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دستیاس تخصصی تیٕاسیٞای ٔغض  ٚاػصاب ،دا٘طىذ ٜپضضىی ،دا٘طٍا ٜػّ ْٛپضضىی ٔطٟذٔ ،طٟذ ،ایشاٖ.
استادیاس ٌش ٜٚتیٕاسیٞای ٔغض  ٚاػصاب ،دا٘طىذ ٜپضضىی ،دا٘طٍا ٜػّ ْٛپضضىی ٔطٟذٔ ،طٟذ ،ایشاٖ.
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مقدمٍ :واتات٘ٛی ،یه اختالَ ػصثی -سٚاٖپضضىی است ؤ ٝطخص ٝآٖٚ ،جٛد تشویثی اص ػالئٓ ٔٛتٛسی ،سفتاسی،
ٞیجا٘ی ٘ ٚثاتی ٔیتاضذ ؤ ٝیتٛا٘ذ دس صٔی ٝٙاختالالت سٚاٖپضضىی  ٚتیٕاسیٞای طثی سٚی دٞذٚ .لٛع واتات٘ٛی تؼذ اص
صایٕاٖ ٘ادس است .دس ایٗ ٌضاسش ،یه ٔٛسد واتات٘ٛی دس صٔی ٝٙسایىٛص تؼذ اص صایٕاٖ ٘ ٚح ٜٛتطخیص  ٚدسٔاٖ آٖ ٔؼشفی
ٔیضٛد.
معزفی بیمبر :تیٕاس خا٘ٓ  21ساِ 10 ٝسٚص تؼذ اص صایٕاٖ دچاس ٔٛتیسٓ ،ػذْ استثاط تا ٔحیط اطشاف  ٚا٘ؼطافپزیشی
ٔٔٛی ضىُ  ٚتة ضذ ٜتٛد .اسصیاتیٞای الصْ جٟت سد ٍٔٛٙٙا٘سفاِیت  ٚسایش اختالالت طثی احتٕاِی صٔیٝٙساص ا٘جاْ
ضذ و ٝآتس ٝپشی٘فشیه دس سٌٛ٘ٛشافی ضىٓ یافت ٌشدیذ .ػّیسغٓ تخّی ٝآتس ٝاص سا ٜپٛست  ٚتجٛیض آ٘تیتیٛتیه
ٔٙاسة  ٚتشطشف ضذٖ تة ،سایش ػالئ ٓ ٚی تذا ْٚداضت .تیٕاس تا تطخیص واتات٘ٛی تحت دسٔاٖ تا ِٛساصپاْ لشاس ٌشفت
 ٚتٟثٛد چطٍٕیشی دس واتات٘ٛی ٚی ایجاد ضذ .تا ظٟٛس تٞ ٚ ٓٞٛزیاٖ  ٚافىاس خٛدوطی دس ٚی ،تا تطخیص سایىٛص
تؼذ اص صایٕاٖ تحت دسٔاٖ تا داسٞٚای آ٘تیسایىٛتیه لشاس ٌشفت  ٚجٟت تسشیغ س٘ٚذ تٟثٛدی ،تیٕاس وا٘ذیذ دسیافت
اِىتشٚضٛن ٌشدیذ  ٚپاسخ دسٔا٘ی دسأاتیه پس اص دسیافت اِىتشٚضٛن حاصُ ٌشدیذ.
وتیجٍگیزی :واتات٘ٛی یه ػاسظ٘ ٝادس اختالالت طثی یا سٚاٖپضضىی ؤ ٝیتٛا٘ذ دس دٚساٖ ٘فاس سٚی دٞذ ٚ
تطخیص صٚدسس  ٚدسٔاٖ سشیغ آٖ ٔیتٛا٘ذ دس سالٔت ٔادس ٛ٘ ٚصاد ٘مص تسضایی داضت ٝتاضذ.
