
 

 

 عملی   فکری   وسواس   اختالل

 بررسی اجمالی

یک اختالل شووای م منمو و الوی ی م ا اسوو  ر  نر رد فرن  (OCD) اجباری-اختالل وسووواس فکری
نارن ر  میل ب  تکرار ر ها را  (  اجبار ) و/یا رفتارهایی (  وسووواس ) افکار غیرقابل رنترل و تکرار شووو   

 .نارن

 هاعالئم و  شا  

نو را ناشوت  باشون ا ایو عالئم می توا   نر ممکو اسو  عالئم وسوواسم اجبار یا هر   OCD افران مبتال ب 
 .تمام جنب  های ز  گی ما ن  رارم م رس  و روابط شخصی ت اخل ایجان رن 

 :م اصرار یا تصاویر ذهنی مکرر اس  ر  باعث اضطراب می شونا عالئم رایج عبارتن  ازوسواس فکری

 ترس از میکروب یا رلونگی •
 ابط  جنسیم مذهب یا رسیبافکار ممنوع  یا تابو  اخواست  شامل ر •
 افکار پرخاشگرا    سب  ب  نیگراد یا خون •
 ناشتو چینهایی متقارد یا نر  ظم رامل •

نر پاسو  ب  یک فکر وسوواسوی تمایل ب  ا جام   OCD رفتارهای تکراری هسوتن  ر  فرن مبتال ب   اجبارها 
 :ر ها را احساس می رن ا اجبارهای رایج عبارتن  از

 بیش از ح  نستها  تمین ررند و/یا شستو •
 سفارش ناند و چی ماد چینها ب  روشی خاص و نقیق •
بررسوی مکرر چینهام ما ن  بررسوی مکرر برای اینک  ببینی  ریا نر قفل اسو  یا اینک  فر خاموش  •

 اس 
 شمارش اجباری •

  هم  رناب یا عاناا اجباری  یستن ا هم  گاهی اوقاا چینها را نوبار  چک می رنن ا اما یک فرن مبتال
 :ب  الور رلی OCD ب 

 می توا و  افکوار یوا رفتوارهوای خون را رنترل رنو م حتی زموا ی رو  رد افکوار یوا رفتوارهوا بیش از حو   •
 .تشخیص نان  شون

 ساع  نر روز را صرف ایو افکار یا رفتارها می رن  1ح اقل  •



 

 

هنگام ا جام رفتارها یا تشوریفاا لذا  می برنم اما ممکو اسو  برای م ا روتاهی از اضوطراب   •
 . اشی از افکار خالص شون

 ب  نلیل ایو افکار یا رفتارهام مشکالا قابل توجهی را نر ز  گی روزمر  خون تجرب  می رنن  •

ررتی حرراا  اگها یم روتا  و  ین نارای اختالل تیک هسوتن ا تیک های ح OCD برخی از افران مبتال ب 
تکراری هسوتن م ما ن  پلک زند چشوم و سوایر حرراا چشومم گریم صوورام شوا   بای ا  اختو و تکاد  

های صوتی رایج شامل ص اهای تکراری پاک ررند گلوم بو ررند یا خرخر ررند  ناند سور یا شا  ا تیک
 .اس 

ممکو  OCD یابن  یا ب تر شوو  ا افران مبتال ب   عالئم ممکو اسو  بیاین  و برو  م ب  مرور زماد راهش
اسو  سو ی رنن  با اجتناب از موق ی  هایی ر  باعث ایجان وسوواس نر ر ها می شوون ب  خون رمک  
رنن م یا ممکو اسوو  برای ررام ررند خون از الکل یا موان مخ ر اسووتفان  رنن ا اگرچ  ارزر بنرگسوواید  

ر  ا جام می نهن  منطقی  یسو م برخی از بنرگسواید و   تشوخیص می نهن  ر  راری OCD مبتال ب 
 بیشتر رونراد ممکو اس  متوج   باشن  ر  رفتار ر ها غیرعانی اس ا وال یو یا م لماد م موًی عالئم

OCD  را نر رونراد تشخیص می نهن. 

