
داژندرفم هقیدص رتکد
ناوجون و کدوک یکشزپناور صصخت قوف



:فیرعتوهمدقم

بسانمانطیارشزااردرفدناوتیمهکدشابیمدردیبصعهنایاپکیرحتزایشاندنیاشوخانساسحاکی
.دشابامورتاییگراپ،یگدیشک،لولسکیرحت،یتفابیاھبیسآدناوتیمبسانمانطیارشنیا.دزاسهاگآ
:دنکیمناونعنینچاردردفیرعت،دردهعلاطمیللملانیبنمجنا

نآهبهیبشاییتفابهوقلاباییعقاویگدیدبیسآابطبترمدنیاشوخانیفطاعویسحهبرجتکی
هبتسانکمموتسادرفهبرصحنموینھذ،یدرفرھرددردهبرجتاماتساuniversalدردهبرجتهچرگا
.دشابهتفرگلکشدرفدوخیلبقتایبرجتهلیسو
.تسادردهبرجنمیکیزیفیرامیبودرفلایشوسوکیاسیاھروتکافلماعتزایشاندردنیحدرفراتفر
.تسامھملماعتنیاکردوهجوت،دردنارگنامردوناکشزپیارباذل

.درکسوکوفاھروتکافنیایوردیابرامیبجنرشھاکودردندشفرطربودوبھبیاربنوچ



نآ یاھ هدنریگ و درد یژولویزیف

 و )Free Never Ending( یبصع دازآ یاھ هنایاپ تروص هب و هدوبنکیپوکسورکام هتفای یصاصتخا درد یاھ هدنریگ
.دنشاب یمnociceptor مان هب
.دنوش یم میسقت هتسد ود هب اھ هدنریگ نیا

  )Somatic(کیتاموس
)Visceral(ییاشحا
دنتسھ هدنکارپ تسوپ حطس رد )Superficial nociceptors( یحطسکیتاموس یاھ هدنریگ
 یم هدید دنبمھ یاھ تفاب و لصافم ،اھایشاف ،تالضع رد )Deep nociceptors( یقمعکیتاموس یاھ هدنریگ

.دنوش
 هدنریگ یمک دادعت ناتشگنا کون رد الثم .تسا توافتم فلتخم طاقن ردکیتاموس یاھ هدنریگ یگدنکارپ نازیم
 .رتشیب هینرق رد و دراد دوجو



.تسا توافتم اھ نآ کیرحت مسیناکم ودنا هتفای راشتنا ندب یلخادءاشحا ردییاشحا یاھ هدنریگ
 دوش یم کیرحتعاستا رثا رد هدنریگ هدعم اینوکول دننام یلاخوت ءاشحا رد
.دوش یم کیرحت نداد راشف مسیناکم اب هدنریگرپوت ءاشحاردو
.دنھد یم خساپ دیامن دیدھت ای بیسآ داجیا تفاب رد هکیتاکیرحت هب درد یاھ هدنریگ
.دنوشیمن ثعاب ار اھ هدنریگ کیرحت دننک داجیا یتفاب بیسآ دنناوتن هکییاھ کرحم اذل

هیناث رد رتم٣٠-١٢٠اھروتپسر ریاس رد و تسا هیناث رد رتم٠/۵-٣٠ و رتدنکاھروتپسیسان رد تیادھ تعرس



اھروتپسیسانیاھکرحم
هبرضایراشفلثمیکیناکم-١
دنکیمداجیادردهدنریگکیرحتابهکامرگلثمیترارح-٢
.ییایمیش-٣
داومنیا.دوشیمدردیاھهدنریگکیرحتثعابلولسزاهدشحشرتییایمیشداوم،یلولسبیسآاب

-PGE1(نیدنلگاتسورپلماش E2-D2(،هدام،نیرتوکول،نینوتورس،نینکیدارب،نیماتسیھDتساناسکوبورتو.
وNsaidsلثم.دنشابرثومدردراھمرددنناوتیمدشابیمقوفییایمیشدرکلمعابطابتراردهکییاھوراد
.دندرگیمدردلرتنکثعابونیدنلگاتسورپدیلوتعنامزانژیسکاولکیسمیزنآراھمابهکنیرپسآ

