
شبه

هاي جسمی متعدد را بدون وجود عالئم بیماریهاي جسـمی  شوید که نشانهرو میگاهی در اورژانس با بیمارانی روبه
کنند که در کنار اینکه برخی از آنها ممکن است به بیماریهاي جسمی خاصی مبتال باشند بسیاري از آنها گزارش می

-شبه جسمی مبتال هستند که فشارهاي روانی را به صورت یک یا بیشتر از یک نشانه جسمی تجربه میبه اختالالت 

کنند. این اختالالت در بین اختالالت روانپزشکی، شیوع نسبتاً باالیی در بین اختالالت روانپزشکی دارنـد و سـاالنه   
شود.ن میاهاي پزشکی این بیمارمیلیارد دالر صرف هزینه100حدود 

Somatofrom)ختالالت شبه جسمانیا )

هاي عضوي و فیزیولوژیک قابل اثبات که بتوان شکایت را توجیه نمود. این عالیـم  شکایت فیزیکی یا جسمی، بدون یافته
اند، که باعث تخریب توانایی و عملکرد و اختالل در نقش اجتمـاعی و شـغلی   و شکایات جسمی به حدي ناراحت کننده

شوند.فرد می
-DSMدسته بنديطبق  IVشود: اختالالت شبه جسمی به هفت طبقه تقسیم می

باشد. هاي مختلف بدن میهمراه با شکایات متعدد جسمی که مربوط به دستگاهاختالل جسمانی شدن:-1
باشد. عصبی می–یک یا دو شکایت با منشاء روانیاختالل تبدیلی: -2
باشد. ن نقص یا بیماري خاص به همراه اشتغال فکري مداوم میباور راسخ به داشتخود بیمار انگاري: -3
باشد. درك و باور غلط و اغراق آمیزاز نقص قسمتی از بدن میاختالل بدریختی بدن:-4
یابد. احساس درد و ناراحتی که مربوط به عوامل روانشناختی یا تحت تاثیر این عالیم شدت میاختالل درد:-5
نوعی اختالل شبه جسمانی که به گونه دیگر توصیف نشده است و حداقل به مـدت  نامتمایز:اختالل شبه جسمی-6

ماه یا بیشتر دوام دارد. 6
اختاللی که هیچ یک از عالیم فوق را ندارد. اختالل شبه جسمانی مشخص نشده:-7

( Somatization)اختالل جسمانی کردن

گیرد و سیري مزمن یک دستگاه نیست و از اختالل طبی معینی ریشه نمیشکایت و ناراحتی جسمی متعدد، که محدود به 
شود. سالگی عالیم ظاهر می30دارد که عالیم براي چندین سال دوام دارند، اغلب ًقبل

اجتماعی و بـروز رفتـار افراطـی و جلـب     -این اختالل به قدري ناراحت کننده است که باعث اختالل در عملکرد شغلی
کند و در جستجوي درمان طبی می رود. این اختالل شود، به طوري که فرد عالیم را بیش از حد بزرگ مییتوجه کننده م



19-13کند. شایعترین سن بروز سالگی و اغلب نوجوانی بروز می30در زنان شایعتر و همان طور که گفتیم در سن قبل 
شود. این اختالل علت جسـمانی  ي پایین بیشتر مشاهده میاقتصاد–باشد و در افراد کم سواد و طبقات اجتماعیمیسالگی

اجتمـاعی ایـن   –آید. علل روانـی اي از عوامل روانی، اجتماعی و ژنتیکی بوجود میمشخصی ندارد، بلکه در اثر مجموعه
زا خصوصاً خشم نسبت به خود و به دیگران و معطوف کردن خشم به خود سبب اختالل، در اثر سرکوب حوادث استرس

شود.روز این عالیم میب
-غالباً این بیماران فریبکار و استاد بازي دادن دیگران هستند. که در گذشته به این اختالل هیستري و سـندرم بریکـه مـی   

گفتند.
عالمت دردناك و دو عالمـت  4سالگی شروع و حداقل30براي تشخیص این اختالل الزم است عالیم قبلتشخیص:

گوارشی، یک عالمت جنسی و یک عالمت شبهه عصبی مشاهده شود. که هیچ کدام از آنها به طور کامل با معاینه جسمی 
هاي کلینیکی قابل توجیه نباشد.و آزمایش

هـاي روانـی و   این بیماران شکایت جسمی زیاد و سابقه طبی گوناگون بـه همـراه نـاراحتی   در سابقه خصوصیات بالینی: 
شود.مسائل فردي فراوان دیده می

باشد. نکته: وجه تمایز اختالل جسمانی شده (سوماتیزه) از سایراختالالت سوماتوفرم تعداد و تنوع عالیم می
باشد. این بیماران میپزشکیافسردگی و اضطراب شایعترین حاالت رواننکته: 

دهنـد و اکثـراً دوسـت دارنـد مـورد توجـه وتـرحم        این بیماران شکایات جسمی خود را با اغراق و مهیج توضیح مـی 
قرارگیرند. 

کنند و تمایل به مصرف دارو دارند. غالباً این بیماران به طور مرتب پزشک خود را عوض می
باشد و تنها با هدف جلب توجه و تـرحم صـورت   ی اغلب ناموفق میگیرد ولخودکشی که در این بیماران صورت می

پزشکی نظیر شخصیت ضداجتماعی، نمایشی و سوءمصرف مواد همـراه  گیرد. این اختالل غالباً همراه با اختالالت روانمی
کند. وز میباشد. واغلب با تشدید اختالالت عملکرد فردي، شغلی و اجتماعی فرد به همراه اختالفات زناشویی برمی

-ها یا عوارض داروهاي غیرضـروري مـی  دار دارد وغالباً بیمار دچار عوارض جراحیاین اختالل سیري مزمن ونوسان

باشد.شود که افسردگی در این افراد خیلی شایع می
مـاه بطـول   9-12هاي کاهش عالیم نیز حدود ماه و دوره9-6هاي اوج عالیم یا پیدایش عالیم جدید معموالً  دوره

کنند. انجامد و اکثراً این بیماران در فاصله کمتر از یکسال مجدد به پزشک مراجعه میمی
زا زنـدگی صـورت   گرا یا روان درمانی حمایتی در حوادث استرسبهتر به صورت روان درمانی بلندمدت بینشدرمان:

گیرد. 



کنـد ولـی از انجـام     یت بیمـار را بررسـی مـی   در اختالالت شبه جسمی پزشک جلسات معاینـه را کوتـاه و هـر شـکا    
کند.آزمایشات و معاینات  زیاد و غیر ضروري پرهیز می

سالگی شروع و چنـدین سـال دوام یابـد و باعـث     30سابقه، شکایت فیزیکی متعدد قبل-1
اي درکارکرد اجتماعی، شغلی فرد شود. اختالل قابل مالحظه

وجود عالیم زیر باشد: -2
سابقه درد حداقل در چهارمحل(سر، شکم، کمر، پشت، مفصل،  اندام، سـینه، مقعـد،   درد: -

رابطه جنسی) 
عالمت (تهوع، اسهال، نفخ، استفراغ، عدم تحمل غذا، یبوست )2حداقلروده اي:–معدي-
حداقل یک عالمت به غیر از درد(بی تفاوتی جنسی، اختالل نعوظ یا انزال، عالمت جنسی:-

ی) اختالل قاعدگ
حداقل یک عالمت(کري، کوري، دوبینی، فقدان حس یـادرد،  عالمت نورولوژیک کاذب:-

توهم، فلج، ضعف، اشکال در بلع، تنفس، تشنج، احتباس ادراري، آمنزي و فراموشی) 
اختالل مربوط به بیماري طبی یا مصرف دارو نباشد. -3
کند. کند و عمدا ًعالیم را ایجاد نمیبیمارتمارض نمی-4

(Conversion)اختالل تبدیلی

این اختالل به همراه یک یا دو عالمت نورولوژیک (فلج، کوري، پاراستزي) که با اختالالت عصبی یا طبی شـناخته شـده   
شود که ایجاد عالیم با عوامل روانشناختی و حوادث و رویدادهاي استرس آمیز ارتباط دارد. نیستند توصیف می
گفتند. به طـورکلی اخـتالل تبـدیلی، بازتـابی از     اي میختالل هیستري، واکنش تبدیلی یا واکنش تجزیهدر گذشته به این ا

باشد که به طور ناخودآگاه بـه عالیـم جسـمی    فشارهاي روانی مانند تعارضات سرکوبی یا احساسات روانی حل نشده می
شود. تعارضات روانی محسوب میشود و عالیم جسمی براي بیمار بعنوان یک عایق در مواجه باتبدیل می

هاي پایین از نظر وضع اقتصادي اجتمـاعی و افـراد   شیوع این اختالل در سنین نوجوانی و جوانی و اغلب در زنان و گروه
دارنـد بیشـتر دیـده    پزشکی آشناییشود. این اختالل در کسانی که با مسائل پزشکی و اطالعات روانکم سواد مشاهده می

رستاران و پزشکان) شود .مثل(پمی
از نظر روانکاوي این اختالل در اثر سرکوب تعارضات درونی به ناخودآگاه و تبدیل اضطراب به عالیم جسمی به وجـود  

آیند . می



آیند. اکثر این اختالالت به صورت  ناخودآگاه بوجود مینکته:
باشد.هاي حل نشده میزیربناي اصلی اختالالت تبدیلی، کشمکشنکته: 

عالیم باید براعمال حرکتی، ارادي و حسی تاثیر بگذارند و فقط محدود به عالیم نورولوژیکی باشند و بروز تشخیص:
عالیم 

آمیز اخیر باشد و توجه داشته باشید که عالیم به طور عمدي یا آگاهانه تولید نشده باشـد و  همزمان با حوادث استرس
با بررسی

اي وجود ندارد. جسمی شناخته  شدهشود اختالل هاي کافی معلوم می
باشـند، ولـی بـه طـور کلـی سـایرعالیم       کوري، اللی و فلجی شایعترین عالیم اختالل تبدیلی میخصوصیات بالینی:

عبارتنداز: 
صدایی، اختالل راه رفتن، ضعف عضالنی، لرزش، تیک، کره. فلج، دیسفاژي، استفراغ، بیناهنجاري حرکتی:-

خـورد کـه بـه    کند و زمین مـی تشنج کاذب و بیهوشی که در این اختالل فرد طوري تشنج میري: ناهنجاري هوشیا-
اعضاي بدنش   

رود. آسیبی نرسد و در این تشنجات پروالکتین سرم  برخالف تشنج واقعی باال نمی
ـ     اختالل حسی:- حسـی و  یممکن است حواس پنجگانه را درگیر کند و باعث کـري، دوبینـی ، فقـدان حـس درد، ب

شـود مشـاهده   حسی دستکش جوراب در دست پا و بی حسی که در خط وسط بدن آغاز مـی پاراستزي اندام شود. بی
شود. می

شود که علل عصبی یـا محیطـی   حسی و پاراستزي اندام دیده میعالمت حسی شایع می باشد که اغلب  به صورت بی
رود و مردمک وي  به نـور  ري، بیمار بدون آسیب دیدن راه میباشد. مثالً در کوخاصی در بوجود آمدن آن دخیل نمی

دهد. پاسخ می
عالیم حرکتی شایع، حرکات غیرعادي مثل لرزش، تیک، حرکات کره، اختالل راه رفتن، ضعف عضالنی و فلـج دیـده   

باشد. این بیماران نرمال میEMGشود در حالی که می
سایر عالیم وابسته که به اختالل تبدیلی مربوط می شود عبارتنداز: 

برد. باشد که فرد تعارضات درونی را از خودآگاه به ناخودآگاه میهدف اولیه آن کاهش اضطراب مینفع اولیه: -

مرخصی و جلـب توجـه   باشد، مانند فرار از مسئولیت، استفاده از بیمه، با هدف کسب منفعت و امتیازي مینفع ثانویه: -
قرار گرفتن.  

