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  :نکات کنکوري هفته هفتم

  )تشخیص و علت شناسی(اختالل سوماتیک سمپتوم و اختالالت مرتبط با آن 
  

 :DSM-5و   DSM-IVتفاوت هاي 

 
  بیمارانی که تشخیص هیپوکندریا می گرفتند در  بیشتراختاالت جسمانی سازي، اختالل درد و

  ویراست جدید در طبقه اختالل سوماتیک سمپتوم قرار می گیرند
 ان هیپوکندریا در طبقه اختالل اضطراب بیماري قرار می گیرندتعداد کمتري از بیمار  
 اختالل تبدیلی و اختالل ساختگی به همان نام قبلی وجود دارند  
 اختالل بادي دیسمورفیک به طبقه اختالالت وسواسی اجباري منتقل شده است  

  
  . نشانه هاي جسمانی که ظاهرا ناشی از بیماري فیزیکی است: ویژگی اصلی اختالل سوماتیک سمپتوم

  
در . باشند توضیحدر ویراست قبل سمپتوم هاي سوماتیک باید از لحاظ پزشکی بدون توجیه یا غیرقابل 

داشته یا نداشته علت پزشکی می توانند  سمپتوم هاي فیزیکی. است جدید این مالك حذف شده ویراست
  ی و بی تناسب باشدطافکار و احساسات و اعمال فرد در رابطه با سمپتوم هایش افرامهم این است که . باشند

  
 اختالل سوماتیک سمپتوم:  

رهاي افکار و احساسات و رفتا / شدت مختل کنندهاحت کننده یا به وجود یک یا چند نشانه جسمانی نار
  افراطی درباره انها

  )بیش از شش ماه(ممکن است نشانه ها دایمی نباشد اما نگرانی درباره انها دایمی است 
  همراه درد غالب : تشخیصی اسپیسیفایر

  
  :درد غالب سه ویژگی

  اساس نوروفیزیولوژیکی ندارد -
  کی استدتر از درد مورد انتظار فیزیشدی -
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  ف شدن اسیب فیزیکی ادامه داردپس از برطر -
  

  در کودکان درد هاي شکمی، سر و دست و پا بیشتر است
  نگرانی فرد می تواند منجر به افسردگی شود

  
 اختالل تبدیلی :  

  
یک یا چند سمپتوم که بر حرکات فیزیکی ارادي یا عملکرد حسی تاثیر می گذارد و با بیماري یا عارضه 

  پزشکی مطابقت ندارد
  

فلج، عدم تعادل، ضعف حرکت اندام ها، آتونی یعنی از دست دادن قدرت ماهیچه ها، : نشانه هاي حرکتی
  ناتوانی در نگهداري یا ادرار کردندشواري در بلعیدن ، 

  از دست دادن حس المسه و درد و دوبینی، نابینایی، کري، انواع توهم، حمالت تشنجی: نشانه هاي حسی
  

  . اغلب پس از رویداد استرس زا ایجاد می شود
  بی حسی که از مچ شروع و انگشتان دست تا جایی که دستکش قرار می گیرد :بیهوشی دستکشی

  بی تفاوتی فرد به نشانه هایش :ی زیبابی تفاوت
  حس کردن غده اي در گلو: نوعی اختالل تبدیلی  :گلوبوس فارینجیس

  
  اضطراب تبدیل به نشانه هاي جسمانی می شود: فروید تبدیل از  اصطالح

اضطراب تعمیم یافته، افسردگی عمده، فوبیاي خاص، اختالل وسواس، اختالل گسستگی، : اختالالت همراه
  اعتیاد، اختالالت شخصیت به خصوص مرزي

هنگام مصاحبه با فرد مبتال به اختالالت سوماتیک سمپتوم بی تفاوتی دیده می شود اما در تمارض حالت 
  دفاعی وجود دارد

  
 اختالل ساختگی:  

  ) ایفاي نقش بیمار(دروغ گویی با اهداف سایکولوژیک 
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  ):سندرم مانکهاوزن(اختالل ساختگی تحمیل شده به خود 

