد و سیگار کشیدن به احساسات ناخوشایند )و  

 ر بیماران ودرمانگران قطع مصرف ناگهانی را ترجیح میدهند.اکثاست اما نیاز به اتحاد درمانی خوب و پذیرش بیمار دارد. 
کوتینی و اسپری بینی نیکوتین صورت می گیرد. درمانهای  درمانهای جایگزینی نیکوتین با استفاده از آدامس نیکوتین، قرص های مکیدنی نیکوتین، چسب های نی

بوپروپیون یک داروی ضدافسردگی    ی بین تمام فراورده ها بیشترین مقدار نیکوتین را دارند.ادامس های مکیدنداروها صورت می گیرد.  ه استفاده ازغیرنیکوتینی ب
وروتریپتیلین هم در ترک سیگار موثر است و به عنوان داروی خط دوم بکار می رود. کلونیدین است که هم اثرات دوپامینرژیک دارد و هم اثرات آدرنرژیک. ظاهرا ن

 را کاهش می دهد و تصور می شود سبب تخفیف عالیم ترک می شود.  فعالیت سمپاتیک لوکوس سرولئوس
ر ترک  میزان  رفتار درمانی،  و  نیکوتین  ترکیب درمان جایگزینی  اند که  داده  نشان  افزایش چندین مطالعه  تنهایی  به  از روش ها  تجویز هر یک  موارد  از  ا بیش 

 دهد. می

 

 اختالالت مرتبط با مواد افیونی )اپیوئید(   
گیرد هروئین است. وابستگی به مواد افیونی به مجموعه ای از عالیم رهای توسعه یافته بیشترین داروی افیونی که مورد سوءمصرف و وابستگی قرار می در کشو

ز مصرف آنهاست.  ، رفتاری و شناختی اطالق می شود که رویهم رفته نشان دهنده تداوم مصرف داروهای شبه افیونی با وجود مشکالت شدید ناشی افیزیولوژیک
بالینی منجر  ماهه بروز کرده و از لحاظ    12شود که طی یک دوره  اصطالح سوءمصرف مواد افیونی به الگویی از مصرف غیرانطباقی یک ماده شبه افیونی گفته می 

   .شوند، اما واجد مالک های وابستگی به مواد شبه افیونی نیستندبه تخریب یا ناراحتی قابل توجهی می 
و مصرف وریدی مواد افیونی و تریاک، امروزه منبع عمده نگرانی در بهداشت ملی است. تعداد زیادی مواد  (  HIVی بین انتقال ویروس نقص ایمنی انسان )رابطه 

ی برای درمان وابستگی به  ی صناعی ساخته شده است از جمله: مپریدین، متادون، پنتازوسین، پروپوکسی فن. متادون درحال حاضر داروی استاندارد انتخاب شبه افیون
ده اند: نالوکسون، نالترکسون، مواد افیونی است. آنتاگونیست های مواد افیونی به منظور درمان وابستگی به مواد افیونی و مسمومیت با مقادیر باالی آنها ساخته ش

 شده اند: پنتازوسین، بوتورفانول، بوپرنورفین.  نالورفین، لوالورفان، آپومورفین. ترکیباتی با فعالیت توام آگونیست و آنتاگونیست ساخته 
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    گیر شناسی  همه

)مراجعه به بخش    شود و در نتیجه پیامدهای نامطلوبیر زیاد مییابد، مصرف در افراد آسیب پذوقتی خلوص مواد عرضه شده افزایش و یا قیمت آن کاهش می
شوند. تعداد افرادی که زمانی  هزار تخمین زده می   800هزار تا    600یابد. تعداد مصرف کنندگان فعلی هروئین در آمریکا  فوریت ها( و تقاضا برای درمان افزایش می 

 در طول عمر( حدود سه میلیون نفر است.  در طول عمر خود هروئین مصرف کرده اند )مصرف کنندگان 
کنند. است. مصرف کنندگان مواد افیونی معموالً مصرف مواد را در نوجوانی و اوایل دهه سوم عمر شروع می  1به    3رد به زن در وابستگی هروئین حدود  نسبت م

جربه با مواد افیونی  نامند. در ایاالت متحده، نخستین تن پختگی می شود که این دوره را دوراسالگی کم می  40گرایش به وابستگی عموماً پس از    DSM-5طبق  
 سالگی است.   10معموالً در اوان نوجوانی و حتی در 

ین پول را از طریق  اعتیاد به هروئین برای مصرف کننده هزینه های مالی زیادی دارد، بنابراین شخصی که دچار وابستگی به مواد افیونی می باشد ناگزیر است ا
شیوع طول عمر مصرف    DSM-5است. طبق    HIVاد دچار وابستگی به مواد افیونی، عامل عمده انتشار  رقانونی یا روسپیگری بدست آورد. روسپیگری افر غی

 درصد افراد در طول سال گذشته از این ماده استفاده کرده اند.  2/0درصد است و  1هروئین حدود 

 

 

 نوروفارماکولوژی 
مواد افیونی روی سیستم های ناقل عصبی دوپامنیرژیک و نورآدرنرژیک نیز اثرات قابل  ی از طریق گیرنده های مواد افیونی اعمال می شود.  اثرات اصلی مواد افیون

به قشر مخ و احیه تگمنتال شکمی که مالحظه ای دارند. خواص پاداش دهنده و اعتیادآور مواد افیونی و شبه افیونی از طریق فعال شدن نورون های دوپامنیرژیک ن
 شوند.  شوند، اعمال میسیستم لیمبیک کشیده می

ترین ماده رایج  از  هروئین  تر  دلیل همین خواص، هروئین سریع  به  است.  بیشتر  از مورفین  آن  اثر  و قدرت  انحالل  قابلیت  است که  افیونی مورد سوءمصرف  ی 
ن داده که یکی از اثرات تمام مواد افیونی، کاهش جریان خون مغز در نواحی خاص مغز  نشا  PETمورفین دارد.    کند و اثری سریع تر ازمغزی عبور می   -سرخونی

است.   مواد  این  به  وابستگی  دچار  و  افراد  اندوژن  واژه  دو  )ترکیب  اندروفین  است.اصطالح  وانکفالین  مغز،اندروفین،دینورفین  درونزاد  افیونی  مواد  طبقه  سه 
ا دکتر  شد.انمورفین(توسط  ابداع  سیمون  دوپامینرژیک  ریک  عصبی  ناقل  سیستم   روی  درونزاد  افیونی  است.مواد  موثر  درد  سرکوب  و  عصبی  انتقال  در  دروفین 

اعتیا سایر  در  ها  است.اندروفین  خاص  نواحی  در  مغز  خون  جریان  کاهش  افیونی  مواد  تمام  اثرات  دارد.از  ای  مالحظه  قابل  نظیر ونورادرنرژیکاثرات  دها 
 ئید نقش دارد.سم،کوکایین و کانابینوالکلی

 

 تحمل و وابستگی  
  و   کینرژیوکول  کینرژیدوپام  یها  نورون  تیحساس  ش یافزا  با  مدت  یطوالن  مصرف  هرچند.  شودینم  جادیا  کدستیو  کسانی   طور  به  افراد  تمام  در  تحمل

مصرف طوالنی مدت مواد افیونی و شبه افیونی  .است  تیمحروم  عالئم  یاصل  عامل  احتماال  کینورادرنرژ  ینورونها  بر  یونیاف  مواد  اثرات  است  همراه  کیسروتونرژ
 شود.  موجب تغییر در تعداد و حساسیت گیرنده های افیونی )که میانجی حداقل برخی از اثرات تحمل و ترک هستند( می

 

 هم ابتالیی  
از: اختالل  دیگر هم دارند. شایع ترین ت  درصد افراد مبتال به وابستگی به مواد افیونی یک تشخیص روانپزشکی  90حدود   شخیص های روانپزشکی توام عبارتند 

درصد از افراد دچار وابستگی به مواد افیونی حداقل یک   15افسردگی اساسی، اختالالت مصرف الکل، اختالل شخصیت ضد اجتماعی، و اختالالت اضطرابی. حدود 
 بار مرتکب خودکشی شده اند.  

 

 سبب شناسی  
روانی موا-عوامل  به  وابستگی  اقتصادیاجتماعی:  طبقات  به  محدود  افیونی  طبقات   -د  از  بیشتر  ها  گروه  این  در  آن  بروز  میزان  هرچند  نیست؛  پایین  اجتماعی 

درصد مصرف کنندگان هروئین در    50حدود  اجتماعی باالتر است. عوامل اجتماعی مرتبط با فقر شهری احتماالً در وابستگی به مواد افیونی نقش دارند.    -اقتصادی 
 دان والدین تنها یا مطلقه هستند و در خانواده هایی بزرگ شده اند که حداقل یک نفر از اعضا دچار اختالل مربوط به مواد است.  شهرها فرزن
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نقش زیادی در سوءمصرف هروئین دارند. استعداد  عوامل ژنتیک و زیستی: در دوقلوهای یک تخمکی میزان همگامی بیشتر از دوتخمکی ها است. عوامل ژنتیک  
 باط داشته باشد.  ت شناختی نسبت به اختالل مرتبط با مواد افیونی ممکن است با کارکرد نابهنجار در سیستم عصب رسانه ای دوپامینرژیک یا نورآدرنرژیک ارتزیس

ی، دهانی یا حتی سطوح ابتدایی تر  تثبیت لیبیدوی، همراه با پسرفت به سطح پیش تناسلنظریه روان پویشی: در متون روانکاوی رفتار معتاد به مواد مخدر در قالب  
جنسی توصیف شده است. امروزه فرمول بندی های متکی بر روان شناسی ایگو جایگزین فرمول بندی های روانی جنسی شده و تصور می شود در    -رشد روانی

 اط دارد.  اغلب موارد، آسیب جدی ایگو با سوءمصرف مواد ارتب

 تشخیص  

 مسمومیت با مواد افیونی 
حرکتی، خواب آلودگی، تکلم جویده جویده، و اختالل حافظه و توجه، همراه با سایر شاخص های مصرف اخیر مواد  -کلی وجود تغییر خلق، کندی روانی  به طور 

 ماهه دارد.12به گذشت یکدوره   تشخیص اختالل مصرف نیازافیونی، قویا تشخیص مسمومیت با مواد افیونی را مطرح میسازد.

 

 ترک مواد افیونی 
درم های ترک قاعده کلی در مورد شروع و طول مدت عالیم ترک این است که مواد کوتاه اثر معموالً سندرم های کوتاه مدت و شدید، و مواد طوالنی اثر سن 

تواند مفید  به مواد افیونی میکنند. استثنای این قاعده این است که ترک ناشی از آنتاگونیست ماده مخدر، پس از وابستگی طوالنی اثر  طوالنی اما خفیف ایجاد می
یخ شدن  باشد. عالیم ترک شامل موارد زیر است: گرفتگی شدید عضالنی و دردهای استخوانی، اسهال شدید، کرامپ شکمی، آبریزش از بینی، اشک ریزش، س

اتساع مردمک، افزایش فشار خون، تاکی کاردی، برای سندرم ترک از آن گرفته شده(، خمیازه کشیدن، تب،    cold turkeyموها )که اصطالح بوقلمون سرمازده  
بدن. حرارت  نظمی  را  بی  عالئم  تمام  هرویین  یا  مورفین  از  واحد  یک  تزریق  ترک  از  مقعطی  هر  میمیرند.در  مواد  این  ترک  از  ندرت  به  وابستگی  دچار  افراد 

 بازمیگرداند. 

 

 اختالل خلقی ناشی از مواد افیونی
خص دربرابر مواد افیونی یا شبه افیونی ممکن است ماهیت مانیک، افسرده یا مختلط داشته باشد. معموال عالیم مرکب به  واکنش شعالیم این اختالل بسته به  

 صورت تحریک پذیری، انبساط خلق و افسردگی وجود دارد.

 

 اختالل خواب ناشی از مواد افیونی و کژکاری جنسی ناشی از مواد افیونی 
 کنند تا بی خوابی. شایعترین کژکاری جنسی ناشی از مواد افیونی احتماالً ناتوانی جسمی است.  وابی ایجاد میشتر پرخمواد افیونی احتماالً بی 

 

 خصوصیات بالینی 
حاظ که در مصرف کننده ایجاد می کنند )بخصوص در مواردی که از طریق وریدی مصرف می شوند( از ل  (rushمواد افیونی به دلیل اثرات نشئه آور باالیی )

نامیده (  nodding offشود که در اصطالح معتادین چرت )ی اعتیادآور هستند. در پس سرخوشی اولیه ناشی از مواد افیونی، یک دوره حالت رخوت پیدا می ذهن
خون، ضربان قلب و  تضعیف تنفس، انقباض مردمک، انقباض عضالت صاف، یبوست، تغییر در فشار  جسمانی مواد افیونی و شبه افیونی عبارتند از  شود. اثرات می

 اثرات تضعیفی در سطح ساقه مغز ظاهر میشود.دمای بدن.

 

 اثرات نامطلوب 
ی مشترک است. مواد  های آلوده  از طریق مصرف سوزن  HIVشایعترین و جدی ترین اثرات نامطلوب اختالالت مرتبط با مواد افیونی، احتمال انتقال هپاتیت و  

نباید با همدیگر مصرف شوند. زیرا ممکن است موجب بی ثباتی واضح دستگاه خودمختار، سرآسیمگی  (  MAOIsسید از )شبه افیونی و مهارکنندگان مونوآمین اک
 رفتاری شدید، اغما، حمالت تشنجی و مرگ شود. 

 

 مواد افیونی( overdoseبیش مصرف )
نفسی حاصل از اثر مضعف تنفسی این داروها است. عالیم بیش مصرف  ی تمرگ ناشی از مصرف مقادیر زیاد مواد افیونی یا شبه افیونی، معموالً به دلیل وقفه

ی اغما، مردمک های ه گانه عبارتند از عدم پاسخدهی واضح، اغما، کندی تنفس، هیپوترمی، افت فشار خون و برادی کاردی. بالینگر در صورت برخورد با عالیم س
 مصرف مواد افیونی یا شبه افیونی را در نظر داشته باشد.   ته سنجاقی و ضعف تنفسی، بایستی به عنوان اولین تشخیص، بیش
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 درمان و بازپروری 

 درمان بیش مصرف 
می شود. نشانه های بالینی بهبود افزایش سرعت تنفس و    نالوکسون یک آنتاگونیست اختصاصی مواد افیونی است و برای درمان بیش مصرف مواد افیونی استفاده

 س از تزریق نالوکسون ظاهر می شوند.  اتساع مردمک، معموال به سرعت پ
 

 ترک نظارت شده و سم زدایی 
نشینی عالیم متادون یک ماده مخدر مصنوعی )شبه افیونی( است که از راه خوراکی قابل مصرف است و میتوان آن را جانشین هروئین نمود. متادون موجب فرو

تر از هروئین است. مزایا و    متادون خود اعتیادآور است، اما سم زدایی بیماران از متادون آسانساعت تجاوز می کند.    24ترک می شود. طول مدت تاثیر متادون از  
متادون حداقل نشئگی را ایجاد کرده و در مصرف دراز    -HIV  ،2عدم مصرف وریدی هروئین و لذا کاهش احتمال انتشار    -1فواید درمان نگهدارنده با متادون:  

یتهای جنایی و غیرقانونی به مشاغل مفید روی آورد. عیب دهد به جای فعالمتادون به بیمار امکان می  -3شود  یا افسردگی میمدت به ندرت موجب خواب آلودگی  
 ماند.  عمده متادون این است که بیمار نسبت به یک ماده مخدر وابسته باقی می

ز  بوپرنورفین نی   ست مواد افیونی است و عالیم ترک را سرکوب می کند. آگونی  LAAMو بوپرنورفین هستند.    (LAAMجانشین های مواد افیونی، لوومتادیل )
مورفین را یک آگونیست افیونی است و سبب کاهش مصرف هروئین می شود. این دارو پس از مصرف مکرر اثرات ذهنی مواد افیونی غیرخوراکی مثل هروئین یا  

 تخفیف داده یا مهار می کند.
نالترکسون   -2کند. و  شود چون آثار این مواد را خنثی می می نالوکسون که در درمان مسمومیت با مواد افیونی تجویز    -1تند از:  آنتاگونیست های مواد افیونی عبار
  ساعت( است. آنتاگونیست ها موجب وقفه تاثیرات دارو، بخصوص سرخوشی و نشئگی، می شود و فرد را از رفتار موادجویانه 72که طوالنی اثر ترین آنتاگونیست )

ی درمان با آنتاگونیست ها، فقدان مکانیسمی است که شخص را به ادامه مصرف  عمده  شود. ضعفمنصرف ساخته و در نتیجه موجب شرطی زدایی این رفتار می
 آنتاگونیست وادار سازد. 

 

 زنان حامله وابسته به مواد افیونی
می شوند. ترک مواد افیونی ممکن است برای جنین خطرناک بوده و می تواند منجر به سقط    حدود سه چهارم نوزادان متولد شده از مادران معتاد، دچار سندرم ترک

انجام داد. اگر ترک اعتیاد توان  مییا مرگ جنین شود. درمان نگهدارنده زن حامله با مقادیر پایین متادون، احتماالً کم خطرترین کاری است که در چنین مواردی  
را از طریق جریان   HIVرا با حداقل خطر انجام داد. زن حامله می تواند عامل سببی ایدز یعنی  توان آن  میی دوم حاملگی  ماهه  الزم یا مورد عالقه باشد در سه

مراه با  تجویز زیدوودین به زن آلوده، به تنهایی یا ه  را به کودک خود منتقل کند.   HIVخون جفتی وارد بدن جنین کند. مادر آلوده از طریق شیردادن نیز می تواند 
 در نوزادان را کاهش می دهد. HIVاحتمال بروز  HIVسایر داروهای ضد 

 

 درمانی روان
( و آموزش مهارتهای اجتماعی همگی ممکن است  رواندرمانی انفرادی، رفتاردرمانی، رفتاردرمانی شناختی، خانواده درمانی، گروههای حمایتی )نظیر معتادین گمنام 

 در بیماران خاص موثر باشند.  
 

 جوامع درمانی 
محلهایی که همه اعضای آنها دچار مشکل سوءمصرف مواد هستند. در چنین جامعه ای پرهیز از دارو یک (  therapeutic communitiesجوامع درمانی )

جوامع درمانی مفیدند اما مستلزم   باالیی برخوردار باشد. کارکنان اکثر جوامع درمانی را معتادین سابق تشکیل می دهند.اصل اساسی است و شخص باید از انگیزه  
درصد کسانی که وارد این مراکز می شوند طی یک ماه اول آنجا را   75کارکنان زیاد و امکانات وسیعی هستند. بعالوه میزان ریزش در این مراکز باال است و تا  

 می کنند. ترک

 

 آموزش و تعویض سوزن 



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

 

نیز باید به همان   HIVتشویق مردم به پرهیز از مواد افیونی و شبه افیونی است، اما آموزش در مورد انتقال  هرچند درمان اساسی اختالالت مرتبط با مواد افیونی  
اخالقی قرار دارند، اما باید در جاهایی که مجاز است برای  -و اجتماعی  اندازه مورد توجه باشد. برنامه های مبادله آزاد سوزن هرچند تحت فشارهای شدید سیاسی 

 به مواد افیونی مهیا شود.    افراد وابسته

 

 معتادان گمنام
گام الکلی های گمنام    12( گروه خودیاری متشکل از معتادان ترک کرده است که براساس الگوی  NA: Narcotic Anonymousگروه معتادان گمنام )

(AA ) ند خوب است. گام تحت درمان قرار می گیر 12پایه ریزی شده است. فرجام سیر بیمارانی که در برنامه های 

 

 

 اختالالت مرتبط با فن سیکلیدین یا مواد مشابه فن سیکلیدین 
رکیب مشابه آن یعنی کتامین، هوشبرهای بعنوان داروی بیهوشی تولید شد. این دارو و ت  1950یا گرد فرشته نخستین بار در اواخر دهه  (  PCPفن سیکلیدین )

دهد و یا از آن منفک شده است. عالیم  که در آن فرد بیدار است اما ظاهراً نسبت به محیط حساسیتی نشان نمی کنند  تجزیه ای نامیده شدند، زیرا حالتی ایجاد می
 و کتامین شباهت زیادی با عالیم اسکیزوفرنی دارند.   PCPناشی از 

-D-متیل-NMDA Nحریکی گلوتامات )نوع  رسانه ت-کتامین اثرات رفتاری منحصر به فرد خود را از طریق مهار یکی از گیرنده های عصب   فن سیکلیدین و
می اعمال  عالیم  آسپارتات(  درمان  با   PCPکنند.  نزدیکی  شباهت  که  کند  می  ایجاد  روانپریشی  عالیم  کتامین  است.  عالمتی  و  حمایتی  عمدتاً  کتامین  و 

 است.  LSDشبیه اثرات مواد توهم زا مثل  PCPاسکیزوفرنی دارد. اثرات  
 

 همه گیر شناسی 
اد افیونی و شبه افیونی، ماری جوآنا، آمفتامین ها و کوکائین(. طبق  کنند )عمدتاً الکل و نیز عالوه بر آن مومواد دیگری نیز مصرف می   PCPکنندگان    اکثر مصرف

DSM-IV-TR    میزان واقعی وابستگی بهPCP    و سوءمصرفPCP    مشخص نیست اماPCP    درصد   32درصد مرگ ناشی از سومصرف مواد و    3عامل
سال سن دارند و این گروه سنی    25تا    18اکثر مصرف کنندگان،    شود. به طور کلیجعات بخشهای اورژانس به دلیل مصرف مواد در سطح کشور محسوب میمرا
شتر است. تعداد  دهند. بیماران بیشتر مرد هستند تا زن. بخصوص نسبت مردان در افرادی که به بخش فوریت ها مراجعه میکنند بیدرصد موارد را تشکیل می  50

 مصرف کنندگان سفیدپوست دو برابر سیاهپوستان است. 

 

 نوروفارماکولوژی 
و کتامین، آنتاگونیسم گیرنده های گلوتامات    PCPساعت است. اثر فارماکودینامیک اولیه    2ساعت و نیمه عمر کتامین حدود   20در انسان تقریبا    PCPنیمه عمر  

(NMDA  .است )PCP  لسیمی مرتبط با  به مکانی در کانال کNMDA  ردد. اثر دیگر  گشود و مانع جریان یون های کلسیم میمتصل میPCP    فعالسازی
  در انسان نادر است، اما   PCPشوند. هرچند وابستگی جسمی به  نورون های دوپامنیرژیک ناحیه تگمنتال شکمی است که به قشر مخ و سیستم لیمبیک کشیده می

 امین شایع است.  و نیز کت PCPوابستگی روانی به  

 

 تشخیص

 سیکلیدین وابستگی به فن سیکلیدین و سوءمصرف فن 
مصرف کرده اند گفته می شود کریستالیزه می شوند. یعنی به سندرمی شامل کندی تفکر، کاهش رفلکس ها، نقصان    PCPبرخی از افرادی که مدتهای طوالنی  

 دچار می شوند.  حافظه، عدم کنترل تکانه، افسردگی، بیحالی و اختالل تمرکز
از    DSM-5طبق   ایاالت متحده بیش  افراد    3در  بار    12درصد  به حال دست کم یک  باالتر اظهار داشته اند تا  اند و    PCPساله و  درصد   2/0مصرف کرده 

به گروه سنی   باالترین میزان شیوع مصرف در طول عمر متعلق  اند.  را در سال قبل گزارش کرده  این ماده  باالترین درص4)  الس  34تا    26مصرف  د  درصد( و 
 درصد( است.   7/0سال ) 17تا   12در سال قبل متعلق به گروه سنی  PCPمصرف 

 

 مسمومیت با فن سیکلیدین
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برای مسمومیت با فن سیکلیدین: عالوه بر تغییرات غیرانطباقی رفتاری، ظهور دو یا چند از عالیم زیر ظرف یک ساعت پس از    DSM-5مالک های تشخیصی  
تاکی  )اگر فن سیکلیدین از راه تدخین، انفیه یا تزریق وریدی مصرف شود، این زمان کمتر است(: نیستاگموس افقی یا عمودی، افزایش فشارخون یا    PCP  مصرف
انی که دچار بیهوشی  کرختی یا کاهش حساسیت به درد، آتاکسی، نارساگویی، سفتی عضالنی، حمالت تشنجی یا اغما، تشدید بیمارگونه حس شنوایی. بیمار کاردی،

دوره  به کل  نسبت  بعدا  بیمار  معموال  مکالمه هستند.  در  اشکال  و  سردرگمی  موقعیت سنجی،  اختالل  دچار  اغلب  آمدن  به هوش  هنگام  اند  دچار   شده  سایکوز 
 فراموشی می شود. 

 

 اختالل سایکوتیك ناشی از فن سیکلیدین  
درصد افرادی که به دلیل فن سیکلیدین به مراکز فوریت    6یم هذیانی غالبتر هستند یا عالیم توهمی. حدود  بالینگر می تواند مشخص کند که در تابلوی بالینی عال

 روز طول می کشد. 5تا   4روز و به طور متوسط  30تا  1سایکوز بین هستند.  PCPناشی از   کنند واجد مالک های اختالل سایکوتیکمراجعه می

 

 فن سیکلیدین   اختالل خلقی ناشی از
کنند واجد مالک های این اختالل هستند که بیش از همه در قالب یک دوره درصد بیمارانی که به دلیل مصرف فن سیکلیدین به مراکز فوریت مراجعه می 3تقریباً 

 گنجد. شبه مانی )شیدایی( می 

 

 دلیریوم مسمومیت با فن سیکلیدین  
 ز فوریت، واجد مالک های این اختالل هستند که با رفتار سرآسیمه، خشن و غیرعادی همراه است.  درصد کل مراجعات مربوط به فن سیکلیدین به مراک 25حدود 

 

 خصوصیات بالینی 
شوند. این افراد  کسانی که تازه فن سیکلیدین مصرف کرده اند غالبا تحت تاثیر دارو گنگ و از خود بیخود به نظر می رسند و دچار خیالپردازی های فعال می  

، سرخوشی، احساس گرما و سوزش در بدن، احساس غوطه وری آرام و ندرتا احساس مسخ شخصیت، انزوا و بیگانگی دارند.گاهی توهمات شنوایی احساسات سریع
سیکل فن  شایع  اثرات  هیپرترمی  و  خون  فشار  افزایش  نیستاگموس،  است.  دارو  به  نامطلوب  واکنش  در  عالمت  بارزترین  اضطراب،  دارند.  بینایی  هستنو  د. یدین 

ی نیز  حرکات چرخشی سر، شکلک درآوردن و حرکات شبیه نوازش کردن، سفتی عضالنی با تحریک عضله، دوره های مکرر استفراغ و تکلم شعرگونه و تکرار
 شود.  گاهی مشاهده می

 

 تشخیص افتراقی 
از حد افتراقی شامل موارد زیر است: مصرف بیش  به هنگام پذیرش، تشخیص  بیمار  به وضعیت  از    بسته  ناشی  زا، اختالل سایکوتیک  داروهای مخدر یا رخوت 

 مصرف 
 داروهای روان گردان و اختالل سایکوتیک گذرا.  

 

 درمان 
با   از درمان مسمومیت  روان پزشکی است.    PCPکاهش سطح سیستمیک    PCPهدف  و  رفتاری  به مسایل طبی،  پرداختن  برای درمان و  فعال  تجویز زغال 
وجود ندارد.    PCPرا کاهش می دهد. هیچ آنتاگونیست مستقیمی درمورد    PCPمتصل می شود و اثرات سمی    PCPال فعال به  مسمومیت، بی خطر است. زغ

 درمان بایستی حمایتی و معطوف به عالیم و نشانه های مسمومیت بیمار باشد.  
های غیرقابل پیش بینی، افراطی، تحریف شده یا خشن شوند.  کند، محرک های محیطی ممکن است سبب بروز واکنشدرونداد حسی را مختل می PCPار آنجا که 

زپین است. با تجویز خوراکی یا عضالنی داروهای آنتی سایکوتیک یا بنزودیا  PCPبنابراین اساس درمان، تقلیل دروندادهای حسی در بیماران دچار مسمومیت با  
 ها می توان رخوتزایی دارویی ایجاد نمود.

 

 سیر و پیش آگهی  
کتامین سبب تحریک قلب و  تهیه شد. تهیه آن منحصرا از طریق سرقت دارویی انجام می شود.    PCPیک داروی بیهوشی تجزیه ای است که ابتدا از    کتامین

فلش بک )پس شود اما اثر تضعیفی بر روی تنفس ندارد. وضعیت قلب و عروق بیمار باید کنترل شود و مراقبت حمایتی انجام گیرد. واکنش دیستونیک و  عروق می 
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است. کتامین اغلب    PCPاثر کتامین، کوتاه تر از    نگاه( گزارش شده است اما عوارض مربوط به بیتوجهی به محیط اطراف یا ایمنی شخص، شایع تر هستند. مدت 
 است متابولیسم آن را تقویت کند. شود. کتامین تداخلی با متابولیسم کوکائین ندارد و ممکن مصرف و بخصوص کوکائین مصرف میءبا سایر داروهای مورد سو

 

 اختالالت مرتبط با داروهای ضد اضطراب، خواب آور و رخوت زا 
شکی، در موارد زیر  وهای همراه با این طبقه عبارتند از: بنزودیازپین ها، باربیتورات ها، و مواد شبه باربیتورات. این داروها عالوه بر کاربردهای روانپزسه گروه از دار

به این داروها پدید می آید و  د دارند: تجویز به عنوان ضدصرع، شل کننده عضالت، داروی بیهوشی )هوشبر( و مکمل هوشبری. وابستگی جسمی و روانی  نیز کاربر
 الکل وتمام داروهای این طبقه تحمل متقاطع دارند و اثرات یکدیگر را تقویت میکنند. قطع مصرف تمام آنها با عالیم ترک همراه است.

کلردیازپوکساید. بنزودیازپین ها در درجه اول به عنوان ضداضطراب، خواب  : نمونه هایی از این داروها عبارتند از دیازپام، فلورازپام، اکسازپام، و  دیازپین هابنزو

توام آن با الکل، با بی بندوباری ( بنزودیازپینی است که مصرف  Rophynolآور، ضدصرع و هوشبر و نیز در درمان ترک الکل استفاده می شوند. فلونیترازپام )
 جنسی و تجاوز به عنف همبستگی دارد.

طبقه دارویی    پیش از ورود بنزودیازپین ها به بازار، باربیتورات ها به طور فراوان نسخه می شدند. سکوباربیتال، پنتوباربیتال، آموباربیتال جزو این  باربیتورات ها:

شدت کشنده بوده و منجر به اغما   برابر دوز معمول افزایش یابد به   10فید و موثری هستند، در صورتیکه دوز آنها تنها به  هستند.هرچند باربیتورات ها رخوتزاهای م
 این طبقه احتمال باالی سومصرف را دارد. و مرگ می شوند.

اغلب نوجوان هایی مصرف می کنند که معتقدند این دارو  : رایج ترین داروی شبه باربیتورات مورد سوءمصرف متاکوالون است. متاکوالون را مواد شبه باربیتورات

. این دارو اغلب همراه با مقادیر زیادی الکل مصرف می شود. سایر مواد شبه باربیتورات عبارتند از مپروبامات، کلرال هیدرات، لذت جنسی آنها را عمیقتر می کند
 اتکلروینول.. 

 

 همه گیر شناسی  
  6، داروی رخوت زا یا آرامبخش را به طور غیر مجاز مصرف کرده اند. شایع ترین میزان شیوع مصرف داروهای آرامبخش )درصد افراد  6، حدود  DSM-5مطابق  

زا ) به مرا  34تا    26درصد( در طول عمر متعلق به گروه سنی    3درصد( یا رخوت  تا یک سوم مراجعات مربوط به مصرف مواد  کز  ساله است. حدود یک چهارم 
است. مصرف کنندگان کوکائین   1به    2، و نسبت سفیدپوست به سیاهپوست  1به   3شود. نسبت مرد به زن در بیناین بیماران  قه از مواد مربوط میفوریت، به این طب

همچنین به دلیل سهل   کنند.ها استفاده میغالباً برای کاهش نشانه های ترک، و مصرف کنندگان مواد افیونی برای تقویت اثرات نشئه آور این مواد، از بنزودیازپین 
و   زاها  توهم  محرک،  داروهای  کنندگان  ها، مصرف  بنزودیازپین  بودن  بنزودیازپین مصرف   PCPالوصول  مواد،  این  از  برخی  آور  اضطراب  اثرات  برای کاهش 

 کنند. می
سال( مورد    40ن ها را گروه سنی جوانتری )معموالً زیر  ایع است. بنزودیازپیسوءمصرف باربیتورات در بین افراد بالغی که سابقه طوالنی سوءمصرف مواد دارند ش

به کار نمی روند، بلکه بیشتر به منظور کسب آرامش شبانه مصرف  ( highدهند. بنزودیازپین ها احتماال به اندازه سایر مواد برای احساس نشئه )سوءمصرف قرار می 
 شوند. می

 

 نوروفارماکولوژی  
گیرنده نوع    مجموعه  آمی  Aهای  برای  گاما  اتصال  مکان  یک  کلراید،  یون  کانال  یک  حاوی  اسید  برای    GABAنوبوتیریک  مشخص  اتصال  مکان  یک  و 

شود و جریان یون کلراید به داخل نورون  اثرات اصلی بنزودیازپین ها، باربیتورات ها و مواد شبه باربیتورات از طریق این گیرنده اعمال می  بنزودیازپین ها است.
 رود یابد. وافزایش می 

تمام مواد این طبقه تحمل  پرپالریزه شود.یون کلراید دارای بار منفی به داخل نورون، اثر مهاری دارد، چون موجب می شود نورون نسبت به فضای خارج سلولی هی
 و وابستگی جسمی ایجاد میکنند.پس از مصرف دراز مدت بنزودیازپین ها اثرات اگونیستی ان برگیرنده ها کاهش میابد.

 

 خیص  تش

 مسمومیت
به رفتار خصمانه و پرخاشگری منجر شود. این اثر  مسمومیت با بنزودیازپین ها ممکن است با مهار گسستگی رفتاری همراه باشد که در برخی از افراد می تواند  

سه با مسمومیت ناشی از سایر مواد این طبقه  مخصوصا در مواردی که بنزودیازپین همراه با الکل مصرف می شود شایع تر است. مسمومیت با بنزودیازپین در مقای
 کند. )ضد اضطراب، خواب آور و یا رخوت زا(، احساس نشئگی کمتری ایجاد می
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  بالینی آن عبارتند از: درمورد باربیتورات ها و شبه باربیتورات ها، سندرم بالینی مسمومیتی که ایجاد می کنند از مسمومیت با الکل غیرقابل تشخیص است. عالیم  
پرخاشگر های  تکانه  مهارگسستگی  مختل،  قضاوت  درک،  و  تکلم  کندی  حافظه،  اختالل  تفکر،  در  اشکال  حرکتی،  ناهماهنگی  شدن  کندی،  باریک  جنسی،  ی 

ای. زمینه  شخصیتی  صفات  تشدید  و  هیجانی  ثباتی  بی  توجهف  بامحدوده  است.مسمومیت  مشابه  اور  خواب  و  ضداضطراب  داروهای  انواع  تمام  با   مسمومیت 
باشد با مهار گسیختگی رفتاری همراه  ابنزودیازپین ها ممکن است  باربیتورات ها مسمومیتی را سبب میشود که  با  افتراق  .مسمومیت  الکی غیرقابل  ز مسمومیت 

 است. 

 

 ترک 
و ترک باربیتورات ها می تواند مهلک   دو مساله مهم که که در ارتباط با ترک باید به خاطر داشت این است که قطع بنزودیازپین ها با سندرم ترک همراه است

 باشد.  
روز   3تا    2ظاهر شود. عالیم ترک معموال  میلی گرم دیازپام در روز    40سندرم ترک قابل مالحظه بنزودیازپین ها ممکن است پس از قطع دوزهایی در محدوده  

 داهای بلند، تهوع، تعریق، پیچش عضالنی و گاهی تشنج. پس از قطع دارو شروع می شود و عبارتند از: اضطراب، مالل، عدم تحمل نور تند و ص
-نشانه های شدید )حمالت تشنج، دلیریوم، کالپس قلبی   سندرم ترک باربیتورات ها و مواد شبه باربیتورات از عالیم خفیف )اضطراب، ضعف، تعریق و بیخوابی( تا

ریوم است. اختالل سایکوتیک اگر پدید آید روز سوم تا هشتم پس از ترک ظاهر می عروقی و مرگ( متفاوت است. اگر تشنج روی دهد معموال قبل از بروز دلی
 شود. 

 دلیریوم 
 شود تا در ترک بنزودیازپین ها. شخیص است، بیشتر در ترک باربیتورات ها دیده میدلیریومی که از دلیریوم ترمنس مرتبط با ترک الکل، غیرقابل ت

 

 زوال عقل )دمانس( پایدار  
مصرف    د این اختالل، اختالف نظر وجود دارد. زیرا مشخص نیست دمانس پایدار بر اثر مصرف این مواد ایجاد می شود یا ناشی از خصوصیات همراه بادر مورد وجو

 مواد است. 

 

 ختالل نسیانی پایدار ا
داده   تشخیص  واقعی  حد  از  کمتر  است  ممکن  اختالل  وقاین  فزاینده  های  گزارش  استثنایی،  مورد  یک  مدت  شود.  کوتاه  مصرف  با  مرتبط  نسیانی  اختالل  وع 
 بنزودیازپین های دارای نیمه عمر کوتاه نظیر تریازوالم است.  

 

 اختالالت سایکوتیك  
باربی بینایی امعالیم سایکوتیک ترک  باشد. سرآسیمگی، هذیان و توهمات) معموالً  با ترک الکل غیرقابل تفکیک  از دلیریوم ترمنس مرتبط  ا  تورات ممکن است 

باربیتوراتها بیشتر شود تا دیده می  گاهی لمسی و شنوایی( تقریبا یک هفته پس از ترک دارو ظاهر می شوند. عالیم سایکوتیک مرتبط با مسمومیت یا ترک، با 
 بنزودیازپین ها. بالینگر می تواند مشخص کند توهم بر شکل بالینی تسلط دارد یا هذیان. 

 

 خصوصیات بالینی 

 الگوهای سوءمصرف 
صی، و یا به طور  مصرف خوراکی: داروهای رخوت زا، خواب آور یا ضداضطراب را میتوان از راه خوراکی، به طور گاه به گاه برای کسب یک اثر کوتاه مدت اختصا

خاص )مانند آرامش   رتب برای حفظ حالت مسمومیت معموال خفیف مصرف کرد. الگوی مصرف گاه به گاه در افراد جوان دیده می شود که برای کسب اثراتم
شود  مشاهده میی خفیف گذرا( اقدام به مصرف این داروها می کنند. الگوی مصرف منظم در افراد میانسال طبقه متوسط  شبانه، فعالیت جنسی و یک دوره نشئه

 کنند. که معموال دارو را از پزشک خانواده به صورت نسخه بی خوابی یا اضطراب، دریافت می
شود. مصرف وریدی با تحمل وابستگی سریع تر و عمیق تری  : شکل شدید سومصرف، به مصرف داخل وریدی این طبقه از مواد مربوط می مصرف داخل وریدی

 این شکل مصرف بیشتر در جوانان دیده میشود.کند. ی ایجاد میهمراه است و سندرم ترک شدیدتر

 

 (Overdoseبیش مصرف )
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ا و مواد شبه باربیتورات، در مصرف مقادیر زیاد، حاشیه ایمنی وسیعی دارند و این خصوصیت به مقبولیت سریع آنها تاثیر قابل بنزودیازپین ها، برخالف باربیتورات ه 
با سایر مواد رخوت بنزودیازپین ها همراه  الکل مصرف شود.  -زا  مالحظه ای داشته است. حالت بسیار جدی زمانی پیش می آید که مقادیر زیاد  خواب آور مثل 

کز فوریت برای  رسی به فلومازینل که یک آنتاگونیست خاص بنزودیازپین است، مهلک بودن بنزودیازپین ها را کاهش داده است. فلومازنیل را می توان در مرادست
 تضعیف تنفسی ناسی از بنزودیازپین ها جزیی است. رفع آثار بنزودیازپین ها به کار برد. 

