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ملخ�ص
يا من طرف  بالمغرب ( ويمكن تشخيصه سرير العالم ) 26%  يعتبر الإكتئاب من الأمراض الأكثر شيوعا في 

الطبيب العام الذي يكون عادة أول من يستشار في الموضوع ، خاصة من خلال أعراض نفسجسدية.
للذات  تبخيسية  وأعراض ذهنية كأفكار  المرضي  أعراض وجدانية كالحزن  للمرض من  ية  السرير الصورة  تتألف 
والتشاؤم والاتهام المفرط للنفس و من أعراض نفسحركية كالبطء النفسحركي والخمول والعزلة ثم أخيرا أعراض 

جسدية كالأرق وفقدان الشهية.
)Antidépresseur( يتم قياس مدى خطورة المرض والبدء في رحلة العلاج التي تتكون أساسا من مضادات الكآبة
والتي تعطى من خلال قواعد جد مضبوطة، و من علاج نفسي مساعد كالعلاج المعرفي السلوكي والعلاج النفسي 

العلائقي.

الإكـتــئـــــــاب :
من الت�شخي�ص اإىل العالج

قواعد عملية 

 ذ إسماعيل رموز

 رئيس قسم الطب النفسي
 املركز االستشفائي احلسن الثاني فاس   
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اإلكتئاب : من التشخيص إلى العالج قواعد عملية 

اإلكتئاب )dépression( هو حالة نفسية مرضية تتميز بوجود اضطراب 
يصيب املزاج، فينتج عنه اإلحساس باحلزن والتشاؤم وامليل إلى التنقيص 

من قيمة الذات بكيفية مستمرة خالل فترة ال تقل عن أسبوعني.  

انتشارا  وعرف  شيوعا،  األمراض  أكثر  من  هو  اإلكتئاب  مرض  أن  شك  ال 
وزارة  إحصائية  وتبقى  عموما.  النفسية  األمراض  لكل  كمرادف  واسعا 
في  اإلكتئاب  مرض  انتشار  لنسبة  الوحيد  املرجع   ،2003 في  الصحة 
من  عينة  وسط   26% ب  االنتشار  نسبة  قدرت  العامة، حيث  الساكنة 
6000 شخص من الساكنة في املدن والبوادي، و هي نسبة تفوق بكثير 

مثيالتها في كثير من الدول األوروبية وأمريكا )15%(.

بأعراض جسدية مختلفة،  األحيان  من  كثير  في  يترافق  اإلكتئاب  أن  ومبا 
عن  ويبحثون  األعراض  تلك  على  يركزون  األحيان  غالب  في  املرضى  وألن 
بادئ  في  العامني  األطباء  إلى  يلجؤون  غالبيتهم  فإن  األعراض  تلك  عالج 
األمر. وعليه يكون هؤالء األطباء على اخلط األول من خالل تواجدهم في 
الفئة من  واملراكز الصحية. لذا يكون استهداف هذه  العيادات اخلارجية 

األطباء محورا أساسيا في هذا املقال.

املنظمة  أجنزتها  األمراض  كلفة  حول  دراسة  إلى  اإلشارة  من  البد  ثم 
العاملية للصحة ومدرسة هارفاد للصحة العمومية والبنك العاملي، والتي 
الرابعة في سلم  أن اإلكتئاب احتل في سنة م1990 الرتبة  إلى  أشارت 
كلفة األمراض وإنه يحتمل أن يحتل الرتبة الثانية سنة 2020م والرتبة 

األولى سنة 2030م. 

ما هي األسباب :

يصعب حتديد سبب رئيسي ومباشرً لإلكتئاب وإن كان هناك شبه إجماع 
احلال:   بطبيعة  بينها  ومن  النفسية  األمراض  معظم  حدوث  أن  على 
اجليني  االستعداد  منها  العوامل  من  العديد  تضافر  عن  ينتج  اإلكتئاب، 
االجتماعي  والوسط  البيئة  النفسية،  والبنية  التكوين  والبيولوجي، 
واألسري واالقتصادي وغيرها من األسباب. ويبدو هذا التنوع في العوامل 
املسببة ملرض اإلكتئاب جلياً في تعدد النظريات التي حاولت إعطاء أجوبة 

عن نشأة وحدوث وتطور هذا املرض. ومن أهم تلك النظريات :

1. مدرسة التحليل النفسي : 

