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:تعریف اضطراب

• اضطراب پاسخی است به تهدید ناشناخته و درونی یا به دلیل تعارضی که در 

. درون فرد ایجاد شده ایجاد میگردد



نشانه های اضطراب

:  نشانه های جسمی •

لرزیدن •

سردرد•

تنش عضالت•

تنگی نفس•

تپش قلب •

کاهش و یا افزایش فشار خون •

اسهال •

تکرر ادرار•

•....



نشانه های اضطراب

:نشانه های روان شناختی •

احساس وحشت •

اختالل تمرکز•

بی خوابی •

کاهش میل جنسی •

دلشوره •

هایپروژیالنس•

•….



اتیولوژی

عوامل ژنتیکی و محیطی در ایجاد آن نقش دارند 

:نورو ترانسمیترهای زیر در ایجاد اضطراب نقش دارند 

نور اپی نفرین  •

سرتونین•

گابا•

و فعال شدن CRHاسترس های سایکولوژیک از طریق آزاد شدن *

میشود محور هیپوتاالموس هیپوفیز آدرنال موجب افزایش کورتیزول

.

Neuroprptide y وGALANIN در داخل مغز اثرات ضد

.اضطرابی دارند 



انواع اختالالت اضطرابی

• Panic disorder

• Agorapohobia

• Specific phobia

• Social anxiety disorder or social phobia

• Generalized anxiety disorder



اختالل پانیک 

در معموال در اواخر نوجوانی یا ابتدای بزرگسالی شروع میشود و و
شتری خانم ها بیشتر از اقایان دیده میشود و در دوره جوانی شیوع بی

.دارد 

.مشخص می گرددحمالت پانیک این اختالل با بروز ناگهانی  

و همراه با احساس مرگ قریبحمله پانیک به شکل اضطراب شدید 
.میکند الوقوع بروز 

.تکرار این حمالت به صورت غیر منتظره است ( 1:ویژگی ها 

به و اختالالت اضطرابی داردبا افسردگی هم ابتالیی باالیی ( 2
.داردبا آگورافوبیا  خصوص 

ئین و گازکربنیک،سدیم الکتات،بی کربنات،کاف:و با موادی مثل 
.ندارندmvpتشدید تر میشوند و ارتباطی با فلومازنیل



DSM-5معیار تشخیصی 

بروز مکرر و غیر منتظره حمالت پانیک . 1.

نگرانی مداوم در مورد حمالت جدید یا پیامد های آن . مانند )2

ورزش )یا رفتار های تطابقی نامناسب(حمله قلبی و دیوانه شدن 

ی از حداقل به مدت یک ماه پس از یک(نکردن یا بیرون نرفتن 

.حمالت پانیک 

عالیم ناشی از سومصرف مواد یا بیماری طبی . ئیدی هیپرتیرو)3

.نباشد(یا بیماری قلبی 

عالیم ناشی از بیماری روانپزشکی دیگری نباشد . 4.



(  PANIC ATTACK)حمله پانیک 

د و با بروز ترس ناگهانی شدید که در عرض چند دقیقه به اوج خود میرسی•

:حداقل چهار مورد از عالئم زیر مشخص میشود 

ترس از مردان * تپش قلب                                                             •

ترس از دست *تعریق                                                                •

دادن کنترل یا دیوانه شدن 

لرزیدن                                                               •

تنگی نفس •

احساس خفگی •

درد قفسه سینه •

تهوع یا درد شکم •

سیاهی رفتن دور چشم ها ،احساس سبکی سر،بی ثباتی ،غش•

(کرختی یا احساس سوزن سوزن شدن )پارستزی•



تشخیص افتراقی

یکنند برخی از بیماری های طبی که عالئم مشابه ای با اختالل پانیک ایجاد م

:

