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االضطرابات القلقية

تعاريف:
ͳ  بالشعور تتمظهر  ما،  أو رهبة خاصة ليشء  بخشية  تتعلق  واالنتباه  اليقظة  يعني حالة مؤملة من   :)anxiété( القلق 

والتوجس من خطر ما غري واضح  وكذا بانتظاره..

ͳ  تعني جزعا من غري موضوع مسبب للجزع، وهو خوف شديد من يشء غري محدد تجعل املريض :)angoisse( الكربة

يف حالة من اليقظة املفرطة واملؤملة، وتكون مصحوبة بأعراض عضوية..

: )DSM IV( تصنيف الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية
1 ..)agoraphobie( االضطراب الهلعي مع رهاب امليادين

2 ..)trouble panique sans agoraphobie( االضطراب الهلعي بدون رهاب امليادين

الرهاب النوعي.. 3

الرهاب االجتامعي.. 4

5 ..)trouble obsessionnel compulsif( اضطراب الوسواس القهري

6 ..)etat de stress post traumatique( حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة

حالة الضغط النفيس الحاد.. 7

8 ..)trouble anxieux généralisé( اضطراب القلق املعمم

االضطرابات القلقية الناجمة عن إصابة طبية عامة. 9

االضطرابات القلقية الناتجة عن تناول مادة معينة.. 10

مالحظة: جاء الدليل التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات العقلية DSM V لتحيني الدليل التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات 

DSM IV العقلية

طرأت عدة مستجدات:

تم حذف كل من "اضطراب الوسواس القهري وحالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة وحالة الضغط النفيس الحاد " من  �

فصل االضطرابات القلقية وتم تجميعها مع اضطرابات أخرى يف فصول : 

ͳ )troubles obsessionnel-compulsif et connexes( اضطرابات الوسواس القهري ومايتصل به

ͳ )troubles liés à des traumatismes et des stresseurs( واالضطرابات املرتبطة بالصدمة والقلق

اضطراب قلق االنفصال )trouble d'anxiété de séparation(: كان يصنف هذا االضطراب ضمن االضطرابات التي  �

تقع عادة يف مرحلة الطفولة، وأصبح حاليا مصنفا ضمن االضطرابات القلقية.

مل يغري االضطراب لكن متت إعادة صياغة املعايري لتصبح أكرث متثيلية لالضطرابات عند البالغني، مل يعد من الرضوري أن 

تظهر قبل سن 18عام بل يجب أن تكون موجودة ملدة 6 أشهر أو أكرث وذلك للحد من التشخيصات املرتبطة بالقلق املؤقت.

االضطراب االنتقايئ )mutisme sélectif(: كان يصنف هذا االضطراب كذلك ضمن االضطرابات التي تقع عادة يف مرحلة  �

الطفولة، وأصبح حاليا مصنفا ضمن االضطرابات القلقية.

Les troubles anxieux

الطــب النـفـســي

األستاذ إسامعيل رموز 

أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس

رئيس مصلحة الطب النفيس 

باملستشفى الجامعي الحسن الثاين 

فاس
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االضطراب الهلعي

األعراض السريرية لالضطراب الهَلعي
الحادة(  الهلعية  )النوبة  الهلع  هجمة  أعراض 

)crise d'angoisse aigue(

الهلعية بشكل مفاجئ، ونادرا ما نالحظ وجود  النوبة  تبدأ 

بوادر كالخوف الذي يتزايد بشكل تدريجي من قدوم أزمة 

ما، أو كتضاعف األعراض البينية التي متيز الفرتات التي متتد 

بني نوبة وأخرى، ويبلغ الهلع أقصاه منذ البداية.

1. التمظهرات الذاتية )النفسية والنفس-حواسية(: تتمثل يف 

الخوف من يشء تصوري )غري واقعي(، وإطالقنا لفظ الهلع 

املريض يشعر بخوف كبري  الحالة مربر جدا، ألن  عىل هذه 

جدا يصعب تحمله، حيث يخىش املريض أن يصبح مجنونا 

أو من املوت أو من أن يصاب مبرض خطري كالذبحة الصدرية 

أو الجلطة الدماغية، وكذا يخىش أال يتم إنقاذه من الخطر 

الذي يحذق به.

الشعوَر  املصاحبة هذا  العضوية  ميكن أن تضاعف األعراض 

الذايت بالخوف، فمثال الخوف من املوت يضخم منه ارتفاع 

نبض القلب والذي يضخم بدوره الخوف من اإلصابة مبرض 

قلبي عضال وهو ما يزيد من الكربة.

السيطرة عىل نفسه فيقفز  املريض أحيانا أن يفقد  ويخىش 

أن  يرتكب فعال خطريا، كام يخىش مثال من  أو  النافذة  من 

يفقد تحكمه يف مقود سيارته.

الكربة  من  تزيد  النفس-حواسية  التمظهرات  أن  إىل  ونشري 

يتم  كام  الواقعية،  وفقد  الشخصية  فقد  أعراض  طريق  عن 

أحيانا تغري اإلدراك عىل مستوى الحواس كتغري شدة اإلضاءة 

والسمع وتقدير املسافات. وهي أعراض عندما تظهر يف املقام 

 épilepsie( األول ينبغي أن نستبعد الرصع الجزيئ الصدغي

.)partielle temporale

لهجمة  السلوكية  النتائج  تعترب  السلوكية:  التمظهرات   .2

الهلع بسيطة خصوصا عندما يخفيها املريض، وهكذا ميكن 

يصل  قد  األنشطة  لكل  وتعليق  تثبيط  عن  عبارة  تكون  أن 

إىل درجة الوجوم، كام ميكن أن يفر املريض وهو ما يسمى 

بالفرار االستباقي، إال أنه ميكن احيانا أن ينهج املريض سلوكا 

معاكسا ملا سبق وصفه حيث يطغى آنذاك الهياج والرصاخ 

عىل املشهد، حيث يعجز املريض عن البقاء يف مكان واحد 

غري  بحركات  يقوم  كام  وذهابا،  جيئة  األرض  يخط  وغالبا 

متحكم فيها.

يف  تسيطر  التي  األعراض  وهي  العضوية:  التمظهرات   .3

حضورها  ويقتيض  الريرية،  اللوحة  عىل  األحيان  غالب 

استبعاد سبب عضوي يلزمه عالج مستعجل، وتعترب األعراض 

يؤدي إىل صعوبات  تأثريها  أن  أكرثها شيوعا، كام  التنفسية 

ملتويا  املريض  يظهر  كام  متقطعا،  يصبح  الذي  النطق  يف 

ومرتجفا، وأيضا هائجا أو ذاهال.

ͳ ͳ symptôme( الوعائية  القلبية  األعراض 

ضيق  خفقان،  القلب،  نبض  ترع   :  )cardiovasculaires

األوعية  حركة  اضطراب  الصدر،  مستوى  عىل  أمل  الصدر، 

)االنقباض واالرتخاء( عىل مستوى الوجه واألطراف...

ͳ ͳ األعراض التنفسية: شعور باالختناق وبغياب الهواء، ترع

التنفس.

ͳ ͳ فرك غشية،  انذهال،  دوخة،  صداع،  العصبية:  األعراض 

...)Réflexesostéo-tendineux( االنعكاس العظمي الوتري

ͳ ͳ.األعراض العضلية: رعاش، رجات عضلية

ͳ ͳ ،األعراض العصبية النباتية )النظام العصبي التلقايئ(: تعرق

قيء، شعور متقطع بالجوع أو العطش، تشنع البلعوم،...

ͳ ͳ ،البطن، غثيان، فواق األعراض الهضمية والبولية: آالم يف 

إسهال، كرثة التبول...

بين الهجمات الهلعية المتعاقبة

املتعاقبة  النوبات  بني  تفصل  التي  الفرتة  يف  املريض  يخاف 

من أن يصاب بنوبة ثانية، فهو إذاً مصاب بقلق مزمن، فهو 

انتظار قلقي أو ما ميكن أن نسميه خوفا من الخوف، لذلك 

ما  حال  يف  النوبة  ملواجهة  اسرتاتيجيات  يطور  املريض  نجد 

ال  أو  املكتظة  األماكن  يتجنب  فنجده  جديد،  من  ظهرت 

يخرج إال ومعه رفقة، كام ميكن أن يحمل معه دامئا مضادا 

للقلق.. ونلخص أعراض القلق البيني كام ييل:

ͳ ͳ.)انتظار قلقي للنوبة القادمة )قلق استباقي

ͳ ͳ كل وترقب  األمور  تضخيم  التشاؤمية،  األفكار  اجرتار 

مصائب الدنيا يف النفس واألقارب.

ͳ ͳ.)فرط الحس الحوايس )عدم تحمل الضجيج

ͳ ͳ.توتر عضيل وفرط اليقظة

ͳ ͳ ،النبض ارتفاع  الفم،  )اجتفاف  نباتية  عصبية  اضطرابات 

غثيان...(.

ͳ ͳ...،ارضابات النوم

رهاب الميادين

يعترب عرضا غري ثابت يف االضطراب الهلعي، ومعنى ذلك أنه 

أن يكون غائبا، وهو قلق  أن يكون حارضا كام ميكن  ميكن 

أماكن  يف  التواجد  من  بالخوف  ويرتبط  الرهايب،  النوع  من 

له  متد  أن  يصعب  أو  منها  التسلل  يصعب  وضعيات  يف  أو 

فيها يد املساعدة، كاملحالت الكربى ووسط جامهري املقابالت 

واألزقة  السينام  وقاعات  الجمعة  أثناء صالة  وكذا  الرياضية 

الضيقة يف املدينة القدمية حيث الزحام... إلخ.

