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االضطرابات االكتئابية

دراسة إحصائية
يرتاوح معدل انتشار داء اضطراب االكتئاب بني 10 و20 يف 

التوقعات إىل  العام للسكان، بينام تشري  املائة من املجموع 

أنه سيحتل املرتبة الثانية بني األمراض األكرث انتشارا يف العامل 

بحلول عام 2020. أما فيام يتعلق بالتوزيع الجنيس للمرض 

النساء  من  اثنتني  يصيب  حيث  أكرث،  النساء  يصيب  فهو 

مقابل رجل واحد. وميثل االكتئاب 30 يف املائة من األسباب 

اإلجاملية لالنتحار.

دراسة سريرية 
étude clinique

تجمع املتالزمة االكتئابية أربع عنارص وهي: املزاج االكتئايب 

)humeur dépressive( )الوجدان affect(، والبطء النفيس 

)السلوك  )ralentissement psychomoteur( الحريك 

comportement(، والرغبة يف املوت والسلوكات االنتحارية، 

وأخريا األعراض العضوية.

1. المزاج االكتئابي 
humeur dépressive

أ- الحزن: هو خاصية وجدانية تتميز بأمل نفيس، وبالعجز 

عن الشعور بالفرح أو إظهار الحبور والرضا. تظهر يف سحنة 

صاحبها ويف نظراته التي تفقد بريقها.

املريض،  يشعر  والعامل:  بالذات  العالقة  يف  التشاؤم  ب- 

يف عالقته بنفسه، بالتشاؤم وبعدم الرضا عن ذاته، وهو ما 

يؤدي إىل تخفيض قيمة الذات واإلحساس بالذنب واملهانة. 

بينام تتميز عالقته بالعامل بالتشاؤم وفقد شهية الحياة، كام 

يفقد املتعة والتلذذ باألشياء التي من شأنها أن متتع اإلنسان 

العادي، باإلضافة إىل فقد األمل وعدم التطلع ألي مستقبل. 

تدور حول  أحاديث  بأمل نفيس، ويجرت  املريض  هذا ويشعر 

والخراب  الشفاء  استحالة  حول  تحوم  أفكار  مع  األمل،  هذا 

والخجل من أخطاء مل تحصل أصال أو يبالغ املريض يف تقدير 

حجمها.

  :)hyperesthésie affective( ت- نقص الحس العاطفي

يصاحب املزاَج االكتئايب تبلٌد يف الشعور العاطفي. ومبوجب 

أنشطة  أو  أقاربه  تجاه  رغبة  أي  عن  املريض  يعرب  ال  هذا 

اهتامم  أي  يفقد  اهتاممه، كام  مثار  كانت إىل وقت قريب 

بعمله وهواياته وأصدقائه، وقد يصل هذا النقص يف درجاته 

 ،)anesthésie affective( العاطفي  التخدير  إىل  القصوى 

حيث يفقد املريض القدرة عىل الفرح متاما. منثل لذلك باألب 

الذي يتسابق األبناء لعناقه عند عودته من سفر، فال يشعر 

بأدىن فرح. وميكن لهذا األمر أن يعمق من الشعور بالدونية 

واتهام الذات، حيث يعترب املريض بروده العاطفي تجاه أفراد 

أرسته فشال ذريعا يجعله دون الناس. 

غالبا  الخاصية  هذه  تكشف  العواطف:  استقرار  ال  ث- 

املريض،  تفاجئ محيط  اكتئابية، وذلك ألنها  متالزمة  وجود 

واالندفاعية،  الرنفزة  من  جو  يف  فجايئ  بشكل  يدخل  حيث 

عدائيا  حتى  بل  به  يحيط  من  مع  متسامح  غري  ويصبح 

مع  متوافق  غري  غالبا  العاطفي  الالستقرار  ويعترب  تجاههم. 

بواعثه، حيث تظهر عىل املريض نوبات من البكاء إما بشكل 

تلقايئ أو ألسباب عادية كالسفر أو الوحدة، أو بسبب مهمة 

ما طلب منه إمتامها. وتؤدي هذه الخاصية إىل تفاقم الشعور 

بالذنب املوجود أصال بسبب االكتئاب.

2. البطء النفسي الحركي 
ralentissement psychique, bradypsychie

فقد  أو  التثبيط  عن  تعبري  وهو  االكتئايب،  البطء  يرتجم 

الحيوية، ببطء نفيس وبطء حريك، ونفصل ذلك فيام ييل:

أ- البطء النفيس )ralentissement psychique(: نجد 

حيث  االكتئاب،  حاالت  من  املائة  يف   90 يف  النفيس  البطء 

يشتيك املريض من كونه مل يعد ميلك أفكارا واضحة، ولكنه 

يتوفر عىل أفكار فقرية، وبطء يف إنتاجها قد يصل إىل الفراغ 

نجد  وهكذا  فكرة(.  أي  إنتاج  عىل  القدرة  )عدم  الفكري 

الروابط  أو  املواضيع  ناحية  من  سواء  فقريا  الكالم  محتوى 

التي تربطها، فنجد املريض يدور حول فكرة وحيدة يكررها، 

كام نالحظ ارتفاع وقت الكمون )latence( )الصمت الالزم 

لتفكري يف الجواب( بني السؤال والجواب. كام يفقد املريض 

القدرة عىل الرتكيز واالنتباه، وتختل ذاكرته سواء فيام يتعلق 

الشخصية. وميكن لهذه  أو مامرسة هواياته  املهني  بنشاطه 

املتالزمة  بداية  عىل  أيضا  تؤرش  أن  العقلية  االضطرابات 

املسنني،  األشخاص  عند   )syndrome démentiel( الخرفية 

لذلك يجب الحذر للتفريق بينهام.