هیپوتیروئیدی و هیپرتیروئیدی •

هیپرپاراتیروئیدی •

فئوکروموسیتوم•

هیپوگلیسمی دوره ای اختالالت تشنجی •

: تند در بیمار دارای عالئم شبه پانیک ،موارد زیر مطرح کننده مدیکال هس•

تظاهرات آتیپیک در هنگام حمله مانند آتاکسی ،بی اختیاری ادرار. و 1

کاهش سطح هوشیاری

شروع اختالل پانیک در سن باال . 2



درمان 

SSRI در خط اول درمانی و بنزودیازپین ها برای مدتی  استفاده

.میشود 

شناحت درمانی و رفتار درمانی 



فوبیا اختصاصی

در کودکان ممکن است ترس یا اضطراب به صورت  عالئم زیر : DSM-5تشخیص 

:بروز کند 

–( clinging)چسبیدن به دیگران –( FREEZING)میخکوب شدن –گریه 
(tantrums)قشقرق

ترس یا اضطراب در شدید در ارتباط موقعیت یا چیز خاص : و در بزرگساالن 

راب شود آن موقعیت یا چیز ترسناک تقریبا همیشه موجب برانگیختن ترس یا اضط•

فرد از تماس با آن اجتناب میکند یا از اضطراب و ترس شدید رنج میبرد •

ماه ادامه می یابد 6ترس،اضطراب یا اجتناب همواره روی میدهند و برای حداقل •

ترس و اضطراب خیلی بیشتر از آن میزانی است که انتظار میرود •

ترس،اظطراب یا اجتناب موجب اختالل عملکرد گردد•

،اختالل اضطراب PTSDاختالل دیگری مانند آگورافوبیا ،اختالل وسواسی جبری ،•

.جدایی یا اختالل اضطراب اجتماعی مطرح نباشد 



فوبیا اختصاصی 

به ویژه توهم زا و )سومصرف مواد :تشخیص افتراقی•

و بیماری های عروقی  CNSو تومور های (سمپاتومیمتیک ها 

.مغز

رای و ب.روش درمان فوبیا است موثرترینرفتار درمانی : درمان•

.این منظور مواجهه درمانی به کار میرود 

•SYSTEMATIC DESENSITIZATION  تکنیک رایج ترین

(  FLOODING) غرقه سازی .مواجهه درمانی برای فوبیا است 

هم تکنیک دیگری از مواجهه درمانی است و ممکن است غرقه 

.انجام شود تجسمی سازی به شکل 



اضطراب منتشر 

ا اضطراب یک پاسخ طبیعی در برابر تهدید ها است که فرد ر•

آماده فرار یا جنگ میکند ،اگر فردی تقریبا با هرچی دچار 

و . اضطراب شود اختالل اضطراب منتشر مطرح میگردد 

ماه در بیشتر 6اضطراب و نگرانی بیش از حد میباشد و در طول 

بیمار زود خسته میشود ،تمرکز خوبی ندارد. روزها وجود دارد 

.و تحریک پذیر است 

واری عالئم جسمی مانند گرفتگی عضالنی ،تحریک پذیری و دش•

.در به خواب رفتن نیز شایع است 

برابر شایع تر است و بیماری 2در خانم ها نسبت به آقایان •

.ود معموال در اواخر نوجوانی ویا ابتدای  بزرگسالی شروع میش



اضطراب منتشر 

ا اغلب همراه با یک اختالل روانی دیگر شامل فوبی: بیماری همراه 

ی همراه اجتماعی ،فوبیا اختصاصی ،اختالل پانیک و اختالل افسردگ

.می باشد

و سروتونین نقش GABAسیستم های نوروترانسمیتری : اتیولوژی

ال وجود دارد بیشترین تعداد گیرنده گابا در مغز در لوب اکسیپیت)دارند 

  )



DSM-5معیار تشخیصی بر اساس

اضطراب و نگرانی بیش از حد در بیشتر از روزها برای حداقل . ماه 16

کنترل نگرانی برای فرد دشوار است. 2  .