نشان دادن عالیم فیزیولوژیک یا سایکولوژیک یا مجروح و بیمار کردن عمدي خود با هدف فریب دادن 
  دیگران

  :)سندرم مانکهاوزن از طریق جانشین(تالل ساختگی تحمیل شده به دیگران اخ
  اعمال باال را روي فرد دیگري انجام می دهد 

  
 اختالل اضطراب بیماري:  

اکثر موارد اختالل  تشخیص داده می شدند در ویراست جدید درهیپوکندریا افرادي که در ویراست قبلی 
  .ضطراب بیماري دارندو در موارد کمتر ا هستند سوماتیک سمپوتم

  
نشانه هاي جسمی وجود ندارد یا / ن به یک بیماري خطرناك است بودا مبتالاشتغال ذهنی به مبتال شدن ی

  . وجود نگرانی بیش از حد است صورتدر 
  ممکن است عوض شود که فرد نگران آن است بیماري نوعنی حداقل شش ماه است اما نگرا

  
  : دو نوع اضطراب بیماري

  استفاده از خدمات درمانی فراوان :تیمار سو
  اجتناب از دکتر و دارو زیرا باعث اضطراب می شود :تیمارگریز

  
  سوتفسیر نشانه هاي جسمی: علت

  نگرانی از خود نشانه نیست بلکه بخاطر بیماري تصوري است. حس هاي بدنی خود را نشانه بیماري می دانند
  داشته باشندحس هاي بدنی را منفی تفسیر می کنند و اینطور نیست که توانایی بیشتري در کشف حس ها 

  
  : در اضطراب بیماري سه خصوصیت

  زیاد به حس هاي بدنی خود مشاهده گري و حساسیت: ل ذهنی درباره بدن و اعمال بدنااشتغ -
  ترس از ابتدا به بیماري و مرگ: فوبی بیماري -
  ایمان به بیماري -
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  اضطراب بیماري: اگر نشانه ها کم و اضطراب زیاد باشد

  اختالل سوماتیک سمپتوم: اگر نشانه ها زیاد اما اضطراب کم باشد
  

  بیشترین همبودي با اختالالت خلقی و وسواس
  

بدرفتاري کودکی، مادر بیش از حد محافظ و دلسوز، وجود بیماري جسمی واقعی در اعضاي : عوامل خطر
  درجه اول خانواده

  
 اسپیسیفایر درد غالب:  

  لوژیک بدون عوامل جسمیدردهاي صرفا سایکو
  دردهاي با شروع جسمی اما عوامل روانی موثر

  
  همبودي با سومصرف مواد و افسردگی

  
  در یافتن مکان درد مشکل دارند و درد را با اصطالحات هیجانی بیان می کنند نه حسی

  
 علت شناسی:  

  
  : نظریه فروید

ایجاد  >شدن مجدد در بلوغ و ایجاد کشمکش زنده >ی یا خیال پردازي هاي دوره ادیپیبدرفتاري واقع
  بی تفاوتی  -طرابسرکوب خاطرات و هیجان و اض -نشانه هاي فیزیکی هیستري

  
  )رفع تعارض یا حل اختالف( خروج از بحران: تئوري اصلی سایکودینامیک درباره این اختالالت

  نشانه هاي فیزیکی تبدیل به >به سمت درونتغییر جهت  >پس  زدهانرژي جنسی وا
  به وضع کودك مریض براي رهایی از مسئولیت ها بازگشت: بازگشت :مکانیزم دفاعی
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  . است )بی تفاوتی به نشانه ها( در اختالل اضطراب بیماري فرد اضطراب دارد که نقض نظریه سایکودینامیک
  

  ایند در خارج از حیطه هشیاري نگه داشته می شودکشش ها و هیجان هاي ناخوش: اولیهنفع 
  . ..جلب توجه دیگران و گریز از مسئولیت ها : نفع ثانویه