توجهی بیمار به عالیم جدي بیماري خود و اینکه فرد به مشـکلی  بی: ( Labell indifference)البل ایندیفرانس -
آید.تفاوت است که این اختالل جزء اختالالت تبدیلی بشمار میکه برایش پیش آمده بی



گـردد و دیگـر   موارد ظرف چند روز یا کمتر از یک مـاه ناپدیـد مـی   عالیم اختالل تبدیلی، در اکثرآگهی:سیر و پیش
کند. اي عالیم جدید بروز میهاي دورهشود و در صورت استرستکرار نمی

پـــیش آگهـــی 
خوب

آمیز، کوتاه بودن فاصله بین شروع اختالل ودرمـان، ضـریب هوشـی    شروع ناگهانی،حوادث استرس
خوب وشروع ناگهانی  عالیم

آمیز شدید، عالیم لرزش و تشـنج، دوام زیـاد   ابتالهمزمان با سایر اختالالت روانی، حوادث استرسبدپیش آگهی
عالیم،  شروع تدریجی عالیم 

گرا یا رفتار درمـانی  درمانی حمایتی یا بینشگیرد. هر چند روانغالباً درمان به صورت خود به خود صورت میدرمان:
باشد. و هیپنوتیزم هم موثر می

کند. گفتن به بیمار که عالیم وي خیالی است، وضع را بدتر مینکته:
همراه با حرکات پرتابی خشن و نامنظم در تنه و اندام بـه  (Astasia  Abasia)در این اختالل تلوتلوخوردن مستانه 

خورد ولی مواظب است تا آسیب نبیند. صورتی که بیمار زمین می
تفکیک نمود. تشنج واقعیدهد که باید آن را از رخ میکاذب ی تشنج گاهاً در اختالالت تبدیل

هوش نیست.  بیمار ظاهراً در کوماست ولی بی-1
دهد که براي فرد آسیبی نداشته باشد. حمالت در جایی رخ می-2
دهد.  ولی حمالت صرع در هر جا و مکانی رخ می-3
رکات تونیک کلونیک همانند صرع نیست. ح-4
5-EEG .فرد نرمال است
قبل تشنج فرد به صورت عجیب وغریب راه می رود. -6
حمالت با توجه اطرافیان تشدید می شود. -7-7

باشد. هاي شغلی یا نظامی میاختالالت تبدیلی، در مردان اکثر همراه با مسائل و کشمکشنکته:
بسته، نمایشی و ضداجتماعی همراه است. هاي منفعل و مهاجم، واختالل تبدیلی، غالباً همراه با شخصیتنکته: ا

کنند. این بیماران غالباً به طور ناخودآگاه عالیم را از یک فرد مهم زندگی خود همانند سازي می
شود . هیجان، بی ثباتی، بازیگري در اختالالت تبدیلی را  مشاهده مینکته:



ارگانیک واقعی است تظـاهرات بیمـاري بـا سـایر     زمانی که بیمار داراي اختالل جسمانی سازي داراي یک اختالل 
شروع، تشدید و یا تخفیف نشانه واضح ها اختصاصی هستند و همچنین از نظر زمانبیماران مشابهت دارد و شکایت

هاي عینی بطور مناسب ارزیابی شوند. متاسفانه گزارش ذهنی دیسترس در بیماران مبتال است. در این موارد باید یافته
هـاي  ل جسمانی سازي زیاد قابل اطمینان نیست و باید بیشتر به شواهد عینی مانند مهاینات فیزیکی و تسـت به اختال

هاي جسمی هاي جسمی متعدد که در سنین باال شروع شده باشد اغلب به علت بیماريآزمایشگاهی تکیه کرد. نشانه
داشته باشند با احتمال بیشتري به اختالالت ارگانیـک  ها راهاي کوتاه از نشانهاست و عالوه بر این بیمارانی که دوره

مبتال هستند.
-هاي حاد نورولوژیک هسـتند دشـوار و چـالش   تشخیص در بیماران مبتال به اختالل تبدیلی که داراي شروع نشانه

برانگیز است. بطور مثال یک زن جوان مضطرب با ضعف عضالنی و معاینات نورولوژیک که با یک ضایعه مشخص 
یک اختالل همخوانی ندارد ممکن است به اختالل نبدیلی مبتال باشد و یا بندرت به برخی اختالالت نورولوژیـک  یا

مبتال باشد و در این موارد باید با انجام تصویربرداري و انجام همزمان مشاوره روانپزشکی و نورولوژي به تشـخیص  
واضحی دست یافت.

اه به عنوان اختالالت شبه جسمی در نظر گرفته شوند.اختالالت ارگانیک که ممکن است به اشتب
ریز: هیپرپارتیروئیدیسم، اختالالت تیروئید، بیمـاري آدیسـون، انسـولینوما، کـم کـاري      اختالالت غدد درون- 

هیپوفیز
ها: بوتولیسم، مسمومیت با منواکسید کربن، فلزات سنگینمسمومیت- 
پورفیري- 
مولتیپل اسکروزیس- 
سیستمیکلوپوس اریتماتو - 
بیماري ویلسون- 
میاستنی گراویس- 
سندرم گلین باره- 
اورمی- 



(Hypochondriasis)خود بیمار انگــاري

ترس یا باور بیمارگونه و افراطی که مربوط به وجود یک اختالل و بیماري جدي که بـراي آن هـیچ علـل طبـی شـناخته      
شـود  اختالل در عملکرد فردي، شغلی و اجتماعی وي مـی وجود نداشته باشد. بیمار اشتغال ذهنی زیادي دارد که موجب 

وي خاص است و هنوز کشـف نشـده   گوید، بیماريرغم نتایج آزمایشگاهی هنوز به بیماري خود عقیده دارد و میوعلی
باشد. است ولی در این اختالل عالیم بیماري به حد هذیانی نمی

ین ممکن است رخ دهد ولی بـه طـور متوسـط در دهـه دوم و سـوم      باشد و در تمام سناین اختالل در دو جنس برابر می
باشد. علل این اختالل ممکن مادرزادي و یا پایین بودن حساسـیت  تر میدهد و اغلب در سیاهپوستان شایعزندگی رخ می

رویدادهاي سرکوب و آستانه تشنج افراد نسبت به درد و ناراحتی باشد یا طبق نظریه روانکاوان در اثر امیال پرخاشگرانه یا 
باشد. کند. این اختالل اکثر درگیر کننده دستگاه گوارش، قلب وعروق میشده به صورت عالیم جسمی بروز می

شود و یک اشتغال ذهنی همراه با ترس و دلهره از یک بیماري جدي که براساس درك غلط فرد احساس میتشخیص:
کند.نمیهاي طبی وجود بیماري را اثباتآزمایشات و بررسی

6شود که براي تشخیص این اختالالت حـداقل بـراي  این درك غلط باعث اختالل در عملکرد شغلی اجتماعی فرد می
ماه باید  دوام داشته باشد و همراه آن هیچ اختالالت هذیانی دیده نشود و این اختالل را باید از اضطراب منتشر ، وسواس 

راب جدایی و اختالل شبه جسمی تماییز داد. جبري، اختالل هراس، افسردگی اساسی، اضط
در ویژگی بالینی این بیماري فرد عقیده  به یک اختالل و بیماري جدي دارد که با گذشت زمـان بیمـار بـاور و عقیـده     

باشد. کند و غالباً این اختالل همراه با افسردگی و اضطراب همراه میخود را عوض می
این اختالل ممکن است بعد یک حادثه استرس آمیز یا مرگ عزیزي یا بعد بهبودي یک بیماري دیگر رخ دهد. 

هـا و درمـان هـاي    غالباً این اختالل سیري مزمن با پیش آگهی بدي دارد؛ زیرا بیماران مشکالت خود را انکار و تشخیص
وب توجه نشده است. کنند و اغلب معتقدند به سالمت آنها خپزشکی را رد میروان

زا و شود و بین حـوادث اسـترس  ها دیده میهاي آرامش در بین دورهاي از یک ماه تا یکسال با دورهسیر این اختالل دوره
اجتماعی و روابطه نزدیکی وجود دارد که اغلب کودکان مبتال تا سن نوجوانی یا جوانی –هاي تشدیدو عوامل روانیدوره

آگهی خوب این اختالل همراه با شرایط اجتماعی خوب، درمان مناسب عالیم ، شروع ناگهانی، فقدان یابند.  پیشبهبود می
باشد. پزشکی میاختالل شخصیت و فقدان اختالالت طبی غیر روان

باشـد کـه در   پزشکی مقاومند ولی گروه درمانی روش انتخابی درمانی آنهـا  مـی  هاي رواناین بیماران به درماندرمان:
دهـیم و تـا حـد امکـان از درمـان      کنیم تا مطمئن شود به او اهمیت مـی تداي درمان بیمار را یک معاینه جسمی کامل میاب

کنیم. دارویی کمتر استفاده می



( Body Dysmorphic)اختالل بدریختی بدن

نقص خفیف که باعـث  درك و باور غلط و خیالی مبنی بر وجود یک اختالل جسمی یا اغراق و بزرگ کردن یک عیب و 
باشـند. اکثـر بیمـاران از نقـص     شود، ولی این عالیم در حد هـذیانی نمـی  ناراحتی و اختالل در عملکرد و زندگی فرد می

صورت خصوصاً بینی شاکی هستند و اکثراً به متخصصین پوست یا جراحان پالستیک مراجعه می کنند. 
باشد. سالگی شایع می20-15صاً در دانشجویان و در سنها خصوصا ًدر افراد مجرد خصواین اختالل در خانم

باشـند. در گذشـته ایـن اخـتالل     غالباً مبتالیان عالوه بر این اختالل دچار افسردگی، اضطراب و اختالالت سایکوتیک مـی 
شناخته شده بود. ) Dysmorpho phobia(تحت عنوان دیس مورفوفوبیا

دارند یا برطبق نظریـه روانکـاوي،   اي اجتماعی و خانوادگی که تاکید بر زیباییهگردد به فرهنگعلل این اختالل بر می
-کند که همان عقدهاین اختالل در اثر ( سرکوب،تجزیه، فرافکنی یا دگرگون سازي) تعارضات جنسی یا هیجانی بروز می

شود. کند مشاهده میهیجانی یا جنسی که به صورت عالیم جسمی بروز می–هاي درونی
باشد کـه در ایـن   ها مربوط به نقص سر و صورت  به خصوص بینی و مو میطور که اشاره شد شایعترین نگرانینهما

اختالل بیمار از ریزش مو، چروك پوست لک صورت، قد کوتاه یا قد بلند شـاکی اسـت و هـر روز مـدت زیـادي را در      
دهد.در ایـن بیمـاران، دوري از اجتمـاع    دیگرتغییر مکان میگذراند و عالیم به طور مداوم از جایی به جاي میجلوي آینه
مـوارد ایـن اخـتالل همـراه بـا      %90باشـد کـه در  شود که همراه با این اختالل افسردگی و اضطراب شایع مـی مشاهده می

