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آسیب شناسی روانی

       بخش اول



فصل اول
DSM -5 کاپالن

گذرا(،  )روان پریشی  کوتاه مدت  روان پریشی  اسکیزوافکتیو،  فرم،  اسکیزوفرنی  مانند  آن  طیف های  و  اسکیزوفرنی 
دیلوژنال یا هذیانی

 اختالل اسکیزوفرنی
 اختالل اسکیزوافکتیو

 اختالل اسکیزوفرنی فرم
 اختالل هذیانی

 اختالل روان پریشی کوتاه مدت
 اختالل روان پریشی ناشی از عارضه پزشکی

 اختالل روان پریشی ناشی از مصرف ماده
اسکیزوفرنی «

عالئم و نشانه ها در اسکیزوفرنی متفاوت است و تغییراتی را در هیجان، ادراک و شناخت شامل می شوند. نحوه نشان 
دادن این عالئم و نشانه ها در بیماران متفاوت است.

اختالل اسکیزوفرنی معمواًل قبلاز25سالگیشروعمیشود، در سراسر زندگی ادامه می یابد و افراد متعلق به 
همه اقشار جامعه را مبتال می کند. اسکیزوفرنی یکی از رایج ترین اختالالت روانی به حساب می آید. ولی ماهیت دقیق 
با عناوین مختلف در نظر گرفته اند: یک سندرم، یک گروه از انواع  آن هنوز مشخص نشده است. این اختالل را 

اسکیزوفرنی، طیف اسکیزوفرنی.
توجه: دیاگنوز )diagnosis( یا تشخیص اسکیزوفرنی به طور کامل براساس شرح حال بیمار و معاینه وضعیت 
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روانی او صورت می گیرد.
 دو چهره مطرح که اختالل اسکیزوفرنی را موردمطالعه قراردادند کراپلین و بلویلر بودند. قبل از آن ها بندیکت مورل، 
روان پزشک فرانسوی از اصطالح دمانس پره کوزه )demence precoce( استفاده کرد تا این بیماری را در کسانی که 

مشکلشان در نوجوانی شروع شده بود را توصیف کند.
توجه: precoce یعنی زودرس

 
کراپلیناصطالحdemence precoceرابهصورتdemetia precoxترجمهکرد. این اصطالح بر دو موضوع 

تأکید دارد: تغییر در شناخت )dementia( و شروع زودهنگام آن )precox(. سیر بالینی بیماری افراد مبتالبه دمانس 
پریکاکس طوالنی مدت و همراه با تخریب پیش رونده بود و نشانه های بالینی آن ها توهم و هذیان را شامل می شدند.
کراپلینپارانویارایکاختاللمجزاومستقلمیدانستوآنراچنینتعریفکرد:عارضهایکهمشخصهاصلیآن

هذیانهایدائمیتعقیبوگزنداست. تفاوت بیماران مبتالبه پارانویا و dementia precox این بود که سیر بالینی 
بیماری، برعکس دیمنشیا پریکاکس مخرب نبود و نشانه های متناوب سایکوزومانیک- دپرسیو وجود نداشتند. بلویلر 
اصطالح اسکیزوفرنی را ابداع کرد. او این اسم را انتخاب کرد تا نشان دهنده حضور دوگانگی و اختالف بین تفکر، هیجان 
و رفتار بیماران مبتالبه این اختالل باشد. بلویلر تأکید داشت که برخالف مفهوم دیمنشیا پریکاکس، الزامی ندارد که 
اسکیزوفرنی حتمًا یک سیر بالینی مخرب یا روبه زوال داشته باشد. Schizophrenia به معنای شخصیت تقسیم شده 
تفاوت دارد. با اسکیزوفرنی  نامیده می شود، کاماًل  اکنون اختالل هویت گسسته  است. شخصیت تقسیم شده که 

توجه: شخصیت تقسیم شده بین اسکیزوفرنی و هویت گسسته سوءتفاهم هایی را ایجاد کرده است.
 

بلویلر برای اسکیزوفرنی چهار نشانه اصلی یا اولیه مشخص کرده است که همگی با حرف A شروع می شوند: تداعی 
یا پیوندها، عاطفه، اوتیسم و تضاد بین هیجان و احساس یا دوسوگرایی؛ و عالئم درجه دوم هم هدیان ها و توهم ها 

را شامل می شدند.
Affect عاطفهAssociations تداعی

Ambivalence دوسوگراییAutism اوتیسم

از نظر ارنست کرچمر اسکیزوفرنی بیشتر در افرادی با تیپ بدنی آستنیک یا باریک اندام، آتلتیک یا ورزشکار، دیس 
پالستیک یا بدقواره خیلی بیشتر روی می دهد تا در افرادی با تیپ بدنی پیک نیک یا کوتاه قد. کرچمر معتقد بود افرادی 
که تیپ بدنی پیک نیک دارند بیشتر در معرض ابتال به اختالالت دوقطبی قرار دارند. به خاطر داشته باشیم که اختالل 

دوقطبی دوره مانیا یا افسردگی دارد.
اشنایدر در تالش برای تعریف یک مجموعه عالئمی که بتوانند مبنایی قابل اتکا برای دیاگنوز اسکیزوفرنی باشند، 
عالئم درجه اول یا نشانه های رتبه اول را معرفی کرد. عالئم درجه اول عبارت اند از: صداهایی که نظر می دهند، 
شنیدن صداهایی که با یکدیگر جروبحث می کنند، افکار قابل شنیدن، کاشت افکار، برداشت افکار، پخش افکار، 

افکار تحمیلی و ادراک هذیانی.
توجه: first-rank symptoms همان عالئم درجه اول کورت اشنایدر هست.

 



D
SM

-5
ن  

پال
کا

10

ول
ش ا

بخ
ی 

وان
ی ر

اس
شن

ب 
سی

ه آ
نام

رس
د

عالئمدرجهاولاشنایدر

 شنیدن صدای افکار خود – شنیدن صداهایی که بحث می کنند – شنیدن صداهایی که اظهارنظر می کنند
 تجاربی از احساس انفعال یا اعمال تحمیلی- برداشت فکر- پخش فکر- ادراک هذیانی

اشنایدر گفت عالئم درجه اول فقط محدود به اسکیزوفرنی نیست و نباید آن ها را بدون چون وچرا برای تشخیص 
اسکیزوفرنی به کاربرد. در مورد افرادی که هیچ گونه عالئم درجه اول را نشان نمی دهند باید بر اساس عالئم درجه 

دوم تشخیص داده شوند در غیر این صورت، برای تشخیص اختالل باید به سندرم های بالینی عادی اکتفا کرد.
توجه: افکار هذیانی عالئم درجه دوم و ادراک هذیانی عالئم درجه اول هست. در دی اس ام 5 عالئم درجه دوم قید 

نشده است ولی من برای حضور ذهن در جدول نمونه هایی از آن را می گذارم.
second-rank symptomsعالئمدرجهدوماشنایدریا

 افکار هذیانی ناگهانی- احساس ضعف روحی
 احساس گم گشتگی

 تغییرات خلقی به صورت افسردگی و سرخوشی
کارلیاسپرزیاجسپرز، در تشکیل روان تحلیلی وجودی نقش مهمی داشت. او به سبب شناسی بیماری روانی و 
احساسات سابجکتیو بیماران مبتالبه اختالالت روانی عالقه مند بود. کارهای او باعث شدند که راه تالش برای درک 
معنای سایکولوژیک عالئم و نشانه های اسکیزوفرنی هموار شود. به خاطر داشته باشیم که اسکیزوفرنی یک اختالل 

با علت های متفاوت است.
نوع  یک  اسکیزوفرنی  او  عقیده  به  می دانست.  زندگی  استرس های  به  واکنش  نوعی  را  اسکیزوفرنی  مایر  آدولف 

ناسازگاری یا سازگاری غلط بود که برای فهمیدن آن می بایست تجربه های زندگی درمان جو در نظر گرفته می شدند.
توجه: مایر از اصطالح schizophrenic reaction استفاده کرد که همان اسکیزوفرنی واکنشی هست.