 :)ralentissement moteur( الحريك  البطء  ب- 

يتمظهر البطء الحريك بفقد القدرة عىل التحرك، وبطء امليش 

يدخل  مثال  اإلمياء.  ونقص  والجذع  األطراف  حركات  وقلة 

املريض إىل املكتب وهو يجر رجليه، يجلس بصعوبة، يبدو 

جذعه متيبسا وأطرافه ال تتحرك إال قليال، وبعد أن يجلس 

نجد نظره ال يغادر نقطة ما غالبا ما ال تتجاوز رجليه. ونشري 

إىل أن املريض املكتئب يشعر بتعب دائم ال يتخلص منه ولو 

بعد راحة طويلة، ويؤثر هذا اإلرهاق الحيوي عىل مختلف 

أنشطة الحياة اليومية )األكل، الذهاب إىل الحامم، امللبس...(.

3. الرغبة في الموت والسلوكات االنتحارية

تظهر األفكار االنتحارية كوسيلة ميكنها أن تضع حدا ملعاناة 

مل تعد متحملة من قبل املريض، فالشخص املكتئب ال يرى أي 

أمل يف الحياة، وهكذا فاملستقبل الوحيد املقبول هو املوت. 

وميكن أن تظل األفكار االنتحارية ضبابية وغري واضحة، كام 

إىل  يؤدي  وحاملة ملرشوع  ودقيقة  محددة  تكون  أن  ميكن 

يعرف االكتئاب عىل أنه حزن مريض مستمر وممتد زمنيا، يؤدي باملريض إىل عيش مضن وشاق. وهو االضطراب النفيس 

األكرث شيوعا، باإلضافة إىل كونه دافعا شائعا إىل زيارة الطبيب يف مجال الطب العام.

وتعترب األشكال املخفية أو املتسرتة )formes masquées( وافرة الحضور، مام يطرح صعوبات عدة يف التشخيص، كام 

أن االكتئاب من االضطرابات النفسية التي تكون مصحوبة  بشكل واضح بخطر االنتحار، مام يجعل التشخيص والعالج 

رضوريني من أجل تاليف هذا الخطر الوبيل، وتاليف االنعكاسات الصحية واالجتامعية املحتملة.

Les troubles dépressifs

االضطرابات االكتئابية

األستاذ إسامعيل رموز 

أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس

رئيس مصلحة الطب النفيس 

باملستشفى الجامعي الحسن الثاين 
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ارتكاب عملية االنتحار، والتي تنجح يف غالب األحيان. وميكن 

أن يتم االنتحار بأشكال مختلفة كأن يجمع املريض كميات 

أو  فعال،  االنتحار  يقرر  يوم  الستعاملها  تحسبا  األدوية  من 

استعامل  طريق  عن  مثال  ومأساوية   عنفا  أكرث  يكون   أن 

السالح الناري أو األبيض، أو عن طريق الشنق أو القفز من 

مكان شاهق، أو اعرتاض طريق قطار أو شاحنة، و حتى عن 

طريق الغرق. وينبغي أن نخىش انتحار مرىض االكتئاب يف أي 

وقت  من أوقات تطور االضطراب، أثناء نقص انتباه املحيط 

للمريض ومراقبته له، مثال أثناء بداية العالج ونقص التثبيط 

الحريك )desinhibition motrice(، أو يف نهاية العالج أو يف 

مرحلة النقاهة. وميكن للمريض أن يخفي أفكاره االنتحارية 

مع  مقابلة  أي  أثناء  ينبغي  لذلك  مطمئنة،  ابتسامة  خلف 

عالقة  لها  مواضيع  أي  عن  بعناية  البحث  مكتئب  مريض 

عنها  يعرب  ال  عندما  بحذر  الطبيب  يقاربها  وأن  باالنتحار، 

وجود  عن  البحث  طريق  عن  وذلك  تلقايئ،  بشكل  املريض 

أفكار  عن  البحث  وكذا  املوت،  بفكرة  وانشغاالت  مشاريع 

تدندن حول مواضيع اإلحباط أو اليأس أو عدم القدرة عىل 

االستمرار يف الحياة... ونشري إىل أن أي تكتم من قبل املريض 

ميكن أن يخفي وراءه مرشوعا لالنتحار تم اإلعداد له بشكل 

جيد. ويخىش انتحار املريض بشكل قوي وبتضاعف احتامل 

وقوع ذلك يف الوضعيات التالية:

ͳ ͳ.تعبري محدد ودقيق عن الرغبة يف املوت

ͳ ͳ idées délirantes( منخولية  هذيانية  أفكار  حضور 

.)mélancoliques

ͳ ͳ قوي مبارشة )agitation anxieuse( وقوع هياج قلقي

 .)inhibition motrice( بعد مرحة تثبيط حريك

ͳ ͳ.وجود اندفاعية معروفة سابقا

ͳ ͳ.وجود انعزال عاطفي واجتامعي

ͳ ͳ.سن يفوق 40 سنة وانتامء إىل الجنس الذكري

ͳ ͳ.وجود محاوالت سابقة لالنتحار

ͳ ͳ.وجود سوابق انتحار عائلية

4. األعراض العضوية

أ- السلوكات الغريزية: 

املائة  � يف   70 من  أكرث  يف  النوم  اضطرابات  توجد  النوم: 

أشكاله  مبختلف  األرق  ويسيطر  االكتئاب،  حاالت  من 

أو  للنوم،  التامثل  أثناء  كبري  بشكل  ترتكز  أن  وميكن  عليها. 

الليل. ونشري  أن تكون عبارة عن استيقاظات متكررة خالل 

إىل أن األرق عندما يكون صبحيا يكون ذا قيمة تشخيصية 

 trouble dépressif( املنشأ  داخيل  اكتئايب  عالية الضطراب 

 symptômes( منخولية  بأعراض  مصحوب  أو   )endogène

األشكال  مختلف  يجمع  ما  غالبا  أنه  إال   ،)mélancoliques

 somnolence( نهارية  بنيمومة  مصحوبا  ويكون  السابقة 

.)diurne

األكل: نجد فقدان الشهية يف 80 إىل 90 يف املائة من حاالت  �

 )amaigrissement( بالهزال  مصحوبة  وتكون  االكتئاب، 

الحاالت، وغالبا ما يكون أيضا مصحوبا  املائة من  يف 60 يف 

باإلمساك )constipation(. أما رفض تناول الطعام فنعتربه 

مبوضوع  متعلق  هذياين  إطار  يف  يأيت  فهو  لالنتحار،  مرادفا 

 ،)syndrome de Cotard كوتار  )متالزمة  األعضاء  إنكار 

يستحيل  وبالتايل  لديه،  ومعدة  أمعاء  لوجود  املريض  إنكار 

تناول الطعام. وتفرض هذه الحالة استشفاء املريض بشكل 

مستعجل.