یبتھجنییاکودیلقیرزتًالثم.دننکداجیادرددنناوتیمزینتفابرد)ییایلقاییدیسا(ییایمیشداوم
.دنکیمدردداجیاقیرزتابنامزمھیعضومیسح
.تساهسبآطسوتدیسادیلوتزینیتفابیاھهسبآرددردداجیایاھمسیناکمزایکی



دردناروآیبصعفایلا
 .دنتسھ C فایلا وA فایلا لماش درد نیکست ای درد یاھسلاپمیا لرتنک رد لیخد یبصع فایلا

)A )Large Fibers فایلا
.دنراد شقن درد لرتنک ای اھسلاپمیا لاقتنا رد نآ عون ود هک دنراد فلتخم عاونا

A Beta)فلا
.دنیآ یم رامش هب یبصع یاھربیف نیرت ینالوط و نیرتتشرد،نیرتمیخض،رادنیلیم
.دنشاب یم اراد ار یبصع یاھ مایپ لاقتنا نیرت عیرسنیلیم وهیونار یاھ هرگ نتشاد لیلد هب
.دنراد تلاخد درد نیکست رد و دنرادن یشقن درد لاقتنا رد

A delta)ب
.دنشاب یمAB عون زا رتمک اھ نآنیلیم اما دنتسھ رادنیلیم زین فایلا نیا
.دنراد یرتمک لاقتنا تعرس و رت هاتوک-هدوب رتکچوکAB هب تبسن
.دنشاب یماھروتپسیسان دصرد٢۵ هدنریگرب رد و هدوب ترارح و درد یاھ مایپ لقان فایلا نیا
 بط رد و هدشPrickly و یناھگان و Localized، Sharp ،یعضوم درد ثعابAD فایلا کیرحت

 .دراد دربراک ینزوس



دردناروآیبصعفایلا

C(Small Fibers) فایلا
هدوب یبصع یاھربیف نیرت هاتوک و نیرت کزان
.دنشاب یم لاقتنا تعرس نیرتمک یارادهیونار یاھ هرگ نادقف ونیلیم نتشادن لیلد هب
.)هیناث رد رتم۵/٠-٢(
.دشاب یماھروتپسیسان دصرد٧۵ هدنریگربرد فایلا نیا
 یشزوس و )dull( مھبم ،رادیاپ ،موادم ، عیسو حطس رد و یعضوم ریغ یاھدرد ثعابC فایلا کیرحت
)Burning( دوشیم. 



دردیاھسلاپمیالاقتناردعاخنشقنودردیدوعصریسم

Aفایلا DeltaوCیتشپهشیرقیرطزا)Dorsal Root(وهدشعاخنیرتسکاخهدامیفلخخاشدراو
.دنکیمریسمیطلباقمتمسهبیدعبنورونابسپانیسزاسپوهتفایهمتاخاجنآ

یبصعیاھمایپ)Modulation(لیدعتلحمتقیقحردواھرتیمسنارتورونوورادرثالحمسپانیس
.تسا

هبیبصعیاھمایپلاقتناراھمثعابسپانیسردیراھمیاھرتیمسنارتورونندرکدازآایاھردخم
.دنوشیمرتالابزکارم



:Gate Control یروئت
substantiaمانهبیاهدامعاخنیفلخخاشرد gelatinosaدراددوجو.
Aفایلاکیرحتاب Delta،دراودردیاھمایپS.Gیورکیرحترثالامعاابودوشیمعاخنرد
.دسریمزغمهبوهدشرتالابزکارمهبیبصعیاھمایپلاقتناونآندشزابثعابهچیرد
.دوشیمزابرتشیبهچیرد،دشابرتدایزکاندردتاکیرحتتدشهچرھ
.دباییملیھسترتالابزکارمهبدردلاقتناCفایلاکیرحتابرگیدترابعهب
یمنآندشهتسبثعاباھهچیردیوریراھمرثالامعاابهکدنراددوجویلماوعسکعرب