 

روانتحلیلگریوجودی: کارل جسپرز یا  یاسپرز
 اسکیزوفرنیواکنشی: مایر

 اسکیزوفرنی: بلویلر
 عالئمدرجهاولودوم: اشنایدر

نرخشیوعتمامعمریاسکیزوفرنیحدود1درصداست؛ یعنی تقریبًا 1 نفر در 100 نفر در طول زندگی خود به 
اسکیزوفرنی مبتال خواهد شد. در آمریکا هرسال حدود 05/ مردم جامعه برای اسکیزوفرنی مورد درمان قرارمی گیرد و 
فقط حدود نیمی از کل بیماران مبتالبه اسکیزوفرنی، به رغم شدت این اختالل، درمان دریافت می کنند. اسکیزوفرنی 
در مردان وزنان یکسان، اما شروع و سیر بالینی آن متفاوت است. شروع اسکیزوفرنی در مردان زودتر از زنان است. 
بیش ازنیمی از کل مردان اسکیزوفرنی و فقط یک سوم زنان از کل زنان مبتالبه اسکیزوفرنی برای اولین بار قبل از 25 

سالگی در یک بیمارستان روانی پذیرش می شوند.
توجه: اوج سن شروع برای مردان 10 تا 25 سالگی و برای زنان 25 تا 35 سالگی است. برعکس مردان، زنان دو 

 
برابر اوج سن شروع دارند.

در 3 تا 10 درصد زنان مبتالبه اسکیزوفرنی این بیماری بعد از 40 سالگی شروع می شود. حدود 90 درصد بیمارانی که 
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برای اسکیزوفرنی تحت نظارت هستند بین 15 تا 55 سال سن دارند. شروع اسکیزوفرنی قبل از 10 سالگی و یا بعد 
از 60 سالگی بی نهایت نادر است. به خاطر داشته باشیم که اختالل با گروه ناهمگن هست. احتمال ابتال به عالئم 
منفی اسکیزوفرنی در مردان بیشتر از زنان است و احتمال این که قبل از شروع بیماری، زنان عملکرد اجتماعی بهتری 

داشته باشند از مردان بیشتر است. به طورکلی، فرجام یا پیامد بیماری برای زنان بهتر از پیامد آن برای مردان است.
توجه: وقتی شروع اسکیزوفرنی بعد از 45 سالگی است، گفته می شود که فرد به اسکیزوفرنی با شروع دیرهنگام 

 
مبتال است.

اسکیزوفرنی یک اختالل روان پریشی است در این بیماری بینش افراد به اختالل خود ضعیف یا حتی بینش ندارند. 
در اختالل شخصیت هم که یک اختالل با شروع تدریجی است خود افراد باور ندارند که اصاًل مریض هستند و به 
همین خاطر از سوی دیگران برای درمان ارجاع می شوند بینش در اختالل شخصیت هم مشکل است و بیماران 
بینش ندارند. پس اختالل اسکیزوفرنی می تواند به اختالل شخصیت شباهت داشته باشد ولی اختالل وسواس جبری 

نسبت به اختالل خود بینش دارند.
نکته: وسواسی ها به بیماری خود بینش دارند. شخصیت ها هیچ بینشی ندارند و از سوی دیگران ارجاع می شوند. 

 
اسکیزوفرنی بینش ضعیف دارد و بعضی ها گفته اند هیچ بینشی ندارند.

احتمال اینکه افراد مبتالبه اسکیزوفرنی در زمستان و اوایل بهار به دنیا آمده باشند از همه بیشتر و احتمال اینکه در اواخر 
بهار و در طول تابستان به دنیا آمده باشند از همه کمتر است. ریسک برگ خریدها یا عوامل خطر مرتبط با فصل های 
سال، مثل بعضی ویروس ها با تغییرات فصلی در رژیم غذایی، می توانند تأثیر داشته باشند. افرادی که برای اسکیزوفرنی 
یک استعداد ژنتیک دارند در مقابل عوامل منفی فصلی چندان مقاوم نیستند. عوامل زیر می توانند علت اسکیزوفرنی 
بیماری های  یا زایمان روی می دهند، قرار گرفتن در معرض  نابهنجاری ها و مشکالتی که در بستن نطفه  باشند: 
مسری، گرسنگی کشیدن مادر در طول بارداری، ناهمخوانی RH مادر و پدر، بیش ازحد بودن تولدها در زمستان.
اختالل اسکیزوافکتیو هم خصایص اسکیزوفرنی را دارد و هم خصایص اختالالت خلقی را. در صورتی تشخیص 
اسکیزوفرنی گذاشته می شود که بیمار یا اختالل خلقی داشته باشد یا بیمار هم زمان دچار اسکیزوفرنی و اختالل 
خلقی باشد یا بیمارانی که بر روی طیفی بین اسکیزوفرنی و اختالل خلقی باشند. این یک اختالل روان پریشی است 

که خصایص افسردگی و مانیا را هم دارد.
توجه: بیماران اسکیزوفرنی حدود 50 درصد تخت های بیمارستان روانی را اشغال کرده اند؛ و حدود 16 درصد کل 

 
بیماران روانی دریافت کننده درمان را تشکیل می دهند.

اسکیزوفرنی فرم شروع ناگهانی و سیر خوش خیمی دارد و با عالئم خلقی و تیرگی هشیاری همراه است. اختالل 
اسکیزوفرنی فرم عین اسکیزوفرنی هست جز اینکه عالئمش حداقل یک ماه و حداکثر شش ماه طول می کشد. 

فرجام بیماری خوب است ولی اگر پیشرفت کند به اسکیزوفرنی منجر می شود.
توجه: در کل این بیماری مدتی بعد به خط پایه بازمی گردد.

 

عالئم اسکیزوفرنی حداقل 6 ماه عالئم اسکیزوفرنی فرم حداقل یک ماه و حداکثر 6 ماه روان پریشی کوتاه مدت 
حداقل یک روز و حداکثر 1 ماه و اختالل هذیانی یا دیلوژنال حداقل 1 ماه طول می کشد

 ⸀⸀⸀ 찆⇾毾嫾䯾 ⨆þ䫾懾
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فرضیهدوپامین: این فرضیه در ساده ترین حالت خود می گوید که اسکیزوفرنی درنتیجه فعالیت بیش ازحد دوپامین د

در بعضی از گره های سیناپسی به وجودمی آید. شواهد دال بر صحت فرضیه دوپامین از تحقیق درباره سه نوع دارو به 
وجود آمده است: فنوتیازین ها، ال- دوپا و آمفتامین ها.

توجه: در پارکینسون دوپامین کاهش می یابد ولی در اسکیزوفرنی دوپامین افزایش می یابد.
 