يف  � الرغبة  يف  نقص  الوظيفة  هذه  يعرتي  الجنس: 

أثناء  التلذذ  أو فقدان  باجتنابها  يتمظهر  مامرستها، وهو ما 

االتصال الجنيس، وأيضا بالعجز الجنيس عند الذكور وتشنج 

املهبل عند اإلناث.

أن  العضوية  لألعراض  ميكن  أخرى:  عضوية  أعراض  ب- 

تلخص  أن  ميكن  كام  االكتئابية،  للمتالزمة  مصاحبة  تكون 

االكتئابات  يف  نجده  ما  وهو  الريرية،  اللوحة  لوحدها 

عن  الناتج  والهزال  الرأيس  الصداع  نجد  أن  وميكن  املخفية. 

فقدان الشهية واإلمساك والخفقان يف أكرث من 40 يف املائة 

اقل  أخرى  عضوية  أعراضا  نجد  أن  كام ميكن  الحاالت،  من 

الحرارة، وكذا آالم  الفم، وموجات  شيوعا، كالتعرق وجفاف 

الظهر والعضل والصدر واملعدة، باإلضافة إىل فقدان الطمث 

والغثيان والدوخة  وعر التنفس وانخفاض الضغط الدموي.

األشكال السريرية

1. األشكال حسب األعراض:

 :)dépression masquée( أ. االكتئاب املخفي أو املتسرت

يتعلق باكتئاب ال تظهر أعراضه بجالء وتختفي خلف أعراض 

أو سلوكات أو اضطرابات أخرى تظهر يف املقام األول:

االكتئاب املخفي بأعراض عضوية: حيث تظهر األعراض  �

العضوية يف املقام األول، ويشتيك املريض من أعراض ضبابية 

يف  أطراف  عدة  تهم  آالم  مثل  والمنوذجية،  واضحة  وغري 

الجسم دون وجود تناسق ترشيحي، مع اضطرابات يف النوم 

وإرهاق دائم.

االكتئاب املخفي بترصفات مرضية: كالسلوكات الغذائية  �

 ،)troubles du comportement alimentaire( املنحرفة 

 ،)Comportements addictifs( اإلدمانية  والسلوكات 

وصحة  سالمة  عىل  خطرا  تحمل  التي  السلوكات  وبعض 

مستعملة،  حقن  طريق  عن  للمخدرات  )التعاطي  املريض 

اتصاالت جنسية غري محمية، السياقة بتهور مفرط...(.

كاالضطرابات  � آخر:  نفيس  مبرض  املخفي  االكتئاب 

التحويل  االضطرابات  أو   )troubles phobiques( الرهابية 

.)Hystérie الهسترييا( )Trouble de conversion(

 :)dépression stuporeuse( الذهويل  االكتئاب  ب- 

يرتجم الذهول شدة وقسوة االكتئاب خاصة يف شقه النفيس 

الحريك، ويكون عادة عالمة إنذار للطاقم الطبي. ويؤدي هذا 

يف  املريض  ونجد  الحريك،  للنشاط  شامل  تثبيط  إىل  العرَض 

مع  التفاعل  وعدم  والخرس   )stupeur( الوجوم  من  حالة 

مختلف املؤثرات املوجودة يف محيطه. ويكون وجه املريض 

يف هذه الحالة أشبه ما يكون بلوحة رخامية، كام يكون نظره 

ثابتا، أما األكل فهو مستحيل. وأمام حالة الذهول هذه، من 

بني األعراض املهمة التي توجهنا نحو السبب االكتئايب وجود 

عالمة Ω وهي ما يسمى بعالمة "أوميكا الكآبية الشديدة" 

حيث تتشكل االنثناءات الجلدية املوجودة بني الحاجبني عىل 

شكل هذا الرمز، نتيجة لطول املدة الزمنية التي استغرقتها 

فرتة الوجوم وانقباض عضالت الوجه.

ميثل   :)dépression anxieuse( القلقي  االكتئاب  ت- 

الريرية  األشكال  من  الوحيد  الشكل  القلقي  االكتئاب 

لالكتئاب الذي يختفي فيه التثبيط الحريك لصالح حالة من 

الهياج الحريك القوي والعقيم. وتسيطر يف هذا الشكل أعراض 

القلق والخوف والرنفزة ونوبات غري اعتيادية من الهياج عىل 

مجمل أعراض االكتئاب. ويتزامن األمل النفيس مع اليقني يف 

مجيء مصيبة قريبة يخشاها املريض أو يؤملها.

 :)Dépression mélancolique( ث- االكتئاب املنخويل

نتحدث عن املنخوليا أمام العالمات التالية:

ͳ ͳ بالذنب واالنتقاص من الشعور  املزاج مع  اكتئاب  شدة 

قيمة الذات مع اتهامها.

ͳ ͳ يتعاقب أن  الذي ميكن  العاطفي  والتخدير  التلذذ  فقد 

الحس  فرط  من  أو  العاطفي  الالستقرار  من  أوقات  مع 

العاطفي املؤمل.

ͳ ͳ.شدة خطر االنتحار

ͳ ͳ.شدة البطء النفيس الحريك أو الهياج القلقي

ͳ ͳ النفيس األمل  يبلغ  حيث  الباكر  الصباح  يف  االستيقاظ 

ذروته.

