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مبتالیان به اختالل وسواس 
از  غالبا  )اودی سی(  فکری 
عدم اطمینان یا وجود افکار 
اضطرابی رنج می برند. این 
و  حمایت  نیازمند  است  ممکن  موضوع 
یا  همسر  جانب  از  مکرر  اطمینان بخشی 
خانواده فرد مبتال باشد اما این رویه گاهی 
طاقت فرسا می شود. زندگی با فردی که دارای 
مشکالت روانی است، می تواند باعث ایجاد 
و  بشود  بیمار  فرد  همسر  در  ناتوانی  حس 
در نتیجه اعتماد به نفس او را کاهش بدهد. 

آیا طالق می تواند راه حل باشد؟
صرفا این موضوع که فردی از بیماری روانی 
یا اختالل وسواس فکری رنج می برد، دلیل بر 
این نمی شود که او در برقراری روابط سالم 
خانوادگی توانایی الزم را ندارد بنابراین به 
خاطر وجود بیماری وسواس فکری طالق 

گرفتن مشکلی را حل نمی کند.

اختالل وسواس فکری چه تاثیری 
بر روابط خانوادگی می گذارد؟

شدت بیماری وسواس فکری به طور قابل ذکر 
از یک فرد تا فرد دیگر متفاوت است. برخی 
وسواس  اختالل  بتوانند  است  ممکن  افراد 
فکری یا اودی سی خود را از خانواده خود 

پنهان کنند. 
با این حال، در صورت درمان نشدن، 

این اختالل ممکن است تأثیر منفی 
زیادی بر روابط اجتماعی فرد 
بیمار بگذارد، به طوری که منجر 
به اختالف خانوادگی و زناشویی 

یا نارضایتی مکرر و حتی جدایی 
یا طالق شود.

با وجود اختالل وسواس فکری 
روابط چگونه خواهد بود؟

افرادی که از اختالل وسواس فکری رابطه محور 
رنج می برند غالبا به دلیل شک و سوءظن در 
مورد احساسات همسر نسبت به خودشان دچار 
نگرانی می شوند، )به طور مثال: همسرم در 
مورد من چه احساسی دارد؟( و احساسات 

ناخوشایندی را تجربه می کنند. 

انواع اختالل وسواس فکری
 بررسی کردن و کنترل 

 آلودگی ذهنی
 ایجاد تقارن بین اشیاء و مرتب کردن وسایل

 هجوم افکار مخرب و ناگهانی
 احتکار

از انواع دیگر اختالل وسواس فکری می توان به 
ترس از آلودگی، بررسی های مکرر برای حصول 
اطمینان از انجام کامل کارها، ترس از آسیب 
رساندن به دیگران، برقراری نظم و ترتیب بین 
اشیاء به روش های خاص و افکار پرخاشگرایانه، 
خشونت  آمیز یا جنسی نام برد. همچنین شرایط 
خاصی در اختالل وسواس فکری وجود دارد، 
مانند اختالل احتکار، اختالل کندن و خراش 

دادن پوست بدن و کشیدن مو.

اودی سی در کودکان
اگرچه بسیاری از مردم تصور می کنند اختالل 
وسواس فکری فقط بزرگساالن را درگیر می کند، 
درصد مشابهی از کودکان نیز به این نوع اختالل 
مبتال هستند. در حالی که شباهت های زیادی بین 
اختالل وسواس فکری بزرگساالن و کودکان دیده 

می شود، تفاوت های مهمی در رابطه با درمان 
این دو گروه  بین  ماهیت عالئم  و خصوصا 

وجود دارد.
غالبا تصور می شود اختالل وسواس فکری ترکیبی 
از استرس، عوامل ژنتیکی و عدم تعادل مواد 
شیمیایی در مغز است اما شواهد زیادی وجود 
دارد که نشان می دهد شکل خاصی از اودی سی در 
دوران کودکی بروز می کند که امکان دارد از نوعی 
اختالل خودایمنی به نام اختالالت خودایمنی 
عفونت های  با  مرتبط  عصبی-روان پزشکی 

استرپتوکوکی )پانداس( ناشی شود.
کودکان مبتال به بیماری پانداس پس از عفونت 
استرپتوکوک )مانند استرپتوکوک گلو( یا تب 

دچار  ناگهانی  طور  به  مخملک 
یا  فکری  وسواس  اختالالت 
تیک می شوند )یا در صورتی که 
از قبل به وسواس فکری مبتال 
آنها  در  اختالل  عالئم  باشند، 
بیشتر می شود(. مطالعات انجام شده 
در انستیتوی ملی بهداشت روان نشان داده 
عفونت استرپتوکوکی می تواند آنتی بادی های 
»ضد مغزی« تولید کند که عالئم پانداس را در 

کودکان 3 ساله تا سن بلوغ ایجاد می کند.