من خالل سيغموند فرويد وكارل أبراهام اللذان يعتبران اإلكتئاب مبثابة فقدان 
أو خسارة "شيء محبوب"، وأنه ليس فقط احلزن على فقدان ذلك "الشيء 
احملبوب" بل معرفة ماهية هذا الشيء. فبالنسبة لفرويد فالشيء املفقود 
املراحل املبكرة للنمو  )le moi( املرتبط بذلك الشيء خالل  األنا  جزء من 
معروف  هو  كما   )développement psychosexuel( اجلنسنفسي 
في النظرية التحليلية. هذا الضياع املفاجئ يعتبر بترا من الكيان الذاتي 
و من نرجسية األنا، ينتج عنه تناقض وجداني )حب- كراهية نحو املوضوع 

.)auto culpabilité( وعدوانية ضد الذات واالتهام الذاتي )الضائع

2. املدرسة املعرفية السلوكية: 

التيار  خالل  من  املاضي  القرن  من  اخلمسينات  خالل  املدرسة  هذه  برزت 
سلوكي  تفسير  إيجاد  استطاع  والذي   )behaviorism( السلوكي 
 la( الرهاب  مرض  خاصة  النفسية  األمراض  لبعض  التعلم  طريق  عن 
لنظرتها  مكملة  املعرفية  املدرسة  ظهرت  بعد  فيما  لكن   ...)phobie
إبراز  في  الكبير  الفضل  بيك"  "هارون  النفسي  للعالم  وكان  السلوكية 

الرؤية  للنفس-  السلبية  الرؤية   : وهي  اإلكتئابية"  املعرفية  "الثالثية 
من  املكتئب  فالشخص  لآلخر.  السلبية  والرؤية  للمستقبل  السلبية 
 représentations( ذهنية  متثالت  يستعمل  النظرية،  هذه  خالل 
إلى استنتاجات حتقيرية لنفسه  به  تؤدي  mentales( سلبية وخاطئة 
)auto-dévalorisation(، ومتشائمة بالنسبة للمستقبل. فاالختالل 
إذن على مستوى التصور واألفكار يؤدي إلى اختالل في املشاعر )حزن( ثم 

بالتالي اختالل في السلوك كالعجز عن أداء أبسط األنشطة اليومية.

3. املدرسة العضوية البيولوجية: 

وهي ترتبط أساسا باملونوأمينات والنواقل العصبية الدماغية التي تعرف 
اختالال خاصة السيروتونني و النورأدرينالني و كذلك الدوبامني ولعل فعالية 
لتبني  املباشرة  غير  األدلة  من   )antidépresseur( اإلكتئاب  مضادات 

هذه النظرية، نظرا العتمادها على تثبيطها للناقالت العصبية.  

وظيفة  وتبقى  البيوكيمائية  العوامل  مع  الهرمونية  العوامل  تتداخل 
مستقبالت الناقالت العصبية متعلقة بعوامل وراثية، حتدد بشكل كبير 
 trouble( بعض أنواع اإلكتئاب خاصة اإلكتئاب الهوسي الثنائي القطب

maniaco-dépressif bipolaire( أو اإلكتئاب املتكرر.

4. املدرسة النفسية االجتماعية: 

: وفاة شخص عزيز،  وهي تؤكد على أهمية العوامل البيئية نذكر منها 
أردنا  وإذا  مهني....  أو  دراسي  فشل  متوتر،  أسري  جو   ، عالقة  انقطاع 
االختصار في العوامل التي تلعب دورا في حدوث اإلكتئاب فيمكننا القول 
بأن االضطرابات أو اخللل اجليني أو الوراثي يؤدي إلى خلل في تركيب وإفراز 
النواقل العصبية )neurotransmetteurs( الدماغية وبالتالي حدوث 
خلل في النقل العصبي في بعض املناطق الدماغية املسؤولة عن التوازن 

املزاجي ، وهنا قد يكون للعالج الدوائي فعالية في عالج اإلكتئاب.

- أو قد يحدث اضطراب ألي سبب ما في العالقة بني الطفل ووالديه أثناء 
والروابط  يؤثر على تكوين الشخصية  احلياة وهو ما  األولى من  السنوات 
منه  يجعل  مما  االجتماعي  و  األسري  و محيطه  الشخص  بني  العاطفية 
ومعطيات  احلياة  مستجدات  مع  التأقلم  على  قادر  غير  هشاً  شخصاً 
التحليلي  النفسي  العالج  إلى  اللجوء  املفيد  من  يكون  )قد  الواقع. 