ضعف تنفسی مهلک است. همچون بنزودیازپین ها، اثرات مهلک باربیتورات ها به اثرات خواب آورها یا رخوت زاهای   یش مصرف باربیتورات ها به دلیل ایجادب
 دیگر ازجمله الکل افزوده می شود. باربیتورات های جعبه دارویی خانواده، علت شایع مسمومیت های دارویی مهلک در کودکان است.  

 بودن با هم متفاوتند و معموال در حد بینابین ایمنی نسبی بنزودیازپین ها و کشندگی باالی باربیتورات ها قرار دارند.  اد شبه باربیتورات از نظر میزان مهلکمو

 

 درمان و بازپروری 
کوتاه اثر کرد. درمان   فنوباربیتال را جایگزین باربیتورات های رایجتوان  می کاربامازپین ممکن است در درمان ترک بنزودیازپین مفید واقع شود. در روش سم زدایی  

 عصبی مرکزی. بیش مصرف این طبقه از مواد عبارت است از شستشوی معده، زغال فعال شده و کنترل دقیق عالیم حیاتی و فعالیت دستگاه 

 

 

 

   (AAS) سوءمصرف استروئیدهای آنابولیك
داروی صناعی مشابه تستوسترون هستند. تمامی   50گروهی شامل بیش از    استروئیدهای آنابولیک طبقه ای از داروها شامل هورمون طبیعی مردانه تستوسترون و

یان پسرها و مردان جوانی  ها به نحو گسترده ای بخصوص در مAASاین داروها دارای درجاتی از اثرات آنابولیک )عضله ساز( و آندروژنیک )مردانه ساز( هستند.  
افزایش ده را  بدنی خود  و قدرت  گیرند. که می خواهند حجم عضالت  قرار می  بهبود ظاهر خود( مورد سوءاستفاده غیرقانونی  یا صرفا  اهداف ورزشی  )برای    ند 

 طبقه تشخیصی ندارند و جز اختالالت مرتبط با مواد نامعلوم طبقه بندی میشوند.  DSM-5در AASداروهای 

 کورتیکواستروئیدها خواص افزایش حجم عضالنی را ندارند. ته! نک

 

 همه گیر شناسی  
و حدود    890.000د  حدو آمریکایی  مرد  تقریباً    190.000نفر  ساالنه  اند.  کرده  استفاده  داروها  این  از  زندگی خود  در طول  زمانی  آمریکایی  و   286.000زن  مرد 

دبیرستانی ایاالت متحده،    زانساله هستند. مطالعات روی دانش آمو  17تا    12هزار نفر،    98کنند. از این افراد حدود یک سوم یا  زن استروئید مصرف می   26.000
درصد دانش آموزان پسر و   12تا    3ارقام باالتری در مورد شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک در میان نوجوانان ارائه کرده اند. در این مطالعه تخمین زده شده که  

 .  انداستفاده کرده  AASدرصد دانش آموزان دختر زمانی در طول عمر خود از داروهای  2تا  5/0
مصرف این داروها عمدتاً    1970میزان های باالی فعلی مصرف استروئیدها در جوانان معرف تغییر مهمی در همه گیر شناسی مصرف استروئیدها است. در دهه  

ی بهبود ظاهر خود استفاده می کنند  برامحدود به بدنسازان یا سایر ورزشکاران حرفه ایبود  که وزن برایشان مهم است. اما امروزه افراد زیادی از این داروها صرفا  
 تا به منظور اهداف ورزشی. 

 

 فارماکولوژی  
شوند و ساختمان شیمیایی آنها به کلسترول شباهت ، استروژن ها و کورتیکو استروئیدها، در بدن از کلسترول تولید میAASتمامی داروهای استروئیدی از جمله  

در مردانیکه غدد جنسی کند.  گنادی، تولید درون زاد تستوسترون را مهار می-هیپوفیز-راندی محور هیپوتاالموسسخواز طریق مهار پ   AASدارد. تجویز برون زاد  
 انها کارکرد طبیعی دارد دوزهای فیزیولوژیک تستوسترون هیچ اثری بر غلظت تستوسترون ندارد. 

 

 کاربردهای درمانی 
د(، آنژیوادم ارثی )یک اختالل پوستی ارثی( و برخی انواع ناشایع کم خونی ناشی از نارسایی کلیه یا  عمدتاً در کمبود تستوسترون )هیپوگنادیسم مر  AASداروهای  

سگی به کار می روند. در مغز استخوان به کار می رود. در زنان این داروها برای سرطان متاستاتیک پستان، پوکی استخوان، آندومتریوز و درمان کمکی عالیم یائ
روند.  ه عنوان داروی ضدباروری مرد و درمان اختالل افسردگی اساسی و اختالالت جنسی در مردان دارای گنادهای طبیعی به کار می ب  AASمردان داروهای  

 اثرات ضدافسردگی  دارد موثر است. که  HIVهمچنین در افزایش تستوسترون مردان مبتال به 
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 واکنش نامطلوب 
افزایش سطح کلسترول    AASتناسلی و پوستی هستند. داروهای    ،عروقی، کبدی-اه های قلبی، عوارض دستگAASرایج ترین عارضه طبی داروهای   سبب 

LDL    و کاهش کلسترولHDL    می شوند و بدین ترتیب اثر نامطلوبی بر وضعیت کلسترول دارند. اثراتAAS  ی  غدد درون ریز مردان عبارت اند از آتروف  بر
شود و نیاز به جراحی دارد(. در زنان، چروکیده  شوند( و ژینکوماستی )که با قطع دارو برطرف نمی برطرف می   AASبیضه و ناباروری )که هر دو آنها پس از قطع  

وران بارداری سبب مذکرنمایی شدن بافت پستان، بی نظمی قاعدگی و مذکر نمایی )که ممکن است غیرقابل بازگشت باشد( بروز می کند. مصرف آندروژن ها در د
 . جنین مونث می شود

 

 سبب شناسی  
غیرمجاز تقویت عملکرد ورزشی یا بهبود ظاهر جسمانی است. به طور کلی مردها بیش از زنها، و ورزشکاران بیش از افراد    AASی مصرف داروهای  دلیل عمده

داروهای   از  ب  AASغیرورزشکار  انگاری عضالت  بدریخت  است دچار  و مرد ممکن  برداران زن  وزنه  بدریخت  استفاده می کنند. برخی  اختالل  نوعی  اشند )که 
 امگاری بدن است( و احساس می کنند به اندازه کافی عضالنی و کم چربی نیستند.

 

 

 تشخیص و خصوصیات بالینی 
یک پذیری، اد کنند، اما پس از دوره نسبتا کوتاهی مصرف آنها موجب خشم فزاینده، برانگیختگی، تحراستروئیدها ممکن است در ابتدا سرخوشی و بیش فعالی ایج

درصد مصرف   15تا    2رفتار خصمانه، اضطراب، جسمانی سازی و افسردگی )به خصوص مواقعی که این داروها مصرف نمی شوند( می گردد.ثابت شده است که  
های واضح سایکوتیک پیدا شوند و درصد کمتری از آنها ممکن است نشانه  )شیدایی( یا هیپومانیک )نیمه شیدایی( می، دچار دوره های مانیک  AASکننده های  

خشونت   از  ای  سابقه  آنکه  بدون  استروئید  های  کننده  مصرف  است.  و خشونت  استروئیدها  مصرف  سوء  بین  ارتباط  دیگر  کننده  نگران  موضوع  رفتار کنند.  یا 
این داروها، فرد ممکن است افسرده و مضطرب ند مرتکب قتل و سایر جرایم خشن شده اند. استروئیدها اعتیاد آور هستند. با قطع مصرف  ضداجتماعی داشته باش

  و افراد مبتال به بی اشتهایی عصبی،نسبت به بدن و عضالتشان ASSبین دیدگاه ورزشکاران مصرف کننده  شود و درمورد وضعیت جسمانی خود نگرانی پیدا کند.
 شباهتهایی وجود دارد. 

 

 درمان 
، اغلب با خصوصیات جسمانی AAS ا هستند هدف درمانی مطلوب، پرهیز است. مصرف کننده های  یا وابستگی به آنه   AASدر بیمارانی که دچار سوء مصرف  

مبتنی بر درک خود اشتغال خاطر دارند و ممکن است عزت نفس آنها بیش از حد متکی به این خصوصیات باشد. بنابراین درمان متکی به اتحاد درمانی است که  
 ن بیمار اهمیت دارد.درمان حمایتی وزیر نظر گرفت است.  AASهای بیمار برای مصرف  بدون قضاوت و جامع از ارزش ها و انگیزه

ترک   باشند. مهارکننده های  ها،  AASدر خالل  اساسی  افسردگی  اختالل  واجد مالکهای  که  انجام می شود  بیمارانی  درمورد  داروهای ضدافسردگی  با  درمان 
( ممکن است در  NSAIDsضدالتهابی غیراستروئیدی )ول هستند زیرا عوارض چندانی ندارند. داروهای  داروهای انتخاب ا(  SSRIانتخابی بازجذب سروتونین )

 اسکلتی و سردرد موثر باشند.  -درمان درد عضالنی

 

   اختالالت خلقی ناشی از استروئیدهای آنابولیك
استر با مصرف  واضح همراه  مانیای  و  )هیپومانیا(  شیدایی  نیمه  پرخاشگری،  پذیری،  از  تحریک  یکی  معرف  احتماال  آنابولیک  مهم وئیدهای  جنبه های  مهمترین 

ی است. سندرم  سالمت عمومی مصرف این داروها است. یک پیامد وخیم احتمالی اختالالت خلقی ناشی از استروئید های آنابولیک، رفتار خشن و یا حتی دیگرکش 
در ترک استروئیدهای آنابولیک یک سندرم گذرا و    شی با مصرف این داروها افزایش می یابد.های افسردگی بر اثر استروئیدهای آنابولیک بروز کرده و خطر خودک

 گناد بدنبال تجویز استروئیدهای آنابولیک برونزاد است. -هیپوفیز -خودبخود محدود شونده افسردگی بروز می کند که احتماال ناشی از سرکوب محور هیپوتاالموس

 

 ئیدهای آنابولیك  اختالل روانپریشی ناشی از استرو
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بندر روانپریشی  از  عالئم  بیش  دوز  معادل  که  افرادی  در  عمدتاً  معدود  مورد  چند  در  اما  شود.  می  دیده  آنابولیک  استروئیدهای  مصرف  با  گرم   1000ت  میلی 
دوره   ا پارانوئید هستند که عموماً در بافتارتستوسترون در هفته مصرف کرده اند، این عالئم گزارش شده است. معموال عالیم مزبور شامل هذیان خودبزرگ بینی ی

 شود. کنند. البته گاهی عالیم روانپریشی در غیاب سندرم شیدایی واضح هم دیده میمانیا بروز می 

 جمعیت هراسی و پانیک نیز دیده میشود.ASSدر سایر اختالالت همراه با سومصرف نکته! 

 

 اختالالت نامرتبط با مواد  

 اختالل قماربازی 

 های تشخیصی  الکم 
A  شود به صورتی که فرد چهار )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر را ظرف  آفرین مداوم و مکرر که به ناراحتی قابل مالحظه بالینی منجر می قماربازی مشکل. رفتار

 سازد:ماه آشکار می  12مدت 
 خواه.. نیاز به قماربازی با مقدار بیشتر پول برای دستیابی به برانگیختگی دل1
 پذیر است.  قرار و تحریکقماربازی را کاهش دهد یا متوقف کند، بی کند . وقتی سعی می 2
 . اقدامات ناموفق مکرری برای کنترل کردن، کاهش دادن، یا متوقف کردن قماربازی انجام داده است.  3
ریزی کردن برای قمار آوانس دادن یا برنامه ربازی گذشته در ذهن دارد،  . اغلب دلمشغول قماربازی است )مثال افکار مداومی در مورد مرور کردن تجربیات قما4

 هایی برای به دست آوردن پول که با آن قماربازی کند(. بعدی، فکر کردن به راه 
 کند. کند )مثل احساس عجز، گناه، اضطراب، افسردگی( قماربازی می. اغلب وقتی احساس پریشانی می 5
 ها(. گردد )»وصول کردن« باخت برای تالفی برمی بازی، اغلب روز دیگر  . بعد از باختن پول در قمار6
 گوید.. برای مخفی کردن میزان درگیری در قماربازی، دروغ می7
 . رابطه، شغل، یا فرصت تحصیلی یا شغلی مهمی را به خاطر قماربازی به مخاطره انداخته یا از دست داده است.8
 شود. اند، به دیگران متوسط می ر بد که در اثر قماربازی ایجاد شدههای مالی بسیاموقعیت. برای تأمین پول جهت برطرف کردن 9

Bشود. . رفتار قماربازی با دوره مانیک بهتر توجیه نمی 

 قبلی جز اختالالت کنترل تکانه بوده است. DSMقمار در نکته!

 

 ویژگی های بالینی 
با اختال ابتالیی قابل توجهی  بیمارگون هم  افسردگی اساسی و اختالل دو قطبی( و اختالالت سوء مصرف مواد )مخصوصا سوء قماربازی  الت خلقی )بخصوص 

تال به اختالل شخصیت  )به ویژه در کودکی(. افراد مب  ADHDمصرف الکل و کوکایین و وابستگی به کافئین و نیکوتین( دارد. سایر بیماری های همراه عبارتند از  
 مارکردن مشکل داشته باشند.  ضداجتماعی ممکن است در مورد ق

رونده: فرد از  ( مرحله باخت پیش2( مرحله برد: در این مرحله به برد کالنی دست می یابند و وسوسه می شوند. 1در قمار بازی بیمارگون چهار مرحله دیده می شود: 
(  3مه پول هایش را خرج می کند و شغلش را از دست می دهد.  احمقی تبدیل می شود که تن به خطرهای بزرگ می دهد و هیک قمارباز عالی و باهوش به فرد  

به خالف و اختالس می ز با مبالغ هنگفت، دیوانه وار قمار می کند. بدهی های خود را پس نمی دهد و دست  بیمار  ( مرحله 4ند.  مرحله درماندگی: که در آن 
 ار بازی به علت انگیختگی یا هیجان همراه با آن همچنان ادامه پیدا می کند.  ها را هرگز نمیتوان جبران کرد، ولی قمش: اینکه باختناامیدی و پذیر

 

 همه گیر شناسی 
زی بیمارگون از لحاظ درصد جمعیت عمومی دچار قماربازی مشکل ساز بوده و حدود یک درصد افراد واجد مالک های قماربازی بیمارگون هستند. قمار با  5تا    3

یچ مرزی نمی شناسد. امروزه از هر سه قمارباز بیمارگون، یک نفر زن است. در سوابق خانوادگی قمار بازان، میزان سوء مصرف  قومیت، طبقه، گروه سنی و شغلی ه
ست.  ان تاثیر گذار بیمار دچار قمار بازی بیمارگون بوده امواد )بخصوص الکلیسم( و اختالالت افسردگی باالتر از جمعیت عمومی است. اغلب یکی از والدین یا بستگ

 .          اید می در مزمن صورت به معموالً و  دارد نوسانی سیر  اغلب اختالل این شایع است.   شود می ایجاد پیری سن در  زنان در بیشتر در مردان وجوانان و
  

 بیماری های همراه 
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است.رچند این افرا واجد صفات شخصیت ADHDو   خلقی،سومصرف مواد،کنترل تکانه،اختالالت شخصیت خودشیفته،ضداجتماعی و مرزیبیشترین هم ابتالیی با  

 تمام عیار در این بیماران شایع نیست. OCDوسواسی هستند اما 

 سبب شناسی
قمار بازی مرضی اغلب  عوامل زیستی: این نظریات بر افزایش فعالیت دستگاه گیرنده ای سروتونرژیک و کاهش فعالیت نورادرنرژیک تاکید دارند. بیماران مبتال به  

 در 
ماربازی افزایش می یابد و این مساله  شناختی سطوح باالیی از تکانشگری را نشان می دهد. سطح کورتیزول در بزاق قماربازان در حین قروان  -زمون های عصبیآ

 می تواند سرخوشی را که در حین این تجربه به آنها دست می دهد و همچنین توان اعتیادزای قماربازی را توجیه کند. 
روا به سن    -نیعوامل  بیمار  اینکه  از  قبل  یا ترک منزل  به علت مرگ، جدایی، طالق  والدین  از  از دست دادن یکی  انضباط  سال  15اجتماعی:  باشد؛  گی رسیده 

دم تاکید خانواده روی  و عنامناسب والدین )غیبت، بی ثباتی یا خشونت(، مواجهه یا دسترسی به امکانات قمار در نوجوانان، تاکید خانواده بر نمادهای مالی و مادی  
 پس انداز، برنامه ریزی و بودجه ریزی.   

اخودآگاه به باختن دارند، و برای رفع احساسات ناخودآگاه گناه دست به قماربازی می زنند. نظر دیگر این است  فروید بر این باور است که قماربازان وسواسی میل ن
ازی های بزرگ منشانه و همه توانی دارند. نظریه های یادگیری قماربازی کنترل نشده را به صورت نتیجه  که قمارباز ها افراد خودشیفته ای هستند که خیال پرد

 های نادرست مربوط به کنترل تکانه ها می نگرند.  ای از ادراک 

 

 سیر و پیش اگهی 
 مرحله است: 4قمار شامل 

 ری از مشکالت استفاده میکنند.برد:معموال زنها برد کالنی به دست نمیاورند ولی از قمار برای راه فرا
 احمقی تبدیل میشود. باخت پیشرو:زندگی فرد حول قمار میچرخد و به تدریج از یمک قمارباز عالی به فرد  

 درماندگی:در این رمحله فرد با مبالغ هنگفت دیوانه وار قمار میکند و بدهی های خود را پس نمیدهد. 
 سال طول میکشد.  15ان رد ولی به علت انگیختگی هیجانی همچنان به ان ادامه میدهد رسید به این مرحله ناامیدی:پذیرش اینکه باختها را نمیتوان جبر

 

 درمان 
رفتاری )مثل فنون آرام سازی همراه با تجسم اجتناب از قمار بازی( با موفقیت هایی همراه بوده است. فرد    -واده درمانی اغلب با ارزش است. درمان شناختیخان

ا شود. در مورد اثر بخشی دارو  ماه از قمار دوری کند و بعد درجهت ایجاد بینش اقدام کند و ممکن است کاندید مناسبی برای رواندرمانی بینش گر  3باید حداقل  
 درمانی در درمان این بیماران مطالب زیادی نمی دانیم. این بیماران تحت درمان با فلووکسامین قرار می گیرند.  

 

 سایر مواد اعتیادی

 (GHB)هیدروکسی بوتیرات-اماگ
دوپامین میشود.یک تضعیف کننده دستگاه عصبی مرکزی است و اثراتش از  یک عصب رسانه طبیعی در مغز است که با تنظیم خواب ارتباط دارد و سبب افزایش  

است استرویید  جایگزین  عنوان  به  ان  از  بدنسازان  بعضا  و  میشود  اعمال  درونزاد  افیونی  مواد  دستگاه  شبیه  طریق  بروز سندرمی  سبب  ان  میکنندو سومصرف  فاده 
 کورساکوف میشود.-ورنیکه

 

 نیتریت استنشاقی
منظور   نیتریتیبه  ترکیبات  با  همراه  سیلدنافیل  را سبب میشود.مصرف  سر  پری  احساس  و  احساسات جنسی  افزایش  زمان،احتماال  احساس  شنگولی،تغییر   ایجاد 

 کشنده است.

 اکسید نیترو
 نیز معروف است و داروی بیهوشی رایجی است که احساس منگی و غوطه وری ایجاد میکند.    که به گاز خنده
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 شناختیختالالت عصبیا: مویک بیستفصل 
 

ر  امل اختالل دشناخت 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 قابل شناسایی نظیر تومور مغزی، بیماری عروق مغزی یا مسمومیت دارویی وجود دارد. اطالق شده است که در آنها یک حالت بیمارگونِ

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

 

 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 )

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

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

حدفاصل ماه سفید  خاکستری مغز MRIدر  .  اختالل  اختصاصی  علت  باتاث  تا  است،   عروقی(  بیماری،  تومور  )مانند  علل  برخی  رد  عقل،  زوال  دچار  بیماران  ارزیابی
 بهتر افتراق 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 امکاناین 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  هنشد
 دوره ای  اولیه مفید است. 

 

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

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

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

های  شناسی ناشی از سبب  شناختیعصبی  اختالل  دیگر؛  جسمانی  بیماری  از   ناشیشناختی  عصبی  اختالل  پریون؛  بیماری از  ناشیشناختی  عصبی   اختالل  هانتینگتون؛
 .  نامشخصشناختی عصبیمتعدد؛ و اختالل 

 اکتسابی   باشند،  رشدی  اینکه  جای  به  و  است  شناختی  عملکرد  در  اصلی  بالینی  کمبود  آنها  در  که  گیرددربرمی  را  اختالالت  از  گروهی   ،شناختییعصب  اختالل  طبقه
اش  اختالالت  از  تعدادی  در  شناختی  کمبودهای  گرچه.  هستند فقط  دوقطبی(،  اختالالت  اسکیزوفرنی،  )مثل  دارند  وجود  آنها  در همه  نه  اما  که  ناختی،  ختالالتی 
 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  

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

در ارتباط با تشخیص، بحث شده   ی زیستی نیزهافایده بالقوه شاخصاند. در مورد های هریک از آنها ایجاد شدهامکان هماهنگ با اتفاق آرای کنونی در مورد مالک
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سی که این شناسبب   فرعی  انواع  از  قلع  زوال  اصطالح  که  هرچند  است،  گرفته  قرار  عمدهشناختی  عصبیای به نام اختالل  است. زوال عقل در رده موجودیت تازه
این،   بر  است. عالوه  نشده  است، حذف  متعارف  آن  در  نه   DSM-5اصطالح  اختالل  اختال  چندان شدیدسطح  نام  به  را  شناختی    تأیید   خفیف شناختی  عصبیل 

های تشخیصی ت. مالکدر رده »اختالل شناختی که به گونه دیگری مشخص نشده است« قرار داش   DSM-IV  در  که   باشد،  مراقبت   کانون  تواندمی   که  کندمی
  وجود   هم  با  اغلبشناختی  عصبی. تعدادی از اختالالت  ارائه شده است  شناختیبب صی برای انواع فرعی سهای تشخیمالک  و اند  تأمین شده  برای این دو نشانگان 

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

 عروقی( از آن جمله هستند. -شناسی مختلط بیماری آلزایمرآسیب
تداوم   برای  امکان دارد در محیط   DSM-5در  و پیوستگی  اصطالح زوال عقل  بیمحفظ شده است و  این اصطالح عادت کردههایی که پزشکان و  اند، اران به 

کند، ولی از اصطالح های تباهشی است که معموال افراد سالخورده را مبتال میالتی چون زوال عقلاستفاده شود. گرچه زوال عقل اصطالحی مرسوم برای اختال
  پیامد   که  اختاللی  مانند  کنند،می   مبتال  را   ترجوان   افراد  که  شودمی   داده  ترجیح  هاییبیماری  برای  اغلب  و  شده   استفاده  ایگسترده  طور   به شناختی  عصبیاختالل  

عفونت    زاآسیب   مغزی  صدمه  جانبی قابل   HIVیا  تنزل  واحدی  افرادی که در زمینه  زیرا  دارند می مالحظهاست،  این تشخیص، مخصوصا طبقه  ای  توانند مورد 
 ل زوا اصطالح از و شودمی داده تشخیص دیگر جسمانی بیماری  از ناشیشناختی عصبیان اختالل قرار بگیرند، که اکنون با عنو  DSM-IV»اختالل یادزدایشی« 

 شود.برای آن استفاده نمی  عقل

 

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

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

 

 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  )معموال چند ساعت یا چند روز(، بیانگر تغییر از توجه خط پایه و آگدهد  . این اختالل ظرف مدت زمان کوتاهی روی می

 کند.شدت 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  بیعصبا اختالل

 دهد.کاهش یافته برانگیختگی، مانند اغما، روی نمی
E  .یگر، مسمومیت یا ترک مواد )یعنی، ناشی این اختالل پیامد فیزیولوژیکی مستقیم بیماری جسمانی د  ،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  تعالم.  دارد  زیادی
. دهستن  عصبی  معمول  عالیم  ادراری  اختیاری  بی  و  حرکتی  نیستاگموس، ناهماهنگی(،  asterixis)زدن    بال  بال  حرکات،  لرزش  و  بوده  شایع   روانی  های  نشانه

  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 همراه
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 تغییر سطح هوشیاری.  -1

 شامل کاهش توانایی تمرکز، حفظ یا تغییر جهت توجه است. تغییر توجه که   -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  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. شدید و اختالل موقعیت س
EEG  ًترک   از  ناشی  دلیریوم   موارد  در  باشد.  مفید  افسردگی  یا  سایکوز  از  تفکیک دلیریوم  ممکن است در  دهد کهمی  ننشا  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  ،مغزی  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
کو آنتی  فعالیت  دارای  داروهای  از  بسیاری  با  است.مسمومیت    های   نورون  و   سرولئوس  لوکوس  در  مفرط  فعالیت  به  الکل  ترک  از  ناشی  دلیریوم  لینرژیک 

 .  گلوتامات، سروتونین: اند شده مطرح دلیریوم عامل عنوان به که نوروترانسمیترها سایر. است شده  داده نسبت آن، نورآدرنرژیک
 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

 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
شود.  می  دیده موت   به  رو   بیماران درصد  80در  ریومدلی   .(درصد  90  از  بیش )شود  می   دیده  کاردیوتومی  جراحی   اعمال  متعاقب،  دلیریوم  میزان   باالترین.  کنندمی   تجربه 

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

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

 دلیریوم دال بر 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  ود داشته باشد تداوم می یابند؛ هرچند دلیریوم عموماً کمتر از یک هفته طول می کشد.بالینی دلیریوم تا زمانی که علت سبب وج
  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
اد ممکن خاطره ان را به  بعد از دلیریوم افرظاهر می شود.   PTSDاینحال نتایج یک مشاهده بالینی معتبر نشان داد که پس از دوره های دلیریوم، افسردگی یا  

 صورت 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  رد  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
دارند ممکن است تا حدودی به بیماران شدیداً    بیماران دلیریومی که عالیم کم فعالیتی.  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
 اشکار میکند.  ان را 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
نارسایی قلبی( و مسمومیت یا ترک مواد دارویی یا سمی.  علل عمده دلیریوم   بیماری سیستمیک )نظیر  بیماری دستگاه عصبی مرکزی )نظیر صرع(،  از:  عبارتند 

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

صوص دلیریوم ناشی از محرومیت  مل ایجاد دلیریوم کاهش استیل کولین است.به خاست که از تشکیالت شبکه ای مزانسفال تا تکتوم و تاالموس امتداد دارد.از عوا
 .الکل به 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. ومیت حسی داشته باشد و نه قرار نگیرد که دچار سانحه شود. بیمار، نه باید محر

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    1ورازپام،  با بنزودیازپین های دارای نیمه عمر کوتاه مانند ل

 .  کرد خودداری باید ها باربیتورات

 

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

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. کانون توجه ممکن اسبیماران بدحال رو به مرگ: در این موارد 

 

 خفیف  و عمده  شناختی اختالل عصبی

   عمده  شناختی اختالل عصبی

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

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

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

 و مدیریت کردن داروها به کمک نیاز دارد(.ها صورتحساب
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  از افت شناختی متوسط در مقایسه با سطح  . شواهدی(

 حرکتی، یا شناخت اجتماعی( براساس:  -حافظه، زبان، ادراکی
 تی وجود داشته است؛ و . نگرانی فرد، منبع خبر آگاه، یا متخصص بالینی که افت خفیف در کارکرد شناخ1
 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  پیچیده زندگی روزمره مانند پرداختن صورتحسابهای مفید  کند )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(افسردگی اساسی، اسکیزوفرنی بهتر توجیه نمی . کمبودهای شناختی با بیماری روانی دیگر )مثل اختالل 

 

 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 ی ویشواهد برانقایص شناخت افت کارکرد نسبت به ستبقه و گذشته خود فرد است.  
متوسط  خ  مرحله  در  مخصوصا  هستند،  شایعشناختی  عصبی  اختالالت  از  تعدادی  در  پریشیروان  هایویژگی.  اندشده  مشخص  افسردگی  و  پریشیروان  تا  فیف 

  اغلب   و  هستند  رایج  هایویژگی  هاهذیان  و  پارانویا  گیجگاهی،  -ری جسم لِوی، و تباهی قطعه پیشانیعمده ناشی از بیماری آلزایمر، بیما  شناختیعصبیاختالالت  
اسکیزوفرنی(،    با  پریشی روان   اختالالت  برخالف.  باشد  هذیانی  پردازیاندیشه   برجسته  جنبه  است  ممکن  آسیب  و  گزند  موضوع )مثل  زندگی  در  زودتر  در  شروع 

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

پریشی ناشی از بیماری آلزایمر و بیماری هند. افسردگی در اوایل دوره اختالل روان است روی داختالالت 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

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

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

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

 دهد.روی می شناختیعصبی
  تواند می  که  است  رایجی  نشانه  خواب  اختالل.  هستند  درمان  کانون  که  دهندمی   بروز  را  ری رفتا  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 نیاز
  شده   مشاهده  آلزایمر   بیماری  از  ناشیشناختی  عصبی  اختالل  در  خصوص  به  احساسیبی.  است  رایج  خفیف  و  عمدهشناختی  عصبی در اختالل    )آپاتی(احساسیبی 

و کاهش  احبی .  باشد  یجگاهی گ  پیشانی   قطعه  تباهی  از  ناشی شناختی  عصبی  اختالل  برجسته   ویژگی   دارد  امکان   و  است انگیزش  با کاهش  معموال  رفتار  ساسی 
  انگیزشی بی  که هنگامی ،شناختی عصبیوند اختالالت احساسی ممکن است در اوایل رهای بینشانه  شود.دهی هیجانی مشخص میگرا همراه با کاهش پاسخهدف
 شود. می  آشکار شود، مشاهده است  ممکن هاسرگرمی یا  روزمره هایفعالیت کردن دنبال برای
دیگر  نشانه  مهم  رفتاری  بازداری های  سرگردانی،  از  برعبارتند  کردن.  ذخیره  و  پرخوری،  نشانهزدایی،  این  از  در خی  که  هستند  خاص  اختالالت  مخصوص  ها 
اند. در صورتی که بیش از یک اختالل رفتاری مشاهده شده باشد، هر نوع باید به صورت مکتوب با شاخص »همراه با  های مربوط مورد بحث قرار گرفتهبخش 

.شایع ترین دمانس نوع الزایمر است که در زنان بیشتر دیده میشود و دمین نوع سال شیوع بیشتری دارد65دمانس در افراد باالی    رفتاری« ذکر شود.های  انه نش
 شایع ان دمانس نوع عروقی است که در مردان بیشتر است. 
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 های تشخیصی  ویژگی
تحت عنوان    DSM-5  در  که   اختاللی  با  شناختیعصبی   اختالل.  دارند  وجود  کارکردی  و   شناختی  اختالل  طیف  یک  در  خفیف  و  عمده  شناختیاختالالت عصبی

 زوال 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. 
B  باید  د  حداقل  عمده،  شناختیهای شناختی وجود دارد )برای اختالل عصبیزمینه. شروع پنهان و پیشرفت تدریجی اختالل در یک یا تعداد بیشتری از و زمینه 

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

 

 :عمده شناختیاختالل عصبیرای چ

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

 تشخیص 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 یادگیری و حداقل یک زمینه شناختی دیگر )براساس سابقه مشروح یا آزمایش . شواهد روشنی از کمبود در حافظه و 
b های ثابت طوالنی. رونده، تدریجی در شناخت، بدون وضعیت. کاهش به طور یکنواخت پیش 
c بیماری  یا  دیگر  سیستمی  یا  روانی،  عصبی،  بیماری  یا  ر،دیگ  عروقی  –شناختی مختلط )یعنی، فقدان بیماری تباهش عصبی یا مغزی  . بدون شواهدی از سبب 

 کمک کرده باشد(.اال به کمبود شناختی احتم که دیگری

 

 :خفیف شناختیبرای اختالل عصبی

انوادگی به  شود که شواهدی از جهش ژنتیکی علیتی بیماری آلزایمر که از آزمایش ژنتیکی یا سابقه خدر صورتی تشخیص داده می بیماری آلزایمر احتمالی  

 دست 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 روندهاهش به طور یکنواخت پیش . ک2
 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، -ن اختالل با بیماری مغزی. ای 

 

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

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    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  باشد 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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 های  بطن  اتساع  و  قشری  های  شکنج  شدن  پهن  همراه  به   منتشر  آتروفی   ،مسلح  غیر  چشم  با  آلزایمر  بیماری  به  مبتال  بیمار  مغز  کالسیک  روآناتومیکون  مشاهده
نیز نامیده می  آمیلوئید    پالک های  که  پیری  های  پالک.  است  هیپوکامپ  و  مخ  قشر  در  بیشتر  آلزایمر  دمانس  در  ها  نورون  رفتن  دست  از.  دهدمی  نشان  را  مغزی
شوند.  آلزایمر  بیماریی  مشخصه   بیشتر،  شوند یافت می  طبیعی هم  پیری  در  تاحدی  و  داون  سندرم  در  الزایمر  هستند؛ هرچند  رمختص  نوروفیبریل  کالفه های 

موجود در مغز در کالبد شکافی به    کهای پیریاین کالفه ها معموال در قشر مخ،هیپوکامپ،جسم سیاه و لوکوس سرلئوس دیده میشود.تعداد و تراکم پال  نیستند
 شدت بیماری فرد ربط 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
بیماری  در   هک  دیگر   رسانه   عصب  دو.  دارند  کمتری  فعالیت  آلزایمر، اند  دخیل  آلزایمر  فیزیوپاتولوژی  شده    و   استاتین   سوماتو  نورواکتیو  های  پپتید  شناخته 

آلزایمر  هر   که  کورتیکوتروپین هستند، بیماری  نوراپی  .  یابندمی  کاهش  دوی آنها در  نورون های حاوی  با کاهش  الزایمر  بیماری  نوراپی نفرین در  کاهش فعالیت 
 طرح میشود.وکوس سرلئوس منفرین در ل

که موجب کاهش میزان مایع  ،  متابولیسم فسفولیپید غشایی است  نظریه های سببی دیگری برای توضیح آلزایمر ارائه شده است. یک نظریه نابهنجاری در تنظیم
اران مبتال به بیماری آلزایمر یافت شده  مغز برخی بیم  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
صور می شود ژن لزایمر است. تتائوپاتی 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  قرار دارد. عالیم این اختالل: اشکال در حافظه کوتاه مدت، اشکال در حفظ تعادل و راه رفتن.  17عامل این اختالل روی کرومزوم  
 شیوع بیشتری دارد.این اختالل با پالک های پیری همراه نیست. 

 

 ری پارکینسون شناختی عمده یا خفیف ناشی از بیمااختالل 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  1یص داده شود که در صورتی باید تشخ پارکینسون بیماری از ناشی ممکن خفیف  یا عمده  شناختی اختالل عصبی

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

 . شودمی  واقع شناختیشروع اختالل عصبی. بیماری پارکینسون آشکارا قبل از  2

 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
 (. Cبه تدریج ایجاد شده باشند )مالک ( و کمبودها باید 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 ل عصبیشروع اختالقبل 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 ناختی،شعصبی 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.  در توانایی های شناختی دارنددیگر اختالل قابل سنجش  درصد    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 شناختیعصبی ها برای اختالل. مالک. 
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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 مانیجس 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 

تغییرات شناخ از ظاهر شدن نابهنجاریبیماری هانتینگتون است.  اغلب قبل  کند جنبی )یعنی، کند شدن حرکت  برادیکینزی یا    های حرکتیتی و رفتاری مرتبط 
و   داءالرقصارادی(  یا  می  کُره  واقع  غیرارادی(  عضله  پرش  حرکات  نابهنجاری)یعنی،  وجود  در صورت  هانتینگتون  بیماری  قطعی  تشخیص  حرکتی  شوند.  های 

  4که روی کروموزوم    HTTترینوکلئوتید را در ژن    CAGدر فرد دارای سابقه خانوادگی بیماری هانتینگتون یا آزمایش ژنتیک که تکرار    هرمی بدون ابهامبرون 
 شود.  رد، داده میقرار دا
،  قشری  دمانس  به   نسبت  که   تاس  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 
تفاوت دارد.  40هنگام تشخیص بیماری هانتینگتون تقریبا    متوسط سن  این بسیار  از طریق ژن  سالگی است، هرچند که  به ارث رسیدن ان  اتوزوم غالب  و نحوه 

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

 سال بعد از تشخیص نشانه حرکتی است.   15متوسط زنده ماندن تقریبا 
توانند قبل  پزشکی و شناختی می های روانپزشکی تفاوت دارد. نابهنجاریهای حرکتی، شناختی و روان ه جلوه تیپ پدیداری بیماری هانتینگتون بسته به وجود نشان

شوند.  پذیری، اضطراب، یا خلق افسرده را شامل میهای اولیه که به مراقبت نیاز دارند اغلب تحریک سال واقع شوند. نشانه   15مدت حداقل حرکتی با    از نابهنجاری
ت زمان  احساسی اغلب با گذشکه بی طوریزدایی، تکانشگری، و بینش ضعیف را شامل شوند، به احساسی برجسته، بازداریدیگر ممکن است بی  اختالالت رفتاری

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

تولید گفتار )نارساگویی عضوی( تأثیر میثباتی وضعی را شامل میحرکتی( و بی  بر  طوری که درک کردن گفتار بسیار ه گذارد، بشوند. اختالل حرکتی در نهایت 
می  قابلدشوار  ناراحتی  به  است  ممکن  که  نسشود  شناخت  وجود  با  ارتباط  موانع  از  ناشی  پیشروی مالحظه  با  پیشرفته  حرکتی  بیماری  شود.  منجر  سالم،  بتا 

ماری حرکتی مرحله آخر کنترل حرکتی خوردن و بلعیده را مختل  شوند. بیتحرک میگذارد. سرانجام افراد بی ناهماهنگی حرکتی، شدیدا بر شیوه راه رفتن تأثیر می 
 کند. می

 

 ( عقل زوال)دمانس 
 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    .کندمی   تظاهر  فهم  و   تفکر،  توجه،  حافظه  در  شکالا   صورت  به  اساسی است که  ویژگی   یک  هوشی
 درصد  15  تقریبا  بررسی بالینی 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، نسدما دچار افراد

 

 همه گیر شناسی 
 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 سال
  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

بیماری    سالگی   90  سن  در  است.  درصد  8/0  سنی   گروه  همین  زنان   در  و   درصد  6/0  باال  به   سال  65  مردان این  بیماران  21میزان شیوع    به   مبتال  درصد است. 
 .  کنندمی اشغال  را سالمندان های آسایشگاه های تخت  درصد 50 از  بیش آلزایمر نوع دمانس
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 سازد.می  مستعد  بیماری  این  به  نسبت  را   خصش  خون  فشار  افزایش  ق مغزی ایجاد می شود.است که بر اثر بیماریهای عرو  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
از:  5تا    1شایع دمانس که هر کدام    علل  سایر  دمانس وابسته به الکل و دمانس وابسته به انواع اختالالت،  سر  ضربه  درصد موارد را تشکیلی می دهند عبارتند 

 پارکینسون. و  هانتینگتون حرکتی 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

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

 

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

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

 

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

 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  مشخص
نس، تخریب حافظه شدیدتر می شود و فقط قدیمی ترین اطالعات )مثل مکان تولد( حفظ  دمابا پیشرفت سیر  .  است   بارزتر   اخیر  های  رویداد  برای   معموالً  و   است

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

جگاهی آنها مبتال  هند.بیمارانی که هذیانهای پارانوئید دارند نسبت به اعضای خانواده و مراقبین رفتاری خصمانه دارند. بیمارانی که لوب های پیشانی و گیدیگران ند
فتار خود ندهند.بیمارانی که لب  ی به تاثیر رافراد دچار دمانس ممکن است درونگرا شده و اهمیتاست ممکن است رفتار تحریک پذیر و انفجاری از خود بروز دهند.

 پیشانی 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  40ا ت 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
  در   است  ممکن  افسردگی  اختالل  کامل  سندرم  هرچند  ند.هست  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 .  شود دیده  افراد  این   درصد  20  تا  10
 دهند.

.فلج پسودوبولبر نارساگویی و ( نیز شایع است  agnosiaیشی، کردارپریشی )آپراکسی( و نشناسی )بیماران مبتال به دمانس عالوه بر زبانپر: در  تغییرات شناختی
 دیسفاژی )اختالل بلع(نیز در دمانس عروقی شایعتر از سایر اختالالت دمانس است. 

