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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 
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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