.))psychanalyse(

- أو تعلم سلوكيات وتكوين أفكار و معارف عن النفس و اآلخر و املستقبل 
النفس  عن  خاطئة  تصورات  حدوث  في  تساهم  ومضطربة  سوية  غير 
العالج  يكون  )قد  سلبية.  تصورات  تكون  ما  وغالبا  املستقبل  و  اآلخر  و 
 )thérapie cognitivo-comportementale( املعرفي  السلوكي 

فعاال في هذه احلاالت(.

أو يحدث خلل في عالقات الشخص مع األفراد احمليطني به والذين تربطهم 
بشكل  اجملتمع  أو  الدراسة  أو  العمل  أو  األسرة  نطاق  داخل  ما  عالقة  به 
عام. ذلك الفعل الذي ينتج عن اخلصومات أو املنازعات أو فقدان شخص 
ما عزيز على املريض أو تبدل في الوضعية االجتماعية أو املهنية أو العزلة 

.)inter-personnelle( االجتماعية، و مايحدث بني األشخاص

كل تلك العوامل جتعل من الشخص إنسانا هشا، لديه االستعداد وامليول 
األسباب  ننسب  أن  ميكن  ال  إجماال  كان.  سبب  ألي  باإلكتئاب  لإلصابة 
ملدرسة معينة دون غيرها، وإال سقطنا في انتقائية غير علمية، بل نظن 

أن األسباب هي متداخلة: نفسية وبيولوجية واجتماعية 
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الصور السريرية لمرض اإلكتئاب

- حزن ظاهر وعميق تصعب مقاومته بوسائل طبيعية ) سفر- نزهة ....(
- خوف بشكل غير مبرر وبمعدالت متفاوتة

- اإلحساس بالملل
- ألم نفسي داخلي

- سرعة التهيج واالنفعال و فترات غضب حادة
- عدم استطاعة اإلحساس بالفرح وقابلية كبيرة للتألم بأبسط األحداث

أعراض وجدانية

 - حدوث اضطرابات في التركيز والتذكر
- تشاؤم غير اعتيادي من المستقبل

- االعتقاد بأن كل شيء صعب تنفيذه حتى بالنسبة للمهمات الروتينية
- اعتقادات تميل إلى التقليل من القيمة الشخصية

- اليأس الشديد
- أفكار حول الموت وعدم جدوى البقاء على قيد الحياة

- اإلحساس بالذنب بشكل شديد وغير مبرر تماما، توبيخ وتأنيب الضمير
- أفكار انتحارية

- أفكار هذيانية)Délire( كأفكار االضطهاد و المطاردة واالنهيار العائلي واالجتماعي أو 
اإلصابة بمرض خطير أو االستعصاء على الشفاء أو حتمية المصير في عذاب

أعراض معرفية )فكرية(
)حسب درجة خطورة األعراض(

- نقص الطاقة االعتيادية للشخص
- صعوبة في اتخاذ القرار

- ميول إلى العزلة
- عجز عن الذهاب للدراسة أو للعمل

- عجز عن االهتمام بالمظهر وفي بعض األحيان حتى بالنظافة
.)stupeur(نقص في الحديث والتحاور قد تصل أحيانا إلى الصمت التام أو الذهول -

أعراض سلوكية

األمراض  قاموس  خالل  من  لالكتئاب  التشخيصية  المعايير 
النفسية للجمعية األمريكية للطب النفسي.

توفر خمس عالمات سريرية على األقل من التسع عالمات املذكورة أدناه، 
خالل مدة زمنية ال تقل عن أسبوعني:

مزاج )humeur( مكتئب طيلة اليوم وكل يوم تقريبا. �

نقص مثير في االهتمام باألنشطة اليومية املعتادة أو فقدان املتعة  �
في تنفيذها أغلب األيام.

نقص أو زيادة في الوزن بشكل ملحوظ أو باملقابل نقص أو زيادة في  �
شهية األكل أغلب األيام.

أرق )insomnie( أو مبالغة في النوم أغلب األيام. �

توتر حركي أو بطء حركي ونفسي أغلب األيام. �

إعياء أو نقص في ديناميكية الفرد أغلب األيام. �

إحساس دوني بقيمة النفس أو إفراط في اتهام النفس أغلب األيام. �

نقص في القدرة على التفكير والتركيز أو اتخاذ القرار أغلب األيام. �

أفكار مترددة و بكثرة حول املوت، أفكار انتحارية مترددة. �

المحطات األساسية لعالج اإلكتئاب

تأكيد التشخيص

إقصاء احتمالية مرض عضوي مصاحب، أو مرض ال يسمح بإعطاء  �
دواء مضاد لالكتئاب.