درمان اودی سی
انتخاب یک دوره درمانی برای اختالل وسواس 
فکری به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
 درمانی که درگذشته روی بیمار انجام 

شده است.
 نگرش بیمار نسبت به دارو

از  پیشگیری  در  بیمار  انگیزه   
پاسخ به محرک ها )ای آرپی( و درمان 

رفتارشناختی یا )سی بی تی(
 شدت عالئم بیماری

 وجود اختالالت دیگر مانند افسردگی
به طور کلی، بیشتر انواع اختالل وسواس فکری 
با ترکیبی از درمان رفتار شناختی، پیشگیری 
از پاسخ و دارو بهبود می یابند. یکی از انواع 
به  باشد و  احتکار  اختالل ممکن است  نادر 
نظر نمی رسد که دارو روی این اختالل تاثیر 
مثبتی داشته باشد اما از شواهد پیداست که به 
روان درمانی پاسخ می دهد. بیمار باید برای حصول 
بهترین نتیجه با روان شناس یا پزشک خود در 
مورد روش های درمانی ای آرپی، بی تی سی و 

دارودرمانی مشاوره کند.

انواع زیرساخت های اختالل 
وسواس فکری

اگرچه به نظر می رسد انواع خاصی از عالئم 
نسبتا پایدار هستند، ممکن است فرد بیمار در 
ماهیت و ثبات عالئم بیماری خود تغییراتی را 

احساس کند. بیشتر عالئم بیمار با زیرمجموعه 
عالئم خاصی مطابقت خواهد داشت اما ممکن 
است به طور همزمان، بیمار عالئم سایر انواع 

بیماری را نیز تجربه کند.

وسواس نسبت به آلودگی و 
شستشوی زیاد 

این زیرمجموعه  تاثیر  بیمار تحت  اگر فرد 
از عالئم قرار داشته باشد، معموال با تمرکز 
روی آلودگی، بیش از اندازه احساس ناراحتی 
از  بیش  فردی  چنین  است  ممکن  می کند. 
حد دست و صورت و سایر لوازم را بشوید 
یا تمیز کند تا احساس پریشانی و ناراحتی 

را کاهش بدهد.
به عنوان مثال، زمانی که فرد بیمار دستگیره 
در را لمس می کند، احساس می کند دستانش 
کثیف یا آلوده شده اند یا اینکه می ترسد مبادا 
سایرین را هم آلوده کند. برای خالص شدن 
از شر این احساسات، ممکن است چند بار 
دست های خود را بشوید یا مرتب آنها را 

کند. ضدعفونی 

وسواس آسیب رسان که باعث 
بازنگری های اجباری و مکرر 

می شود )وسواس فکری مغزی(
اگر بیمار وسواسی در این زیرمجموعه قرار 
در  منفی  و  مضر  افکار  غالبا  باشد،  داشته 
رابطه با آسیب احتمالی به خود یا دیگران 
را در سر می پروراند. فرد برای برطرف کردن 
ناراحتی خود، راهکار بررسی و چک کردن 

را به کار می برد.
به عنوان مثال، ممکن است شخص بیمار تصور 
کند احتمال دارد منزل او دچار آتش سوزی 
خود  خانه  اطراف  در  بارها  بنابراین  شود، 
شود  مطمئن  تا  می کند  بررسی  و  چک  را 
خطر آتش سوزی وجود ندارد یا ممکن است 
احساس کند با فکر کردن زیاد در مورد یک 
واقعه فاجعه بار، احتمال وقوع چنین اتفاقی را 

افزایش می دهد. فرد بیمار باید برای کاهش 
بگیرد  تصمیم  خود  وسواس  و  اضطراب 

رفتارهای اجباری را متوقف کند.

وسواس بدون اجبار و 
غیرقابل مشاهده

این زیرمجموعه از عالئم اغلب به وسواس 
ناخواسته پیرامون موضوعات جنسی، مذهبی 
یا خشونت وار مربوط می شود. به عنوان مثال، 
فرد در ذهن خود افکار ناخواسته ای راجع 
به تجاوز یا درگیری با فرد دیگر و حمله به 

او را تجسم می کند.
در چنین مواقعی شخص بیمار ممکن است از 
ترفندهای ذهنی مانند تکرار و گفتن کلمات 
خاص، شمردن در ذهن یا دعا برای تسکین 
افکار  این  هنگام  که  اضطرابی  از  رهایی  و 
غیرارادی تجربه می کند، استفاده نماید. به هر 
قیمتی هم که شده باید از افکاری که وسواس 

را به وجود می آورند، اجتناب کرد.

وسواس متقارن سازی با رعایت 
ترتیب و شمارش اجباری

در صورت احساس مشکالت این زیرگروه، فرد 
دائم وسایل را مرتب و سازماندهی می کند تا 
مطمئن شود هر چیز کامال در جای خودش قرار 
گرفته است. به عنوان مثال شخص وسواسی 
احساس می کند باید پیراهن های خود را مجدد 

از روی رنگ بندی مرتب کند.
می تواند  همچنین  عالئم  از  مجموعه  این 
شامل فکر کردن مکرر درباره انجام کاری 
یا تکرار کلمات باشد یا فرد وسواسی دائم 
در مورد انجام کاری حرف می زند تا زمانی 
انجام  کار  آن  درست  و  کامل  طور  به  که 
سفارش سازی ها،  این  اوقات  بعضی  شود. 
ترتیب ها و شمارش اجباری برای دفع خطر 

می شود.  انجام  احتمالی 
کند  تصور  مذکور  شخص  است  ممکن 
باشد، همسر  داشته  دقیقی  برنامه ریزی  اگر 

نخواهد  بین  از  احتمالی  تصادف  براثر  او 
به  اصال  موضوع ها  این  که  درحالی  رفت، 

هم ربطی ندارند.