از را توهمها میکاهند، اجتماعی انزوای از و نامنظم تفکر ازشدت که داروهاییهستند فنوتیازینها

مسدود  با  فنوتیازین ها  که  می دهند  نشان  شواهد  میسازند.  بهتر را اسکیزوفرنی افراد خلق و میبرند بین
برای  دوپا:   – ال  می کاهند.  دوپامین  فعالیت  از  سیناپسی  پیش  نرون های  در  دوپامین  گیرنده  پیک های  کردن 
بدن  پاها و عضالت گردن.  لرزش های دست ها،  و  کار می رود، مثل خشکی  به  پارکینسون  بیماری  درمان عالئم 
ال – دوپا را به دوپامین تبدیل می کند و این دارو گاهی باعث ایجاد بعضی عوارض جانبی می شود که به نشانه های 
باعث  می توانند  می شوند،  دوپامین  فعالیت  کاهش  باعث  که  فنوتیازین ها  برعکس،  هستند.  شبیه  اسکیزوفرنی 
بعضی عوارض جانبی شوند که به بیماری پارکینسون شبیه هستند. آمفتامین ها: موادی محرک هستند که باعث 
آمفتامین  به طور مداوم مقادیری  نا مبتالبه اسکیزوفرنی  افراد  به  نفرین می شوند. وقتی  نوراپی  و  افزایش دوپامین 
هستند. شبیه  پارانویید  نوع  از  اسکیزوفرنی  نشانه های  به  که  می دهند  نشان  نشانه هایی  آن ها  می شود،  داده 

توجه: دوزهای بسیار اندک آمفتامین می توانند شدت نشانه ها در افراد مبتالبه اسکیزوفرنی را افزایش دهند.
 

بارز  ویژگی  به عنوان  دیرباز  از  لذت  کردن  تجربه  توانایی  کاهش  و  هیجانی  ارضای  ظرفیت  کاهش  یا  آنهدونیا، 
اسکیزوفرنی مطرح بوده است. علت آن ممکن است تباهی نورونی در بعضی از نورون های خاص در سیستم نورونی 

پاداش نوراپی نفرین باشد.
ایجاد عالئم مثبت و منفی در اسکیزوفرنی می شود. و بی لذتی هم در  باعث  نکته: مقادیر بیش ازحد سروتونین 

 
فعل وانفعاالت نوراپی نفرین ایجاد می شود.

یک نوروترنسمیتر بازدارنده به نام گابا احتمااًل در ایجاد عالئم اسکیزوفرنی نقش دارد. این فرضیه بر این اساس قرار 
دارد که از تعداد نورون های تولیدکننده گابا در مغز بعضی بیماران مبتالبه اسکیزوفرنی به شدت یا به طورکلی کاسته 

شده است. گابا روی فعالیت دوپامین تأثیر می گذارد و نقش تنظیم کننده آن را بر عهده دارد.
توجه: کاهش تعداد نورون های سازنده گابا می تواند به فعالیت بیش ازحد نورون های تولیدکننده دوپامین منجر شود.

 
همه انتقال دهنده های عصبی ازجمله دوپامین، سروتونین، گابا و نوراپی نفرین در اسکیزوفرنی نقش دارد ولی دوپامین از همه 
بیشتر مطرح است. داروهای آنتی سایکوز فعالیت دوپامین را کاهش می دهند پس در اسکیزوفرنی دوپامین افزایش می یابد.
متخصصان در مورد مبنای نوروپاتولوژیک اسکیزوفرنی سیستم لیمبیک و عقده های پایه را ذکر کرده اند. آن ها تعداد 
نابهنجاری نوروپاتولوژیک و نورشیمیایی در کورتکس مغزی، تاالموس و ساقه مغز را کشف کردند. کاهش حجم مغز 
کسون ها، دندریت ها و  که در افراد مبتالبه اسکیزوفرنی به فراوانی مشاهده می شود ظاهرًا درنتیجه کاهش تراکم آ
سیناپس هایی است که نقش واسطه و هماهنگ کننده کارها و وظایف مختلف مغز را ایفا می کنند. به خاطر داشته 
باشیم که تراکم سیناپسی در 1 سالگی بیشترین حد خود را دارد و بعد، از تراکم آن کاسته می شود و در نوجوانی، به 

تراکم نهایی می رسد که در بزرگ سالی ادامه می یابد.
توجه: اسکیزوفرنی درنتیجه هرس کردن بیش ازحد سیناپس ها در طول رشد کودکی تا نوجوانی روی می دهد.
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از  و  بزرگ شده اند  مغزی  بطن های  که  داده اند  نشان  اسکیزوفرنی  مبتالبه  بیماران  از  سی تی اسکن  آزمایش های 
حجم ماده خاکستری مغز کاسته شده است. کاهشحجممادهخاکستریدرهمانمراحلاولیهاسکیزوفرنی
قابلمشاهدهاست. به خاطر داشته باشیم که هنوز معلوم نیست که تخریب ها و آسیب های مغزی در طول ابتال به 
اسکیزوفرنی ادامه می یابند یا ادامه نمی یابند. در افراد مبتالبه اسکیزوفرنی کاهش تقارن دیده می شود، ازجمله در 
لوب های گیجگاهی، پیشانی و پس سری. این کاهش تقارن، به عقیده بعضی محققان، در دوره جنینی به وجودمی آید 

و نشان دهنده مختل شدن فرایند جانبی شدن در طول رشد عصبی است.
توجه: در اسکیزوفرنی بیشتر لب پیشانی است که آسیب می بیند. لب پیشانی بیشتر با امور اجرایی و تصمیم گیری 

 
و قضاوت سروکار دارد.

اکوپراکسی: وقتی درمانگری یک کاری را انجام می دهد و مراجع هم همان کار را تقلید می کند. در اکو پراکسی فرد 
کارها را تقلید می کند. ولی کاتالپسی و کاتاپلکسی در فلج خواب روی می دهند.

توجه: اپرا کسی یعنی کردار پریشی.
 

سایکوزهای شبه اسکیزوفرنی در بیماران مبتالبه تشنج های جزئی پیچیده یا مرکب مخصوصًا تشنج هایی که لب های 
گیجگاهی در آن ها نقش دارند، فراوان تر ازآنچه انتظار می رود روی می دهند. عوامل مرتبط با ایجاد سایکوز در این 

بیماران عبارت اند از: تشنج در نیمکره چپ، آسیب دیدگی در کورتکس گیجگاهی میانی و شروع زودهنگام تشنج ها.
توجه: عالئم درجه اول اشنایدر به عالئم بیماران مبتالبه صرع جزئی پیچیده یا مرکب شبیه هستند.

 
اسکیزوافکتیو: در طول دوره ای از بیماری بدون آنکه گسستگی حاصل شده باشد، دوره افسردگی اساسی، مانیا، یا 
مختلط به صورت هم زمان با عالئم اسکیزوفرنی وجود داشته باشد. در طول دوره افسردگی اساسی حتمًا خلق افسرده 
باید وجود داشته باشد. در همین دوره از بیماری توهم یا هذیان به مدت دو هفته بدون عالئم خلقی وجود داشته باشد.

توجه: در اختالل اسکیزوافکتیو عالئم خلقی هم با عالئم روان پریشی وجود دارد.
 