�  la( كالرهاب  لالكتئاب  مصاحب  آخر  نفسي  مرض  عن  البحث 
phobie( - الوسواس القهري - فصام )schizophrénie( - اإلكتئاب 

...)trouble bipolaire( الثنائي القطب

تقييم درجة خطورة اإلكتئاب وحضور أفكار انتحارية. �

تقييم احلالة االجتماعية والعائلية )أشخاص يقدمون املساعدة(. �

املرض  � حول  عامة  معلومات  إعطائه  عبر  املريض  وتوجيه  إرشاد 
وأسبابه ومظاهره وسبل العالج.

لالكتئاب  � املضاد  الدواء  اختيار  وخاصة  املناسب  العالج  اختيار 
املناسب.

التتبع السريري للمريض من خالل جدولة خاصة.  �

العالج النفسي من طرف مختص نفسي إن اقتضى األمر. �

العمل على احليلولة دون حدوث االنتكاسات في املستقبل. �
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تهويل أو تبسيط شكاوى املريض. �

التسرع في كتابة الوصفة الطبية من غير أخذ الوقت الالزم لتقييم  �
احلالة.

عدم سؤال املريض عن السوابق املرضية و العائلية وخاصة الطبنفسية. �

كالسفر-  � املرضى  عالج  أجل  من  عامة  نصائح  بإعطاء  االكتفاء 
الراحة....

إعطاء أدوية مضادة للقلق كبديل ملضادات اإلكتئاب. �

اعتبار أن سبب اإلكتئاب هو ضعف في اإلرادة ويكفي التصميم وتقوية  �
اإلرادة للتخلص من اإلكتئاب.

املريض  � دفع  انتحارية خوفا من  أفكار  والبحث عن وجود  جتنب احلديث 
للتفكير باالنتحار.

ال  � لكي  النفسانيني  اخملتصني  أو  النفسانيني  األطباء  استشارة  جتنب 
ينعت املريض باجلنون.

اللجوء إلى املشعوذين ومدعي العالج التقليدي..... �

دون  � من  و  العالجية،  الفترة  إمتام  قبل  الدوائي  العالج  عن  التوقف 
استشارة طبية.

قواعد أساسية في العالج الدوائي لالكتئاب

تعطى األفضلية في العالج الدوائي لدواء مضاد لالكتئاب واحد عوض  �
اثنني.

اختصاص  � من  هو  واحد  وقت  في  لالكتئاب  مضادين  دوائني  إشراك 
الطبيب النفسي.

مدة العالج هي ستة أشهر إن تعلق األمر باحلالة األولى لالكتئاب ومتتد  �
ألكثر من سنة إن تعلق األمر بحالة عود. 

)هي  � األدوية املضادة لالكتئاب  إعطاء تفسيرات واضحة حول طبيعة 
ليست أدوية مخدرة( وحول أجل فعالية هذه األدوية الذي قد يستغرق 

أسبوعني إلى ثالثة.

إعطاء األسبقية لألدوية من اجليل الثاني نظرا لسالمتها وقلة أعراضها  �
اجلانبية و تأثيرها على حيوية ونشاط املريض.

ملحوظة: اكتفينا بذكر االسم التجاري األصلي وليس األدوية املستنسخة جتنبا لتعارض املصالح. 

جدول بعض األدوية المضادة لإلكتئاب
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مالحظات خاصةاملقادير اليوميةالشكل

أقراص    25 ملغمأنفرانيلكلوميبرامني
             75 ملغم
حقـن    25 ملغم

- مفيد في حاالت الوسواس القهري75 إلى 150 ملغم
- من األدوية احملفزة

- ثمن مناسب
أقراص     25 ملغمالروكسيلأميتريبتلني 

             50 ملغم 
- من األدوية املسكنة75 إلى 150 ملغم

- في بعض حاالت األلم 
- ثمن جد مناسب

 - سالمة االستعمال عند املسنني في 37,5 ملغمأقراص  12,5 ملغمستابلونتيانيتني
حالة وجود...

