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 «اختالل تبدیلی )هیستری(  »

 

نضتا  اختالل تبدیلی که قدیم بنام هیستری نامیده میشد، یک اختتالل نستبتاش یتایو نپانکییتسی اهتب کته بااتتابی اا ت ا

 .تی اهتبکه پجود یک اختالل طبی دیگر نا به ذهن میآپند پلی نایی اا عوامل نپانشناخ عین حالناخودآگاه میباید پ دن 

 5د. حتدپد م دنیا دن طول عمر دچان ب ضی اا عالئم این اختالل میشوند پلی لیپماش بیمان هیستریک نیستنحدپد یک هوم مرد

 نپانکییسی دن بیمانهتانهای عمومی نا یامل میشود. های دنصد مشاپنه 15تا 

مب ناهتب بیشتر اا هبرابر مردان مبتال میشوند پ عالئمی که نشان میدهند دن همب چپ  10برابر پ گاهی تا  2انان حداقل 

 35س اا هالگی پ پت 10بدن اهب. این اختالل دن تمام هنین ی نی اا کودکی تا کهنسالی دیده میشود پلی یرپع آن قبل اا 

 هالگی نادن اهب.

جنگی نا های همچنین این اختالل دن افراد کم هواد پ طبقا  اقتصادی پایین پ نپهتائیان پ همچنین افراد نظامی که موق یب

 پدی نایتی ااربه کرده اند بیشتر دیده میشود. این بیمانی دن افراد خانواده بیمانان مبتال بیشتر دیتده میشتود کته تتا حتدتج

 یادگیری فراندان اا پالدین میباید.

  دن میتان ایتن مبتالیتان داننتد پ اا میتان اختتالالای اختالال  جسمی پ خصوصاش بیمانیهای عصبی ییوع قابل مالحظته

 ی، افسردگی پ اختالال  اضطرابی، با اختالل تبدیلی انتباط دانند. نپانکییس

پ  اختالال  یخصیب نیی به کرا  همراه با اختالل تبدیلی مشاهده میشوند، خصوصاش اختتالل یخصتیب نمایشتگر دن انتان

 اجتماعی دن مردان.اختالل یخصیب ضد

یتن ضطراب به یک عالمب جسمی ایجتاد میشتود. عالئتم ااختالل تبدیلی دن اثر پاپس ادن ت انضا  ناخودآگاه پ تبدیل ا

مچنتین یتک اختالل بیمان نا قادن میسااد. به دیگران چنین القاء کند که پی نیاا به توجه پیژه پ دنمان بخصتو  داند پ ه

 باید.می ابیان غیرکالمی برای کنترل کردن یا باای دادن دیگران

یرغالتب مشخص یده اهب که دن این بیمانان، متابلیسم نیمسره غالب کاهش پ متابلیستم نیمستره غبا تصویربردانی اا مغی، 

 افیایش میآید.

ی پیتدا این اختالل امانی تشخیص داده میشود که دنمانگر، انتباطی ضرپنی پ اهاهی بین عالئم عصبی پ عوامل نپانشناخت

لیتد میسنتد  هاختگی )که دن آن فرد عالیم یک بیمتانی نا آگاهانته تقنبایستی نتیجه ت انض پ یا اختالل ها کند پ این نشانه

 بایند.

الئتم دن اختالل تبدیلی، بی حسی پ مون مون یدن دن اندامها، کری، کونی، حرف نیدن پ فلج عمومی بدن دیتده میشتود. ع

   پرتابی میباید.حرکتی نیی یامل حرکا  غیرطبی ی، اختالل دن ناه نفتن، ض ف عمومی، فلج، لراش، تیک پ حرکا

 های پاق ی گاهی هخب اهب.های کاذب عالمب دیگری دن اختالل تبدیلی اهب پ تشخیص آنها اا تشنجتشنج
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همتین  پهای دنپنی پ همچنین جلب توجه دیگران به منتافو ختود میرهتد بیمان مبتال به اختالل تبدیلی با کنان ادن ت انض

 موضوع موجب تسران این نفتان میشود.

میسنتد.  ایجاد یده مد  کوتاهی طول میسشد پ م موالش خودبخود برطرف میشود. نپاندنمانی حمایتی دنمان نا تسهیل عالئم

ئتم ا اینسه عالمهمترین پیژگی دنمان، برقرانی انتباط دنمانگر با بیمان اهب. نبایستی به بیمان گفب که تو مشسلی ندانی پ ی

 د.خیالی هستند، ایرا بیمانی پی یدیدتر میشو

 میتوان اا دانپهای ضداضطراب پ همچنین آنام هاای عضالنی )نیالکسیشن  اهتفاده کرد.

 

 دکتر پرپیی مظاهری          

 نپانکییک                 