اضطراب ،نگرانی یا عالئم جسمی موجب ناتوانی یا دیسترس چشمگی. ر در 3

.عملکرد بیمار از جمله در عملکرد اجتماعی  یا شغلی شده است 

این عالئم ناشی از سو مصرف مواد،عارضه دارویی یا بیماری طبی نباش. .د 4

این عالئم ناشی از اختالل روانی دیگر مانند اختالل پانیک ،فوبیا اج. تماعی ، 5

 Body،اختالل اضطراب جدایی، PSTDاختالل جبری وسواسی ،
dysmorphic disorder  ،anorexia nervosa  نباشد.

اضطراب و نگرانی همراه با سه عالمت خاص همراه باشد . 6

تحریک–زود خسته شدن دشواری تمرکز یا اختالل حافظه –بی قراری •

(گرفتگی عضالنی اختالل خواب–پذیری 



درمان

موثر ترین روش درمانی ترکیبی از روان درمانی و دارودرمانی•
.است 

:  دارو درمانی 

هفته نشانه 3ظرف –تحمل و سندرم ترک ندارد : بوسپیرون(1
ر برعالئم روانشناختی اضطراب اثر دارد و ب–بهبودی ظهر میابد 

رف بیماران بعد از بنزودیازپین آن را مص–عالئم جسمی اثر ندارد 
.نمیکنند

ب موثر بر عالئم جسمی و روان شناختی اضطرا: بنزودیازپین ها 

ایمی پرامین ،آمی تریپتیلین: ضد افسردگی های سه حلقه ای 

رد پروپرانول بر عالئم جسمی اضطراب اثر میگذا: بتابلوکر ها 

.ماه گاه تا مادام العمر است 36تا 12طول درمان 



اختالل اضطراب اجتماعی 

فوبیا ( social anxiety disorder)اختالل اضطراب اجتماعی 
.نامیده میشود(  social phobia(اجتماعی 

افراد مبتال به فوبیا اجتماعی از شرمسار شدن در موقعیت های
دیدی بنابراین در این موقعیت ها دچار اضطراب ش.اجتماعی میترسند

.میشوند 

در خانم ها دو برابر, مطالعات اپیدمیولوژیک در : اپیدمیولوژی 
ولی در مطالعات در مورد مراجعه به .شایع تر از مردان است 

کلینیک در مردان شایع تر است زیرا مردان بیشتر جهت درمان
ت اسنوجوانیمراجعه میکنند و پیک سنی شروع فوبیا اجتماعی 

برابر 3دربستگان درجه اول مبتال به فوبیا اجتماعی ،این بیماری 
شایع تر است 



DSM-5معیار تشخیصی بر اساس
ترس یا اضطراب شدید در یک یا چند موقعیت اجتماعی مانند سخنرانی . 1

فرد میترسد کاری کند که موجب تمسخر یا اهانت دیگران شود یا او شرمنده گ. ردد 2

این موقعیت  های اجتماعی تقریبا همیشه منجر به ترس یا اضطراب میشوند. 3

فرد از این موقعیت ها اجتناب میکند یا از ترس یا اضطراب شدید در این موق. عیت 4

ها رنج میبرد 

ترس و اضطراب بیش از میزانی است که از این موقعیت های اجتماعی انتظار. 5

میرود

ترس و اضطراب یا اجتناب از شرکت در این موقعیت های اجتماعی موجب اختال. ل 6

.عملکرد شده است 

body dysmorphic 7عالئم ناشی از یک اختالل روانی دیگر مثل اختالل پانیک،.

disorder یا اوتیسم نباشد.

این عالئم ناشی از سومصرف مواد ، دارو و بیماری طبی نباشد . 8.

اگرفرد مبتال به بیماری دیگری . ز سوختگی و پارکینسون ،چاقی یا بدشکلی ناشی ا)9

.شد باشد ،ترس اضطراب یا اجتناب ناشی از آنها بوده و یا بیش از حد با( جراحت



تشخیص افتراقی

Agoraphobia

Panic disorder

Avoidant personality disorder

MDD

Schizoid personality disorder



درمان

SSRI

Benzodiazpines

Venlafaxine

buspirone


