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 مطالب موجود در این دانشنامه
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 مقدمه

اما  یان،با هذ یماراست که در آن ب یروان یرمعمولغ یطشرا یک یاناختالل هذ

 یقابل توجه احساسییب یا یجسته با اختالل فکر، اختالل خلقتوهم بر یچبدون ه

 همراه است

  آیدیبه حساب م یاز اختالالت روانپزشک یکی یانی،اختالل هذ

که  شوندیم یبو عج یرمتعارفغ هاییاندچار هذ یانیافراد مبتال به اختالل هذ

و همراه با توهم  کندیم یداادامه پ یشترب یا ماه یکحداقل به مدت  یاننوع هذ ینا

یستاگر هم باشد بارز ن یا شودینم یدهدر فرد د  

 

یانانواع هذ  

 یتآنها با واقع یعنی، شوند؛یغلط را شامل م یدهعق ینوع هایانهذ ینا همه

که به آن ها اعتقاد دارد، اعتبار  یکس به جز فرد یچه یو برا خوانندینم یرونیب

 ندارند
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 عظمت

مربوط به  یداز عقا هایانگونه هذ ینخود. ا یتاز اهم یزاغراق آم یاربس درک

 یسیفرد واقعا ع ینکهدر جامعه دارد تا اعتقاد به ا یشخص نقش مهم ینکها

است، گسترش دارند یتلره یاناپلئون  یح،مس  

 

 کنترل

ترل کن یزاتتجه یاتوسط دستگاه ها  یحت یا یگراناحساس که فرد توسط د این

شودیم  

 

یانگار نیست  

 یهابا احساس یانهذ ینوجود ندارد. معموال ا یادن یا یگراناحساس که فرد، د این

 یکاز  یکه او فقط بخش شودیفکر جذب م ینهمراه است و فرد در ا یتعدم واقع

یاسترو  
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 به خود بستن

دارند یخاص، با فرد ارتباط شخص یدادهایرو یا یگرانرفتار د ینکهبه ا اعتقاد  

 

یبو آس گزند  

گروه  یاخانواده و  یادارند به او  یسع یگرافراد د یافرد  ینکهشخص به ا اعتقاد

برسانند یبآس یو یاجتماع  

 

 سرزنش خود

که  یآلودگناه یابه علت اعمال ظالمانه  یموجه. مرد یلندامت بدون دل احساس

داندیم یقادر آفر یباور دارد مرتکب شده است، خود را مسئول قحط  

 

 تنی

ارتباط دارند یماریب یکنامناسب درباره بدن که معموال با  هاینگرانی  
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 فقر

ندارد یبا ارزش یاموال ماد یچفرد ه ینکهبه ا اعتقاد  

 

 خیانت

اعتقاد را شامل  ینهمراه است و ا یمارگونکاذب که معموال با حسادت ب ایعقیده

است یانتکارشود که معشوق فرد، خ یم  
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 بیماری آدیسون )کم کاری غده فوق کلیوی(

( از علل زمینه ساز بروز هذیان در یویغده فوق کل ی)کم کار یسونآد یماریب

 بدن انسان است

 یعاختالل شا یکشود ،  یگفته م یزآدرنال ن یی، که به آن نارسا یسونآد یماریب

کند. در  ینم یدتول یخاص یاز هورمون ها یاست که بدن شما به اندازه کاف

شما قرار دارد ،  یها یهکل یباال یقا  شما که دق یوی، غدد فوق کل یسونآد یماریب

کنند یم یدتول یکم یارو اغلب آلدوسترون بس یزولکورت  

 

تواند  یدهد و م یو هر دو جنس رخ م یسن یدر همه گروهها یسونآد بیماری

 یموارد زینییگجا یباشد. درمان شامل مصرف هورمون برا یکننده زندگ یدتهد

 است که از دست رفته است

 

کند. غالبا  ،  یچند ماه بروز م یو اغلب ط یمعموال  به آرام یسونآد یماریعالئم ب

 یشوند تا زمان یگرفته م یدهکند که عالئم ناد یم یشرفتچنان آهسته پ یماریب ینا

عالئم و رخ دهد ، و عالئم را بدتر کند.  یدگید یبآس یا یماریکه استرس ، مانند ب

ر باشدیعالئم ممکن است شامل موارد ز  
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یدشد یخستگ  