.دوش



Aفایلا DeltaریسمقیرطزاSpino Thalanic Tractسومالاتدراو
و
SpinoریسمقیرطزاCفایلا Reticularزادعب،هدرکدوعصکبشمنامتخاستمسهب

.دوریمسومالاتتمسهبسپانیس

AوCیاھفایلادوروزادعب Deltaودنوریمزغمیسحرشقتمسهب،سومالاتهب
.دوشیمصخشمدردءاشنموتدشودوشیمکرددرداجنآرد

ساوحویجیگ(درفیتخانشتیعضو،بارطضا،یتفاببیسآنازیم،کیرحتتدشهبدردکردنازیم
.درادیگتسب)...ویترپ



درد یلوزن ریس
دوخ زا درد یاھ مایپ تفایرد لباقم رد زغم و هدش یھتنم زغم یسح رشق هب درد ناروآ فایلا ریسم
 و درد شھاک و هچیرد ندش هتسب ثعاب یلوزنیراھم یاھ متسیس قیرط زا و هداد ناشن شنکاو
.دوش یم یطیحم یاھ شنکاو
:یطیحم یاھ شنکاو
 تالضع یتفس-اھ کمدرم ندش داشگ-نوخ راشف و بلق نابرض شیازفا :کیتاپمس کیرحت )فلا
قیرعت و هنپ یکات-یتلکسا

-بلق نابرض شھاک-یرایشوھ شھاک-یلاح یب و فعض-غارفتسا-عوھت :کیتاپمساراپ کیرحت )ب
نوخ راشف شھاک
یراتفر یاھ شنکاو )ج
 یمهچیرد نتسب قیرط زا درد یاھسلاپمیا راھم هب رجنمنیفوردنا-نیلافکنا-کیژرنوتورس فایلا

.دوش





درد عاونا یدنب میسقت
دراد دوجو یدنب هقبط یارب شور نیدنچ

درد تدم لوط و دردیژولویتا ،درد تیفیک : ساسارب یدنب هقبط

1. Nociceptive Pain ( Visceral, Somatic)

2. Neuropathic Pain

3. Pain Exacerbated by sympathetic activity  (Complex Regional Pain Syndrom)



)ییاشحا(لارسیو درد
هدعم و مکش ،هنیس هسفق ،نگل لثم .تساییاشحا یاھ تفاب رد درد یاھ هدنریگ کیرحت زا یشان

.دشاب دیدش رایسب دناوت یم یھاگ اما دنتسین دیدشً الومعم,دوش یمهزیناکول یتخس هب,مھبم تیفیک
.تسا بلق نابرض دادعت شیازفا و نوخ راشف شیازفا,قیرعت ای غارفتسا,عوھت اب هارمھ دشاب داح رگا

 دوش یم ساسحا دشک یم ریت هک یلحم رد یھاگ یتح ای دشکب ریت هعیاض زا رترود یحاون هب دناوت یم
.دشاب هتشادن یدرد تسا نکمم وضع دوخ و

 ضابقنا زا یشان هک )کیمتیر تروص هب درد تدش شھاک و شیازفا(دشاب هتشاد دناوت یمیپمارک تیفیک
.تسا فاص تالضع

 زا یا هنومن مگارفاید درد-هدعم درد-ریذپ کیرحت هدور موردنس-تیسیدناپآ-یوارفص گنس یاھدرد
 .دنتسھلارسیو یاھدرد



کیتاموسدرد
.دندرگیمکیرحتیقمعتفابرددردیاھهدنریگایدردیتسوپیاھهدنریگهکدوشیمداجیایماگنھ
.یلخادیاھمادناردهنودنرادرارقندبیاھتفابرددردیاھهدنریگ
.دوشیمسحصخشملحمابیلودنیاشوخانومھبمساسحاتروصهب

