
 ، هر جا که هنر طبابت مورد عالقه باشد

 آنجا عالقه به انسانیت نیز وجود دارد.در 

 )بقراط(



۱۳۶۳ - طاهرزاده بروجنی، سینا،  :سرشناسه
: خالصه درس به همراه مجموعه سواالت آزمون ارتقاء و ايالژیبرومیمزمن و ف یخستگ ،اختالالت خوردن : عنوان و نام پديدآور

 بروجنی، مهسا معتمد.ترجمه و تلخیص سینا طاهرزاده /۱۴۰۰ پزشکیبورد با پاسخ تشريحی روان
 ، ۱۳۹۹.تهران : مهراد : مشخصات نشر

 ۱۱2 ص. : مشخصات ظاهری
9-00-7659-622-978 : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نويسی
 Kaplan & Sadock's synopsis of psychiatry : behavioral"کتاب حاضر برگرفته از کتاب : يادداشت

sciences/clinical psychiatry,11th ed, 2015"  ويرجینیا. ا سادوک، روئیز  جیمز سادوک،بنجامیناثر
 پدرو است.

 .۱۴۰۰ خالصه درس به همراه مجموعه سواالت آزمون ارتقاء و بورد با پاسخ تشريحی روانپزشکی : عنوان ديگر
 پزشکیروان --کودکان  : موضوع
Child psychiatry : موضوع

 هاو تمرين هاآزمون --پزشکی روان --کودکان  : موضوع
.Child psychiatry -- Examinations, questions, etc : موضوع

 شناسیروان --کودکان  : موضوع
Child psychology : موضوع

 هاها و تمرينآزمون --شناسی روان --کودکان  : موضوع
.Child psychology -- Examinations, questions, etc : موضوع

۱۳۶۷-معتمد، مهسا،  : افزودهشناسه 
 م . چکیده روانپزشکی بالینی -۱۹2۷کاپالن،هرولد، : شناسه افزوده
  ۱۹۳۳ - م. . چکیده روانپزشکی بالینیز،مین جیامجن، بادوکس : شناسه افزوده
 ینیالب یکزشپروان دهیکچ.   ۱۹۳۸ - م.،ويرجینیا ا. ، ادوکس : شناسه افزوده
 ۱۹۳۶ -  م. . چکیده روانپزشکی بالینیروئیز، پدرو،  : شناسه افزوده

 RJ۴۹۹ : رده بندی کنگره
 ۶۱۸/۹2۸۹ : ديويیرده بندی 

 ۷۵۰۰2۴۹ : شماره کتابشناسی ملی
 فیپا : وضعیت رکورد

 - ايالژیبرومیمزمن و ف یخستگ ،اختالالت خوردن :کتاب عنوان

االت آزمون ارتقاء و بورد ؤخالصه درس به همراه مجموعه س

 پاسخ تشريحی روانپزشکی همراه

" Kaplan_&_Sadock’s_SYNOPSIS OF PSYCHIATRY 2015"

 سینا طاهرزاده بروجنی و دکتر مهسا معتمددکتر : ترجمه و تلخیص

  انتشارات مهراد: ناشر

 ياررزيدنت -زاده زهرا علی :آرايی صفحه حروفچینی و

 ياررزيدنت طراح و گرافیست:

 ياررزيدنت :چاپ و لیتوگرافی

 ۱۳۹۹اول : چاپ نوبت

 جلد ۱۰۰: تیراژ

 ۹۷۸ـ۶22ـ۷۶۵۹ـ۰۰ـ۹شابک: 

 تومان ۹۸.۰۰۰بهاء: 

 ۱۸واحد  ۱میدان انقالب ـ کارگرجنوبی ـ خیابان روانمهر ـ بن بست دولتشاهی پالک  تهران: آدرس

 ۰2۱ – ۶۶۴۱۹۵2۰: تماس شماره

.از اين اثر پیگرد قانونی داردبرداری هر گونه کپی



 اختالل خوردن،

ایالژیبرومیمزمن و ف یسندرم خستگ

 همراه خالصه درس به

۱۴۰۰روانپزشکی مجموعه سؤاالت آزمون ارتقاء و بورد با پاسخ تشريحی 

Kaplan_&_Sadock’s_SYNOPSIS 

OF PSYCHIATRY 2015 

ترجمه و تلخیص

بروجنی دکتر سینا طاهرزاده

 دکتر مهسا معتمد
دانشگاه علوم پزشکی تهران 





 

 

 

 

 

 

 ؛به استاد گرانقدر میتقد

 دکتر محمد جواد معتمد یآقا جناب
 

  





 ناشر: سخن

پایان است. اوست که بشر سپاس و ستایش شایستة پروردگاری که کرامتش نامحدود و رحمتش بی

را دانش بیاموخت و با قلم آشنا کرد. به انسان رخصت آن داد که علم را به خدمت گیرد و با قلم خود و 

 موزد.رسم خطوط گویا آن را به دیگران نیز بیا

چه را ام کن تا در آموختن نلغزم و آنجویان راهت قرارم ده و یاریخدایا از شاکران درگاهت و حقیقت

 به شایستگی عرضه کنم.، آموختم

 آخرین با مطابق و نوین سبک به کشور پزشکی آموزشی کمک نظام در پیشرو و حامی، یاررزیدنت