بحرانی آواکنش  بکارگیری  به دمانس در  بیماران مبتال  توانایی  انتزاعی »نچه که کورت گولدشتاین  :  نوعی  ن  «نگرش  یابد. گولدشتاین همچنین  امید کاهش می 
فقدان قضاوت و کنترل ضعیف تکانه  واکنش بحرانی را توصیف کرد که در آن آگاهی از نقایص هوشی در شرایط استرس آمیز موجب سرآسیمگی بیمار می شود.   

 درگیر میکنند بیشتر است. ها به ویژه در دمانس هایی که لوب پیشانی را 
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در بیمارانمبتال به دمانس سندرم غروب زدگی با کاهش محرک  : با خواب آلودگی، سردرگمی، آتاکسی و سقوط های اتفاقی مشخص می شود.سندرم غروبزدگی
 های خارجی نظیر نور و سرنخ های موقعیت سنجی بین فردی نیر بروز میکند.

 تشخیص های افتراقی
با تخریب کاهنده ای که ممکن است در طول زمان همراه با بیماری عروق مغزی دیده شود از دمانس  مر درمقایسه با نوع عروقی: دمانس عروقی  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. 

نوسان تخریب شناختی، اختالل بارز چرخه خوابدلیر با شروع حاد، دوره کوتاه،  از  -یوم )روان آشفتگی(: دلیریوم  ادراک،  بارز در توجه و  بیداری و آشفتگی های 
 دمانس تفکیک می شود. 

. بیماران مبتال به دمانس کاذب نسبت به بیماران  شودمی  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  ند.می ده  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   ود داردباشد، اما درمقایسه با اختالل تفکری که در دمانس وجاسکیزوفرنی ممکن است با درجاتی از تخریب اکتسابی قوای هوشی همراه    اسکیزوفرنی: هرچند
 .  است دمانس کمتر از به مراتب  هوشی قوای

حاالت باتوجه    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.انس قابل افتراق هستند.عدم تداخل قابل مالحظه در رفتار اجتماعی و شغلی، از دمبه 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 
اختالل در کودکان بروز میابد.اختالل نسیانی با فقدان محدود و مشخص حافظه مشخص میشود و باس  سایر:در کم توانی ذهنی پسرفت حافظه دیده نمیشود و این

 یر روبه تباهی همراه نیست. 

 

 سیر و پیش آگهی 
ر به مرگ سال دارد که نهایتا منج  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  کم  )مثال دمانس ناشی از  پذیر  برگشت  های  دمانس  احتمال  قطعا  ،درمان  شروع  با  عالیم  عالیم بارزتر می شوند. کاهش

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

میزان تحصیالت قبل از بیماری فرد باالتر باشد، توانایی او برای جبران نقائص هوشی بیشتر خواهد بود. بیمارانی که شروع  اجتماعی: هرچه هوش و  -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

 عالیم بالینی را تشدید و تقویت کنند.است 

 

 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 ضد پالکتی.داروهای مورد استفاده عبارتند از داروهای ضدفشار خون، ضد انعقاد یا    .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

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

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

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

   عملکرد سالم را تقویت کرد.
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ازپین؛ برای افسردگی، داروهای ضدافسردگی؛ و برای هذیان و توهمات داروی ضدروانپریشی تجویز می شود. بطور  درمان دارویی: برای بیخوابی و اضطراب، بنزودی
 کلی باید از تجویز داروهایی که خاصیت آنتی کولینرژیک باالیی دارند اجتناب شود. 

 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

پیک بیماری  علت  شود.  مشاهده می  سیتواسکلتی(  عناصر  )توده های  پیک  نورونی  اجسام  وجود  و  گلیوز  نورونی،  فقدان  این    نواحی همچنین  ولی  نیست  معلوم 
  ، مبتالست  بیماری  این  به  آنها  اول  درجه  بستگان  از  یکی  که  کسانی  بخصوص  و  مردها  در  دهد.می  لتشکی  را  ناپذیر  برگشت  های  دمانس  درصد  5  بیماری تقریبا

است، هرچند در  است.  تر  شایع آلزایمر مشکل  از  بیماری پیک   اعمال   سایر  شود و می  دیده  شخصیتی  و  رفتاری  تغییرات   غالباً  پیک  بیماری  اولیه  مراحل  افتراق 
 سندرم   خصوصیات  دارند.  خانوادگی  توزیع  پیک  بیماری  موارد  از  نیمی  شود. تقریبامی  شروع  سالگی  75  سن  از  پیش  معموالً  و  ماندمی  نخورده  دست  نسبتاً  شناختی

 . دیده می شود آلزایمر از بیشتر  مراتب به پیک بیماری  در پرخوری( و عضالنی شلی، جنسی  تمایالت  افزایش )نظیر بوسی -کلوور

 

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

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

  اصلی است. عالمت یک مستلزم وجود
  . (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  14اران آلوده به این ویروس، نامیده می شود. میزان بروز دمانس در بیم 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 
زن ها پس از بارها ضربه به سر در    ( در مشتdementia pugilisticaممکن است عارضه ماندگار ضربه سر باشد، سندرم موسوم به مستی مشت )  دمانس

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

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

 نمیکند.این 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

 پایدار ناشی از مواد  اختالل نسیانی -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
اختالل  به  تشریحی عمده مربوطعصبی    های  ساختمان بروز  و  از  حافظه  عبارتند   میانی  و  میانی  پشتی  های  هسته  مانند)دیانسفال    خاص   ساختمانهای  نسیانی 

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

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

 قاعده ای ایجاد میشود.-شرایئن مهره ای
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 

 ها می توانند با فراموشی مربوط باشند بخصوص اگر همراه با الکل مصرف شوند.  همه بنزودیازپین. 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  
 .«تخریب چشمگیری در عملکرد شغلی یا اجتماعی ایجاد کرده باشد اختالل حافظه باید»ضروری است و   «می کند

 

 خصوصیات بالینی و انواع
 یادآوری   از   ناتوانی  و(  گستر  پیش   فراموشی)جدید    اطالعات   یادگیری  از   ناتوانی آن    مشخصه  که   است  حافظه   اختالالت  بروز   نسیانی  اختالالت  اصلی   عالمت

  بین   از  نسیانی  اختالالت   در  بندرت  شخص  به  حافظه کوتاه مدت و نزدیک معموال آسیب می بیند. وقوف.  است(  ترگس  فراموشی پس)قبلی    شده  آموخته  اطالعات
  برای   اما،  است  خوب  کودکی  دوران  تجارب  نظیر  دور  گذشته  رویدادهای  یا(  overlearned information)  شده  پرآموزی  اطالعات  برای  حافظه.  رودمی

 .  ماندمی باقی سالم( رقم 6 تکرار برای بیمار  از درخواست مثالً)فوری  شود. حافظهمی  مختل گذشته( دهه  کی )ظرف  دور چندان نه رویدادهای
کن است کوتاه شروع عالیم ممکن است ناگهانی )ناشی از ضربه، حوادث عروق مغزی( یا تدریجی )ناشی از تومور مغزی یا کمبود تغذیه ای( باشد. فراموشی مم

  سایر   دچار  بیمار  اگر  شود. اما  دیده  نسیانی  اختالالت  ممکن است همراه با  عالیم  و یا سیری طوالنی داشته باشد )نوع پایدار(. انواعی از سایر  مدت باشد )نوع گذرا(
  اختالل   به  خوبی  بینش،  نسیانی  بیماران  مشخص  طور  به .  است  نسیانی  اختالل  تشخیص  از  تر  مناسب  دلیریوم  یا  دمانس  تشخیص،  باشد  نیز  شناختی  تخریبهای

 .  ندارند خود روانی-عصبی
مغز عروقی  های  که  :  بیماری  مغزی   عروق  بیماری  درگیر  در  ان  های  وشاخه  ای  قاعده  و  خلفی  مغزی  های  شریان  میگذارد  تاثیر  هیپوکامپ  برناحیه 

مبتال   را  ای  اهیانه  و  سری  پس  لوبهای  اغلب  و  میشوند  محدود  هیپوکامپ  به  ندرت  به  ها  عالیمعصبی میشوند.انفارکتوس  همراه  شایع  عالیم  میکنند.بنابراین 
ا یا دستگاه حسی  بینایی  به  نواحی قدامی گرفتار موضعی مربوط  را بخصوص در  تاالموس  داخلی  بطور دو طرفه قسمت های  ست.بیماری های عروقی مغز که 

 میکنند اغلب با عالیم اختالل نسیانی همراهند.
مولتیپل تشکی:  اسکلروز  به شکب  ان  نفرایند  و  لوب گیجگاهی  این پالک ها در  است.وقتی   پارانشیم مغز  تصادفی پالکهایی در  دیانسفالی ظاهر ل ظاهرا  واحی 

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

 اطالعات کالمی و غیرکالمی تاثرگذار باشد. 
لوپاتی ورنیکه همراه است که سندرمی شامل اغتشاش شود. این سندرم اغلب با آنسفامی  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
  تدریجی   است  ممکن   کورساکوف  سندرم  وی ضایعات پیشانی مطابقت دارد. شروع را درگیر کرده با الگ  استنباطی  استدالل  و (  set shifting)آمایه    تغییر،  ریزی
 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  باشد.

ت.  هستند  سندرم نوعا  کورساکوف  سندرم  دچار  دچار  بیماران  افراد  به  شبیه  تغییرات  میکنند.این  پیدا  هم  شخصیتی  است.سندرم  غییرات  پیشانی  لوب  به  اسیب 
ماه طول کشیده و 3کورساکوف صرفا یک اختالل حافظه نیست.شروع ان تدریجی است و حافظه نزدیک بیشتر درگیر میشود.با درمان فراموشی ممکن است تا  

 یابند.ظرف یکسال بعد از ان به تدریج بهبود 
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  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 مان ها معموالًاین در :(ECT) با الکتروشوک درمان

  خود   به   نسبت  فراموشی   نیز   شود و می   منتهی  رسان  آسیب  حادثه  به   که  گستر  پس   فراموشیی  ادوره   با  اغلب  سر   صدمات  از  ناشی  نسیانی   : اختالالت صدمات سر
بهترین قرینه بهبودی نهایی میزان بهبود بالینی فراموشی ظرف  نسیانی ارتباط دارد.شدت صدمه مغز تاحدودی با شدت و طول مدت سندرم  .  ندهست  همراه  حادثه

   یک هفته 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

  . 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.
 شده   مشاهده  چپ  نیمکره  در  گیجگاهی، بخصوص -آهیانه ای  و  هیگیجگا  نواحی  در  خون  جریان  کاهش(  SPECT)واحد    فوتون   گسیل  توموگرافی  مطالعات  در

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

 

 آسیب شناسی و بررسی آزمایشگاهی 
 میانی   های  ساختمان  صدمه  این بیماران مشاهده نمی شود. امایا توموگرافی کامپیوتری    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
شناختی همراه است. تخریب حافظه در دلیریوم هم دیده می شود ولی در زمینه  تخریب حافظه غالبا در دمانس وجود دارد، اما با سایر نقائص    دمانس و دلیریوم:

ت به  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 
ت می کند، اما اختالل نسیانی معموال سیر ثابت دارد و یا حتی پس از رفع عامل مسبب ممکن است  صورت حاد نیز بروز کند. آلزایمر به صورت بی وقفه پیشرف

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

  گیرد.می
فرد   : برخی اختالالت جزئی حافظه ممکن است در پیری طبیعی دیده شود اما از آنجا که این امر موجب تخریب چشمگیر عملکرد شغلی یا اجتماعیپیری 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:

  به اختالل نسیانی است. بیماران مبتال
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 
ری تاریخ، زمان و مکان می تواند کمک کننده بوده و از  وقتی بیمار دچار فراموشی است، یادآو. 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. 

بیماران  روان درمانی: مداخالت سایکوداینام برای  باشد. در مرحله نخست  به ویژه کسانی که دچار اسیب مغزی هستند  یک )روانپویشی( ممکن است  بسیار مفید 
کی و حمایتی عمل  ود، 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 کمبهب

که می   کند  درک  آسیب  واقعیت  که  بهبود  دوم  مرحله  در  کند.  جبران  را  ایگو  ناقص  اعمال  و  دهد  شرح  بیمار  برای  داده  روی  را  است  آنچه  ممکن  بیمار  شود، 
و بالینگر باید   خشمگین شده و احساس کند قربانی شرارت سرنوشت شده است. در این مرحله ممکن است بیمار دیگران و ازجمله بالینگر را بد و مخرب تصور کند
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تواند  تی بیمار آنچه را که اتفاق افتاده پذیرفت، بالینگر میبدون توسل به جبران و تنبیه این فرافکنی ها را تحمل کند. مرحله سوم بهبود، مرحله یکپارچگی است. وق
کن است سوگواری برای توانایی های از دست رفته، ویژگی به او کمک کند تا با پیوند دادن تجربیات فعلی خود به تجربیات قبلی، هویت جدیدی پدید آورد. مم

 مهم مرحله سوم باشد.  

 

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

 

 صرع  
اد مبتال به صرع زمانی در درصد افر  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 هرمغز است که بر اثر تخلیه الکتریکی خودبخودی و مفرط نورون ها ظا  ( نوعی اختالل فیزیوپاتولوژیک حمله ای گذرا در کارکردseizureحمله 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.

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

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

 مربوط به حمالت تشنجی منتشر کمک به بیمار برای انطباق با این اختالل عصبی مزمن و ارزیابی  اثرات رفتای شناختی داروهای ضدصرع است. روانپزشکی 
نوعی از حمالت تشنجی منتشر که تشخیص آن برای روانپزشک مشکل است. معموالً در  (:bsence seizure = Petit MalAحمله 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 ندارددست می خود را با محیط از  

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

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

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

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

کانون    طوالنی مدت میتواند به شکفEEGاستفاده از  شناختی عبارتند از: فراموشی نسبت به مدت حمله تشنجی و یک دوره دلیریوم زودگذر پس از حمله تشنجی.
 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
ذهبی، سطح باالتر تجربه هیجانات )که چسبندگی شخصیت نامیده می  ته این اختالل شخصیتی عبارتند از: تعصب مگیجگاهی 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 های او منعکس می است. تمایالت تکلمی بیمار غالبا در نوشتهحاشیه پردازانه 

ش 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
 میل جنسی ظاهر شود.  

ن حمله ها شایعتر از سایکوز ضمن حمله ها است. دوره های بین حمله ای شبه اسکیزوفرنی ممکن است در بیماران مبتال به صرع، بخصوص  حاالت سایکوتیک بی
با منشا لوب گیجگاهی دیده شود. به صرع کانونی مرکب، عالیم سایکوتیک دارن10صرع های  بیماران مبتال  این نشانه هادرصد  بروز  برای   د. عوامل خطر ساز 

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

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 کمتر از نشانه های شبه اسکیزوفرنی دیده می  عالیم اختالل خلقی نظیر افسردگی و مانیا  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
تونیک اول درمان حمالت تشنجی  توئین هستن  -داروهای خط  اول درمان حمالت تشنجی کانونی، کاربامازپین، کلونیک فراگیر، والپروات، فنی  د. داروهای خط 

 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 یکوز.شروع ناگهانی سا1
 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 وموری در ناحیه پیشانی و لیمبیک دارند تا در ناحیهبیمارانی که همراه تومور مغزی دارای عالیم روانی هستند، تدرصد    80حدود  

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

شروع بیمارای 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 می د. در تومورها خاطرات قدیمی حفظ می را فراموش کنن

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 vigilبه نام گنگی آکینتیک یا اغمای گوش به زنگی )  ممکن است عالمت خاصی

 اید.ممکن است پدید  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    انواع ضربه به سر ضربات نافذاست.   1به    3دهد و نسبت مرد به زن  سالگی روی می  25  -15سر بیشتر در سن    ضربه

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

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

 

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

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

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

سالگی است.    40تا  20بین  شود و در اکثر موارد سن شروع بیماری  استوایی و نیمه استوایی بوده و در زنها شایع تر از مردها است. عمدتاً در سنین جوانی ظاهر می
بیند. عالیم رفتاری متنوع هستند و عمال شناختی حافظه بیشتر آسیب می در بین ا   را می توان به انواع رفتاری و شناختی تقسیم کرد.  MSعالیم عصبی روانی  
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تا    25گی در این بین از همه شایع تر است و در  افسرداست.    MSی نادر  شامل شنگولی، افسردگی، و تغییرات شخصیت می باشند. سایکوز)روان پریشی( عارضه
بیماران می شود.    50 این  بین  افزایش میزان خودکشی در  بیماران دیده می شود و موجب  از: جنس    MSعوامل خطر ساز خودکشی در بیماران  درصد  عبارتند 

 ی اختالل.  سالگی، تشخیص نسبتاً تازه  30مذکر، شروع پیش از 

،یک بیماری غیرارثی پیشرونده است که در ان عضالت به طور نامتقارن دچار اتروفی میشوند.و در برزگشالی شروع میشود و (ALS)  کیوتروفیآم  ی جانب  اسکلروز
 تمام عضالت مخطط بجز عضالت قلبی و چشمی را درگیر میکند.معدودی از این بیماران به طور همزمان دچار دمانس هم هستند.

 های عفونیبیماری
ن  س سیمپلکس: شایعترین نوع آنسفالین موضعی است و بیش از همه لوب های گیجگاهی و پیشانی را مبتال می کند. عالیم آن غالبا به صورت فقدا آنسفالیت هرپ

نیز  کانونی مرکب  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 
یرات شخصیتی، ضعف قضاوت، تحریک پذیری، و کاهش کند و به تغیعموماً 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

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

 اولیه 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 

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

 رمخ و عقده های قاعده ای بیشتر از بقیه نواحی درگیر میشوند. قشمی انجامد.کرده و 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( -مراسم فوق است. عالیم و نشانه های عصبتر زنان در    شوند که احتماال دلیل آن مشارکت گستردهمی
 اغلب مخچه درگیر میشود.دلیریوم و دمانس. 

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

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.وز می کند که ناتوان کننده است.تب، تعریق، بی ثباتی فشار خون و تاکی کاردی بر

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 
ست.همچنین هذیان های خودبزرگبینی نیز مشاهده شده است.در بیماری پالک های امیلوئید نیز وجود  است  عالیم ان افسردگی،انزوا،اضطراب و اختالالت خواب ا 

 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

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

مثبت   سندرمی  HIVنتیجه  به  دچار  با  PTSDشبیه  همراه  میکند.تخریب    HIVشود.دمانس  تظاهر  قشری  تحت  های  دمانس  سایر  معموال  گانه  سه  عالیم  با 

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

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

 عفونت بروز میابد.رویکرد اصلی درمان ان پیشگیری است.گروه درمانی نیز برای انها مفید است. 
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اریتماتوزسیستمیك، خودالوپوس  بیماری  و سایکوز  یک  مانیا  از جمله  بیشتری  روانی  عوارض  بروز  به  منجر  غالبا  استرویید  با  ان  است.درمان  التهابی  یمنی 

 میشود. 

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

 به مغز در اتش معروف است.   در زنان بیشتر است و
 

 

 

 اختالالت غدد درون ریز 

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

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

صبی می شوند. عالیمی نظیر بی احساسی )آپاتی(، خستگی پذیری، تحریک پذیری و اختالالت غدد فوق کلیوی: این اختالالت موجب تغییرات چشمگیر روانی و ع
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    اختالالت هبپوفیز،که با تظاهر عالیم روانی به سندرم شیهان معروف است،این بیماران

 هر عالمت روانی در انها بروز کند. و در واقع ممکن است 
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 اختالالت شخصیت : مدوبیست و فصل 
 

ناپذیر است، در نوجوانی  شود، فراگیر و انعطاف وام تجربه درونی و رفتار است که به طور چشمگیری از انتظارات فرهنگ فرد منحرف می اختالل شخصیت الگوی باد
یک( است،  )الو پالستعالیم اختالل شخصیت، برون دگر ساز    شود.زمان پایدار است، و به ناراحتی یا اختالل منجر می شود، با گذشت  یا اوایل بزرگسالی شروع می 

( است. ویژگی های اختالالت شخصیت:  ego-syntonicتواند محیط بیرونی خود را تغییر دهد و بر نیازهای خود منطبق سازد؛ و نیز خودهمخوان )یعنی می
نی شروع می شود، در طول زمان  تجارب درون ذهنی و رفتاری با دوامی که بر مالک های فرهنگی منطبق نیست، نفوذی غیر قابل انعطاف دارد، از نوجوانی یا جوا 

الت ان سبب افتراق بنیادین روانپزشکی از تمامی شاخه های فهم شخصیت و اختالتغییر نمی کند، و موجب ناخشنودی فرد و مختل شدن کارکرد هایش می شود. 
 ان ی چنددهه تظاهر میابد. درصد گزارش شد اند.و عالیم 20تا10طب میشود.اختالالت شاخیت شایع و مزمن هستند. ودر جمعیت عمومی 

به    DSM-5معیارهای های اختاللهای شخصیت در   این مالکها که مبنای فعلی تشخیص اختالالت  اند ولی عالوه  تغییرچندانی نکرده  DSM-IVنسبت  بر 
 ده است.یک الگوی پژوهشی جدید برای ارزیابی اختالت شخصیت ارائه داده است که در پایان این فصل آم  DSM-5شخصیت هستند،
 فعال برای تشخیص اختالالت شخصیت استفاده نمی شود و جنبه پژوهشی دارد.   DSM-5الگوی جایگزین 

 
 اند: اختالالت شخصیت زیر در این فصل منظور شده

 شوند. های دیگران به صورت بدخواهانه تعبیر می ظن است به طوری که انگیزه اعتمادی و سوءالگوی بی   اختالل شخصیت پارانوئید •

 الگوی جدایی از روابط اجتماعی و دامنه محدود ابراز هیجانی است.    اختالل شخصیت اسکیزوئید •

 های شناختی یا ادراکی، و عجیب و غریب بودن رفتار است. الگوی ناراحتی حاد در روابط نزدیک، تحریف  ت اسکیزوتایپیاختالل شخصی •

 همچنین غیرقابل اعتماد و دروغگو.  و زیرپا گذاشتن آنهاستوق دیگران  توجهی به حقالگوی بی اختالل شخصیت ضداجتماعی  •

 فردی، خودانگاره، و عواطف، و تکانشگری محسوس است. یانثباتی در روابط مالگوی بی ختالل شخصیت مرزیا •

 خواهی است.  پذیری مفرط و توجه الگوی تهییجاختالل شخصیت نمایشی  •

 ز به تحسین، و فقدان همدلی است. بینی، نیاالگوی خودبزرگاختالل شخصیت خودشیفته  •

 یت زیاد به ارزیابی منفی است. کفایتی و حساسالگوی بازداری اجتماعی، احساس بی جو اختالل شخصیت دوری •

 پذیری و رفتار متکی بودن در ارتباط با نیاز مفرط به مراقبت شدن است.الگوی سلطهاختالل شخصیت وابسته   •

 گرایی، و کنترل است. دلمشغولی به نظم، کمالالگوی  جبری –اختالل شخصیت وسواسی  •

الگوی اختالل شخصیت مداوم است که قضاوت شده ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مستقیم بیماری تغییر شخصیت ناشی از بیماری جسمانی دیگر   •

 جسمانی است )مثل ضایعه قطعه پیشانی(. 

نامشخص   • شخصیت  اختالل  و  دیگر  مشخص  شخصیت  اسطبقه اختالل  )ای  شده:  تأمین  موقعیت  دو  برای  که  ش1ت  الگوی  فرد (  خصیت 

ها برای هرگونه اختالل شخصیت کند و صفات چند اختالل شخصیت مختلف وجود دارند، اما مالکهای کلی را برای اختالل شخصیت برآورده میمالک
شود که اختالل میای در نظر گرفته  کند، ولی به گونه آورده میهای کلی اختالل شخصیت را بر( الگوی شخصیت فرد مالک2اند؛ یا )مشخص برآورده نشده

 (. و شخصیت افسرده پرخاشگر -شخصیت منفعل لمنظور نشده است )مثل اختال  DSM-5بندی شخصیتی دارد که در طبقه 
 اند. بندی شدههای توصیفی به سه گروه دسته اختالالت شخصیت براساس شباهت

شود. افراد مبتال به این اختالالت اغلب عجیب و غریب یا نامتعارف به نظر  نوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی را شامل میگروه الف، اختالالت شخصیت پارا •
 رسند.  می

ه ب نمایشی، هیجانی، یا نامنظم بشود. افراد مبتال به این اختالالت اغلگروه ب، اختالالت شخصیت ضداجتماعی، مرزی، نمایشی، و خودشیفته را شامل می •
 رسند. نظر می 

رسند.  شود. افراد مبتال به این اختالالت اغلب مضطرب یا بیمناک به نظر میجبری را شامل می -جو، وابسته، و وسواسیگروه ج، اختالالت شخصیت دوری •
 ی جدی دارد و همواره تأیید نشده است. هاوزشی مفید است، اما محدودیتهای آمها و موقعیتبندی، گرچه در برخی پژوهش باید اشاره شود که این نظام گروه 

درصد برای اختالالت در   7/5های مختلف از  دهند. برآوردهای شیوع برای گروههای مختلف را با هم نشان میاختالالت شخصیت گروهغالباً  از این گذشته، افراد  
درصد برای هرگونه اختالل شخصیت حکایت دارند که بیانگر وقوع   1/9، و درصد برای اختالالت در گروه ج 0/6درصد برای اختالالت در گروه ب،  5/1گروه الف، 

از زمینههای مختلف است. داده همزمان اختالالت گروه به دست آمده  بیماریهمه  2001-2002یابی  های  الکل و  های مربوط، حکایت  گیرشناسی ملی در مورد 
  ه یک اختالل شخصیت مبتال هستند.زرگساالن ایاالت متحده حداقل بدرصد ب 15دارند که تقریبا 
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 اختالل شخصیت کلی  

 ها مالک
Aهای زیر آشکار شود. این الگو در دو یا )تعداد بیشتری( از زمینه. الگوی بادوام تجربه درونی و رفتار که به طور محسوسی از انتظارات فرهنگ فرد منحرف می
 شود: می

 ن خود، دیگران و رویدادها(. های درک کردن و تعبیر کرد)یعنی، روش . شناخت 1
 . حالت عاطفی )یعنی، دامنه، شدت، تغییرپذیری و مناسب بودن پاسخ هیجانی(.2
 فردی.. عملکرد میان3
 . کنترل تکانه. 4

Bاست.   ناپذیر و فراگیرهای شخصی و اجتماعی انعطاف. این الگوی بادوام در دامنه وسیعی از موقعیت 
Cشود. های مهم دیگر عملکرد منجر می مالحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی یا زمینهتی یا اختالل قابل. این الگوی بادوام به ناراح 
D تواند حداقل به نوجوانی یا اوایل بزرگسالی برگردد.  مدت است و شروع آن می . این الگو پایدار و طوالنی 
E  شود.گر بهتر توجیه نمی عنوان تجلی یا پیامد اختالل روانی دی. این الگوی بادوام به 
Fمصرف موادمخدر، دارو( یا بیماری جسمانی دیگر )مثل آسیب سر( نیست. . این الگوی بادوام ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد )مثل سوء 

 

 های تشخیصی  ویژگی
های اجتماعی و شخصی  در دامنه وسیعی از موقعیت   ست کهخویشتن و محیط ا صفات شخصیت الگوهای بادوام درک کردن، ارتباط برقرار کردن و فکر کردن به  

ذهنی شوند، اختالالت    مالحظه در عملکرد یا ناراحتی ناپذیر و ناسازگارانه باشند و موجب اختالل قابل شوند. فقط در صورتی که صفات شخصیت انعطاف آشکار می 
درونی و رفتار است که به طور محسوسی از انتظارات فرهنگ فرد منحرف شده  دهند. ویژگی اصلی اختالل شخصیت، الگوی بادوام تجربه  شخصیت را تشکیل می 

 شود: و حداقل در دو زمینه زیر آشکار می 

میان  تکانه )مالک  شناخت، حالت عاطفی، عملکرد  یا کنترل  از موقعیت  (.Aفردی،  دامنه وسیعی  بادوام در  الگوی  انعطافاین  اجتماعی  و  ناپذیر و های شخصی 
(. این الگو  Cشود )مالک  های مهم دیگر عملکرد منجر می مالحظه بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی یا زمینه( و به ناراحتی یا اختالل قابل B)مالک  فراگیر است  

امد اختالل روانی دیگر بهتر  (. این الگو به عنوان تجلی یا پیDتواند حداقل به نوجوانی یا اوایل بزرگسالی برگردد )مالک  میپایدار و بلندمدت است، و شروع آن  
)مثل  مصرف موادمخدر، دارو، قرار گرفتن در معرض مواد سمّی( یا بیماری جسمانی دیگر  ( و ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد )مثل سوء Eشود )مالک  توجیه نمی 

 اند نیز تأمین شده است.  ل منظور شدههای تشخیصی خاص برای هریک از اختالالت شخصیت که در این فص(. مالکFآسیب سر( نیست )مالک 
ویژگی  و  دارد  نیاز  فرد  بلندمدت  عملکرد  الگوهای  ارزیابی  به  شخصیت  اختالالت  صفات تشخیص  باشند.  آشکار  بزرگسالی  اوایل  در  باید  خاص  شخصیت    های 

شوند نیز متمایز  های روانی موقتی نمایان میموقعیتی یا حالتزای هایی که در پاسخ به عوامل استرس کنند باید از ویژگیشخصیت که این اختالالت را توصیف می
 شوند )مثل اختالالت دوقطبی، افسردگی، یا اضطرابی؛ مسمومیت با مواد(. 

کافی های مختلف ارزیابی کند. گرچه مصاحبه تنها با فرد گاهی برای تشخیص دادن  طول زمان و در موقعیتمتخصص بالینی باید پایداری صفات شخصیت را در  
تواند به وسیله این واقعیت نیز پیچیده شود که  است، اما اغلب اجرا کردن بیش از یک مصاحبه و فاصله انداختن بین آنها در طول زمان ضرورت دارد. ارزیابی می

اختویژگی را توصیف میهایی که  توسط فرد مشکلالل شخصیت  است  ایکنند ممکن  )یعنی،  باشند  نشده  نظر گرفته  با خود  آفرین در  اغلب همخوان  ن صفات 
می  دیگر  خبر  منابع  از  تکمیلی  اطالعات  مشکل،  این  بر  کردن  غلبه  به  برای کمک  باشد.هستند(.  مفید  بین تواند  شناخت،عاطفه،کارکرد  بر  اختالالت شخصیت 

 ا راباید در تشخیص مطرح کرد.اگر بیمار واجد مالک های مربوط به بیش از یک اختالل شخصیت باشد همه انه کنترل تکانه موثر است. فردی،

 

 گیری و روند شکل 
بادوام تفکر، احساس کردن،  شوند. بنا بر تعریف، اختالل شخصیت الگوهای  های اختالل شخصیت معموال در نوجوانی یا اوایل بزرگسالی قابل تشخیص می ویژگی

شوند  اختالالت شخصیت ضداجتماعی و مرزی( کمتر آشکار می   بخصوصشخصیت )ت. برخی از انواع اختالل  و رفتار کردن است که در طول زمان نسبتا پایدار اس
جبری و اسکیزوتایپی( کمتر   -اختالالت شخصیت وسواسی  رسد این در مورد برخی از انواع دیگر )مثلیابند، در حالی که به نظر می یا با باال رفتن سن بهبود می 

 کند.صدق می
رسد صفات شخصیت خیلی ناسازگارانه فرد،  کودکان یا نوجوانان در موارد نسبتا غیرعادی به کار روند که به نظر می  طبقات اختالل شخصیت ممکن است در مورد
باید تأیید شود که صفات اختالل البته  .  یا به اختالل روانی دیگری تعلق داشته باشندمحدود شده    دحله خاصی از رشفراگیر و پایدار هستند و بعید است که به مر

سال تشخیص داده شود،    18یابند. برای اینکه اختالل شخصیت در فرد کمتر از  شوند اغلب بدون تغییر تا بزرگسالی ادامه نمی که در کودکی آشکار می   شخصیت
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سال تشخیص داد. گرچه   18توان آن را در افراد کمتر از ه نمی اختالل شخصیت ضداجتماعی ک ءاستثنا به سال وجود داشته باشند. ها باید حداقل به مدت یک ویژگی
او از  بعد  نیاز دارد که  به شروعی  بر تعریف، اختالل شخصیت  افرادبنا  اما  نباشد،  نگیرند.    تا  نسبتا  ایل بزرگسالی  بالینی قرار  اواخر زندگی ممکن است مورد توجه 

سازد تا وجود ماعی که دیرتر، ارزیابی کامل را موجه می های اجتمی مهم )مثل همسر( یا موقعیتاختالل شخصیت ممکن است به دنبال از دست دادن افراد حا
 احتمالی تغییر در شخصیت ناشی از بیماری جسمانی دیگر یا اختالل مصرف مواد تشخیص داده نشده معلوم شود. 

 

 سبب شناسی

 اجتماعی  -عوامل روانی
( درونی می کند، از طرف دیگر  selfیگری را به عنوان یک ابژه نه خود )( والد خود یا هر فرد دinterjectionفکنی )کودک در سیر رشد خود از طریق درون  

سازی   برونی  با  و  دارند  شخصیت  تشکیل  در  اساسی  نقش  دو  این  و  کند  می  درونی  را  دیگر  فرد  هر  یا  والدین  صفات  همانندسازی،  با  کودک 

(externalizationهمانندسازی فرا )  .فکنانه در روابط بین فردی متجلی می شود 

 عوامل ژنتیکی و زیستی 
یکی دارند.اختالل  اختالالت شخصیت دسته اول در بستگان تنی بیمارارن مبتال به اسکیزوفرنی شایعتر از گروه شاهد است.اختالالت دسته دوم نیز پایه های ژنت

بین اختالل شخصیت نمایشی و اختالل جسمانی سازی یا ر خانواده افراد مرزی شایع است.رابطه قوی ضداجتماعی  با اختالل مصرف الکل رابطه دارد . افسردگی د
ارند و افراد مبتال به  سندرم بریکه دیده میشود.اختالالت دسته سوم نیز پایه ها ارثی دارند. بیماران دچار اختالل شخصیت دوری گزین اغلب سطح اضطراب باالیی د

پالکتی را در برخی از بیماران اسکیزوتایپی نیز ذکر MAOدارند. پایین بودن سطح    بری برخی از عالیم مربوط به افسردگی را همج-اختالل شخصیت وسواسی
یپی به صورت جهشی میکند.حرکات تعقیبی ارام چشم در بیماران واجد صفات درونگرایی اعتماد به نفس اندک،و انزوا و در بیماران دچار اختالل شخصیت اسکیزوتا

 ی و مرزی شایعتر است که این تغییرات به شکل امواج کند دیده میشود.در اختالل شخصیت ضداجتماعEEGاست که نقش وراثت را نشان میدهد.تغییرا 

 عوامل روانکاوی
جنسی ارتباط دارد. از طریق مکانیسم های دفاعی فرد می توان، شخصیت او را شناخت.    -به گفته فروید صفات شخصیتی با تثبیت در یکی از مراحل رشد روانی

های دفاعی مشخصی بود که افراد به کار می برند تا از خود در برابر تکانه های  را وضع کرد و منظورش سبک  ویلهم رایش، اصطالح زره منشپس از فروید،  
قرار می کند. خود بر درونی شان و نیز در برابر اضطراب بین فردی محافظت کنند. نحوه خاص روابط بین فردی ریشه در نوع روابطی دارد که بیمار با عینیت درونی

یتواندد کارهای دفاعی نخست باید دفاعهای زیربنایی را درنظر بگیریم.دفاع ها در موثرترین حالت خود به ویژه در افراد مبتال به اختالل شخصیت مدر بررسی سازو
 اضطراب و افسردگی را به طور کلی از بین ببرند. 

 (.  conscienceیت، افراد مهم، وجدان )( )خواسته یا نیاز(، واقعinstinctقطب درونی: غریزه ) 4

اغلب در اسکیزوئید دیده میشود.این افراد نامتعارف منزوی هستند و سرگرم زندگی و دوستان خیالی.اگر ترسی که انها از روابط  (:  Fantastyخیال پردازی)

 رمانی خواهد بود. م بگذاریم مفید و نیز دنزدیک دارند را دریابیم و به راه های نامتعارفی که انها رای زندگی خود برگزیدند احترا
( آن است که فرد به جای حاالت عاطفی ناخوشایند خود، حاالت عاطفی خوشایندی را بنشاند. اغلب  denialتجزیه یا انکار )(:  dissociationتجزیه )

این ترتیب که بالینگر با بیمار به صحبت درباره ی همان موضوع مورد  بهترین روش برخورد با تجزیه و انکار این است که درمانگر نیز از جابه جایی استفاده کند. به
ز نظر  آن را در دل مسئله ای طرح کند که خطر و تهدید کمتری برای بیمار دارد. کسانی که از تجزیه به وفور استفاده می کنند، اغلب نمایشی و اانکار بپردازد، اما  

 وش برخورد با تجزیه و انکار این است که درمانگر نیز از جابه جایی استفاده کند.اغلب بهترین رهیجانی، سطحی به نظر می رسند.  

بین عاطفه و واقعیت است  و اغلب شخصیت وسواسی    (:isolation)  جداسازی استفاده می کنند.    –جداسازی  از آن  افراد مبتال به  جبری  اینها برخالف 

 یاد می اوردند بی انکه هیچ حالت عاطفی ای در انها پیدا شود. اختالل شخصیت نمایشی واقعیت را با تمام جزئیات  با 

قت کامل، رعایت حقوق بیمار، حفظ همان فاصله ی رسمی و در عین حال عالقه مندانه ای که در برخورد بیمار خیالپرداز باید  صدا  (:prejectionفرافکنی )

 در نظرگرفته شود، اغلب اقداماتی مفیدند.  
گمان را قبول کند  و به تمامی ارج نهد. فن بسیار مفیدی است، به این صورت است که بالینگر، نخست، احساسها و ادراک های بیمار بد  فن فرافکنی متقابل که  

 یعنی در این شکایت ها نه تردید کند نه تایید و بعد درباره ی احساس ها و انگیزه های واقعی بیمار صحبت کند. 

م سازی، بیمار، افرادی را که نظر دودالنه ای به آنها دارد، اعم از اینکه در گذشته بوده اند یا در حال، به دو دسته افراد در دو نی  (:splittingدونیم سازی )

و این  ی باشند  بهترین راه تسلط بر دونیم سازی ان است که کارکنان بخش چشم انتظار چنین وقایعخوب و بد تقسیم می کند. )نگاه مطلقا خوب و مطلقا بد دارند(. 
 پدیده به بحث گذاشته شود و بیمار به ارامی و مالیمت با این واقعیت روبه رو گردد که هیچ کسی مطلقا خوب یا بد نیست. 
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ها، خشم، معطوف به خود می شود ؛ این پدیده را در زبان روانکاوی اغلب ازارخواهی  در این نوع دفاع  (:passive aggressionپرخاشگری انفعالی ) 

ب)مازوخیسم باعث خفت نفس می شود، و رفتارهایی که  امیز ف لودگی هایی که  ابلهانه یا تحریک  نامند. شکست خوردن ها، تعلل کردن ها، رفتارهای  ه  ( می 
شود بیمار ت که سعی وضوح باعث ازار رساندن به خویش می شود، همگی مشمول عنوان پرخاشگری انفعالی است. بهترین راه برخورد با پرخاشگری انفعالی آن اس

 (.  ventilationخشم خود را بیرون بریزد )

در کنش نمایی، خواست یا تعارض ناخودآگاه فرد مستقیما به عمل در می اید و ابراز می شود تا فکر یا حالت عاطفی همراه آن    (:acting outکنش نمایی ) 

ری، و ال ابالی گری های جنسی بدون قصد لذت، مثالهای شایع کنش نمایی است.  کودک ازا  فکر وارد خودآگاه نشود. تند خویی ها، حمله های ظاهرا بی انگیزه،
 هرگاه امکان کنش نمایی از بیمار سلب شود تعارضی که پشت ان است نمایان میشود. 

به کار می برند،   خصیت مرزیاین سازو کار دفاعی که عمدتاً بیماران دچار اختالل ش (:projective identificationهمانند سازی برون فکنانه )

ن فکن احساس از سه مرحله تشکیل می شود: سعی می کند طرف مقابل را با همانندسازی با انچه فرفکنی کرده است، وادارد ؛ و گیرنده  فرافکنی و شخص برو 
  می کنند مثل هم شده اند. 