التشخيص التفريقي
)Diagnostic différentiel(

طبية  إصابة  عن  الناجمة  القلقية  االضطرابات 
عامة
ͳ ͳ األعراض تكون  عندما  خصوصا  التشخيص  هذا  يطرح 

األسباب  استبعاد  ينبغي  لذلك  األول،  املقام  يف  العضوية 

العضوية أوالً ملا ميكن أن تخفي وراءها من خطورة، ميكن أن 

يعرف االضطراب الهلعي بتكرار هجامت الهلع، أو ما يسمى بالنوبات الهلعية الحادة، أربع مرات عىل األقل يف الشهر، 

ويكون ذلك بشكل تلقايئ ال ميكن توقعه )غياب عوامل مساعدة وغياب البوادر( مع استمرار الخشية من حدوث نوبة 

أخرى يف الفرتة التي تفصل النوبة السابقة عن الحقتها.

تظهر الدراسات اإلحصائية أن هذا االضطراب يصيب ما بني 1.5 و5 يف املائة، وهو يصيب ثالث نساء مقابل رجل واحد، 

بينام يعترب سن 25 سنة السن املتوسط لبداية الظهور، ويعرف املرض أَْوَجُه أساسا يف مرحلتني عمريتني هام بني 25 و35 

سنة واألخرى بني 45 و55 سنة.

Trouble panique

االضطرابات القلقية - االضطراب الهلعي

األستاذ إسامعيل رموز 

أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس

رئيس مصلحة الطب النفيس 

باملستشفى الجامعي الحسن الثاين 
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تؤدي بصحة املريض يف حال تم تجاهلها، ومن أهم األمراض 

التي ميكن أن تختلط أعراضها بهجمة الهلع: احتشاء عضلة 

القلب، اضطراب إيقاع النبض القلبي، انصامم رئوي، االختالط 

العقيل )الناجم عن نقص السكر يف الدم أو فرط الدرقية، أو 

 ،)phéochromocytome القواتم  ورقم  أو  َريْقات  الدُّ فرط 

حالة استعجال جراحية بطنية أو وعائية أو عصبية.

مادة  تناول  عن  الناتجة  القلقية  االضطرابات 
معينة

تناول  عن  الناتج  التسمم  طريق  عن  إما  ذلك  ويحدث 

مفرط للمهلوسات أو الحشيش أو الكافيني، وإما عن طريق 

وبعض  واألفيون  كالكحول  املواد  بعض  تناول  عن  االنفطام 

.)benzodiazépines( "األدوية من فئة "بينزوديازيبني

االضطرابات القلقية المندرجة ضمن إصابة نفسية

ميكن أن تختلط األعراض النفسية والسلوكية لهجمة الهلع، 

مع  األول،  املقام  يف  الكربة  أعراض  تكون  عندما  خصوصا 

أعراض بعض االضطرابات النفسية األخرى. 

التطور
الهلعي  االضطراب  يتطور  املناسب،  العالج  غياب  حالة  يف 

موقفا  يتبنى  املريض  فنجد  املزمنة،  املرحلة  يف  ليدخل 

اجتنابيا، ويصبح عاجزا عن العمل، كام ينعزل عن املجتمع 

ويتغري سلوكه االجتامعي والعالئقي. وهكذا ميكن أن تظهر 

املضاعفات التالية:

ͳ ͳ.االكتئاب، وهو املضاعفة األكرث شيوعا

ͳ ͳ الالزمة بالجدية  األمر  أخذ  ينبغي  لذلك  االنتحار،  خطر 

وترصد هذا الخطر.

ͳ ͳ واإلدمان والكحول  القلق  مضادات  تناول  يف  اإلفراط 

عليهام.

ͳ ͳ والرهاب كالوسواس  تنظيام  أكرث  عصاب  إىل  االنتقال 

واملراق )توهم املرض(...

ͳ ͳ وارتفاع املعدة  كقرحة  عضوية  نفسية  أمراض  ظهور 

الضغط الدموي...

ͳ ͳ.فقدان االندماج املهني

وشدة  عدد  فإن  مناسب  عالج  من  االستفادة  حالة  يف  أما 

الهجامت يقل، كام يدخل حوايل 40 يف املائة من املرىض يف 

مرحلة الهدأة )التخلص من األعراض(.

العالج
استبعاد أي سبب عضوي

بداية يجب أوال استبعاد أي سبب عضوي محتمل لألعراض 

العضوية، وذلك عن طريق القيام بفحص رسيري دقيق، مع 

القيام بالحد األدىن من التحاليل التي متكنن من التأكد من 

تركيز  قياس  الدموية،  العنارص  تعداد  عضوي:  مرض  غياب 

السكر واأليونات يف الدم، مخطط كهربية القلب.

حسب  أخرى  تكميلية  بفحوصات  القيام  أحيانا  ميكن  كام 

صدرية  صورة  قبيل  من  األوىل،  املرحلة  يف  إليه  توصلنا  ما 

 ،)scanner( مفراس  القلبية،  األنزميات  قياس  إشعاعية، 

املَِعدية،  الثاملة  الدم والبول ويف  البحث عن مواد سامة يف 

 hormones( والدريقية  الدرقية  الهرمونات  قياس  وكذلك 

.)thyroïdiennes et parathyroïdiennes

العالج المستعجل

ينبغي دامئا أمام النوبة الهلعية الحادة، بعد استبعاد السبب 

املوت،  أو  املرض  خطر  بخصوص  املريض  طأمنة  العضوي، 

أثناء فحصه، كام ينبغي الحفاظ  وكذا وإبعاده عن محيطه 

عىل الهدوء والتفهم والتعاطف تجاه املصاب، مام يساعده 

عىل التعبري عىل معاناته.

الفم،  طريق  عن  استعامله  فيستحسن  الدوايئ،  العالج  أما 

ألنه أفضل من الحقن وأرسع، إال أنه ميكن استعامل الحقن 

نظرا ألثره النفيس عىل املريض مثل )valium( "فاليوم" 10 

الفم  العالج عن طريق  نكمل  ثم  الفور،  ملغ: حقنتان عىل 

)Benzodiazepines( ملدة  "بينزوديازبيني"  أقراص  بواسطة 

15 إىل 30 يوما.

عالج االضطراب على المدى الطويل

هذا  لعالج  االكتئاب  مضادات  نستعمل  الدوايئ:  العالج   .1

االضطراب ملدة ترتاوح بني ستة أشهر وسنة  أو أكرث.

ͳ ͳ السرتداد انتقائية  الكابحات  االكتئاب  مضادات 

 Inhibiteur sélectif de la recapture de la(  السريوتونني

)deroxat( قرص 20  "ديروكسات"  قبيل  sérotonine( من 

ملغ قرص أو قرصان يف اليوم.

ͳ ͳ antidépresseurs( الحلقات  الثالثية  االكتئاب  مضادات 

tricycliques( مثل "أنافرانيل" )anafranil( قرص 75  إىل 

150 ملغ يف اليوم.

كام ميكن استعامل مضادات القلق يف األسابيع األربعة األوىل 

يف  مرات  ثالث  ملغ   0.5 مبعدل   )xanax( "كزاناكس"  مثل 

اليوم مع توقيف تدريجي.

املعريف  النفيس  العالج  تقنيات  تعترب  النفيس:  العالج   .2

والسلويك األكرث استعامال:

ͳ ͳ.االرتخاء التنفيس وإدارة الضغط

ͳ ͳ.التحليل الوظيفي للهجمة الهلعية

ͳ ͳ.تدريب املريض عىل نهج املراقبة الذاتية

ͳ ͳ.تزويد املريض مبعلومات حول مرضه

ͳ ͳ تقنيات التعريض الوهمي ثم الحقيقي، حيث يتم تعريض

املريض لوضعيات مشابهة وهميا يف مرحلة أوىل ثم حقيقة 

يف وقت الحق لتدريب املريض عىل مواجهة تلك الوضعيات.

الطــب النـفـســي
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اضطراب الوسواس القهري

حسب الدراسات اإلحصائية، يصيب هذا االضطراب بني 2 و 4 

يف املائة من مجموع الساكنة، وهو عارش سبب لإلعاقة يف العامل 

للسن  بالنسبة  أما  النسبة،  بنفس  واإلناث  الذكور  يصيب  كام 

عند الظهور ففي 60 يف املائة من الحاالت يظهر املرض قبل 25 

سنة، بينام يظهر يف 30 يف املائة من الحاالت قبل سن 14 سنة. 

كام يظهر بعد حادث ضاغط )يسبب ضغطا نفسيا( يف 50 إىل 

70 يف املائة. ومتتد املهلة طويال بني بداية ظهور األعراض ومثول 

املريض لطلب العالج، حيث يبلغ متوسط تأخر طلب العالج 12 

عاما. وتجدر اإلشارة إىل أن اضطراب الوسواس القهري اضطراب 

مرتبط بعوامل اجتامعية وثقافية.

دراسة سريرية
الوساوس

1. تعريف الوسواس: يعترب الوسواس من أعقد العصابات من 

ناحية آلية التشكل وأشكال التمظهر، ومن ثم تتمظهر الوساوس 

لوساوس  تعرض  وأن  سبق  فأغلبنا  مختلفة،  تشكيالت  وفق 

مقطع  تردد  أو  ذهنه،  ما عىل  موعد  إلحاح  قبيل  من  بسيطة 

موسيقي عىل ذهنه طوال ساعات، إال أن هذا الشكل ال يبلغ أن 

يكون مرضيا، ذلك أن الوساوس املرضية أشد إلحاحا وأكرث بعدا 

وبينت  لها.  وإعاقة  بالحياة  اختالطا  وأشد  والعقل  املنطق  عن 

الدراسات)و.م.أ، كندا، إنجلرتا، فرنسا( أن أكرث من  العديد من 

80 يف املائة من الناس العاديني لديهم أفكار متطفلة، محتواها 

ال يختلف عنه عند مرىض الوسواس القهري، ولكنهم ال يتحولون 

يف األغلب إىل مرىض بالوسواس القهري.