 کاهش وزن و کاهش اشتها

پوست تیرگی  

غش ی، حت یینخون پا فشار  

(یپوگلیسمی)ه یینخون پا قند  

استفراغ  یاتهوع ، اسهال  حالت  

 درد شکم

یمفصل یا یعضالن دردهای  

یریپذ تحریک  

یعالئم رفتار یرسا یا افسردگی  

در زنان یاختالل عملکرد جنس یامو بدن  ریزش  
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به  یجهشود ، در نت یم یجادبه غدد آدرنال شما ا یبدر اثر آس یسونآد یماریب

وجود ندارد. غدد  یو ، غالبا  ، آلدوسترون کاف یزولهورمون کورت یاندازه کاف

 یدتول ییشما هستند. آنها هورمون ها یزغدد درون ر یستماز س یآدرنال شما بخش

دهند یبدن شما دستورالعمل م یها تبدن و باف یبه همه اعضا یبا  ه تقرکنند ک یم  

 یننکند ، ا یجادآدرنال ا یهورمونها یباشد و به اندازه کاف یدهد یبقشر آس یوقت

حمله بدن به  یجهمعموال  نت ینشود. ا یآدرنال گفته م یهاول ییبه نارسا یماریب

بدن قشر آدرنال  یمنیا یستموم ، سنامعل یل( است. به دالیمنیخود ا یماریخود )ب

کند. افراد  یبردن مشاهده م ینو از ب هحمل یبرا یزی، چ یرا به عنوان خارج

 یزن یگرید یمنیخود ا یماریافراد به ب یرنسبت به سا یسونآد یماریمبتال به ب

 مبتال هستند

 

باشد یرغده آدرنال ممکن است شامل موارد ز یینارسا یگرعلل د  

سل یماریب  

یویغدد فوق کل یعفونت ها یرسا  

یویسرطان به غدد فوق کل گسترش  
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،  یحالت ، شما ممکن است بدون عالئم قبل ین. در ایویبه غدد فوق کل خونریزی

یدداشته باش یادبحران اعت یک  

 

از  یناش یجد یاز عوارض جانب یسونآد یماریاز افراد مبتال به ب یبرخ

عارضه در  یندانند که ا یم یراند ، زنگران هست یزونپردن یا یدروکورتیزونه

کنند یرا مصرف م یدهااستروئ ینا یگرد یلافتد که به دال یاتفاق م یافراد  

 

با دوز باال  یکوئیدهایگلوکوکورت ی، عوارض جانب یددار یسونآد یماریاگر ب اما

دهد.  یشود و مقدار آن را از دست م یم یزدوز شما تجو یراشود ، ز یجادا یدنبا

 یادکه مقدار ز یدتا مطمئن شو یدکن یگیریبه طور مرتب با پزشک خود پ حتما  

یستن یادشما ز  
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 سوءمصرف کوکائین 

 سوءمصرف کوکائین از علل زمینه ساز هذیان است 

شکل با طعم تلخ است که از  یستالینرم، شفاف، کر ید،سف یپودر ین،کوکائ

 یکایآمر یبوم یاهانکه از گ” کوکا یتروکسیلونار“نام به  یاهیبوته گ یهابرگ

است  یقو یاراز جمله مواد محرک و بس ین. کوکائشودیاست استخراج م یجنوب

 یجادفراوان ا یو سرخوش دهبر مغز اثر گذاشته، خلق فرد را باال بر یما  که مستق

کندیم  

 

است یجلد یرو ز یدیور یقتزر ین،تدخ یه،انف ی،استنشاق ینشکل مصرف کوکائ  

 یا یاختالل خلق یکوز،پس یریوم،دل یت،ممکن است با مسموم ینکوکائ مصرف

توأم شود یاضطراب  

 ی. امالح آن در پزشکشودیذوب م یگراددرجه سانت ۹۸ یدمادر  کوکایین

 ینهمچن ییناست. کوکا یینکوکا یدراتآنها کلر ینترو از مهم شوندیاستفاده م

جهت  یدر چشم پزشک یشترو ب باشدیو ضد درد م یکننده موضع حسیب یک

شودیاستفاده م یهکردن قرن حسیب  
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حتي پس از یك بار مصرف به وجود آید. وابستگي رواني به كوكائین ممكن است 

– 09كوكائین وابستگي جسمي هم ایجاد مي كند. درصد خلوص كوكائین از 

فرق میكند. كراك % 09  (crack) آن  ینوعي از كوكائین است كه ناخالصیها

 جدا گشته و به شكل بلور سفید رنگ و به شدت اعتیادآور است

 