شود. افسردگی دیده  می
ند.این بیماران ممکن است صفات شخصیت وسواسی، اسکیزوئید وخود شیفته را از خود بروز ده

درپـی بـه   باشد و مراجعات پـی آگهی، این اختالل تدریجی و به صورت مزمن همراه با افسردگی ثانویه میسیر و پیش
شود که در این اختالالت کاربرد فلوکستین و کلومیپرامین نیمی ازعالیـم را  پزشک و جراحی پالستیک هم موثر واقع نمی

دهد. بهبود می
کند.ل بدشکلی بدن کمک به بیمار در پیداکردن تصویرذهنی صحیح از خود کمک میدر اختالمراقبتمهمترین نکته: 

(Pain Disorder)اختالل درد

پزشکی، که اغلب موجب  مختـل شـدن   وجود درد در یک یا چند عضو بدن، بدون علت و توجیه پزشکی یا اختالل روان
مل روانشناختی ارتباط نزدیکی دارد. شود وغالباً این اختالل با عواعملکرد شغلی و اجتماعی فرد می

شد که به نام درد روانی هم نامیده می شد .این اختالل در گذشته تحت عنوان اختالل درد شبه جسمی شناخته  می
علل این اختالل عبارتنداز:

کند. یعلل رفتاري: در صورت توجه زیاد دیگران ممکن است تشدید شود و همانند یک پاداش و تقویت مثبت عمل م
باشد. فرد به دنبال اهداف و کسب منافعی مانند جلب توجه یا بازي دادن دیگران می:علل بین فردي



کند. کاهش آندورفین و اختالالت سیستم  لیمبیک فرد را مستعد ابتال به این اختالل می:علل زیست شناختی
کند. بروز میهمان تعارضات درونی است  که به  طریق جسمانی : پریشیعلل روان

هـاي دفـاعی (جابـه جـایی،     ممکن است فرد از درد براي جلب توجه و محبت یا تنبیه استفاده کند یا در اثر مکانیسـم 
جانشین سازي و سرکوب) بوجود آید. یا اینکه فرد درد را نوعی کفاره و آمرزش گناهان تلقی کند. 

کند بلکه همراه بـا دردهـاي  لگـن، کمـر،     ختی را درگیر نمیهاي بالینی این اختالل درد محل یا عضو یکنوادر ویژگی
هاي درمانی دارد. باشد که فرد سابقه طوالنی در مراجعه به پزشک و استفاده از روشسردرد، دندان درد و... می

برد. این اختالل در صورت مزمن شدن فرد را به سمت افسردگی می
یابد و غالباً با توجه به محل درد متغیر است که ظرف چند ماه شدت میآگهی این اختالل با شروع ناگهانیسیر و پیش

شود و اغلب در سن برد که این یک اختالل ناراحت کننده و ناتوان کننده محسوب میکه  فرد را به سمت مزمن شدن می
دهنـد  انجـام مـی  کند. این اختالل اغلب در کارگرانی که کارهاي سخت و طاقت فرساي جسمیسالگی بروز می40-50

شود که ممکن است از جراحات وارده شده بربدن ناشی شده باشد.بیشتر دیده می
هـا  ها خصوصـاً سـه حلقـوي   باشند زیرا علل درد طبی نیست، ولی مصرف ضد افسردگیمسکن زیاد مفید نمیدرمان: 

باشد. شود . اغلب به همراه دارو درمانی هیپنوتیزم مفید میموثر واقع  می
باشد و اینکه هرگز درد را غیرواقعی یا خیالی بـراي بیمـار   مهمترین اقدام درمانی کنار گذاشتن علل طبی درد مینکته:

کنیم. نمیتلقی
براي تفکیک درد جسمی از درد روانی الزم است بدانیم که درد روانزاد نوسان دارو نسبت به عوامل تشخیص افتراقی:

دهد ولی دردهاي جسمی به خوبی حتی به طـور  هیجانی،  شناختی و توجه حساس است و به مسکن و درمان پاسخ نمی
یابند. میموقت تسکین

اي از دردهـا (کمـردرد، سـردرد و...)    دهند، بلکـه مجموعـه  را تشکیل نمیافراد مبتال به اختالل درد گروه یکنواختی نکته:
دارند. 
دهند و اینکه در ایـن روش احتمـال سوءمصـرف    افراد مبتال به اختالل درد روانزاد به دارو درمانی خوب پاسخ نمینکته:

مواد وجود دارد.
اختالل شبه جسمی نامتمایز

ماه دوام داشته باشد و همراه اختالالت هیجـانی یـا   6مدتل طبی نباشد و بهحداقل یک شکایت جسمی که همراه با دالی
هاي اختالالت شبه جسمی خاص آن را ربط تخریب عملکرد اجتماعی و شغلی بیمار باشد ولی نتوان به هیچ یک از گروه

داد. 



دو ویژگی بالینی این اختالل عبارتنداز: 
هاي قلب وعروق،گوارشی، ادراري، تناسلی و پوستی است. رسیستمدرگیري سیستم عصبی خودکار و اختالل د-1
هاي روزانه نیست که ممکن این اخـتالل  احساس ضعف و خستگی تحت عنوان نوراستنی که بیمار قادر به فعالیت-2

با خستگی روزانه اشتباه شود. 
اي دیگرطبقه بندي نشده: اختالل شبه جسمی که به گونه-

ممکن است فرد عالیم اختالل شبه جسمی را داشته باشد که در دیگر اختالالت وجود ندارد، مثل حاملگی کـاذب یـا   
ماه باشد. 6فرد اختالالت را داشته باشد ولی مدت آن کمتر از

باشد.نکته: در اختالالت شبه جسمانی نفع اولیه در بیمار کاهش اضطراب می
اختالالت شبه جسمی به رویکرد برخورد با بیماران مبتال

بررسی 
معاینه کامل و دقیق جسمی و آزمایشگاهی-1
رد علل طبی اختالالت -2
معلوم کردن عمدي بودن یا ناخوآگاه بودن اختالل-3
.آیدگاهی عالیم به صورت تقلید از کسی بوجود می-4
باشد.گاهی عالیم ناشی از تصورات فرد می-5
رسد.به آن میکشف امتیازاتی که فرد، در صورت اختالل -6
.شودسوال از بیمار که عالیم در چه موقع تشدید می-7
ها و عملکردهاي شغلی و اجتماعی بررسی فعالیت-8
بررسی بیمار از نظر وجود اضطراب و افسردگی -9

مداخالت 
معاینه و بررسی آزمایشگاهی دقیق

آگاه کردن بیمار از علت روانی اختالل و جسمی بودن آن-1
.آیدمنافعی که بدست میشناسایی -2
تقویت و حمایت فرد از سوي اطرافیان    -3
هاي بیماري   خودداري از توجه به ناتوانی-4
شود.  گاهی نادیده گرفتن عالیم باعث رفع آن می-5
در صورت اغراق زیاد بیمار با وي محکم برخورد کنید.-6



مدت و شدت و عوامل تسریع کننده درد را شناسایی کنید. -7
حتی کوچکترین عالیم بهبوديتشویق -8
ها عدم توجه به تشدید ناتوانی-9

تشویق به راه رفتن و زندگی عادي-10
شرکت بیمار در مسئولیت درمانی توسط خود -11
عدم تلقین و توجه بیش ازحد      -12
روبه رو کردن بیمار با مشکالت و راه حل ها.-13

گفتن به بیمار که عالیم وي خیالی است نه جسمی، ممکن وضع وي را بدتر کند. نکته:
شود. رساند که حالش خیلی بد است وعالیم تشدید میتلقین و توضیح زیاد به بیمار این را مینکته:

رویکرد برخورد با بیماران مبتال به اختالل درد
بررسی دقیق و رفع علل جسمی درد -1
.کنیم، چون درد براي وي واقعی استنمیدرد بیمار را انکار-2
شناسایی عواملی که درشروع دردموثراست.   -3
کشف رابطه درد با زمان افزایش اضطراب توسط خود بیمار-4
فکر بیمار را از وجود درد منحرف کنید -5
تشویق بیمار به بیان احساسات وعواطف -6

(Factitious)اختالل ساختگی 

کند و در شرح حال و معاینه جواب نادرست بـه  هاي اختالالت طبی یا روانی را ایجاد میشانهدر این اختالل بیمار عمداً ن
دهد تا موجب تشخیص نادرست شود و هدف بیمار قبول نقش بیماري و هدف اولیه بسـتري شـدن فـرد    معاینه کننده می

باشد. می
است و نامشـخص اسـت. ایـن اخـتالل بعلـت عالیـم       در این اختالل تولید عالیم آگاهانه است ولی انگیزه آن ناخودآگاه 

به تب ساختگی مشهور است. ساختگی و غیرواقعی
تر است، زیرا بـه خـوبی ازعالیـم و    این اختالل در مردان و کارکنان بیمارستان و بهداشتی نظیر پرستاران و پزشکان  شایع

که در کودکی به بیماري واقعی مبتال شده اند ولی شودعوارض بیماري آگاهی دارند. این اختالل بیشتر در کسانی دیده می
اند یا به آنها توجهی نشده که اکنون در بزرگسالی دوباره این عالیم با هـدف کسـب توجـه و    از طرف والدین یا طرد شده

کنند. کند وگاهی هم بیماران از افراد مهم زندگی خود همانندسازي میمحبت عود می



مشـهور اسـت کـه بیمـار در خـود عالیـم       Munchausenیم جسمی به سندرم مونچاوزن اختالل ساختگی همراه باعال
طور مصنوعی دماي بدن ریزد و گاهاً بهعمدي جسمی نظیر تهوع، استفراغ، درد، تشنج یا عمداً خون در ادرار یا مدفوع می

در شکم این افـراد اسـکارهاي متعـدد    کند و گاهی همبرد و یا با تزریق انسولین در خود هپیوگلیسمی ایجاد میرا باال می
شود که به شکم مشبک مشهور است.ناشی از جراحی دیده می

هاي عجیـب وغریـب ، بـاور    شوند و داستانگاهی هم این بیماران به طورعمدي، دچار توهمات و هذیان و افسردگی می
. کنندهاي خود را باور مینکردنی و دروغ سرهم می کنند طوري که خودشان دروغ

باشد و هر چه مدت این اختالل بیشتر باشـد  در هر دو اختالل فوق که در این بیماران بیان شد سوءمصرف مواد شایع می
شود. خطر سوءمصرف مواد هم بیشتر می

کندو در سابقه آنها بستري شدن پیـاپی دیـده   این اختالل سیري مزمن دارد و همواره بیمار به پزشک و مشاور مراجعه می
د.شومی

باشـد ولـی در   باشد که درتمارض فرد به دنبال هدف خاصی میترین تشخیص افتراقی این اختالل  تمارض میمشکل
خواهد از این طریق اضطراب را کاهش دهد.اختالالت ساختگی فرد هدف خاصی ندارد و تنها می

مداخالت 
از انجام اعمال طبی و آزمایشگاهی غیرضروري اجتناب شود.  -1
باشد.   درمانی در این اختالل مفید میکار -2
صبور بودن در برابرعالیم ساختگی بیمار     -3
کنترل عالیم حیاتی و ثبت عالیم  جسمی بیمار.  -4
شود.شخیص به موقع مانع از جراحی و آزمایشات مکرر میت-5
توجه به خطر سوءمصرف مواد. -6
بهتر این بیماران همواره تحت نظر یک پزشک باشند.-7

( Malingering)تمارض 

تولید ارادي عالیم جسمی یا روانی، براي دستیابی به اهداف معین مثل( دریافت بیمه، دیعه، فرار از محکومیت)که  هـدف  
گیـرد.  از ایجاد عالیم بیماري،یک انگیزه خارجی و کسب امتیاز است ولی در اختالل ساختگی فرد فقط نقش بیمار را مـی 

باشد. به دنبال نفع ثانویه میدر تمارض فرد اکثر 
شود.            این اختالل در مردان به خصوص آنهایی که در ارتش، زندان و کارخانه ها هستند دیده می

این اختالل با شخصیت ضداجتماعی ارتباط زیادي  دارد. در این اختالل بیمار شکایات جسمی متعددي دارد کـه محـل   
دهد. و اغلب این بیماران به سواالت درمـانگر خـوب جـواب    غراق جزئیات آن را شرح میمشخصی ندارد ولی بیمار با ا

دهند و همواره در صـورت جسـتجوي   کنند و پروسیجرهاي درمانی و آزمایشگاهی را انجام نمینمیهمکاري دهند و نمی



کنند و همانطور که گفتـیم اغلـب بـه    می شوند وغالباً این افراد نتایج آزمایشگاهی را دستکاري میبیشتر درمانگر عصبانی
دنبال کسب نفع ثانویه هستند. 