وتتخذ الوساوس شكل أفكار أو أحاسيس أو صور ترتدد بشكل 

سخيفة  يعتربها  الذي  املصاب  ذهن  عىل  والإرادي  متكرر 

ومتطفلة ومجافية للصواب، لذلك يبذل مجهودات دامئة ألجل 

التخلص منها، مام يسبب له قلقا ومحنة نفسية حقيقية. وتجدر 

من  تأيت  كونها  الوسواسية  األفكار  مييز هذه  ما  أن  إىل  اإلشارة 

النشاط العقيل للمريض وهو يقر ذلك، مام يجعلها تختلف عن 

كالفصام  نفسية أخرى  أمراض  نلحظها يف  التي  األخرى  األفكار 

ويعترب  األفكار  بهذه  له  صلة  أي  املريض  ينفي  حيث  مثال 

مصدرها خارجيا.

2. مواضيع الوسواس: تعكس املواضيع الوسواسية أشكال ردة 

الفعل التي يطورها املريض حيال عدوانيته الالشعورية. وميكن 

لنفس املريض أن يتخذ وسواسه عدة مواضيع يف نفس الوقت. 

املواضيع وتختلف من مريض آلخر ونذكر منها:  وتتعدد هذه 

أي  أخالقية  حول  شك  من  يصاحبها  وما  األخالقية  املواضيع 

وما  الدينية  واملواضيع  الشك،  بجنون  يسمى  ما  وهو  ترصف 

يتعلق به من األمور املقدسة وامليتافيزيقية، ومواضيع الرتتيب 

النظافة  الدقة والنظام، وكذا مواضيع  وما يصاحبها من توخي 

ومواضيع  اللمس(،  )هذيان  واالتساخ  العدوى  من  والخوف 

الجنس كاملثلية الجنسية وزنا املحارم، ومواضيع العدوانية حيث 

عدوانية  أفعال  ارتكاب  إىل  وساوسه  تدفعه  أن  املريض  يخىش 

تجاه نفسه أو تجاه اآلخرين. 

3. تجميع الوساوس

الوساوس األفكارية: يتعلق األمر باخرتاق الفكر بإحساس أو  �

فكرة أو ميول يظهر للمريض عىل أنه ظاهرة مرضية يف مجافاة 

التخلص  تستمر رغم محاوالت  والتي  الواعي  منطقه  تامة مع 

التي يبذلها املريض، وهكذا يظل املريض يجرت نفس الفكرة أو 

املريض  يلمس  فمثال  إبعادها،  القدرة عىل  دون  الصورة  نفس 

إىل  بإعادتها  يقوم  الشارع مرآة سيارة مركونة،  يتجول يف  وهو 

التي ستقع  السري  دامئا يجرت فكرة حادثة  أنه يظل  إال  مكانها، 

بسبب خطأه، فهو رغم أنه أعاد املرآة إىل وضعها يعتقد أنه مل 

يرجعها إىل مكانها بالضبط.

خشية  �  :)obsessions phobiques( الرهابية  الوساوس 

وسواسية )من الرطان، من املكروبات...( يشعر املريض إبان 

خشية  بواسطة  مستمر  بشكل  ذهنه  باخرتاق  الوساوس  هذه 

مصدر  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر  ما،  وضعية  أو  يشء  من 

يتم تعريف اضطراب الوسواس القهري بتزامن وسواس )obsession( وقهر )تسلط( شاق يرتدد عىل املريض دامئا أو بني 

الفينة واألخرى أو بوجود أحدهام. 

ونعرف الوسواس عىل أنه أفكار أو أحاسيس تخرتق ذهن املريض. كام نعرف القهر عىل أنه مجموعة من الترصفات التي 

تغدو بعد تكرارها بشكل منطي طقوسا يلجأ إليها املريض بشكل قرسي ال خيار له فيه من أجل التخفيف من حدة القلق 

الذي يسببه الوسواس، فالقهر يف مجال الترصفات هو مقابل إذاً للوسواس يف مجال األفكار.

وينتج عن هذا االضطراب تأثري عىل حياة املعني سواء من الناحية االجتامعية أو من الناحية العائلية واملهنية حيث يؤثر 

هذا سلبا عىل نظم العالقة التي تربط املريض باألبعاد الثالثة سالفة الذكر، حيث إن املريض املصاب بالشكل االندفاعي 

للوسواس يتبنى سلوكا اجتنابيا يبعده عن املجتمع مخافة أن يستجيب الندفاعه ويرتكب جرمية متليها عليه وساوسه، كام 

أن املريض الذي اخرتقته وساوس النظافة يصبح معطل اإلنتاج بسبب الوقت الذي يضيعه أمام صنبور املاء إذ يغسل يف 

كل مرة أطرافه، إلخ...

التي تكون  التقليدي لهذا العصاب الوسوايس )Névrose obsessionnelle( فهو تنظيم عصايب للشخصية  التعريف  أما 

عادة وسواسية أو موسومة بالتعب النفيس أو ما يسمى بالشخصية النفهية )personnalité psychasthénique(. يكون 

املريض هنا واعيا متام الوعي مبرضه وينتقده ويعتربه سخيفا ومخالفا للمنطق ولكنه يف ذات الوقت ال يستطيع تجاوزه ألنه 

فوق طاقته، فهو قهر تام يتجاوز عتبة مقاومة اإلنسان املصاب.

Trouble obsessionnel compulsif

االضطرابات القلقية - اضطراب الوسواس القهري

األستاذ إسامعيل رموز 

أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس

رئيس مصلحة الطب النفيس 

باملستشفى الجامعي الحسن الثاين 
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االجرتارات  وإمنا  والخوف،  الخشية  سبب  مواجهة  ليس  القلق 

الوسواسية ذاتها التي تؤدي يف النهاية إىل ظهور ترصفات قهرية 

بغية التخفيف من حدة القلق، مام يساعدنا عىل التفريق بني 

القلق  الذي يكون فيه  الرهايب والرهاب يف حد ذاته  الوسواس 

ناتجا عن الخوف من مواجهة السبب.

الوساوس االندفاعية )obsession compulsive(: يتلخص  �

هذا النوع يف خشية وسواسية من الوقوع يف ارتكاب يشء مشني 

بفعل  القيام  من  مثال  كالخوف  املريض،  إرادة  أو خطري خارج 

مضحك أو مجاف لألخالق أو حتى االعتداء عىل أحد ما، يتعلق 

الوساوس  أن  ذلك  وتفسري  برهاب،  وليس  بوسواس  إذاً  األمر 

تستمر يف غياب اليشء أو الوضعية التي يخشاها املريض، بينام 

يف الرهاب االندفاعي يحصل الخوف فقط أثناء مواجهة اليشء 

الباعث عىل الرهاب ويختفي باختفائه.

القهر والطقوس

أنه  غري  الوسواس،  نفس خصائص  والطقوس عىل  القهر  يتوفر 

يعنى مبجال الترصفات التي يجد املريض نفسه مجربا عىل القيام 

بها، بينام يعنى الوسواس مبجال األفكار. وهكذا ميكن أن يكون 

طابع هذه السلوكيات مضحكا وسخيفا أو ال أخالقيا ومع ذلك 

تختلف عن  الترصفات  أن هذه  إال  عنه.  املريض رغام  يرتكبها 

الذات  عدوانيا عىل  تحمل خطرا  ال  ألنها  االندفاعية  الوساوس 

أو عىل اآلخرين.

يأخذ القهر نفس مواضيع الوساوس األفكارية أو الرهابية، فاملريض 

مثال ال يود ملس بعض األشياء أو بعض األشخاص، أو تجده يرى 

من الرضوري ترتيب أشيائه وفق نسق معني...إلخ. فالقهر إذاً هو 

إتيان بعض السلوكيات بشكل متكرر استجابة للوساوس، ونشري 

إىل أن القلق الناجم عن هذه الترصفات ضئيل باملقارنة مع القلق 

الناجم عن األفكار الوسواسية يف حد ذاتها، بل إن القيام بهذه 

السلوكيات القهرية يخفف من القلق الوسوايس، بينام يشتد هذا 

القلق حني مينع املريض من القيام بها.

وتتحول هذه الترصفات الجزئية إىل طقوس عندما تتكرر بشكل 

يومي يعيق الحياة العادية ألنها تأخذ وقتا مبالغا فيه )أكرث من 

ساعة يف اليوم(، وميكن أن تكون عبارة عن طقوس داخلية كالقيام 

الكلامت أو  أو استظهار سلسلة من  الذهنية  الحسابات  ببعض 

مثل  خارجية  تكون  أن  ميكن  كام  الصور،  من  مجموعة  تخيل 

اللباس والتنظيف والرتتيب بشكل متكرر. وجدير بالذكر أن تأخذ 

هذه الطقوس شكل التحقق من القيام بيشء ما، كالتحقق املتكرر 

من إحكام إغالق الباب أو قنينة الغاز أو التحقق من عدم الخطأ 

يف عملية حسابية ما.