 یتوتون و مار یرو یدنپاش یااق استنش یقکننده، کراک را چه به طر مصرف

تواند از مصرف آن  ینم یگراستعمال کند، د یپبا پ یدنجوانا و چه از راه کش

آن را استعمال کند.  یدرپ یپ یدکند و با یخوددار  

رسد و امكان بروز رفتارهاي خشن به  یشده و به مغز م یهجذب ر یعسر یلیخ

مصرف کننده دست داده، باعث  به یآن بسیار باالست. حالت تهاجم صرفدنبال م

شود یفشار خون م یشبزرگ شدن قلب و افزا  
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ینعوارض استفاده از کوکائ  

، احساس مالل و  یکنند اصوال دچار خستگ یرا ترک م ینکه کوکائ بیمارانی

به مصرف )ولع( در آنها وجود دارد  یلاز م یشوند ودرجات یاختالل خواب م

شوند یردگممکن است دچار افس یزن یوبرخ  

 

 

ینجسماني مصرف کوکائ عوارض  

 

افزایش فشارخون و ضربان قلب، گشاد شدن مردمك، كاهش اشتها، اختالل 

درخواب. به دنبال مصرف طوالني كاهش وزن، اختالالت گوارشي، خستگي، 

 نارسایي قلبي و كاهش نیروي جنسي بروز خواهد كرد.

راز مدت امكان خونریزي چنانچه بیمار به طریق استنشاقي مصرف كند در د 

 مكرر از بیني و  سوراخ شدن تیغه هاي بیني وجود دارد
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ینعوارض رواني مصرف کوکائ  

 

افزایش انرژي، احساس خوب بودن عمومي، توهمات المسه به  سرخوشي،

صورت احساس خزیدن حشرات زیر پوست، كاهش تمركز و درابتدا افزایش 

اضطراب،  ی،افسردگ ی،جنس یانمدت ناتو یودرمصرف طوالن ینیروي جنس

و جنون یانو هذ یداییش  

از همه با تشنج  یشمواد مورد سوء مصرف ب یندر ب ین: کوکائیتشنج حمالت

 همراه است

 یعروق یها یماری، ب یتنفس یفبا تشنج ، تضع ینکوکائ یباال ی: دوزهامرگ

ر آنها ممکن است د یارتباط دارد که همه  یوکاردم یمغز ، انفارکتوس ها

منجر به مرگ شود ینکوکائ یمصرف کننده ها  

به دلیل آثار سریع تدخین و رسیدن سریع كوكائین به مغز به دنبال مصرف كراك 

دقیقه تحلیل مي رود 20عالئم بالفاصله  ظاهر شده، اما درعرض   

اما کوتاه مدت  یقو یاربس یریهستند که تاث یوکراک مواد مخدر محرک کوکائین

 دارند
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ضعف  ی،خواب یب یبوست،اثرات بلندمدت آن از دست دادن وزن بدن،  از جمله

 یدگی،رنگ پر ی،اشکال در ادرار کردن، تهوع، کم خون ی،تنفس یوندپرس ی،جنس

و اسهال، اختالالت در هضم و دستگاه گوارش،  یشکم یدردها ید،تعرق شد  
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یریومدل  

 دلیریوم از اختالالت پزشکی زمینه ساز بروز هذیان است

 

 یذهن است که به آشفتگ ییدر توانا یجد یاختالل ی،آشفتگروان یا یریومدل

 یآشفتگ. روانانجامدیم یرامونپ یطنسبت به مح یاریو کاهش هوش یفکر

اغلب  یماریب ین. اشودیچند روز شروع م یاچند ساعت  یو در ط یعمعموال سر

تعادل  ییراتتغ ،مزمن یا یدشد یماریچند عامل مانند ب یا یک یدر پ تواندیم

 یا ییدارو یتمسموم ی،(، دارو، عفونت، جراحیمبدن )مانند کمبود سد یسممتابول

دارو( بروز کند یا یادو ترک )اعت یالکل  

 

چند روز شروع  یامعموال در عرض چند ساعت  یریومدل یهاعالئم و نشانه

از  یدارند و در برخ یعالئم اغلب در طول روز حالت نوسان ین. اودشیم

است و  یکاطراف تار یطها، که محممکن است محو شوند. شب یزمان یهادوره

.شوندیعالئم حادتر م ینا یستند،ن ییقابل شناسا یخوببه یااش  
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اند ازعبارت یریومدل یۀو عالئم اول هانشانه   

 