کلمبت کلیدی :دٚس ٜتؼذ اص صایٕاٖ ،سایىٛص ،واتات٘ٛیٛٔ ،تیسٓ
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چطٕی تا اطشافیاٖ  ٚتیاختیاسی ادساسی ٔ ٚذفٛػی سٚی
داد ٜتٛد .اص حذٚد  5سٚص لثُ اص ٔشاجؼ ،ٝتة ت ٝػالئٓ
تیٕاس اظاف ٝضذ ٜتٛد.
ساتمٝای اص اختالالت طثی ،ػصثی  ٚسٚاٖپضضىی  ٚسٛء
ٔصشف ٔٛاد ٔخذس دس تیٕاس  ٚافشاد خا٘ٛادٚ ٜی ٚجٛد
٘ذاضت .دس تذٔ ٚشاجؼٍ٘ ،ٝا ٜخیشٔ ٚ ٜثٟٛت ،تذ ٖٚتٛجٝ
تٔ ٝحیط پیشأٛٔ ،ٖٛتیسٓ  ٚػذْ ٚاوٙص تٔ ٝحشنٞای
والٔی جّة ٘ظش ٔیٕ٘ٛد.
فطاسخ ٖٛتیٕاس ٔ 110/80یّیٔتش جی ،ٜٛدٔای تذٖ
 38/5دسج ٝسا٘تیٌشاد  ٚتؼذاد تٙفس  18تٙفس دس
دلیم ٚ ٝتؼذاد ٘ثط  110دس دلیم ٝتٛد .تیٕاس ٕٞىاسی
الصْ جٟت اسصیاتی دلیك ٚظؼیت رٙٞی سا ٘ذاضت .دس
ٔؼایٙات ػٕٔٛی  ٚػصثی ت ٝجض افضایص تٛ٘ٛسیت ٝا٘ذاْٞا
ت ٝصٛست سطیذیتی ٔ ٚمأٚت دس ٔماتُ تغییش ٚظؼیت
ا٘ذاْٞا ،یافت ٝغیش طثیؼی دیٍشی تٝدست ٘یأذ.
دس آصٔایطات اِٚی ٝتؼذاد ِىٛسیتٞای خٔ ٖٛحیطی
 8100دس ٔیىشِٚیتش تا ٛ٘ %85تشٚفیُ ،غّظت ٌّٕٛٛٞتیٗ
ٔ 11/3یّیٌشْ دس دسیِیتش ٔ ٚیضاٖ سذیٕاٖ ٌّث َٛلشٔض
ٔ 45یّیٔتش دس ساػت تٛد .سایش تستٞای تیٛضیٕیایی،
یٌٛ٘ٛشاْ ،آ٘ضیٓٞای وثذی  ٚتٛوسیىِٛٛطی دس ٔحذٚدٜ
٘شٔاَ تٛد٘ذ .اص آ٘جا و ٝضه ت ٍٛٙٙٔ ٝآ٘سفاِیت دس ایٗ
تیٕاس ٚجٛد داضت ،تشای تیٕاس تصٛیشٍ٘اسی ٔغض (ٚ )MRI
سپس پا٘ىیس ٖٛوٕشی ا٘جاْ ٌشفت و ٝدس ٞیچ یه یافتٝ
غیش طثیؼی ٚجٛد ٘ذاضت.
دس سٌٛ٘ٛشافی ضىٓ  ،ٍِٗ ٚوا٘ٞ ٖٛایپشاو ٛتا اتؼاد
ٔ 34*28یّیٔتش دس پُ فٛلا٘ی وّی ٝساست یافت ضذ وٝ
تا ا٘جاْ سی تی اسىٗ ضىٓ  ،ٍِٗ ٚتطخیص آتسٝ
پشی٘فشیه ٔطشح ٌشدیذ .طثك ٔطاٚس ػف٘ٛی  ٚاٚسِٛٚطی،
تشای تیٕاس آ٘تیتیٛتیه ٚسیغاِطیف ضشٚع ضذ  ٚتیٕاس
تحت دس٘اط آتس ٝاص طشیك پٛست لشاس ٌشفت  ٚحذٚد 15
سیسی چشن خاسج ضذ.