اختالل اسکیزوافکتیو اختاللی است که می تواند دوقطبی نوع 1 یامانیای خالص را همراه با عالئم روان پریشی 
گهی خوب است داشته باشد. گم گشتگی در این اختالل یک پیش آ

گهی خوب است. گم گشتگی در اختالل اسکیزوافکتیو یک پیش آ

 ⸀⸀⸀ 찆⇾毾嫾䯾 ⨆þ䫾懾

نرخ شیوع اسکیزوفرنی در مردان و زنان یکسان، اما شروع و سیر بالینی آن متفاوت است. شروع اسکیزوفرنی در 
مردان زودتر از زنان است. شیوع تمام عمر ان 1 درصد هست. اختالل اسکیزوفرنی اختاللی است که در بعضی جاها 
به عنوان روان گسستگی نامیده شده است. در این اختالل توهم و هذیان و افکار آشفته جمع می شوند و حاصل آن ها 

این اختالل است. توهم شنوایی از همه رایج تر و هذیان گزند هم یک عالمت کالسیک هست.
روان پریشی  اسکیزوافکتیو،  فرم،  اسکیزوفرنی  آن:  طیف های  و  دارد  طیف  اسکیزوفرنی   5 اسم  دی  در  توجه: 

کوتاه مدت، اختالل هذیانی یا دیلوژنال است.
افرادمبتالبهاسکیزوفرنیدرتعقیببصریصافوبازداریازحرکاتپرشیچشمدچاراختالالتهستند.

یکیازنشانههایاصلیایناختالالت،ناتوانیدرتعقیباجساممتحرکباچشماست.ناتوانیدرتعقیب

بصریاجساممتحرکممکناستنشاندهندهیکصفتذاتیبرایاسکیزوفرنیباشد.
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فروید معتقد بود که اسکیزوفرنی درنتیجه تثبیت هایی که در دوران کودکی روی می دهند به وجودمی آید. این تثبیت ها د

در رشد ایگو تأثیر می گذارند و این گونه نقص ها به ایجاد شدن نشانه یا عالئم اسکیزوفرنی کمک می کنند. تجزیه ایگو 
در اسکیزوفرنی نشان دهنده بازگشت فرد به دورانی است که در آن ایگو هنوز رشد کامل نکرده است.

توجه: طبق نظریه روان تحلیل گری اسکیزوفرنی نتیجه تثبیت در دوران کودکی است.
 

مارگارتماهلر، در رابطه متقابل مادر- نوزاد نقص هایی وجود دارد. خصوصیت اصلی مرحله دهانی رشد  از نظر 
این است که کودک به مادر نزدیک و کاماًل به او وابسته است. کودک قادر نیست از این نزدیکی وابستگی بکاهد. 
در  باعث می شود  ایگویی  بود که نقص در عملکردهای  فدرن معتقد  تثبیت نخواهد شد.  او هرگز  درنتیجه هویت 
فرد یک خصومت و پرخاشگری شدید به وجود بیاید که باعث ناسالم شدن رابطه مادر- فرزند ناسالم می شود و این 
موضوع نهایتًا به نامنظمی شخصیت و آسیب پذیری در مقابل استرس منجر می گردد. شروع عالئم در نوجوانی زمانی 
روی می دهد که نوجوانان به یک الگوی قوی نیاز دارند تا بتوانند به صورت مستقل عمل کنند.سالیوان معتقد بود که 
اسکیزوفرنی نوعی آشفتگی در احساس تعلق و رابطه داشتن با دیگران است. اضطراب فراگیر و شدید بیماران باعث 

ایجاد شدن احساس عدم تعلق و رابطه می شود و این احساس به تحریف های پاراتاکسیک منجر می شوند.
توجه: به عقیده سالیوان اسکیزوفرنی یک روش سازگارانه است که از آن برای اجتناب کردن از پنیک، وحشت و 

 
تجزیه هویت استفاده می شود

 توجه: اختالل اسکیزوفرنی در مشکل داشتن دربینش به اختالل شخصیت شباهت دارد.
 

اختالل اسکیزوافکتیو یک اختالل روان پریشی هست که خصوصیات اختالل خلقی راهم دارد و اختالل دوقطبی 
نوع 1 یک اختالل خلقی است که یا مانی ای خالص دارد یا مانیا و افسردگی را به صورت مخلوط در خود جای داده 

است. پس این دو اختالل ازنظر اینکه افسردگی و مانیا در آن ها وجود دارد شبیه هم هستند.

بیستون و جکسون مفهوم تعهد دوگانه )double-bind( را ارائه دادند تا از آن برای توصیف یک خانواده فرضی 
استفاده کنند که در آن فرزندان آماج پیام های دوگانه و ضدونقیض درباره رفتارها، نگرش ها و احساسات خود 
قرار می گیرند. در فرضیه بیستون، فرزندان برای فرار از سردرگمی غیرقابل حل ناشی از این double- bind به 

یک حالت سایکوتیک پناه می برند.

 ⸀⸀⸀ 찆⇾毾嫾䯾 ⨆þ䫾懾

توجه: double- bind در اسکیزوفرنی وجود دارد؛ یعنی یک وضعیت دشوار و ناراحت کننده که اجتناب از آن 
 

دشوار است.
لیدز دو الگو یا روند نابهنجار در ارتباط بین پدر و مادر را توصیف کرد و ریشه ابتالی فرزندان خانواده به اسکیزوفرنی 
را در این دو الگو می دانست. در یک نوع خانواده که لیدز آن را schism family می نامید، وضعیتی از ناهماهنگی و 
عدم هماهنگی وجود ندارد که در آن هریک از والدین که سخت به مشکالت خودش مشغله ذهنی دارد، قادر نیست 

یک نقش رضایت بخش که با نقش والد دیگر همخوان است ایفا کند.
)Solism and skewed families( لیدز:خانواده های گسیخته و یکسویه

شایعترینتوهمها،توهمهایشنواییاست. این صداها اغلب به تهدید، اهانت، اتهام یا فحاشی می پردازند. ممکن 
است دو یا چندصدا باشند که باهم گفت وگو می کنند یا یک صدا باشد که در مورد زندگی یا رفتار بیمار اظهارنظر می کنند.
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توجه: توهم لمسی، بینایی و چشایی زیاد شایع نیست اگر دیده شود بالینگر باید یک اختالل زمینه ای یا عصبی را 
 

لحاظ کند.
رابطهشبهمتخاصمورابطهشبهمتقابلرالیمنوایندراسکیزوفرنیمطرحکرد تا علت ایجاد شدن اسکیزوفرنی 
را شرح دهد. فردی که در یک رابطه شبه متقابل قرار دارد سعی می کند که به خودش بقبوالند که نیازهای همسرش 
را برآورده می کند، یا به عبارت دیگر، دوست دارد باور داشته باشد که بین آن دو یک رابطه متقابل و مکمل وجود دارد. 
رابطه شبه متخاصم زمانی به وجودمی آید که به جای یک رابطه صمیمی و حقیقی یک رابطه خصومت آمیز بین زوجین 
برقرار است. و این به این نتیجه رسید که خصیصه اصلی خانواده های افراد مبتالبه اسکیزوفرنی روابط شبه متقابل 

است.
هیجان ابرازشده )expressed emotjon( زمانی است که والدین یا سایر افراد مسئول، با انتقاد شدید، خصومت 
آشکار و رسیدگی بیش ازحد و افراطی نسبت به فرد مبتالبه اسکیزوفرنی رفتار می کنند. تعداد زیادی مطالعه نشان 
ابرازشده )expresse emotion( در آن ها باال است، نرخ ابتالی  می دهند که در خانواده هایی که سطح هیجان 

مجدد فرد به اسکیزوفرنی زیاد است.
توجه: هیجان ابرازشده متضاد هیجان فروخورده شده یا درونی سازی شده internalized emotion است.

