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الفصــام

الفصــام

تاريخ
يف  تلخيصه  ميكن  التاريخ  عرب  تطورا  الفصام  مفهوم  عرف 

املحطات الرئيسية التالية:

ͳ ͳ يف سنة 1899 قام "كريبالن" بتجميع هذه األعراض تحت

.)démence précoce( مسمى الخرف املبكر

ͳ ͳ يف سنة 1911 قام "بلولري" بوضع مصطلح الفصام "النفس

املنشطرة".

ͳ ͳ عىل التفكك  مفهوم  بإبراز  "كاسالن"  قام   1912 سنة  يف 

املستوى الريري.

دراسة تصنيفية
الجمعية  تعتمدها  التي  املقاربة  وهي  املعيارية:  املقاربة   .1

النفسية والعقلية والتي تصدرها يف الدليل  األمريكية لألمراض 

وتتمثل   ،)DSM( العقلية  لالضطرابات  واإلحصايئ  التشخييص 

هذه املعايري، يف ما ييل:

املعيار أ: ظهور اثنني أو أكرث من األعراض التالية خالل مدة  �

شهر عىل األقل:

ͳ ͳ،أفكار هذيانية

ͳ ͳ،هالوس

ͳ ͳ )Discours désorganisé( منظم  وغري  مشتت  خطاب 

)مرور من الديك إىل الحامر، عدم تناسق...(،

ͳ ͳ Comportement( عامة  بصفة  منظم  غري  سلوك 

،)catatonique( أو ذو طبيعة جامودية )désorganisé

ͳ ͳ émoussement( التبلد العاطفي أعراض سلبية من قبيل 

affectif( أو الخمول التام،

املعيار ب: اختالل يف الوظائف االجتامعية. �

بعني  � "أ"  املعيار  أخذ  مع  أشهر   6 تتجاوز  مدة  ج:  املعيار 

االعتبار )تفوق شهرا واحدا(.

املعيار ح: غياب اضطراب مزاجي. �

عالجي  � مفعول  أو  عامة  مرضية  إصابة  غياب  خ:  املعيار 

.)effet iatrogène( املنشأ

�  trouble de النمو  اضطراب  غياب  د:  املعيار 

développement  كمرض التوحد autisme  مثال.

التقاليد  يف  كالسيكية  مقاربة  وتعترب  املتالزمية:  املقاربة   .2

وهي  رئيسية  متالزمات  أربع  يف  األعراض  وتجمع  الريرية، 

املتالزمة الهذيانية )syndrome délirant( واملتالزمة الهلوسية 

الفصامية  املتالزمة  وكذا   )syndrome hallucinatoire(

االنطوائية  املتالزمة  إىل  باإلضافة   )syndrome dissociatif(

)syndrome autistique(، وسنوضح فحوى هذه املتالزمات يف 

الفقرة الخاصة بالدراسة الريرية.

دراسة إحصائية 
)étude statistique(

يعترب الفصام مرضا كونيا يصيب سكان مختلف مناطق العامل، 

ويرتاوح معدل انتشاره بني 0,5 % و %1، بينام يرتاوح معدل 

الظهور بني 2 و 4 لكل 10000 نسمة. أما معدل التوزيع الجنيس 

فهو قريب من 1، مبعنى أن الفصام يصيب بشكل متساو تقريبا 

الظهور حيث  تاريخ  يؤثر عىل  الجنس  أن  إال  واإلناث.  الذكور 

يظهر أن االستشفاءات األوىل تكون قبل 25 سنة عند الذكور، 

بينام تكون عند اإلناث بعد هذا السن.

أن  ميكن  كام  املراهقة.  مرحلة  أواخر  يف  املرض  ظهور  ويكون 

يكون الظهور مبكرا أي حوايل 15 سنة، أو متأخرا أي بعد 25 

سنة. أما الظهور خارج الفئة العمرية )15-35( فيبقى أمرا نادرا.