یطمح نسبت به یاریهوش کاهش  

موضوعات؛ ییردادندر تغ یناتوان یاموضوع  یک یدر متمرکزماندن رو ناتوانی  

ها؛پاسخ به پرسش یاوگوها شرکت در گفت یجابه یدها یک یرو گیرکردن  

اهمیت؛یب یارعوامل بس یلدلحواس به شدنپرت  

طینسبت به مح یواکنش یننداشتن کوچکتر یا یتحرککم یا تحرکییب گیری؛گوشه  

 

اندکرده ییرا شناسا یریومتخصصان سه نوع دلم : 

 

یپراکتیوها دلیریوم  

داد.  یصتشخ توانیآن م یگرتر از انواع درا راحت یریومنوع دل ینا احتماال

(، یکنواختآهسته و  یهازدن با گاممثال، قدم ی)برا قرارییممکن است شامل ب

 یگراناز مشارکت با د امتناع یزتوهمات و ن یا یخلق یعسر ییراتتغ یمگی،سراس

باشد یدر امر  
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یپواکتیوه دلیریوم  

 ی،ُکند ی،حرکت یتکاهش فعال یا تحرکییشامل ب تواندیم یریومنوع دل این

باشد یدننظررسبه یجگ یا یرطبیعیغ یآلودگخواب  

 

یبیترک دلیریوم  

 و یپراکتیوهر دو نوِع ها یهاشامل عالئم و نشانه یداست،که از نامش پ طورهمان

 حالت ییرتغ یپواکتیوو ه یپراکتیوها ینسرعت باست. فرد ممکن است به یپواکتیوه

 دهد

 

. اما شودیم یفضع یامالحظه شکل قابلتوجه به یاتمرکز  ییتوانا یریوم،در دل

ماندیم یباق یارزوال عقل عموما هوش یۀشخص در مراحل اول  

 

عالئم بودننوسانی  

در طول روز  یامالحظه شکل قابلبه وانندتیاغلب م یریومدل یظاهر عالئم

 نوسان داشته باشند. 
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 ینو بهتر یناوقات در طول روز بدتر یافراد مبتال به زوال عقل ممکن است گاه

مهارت حافظه و تفکر آنها در کل روز در  کهیشان را داشته باشند، درحالحالت

قرار دارد یسطح نسبتا ثابت  

در مغز  یعاد هاییگنالس یافتکه ارسال و در کندیبروز م یهنگام یریومدل

است که مغز را  یاز عوامل متعدد یناش یادزاحتمالاختالل به ینشود. ا یفضع

شوندیم یمغز هاییتو سبب عملکرد نادرست در فعال کنندیم پذیریبآس . 

 

احتمال  یمثال گاه عنوانچند علت داشته باشد. به یا یکممکن است  یماریب این

 اوقاتیباشد، اما گاه ییدارو یتو مسموم یپزشک یتوضع یکاز  یبید ترکدار

اند ازعبارت یماریب ینابتال به ا یعلت آن ناممکن است. علل احتمال یصتشخ : 

 

یی؛دارو یتمسموم یاخاص  داروهای  

یاد؛ترک اعت یا یالکل یی،دارو مسمومیت  

 یاکبد  یا یهر یماریب شدنیموخ ی،حملٔه قلب ی،مانند سکتٔه مغز یپزشک وضعیت

از سقوط؛ یناش یبآس  
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یم؛کلس یا یممانند کمبود سد یسمیتعادل متابول عدم  

العالج؛ یامزمن  ید،شد بیماری  

در کودکان؛ یژهوو عفونت حاد، به تب  

در افراد مسن؛ یژهوآنفوالنزا، به یا یهالرذات ی،دستگاه ادرار عفونت  

آنها؛ یرو نظا یانورس یدکربن،کسمانند مونو یدر معرض سموم قرارگرفتن  

ی؛آبکم یا سوءتغذیه  

ی؛عاطف یدشد یهارنج یااز خواب  محرومیت  

 

شوند.  یریومسبب ابتال به دل توانندیم یزاز آنها( ن یبیترک یاداروها ) یبرخ

مثال عنوانبه  

 

مسکن؛ داروهای  

آور؛خواب داروهای  

ی؛فسردگمانند اضطراب و ا یاختالالت خلق یبرا داروهایی  

(؛هایستامینه ی)آنت یتضدحساس داروهای  
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آسم؛ داروهای  

یکواستروئیدها؛به نام کورت یدیاستروئ داروهای  

ینسون؛پارک یماریب داروهای  

تشنج یادرمان اسپاسم  داروهای  

 