دهد فرد به طور عمدي و با هدف کسب نفع ثانویه در ها و مجرمین رخ میدر سندرم گانسر که اغلب در زندانینکته:
دهد.جواب سواالت مصاحبه کننده جواب نادرست می

رویکرد برخورد با بیمار
     .بیمار را  طوري بررسی کنید که گویی یک بیمار واقعی است
                     .هیچ درمانی را به وي پیشنهاد نکنید
                                             شناسایی نفع ثانویه بیمار
                             تشویق بیمار به بیان احساسات و عواطف
ار در کاهش فشارهاي روانی.                       کمک به بیم
 تشویق بیمار به صرف نظر از عالیم خود

.

شوند.اختالالت شناختی تحت عنوان اختالالت روانی عضوي تقسیم میسایردمانس، اختالل نسیانی ودلیریوم،
هاي سـاختمان مغـز  بیماريکه ازاختالالت روانی هستند)گروهی ازO.M.Dاختالالت روانی عضوي یا اختالالت مغزي عضوي(

ند.شوناشی می
ثانویه به صـورت  یاباشندضربه وغیره)تیومغزي، اختالالت عروقی، دژنرا(تومورممکن است، اولیه ماننداختالالت ساختمانی مغز

باشند.مسمومیت دارویی میطبی عمومی و
-DSMطبق تعریف  IVشوند.ختالالت روانی عضوي به سه بخش تقسیم میا

حافظـه  اختالل درمشترك آن تخریب شناختی ماننداختالالت شناختی که عالمت اولیه وسایردلیریوم، دمانس، فراموشی و-1
باشد.توجه می، تکلم و

باشد.یک اختالل طبی عمومی میاختالل روانی ناشی از-2
اختالل مرتبط با مواد.-3
DELIRIUMدلیریوم الف)

ثباتی هیجانی، توهمـات، خطاهـاي    اختالل هوشیاري، همراه با بیدرجاتی ازمشخص باودلیریوم، اختالل روانی حاد برگشت پذیر
سـیر بـا سـاعت تـا چنـد روز   چندکه این اختالل شروع ناگهانی ازغیرمنطقی یا خشونت بارها، رفتارحسی، رفتار نامناسب، تکانه

باشد.نوسان میمواج دارد که دایم درکوتاه و



درگذشته تحت عناوین، کنفوزیون حـاد، سـندرم   که شودمیدلیریوم یک بیماري نیست بلکه عالمتی است که به علل مختلف ایجاد
بود.مشهورمغزي حاد، آنسفالوپاتی متابولیک، پسیکوتیک سمی یا نارسایی مغز

بخش دیده می شود.بستري درهاي طبی عمومی وسال به دلیل بیماري65افراد باالي دردلیریوم اختالل شایعی است که 
باشد.هاي ویژه شایع میهاي مراقبتبخششیوع دلیریوم در

هاي ویژه بعد بـه هـوش آمـدن عمـل بـا آن      بخش مراقبتدرICUوCCUدلیریوم، شایعترین اختالل شناختی که پرسنلنکته:
کنند.میبرخورد
مرحلـه بـه هـوش آمـدن، پـس ازعمـل روي       بیمـاران، در %50حـدود کـه  باشـد. اختالل شایعترین نوع اختالل شناختی میاین 

شوند.شکستگی ناحیه مفصل ران دچاریک دوره دلیریوم می
رخ دهـد کـه اولـین    اسـت  لیتـر ممکـن   میلی اکـی واالن در 5/1شدن لیتیوم در دوز باال OVER DOSEدلیریوم درصورت 

-هفته بعد قطـع دارو بهبـود مـی   2تاروزکه ظرف چندباشدتکلم مغشوش مین بی حالی عمومی به همراه لکنت زبان وعالمت آ

یابد.
(صـرع،  هـاي سیسـتم عصـبی مرکـزي    بیمـاري به دلیریوم دخیل است که مهمترین این علل عبارتنـداز: ابتال فردعلل زیادي در

(اخـتالالت قلبـی، ریـوي،    هاي دارویی،ترك مـواد، اخـتالالت طبـی عمـومی    مسمومیتضربات مغزي، عفونت، ضایعات مغزي)و
شـروع ایـن اخـتالل نقـش زیـادي      کولین باشد که دراستیلاختالل در سروتونین، گلوتامات ویا احتمال داردوکلیوي، متابولیکی)

باشد.استیل کولین مهمترین ناقل عصبی در دلیریوم  میدارند،ولی
بیماري سیستمیک (نارسایی قلـب) مسـمومیت   دلیریوم، بیماري سیستم عصبی مرکزي (صرع)شایعترین علت ایجادبه طورکلی 

باشد.داروها میمحرومیت ازسمی وموادوداروهايبا
ی که مهمترین منطقه درگیري آن سیسـتم عصـب  باشددلیریوم استیل کولین میمهمترین نوروترانسمیتر درکه اشاره شدطورهمان
باشد.تشکیالت مشبک میمرکزي و

باشد.  شایعترین علل شایع دلیریوم میها یکی ازمسمومیت با آنتی کولینرژیککاهش استیل کولین در
اجتماعی، عفونـت،  -الکل، بیماري عصبی استرس هاي روانیدلیریوم همواره به دنبال یک مشکل طبی مانند محرومیت ازنکته:

گردد.قبلی خود باز میبه سطح عملکردبیمار، آید که با درمان موفقیت آمیزمیآنها بوجودترکیبی ازمحرومیت حسی یا
باشد.جهت یابی میهوشیاري مشخص به همراه  اختالل درمهمترین نشانه دلیریوم، اختالل درهاي بالینی:ویژگی

حفـظ  بـه تمرکـز و  این بیمارن قادرباشد.شناختن اطرافیان نمیبهحتی قادرمکان آگاه نیست وبه زمان واین اختالل بیماردر
، مدام یادآوري مطالببراي جلب توجه ووندنروي یک موضوع خاص تمرکز کندنیستقادراین بیماران اغلب وباشندتوجه نمی

کند.میتکرارجواب به سواالت، پاسخ سواالت قبلی را به جاي توجه وگاها فردشود.تکرارسواالت باید
باشد.کاهش تکلم میکندي وتحرکی، تحریک پذیري یاازعالیم این اختالل بیش فعالی، کم

بـه جـاکردن   جـا رختخـواب و وقت نامناسب ازشدن دراین اختالل به صورت مالیدن دست به هم، لرزش یا بلندبیش فعالی در
شود.می(کم یا زیاد)باشدنوسان میدرطی روزرباشد که عالیم دحرکات عجیب وغیرعادي میوهارختخواب
شود.میبیشترطول شب مشکالت بیمارمشخصات دلیریوم است که درساعته از24نوسانات نکته:



خلقـی فـرد دچـار    نظـر بـرد کـه از  به سـمت بهـت پـیش مـی    راتنبلی که فردمقابل بیش فعالی کندي به صورت رخوت ودر
حافظه آشفته، اختالل درهم در این بیماران تکلم بی ربط وبرخی موارددر.شودسرخوشی میخشم وترس، ،افسردگیاضطراب، 

هذیان پارانوئیـدي بـه همـراه اخـتالل درخـواب وعالیـم       درکی وبینایی، سوء تعبیرنوع شنوایی وتوهمات خصوصا ازو(فوري)
شـب  اغلب درونوسان داردطول روزدرکه شدت عالیمشود دیده میناموزون حرکاتناهماهنگی حرکتی ولرزش،عصبی نظیر

است.که این اختالل به وضعیت غروب مشهورشودمیبدتر
باشد.عالمت شاخص دلیریوم، اختالل هوشیاري مینکته:

یـابی  جهتاختاللوویژگی بالینی دلیریوم، تخریب هوشیاري به صورت کاهش آگاهی از محیط به همراه کاهش توانایی تمرکز
باشد.یطی روز در نوسان مکه غالبا در

ازعالیم اختصاصی دلیریوم است.)Clouding conscioussابرگرفتگی شعور(نکته:
شود.صورت دیده میکه این اختالل به دوشوددلیریوم اختالل هوشیاري مشاهده میدرکه اشاره شدطورهمان

توانـد بـا  مـی ، شـوند مشاهده مـی موادمحرومیت ازبیماران دچارغالبا در:آگاهیافزایش فعالیت به همراه افزایش سطح -1
تعریق افزایش ضربان قلب، گشادي مردمک، افزایش حرارت ، (گرگرفتگی، رنگ پریدگینظیرخودکارتحریک عالیم سیستم عصبی

همراه باشد.تهوع، استفراغ)بدن و
افسردگی کاتاتونی یا دمانس شوند وغالبا تمـام روز دچارتواننداین افراد میکاهش فعالیت به همراه کاهش سطح آگاهی:-2

گاها عالیم دلیریوم قبل خواب شـدت  ومنقطع دارندهمواره خوابی کوتاه ووهستندخواب آلودیاکشیده ورا در رختخواب دراز
مـورد (حتـی در شایع مختـل اسـت  ین افراد به طوراسوء گیري نسبت به زمان درگویند.که به آن حالت غروب آفتاب مییابدمی

نـدرتا سـوءگیري   در این اختالل شود.مراحل شدید بیماري مختل میسوگیري نسبت به مکان و اشخاص درولی خفیف بیماري)
هاي زبانی ممکن عالیمی چون بی ربط گویی، پـرش افکـار، اغتشـاش فکـري دیـده     مهارتنظرازشود ومختل مینسبت به خود

شود.
د.نکنرا فراموش میدلیریومی هویت خودبندرت بیمارنکته:

حافظـه دور هـاي یـادآوري و  چـه معمـوال قسـمت   گر. شوندیادآوري حافظه میفظ وحثبت، اختالل دراین افراد دچاراغلب 
ماند.میدست نخورده باقی

شود.شنوایی مشاهده  میبینایی ونوع ازباشد که آن هم بیشتراین بیماران توهم میاختالل درکی در
ناگهـانی شـروع   ایـن اخـتالل بـه طـور    همچنین رود.شدن میبدترپیش آگاهی این اختالل با افزایش سن به سمت مزمن ووسیر
رمان بـه  صورت عدم ددروشودیک هفته برطرف میتاحدود سه روزدرمان عوامل سببی به سرعت دررفع وپس ازکه  شودمی