 

 همه گیر شناسی 
( از  MZدرصد تخمین زده می شود. همگامی دوقلوهای تک تخمکی ) 20تا  10عمومی آن در جمعیت اختالل شخصیت اختاللی شایع و مزمن است. میزان شیوع 

 ( است.  DZنظر ابتال به اختالالت شخصیت چندین برابر همگامی دوقلوهای دو تخمکی )

 

 موضوعات تشخیصی مرتبط با فرهنگ  
پذیری پس آورند. اختالالت شخصیت نباید با مشکالت مرتبط با فرهنگ  ها درباره عملکرد شخصیت باید زمینه قومی، فرهنگی و اجتماعی فرد را به حسابقضاوت

رای متخصصان بالینی، مخصوصا کند، اشتباه گرفته شود. بهای سیاسی که فرهنگ اصلی فرد ابراز میها، رسوم یا مذهب و ارزشاز مهاجرت یا با نشان دادن عادت
 دست آوردن اطالعات بیشتر از منابع خبر که با زمینه فرهنگی فرد آشنا هستند، مفید است.   هنگام ارزیابی کردن فردی که پیشینه متفاوتی دارد، به

 موضوعات تشخیصی مرتبط با جنسیت  
اختالالت دیگر )مثل اختالالت شخصیت مرزی، نمایشی، و وابسته( بیشتر در   ، و انشخصیت ضداجتماعی( بیشتر در مردبرخی از اختالالت شخصیت )مثل اختالل  

 شوند.  تشخیص داده می  زنان

 

 Aاختالل شخصیت گروه 

 )بی اعتمادی و شکاکیت( اختالل شخصیت پارانوئید 

 های تشخیصی  مالک
A های شود و در موقعیتشود، در اوایل بزرگسالی شروع می صورت بدخواهانه برداشت می های آنها به  که انگیزه ظن فراگیر به دیگران به طوری اعتمادی و سوء . بی

 شود: وجود دارد، به طوری که با چهار )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر نمایان می مختلف
 دهند. می  زنند، یا وی را فریبکنند، به او صدمه میها، بدون مبنای کافی، که دیگران او را استثمار می. بدگمانی 1
 ا همکاران است.  . دلمشغول تردیدهای ناموجه در مورد وفاداری یا قابل اعتماد بودن دوستان ی2
 است که از اطالعات به صورت بدخواهانه علیه او استفاده خواهد شد.   رابطه جا در این. مایل نیست اسرار خود را با دیگران در میان بگذارد که دلیل آن ترس بی 3
 کند.  آمیز یا وقایع خوشایند معانی پنهان تحقیرآمیز یا تهدیدکننده برداشت می . از اظهارات محبت 4
 بخشد(.ها، یا تحقیرهای دیگر را نمی حرمتیها، بی ورزد )یعنی، توهین . همواره به دیگران کینه می 5
 کند.دهد یا حمله متقابل میر نیستند و زود با عصبانیت واکنش نشان می کند که برای دیگران آشکا. حمالتی را به شخصیت یا اعتبار خود احساس می6
 ظن مکرر دارد. د وفاداری همسر خود سوء. بدون دلیل موجه، در مور7

Bبا ویژگی افسردگی همراه  از  پریشی دیگر روی نمیپریشی، یا اختالل روانهای روان. منحصرا در دوره اسکیزوفرنی، اختالل دوقطبی یا اختالل  ناشی  دهد و 
 تأثیرات فیزیولوژیکی بیماری جسمانی دیگر نیست.  

 مرضی(«.مرضی« را اضافه کنید، یعنی، »اختالل شخصیت پارانوئید )پیشکیزوفرنی برآورده شده باشند، »پیش ها قبل از شروع اس اگر مالک توجه:  ❖

کنند، تعداد بیشتری از اختالالت شخصیت عالوه بر اختالل شخصیت پارانوئید برآورده میها را برای یک یا  های شخصیتی داشته باشد که مالکاگر فردی ویژگی 
در پارانویید عاطفه بیمار اغلب جدی  غیرمطایبه امیز است و تکلمشان منطقی و متضمن مقصود است.محتوای فکرانها نیز  د تشخیص داده شوند.تواننهمه آنها می
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گاه و  پیشداوری  و  فرافکنی  از  میشود.    شواهدی  دیده  خود  به  انتساب  سوء   افکار  صفات  در  اسکیزوتایپی  شخصیت  اختالل  و  پارانوئید  شخصیت  ن، ظاختالل 
هایی نظیر تفکر سحرآمیز، تجربیات ادراکی غیرعادی، و  پردازی پارانوئید سهیم هستند، ولی اختالل شخصیت اسکیزوتایپی نشانه فردی و اندیشه گیری میانکناره

کنند اغلب به صورت عجیب و  رده می های اختالل شخصیت اسکیزوئید را برآوشود. افراد دارای رفتارهایی که مالکعجیب و غریب را نیز شامل می   تفکر و گفتار
برداشت می  اندیشه غریب، نامتعارف، سرد و منزوی  افراد مبتال به اختالل شخصیتشوند، ولی معموال  ندارند. گرایش  پارانوئید برجسته  به نشان    پردازی  پارانوئید 

به محرک واکنش خشم  نیز دیده میدادن  نمایشی  و  اختالالت شخصیت مرزی  با سوءشهای جزئی، در  لزوما  اختالالت  این  حال،  این  با  فراگیر همراه ود.  ظن 
کفایت انگاشته  به خاطر ترس از شرمنده شدن یا بی   جو نیز ممکن است مایل نباشند به دیگران اعتماد کنند، اما بیشتر نیستند. افراد مبتال به اختالل شخصیت دوری

است رفتار ضداجتماعی در برخی از افراد مبتال به اختالل شخصیت پارانوئید وجود داشته باشد، ولی  شدن است تا ترس از نیت بدخواهانه دیگران. گرچه ممکن  
جویی شود، بلکه اغلب ناشی از میل به انتقام صیت ضداجتماعی، برانگیخته نمیمعموال توسط میل به نفع شخصی یا استثمار کردن دیگران همچون در اختالل شخ

گیری اجتماعی، یا بیگانگی نشان دهند، اما این عمدتا ناشی از ترس برمال شدن  ظن، کنارهشخصیت خودشیفته ممکن است گاهی سوء   است. افراد مبتال به اختالل
 های آنهاست. نقایص یا ضعف

اخت بنیادین  است.  خصیصه  دیگران  به  اعتمادی  بی  و  شکاکیت  پارانوئید،  شخصیت  مخالل  باشند،  انطباقی  است  ممکن  پارانوئید  محیطصفات  در  های صوصا 
انعطاف  صفات  این  که  شود  داده  تشخیص  باید  صورتی  در  فقط  پارانوئید  شخصیت  اختالل  اختالل  تهدیدکننده.  موجب  و  باشند  مداوم  و  ناسازگارانه  ناپذیر، 

 حظه در عملکرد یا ناراحتی ذهنی شوند. مالقابل

 

 همه گیر شناسی  
این اختالل شخصیت پارانوئید    الگویی خانوادگی  د4تا2میزان شیوع  به نظر نمی رسد  از زنهاست و  این اختالل در مردان شایعتر  از جمعیت عمومی است.  رصد 

در گروه های اقلیت،مهاجران و افراد ناشنوا  داشته باشد. در محتوای فکر آنها شواهدی از فرافکنی، پیش داوری، و گاه افکار انتساب به خود دیده می شود.          
از جمع کند  یبیشتر  استثمار  را  انها  منتظرند کسی  اغلب همیشه  مبتال  میشود.افراد  اغاز  بزرسگالی  از  انها  پارانویید  تمایالت  و  رفتارها  است.   عمومی  اسیب ت  یا 

                                برساند.اغلب احساس خودشان را نیز برونریزی میکنند.

 

 تشخیص افتراقی
ا از  پارانوئید   شخصیت  در  خاختالل  ندارد.  وجود  پارانوئید  شخصیت  اختالل  در  ای  شده  تثبیت  هذیان  که  است  افتراق  قابل  اساس  این  بر  اغلب  هذیانی  تالل 

ندا پارانوئید مثل مرزی، روابط مداخله جویانه و اشفته با دیگران  ندارد. شخصیت  با  اختالالت شخصیت توهم و اختالل در شکل )فرم( فکر وجود  نباید زیاد  رد. 
واندرمانی است.  مبتال به این اختالل، گرم و صمیمی شد. اعتماد و تحمل روابط صمیمانه برای بیماران مبتال به این اختالل مشکل است.  درمان انتخابی، رربیما

هم و اختالالت فرم فکر است که در  ووجه افتراق از اسکیزوفرنی  ت درمانگر در تمام برخورد هایی که با این گونه بیماران دارد، باید کامال صریح و روراست باشد.  
ن مادام العمر و در برخی نیز  اختالل شخصیت نیست.و افتراق از اسکیزویید نیز این است که افرا مبتال به اسکیزویید افکار بدگامانه ندارند.پارانویید در برخی بیمارا

 مقدمه اسکیزوفرنی است. 

 

 درمان 
مانی فردی،درمانگر باید رفتاری حرفه ای در پیش گیرد و زیادی با بیمار گرم نگیرد.این افراد معموال در گروه درمانی  ردرمان انتخابی ان رواندرمانی است. در رواند

نمیکنند.  عمل  بنظر خوب  ضعیف  نباید  اصال  درمانگر  لذا  میشوند  وحشتزده  است  ضعیف  کند  کمک  انها  ب  میخواهد  که  شخصی  ببینند  اگر  پارانویید  بیماران 
مقا برسد.  )ببرای  سراسیمگی  با  داروی  agitationله  گاهی  ولی  است  کافی  بیماران  این  برای  دیازپام  است.  مفید  درمانی  دارو  بیماران،  این  اضطراب  و   )

 ضدروانپریشی هالوپریدول هم قابل استفاده است. پیموزاید )داروی ضدروانپریشی( برای کاهش افکار بد گمانانه موفق بوده است.  
 

 )انزا(ئید  اختالل شخصیت اسکیزو

 های تشخیصی  مالک
Aها وجود شود و در انواع زمینه فردی، که در اوایل بزرگسالی شروع می های میان. الگوی فراگیر جدایی از روابط اجتماعی و دامنه محدود ابراز هیجانات در موقعیت

 شود:نمایان می که با چهار )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر طوریدارد، به 
 برد.  ط صمیمی، از جمله عضوی از خانواده بودن را نه دوست دارد و نه اینکه از آن لذت می . رواب 1
 دهد.های منفرد را ترجیح می. تقریبا همیشه فعالیت2
 . به داشتن تجربیات جنسی با دیگری، اگر وجود داشته باشند، عالقه کمی دارد.  3
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 برد.می وجود داشته باشند، لذت های کمی، اگر . از فعالیت4
 . غیر از خویشاوندان درجه اول، دوستان نزدیک یا محرم اسرار ندارد.  5
 رسد.تفاوت به نظر می . نسبت به تحسین یا انتقاد دیگران بی6
 دهد.. سردی عاطفی، جدایی، یا حالت عاطفی سطحی نشان می 7

Bپریشی دیگر، یا اختالل طیف اوتیسم روی پریشی، اختالل روانهای روانویژگی   ختالل افسردگی همراه با. منحصرا در دوره اسکیزوفرنی، اختالل دوقطبی یا ا
 دهد و ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی بیماری جسمانی دیگر نیست. نمی

 مرضی(«.شخصیت اسکیزوئید )پیش مرضی« را اضافه کنید، یعنی، »اختاللها قبل از شروع اسکیزوفرنی برآورده شده باشند، »پیش اگر مالک  توجه: ❖

 

 های تشخیصی  ویژگی
فردی است. این الگو در های میانویژگی اصلی اختالل شخصیت اسکیزوئید الگوی فراگیری جدایی از روابط اجتماعی و دامنه محدود ابراز هیجانات در موقعیت

 ها وجود دارد. شود و در انواع زمینهاوایل بزرگسالی شروع می 
تفاوت به نظر  هایی برای برقرار کردن روابط صمیمی بیصمیمیت، عالقه ندارند، نسبت به فرصت   به اختالل شخصیت اسکیزوئید بهرسد که افراد مبتال  به نظر می 

آنها   انها به ندرت تماس چشمی برقرار میکنند. (.A1رسد از اینکه عضوی از خانواده یا گروه اجتماعی دیگر باشند لذت زیادی ببرند )مالک  رسند، و به نظر نمیمی
رسد که آنها از لحاظ اجتماعی منزوی و »تنها« هستند و تقریبا نکه با دیگران باشند، وقت خود را در تنهایی سپری کنند. اغلب به نظر می دهند به جای ایترجیح می

اشته باشند، لذت  های کمی، اگر وجود دز فعالیت( و اA3شوند )مالک  دهند که تعامل با دیگران را شامل نمی های منفرد را ترجیح می ها یا سرگرمیهمیشه فعالیت
فردی، مانند قدم زدن در ساحل هنگام غروب یا داشتن آمیزش جنسی، (. معموال تجربه لذت بردن کمی از تجربیات حسی، جسمی، یا میانA4برند )مالک  می

 (.A5وند درجه اول )مالک وجود دارد. این افراد هیچ دوست یا محرم اسرار صمیمی ندارند، به جز احتماال خویشا
رسد که از آنچه دیگران ممکن است در  رسند و به نظر نمی تفاوت به نظر می د مبتال به اختالل شخصیت اسکیزوئید اغلب نسبت به تأیید یا انتقاد دیگران بی افرا

های اجتماعی پاسخ ب به نشانه توجه باشند و اغلاجتماعی بی   (. امکان دارد که آنها به نکات ظریف عادی در تعاملA6مورد آنها فکر کنند ناراحت شوند )مالک  
 دست و پا یا سطحی و در خود فرورفته به نظر برسند. که از لحاظ اجتماعی بی دهند به طوری مناسب نمی 

محدود، سرد، یا  ام شود. حالت عاطفی آنها این افراد درون گرایند و حالت عاطفیشان کند و محدود است. اینگونه بیماران دلشان می خواهد مصاحبه هر چه زودتر تم

( است. آنها ممکن است شیفته اشیای بیجان یا مفاهیم ماورای طبیعی باشند. وضعیت goal – directedبه نحو  نا به جایی جدی است. تکلم بیمار، هدفمند )
انتزاعی اکند؛ و از ضرب اهشیاری و شناخت این گونه بیماران سالم است؛ حافظه آنها خوب کار می توانند  دهند. معموالً هیچ وقت نمیرائه میلمثل ها تفسیری 

ابراز کنند. اما می توانند در امور فارغ از روابط انسانی، مثل ریاضیات و نجوم، سرمایه عاطفی قابل توجهی صرف کن ند. این افراد، قابلیت خشم خود را مستقیما 
کلم بیمار هدفمند است.و بیشتر به سواالت جواب کوتاه میدهد و در صحبت پیس قدم تیچ وجه از دست نمی دهند.شناخت واقعیت را  با وجود تخیالت فراوان، به ه

جامعه تن میدهند.زنهای  نمیشود.شاد و شنگول بودن برای بیمار کار سختی است.هیچ توجهیی به اتفاقات روزمره و افراد نشان نمیدهند انها از همع دیرتر به مد در  
ه تن به ازدواج با مردان پرخاشگر دهند این افراد تقریبا هرگز نمیتوانند خشم خود را مستقیما ابراز کنند.دلبستگی بسیاری به  کیزوئید ممکن است منفعالنمبتال به اس 

 داشته باشند. حیوانات دارند.و کجذوب اقلیت ها هستند.قتابلیت شناخت واقعیت را به هیچ وجه از دست نمیدهند  و گاهی میتوانند افکار خالق 

 

 همه گیر شناسی  
ت جنسی این اختالل نا معلوم است اما  درصد از جمعیت عمومی وجود داشته باشد. نسب  5/7میزان شیوع این اختالل به درستی تعیین نشده، ولی ممکن است در  

 .معموال در کودک اغاز میشود و لزوما مادام العمر نیست.میشوندبرخی مطالعات نشان میدهند در مردان بیشتر است.افراد بیشتر جذب مشاغل شبکاری و انفرادی 

 

 تشخیص افتراقی
است. افراد اسکیزوتایپی از  وجه افتراق از اختالالت با خصایص روانپریشانه، نبود عالیم مثبت توهم و هذیان است. روابط اجتماعی پارانوئید ها بهتر از اسکیزوئید ه

 اجتماعی، شباهت بیشتری به بیماران مبتال به اسکیزوفرنی دارند.   روابط لحاظ غرابت ادراک، فکر، رفتار، و 
و دوری گزین از نظر محدود بودن حالت هیجانی شبیه اسکیزوئید هستند اما تنهایی برایشان مالل آور است و روابط ابژه ای غنی    OCDبیماران دچار شخصیت  

وجه افتراق  معلوم نیست این اختالل در چه درصدی از بیماران تشدید و به اسکیزوفرنی تبدیل می شود.    یستند.دارند و به اندازه اسکیزوئیدها دچار در خودماندگی  ن
 ان از اتیسم و اسپرگر این است که تخریب تعامالت اجتماعی  و رفتارها و عالیق تکراری در این دو اختالل بیشتر است. 
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 درمان 
ست اما با این تفاوت که اسکیزوئید ها استعداد درون نگری دارند و این با انتظار درمانگر همخوانی دارد. داروهای وئید ا روان درمانی این بیماران شبیه اختالل پاران

 سروتونرژیک ممکن است از حساسیت بیمار به طرد کم کند. بنزودیازپین ها می توانند به کاهش اضطراب بین فردی کمک کنند. 

 

 )عجیب و غریب( اختالل شخصیت اسکیزوتایپی  

 های تشخیصی  مالک
A میان و  اجتماعی  فراگیر کمبودهای  الگوی  به عالوه تحریف.  برای آن  قابلیت  و کاهش  روابط صمیمی  از  زیاد  ناراحتی  با  ادراکی و  فردی که  یا  های شناختی 

که با پنج )یا تعداد بیشتری( از موارد به طوری  های مختلف وجود دارد،شود و در زمینهمیشود که در اوایل بزرگسالی شروع عجیب و غریب بودن رفتار مشخص می
 شود: زیر نمایان می

 های ارجاعی(.. افکار ارجاعی )بدون هذیان 1
پاتی، یا  بینی، تله خرافات، اعتقاد به غیب فرهنگ هماهنگ نیستند )مثل  گذارند و با هنجارهای خرده. عقاید عجیب و غریب یا تفکر سحرآمیز که بر رفتار تأثیر می 2

 های ذهنی عجیب و غریب(. ها و اشتغالششم«؛ در کودکان و نوجوانان، خیالپردازی»حس
 . تجربیات ادراکی غیرعادی، از جمله خطاهای حسی بدنی. 3
 ای، پرطول و تفصیل، یا قالبی(.. تفکر و گفتار عجیب و غریب )مثل مبهم، مشروح، استعاره4
 پردازی پارانوئید. ظن یا اندیشه. سوء 5
 اطفه نامناسب یا مهار شده. . ع6
 . رفتار یا ظاهری که عجیب و غریب، نامتعارف، یا غیرعادی است.  7
 . فقدان دوستان صمیمی یا محرم اسرار غیر از خویشاوندان درجه اول. 8
 خود ارتباط دارد. های منفی در موردهای پارانوئید و نه قضاوتیابد و با ترس . اضطراب اجتماعی بیش از حد که با آشنایی کاهش نمی9

B پریشی دیگر، یا اختالل طیف اوتیسم پریشی، اختالل روان های روان . منحصرا در طول دوره اسکیزوفرنی، اختالل دوقطبی یا اختالل افسردگی همراه با ویژگی
 دهد.روی نمی

 مرضی(«.د، مثل »اختالل شخصیت اسکیزوتایپی )پیشمرضی« را اضافه کنیها قبل از شروع اسکیزوفرنی برآورده شده باشند، »پیش اگر مالک  توجه: ❖

 

 های تشخیصی  ویژگی
یمی و کاهش قابلیت برای آن به  فردی است که با ناراحتی زیاد از روابط صمویژگی اصلی اختالل شخصیت اسکیزوتایپی، الگوی فراگیر کمبودهای اجتماعی و میان

های گوناگون وجود  شود و در زمینهشود. این الگو در اوایل بزرگسالی شروع میدن رفتار مشخص میهای شناختی یا ادراکی و عجیب و غریب بوعالوه تحریف 
 دارد.

که معنی خاص و غیرعادی قایع اتفاقی و رویدادهای بیرونی به صورتی افراد مبتال به اختالل شخصیت اسکیزوتایپی افکار ارجاعی دارند )یعنی، تعبیرهای نادرست و
شوند. این افراد ممکن  های ارجاعی متمایز شوند، که در آنها عقاید با اعتقاد هذیانی نگه داشته می (. این عقاید باید از هذیانA1دارند()مالک    اختصاصی برای فرد

ساس کنند که قدرت (. امکان دارد آنها احA2فرهنگ آنهاست )مالک  بیعی باشند که خارج از هنجارهای خردههای فراطمشغول پدیدهاست خرافاتی باشند یا دل 
خوانند. ممکن است آنها معتقد باشند که بر دیگران کنترل سحرآمیز دارند که  خاصی برای درک کردن رویدادها قبل اینکه اتفاق افتند دارند یا افکار دیگران را می 

باید این ور مستقیم )مثال اعتقاد به اینکه بردن سگ به بیرون برای راه رفتن توسط همسرشان نتتواند به طمی کار  یجه مستقیم تفکر یک ساعت پیش است که 
ناب کردن از  شود )مثل سه بار رد شدن از شیئی خاص برای اجت انجام شود( یا به طور غیرمستقیم از طریق پیروی کردن از تشریفات سحرآمیز به اجرا گذاشته می 

 آور(. پیامدی زیان
به انتساب  افکار  فرد،  به  منحصر  عقاید  جادویی،  اختالل   تفکر  در  است.  تایپی  اسکیزو  فرد  روزه  هر  زندگی  جزء  همگی  واقعیت  مسخ  و  ادراکی  خطاهای  خود، 

افکاری خراف آنها ممکن است  برقرار کردن، مختل شده است.  ارتباط  تفکر و نحوه  افراد،  شخصیت اسکیزوتایپی،  این  باشند.  باشند یا مدعی غیب بینی  ی داشته 
وپسی( دارند. برخی از خصایص اختالل شخصیت مرزی را هم از خود نشان می دهند. و در واقع می شود این دو تشخیص را با  خطای ادراک یا درشت بینی )ماکر

درصد افراد مبتال    10روانپریشی پیدا کنند. اما مدت این عالیم معموالً کوتاه است.  هم مطرح کرد. این افراد، اگر تحت فشار روانی قرار گیرند، ممکن است عالیم  
ره مور بید( به این اختالل، بالخره دست به خودکشی می زنند. امروزه این دیدگاه بالینی رایج است که اختالل شخصیت اسکیزوتایپی، شخصیت پیش مرضی )پ

ران اسکیزوفرنی  از احساست دارای تکلم ویژه هستند که گاهی درکش برای بقیه مقدور نیست.این افرا  نیز مثل بیمااین افراد  بیمار مبتال به اسکیزوفرنی است.  
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انها خیالی و پز  خود بی خبر باشند ولی به کشف احساسات دیگران به ویژه حاالت عاطفی منفی مثل خشم حساسند.حالت شدید افسردگی و بی لذتی دارند و دنیای 
 ادمهای خیالی است. از ترس ها و 

 همه گیر شناسی 
به   اختالل در قریب  پیدا می  3این  از جمعیت  نیست.   درصد  معلوم  اساس  شود. نسبت جنسی آن  زنان دچار سندرم DSM-5بر  است در  بیشتر  در مردان کمی 

X.درصد 10درصد(.    4درصد در مقابل    33میزان همگامی دوقلوهای تک تخمکی از نظر ابتال به آن بیش از دوقلو های دو تخمکی است. )  شکننده نیز شایع است
 از این افراد دست به خودکشی میزنند.

 

 تشخیص افتراقی
رابطه برقرای دارند    بیماران اسکیزوتایپی و دوری گزین از این طریق افتراق داده میشوند که دوری گزین هاعقاید عجیب و غریب نسبت به ادمها ندارند و میل به 

و از اسکیزوفرنی ها به دلیل بخاطر نداشتن  به رابطه ندارند.منتها از طرد میترسند اما اسکیزوتایپی ها عقاید عجیب نسبت به ادمها دارند و ترس از طرد ندراند میل  
 روانپریشی قابل افتراق اند.  

 

 درمان 
اول   بیماران دسته  با  اینکه  تفاوتی با اصول درمان اختالل شخصیت اسکیزوئید ندارد، جز  باید برخوردی اصول درمان اختالل شخصیت اسکیزوتایپی در اساس، 

 ا کاهش افکار عجیب و انتساب به خود مناسب است. ی ضدروانپریشی برداروهادقیق و محتاطانه داشت.

 

 Bاختالل شخصیت گروه 

 اختالل شخصیت ضداجتماعی

 های تشخیصی  مالک
A شود: میان که توسط سه )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر نمایدهد، به طوری سالگی روی می 15. الگوی فراگیر نادیده گرفتن و نقض کردن حقوق دیگران، که از 
نمایان می1 اعمالی  مکرر  دادن  انجام  با  که  قانونمند،  رفتارهای  با  رابطه  در  اجتماعی  هنجارهای  از  پیروی کردن  در  ناتوانی  دستگیری  .  برای  موجباتی  که  شود 

 هستند. 
 شود. لذت شخصی نمایان مییا . فریبکاری، به صورتی که با دروغگویی، استفاده از نام مستعار، یا کالهبرداری از دیگران برای نفع 2
 ریزی کردن.برنامه . تکانشگری یا ناتوانی در از پیش3
 شود.ها یا حمالت مکرر نمایان می کاریپذیری و پرخاشگری، به صورتی که با کتک . تحریک4
 پروا در مورد ایمنی خود یا دیگران. توجهی بی . بی 5
 شود. ی مکرر در نگهداشتن رفتار شغلی ثابت یا بازپرداخت تعهدات مالی نمایان میناتوان. غیرمسئول بودن مداوم، به صورتی که با 6
 شود.  تفاوت بودن نسبت به آزار دادن، بدرفتاری کردن، یا دزدی از دیگران یا توجیه کردن آنها نمایان میپشیمانی، به صورتی که با بی . عدم 7

B ساله است.    18. فرد حداقل 
Cسالگی وجود دارد.   15وک با شروع قبل از الل سل. شواهدی از اخت 
D .وقوع رفتار ضداجتماعی منحصرا در طول دوره اسکیزوفرنی یا اختالل دوقطبی نیست . 

 

 های تشخیصی  ویژگی
نوجوان اوایل  نادیده گرفتن و نقض کردن حقوق دیگران است که در کودکی یا  الگوی فراگیر  تا  می  ی شروعویژگی اصلی اختالل شخصیت ضداجتماعی  شود و 

ادامه می  اشاره شده است. چون حیله و فریبکاری ویژگی بزرگسالی  الگو با عنوان سایکوپاتی، سوسیوپاتی، یا اختالل شخصیت غیراجتماعی نیز  این  های  یابد. به 
بالین ارزیابی  از  آمده  دست  به  اطالعات  که  باشد  مفید  خیلی  شاید  هستند،  ضداجتماعی  شخصیت  اختالل  منظماصلی  منابع    ی  از  شده  گردآوری  اطالعات  با 

 خویشاوندان جنبی ادغام شوند. 

نقاب فرزانگی(. ممکن است برای انکه این  ، Hervey Cleckleyدر مصاحبه ممکن است این افراد، خود دار و ارام و قابل اعتماد به نظر برسند )یا به اصطالح 

( استفاده شود، یعنی به خاطر تناقض هایی که بیمار در شرح حال ارائه داده، به  stress interview)فشار اختالل تشخیص داده شود، الزم باشد از مصاحبه پر 

و عالیم ظریف عصبی دیده می   EEGشدت با وی مقابله شود. در عملیات تشخیصی، معاینه کامل عصبی را باید گنجاند. این بیماران اغلب نتایج غیر طبیعی در  
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)  ریف مغزیشود که وجود صدمه ی ظ  به کالهبردار  افراد معروف  اختالل  con menرا در کودکی مطرح می کند.  به  بیماران مبتال  از  نمونه های خوبی   )
 شخصیت ضد اجتماعی اند. آنها هیچ وقت از کارهای خود پشیمان نمی شوند، یعنی انگار که اصال وجدان ندارند. 

شروع شده باشند و تا بزرگسالی هم ادامه یافته باشند، هر دو تشخیص را باید مطرح ساخت. اگر رفتار ز کودکی  اگر رفتار ضد اجتماعی و سوء مصرف مواد، هر دو ا
الینگر ضداجتماعی بیمار به وضوح ناشی از اختالل پیش مرضی دیگری مثل سوء مصرف الکل یا سایر مواد باشد، تشخیص شخصیت ضداجتماعی موجه نیست. ب

ضداجتماعی بودن و  اقتصادی، زمینه فرهنگی، و جنسیت بیمار را نیز بر تظاهرات اختالل مورد توجه قرار داده باشد.    -اعیعیت اجتمباید هنگام تشخیص، اثر وض
جنب تاثیر  تحت  را  مخالف  جنس  درمانگرام  اغلب  ها  هستند.ضداجتماعی  داشتنی  دوست  حتی  و  خونگرم  ظاهر  به  افراد  نیستند.این  مترادف  های بزهکاری  ه 

ز خود اغواگرایانه شخصیت خود قرار میدهند اما به چشم بالینگران همجنس افرادی فریبکار و پرتوقع جلوه میکنند .هیچ گونه اضطراب و افسردگی اایانه و  اغراقگر
ین افراد هیچ وقت  ادارند.  نشان نمیدهند.در محتوای تفکر انها هیچ گونه هذیان یا تفر غیرمنطقی دیده نمیشود. معموال حس واقعیت سنجی و هوش کالمی باالیی

 راست نمیگویند و نمیتوان به انها اعتماد کرد و انها هیچ وقت از کارهای خود پشیمان نمیشوند.
 

 تشخیص افتراقی
باید از بزهکار افتراق داد،اولی بسیاری از حوزه های زندگی فرد درگیر میکندو اگر تنها تظاهر وضعیت کسی ر اعی فتار ضداجتماختالل شخضیت ضداجتماعی را 

د بسیاری از این به عنوان دچار رفتار بزهکاری بدون اختالل شخصیت ضداجتماعی طبقه بندی کرد. دوروتی لوییس مشخص کر  DSM-5باشد باید اورا طبق  
هم ادامه یابد هر دو   افراد به یک اختالل عصبی یا روانی مبتال هستند.اگر رفتار رضداجتماعی وسومصرف مواد،هردو از کودکی شروع شده باشد و تا بزرگسالی

 تشخیص باید مطرح گردد.

 

 همه گیر شناسی 
این  درصد است.  3تا  DSM-5  0.2میزان شیوع طبق   نواحی فقیر نشین شهری و در  بیشتر است.    در مردان  اختاللمیزان شیوع  بیشتر در  از همه  این اختالل 

اختالل اند، خانواده هایی بزرگتر از دختربچه های مبتال به این اختالل  داشته اند. این  جمعیت غیر ثابت این نواحی شیوع دارد. پسر بچه هایی که مبتال به این  
درصد است. این اختالل الگویی خانوادگی دارد، به   75می شود. اختالل شخصیت ضد اجتماعی در زندانیان، بسیار باال یعنی حدود سالگی شروع  15اختالل پیش از 

 اول مردان مبتال   طوری که شیوع آن در بستگان درجه 
 برابر افراد گروه شاهد )کنترل( است.   5به این اختالل، 

 

 سیر و پیش آگهی  
اجتماعی وقتی در کسی پیدا می شود، دیگر سیری بی فروکش را طی خواهد کرد، به طوری که اوج رفتارهای ضداجتماعی بیمار در اواخر اختالل شخصیت ضد  
از وی سر می اگهی  نوجوانی  با  زند. پیش  بیشتر  )البته  الکل و سایر مواد، همراه است  افسردگی، مصرف  با جسمانی سازی،  این اختالل  این اختالل متغیر است. 

 اوج رفتارهای ضداجتماعی بیمار در اواخر نوجوانی از وی سر میزند.پیش اگهی ان متغیر است. جسمانی سازی(. 

 

 درمان 
ی ثابتی نگهداری شود )مثالً در بیمارستان بستری شود(، اغلب به رواندرمانی تن می دهد. برای مقابله با عالیم  ماعی اگر در جابیمار دچار اختالل شخصیت ضداجت

( و tegretolکنند. رفتارهای تکانشی را با داروهای ضدتشنج مثل کاربامازپین )ای مثل اضطراب، خشم، و افسردگی، از درمان دارویی استفاده میناتوان کننده

گروه هیا خودیاری در تخفیف این اختالالت مفیدتر از زندان است.برای انکه درمان اجرا شود نخست باید محدودیت های کنند.  ( مهار میdepakoteوالپروات )
 سفت و سخت وضع شود. انتاگونیست های بتاادرنرژیک در کاهش پرخاشگری مفید است. 

 

 )بی ثباتی(اختالل شخصیت مرزی 

 های تشخیصی  مالک
های مختلف وجود دارد به  شود و در زمینه فردی، خودانگاره، و عواطف، و تکانشگری محسوس که در اوایل بزرگسالی شروع می ثباتی روابط میان فراگیر بی الگوی  

 شود:طوری که با پنج )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر نمایان می 
 ا شدن واقعی یا خیالی.  زده برای اجتناب از رههای شتابتالش  .1

 ارائه شده است، منظور نکنید(.  5گرا یا جرح خویشتن را که در مالک رفتار خودکشی توجه: ❖
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 شود. ثبات و شدید که با نوسان کردن بین دو حد افراط آرمانی کردن و کوچک شمردن مشخص میفردی بی. الگوی روابط میان 2
 ثبات است. بی خودپنداره که به طور محسوس و دائمی . اختالل هویت: خودانگاره یا 3
 پروا، پرخوری(. واد، رانندگی بی مصرف مزند )مثل خرج کردن، آمیزش جنسی، سوء. تکانشگری در حداقل دو زمینه که به صورت بالقوه به خود صدمه می 4

 . ارائه شده است، منظور نکنید 5ک گرا یا جرح خویشتن را که در مالرفتار خودکشی توجه: ❖

 گرا یا رفتار جرح خویشتن مکرر.های خودکشیها، یا تهدید. رفتار، ژست 5
ت و به ندرت بیش از چند روز  که معموال چند ساع  پذیری، یا اضطرابای شدید، تحریک پذیری محسوس خلق )مثل مالل دورهثباتی عاطفی ناشی از واکنش . بی 6

 یابند(. ادامه می 
 . احساسات پوچی مزمن.7
 های مکرر(.کاریکردن خشم )مثل نشان دادن مکرر عصبانیت، خشم مداوم، کتک . خشم نامناسب و شدید با مشکل کنترل 8
 ای شدید.های تجزیهپردازی پارانوئید موقتی، مرتبط با استرس یا نشانه . اندیشه 9

 

 ای بالینی ویژگی ه
الحی که هلن داتچ آن را وضع کرده است(،  ( )اصطas-if personality(، شخصیت انگاری )ambulatoryهای اسکیزوفرنی موقت )این اختالل را به نام

 اند.   اسکیزوفرنی شبیه نوروتیک )که پاول هوخ و فیلیپ پولیتن وصف کرده اند(، و اختالل منش سایکوتیک )که جان فرش ذکر کرده است( نیز خوانده
ته است. این بیماران، نمی توانند تنهایی را تحمل کنند و حتی  هم ریخاین بیماران، احساس وابستگی و خصومت را همزمان داند، روابط بین فردیشان اشفته و به  

هویت(   روابط غیر رضایت بخش برای خود را هم قبول می کنند. آنها اغلب از احساس مزمن پوچی و بی حوصلگی و فقدان احساس هویتی یکدست )ابهام در

(identity diffusion  شاکی اند. اتو کرنبرگ، ساز و کاری دفاعی )همانند سازی فرافکنانه را وصف کرده است که بیماران دچار اختالل شخصیت    به نام

مشخصه برند.  می  کار  به  )مرزی  عام  هراس  مرزی:  شخصیت  اختالل  به  مبتال  بیماران  اصلی  عام    panphobiaهای  اضطراب  هراسی(،  چیز  همه  ؛ 
(pananxiety  ( عام  دودلی  شدن(،  مضطرب  چیز  همه  از  در   panambivalence؛  )  ؛  آشوبناک  جنسی  رفتار  و  بودن(،  دودل  کار   chaoticهمه 

sexualityازی  (. دلیل اینکه بیماران هر زمان از یک گروه حمایت می کنند یا نسبت به یک نفر یک زمان عشق، و زمان دیگر نفرت پیدا می کنند، دو نیم س

(splitting  .است ) 
با عمر کوتاه داشته باشند که اصطالحا حمالت میکروسایکوتیک خوانده می شود، اما حمالت شدید و  پریشی  اینگونه بیماران )مرزی( ممکن است حمالت روان  

 تمام عیار روان پریشی در اینها دیده نمی شود. نشانه های افسردگی اساسی در شخصیت های مرزی دیده می شود.  

نهفتگی   دوره  مرزی،  شخصیت  اختالل  به  مبتال  بیماران  از  برخی  فرونشانی    کوتاه  REMدر  ازمون  در  طبیعی  غیر  نتایج  و  است،  مختل  خواب  تداوم  شده، 

قدرت استدالل متعارف دارند ولی    WAISدگزامتازون و همچنین ازمون تحریک با هورمون ازادکننده تیروتروپین دیده می شود. در ازمون های ساختار مند مانند  
این بیماری اوایل بزرگسالی شروع میشود.افراد دچار رشاخ اختالالت مربوط به پردازش فکر قابل رویت است.  انه رودر ازمون های ساختار نایافته مانند ازمون فرافکن

 اختالل مرزی در ازمن های ساختار یافته عملکرد بهتری دارند ولی در ازمون های فرافکن اختالالت روند فکر انها مشهود است. 

 

 همه گیر شناسی 
ها نیز دو برابر مردها شایع است. شیوع اختالل افسردگی اساسی، اختالالت مربوط به مصرف الکل و سوء  و در زن  نیست  دقیق مشخصمیزان شیوع ان به طور  

 مصرف مواد، در بستگان درجه اول افراد مبتال به اختالل شخصیت مرزی، بیشتر از جمعیت عمومی است.  

 

 سیر و پیش آگهی 
شود. این اختالل کم و بیش با ثبات است. در مطالعات طولی دیده نشده که به اسکیزوفرنی تبدیل شود، اما مطرح می    سالگی  40این تشخیص معموالً پیش از  

 میزان بروز حمالت افسردگی اساسی در این بیماران زیاد است.  

 

 درمان 
شوار است. ان بیماران به راحتی دچار واپس روی میشوند و  اندازه د  ان انتخابی برای این اختالل است و رواندرمانی برای بیمار و درمانگر به یکروان درمانی، درم

ردو خالت تخلیل انتقال تکانه های خودرا مورد کنش نمایی قرار میدهند و انتقال مثبت و منفی پیدا میکنند که یا متزلزل است و یا محکم و غیرقابل تغییر و در ه

(، برای درمان اختالل شخصیت مرزی به کار DBTق ناخودآگاه بیمار است. رفتار درمانی جدلی )تفسیر عمیرویکردی معطوف به واقعیت، موثر تر از  دشوار است.  

ها( در برخی از بیماران   MAOIرفته است، به ویژه برای بیمارانی که رفتارهای شبه خودکشی نظیر خود زنی های مکرر دارند. مهار کننده های منو آمین اکسیداز )
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درمان مبتنی بر ذهنی  ( برای رفع اضطراب و افسردگی مفید است. xanaxی آنها موثر بوده است. بنزودیازپین ها به ویژه آلپرازوالم )برای میزان کردن رفتار تکانش
فرد  ت به حاالت روانی خود و دیگران حساس باشد و از اگاهی  سازی نیز برای انها مفید است،ذهنیت سازی یک مفهوم اجتماعی است که به فرد امکان میدهد نسب

 از فرایندهای روانی و حاالت ذهنی که در روابط بین فردی بروز میکند حاصل میشود. 