ٕٞضٔاٖ تشای تیٕاس ٔطاٚس ٜسٚاٖپضضىی دسخٛاست ضذ
و ٝتا تٛج ٝت ٝتیٕاسی طثی صٔیٝٙای  ٚاحتٕاَ دِیشیْٛ
٘اضی اص آٖ ،تٛصی ٝت ٝدسٔاٖ آتس ٝوّیٚ ٚ ٝیضیت ٔجذد
دس سٚصٞای آیٙذ ٜضذ .دس طی  48ساػت تؼذ اص تخّیٝ
آتس ،ٝتة تیٕاس لطغ ضذ ،تاوی واسدی ٚی تشطشف ضذ ٚ
ٔیضاٖ سذیٕاٖ ِ ٚىٛسیتٛص ٚی س ٚت ٝواٞص ٌزاضت،

مقدمٍ
 دکتز مُدیٍ يردیپًر ي َمکبران

ص٘اٖ دس دٚساٖ تؼذ اص صایٕأٖ ،ستؼذ اتتالء ت ٝطیف
ٚسیؼی اص اختالالت سٚاٖپضضىی ٔیتاضٙذ و ٝایٗ
اختالالت اص خفیفتشیٗ ضىُ ت ٝصٛست غٓ ٔادسی 1تا
ضیٛع تمشیثی  ،%50-70تا افسشدٌی پس اص صایٕاٖ تا
ضیٛع حذٚد  ٚ %10-15دس ٟ٘ایت ضذیذتشیٗ ضىُ
اختالَ ت ٝصٛست سایىٛص تا ضیٛع ٘ادس %0/1-0/2
ٔتفاٚت ٔیتاضذ (.)1
واتات٘ٛی یه اختالَ ػصثی -سٚاٖپضضىی است وٝ
ٔطخص ٝآٖ ٚجٛد تشویثی اص ػالئٓ ٔٛتٛسی ،سفتاسی،
ٞیجا٘ی ٘ ٚثاتی ٔیتاضذ .واتات٘ٛی دس د ٚصٔی :ٝٙواتات٘ٛی
ت ٝد٘ثاَ اختالالت اسٌا٘یه اص جّٕ ٝاختالالت ٘ٛسِٛٚطیه
یا طثی ػٕٔٛی  ٚواتات٘ٛی اسىیضٚفش٘ی ٔطاٞذٔ ٜیضٛد
( .)2واتات٘ٛی ،جضء اٚسطا٘سٞای سٚاٖپضضىی تٛدٚ ٜ
تطخیص تٛٔٝلغ  ٚدسٔاٖ ٞشچ ٝسشیغتش آٖ تاالخص دس
دٚساٖ ٘فاس ٝ٘ ،تٟٙا تاػث واٞص ػٛاسض ٘اضی اص آٖ دس
ٔادس (تیتحشوی ثا٘ٛی ،ٝسٛء تغزیٔ )... ٚ ٝیضٛد ،تّىٝ
ٔٛجة تاصٌطت سشیغ ٔادس ت ٝص٘ذٌی طثیؼی جٟت
ٔشالثت  ٚضیشدٞی تٛ٘ ٝصاد ٔیٌشدد (.)2
سٙذسْ واتات٘ٛی تؼذ اص صایٕاٖ ت ٝجض دس چٙذ ٔطاِؼٝ
ٌضاسش ٔٛسدی ،ت ٝصٛست سیستٕاتیه تشسسی ٘طذٜ
است ،تٙاتشایٗ ت ٝاضتشان ٌزاضتٗ ایٌٗ ٝ٘ٛتیٕاساٖ
ٔیتٛا٘ذ دس س٘ٚذ تطخیص صٚدٍٙٞاْ  ٚدسٔاٖ تٛٔ ٝلغ
وٕه وٙٙذ ٜتاضذ .دس ایٗ ٌضاسش ،یه ٔٛسد واتات٘ٛی دس
صٔی ٝٙسایىٛص تؼذ اص صایٕاٖ ٘ ٚح ٜٛتطخیص  ٚدسٔاٖ آٖ
ٔؼشفی ٔیضٛد.