:دنوشیمیدنبمیسقتیقمعویحطستروصودهب
زیتدردکیابدرفکیرددردسحودوشیمساسحادرفطاخمویتسوپءاشغردکیتاموسیحطسدرد
.تساهارمھ
.دوشیمساسحااھهچیھامواھناوخنسا-اھنودناتردکیتاموسقیمعدرد

ناوختساایتسوپربهکاھناطرسزایعون-دنبمھتفابیاھیرامیب-ناوختسایگتسکش-نودناتیگراپ
.دنتسھکیتاموسیاھدردزاییاھهنومنزورتآردلصفمدردوتسوپردغیتنتفرورف-دنراذگیمرثا



کیتاپورون درد
.تسادرفیبصعمتسیسدرکلمعردبیسآولالتخازایشانکیتاپوروناییبصعیاھدرد
.دوشیمدردلانگیسلثمفلتخمیاھلانگیستفایردردلالتخاراچددرفتلاحنیارد
اییزکرمباصعامتسیسیگدیدبیسآرثاردهکتسادمآراکانلانگیسهدننکتفایردمتسیسیاراددرفعقاورد
.تسایطیحم

زغم هتکس ،سا ما :یزکرم

پراکلنوت موردنس ،تباید ،هدابنلیگ :یطیحم

.تسا ندش روم روم و یسح یب ،امرس ساسحا ،شزوس تروص هب مئالع

 دراد تسوپ رد درد ساسحا دریگ یم رارق داب ضرعم رد یتقو ای دنک یم رد ساسحا مرن سابل اب دروخرب رد هک یدرف
.تساکیتاپورون درد یاراد

 ویتاپورون لثم دنوش یم لماش ار رشب یاھدرد نیرت کاندرد و دنریگ یم رارق نمزم یاھدرد هورگ رد الومعم اھدرد نیا
لانیمج یرتیژلارون ای و اھ یتباید



یزژلآرپیاھ
درد هب تبسن تیساسح شیازفا
.دنک ادیپ دیدش یریذپ کیرحت تسا نکمم یبصع ریسم

:للع
.دوشیمهتفگهیلوایژرلآرپیاھهکدردیاھهدنریگدحزاشیبتیساسح-١
تسوپدیدشتیساسحلثمدتفایمقافتایطیحمندشاساسحابطابتراردویتفاببیسآهیحانرد
هدزباتفآ

یمداجیایزکرمیبصعمتسیسردتاعالطاهدنریگشزادرپودردیسحیاھمایپلاقتنالیھسترثارد-٢
سومالاتوعاخنتاعیاضلثمبیسآناکمردهنتسایزکرمندشساسحابطابتراردعقاورد.دوش



اینیدولآ
رضم ریغ و کاندرد ریغ یاھ کرحم زا یشان کاندرد هبرجت

.تسین کاندرد لومعم طیارش رد هک یلصفم تکرح ای کبس سمل لثم

. میراد ار درد یاھ هدنریگ کیرحت مدع عقاو رد

.دتفیب قافتا یزکرم ای یطیحم یاھ مسیناکم تلع هب دناوت یم

)Complex Regional Pain Syndrom(    هدیچیپ یا هقطنم درد موردنس
 و عون اب یبسانت درد زورب تدش و نامز رظن زاً الماک هک ندب زا یا هیحان موادم درد اب هک تسایموردنس
 .درادن امورت ای هعیاض تدش
.دتفا یم قافتا یلغش ای یحارجیامورت لابند هب رتشیب و هتفرگن رارق یصاخ یھد بصع هدودحم رد

.دنک یم ریگ رد ار اپ و تسدً الومعم-موادم تسا یدرد
.دوش یم هدید یتسوپ تارییغت ایفعض،یتفس ،تسوپ گنر رییغت-مروت دننام موادم یاھ هناشن و تارییغت
 هیبش تسا ) Over Reaction( ندب دح زا شیب و یعیبط ریغ شنکاو دسر یم رظن هب ،تسین صخشم تلع
یژرلآ هب