وی میدهد سریعتر  که شکل تعدیل شده ای از رواندرمانی های روانپویشی است.شفاف سازی در تحلیل انتقال رنیز مفید است،(TFBرواندرمانی معطوف به  انتقال )
انتقالی در روابط بین فردی فرد تداخا ایجاد میکند.اگر این  از درمان های سنتی است.جز دوم ان روی ارویی است که درمانگر نشان میدهد چگونه  تحریف های 
 درمان موثر شود دونیم سازی کاهش میابد.

 

 )رفتارهای پررنگ و لعاب( اختالل شخصیت نمایشی 

 های تشخیصی  مالک
های مختلف وجود دارد، به صورتی که با پنج )یا تعداد بیشتری( از  شود و در زمینهایل بزرگسالی شروع میخواهی مفرط که در اوپذیری و توجه الگوی فراگیر تهییج
 شود: موارد زیر نمایان می

 هایی که کانون توجه نیست، ناراحت است.  . در موقعیت1
 شود. آمیز جنسی مشخص میران اغلب با رفتار نامناسب اغواگری یا تحریک . تعامل با دیگ2
 کند.کنند و سطحی هستند، ابراز می هیجانات را به صورتی که فورا تغییر می .3
 کند.. همواره برای جلب توجه به خود از ظاهر جسمانی استفاده می4
 ود و فاقد جزئیات است. ش. سبک گفتاری دارد که بیش از حد به برداشت کلی منجر می 5
 کند.یز ابراز میآم. هیجان را به صورت نمایشی، ساختگی، و اغراق 6
 گیرد(.تأثیر دیگران یا شرایط قرار می پذیر است )یعنی، به راحتی تحت. تلقین7
 کند.تر از آنچه واقعا هستند، تصور می. روابط را صمیمی8

 

 های تشخیصی ویژگی
های مختلف وجود شود و در زمینهبزرگسالی شروع می  خواهی مفرط است. این الگو در اوایلپذیری و رفتار توجهاصلی اختالل شخصیت نمایشی، تهییج  ویژگی
 اغلب افراد نمیتوانند دلبستگی عمیق خود را حفظ کنند.دارد. 

(. آنها که اغلب سرزنده و  1کنند از آنها تقدیر نشده است )مالک  نیستند، ناراحت هستند و احساس می افراد مبتال به اختالل شخصیت نمایشی وقتی کانون توجه  
گری خود مجذوب ستند، گرایش دارند توجه را به خودشان جلب کنند و ممکن است در آغاز آشنایان جدید را با شیفتگی، گشودگی ظاهری، یا عشوهنمایشی ه

گیرند. اگر آنها  ه خود می . آنها نقش »مدل زنده میهمانی« را ببازده مرور رنگ می ها با توقع دارند که کانون توجه باشند، این ویژگیکنند، اما وقتی این افراد دائم
ودشان جلب کنند. هایی را خلق کنند( تا توجه را به خهایی را از خود درآورند، صحنه کانون توجه قرار نگیرند، ممکن است کاری نمایشی انجام دهند )مثال داستان

شناختی که در هر های جسمانی و روانتوصیف کردن نمایشی نشانهاین نیاز اغلب در رفتار آنها با متخصص بالینی آشکار است )مثل چاپلوس بودن، هدیه آوردن،  
 شوند(. ای جایگزین میهای تازهمالقات، نشانه 

(. این رفتار نه تنها به سمت افرادی گرایش 2آمیز یا اغواکننده است )مالک  ناسبی از لحاظ جنسی تحریکظاهر و رفتار افراد مبتال به این اختالل اغلب به طور نام
اجتماعی مناسب    ای از روابط اجتماعی، شغلی و حرفه غیر از آنچه برای موقعیت که فرد به آنها تمایل جنسی یا رمانتیک دارد، بلکه همچنین در انواع گستردهدارد  

   د.دهاست، روی می 
مکث های نمایشی، شایع است. لغزش های زبانی در  همکاری خوبی دارند. در صحبت کردن آنها، ژست ها و تاکیدها و    مبتال به این اختالل، در مصاحبه  بیماران

ی زود از یاد می  گفتار آنها زیاد است. در تکالیف مربوط به تمرکز یا ریاضیات ممکن است پا فشاری نشان ندهند و با کمال تعجب، موضوعات عاطفی را هم خیل
ایشی ممکن است آنورگاسمی داشته باشند و مردهای نمایشی هم ممکن است های نمجنسی مبتال باشند: زن  -اران ممکن است به کژکاری روانیبرند. این بیم

 ( باشند.   impotenceدچار ناتوانی جنسی )
احساسات واقعی خود عاجزند و در نتیجه دفاع دوم    دفاع های عمده بیماران دچار اختالل شخصیت نمایشی: واپس زنی و تجزیه است. در نتیجه دفاع اول، از فهم

ونی  نگیزه های خود را توضیح دهند. این افراد اگر تحت فشار روانی قرارگیرند، حس واقعیت سنجیشان به راحتی مختل می شود. تبیین احساسات درنمی توانند ا 
 بی روانکاوی به صورت فردی یا گروهی است.  آنها فرایند درمانی مهمی است. چون از احساسات خود بی خبرند. درمان انتخا
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 همه گیر شناسی  
درصد بیماران سرپایی و بستری مراکز بهداشت روان، جزو اختالل شخصیت نمایشی هستند. این تشخیص در زنها   15تا    10درصد است.    3تا  1شیوع این اختالل،  

  اختالالت جسمانی سازی و سومصرف الکل دیده میشود.ارتباطی بین ان و بیشتر از مردها مطرح شده است. 

 

 تشخیص افتراقی
دن میان اختالل شخصیت نمایشی و اختالل شخصیت مرزی، دشوار است. اختالل جسمانی سازی یا سندرم بریکه نیز ممکن است همزمان با اختالل  افتراق نها

واقعی،    ران مبتال به اختالل شخصیت نمایشی دیده می شود. البته این حالت ظاهری است نهشخصیت نمایشی پیدا شود. با باال رفتن سن، عالیم کمتری در بیما
 برای بیماران مبتال به اختالل روانپریشی گذرا و اختالالت تجزیه ای میشود تشخیص اختالل نمایشی را همزمان مظرح کرد.چون انرژی فرد کمتر می شود. 

 

 درمان 
درمانی مبتنی بر روانکاوی چه به صورت گروهی  کمتری در بیماران دیده میشود.این افراد معموال از احساسات واقعی خود بیخبر هستند.روانبا باال رفتن سن عالیم  

 و چه به صورت فردی شاید درمان انتخابی اختالل شخصیت نمایشی باشد. 

 

 )خود بزرگ بینی( اختالل شخصیت خودشیفته 

 های تشخیصی  مالک
های مختلف وجود دارد، به شود و در زمینهلی شروع میمنشی )در عالم خیال یا رفتار(، نیاز به تحسین و فقدان همدلی، که در اوایل بزرگساالگوی فراگیر بزرگ

 شود:صورتی که با پنج )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر نمایان می 
 (. های مناسب، به عنوان فرد برتر شناخته شودآمیز، انتظار دارد بدون موفقیتها و استعدادهای اغراقای دارد )مثل موفقیتمنشانه. احساس اهمیت شخصیت بزرگ1
 آل نامحدود است.  های موفقیت، قدرت، ذکاوت، زیبایی، یا عشق ایدهمشغول خیالپردازی. دل2
 تواند درک شود، یا باید با آنها معاشرت کند.فراد )یا نهادهای( استثنایی یا عالی مقام مینظیر است و فقط توسط ا. معتقد است که او »استثنایی« و بی3
 دارد.   . به تحسین بیش از حد نیاز4
 . احساس سزاواری دارد )یعنی، انتظارات نامعقول در مورد برخورد بسیار مطلوب یا اطاعت خودکار از توقعات او(.5
 کند(.استفاده میهای خودش از دیگران سوء )یعنی، برای رسیدن به هدف  کش است فردی بهره. از لحاظ میان6
 دیگران را تأیید کند یا خود را با آنها برابر بداند.  . فاقد همدلی است: مایل نیست احساسات و نیازهای7
 ورزند. کند یا معتقد است دیگران به او حسد می . اغلب به دیگران حسادت می8
 دهد.ی متکبر و پرنخوت نشان می ها. رفتارها یا نگرش 9

 

 های تشخیصی  ویژگی
های شود و در زمینهبه تحسین، و فقدان همدلی است که در اوایل بزرگسالی شروع می منشی، نیاز  ویژگی اصلی اختالل شخصیت خودشیفته، الگوی فراگیر بزرگ 

 اما در پشت احساس خودبزرگ بینی عزت نفس شکننده ای دارند و حتی نسبت به انتقادهای جزیی هم حساسند.مختلف وجود دارد. 
های خود را بزرگ کنند و موفقیت های خود را زیاد برآورد می. آنها معموال توانایی (1منشانه دارند )مالک  مبتال به این اختالل احساس اهمیت شخصی بزرگ افراد  

های آنها قایل هستند و وقتی الش خیالی تصور کنند که دیگران همان ارزش را برای ت رسند. امکان دارد با خوشزن و متظاهر به نظر می فدهند، اغلب الجلوه می
های دیگران اغلب در  کم گرفتن )کوچک شمردن( کمککنند. دستشود، تعجب می کنند سزاوار آن هستند حاصل نمی س می تحسینی را که انتظار دارند و احسا

 های خودشان پوشیده است.  های کاذب از موفقیتقضاوت
اجت و ضد  نمایشی،  مرزی،  اختالل شخصیت  سه  دارد.هر  وجود  فرد  در یک  اختالل شخصیت خودشیفته  با  اغلب همزمان  اختالل شخصیت خودشیفته،    ماعی، 

این افراد در برابر  خودشیفته ها کمتر از مرزی ها اضطراب دارند و زندگیشان کمتر اشوبناک است و کمتر خودکشی میکنند.  اختاللی مزمن و صعب العالج است. 
و هاینتس کوهات رویکردهای روانکاوانه را برای اصالح این  بحران های میانسالی آسیب پذیر تر از دیگران اند، چون نمی توانند پیری را تاب آورند. اتو کرنبرگ  

کنند.   می  پیشنهاد  است.روابط بیماران  مفید  نیز  طرد  به  انها  حساسیت  کاهش  برای  سروتونرژیک  تن    داروهای  رفتاری  مرسوم  قواعد  به  و  است  شکننده  ان 
 ت.انها به علت اعتماد به نفس شکننده مستعد افسردگی هستند. نمیدهند.همدلی ندارند و در روابط رفتارهای استثمارگرایانه برایشان عادیس
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 همه گیر شناسی 
ندان افراد مبتال ممکن است بیشتر از دیگران باشد. تعداد افراد مبتال به این  درصد از جمعیت عمومی وجود دارد. خطر وقوع این اختالل در فرز   6تا1این اختالل  

 د. اعتماد به نفس این بیماران شکننده است و آنها مستعد افسردگی اند.  اختالل هر روز بیشتر از پیش گزارش می شو

 

 )حساس به طرد، خجالتی( Cاختالل شخصیت گروه 

 جو  اختالل شخصیت دوری

 های تشخیصی  مالک
های مختلف وجود دارد، شود و در زمینهکفایتی، و حساسیت مفرط به ارزیابی منفی، که در اوایل بزرگسالی شروع میالگوی فراگیر بازداری اجتماعی، احساسات بی 

 شود:به صورتی که با چهار )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر نمایان می 
 کند.تأیید، یا طرد اجتناب میای دربردارند به علت ترس از انتقاد، عدم مالحظهفردی قابلهای شغلی که ارتباط میانفعالیت. از 1
 ن دوستش دارند، مایل نیست با آنها معاشرت کند.. تا وقتی مطمئن نباشد که دیگرا2
 دهد.خویشتنداری نشان میترسد شرمنده یا تمسخر شود، در روابط صمیمانه . چون می 3
 های اجتماعی است. مشغول انتقاد شدن یا طرد شدن در موقعیت. دل4
 . کفایتی، بازداری شده استفردی تازه به علت احساسات بی های میان. در موقعیت5
 کند.عرضه، ناخوشایند، یا حقیر تصور می. خود را از نظر دیگران، از لحاظ اجتماعی بی 6
 ای شود، زیرا ممکن است موجب شرمندگی شود. نیست دست به مخاطرات شخصی بزند یا درگیر هر فعالیت تازه . معموال مایل7

 

 های تشخیصی  ویژگی
بزرگسالی شروع کفایتی و حساسیت زیاد به ارزیابی منفی است که در اوایل ر بازداری اجتماعی، احساسات بیجو، الگوی فراگیویژگی اصلی اختالل شخصیت دوری

 های مختلف وجود دارد.شود و در زمینه می
اختالل شخصیت دوری به  فعالیتافراد مبتال  از  میانجو  ارتباط  قابلهای شغلی که  انتقامالحظه فردی  از  به خاطر ترس  اجتناب  د، عدم ای دربردارند  یا طرد  تأیید 

های تازه ممکن است به انتقاد از جانب همکاران منجر شوند. این افراد تا وقتی  ند، زیرا مسئولیت(. پیشنهادات ترفیع شغلی ممکن است کاهش یاب1کنند )مالک  می
جو و  (. دیگران عیب 2کنند )مالک  ردن روابط دوستی تازه اجتناب میداشتنی خواهند بود و بدون انتقاد پذیرفته خواهند شد، از برقرار کمطمئن نباشند که دوست 

های گروهی ملحق  های دقیقی را که خالف آن را ثابت کند گذرانده باشند. افراد مبتال به این اختالل به فعالیت، مگر اینکه آنها آزمونشوندطردکننده تصور می
 ت و مهرورزی وجود داشته باشند. شوند، مگر اینکه پیشنهادات مکرر و بخشنده حماینمی

اد، عموما تمایلی به ایجاد رابطه با دیگران ندارند، مگر انکه تضمین بسیار مطمئن و غیر معمولی به آنها داده اغلب، آنها را مبتال  به عقده حقارت می خوانند. این افر
انتقادی پذیرفته می شوند. در نتیجه، اغلب هیچ دوست صمیمی یا قابل اعتمادی ندارند. شخصیت دوری گزین، در محیط    شده باشد که بی هیچ خرده گیری و 

انجام کارکردهای خود هستند. اجتناب ناشی از هراس در اینها شایع است و رگه هایی از جمعیت هراسی ممکن است در آنها وجود داشته باشد  حمایت شده قادر به  
د. حساسیت  نکته در مصاحبه بالینی با این بیماران، اضطرابی است که از صحبت کردن با مصاحبه گر دارنیا در سیر بیماریشان به آن هم دچار شوند. بارزترین  

افراد حساسیت مفرط به طرد شدن از سوی دیگران، خصیصه بالینی محوری اختالل شخصیت دوری گزین است، و صفت شخصیتی عمده آنها کم رویی است.  
غیرمعاشرتی   و  دارند  شدن  طرد  به  مضطرزیادی  شخصیت  اختالل  دارای  انها  به  و  هستند  حقارت  عقده  به  مبتال  انها  اغلب  میرسند  نظر  گفته  به  نیز  ب 

لشان میخواهد میشود.بارزترین نکته در مصاحبه بالینی با انها اضطرابی است که از صحبت کردن با مصاحبه گر دارند.صفت عمده شخصیتی انها کمرویی است.د
 اغلب به دنبال مشاغل حاشیه ای میروند. همه از انها راضی باشند و

 

 همه گیر شناسی  
 درصد جمعیت عمومی، مبتال به این اختالل هستند.  3تا2اختالل شخصیت دوری گزین شایع است. نسبت جنسی آن مشخص نیست. 
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 تشخیص افتراقی
د عالقه نبودن، دارند. اما در عمل تصویر بالینی این دو ممکن است غیر  شخصیت دوری گزین و وابسته، شبیه اند. ولی وابسته ها ترس بیشتری از ترک شدن و مور

بینی نیستند.اجتناب ناشی از هراس در  فرق انها یا مرزی ها و نمایشی ها در این است این افراد،پرتوقع،تحریک پذیر یا غیرقابل پیش  قابل تمایز از یکدیگر باشد.  
 در انها وجود داشته باشد یا در سیر بیماری دچارش شوند.  اینها شایع است وسابقه جمعیت هراسی ممکن است 

 

 درمان 
رمانی، بیماران می فهمند که رواندرمانی: رواندرمانی این بیماران مشروط به آن است که نخست، ائتالف اعتماد امیز محکمی با آنها تشکیل شود. با کمک گروه د

( هم یکی از اشکال رفتار درمانی است که به بیمار می  assertivenessران می نهد. جرات اموزی )حساسیت آنها به طرد، چه اثراتی بر خود آنها و بر دیگ
 اموزد که نیازهای خود را با صراحت بیان کند و اعتماد به نفس خود را ارتقا دهد. 

جست و جوی، تازگی را در دوری گزین ها   می توانندیک  دارودرمانی: داروهای سروتونرژیک هم میتوانند حساسیت بیمار به طرد را کم کنند. داروهای دوپامینرژ

 (، برای تدبیر پرفعالیتی دستگاه عصبی خودکار )اتونوم( مفید بوده است.  tenorminایجاد کنند. آتنولول )
 

 ته  اختالل شخصیت وابس

 های تشخیصی  مالک
های  شود و زمینهشود، در اوایل بزرگسالی شروع میو ترس از جدایی منجر می  پذیر و متکی بودننیاز فراگیر و بیش از حد به مراقبت شدن که به رفتار سلطه 

 شود:مختلف وجود دارد، به صورتی که با پنج )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر نمایان می 
 های روزمره مشکل دارد. گیریآفرینی آنها، در تصمیممقدار زیادی مشورت با دیگران و اطمینان . بدون 1
 های مهم در زندگی او را برعهده بگیرند. دارد دیگران مسئولیت اغلب زمینه. نیاز 2
 ترسد کمک یا تأیید را از دست بدهد. . در ابراز مخالفت با دیگران مشکل دارد، زیرا می 3

 . بینانه از مجازات را منظور نکنیدهای واقعترس  توجه: ❖

ها و نه فقدان انگیزش یا  ستقل مشکل دارد )به علت فقدان اعتماد به نفس در قضاوت کردن یا تواناییها یا انجام دادن کارها به طور م. در شروع کردن پروژه4
 انرژی(.

 شود که ناخوشایند هستند.کند، تاحدی که داوطلب انجام دادن کارهایی میی . برای کسب مهرورزی و کمک دیگران از هیچ کوششی فروگذار نم5
 کند.آمیز از اینکه نتواند از خودش مراقبت کند، احساس ناراحتی یا درماندگی میق. وقتی تنهاست، به علت ترس اغرا 6
 کند.یت جستجو میشود، فورا رابطه دیگری را به عنوان منبع مراقبت و حما. وقتی رابطه نزدیکی قطع می 7
 ت. مشغول ترس از رها شدن به حال خودش برای مراقبت کردن از خویش اس. به صورت نامعقولی دل8

 

 ویژگی های بالینی  
( هم داده اند. فروید قایل به یک بعد وابسته دهانی برای این شخصیت بود. در  passive–dependentمنفعل )  -به این اختالل، عنوان شخصیت وابسته

ست. بدبینی، بی اطمینانی به خود، انفعال،  ( یا اختالل روانپریشی مشترک، معموالً یکی از دو نفر به اختالل شخصیت وابسته مبتالfolie a deuxجنون دونفره )
که به او وابسته اند، دیر بپاید، در و ترس از ابراز احساسات جنسی و پرخاشگرانه، مشخصه های رفتار بیمار مبتال به اختالل شخصیت وابسته است. اگر غیبت فردی 

 خطر اختالل افسردگی اساسی قرار می گیرند.  
وابسته، مطیع و فرمانبردار به نظر می رسند. آنها از سوال های مشخص استقبال می کنند. اگر قرار باشد آن تکالیف را برای کسی دیگر اینگونه بیماران در مصاحبه، 

ن دیگران  انها مسولیت های خود را گردبرایشان ندارد. ولی در تکالیف خود، پا فشاری را تحمل نمی کنند و سخت می دانند.    انجام دهند، مداومت در آنها کاری
مشخصه  دارند؛با  را  دهانی  مرحله  در  تثبیت  سوی  و  سمت  بیشتر  میکنند.انها  ناراحتی  احساس  بماند  تنها  کوتاهی  مدت  برای  اگر  و  میندازند 

بالینهای،وابستگی،بدبینی،تر  مصاحبه  در  افراد  کارها.این  در  پافشاری  فقدان  و  پذیری  نبودن،انفعال،تلقین  مطمئن  خود  جنسی،به  امور  از  مشخص  س  سوال  از  ی 
 استقبال میکنند.پیش اگهی ان در صورت درمان مساعد است. 
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 تشخیص افتراقی
نمایشی  مرزی است منتها این بیماران دچار اختالل شخصیت وابسته معموال با یک نفر رابطه  وابستگی از ویژگی های بارز در بیماران مبتال به اختالل شخصیت   

  به مجموعه ای از افراد وابسته باشند.و افراد را اشکارا بازی نمیدهند.رفتار وابستگی  در بیماران دچار بازار هراسی هم ممکن است وجود دیرپا برقرار میکنند مه اینکه  
 ر بیماران بازار هراس،اغلب سطح باالیی از اضطراب اشکار و حتی پانیک دیده میشود.داشته یاشد منتها د

 

 همه گیر شناسی 
درصد از تمام اختالالت شخصیت در این مقوله جای می گیرد. این اختالل در بچه های کوچک   5/2ها شایعتر از مردان است.  در زناختالل شخصیت وابسته  

 باشند.  خانواده شایعتر از بچه های بزرگ است. افرادی هم که در کودکی بیماری جسمی مزمنی داشته اند، ممکن است بیش از بقیه مستعد این اختالل 

 

 درمان 
مفید است.  انها اغلب نتیجه بخش است. و درمان های مبتنی بر بینش موثرتر است. همچنین رفتاردرمانی،جرات اموزی،خانواد درمانی و گروه درمانی نیز  درمان  

باشد این احساس دلبستگی، مرضی  به آن  ، درمابرای حمله پانیک یا اضطراب جدایی همراه شخصیت وابسته، ایمی پرامین مفید است. هر قدر هم که  باید  نگر 
 احترام بگذارد. نباید بیمار را به تغییر وضعیت روان پویشی رابطه اش تشویق کرد، چون موجب کشش بین دو نیروی متضاد می شود. 

 

  جبری -اختالل شخصیت وسواسی

 های تشخیصی  مالک
شود و پذیری، گشودگی، و کارآیی، که در اوایل بزرگسالی شروع میقیمت انعطاف فردی، به  گرایی، و کنترل روانی و میانمشغولی به نظم، کمالالگوی فراگیر دل

 شود:های مختلف وجود دارد، به صورتی که با چهار )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر نمایان می در زمینه
 رود.ز دست می هاست تا حدی که نکته اصلی فعالیت ادهی، یا برنامه مشغول جزئیات، مقررات، نظم، سازمان. دل1
نشان می. کمال2 ایجاد میگرایی  اختالل  تکلیف  پروژهدهد، که در کامل کردن  نیست  قادر  بسیار سخت کند )مثال  معیارهای  زیرا  برساند،  اتمام  به  را  او ای  گیر 

 اند(.برآورده نشده
 شود(.کند )که با نیازمندی اقتصادی واضح توجیه نمی روابط دوستی می های اوقات فراغت و . بیش از اندازه خود را وقف کار و بارآوری به استثنای فعالیت3
 شود(.ناپذیر است )با هویت فرهنگی یا مذهبی توجیه نمی شناس، محتاط و انعطاف ها خیلی وظیفه . در مورد مسائل اخالقی، تهذیب اخالقی، یا ارزش 4
 زش احساساتی ندارند، دور بریزد. ارزش را حتی وقتی آنها هیچ ار. قادر نیست چیزهای کهنه و بی5
 . مایل نیست تکالیف را به دیگران محول یا با دیگران همکاری کند، مگر اینکه آنها دقیقا از شیوه او در انجام دادن کارها اطاعت کنند.6
 انداز شود. یای آتی پس برای بالشود که باید  . شیوه خرج کردن خسیس برای خود و دیگران دارد؛ پول به صورت چیزی در نظر گرفته می 7
 دهد.. خشکی و لجاجت نشان می8

 

 های تشخیصی  ویژگی
وسواسی  ویژگی اختالل شخصیت  ترتیب، کمالجبری دل  -اصلی  و  نظم  به  میانمشغولی  و  روانی  کنترل  و  انعطاف گرایی،  قیمت  به  و  فردی  پذیری، گشودگی، 

 های مختلف وجود دارد.و در زمینه شود بزرگسالی شروع میکارآیی است. این الگو در اوایل 
ختالل عبارت است  این اختالل، از نظر کاری، از همه اختالل های شخصیت سالم ترند. این اختالل، سیر متغیر و غیر قابل پیش بینی دارد. خصیصه محوری این ا

افراد، محدود است  این  ناپذیری. حالت عاطفی  انعطاف  نه تخت. هر گاز کمال طلبی و  نه کند  باشد، اختالل  اه وسواس،  های فکری و عملی عود کننده در کار 

  -مطرح کرد. در این افراد، اختالالت افسردگی، به ویژه از نوع دیر آغاز، شایع است. بیماران مبتال به اختالل شخصیت وسواسی  Iجبری را باید در محور    -وسواسی
برخی بیماران اختالل  می دانند که بیمارند و لذا خودشان به جست و جوی درمان بر می آیند.  جبری بر خالف بیماران دچار سایر اختالالت شخصیت اغلب خود  

                                                                                               ذیانی هم ممکن است داشته باشند.ه
، جداسازی،  های دفاعی مورد استفاده آنها عبارت است از دلیل تراشیت گوناگون تایید نشده است. مکانیسمنظریه تثبیت مقعدی فروید )در دو سالگی( در مطالعا

جبری اکثر اوقات وضع زناشویی پایداری دارند و در کار خود نیز کفایت و    -ذهنی سازی، وارونه سازی، و ابطال. گرچه بیماران مبتال به اختالل شخصیت وسواسی
ن است در بزرگسالی به افرادی گشاده نظر و با مهارتهای بین فردی ندارند.برخی نوجوانان مبتال ممکان می دهند، اما دوستان زیادی ندارند.  شایستگی از خود نش

 ود. ل شمحبت تبدیل شوند.و در برهی افراد میتواند مقدمه اسکیزوفرنی باشد و چنددهه بعد که سالخوردگی ان را تشدید کرد به افسردگی اساسی تبدی



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

 

 همه گیر شناسی 
هاست و بیش از همه در فرزندان اول خانواده تشخیص داده  ردان شایعتر از زناین اختالل در م  درصد است.8تا  2جبری    -میزان شیوع اختالل شخصیت وسواسی

ل افراد مبتال بیشتر از جمعیت عمومی پیدا می  همچنین در بستگان تنی )بیولوژیک( و درجه اوافراد دچار این اختالل در مرحله مقعدی تثبیت شده اند.  می شود.  
 شود.  

 

 درمان 
این بیماران که از تحصیالت خیلی باالیی برخوردارند و  از بین تمام اختالالت شخصیت افراد این طیف خودشان میدانند بیمارند وبه جستو وجو درمان برمیایند.  

گر  تاردمانی نیز نتایج خوبی دارد. اایت گرانه را خیلی ارج می نهند. گروه درمانی و رفان غیر هد( و درمfree associationخیلی هم معاشرتی اند، تداعی آزاد )

 ( غالب شود، کلومی پرامین و داروهای سروتونرژیک نظیر فلوکستین ممکن است مفید واقع گردند.  OCDجبری ) -عالیم و نشانه های اختالل وسواسی 
 

 ( NOSاختالل شخصیت نامعین )
نامعین، شامل اختالل شخصیت پرخاشگراختالل شخ بیماری هم که خصایص  passive-aggressiveمنفعل )  -صیت  افسرده است.  ( و اختالل شخصیت 

 ود.  بیش از یک اختالل شخصیت را دارد، اما مالک های کامل هیچ اختالل شخصیتی را به طور کامل ندارد، باز می تواند در همین دسته گنجانده ش

 

 پرخاشگر منفعلاختالل شخصیت 
به حس بیماری دیگر تشخیص رسمی  نمیاید.  این  و  اب  تعلل  و کارشکنی،  تراشی  مانع  از  است  منفعل عبارت  پرخاشگر  اختالل شخصیت  به  فرد مبتال  مشخصه 

اند. دفاع آن به صورت: معطوف    ( نیز خواندهnegativisticمسامحه، لجبازی، و نا کارامدی به شکل پنهان. این اختالل را به نام اختالل شخصیت منفی کار )
 ست. هیچ اطالعی در مورد همه گیر شناسی این اختالل، در دست نیست، نه جنسی، نه خانوادگی، نه شیوع.  سازی خشم بر خود ا

نتیجه خوبی می گیرن برخوردار می شوند،  از روان درمانی حمایتی  به اختالل شخصیت پرخاشگر منفعل که  از بیماران مبتال  باید ژست های ان دسته  د. بالینگر 
اختالل شخصیت پرخاشگر منفعل را تظاهر پنهانی از خشم تلقی کند، نه نشانه ی فقدان ابژه، چنان که در اختالل افسردگی اساسی این  خودکشی بیمار مبتال به  

ر است تا  ( احتماال در تغییر رفتار بیمار مفید تconfrontationگونه است. درمانگر باید عواقب احتمالی رفتارهای بیمار را خاطر نشان سازد. این نوع مقابله )
نها  تشخیص افتراقی ان بین مرزی و نمایشی است اما رفتار انها کمتر از نمایشی و مرزیها پرزرق و برق و توام با پرخاشگری اشکار است.اکثر اتفسیری ولو صحیح.  

 . دارند.درمان انها معموال رواندرمانی حمایتی است تحریک پذیر،افسرده و مضطرب هستند و شکایت های جسمی فراوان

 

 اختالل شخصیت افسرده 
شخصیت مالیخولیایی )مالنکولیک( را روانپزشکان اروپایی اوایل قرن  مشخصه ان وجود صفات مادام العمر طیف افسردگی است.این اختالل یک طبقه جدید است. 

اختالل شخصیت افسرده معلوم نیست عوامل روانشناختی  ه گیر شناسانه ای هنوز در دست نیست. علت  بیستم نظیر ارنست کرچمر هم ذکر کرده بودند. داده هم
به زیستی  های  نظریه  در  مفرط.  گناه  احساس  گر،  مجازات  ایگوی  سوپر  وجود  پروری،  فرزند  غلط  های  روش  کودکی،  اوایل  های  فقدان  اختالل:  محور    این 

 دستگاه نورادرنرژیک و دستگاه سروتونرژیک، توجه شده است.   های آمینی یعنی د، و نیز دوتا از دستگاهتیرویی  -فوق کلیه -هیپوفیز -هیپوتاالموس
ز نوسآنهای تشخیص افتراقی این اختالل با اختالل افسرده خویی )دیس تایمی( است. اختالل دیس تایمی، اختاللی خلقی است که نوسان های خلقی آن بیش ا

نیز مزمن و مادام العمر است، منتها اختالل دیس تایمی به هر حال حمله ای است،  شخصیت افسرده است.  اختالل شخصیت افسرده  خلقی بیماران دچار اختالل  
  زوا دارند در مردان و زنان به یک اندازه دیده میشود.انها معموال تمایل به تنهایی و انهر زمانی می تواند روی دهد، و معموالً یک عامل استرس زای زمینه ساز دارد. 

 و خود را سرزنش میکنند همچنین افرادی مشکاف،با وجدان،مسولیت پذیر افراطی و کمال طلب هستند.عبوس،سلطه پذیر و بدبین هستند 
و شناخت    دهند، به دلیل حس واقعیت سنجی خوبشانرواندرمانی، درمان انتخابی اختالل شخصیت افسرده است. این بیماران به رواندرمانی بینش گرا جواب می  

 . باشد   درمانی هم میتواند برایشان مفید

 

 آزارگر )سادومازوخیستی(  -اختالل شخصیت آزار خواه
برای این اختالل، از رواندرمانی بینش گرا استفاده می شود. فروید معتقد بود  چنین تشخیصی به عنوان یک طبقه تشخیص رسمی ذکر نشده است.    DSM-5در  

رای رسیدن به ارگاسم را احساس اضطراب و احساس گناهی که در مورد رابطه جنسی دارد، مختل کرده است و او این احساسات را با  که توانایی فرد ازار خواه ب
 انی بینش گرا برای درمان انها مناسب است. دادن و مجازات خود تخفیف می دهد.رواندرمعذاب 



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

 

 

 اختالل شخصیت آزارگر )سادیستی( 
برای تشخیص، الزم نیست انگیزه، فقط میل جنسی باشد، که در این صورت تشخیص کژکاری جنسی از منظور نشده است.  DSM-5اختالل شخصیت ازارگر در  

تار ستمگرانه، تحقیر امیز و پرخاشگرانه با دیگران به صورت الگویی نافذ و فراگیر وجود دارد که از نوع سادیسم مطرح می شود. در افراد مبتال به این اختالل: رف
 جوانی شروع می شود.               اوایل

وادار به دزدی ستم یا خشونت جسمی معموالً برای ایجاد درد در دیگران به کار برده می شود، نه برای رسیدن به مقصود دیگر)مثل کتک زدن کسی برای آنکه  
 هین قرار دهند.  شود(. افراد مبتال به این اختالل دوست دارند افراد را جلوی چشم دیگران مورد تحقیر یا تو

 

 مزاج 
صفات مزاجی بهش شرح زیر است که تمام  4مزاج سوگیری های بدنی در تنظیم پاسخ های رفتاری شرطی به محرکهای جسمانی فیزیکی تجویزی اطالق میشود.

تاثیر گذاشته و ویژگی های یادگیری اولیه را  تفاوت های فردی در مزاج و هیجان های پایه بر پردازش اطالعات حسی انها در یک فردهم میتواند وجود داشته باشد.
هیجانی و عادات قابل مشاهده به خصوص شرطی سازی تداعی پاسخ رفتاری ناخوداگاه را شکل میدهند.زیر بنای فراگیری صفات رفتاری خودکار دارای پایه های  

چندا ابتدا  در  که  مزاجی   های  است.تفاوت  ثابت  زندگی  طول  در  که  است  زندگی  ائیل  تثبیت  در  زندگی  سوم  و  دوم  سال  طول  در  معموال  نیستند  باثبات  ن 
 میشوند.صفات مزاجی شبیه هوش متبلور هستند. 

 

 صفات منشی زیستی 

عبارت است از یک گرایش و سوگیری ارثی در مهار رفتار در پاسخ به عالیم و هشدارهای مربوط به مجازات و    (harm avoidanceاجتناب از آسیب ) 

نی  هرات اجتناب زیاد از اسیب عبارت است از ترس از عدم قطعیت، مهار اجتماعی، کمرویی و خجالت در مقابل غریبه ها، خسته شدن سریع، و نگرا عدم پاداش. تظا
سبب مهارزدایی  ینی مشکالت. بنزودیازپین ها از طریق مهار گابارژیک نورون های سروتونرژیکی که از هسته های رافه پشتی منشا می گیرند،  بدبینانه در پیش ب

( پوزیترون  صدور  با  نگاری  برش  شوند.  می  امPETاجتناب  ویژه  به  قدامی،  لیمبیک  پارا  مدار  در  فعالیت  افزایش  با  اسیب،  از  اجتناب  که  داد  نشان  و  (  یگدال 
ر پالسما نیز با پایین بودن میزان اجتناب از اسیب  اینسوالی راست، قشر اوربیتو فرونتال راست، و قشر پره فرونتال میانی چپ، ارتباط دارد. باال بودن غلظت گابا د
بنزودیازپین ها از طریق مهار گابارژیک می دهند.    مرتبط است. افرادی که داروهای سروتونینی دریافت می کنند میزان کمتری از رفتار اجتناب از اسیب را نشان

 مهارزایی میشوند.نورون های سروتونرژیکی که از هسته های رافه پشتی منشا میگیرند سبب 

روی   تنوع طلبی بازتاب، نوعی سوگیری ارثی در شروع یا فعال سازی روی اوری فرد در پاسخ به چیزهای تازه و بدیع،(: novelty seekingتنوع طلبی )

، ولخرج، و نا منظم هستند. افرادی که تنوع  اوردن به پاداش و پرهیز از تنبیه است.  افرادی که تنوع طلبی زیادی دارند، اتشی مزاج، کنجکاو، بی حوصله، تکانشی
تند.  استطاله های دوپامینرژیک نقش بسیار طلبی آنها کم است، سرد مزاج، غیر کنجکاو، خویشتن دار، فکور، مقتصد، تودار، قادر به تحمل یکنواختی، و منظم هس

نه های پیش سیناپسی است، و بنابراین به تحریک مکرر جهت حفظ سطح مطلوب  مهمی در تنوع طلبی دارند. تنوع طلبی مستلزم افزایش بازجذب دوپامین در پایا
 تحریکات دوپامینرژیک پس سیناپسی احتیاج دارد. 

وابستگی به پاداش به معنای حفظ و ادامه رفتار در پاسخ به عالیم پاداش اجتماعی است. افرادی که  (: reward dependenceوابستگی به پاداش )

پاداش دارند، خوش قلب، حساس، وابسته به جمع، و معاشرتی هستند.  افرادی که وابستگی آنها به پاداش کم است، واقع بین، سرد، اهل عمل،    وابستگی زیادی به
غیرح اجتماع  به  تفاوتنسبت  بی  تنهایی  به  نسبت  و  دودل هستند  و  استطالهساس  که  سرولئواند. تصور می شود  لوکوس  از  شده  خارج  نورادرنرژیک  و  های  س 

موس زایش فعالیت تاالاستطاله های سروتونرژیک رافه میانی بر این قبیل شرایط مربوط به پاداش تاثیر داشته باشند.  باال بودن میزان وابستگی به پاداش با اف

 .                                                                                                             ( در افرادی که وابستگی زیادی به پاداش دارند، کم استMHPGهیدروکسی فنیل گلیکول ) -4 -متوکسی -3مرتبط است. غلظت 

است از حفظ و ادامه رفتار با وجود ناکامی، خستگی، و تقویت متناوب. افرادی که پشتکار زیادی دارند، سخت کوش،  (: پشتکار عبارت persistence)پشتکار 

و   به صوشکیبا  را  و خستگی  ناکامی  و  دهند  انجام  نظر  مورد  پاداش  به  رسیدن  برای  را  تالششان  حداکثر  دارند  که دوست  پروازی هستند  بلند  و  رت  جاه طلب 
را قبول می کنند.   نگرند. افرادی که پشتکار کمی دارند، تنبل، غیر فعال، بی ثبات، و نا متعادل هستند. و به هنگام ناکامی، به اسانی شکستچالشهایی شخصی می 

گلوتامات است. مواد  م  مطالعات اخیر در جوندگان، نشان دهنده ی ارتباط میان یکپارچگی و سالمت، اثر از میان برنده تقویت نسبی اتصاالت هیپوکامپی و متابولیس
 محرک روان می توانند سبب تقویت پشتکار شوند.  
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 برای اختالالت شخصیت    DSM-5مدل جایگزین 
در اینجا در بخش سوم ارائه شده است. منظور کردن    DSM-5وارد شده و مدل جایگزین برای    DSM-5د کنونی به اختالالت شخصیت در بخش دوم  رویکر

امنای    DSM-5هر دو مدل در   بالینی کنونی است، که در عین  APAبیانگر تصمیم هیأت  با کاربست  تداوم  تازهبرای حفظ کردن  را معرفی  حال رویکرد  ای 
های اختالل شخصیت  ای که مالکت است. برای مثال، بیمار نمونه های متعدد رویکرد کنونی به اختالالت شخصیکند که هدف آن پرداختن به نقطه ضعفمی

می برآورده  اغلب  را  مالکخاص  میکند،  برآورده  نیز  را  دیگر  شخصیت  اختالالت  دیگر  های  نامشخص  یا  مشخص  شخصیت  اختالل  همچنین،  اغلب  سازد. 
این نظر که بیماران الگوهای   از  نیست(،  اغلب آموزنده  )اما  را آشکار نمی نشانهتشخیص درستی است  با فقط یک و فقط یک اختالل شخصیت  هایی  سازند که 

 مطابقت داشته باشند. 
جایگزین   مدل  می  DSM-5در  دنبال  به  شخصکه  صفات  و  شخصیت  عملکرد  در  اختالالتی  با  شخصیت  اختالالت  شدهآید،  مشخص  بیمارگون  اند.  یت 

دوریتشخیص اختالالت شخصیت ضداجتماعی،  از  عبارتند  آیند،  به دست  مدل  این  از  است  که ممکن  اختالل شخصیت مشخص  مرزی، خودشیفته،  های  جو، 
تواند  ت که در صورتی می ( را نیز منظور کرده اسPD-TS)  مشخص  صفت   –ین رویکرد همچنین تشخیص اختالل شخصیت  جبری و اسکیزوتایپی. ا  -وسواسی

 ها برای اختالل خاص برآورده نشده باشند. داده شود که اختالل شخصیت به صورت موجود در نظر گرفته شده باشد، اما مالک

 

 های کلی برای اختالل شخصیت  مالک
 شخصیت اختالل شخصیت عبارتند از: های ویژگی

Aفردی(. ان. اختالل متوسط یا بیشتر در عملکرد شخصیت )خود/ می 
B .یک یا تعداد بیشتری صفت شخصیت بیمارگون . 
Cد. های شخصی و اجتماعی فراگیر هستنناپذیر در دامنه وسیعی از موقعیت . اختالالت در عملکرد شخصیت و جلوه صفت شخصیت فرد نسبتا انعطاف 
Dتوان حداقل تا نوجوانی یا اوایل  که شروع آنها را می طوریند، به . اختالالت در عملکرد شخصیت و جلوه صفت شخصیت فرد در طول زمان نسبتا پایدار هست

 بزرگسالی دنبال کرد. 
E شوند. . اختالالت در عملکرد شخصیت و جلوه صفت شخصیت فرد با اختالل روانی دیگر بهتر توجیه می 
F .واد یا بیماری جسمانی دیگر نیستند )مثل آسیب سر شدید(. اختالالت در عملکرد شخصیت و جلوه صفت شخصیت فرد صرفا ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی م 
Gاجتماعی محیط  یا  رشد  مرحله  برای  که  به صورتی  فرد  جلوه صفت شخصیت  و  عملکرد شخصیت  در  اختالالت    رک د  بهتر  باشند  طبیعی  فرد،  فرهنگی  -. 