معزفی بیمبر
تیٕاس ،خإ٘ی  22ساِ ٝتٛد و 10 ٝسٚص پس اص صایٕاٖ
ٚاطیٙاَ  ٚت ٝد٘یا آٚسدٖ ٘ٛصادی سآِ ،ت ٝػّت تة ٚ
ٞزیاٌٖٛیی ت ٝاٚسطا٘س اػصاب تیٕاسستاٖ لائٓ (ػج)
اسجاع ضذ ٜتٛد .ػالئٓ تیٕاس اص حذٚد یه ٞفت ٝلثُ اص
ٔشاجؼ ٝتا ٞزیاِٖ ٔشي ٘ٛصاد ،ا٘ضٚاطّثی ،ػذْ تشلشاسی
استثاط تا اطشافیاٖ ،اجتٙاب اص غزا خٛسدٖ  ٚتغزیٛ٘ ٝصاد
آغاص  ٚطی چٙذ سٚص تش ضذت ػالئٓ افضٚد ٜضذ ٜتٛد؛
تٌٝ٘ٛٝای و ٝدس سٚص ٔشاجؼ ،ٝلطغ وأُ استثاط والٔی ٚ
baby blues
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بحث
واتات٘ٛی تؼذ اص صایٕاٖ ت ٝدِیُ ٘ادس تٛدٖ ،تٟٙا دس چٙذ
ٌضاسشٛٔ ،سد اسصیاتی لشاس ٌشفت ٚ ٝآٔاسی اص ضیٛع دلیك
آٖ دس دست ٘یستٚ .جٛد واتات٘ٛی و ٝدس صٔیٝٙ
اختالالت سٚاٖپضضىی  ٚطثی سٚی ٔیدٞذٕٔ ،ىٗ است
تٛسط پضضه ٘ادیذٌ ٜشفت ٝضٛد .تش اساس ٔؼیاسٞای
 ،DSM-Vواتات٘ٛی تش اساس  12ػالٔت دس  5ضاخٝ
تؼشیف ضذ ٜوٚ ٝجٛد ػالئٓ دس ٛٔ 2سد اص  5ضاخٔ ٝؤیذ
تطخیص ٔیتاضذ .دسٔاٖ تا ِٛساصپاْ ،س ًٙتٙای دسٔاٖ
واتات٘ٛی ٔیتاضذ٘ .ىت ٝلاتُ تأُٔ دس تشخی ٔطاِؼات ایٗ
است وٞ ٝشچٔ ٝذت صٔاٖ تالی ٔا٘ذٖ تیٕاس دس ٚظؼیت
واتات ٖٛتذ ٖٚدسٔاٖ ٔٙاسة ،طٛال٘یتش تاضذ ،احتٕاَ
پاسخ ٘اوافی ت ٝدسٔاٖ تا ِٛساصپاْ  ٚپیصآٌٟی ظؼیفتش
تیطتش خٛاٞذ ضذ ( .)2تاوٌ ٖٛٙضاسضاتی اص ػٛاسض ٘اضی
اص تأخیش دسٔاٖ تیٕاساٖ واتات٘ٛیه ضأُ پ٘ٛٔٛٙی،
سپسیس  ٚحتی ٔشي ٔٙتطش ضذ ٜاست ،أا دس صٛست
تطخیص  ٚدسٔاٖ تٛٔٝلغ ،ایٗ تیٕاساٖ ضا٘س ص٘ذٔ ٜا٘ذٖ
خٛاٙٞذ داضت (.)4
دس تشخٛسد تا تیٕاس تا ػالئٓ واتات٘ٛیه ،تایستی ػُّ
٘ٛسِٛٚطیهٔ ،تاتِٛیه  ٚتٛوسیه تشسسی ض٘ٛذ .دس
تیٕاس ٔٛسد تحث و ٝپس اص صایٕاٖ دچاس واتات٘ٛی ضذٜ
تٛد ،ػُّ فٛق تٝطٛس ٌستشدٛٔ ٜسد اسصیاتی لشاس ٌشفت ٚ
