گ
ت
تفاو� در بیماری پارکینسون نکات
افرسد�  ،اضطراب ،ب�
اسایس برای بیمار
عالیم خلقی چه طور تشخیص داده می شود؟

تغی�ات خلقی  ،خواب یا اشتهای خود مطلع کنید که
بالفاصله پزشک خود را از ی
ش
تشخیص درست برای شما گذاشته شود و درمان �وع شود .پزشک شما ممکن است
بخواهد بداند که:
ش
•چه وقت عالیم شما �وع شده است؟
•چه اندازه عالیم شما آزار دهنده است؟
•چه عالیم همراهی وجود دارد؟
•انبساط عالئم با زمان مرصف داروها
اق� دارد ،آنها ی ز
تغی�ی که در
ن� ممکن است با گزارش هرگونه ی
اگر بیمار همرس یا مر ب
خلق  ،رفتار یا خواب بیمار متوجه می شوند کمک کنند.

چرا عالیم خلقی اتفاق می افتد؟

تغی� تا� در نواحی مغزی که خلق را ت
کن�ل می کنند می
بیماری پارکینسون باعث ی
شود.
ئ
ین
ین
رسوتون� و
دوپام�،
شیمیا� مثل
این بیماری باعث کاهش پیام رسان های
ز
ین
نورآدر ی ن
تغی� می کنند .پاسخ بیمار
نال� می شود که
همچن� در اختالالت خلقی ین� ی
به عالئم و ش�ایط روحی و اجتماعی ی ز
ن� می تواند باعث این عالیم شود.

تغی�ات خلقی در بیماری پارکینسون چگونه درمان می
ی
شوند؟

ت
متفاو� برای درمان عالیم وجود دارد ،ازجمله:
روش های
گ
گ
•داروهای ضد افرسد� و ضد اضطراب می تواند افرسد� و اضطراب را درمان
کنند.
ت
ن
•داروهای دوپامی� که باعث بهبود عالیم حرک� می شدند می توانند باعث بهبود
گ
افرسد� و اضطراب شوند به خصوص ت
تغی�ات خلقی را همزمان با
وق� بیمار ی
مرصف داروها ذکر می کند.
گ
•روان ن
درما� می تواند به بهبود افرسد� و اضطراب کمک کند.
•فعالیت های برنامه ریزی شده ،ورزش و ش�کت در اجتماع می تواند برای درمان
� ت
تفاو� استفاده شود.
ب
ت
ت
•خواب بیش� و حمایت اجتماعی می تواند به کاهش اس�س کمک کند.

به طور خالصه:

گ
افرسد� ،اضطراب و � ت
تفاو� می توانند عالیم بیماری پارکینسون باشند و خییل
•
ب
شایع هستند.
ت
ت
ش
•این عالیم می توانند در مراحل اولیه و ح� قبل از عالیم حرک� �وع شوند یا
س� بیماری تظاهر کنند.
دیرتر در ی
•مهم است که پزشک خود را در جریان این عالیم بگذارید زیرا درمان اختصایص
برای این عالیم وجود دارد.
•داروها ،روان ن
درما� و حمایت اجتماعی ،روش های اصیل برای درمان عالیم هستند.

آیا بیماری پارکینسون روی خلق اثر می گذارد؟

بله ،بیماری پارکینسون می تواند باعث طیفی از عالیم یغ� ت
حرک� (عالیمی که با
حرکت در ارتباط نیستند) عالوه بر عالیم ت
حرک� شود .اختالالت خلقی خییل مهم و
ت
شایع هستند .این عالئم می توانند ت
بیش� از عالیم حرک� باعث اختالل در کیفیت
گ
زند� بیمار شدند.

شایع ترین اخالالت خلقی در بیماری پارکینسون چیست؟
تأث� قرار
شایع ترین اختالالت خلقی که ممکن است بیماران پارکینسون را تحت ی
گ
افرسد� ،اضطراب و � ت
تفاو� هستند.
دهد،
ب
گ
ت
ن
ش
پای�  ،ناراح� ،ناامیدی و گاهی با
•افرسد�� :ایط خلقی است که با روحیه ی
احساس تهی بودن و گناه همراه است.
ن
ن
عص� بودن  ،نگر نا� ،فشار و پریشا� است .بیمارا� که
•اضطراب :احساس ب
اضطراب دارند ،ممکن است ترس یا حمالت پانیک را تجربه کنند.
•� ت
تفاو�:از دست دادن عالقه ،ی ز
انگ�ه ،تحرک برای انجام کاری یا بودن با افراد
ب
دیگر است.

ت
وق� عالیم خلقی اتفاق می افتد؟
چه

ش�وع عالیم خلقی می تواند هر زمان اتفاق بیفتد برخی بیماران ممکن است
اختالالت خلقی را قبل از ش�وع عالیم ت
حرک� تجربه کنند .بقیه بیماران ممکن است
آن را سالها بعد از ابتال به بیماری پارکینسون تجربه کنند .برخی بیماران ممکن است
تغی�ات خلقی با مرصف داروها ت
به� شده است برای مثال ،اضطراب
اظهار کنند که ی
اغلب ت
وق� که سطح داروها ی ن
ش
خامو�» بیمار -اتفاق می
پای� است – «زمان های
افتد.

چگونه بیمار می تواند متوجه عالیم خلقی شود؟

گ
گ
افرسد� و اضطراب معموال ً با کاهش انرژی و خست� ،کاهش اشتها و اختالالت
تن
تنها� ی ز
وداش� هر
ن�می توانند اتفاق بیفتد
خواب همراه است .ویل این عالیم به ی
تنها� نمی تواند بیماری را مطرح کند .عالیم دیگر ممکن است
یک از این عالیم به ی
توسط افراد خانواده و دوستان مورد توجه قرار یگ�ند این عالئم شامل:
•افزایش ترس
•افزایش ب� قراری
•دوری از جمع
گ
•عدم ش�کت در وقایع خانواد� یا فعالیت ها
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