 شوند. مین
 کننده نیاز دارد: تشخیص اختالل شخصیت به دو تعیین

ضروری است. اختالالت    B( ارزیابی صفات شخصیت بیمارگون که برای مالک  2الزم است و )  Aتالل در عملکرد شخصیت که برای مالک  ( ارزیابی سطح اخ1)
(؛ در طول زمان  Cهای شخصی و اجتماعی فراگیر هستند )مالک  ناپذیر و در دامنه وسیعی از موقعیت در عملکرد شخصیت و جلوه صفت شخصیت نسبتا انعطاف 

شوند  (؛ با اختالل روانی دیگر بهتر توجیه نمی Dک  توان تا حداقل نوجوانی یا اوایل بزرگسالی دنبال کرد )مالکه شروع آنها را مییدار هستند، به طورینسبتا پا
  باشند،   طبیعی  فرد  فرهنگی  -که برای مرحله رشد یا محیط اجتماعی(؛ و به صورتی F(؛ ناشی از تأثیرات مواد یا بیماری جسمانی دیگر نیستند )مالک  E)مالک  

های کلی را بنا بر  ، این مالکPD-TSاند، به عالوه  شده  ها شرح دادهمالک(. تمام اختالالت بخش سوم که به وسیله مجموعه  G  مالک)  شوندنمی  درک  بهتر
 کنند. تعریف، برآورده می 

 

 : سطح عملکرد شخصیت Aمالک 
و عملکرد میان آاختالالت در خود  اساس  را تشکیل می سیب فردی،  ارزیابی میروانی شخصیت  پیوستار  این مدل تشخیصی جایگزین، در یک  و در  شوند.  دهند 

شامل می  را  خودفرمانی  و  هویت  خود،  میان عملکرد  عملکرد  دربرمی شود؛  را  و صمیمیت  )به جدول  فردی، همدلی  مقی  1گیرد  کنید(.  عملکرد  مراجعه  اس سطح 
این عناصر ب از  از هریک  استفاده میشخصیت  تا  رای متمایز کردن پنج سطح اختالل  انطباقی؛ سطح صفر(  از اختالل کم یا هیچ )یعنی، عملکرد سالم،  کند که 

 ( گسترش دارد. 4( و اختالل خیلی شدید )سطح 3(، اختالل شدید )سطح  2(، اختالل متوسط )سطح 1مقداری اختالل )سطح 
کند که آیا فرد بیش از یک اختالل شخصیت یا یکی از  بینی می کند، و شدت اختالل پیش بینی می را پیش   اختالل در عملکرد شخصیت، وجود اختالل شخصیت

هد تجربی  اختالالت شخصیت شدیدتر را دارد. برای تشخیص اختالل شخصیت، سطح متوسط اختالل در عملکرد شخصیت الزم است؛ این آستانه براساس شوا
 رساند. ط اختالل، توانایی متخصصان بالینی را در مشخص کردن دقیق و کارآمد آسیب اختالل شخصیت، به حداکثر میبر اینکه سطح متوس استوار است مبنی 
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 عناصر عملکرد شخصیت 

 خود:

ای م کردن دامنهنفس و دقت ارزیابی خود؛ قابلیت و توانایی تنظینظیر، با مرزهای روشن بین خود و دیگران؛ ثبات عزت  تجربه خویشتن به صورتی بی . هویت:  1

 از تجربه هیجانی. 

گرای رفتار؛ توانایی باروری  های زندگی؛ استفاده از معیارهای درونی مفید و اجتماعمدت و هدفهای کوتاهدار هدف دنبال کردن منسجم و معنی  . خودفرمانی:2

 خود اندیشیده.

 فردی: میان

 خویشتن بر دیگران. های متفاوت؛ درک کردن تأثیرات رفتار ردن دیدگاههای دیگران؛ تحمل کدرک کردن تجربیات و انگیزش  . همدلی:1

 شود.فردی منعکس می عمق و مدت ارتباط با دیگران؛ میل و توانایی برای نزدیکی؛ احترام متقابل که در رفتار میان. صمیمیت: 2

 

 : صفات شخصیت بیمارگون Bمالک 
 اند:  فتهصفات شخصیت بیمارگون در پنج زمینه کلی سازمان یا

جدایی، دشمنی،   منفی،  عاطفی  روان ریبازداحالت  و  کلی،  .  خوییپریشزدایی،  زمینه صفت  پنج  این  بازبینی    25در  از  آغاز  در  که  دارد  وجود  جنبه صفت خاص 
برای اختالالت    Bهای  دند. مالک های افرادی که جویای خدمات سالمت روانی بودند، به وجود آمهای صفت موجود و بعدا از طریق پژوهش مکرر با نمونه مدل

زیرمجموعه مشخص،  برم  25های  شخصیت  را  صفت  بازبینیجنبه  دادهبنای  و  فراتحلیلی  تشخیصهای  با  صفات  این  روابط  درباره  تجربی  اختالل های  های 
 شوند. ، شامل میDSM-IVشخصیت 

 

 و ثبات   ی: فراگیرDو  Cهای مالک
که شخصیت به صورت  های شخصی و اجتماعی نسبتا فراگیر هستند، طوریای از موقعیتیت بیمارگون در دامنهاختالالت در عملکرد شخصیت و صفات شخص

های بیمارگون ت یالگوی درک کردن، ارتباط برقرار کردن با و فکر کردن به محیط و خویشتن تعریف شده است. واژه نسبتا بیانگر این واقعیت است که تمام شخص
را نشان می ید، درجه به جز موارد بسیار شد از سازگاری  انعطاف ای  الگو در اختالالت شخصیت، ناسازگارانه و نسبتا  این  به ناتوانی دهند.  هایی در ناپذیر است، که 

وجود شواهدی که نشان   یا رفتار خود را اصالح کنند، حتی با  توانند فکرشود، به طوری که افراد نمی های مهم دیگر منجر می های اجتماعی، شغلی یا فعالیتفعالیت
فتار کردن یا احساس  ر  برای  هاآمادگی  –دهند روش آنها موثر نیست. این اختالالت در عملکرد و صفات شخصیت نسبتا با ثبات نیز هستند. صفات شخصیت  می

  از   شخصیت   عملکرد  در   اختالالت.  بکنند  نیز   تغییر   توانند می   شخصیت  صفات  اما  هستند،  رترپایدا  هاآمادگی  این   بیمارگون  هایجلوه  از   –های خاص  کردن به شیوه 
 . هستند ترباثبات هانشانه 

 

 : توجیهات جایگزین برای آسیب شخصیت )تشخیص افتراقی( Gو  E ،Fهای مالک
ی دیگر، یا مرحله طبیعی رشد  رسد اختالل شخصیت باشد، ممکن است با اختالل روانی دیگر، تأثیرات مواد یا بیماری جسمانها، آنچه به نظر می در برخی موقعیت

اشد، تشخیص اختالل شخصیت  ب  داشته   وجود   دیگر  روانی   اختالل  که   صورتی  در.  شود  توجیه   بهتر  فرد،   فرهنگی   –)مثل نوجوانی، اواخر عمر( یا محیط اجتماعی  
های اختالل شخصیت اسکیزوتایپی  د )مثال اگر ویژگیهای اختالل شخصیت، آشکارا تجلی اختالل روانی دیگر باشنشود و این در صورتی است که جلوهداده نمی

د اختالل روانی دیگر، مثل اختالل افسردگی اساسی،  توان در صورت وجوفقط در زمینه اسکیزوفرنی وجود داشته باشند(. از سوی دیگر، اختالالت شخصیت را می
همزمانی اختالالت شخصیت ارزیابی شوند، زیرا اختالالت شخصیت اغلب بر روند    به درستی تشخیص داد و بیماران مبتال به اختالالت روانی دیگر باید از نظر

ای جهت آسیب روانی  د شخصیت و صفات شخصیت بیمارگون برای تأمین کردن زمینهگذارند. بنابراین، همیشه ارزیابی کردن عملکراختالل روانی دیگر تأثیر می
 دیگر، مناسب است.  

 

 اختالالت شخصیت مشخص  
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سو دوریم، مالک بخش  اختالالت شخصیت ضداجتماعی،  برای  تشخیصی  وسواسی  های  مرزی، خودشیفته،    هر .  شودمی   شامل   را   اسکیزوتایپی   و   جبری  –جو، 
 ( تعریف شده است: B( و صفات شخصیت بیمارگون )مالک Aختالالت معمول در عملکرد شخصیت )مالک ا با شخصیت اختالل

ندادن خودمحور و بی اختالل شخصیت ضداهای معمول  ویژگی • از رفتار قانونمند و اخالقی، و اهمیت  ناتوانی در پیروی کردن  از  عاطفه به  جتماعی عبارتند 
 .جوییتی، فریبکاری و / یا مخاطرهمسئولیدیگران، همراه با تقلب، بی 

کفایتی، عرضگی و بی فردی در ارتباط با احساسات بی یان زداری در روابط مهای اجتماعی و باجو عبارتند از موقعیت های معمول اختالل شخصیت دوریویژگی •
 اضطرابی به ارزیابی منفی و طرد، و ترس از تمسخر یا شرمندگی. دلمشغولی

بی ویژگی • از  عبارتند  مرزی  شخصیت  اختالل  معمول  هدف های  خودانگاره،  میانثباتی  روابط  شخصی،  تکانشگهای  با  همراه  عواطف،  و  ری،  فردی، 
 و / یا خصومت.جویی مخاطره

عزت ویژگی • از  عبارتند  خودشیفته  اختالل شخصیت  معمول  آسیبهای  و  متغیر  و  نفس  تأییدخواهی،  و  توجه  طریق  از  تنظیم  برای  اقداماتی  با  همراه  پذیر، 
 منشی آشکار یا ناآشکار. بزرگ

وسواسی  ویژگی • شخصیت  اختالل  معمول    قاطع،   گراییکمال  با  همراه  صمیمی،  روابط   کردن   فظ ح  و   کردن   برقرار  در  مشکالتی   از   عبارتند   جبری  –های 
 .محدود هیجانی ابراز و ناپذیریانعطاف 

ه با  های معمول اختالل شخصیت اسکیزوتایپی عبارتند از اختالالت در توانایی برای روابط اجتماعی و صمیمی، غرابت در شناخت، ادراک و رفتار کویژگی •
 ظن و ابراز هیجانی محدود همراه هستند.امنسجم ارتباط دارند و با سوء های شخصی نشده و هدف تحریف خودانگاره 

های کلی  مالک  Gتا    Cهای  آیند. تمام اختالالت شخصیت، مالکدر ادامه می   PD-TSبرای این شش اختالل شخصیت مشخص و برای    Bو    Aهای  مالک
 ند. کنبرای اختالل شخصیت را نیز برآورده می

 

 ی  اختالل شخصیت ضداجتماع
عاطفه به دیگران،  های معمول اختالل شخصیت ضداجتماعی عبارتند از ناتوانی در پیروی کردن از رفتار قانونمند و اخالقی و اهمیت ندادن خودمحور و بی ویژگی

به صورتی که در زیر شرح داده   خودفرمانی، همدلی، و/ یا صمیمیت،جویی. مشکالت مخصوص در هویت،  مسئولیتی، فریبکاری، و/ یا مخاطرههمراه با تقلب، بی 
 زدایی، آشکار هستند.های دشمنی و بازداریشده، همراه با صفات ناسازگارانه مشخص در زمینه 

 

 های تشخیصی پیشنهاد شده مالک
A شود: از چهار زمینه زیر آشکار می . اختالل متوسط یا بیشتر در عملکرد شخصیت که با مشکالت مخصوص در دو یا تعداد بیشتری 
 شود. نفس از نفع، قدرت، یا لذت شخصی حاصل میهویت: خودمحوری؛ عزت  -1
گرایانه، همراه با ناتوانی در پیروی کردن از رفتار اخالقی قانونمند یا از خودفرمانی: تعیین کردن هدف برمبنای ارضای شخصی؛ فقدان معیارهای درونی اجتماع  -2

 هنجاری.  لحاظ فرهنگ
 پشیمانی بعد از صدمه زدن به دیگری یا بدرفتاری با او. به احساسات، نیازها، یا رنج کشیدن دیگران؛ عدم . همدلی: اهمیت ندادن  3
ز جمله به وسیله فریب  کشی وسیله اصلی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران است، اکه بهرهطوری   . صمیمیت: ناتوانی برای روابطی که متقابال صمیمانه باشد، به 4

 گری یا ارعاب برای کنترل کردن دیگران. مال زور؛ استفاده از سلطهدادن یا اع
B :شش یا تعداد بیشتری از هفت صفت شخصیت بیمارگون زیر . 
شیرینی برای  زبانی، یا خود استفاده از اغوا، جذابیت، چرب ای از دشمنی(: استفاده مکرر از حقه برای تأثیرگذاشتن بر دیگران یا کنترل کردن آنها؛  . فریبکاری )جنبه 1

 دستیابی به هدف خویش. 
ای از دشمنی(: اهمیت ندادن به احساسات یا مشکالت دیگران؛ احساس گناه یا پشیمانی نکردن در مورد تأثیرات منفی یا مضر اعمال خویش عاطفگی )جنبه . بی 2

 بر دیگران؛ پرخاشگری؛ سادیسم.
 ط معرفی کردن خود؛ شاخ و برگ دادن یا جعل کردن هنگام نقل کردن رویدادها. ای از دشمنی(: ریاکاری و کالهبرداری؛ غلنبه . تقلب )ج3
 توز.های جزئی؛ رفتار زشت، زننده یا کینهها یا اهانتاعتناییپذیری در پاسخ به بی ای از دشمنی(: احساسات خشم مداوم یا مکرر؛ خشم یا تحریک. خصومت )جنبه4
رسان به خود، به صورت غیرضروری و بدون توجه به  آمیز، و بالقوه صدمه های خطرناک، مخاطرهدایی(: انجام دادن فعالیتزای از بازداریجویی )جنبه. مخاطره 5

 های خویش و انکار واقعیت خطر شخصی. فکر برای مقابله کردن با کسالت؛ اهمیت ندادن به محدودیتهای بیعواقب؛ آمادگی برای کسالت و شروع کردن فعالیت
تکانش6 بازداریگری )جنبه.  از  به محرک ای  آنی در پاسخ  به صورت  نظر گرفتن  زدایی(: عمل کردن  یا در  برنامه  بدون  آنی  به صورت  های فوری؛ عمل کردن 

 ها.پیامدها؛ مشکل برقرار کردن و دنبال کردن برنامه 
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 .ها وعده  و  تعهدات از نکردن  پیروی دیگر؛ تعهدات و مالی تعهدات یا تالتزاما – نپذیرفتن یا –توجهی به دایی(: بی زای از بازداریمسئولیتی )جنبه. بی 7

 ساله است.   18فرد حداقل  توجه: ❖

 

 

 :انواع فرعی
 های سایکوپاتی. همراه با ویژگی

 

 :هاشاخص 
شود که امکان دارد باک مشخص میبیفردی  سایکوپاتی )یا سایکوپاتی »اصلی«( نامیده شده که با فقدان اضطراب یا ترس و با سبک میان  همراهنوع مجزایی،   

)زمینه جدایی(    گیرینارهرفتارهای ناسازگارانه را بپوشانند )مثل کالهبرداری(. این نوع سایکوپاتیک، با سطوح پایین حالت اضطرابی )زمینه حالت عاطفی منفی( و ک
گری( سایکوپاتی، در حالی توان اجتماعی )جسارت/ سلطه گیری کم بر مؤلفهخواهی زیاد و کنارهشود. توجه خواهی )زمینه دشمنی( مشخص میو سطوح باالی توجه

 پذیری( داللت دارد.که حالت اضطرابی پایین بر مولفه ایمنی در برابر استرس )ثبات هیجانی/ انعطاف
یگر شخصیت استفاده کرد که ممکن است در  های دتوان برای ثبت کردن ویژگی های صفت و عملکرد شخصیت می های سایکوپاتیک، از شاخصبر ویژگی عالوه  

های مالک  اختالل شخصیت ضداجتماعی وجود داشته باشند، اما برای این تشخیص ضروری نیستند. برای مثال، صفات حالت عاطفی منفی )مثل حالت اضطرابی(،
توانند مشخص شوند. به عالوه، گرچه اختالل  ناسب باشد می که ممراجعه کنید(، اما در صورتی   Bتشخیصی برای اختالل شخصیت ضداجتماعی نیستند )به مالک  

توان مشخص  ی (، اما سطح عملکرد شخصیت را نیز مAمتوسط یا بیشتر در عملکرد شخصیت برای تشخیص اختالل شخصیت ضداجتماعی ضروری است )مالک  
 کرد.

 

 جو  اختالل شخصیت دوری
دوریویژگی شخصیت  اختالل  معمول  دهای  از  عبارتند  موقعیتجو  از  میان وری  روابط  در  بازداری  و  اجتماعی  بی های  احساسات  با  ارتباط  در  و  فردی  عرضگی 

از تمسخر یا شرمندگی. مشبی  ارزیابی منفی و طرد، و ترس  به  کفایتی، دلمشغولی اضطرابی به  کالت مخصوص در هویت، خودفرمانی، همدلی، و/ یا صمیمیت 
 های حالت عاطفی منفی و جدایی، آشکار هستند. با صفات ناسازگارانه مشخص در زمینه صورتی که در زیر شرح داده شده، همراه

 های تشخیصی پیشنهادشده  مالک
Aشود: ر دو یا تعداد بیشتری از چهار زمینه زیر آشکار می . اختالل متوسط یا بیشتر در عملکرد شخصیت، که با مشکالت مخصوص د 
 عرضه، از لحاظ شخصی ناخوشایند، یا حقیر؛ احساسات بیش از حد شرم. ابی شخصی به صورت از لحاظ اجتماعی بی . هویت: عزت نفس پایین مرتبط با ارزی1
دنبال2 اکراه در  با  ارتباط  در  رفتار  برای  نامعقول  معیارهای  فعالیت  ها، مخاطرهکردن هدف  . خودفرمانی:  به  پرداختن  یا  ارتباط  کردن شخصی،  هایی که مستلزم 

 .اجتماعی هستند
 های دیگران به صورت منفی. شده از دیدگاهمشغولی به، و حساسیت نسبت به انتقاد یا طرد، در ارتباط با برداشت تحریف . همدلی: دل3
مسخره اینکه اطمینان حاصل شده باشد که عزیز است؛ کاهش اشتراک در روابط صمیمی به علت ترس از شرمنده یا میلی در آمیختن با مردم مگر . صمیمیت: بی4

 شدن. 
B( حالت اضطرابی باشد: 1. سه یا تعداد بیشتری از چهار صفت شخصیت بیمارگون، که یکی از آنها باید ) 
های اجتماعی؛ نگرانی در مورد  الت عصبانی، تنیدگی، یا وحشت، اغلب در واکنش به موقعیت ای از حالت عاطفی منفی(: احساسات شدید ح. حالت اضطرابی )جنبه1

 ی تجربیات ناخوشایند گذشته و امکانات منفی آینده؛ احساس ترس، دلشوره، یا تهدید در اثر بالتکلیفی؛ ترس از شرمندگی. تأثیرات منف
 اجتماعی، شروع نکردن تماس اجتماعی.  جتماعی؛ اجتناب از روابط و فعالیتهای اای از جدایی(: سکوت در موقعیت گیری )جنبه. کناره2
ای از جدایی(: فقدان لذت بردن از تجربیات زندگی، درگیر شدن در این تجربیات، یا انرژی برای آنها؛ کمبودهایی در توانایی احساس  . فقدان احساس لذت )جنبه 3

 لذت بردن از چیزها یا عالقه داشتن به آنها.
 دی، و روابط جنسی صمیمانه.فریانهای مای از جدایی(: اجتناب از روابط صمیمی یا رمانتیک، دلبستگی. اجتناب از صمیمیت )جنبه4

 

 هاشاخص 
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های صفت اند، یافت شده است. شاخصجو تشخیص داده شدهمالحظه در نوع صفات شخصیت دیگر در افرادی که مبتال به اختالل شخصیت دوریناهمگنی قابل 
دوری  اختالل شخصیت  در  است  ممکن  عملکرد شخصیت  سطح  دو  مثال، صفات  برای  باشند.  داشته  وجود  افسردجو  حالت  )مثل  منفی  عاطفی  حالت  گی،  یگر 

مراجعه کنید(، ولی در    Bجو نیستند )به مالک  دوری  های تشخیصی برای اختالل شخصیت ظن، خصومت( مالک پذیری، سوء احساس ناامنی در مورد جدایی، سلطه 
جو دوری  شخصیت  ر در عملکرد شخصیت برای تشخیص اختاللتوانند مشخص شوند. عالوه بر این، گرچه اختالل متوسط یا بیشتصورتی که مناسب باشد می 

 توان مشخص کرد. (، اما سطح عملکرد شخصیت را نیز می Aضروری است )مالک 

 

 اختالل شخصیت مرزی  
جویی و/ شگری، مخاطرهفردی، و عواطف، همراه با تکانهای شخصی، روابط میان ثباتی خودانگاره، هدفهای معمول اختالل شخصیت مرزی عبارتند از بی ویژگی

ناسازگ با صفات  به صورتی که در زیر شرح داده شده، همراه  ارانه مشخص در  یا خصومت. مشکالت مخصوص در هویت، خودفرمانی، همدلی، و/ یا صمیمیت، 
 زمینه حالت 

 زدایی، آشکار هستند. عاطفی منفی، و همچنین دشمنی و/یا بازداری

 

 های تشخیصی پیشنهادشده  مالک
A . شود. اختالل متوسط یا بیشتر در عملکرد شخصیت که با مشکالت مخصوص در دو یا تعداد بیشتری از چار زمینه زیر آشکار می 
 ثبات است، اغلب با انتقاد از خود بیش از حد ارتباط دارد؛ احساسات یفته یا بی طور محسوسی تحلیل رفته، به طور نامناسبی پرورش ای که به  . هویت: خودانگاره1

 ای تحت شرایط استرس.  های تجزیهمزمن پوچی؛ حالت
 های شغلی. ها، یا برنامه ها، آرزوها، ارزش ثباتی در هدف . خودفرمانی: بی 2
یا    دیده در تشخیص دادن احساسات و نیازهای دیگران در ارتباط با حساسیت زیاد میان فردی )یعنی، آمادگی برای احساس کردن تحقیر طمه . همدلی: توانایی ل3

 ها منحرف شده است. پذیریهای منفی یا آسیبتوهین(؛ برداشت گزینشی دیگران که به سمت ویژگی 
اعتمادی، نیازمندی و دلمشغولی اضطرابی به ترک واقعی یا خیالی؛ روابط نزدیک اغلب به صورت  ه با بی ثبات، و متعارض ک. صمیمیت: روابط نزدیک شدید، بی 4

 شود.جا میگیری جابهشود و بین آمیختگی زیاد و کنارهدن و کوچک شمردن در نظر گرفته می های افراطی آرمانی کرحالت
B ( خصومت باشد.7جویی، یا )( مخاطره6( تکانشگری، )5بیمارگون زیر، که حداقل یکی از آنها باید ). چهار یا تعداد بیشتری از هفت صفت شخصیت 
شوند، شدید و/ یا ثبات و تغییرات خلقی مکرر؛ هیجاناتی که به راحتی برانگیخته می فی منفی(: تجربیات هیجانی بی ای از حالت عاط. تغییرپذیری هیجانی )جنبه1

 و شرایط هستند. تناسب به رویدادهابی 
فردی، نگرانی در میان  هایای از حالت عاطفی منفی(: احساسات شدید حالت عصبانی، تنیدگی، یا وحشت، اغلب در واکنش به استرس . حالت اضطرابی )جنبه2

تکه شدن یا از دست دادن  کلیفی؛ ترس از تکه مورد تأثیرات منفی تجربیات ناخوشایند گذشته و امکانات منفی آینده؛ احساس ترس، دلشوره، یا تهدید در اثر بالت
 کنترل. 

  فقدان   و  مفرط  وابستگی  از  ترس  با  ارتباط  در  مهم،  افراد  –  از  شدن  اجد  یا  /و  –ای از حالت عاطفی منفی(: ترس از طرد شدن توسط  . ناامنی در اثر جدایی )جنبه3
 .استقالل کامل

ها؛ بدبینی در مورد آینده؛ گونه خلقساسات مکرر دلتنگ، بدبخت و/یا ناامید بودن. مشکل بهبود یافتن از اینای از حالت عاطفی منفی(: اح. حالت افسردگی )جنبه4
 گرا. امناسب؛ افکار خودکشی و رفتار خودکشیشرم فراگیر؛ احساسات ارزشمندی ن

تکانشگری )جنبه5 بازداری.  از  به  ای  آنی عمل کردن در پاسخ  به صورت  نظر گرفتن  محرک زدایی(:  یا در  برنامه  بدون  آنی  به صورت  های فوری؛ عمل کردن 
 خود تحت استرس هیجانی.  ها؛ حس فوریت و رفتار صدمه زدن بهپیامدها؛ مشکل برقرار کردن یا دنبال کردن برنامه 

رسان به خود، به صورت غیرضروری و بدون توجه به  لقوه آسیب آمیز، و باهای خطرناک، مخاطرهزدایی(: پرداختن به فعالیتای از بازداریجویی )جنبه. مخاطره6
 های خویش و انکار واقعیت خطر شخصی.پیامدها؛ اهمیت ندادن به محدودیت 

 های جزئی.پذیری در پاسخ به تحقیر یا توهینشمنی(: احساسات خشم مداوم یا مکرر؛ خشم یا تحریکای از د. خصومت )جنبه7
 

های شخصیت دیگر استفاده کرد که ممکن است در اختالل شخصیت مرزی توان برای ثبت کردن ویژگی ملکرد شخصیت می از صفت و سطح ع  ها.شاخص 

تشخیص ضروری   این  برای  اما  باشند؛  داشته  روان وجود  مثال، صفات  برای  بی پریشنیستند.  )مثل  ادراکی( مالکخویی  و  شناختی  برای  نظمی  تشخیصی  های 
توانند مشخص شوند. عالوه بر این، گرچه اختالل متوسط یا بیشتر مراجعه کنید(، ولی در صورتی که مناسب باشد می   Bد )به مالک  اختالل شخصیت مرزی نیستن

 توان مشخص کرد.  (، اما سطح عملکرد شخصیت را نیز می Aاختالل شخصیت مرزی الزم است )مالک در عملکرد شخصیت برای تشخیص 
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 اختالل شخصیت خودشیفته  
منشی خواهی، و بزرگپذیر، همراه با اقداماتی برای تنظیم از طریق توجه و تأیید های معمول اختالل شخصیت خودشیفته عبارتند از عزت نفس متغیر و آسیب ویژگی

فات ناسازگارانه مشخص در کار یا ناآشکار. مشکالت مخصوص در هویت، خودفرمانی، همدلی، و / یا صمیمیت، به صورتی که در زیرشرح داده شده، همراه با صآش
 زمینه دشمنی، آشکار هستند.

 

 

 های تشخیصی پیشنهاد شده  مالک
Aشود: دو یا تعداد بیشتری از چهار زمینه زیر آشکار می  . اختالل متوسط یا بیشتر در عملکرد شخصیت که با مشکالت مخصوص در 
شده، یا نوسان کردن  شده یا کوچکآمیز خود به صورت بزرگ نفس؛ ارزیابی اغراق . هویت: مراجعه بیش از حد به دیگران برای تنظیم استقالل شخصی و عزت1

 نفس است. بین دو حد افراط؛ تنظیم هیجانی، انعکاسی از نوسانات در عزت 
براساس   ان؛ معیارهای شخصی به طور نامعقولی باال هستند تا خود به صورت استثنایی، یا خیلی پایین. خودفرمانی: تعیین کردن هدف برمبنای جلب تأیید دیگر2

 های خودش آگاه نیست.احساس سزاواری در نظر گرفته شود؛ اغلب از انگیزه 
 کند.بیش از حد یا کمتر از حد برآورد می تن احساسات و نیازهای دیگران؛ تأثیر خود را بر دیگران  . همدلی: توانایی معیوب در تشخیص دادن یا شناخ3
چندان واقعی به تجربیات دیگران، و غلبه نیاز . صمیمیت: روابط عمدتا سطحی است و برای خدمت به تنظیم عزت نفس وجود دارد؛ احساس اشتراک، با عالقه نه 4

 ست. به نفع شخصی، محدود شده ا
B:هر دو صفت شخصیت بیمارگون زیر . 
  ای از دشمنی(: احساسات سزاواری، به صورت آشکار یا ناآشکار؛ خودمحوری؛ اعتقاد راسخ به این عقیده که فرد بهتر از دیگران است؛ نخوت و نبهمنشی )ج. بزرگ 1

 تکبر نسبت به دیگران. 
 واهی.خجلب کردن توجه دیگران و کانون توجه آنها بودن؛ تحسینهای مفرط برای ای از دشمنی(: تالش خواهی )جنبه. توجه 2

 

 :هاشاخص 
های شخصیت دیگر استفاده کرد که ممکن است در اختالل شخصیت خودشیفته وجود  توان برای ثبت کردن ویژگیهای صفت و عملکرد شخصیت میاز شاخص 

نیستند. برای مثال، صفا برای این تشخیص ضروری  برای اخعاطفگی( مالکت دیگر دشمنی )مثل فریبکاری، تقلب، بی داشته باشند، ولی  تالل  های تشخیصی 
توانند  های دشمنی فراگیرتر وجود داشته باشند )مثل »خودشیفتگی بدخیم«(، میمراجعه کنید(، اما در صورتی که ویژگی   Bشخصیت خودشیفته نیستند )به مالک  

یر«تر مشخص شوند. عالوه  پذهای »آسیب توانند برای ثبت کردن جلوهالت افسردگی، حالت اضطرابی( می مشخص شوند. صفات دیگر حالت عاطفی منفی )مثل ح
(، ولی سطح عملکرد شخصیت را نیز  Aبر این، گرچه اختالل متوسط یا بیشتر در عملکرد شخصیت برای تشخیص اختالل شخصیت خودشیفته الزم است )مالک  

 توان مشخص کرد.  می

 

  جبری –سواسی اختالل شخصیت و

وسواسی  ویژگی شخصیت  اختالل  معمول  کمالکرد  حفظ  و  کردن  برقرار  در  مشکالتی  از  عبارتند  جبری  –های  با  همراه  صمیمی،  روابط  قاطع، ن  گرایی 
همراه با صفات  ده شده،  ناپذیری، و ابراز هیجانی محدود. مشکالت بخصوص در هویت، خودفرمانی، همدلی و یا صمیمیت، به صورتی که در زیر شرح داانعطاف 

 های حالت عاطفی منفی و /یا جدایی، آشکار هستند. ناسازگارانه مشخص در زمینه 

 

 های تشخیصی پیشنهاد شده  مالک
A شود: . اختالل متوسط یا بیشتر در عملکرد شخصیت، که با مشکالت مخصوص در دو یا تعداد بیشتری از چهار زمینه زیر آشکار می 
 شود؛ تجربه و ابراز محدود هیجانات عمیق.از کار یا بارآوری حاصل میه عمدتا . هویت: خودپندار1
ناپذیر، بیش از  ها در ارتباط با معیارهای درونی رفتار خشک و به طرز نامعقولی باال و انعطاف . خودفرمانی: مشکل کامل کردن تکالیف و تحقق بخبشیدن به هدف 2

 های متعصبانه. شناس و نگرش حد وظیفه 
 مشکل درک کردن و قدردانی کردن از عقاید، احساسات، یا رفتارهای دیگران.همدلی:  .3
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 گذارد. شوند؛ خشکی و لجاجت بر روابط با دیگران تأثیر منفی می . صمیمیت: روابط در مقایسه با کار و بارآوری در درجه دوم اهمیت انگاشته می 4
Bگرایی جدی باشد:( کمال1ن زیر، یکی از آنها باید ). سه یا تعداد بیشتری از چهار صفت شخصیت بیمارگو 
نقص، عالی، و بدون خطا یا عیب باشد، از جمله  شناسی شدید }قطب مخالف جدایی{( اصرار جدی بر اینکه هر چیزی بی از وظیفه ای  گرایی جدی )جنبه. کمال1

ن از درستی در هر جزئیات، اعتقاد داشتن به اینکه فقط یک روش درست برای انجام  عملکرد خود فرد و دیگران، قربانی کردن به موقع؛ بودن برای اطمینان یافت
 دهی، و نظم. دن کارها وجود دارد؛ مشکل تغییر دادن عقاید و/ یا دیدگاه؛ دلمشغولی به جزئیات، سازمان دا
ینکه رفتار، دیگر مفید یا موثر نیست؛ ادامه دادن رفتار یکسان با  ها بعد از اای از حالت عاطفی منفی(: استقامت کردن در تکالیف، مدت. استقامت کردن )جنبه2

 مکرر.های وجود شکست 
 فردی، و روابط جنسی صمیمی.های میانای از جدایی(: اجتناب از روابط نزدیک یا رمانتیک، دلبستگی. اجتناب از صمیمیت )جنبه3
 تفاوتی یا سردی. انگیز، تجربه و ابراز هیجانی محدود؛ بی های هیجانت ای از جدایی(: واکنش کم به موقعی. حالت عاطفی محدود )جنبه 4

 

 :هاشاخص 
  –های شخصیت دیگران استفاده کرد که ممکن است در اختالل شخصیت وسواسی  توان برای ثبت کردن ویژگیهای صفت و عملکرد شخصیت میاز شاخص  

  برای   تشخیصی  هایمالک (  اضطرابی  حالت  مثل)  منفی   عاطفی   حالت  دیگر  صفات  مثال،  برای  .نیستند  الزم  تشخیص  این  برای  اما  باشند،   داشته   وجود  جبری
توانند مشخص شوند. عالوه بر این، گرچه اختالل متوسط یا بیشتر در  ( نیستند، اما در صورتی که مناسب باشد می Bجبری )مالک    -اختالل شخصیت وسواسی

 شود. تواند مشخص (، اما سطح عملکرد شخصیت نیز می Aجبری ضروری است )مالک  -عملکرد شخصیت برای تشخیص اختالل شخصیت وسواسی

 

 اختالل شخصیت اسکیزوتایپی  
رفتار  ویژگی و  ادراک،  شناخت،  در  غرابت  و صمیمی،  اجتماعی  روابط  برای  توانایی  در  اختالالت  از  عبارتند  اسکیزوتایپی  شخصیت  اختالل  معمول  با  های  که 

ویت، خودفرمانی،  ظن و ابراز هیجانی محدود همراه هستند. مشکالت مخصوص در ههای شخصی نامنسجم ارتباط دارند و با سوءو هدف خودانگاره تحریف شده  
 پریش خویی و جدایی آشکار هستند. های روان همدلی و/ یا صمیمیت، همراه با صفات ناسازگارانه مشخص در زمینه 

 

 های تشخیصی پیشنهاد شده  مالک
A شود: ی متوسط یا بیشتر در عملکرد شخصیت، که با مشکالت مخصوص در دو یا تعداد بیشستری از چهار زمینه زیر آشکار م. اختالل 
 شده؛ ابراز هیجانی اغلب با موقعیت یا تجربه درونی همخوان نیست.  . هویت: مرزهای مبهم بین خود و دیگران؛ خودپنداره تحریف 1
 نامنسجم؛ معیارهای درونی روشن وجود ندارد.  های نامعقول یا . خودفرمانی: هدف 2
 ها و رفتارهای دیگران.های غلط مکرر انگیزهیگران، برداشت . همدلی: مشکل برجسته در درک کردن تأثیر رفتار خویشتن بر د3
 اعتمادی و اضطراب.. صمیمیت: اختالالت چشمگیر در برقرار کردن روابط نزدیک، در ارتباط با بی 4

Bعداد بیشتری از شش شخصیت بیمارگون: . چهار یا ت 
ای، بیش از حد  ی فکر عجیب و غریب یا غیرعادی؛ فکر یا گفتار مبهم، مشروح، استعارهپریشی خویی(: فرآیندهاای از روان نظمی شناختی و ادراکی )جنبه . بی 1

 های حسی مختلف.طول وتفصیل یافته، یا قالبی؛ احساسات عجیب و غریب در رسانه 
شوند؛  رت غیرعادی یا نامتعارف انگاشته می ها از واقعیت توسط دیگران به صوپریش خویی(: محتوای فکر و برداشت ای از روان د و تجربیات غیرعادی )جنبه. عقای2

 تجربیات غیرعادی واقعیت.  
 های نامناسب.کردن حرف خویی(: رفتار یا ظاهر عجیب و غریب، غیرعادی، یا نامتعارف؛ بیان پریشای از روان . غرابت )جنبه3
 تفاوتی یا سردی. جربه و ابراز هیجانی محدود؛ بی انگیز؛ تهای هیجانای از جدایی(: واکنش کم به موقعیت . حالت عاطفی محدود )جنبه 4
تناب از روابط و فعالیت اجتماعی؛ شروع  های اجتماعی؛ اجدهد؛ خاموشی در موقعیت ای از جدایی(: تنها بودن را به با دیگران بودن ترجیح میگیری )جنبه. کناره5

 نکردن روابط اجتماعی. 
  و  گزند  احساسات  دیگران؛  صداقت  و  وفاداری  مورد  در  تردید  فردی،میان  صدمه  یا  نیتسوء  عالئم  –  به  زیاد  حساسیت  و  –ای از جدایی(: انتظارات  ظن )جنبه. سوء 6

 .آسیب

 

 :هاشاخص 
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های شخصیت دیگری استفاده کرد که ممکن است در اختالل شخصیت اسکیزوتایپی  وان برای ثبت کردن ویژگیتهای صفت و عملکرد شخصیت میاز شاخص  
صی برای های تشخیوجود داشته باشند؛ اما برای این تشخیص الزم نیستند. برای مثال، صفات حالت عاطفی منفی )مثل حالت افسردگی، حالت اضطرابی( مالک

توانند مشخص شوند. عالوه بر این، گرچه اختالل متوسط یا  مراجعه کنید(، اما در صورتی که مناسب باشد می   Bتند )به مالک  اختالل شخصیت اسکیزوتایپی نیس
 اند مشخص شود.  تو(، اما سطح عملکرد شخصیت نیز می Aبیشتر در عملکرد شخصیت برای تشخیص اختالل شخصیت اسکیزوتایپی ضروری است )مالک 

 

  شخصم  صفت  –اختالل شخصیت 

 های تشخیصی پیشنهاد شده  مالک
Aشود:. اختالل متوسط یا بیشتر در عملکرد شخصیت که با مشکالتی در دو یا تعداد بیشتری از چهار زمینه زیر آشکار می 
 . هویت  1
 . خودفرمانی  2
 . همدلی 3
 . صمیمیت 4

B های زیر:ها، با در نظر داشتن تمام زمینهمشخص در زمینه  های صفتهای صفت شخصیت بیمارگون یا جنبه زمینه . یک یا تعداد بیشتری از 
ه / شرم، نگرانی،  . حالت عاطفی منفی )در برابر ثبات هیجانی(: تجربیات مکرر و شدید سطح باالیی از دامنه وسیع هیجانات منفی )مثل اضطراب، افسردگی، گنا1

 مثل وابستگی( آنها.فردی )ی رفتاری )مثل صدمه زدن به خود( و میان ها خشم( و جلوه
های تصادفی روزمره گرفته تا روابط  فردی، از تعاملهای میانگیری از تعاملیجانی، از جمله کنارهه  –گرایی(: اجتناب از تجربه اجتماعی  . جدایی )در برابر برون 2

 ت بردن. تجربه و ابراز عاطفی محدود، مخصوصا توانایی محدود در لذدوستی تا روابط صمیمانه، به عالوه 
آمیز اهمیت شخصی و انتظار برخورد استثنایی همراه با اندازد، از جمله احساس اغراق . دشمنی )در برابر خوشایندی(: رفتارهایی که بین فرد و دیگران اختالف می3

 شود. ز دیگران در خدمت ارتقای شخصی را شامل میهی از نیازها و احساسات دیگران و آمادگی برای استفاده اعاطفه از دیگران که ناآگاآن، به عالوه انزجار بی 
بازداری4 وظیفه .  برابر  )در  می زدایی  منجر  تکانشی  رفتار  به  که  فوری  ارضای  به سمت  گرایش  محرک شناسی(:  و  احساسات  افکار،  که  را  شود  آن  بیرونی  های 

 .دون توجه به یادگیری گذشته یا در نظر گرفتن عواقب آیندهکنند، ببرانگیخته می 
های عجیب و غریب، نامتعارف، یا غیرعادی که از لحاظ خویی )در برابر سالمت عقل یا هوشیاری(: نشان دادن دامنه وسیعی از رفتارها و شناختپریش. روان 5

 حتوا )مثل عقاید(.فرهنگی ناهمخوان هستند، از جمله فرآیند )مثل ادراک، تجزیه( و م

 

 :انواع فرعی
در   DSM-5توان با مدل بُعدی  را می  PD-TSهای بالقوه  کنند، مجموعه جامع جلوهطور مداوم در ابعاد صفت متعدد تغییر می  های شخصیت بهچون ویژگی 

برای   انواع فرعی  بنابراین،  داد  نشان  ناسازگارانه  انواع صفت شخصیت  را تشکیل    PD-TSمورد  توصیفی که شخصیت  آن، عناصر  به جای  و  نیستند  ضروری 
دهد تا توصیف هر نیمرخ اختالل شخصیت فرد را متناسب  اند. این ترتیب به متخصصان بالینی امکان می اند که برطبق مدل تجربی ترتیب یافتهه شده دهند، ارائمی

دن فرد کمک  ها برای مشخص کرهای توصیفی این زمینه ظر بگیرند و در صورت لزوم، از ویژگی با او تنظیم کنند و هر پنج زمینه کلی صفت شخصیت را در ن
 بگیرند. 