 دهندیرا هدف قرار م یعوامل خطر یریوم،از دل یشگیریپ یهاروش ینترموفق

را تا  یماریب ینا یمارستانیب هاییط. محشوندیم یماریب ینکه منجر به عود ا

 یصداها ی،جراح یتهاجم هاییوهمکرر اتاق، ش ییرتغ کنند؛یم یدتشد یحدود

را  یماریب ینخواب ا تمشکال یزو ن یعیو کمبود نور طب یفضع ییبلند، روشنا

کندیفقط بدتر م  

 

کاهش  یا یریسبب جلوگ تواندیم یخاص یکه راهبردها دهدینشان م شواهد

داشتن فرد مانند عادت به خواب خوب، نگه ییشود، راهبردها یریومشدت عالئم دل

 یااز بروز مشکالت  یشگیریکمک به پ یزدر آرامش و دادن حس خوب به او و ن

یعوارض پزشک یرسا  
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 افزایش کلسیم   هیپرکلسمی

 

 افزایش کلسیم از اختالالت زمینه ساز هذیان است

 

 یعیخون شما باالتر از حد طب یماست که در آن سطح کلس یطیشرا یپرکلسمیها

کند ،  یفشما را تضع یتواند استخوانها یاز حد در خون شما م یشب یماست. کلس

کند یجاداختالل اکند و در عملکرد قلب و مغز شما  یجادا یهسنگ کل  

 

در  یزچهار غده ر ینفعال است. ا یشب یروئیدغدد پارات یجهمعموال  نت هایپرکلسمی

توان به سرطان ،  یقند خون م یلدال یگرواقع شده اند. از د یروئیدپشت غده ت

 یمکلس یمکمل ها یادداروها و مصرف ز ی، برخ یگرد یاز اختالالت پزشک یبرخ

د اشاره کرد یتامینو و  
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دارد یاست. درمان به علت بستگ یرمتغ یدتا شد یچاز ه یپرکلسمیعالئم ه  

 

باال در خون  یمکلس یزانشود که از م یاز بدن شما م ییعالئم مربوط به قسمت ها

شود. مثالها عبارتند از یشما متاثر م  

 

 یشما برا یها یهاست که کل یاز حد در خون شما بدان معن یشب یمها. کلس کلیه

از حد و  یشب یتواند باعث تشنگ یم ینسخت تر کار کنند. ا یدکردن آن با ریلتف

 تکرر ادرار شود

معده ، تهوع ، استفراغ و  یتواند باعث ناراحت یم یپرکلسمیگوارش. ها دستگاه

شود یبوست  

موجود در خون شما از  یاضاف یمها. در اکثر موارد ، کلس یچهها و ماه استخوان

تواند  یم ینشود. ا یآنها م یفشود که باعث تضع یمشما خارج  یاستخوانها

شود یباعث درد استخوان ، ضعف عضالت و افسردگ  

 یجهکند ، در نت یجادتواند در نحوه عملکرد مغز شما اختالل ا یم یپرکلسمیها مغز

 یتواند باعث افسردگ یم ینشود. همچن یو خستگ یحال ی، ب یباعث سردرگم

 شود
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توانند خطر  یخون م یسرطانها یبرخ ینتان و همچنو سرطان پس یهسرطان ر

 یدهند. گسترش سرطان )متاستاز( به استخوانها یشرا افزا یپرکلسمیابتال به ها

دهد یم یشخطر شما را افزا یزشما ن  

 

را در  یادیشود مدت زمان ز یدارند که باعث م یطیکه شرا یعدم تحرک افراد

شوند. با گذشت  یپرکلسمیتوانند دچار ه یبگذراند ، م یدندراز کش یانشستن 

کنند یرا درون خون آزاد م یمکه وزن ندارند ، کلس ییزمان ، استخوان ها  

 

بدن است.  یزودگذر کم آب یا یفخف یپرکلسمیعمده ه یلاز دال یکی. یدشد یآب کم

شود یم یمغلظت کلس یشدر خون شما باعث افزا یکمتر یعاتداشتن ما  
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باشد یرتواند شامل موارد ز یم مییپرکلسعوارض ه  

 

 

در خون شما ادامه دهند ،  یمشما به انتشار کلس یاستخوان. اگر استخوانها پوکی

تواند منجر به  ی، که م یداستخوان را کاهش ده یپوست یماریب یدتوان یم

ستون فقرات و کاهش قد شود یاستخوان ، انحنا یشکستگ  

 