ويالحظ أن مرىض الفصام يعرفون معدال للوفاة أكرث من الساكنة 

العادية، حيث إن الوفاة بسبب االنتحار أكرث ب 20 إىل 40 % 

مقارنة بغري الفصاميني، إال أن هذه النسبة تظل اقل من نظريتها 

يف الذهانات الهوسية االكتئابية. كام يالحظ اقرتان املرض، بشكل 

ملحوظ، بشخصيات قبل مرضية من قبيل:

ͳ ͳ Personnalité( الفصاموية  أو  الفصامية  شبه  الشخصية 

schizoïde( والتي تتميز بطابع الحلم واالنعزال والربود.

ͳ ͳ )personnalité schizotypique( الشخصية فصامية النمط

والتي تتميز مبعتقدات غريبة وغري منطقية وبفكر سحري.

دراسة سريرية 
)étude clinique(

يبدأ هذا املرض ويتطور وفق عدة أشكال، كام ميكن أن يكون 

ظهوره مفاجئا أو بشكل تدريجي، أما األعراض فيمكن أن تكون 

ذهانية خالصة أو أعراضا قلقية و/أو أعراضا مزاجية المنوذجية.

يحدث التشخيص عادة يف وقت متأخر من تطور املرض، ويرجع 

بالَوْسم  عالقة  له  وما  ثقايف  هو  ما  منها  عوامل  عدة  إىل  ذلك 

املجتمعي )stigmatisation sociale( أو باملستوى التعليمي. 

كام أن التشخيص يعرف عدة صعوبات يف حد ذاته خصوصا يف 

مرحلة املراهقة.

1. أشكال البداية

تعترب القدرة عىل تشخيص الفصام، يف مراحله املبكرة، يف غاية 

وهذا  مبكرا،  العالج  يف  الرشوع  لرضورة  نظرا  وذلك  األهمية، 

العصايب  شبه  كالشكل  الخادعة  األشكال  يف  خصوصا  صعب 

الالمنوذجية  واألشكال   )Forme pseudo-névrotique(

ينبغي  لذلك  األعراض،  قليلة  األشكال  ويف  وللهوس،  لالكتئاب 

البحث بعناية عن بداية األعراض اإلنفصامية، والتي منيز فيها 

بني نوعني:

W  من أكرث  إىل  البداية  تاريخ  يرجع  )مفاجئة(:  حادة  بداية 

ستة أشهر، لذلك ينبغي انتظار هذه املدة دامئا قبل أن نستنتج 

أن األمر يتعلق بالفصام، وال يوجد أي عنرص يجعلنا نجزم أن 

النوبة الحادة ستتحول إىل فصام، وجدير بالذكر أن الشكل الحاد 

لبداية الفصام ميثل بني 50 و65 يف املائة من مجموع الحاالت.. 

ويف ما ييل األشكال الحادة للدخول يف الفصام:

 رغم غياب تعريف دقيق لهذا املرض، إال أنه ميكن تعريف الفصام عىل أنه " مجموعة من االضطرابات يسيطر عليها 

 )idées délirantes( وعدم التناسق الكالمي والفكري واالزدواجية واالنطواء واألفكار الهذيانية )dissociation( التفكك

والهالوس، باإلضافة إىل اضطرابات وجدانية عميقة تؤول إىل انفصال املريض عن الواقع وغرابة أحاسيسه، والتي تتطور نحو 

قصور وانفصام الشخصية".

ونشري إىل أن الطابع املزمن للفصام يُعرفه بإمكانيته املفتوحة وميوله نحو التطور أكرث من كونه وحدة محددة.