ͳ ͳ.شدة فقد الشهية والهزال واألعراض العضوية

كام ميكن أن نجد أحيانا أعراض فقد الشخصية ذي الطابع 

االكتئايب، وميكن أن يعرب عنه املريض بقوله "العامل بعيد، مل 

أعد اشعر بجسدي، قد تغري وجهي، مل أعد أتحكم يف يشء...".

ويتطور االكتئاب املنخويل إىل االكتئاب الهذياين يف حوايل 40 

يف املائة من الحاالت.

ج- االكتئاب الهذياين )dépression délirante(: تكون 

أعراضا  االكتئاب  من  الشكل  هذا  يف  الريرية  اللوحة  نواة 

الهذيان  ويأخذ  هذيانية.  أفكار  وتصاحبها  بامتياز،  اكتئابية 

الذات  اتهام  بالذنب،  )الشعور  املنخوليا  مواضيع  نفس 

تأيت  كونها  يف  عنها  تختلف  أنها  إال  شأنها(،  من  واالنتقاص 

خارج أي مرجعية موضوعية، وبكون االقتناع بها يكون كبريا 

وغري قابل للزعزعة.

من املهم أن نحدد أن الهذيان هنا ناجم عن االكتئاب، حيث 

املريض هذيانه  أوال. ويعيش  االكتئاب  يظهر  أن  بعد  يظهر 

بشكل مضن وشاق، وذلك نظرا لألمل النفيس الذي يرزح تحته 

بسبب شدة االكتئاب.

2. األشكال حسب عمر المريض

اضطراب  � يكون  املسنني:  األشخاص  عند  االكتئاب 

الكاذب  الخريف  االكتئاب  األول:  املقام  يف  العليا  الوظائف 

.)Dépression pseudo- démentielle(

وسلوكات  � إدمانية  سلوكات  املراهقني:  عند  االكتئاب 

وفرط  النوم  فرط  إىل  باإلضافة  الصحة،  عىل  خطرا  تحمل 

األكل.

والهلوسات  � الهذيان  يعترب  األطفال:  عند  االكتئاب 

اكتئاب األطفال، باإلضافة إىل  املزاج شائعة يف  املتوافقة مع 

املشاكل الدراسية.

الطــب النـفـســي
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التشخيص التفريقي
أو  لسبب  املرء  يحزن  أن  يحدث  العادية:  الحزن  فرتات   .1

آلخر كوفاة قريب أو فشل ما... إال إن ذلك يكون يف فرتات 

ما  رسعان  الذي  الحزن  عىل  باعث  لسبب  استجابة  معينة 

يتاليش مع مرور الوقت.

هو  القلق   :)troubles anxieux( القلقية  االضطرابات   .2

الخوف من مصيبة يظن املريض أنها ستحدث له أو ألقاربه، 

بينام يف االكتئاب يشعر املريض بالحزن والكرب بسب يشء 

 dépression( التفاعيل  االكتئاب  حالة  يف  واكتمل  حدث 

ناتج عن خطأ سابق يف  أنه  réactionnelle( أو يؤوله عىل 

بالقلق  يشعر  القلق  واملريض  املنشأ.  داخيل  االكتئاب  حالة 

أكرث مام يشعر بالحزن، وإن كان مكتئبا فهو اكتئاب يختفي 

فقدا  القلقية  الحاالت  يف  نجد  وال  القلق.  اختفاء  مبجرد 

للرغبة يف الحياة وال استهانة بالذات واتهاما لها. إال أنه ميكن 

لالضطرابات القلقية، كام أرشنا إليه سابقا، أن تخفي خلفها 

يجب  لذلك  األول.  املقام  يف  هي  وتظهر  اكتئابيا  اضطرابا 

األخرى  األعراض  عن  بعناية  البحث  الحاالت  هذه  مثل  يف 

لالكتئاب بغية عالجه.

أمام  أن يصعب تشخيصه  )démence(: يحدث  الخرف   .3

اضطرابات  أن  ونالحظ  املسنني،  األشخاص  عند  االكتئاب 

عن  مييزه  ما  وهو  األول،  املقام  يف  تكون  العليا  الوظائف 

االكتئاب.

4. الهذاء الحساس )paranoïa sensitive(: يطرح مشكل 

آلية  أن  إال  الهذياين،  االكتئاب  مع  التفريقي  التشخيص 

تفرقه  الحساس  الهذاء  يف  املعرفة  املرجعية  وأفكار  التأويل 

عن االكتئاب.

 :)schizophrénie catatonique( الجامودي  الفصام   .5

الذهويل.  االكتئاب  مع  التفريقي  التشخيص  مشكل  يطرح 

ومن بني األعراض املهمة التي توجهنا نحو السبب االكتئايب 

الكآبية  "أوميكا  بعالمة  يسمى  ما  وهي   Ω عالمة  وجود 

بني  املوجودة  الجلدية  االنثناءات  تتشكل  حيث  الشديدة" 

الحاجبني عىل شكل هذا الرمز.

دراسة تصنيفية

1. التفرع الثنائي األساسي

يقسم االكتئاب وفق هذا التصنيف التفرعي إىل نوعني:

أ- االكتئاب داخيل املنشأ: يشري مصطلح "داخيل املنشأ" 

غري  الطابع  إىل  كذلك  و  املفر،  وغري  التلقايئ  الطابع  إىل 

املربر والذايت للنوبة، ويعترب وجود العوامل املحدثة نادرا إال 

أنه يظل ممكنا، لذلك فإن حضورها ال تجعلنا أبدا نستبعد 

األخطر  الشكل  النوع  هذا  وميثل  املنشأ.  داخيل  االكتئاب 

الكبري الذي يصاحبه. وتظهر  لالكتئاب، نظرا لخطر االنتحار 

غالب  يف  ومتتد  بشكل رسيع،  النوع  هذا  يف  االكتئاب  نوبة 

عامل  بعد  تأيت  أن  وميكن  أسابيع،  بضعة  أو  أليام  األحيان 

أو  الفراق  أو  كاملوت  الحاالت،  من  املائة  يف   30 يف  محدث 

النجاح، أو يف أعقاب مرض عضوي أو بعد تناول دواء مولد 

لالكتئاب. وتبقى السمة األبرز هي وجود أرضية وراثية، مع 

 trouble( وجود حاالت كثرية الضطراب املزاج ثنايئ القطب

bipolaire(، يشكل هذا النوع من االكتئاب أحد قطبيها.