به کار می روند  گهی  به منظور پیش آ بالینی هستند که  معیارهای تشخیصی DSM-5 شامل اسپسیفایرهای سیر 
و وضعیت بالینی فرد در حال حاضر را توصیف می کنند. حضور توهم و هذیان ها برای دیاگنوز یا تشخیص دادن 
رفتار  نابسامان،  تکلم  که  می شود  داده  تشخیص  اسکیزوفرنی  زمانی  بیمار  اختالل  نیست.  ضروری  اسکیزوفرنی 

نابسامان و عالئم منفی داشته باشد.
معیارهایDSM-5برایاسکیزوفرنی: هذیان، توهم تفکر نامنظم، رفتار بسیار نامنظم یا کاتاتونی، عالئم منفی مانند 

کاهش ابراز هیجان در طول یک دوره 1 ماهه به مدت زیاد و قابل توجهی حضورداشته باشد. از زمان شروع اختالل، 
کیفیت عملکرد فرد در یک یا چند زمینه زندگی مختل شده باشد. عالئم این ناراحتی به مدت 6 ماه طول کشیده باشد. 
عالئم اختالل اسکیزوفرنی همان طور که گفتیم 6 ماه ادامه دارد. در این دوره 6 ماهه، عالئم معیار A باید حداقل 
یک ماه وجود داشته باشند ولی اگر ناراحتی با موفقیت درمان شود، این دوره می تواند کمتر از 1 ماه باشد. عالئم معیار 
A شامل عالئم فاز فعال هستند و ممکن است حاوی دوره هایی از عالئم پیش درآمدی یا مقدماتی یا باقیمانده باشند.

معیارAاسکیزوفرنی

 هذیان
 توهم

 تفکر نامنظم
 رفتار نامنظم یا کاتاتونی

 عالئم منفی
در مالک های تشخیصی اسکیزوفرنی مالک D این است: احتمال اینکه فرد مبتالبه اختالل اسکیزوافکتیو، 
اختالل افسردگی، یا اختالل دوقطبی همراه با خصوصیات سایکوتیک مبتال باشد منتفی است زیرا: هیچ گونه 
اپیزود افسردگی عمده یا اپیزود مانیک به طور هم زمان با عالئم فاز فعال روی نداده است، یا اگر اپیزودهای 
خلقی در عالئم فاز فعال روی نداده اند، کل مدت آن ها از کل مدت دوره فعال و دوره باقیمانده، کمتر بوده است.

 ⸀⸀⸀ 찆⇾毾嫾䯾 ⨆þ䫾懾
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اگر اختالل حداقل 1 سال ادامه یافته است این مسیر را می رویم: اولین اپیزود، در حال حاضر در اپیزود حاد؛ اولین د

اپیزود، در حال حاضر در بهبود جزئی؛ اولین اپیزود، در حال حاضر در بهبود کامل؛ اپیزودهای متعدد، در حال حاضر 
در اپیزود حاد و ...

توجه: اپیزود )episode( همان دوره است. به خاطر داشته باشیم که عالئم اختالل اسکیزوفرنی 6 ماه و مرحله 
 

فعال 1 ماه باید طول کشیده باشد.
شدتاسکیزوفرنیازطریقسنجشکمیعالئماولیهسایکوزتعیینمیشود،ازجمله،هذیان،توهمها،گفتار

نامنظم،رفتارهایغیرنرمالوعالئممنفی. هریک از این عالئم منفی را می توان بر اساس شدت کنونی آن ها 
رتبه بندی کرد. عالئم فاز فعال اسکیزوفرنی حداقل 1 ماه طول می کشد. لنگفلت اختاللی را توصیف کرد که شروع 
ناگهانی و سیر خوش خیمی داشت و با عالئم خلقی و تیرگی هشیاری همراه بود. درباره میزان بروز، شیوع و نسبت 
جنسی در اختالل اسکیزوفرنی فرم چیز زیادی نمی دانیم. فرجام این بیماران خوب است علت آن نامعلوم است و افراد 

دچار این اختالل بعد از مدتی به سطح خط پایه بازمی گردند.
توجه: عالئم اختالل اسکیزوفرنی فرم حداقل 1 ماه و حداکثر 6 ماه طول می کشد.

عالئماولیهاسکیزوفرنیبهدودستهتقسیممیشود:premorbidوprodromal. عالئم و نشانه های پریموربید 

قبل از عالئم و نشانه های پرودرومال ظاهر می شوند و تفاوت این دو در این است که عالئم و نشانه های پریموربید 
قبل از این که بیماری خود را نشان دهد وجود دارند. عالئم و نشانه های مرحله مقدماتی یا پیش درآمدی جزو خود 
اسکیزوفرنی که در حال شکل گیری و تحول است، محسوب می شوند. به طورمعمول، اما نه در مورد همه بیماران، 
در بررسی سوابق افراد اسکیزوفرنی معلوم می گردد که آن ها شخصیت های اسکیزویید یا اسکیزوتایپال داشته اند که 

مشخصه اصلی آن ها ساکت و آرام بودن، انفعال و درون گرایی است.
 Premorbid: یعنی پیش مرضی

 Prodromal: یعنی مقدماتی یا پیش درآمدی
به خاطر داشته باشیم که افراد دچار اسکیزوتایپال ویژگی هایی دارند که با اسکیزوفرنی شباهت دارد ولی در اختالل 
شخصیت اسکیزوتایپ عالئم جزو منش فرد است. افراد مبتالبه اسکیزوتایپی حتی به نظر افراد غیرمتخصص هم 
بسیار عجیب وغریب می آیند. تفکر جادویی، عقاید منحصربه فرد، افکار انتساب به خود، خطاهای ادراکی و مسخ 

واقعیت همگی ویژگی های این اختالل شخصیت است.
توجه: این اختالل شخصیت، شخصیت پیش مرضی اسکیزوفرنی است.

 
زمانی کوتاه تر از 1 ماه برای اختالل اسکیزوافکتیو قیدشده است. اختالل اسکیزوافکتیو نوع افسردگی در سالمندان 
شایع تر از جوان ها و نوع دوقطبی در جوانان ممکن است شایع تر از سالمندان باشد. شیوع این اختالل در مردها کمتر 

از زن ها گزارش شده است و سن شروع آن نیز مثل اسکیزوفرنی در زنان بیشتر از مردان است.
توجه: تشخیص افتراقی آن شامل تمام احتماالتی است که در مورد اختالل خلقی و اسکیزوفرنی به کار می رود.

 
اختالل اسکیزوفرنی فرم شروع ناگهانی و سیر بالینی آن خوش خیم و با عالئم خلقی است. علت آن نامعلوم است. 