Schizophrénie
األستاذ إسامعيل رموز 

أستاذ بكلية الطب والصيدلة بفاس

رئيس مصلحة الطب النفيس 

باملستشفى الجامعي الحسن الثاين 

فاس
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نوبة ذهانية حادة أو هجمة هذيانية حادة )BDA(: يعترب  �

بشكل  صعبا  الفصام  إىل  الحادة  الهذيان  هجمة  بتطور  التنبؤ 

 facteurs( خاص، إال أن حضور العديد من عوامل املآل السيئ

والتي  الحادة،  الهذيانية  للهجمة   )de mauvais pronostic

أن يساعد يف تقيص  الفصام ميكن  تؤرش عىل كونها مدخال إىل 

الفصام، ونستعرض منها العنارص التالية:

ͳ ͳ.)angoisse( غياب الكربة

ͳ ͳ أعراض )استمرار  للنوبة  تام  غري  وتراجع  تدريجية  بداية 

.))symptômes d’ivresse( مُثالية

ͳ ͳ.ندرة األعراض املزاجية

ͳ ͳ الصنف من  الهالوس خصوصا  مع وجود  الهذيان،  يف  فقر 

الشمي.

ͳ ͳ املريض )التسويغ  الفصامية  الفئة  من  األعراض  كرثة 

.)Rationalisme morbide

إال أن أيًّا من هذه العنارص ال يعترب محددا لتطور هذا الهذيان 

الحاد نحو الفصام، فقط بقاء األعراض الثاملية وتراجع غري تام 

للنوبة يشكالن دليال تشخيصيا مهام ميكن االعتامد عليه.

النوبة  � المنوذجية  تستحرض  منوذجية:  ال  مزاجية  حالة 

رسيرية  لوحة  أمام  املختلطة(،  الهوسية،  )االكتئابية،  املزاجية 

تطورها  أن  كام  المنوذجية،  أعراض  وذات  كاملة  غري  مزاجية 

بعض  حضور  إىل  باإلضافة  أيضا،  منوذجي  ال  العالج  تحت 

األعراض االنفصامية. كام أن حالة مزاجية منوذجية متاما ميكن 

أن تكون افتتاحا ملرض الفصام.

األعراض  � ييل  فيام  نستعرض  المنوذجية:  اكتئابية  نوبة 

التي ترجح ال منوذجية هذه النوبة:

ͳ ͳ الجامودية إىل  يصل  أن  ميكن  كبري  حريك  نفيس  تثبيط 

)inhibition psychomotrice catatonique( مع غياب األمل 

.)Absence de la douleur morale( النفيس

ͳ ͳ.فقدان االهتامم بشكل جزيئ

ͳ ͳ idées( املريض  مزاج  مع  متوافقة  غري  الهذيانية  األفكار 

.)délirantes non congruente à l’humeur

ͳ ͳ من  )possession diabolique( هذيانية  مواضيع 

 sentiment( بالذنب  والشعور  الشيطاين  االستحواذ  صنف 

واالضطهاد  بالجنس،  عالقة  لها  ومواضيع   ،)de culpabilité

.)hypochondrie( )( وكذا توهم املرض)املراقpersécution(

ͳ ͳ )mécanismes hallucinatoires( حضور اآلليات الهلوسية

.)automatisme mentale( والتلقائية العقلية

ͳ ͳ:حضور أعراض انفصامية من قبيل

التفكك.	 

سيلولة الخطاب وعدم تناسقه.	 

 	.)froideur affectif( برود العواطف

المعقولية الحديث أو التربيرات الكآبية.	 

 	.)non systématisation du délire( عدم اتساق الهذيان

إذاية الذات واإلقدام عىل االنتحار لدوافع غريبة.	 

ͳ ͳ.كربة عميقة ورتيبة

ͳ ͳ.نوبات ذات شكل كآيب يف عمر شاب

�  épisode maniaque( المنوذجية  هوسية  نوبة 

atypique(: نستعرض فيام ييل األعراض التي ترجح ال منوذجية 

هذه النوبة:

ͳ ͳ غياب السوابق الدورية ) تعاقب الهوس واالكتئاب( والحالة

.)Fuite des idées(الهوسية مع هروب األفكار

ͳ ͳ.تغري األعراض مع تعاقب حاالت مزاجية متقابلة

ͳ ͳ:انفصام اللغة والتفكري من قبيل

 	.)barrages( حواجز

تطاير أفكار غري منطقية وغري متناسقة وغريبة كذلك.	 

قساوة وفظاظة األلفاظ، تجاوز األلفاظ العامية.	 