)anxiété( القلق

يعترب القلق إحساسا شاقا ومضنيا يصاحب الوساوس والقهور، 

الوسواس، كام يخف  يرتبط مبوضوع  قلقا مزمنا  بكونه  يتميز 

مثال  فاملريض  الوساوس.  متليه  الذي  بالطقس  بالقيام  لحظيا 

التي  الوسواسية  فكرته  جراء  من  القلق  وطأة  تحت  يبقى 

تقول أنه مل يحكم إغالق الباب أو أنه مل يرتب أشياءه بشكل 

القلق، وذلك  القهرية لتخفف من هذا  الترصفات  جيد، وتأيت 

عن طريق التحقق مرارا من إغالق الباب وإعادة ترتيب تلك 

املريض عن  يتفاقم عندما يعجز  القلق  أن  األشياء. ونشري إىل 

بطقوسه. القيام 

الشخصية الوسواسية 
)personnalité obsessionnelle(

الوسواس  اضطراب  يف  ثابتة  غري  الوسواسية  الشخصية  تعترب 

القهري، أي أننا ال نجدها دامئا عند مرىض هذا االضطراب، وهي 

منط عام يتميز باالنشغال بالرتتيب واملثالية والرقابة األخالقية، 

عىل حساب املرونة واالنفتاح والفعالية، ونتحدث عن الشخصية 

الوسواسية عند حضور أربعة من املعايري التالية:

ال  كأن  واملهامت  األعامل  إمتام  أمام  حاجزا  تقف  التي  املثالية 

يتمكن من إمتام مرشوع ما ألن متطلباته الشخصية الدقيقة مل 

تتحقق جميعها.

ͳ ͳ هذه صاحب  إقناع  يصعب  بحيث  والعناد،  التعصب 

الشخصية برأي مخالف.

ͳ ͳ االهتامم املفرط بالتفاصيل، والقواعد واإلحصائيات والتنظيم

الهدف  التفاصيل  أن يضيع وسط هذه  إىل درجة  واملخططات 

األصيل من العمل املراد القيام به.

ͳ ͳ الوالء املفرط للعمل واإلنتاج وإقصاء كل ما هو ترفيهي دون

أي مربر اقتصادي لهذا املوقف.

ͳ ͳ الرتدد يف ندب اآلخرين للقيام مبهمة ما أو العمل معهم إال

إذا خضعوا ملنطق عمله.

ͳ ͳ عدم القدرة عىل التخلص من األشياء املستعملة وغري النافعة

دون أن يربطه بها أي إحساس أو شعور.

ͳ ͳ األخالق بسؤال  يتعلق  ما  لكل  والتعصب  املفرطة  الجدية 

والقيم دون أن يكون ذلك مربرا بانتامء ديني أو ثقايف معني.

األشكال السريرية
حسب العمر

عند الطفل، يصعب معرفة الطابع املريض لالضطراب حيث إن 

الطفل ال يستطيع التعبري عن أفكاره الوسواسية بشكل يسهل 

التعرف عليها. ويتمظهر القلق الناجم عن الوساوس عىل شكل 

غضب وعدوانية، كام أنه يصعب تفريقه عن مرض  "جيل دو ال 

 .)Maladie de Gilles de la Tourette( "توريت

حسب الشدة
ͳ ͳ أشكال خفيفة، تكون فيها األعراض خفيفة وال تعيق حياة

املريض بشكل كبري.

ͳ ͳ لحياة كبرية  إعاقة  إىل  األعراض  تؤدي  حيث  وبيلة،  أشكال 

املريض.

حسب األعراض
ͳ ͳ بأفكاره املريض  يكتفي  حيث  خالصة،  وسواسية  أشكال 

القيام  طريق  عن  عليها  التغلب  يحاول  أن  دون  الوسواسية، 

الناجم  القلق  من  التخلص  يف  الرغبة  عليه  متليها  ما  بطقوس 

عن الوسواس.

ͳ ͳ.أشكال يطغى عليها القهر

األمراض النفسية المصاحبة
بأمراض  مصحوبا  يكون  أن  القهري  الوسواس  الضطراب  ميكن 

نفسية أخرى نذكر منها:

ͳ ͳ االكتئاب، وميكن أن يظهر قبل االضطراب كام ميكن أن يكون

ظهوره معه أو بعده.

ͳ ͳ الهلعي االضطراب  مثل  األخرى،  القلقية  االضطرابات 

واالضطراب القلقي املعمم.

ͳ ͳ الهلوسات وجود  عند  )schizophrénie(، خصوصا  الفصام 

الذوقية مع الرتكيز عىل طقوس العد.

ͳ ͳ maladie de Gilles de la( توريت"  ال  دو  مرض،"جيل 

Tourette( خصوصا عند األطفال، ويصعب التفريق بينه وبني 

اضطراب الوسواس القهري.

ͳ ͳ.اضطرابات الشخصية

التشخيص التفريقي
1. املتالزمة الهذيانية )syndrome délirant(: يعرف الهذيان 

بكونه اضطرابا ملحتوى األفكار يتميز بأفكار هذيانية، والتي تعرف 

بدورها بكونها أفكارا مخالفة بشكل واضح ملا هو متعارف عليه 

من قناعات ومسلامت يف سياق ثقايف معني، كام أن املريض يظهر 

ارتباطا وثيقا بهذه األفكار بشكل ال يقبل أي نقد.

 automatisme( )2. متالزمة التلقائية العقلية )أو الطاعة اآللية

الهذيانات  بدايية  األعراض تالحظ يف  mental(: مجموعة من 

خاللها  يشعر  والتي   ،)psychose hallucinatoire( الهلوسية 

أو  أفكاره  )اكتشاف  غريه  قبل  من  تردد  أفكاره  بكون  املريض 

رسقتها حيث يجد صداها عند غريه قبل اإلفصاح عنها( وكون 

فيام يفعل  أفعاله متىل عليه من قبل غريه )فهو ليس حرا إذاً 

وإمنا يجرب عليه(.

3. اجرتارات اكتئابية أو قلقية: حالة نفسية تتميز باجرتار أفكار 

سلبية( تقابل غياب االطمئنان إال أن الثانية ترتبط باملستقبل، 

السلبي  املايض  باملايض خصوصا  مبارشة  لها عالقة  األوىل  بينام 

كام  االكتئاب  تصاحب  حالة  وهي  العاطفية،  الناحية  من 

تصاحب القلق وآفات نفسية أخرى.

من  نوع   :)Trouble panique( الهلعي  االضطراب   .4

االضطرابات القلقية يتميز برتدد أزمة هلعية بشكل غري منتظر، 

وباالنشغال  أخرى،  مرة  وقوعها  من  مستمرة  بخشية  مرتبط 

إىل  اإلشارة  وتجدر  بها،  عالقته  يف  دال  سلوك  وبتغري  بنتائجها 

هلعي  اضطراب  القلقي:  االضطراب  هذا  من  نوعني  وجود 

هلعي  واضطراب   )agoraphobie( امليادين  برهاب  مصحوب 

بدون رهاب ميادين.

 Etat de stress post( 5. حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة

نوعية  بأعراض  أساسا  يتميز  قلقي  اضطراب   :)traumatique

أو  لحادث ضاغط  التعرض  بعد  األمل...(  فقدان  )خوف شديد، 

لحادث صادم بشكل كبري يتضمن املوت أو التهديد باملوت، أو 

جراح خطرية أو تهديد السالمة الجسدية للشخص املعني أو آلخر.

يتميز  اضطراب   :)hypochondrie( املرض(  )توهم  املُراق   .6

واضح،  وظيفي  أو  عضوي  خلل  أي  دون  جسدية  باشتكاءات 

بخلل  أو  شفاؤه  تم  عضوي  مبرض  املراقية  األعراض  وترتبط 

بسيط جدا ال يفر قدر الرتكيز املوىل له، ميكن اعتبار املراق إذاً 

تخصيصا للجسد بقدر بالغ من االهتامم.

 maladie de Gilles de la( توريت"  ال  دو  "جيل  مرض   .7

Tourette(: يالحظ هذا املرض عند الفئة العمرية من 7 إىل 10 

سنوات وتتميز أشكاله الصعبة بسلوكات غريبة، غري مناسبة أو 

باعثة عىل القلق، أو حتى بوابل من االعتداءات تستحيل السيطرة 

الطــب النـفـســي
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أعراض  إظهار  الداء  بهذا  املصابني  لألشخاص  ميكن  كام  عليها. 

النشاط  يف  إفراط  مع  الرتكيز  يف  بنقص  مصحوبة  سلوكات  أو 

كل  عند  هذا  يظهر  ال  أنه  علام  القهري  الوسواس  واضطراب 

املصابني، ويبقى الرابط بني هذا املرض وبني األمراض التي تصاحبه 

غري معروف... ويالحظ أيضا أن حدة األعراض تخف عند سنوات 

اكتئاب  فيها  أن يظهر  تليها ميكن  التي  السنوات  أن  إال  البلوغ، 

وقلق... وتجدر اإلشارة إىل عدم وجود دواء نوعي لهذا الداء، علام 

أن أغلب املصابني به ال يحتاجون إىل معالجة دوائية.

املمكن  من   :)phobies spécifiques( النوعية  الرهابات   .8

القول أال فرق كبري بني الخوف العادي والرهاب إال ما كان من 

شدته يف حال الرهاب، وهكذا تتميز الرهابات النوعية بخوف 

شديد وممتد يف الزمن عند مواجهة يشء أو وضعية ما محددة 

بدقة. تجدر اإلشارة إىل أن الخوف يف هذا النوع من االضطراب 

قد يصل حد األزمة الهلعية أحيانا، كام ميكن أن يرتجم بخوف 

مسبق حدوث  بشكل  يتصور  أو  املعني  يشك  عندما  استباقي 

وضعية باعثة عىل الخوف.

 Forme pseudo-névrotique( 9. شكل شبه عصايب للفصام

de la  schizophrénie(: يتميز هذا الشكل الفصامي بوجود 

أعراض من نوع االضطراب القلقي كاالضطراب الهلعي أو الرهايب، 

إىل خلط يف  يؤدي  الوسوايس. وهذا  أو  الهستريي  النوع  من  أو 

التشخيص، وعدم وصف الدواء املناسب، هذه األعراض "الشبه 

عصابية" للفصام ال يجب أن تؤدي إىل عدم االنتباه إىل األعراض 

الفصامية املختبئة خلفها كضبابية التفكري واألقوال كدرجة أوىل 

للتشتت، واملعتقدات املخالفة للعقل واملنطق كمرحلة أوىل يف 

أويل  كمدخل  والشعورية  العاطفية  والالمباالة  الهذياين،  النسق 

لالنغالق االنطوايئ.