 OCD هسووتی م نر مورن عالئم خون با پنشووک خون صوویب  رنی ا اگر  OCD اگر فکر می رنی  مبتال ب 
 .نرماد  شونم می توا   نر تمام جنب  های ز  گی نخال  رن 

 عوامل خطر

OCD   یک اختالل شوای  اسو  ر  بنرگسوایدم  وجوا اد و رونراد را نر سوراسور جهاد تی  تاریر قرار می
سوالگی تشوخیص نان  می شوو  م م موًی نر پسورها سوو شروز رد زونتر   19نه ا بیشوتر افران نر ح ون 

 .سالگی اتفاق می افت  35اس م اما شروز ب   از    از نختراد

 : اشناخت  اس م اما عوامل خطر عبارتن  از OCD علل

 ژ تیک

مطال اا نوقلوها و خا وان  ها  شوواد نان  اسوو  ر  افرانی ر  نارای اقوام نرج  یک نما ن  وال یوم 
هستن ا اگر   OCD ای ابتال ب نار  م نر م رض خطر بیشوتری بر  OCD خواهر و برانر یا فرز  ( هسوتن  ر 

مبتال شو   باشون م خطر بیشوتر اسو ا تیقیقاا نر  OCD بسوتگاد نرج  اول نر رونری یا  وجوا ی ب 
 انام  نارن و ممکو اس  ب  بهبون تشخیص و نرماد OCD حال ا جام برای رشف ارتباط بیو ژ تیک و

OCD  رمک رن. 

 ساختار و عملکرن مغن



 

 

وا هایی را نر قشور پیشوا ی و سواختارهای زیر قشوری مغن نر بیماراد مبتال  مطال اا تصوویربرناری تفا
و  اهنجاری ها نر مناالق خاصوی  OCD  شواد نان  اسو ا ب   ظر می رسو  ارتباالی بیو عالئم OCD ب 

از مغن وجون نارنم اما ایو ارتباط واضوووی  یسووو ا تیقیقاا هنوز نر حال ا جام اسووو ا نرک علل ب  
 .رمک می رن  OCD اص و شخصی برای نرمادت ییو نرماد های خ

 مییط

نر برخی از مطال اا ارتباالی بیو ترومای نوراد رونری و عالئم وسووواس جبری گنارش شوو   اسوو ا  
 .برای نرک بهتر ایو رابط  ب  تیقیقاا بیشتری  یاز اس 

 -ایجان رنن  را   OCD یا OCD نر برخی موارنم رونراد ممکو اس  ب  ن بال عفو   استرپتوروری عالئم
 . امی   می شون (PANDAS) ایو اختالیا عصبی خون ایمنی مرتبط با عفو   های استرپتورکی

 های نرما یها و روشنرماد

OCD  م موًی بوا ناروم رواد نرموا ی یوا ترریبی از ایو نو نرمواد می شوووونا اگرچو  ارزر بیمواراد مبتال بو 
OCD اد همچناد عالئم را تجرب  می رنن ب  نرماد پاس  می نهن م برخی از بیمار. 

نارای سوووایر اختالیا روا ی ما ن  اضوووطرابم افسووورنگی و اختالل   OCD گاهی اوقاا افران مبتال ب 
ب شووکلی ب د هسووتن م اختاللی ر  نر رد فرنی ب  اشووتبا  تصووور می رن  ر  بخشووی از ب د ر ها غیر  

 .  ایو اختالیا نیگر مهم اس البی ی اس ا هنگام تصمیم گیری نر مورن نرمادم توج  ب

 نارو

 های ا تخابی بازجذب سوووروتو یوم ر  شوووامل مهاررنن  (SRIs) های بازجذب سوووروتو یومهاررنن  
(SSRIs) هستن م برای رمک ب  راهش عالئم OCD شو  استفان  می. 

SRI ها اغلب نر نرماد OCD  8ممکو اسو  ب  نوزهای روزا   بایتری  سوب  ب  افسورنگی  یاز نار   و 
 .هفت  الول بکش  تا شروز ب  رار رن م اما برخی از بیماراد بهبون سری  تری را تجرب  می رنن   12تا 

اگر عالئم با ایو  وز ناروها بهبون  یاب م تیقیقاا  شواد می نه  ر  برخی از بیماراد ممکو اسو  ب  
می نه  ر  یک ناروی ضو   خوبی ب  ناروهای ضو  رواد پریشوی پاسو  نهن ا اگرچ  تیقیقاا  شواد  

و هم اختالل تیک نار   رمک   OCD رواد پریشووی ممکو اسوو  ب  م یری  عالئم برای افرانی ر  هم
 .متفاوا اس  OCD رن م تیقیقاا نر مورن ارربخشی ناروهای ض  رواد پریشی برای نرماد

 :اگر نارویی برای شما تجوین ش   اس م مطمئو شوی  ر 



 