ͳ ͳ:انفصام السلوك مثل

 	.)Stupeur( والوجوم )négativisme( السلبية

هياج نفيس حريك )agitation psychomotrice( دون 	 

وجود االنرشاح.

اندفاعية )impulsivité(، هياج جامودي وغضبي.	 

قولبية )steretypie( ومنطية.	 

ͳ ͳ.غياب فرط التناغم أثناء املخالطة

ͳ ͳ.االنسحاب العاطفي واالنعزال

ͳ ͳ.ضحك دون دافع واضح

ͳ ͳ.هذيان بآليات هلوسية ومبواضيع التأثري

ͳ ͳ.سيطرة األفكار الهذيانية عىل تطاير األفكار

ͳ ͳ:اضطراب الوعي

حرية.	 

توهان زماين مكاين.	 

 	 état( غلسية  حالة  أو   )état onirique( حلمية  حالة 

.)crépusculaire

ͳ ͳ.قلق كبري

W  عن للمريض  مميز  انقطاع  هنا  نقصد  تدريجية:  بداية 

ال  مدة  عىل  التغري  هذا  ويحصل  وأنشطته،  السابقة  شخصيته 

تقل عن ستة أشهر، نالحظ هذا عىل املستويات التالية:

تراجع وتضعضع النشاط: نالحظ هذا الرتاجع عىل املستوى  �

النفيس، ويؤدي هذا إىل تراجع  الجسدي، وأيضا عىل املستوى 

النشاط  فقدان  أن  كام  ظاهر.  سبب  بدون  جامعي  أو  درايس 

هذا يؤثر عىل حياة املريض املهنية واالجتامعية، وهو ما يرتجم 

والعالقات  الشغل  وفقدان  متكرر  وفشل  تدريجي  بانعزال 

الحس  جمود  من  حالة  يف  املريض  يبدو  كام  األصدقاء.  مع 

واإلرهاق غري املربر، كل هذا يف جو من الحرية أو الالمباالة أو 

لهذه  وميكن  املساعدة.  أجل  من  تدخل  ألي  تامة  معارضة  يف 

الحالة أن تتبلور بعيدا عن أي سياق يتسم بردة الفعل أو رصاع 

كانت شخصية  كلام  الفصام  لبداية  مميزة  وتكون  العائلة،  مع 

املريض المعة ونشطة وبدون مشاكل فيام قبل. وتجدر اإلشارة 

إىل أن هذه الرتاجعات تتم خارج أي سياق اكتئايب أو تسممي.

أيضا  � وهنا  الشخصية:  وسامت  العاطفية  الحالة  تغري 

الفصام،  بداية ظهور مرض  السابقة  الشخصية  القطع مع  مييز 

والربود  العاطفية  كاالزدواجية  األوىل  التفكك  عالمات  ونالحظ 

العاطفي واالنفصال عن الواقع. كام يظهر عند املريض سيطرة 

باإلضافة  والوجودية،  الفلسفية  بالعلوم  وتعلق  الخرايف  للفكر 

إىل سلوكات دينية متطرفة تظهر بشكل مفاجئ دون مقدمات، 

حيث يغري املريض بشكل مفاجئ هندامه ويطلق لحيته ويغري 

خطابه بشكل جذري، وهو سلوك ال يعرب عن التوبة الحقيقية 

التي تحدث بشكل متدرج ومفهوم. ونشري إىل أن املريض ميكن 

اإلنسان  )أصل  ووجودية  فلسفية  أسئلة  طرح  يف  يرشع  أن 

ومصريه( عىل غري املعتاد، وهو أمر ميكن أن نالحظه عند كثري 

نتائج،  ودون  محدود  سياق  يف  يحدث  أنه  إال  املراهقني،  من 

وأيضا بشكل منعزل حيث ال تصاحبه أعراض أخرى.

األفكار الهذيانية: نالحظ بداية ظهور أفكار هذيانية بآليات  �

مراقية  ومبواضيع  عقلية...(،  تلقائية  )سمعية وشمية،  هلوسية 

)توهم املرض(، ومواضيع التأثري واالضطهاد واتهام الذات، وكذا 

والتفسري  باألصول  تتعلق  املسيطرة  املواضيع  أن  إال  التسمم. 