املنشأ  خارجي  أو  املنشأ  داخيل  غري  االكتئاب  ب- 

)dépression exogène(: ونعني بهذا النوع االكتئاب الذي 

املنشأ  داخيل  االكتئاب  به  عرفنا  التي  الخصائص  إىل  يفتقد 

)التلقائية، وغياب التفسري والتربير...( وهو الناتج عن عامل 

محدث، ويضم صنفني كبريين:

W  :)Dépression psychogène( املنشأ  نفيس  االكتئاب 

متجانسة،  غري  مجموعة  املنشأ  نفسية  االكتئابات  تشكل 

املنشأ،  داخلية  االكتئابات  مع  تضادها  من  انطالقا  نعرفها 

وتفرض  االضطراب.  توليد  سببية يف  بتدخل عالقات  وكذلك 

املواضيع  بني  توافق  عالقة  نجد  أن  السببية  العالقة  هذه 

االكتئابية والحيثيات املحدثة لها والتحليل النفيس للمريض، 

 Dépression( العصايب  االكتئاب  ذلك  عىل  منوذج  وخري 

.)névrotique

املدرسة  � وليد  النوع  هذا  يعترب  العصايب:  االكتئاب 

منو  يف  أساسيا  محورا  العصاب  يشكل  حيث  التحليلية، 

حدث  عن  العصايب  االكتئاب  وينتج  اإلنسانية.  الشخصية 

مينحه املريض قيمته الصادمة، وهو ما يوضح عدم التوافق 

بني الحدث املحدث الذي يتحدث عنه املريض )حدث بسيط 

وأحيانا يتعلق األمر بحدث سعيد...(، والطريقة الذاتية التي 

هذا  يكون  أن  ميكن  اكتئايب(:  )انهيار  بها  املريض  يعيشه 

الحدث مثال نجاحاً أو حدوث يشء يرغب فيه املريض بقوة 

أو تغيري محل اإلقامة أو زواج ولد...

الحدث  بتزامن  االضطراب  لهذا  العصايب  الطابع  ويتميز 

الشعوري.  مشكل  مع  االكتئاب  ولد  الذي  واليومي  البسيط 

اإلحباط  )الهجر،  واملكبوت  الداخيل  النفيس  الرصاع  هذا 

املبكر...( تتم إعادة تنشيطه يف الوضعية الحالية، ويطفو إىل 

السطح ليتسبب يف انهيار وفق منط اكتئايب للشخص.

وهكذا وبشكل عميل، نستحرض االكتئاب العصايب عند وجود 

ويكون  صدمة.  أي  عىل  الواقع  يف  يبعث  ال  محدث  عامل 

احتامل االنتحار أقل مقارنة مع االكتئاب داخيل املنشأ، كام 

للعالج  استجابته  أفضل من  النفيس  للعالج  استجابته  تكون 

الدوايئ. وتطغى عليه غالبا الشخصيات املرضية كالشخصية 

أو   )évitante( التجنبية  أو   )histrionique( الهستريية 

.)dépendante( االعتامدية

االكتئاب التفاعيل: يعرف االكتئاب التفاعيل بالتضاد  �

والتقابل مع االكتئاب العصايب، ذلك أن العامل املحدث هو 

فعال صادم ومفهوم بشكل موضوعي وواقعي، عىل العكس 

من االكتئاب العصايب الذي ال يفهم فيه العامل املحدث إال 

بشكل ذايت بعيدا عن أي موضوعية أو واقعية.

صادما،  حادثا  تيل  التي  األيام  يف  التفاعيل  االكتئاب  يحدث 

يقر الجميع بأهميته وبطابعه الصادم، كوفاة قريب أو فشل 

االكتئاب  مدة  أن  إىل  ونشري  انعزال...  أو  زوجي  خالف  أو 

التفاعيل اقل من مدة االكتئاب داخيل املنشأ، كام أن العوامل 

املحدثة ليست وحدها كافية والزمة لحدوث االكتئاب، كام 

نشري إىل أنه ال توجد تراتبية محددة بني هذه العوامل.

�  :)dépression d’épuisement( اإلنهاك  اكتئاب 

ينتج اكتئاب اإلنهاك كام هو الحال يف االكتئاب التفاعيل عن 

عامل يعيه املريض. ويتمثل الفرق يف تسلسل وتكرار العوامل 

املحدثة يف اكتئاب اإلنهاك. ففي االكتئاب التفاعيل نجد عامال 

محدثا وحيدا )حدث صادم(. بينام يف اكتئاب اإلنهاك يتعلق 

األمر بتكرار أحداث أقل تأثريا لكنها مستمرة طيلة أشهر أو 

سنوات مام يؤدي إىل ارتفاع الحمولة الوجدانية فوق الالزم، 

وهو ما ينتج عنه إنهاك وجداين عىل شكل اكتئاب اإلنهاك.

املهاجرين،  األشخاص  عند  خصوصا  االكتئاب  هذا  ونجد 

عند  وأيضا  ما،  مبردود  أو  ما  مبنافسة  املهمومني  واألشخاص 

من يعاين من خالفات زوجية، كام نجده أيضا عند أصحاب 

الناضجة  وغري   )narcissique( الرنجسية  الشخصيات 

.)sensitive( والحساسة

W  )آخر اضطراب  عن  )الناتج  الثانوي  االكتئاب 

)Dépression secondaire(: يعرف االكتئاب الثانوي عىل 

أنه اكتئاب يأيت يف نفس الوقت أو يف أعقاب مرض عضوي 

أو اضطراب نفيس:

االضطرابات النفسية: �

ͳ  :)Trouble obsessionnel( الوسوايس  االضطراب 

النوع  من  اكتئابية  انهيارات  بشيوع  االضطراب  هذا  يعرف 

الذين  املرىض  عند  خصوصا  ويظهر  خاص.  بشكل  املنخويل 

والدقة  والطهارة  الشك  حول  الوسواسية  أفكارهم  ترتكز 

واألخالقيات.