کشد.یک هفته طول میازعالیم کمترکه اشاره شدهمانطورو دمانس دائم شود.سبب مرگ یااست موقع ممکن
کنند.میشود، آنها اختالل را به صورت رویا یا کابوس شبانه مبهم تعبیرسوال میآنهابهبودي ازاین بیماران زمانی که بعددر



دمانس ضرورت دارد.تفکیک دلیریوم ازنکته مهمی که باید مد نظر قرار گیرد 
ناگهانی دارد ولی دمانس شروع تدریجی دارد.برخالف دلیریوم که شروع حاد و-
کند.طی روز نوسان پیدا نمیدربوده وترثباتدمانس باولی تغییرات دردواختالل تخریب شناختی دارندچه هرگر-
حالی که فرد دلیریومی کاهش هوشیاري دارد.است درمبتال به دمانس هوشیاریمارب-

هـاي  بیماران پسیکوتیک، به خصـوص اسـکیزوفرنیک یـا مانیـک، آشـفتگی     گاها درسایر اختالالت عبارتنداز:افتراق دلیریوم از
است.دلیریوم دشوارکه تفکیک آن ازشودرفتاري مشاهده میشدید
بیماران دلیریومی است.ازترمنظموتراسکیزوفرنیک با ثباتیان درهذتوهم و-
یابی ندارند.سطح هوشیاري یا جهتدربیماران اسکیزوفرنیک معموال تغییر-

قبـل از که ممکن روزهـاي باشدهراس میقراري وشروع ناگهانی دارد، ولی عالیم مقدماتی آن شامل بیچند دلیریوم هرنکته:
بروز کند.دلیریوم

بیماران مبتال به لوپوس دلیریوم است.شایعترین عالمت روانی درنکته:
باشد.درمان آن میاولین هدف درمانی شناسایی علت دلیریوم ودرمان:
.باشـد محیطـی الزم مـی  آن اقدمات حمایتی، فیزیکـی، حسـی و  بعدکه باشداي میکلی هدف اولیه درمان بیماري زمینهبه طور

محرکـات و ازهـایی بـه دور  محـیط درقرار گـرفتن بیمـار  اجتناب ازهاي حسی واقدامات حسی جلوگیري از محرومیتهدف از
.نمودتوان از فیزوستیگمین استفاده ها میکولینرژیکمسمومیت با آنتیدرو باشد.تحریکات حسی می

تـا جـاي   محیط آگاه کند وبه زمان، مکان ودائم را وي وباشدهاآنهمراه این بیماران همیشه سعی شود یک نفرمراقبت  از در
عالیـم صـورت مشـاهده  درو اطراف بیمـار زیـاد تغییـر ایجـاد نکنیـد.     سعی کنید درهمواره وامکان محرکات محیطی کاهش یابد

کولینرژیـک قـوي   زیـرا خـواص آنتـی   فنوتیازین استفاده نکنیدازهرگزوباشدپسیکوز در دلیریوم دارو انتخابی اول هالوپریدول می
دارند.
دلیریوم  پرستاري درتدابیر
کاهش یا حذف علل ایجاد دلیریوم-2تشخیص علل ایجاد کننده دلیریوم                               -1
کاهش محرکات محیطی-4بررسی دقیق حالت عصبی                                       -3
اتاق بیماررا روشن نگه دارید-6کنترل جذب ودفع                                                  -5
بیان کلمات به طور واضح و روشن-8مکرر                      مکان به طوربا زمان وآشنایی بیمار-7
مورد پیرامون به بیمار.دادن اطالعات در-10جمالت ساده                       استفاده از-9

آرام بخش تا زمانی که علت دلیریوم معلوم نشودمسکن واجتناب از-11
باشد.هدف فراهم نمودن یک محیط درمانی مطمئن براي بیماري که در یک حالت حاد غیرهوشیاري می-12

باشد.بیماران با اختالل شناختی جلوگیري از آسیب به خود توسط خود بیمار مینکته: مهمترین اقدام پرستاري در 
باشدمیموردترس بیدلیریوم خشم وشایعترین تغییرخلقی درنکته:
اي است.یک اصل اساسی درمان دلیریوم ، درمان علت زمینهنکته:



مسکن، عـدم تعـادل الکترولیتـی، عفونـت، تـب، خـونریزي       خوابی، استرس، درد، بیاثردلیریوم ناشی ازعمل جراحی بزرگ در
.آیدبوجود می
-black(دلیریوم لکه سیاهنکته: patch(فقـدان  دچـار که بیمارشودمینوعی دلیریوم است که متعاقب عمل کاتاراکت ظاهر

شود.ها مییابی بعلت پوشاندن چشمجهت
شود.اتوان کننده مینوسحرگاه شدیدطول شب ودلیریوم غالبا درنکته:

عمرمی باشد.اواخرسایکوپاتولوژي در، شایعترینمهمترین ودلیریوم:
شود.میبیشترحافظه نزدیک درگیروشودمشخص میشخص)این اختالل همراه با اختالل درجهت یابی (عدم آگاهی به زمان، مکان و

ساعته عالیـم در 24نوسانی سیرباوکندشب بروز میدراولین باریک هفته وازاست که مدت آن کمترپذیربرگشتودلیریوم یک اختالل حاد
عالمت اختصاصی آن می باشد.ابرگرفتگی شعورشود.میشب بدتر

باشد.اولین هدف در درمان این اختالل شناسایی علت آن می

دمانس (زوال عقل)(ب)
این اخـتالل بـه همـراه تخریـب     باشد.هوشیاري میبدون اختالل درشخصیت قواي عقالنی، حافظه وآسیب کلی دراختالل و

انتزاعـی بـه همـراه    تفکـر قضـاوت و اختالل درمحاسبات ، حواس پرتی، تغییرات خلق عاطفه وکلی در اعمال هوشی، اختالل در
شود.یابی دیده میجهتاختالل درهاي کالمی وکاهش مهارت

همین دلیل ازعقب ماندگی ذهنی مادرزادي باید تمایز داده شود.بهدمانس یک اختالل اکتسابی است و
شود.آن اختالل شناختی بدون اختالل سطح هوشیاري دیده میبه طورکلی دمانس سندرمی است که درنکته:

سـطح  شغلی به همراه افت قابل توجه ازعملکرد اجتماعی واختالل قابل مالحظه دربراي گذاشتن تشخیص دمانس، حتما باید
عملکرد قبلی فرد دیده شود.

یادگیري است.جهت یابی، حافظه، قضاوت ودر دمانس اختالل اولیه درنکته:
شود که شایعترین نوع دمـانس، نـوع آلزایمـر و   سال زیاد دیده می85در اواخر زندگی فرد وغالبا بعد ازشیوع این اختالل غالبا

است.دمانس ناشی از بیماري عروق کرونري آنبعد
شود.میشدت آن بیشترودمانس بیماري است که با افزایش سن وقوع آن باالتردر کل 

شود.شود، برخالف دلیریوم که اول حافظه نزدیک مختل میمختل میدمانس اول حافظه دوردرنکته:
کروتزسـفلد،  -یـک، ژاکـوب  (پارکینسـون، هـانتینگتون، پ  آمدن دمانس زیاد است ولی مهمترین علـل آن عبارتنـداز  علل بوجود

وسخت شامه، صـدمات مغـزي، آنسـفالیت، ایـدز، مصـرف مـواد      تومور،خونریزي مزمن زیردرون جمجمه نظیرضایعات فضاگیر
غیره).



-نمـی به انجام اعمـال پیچیـده  در زمانی که فرد قادرتمایل به ترك کارمحاسبات، خستگی،مراحل اولیه دمانس، اختالل دردر

بطوري که بیمار حتـی قـادر بـه کنتـرل     شودروزانه دیده میعملکرداختالل دروشود، به مرور زمان عالیم شدیدترمیباشد دیده
باشد.نمیخودبه محافظت ازقادرحتی که در مراحل پیشرفته فرددفع ادرار و مدفوع نمی باشد 

مراحـل اولیـه و  دروباشـد هـم مـی  تر پایداروشوددیده میزودتر(آلزایمر)دمانس قشري خصوصاحافظه بیشتر درتاختالال
ماند.اساسی در ذهن بیمار باقی میولی بعدها فقط مسائل بسیارباشدخفیف اختالل محدود به حافظه نزدیک می

انواع دمانس عبارتنداز:
کـه شـایعترین نـوع دمـانس     علـت ناشـناخته  عصبی بایک اختالل دژنراتیو: DAT(Dementia of Alzheimer(آلزایمر

دهد.ها بیشتر رخ میخانمکه دررد و پیشرفت تدریجی داسیرباشدمی
جنس مونـث، بسـتگان   این اختالل درکه اشاره شدهمان طوردهد که سایرعلل دمانس رد شود.زمانی رخ میتشخیص آلزایمر

شود.بستگان به این اختالل بیشتر دیده میسابقه ابتال یکی ازدرجه اول، ضربات سر، سندرم داون و
ایـن بیمـاران   هـاي رادیـوگرافی در  بررسـی درشـود. رسوب فلزاتی مانند آلومنیوم در سلول مغزي باعث ابتال فرد به آلزایمر می

کند.مییرگیجگاهی را درگکه غالبا نواحی آهیانه وشودهاي مغزي دیده میاتساع بطنمغزي وآتروفی مغز، صاف شدن شیار
آید.سال بوجود می65شروع بعدنوع دیررس باسال و65این نوع دمانس به دو صورت نوع اولیه با شروع بیماري قبل 

باشد.مربوط به سندرم غروب آفتاب میمبتال به آلزایمربیمارهنگام شب درقراري بیمار دربینکته:
بیماري پیک

باشد.می(آلزایمر)DATنظر بالینی شبیه که ازنادرنوعی دمانس دژنراتیو اولیه نسبتا 
ایـن  تصـویربرداري مغـز  درآن نقـش دارد. باشد و زمینـه ارثـی در  میترمردان رایجدراین دمانس به صورت غیرقابل برگشت و

دلیـل درگیـري لـوب    بـه  کـه  شـود دست رفتن سلول هاي عصبی دیده میبیماران آتروفی نواحی پیشانی و گیجگاهی  به همراه از
باشد.میرفتاري همراهی ویتکه غالبا همراه با اختالالت شخصاوایل بیماري دیده می شودگسسته درمهارپیشانی، رفتار

شود.درگیري لوب پیشانی دیده میمغزMRIاتوپسی، اسکن یابه طورکلی در
-Klurerسندرم کلروبیوسی  bucy شود.این بیماران زیاد دیده میپرخوري )درو(تشدید تمایالت جنسی، شلی عضالت

سریع و پیش رونده است که به وسیله یک ویروس آهسته قابل انتقـال  آوریک بیماري دژنراتیو دمانسبیماري ژاکوب، کروتسفلد:
انجامـد. سـال بـه طـول    1-16بـین  اسـت  دوره کمـون آن ممکـن   سـالگی و 60-50شـروع ایـن اخـتالل در سـن    شود.ایجاد می

باشد.  نخستین نشانه این بیماري، شکایات جسمی مبهم با احساسات نامشخص مثل اضطراب همراه می
تشخیص این سال بعد2غالبا درکه عالیم عبارتند از: آتاکسی، عالیم خارجی هرمی، لرزش اندام، دیزآرتري، میوکلونوسسایر