این اختالل بیش از همه در نوجوانان و جوانان مشاهده شده است و از اسکیزوفرنی شیوع کمتری دارد.
توجه: اختالل اسکیزوفرنی فرم توسط لنگفلت ارائه شد و بیمار به سطح خط پایه بازمی گردد.
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سندرم اتللو حسادت بیمارگونه ای را توصیف می کند که نگرانی های متعددی منشأ آن هستند. این هذیان معمواًل 
مردان را مبتال می کند و این مردان هیچ سابقه ای از اختالل های روانی ندارند. حسادت واضح و شدید عالمتی است 
که در اختالالت بی شماری مشاهده می شود ازجمله: اسکیزوفرنی، صرع، اختالالت خلقی. این مثال به خوبی هذیان 

غیر غریب نوع حسادت را نشان می دهد.
افرادی که به انواع خفیف تر کاتاتونی مبتال هستند ممکن است سطوح باالیی از انزوای اجتماعی و خودمحوری نشان 
دهند، به طور خودجوش حرف نزنند یا حرکت نکنند و رفتارهای هدفمند نشان ندهند. بیماران مبتالبه کاتاتونی ممکن 
است بی حرف و بی حرکت در صندلی خود بنشینند و به سؤاالت پاسخ های کوتاه دهند و فقط به دستور دیگران حرکت 
کنند. بعضی رفتارهای آشکاری که از کاتاتونی سر می زند عبارت اند از: دست وپا چلفتی به طرزی عجیب یا خشکی 
حرکات بدن. بیماران اسکیزوفرنی سرووضع ژولیده دارند، حمام نمی کنند و لباس هایی تن می کنند که نسبت به هوای 
محیط بیش ازحد گرم هستند. بعضی دیگر از رفتارهای عجیب وغریب عبارت اند از استریو تایپی یا حرکات کلیشه ای، 

انواع مانریسم و گاهی اکوپراکسیا یا رفتار پژواکی.
توجه: در اکوپراکسیا بیمار کارهای معاینه گر را تقلید می کند.

 
دونشانهعاطفیدراسکیزوفرنیعبارتاندازکاهشپاسخدهیهیجانیکهگاهیآنقدرشدیدهستندکه

میتوانآنهاراآنهدونیانامیدوهیجانهایبیشازحدفعالونابجاونامتناسبمثلخشم،شادیواضطراب

بسیارشدید. Flat affect زمانی است که فرد هیچ هیجانی از خود نشان نمی دهد این حالت ممکن است عالئم 
خود اسکیزوفرنی باشد، یا عارضه جانبی داروهای آنتی سایکوتیک باشد. در بیماران اسکیزوفرنی همان طور که گفتیم 
توهم ها در هر پنج حس روی می دهند، اما توهم های شنیداری رایج ترین آن ها هستند. در این توهم ها فرد صدایی 
می شنود که او را تهدید می کنند، حرف های رکیک می زنند و اورا متهم می سازند. توهم های بینایی نیز رایج هستند 
ولی توهم المسه ای، بویایی و چشایی زیاد معمول نیستند. توهم های احشایی یا اندامی زمانی روی می دهند که فرد 
احساس می کند در اندام های او تغییراتی به وجود آمده است. بعضی توهم هایی احشایی یا اندامی عبارت اند از زمانی 
که فرد حس می کند قسمتی از مغزش در حال سوختن است، خون در رگ هایش با فشاری موج مانند حرکت می کند، 

یا احساس بریدگی در مغز استخوان می کند.
توجه: در DSM-5 توهم احشایی را توهم اندامی نامیده اند؛ مانند این که ممکن است فرد احساس کنددستش 

 
دست یک بچه است. تفاوت ایلوژن یا خطای ادراکی و توهم در این است که در توهم محرک یا حس واقعی وجود ندارد اما 
فرد آن محرک غالب را ادراک می کند، اما در خطای ادراکی، محرک واقعی وجود دارد ولی فرد آن را اشتباه ادراک می کند. 
خطاهای ادراکی می توانند در فاز فعال اسکیزوفرنی روی دهند، اما می توانند در طول فازهای فعال و در طول بهبودیافتگی 

نیز روی دهند. در صورت وقوع ایلوژن یا توهم درمانگر باید احتمال مصرف یک ماده را نیز بدهد.

توجه: ایلوژن یعنی خطای ادراکی و هذیان یعنی هذیان.
 

تقسیم کردن اختالالت فکری به سه زیرگروه محتوای فکر، شکل فکر و فرایند فکر روشی برای واضح ساختن آن هاست. 
از محرک ها هستند.  تفاسیر فرد  و  باورها  ایده ها،  به محتوای فکر منعکس کننده  فکر: اختالالت مربوط  محتوای
بارزترین اختالالت محتوای فکری، هذیان ها هستند. هذیان ها انواع مختلفی در اسکیزوفرنی دارند و ممکن است 
شکل تعقیب و گزندی، خودبزرگ بینی، مذهبی، یا جسمی به خود بگیرند. برای مثال، بیمار ممکن است باور داشته 
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گاهی د باشد که یک موجود خارجی افکار یا رفتارهای او را کنترل می کند. Ego boundry )مرز ایگو( عبارت است از آ

از این موضوع که بین واقعیت و غیرواقعیت تمایز وجود دارد. عبارت loss of ego boundaries یعنی از دست دادن 
مرزهای ایگو به این موضوع اشاره دارد که فرد قادر نیست به وضوح متوجه شود که بدن، ذهن و قدرت او از کجا آمده 

است و در کجا پایان می یابد و بدن، ذهن و حوزه نفوذ سایر اشیای جاندار و بی جان در کجا شروع می شود.
شکلفکر: مشکالت و نابسامانی هایی که در شکل فکر روی می دهند به طور عینی در حرف زدن و در نوشتار بیماران 
خارجشدگی، خط از تداعی، رشتههای شدگی شل قبیل  از  اختالالت  این  می شوند.  داده  نشان  اسکیزوفرنی 
نامفهومیحرفها،تفکرمماسی،تفکرحاشیهای،ابداعواژههایجدید،پژواککالمییاطوطیوارحرفزدن

وتکرارمکررحرفهایکلیشهایوبیمعنیو...

انواعاختالالتشکلفکر

 شل شدن تداعی – از خط خارج شدگی- نامفهومی حرف ها- تفکر مماسی- تفکر حاشیه ای
 اختراع واژه جدید- پژواک کالمی- ساالد کلمات – آللی و حرف نزدن

مانیا مشاهده می شود.  در  فراوان  به طور  اما  اسکیزوفرنی محسوب می شد  به  زمانی منحصر  تداعی ها  شل شدگی 
تفکیک بین شل شدن تداعی و تفکر مماسی کار بسیار دشواری است حتی برای مجرب ترین درمانگران.

توجه: در تفکر مماسی فرد در آخر به اصل موضوع برمی گردد.
 

پروسهیافرایندفکر: اختالالتی که در پروسه یا فرایند فکری ایجاد می شوند با نحوه ابراز افکار، ایده ها و استفاده 
از زبان مرتبط هستند. درمانگر از طریق بررسی این که فرد چگونه حرف می زند، چگونه می نویسد، یا چگونه نقاشی 
می کند، متوجه حضور این اختالل می شود. درمانگر همچنین می تواند پروسه فکری بیمار را از طریق مشاهده قرار 

دادن رفتار او در انجام دادن تکالیف دشوار موردسنجش قرار دهد.