CRPS



دردنامزتدمساساربیدنبمیسقت
:داحدرد
.دنکیمادیپدوبھبلماکروطهبودتفایمقافتادرفنمیاھدوزیپاردهکدرادیدردهبهراشاًامومع

:Recurentدرد
دوجویلکشماھدوزیپانیبوتساهارمھلماکیرواکیرابهکدردهتسویپانوهاتوکیاھهرودزاییاھدوزیپا
.درادن
Recurrentًالثم Abdominal Painتحتارکدوکتیلاعفهکدیدشمکشدرددوزیپاهسزارتشیبایهسلماش
.دھدیمرارقریثات

:)Chronic(نمزمدرد
.دشابهدیشکلوطیاهنیمزیژولوتاپدوبھبیاربراظتنادرومنامززارتشیبهکدرادهراشایدردهب
.درادیھارمھیکیزیفیاھتیلاعفودرکلمعتیدودحم،سرپدقلخابًالومعمنمزمدرد
.دننکیمافیاشقننمزمدردردمومعروطبPhysicalیاھروتکافمھویفطاعیاھروتکافمھ



دردهرابوددیدشتایوموادتوتدشردمھوعورشردمھدناوتیملاکیژولوکیاسیاھروتکافDSM-5رد
.دوشیمدرکلمعلالتخاوهجوتلباقسرتسیدهبرجنمهکدشابهتشادیمھمشقن

Somaticصیخشتعقاوردهک Symptom Disorderدریگیمار)بلاغدرد(دردتیحجرااب،
Somaticثحبمردهک Symptom Related Disorderتساهدشتبحصلیصفتهبنآدرومرد.

،درادیھارمھیدایزیفنمیاھدمایپابناکدوکردنمزمدرد
.یگدنزتیفیکشھاکوبارطضا،نشرپدلامتحاشیازفا،یکیزیفیناوتانلثم



یژولویمدیپا

.دنتسھارذگًالومعمهکدننکیمرکذاردردویمسجتیاکشناناوجونوناکدوکدصرد۴۴ات٢۵
.دننکیمهبرجتارهامهسزاشیبتدملوطابدرددصرد٢۵

ویکیزیف-یلیصحتدرکلمعلالتخالثمدراذگیمیھجوتلباقتارثاناکدوکدصرد١١-٣٨یاربنمزمدرد
یساسحا
.دنتسھعیاشاھمادنادردودردرسیگلاس١١-١٣نینسرد

Chest،دردرستروصهبرتشیباھتیاکشرتگرزبناناوجونرد Painتسامکشدردو.

،دننکیمشرازگارهدننکدوعدردرسلاس١٠زارتکچوکناکدوکدصرد١٠-٢٠

.رتخدناناوجونردصوصخهبدنکیمادیپشیازفانرگیمنازیمغولبزادعبنینسرداما



هکدوشیمشرازگناناوجونوهسردمنینسناکدوکدصرد١٠-٢۵ردهدننکدوعتروصهب:مکشدرد
.دشابیملافطابطیاھکینیلکهبناکدوک٪٢-۴هعجارمتلع

،تسایواسمیکوکهیلوایاھلاسردکیتاموسمئالعزوربینستبسن
.تسارتشیبنارتخدردیناوجونویکدوکینایاپیاھلاسرداما

.تسارتشیبیھجوتلباقتروصهبدردشرازگدنرادیاهنیمزیمسجتالکشمهکیناکدوکرد

تایاکش(.تساهدششرازگدردزدیاهبالتبمناکدوک٪۶٠ودناهتشادرسنکهکیکدوکنارامیب ٪٢۵رد
)کیتاموس



developmentalیاھروتکاف
:دراددوجوییاھتشادربءوسواھسرتدردنامرددرومرد
،اھورادهبدایتعازاسرت
یدیماانومیلستسحداجیا
Respiratoryلثماھورادهلیسوهبهدراویاھبیسآ depression