العلمي أو امليتافيزيقي أو الفلسفي للعامل.

�  :)troubles de comportement( السلوك  اضطرابات 

الذات  تلقاء  من  الدواء  )تناول  إدمانية  بترصفات  األمر  يتعلق 

بالفراغ...(،  الشعور  بسبب  أو  الذهانية،  الكربة  بسبب 

واضطرابات السلوك الجنيس )دعارة، وترصفات جنسية منحرفة 

كالسادية املازوشية )Sadomasochisme( يف سياق هذياين أو 

انتحار،  محاولة  )رشود،  عدوانية  وأفعال  عاطفي...(،  برود  مع 

فقدان   ( الغذايئ  السلوك  اضطرابات  إىل  باإلضافة  جرائم...(، 

الشهية حيث إن 20 إىل 30 يف املائة منها تخفي تحتها صريورة 

انفصامية(.

�  symptômes pseudo( عصابية  شبه  أعراض 

névrotiques(: تعترب الحاالت العصابية المنوذجية، كالحاالت 

املزاجية، عندما تكون اللوحة الريرية غري مكتملة، وأيضا أمام 

المنوذجية األعراض والتطور تحت الدواء املعتاد:

� symptômes pseudo-( وسواسية  شبه  أعراض 

للفعالية،  املبكر والشديد  الفقد  obsessionnels(: وتتمثل يف 

الجزيئ  أو  الكيل  والغياب  للوساوس،  فعل  كردة  القلق  وغياب 

طقوس  حضور  إىل  باإلضافة  هذا  الوسواسية،  األفكار  لنقد 

ووساوس خصوصا من الصنف الجنيس، واملظهر التلقايئ واملنمط 

طابع  ذات  غريبة  وساوس  نجد  وكذلك  للسلوك،  املقولب  و 

تطفيل ورمبا اضطهادي.

� symptômes pseudo-( هستريية  شبه  أعراض 

الهستريية صعبا  شبه  األشكال  تشخيص  يعترب   :)hystériques

إذ نالحظ متالزمة التحول )syndrome de conversion( من 

التمثيل  يف  ومبالغة  جامودية  نوبات  إىل  باإلضافة  األنواع،  كل 

)théâtralisme( والتصنع والقولبية دون ربح واضح ناتج عن 

ذلك وال فائدة جلية ترجى من ورائه.

� symptômes pseudo-( رهابية  شبه  أعراض 

فيه  ونجد  الالمنوذجي،  بالرهاب  يسمى  ما  أو   :)phobiques

األمراض  ورهاب   )Ereuthophobie( االحمرار  رهاب  مثال 

 ،)dysmorphophobie( وكذلك رهاب التشوه ،)Pathophobie(

كام أن ظهور هذه األعراض مؤخرا وليس يف عمر مبكر يعترب دليال 

جيدا عىل المنوذجية هذه األعراض.

�  symptômes pseudo( مراقية  شبه  أعراض 

وفقدان  الشخصية  فقد  أعراض  وتجمع   :)hypocondriaque

الشعور بسالمة الجسد وترابطه، كام يحصل لدى املريض انطباع 

الوجه  عليه خصوصا يف  تغريات جسدية طرأت  مثة  أن  مفاده 

.)signe de miroir عالمة املرآة(

2. طور االضطراب الفعلي

تظهر يف هذه املرحلة املتالزمات الرئيسية األربع، والتي تتجمع 

والهلوسية  الهذيانية  املتالزمة  وهي  الفصام،  أعراض  فيها 

بدرجات  املتالزمات  هذه  تجتمع  واالنطوائية.  واالنفصامية 

مختلفة، كام أنها غري ثابتة بل تتأثر بتطور املرض وبالعالجات 

التي يستفيد منها املريض. 