 متخصصین منظر از گذشته سال 11 طی آشنا و مجرب کادری با پزشکی حیطه در آموزشی هایپیشرفت

 . است داده قرار خود مخاطبین دسترس در و ارائه را محصوالت بهترین همواره

 مفهومی از استفاده با و شده پزشکی گردآوریروان مبحث در غنی بسیار محتوی به توجه با رو پیش اثر

 کنترل گروه از گذر روال در و بوده رفرنس و منابع از مؤلف محترم توسط سازیروان و مباحث نمودن

 مطالعه تمام با است امید، است داده اختصاص خود به را A رتبه اساتید از جمعی با یاررزیدنت کیفیت

 .باشید پایدار و پیروز متعال خداوند یاری با رو پیش مباحث

 

 مديرمسئول انتشارات
 

 

 

 :باشید تماس در ما با

 208  945  88 - 021 

 216  945  88 - 021 
 

 : یاررزیدنت مؤسسه الکترونیک آدرس
 www.residenttyar.com 
 info@residenttyar.com 

 :باشید همراه ما با تلگرام در
 https://t.me/residenttyar 

  

https://t.me/residenttyar


 

  



 

 مقدمه مؤلف:

است که تالش کردیم با قلمی ساده  2015 سیناپسکتاب پیش رو حاصل ترجمه و تألیف کتاب 

 ی تحریر در بیاوریم.و روان آن را به رشته

در این کتاب بر آن شدیم تا با کمک تصاویر، نمودارها و جداول مربوطه در فهم بهتر مطالب گامی 

تقا و ارتقا، اربه جلو برداریم؛ و همچنین تالش کردیم با اضافه کردن سواالت امتحانات جامع پره

 های کتاب را در جای خود به خوانندگان عزیز گوشزد نماییم.بورد تخصصی اهمیت نوشته

در پایان مطمئنا هیچ کتابی خالی از ایراد نخواهد بود و باعث افتخار ماست که ما را با پیشنهادات 

از استاد و انتقادات سازنده خود در ادامه این راه یاری نمایید. در انتها، سخنمان را با شعری 

 رسانیم:میمحمدرضا شفیعی کدکنی به پایان 

 

 پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند »    
 دیوار زندگی را زینگونه یادگاران    
 این نغمه محبت بعد از من و تو ماند    
 «تا در زمانه باقیست آوازِ باد و باران ...     
 

 دکتر سینا طاهرزاده بروجنی 

 معتمددکتر مهسا   

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  

 ۱۳۹۹ زيیپا  

  



 

  



 

 

 

 

  ...................................................................................................... ایالژیبرومیمزمن و ف یـ سندرم خستگ 14فصل 

  .......................................................................................................................... هیـ اختالالت خوردن و تغذ 15فصل 

 

 

 فهرست





 

 

 ايالژیبرومیمزمن و ف یسندرم خستگ ـ ۱۴صل ف

 

سواالت در این کتاب، پاسخ تشریحی ندارد بلکه در محدوده متن مربوط به پاسخ قرار داده شده است 

 باشد.الزامًا پاسخ سوال نیست، بلکه ادامه متن تألیفی قبل از سوال می ،ایمتن بعد از پاسخ گزینه و

 سندرم خستگی مزمن:ـ ۱۴. ۱

 

  سندرم خستگی مزمن که در بعضی کشورها به اسم myalgic encephalomyelitis  شناخته می

،  low gradeشود معموال با خستگی مزمن و شدید همراه با دردهای عضالنی ،سردرد ،فارنژیت،تب 

 دهد.مشکالت حافظه ،عالیم مرتبط با گوارش، تندرنس غدد لنفاوی خود را نشان می

  از آنجا که تعداد زیادی از این بیماران عالیم خود را به صورت ناگهانی و بدنبال یک بیماری شبیه

 دهند، تحقیقات بر سر پیدا کردن یک علت عفونی ادامه دارد.سرماخوردگی نشان می

 14فصل  ایالژیبرومیمزمن و ف یسندرم خستگ

Section 14 



 

 

 

  درICD10  سندرم خستگی مزمن به عنوان یک بیماری با علت نامشخص تحت عنوان Malaise 

and fatigue آورده شده است که خود به دو گروه asthenia وunspecified disability   تقسیم

 شود.می

 



 

 

 اپیدمیولوژی:

  ان سالگی شایع است. سندرم خستگی مزمن در کودک40تا20این بیماری در جوانان و در حدود سن

 تواند بروز کند.و نوجوانان به میزان بسیار کمتر می

  کنند هفته یا بیشتر عالیم خستگی را عنوان می2درصد جوانان برای حداقل  25در آمریکا حدود

 ماه شد به آن سندرم خستگی مزمن گفته می شود.6ولی اگر این عالیم بیشتر از 

  ر دیده می شود:سندرم خستگی مزمن اغلب در همراهی با اختالالت زی 

 فیبرومیالژیا   (1

 سندرم روده تحریک پذیر  (2

 اختالل در حرکت مفصل تمپورومندیبوالر  (3

 

 اتیولوژی:

 شود که سایر و معموال وقتی این تشخیص گذاشته می علت سندرم خستگی مزمن مشخص نیست

 و..................................یکال علل مد


