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عوامل مخرب مغزی که برگشت پذیر نیستند, اشاره کرد. 
با اینکه سندرم مغز آلی حاد بیشتر در افراد مسن رواج دارد،اما 
برای درک صحیح از روند فرآیند زوال عقلی، نمی توان این سندرم 

را فقط برای سنین پیری در نظر گرفت. 

شرایط مرتبط با آسیب مغز
1( اعتیاد به الکل، 2( بیماری آلزایمر، 3( نقص توجه / بیش فعالی،  
مغزی،   5( ضربه    ،) و شخصیتی  روانی  اختالل   ( اوتیسم   )4
6( آنسفالیت )برخی از عفونت های مغزی (،  7( صرع ) تشنج 
مزمن یا حاد (، 8( سندرم الکل جنینی )مصرف مادر باردار از 
الکل که به عنوان عامل تراتوژن و آسیب رسان برای جنین است (،  

9( هیپوکسی ) عدم اکسیژن رسانی کافی به مغز (
10( بیماری پارکینسون ) اختالل عصبی سیستمیک که باعث 
خطا در تکلم و لرزش دست ها می شود.(،11( مسمومیت ناشی 

از سوء مصرف مواد مخدر و وابستگی مداوم به الکل
12( داروهای آرام بخش و سوء مصرف داروهای خواب آور

13( خونریزی داخل جمجمه ) ترومای جمجمه (
14( سندرم کورساکوف ) شرح کامل در فصل مربوطه کتاب (

15( ماستوسیتوزیس ظ( مننژیت
16( سندرم سایکو ارگانیک ) شرح کامل در فصل مربوطه کتاب(

17( سکته مغزی ) حمله ایسکمی گذرا (
18( مصرف داروهای اعتیاد آور مانند ترامادول و بنزودیازاپین ها

روان  و  حد  از  بیش  استرس  ه(  بالینی  و  روانی  افسردگی  و( 
رنجوری

سندرم مغز ارگانیک ) آلی (حاد، به عنوان 
بیماری های ارگانیک مغز و همچنین به عنوان 
شناخته  مغزی  ارگانیک  روانی  اختالالت 
اصطالحات  از  سندرم  این  نام  است.  شده 
اشاره  که  است،  شده  قدیمی برگرفته  و  کلی 
حرکتی  و  جسمی  اختالالت  از  بسیاری  به 
این  با  دارد.  اختالل عملکرد ذهنی  مبنای  بر 
شامل  را  روانی  اختالالت  بیماری  این  حال 
نتیجه  در  حاد,  آلی  مغز  سندرم   شود.  نمی 
مسمومیت، مصرف بیش از حد مواد مخدر، 
عفونت اندام های بدن و بسیاری از مشکالت 

جسمی و حرکتی حاصل شود.
سندرم آلی مغز انسان بر دو نوع است، حاد و  مزمن، که نتیجه 
تنها  و  ایجاد می کنند  را  هر دو یکی است، یعنی اختالالت ذهنی 

تعویق  و  تسریع  در 
هم  با  عملکردشان  بودن 
به عبارتی  متفاوت است. 
بنا  حاد  آلی  مغز  سندرم 
بر تعریف، سریع و میزان 
های  اندام  بر  آن  بازدهی 
مدت  در  و  بیشتر  بدن 

زمان کمتری اختالل را ایجاد می کند، ولی سندرم مغز آلی مزمن 
ذهن  در  را  اختالالت  بیشتری  زمان  مدت  در  و  آهسته  صورت  به 
آدمی ایجاد می کند. سندرم مغز آلی مزمن بیشتر از مواد مخدری 
که تاثیر مزمنی دارند مثل سیگار و یا وابستگی به مشروبات الکی 
مدت  در  دائم  طور  به 
اثرات  طوالنی  زمان 
مغز  بر  را  خودش  سمی 
سایر  کند.  می  اعمال 
مغز  سندرم  شایع  علل 
به  توان  می  را  مزمن  آلی 
زوال  از  مختلفی  انواع 
دائمی  آسیب  عقلی، 
قلبی،  سکته  اثر  بر  مغز 
بیماری آلزایمر و یا دیگر 

سندرم مغز آلی حاد
Acute Organic Brain Syndrome
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و  به صورت حاد  بیماری  این  پرداختیم. همان طورکه ذکر شد، 
مزمن ایجاد می شود که به عوامل ایجاد کننده آن بستگی دارد. 
نام های دیگر این بیماری, سندرم مغز آلی مزمن, OBS و اختالل 

روانی آلی است.

منابع:
1. “MedlinePlus Medical Encyclopedia: Organic 

brain syndrome”. Retrieved 2009-02-27.
2. “acute organic brain syndrome” at Dorland’s 

Medical Dictionary.
3. Luderer HJ, Schulz M, Mayer M )November 

1995(. “[Long-term administration of 
benzodiazepines--disease follow-up, sequelae, 
treatment. A retrospective clinical record 
evaluation of 194 patients]”. Psychiatr Prax )in 
German( 22 )6(: 231–4.

4. Martin PR, Adinoff B, Weingartner 
H, Mukherjee AB, Eckardt MJ )1986(. 
“Alcoholic organic brain disease: nosology 
and pathophysiologic mechanisms”. Prog. 
Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry 10 )2(: 
147–64.

5. “Mixed organic brain syndrome as a 
manifestation of systemic mastocytosis.”.

6. Khan A, Joyce P, Jones AV )August 1980(. 
“Benzodiazepine withdrawal syndromes”. N. Z. 
Med. J. 92 )665(: 94–6.

عالئم و تظاهرات بالینی سندرم مغز آلی حاد

عالئم و نشانه های این سندرم در اقشار مختلف و سنین گوناگون 
به صورت  که  تری  این حال عالئم شایع  با  متفاوت است.  انسانی 
 : شامل  شود  می  دیده  سندرم  این  به  مبتالیان  اکثر  در  مشترک 
و  قضاوت  در  اختالل  یادگیری,  و  حافظه  در  اختالل  سردرگمی, 
اختالل در تحریک و حرکت اندامها می باشد. اغلب این عالئم به 
اشتباه, اختالل روانی تشخیص  به  دارد که  اختالل روانی مشابهت 

داده می شود. 

درمان سندرم مغز آلی حاد
درمان مبتالیان به این بیماری با عامل ایجاد کننده این بیماری در 
افراد، متفاوت است. اولین اقدام به درمان، تشخیص اولیه صحیح 
بیماری هست که با چه منشاءی آغاز شده است. شایان ذکر است 
که با پی بردن به عامل ایجاد کننده بیماری مذبور می توان بر رنج 

بیماران تخفیف داد اما درمان قطعی میسر نخواهد بود. 
حاد  آلی  مغز  سندرم  به  مفید  و  مختصر  فوق،نگاهی  شروح  در 