ͳ  االنعزال من  كثريا  الرهاب  يخلق  الرهايب:  االضطراب 

واإلحساس بالدونية مام يعرض لالكتئاب.

ͳ  ال يعرف :)névrose hystérique( العصاب الهستريي

بالتمثيل،  اشتهارهم  بسبب  املرىض  هؤالء  عند  االكتئاب 

النفيس  أمله  عن  الهستريي  املريض  يعرب  عندما  حتى  لذلك 

فإنه يفعله بشكل مرحي، وهو ما يجعلنا يظن أنه داخل 

تأخر  إىل  اإلهامل  هذا  ويؤدي  املعروفة.  متثيلياته  إطار  يف 

ما ميكن  العالج، وهو  إدراج  تأخر يف  وبالتايل  التشخيص  يف 

عند  االنتحار  محاولة  فإن  وهكذا  كارثية.  نتائجه  تكون  أن 

محمل  عىل  تحمل  أن  ينبغي  ال  املرىض  من  الصنف  هذا 

االستخفاف، وأن تعترب دامئا محاولة الستجالب العطف وإثارة 

االنتباه. ذلك أن االنتحار هو غالبا املالذ األخري للتعبري عندما 

تعجز الكلامت عند ذلك. ونشري إىل أن االنتحار يشكل 4 يف 

املائة من أسباب الوفاة عند مرىض الهسترييا، سواء أكان يف 

إطار اكتئايب أم ال.

ͳ  يعود :)Personnalités limites( الحدية الشخصيات 

الحالة غالبا إىل وضعيات االنفصال  سبب االكتئاب يف هذه 

اللوحة الريرية  واملهانة )الجراح الرنجسية(. وتسيطر عىل 

مشاعر الهجران والقلق التي تكون يف املقام األول.

ͳ  personnalité( الصفاقية  الشخصيات 

من  واحدا  االنتحار  محاوالت  تعترب   :)psychopathique

وهكذا  الشخصية.  من  النمط  هذا  يف  العادية  التعابري 

األعراض  أما  املحاوالت.  هذه  بتكرار  مخفي  فاالكتئاب 

تشكل  بينام  غائبة،  فهي  الذات  كاتهام  لالكتئاب  املعروفة 

فقدان  اإلرهاق،  للتشخيص:  مهام  مالذا  العضوية  األعراض 

الرنفزة  األبرز عند هؤالء هي  السمة  الشهية، األرق. وتبقى 

الشديدة واملستمرة.

ͳ  ميكن لظهور االكتئاب أثناء :)schizophrénie( الفصام

االضطرابات االكتئابية
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 épisode( مرض الفصام أن ميثل يف نوبة اكتئابية المنوذجية

الفصامي  االضطراب  إطار  يف   )dépressive atypique

خالصا  انهيارا  يف  أو   ،)Trouble schizoaffectif( الوجداين 

أثناء بداية الفصام التي تكون بشكل المنوذجي، أو يف انهيارا 

أو  أسابيع  االكتئابية  األعراض  تظهر  حيث  الذهان،  بعد  ما 

.)bouffée délirante( شهورا بعد النوبة الهذيانية

ͳ  ميكن :)délires chroniques( الهذيانات املزمنة األخرى

تشخيصا  ومتثل  الفصام،  عن  قيل  ما  نفس  عنها  يقال  أن 

الهذيان  ترتيب  أن  إال  الهذياين.  االكتئاب  مع  تفريقيا 

أوال  االكتئاب  بينهام. حيث يظهر  لنفرق  واالكتئاب يسعفنا 

والهذيان ثانيا يف االكتئاب الهذياين.

�  :)troubles organiques( العضوية  االضطرابات 

األمراض  بعض  أعراض  من  عرضا  االكتئاب  يكون  أن  ميكن 

العضوية، لذلك ينبغي دامئا استبعاد أي سبب عضوي أوال، 

املريض.  حياة  يف  اكتئابية  نوبة  أول  نواجه  عندما  خصوصا 

تتمظهر  أن  ميكن  التي  العضوية  األمراض  أهم  بني  ومن 

بأعراض اكتئابية نجد اإلصابات الدماغية، واألمراض الغددية، 

وكذا اإلصابات العامة، باإلضافة إىل األمراض القلبية الوعائية 

)maladies cardiovasculaires( واالنفطام.

 dépression( املنشأ  عالجي  االكتئاب  عن  ونتحدث 

)مضادات  دواء معني  تناول  أثناء  يظهر  عندما   )iatrogène

السل، قرشاويات Corticoïdes...(، ويعيننا عىل التحقق من 

العالقة السببية بني الدواء واالضطراب بعض املعايري:

ͳ ͳ.ظهور االكتئاب بعد تنول الدواء

ͳ ͳ.اختفاء األعراض بعد االنقطاع عن تنال الدواء

ͳ ͳ غياب دواء آخر يتناوله املريض بشكل متزامن مع الدواء

موضوع البحث.

التطور والمآل
بينام  تلقايئ،  بشكل  أشهر   6 مدة  االكتئايب  االضطراب  يدوم 

العالج، مع احتامل وجود حالة  إيجايب تحت  يتطور بشكل 

عود، حيث يعود االضطراب االكتئايب إىل الظهور مرة أخرى.

عدة  مضاعفات  النفيس  االضطراب  هذا  عن  تنشأ  أن  ميكن 

لعل أهمها:

االنتحار: حيث نسجل أن خمسني يف املائة من حاالت  �

انتحارا  يكون  أن  وميكن  اكتئايب.  إطار  يف  تسجل  االنتحار 

له  وأعد  مسبق  بشكل  فيه  والتفكري  بالتأمل  املريض  قام 

خطة مضبوطة، كام ميكن أن يكون انتحارا اندفاعيا. ونشري 

إطار  يف  انتحارا  األحيان  بعض  يف  يكون  أن  ميكن  أنه  إىل 

كلام  مهام  االنتحار  خطر  ويكون   .)altruiste( التضحية 

االكتئاب  أو كان  االنتحار،  للمريض سوابق يف محاولة  كان 

االنعزال  حالة  يف  وأيضا  القلقي،  أو  الهذياين  الشكل  من 

االجتامعي.