مشاهده شود.است مخچه ممکن مخ واین بیماران آتروفی قشرزرادیوگرافی مغدرکه شود.به مرگ میاختالل منجر
شود و این اختالل درمان مشخصی ندارد.)مختل میEEGاین اختالل الکتروآسفالوگرافی(مراحل آخردر
که به صـورت گرفتـاري سیسـتم عصـبی مرکـزي      شوددیده میHIVبه سندرم نقص ایمنی مبتالافراددرغالبا: دمانس ایدز-
.کندمیپیداظهور



دمـانس  ومشخص با حرکات کره آتنوئیدیک بیماري ژنتیک غالب اتوزومی با نفوذ کامل(کروموزوم): بیماري هانتینگتون-
شود.خانواده، مشاهده میسابقه ابتال دیگر افرادسال و40-30سن شروع این اختالل درباشد.همراه می
فزاینده شـدت هـم  به طوراي شکل اولین عالمتی است که شروع شده وحرکات کرهبدون عالمت است وابتدااین بیماري در

کند.میبیماري به صورت خصوصیات پسیکوتیک ظهورسیرکه با گذشت ویابدمی
با ادامه روند بیماري باعث کندي روانـی حرکتـی   که شودمیاین اختالل، غالبا توسط اطرافیان به عنوان تغییر شخصیت توصیف

بینشـی تـا مراحـل متوسـط بیمـاري دسـت       هاي کالمی وحالی که مهارتدر. شوداختالل در انجام وظایف پیچیده فردي میو
ماند.نخورده باقی می

شود.اي دیده میدرگیري هسته قاعدهواین بیماران، آتروفی مغزتصویر برداري مغزدر
سال بعد تشخیص باعـث مـرگ   15-20پیش رونده دارد که با گذشت زمان وکه بیان شده این اختالل سیري مزمن وهمانطور

شود.می
باشد.این بیماران شایع میضمن خودکشی دردرباشد.اي شکل میاولین عالمت این بیماري حرکات کره

فراموشی است.این بیمارانروانی درترین تغییرقابل توجهنکته:

که همراه با برادي کینري، لـرزش در  شودمیآغازکه معموال دیرباشدرکتی ایدیوپاتیک مییک اختالل ح: بیماري پارکینسون-
مشـخص )shuffing gateاي، گام هـاي شـتابنده (  حالت استراحت ، لرزش تسبیح انداختن، صورت ماسکه، سفتی چرخ دنده

شود.می
رواز ایـن کهرود به سمت افسردگی میاین اختالل فردادامه سیرباکه این بیماران اختالل عملکرد هوشی مشاهده می شوددر

عضوي تلقی نمود.-یک اختالل خلقیمی توان آن را
باشـد  علت اصلی این اختالل نامعلوم مـی که مشاهده می شود. این بیماران برادي فرنی(کندي حرکات به همراه کندي تفکر)در

شود.کولین مشاهده می-سلولی سیاه و کاهش دوپامین و افزایش استیل این بیماران کاهش جسمولی در
شـود دیـده مـی  ها بیشـتر خانمباشد که برخالف آلزایمر که درهاي عروقی مغزي میبیمارياین اختالل ناشی از: دمانس عروق

شـود. هـاي قلبـی دارنـد بیشـتر مشـاهده مـی      یا بیمـاري کسانی که سابقه هیپرتانسیون باشد وغالبا درمردها رایج میاین بیماري در
باشد.میآلزایمر، شایعترین نوع دمانس عروقاین اختالل بعد

شـود تـا زمـانی کـه      تـدریجا بهتـر مـی   ولی بعـد چنـد روز  شوداین دمانس به صورت گام به گام باعث افت عملکرد بیمار می
.اي رخ دهدانفارکت تازه

(یعنی فرد چندین انفارکتوس کرده)غالبا عالیم به صـورت عصـبی بـروز    گفتندگذشته به این نوع دمانس، مولتی انفارکت میرد
بعضی زمینه ها دست نخورده باقی بماند.برخی موارد دردراي بوده واختالل شناختی ممکن به صورت لکهکند ومی

کنند.متوسط را درگیر میغالبا عروق مغزي کوچک ووکندتري فرد را درگیر میسن پاییناین نوع دمانس نسبت به آلزلیمر در



هپاتیـت آسـیب مغـزي    ونظیر ایدزهاي ویروسیعفونتبعلتاست این اختالل ممکن : دمانس ناشی از سایر حاالت عمومی
سایر اختالالت طبـی از  وB12دي، کمبودبیماري پارکینسون، هانتینگتون، پیک، ژاکوب کروتسفلد، هیدروسفالی، هیپوتیروئیحاد، 

شود.هاي فیزیولوژیکی باعث دمانس عقل میطریق یک سري مکانیسم
هـا  اضطرابضدمواد استنشاقی، مسکن خواب آور وسوء مصرف بعضی مواد نظیرالکل،اثردراست ممکن : مواددمانس ناشی از

آید.بوجود
دمانس  هاي بالینیویژگی

به صـورت اخـتالل در حافظـه فـوري و    اوایل بیماري خفیف وشود که درصورت آسیب به حافظه مشخص میاین اختالل به 
تـدریجی موجـب اخـتالالت بیشـتري در    سیرولی باکندمینزدیک به صورت عدم یادآوري شماره تلفن، رویدادهاي  روزانه بروز

ایـن  درآورد.بـه یـاد مـی   خـود را خاطرات گذشـته و دور اطالعات وفرد وماندسالم میولی حافظه دور فردشودمیحافظه فرد
مشاهده شود.فردرفتارجهت یابی، ادراك ، خلق واختالالت ممکن اختالل در

آید.سپس به اشخاص بوجود می، مکانسوگیري نسبت به زمان واختالل دردمانس ابتدادرنکته:
شـدت  روزبرخی بیماران این حـاالت در ي نامرتب ، منفعل داشته باشند که درمرتب یا ظاهراین بیماران ممکن ظاهري آرام و

شود.شب مشاهده میدربرخی دیگرویابدمی
شود.سندرم غروب آفتاب در دمانس دیده مینکته:

بیمـاري فـرد در  پیشرفت دهند و بادست میازنسبت به کارراوعالقه خوداین بیماران به تدریج ابتکارکه اشاره شدهمانطور
باشد.به انجام کارهاي روزمره و اساسی زندگی خود نمیقادرودیگرگرددکارهایش ناتوان می

آنها انتظار داشت یا به آنها وظایف سـنگین محـول کـرد،    توانایی این افراد ازاطرافیان این بیمار باید آگاه باشند که نباید بیش از
شوند.ین افراد دچار عصبانیت میانتظارات زیاد اوفشاراثرزیرا در
هاي بدون علت مشاهدهگریهو خندهبرخی مواردوشوداضطراب دیده میاین بیماران، اختالل خلق به صورت افسردگی ودر

توانـایی  بیمـار وتفکرانتزاعـی وجـود نـدارد   آنهـا کـه در شـوند دیده میبه صورت کندي تفکراختالل تفکردر این افراد شود.می
و از شـود. تبدیل به هذیان میباشد ولی به مرورآسیب میابتدا به صورت گزند وعقاید بیمارو را ندارد.مشکل گشاییاستدالل و

ایـن  بینش ،شود موارد شدید بیماري به صورت توهم  دیده میاختالل درك، درشود واین بیماران مختل میقضاوت درآنجایی که 
آگاهی نسبت به بیماري خود ندارند.هیج درك واین افراداز همین جهت شودمیهم درگیرافراد 

نوع دمانس عروقـی عـالوه بـرعالیم فـوق     در.که باشدشایع میاین بیمارانآگنوزي در عالیم عصبی، نظیر، آفازي، آپراکسی و
شود.پرخاشگري مشاهده میو عصبانیت، سردرد ، سرگیجه، ضعف ، نارسایی خواب

سایراختالالتنس ازافتراق دما
همراه با دوره هاي کوتاه مدت وشروع حادبه صورت ناگهانی واین اختالل برخالف دمانس که سیر تدریجی دارد:دلیریوم-

توجه مثل دمانس شدید نیست.درك، قضاوت ودر اختالل شود وشب دیده میتشدید عالیم درطی روز وتخریب شناختی در



ایـن اخـتالل را  شـود. شوند که به آنها دمانس کاذب گفته میاختالل شناختی میبیماران افسرده دچارازگاها بعضی :افسردگی
دمانس به خوبی تفکیک نمود.و سابقه افسردگی ازتوان بعلت همراه بودن اختالل با عالیم  افسردگی بارزمی

حافظـه  غالبـا اخـتالل در  وشـود یک فراموش مـی حوادث نزددمانس ابتدا خاطرات نزدیک ودر:تمارضاختالل ساختگی و
شـود  میثبات درگیربیحافظه به صورت نامتعارف وکند، اختالل درفردي که تمارض میولی درباشد.مکان میمربوط به زمان و

نداشـته باشـند ولـی    کارهاي روزمـره مشـکلی   این افراد در انجام محاسبات واست ممکن و باشدانتخابی میآگاهانه ویفراموشو
باشند.به انجام این اعمال نمیحین معاینه یا شرح حال ادعا کنند که قادر

باشد.داشته باشد ولی به شدت دمانس عقل نمیاختالل شناختی وجوداست ممکن :اسکیزوفرنی-

شود.اواخرعمردیده میسال ولی دمانس در18شروع عقب ماندگی قبل :عقب ماندگی ذهنی-

شـناختی (آپراکسـی ،    اخـتالل در عملکـرد  .باشدشدید حافظه همراه میآسیباین اختالل که همراه بادرالل فراموشی:اخت-
شود.مشاهده نمیي)زآفازي،آگنو

هـا  روانگـردان برابـر  دمانس که درمبتالیان بهخواب آلودگی، گیجی، آتاکسی، افتادن روي که زمین این سندرم درسندرم غروب آفتاب عبارتست از:
مصرف داروهاي آرام بخـش دیـده   سالمندان بعددریاویابدکاهش میو صدادهند یا زمانی که محرکات محیطی نظیر نورواکنش نامناسب نشان می

می شود.