من  الكثري  يشوبه  اضطراب  القهور:  مراقبة  اضطراب   .10

الشخص  كون  حول  األحكام  من  كثري  تكون  وقد  التعقيد، 

االرادة  له  بالقهور قادرا عىل تجاوزها متى ما توفرت  املصاب 

أهم  ولعل  طوقها،  عن  والخروج  بإنهائها  يقيض  قرارا  واتخذ 

 jeu( نوع من هذه االضطرابات هو ما يعرف باملقامرة املرضية

pathologique(، يف الواقع ليس للمريض أي مراقبة عىل قهوره، 

بل العكس هو الصحيح حيث يخضع لهذه القهور، وهكذا بعد 

أن يستجيب لها بواسطة اندفاع ما، يدخل يف حالة من االحباط 

وكام  النفس،  واتهام  الخجل  وكذا  والغضب  العجز  واستشعار 

يبدو من الخارج للناس أنها سلوكات يكفي قرار واحد لطردها 

نهائيا، فإنه يبدو ذلك أيضا ألغلب املصابني، فيرشع يف محاوالت 

للتخلص منها، إال أن الشعور بالجنب والعجز يكون أفدح وتندرج 

تحت مسمى ارضاب مراقبة القهور مجموعة من أمراض منها : 

املقامرة املرضية، االضطراب االنفجاري املتقطع، هوس الرقة، 

هوس اإلحراق، هوس نتف الشعر. 

أسباب اضطراب الوسواس القهري
1. عوامل نفسية

يرى "فرويد" مؤسس مذهب التحليل النفيس أن التدريب عىل 

تجرب  التي  األوىل  الوضعية  يشكل  الرشجية  املرحلة  النظافة يف 

مقبول  هو  ما  لصالح  طبيعي  هو  ما  عىل  التخيل  عىل  الطفل 

اجتامعيا، ومن ثم عندما يقوم شخص راشد بحمل طفل عىل 

النظافة بشكل مبكر وبطرق قاسية، فإن حالة من الرصاع تنشأ 

فالتجربة  الطفل،  هو  فيها  الخارس  الطرف  يكون  الطرفني  بني 

والتقييم  الدقيقة  املراقبة  يستشعر  إذ  الطفل،  يعيشها  التي 

إىل  به  تؤدي  للتربز،  معينة  أوقات  احرتام  ورضورة  املستمر 

استشعار مدى سوء هذه العملية، وان املواد التي يتم إخراجها 

الطفل  عند  ينشأ  ثم  الخجل، ومن  وتبعث عىل  سيئة وسادية 

الحاجة إىل النظام واملراقبة الدقيقة والنظافة واملعقولية، وهكذا 

التي  والقلق  بالخجل  االحساس  إىل  املعاكسة  الخصائص  تؤدي 

تصبح رضورية للمحافظة عىل تقييم إيجايب للذات املتميزة بأنا 

أعىل متعصب وقايس وسادي.

ال  أو  يشء  "كل  مببدأ  يؤمن  قايس  أعىل  بأنا  األمر  يتعلق 

يبحث  وهكذا  حساسية،  إظهار  إىل  بالشخص  يؤدي  يشء" 

أو  إلمالءاته،  الوفاء  طريق  عن  إما  حدته  من  التخفيف  عن 

الفكر  بقدرة  األمر  يتعلق  سحرية،  بطرائق  ضده  االنتفاضة 

الخارقة. وهكذا ينفق األنا كثريا من الطاقة من أجل االحتامء 

من قسوة األنا األعىل خوفا من الوقوع يف اإلحساس بالخوف 

أو اإلهانة أو االكتئاب.

وحسب املدرسة السلوكية:

ͳ  الوساوس هي تكيفات بسبب التنشئة، حيث تلعب الرتبية

املعني دورا يف ظهور اضطراب  وظهور أحداث مؤملة يف حياة 

كفاية  يؤمنون  ال  بأشخاص  األمر  يتعلق  القهري،  كالوسواس 

بأنفسهم، فهم يف شك مستمر من قدرتهم عىل فرض أنفسهم، 

وعىل خشية من الرفض والنقد، ومن ثم من أجل تفادي أخطاء 

محتملة ومحاربتها يتم اللجوء إىل تكرار سلوكات معينة، كغسل 

اليدين بشكل مبالغ فيه خشية الوقوع يف االتساخ الذي تعلم 

أنه مرفوض وأنه سينتقد من أجله.

ͳ  يعترب حيث  التجنب،  واسرتاتيجيات  سلوكات  هي  القهور 

القلق  ملدافعة  تكريسه  يتم  مكتسبا  سلوكا  القهري  االضطراب 

يقوم  ترصف  املعنى  بهذا  فهو  الوسواسية،  األفكار  عن  الناجم 

به املريض بغية السيطرة عىل القلق، هكذا يتعلم الشخص أنه 

بالقيام مبثل هذه الترصفات سيكــون يف وضعية أفضل، فيدخل 

القهري  السلوك  خاللها  من  يتكرس  مفرغة،  دائرة  يف  بذلك 

ليكتيس طابع الطقس عندما يتكرر بشكل ملفت.

2. عوامل تشريحية  وعصبية بيولوجية

ͳ  إن حيث   :)serotonine( بالسريوتونني  املتعلق  النشاط 

بني  االنفعاالت  نقل  يف  دقيقا  دورا  تلعب  السريوتونني  مادة 

األعصاب. عملية النقل هذه تتغري أثناء اإلصابة باملرض. يتعلق 

بني  الدقيق  التنفيذ  يف  املختص  النظام  نشاط  يف  بإفراط  األمر 

والنويات  –املخطط ألي ترصف–  الجبهي  الفص  الدائرة قرشة 

 noyaux( كالنواة الذنبية )les noyaux de la base( األساسية

ظهور  إىل  يؤدي  مام   )les amygdales( واللويزات   )caudé

مقاربة  قواعد  من  قاعدة  االستنتاج  هذا  ويعترب  االضطراب. 

العالج الدوايئ.

ͳ  دور الوراثة: كلام زاد عدد املصابني يف أرسة ما بهذا املرض

كلام كانت قابلية االصابة بهذا الداء أكرب، وقد بينت دراسات أن 

األقارب من الدرجة األوىل للمريض يصابون بنسب أكرث تتجاوز 

نفس  إىل  العامة، كام خلصت  الساكنة  عند  املعروف  املتوسط 

النتيجة دراسات أجريت عىل التوائم.

التطور والمآل
يتميز اضطراب الوسواس القهري بتطور مزمن وطويل، وبكون 

األعراض متباينة الحدة حيث ميكن أن تكون خفيفة أو وبيلة، 

وتساهم بعض أحداث الحياة يف تأزيم االضطراب حيث تؤدي 

إىل تفاقم األعراض. وتوجد أشكال تخف مع تقدم السن حيث 

تقل حدة األعراض مع مرور الزمن.

القهري بعض املضاعفات  وميكن أن يعرف اضطراب الوسواس 

نذكر منها: حاالت اكتئابية، محاوالت انتحار، استعامل املخدرات 

أو الكحول، انعزال اجتامعي وأرسي، تطور محتمل نحو الفصام.

العالج
والعالج  الدوايئ  العالج  عىل  القهري  الوسواس  عالج  يعتمد 

النفيس:

السريوتونينية  االكتئاب  مضادات  ويشمل  الدوايئ:  العالج   .1

ومضادات القلق: بينزوديازبيني )Benzodiazepines(. تختلف 

الجرعات الفعالة من شخص إىل آخر، وتتمتع األدوية بفعالية 

أجل  ويعترب  آلخر.  شخص  من  أيضا  مختلفة  ولكنها  متشابهة 

املفعول املضاد للوسواس طويال شيئا ما، لذلك ال ينبغي تغيري 

يف  يُزاد  الفعالية،  غياب  حالة  اسابيع، ويف  ستة  بعد  إال  الدواء 

وعند  األمر.  أول  اعتامدها  تم  التي  الجزيئة  تغيري  قبل  الُجرع 

الحصول عىل مفعول بجرعة معينة، فإن مفعول هذه الجرعة 

نفسها يزيد إىل حدود ثالثة إىل ستة أشهر.

البداية وهو ما ينصح به، فإنه ميكن  ويف حال دواء أحادي يف 

االنتكاسات  أن  إىل  اإلشارة  وتجب  آخر.  اكتئاب  مضاد  إضافة 

كثرية بعد وقف الدواء، لذلك فإن مدة العالج ال ينبغي أن تقل 

عن سنة كاملة.

والدعم  والسلويك  املعريف  العالج  ويشمل  النفيس:  العالج   .2

النفيس:

العالج املعريف والسلويك يعتمد عىل: �

ͳ ͳ تجنب مع  القلق،  مصدر  للمهيج  التدريجي  التعرض 

أو  الباب،  إغالق  من  التحقق  دون  مثال  كالخروج  االستجابات، 

من  نظام محدد  وفق  تصفيفها  إىل  اإلرساع  دون  األشياء  بعرثة 

جديد.

ͳ ͳ تحديد وحظر أي استجابة من شأنها أن تنتج عن التعرض

للمهيج.

الناجم عن  القلق  التقليص من  العنرصان سيمكنان من  هذان 

اضطراب الوسواس القهري، ويكون التقليص أكرث عندما يرُشك 

العالج الدوايئ مع املقاربة سالفة الذكر.

لإلشارة فقد أثبتت مجموعة من الدراسات دور العالج املعريف 

الذي يظهر تحت  التحسن الريري  الحفاظ عىل  والسلويك يف 

مضادات االكتئاب.