تعاقب  � القطب، وهو  ثنايئ  املزاج  اضطراب  إىل  التطور 

لنوبات االكتئاب والنوبات الهوسية.

الدخول يف االكتئاب املزمن: مير 15 إىل 20 يف املائة من  �

مرىض االضطراب االكتئايب إىل املرحلة املزمنة، والتي نتحدث 

عرب  ذلك  ويكون  سنتني.  االضطراب  مدة  تتجاوز  حني  عنها 

يؤدي  مام  االكتئابية،  الريرية  اللوحة  أعراض  استمرار 

لغموض  ونظرا  واملهنية.  االجتامعية  الوظيفة  تدهور  إىل 

ليست  أخرى  حاالت  مع  اختالطه  وإمكانية  التعريف  هذا 

االكتئايب  امليول  اكتئابيا، كالشخصية ذات  بالرضورة اضطرابا 

عىل  دالة  اكتئابية  أعراض  بني  التفريق  يصعب  حيث  مثال، 

اضطراب اكتئايب، وبني سامت شخصية مميزة لحياة شخص 

ما. نظرا لذلك فإن التصنيف DSM IV يقرتح مفهوما آخر 

العنارص  املزاج والذي يجمع  اختالل  األمر، هو مفهوم  لهذا 

التالية:

ͳ ͳ أعراض اكتئابية ملدة عامني عىل األقل بشكل مستمر أو

متقطع.

ͳ ͳ شدة أعراض أقل من تلك املالحظة يف املتالزمة االكتئابية

الشديدة.

ͳ ͳ.غياب التحول نحو الهوس أو الهوس املخفف

أحادي  � املزاج  )اضطراب  املتكرر  االكتئاب  يف  الدخول 

القطب(.

ظهور سلوكات إدمانية. �

الدراسة السببية
يعترب االكتئاب اضطرابا نفسيا مجهول السبب لحد اآلن، إال 

أن أغلب الكتاب يتفقون عىل كونه متعدد العوامل السببية.

1. النظرية البيولوجية

أ- العوامل الوراثية: نعلم حاليا أن العوامل الجينية التي 

أكرث  األشخاص  بعض  تجعل   أن  ميكن  الدماغ  اشتغال  تهم 

عرضة لالكتئاب. فمثال األشخاص الذين عاىن آباؤهم األقربون 

من االكتئاب يصل خطر إصابتهم أيضا إىل 15 يف املائة، بينام 

املائة عند من ال يعاين آباؤهم من أي  يصل فقط إىل 3 يف 

اكتئايب. كام يصل احتامل اإلصابة بهذا االضطراب  اضطراب 

عند التوأم الحقيقي إىل 70 يف املائة يف حال كان التوأم الثاين 

مصابا به.

ب- العوامل العصبية البيولوجية والترشيحية:

� Neuro-( العصبية  الناقالت  مستوى  عىل  خلل  

"النورادرينالني"  مبادة  املتصلة   )transmetteurs

 )sérotonine( "السريوتنني"  ومادة   )noradrénaline(

دماغية  مسالك  يف   )dopamine( "الدوبامني"   مادة  وكذا 

الدماغية  االستقالبية  العمليات  مستوى  فينخفض  محددة، 

مرض  يف   )processus métaboliques cérébraux(

االكتئاب.

البيولوجية، أو  � خلل كرونوبيولوجي: خلل يف االيقاعات 

خلل يف االيقاعات الحرارية وإفراز هرمون "الكورتِزول"، ويف 

.)Sommeil paradoxal( ايقاع النوم التناقيض

2. العوامل النفسية

أ- نظرية التحليل النفيس:

ͳ ͳ.)فقد حقيقي أو تخييل ملوضوع الحب )فرويد

ͳ ͳ.فقد تقدير الذات

 :)théorie cognitive( ب- النظرية املعرفية

ͳ ͳ الصادمة األحداث  لالكتئاب:  املولدة  املعرفية  الخريطة 

املبكرة.

ͳ ͳ.االنفتال املعريف

ت- العوامل االجتامعية والثقافية: 

ͳ ͳ.عوامل الهشاشة املبكرة: فقد األبوين، أخطاء يف الصغر

ͳ ͳ.أحداث الحياة املؤملة: وفاة، انفصال وفراق

تحرض هذه العوامل بشكل مستقل أو مشرتك يف اضطراب 

االكتئاب، لذلك نجد تارة اكتئابا بيولوجيا أكرث مام هو نفيس، 

ونجد تارة أخرى اكتئابا اجتامعيا أكرث مام هو نفيس.. وهكذا 

دواليك.. لذلك ميكن وصف االكتئاب عىل أنه مرض بيولوجي 

نفيس اجتامعي.

العالج
ينبغي أن يكون العالج مبكرا، كام ينبغي عالج أي اكتئاب تم 

تشخيصه، إذ ال يوجد هناك اكتئاب بسيط ال داعي لعالجه. 

ويجب أيضا استبعاد أي سبب عضوي محتمل.

1. أهداف العالج
ͳ ͳ.الوقاية من االنتحار

ͳ ͳ.اختصار وتقصري مدة النوبة

ͳ ͳ.)Récidive( الوقاية من حاالت العود

)hospitalisation( 2. االستشفاء

يصبح االستشفاء رضوريا والزما يف الحاالت التالية:

ͳ ͳ.عندما يكون خطر االنتحار كبريا

ͳ ͳ عندما يكون هناك خطر آخر يهدد حياة املريض كفقدان

الشهية التام.

ͳ ͳ املنخويل )االكتئاب  املنشأ  االكتئاب داخيل  عندما يكون 

الهذياين و االكتئاب الذهويل واالكتئاب القلقي والهياجي(.