 

صوویب  رنی  تا مطمئو شوووی  ر  خطراا و منایای ناروهایی ر    با پنشووک یا ناروسوواز خون •
 .مصرف می رنی  را نرک می رنی 

ب ود مشوورا با پنشوک خونم مصورف نارو را قط   کنی ا قط   اگها ی یک نارو ممکو اسو   •
شوونا سوایر ارراا  اخوشواین  یا بالقو  خطر اک  OCD منجر ب  "بازگشو " یا ب تر شو د عالئم

 .اس ترک  ین ممکو 
هر گو    گرا ی نر مورن عوارض جا بی را فورًا ب  پنشک خون گنارش نهی ا ممکو اس   یاز ب   •

 .تغییر نر نوز یا ناروی نیگری ناشت  باشی 
سوووازمواد غوذا و  MedWatch عوارض جوا بی جو ی را بو  بر وامو  گنارش رویو انهوای  وامطلوب •

گنارش    1088-332-800-1ب  صووورا ر الیو یا تلفنی ب  شوومار    (FDA) ناروی ایایا متی  
 .نهی ا شما یا پنشکتاد ممکو اس  گنارشی را ارسال رنی 

تیقیقاا بیشوتری برای  شواد ناند منایای اسوتفان  شو   اسو م اما  OCD ناروهای نیگری برای نرماد
  ایو گنینو  هوا مورن  یواز اسووو ا برای االالعواا اولیو  نر مورن ایو ناروهوام می توا یو  بو  صوووفیو  وب

مراج و  رنیو ا برای االالعواا بو  روز نر مورن ناروهوام عوارض جوا بی و  NIMH ناروهوای سوووالمو  رواد
 .مراج   رنی  FDA هش ارهام ب  وب سای 

 رواد نرما ی

باشو ا تیقیقاا  شواد   OCD رواد نرما ی می توا   یک نرماد مورر برای بنرگسواید و رونراد مبتال ب 
های و سووایر نرماد (CBT) نرما یم از جمل  رفتار نرما ی شووناختیخاصووی از رواد  نه  ر  ا وازمی

توا   ب  ا  از  نارو برای بسوویاری از افران مررر باشوو ا تیقیقاا  مرتبط نمزاًل رموزش تغییر عانا( می
 گذرا  د زماد - (EX/RP) ب   ام پیشگیری از مواجه  و پاس  CBT نه  ر   وعی ازهمچنیو  شاد می

شوون اما سو ا از ا جام اجبار م مول نر موق یتی ر  باعث اجبار نمزاًل نسو  زند ب  اشویاک رزیف( می
م حتی نر OCD شوونا نر راهش رفتارهای اجباری نرها( جلوگیری می اشوی از رد نما ن  شوسوتو نسو 

 .نهن م مورر اس پاس   می SRI افرانی ر  ب  خوبی ب  ناروهای

روا یم نرماد م موًی شووخصووی اسوو  و ممکو اسوو  با نارو یا رواد نرما ی یا با ما ن  ارزر اختالیا 
ب  الور مورر  SSRI یا SRI ترریبی از هر نو شووروز شووونا برای بسوویاری از بیمارادم زما ی ر  ناروهای

نرماد ا تخابی اسووو  یا برعکا برای افرانی ر  نرماد را با  EX/RPرا نرماد  می رنن م   OCD عالئم
 .رما ی شروز می رنن رواد ن

 های نرما یسایر گنین 

را ب  عنواد یک ناروی رمکی نر  (TMS) تیریک مغنواالیسوووی ترا ا ررا یوال  FDAم  2018نر سوووال  
 .نر بنرگساید تایی  ررن OCD نرماد

https://www-nimh-nih-gov.translate.goog/health/topics/mental-health-medications?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=sc
https://www-nimh-nih-gov.translate.goog/health/topics/mental-health-medications?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=sc
https://www-nimh-nih-gov.translate.goog/health/topics/mental-health-medications?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fa&_x_tr_hl=fa&_x_tr_pto=sc


 

 

NIMH  از تیقیقاا نر مورن سووایر رویکرنهای نرما ی ج ی  برای افرانی ر OCD  ر ها ب  نرماد های
 می نه م حمای  می رن ا ایو رویکرنهای ج ی  شوامل نرماد های ترریبی و اضوافی م مول پاسو  

 .نافنایش( و همچنیو تکنیک های ج ی  ما ن  تیریک عمیق مغن می شون