العالجية  � الرابطة  إرساء  إىل  ويهدف  النفيس:  الدعم  عالج 

وبني  بينه  الثقة  من  جو  وإشاعة  املريض  طأمنة  طريق  عن 

عىل  وكذلك  والدعم  اإلنصات  عىل  اعتامدا  املعالج،  الطبيب 

التوعية وتقديم معلومات حول املرض واألدوية وأهمية العالج 

النفيس. كام يسعى عالج الدعم النفيس إىل تقديم نصائح ملحيط 

املريض حيث تلعب العائلة واملحيط بشكل عام دورا أساسيا يف 

القهرية  الترصفات  يف  كثريا  مدمجون  ألنهم  العالجية،  املقاربة 

للمريض، ومن ثم يتعني عليهم مساعدة املريض وطأمنته مثال 

أن الباب محكم اإلغالق والخضوع لطقوسه فيام يتعلق بالغسل 

أو التنظيف ومساعدته يف الَعدِّ مثال...

االضطرابات القلقية - اضطراب الوسواس القهري
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حالة الضغط النفسي ما بعد الصدمة

تظهر الدراسات اإلحصائية أن معدل انتشار هذا االضطراب يرتاوح 

بني 1 و3 يف املائة من الساكنة العامة، ويعترب العسكريون األكرث 

االعتداءات  ضحايا  عند  االنتشار  معدل  يصل  بينام  له،  تعرضا 

أما  املائة،  يف  و50   30 بني  ترتاوح  نسبة  إىل  االغتيال(  )محاولة 

بالنسبة لضحايا االغتصاب فالنسبة ترتاوح بني 50 و80 يف املائة، 

ونشري إىل أن 38.8 يف املائة من الناجني من زلزال مدينة أكادير 

مصابون بهذا االضطراب، كام أن دراسة وطنية بينت أن نسبة 

انتشاره لدى املغاربة ترتاوح بني 1.6 و2.5 يف املائة.

تتميز األعراض الريرية لحالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة  

بتعاقب مرحلتني رسيريتني:

1. طور الكمون:  ميتد هذا الطور ملدة  متغرية من عدة أيام 
إىل عدة شهور، ويكون غالبا صامتا من الناحية الريرية مبعنى 

أنه ال يكون هناك أعراض ظاهرة، بينام ميكن أن تظهر عىل املريض 

أحيانا بعض األعراض مثل االنطواء عىل الذات والحزن والحرية.

2. الطور السريري:  يتكون هذا الطور من ثالث عنارص 
رسيرية رئيسية وهي كالتايل:

البعث  � متالزمة  من  املريض  يعاين  حيث  التكرار  متالزمة 

واإلحياء للحادث مصدر الصدمة، وهي أعراض جد مميزة لحالة 

الريرية  اللوحة  نواة  وتعترب  الصدمة.  بعد  ما  النفيس  الضغط 

الصدمة، وهي شكل من أشكال  بعد  النفيس ما  الضغط  لحالة 

العود إىل الحالة النفسية التي صاحبت الصدمة. وتتميز بكوابيس 

ترتدد عىل املريض تقوم بإعادة تصوير الحادث، وبذكريات متعلقة 

باجرتار  املريض  يقوم  الذهن وتخرتقه، كام  بالحادث ترتدد عىل 

النفيس  الضغط  يف  له  تسببت  التي  بالصدمة  عالقة  لها  أفكار 

بدون توقف. هذا ويحدث للمريض انطباع يجعله يشعر وكأنه 

يعيش الحادث مرة أخرى، حيث يتذكر املريض مشاهد خاطفة 

يتوهم أنها حقيقية، خصوصا عند وجود مهيجات تستدعي ذلك 

كالضجيج أو الرائحة التي رافقت وقوع الصدمة، أو عند املرور 

بثه يف  إعادة  عند  مثال  أو  الحادث  فيه  وقع  الذي  املكان  قرب 

التلفزيون.. ويؤدي هذا التكرار الذي ينبني عىل إحياء الحادث أو 

الصدمة إىل محنة نفسية وقلق كبريين.

اجتنايب  � سلوك  بتبني  املريض  يقوم  حيث  الدائم  التجنب 

لكل ما يذكره بالحادث أو الصدمة، فهو دائم التجنب للمهيجات 

التي صاحبت الصدمة كاألصوات أو الروائح.. كام يسعى دامئا إىل 

تجنب الوضعيات واألنشطة التي من شأنها أن تبعث الذكريات 

التي  واملشاعر  لألفكار  بالنسبة  اليشء  نفس  بالصدمة.  املتعلقة 

كانت سائدة وقت الصدمة إذ يحاول املريض اجتنابها. كام ميكن 

أن يصري املريض عاجزا متاما عن تذكر جانب مهم من الحادث 

حياته  يف  وتثبيط  نقص  املريض  عىل  ويالحظ  الصدمة.  مصدر 

العاطفية والعالئقية، حيث يشعر املريض أنه أصبح يعيش حياة 

مضببة، وأنه منفصل متاما عن اآلخرين. هذا ويجد صعوبات يف 

التعبري عن عواطفه ومشاعره، أما املشاريع التي كانت متأل حياته 

وينبض بها قلبه فيصري متشامئا ويائسا حيالها.

حالة  � مرىض  عىل  يالحظ  حيث  واالنتباه  التيقظ  فرط 

االنتفاضية  أفعالهم  ردود  أن  الصدمة  بعد  ما  النفيس  الضغط 

مبالغ فيها، وكذا ميلهم إىل الرنفزة وإظهار نوبات من الغضب، 

فهم يف حالة يقظة مفرطة وانتباه دائم. كام يعانون أيضا من 

اضطرابات يف الرتكيز والنوم.

االضطرابات المصاحبة
بعد  ما  النفيس  الضغط  حالة  عديدة  اضطرابات  تصاحب 

الصدمة يف 80 يف املائة من الحاالت، ونذكر من بينها:

ͳ  ،الهلعية الهجمة  املعمم،  القلق  القلقية:  االضطرابات 

االضطرابات الرهابية.

ͳ ͳ.االضطرابات االكتئابية: اتهام الذات، الخجل

ͳ ͳ ،)contracture( )التشنج(  ع  التقفُّ التحولية:  االضطرابات 

الرعاش.

ͳ ͳ.االضطرابات الجنسية: خصوصا بعد االغتصاب

ͳ ͳ.االدمان

ͳ ͳ ،)troubles psychosomatique( االضطرابات النفسعضوية

توهم املرض )املراق(.

التشخيص التفريقي
الصدمة  بعد  ما  النفيس  الضغط  حالة  بني  التفريق  يتطلب 

املعرفة  من  عال  مستوى  األخرى  النفسية  االضطرابات  وبعض 

والتجربة الريرية، وميكن أن يختلط تشخيص هذا االضطراب 

باالضطرابات التالية:

لوضعية  � مناسبة  غري  استجابة  وهي  التكيف:  اضطرابات 

أعقاب  يف  وتظهر  ووجدانية،  سلوكية  متظهرات  مع  ضاغطة 

ستة  أقصاه  أجل  يف  لتختفي  أشهر  ثالثة  حدود  يف  ما  حادث 

العوامل  بكون  أيضا  وتتميز  عابرة.  اضطرابات  إذاً  فهي  أشهر. 

الضاغطة أو استجابة املريض لهذه العوامل أقل حدة.

االضطرابات القلقية:  �

ͳ ͳ :)trouble anxieux généralisé( اضطراب القلق املعمم

يعترب اضطرابا نفسيا من الصنف العصايب، ويتميز أساسا بوجود 

قلق وعدم اطمئنان مبالغ فيهام )انتظار مع خشية( يف ليلة أو 

أكرث من كل ليلتني، وميتد ذلك عىل مدة ال تقل عن ستة أشهر، 

يف  وأحداث  أنشطة  بعدة  عام  بشكل  الالاطمئنان  هذا  يتعلق 

يتحكم  املريض  أن  نالحظ  أن  للمريض. وميكن  اليومية  الحياة 

يف قلقه بشكل صعب ومتعر. وتختلف حالة الضغط النفيس 

الناجم عنها  القلق  بكون  االضطراب  الصدمة عن هذا  بعد  ما 

يتعلق بالحادث مصدر الصدمة.

ͳ ͳ يتعلق  :)Troubles phobiques( الرهابية  االضطرابات 

األمر بخوف غري معقول وغري مربر من يشء أو وضعية ال تشكل 

أي خطر موضوعي. ويختلف القلق يف هذا االضطراب عنه يف 

حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة بكونه ناتجا عن مواجهة 

القلق  وبالتايل  الخوف  ينعدم  بحيث  ونوعية،  محددة  وضعية 

الناجم عنه باختفاء مصدر الخوف.

ͳ ͳ يعرف االضطراب :)Trouble panique( االضطراب الهلعي

الهلعية  بالنوبات  يسمى  ما  أو  الهلع،  بتكرار هجامت  الهلعي 

بشكل  ذلك  ويكون  الشهر،  يف  األقل  عىل  مرات  أربع  الحادة، 

البوادر(  تلقايئ ال ميكن توقعه )غياب عوامل مساعدة وغياب 

التي  الفرتة  يف  أخرى  نوبة  حدوث  من  الخشية  استمرار  مع 

تعرف حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة عىل أنها مجموعة من التمظهرات النوعية التي تظهر بعد التعرض لحادث 

صادم وشديد الوطأة، ويعرف هذا االضطراب يف الدليل التشخييص واإلحصايئ لالضطرابات العقلية يف إصداره الرابع مبا ييل:

عيش املريض حادثا كانت خالله سالمته البدنية أو سالمة شخص آخر مهددة، أو كان شاهدا عىل ذلك. �

ردة فعل حيال الصدمة عىل شكل خوف شديد أو جزع. �

كام أن أعراض هذا االضطراب تستمر لشهر عىل األقل، و يكون الحادث مصدرا للصدمة إما لكونه مفاجئا وغري متوقع، أو 

من جراء عنفه وخطورته ككارثة طبيعية )الزلزال مثال( والحروب واالعتداءات اإلرهابية واالغتصاب والحوادث الخطرية.