اسـت و پـذیر که  درصد کمی از این اختالل برگشت این اختالل سیري پیشرونده ، فروکش کننده یا ثابت دارد.پیش اگهی:سیرو
بنـایی و درمـان   برگشت پذیري  دمانس بستگی به علل زیرکه اختالل دائمی مغز درمان شود.دهدصورتی برگشت رخ میدرفقط

مـثال وجـود سـابقه فـامیلی،     .شودشروع بیماري به علت اصلی اختالل مربوط میچگونگی سیر وبه موقع اختالالت مغزي دارد و
کند.میتربیماري را سریعفسردگی و اضطراب همراه دمانس سیروجود اسن پایین،شروع در

شروع تدریجی ولی دمـانس  است آندوکرین ممکن اختالل متابولیک ومغز،مثال، دمانس عقل آلزایمر، عروق مغزي، تومورعنوانبه
آنسفالیت ممکن شروع ناگهانی داشته باشد.ضربات مغزي وازعقل ناشی

میـزان  .بـرد را به سـمت مـرگ مـی   که فردساله دارد5-10یک سیرشود وسالگی شروع  می50-60سن درکالسیک دمانس سیر
.باشدسال می8به طور متوسطآلزایمرزنده ماندن در

مهارت زبانی اختالل درآید.میسپس نسبت به اشخاص به وجودمکان واوایل بیماري نسبت به زمان واختالل سوء گیري در
در درگیـري لـوب   اخـتالل شخصـیت بیشـتر   شـود. دمانس عروقـی دیـده مـی   وهاي قشري نظیر آلزایمردمانسدرمی بیشترکالو

شود.میاطرافیان مشکل سازوبراي خوداین حالت بیمارکه درشودپیشانی دیده میگیجگاهی و
یک دوره حمله ضربه بعددمانس ناشی ازوشودمیدمانس عروق به تدریج بدتروسیري تدریجی و مخرب داردآلزایمرنکته: 

شود.ثابت میحاد
باشد.اضطراب میخوابی وف رفع بیدارویی با هدغالبا درمان این بیماران به صورت حمایتی و:درمان

باشد.فعالیت مناسب میآورنده زوال عقل به همراه تغذیه ورفع کامل علت بوجودالزمه درمان این افراد



شود نمیقراري استفاده ها براي کاهش اضطراب و بیبنزودیازپینها وباربیتوراتاین بیماران به هیچ عنوان ازاست درقابل ذکر
شوند.اختالل میاین زیرا موجب تشدید 

-هـاي کبـدي مـی   افزایش آنـزیم عارضه مصرف این داروکه باشد(تاکرین)میدرمان دارویی آلزایمر تتراهیدروآمینوآکریننکته:

باشد.
amnestic disorderاختالل فراموشی 

سوءمصـرف یـا   اثـر کـه غالبـا در  باشـد عقالنـی مـی  حافظه و بدون درگیري قواي دراختالل فراموشی به همراه یک نقص آشکار
ضـربات سـر  خصوصـا الکـل و  سوء مصرف مـواد شیوع این اختالل درآید.یا یک اختالل طبی عمومی بوجود میمسمومیت مواد

شود.مشاهده میبیشتر
باشـد. الکـل مـی  مربـوط بـه وابسـتگی   تیـامین) B12(ویتـامین  مصـرف الکـل  بعلـت کمبـود    شایعترین علت فراموشی ناشـی از 

شـوك  عـوارض بعـد  اثـر یا درهاي مغزي)آسیبمغزي و(ضربه مغزي، هیپوکسی، آنسفالیت، هرپس، تومورعلل عبارتند ازسایر
آید.میحافظه به صورت موقتی بوجوددرمانی به صورت اختالل در

اشـاره شـد یکـی از   همان طورو دهدها این اختالل رخ میزپینبنزودیاترك بعضی داروها نظیرناشی از سندرم درمواردبرخیدر
کشد کـه علـت   طول میساعت 24تا6این نوع اختالل فراموشی ازکه درباشدگذرا میشوك، فراموشی کلی وعوارض مهم بعد

اي باشد.قاعده-شرائین مهره ايجریان خون ناشی ازآن ممکن اختالل موقتی در
حافظـه  ایـن بیمـاران غالبـا اخـتالل در    درباشـد. میحافظه فرداین اختالل، نقص درمهمترین ویژگی بارزهاي بالینی:ویژگی

شود.دیده میگسترپسوگسترپیش
ولی حوادث بعـد  بیاد داردبعد ضربه  کسب کند(حوادث قبل ضربه رانیست اطالعات جدید راقادربیمارگستر:فراموشی پیش

آورد)بیاد نمیضربه را
ولـی حـوادث قبـل    بیاد دارد(حوادث بعد ضربه راحوادث گذشته را به یادآوردنیست وقایع وقادرفراگیرگستر:فراموشی پس

نزدیـک خـود  حافظـه فـوري و  بـه خـوبی از  بودنخواهنداین اختالالت فراموشی معموال بیماران قادردر. آورد)بیاد نمیضربه را
ولـی بـا ایـن حـال فـرد     اند یا اسم پزشک یا بیماري وي چیسـت چه خوردهناهارصبحانه یاآوردبه یادتوانندنمیواستفاده کننده 

آورد.میبه خوبی بیادحتی دوران کودکی راتجارب گذشته وحوادث و
اي و تومور مغـزي  کمبودهاي تغذیه درحوادث عروق مغزي ناگهانی وضربات واختالالت ناشی ازشروع عالیم فراموشی در

دهد.به صورت تدریجی رخ می
حـال، فاقـد ابتکـار،    ممکن بـی باشد.ولی بیمارنسبتا سالم میعملکردهاي شناختی فردحافظه سایرنقص درفراموشی جزءدر
گاها بینش خوبی نیست به بیماري خود ندارد.وبرسدپریشان به نظرگیج و

افتراق تشخیص و
زوال عقل تفکیک نمود.دلیریوم وتوان ازشناختی میيعملکردهانبودن سایرگیربعلت دراختالل فراموشی را-



به یـادآوري حـوادث جدیـد    قادرفراموشی تجزیه اي ، بیمارفراموشی تجزیه اي افتراق داد زیرا درتوان ازاین اختالل را می-
غالبـا ایـن   وشـود اشـکال مـی  نامطلوب یا بحرانی گذشـته دچـار  یادآوري حوادثبهدرتنهاوقدرت یادگیري هم داردباشد ومی

آید.میبوجودآمیزاسترسشرایط بحرانی وواره در  اختالل هم
شود.بین اعمالش تناقض دیده میشرح حال ويدروشوداختالل ساختگی هیچ علت عضوي یافت نمیتمارض ودر-
عملکـرد اخـتالالت فراموشـی، زنـدگی و   ولـی در هـاي زنـدگی نـدارد   فعالیـت وعملکـرد اي درعمدهفراموشی پیري تاثیر-
شود.به تدریج تخریب میاجتماعی فرد-شغلی
که احتماال بعلت اختالل موقتی کشدساعت طول می6-24نوعی فراموشی است که حدود)T.G.A(گذرافراموشی کلی و-

آید.میي بوجوداقاعده-شرایین مهره ايجریان خون ازدر
بـه  ضربات سـر قبال اشاره شد، درآورنده آن دارد که همان طورعلت بوجودآگهی این اختالل بستگی بهپیشومجموع سیردر

بـه  اسـت  اختالالت متابولیکی یا تومورهاي مغزي سیري تدریجی دارد کـه ایـن اخـتالل ممکـن     دروکندصورت ناگهانی بروز می
(صرع لوب گیجگـاهی، عـوارض   باشدبرخی موارد هم که اختالل فراموشی به صورت گذرا میدرپایدار رخ دهد.صورت گذرا یا 

دهد.کامل رخ میبا گذشت زمان کوتاهی بهبودي به طوربعد شوك یا داروها)
باشد.آورنده اختالل فراموشی میدرمان اصلی، رفع علت بوجوددرمان:

مصرف مواد اختالل طبی عمومی ویک ناشی ازاختالل روانی
همانند افسـردگی کاتاتونیـک و اضـطراب کـه ممکـن      آیندیا یک اختالل طبی بوجود میمصرف مواداثرمجموعه اختالالتی که در

که به ایـن  آینداختالالت عروقی مغز، ضربه مغزي ، سندرم کوشینک بوجوداثردرالکل، کوکائین یانظیرمصرف مواداثردراست 
گویند.گونه اختالالت، اختالل روانی عضوي می

-DSMاین اختالالت طبق تعریف  IV درگروهIII.قرارمی گیرند
یافتـه هـاي آزمایشـگاهی    یـا یک معاینه فیزیکی واختالالت، نیازمندسایرتفکیک اختالالت روانی عضوي ازبراي تشخیص و

عضوي را تایید کنیم.–هستیم که علل روانی 
کنید.مطالعه میزیردررایک اختالل طبی عمومی یا مصرف مواداختالالت روانی ناشی ازانواع 

اختالل پسیکوتیک
توهم شوند.سبب بروزاست سري که ممکن گاهی و پسنواحی گیجمغزي، درموروتاختالالت جسمی نظیر-
هذیان شود.توهم وسبب بروزاست ممکن ناشنوانابینا وافرادمحرومیت حسی در-
شود.هذیان میآهیانه سبب بروزنیمکره راست ودر نواحی مغزي به خصوص سایرگاهی وضایعات لوب گیج-
شود.سبب توهم بویایی می(گیج گاهی)صرع ناشی از ضایعات تمپورال-
آیدمیکاتاراکت بوجوداثرتوهم بینایی که در-

فلـزات، ایـدز، آنسـفالیت، هـرپس، هـانتینگتون،       شود، عبارتنداز(مسمومیت بـا میاختالالت که منجربه اختالل پسیکوتیک سایر
(الکل، آمفتامین مسـکالین، کوکـائین،   شوندروانگردانی که باعث اختالالت پسیکوتیک میشایعترین موادو  پالگر)، سیفلیس عصبی

می باشد.سیکلیدین)اکس، حشیش، فن



هـا  سپس از آنتی پسـیکوتیک به این حالت شده شناسایی واي که منجرمادهطبی عمومی وبراي درمان این اختالل ابتدا اختالل 
شود.استفاده میبراي رفع عالیم پسیکوز

اختالل خلقی
کوشـینگ، تومورهـاي مغـزي ،    نظیـر (اختالل غدد درون ریـز باشدانواع اختالالت جسمی که همراه با اختالالت خلقی مطرح می

مصـرف بعضـی داروهـا نظیـر     درکـه  )B12ات مغزي ، هانتینگتون، پارکینسون، صرع، هیپرتیروئیدي، کمبـود آنسفالیت، صرع، ضرب
اغلـب موجـب   وشوندمیافسردگی کند که این داروها با تخلیه سروتونین سبب بروزمیدوپا اختالالت خلقی بروزمتیلورزرپین

شوندمیمانیا حاالت افسردگی وعالیمی نظیر
باشد.حوادث عروق مغزي می، یک اختالل طبی عمومیشایعترین اختالل خلقی ناشی ازنکته:

اختالالت طبی نظیـر در گروهی ازهراس یا اضطراب فراگیربارزکننده واختالالت اضطرابی با حماالت عود: اختالالت اضطرابی
به دنبال مصرف بعضی داروهـا نظیـر   که اغلب ، فئوکروموسیتوم، ضایعات مغزي) B12تیروئید، کمبود ویتامین کاري(پرکاري و کم

د.نآیمیبوجود)(آمفتامین، کافئین، کوکائین، آتروپین
هـراس ناشـی از  کـه  شود.ولی فوبی بندرت دیده میباشدهراس شایع میعلل طبی یا مصرف مواداختالالت اضطرابی ناشی ازدر

. مرگ)سکته و(بعلت ترس ازشوداختالالت دیده میسایرازکاردیومیوپاتی بیشتر
کـره  وMSبیماريجبري در-اختالل وسواسو باشداختالالت طبی میسایرازشایعتربیماري گریوزاختالل اضطراب فراگیر در

شود.سیدنهام زیاد دیده می
اختالل کنش جنسی

(اوریـون، نارسـایی قلـب، نارسـایی مـزمن کلیـه ،       مربوط بـه یـک علـل عضـوي    مثال علل عمده اختالل نعوظ در مردان عنوانبه
جراحی در ناحیه تناسلی زنان (برداشـت رحـم،  بعدو یا باشد.می)MSهیدروسل، واریکوسل، دیابت، آدیسون، پارکینسون، صرع، 

شود.کاهش میل جنسی مشاهده میماستکتومی)و ایلئوستومیپروستات،
شود.زنان میریز، هیپوتیروئید، دیابت، هیپرپروالکتینمی باعث اختالل ارگاسم دراختالالت غدد درون 

آنتـی پسـیکوتیک، دیگوکسـین، موجـب بـروز اخـتالل       هـا ، مخـدر، الکـل، بنزودیـازپین   مصرف بعضی مواد همانند آمفتامین، مواد
شوند.جنسی میبرعملکرد

اختالل خواب
شوند.پاراسومنیا و خوابی، پرخوابیبیبروزسبباست اختالالت طبی یا عمومی ممکن -
شود.میخوابی منجربه بیناراحتی باشد کهوتوام با درداست آرتریت ممکن اختالل طبی نظیر-
خوابی همراه با بیاست صورت عدم وجود درد هم ممکن حتی دراختالالت طبی نظیر(نئوپالسم،ضایعات عروقی،عفونت)-

باشد.
به صرع خواب معروف است.شودخوابی میسبب بیوخواب ظاهرآن صرعی که دروشودباعث اختالل خواب میگاها صرع -
سبب اختالالت خواب جدي شود.است ممکن ویدآسم حین خواب شد-



ایجاد خوابی دنبال ترك آنها ممکن بیولی بهکندخواب آلودگی ایجاداست الکل ممکن نظیرCNSهاي مصرف تضعیف کننده-
شود.