اختالالتپروسهیافرایندفکریعبارتانداز: فرار افکار، بلوکه شدن یا مسدود شدن افکار، توجه مختل، فقر 
.)idiosyncratic( محتوای فکری، توانایی های انتزاعی ضعیف، در جاماندگی، تداعی فرد ویژه

 ⸀⸀⸀ 찆⇾毾嫾䯾 ⨆þ䫾懾

کنترل فکر زمانی روی می دهد که نیروهای خارجی افکار یا احساسات فرد را تحت کنترل درمی آورند. پخش فکر 
زمانی است که بیماران فکر می کنند دیگران قادر هستند افکار آن ها را بخوانند و این افکار را از طریق تلویزیون یا 

رادیوپخش کنند. کنترل فکر و پخش فکر هردو در بیماران اسکیزوفرنی رواج دارند.
Idiosyncratic یعنی هر چیزی که مختص به خود فرد است و فقط خود او متوجه آن می شود. تداعی های ایدیو 
سینکراتیک یعنی انواعی از تداعی ها که فقط مختص به خود هستند. به خاطر داشته باشیم که اختالل اسکیزوفرنی 
در این موارد آشفتگی نشان می دهد. بعضی افراد از منطق یا تفکر محمولی استفاده می کنند و هویت را بر اساس 
محمول های همسان تعیین می کنند. طبق تفکر محمولی، اگر گربه ها چهارپادارند و اسب ها نیز چهارپادارند، نتیجه 
گرفته می شود که اسب ها همان گربه ها هستند زیرا یک محمول مشترک دارند. سه نوع محمول وجود دارد که در 

تفکر محمولی نقش دارند: کیفیت، مجاورت مکانی و مجاورت زمانی.
توجه: predicate tinking تفکر محمولی است. تفکر محمول با تفکر پیش بین یکی است

 
توجه: تداعی های صوتی در اسکیزوفرنی و مانیا مشاهده می شود.
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گفتارحاشیهای: گفتار حاشیه ای زمانی است که فرد حاشیه می رود و حرف های نامربوط با موضوع بر زبان می آورد.
خودکشیرایجترینعلتمرگومیرزودهنگامبیمارانمبتالبهاسکیزوفرنیاست. 20 تا 25 درصد افراد اقدام 
 5-dsm به خودکشی می کنند و نرخ بلندمدت خودکشی حدود 10 تا 13 درصد تخمین زده می شود. طبق گزارش
حدود 5 تا 6 درصد بیماران مبتالبه اسکیزوفرنی به علت خودکشی می میرند اما آمار آن احتمااًل بیشتر از این هاست. 

مهم ترین عامل خودکشی در این بیماران، حضور یک اپیزود یا دوره افسردگی است.
در ساالد کلمات که در طبقه اختالالت شکل فکر قرارمی گیرد کلمات نامربوط کنار هم قرارمی گیرد که هیچ ربطی به 
همدیگر ندارند. ساالد کلمات در اسکیزوفرنی و مانیا دیده می شود. در بیماران اسکیزوفرنی سراپایی، نقص شناختی 

بهتر از شدت نشانه های سایکوتیک می تواند سطح عملکرد را پیش بینی کند.
نکته: اختالل اسکیزوفرنی تغییراتی را در شناخت، هیجان و رفتار ایجاد می کند.

 
عالئمنورولوژیموضعیوغیرموضعیدربیماراناسکیزوفرنیرایجترهستند تا در سایر بیماران روانی. عالئم 
غیرموضعی شامل نا ظریف کاری، ادراک پریشی المسه ای، رفلکس های ابتدایی و کاهش چیره دستی هستند. حضور عالئم 
گهی ضعیف و بد رابطه همبستگی دارد. و نشانه های نورولوژی با افزایش شدت بیماری، بی عاطفگی و بی هیجانی و پیش آ

نکته: انواع تیک، حرکات کلیشه ای، شکلک درآوردن، همه عالئم نورولوژی غیرعادی هستند.
 

بیماران اسکیزوفرنی یکی از عجیب ترین بیماران هستند. عالوه بر اختالل در حرکات تعقیب بصری بدون پرش، 
مشکل دیگر بیماران مبتالبه اسکیزوفرنی پلک زدن فراوان است. پلک زدن فراوان، به اعتقاد بعضی روان پزشکان، 

منعکس کننده فعالیت بیش ازحد دوپامین است.
نشانههایلبآهیانِهایعبارتانداز: ناتوانی در انجام دادن تکالیف، ناتوانی در تشخیص راست و چپ و دغدغه 
خاطر درباره بیماری. اختالالتی که با اختالل اسکیزوفرنی کامو ربید یا هم زمان هستند عبارت اند از: چاقی، دیابت 
ملیتوس، ایدز، بیماری انسدادی مزمن ریه، آرتریت روماتوئید. به خاطر داشته باشیم که اسکیزوفرنی با افزایش دیابت 

نوع 2 مرتبط است و علت آن تااندازه ای چاقی است.
نکته: در افراد چاق شاخص توده بدنی باید باالتر از گروه های هم سن و هم جنس خود باشد.

 
تشخیصاختاللهذیانیهنگامیمطرحمیشودکههذیانهایغیرغریببهمدتحداقلیکماهوجودداشته

باشندوقابلانتساببهسایراختاللهایروانپریشانهنباشند.پسطولمدتاختاللهذیانییکماهاست.

نکته: هذیان باور ثابت غلطی است که هماهنگ بافرهنگ فرد نیست، هذیان ها جزو جالب ترین عالئم روان پزشکی 
 

هستند.
به خاطر داشته باشیم که عالئم اسکیزوفرنی باید حداقل 6 ماه حضورداشته باشند. در اسکیزوفرنی فرم آشفتگی کمتر 
از 6 ماه حضور دارد، در اختالل سایکوتیک کوتاه مدت، عالئم حداقل یک روز ولی کمتر از یک ماه حضور دارند. یکی 
از اختالالت افتراقی در اسکیزوفرنی اختالل شخصیت اسکیزوتایپال است که از طریق عالئم زیر آستانه ای که با 

خصوصیات شخصیتی مرتبط هستند می توان از اسکیزوفرنی تفکیک کرد.
اختالالتطیفاوتیسم: این اختالالت ممکن است عالئمی شبیه به عالئم یک اپیزود سایکوتیک داشته باشند اما 

وجه تمایز آن ها حضور نقص هایی در تعامل اجتماعی به همراه رفتارهای تکراری و محدود و سایر نقص های شناختی 
و ارتباطی است. برای این که فرد مبتالبه اختالل اسکیزوفرنی تشخیص داده شود باید عالئمی داشته باشد که همه 
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معیارهای الزم برای اسکیزوفرنی را برآورده می کند. بیمارانی را که عالئم اسکیزوفرنی را تقلید می کنند اما به این د

اختالل مبتال نیستند، می توان مبتالبه تمارض یا اختالل ساختگی تشخیص داد.
نکته: دلیریوم اختاللی با نوسان هشیاری است که تغییراتی در هشیاری ایجاد می کند.

 
یک روند پیش مرضی از عالئم ممکن است اولین عالمت بیماری باشد، هرچند اهمیت عالئم معمواًل فقط زمانی 
مشخص می شود که فرد یا دیگران به گذشته نگاه می کنند و عالئم را به یاد می آورند. به طورمعمول، عالئم پیش 
می گردند.  آغاز  ماه  چند  تا  روز  چند  عرض  در  مقدماتی  عالئم  ها،  بعدازآن  و  می شوند  شروع  نوجوانی  در  مرضی 

رویدادهای اجتماعی یا محیطی می توانند عالئم ناراحت کننده را جرقه بزنند.
نکته: پریموربید یعنی پیش مرضی و پرودرومال یعنی عالئم پیش درآمدی.