  
ند اما اگاهی هشیار دازش تجربه می کپرتبدیلی فرد اطاالعات حسی ورودي را در سطوحی از  اختالل در

  ندارد
  

عدم کنترل ارادي روي کانال  >به خودي محدودیت توجه به صورت خود >تروما : افراد هیستریک : ژانه
فلج یا  >بی حسی به اطالعاتی که از طریق کانال هاي حذف شده وارد می شود  >حذف شده و محدود شده

  نابینایی
  

  از بین رفتن کنترل روي حرکات و حس ها >شباهت بین اختالل تبدیلی و هیستري
احساس عدم کنترل روي  >پردازش اطالعات در هر دو مورد ناهشیار است و وارد هشیار نمی شود : مکانیسم

  حس و محرك ها
  

  رفتاري در کودکی و دوره هاي استرس و اضطراب اسیب: عامل خطر این اختالالت
  

  :رفتارگرایی
  شبیه نفع ثانویه در روان کاوي -پاداش گرفتن اي جسمی برايهنشانه  

  ها پاداش را علت اولیه اختالل می دانند نه ثانويرفتارگرا: تفاوت
  

  یادگیري توسط تجربه هاي خاص مثل والدین مبتال به بیماري جسمی
یادگیري نشان دادن فیزیکی هیجانات و نقش مریض براي مقابله  >ابراز نشانه فیزیکی از سوي والدینتقویت 

  با مشکالت
  

  :شناخت گرایان
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  تبدیل احساس و هیجان به نشانه هاي فیزیکی به منظور انتقال احساسات خود به دیگران
  افراد دچار ناگویی هیجانی و کودکان بیشتر مبتال می شوند

  :ي شناختیسوگیري ها
  تفسیر احساسات بدنی مبهم به عنوان بیماري جدي: سوگیري تفسیري -
  فاجعه امیز کردن -
  تمایل به پذیرفتن باورهاي موافق با خود و رد باورهاي غلط: سوگیري هاي استداللی -
  

  افراد از خود درد می ترسند نه از بیماري عامل آن در درد غالب
  گی به درد و ناتوانی پرت کردن حواسه زنبفاجعه امیز کردن، گوش  >احساس درد

  
  :نظریه براون

مثل تروماي لوه هاي فیزیکی شدید خود و دیگران، حاالت هیجانی با ج بیماري فیزیکیتجاربی مثل 
انتخاب و تفسیر اطالعات  >دهند می ارایه که الگوي هاي نامناسب و غلطکننده  تفسیرهاي گمراه >کودکی

  بر حسب الگوهاي شکل گرفته
  

  :جتماعی فرهنگیعوامل ا
  تاثیر بر شیوع و ماهیت نشانه ها

  فرهنگ  و جامعه نقش بیمار را پاداش می دهند
  کیوه ابراز رنج روانی به صورت فیزیتاثیر بر نح

  شیوع در طبقات پایین تر
  بودن اختالل تبدیلی در برخی گروه ها مسري

  
  مشکالت پزشکی که روي فرد تاثیر می گذارد: عوامل بیولوژیک

  سابقه بیماري در خود و خانواده
  رابطه ژتیکی این اختالالت و رفتار ضداجتماعی - نقش ژنتیک

باعث بازداري  شوند اما فعال شدن مناطق دیگر میمناطق مغزي درگیر در حرکت فعال : در فلج تبدیلی 
  مثل کرتکس اوربیتوفرونتال و کورتکس انتریور سینگلولیت که باعث بازداري می شود مناطق مربوط است



 

Ravanamooz.ir 
 

  اثر تلقین واقعا موادي در بدن به وجود می اورد : اثر دارونما
را نشان دهد انگار که  باعث می شوند بدن در واکنش به استرس نشانه هاي اختالل: رویکردهاي استرس زا

همین داروخانه درونی در اثر دارونما . فعال می شود یک داروخانه درونی وجود دارد که توسط محرك بیرونی
  هم نقش دارد

 