Etat de stress post traumatique

الطــب النـفـســي

األستاذ إسامعيل رموز 

أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس

رئيس مصلحة الطب النفيس 

باملستشفى الجامعي الحسن الثاين 

فاس
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هذا  يف  القلق  ويختلف  الحقتها.  عن  السابقة  النوبة  تفصل 

االضطراب عنه يف حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة بكونه 

ناتجا عن الخوف من وقوع نوبة هلع جديدة )خوف استباقي( 

وليس لبعث ذكرى صدمة نفسية ماضية.

�  Trouble dépressif( الشديد  االكتئايب  االضطراب 

.)majeur

اضطرابات الشخصية. �

�  trouble de conversion( الهستريي  التحول  اضطراب 

.)hystérique

�  traumatisme( الجمجمية  الصدمة  عضوية:  أمراض 

.)crânien

بعد  ما  النفسي  الضغط  حالة  تطور 
الصدمة

ونالحظ  بدقة  رصده  ميكن  ال  متغري  بشكل  التطور  يحدث 

من   30%( تام  بشكل  االضطراب  تراجع  التالية:  التطورات 

تفاقم  أو  الحاالت(  من   60%( األعراض  استمرار  أو  الحاالت( 

دالة  التالية  العوامل  وتعترب  الحاالت(.  من   10%( االضطرابات 

عىل مآل جيد: 

ͳ ͳ.غياب اضطرابات سابقة

ͳ ͳ.دعم اجتامعي جيد

ͳ ͳ اآلثار وجود  ألن  وذلك  مصاحبة،  عضوية  آثار  غياب 

العضوية تصعب عملية النسيان، وتجعل املريض يف حالة تذكر 

دائم للصدمة.

المضاعفات
ميكن الضطراب حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة أن يكون 

سببا يف عدد من املضاعفات نذكر منها:

االنتحار: ويعترب من املضاعفات املهمة التي ميكن أن تقرتن  �

بحالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة، وتشري الدراسات إىل أن 

خطر االنتحار يف االضطرابات القلقية، مبا فيه االضطراب الذي 

ندرسه اآلن، يضاعف خطره يف مجموع السكان العام 5 إىل 7 

مرات، ونالحظ أن محاوالت االنتحار مرتفعة عند الجنود الذين 

شاركوا يف حروب وشهدوا أحداثا مأساوية  كام أنها مرتفعة أبضا 

عند النساء اللوايت كن ضحية اغتصاب.

الضغط  � حالة  مرىض  من   50% يعاين  حيث  االكتئاب: 

ناتجة  اكتئابية شديدة  الصدمة من اضطرابات  النفيس ما بعد 

عن الصدمة.

إىل  � القلق  ملحاربة  املسكنات  استعامل  يؤدي  اإلدمان: 

االدمان عليها، بينام يفرط أكرث من نصف الرجال املصابني بحالة 

الضغط النفيس يف تناول الكحول مام يؤدي إىل االدمان عليها.

ويؤدي اضطراب الضغط النفيس ما بعد الصدمة إىل تحول يف 

أو  مطالبة  أو  اعتامدية  تصبح  أن  الشخصية، حيث ميكن  منط 

اجتامعي  تأثري  االضطراب  هذا  عن  وينتج  اندفاعية،  شخصية 

ومهني مهم، حيث ميكن أن يجد املريض، بعد تعرضه للصدمة، 

صعوبات يف عالقاته مع اآلخرين واضطرابا يف وظيفته الجنسية 

وصعوبات يف وسط عمله.

دراسة تصنيفية
تعتمد املدرسة األمريكية املعايري التالية من أجل تشخيص حالة 

الضغط النفيس ما بعد الصدمة:

النفيس ما بعد  � التاليني يف حالة الضغط  حضور العنرصين 

الصدمة:

ͳ ͳ عاش املريض حادثا كانت خالله سالمته البدنية أو سالمة

شخص آخر مهددة، أو كان شاهدا عىل ذلك.

ͳ ͳ.ردة فعل حيال الصدمة عىل شكل خوف شديد أو جزع

األعراض التالية ملدة ال تقل عن شهر: �

ͳ ͳ.حادث صادم يعاد عيشه بشكل ثابت

ͳ ͳ.تجنب مستمر للمهيجات املرافقة للصدمة

ͳ ͳ.أعراض مستمرة مبثابة ترجمة للتنشيط العصبي النبايت

معاناة نفسية دالة مع تدهور الوظيفة االجتامعية واملهنية. �

كام تعتمد املعايري التالية من أجل توصيف االضطراب:

ͳ ͳ.اضطراب حاد: مدته أقل من ثالثة أشهر

ͳ ͳ.اضطراب مزمن: مدته أكرث من ثالثة أشهر

ͳ ͳ تاريخ أشهر من  بعد ستة  االضطراب  بداية  ظهور مؤجل: 

الصدمة مصدر الضغط.

دراسة سببية
تتفاعل العوامل النفسية والبيولوجية مع الصدمة

1. العوامل االختطارية: هي العوامل التي عند حضورها تزيد 

من خطر اإلصابة مبرض ما. 

بعد  ما  النفيس  الضغط  لحالة  االختطارية  العوامل  وبخصوص 

الصدمة نجد:

عوامل فردية:  �

ͳ ͳ.الجنس األنثوي

ͳ ͳ.وجود سوابق الضطرابات قلقية أو اضطرابات اكتئابية

ͳ ͳ.تجربة صدمة يف املايض

ͳ ͳ.سامت الشخصية: التجنب، الوجدانية السلبية

عوامل مرتبطة بالصدمة: �

ͳ ͳ.نوع الصدمة: اعتداء عىل السالمة الجسدية، االغتصاب

ͳ ͳ.التأثري النفيس املصاحب

ͳ ͳ.فقد أحد األقارب

2. العوامل البيولوجية:

العوامل الجينية: فرضية القابلية الجينية لإلصابة. �

الجوانب العصبية البيولوجية: �

ͳ ͳ النشاط فرط  الوظيفي:  للنظام  الدامئة  للصريورة  تدهور 

.)Noradrinergiques( وفرط الحساسية للنظام النورادرنجي

ͳ ͳ األمامية-الغدة الوطاء-النخامية  املحور  تنظيم  خلل 

 :)l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien( الكظرية

تغري يف االستجابة للضغط.

ͳ ͳ.)hippocampe( نقص نشاط  الحصني

3. العوامل النفسية,

العالج
العالَج  إىل  باإلضافة  ويتضمن  مبكرا،  العالج  يكون  أن  ينبغي 

يف  إليه  اللجوء  فيتم  االستشفاء  أما  بالعقاقري،  العالج  النفيَس 

الحاالت التالية:

ͳ ͳ.)وخامة األعراض )أعراض شديدة الخطورة

ͳ ͳ وجود أو  انتحار  كمحاولة  وشديدة:  كبرية  مضاعفات 

اضطراب اكتئايب شديد.

ͳ ͳ.فشل العالج خارج املستشفى

1. العالج الدوايئ ويعتمد عىل: 

ͳ ͳ 20 قرص )Deroxat( "مضادات االكتئاب مثل "ديروكسات

ملغ قرص أو قرصان يف اليوم أو "إيفيكسور" )Effexor( قرص 

75 إىل 225 ملغ يف اليوم.

ͳ ͳ.مضادات القلق )مسكنات( يف املرحلة األوىل للعالج

2. العالج النفيس: ويعتمد عىل التقيات واألساليب التالية:

ͳ  عالج الدعم النفيس، ذلك أن املساعدة النفسية رضورية يف

إطار القلق املزمن، وذلك عن طريق اإلنصات بإمعان لحديث 

املريض، وتوجيهه بشكل لطيف ثم طأمنته واقرتاح حلول له.

ͳ  العالج املعريف والسلويك، وقد تم إثبات فعالية هذا النوع

والتعريض  البناء  إعادة  تقنيات  عىل  يعتمد  الذي  العالج  من 

املعريف التخييل أو الحقيقي، وتقنيات االسرتخاء وإدارة الضغط.

ͳ  استدعاء عىل  تعتمد  تقنيات  وهي  التنوميية،  التقنيات 

الجانب الغري الواعي أو الالشعوري يف املريض، وتُعتمد من أجل 

عالج القلق.

ͳ  إطار يف  نفسيا  الفرد  تعالج  تقنية  وهي  العائيل،  العالج 

عالقته بأفراد أرسته. وتتم مقاربة املريض يف إطار وحدة عائلية 

وعالئقية متكاملة، وليس بالنظر إليه هو فقط.

ͳ  املعالجون أو  املعالج  يقوم  حيث  مجموعات،  يف  العالج 

النفسيون مبوجب هذه الطريقة بعالج مجموعة مرىض يف نفس 

الوقت عوض العالج الفردي.

ͳ  من املريض  مصاحبة  ينبغي  حيث  االجتامعية،  الرعاية 

طرف الجمعيات التي تقدم له الدعم النفيس واملادي والقانوين.

الوقاية
تتم الوقاية من اضطراب حالة الضغط النفيس ما بعد الصدمة 

عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ͳ  العالج النوعي املبكر، حيث ينبغي تقديم العالج املناسب

يف وقت مبكر لتجنب تطور االضطراب وظهور املضاعفات.