دسٔاٖ آتس ٝوّیٚ ٝی ت ٝسشػت آغاص ضذ .پس اص ضشٚع
ِٛساصپاْ تشای تیٕاس  ٚپاسخ دسأاتیه ػالئٓ واتات٘ٛیه
ت ٝآٖ ،ػالئٓ سایىٛتیه دس تیٕاس تاسص ضذ ؤ ٝؤیذ تشٚص
واتات٘ٛی دس صٔی ٝٙسایىٛص پس اص صایٕاٖ تٛد .تا تٛج ٝتٝ
ػذْ پاسخ وافی ت ٝدسٔاٖٞای داسٚیی  ٚضذت ػالئٓ ٚ
تٙٔ ٝظٛس تسشیغ س٘ٚذ تٟثٛدی  ٚتاصٌطت ت ٝػّٕىشد
حائض إٞیت ٔادسا٘ ،ٝتشای تیٕاس دسٔاٖ تا اِىتشٚضٛن
ا٘جاْ ضذ .دس ٌضاسش ٔٛسد استشیٗ ٕٞ ٚىاساٖ (،)2012
دس یه ٔٛسد واتات٘ٛی  ٚافسشدٌی تؼذ اص صایٕاٖ ت ٝدِیُ
پاسخ ٘اوافی ت ٝدسٔاٖ داسٚیی ،تیٕاس تحت دسٔاٖ تا
اِىتشٚضٛن لشاس ٌشفت  ٚتٟثٛدی وأُ داضت (.)5
ٕٞچٙیٗ دس ٔطاِؼ ٝالی ٕٞ ٚىاس ( )2004و ٝتش سٚی
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 کبتبتًوی وبشی اس سبیکًس بعد اس سایمبن

ِٚی ػّیسغٓ تٟثٛد ٚظؼیت طثی ،تیٕاس ٕٞچٙاٖ دس
ٚظؼیت ٔٛتیسٓ تٛد ٞ ٚیچٌ ٝ٘ٛاستثاط والٔی یا چطٕی
تا پضضه  ٚیا افشاد خا٘ٛاد ٜتشلشاس ٕ٘یوشد  ٚا٘ذاْٞا حاِت
ا٘ؼطافپزیشی ٔٔٛی داضت (تٔ ٝؼٙای ػذْ تغییش ٚظؼیت
ا٘ذاْٞا تشای ٔذت طٛال٘ی پس اص اػٕاَ ٞش ٚظؼیتی
تٛسط ٔؼایٌ ٝٙش).
تیٕاس تاس دیٍش تٛسط سٚاٖپضضه ٔٛسد اسصیاتی لشاس ٌشفت
 ٚت ٝدِیُ ٚجٛد  3ػالٔت ٔٛتیسٓ (فمذاٖ پاسخٞای
والٔی) ،ػذْ ٚجٛد فؼاِیتٞای سایىٛٔٛتٛس  ٚتشلشاسی
1
استثاط تا ٔحیط ٚ ٚجٛد ا٘ؼطافپزیشی ٔٔٛی ضىُ
طثك ٔؼیاسٞای  ،DSM-Vتشای تیٕاس تطخیص
واتات٘ٛی 2تؼذ اص صایٕاٖ ٔطشح ضذ  ٚتحت دسٔاٖ تا
ِٛساصپاْ ٔ 6یّیٌشْ دس سٚص لشاس ٌشفت .ت ٝسشػت پاسخ
دسأاتیه تِٛ ٝساصپاْ ٔطاٞذ ٜضذ؛ تٌٝ٘ٛٝای و ٝسٚص تؼذ
تیٕاس لادس ت ٝتشلشاسی استثاط والٔی تٛد  ٚوٙذی
سایىٛٔٛتٛس  ٚسطیذتی ا٘ذاْٞا تا حذ لاتُ ٔالحظٝای
