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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 

فاس