رامیبکدوکگرمنتخادناتعرسهب
درددضیاھورادزاهداوناخءاضعاهدافتساءوس

تارییغتابًالومعماردوخدردودنتسھلکشمراچدیوغلرظنزاناشدردهبرجتیگدیچیپنایبیاربناکدوک
Socialوتیلاعفحطسوندروخوباوخیوگلا withdrawalدنھدیمناشن.
.دنتسھدوخنیبقارمیشخبنانیمطالابندهبودننکهزیناکولاردوخدردهکدننکیمشالتهھام١٨ناکدوک
.دننکهدافتسادھدیمناشناردردروضحهکیصاصتخاتاملکزادنناوتیملاسودیالابناکدوک



درد اب طبترم یتخانش یاھ هیرظن
Pre Operational Phase  )۶-یگلاس٢(

 یفالخ لمع یارب تسا یا هیبنت درد دننکیم رکف و دنریگ یم هابتشا ار درد تلع ناکدوک هلحرم نیا رد
.دنا هدش بکترم دننک یم لایخ ایدنا هدش بکترم هک
.دنھد یم ماجنا ناشدرد دروم رد ییارسناتساد و دننکیفابلایخ درد دروم رد دنراد لیامت
و درادن ار هتسویپ یاھ تیمک یریگ هزادنا ییاناوت کدوک نوچ تسا تخس هلحرم نیا رد درد یبایزرا
.دننک باختنا ار سایقم ینایاپ یاھتنا دراد لیامت
 .تسا تخس اھ نآ یارب زین یا هدرک هبرجت ای هدوب روصت لباق هک یدرد نیرتدب نکب روصت هلمج کرد
.درادن ار تالامتحا نتفرگ رظن رد و کرد ییاناوت نوچ
 ای سرت زا ار دردالثم،دنھدب قارتفا مھ زا ار درد یناجیھ و یکیزیف یاھ هبنج دنتسین رداق یفرط زا
 .دنک کیکفت بارطضا

 صوصخ هب و طیحم هب و دننک هدافتسا دنناوتیمن دوخ هب هتسباوcoping یاھ یژتارتسا نینچمھ
 .دنراد اھ نآ تیامح هب زاین و دننک یم هیکت نیدلاو



Concrete Operational Phase
دننکیمادیپاریدنبهجردکردییاناوتویریگهزادناییاناوتجیردتهبناکدوکیگلاس٨-٧نسزا
)ندرکهفاضاایندرکمک(
،دننککرداردردابطبترمیناجیھویفطاعیاھهفلومناکدوکهکنیازالبق
.دنروآیمتسدهبیکیزیفرظنزااردردتیفیکیدنبهجردییاناوت
هیبنتابیواسماردردتسانکممزونھامادننکیمادیپدردزایرتھبکردیقطنمرکفتییاناوتشیازفااب
.دننادب
.دوشیمرتشیبهرودنیارددردندرکهزیناکولییاناوت
اینشکارتسیدزاهدافتسالثمدوشیمرتشیبهلحرمنیاردcopingیاھیژتارتسازاهدافتساییاناوت

guided imagery

نکممدوشاھنآتیدودحمثعابودراذگبرثانتفرهسردموکدوکیکیزیفیاھتیلاعفیورربهکیدرداما
،دراذگبسوکعمرثاتسا

طوبرمطلستیاھتراھمندروآتسدهبودوخربطلستییاناوتهبهلحرمنیاردکدوکسفنهبدامتعانوچ
.دشابیم



Formal Operational Phase

یگلاس١۴-١١
یاھهبنجزادنناوتیمودوریمAbstractویعازتنارکفتتمسهبرکفت)یناوجونیادتبا(هلحرمنیارد

.دننکادیپیھاگآدردکیژولوکیاس
.دنککرداریفطاعویساسحایاھهبنجدناوتیم
.دنکهدافتسادردشھاکیاربیراتفرتالخادمزادناوتیم
رددناوتیماھینارگنوهغدغدنیمھاماتساهدنیآیاھدادیورزکرمتیاربناوجونرتشیبییاناوتهچرگا
.دوشهوقلابیناوتانثعابدرددوعدروم



 امش هجوت زا رکشت اب