احتکار
اختالل  از  بخشی  عنوان  به  احتکار  امروزه 
دی اس ام 5 شناخته شده است، مانند جمع آوری 
مجالت کهنه، لباس، نگهداری رسید، نامه های 
قدیمی، یادداشت ها یا ظروف. اصوال با چنین 
به  و  شلوغ  قدری  به  زندگی  فضای  کاری 
کردن  زندگی  عمال  که  می شود  ریخته  هم 

را دشوار می  کند.
به ترس وسواس گونه ای گفته  غالبا  احتکار 
از  برای  همیشه  وسواسی  فرد  که  می شود 
دست دادن وسایلش احساس ترس می کند 
زیرا ممکن است یک روز به آن وسیله خاص 
نیاز پیدا کند و همچنین با وابستگی عاطفی 
بیش از حد به اشیاء همراه است. افرادی که 
در این زیرگروه قرار دارند نسبت به سایر افراد 
وسواسی، اضطراب و افسردگی بیشتری را 
تجربه می کنند. آنها نسبت به زیرمجموعه های 
دیگر اغلب قادر به حفظ یک شغل ثابت نیستند. 
نکته مهم، احتکار اجباری می تواند حتی بدون 

ابتالی بیماری اوسی دی نیز رخ بدهد.

اختالالت مرتبط با وسواس
یافته های جدیدی در مورد بیماری دی اس ام 
5 به دست آمده است که می توان به شرح 

ذیل از آنها نام برد.
 اختالل خراش دادن پوست: این اختالل 
در  عنوان یک روش تشخیص  به  همچنین 
دی اس ام 5 شناخته می شود. در واقع خاراندن 
مداوم سطح پوست منجر به تشکیل ضایعات، 
عفونت و مشکالت قابل توجه بالینی می شود. 
چنین  جمعیت  از  2درصد  تا   1 در  تقریبا 

مشکلی شیوع دارد.
 اختالل کشیدن مو )تریکوتیلومانیا(: در 
این اختالل، فرد تمایل زیادی به کشیدن موهای 
سر،کندن ابروها و مژه های خود دارد. معموال 
با آموزش ترک عادت و درمان رفتار شناختی 

این مشکل درمان می شود.
 اختالل بدشکلی بدن: این اختالل یک 
شامل  را  ظاهری  عیب  یا  نقص  چند  یا 
می شود که یا غیرقابل مشاهده هستند یا در 
نظر سایرین اهمیتی ندارند. مالک تشخیص 
و  نظافتی  رفتار  شامل  اختالل  از  نوع  این 
بررسی مکرر ظاهر یا تفکرات ذهنی مانند 
مقایسه مداوم ظاهر خود با دیگران است. 
فرم بد عضالت بدن یکی از زیرگروه های 

اختالل بدشکلی بدن است.
 اوسی دی و اختالالت مرتبط با آن می تواند 
از مصرف دارو یا به دلیل بیماری دیگری 
شکل بگیرد. قرار گرفتن در معرض برخی مواد 
خاص و داروها، همچنین بعضی درمان های 
پزشکی و شرایط عصبی ویژه می توانند باعث 

پیشرفت عالئم این بیماری شوند.
به عالوه این موضوع که بعضی زنان با زایمان 
و ورود فرزند جدید به خانواده، حاالت روانی 
خاصی را تجربه کنند اصال مساله جدیدی 
نیست اما دوران پس از زایمان به عنوان دوره ای 
یا  افزایش خطر ظهور، وخیم تر شدن  برای 
عود مشکالت روانی و اختالالت اضطرابی 
شناخته شده است. تعدادی از مطالعات نشان 
داده اند دوره پس از زایمان ممکن است خطری 

برای شروع یا بدتر شدن اوسی دی باشد.
   www.verywellmind.com :منبع

اختالل وسواس فکری و چگونگی تاثیر آن بر جوانب مختلف زندگی

با اختالل وسواس فکری بیشتر آشنا شویم
 ترجمه: 

هدا صادقیان 
حقیقی

www.salamat.ir

s a l a m a t

غالبا تصور 
می شود اختالل 

وسواس فکری ترکیبی 
از استرس، عوامل ژنتیکی و 

عدم تعادل مواد شیمیایی در مغز است 
اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد 
شکل خاصی از اودی سی در دوران کودکی بروز 

می کند که امکان دارد از نوعی اختالل خودایمنی به 
نام اختالالت خودایمنی عصبی-روان پزشکی 

مرتبط با عفونت های استرپتوکوکی 
)پانداس( ناشی شود