 یهدر کل یستالدارد ، ممکن است کر یمکلس دییا. اگر ادرار شما مقدار زیهکل سنگ

سنگ  یلتشک یشود. با گذشت زمان ، ممکن است بلورها برا یلشما تشک یها

دردناک باشد یارتواند بس یسنگ م یکشوند. عبور از  یبترک یهکل  

 

برساند و  یبشما آس یها یهتواند به کل یم یدشد یپرکلسمی. هایهکل نارسایی

کند یرا محدود م یعاتبردن ما ینخون و از ب یزآنها در پاکسا ییتوانا  
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، زوال عقل و  یتواند به سردرگم یم یدشد یپرکلسمی. هایعصب یستمس مشکالت

تواند کشنده باشد یکما منجر شود که م  
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وئید پرکاری پاراتیر  

 پرکاری پاراتیروئید از اختالالت زمینه ساز بروز هذیان ایت

 

خون به  یاندر جر یروئیدهورمون پارات بودن از حد یشب یپرپاراتیروئیدیسمها

به  هغد ینبدن است. ا یروئیداز چهار غده پارات یشترب یا یکفعال بودن  یشب یلدل

دانه برنج است و در گردن شما قرار دارد یکاندازه   

 

کند ، که به حفظ تعادل مناسب  یم یدتول یروئیدیهورمون پارات یروئیدپارات غدد

وابسته هستند ، کمک یمکه به عملکرد کلس ییخون و بافتها یاندر جر یمکلس  

کند یم   

پرکاری پاراتیروئیدعالئم   

(استخوان یدهند )پوک یم یشکستگ یکه به راحت یشکننده ا یها استخوان  

یهکل سنگ  

از حد شیب ادرار  

 درد شکم
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ضعف یا یبه راحت لرزیدن  

یفراموش یا افسردگی  

 درد استخوان و مفاصل

ندارد یکه علت مشخص یماریمکرر از ب شکایات  

رفتن اشتها یناز ب یاتهوع ، استفراغ  حالت  

 

وجود دارد.  یپرپاراتیروئیدیسمنوع ها دو  

باعث  یروئیداراتچند غده پ یا یک، بزرگ شدن  یهاول یپرپاراتیروئیدیسمدر ها

( یپرکلسمیدر خون )ها یمکلس یباال یرمقاد یجهاز حد هورمون و در نت یشب یدتول

 یعترینشا یکند. جراح یجادرا ا یتواند انواع مختلف سالمت یشود که م یم

است یهاول یپرپاراتیروئیدیسمها برای یدرمان  
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 پارکینسون 

ز بروز هذیان استپارکینسون از اختالالت زمینه سا  

 یمشکالت هماهنگ یجاداست که باعث ا یاختالل مغز یک ینسونپارک یماریب

فقط  یا. فرد ممکن است تمام شودیم یاز جمله لرزش و اختالالت گفتار ی،حرکت

را داشته باشد ینسونپارک یماریاز عالئم ب یبرخ  

 

تا به  یکندمک مکنندگان کبه مراحل مختلف، به پزشکان و مراقبت یماریب یمتقس

 کند،یتجربه م یماریب یشرفتکه فرِد در معرض پ ییهااز چالش یمقابله با برخ

 بپردازند

 

ینسونپارک یماریاول ب یمرحله  

 یرعالئم به طور مشهود فرد را درگ ینسون،پارک یماریب ییهمراحل اول یط در

خود را با  یمرهروز ی. فرد کارهاکندیرا تجربه م یفیعالئم خف یمارو ب کنندینم

 یک یها و عالئم در مرحلهاز نشانه یاریبس ین. بنابرادهدیمشکل انجام م یکم

گرفته شوند یدهناد توانندیم  
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است یردر موارد ز ییرمرحله شامل تغ ینها و عالئم ااز نشانه برخی  

 

یستادنا طرز  

 حاالت چهره

 راه رفتن

طرف بدن تجربه  یکرا در  ییفموارد، فرد ممکن است لرزش خف ینبر ا عالوه

کند که به کنترل عالئم کمک  یزمرحله دارو تجو ینکند. پزشک ممکن است در ا

 خواهد نمود

 

ینسونپارک یماریدوم ب یمرحله  

را  یماردر هر دو طرف بدن، ب یلرزش، رعشه و سفت یماری،مرحله از ب ینا در

قابل توجه است یارو بس دهدیقرار م یرتحت تاث  

 