تغییرشخصیت
ثباتی عاطفی، اختالل کنترل تکانه، پرخاشگري ، خشم اختالالتی نظیر(بیاست ممکن اختالالت طبی عمومی یا مصرف مواداثردر

شود.میدیده ي)شکایت به همراه تفکرات پارانوئیدو احساسی بارززیاد، بی
اختالل صورت درگیري لوب پیشانی عالیمی نظیر(مثال دراستمتفاوتمحل درگیري عضوعالیم فوق برحسب نوع و

بروز می کند.)حالت نئشگیجا وقضاوت، آینده نگري، شوخ طبی بی
شخصیت دیده می شود(تومورمغزي، ضربات سر، بیماري عروقی مغزي ، هانتینگتون ، صرع، اختالالت طبی هم تغییرات بارزدر

آید.میاستروئید بوجودوLSDحشیش، یا داروهایی نظیرسوء مصرف مواداثردرلوپوس یاتیروئیدي ، کوشینگ هیپو، ،آدیسون
-مهارت نشده،پرخاشگر،بیثبات،به نوع بیشوندتظاهرات بالینی دیده میدرحسب عالیمی کهشخصیت براختالالت تغییر

شوند.شکاك تقسیم بندي میاحساس و
تشخیص هاي پرستاري  

بالقوه جهت آسیبتوانایی -
مهیا کردن محیط آرام وامن-2اختالل جهت یابی وي را مشخص کنید          امیزان گیجی وابتد-1
مداومبه طورفردگرفتن رفتارتحت نظر-4مشخص کنید       ازعهده برآیی کارهاي شخصی راوسطح عملکرد-3
مکان آگاه کنیدرا به زمان ودائم بیمار-6اشیاء خطرناك           وسایل ودورکردن-5
مراقبت کنندگان  آموزش به همراهان و-8تخت باال باشد                        BEDSIDEبیماران صرعی در-7
از آرام بخش استفاده کنیدقراري شدیدبیدر-10پارچه چرمی استفاده کنید                ازبراي فیکس کردن بیمار-9

باشد.پرستاري میاولویت کارامنیت بیمارکلی حفظ سالمت وبه طورنکته:

توانایی براي خشونت  -
بخشکارکنان کافی دروجود-2بررسی سطح اضطراب بیمار-1
کردن وسایل خطرناك  دور-4حمایت از ويدادن اطمینان وبرخورد آرام با بیمار و-3
هویت فرديحس ارزشمندي وایجاد-6به درك واقعیتآگاهی بیمارتشویق و-5
آموزش تمرینات آرام سازي عضالنی-8صورت پرخاشگري فیکس کردن بیمار               در-7

تفکرفرآینددرتغییراختالل و-
مداوم بیمار را با محیط اطراف و واقعیت آشنا کنید                 به طور-1
واقعیت       برنامه روزانه براي درك بهترقرار دادن ساعت، تقویم و-2
آموزش به اطرافیان براي کمک به بیماردر صورت تفکر مثبت  -3
رو با سالمندانی که مشکل شنوایی دارند-در-صحبت کردن آهسته و رو-4



بگیرید.صورت داشتن هذیان حمله بیمار را تحت نظردر-5
درکی-تغییرات حسی-

عدم تقویت توهمات بیمار-2کاهش محرکات محیطی                                   -1
ایجاد محیط امن، توام با آرامش-4با موقعیت                                                  آشنا کردن فرد-3
سالمت براي بیمارمهیا کردن امنیت و-5

اختالل در خود پنداري(عزت نفس پایین)-
هاي گروهیتشویق به شرکت در فعالیت-2به بیان احساسات    بیمارتشویق -1
یادآوري مطالبنا توانی دردرحمایت از بیمار-4تقویت حافظه بیمارحفظ و-3
بطور مستقل.انجام دادن کارها تشویق بیمار در-6حمایت از برقراري رابطه مناسب با دیگران               تشویق و-5
یادآوري و تشویق به بیان خاطرات زمان گذشته  -7

بطور کلی تدابیرپرستاري در اختالالت روانی عضوي 
هماهنگی ارتباط کالمی وغیر کالمی  -2مشخص کردن اتاق بیمار با نام وي                           -1
چراغدرشب استفاده از نور-4تشویق به حفظ مالکیت                                            -3
بحث پیرامون آنتشویق به خواندن روزنامه و-6براي تقویت حافظه ساعت مهیا کنید                            -5
شناسیتشویق بیمار به خود-8مکرر                     به صورت کالمی وآگاه کردن بیمار-7
آوري خاطرات گذشته بیماردیا-10خیر        سواالت بلی وزصحبت با بیانی آهسته استفاده ا-9

حمایت حس استقاللتقویت و-14قراري بیمار                             بیکاهش سردرگمی و-11
کنترل و وزن بیمار-15افزایش خواب بیمار                                               -7
اختیاري ادراريکنترل بی-16آرام بخش.تا حد امکان اجتناب از مسکن و-8

.  باشدهیجانی بیمار میاختالل شناختی، آسایش فیزیکی ومراقبت پرستاري درهدف نهایی ازنکته:
آسیب به خود است.اختالل شناختی توانایی بالقوه جهت صدمه ومهمترین تشخیص پرستاري در مبتالیان بهنکته:
جلوگیري از گیجی، روشن کردن محیط پیرامون، برنامه ریزي، آشنا بودن با شخصیت قبل بیماري مهمترین اقدام پرستاري نکته:

باشد.در سندرم روانی عضوي می

.نكات..

کلمات ساده استفاده کنید.کوتاه وجمالت دمانسی ازبیماربرابردر
دمانس محرکات محیطی را کاهش دهید.دلیریوم ودر
باشد.مهمترین ناقل شیمیایی در دلیریوم استیل کولین می



.عالمت مشخص دلیریوم تخریب هوشیاري است
شود.یابی در آلزایمردیده میاختالل جهت
یابد.سریع میکه با رفع علت بهبودنوسانی داردهمراه با سیري کوتاه و(چندساعت تا چند روز)دلیریوم شروع حاد
شود.وضعیت غروب آفتاب در دمانس مشاهده می
هـاي خـود حتـی   همه تواناییباشد که در نهایت بیمارحافظه میپیشرونده ، همراه با اختالل شناختی ودمانس،اختالل مزمن و

اختالل سندرمی مشخص با تخریب چندگانه اعمال شـناختی بـدون  اخـتالل هوشـیاري    دهد.ایندست میهویت شخصی را از
شود.محسوب می

باشد.در رفتار جنسی فرد میتغییربیماري  صرع، اختالل شخصیت وشایعترین اختالل در
باشد.ابتدا درگیري حافظه نزدیک میعالمت زودرس دمانس، اختالل در حافظه و
شود.دمانسی بزرگترین ناراحتی خانواده این بیماران محسوب میفرددرتغییرات شخصیتی
باشد.نوع پارانوئید شایع میدمانس هذیان ازدر
رود.بین میازدر دمانس حافظه نزدیک قبل از حافظه دور
همراه با بـی ثبـاتی هیجـانی یـا     مشخص با درجاتی از اختالل هوشیاري که معموال وحاددلیریوم، اختالل روانی برگشت پذیر

غیر منطقی همراه است.نامتناسب تکانشی وخطاهاي حسی و رفتار
به هویت خود واقف است.دست رفته ولی فردمکان ازدلیریوم آگاهی به زمان ودر
ازعالیم اختصاصی دلیریوم است.ابرگرفتگی شعور
شود.لیریوم مییک دوره ددچارشکستگی ناحیه مفصل ران بیماربعد
.شایعترین اختالل شناختی دلیریوم است
باشد.اضطراب میحالت هیجانی دلیریوم، ترس و
باشد.اختالل شناختی، اختالل در حافظه ، قضاوت و هوش می
دلیریوم نوع بینایی است.شایعترین نوع توهم در
باشد.ها میکولینرژیکیکی ازعلل شایع دلیریوم مسمومیت آن هم با آنتی
.درمان انتخابی دارویی در دلیریوم، هالوپریدول می باشد
حافظه است.دمانس اختالل درهوشیاري ودلیریوم اختالل در
ترین اختالل شناختی بدون اختالل سطح هوشیاري است.دمانس شایع
شود.مختل نمیدمانس هوشیاري فرددر
باشد.حافظه میاختالل درترین عالمت دمانسزودرس
ماند.حافظه دور سالم میوباشدرویدادهاي روزانه میها وفراموشی در دمانس بیشتر مربوط به شماره تلفن
باشد.شایعترین نوع صرع در بزرگساالن، صرع لوب تمپورال می
. مهمترین مداخله، پرستاري در اختالل شناختی، ایجاد محیط امن وآشنا ست



.شایعترین عالمت رفتاري در بیماران مصروع افسردگی می باشد
باشد.خود میبهترین تعریف دمانس، کاهش توانایی ذهن به همراه تخریب توانایی انجام مراقبت از
(خصوصا تریازوالم)ها از داروهاي رایج که موجب فراموشی می شوندبنزودیازپین
باشـد و شـایعترین   که قابل برگشـت نمـی  ه ساختمانی با شرایط فساد انگیز(دژنراتیو)داردپیشرونددمانس اغلب شرایط مزمن و

باشد.می)هاي عروق مغزي (ضا یعات دژنراتیوعلت آن عوامل بیماري
شود.صرع گراندمال دیده میدرجنون بیشترعالیم خشم و
است .مولتیپل اسکلروزیس، اختالل حافظه شایعترین اختالل شناختی در
فعالیت مناسب با محیط یکنواخت براي زندگی رعایت شود.در یک بیماري دمانسی تغذیه و
) افسردگی با عالیم بارز اختالل شناختی تحت عنوان دمانس کاذبPsudo dementia(شود.نامیده می
باشد.نام دیگر دمانس خردسودگی هم می
شود.فعالیت کولین استراز سب افزایش استیل کولین میاثربا مهارکه باشددرمان دارویی آلزایمرتاکرین می
دنپزل)Donepexil(اثرات جانبی کمتري دارد.شود ومیدارویی که سبب بهبودي شناخت بیمار
هاي فوري بیشتري نسبت به آلزایمر دارند.عروقی آشفتگیسدمان
محـیط تاریـک   محیط ساکت و روشن،  بدون نـور خیـره کننـده در روز و   درکی شده یک –تغییر حسی براي بیماري که دچار

شب ایجاد کنید.براي خوابیدن در
. یکی از عالیم دمانس عروق راه رفتن با گام هاي کوچک است