أقراص   25 ملغمليديوميلمابروتليني
           75 ملغم

- من األدوية املسكنة 75 إلى 150 ملغم

- من أكثر األدوية املسكنة في حاالت األرق30 إلى 60 ملغمأقراص  30 ملغمأتيميلميانسرين
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20 إلى 40 ملغمأقراص 20 ملغمبروزاكفليوكستني

20 إلى 40 ملغمأقراص 20 ملغمديروكساتباروكستني

مفيد جدا في حاالت الوسواس القهري50 إلى 100 ملغمأقراص 50 ملغمزولوفتسيرلترالني

ة 
ط

ثب
امل

ة 
وي

ألد
ا

ني
ون

وت
سر

لل

أقراص   37,5 ملغمإيفكسورفونالفاكسني
        75 ملغم

مفيد جدا في مرض القلق العام وحالة 70 إلى 150 ملغم
اخلوف بعد الصدمة 

مفيد في بعض حاالت األلم 600 ملغمأقراص 60 ملغمسيمبالتا ديلوكستني
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ملف العدد
اإلكتئاب : من التشخيص إلى العالج قواعد عملية 

تفضيل األدوية املضادة لالكتئاب احملفزة في حاالت اإلكتئاب مع البطء  �
النفسي احلركي.

اإلكتئاب  � حاالت  في  املسكنة  لالكتئاب  املضادة  األدوية  تفضيل 
املصاحبة للتوتر النفسي احلركي واخلوف الشديد.

أو إضافة مضاد اكتئاب ثاني قبل استنفاذ املدة املطلوبة  � عدم تبديل 
إلى  الوصول  و  األول،  الدواء  فعالية  منتهى  إلى  الوصول  من  للتأكد 

اجلرعة القصوى املسموح بها.

األدوية  � عمل  بدء  فترة  على  احلصول  أجل  من  االستعجال  حالة  في   
املضادة لالكتئاب أقصر، ينصح بإعطاء  "سيروبلكس" أو "إيفكسور" 

أو "أنفرانيل"  عن طريق احلقن املتواصل.  

 في حاالت وجود أعراض آالم غير مبررة طبياً يستحسن إعطاء األولوية  �
لدواء "الروكسيل" أو "سيمبالتا".

يستحسن  � الوزن،  ازدياد  مضاعفات  من  املريض  شكوى  حاالت  في   
إعطاء األولوية ألدوية مثل "ستابلون" أو " ويلبيترين" أو "ديروكسات" 

أو "الفليوكسنت".

في حاالت شكوى املريض من املضاعفات اجلنسية يستحسن إعطاء  �

"روميرون" أو إضافة  "ويلبيترين" أو  األولوية ألدوية مثل"ستابلون" أو 

دواء سيبروهبتادين أو مبطالت إنزمي فوسفوديستيراز .

عدم إيقاف الدواء بشكل مفاجئ خشية حدوث بعض أعراض الفطام  �

إلى  اللجوء  املفضل  من  ولكن  املرضى(  جميع   عند  هذا  يحدث  )ال 
النقص التدريجي قبل التوقف النهائي عن العالج.

بقرب  � تنبئ  أو  تشير  التي  واألعراض  االضطرابات  بعض  على  التعرف 

حدوث االنتكاسة  واإلسراع باستشارة الطبيب املعالج.

امللحق اللغوي
ruminations : اجترار أفكار

insomnie : أرق
dépression endogène : اكتئاب باطني أو داخلي املنشأ

dépression réactionnelle : اكتئاب تفاعلي
dépression masquée : اكتئاب مقنع

trouble bipolaire : اإلكتئاب الهوسي الثنائي القطب
auto culpabilité : االتهام الذاتي

le moi : األنا
la phobie : الرهاب

thérapie cognitivo- :العالج املعرفي السلوكي
comportementale

 thérapie : )العالج النفسي بني األشخاص )العالئقي
interpersonnelle

 psychanalyse : العالج النفسي التحليلي
 développement psychosexuel : النمو اجلنسنفسي

neurotransmetteurs : النواقل العصبية

auto-dévalorisation : حتقير ذاتي أو تبخيس ذاتي
catatonie : تخشب

représentations mentales : متثالت ذهنية
psychose : ذهان
stupeur : ذهول

mélancolie : )سوداوية )ملنخوليا
tableau clinique : صورة عيادية - صورة إكلينيكية

névrose : عصاب
phase de continuation : مرحلة استمرار العالج

phase de maintenance : مرحلة تثبيت العالج
humeur/thymie : مزاج

anxiolytique : مضاد للقلق
 antidépresseur : مضاد للكآبة

 thymorégulateur : منظم للمزاج
délire : هذيان

 تشكراتنا للدكتور تيسير بنخضراء الذي قدم املساعدة من أجل الصياغة النهائية للمقال.