ͳ ͳ عندما يكون محيط املريض قارصا وغري مؤهل )االنعزال

عىل  االدمان  أو  كالبطالة  االجتامعي  واالنعزال  العاطفي 

الكحول(.

ͳ ͳ عندما يكون التأثر العضوي مهام، كفقد 5 كيلوغرامات

من الوزن يف شهر واحد، أو عندما يكون األرق كليا.

ͳ ͳ الُجرع أن  رغم  املستشفى  خارج  العالج  يفشل  عندما 

واملدة كانت كافية.

خارج  فيه  يرشع  العالج  فإن  األخرى،  الحاالت  يف  أما 

يف  األسبوع  يف  مرة  ومراقبته  املريض  تتبع  مع  املستشفى 

املراحل األوىل. ونشري إىل أنه يف حالة االكتئاب خارجي املنشأ 

و االكتئاب البسيط يستحسن عدم استشفاء املريض ألن ذلك 

يشكل دافعا نحو الدخول يف املرحلة املزمنة.

3. العالج الدوائي

أ- اختيار مضادات االكتئاب: 

ͳ ͳ البطء وجود  عند  املهيجة  االكتئاب  مضادات  تعتمد 

النفيس الحريك.

ͳ ͳ.تعتمد مضادات االكتئاب املهدئة عند وجود القلق

ͳ ͳ يف فاعليتها  أثبتت  التي   )Molécule( الجزئية  تعتمد 

الطــب النـفـســي
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وقت سابق، وتلك التي أثبت املريض قدرته عىل تحملها بعد 

تتبع أعراضها الجانبية.

ͳ ͳ ونشري ،)Monothérapie( الدواء العالج أحادي  يفضل 

إىل أن الفاعلية ال تظهر إال بعد ثالثة أو أربعة أسابيع.

ب- الدواعي:

W :بالنسبة لالكتئاب الخفيف واملتوسط

يف املقام األول: �

ͳ ͳ السرتداد االنتقائية  الكابحة  االكتئاب  مضادات 

"فليوكستني"   :)Antidépresseurs ISRS( السريوتونني 

واسمه التجاري "بروزاك" 20 ملغ يف اليوم.

ͳ ͳ السرتداد االنتقائية  الكابحة  االكتئاب  مضادات 

 :)Antidépresseurs IRSN( والنورادرينالني  السريوتونني 

"فونالفاكسني" واسمه التجاري "إيفيكسور" 75 إىل 150 ملغ 

يف اليوم.

الحلقات  � ثالثية  االكتئاب  مضادات  الثاين:  املقام  يف 

إىل 150  "أنافرانيل" 75  التجاري  واسمه  "كلوميربامني"  مثل 

ملغ يف اليوم.

وميتد العالج مبضادات االكتئاب ستة أشهر عىل األقل.

W  العالج الحالة  هذه  يف  املنخويل:  لالكتئاب  بالنسبة 

مثل  الحلقات  ثالثية  االكتئاب  مضادات  هو  املرجعي 

"أنافرانيل" وذلك عن طريق  التجاري  واسمه  "كلوميربامني" 

الحقن املتواصل يف املرحلة األوىل للعالج عىل الشكل التايل.

ͳ  يف اليوم األول: قارورة واحدة يف 200 مليلرت من املصل

املحىل من فئة  5% يف الصباح.

ͳ  يف اليوم الثاين: قارورتان يف 250 مليلرت من املصل املحىل

من فئة  5% يف الصباح.

ͳ  قارورات  3 الخامس عرش:  اليوم  إىل  الثالث  اليوم  من 

الصباح.  يف  فئة  %5  من  املحىل  املصل  من  مليلرت   250 يف 

ليتم بعد ذلك تعويضه باملسلك الفموي، ليستمر العالج مدة 

إجاملية  ترتاوح بني عام وعامني.

ͳ ͳ "ميكن إضافة مضاد ذهاين مهدئ مثل : "ليفوبرومازين

واسمه التجاري "نوزينان" 50 إىل 100 ملغ يف اليوم مساًء.

4. العالج النفسي

يعتمد العالج النفيس عىل األساليب التالية:

عالج الدعم النفيس، ويهدف أساسا إىل طأمنة املريض،  �

وتقديم يد املساعدة له، وإشعاره بالتعاطف معه.

� thérapie cognitivo-( السلويك  املعريف  العالج 

احتقار  تخفيض  إىل  أساسا  ويهدف   ،)comportementale

السلبية للعامل، كام ميكن أن يؤثر أيضا عىل  الذات والنظرة 

عىل  الربهنة  متت  وقد  املمتعة.  األنشطة  ومامرسة  النوم 

فعالية هذا األسلوب، فهو يقلل من خطر االنتكاسات عندما 

يكون مصحوبا مبضادات االكتئاب.

�  thérapie( البينشخيص  النفيس  العالج 

interpersonnelle(، يعتمد هذا األسلوب من العالج النفيس 

لالكتئاب.  مصدرا  كانت  التي  والخالفات  املشاكل  حل  عىل 

املهنية،  واملشاكل  الزوجية  بالشقاقات  يتعلق  فيام  خصوصا 

طرائق  تهم  نصائح  وتقديم  األدوار  لعب  طريق  عن  وذلك 

التواصل وتفادي الخالفات.

)Sismotherapie( 5. العالج االختالجي

يعتمد العالج االختالجي عىل خلق نوبة رصعية عند املريض 

عن طريق صعق جمجمته بالتيار الكهربايئ بعد تخديره كليا، 

ويستعمل لعالج االكتئاب يف الحاالت التالية:

ͳ ͳ.املنخوليا القلقية

ͳ ͳ.املنخوليا الهذيانية واملنخوليا الذهولية

ͳ ͳ.الخرف االكتئايب الكاذب

املريض للعالج عن طريق مضادات االكتئاب أو يف  مقاومة 

حالة وجود موانع الستعاملها.

االضطرابات االكتئابية