تٟثٛد یافت ٝتٛد .دس ٚیضیت تؼذی سٚاٖپضضهٞ ،زیاٖ
ا٘تساب  ٚت ٓٞٛضٛٙایی  ٚافىاس خٛدوطی  ٚفشص٘ذوطی
دس تیٕاس ٚجٛد داضتِ ،زا تا تطخیص سایىٛص تؼذ اص
صایٕاٖ تحت دسٔاٖ آ٘تیسایىٛتیه لشاس ٌشفت ،أا تا
تٛج ٝت ٝضذت ػالئٓ  ٚػذْ پاسخ ٔٙاسة ت ٝدسٔاٖ
داسٚیی  ٚتٙٔ ٝظٛس تسشیغ تاصٌطت تیٕاس ت ٝص٘ذٌی ػادی
 ٚایفای ٘مص ٔادسا٘ ،ٝتیٕاس وا٘ذیذ دسٔاٖ تا اِىتشٚضٛن
ضذ .دس فاص حاد تیٕاسی  7جّس ٝدسٔاٖ تا اِىتشٚضٛن
سٚص دس ٔیاٖ طی ٔذت تستشی دس تیٕاسستاٖ اتٗ سثٙای
ٔطٟذ تشای تیٕاس ا٘جاْ ضذ و ٝتٟثٛدی چطٍٕیش دس
وٙتشَ تىا٘ٞٝا  ٚتیٙص  ٚتٟثٛد ٘سثی دس تٕٞٛات ٚ
ٞزیاٖٞای ٚی پذیذاس ضذ  ٚػّٕىشدٞای فشدی  ٚتیٗ
فشدی تیٕاس اص جّٕ ٝا٘جاْ فؼاِیتٞای ضخصی سٚصٔشٚ ٜ
تشلشاسی استثاط تا ٘ٛصاد  ٚسایش افشاد خا٘ٛاد ٜتا حذ صیادی
ت ٝحذ لثُ اص ضشٚع ػالئٓ تاصٌطت .دسٔاٖ تا ٚاِپٛسات
سذیٓ ٔ 500یّیٌشْ سٚصا٘ ٚ ٝاال٘ضاپیٗ ٔ 5یّیٌشْ سٚصا٘ٝ
ؤ ٝصشف آٟ٘ا دس دٚساٖ ضیشدٞی تالٔا٘غ است ،تا ٞذف
ادأ ٝتٔ ٝذت حذالُ یهساَ تشای ٚی تجٛیض ٌشدیذ.

waxy flexibility
catatonia

جٟت ٌضاسش ایٗ تیٕاس اص ٚی سظایت آٌاٞا٘ ٝاخز
ٌشدیذ.

،ص پس اص صایٕاٖ ا٘جاْ ٌشفتٛ سایىٝ تیٕاس ٔثتال ت200
 ٘یٕی اصٚ ص داد٘ذٚ٘ی سا تشٛاسد ػالئٓ واتاتٛٔ  اص%20
،ییٚ دسٔاٖ داسٝ ػّت ػذْ پاسخ وافی تٝاسد تٛٔ ٗای
.)4( ن دسیافت وشد٘ذٛضٚاِىتش
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 تایستی دس تطخیص افتشالی تیٕاس،ٖ آٜ ػالئٓ پیچیذٝت
 صیشا، سفتاسی ٔذ٘ظش لشاس ٌیشدٚ سٛتٛٔ ْأٛتا ػالئٓ ت
ٖای خطش٘ان احتٕاِی آٞدسس اص پیأذٚدسٔاٖ ص
 سشیغتش ٔادسٝشچٞ جة تاصٌطتٛٔ ٚ ٌٜیشی وشدّٛج
ذٞاٛد خٛ خٝ٘ت ایفای ٘مص ٔادساٟ ص٘ذٌی ٘شٔاَ جٝت
.ضذ