. با توجه به سن شودیفرد م یروزانه یدر انجام کارها یالت سبب کندعض سفتی

فرد دشوار باشد یمستقل برا یعوامل، ممکن است حفظ زندگ یرو سا یمارب  
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بدن  یتو وضع یستادنرفتن، تکلم، ا راه یمرحله رو یندر ا ینسونپارک بیماری

گذاردیم یقابل توجه یراتتاث  

 

ونینسپارک یماریسوم ب یمرحله  

و  شودیعالئم مشخص م یشبا افزا یماری،ب ینا یانیم یمرحله یاسوم  یمرحله

کندیتجربه م یردوم را همراه با عالئم ز یعالئم مرحله یهمه یا یشترفرد ب  

 

یتعادل مشکالت  

 حرکات آرام

آرام و آهسته هایواکنش  

ادن بر اثر افت یشاز احتمال افزا یدبا ینسونپارک یماریسوم ب یدر مرحله فرد

 یزن یشخص یکارها یرو سا یدنآگاه باشد. لباس پوش ی،مشکالت تعادل و هماهنگ

رو به رو خواهد شد یشتریبا مشکل ب  

 

 

www.takbook.com



 

P a g e  46 | 65 

 

 

و  ییمرحله شامل هر دو نوع درمان دارو یندر ا ینسونپارک یماریب درمان

در  دهندیاز افراد مبتال، به درمان پاسخ مثبت م یکه بعض باشدیم یزیوتراپیف

باشند نداشته یادیافراد ممکن است بهبود ز یرکه سا یحال  

 

ینسونپارک یماریچهارم ب یمرحله  

 یدهروزانه به چالش کش هاییتفعال ینسون،پارک یماریچهارم ب یمرحله در

شوند.  یرناپذممکن است امکان یو حت شوندیم  

عموما   یراباشد ز داشته یازوجود دارد که فرد به مراقبت روزانه ن یزاحتمال ن ینا

 پای یمرحله ممکن است بتوانند رو ین. افراد در ایستن یرپذمستقل امکان یزندگ

 یرسا یاراه رفتن به واکر  یوجود دارد که برا یزامکان ن ین. البته ایستندخود با

داشته باشند یازن یجانب یلوسا  
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شامل ینسونپارک یماریب یعالئم اصل  

  حرکات آرام

کنترل نشده و لرزش یهاتکانه  

هااندام سفتی  

 مشکالت تعادل

یستادنا مشکالت  

 

ینسونپارک یماریپنجم ب یمرحله  

پنجم است. فرد به  یمرحله ینسون،پارک یماریب یمرحله ینترو دردناک آخرین

و بسته به سن و وضع  یستو حرکت ن یستادنعضالت قادر به ا یسفت یلدل

چرخدار استفاده  یاز صندل یادر بستر باشد  یدهسالمت، فرد ممکن است درازکش

 کند

سبب  هایهمکار یندارد و ا یازن یفرد به مراقبت پرستار یه،مراحل اول برخالف

شودیاز وقوع حوادث و اتفاقات خطرناک م یریروزانه و جلوگ هاییتانجام فعال  
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 پورفیری 

 پورفیری از اختالالت زمینه ساز بروز هذیان است.

یریاپورف  

است  یعیطب یمیاییاز تجمع مواد ش یاز اختالالت اشاره دارد که ناش یبه گروه

 ینعملکرد هموگلوب یها برا یرینکند. پورف یم یرینپورف یدکه در بدن شما تول

 یرینقرمز خون شما که به پورف یموجود در گلبول ها ینپروتئ -هستند  یضرور

شما  یه اندام ها و بافت هارا ب یژنچسباند و اکس یزند ، آهن را م یم یوندپ

 یجادا یتوانند مشکالت قابل توجه یها م یرینپورف یادز یرکند. مقاد یمنتقل م

 کنند

 

از  یتواند از نظر شدت و نوع آن در افراد متفاوت باشد. بعض یم یریعالئم پورف

ندارند یعالمت یچشوند ، هرگز ه یم یریپورف یجادکه باعث ا یافراد با جهش ژن  
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حاد فیریایپور  

 یستماست که به طور معمول باعث عالئم س یماریحاد شامل اشکال ب پورفیریای

باشند. عالئم  یدتوانند شد یشوند و م یشوند ، که به سرعت ظاهر م یم یعصب

 یممکن است روزها تا هفته ها ادامه داشته باشد و معموال  بعد از حمله به آرام

حاد است یریپورف یج، شکل را حاد متناوب یری. پورفیابد یبهبود م  

 

 