ͳ  ينبغي حيث  النفسية،  الطبية  للمستعجالت  خاليا  خلق 

توفري الرعاية النفسية للمرىض ضحايا الحوادث التي من شأنها 

أن تخلق حالة صدمة وضغط نفيس.

ͳ  بشكل رسيع التدخل  وعدم  اإلبطاء  ألن  الفوري،  التدخل 

من شأنه أن يفاقم الحالة ويزيد من تعقيدها.

ͳ  اإلنصات مع التعاطف أثناء تقديم الرعاية النفسية لضحايا

الحوادث الصادمة.

ͳ  من يحسن  أن  شأنه  من  ذلك  ألن  طبية،  متابعة  اقرتاح 

حالة  يتابع  الذي  الطبيب  ميكن  وأن  للمريض،  النفيس  الوضع 

الشخص الذي تعرض للصدمة أن يقوم باإلجراءات اآلنفة ملنع 

ظهور هذا االضطراب، وأن يرتصد كذلك أعراضه األوىل للتدخل 

يف وقت مبكر.

االضطرابات القلقية - حالة الضغط النفسي ما بعد الصدمة
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اضطراب القلق المعمم

األعراض السريرية

الُكْربة  املعمم بعصاب  القلق  أعراض اضطراب  تلحق  أن  ميكن 

التي جرى تعريفها يف املقدمة، ومييزه   )névrose d’angoisse(

إصداره  يف  العقلية  لالضطرابات  واإلحصايئ  التشخييص  الدليل 

الرابع مبعيار املدة، إذ يتعلق األمر بقلق مزمن ميتد ألكرث من 6 

أشهر، يف غياب أعراض نوعية لالضطرابات القلقية األخرى.

ويعترب الحوار التايل النمط األويل )prototype( : لصاحب هذا االرضاب.

ͳ ͳ."هاي هاي هاي.. لقد أخربتكم أن هذا ال محالة سيحدث"

ͳ ͳ."ولكن أمي.. مل يحدث أي يشء"

ͳ ͳ."بالضبط.. هذا أسوأ"

وخصوصا  دائم  بقلق  املريض  يشعر  نوعية:  األكرث  األعراض   .1

برتقب مستمر واستباق كل مصائب الدنيا التي يظن أنها ستصيبه 

أو تصيب أقاربه، كام يكون أيضا تحت توتر نفيس داخيل ويعيش 

تحت وطأة انشغاالت ال يتحكم فيها إال بصعوبة بالغة، باإلضافة 

إىل هموم مبالغ فيها مع غياب االطمئنان بشكل غري مربر. ويجرت 

املريض نفس األفكار بشكل مستمر، كام يعمد إىل تضخيم وتهويل 

األشياء البسيطة يف االتجاه الذي يربر قلقه وخوفه، وهذا وميكن 

أن يكون يف جو من الرنفزة والهيوجية قد تصل به إىل الهيجان 

الحريك. كام يكون مفرط االنتباه والتيقظ يف وضعيات عادية ال 

تستدعي ذلك، كقيادة السيارة مثال.

2. األعراض العضوية: ميكن أن تشمل األعراض القلبية الوعائية 

والتنفسية والعصبية والعضلية.. باإلضافة إىل اضطرابات النوم.

التشخيص التفريقي

1. مع االضطرابات القلقية األخرى:

ͳ ͳ )Trouble panique( االضطراب الهلعي

ͳ ͳ Trouble obsessionnel( القهري  الوسواس  اضطراب 

األفكار  عن  الناجم  القلق  يبعث  أن  ميكن  إذ   ،)compulsif

الوسواسية عىل الخلط، إال أن هذا النوع من القلق يتميز بكونه 

مرتبطا مبوضوع الوساوس وبكونه يخف بعد القيام بالترصفات 

القهرية أو الطقوس ويشتد عندما مُينع املريض من القيام بذلك

ͳ ͳ Etat de stress( الصدمة  بعد  ما  النفيس  الضغط  حالة 

.)post traumatique

أن  حيث   )dépression anxieuse( القلقي  االكتئاب  مع   .2

القلق الذي يصاحب هذا الشكل من االكتئاب ميكن أن يثري هذا 

الخلط، إال أن األعراض االكتئابية ميكن أن تصحح التشخيص.

 trouble de personnalité( 3. مع اضطراب الشخصية التمثيلية

اضطراب  من  النوع  هذا  يتمظهر  أن  ميكن   :)histrionique

الشخصية بأعراض مشابهة، خصوصا إذا أخذنا بعني االعتبار أن 

هدف مثل هذه الشخصيات هو إثارة التعاطف واالنتباه. 

التطور

التكهن مبآل هذا االضطراب وشكل تطوره، و ميكن أن  يصعب 

إىل  يتطور  أن  ميكن  كام  حياته،  طوال  للمريض  مصاحبا  يظل 

اضطراب هلعي، أو أن تظهر مضاعفات اكتئابية من جراء القلق، 

أضف إىل ذلك خطر اإلدمان عل مضادات القلق أو الكحول.

العالج

التي  املضاعفات  حالة  باستثناء  املستشفى  خارج  العالج  يتم 

الدوايئ  العالج  من  التقليل  يستحسن  كام  االستشفاء،  تستدعي 

لصالح املقاربة النفسية:

1. العالج الدوايئ يعتمد عىل:

ͳ ͳ وذلك اإلدمان  لخطر  نظرا  بحذر  وصفها  ويتم  املسكنات، 

بشكل تدريجي 

ͳ ͳ )Benzodiazepines( "مضادات القلق من فئة "البينزوديازيبني

.)Lexomil( "مثل "ليكزوميل

ͳ ͳ مثل "البينزوديازيبني"  فئة  إىل  تنتمي  ال  القلق  مضادات 

"بيسربون" وهو دواء فعال يف 60 إىل 75 يف املائة من الحاالت.

ͳ ͳ.)Atarax( "أتراكس"

ͳ ͳ مثل  )Bêta bloquants( "بيتا"  املستقبالت  حارصات 

أجل  من  خصوصا  وصفها  ويتم   ،)Avlocardyl( "أفلوكارديل" 

األشخاص  عند  خصوصا  للقلق،  الطَريف  التعبري  من  التخفيف 

مام  النفيس،  الضغط  تجاه  مفرطة  فعل  بردود  يقومون  الذين 

يؤدي إىل إعاقة مهنية.

ͳ ͳ يتم للمرض،  األسايس  العالج  وهو  االكتئاب،  مضادات 

عند  أو  كثرية  الهلعية  الهجامت  تكون  عندما  خصوصا  وصفها 

مضادات  ونستعمل  للقلق..  كنتيجة  امليادين  رهاب  ظهور 

السرتداد  انتقائية  )كابحات  للسريوتونني  املولدة  االكتئاب 

 inhibiteurs sélectifs de la recapture de la ( السريوتونني

 .)Deroxat( "من قبيل "ديروكسات ))sérotonine

ͳ ͳ ،)neuroleptiques sédatifs( املعقالت املسكنة أو املهدئة

باستعامل جرعات خفيفة وبعد فشل املسكنات.

2. العالج النفيس: ويعتمد األساليب التالية:

ͳ  عالج الدعم النفيس، ذلك أن املساعدة النفسية رضورية يف

إطار القلق املزمن، وذلك عن طريق اإلنصات بإمعان لحديث 

املريض، وتوجيهه بشكل لطيف ثم طأمنته واقرتاح حلول له.

ͳ  من املريض  توجيه  إىل  ويهدف  والسلويك،  املعريف  العالج 

أكرث..  ملدة  وأحيانا  أشهر  و6   3 بني  ترتاوح  ملدة  املعالج  طرف 

وتقنيات  املعريف  والتعريض  البناء  إعادة  تقنيات  ويجمع 

االسرتخاء وإدارة الضغط.

3. القواعد الصحية: وهي وصفات يتم تقدميها دامئا و بشكل 

الصحية  الخطوات  بعض  باتباع  املريض  يُنصح  حيث  منهجي، 

الحامئية لتجنب القلق أو للتخفيف منه، من أهام: 

ͳ ͳ.تجنب املنبهات كالشاي والقهوة والكحول

ͳ ͳ.مامرسة الرياضة

ͳ ͳ.تقنيات اإلرتخاء

يعترب اضطراب القلق املعمم اضطرابا نفسيا من الصنف العصايب، يتميز أساسا بوجود قلق وعدم اطمئنان مبالغ فيهام )انتظار مع 

خشية(، وميتد ذلك عىل مدة ال تقل عن ستة أشهر، يتعلق هذا الالاطمئنان بشكل عام بعدة أنشطة وأحداث يف الحياة اليومية 

للمريض. وميكن أن نالحظ أن املريض يتحكم يف قلقله بشكل صعب ومتعرس.

أساسا  العامة، ويكرث  الساكنة  املائة من مجموع  بني 1 و10 يف  ترتاوح  نسبة  ينترش عند  املرض  أن هذا  االحصائية  الدراسات  تبني 

 Trouble( عند النساء حيث يصيب امرأتني يف مقابل رجل واحد، كام يعرف كرثة األمراض املصاحبة من قبيل االضطراب الهلعي

panique( واالضطراب الرهايب )Trouble phobique( باإلضافة إىل االضطراب االكتئايب )Trouble dépressif( وغالبا ما يظهر قبل 

سن العرشين. ونشري إىل أن كثريا من مريض هذا االضطراب النفيس يستشريون أخصايئ مرىض القلب أو الرئة أو أخصائيي الجهاز 

الهضمي بحثا عن أصل عضوي ألعراضهم.

Trouble anxieux généralisé

االضطرابات القلقية - حالة الضغط النفسي ما بعد الصدمة
الطــب النـفـســي

األستاذ إسامعيل رموز 

أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس

رئيس مصلحة الطب النفيس 

باملستشفى الجامعي الحسن الثاين 
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