 

 گذاری اختالل شخصیت  های نمره الگوریتم 
ها با اختالل شخصیت مربوطه آنها استوار  شرط هر دو مالک از چهار مالک برای هریک از شش اختالل شخصیت، برمبنای به حداکثر رساندن رابطه این مالک

آستانه  برای مالکبود.  تشخیصی  تعیین  Bهای  های  تجربی  به صورت  از    نیز  اختالالت  این  شیوع  میزان  در  تغییر  تا  حدا   DSM-IVشدند  با  به  و  برسد  قل 
های تشخیصی به دست آمده، از نظر اختالالت اساسی در  اختالالت شخصیت دیگر همپوش باشند، و روابط با اختالل کارکردی به حداکثر برسد. مجموعه مالک 

با درجات متفاوت شدت و مجموعه  را نشان میهای صفاعملکرد شخصیت  بیمارگون، اختالالت شخصیتی  از لحت شخصیت  بالینی مفید هستند و دهند که  اظ 
 درجه باالیی از دقت را دارند.  

 

 سطح عملکرد شخصیت  
کردن و   های مخصوص فکرهای انسان، عملکرد شخصیت در یک پیوستار توزیع شده است. آنچه برای عملکرد و سازگاری اهمیت دارد، روشمانند اغلب گرایش

تعامل و  افراد در مورد خودشان  با  درک کردن  آنها  کامال منسجم  های  و  پیچیده، کامال مبسوط،  روانی  دنیای  از  دارد،  است. فردی که عملکرد مطلوب  دیگران 
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و قابلیت رفتار کردن به صورت عضو برخوردار است که خودپنداره عمدتا مثبت، ارادی، و سازگارانه؛ زندگی هیجانی غنی، گسترده و به طور مناسب تنظیم شده؛  
شود. در انتهای دیگر این پیوستار، فرد مبتال به آسیب شخصیت شدید، دنیای روانی تحلیل  فردی دوجانبه و ارضاکننده را شامل می ثمربخش جامعه با روابط میان

ردی و رفتار فیجانات منفی، تنظیم نشده؛ و قابلیت معیوب برای عملکرد میان رفته، آشفته و/ یا متعارض دارد که خودپنداره ضعیف، مبهم، و ناسازگارانه؛ گرایش به ه
 شود.  اجتماعی سازگارانه را شامل می 

 

  فردیمیان  و –تعریف بُعدی عملکرد خود 
تالالت شخصیت به صورت  کننده بسیار مهم کژکاری همزمان و احتمالی در ارزیابی آسیب روانی شخصیت باشد. اخبینی شدت کلی ممکن است تنها عامل پیش

دست  های نشانه اختالل شخصیت و صفات شخصیت به  شود که از مجموعهمطلوب با پیوستار شدت کلی شخصیت با مشخصات دیگر عناصر سبکی توصیف می
های متعدد اختالل این عقیده با نظریه   فردی است؛شناسی اصلی شخصیت، اختالل در عقاید و احساسات در رابطه با خود و روابط میانآید. در این لحظه، آسیبمی

مؤلفه  است.  هماهنگ  آنها  پژوهشی  مبانی  و  عملکرد شخصیت  شخصیت  سطح  مقیاس    پیوستار  توصیف  در   صمیمیت  و  همدلی،  خودمختاری،  هویت،  –های 
 .  هستند اساسی شخصیت عملکرد
اند، بر ماهیت تعامل با متخصصان بهداشت  ناپذیری گره خوردههستند و به طور جدایی فردی به صورت متقابل تأثیرگذار  های ذهنی از خود و روابط میانبازنمایی

نتیجه درمان داشته باشند و بر اهمیت ارزیابی خودپنداره مخصوص فرد به عالوه برداشت از  ای بر اثربخشی و  مالحظهتوانند تأثیر قابل گذارند، می روانی تأثیر می 
تأکید می  روابط  و  میانکنند.  دیگران  و عملکرد  اخالل در خود  میزان  برای  گرچه  نظر گرفتن سطح اختالل در عملکرد  اما در  است،  آشفته  به طور مداوم  فردی 

 آگهی اهمیت دارد. پیش ریزی درمان وتوصیف بالینی و برنامه

 

 ارزیابی سطح عملکرد شخصیت 
ا کند که سطح کلی کنونی اختالل در عملکرد فرد را خیلی دقیق نشان نتخاب میبرای استفاده از مقیاس سطح عملکرد شخصیت، متخصص بالینی سطحی را 

در فرد    توان از آن برای مشخص کردن شدت اختالل موجوددهد. این ارزیابی برای تشخیص اختالل شخصیت )اختالل متوسط یا بیشتر( ضروری است و میمی
توان به عنوان شاخص کلی عملکرد شخصیت  رد. از مقیاس سطح عملکرد شخصیت همچنین میمبتال به هر اختالل شخصیتی در مقطع زمانی معین استفاده ک

 بدون مشخصات تشخیص اختالل شخصیت، یا در صورتی که اختالل شخصیت برای تشخیص اختالل زیر آستانه باشد، استفاده کرد. 

 

 یت  صفات شخص

 تعریف و توصیف  
اند. صفت شخصیت عبارت است از گرایش به  بندی شدهشود که در پنج زمینه دسته شخصیت را شامل می  های صفاتدر این مدل جایگزین، ارزیابی  Bمالک  

آنها صفت ممکن است آشکار شود.    های مختلف که دراحساس کردن، درک کردن، رفتار کردن و فکر کردن به صورت نسبتا با ثبات در طول زمان و در موقعیت 
هایی که اغلب  ی از صفت شخصیت حالت اضطرابی، گرایش دارند به اینکه به راحتی احساس اضطراب کنند، از جمله در موقعیتبرای مثال، افراد دارای سطح باالی

باال هستند همچنین موقعیت اضطراب  افرادی که در صفت حالت  آرمیده هستند.  و  آرام  رافراد  پایینها  از سطح  افرادی که  از  بیشتر  برخوردارند،  ا  این صفت  تر 
کنند باعث خواهند شد مضطرب شوند،  هایی که فکر می کنند تا از موقعیتای رفتار می کنند و آنهایی که در این صفت باال هستند، به گونهآور درک میباضطرا

 آورتر از دیگران فکر کنند.صورت اضطراب اجتناب کنند. بنابراین، آنها گرایش دارند در مورد دنیا به 
تواند در ها مضطرب نیستند. سطوح صفت افراد همچنین میصفت حالت اضطرابی باال هستند لزوما در تمام اوقات و در همه موقعیتمهم اینکه، افرادی که در  

کنند )مثال نوجوانان عموما در صفت تکانشگری باالتر از  منعکس می کند. برخی تغییرات بسیار عمومی هستند و رسش را  طول زندگی تغییر کند و تغییر هم می
 کنند. تر هستند(، در حالی که تغییرات دیگر، تجربیات زندگی فرد را منعکس می فراد مسنا

 

 : بُعدی بودن صفات شخصیت
وجود داشته در برابر اینکه وجود نداشته باشند، در مورد هرکسی به  توان در طیفی از ابعاد صفت قرار داد؛ یعنی، صفات شخصیت به جای اینکه  تمام افراد را می  

اند، در یک طیف با دو قطب مختلف کاربرد دارند. عالوه بر این، صفات شخصیت، از جمله آنهایی که به طور اختصاصی در مدل بخش سوم مشخص شده   درجات
به هممخالف وجود دارند. برای مثال، مخالف صفت بی  این صورت  دل و مهربان بودن است، حتی در موقعیتعاطفگی گرایش  به  افراد  اغلب  احساس هایی که 

توان آن را به صورت کامل با عاطفگی نامیده شدهاست، زیرا این قطب بُعد کانون اصلی بوده است، می نخواهند کرد. بنابراین، گرچه این صفت در بخش سوم بی 
ها انطباقی نباشد )مثال م موقعیتتوان تشخیص داد و ممکن است در تما. از این گذشته، قطب مخالف آن را میعاطفگی در برابر مهربانی توصیف کردعنوان بی 

 استفاده کنند(.وجدان از او سوءدهد افراد بی فردی که به خاطر مهربانی زیاد بارها اجازه می
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 :مراتبی شخصیتساختار سلسله 
تر هستند  ای دیگر بسیار گستردههکنند، در حالی که صفتبرخی از صفات کامال اختصاصی هستند )مثل »پرحرف«( و دامنه محدودی از رفتارها را توصیف می 

شوند که گرایش دارند با هم می ها نامیده  ها و ابعاد صفت خاص جنبهکنند. ابعاد صفت کلی زمینه های رفتاری را توصیف می )مثل جدایی( و دامنه وسیعی از گرایش
های  ت جدایی هستند. با وجود مقداری تفاوت میان فرهنگی در جنبه های صفت خاص در زمینه صفگیری و فقدان احساس لذت، جنبه روی دهند. برای مثال، کناره

 ها نسبتا باثبات هستند.های کلی که آنها جمعا دربردارند، در بین فرهنگ صفت شخصیت، زمینه 
 

 

 

 مدل صفت شخصیت  
می  شامل  را  شخصیت  تنوع صفت  کلی  زمینه  پنج  سوم  بخش  شخصیت    برابر   در)  جدایی  ،(هیجانی  ثبات  بر برا  در)  منفی  عاطفی  حالت  –شود  سیستم صفت 

  صفت   جنبه  25  –(  هوشیاری  یا   عقل  سالمت   برابر  در)  خویی   پریشروان   و (  شناسیوظیفه   برابر  در)  زداییبازداری  ،(خوشایندی  برابر  در)  دشمنی   ،(گراییبرون 
دهد. این پنج زمینه کلی انواع ناسازگارانه پنج زمینه مدل می   های شخصیت را ارائه ها و جنبههای تمام زمینهتعریف  3. جدول  شوندمی   شامل  را   خاص  شخصیت

های پنج اند و به زمینهای اعتباریابی شده و تکرار شده گسترده( هستند که به طور  FFMشخصیت معروف به »پنج صفت اصلی« یا مدل پنج عاملی شخصیت )
 اند. های شخصیت هستند که برای ارتباط بالینی آنها انتخاب شدهگر فهرستی از جنبهجنبه خاص بیان 25( نیز شباهت دارند. این PSY-5شناسی شخصیت )آسیب

های پذیر نیز وجود دارند که به صورت قطبند، اما صفات شخصیت سالم، سازگار و انعطافکگرچه مدل صفت بر صفات شخصیت مرتبط با آسیب روانی تمرکز می 
شناسی و سالمت عقل(. وجود  گرایی، خوشایندی، وظیفه پرانتز به آنها اشاره شده )یعنی، ثبات هیجانی، برون   اند که در فوق داخل مخالف این صفات مشخص شده 

 زا و بیماری جسمانی دیگر کمک کند. اختالالت روانی را کاهش دهد و به مقابله کردن و بهبود از صدمات آسیب  تواند به مقدار زیاد تأثیراتآنها می

 

 ها و رفتارهای خاص  انه متمایز کردن صفات، نش 
بتا با ثبات هستند. برای مثال، امکان دارد  ها و رفتارهای خاص نسکنند، اما در مقایسه با نشانه وجه تغییرناپذیر نیستند و در طول عمر تغییر می گرچه صفات به هیچ

تکان به ندرت  به صورت تکانشی رفتار کند )مثل فردی که  به دلیل خاصی  ناگهان تصمیم میفردی در زمان خاصی  گیرد مقدار زیادی پول را صرف شی است 
ها ت(، اما فقط در صورتی که رفتارها در طول زمان و موقعیت نظیری دارد ایجاد شده اسکاالی خاص کند، زیرا فرصت غیرعادی برای خریدن چیزی که ارزش بی 

د، بیانگر صفات هستند. با این حال، تشخیص دادن این موضوع مهم است که حتی افرادی که که الگوی رفتار، افراد را از یکدیگر متمایز کنطوری انباشته شوند، به 
ای از صفت  . صفت، گرایش یا آمادگی به سمت رفتارهای خاص است؛ رفتار خاص، نمونه یا جلوهکنندتکانشی هستند در تمام مواقع به صورت تکانشی عمل نمی 

 است.  
نشانه اغلب  از  نشانه یز شدهها متماهمچنین صفات  زیرا  و کاهش میاند،  افزایش  افرادی که سطح ها  مثال،  برای  پایدار هستند.  نسبتا  یابند، در حالی که صفات 

های این اختالالت، نظیر مشکل تمرکز کردن را  کنند و نشانههای مجزای اختالل افسردگی را تجربه می دارند، به احتمال بیشتری دوره  باالتری از حالت افسردگی
های نشانه کنند و  های متمایز اختالل خلقی نوسان می سازند. با این حال، حتی بیمارانی که آمادگی صفت برای حالت افسردگی دارند، معموال در دورهآشکار می 

ها دهند. مهم اینکه، نشانه نمی یابند، بنابراین آنها بخشی از تعریف صفت را تشکیل  های خاص افزایش و کاهش میخاص نظیر مشکل تمرکز کردن همراه با دوره
تر عملکرد شخصیت که توسط  الگوهای بلندمدتتوانند بر  دهند، میها را هدف قرار می هایی که نشانه و صفات هر دو پذیرای مداخله هستند، و بسیاری از مداخله

 شوند، تأثیر بگذارند.  صفات شخصیت آشکار می 

 

 DSM-5ارزیابی مدل صفت شخصیت بخش سوم 
بر زمینه فای بالینی مدل صفت شخصیت چندبُعدی بخش سوم، به توانایی آن در متمرکز کردن توجه  بیمار مربوط می ده  شود.  های متعدد تغییر شخصیت در هر 

ینه زم  کاربرد بالینی مدل صفت شخصیت بخش سوم به جای متمرکز کردن توجه بر مشخص کردن یک و فقط یک برچسب تشخیصی مطلوبْف بازبینی هر پنج
ها در طب بالینی شباهت دارد. برای مثال، شکایت موجود فرد ممکن است بر یک  شود. رویکرد بالینی به شخصیت به بازبینی دستگاهکلی شخصیت را شامل می 

کنند بوط به طور منظم بازبینی میمر  هاینشانه عصبی خاص تمرکز داشته باشد، اما متخصصان بالینی با این حال هنگام ارزیابی اولیه، عملکرد را در تمام دستگاه
 دا که زمینه مهمی از عملکرد تحلیل رفته برای مداخله موثر، نادیده گرفته شود.مبا ،(ایروده –عروقی، تنفسی، معدی  -)مثل قلبی

گیرد. این بازبینی  قرار می   ینیشود. در آغاز هر پنج زمینه کلی شخصیت مورد بازبمصرف بالینی مدل صفت شخصیت بخش سوم به صورت مشابهی شروع می
شود. برای مثال، مدل اند، تسهیل میهای خاص شخصیت ساخته شدهها و زمینهگیری جنبهسنجی رسمی که برای اندازه منظم به وسیله استفاده از ابزارهای روان 
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توسط بیماران، و در شکل گزارش منبع آزاد،  آن  تواند در شکل خودسنجی  عملیاتی شده است، که می   DSM-5صفت شخصیت در پرسشنامه شخصیت برای  
  25های گزارش شده بیمار و منبع آگاه را در مورد هر  ای از دادهشناسند )مثل همسر( پر شود. ارزیابی بالینی مشروح، مجموعه توسط افرادی که بیمار را خوب می 

های دیگر، ارزیابی متمرکز بر پنج سطح زمینه، فقط در به علت وقت یا محدودیتد،  پذیر نباششود. با این حال، اگر این امکانجنبه مدل صفت شخصیت شامل می
، مراجعه کنید(. با این حال، اگر  B  ،PD-TSصورتی گزینه بالینی قابل قبول است که تصویری کلی )در برابر با جزئیات( از شخصیت فرد موردنیاز باشد )به مالک  

 ها اهمیت خواهد داشت.  های صفت فرد به عالوه زمینه در این صورت ارزیابی جنبه ند،مشکالت مرتبط با شخصیت کانون درمان باش
اند، قضاوت کردن در مورد اینکه صفت خاصی باالست )و بنابراین، برای مقاصد تشخیصی وجود دارد(  چون صفات شخصیت به طور مداوم در جمعیت توزیع شده

سنجی رسمی و/  ن روان آزمو  یعنی،  –نجارهای جامعه و/ یا قضاوت بالینی را دربرگیرد. اگر صفتی باال باشد  ا هتواند مقایسه کردن سطوح صفت شخصیت افراد بمی
 شود.اختالالت شخصیت بخش سوم محسوب می  B مالک کنندهبرآورده صورت این در –های مصاحبه قضاوت بالینی باال بودن را تأیید کنند یا داده

 

 

 مدل صفت چند بُعدی عملکرد شخصیت وسودمندی بالینی 
کشی از کودک(، همزمانی )مثل اختالل کارکردی، بینی کردن شرایط پیشایند مهم )مثل سابقه خانوادگی، سابقه بهرههریک از ساختارهای اختالل و صفت، در پیش

کرد شخصیت و صفات  در زمینه عمل  DSM-5  افزاید. اختالالتبین )مثل بستری شدن، اقدامات خودکشی( به دیگری ارزش می مصرف دارو( و متغیرهای پیش
های بالینی در مورد میزان ناتوانی؛ مخاطرات صدمه زدن به خود، خشونت و تبهکاری؛ نوع و شدت  گیریشخصیت بیمارگون، هریک به طور مستقل به تصمیم

توصیه  پیش درمان  و  میشده؛  کمک    عملکرد   سطح   از   آگاهی  مخصوصا،.  هستند  شکی روانپز  هایتشخیص   سودمندی  مهم  هایجنبه   همگی  که   –کند  آگهی 
بینی روند و نتیجه  ریزی درمان و پیش دهد و برای برنامه طالعات با ارزشی را در اختیار متخصص بالینی قرار می ا  نیز   او   بیمارگون  صفت   نیمرخ  و   فرد  شخصیت

خصیت و صفات شخصیت بیمارگون ممکن است مفید باشد، خواه  بی عملکرد شتعدادی از اختالالت روانی عالوه بر اختالالت شخصیت، مفید است. بنابراین، ارزیا
 فرد اختالل شخصیت داشته یا نداشته باشد.  
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 DSM-5تا  DSM-IVمهمترین تغییرات از : چهارمو بیست  فصل
 

شوند.  نمایان می  DSM-5بندی  ر طبقه اند که دشده  ، در این فصل به همان ترتیبی خالصه DSM-5های تشخیصی و متون  تغییرات صورت گرفته در مالک
آشنا کردن خوانندگان با تغییرات قابل مالحظه در هر طبقة اختالل است. شرح مفصل تقریباً تمام تغییرات )به جز تغییرات  صرفا  هدف از این شرح کوتاه شده،  

. این نیز باید اشاره شود  (www.psychiatry.org/DSM-5)رد  الزم بوده( به صورت آنالین در دسترس قرار دا  وضوحبندی که برای جزئی در متن یا جمله
 شود. های بُعدی مربوط می، سیستم چند محوری، و مقدمة ارزیابی DSM-5دهی فصل در که بخش اول، حاوی شرح تغییراتی است که به سازمان

 

 رشدی  -اختالالت عصبی

اصطالحی است که ظرف دو دهه گذشته    توانی عقالنی )اختالل عقالنی رشدی(نا استفاده شده بود. اما    ماندگی ذهنیعقب از اصطالح    DSM-IVدر  

به    های تشخیصی بر نیازپیدا کرده است. مالک  رواج،  حقوق بیماران  های مدافعدر بین متخصصان پزشکی، پرورشی، متخصصان دیگر و توسط عموم مردم و گروه 
 . می گرددید دارند. شدت به جای نمرة هوشبهر، به وسیلة عملکرد انطباقی تعیین ارزیابی توانایی شناختی )هوشبهر( و عملکرد انطباقی تأک

  -)که اختالالت زبان بیانی و دریافتی  اختالل زباناست، به ترتیب    DSM-IVو لکنت زبان در    )آوایی(، که نام جدید اختالل واج شناختیاختالالت ارتباط

)که قبالً لکنت زبان   اختالل فصاحت با شروع کودکیشد(، و شناختی نامیده می)که قبالً اختالل واج راختالل صدای گفتاکند(، بیانی مختلط را ترکیب می 

ه است، اختالل جدیدی که مشکالت مداوم در کاربردهای اجتماعی نیز منظور شد اختالل ارتباط اجتماعی )عملی(شوند. همچنین،  شد( را شامل می نامیده می

 گیرد. ا در بر میارتباط کالمی و غیرکالمی ر

م(، اختالل آسپرگر، اختالل از هم پاشیدگی کودکی، اختالل رِت، و اختالل  ساست که اختالل اوتیستیک )اوتی  DSM-5اختالل جدید    اختالل طیف اوتیسم 

به گونه د فراگیر که  است رشد  نشده  است   یگر مشخص  اساسی  )و مشخصه آن نقص در دو حوزه  اجت1:  ارتباط  در  )( کمبودهایی  و  اجتماعی  تعامل  و  ( 2ماعی 
 ها.الگوهای مکرر و محدود رفتار، تمایالت، و فعالیت

اند تا هایی به مواد مالک افزوده شدهچند تغییر صورت گرفته است. مثال  (ADHD)فعالی  اختالل کاستی توجه/ بیش تشخیصی برای    هایدر مورد مالک

  7توجهی که چنانچه قبل از  تکانشی یا بی   -فعالتغییر یافته است )از »چند نشانة بیش   شروع اختالل  توضیحات سنکاربرد در طول عمر کمک کنند؛  تسهیل  به  
انواع فرعی نیز  سالگی وجود داشته باشند«(؛    12تکانشی چنانچه قبل از    -فعالتوجهی یا بیشنشانة بی  شود« به »چندسالگی وجود داشته باشند موجب اختالل می

پذیر شده است؛ و  ؛ تشخیص همزمان با اختالل طیف اوتیسم اکنون امکاناند که مستقیما با انواع فرعی قبلی مطابقت دارندیگزین شدهبا مشخصه های بروز جا
  5باشدکه نقطه برش آن وجود     ADHDمنعکس کننده شواهد قابل توجه تخریب بالینی معنی دارتا    ر آستانه عالیم ایجاد شده استبرای بزرگساالن یک تغیی

الیم ضروری ع مورد از    6تر، هم در مورد بی توجهی و هم برای بیش فعالی و تکانشگری وجود  است در حالی که برای اشخاص کم سال  ADHDورد از عالیم  م
    است.

دیگری مشخص  و اختالل یادگیری که به گونه    اختالل خواندن، اختالل ریاضیات، اختالل بیان نوشتاری  DSM-IVهای  تشخیصاختالل یادگیری خاص،  

را ترکیب می  به صورت شاخص کند. کمبودهای یادگیری در زمینهنشده است  بیان نوشتاری، و ریاضیات  . در متن  اندهای جداگانه کدگذاری شدههای یادگیری، 

انواع خاصی از کمبودهای ریاضی با و    پریشیخوانشهای مختلف با عنوان  المللی به شیوه تأیید شده است که انواع خاصی از کمبودهای خواندن به صورت بین 

 اند. توصیف شده پریشیمحاسبه عنوان 

اختمنظور شده   DSM-5زیر در    اختالل حرکتی به رشد،  اختالل هماهنگی مربوط  آوایی  اند:  تیک حرکتی یا  توره، اختالل  اختالل  قالبی،   پایدار الل حرکت 

 اند. های تیک در تمام این اختالالت در این فصل، استاندارد شدهل تیک نامشخص، مالک، اختالل تیک مشخص دیگر، و اختالگذرااختالل تیک  )مزمن(،

 

 پریشی دیگر طیف اسکیزوفرنی و اختالالت روان

های عجیب و غریب و توهمات شنیداری درجه اول اشنایدری ( حذف انتساب خاص به هذیان 1صورت گرفته است: )  اسکیزوفرنیبرای    Aدو تغییر در مالک  

( اضافه  2)شود، و  برای هر گونه تشخیص اسکیزوفرنی منجر می   A(، که به شرط الزم حداقل دو نشانه مالک  صدای در حال گفتگول دو یا تعداد بیشتری  )مث
نشانه  از  انواع فرعی اسکیزوفرنی  باید هذیان  Aهای مالک  شدن این شرط الزم که حداقل یکی  به علت ثبات   DSM-IVها، توهمات، یا گفتار آشفته باشد. 

شده حذف  ضعیف  اعتبار  و  کم،  پایایی  محدود،  نشانه تشخیصی  برای  شدت  ارزیابی  به  بُعدی  رویکرد  آن،  جای  به  اصلیاند.  سوم    های  بخش  در  اسکیزوفرنی 
DSM-5    تا است  شده  رومنظور  اختالالت  به  مبتال  مختلف  افراد  میان  در  ابراز شده  و شدت عالیم  نوع  در  اهمیت  با  شود انناهمگونی  داده  پوشش  .  پریشی 

دو قطبی، و اختالل افسردگی اساسی که  که با اسکیزوفرنی، اختالل  -به جای تشخیص مقطعی به صورت طولی در نظر گرفته شده است  اختالل اسکیزوافکتیو
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برآورده شده باشد، وجود    Aالل بعد از اینکه مالک  و نیازمند آن است که دورة خلقی اساسی برای اکثر مدت کل اخت   -با این اختالل ارتباط دارند قابل قیاس است
 داشته باشد.  

دیگر  اختالل هذیانیبرای    Aمالک   بودن هذیان،  غیرغریب  نداردها  بر  برای هذیانداللت  شاخصی  اکنون  تا  ؛  است  شده  منظور  غریب  و  نوع عجیب  های 

برای  حفظ شود. مالک  DSM-IVبا    پیوستگی این، کاتاتونی ممکن است با یک  توصیف شده  DSM-5ر  به صورت یکنواخت د  کاتاتونیها  اند. عالوه بر 

روان  اختالالت  و  قطبی،  دو  افسردگی،  اختالالت  )برای  زمینهپرشاخص  در  اسکیزوفرنی(  جمله  از  بیماری  یشی،  عنوان  به  یا  شده،  شناخته  جسمانی  بیماری  ی 
 مشخص دیگر، تشخیص داده شود. 

 

 دو قطبی و اختالالت مربوط

اختالل   DSM-IVند. تشخیص  شوهم تغییرات در خلق و هم تغییرات در فعالیت یا انرژی را شامل می   اختالالت دوقطبیهای تشخیصی برای  مالک  اکنون

نوع   به طور همزمان مالک-  های مختلط، دورهIدوقطبی  فرد  نیاز داشت  برآورده کندکه  را  اساسی  افسردگی  و دورة  برای مانی  دید با شاخص ج  -های کامل 

شوند، از جمله  خص دیگر تشخیص داده میو اختالل مربوط مش دوقطبیهای مختلط« جایگزین شده است. اختالالت خاص اکنون تحت عنوان »همراه با ویژگی 

کنند به جز اینکه  آورده می هی کامل را برای هیپومانی برهای آنها مالکبندی کردن برای افرادی که سابقة گذشته اختالل افسردگی اساسی دارند که نشانه طبقه 
یابد(. اختالل دومی که نوع دوقطبی مشخص دیگر و  ی یا بیشتر ادامه می روز متوال  4روز به جای    3تا    2مالک مدت برآورده نشده است )یعنی، این دوره فقط  

را برآورده کنند، هر   IIهای نشانگان دوقطبی نوع  ند مالک توانهای هیپومانی خیلی کمی وجود دارند که نمی دهد این است که نشانه اختالل مربوط را تشکیل می 
در این فصل و هم در فصل »اختالالت افسردگی«، شاخص ناراحتی اضطرابی توضیح داده رانجام اینکه، هم  کند. سکفایت میروز متوالی،    4چند که مدت، حداقل  

 شده است. 

 

 اختالالت افسردگی

نظمی اختالل بیدرمان احتمالی اختالل دوقطبی در کودکان، تشخیص جدیدی،    افراط درتشخیص و    افراط درورد  هایی در مبرای رسیدگی کردن به نگرانی 

اختالل دهند، منظور شده است. اکنون  های مکرر عدم کنترل رفتاری شدید را نشان میپذیری مداوم و دورهسال که تحریک  18، برای کودکان تا  خلق اخاللگر

ارتقا    DSM-5به بدنة اصلی    DSM-IVاند« در  محورهایی که برای تحقیق بیشتر ارایه شدهها و  »مجموعه مالک   Bز پیوست  امالل پیش از قاعدگی  

مانیک در   نشانة  است. وجود همزمان حداقل سه  برآورده کردن مالک   دورة افسردگی اساسی یافته  برای  نمی)که  مانیک کفایت  به  های دورة  اکنون  کند( 

های افسردگی به کار  برای دورة افسردگی اساسی که در مورد نشانه   ستثناءا، مالک  DSM-IVده است، در  های مختلط« تأیید شه با ویژگی وسیلة شاخص »همرا
ف شده  حذ  DSM-5به چند دلیل در    استثناء  یافت، وجود داشت )یعنی، به استثنای داغدیدگی(. این  ماه بعد از مرگ فردی عزیز ادامه می   2رفت که کمتر از  می

پذیر تسریع کند، عموماً مدت  تواندن دورة افسردگی اساسی را در فرد آسیب اجتماعی شدیدی است که می   -زای روانیدگی، عامل استرس است از جمله اینکه داغدی
رد  کشی، سالمت جسمانی کمتر و عملکپردازی خودارزشی، اندیشه تواند به خطر بیشتر برای رنج کشیدن، احساسات بی شود، و میکوتاهی بعد از فقدان شروع می 

پزشکان و مشاوران   زیرا،  ای دارداهمیت قابل مالحظه  یابدماه ادامه می  2داغدیدگی معموالً فقط    ادعا کهفردی و شغلی بدتر اضافه شود. حذف کردن این  میان
شده است تا   DSM-IVانگارانة زیرنویس جایگزین استثنای ساده یک شرح مفصل به صورتسال است.  2تا  1کند که این مدت معموالً بیشتر از سوگ تأیید می

نکه، شاخص جدیدی برای اشاره به وجود  های مخصوص داغدیدگی از اختالل افسردگی اساسی کمک کند. سرانجام ایبه متخصصان بالینی در متمایز کردن نشانه 
 های مختلط در اختالالت دوقطبی و افسردگی افزوده شده است. نشانه 

 

 ختالالت اضطرابیا
و اختالل    (PTSD)عملی و اختالالت مربوط« قرار دارد( یا اختالل استرس پس از آسیب    -عملی )که در فصل جدید »وسواس فکری  -اختالل وسواس فکری

ها . تغییرات در مالکاند شدهی حذف به اختالالت اضطراب طاز فصل مربوزا« قرار دارد( ه در فصل جدید »اختالالت مرتبط با آسیب و عامل استرساسترس حاد )ک

شان  سال از شدید و نامعقول بودن اضطراب  18شرط آگاهی افراد باالی    حذف شامل    ،اختالل اضطراب اجتماعی )فوبی اجتماعی( و    فوبی خاصبرای  

  6  قید تداوم به مدت. عالوه بر این، اکنون  تناسب باشدی قعیت بخطر یا تهدید واقعی در مو  ای فرهنگی، باتوجه به عوامل زمینه  به جای آن، اضطراب باید با  است.
اکنون حمال به تمام سنین گسترش یافته است.  به عنوان  ت وحشتزدگی میماه  قابلیت کاربرد   DSM-5ذکر شوند که در تمام اختالالت    یک مشخصهتوانند 

آگورافوبیدارند.   و  شده  DSM-5در    اختالل وحشتزدگی  جدا  هم  بنابرایناز  تشخیصاند.  اختالل  ،  آگورافوبی،  با  همراه  وحشتزدگی  اختالل  پیشین  های 

در   وحشتزدگی  اختالل  سابقة  بدون  آگورافوبی  و  آگورافوبی،  بدون  شدهDSM-IVوحشتزدگی  جایگزین  تشخیص  دو  با  اکنون  و ،  وحشتزدگی  اختالل  اند: 

حذف شده و شاخص »فقط عملکردی« جایگزین آن شده است.    راب اجتماعیاختالل اضطاخص »فراگیر« برای  های جداگانه. شآگورافوبی، هر یک با مالک 
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های  ها اصالح شده است تا جلوة نشانهبندی مالکاند. جملهبندی شدهبا عنوان اختالالت اضطرابی طبقه   اختالل اضطراب جدایی و اللی انتخابیاکنون  

کنند که شروع باید های تشخیصی دیگر مشخص نمی ، مالکDSM-IVچنین، برخالف  تری منعکس کند. همصورت مناسب اضطراب جدایی را در بزرگسالی به  
های موقتی، به حداقل  برای بزرگساالن افزوده شده است تا تشخیص اضافی ترس  -یابد«ماه یا بیشتر ادامه می  6»معموالً    -سالگی باشد، و بیان مدت   18قبل از  
 برسد. 

 عملی و اختالالت مربوط  -وسواس فکری

فکریفصل   در    -»وسواس  مربوط«  اختالالت  و  از    DSM-5عملی  عبارتند  جدید  اختالالت  است.  پوست جدید  اختالل  کردن،  ذخیره  کنی، اختالل 

  . عملی و اختالل مربوط ناشی از بیماری جسمانی دیگر   -عملی ناشی از مواد/ دارو و اختالل مربوط، و وسواس فکری  -وسواس فکری

بندی نشده است در  بندی اختالالت کنترل تکانه که در جای دیگر طبقه نامیده شده است و از طبقه  اختالل موکنیکنون  ا  DSM-IVتشخیص وسواس موکنی  

DSM-IVفکری وسواس  به  در    -،  مربوط  اختالالت  و  ضعیف«    DSM-5عملی  بینش  با  »همراه  شاخص  است.  شده  اختالل برای    DSM-IVمنتقل 

عملی همراه با بینش خوب یا نسبتاً خوب، بینش ضعیف، و   -ایز بین افرادی که عقاید اختالل وسواس فکریاصالح شده است تا تم  عملی  -ریوسواس فک

ی های »بینش« مشابه عملی درست هستند(. شاخص  -پذیر شود )یعنی، اعتقاد راسخ به اینکه عقاید اختالل وسواس فکری»فقدان بینش/ هذیانی« دارند امکان 
عملی نیز افزوده شده است، زیرا وجود    -اند. شاخص »مرتبط با تیک« برای اختالل وسواس فکریختالل ذخیره کردن منظور شده برای اختالل بدشکلی بدن و ا

های رو تا نوشته افزوده شده است   اختالل بدشکلی بدن« برای عضالنی اختالل تیک همزمان ممکن است اشارات بالینی مهمی داشته باشد. شاخص »بدشکلی 

ی بدن )که مورد اعتبار تشخیصی و سودمندی بالینی، ایجاد یا تمایز را در افراد مبتال به اختالل بدشکلی بدن منعکس کند. نوع هذیانی اختالل بدشکل به افزایش در
می  مشخص  را  شدهافرادی  متقاعد  کامالً  که  نقص کند  عیب اند  یا  نابه ها  ظاهر  واقعاً  آنها  خیالی  هر  های  به صورت  دیگر  هستند(  نوع  نجار  هذیانی،  اختالل  دو 

این جلوة بالینی فقط به صورت اختالل بدشکلی بدن همراه با شاخص فقدان بینش/ هذیانی    DSM-5جسمانی، و اختالل بدشکلی بدن کدگذاری نشده است؛ در  
ز تشخیص داده شوند که شامل اختالالتی از قبیل اسی جبری و اختالالت مرتبط نیها افراد می توانند مبتال به سایر اختالالت وسوعالوه بر اینعنوان شده است.

 . اختالل رفتاری مکرر متمرکز بر بدن و حسادت وسواسی یا اختالل وسواسی جبری و سایر اختالالت مرتبط نامعین باشد
 

 زا اختالالت مرتبط با آسیب و عامل استرس 

ای واجد شرایط، صریح هستند، نظیر اینکه آیا به صورت مستقیم تجربه  ز، رویدادهای آسیباختالل استرس حادتشخیص  برای مطرح کردن  در حال حاضر  

زا )مثل تجربه  در مورد واکنش ذهنی به رویداد آسیب  DSM-IVدر    A2اند. همچنین، مالک  یا به طور غیرمستقیم تجربه شده  اند، فرد شاهد آنها بوده،شده

است.   یا وحشت«( حذف شده  ناهمگون به صورت دسته  ازگاریاختالالت س کردن »ترس، درماندگی،  نشانگان    ای  از  از مجموعه  استرس که پس  به  پاسخ 

یک طبقه باقی مانده برای افرادی که ناراحتی بالینی  ی می شوند نه به عنواناق می افتد، مفهوم سازاتف (زازا یا غیرآسیبآسیب)  کنندهناراحت مواجهه با یک رویداد
 آمده بود(.  DSM-IVگونه که در های یک اختالل اختصاصی تر مطابقت ندارد )آناما عالیم آنها با مالک داری را از خود نشان می دهندمعنی

( در رابطه با رویدادهایی که به عنوان  Aزا )مالک  تفاوت چشمگیری دارند. مالک عامل استرس  DSM-IVهای  با مالک   PTSDبرای    DSM-5های  مالک
سه   DSM-IV)واکنش ذهنی( حذف شده است. در حالی که در    DSM-IVدر    A2تر است. همچنین، مالک  د، صریحزا« واجد شرایط هستنتجربیات »آسیب 

داشت وجود  عمده  نشانة  اج  -دسته  برانگیختگیتجربه کردن مجدد،  و  در    -تناب/ کرختی،  نشانه  دسته  اجتناب/   DSM-5اکنون چهار  دستة  زیرا  دارد،  وجود 
را   DSM-IVهای کرختی  ها و خلق. این طبقة دومی، که اغلب نشانه های منفی مداوم در شناخت است: اجتناب و دگرگونی  کرختی به دو دستة مجزا تقسیم شده

های اغلب نشانه   -پذیریها در برانگیختگی و واکنشدگرگونی   -شود. دستة آخرهای هیجانی منفی مداوم را نیز شامل مید حالتهای جدید مانندارد، نشانه نگه می 
شود. اکنون  باک یا نابودکننده خود را نیز شامل میهای خشم و رفتار بیپذیر یا طغیانداد. این دسته همچنین رفتار تحریکرا نگه می   DSM-IVگیختگی  بران 

PTSD   6مجزایی برای کودکان  های  اند. عالوه بر این، مالک های تشخیصی برای کودکان و نوجوانان پایین آورده شدهاز لحاظ رشدی حساس است، زیرا آستانه 
 اند. تر مبتال به این اختالل افزوده شدهساله یا کوچک

کودکی   واکنشی  دلبستگی  اختالل  داشت:   DSM-IVتشخیص  فرعی  نوع  لح  دو  کنارهاز  هیجانی  و  اظ  شده  بازداری  نشدهگیر/  بودن حساب  مهار    /اجتماعی 

اختالل دلبستگی واکنشی و اختالل آمیختگی اجتماعی بازداری اند:  توصیف شده  ، این انواع فرعی به صورت اختالالت مجزاDSM-5. در  گسیخته

 نشده. 