 
مواردپیشآگهیخوبدراسکیزوفرنی: شروع در سنین باال، عوامل جرقه زننده آشکار، شروع ناگهانی، سوابق 

اجتماعی وجنسی خوب در مرحله پیش مرضی، نشانه های اختالل خلقی، متأهل بودن، سابقه اختالالت خلقی، 
دستگاه های پشتیبانی خوب و عالئم مثبت.مواردپیشآگهیبددراسکیزوفرنی: شروع در سنین پایین، عدم 
حضور عوامل جرقه زننده، شروع تدریجی، سوابق اجتماعی و جنسی و شغلی بد در مرحله پیش مرضی، انزواطلبی 
و رفتارهای اوتیسمی، مجرد، طالق گرفته، سابقه اسکیزوفرنی در خانواده، دستگاه های پشتیبانی بد، عالئم منفی، 
عالئم نورولوژی، سابقه تروما در دوران جنینی، عدم بهبود در عرض سه سال، سابقه رفتارهای تهاجمی. داروهای ضد 
روان پریشی روش اصلی درمان اسکیزوفرنی هستند، با این حال مداخله های روانی- اجتماعی، ازجمله روان درمانی، 

می توانند به بهتر شدن بیماران کمک کنند.
نکته: داروهای ضد روان پریشی نسل دوم گیرنده دوپامین و سروتونین را مسدود می کنند.

 
منجر  به وضعیتی غیرعادی  از عمل جراحی  قبل  بیماران  به  کلروپرومازین  تزریق  که  متوجه شد  البوریت  هنری
می شود که در آن، بیماران درباره عمل جراحی قریب الوقوع خود اضطراب کمتری احساس خواهند کرد. کلروپرومازین 

در کاهش توهم و هذیان و همچنین، هیجان زدگی نقش دارد.
نکته: کلروپرومازین یک داروی ضد روان پریشی نسل اول است که گیرنده دوپامین را مسدود می کند.

 
نکته: کلوزاپین یک داروی آنتی سایکوتیک نسل دوم هست که خطر خارج هرمی دارد.

 
نشانه های  دارند. درمان در طول مرحله حاد روی کاهش دادن شدیدترین  نیاز  توجه سریع  به  عالئم سایکوز حاد 
سایکوتیک متمرکز خواهد بود. این فاز معمواًل 4 تا 8 هفته ادامه دارد. اسکیزوفرنی حاد معمواًل با تشویش و بی قراری 
شدید همراه است که ممکن است درنتیجه عالئمی مانند هذیان و توهم های وحشت آور یا شکاکیت به وجود بیاورند.

کاتیزیا ممکن است مشوش و بی قرار به نظر برسند  نکته: توهم ادراک بدون محرک خارجی است. بیماران مبتالبه آ
 

زیرا در ذهن خود احساس می کنند بی قراری حرکتی دارند درحالی که ازلحاظ فیزیکی این موضوع واقعیت ندارد. تفکیک 
کاتیزیا از بی قراری و تشویش سایکوتیک ممکن است دشوار باشد، مخصوصًا وقتی بیماران قادر نیستند آنچه را که در  آ

درون خود تجربه می کنند برای دیگران توصیف کنند.

کاتیزیا یا بی قراری می تواند باشد. نکته: یکی از عالئم داروهای ضد روان پریشی آ
 

نکته:کلوزاپین بیش از داروهای دیگر با خطر تشنج همراه است
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کلوزاپین در مقایسه با سایر آنتی سایکوتیک، ظاهرًا خطر انواع تشنج ها را بیشتر افزایش می دهد. در دوزهای بیشتر 
این خطر به حدود 5 درصد می رسد. به خاطر بسپاریم که کلوزاپین یکی از داروهایی است که خطر اگرانولوسیتوز دارد.

نکته: کلوزاپین، ریسپریدون، آالنزاپین، کوتیاپین همگی داروهای آنتی سایکوز هستند.
 

نکته: در اسکیزوفرنی هم روان درمانی و هم دارودرمانی مهم است ولی دارودرمانی خط مقدم درمان است.
 

نکته: اختالل اسکیزوفرنی یکی از اختالل های روان پریشی است که آموزش یا تعلیم شناختی در آن مؤثر است.
 

اختالل اسکیزوافکتیو «
اختالل اسکیزوافکتیو خصوصیات اسکیزوفرنی و اختالالت خلقی را هردو باهم دارد. دستگاه های تشخیصی کنونی 

بیماران در صورتی مبتالبه اختالل اسکیزوافکتیو تشخیص خواهند شد که شش مالک را برآورده کنند.
نکته: داروی لیتیوم می تواند بر اختالل اسکیزوافکتیو تأثیر داشته باشد.

 
درسال1933کازانیناصطالحاختاللاسکیزوافکتیوراوضعکرد تا با آن به نشانه های هم زمان اسکیزوفرنی و 
اختالالت خلقی اشاره کند. در بیماران مبتالبه این اختالل، شروع نشانه ها ناگهانی بود و معمواًل در نوجوانی اتفاق 
می افتاد. سطح عملکرد پریموربید بیماران معمواًل خوب بود و معمواًل یک رویداد استرس زا قبل از شروع نشانه ها به 
وقوع پیوسته بود. در سابقه خانوادگی این بیماران یک اختالل خلقی مشاهده می شود. بیمارانی که عالئم آن ها به 
عالئم بیماران کازانین شبیه بودند مبتالبه اختالالت مختلفی از جمله اختالل اسکیزوافکتیو، اسکیزوفرنی غیرعادی، 
گهی خوب، اسکیزوفرنی بهبود یابنده بودند. کربناتلیتیومیکدرمانمؤثروخاصهمبرای اسکیزوفرنی با پیش آ

اختالالتدوقطبیوهمبرایبعضیموارداختاللاسکیزوافکتیواست.
نکته: اختالل اسکیزوافکتیو هم خصوصیات خلقی و هم خصوصیات اسکیزوفرنی را دارد.

 
تفاوت های جنسی در نرخ اختالل اسکیزوافکتیو در نمونه های بالینی معمواًل با تفاوت های جنسی مشاهده شده در 
اختالالت خلقی مشابه است. تعدادمردانوزنانیکهنوعفرعیدوقطبیدارندتقربیایکساناست. تعداد 
زنان مبتالبه نوع افسرده 4 برابر مردان است. اختالل اسکیزوافکتیو از نوع افسرده ممکن است در سالمندان بیشتر 
اختالل  این  است.  نامعلوم  اسکیزوافکتیو  اختالل  علت  است.  شایع تر  جوانان  در  دوقطبی  نوع  و  باشند  جوانان  از 
ممکن است نوعی اسکیزوفرنی، نوعی اختالل خلقی، یا هردو باهم باشد. اختالل اسکیزوافکتیو ممکن است یک 
نوع سوم سایکوز و برای خودش اختاللی مستقل باشد، یعنی نه با اسکیزوفرنی و نه با اختالالت خلقی مرتبط باشد. 
محتمل ترین حالت این است که اختالل اسکیزوافکتیو یک گروه از اختالالت ناهمگن باشد که همه این موارد را 

می توانند دربرگیرند.
نکته: اختالل اسکیزوافکتیو یک اختالل روان پریشی است که می تواند خصوصیات خلقی را هم داشته باشد.

 
داروهای تثبیت کننده خلق مهم ترین درمان برای اختالالت دوقطبی هستند و انتظار می رود که برای بیماران مبتالبه 

اسکیزوافکتیو نیز اهمیت داشته باشند.
نکته: اختالل اسکیزوافکتیو اختاللی است که هم عالئم خلقی و هم روان پریشی دارد پس در درمان باید احتیاط کرد.

 
نکته: اختالل اسکیزوافکتیو ازلحاظ مدت با اسکیزوفرنی فرق دارد.

 