 یدبه نور خورش یتحساس یجهاست که در نت یماریشامل اشکال ب یجلد یریپورف

شما  یعصب یستماشکال معموال  بر س ینشود ، اما ا یم یعالئم پوست یجادباعث ا

گذارد ینم یرتأث  

 

 عالئم پورفیری جلدی

شود یزش درد م، باعث سو یاوقات نور مصنوع یو گاه یدبه خورش یتحساس  

( و تورم )ورمیتمدردناک پوست )ار یناگهان قرمزی ) 

پوست در معرض ، معموال  دست ، بازو و صورت یرو یها تاول  
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(رنگ پوست )رنگدانه ییرنازک شکننده با تغ پوست  

 خارش

یدهد یبآس یاز حد مو در نواح یشب رشد  

یقهوه ا یاقرمز  ادرار  

 

 ریسک فاکتورهای محیطی پورفیری 

 

یدقرار گرفتن در معرض نور خورش  

یهورمون یخاص ، از جمله داروها یداروها برخی  

یحیتفر داروهای  

روزه یا رژیم  

یدنکش سیگار  

یگرد یها یماریب یامانند عفونت  یجسم استرس  

یعاطف استرس  
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 مصرف الکل

 

 یراست ، خواهران و برادران و سا یاختالل ارث یکمعموال   یریاز آنجا که پورف

 یماریب ینا یینتع یرا برا یکیژنت یشخانواده ممکن است بخواهند آزما یااعض

کنند یافتدر یکیو در صورت لزوم مشاوره ژنت یرنددر نظر بگ  
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 اورمی )رسوب اسیداوریک در بدن(

( از علل زمینه ساز بروز هذیان استدر بدن یداوریک)رسوب اس یاورم  

 

نداشته  ی( در ابتدا ممکن است عالئمیپراوریسمیخون)ه یکاور یدباال بودن اس

عوارض منجر شود ینتواند به ا یباشد. اما در صورت عدم درمان م  

 

ها  ینبه نام پور یزائد حاصل از سوخت و ساز مواد یفرآورده  یک یکاور یداس

است. ییدر مواد غذا  

شود و از  یبدن در خون حل م ی هیلساخته شده به وس یکاور یداس یشترب 

 یادیز یکاور یداس یابدن شما  یشود.اما گاه یبه درون ادرار دفع م یهکل یقطر

کند یرا دفع م ناز آ یمقدار کم یاکند  یم یدتول  
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رود؟یباال م یداوریکاس چرا  

 

 هاینپور هاست؛ینپور یسمو در واقع متابول یسلول یسمحاصل متابول اسیداوریک

حبوبات  ینمانند گوشت قرمز و همچن یوانیح یاز مواد است که در غذاها یهگرو

 یاهیگ ییغذا یمکه رژ یدر افراد یداوریکسطح اس یل،دل ینوجود دارد. به هم

است. ییندارند، پا  

و ابتال به سندرم  تحرکییب ی،دنبال آن چاق همناسب و ب ییغذا یمنداشتن رژ 

از عوامل باال رفتن  تواندیو فشار خون م یبباال بودن قند، چر یعنی یکمتابول

خون محسوب شود یداوریکاس  

 

چون  ییاست و غذاها ینپور یادیمقدار ز یکه حاو ییمصرف الکل و غذاها

کله پاچه، مغز، جگر، دنبالن،  یرنظ یداخل یاحشا یگو،م ی،گوشت قرمز، ماه

مارچوبه، گل  دارند مثل یناز پور یکه سطح متوسط ییغذاها یزو ن یانتخم ماک

ک را بشدت باال یاور یدقارچ و عدس، سطح اس یاها،لوب یواس،کلم، اسفناج، ر

برند یم  
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یکاور یدسطح اس یشاز افزا یشگیریپ  

 

یکردن وزن بدن و کاهش وزن به آرام کنترل . 

 

محصوالت سبوس دار و حبوبات ی،تازه، سبز یها یوهروزانه م مصرف . 

 

کم چرب یاتروزانه لبن مصرف . 

 

ییموجود در مواد غذا ینکردن به پور توجه . 

 

در روغن ینکنسرو مانند سارد یها یاز خوردن احشا و ماه اجتناب . 
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و مرغ در روز یماه یس،گرم گوشت، سوس ۰۱۱از  یشنکردن ب مصرف . 

 

ینکردن مشروبات الکل مصرف . 

 

کم چرب ییمواد غذا خوردن . 

 

یعیطب یوهو آب م یچا مانند آب، یکم کالر یعاتروزانه ما نوشیدن . 
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