 

 ای اختالالت تجزیه 
این موارد هستند:  DSM-5ای در  تغییرات عمده در اختالالت تجزیه  نامیده 1)  شامل  اختالل مسخ شخصیت  نشانة آنچه قبالً  نام و ساختار  ( مسخ واقعیت در 

است )می )ختالل مسخ شخصیت/ مسخ واقعیتاشد منظور شده  تجزیه 2(؛  به جای تشخیص مجزا، شاخص  ( گریز  اکنون   ای ادزدودگی تجزیه یای 
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شوند، مشاهده های اختالل هویت ممکن است عالوه بر اینکه گزارش داده می به اینکه نشانه تا  تغییر یافته است  ای  اختالل هویت تجزیه ( مالک  3است، و )

. همچنین، تجربیات تسخیر  باشد  ، اشاره داشتهزا رخ دهنددآوری رویدادها ممکن است در مورد رویدادهای روزمره و نه فقط رویدادهای آسیبها در یاشوند، و شکاف 
 اند. ها، در توصیف اختالل هویت منظور شده بیمارگون در برخی فرهنگ 

 

 

 نشانة جسمانی و اختالالت مربوط

تعداد این اختالالت و    DSM-5بندی  شود. طبقه اشاره می   نشانة جسمانی و اختالالت مربوطدن با عنوان  به اختالالت جسمانی کر  DSM-5اکنون در  

را کاهش می  از همپوشی مشکل طبقات فرعی  تا  اجتناب شود. تشخیصدهد  و اختالل جسمانی ساز  اختالل درد،  اختالل جسمانی کردن، خودبیمارانگاری،  های 
را   DSM-5های هایی خواهند داشت که مالکنه شدند معموالً نشاادی که قبالً مبتال به اختالل جسمانی کردن تشخیص داده می اند. افر شکل نامتمایز حذف شده

که  ای داشته باشند  افکار، احساسات، و رفتارهای ناسازگارانه  های جسمانی،کنند، اما فقط در صورتی که عالوه بر نشانه برآورده می  بدنیی  نشانهاختالل  برای  

انی تحت اختالل نشانه جسم  DSM-5، در  قراردادی بودکند. چون تمایز بین اختالل جسمانی کردن و اختالل جسمانی شکل نامتمایز  این اختالل را توصیف می 
 اند. ادغام شده

می داده  تشخیص  به خودبیمارانگاری  مبتال  قبالً  که  نافرادی  اما  دارند،  مورد سالمتی  در  زیادی  اضطراب  و  ندارند  شانه شدند  مورد   DSM-5  درهای جسمانی 

اختالل اضطراب فراگیر بهتر توجیه شود(.  گیرند )مگر اینکه اضطراب سالمتی آنها با اختالل اضطراب اصلی، نظیر  قرار می   اختالل اضطراب بیماریتشخیص  

با همراه  جسمانی،  نشانة  اختالل  به  مبتال  مناسبی  طور  به  دارند،  مزمن  درد  که  افراد  عوامل    برخی  دیگران،  برای  شد.  خواهند  داده  تشخیص  برجسته،  درد 
 بود. تر خواهد  های جسمانی دیگر یا اختالل سازگاری، مناسبشناختی تأثیرگذار بر بیماریروان 

روان بیماریعوامل  بر  که  میشناختی  تأثیر  دیگر  تازه گذارند،  های جسمانی  روانی  در  اختالل  »  DSM-5ای  فصل  در  قبالً  که  اختالالت  است 

جسمانی و اختالالت مربوط قرار    یهدر بین نشان  اختالل ساختگیذکر شده بود. این اختالل و    DSM-IVدیگری که ممکن است کانون توجه بالینی باشند«  

نشانه گرفته زیرا  و در محیطاند،  غالب هستند  با هر دو برخورد میهای جسمانی در هر دو  غالباً  انواع عواهای پزشکی  روان شود.  بیماریمل  بر  های شناختی که 

اند تا بر  اصالح شده  کارکردی عصبی(  یهی )اختالل نشاناختالل تبدیلهای  اند. مالک، حذف شدهاصلیگذارند به نفع تشخیص  جسمانی دیگر تأثیر می

در زمان تشخیص قابل اثبات نباشند. اختالل نشانة    شناختی مربوط ممکن استاهمیت اساسی معاینة عصبی تأکید شود، و در تأیید این موضوع که عوامل روان

اک کاذب  حاملگی  و  دیگر،  بیماری مشخص  اضطراب  اختالل  دیگر،  نمونه جسمانی مشخص  تنها  مربوط مشخص    یهنشانهای  نون  اختالل  و  جسمانی 

 هستند.  دیگر

 

 اختالالت خوردن و تغذیه 
، این فصل چند اختالل را  DSM-IV-TRشوند«  طفولیت، کودکی، یا نوجوانی تشخیص داده می   به علت حذف فصل »اختالالتی که معموالً اولین بار در طول

اوایل کودکی«  دهد که در بخش »اختالالت تغشرح می  . طبقة  خواری و اختالل نشخوارهرزه شوند، نظیر  یافت می  DSM-IVذیه و خوردن طفولیت یا 

کودکی   اوایل  یا  طفولیت  تغذیة  جدی  DSM-IVاختالل  کنندهد  نام  محدود  جو/  دوری  غذای  مصرف  مالک   اختالل  و  است،  قابل  یافته  طور  به  ها 

اند به جز یک مورد: تغییر نکرده   DSM-IVاشتهایی عصبی از لحاظ مفهومی در مقایسه با  های تشخیصی اصلی برای بی اند. مالکای گسترش یافتهمالحظه
 به این اختالل وزن بدن بسیار کمی متناسب با مرحلة  کند که افراد مبتالایجاب می A، مالک DSM-IV مانند شرط الزم برای فقدان قاعدگی حذف شده است. 

آیا فرد وزن بسیار کم دارد در متن ارایه شده   قضاوت اینکهتغییر کرده است، و رهنمود در مورد    وضوح بیشتربندی این مالک برای  رشد خود داشته باشند. جمله 
ابراز ترس آشکار اگ  B، مالک  DSM-5است. در   ز افزایش وزن را در برگیرد، بلکه رفتار مداومی را که در افزایش وزن اختالل ایجاد سترش یافته تا نه تنها 

، کاهش در حداقل میانگین فراوانی الزم برای پرخوری و رفتار جبران نامناسب، از  پرخوری عصبیبرای    DSM-IVر در مالک  یکند، شامل شود. تنها تغیمی

ب گستردهدو  پژوهش  است.  هفته  در  بار  به یک  انتشار مالکار  دنبال  به  که  برای  ای  مقدماتی  پرخوریهای  پیوست    اختالل  شد،  B  ،DSM-IVدر  اجرا   ،

نی پرخوری الزم های مقدماتی این است که حداقل میانگین فراوا سودمندی بالینی و اعتبار اختالل پرخوری را ثابت کرد. تنها تفاوت مهم در مقایسه با این مالک
ماه در    6روز در هفته به مدت    2ماه گذشته است، که مشابه مالک فراوانی برای پرخوری عصبی است )به جای حداقل    3ر ظرف  ای یک بابرای تشخیص هفته 

DSM-IV .) 

 

 اختالالت دفع
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ت در این فصل قبالً تحت عنوان اختالالتی که معموالً  وجود نداشته است. اختالال  DSM-5تا    DSM-IVای در این طبقة تشخیص از  تغییرات قابل مالحظه 
وجود   DSM-5بندی مستقل در بندی شده بودند و اکنون به صورت طبقه طبقه  DSM-IVشوند در  کودکی، یا نوجوانی تشخیص داده می   اولین بار در طفولیت، 

 دارند. 

 

 بیداری  -اختالالت خواب
شدند حذف  مرتبط با اختالل روانی دیگر و اختالل خواب مرتبط با بیماری جسمانی دیگر نامیده می  که اختالل خواب  DSM-IVهای  ، تشخیصDSM-5در  

نامیده شده   خوابیاختالل بی خوابی اولیه،  بیداری ارایه شده است. تشخیص بی   -و در عوض، مشخصات بیشتر اختالالت همزمان بر هر اختالل خواب  اندشده

از انواع   -که اکنون معلوم شده با کمبود هیپوکرتین ارتباط دارد  -را  خواب  یهحملهمچنین    DSM-5اجتناب شود.    هولیه و ثانویخوابی اا از تمایز بین بی است ت

ها و متن مربوط به کودک و رشد  بیداری، مالک   -اختالالت خواب   DSM-5بندی  کند. سرانجام اینکه، در طول طبقهدیگر پرخوابی )اختالل پرخوابی( متمایز می

به سه اختالل نسبتاً مجزا    اختالالت خواب مرتبط با تنفساند.  ر هر جا که علم موجود و مالحظات سودمندی بالینی ادغام آنها را تأیید کنند، ادغام شده د

وقفتقسیم شده تنفس سطحی  انسدادی در خواب، وقفی  ه اند:  و    یه تنفسی  تهویهتنفسی مرکزی در خواب،  انواع فرعی مرتب  (هیپوونتیالسیون)افت  با خواب.    ط 

نامنظم را در برگیرند، در حالی که نوع پروازدگی بیداری    -خواب پیشرفته و نوع خواب  یهاند تا نوع مرحلگسترش یافته  روزیاختالالت خواب ریتم شبانه 

تالل رفتار خواب با حرکت سریع  اخبا ارتقا دادن    DSM-IVهای سابق »به گونة دیگری مشخص نشده است« در  حذف شده است. استفاده از تشخیص

 اند. به اختالالت مستقل، کاهش یافته قرارچشم و نشانگان پای بی 

 

 های جنسی کژکاری

اختالل میل/ اند:  اند و برای زنان، میل و اختالالت برانگیختگی جنسی در یک اختالل ترکیب شده، چند کژکاری جنسی خاص جنسیت اضافه شدهDSM-5در  

به حداقل مدت تقریباً  کژکاری جنسی ناشی از مواد/ داروهای جنسی )به جز  . تمام کژکاریی در زنبرانگیختگی جنس اکنون  ی هاماه و مالک  6( 

دارند.  شدت دقیق  نیاز  تناسلیتر  را منعکس می   DSM-5به    لگنی  -اختالل درد/ دخول  مقاربت دردناک  و  واژینیسم  ادغام  و  بسیار   کند،اضافه شده  که 

 است.   ند و متمایز کردن آنها دشوار بود. تشخیص اختالل بیزاری جنسی به علت استفادة نادر و فقدان پژوهش تأییدکننده، حذف شدههمزمان بود

ای  ه. برای اشاره به وجود و میزان همبستهموقعیتیدر برابر    فراگیر  واکتسابی  در برابر    دایمیهای جنسی وجود دارد:  اکنون فقط دو نوع فرعی برای کژکاری

ذیری فرد، عوامل فرهنگی یا مذهبی  پاند: عوامل مربوط به همسر، عوامل رابطه، عوامل آسیب زیر به متن افزوده شده  های مرتبطویژگیپزشکی و غیرپزشکی،  

 و عوامل جسمانی. 

 

 مالل جنسیتی
این اختالل را با تأکید بر پدیدة »ناهمخوانی جنسیتی«   های توصیف کنندةاست و تغییر در برداشت از ویژگی   DSM-5مالل جنسیتی طبقة تشخیصی جدید در  

بود، منعکس می   DSM-IVبه جای صرفاً همانندسازی جنس مخالف که در اختالل هویت جنسی   را کند. مالل جنسیتی مجموعه مالک چنین    های مجزایی 
نوجوانان  و  بزرگساالن  برای  و  و  برای مالک   . شودشامل می   برای کودکان  نوجوانان    Bقبلی )همانندسازی جنس مخالف( و مالک    Aبزرگساالن، مالک  های 

بندی این مالک، »جنسیت دیگر« جایگزین »جنس دیگر« شده است. از جنسیت به طور منظم به جای جنسی  اند. در جمله)بیزاری از جنسیت خویش( ادغام شده
ید به جنسیت دیگر های کودک، »میل شداختالل رشد جنسی، نامناسب است در مالکاستفاده شده، زیرا مفهوم »جنسی« هنگام اشاره کردن به افراد مبتال به  

دارد که دوست دارد از جنس دیگر باشد« شده است تا وضعیت برخی از کودکان را برساند که در محیط وادارکننده، ممکن است  بودن« جایگزین »بارها اظهار می 
که او از جنسیت دیگر است«( اکنون ضروری  )»میل شدید به جنسیت دیگر بودن یا اصرار بر این  A1مالک    میل به جنسیت دیگر را بیان نکنند. برای کودکان،

گیری جنسی حذف شده است. زیرا این تمایز دیگر از  کند. نوع فرعی بر مبنای جهتتر میکارانهاست )ولی کافی نیست(، که این تشخیص را محدودتر و محافظه 

رادی را مشخص کند که تحت حداقل یک عمل یا درمان پزشکی  افزوده شده است تا اف  پس از انتقال  ییک مشخصهشود.  نمی  لحاظ بالینی سودمند محسوب

اند )مثل درمان هورمونی جنس مخالف(. گر چه مفهوم پس از انتقال از مفهوم بهبود کامل یا نسبی پیروی  برای حمایت کردن از تعیین جنسیت جدید قرار گرفته 
 مستقیماً در مورد مالل جنسیتی کاربرد ندارد.دارد که  هاکاهش نشانه هایی برداللت اما اصطالح بهبود  کرده است،

 

 اختالالت اخاللگر، کنترل تکانه، و سلوک 
عموالً اولین بار در  کند که قبال در فصل »اختالالتی که مجدید است و اختالالتی را ترکیب می   DSM-5فصل »اختالالت اخاللگر، کنترل تکانه، و سلوک« در  

نوجوانی تشخیص داده می نافرمانی؛ اختالل سلوک؛ و اختالل رفتار اخاللگر که به گونه دیگری مشخص  طفولیت، کودکی، یا  شوند« )یعنی، اختالل لجبازی و 
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( و فصل »اختالالت کنترل تکانه که در بندی شده استت اخاللگر، کنترل تکانه، و سلوک مشخص و نامشخص دیگر طبقهنشده است، اکنون با عنوان اختالال 
افروزی بیمارگون، دزدی بیمارگون(. همة این اختالالت با مشکالتی در کنترل  اند« را در بر داشت )یعنی، اختالل انفجاری متناوب، آتش بندی نشدهجای دیگر طبقه

رفتاری مشخص می هیجان و  این فصل ه  ADHDشوند. مخصوصاً،  ی  اختالالت در  با  اختالالت عصبیاغلب  اما در  است،  رشدی منظور شده است.    -مزمان 
 الالت شخصیت« منظور شده است. اختالل شخصیت ضداجتماعی به علت ارتباط نزدیکی که با اختالل سلوک دارد، در این فصل و در فصل »اخت 

جویی. عالوه بر این،  پذیر، رفتار جنجالی/ نافرمانی، و کینه ریک اند: خلق عصبانی/ تحبندی شدهاکنون به سه نوع دسته   لجبازی و نافرمانی  اختاللهای  مالک

کامل های شود که مالکهای توصیفی را برای افرادی شامل می، شاخص ویژگی اختالل سلوکهای برای اختالل سلوک حذف شده است. مالک  استثناء مالک 

می  برآورده  اختالل  این  برای  اما  را  پسندانه   هیجانات کنند،  می   محدود  یجامعه  نشان  در  نیز  عمده  تغییر  متناوبدهند.  انفجاری  نوع    اختالل  در 

شود:  طغیان گرفته  نظر  در  باید  که  است  پرخاشگری  در    DSM-IVهای  که  حالی  در  داشت،  نیاز  جسمانی  پرخاشگری  کالمی  DSM-5به  و    پرخاشگری 
دهد که فراوانی الزم را برای  تری را نیز ارایه می های اختصاصیمالک  DSM-5کند.  ها را برآورده میرسان نیز مالک پرخاشگری جسمانی غیرمخرب/ غیر آسیب

های پرخاشگرانه از نظر ماهیت تکانشی و/ یا توأم با عصبانیت هستند و باید ناراحتی و اختالل قابل  کند که طغیان و مشخص می   ها تعیینبرآورده کردن مالک 
سطح رشدی  سال )یا    6دی ایجاد کنند یا با پیامدهای مالی یا قانونی منفی ارتباط داشته باشند. عالوه بر این، حداقل سن  فرای را در عملکرد شغلی یا میانمالحظه

 برابر( اکنون ضرورت دارد. 

 

 اختالالت مرتبط با مواد و اعتیادآور 

را شامل شود.    اختالل قماربازیبا مواد گسترش یافته تا    نوآوری مهم در مقایسه با راهنماهای تشخیصی قبلی این است که فصل مربوط به اختالالت مرتبط

اختالل مصرف ها کند. بلکه، مالک ، جدا نمیDSM-IV مانندرا  ف و وابستگی به موادسوء مصرهای تشخیص DSM-5تغییر مهم دیگر این است که 

اختالالت   یهدر محدود  اند.اختالالت مرتبط با مواد نامعین، همراه شده  های مسمومیت، محرومیت، اختالالت ناشی از مواد وهر جا که مناسب بوده با مالکمواد  

 -اشتیاق، یا میل شدید به مصرف مواد  -حذف شده است، و مالک جدیدی  DSM-5از    DSM-IVمصرف مواد، مالک مشکالت قانونی مکرر مرتبط با مواد  
  ی ه ین برخالف آستاندر دو یا تعداد بیشتری مالک تعیین شده است، که ا DSM-5اد در افزوده شده است. عالوه بر این، آستانه برای تشخیص اختالل مصرف مو

مواد   سوءمصرف  تشخیص  برای  بیشتری مالک  تعداد  یا  وابستگی    DSM-IVیک  برای  بیشتر  تعداد  یا  سه  ترک حشیش و ترک  است.    DSM-IVو 

 اند« بود(. ها و محورهایی که برای تحقیق بیشتر ارایه شدهالک»مجموعه م B ،DSM-IVای هستند )دومی در پیوست اختالالت تازه  کافئین

 DSM-5برای نوع فرعی فیزیولوژیکی در    DSM-IVهای تأیید شده استوار است. شاخص  بر مبنای تعداد مالک  DSM-5اختالالت مصرف مواد    شدت

نیز حذف شده است. بهبود   DSM-5ز اختالل مصرف مواد در  نیز حذف شده است. بهبود اولیه ا  DM-IVای  حذف شده است، تشخیص وابستگی چند ماده
های اختالل مصرف مواد )به جز اشتیاق( تعریف ماه بدون برآورده کردن مالک  12ماه اما کمتر از    3به صورت حداقل    DSM-5ز اختالل مصرف مواد در  اولیه ا

 ها )به جز اشتیاق( تعریف شده است.  ماه بدون برآورده کردن مالک 12شده است، و بهبود مداوم به صورت حداقل 
 . هستنددرمان نگهداری«  تحتمحیط کنترل شده« و »یک »در   شامل  ،به تناسب موقعیت DSM-5های جدید اضافی در مشخصه

 

 شناختی اختالالت عصبی

اند. اصطالح زوال قرار گرفته  (NCD)  شناختی عمده اختالل عصبیای با نام  جزو موجودیت تازه  DSM-IVهای زوال عقل و اختالل یادزدایشی  تشخیص

اختالل  سطح نه چندان شدید اختالل شناختی،    DSM-5عقل در انواع فرعی سبب شناختی که این اصطالح رایج است، حذف نشده است. عالوه بر این، اکنون  

ده را که با این حال ممکن است کانون توجه و  ان کننای است که تشخیص مجموعه نشانگان کمتر ناتو کند که اختالل تازهرا تأیید می   شناختی خفیفعصبی

را به دنبال   شناختیفرعی سبب های تشخیصی برای انواع اند، که مالک های تشخیصی تأمین شدهسازد. برای هر دو اختالل، مالکپذیر میدرمان باشد، امکان 

عروقی، و زوال عقل ناشی از مواد، تعیین شده بود، در حالی که اختالالت ل عقل  های منفردی برای زوال عقل از نوع آلزایمر، زوا، تشخیصDSM-IVدارند. در  
طبقه  دیگر  جسمانی  بیماری  از  ناشی  عقل  زوال  عنوان  با  دیگر  عصبی  که  تباهش  طوری  به  بودند،  شده  بیماری HIVبندی  پارکینسون،  بیماری  سر،  آسیب   ،

بیماری کروتزفلد بیماری پیک،  ب  -هانتینگتون،  و  بودند. در  یماریژاکوب،  اختالل عصبیDSM-5های جسمانی دیگر مشخص شده  یا خفیف  ،  شناختی عمده 
-های جداگانة جدیدی اکنون برای اختالل عصبیاند، در حالی که مالکشناختی عروقی عمده یا خفیف نگه داشته شدهناشی از بیماری آلزایمر و اختالل عصبی

زا، مواد/ دارو،  شناختی ناشی از صدمة مغزی آسیبشناختی مرتبط با اجسام لِوی، و اختالالت عصبیاختالل عصبیگیجگاهی عمده یا خفیف،    -شناختی پیشانی
-اند. اختالل عصبیهای متعدد، به ترتیب، ارایه شده شناسی و سبب ، بیماری پریون، بیماری پارکینسون، بیماری هانتینگتون، بیمار جسمانی دیگر،  HIVعفونت  

 ص نیز به عنوان تشخیص منظور شده است. شناختی نامشخ
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 اختالالت شخصیت 
دوم  مالک بخش  در  اختالالت شخصیت  برای  مالک  DSM-5ها  همان  و  نکرده  اختالالت    DSM-IVهای  تغییر  تشخیص  به  جایگزینی  رویکرد  هستند. 

برای   به وجود آمده و میDSM-5شخصیت  بیشتر  را در بخش سوم یافت )به  ، جهت تحقیق  برای اختالالت شخصیت«    DSM-5مدل جایگزین  توان آن 

( بر مبنای A، که در بخش سوم ارایه شده، مالک عملکرد شخصیت تجدیدنظر شده )مالک  های کلی برای اختالل شخصیتمالکمراجعه کنید(. در مورد  

نوشته  مقیاسبازبینی  به  مربوط  اهمیتهای  شخصیت  آسیب  برای  که  اساسی  اختالالت  مطمئن  بالینی  تشخیص    های  است.  آمده  وجود  به  اختالل دارند، 

، بر مبنای اختالل متوسط یا بیشتر در عملکرد شخصیت و وجود صفات شخصیت بیمارگون، جایگزین اختالل شخصیت که به  صفت مشخص  با  -شخصیت

وب، به داشتن اختالل شخصیت مشخص،  کند که به صورت مطلگونه دیگری مشخص نشده است شده و تشخیص بسیار روشنگرتری را برای افرادی تأمین می

عملکرد شخصیت و  دهد.  های مبتنی بر صفت، ثبات و مبنای تجربی این اختالالت را افزایش می تر بر عملکرد شخصیت و مالکشوند. تأکید بیشتوصیف نمی 

ای که اطالعات بالینی مفیدی را در مورد تمام افراد یویژگ  -توان به این صورت نیز ارزیابی کرد که آیا فرد اختالل شخصیت دارد یا نهرا می   صفات شخصیت

 آورد.میفراهم 

 اختالالت نابهنجاری جنسی 

های تشخیصی برای تمام « به مجموعه مالکدر حالت بهبود« و »محیط کنترل شدهیك  در  های روند »، اضافه شدن شاخص DSM-IVتغییر عمده از  

های جنسی صرفاً اختالالت ، نابهنجاریDSM-5اند تا تغییرات مهم را در وضع فرد نشان دهند. در  افه شدهها اضاختالالت نابهنجاری جنسی است. این شاخص

نوعی نابهنجاری جنسی است که در حال   اختالل نابهنجاری جنسی های جنسی و اختالالت نابهنجاری جنسی تفاوت وجود دارد.روانی نیستند. بین نابهنجاری

 شود یا نابهنجاری جنسی است که ارضای آن صدمه شخصی، خطر صدمه، برای دیگران دارد.  الل در فرد میحاضر موجب ناراحتی یا اخت
، مداخله بالینی نابهنجاری جنسی شرط الزم ولی نه کافی برای مبتال بودن به اختالل نابهنجاری جنسی است، و نابهنجاری جنسی به خودی خود به صورت خودکار

تغییری در ساختار اساسی  اند بدون اینکه هر گونه  ایجاد شده  تمایز بین نابهنجاری جنسی و اختالالت نابهنجاری جنسی سازد.  ی آور نمرا موجه یا الزام 

پیشنهاد شده این است که افرادی که هر دو    DSM-5اند، ایجاد شود. تغییری که برای  وجود داشته   DSM-III-Rهای تشخیصی به صورتی که از زمان  مالک
، اما Aهای آنها مالک  ای افرادی که نشانه شوند. این تشخیص بر کنند، اکنون مبتال به اختالل نابهنجاری جنسی تشخیص داده می را برآورده می   B  و   Aمالک  

 یعنی، افرادی که نابهنجاری جنسی دارند، ولی اختالل نابهنجاری جنسی ندارند.  -کنند، داده نخواهد شدرا برآورده می Bنه مالک 
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 1400 یشناس بیاس  و ینیبال یرواشناس تسواال
 

 ست؟ ین مرتبط  یزوفرنیاسک صیخصا با ریز  تیشخص اختالالت از ك یکدام . 1
 ک یونیسترو یه تیشخص  اختالل( 4 یپیزوتایاسک تیشخص  اختالل( 3 دیزوئیاسک تیشخص  اختالل( 2 ی مرز تیشخص  اختالل( 1

 ست؟ی ن یاصل  ی ازمونها خرده جز ازمون خرده کدام  WAIS-5 ازمون یدرکالم  شاخص در. 2
 شباهت  ازمون خره( 4 اطالعات  ازمون خرده( 3 واژگان ازمون خرده( 2 درک  ازمون خرده( 1

 کشد؟ یم  طول  ماه  چند درمان بدون MDD  عمده  یافسردگ  اختالل دوره . 3
 وچهارماه  ستیب تا دوازده ( 4 ماه   تاشش چهار( 3 ماه   زدهیس تا شش( 2 ماه  سه( 1

 است؟  شود،کدام یم  افتی گر ید یروان  اختالالت با همزمان که ی اللاخت نیتر عیشا . 4
 ی جبر– یوسواس اختالل( 4 ی اجتماع اضطراب  اختالل( 3 ک یپان اختالل( 2 ریفراگ اضطراب  اختالل( 1

 است؟  اوکدام  مورد در صی تشخ  نیتر  دارد،متحمل ی براشفتگ 9و  4  یها  اسیمق در ساله 35  یمردMMPI2 ازمون مرخین . 5
 دییپارانو تیشخص  اختالل( 4 تویزوافکیاسک اختالل( 3 ی ضداجتماع تیشخص  اختالل( 2 ی دوقطب اللاخت( 1

 ست؟ ی ن تیشخص دیشد اختالالت  کدام  MCMI-3 ازمون در . 6
 ی مرز تیشخص  اختالل( 4 ی ضداجتماع تیشخص  اختالل( 3 پالیزوتایاسک تیشخص  اختالل( 2 دییپارانو تیشخص  اختالل( 1

 کند؟ی م بروز اختالل کدام  با رشتیب توره  سندرم . 7
 یجبر-یوسواس اختالل( 4 شکل  یجسمان اختالل( 3 ی ا  هیتجز یفراموش اختالل( 2 دوم  نوع یدوقطب اختالل( 1

 است؟  کودکان مخصوص گشتالت بندر ازمون ی گذار نمره یها  ستمی س از ك یکدام. 8
 تز یکوپ( 4 ساتل  و  پاسکال( 3 لکس ( 2 هات ( 1

 است؟  غلط نوجوانان یخودکش درباره ریز موارد از ك یکدام . 9
 .کنندیم یخودکش به اقدام  دخترها  از شتریب پسرها( 2 . ابدیم شیافزا یریچشمگ طور به ینوجوان در یخودکش زانیم( 1
 . دارد وجود تفاوت پسرها و  دخترها  در یخودکش  به اقدام یروشها نیب( 4 .کنندیم موفق  یخودکش  پسرها  از کمتر  دخترها( 3

 ابد؟ یم کاهش   یوبزرگسال ینوجوان در اغلبADHD عالئم از كی کدام. 10
 ی فعال شیب( 4 یتکانشگر( 3 یتوجه یب( 2 ی قرار یب( 1

 است؟  مورد کدام ،نشانگر( S) دی سف یفضا به پاسخ  ادیز اکسنر،تعداد جامع نظام اساس بر رورشاخ ازمون در . 11
 مهم  یها تیموقع ازینینش عقب  به ازین (2 مخالفت به شیگرا و   خشم کنترل در ی،دشوارییگرا یمنف( 1
 پسند جامعه و  کارانه  محافظه  یها شیگرا( 4 تیموقع  کل  ادراک ی جا به اتیجزئ بر تمرکز( 3
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 1400 یشناس  بیاس و ینیبال یروانشناس سواالت  یحیتشر نامه پاسخ 
 

  ت ی شخص   اختالالت  .شودیم  خوانده  کیکوتیکروسایم حمالت  هستندکه   عمرکوتاه   با  یشیروانپر حمالت یدارا یمرز  تیص شخ اختالل  دچار  افراد  « صحیح است. 4گزینه »  -1

 یوعالئم شوندیم دهید شتر یب یزوفرنیاسک دچار افراد اول  درجه بستگان در که هستند تیشخص  اختالل اول  دسته جز دیپارنوئ  تیشخص  اختالل عالوه به دیزوئیاسک و  یپیزوتایاسک
 دهید  یزوفرنیاسک  عالئم   است  زندهیبرانگ  و   یشینما  یرفتارها  ان  ی اصل  مشخصه   که    یشینما  ای  ک یستریه  تیشخص   اختالل  در .  دارند  یزوفرنیاسک  یومنف  مثبت  عالئم  به   هیشب
 . شودینم

 . ستین بزرگسال وکسلر یکالم شاخص  یاصل یها ازمون خرده  جز  درک ازمون خرده  - WAISکودکان   وکسلر - WISCبزرگسال وکسلر - « صحیح است. 1گزینه » -2

 .کشدیم  طول ماه  6تا13 درمان بدون و   ماه3  حدود درمان  افتیدر با یاساس یافسردگ « صحیح است. 2گزینه » -3

4-  « است. 4گزینه  صحیح    ت یجمع  معموال   دوم   همرتب  اختالالت  و   است  ریفراگ  اضطراب  اختالل  اول  مرتبه   در   اختالالت  ریسا  با  همزمان  یروان  اختالل   ن یتر  عی شا  « 

 .است یافسردگ اختالالت  از یکی ای یزدگ وحشت اختالل  ،یاختصاص ،هراسیهراس

 :است ریز  شرح   سوتا  تهیم ازمون ینیبال یها اسیمق « صحیح است. 2گزینه » -5

D 2.ی افسردگ HS 1.ی مارانگاریب خود 
Pd 4.ی روان-یاجتماع انحراف HY3.یستریه  
Pa 6.ا یپارانوئ Mf5.یزنانگ-یمردانگ   
Sc8.یزوفرنیاسک  Pt 7.ی روان ضعف 
Si 0.ی اجتماع ییدرونگرا Ma9.یپومانیه   

  یها  شیگرا  به  عمل  احتمال  دارد  هم  ییباال  یپومانیه  شاخص  وچون  است  یضداجتماع  یها  شی گرا  یدارا  است  49/94  یص یتشخ  کد  ی دارا  9و 4  یها  اسیمق  یبراشفتگ  با  فرد
 .شودیم  دهید شتریب بزهکار پسران در  شاخص نی ا و  است  دشوار اریبس یسالگ30 از  بعد ادافر  نیا رییتغ. باالست یدرو  یضداجتماع

 ی مرز   Cایپارانوئ                    Pیپیزوتایاسک                      S  :است ریز شرح به ونیلیم ازمون در  دیشد تیشخص  اختالل  « صحیح است. 3گزینه » . 6

 .است یجبر یوسواس  توره،اختالل اختالل  با یهمبود نی شتریب صحیح است. « 4گزینه » . 7

 .است تزیکوپ ستم یس کودکان  یبرا گشتالت بندر ازمون یگذار نمره ستم یس « صحیح است. 4گزینه » . 8

  زان یم  به   توجه  و   باوجود.  کندیم  دا یپ  یریچشمگ  شیافزا  ینوجوان  در  احتمال  ن یا  یول  ابد یم  شیافزا  عمر   طول  تمام   در   ی خودکش  به   احتمال  زانیم  « صحیح است. 2گزینه »  . 9

  ی ها  نقش  انتظارات   تواند یم  ان  ل یدل  که  است  شتریب  دختران  به   نسبت  پسرها  در  موفق   یخودکش  اما   است  شتریب   دخترها   نیب  در   زین  یخودکش  به  اقدام  دخترها  ن یب  یافسردگ  باالتر
 . دارد وجود تفاوت  زین جنس  دو  یخودکش یروشها نیب و  ارندد را  یدرماندگ و  شکست  تحمل ییتوانا دخترها از  کمتر  پسرها که  باشد یتیجنس

  الجمله   من  عالئم  ریسا  منتها  ابدی م  کاهش  یبزرگسال  به  دنیرس  و   زمان  گذشت  با  یفعال  شیتوجه،ب  نقص-یفعال  شیب  اختالل  عالئم  نی ب  از  « صحیح است. 4گزینه »  . 10

 . است توجه نقص شودیم درمان اختالل نیا   از  که  یعالمت  نیاخر یکل طور به. ماندیم  یباق یتکانشگر و  یقراریتوجه،ب کمبود

  نشان   بهنجار  افراد  در  و   دارد  رابطه  مخالفت  به  شیگرا  و   خشم  کنترل  در  ی،دشوارییگرا  یمنف  با( شتریب  و   تا3)دیسف  یفضا  به  ادیز  پاسخ  تعداد  « صحیح است. 1گزینه »  . 11

 .است یانطباق تضاد  ینوع دهنده

  معموال  رو   نیهم  از  زنندینم  یجبران  یرفتارها  به  دست  غذا  خوردن  از  بعد  یپرخور  دچار  افراد  که  است   نیا  در  یعصب  یپرخور  ای  یپرخور  رقف  « صحیح است. 4گزینه »  . 12

  اشخاص .هستند  یعیطب  نوز  محدوده  در معموال  سبب  نیهم   به  زنندیم یجبراب  یرفتارها به  دست  غذا   خوردن  از  بعد  یعصب  ی پرخور  اختالل  دچار   افراد  یول  هستند  وزن  اضافه  دچار 
 نرم   یغذاها  از  یغذاها   نیا  اوقات  شتریب  دارند  گناه  و   یمانیپش  احساس  بعدش  و   کنندیم  مصرف  یکنترل رقابلیغ  شکل  به  ره  غذا  یادیز  حجم  یکوتاه  زمان  مدت در  یپرخور دچار

 .شودیم انجام هیبق چشم  از دور و  خفا  در معموال رفتار  نیا.است کی ک مثل یپرکالر و 

  زان یم  و   زمان  مدت  ها  دوره  ن یب  فاصله   در.  باشد  کرده  تجربه  را  خود  یافسردگ  دوره  ن یدوم  حداقل  د یبا  فرد  عودکننده   یافسردگ  صیتشخ  ی برا  « صحیح است. 1ینه »گز.  13

 .باشد  نداشته یعالئم ها دوره ن یب ماه2 حداقل دیبا شخص و  است مهم  عالئم رفع

  ن یا  یافسردگ  انواع  ریسا  در.  است  دیستروئیه  مالل  ای  کیاتپ  یافسردگ  یها  نشانه  از  طرد  به  تیحساس  و   یسرب  ،فلجیب،پرخوایپرخور  عالئم  « صحیح است. 2گزینه ».  14

 .شودینم دهید ها یژگیو 

15  .« است. 3گزینه   یزوفرنیاسک  با  افتراق  قابل  ینیبال  نظز  از  و   است  تر  عیشا   زنها  در  که  شودیم  گفته  یسالگ45  از  بعد  عالئم  شروع  به  رسید  یزوفرنیاسک  « صحیح 

 .است  خوب ان یاگه ش یپ یکل طور به و  کنندیم دایپ یخوب تی وضع دارو  مصرف  با افراد نیا.استیپارانوئ  ان برجسته وعالمت ستین ررسیردیغ

  اد یز یجبر یوسواس اختالل  دچار اشخاص در افکار نیا دهد  انجام یماد واسطه بدون را یفکر هر است قادر کندیم تصور فرد ییجادو  تفکر در « صحیح است. 1گزینه ». 16

  تفکر   وهیش  نیا  اختالل   از   خارج .است  یتوان  همه  احساس  تفکر  از   سبک   نیا  برجسته  یژگیو   باشد  مناکیب  تواند یم  شانیبرا  اشخاص   نیا  پرخاشگرانه  افکار   جهینت  در  شودیم  دهید
 .است اژهی پ  یاتیعمل شی پ مرحله در  کودکان  خاص

  دارد  تیاهم سر به بیاس باالخص ییعضو یها بیاس یبررس  فتدیم اتفاق نیسهمگ عموما  حادثه کی یپ در سانحه از پس استرس لباغا چون « صحیح است. 3گزینه ». 17

 .شود عالئم دیتشد ای بروز سبب  تواندیم سر به  بیاس چراکه 
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 و   یسنج  تیموقع  در   ،اختالل  اطراف  گرفتن  اب  و   اتاق  ل یاوس  دنید  یعمو  شکل  به   ،توهم  حاد  شکل  به   ،شروعیاریهوش  نوسان  و   راتیی تغ  صحیح است. «  4گزینه ».  18

 .است  نیکول لیاست مریالزا همانند اختالل نیا  در  لیدخ یعصب  دهنده انتقال. است عتریشا(سال65  یباال افراد)سالمندان در که است ومیریدل عالئم از  موقت  شکل  به توجه و  حافظه

  از   اما  هستند  یریگ  ارتباط  به  لی ندارند،ما  ارتباط  یبرقرار  به  لیم  که  دیزوئیاسک  دچار  افراد  برخالف  نیگز  یدور  تیشخص   اختالل  دچار  افراد   « صحیح است. 4گزینه ».  19

 .است وکمروبودن یخجالت افراد نیا یژگیو  کنندیم  یدور ارتباط از  پس ترسندیم نشدن واقع  اقبال  مورد و  طرد

 .است الکل ژهیو  به مواد سومصرف به  مربوط یخودکش  احتمال ن یباالتر یاساس یافسردگ از بعد « صحیح است. 1گزینه ». 20
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط  مطالعات
 

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

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

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

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  های برتر کنکور کارشناسی ارشد روان سال اخیر، توسط رتبه  20ت علوم  تست از کنکورهای  کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزار
های دروس شخصیت، آمار و روش تحقیق،  حداکثر رساندن تمرین و تسلط داوطلبانِ ممتاز بر مباحث دروس مختلف، تالیف شده است. بانک تستهدف به  

  تواند به کمک داوطلبانی بیاید که خواهان حداکثر تمرین و تسلط بر مباحث هستند.وانی میشناسی رشناسی رشد و آسیبشناسی فیزیولوژیک، روانروان
 

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

 مانده به کنکور(.  
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