W  املتالزمة الهذيانية:  يتعلق األمر عموما بهذيان شبه هذايئ

يتميز بعدة خصائص عىل املستويات التالية:

بالتعريف)أكرث  � مزمن  هذيان  هو   :)ancienneté( القدم 
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الفصــام

أنه ميكن  إال  مزمن،  تعبري عن مرض ذهاين  ألنه  أشهر(   6 من 

أن يكون حادا يف مناسبتني، األوىل يف الشكل الحاد للدخول يف 

الفصام حيث ميكننا من تشخيصه استمراره ألكرث من 6 أشهر مع 

وجود أعراض انفصامية، والثانية يف حالة احتداد الفصام )نوبة 

حادة، أوقات خصبة(.

املواضيع )thèmes(: تعترب متعددة ومتداخلة بشكل غري  �

مفهوم وغري منطقية ومغرقة يف األلغاز، إال أن أياَّ منها ال مييز 

الفصام بشكل قاطع، ونجد مواضيع التأثري )أحاسيس مفروضة، 

أفكار مقرتحة، ترصفات واندفاعات مفروضة(، وأفكار املرجعية 

الخرافية  األفكار  وكذا  الشبق،  وشغف  واملراق  واالضطهاد 

وهوس  العامل  ونهاية  الكوارث  عن  تتحدث  وأخرى  األسطورية 

متيز  التي  املواضيع  أن  كام  إلخ.   ...)megalomanie( العظمة 

التشوه،  )رهاب  الجسدي  التحول  مواضيع  هي  أكرث  الفصام 

نكران  الحياة،  فقدان   ،)négation d’organes( االنشطار 

الكربة  تكون  حيث  الجسدي  التفتت  ومواضيع  األعضاء...(، 

 )angoisse de morcellement( شديدة الوطأة )كربة التفتت

وكربة االنعدام...(.

نوعية  � وغري  متعددة  تعد   :)mécanismes( اآلليات 

وميكن أن نجد كل هذه اآلليات: الحدس )intuitif(  والتأويل 

 hallucinations( النفسية  والهالوس   )interprétatif(

)psychosensorielle( الحواسية  والنفسية   )psychiques

الهالوس  شيوع  هنا  ونسجل  مفروضة...(،  جسدية  )أحاسيس 

الهالوس  مع  باملقارنة  السمعية  والهالوس  العضوية  الحسية 

 )automatisme mentale( البرصية، كام أن التلقائية العقلية

شبه ثابتة.

البنية: يفتقر الهذيان شبه الهذايئ إىل االتساق، كام يفتقر  �

إىل بنية واضحة، ومرد ذلك إىل تعدد وتنوع اآلليات واملواضيع، 

وهكذا فالبنية موسومة باالنفصام، حيث يكون الحديث ضبابيا 

متصفا بالسيلولة والتناقض والتنافر.

�  :)Participation émotionnelle( العاطفية  املشاركة 

الريرية،  اللوحة  عىل  عادة   )angoisse( الكربة  تسيطر 

 syndrome( الشخصية  فقد  متالزمة  وجود  أمام  خصوصا 

 ،)déréalisation( الواقعية  وفقد    )dépersonnalisation

أفعال  إىل  تؤدي  أن  ميكن  وشديدة  عميقة  كربة  وهي 

اآلخرين  تجاه  أو  الذات  تجاه   )auto agressivité( عدوانية 

)hétéroagressivité(. أما املشاركة املزاجية فهي متغرية حيث 

ميكن أن تتصف باالنرشاح والقدرة الخارقة كام ميكن أن تكون، 

عىل العكس من ذلك، موسومة باالكتئاب والحزن الشديد.

W  اإلدراك الضطرابات  ترجمة  وهي  الهلوسية:  املتالزمة 

)troubles de perception( )النشاط الذي يؤدي إىل تشكيل 

حسية(،  معطيات  عىل  باالعتامد  وباملحيط  بالذات  الوعي 

وهي  بانتقادها  املريض  يقوم  ال  هالوس  قسمني  إىل  وتنقسم 

وأخرى   )hallucinations psychotiques( الذهانية  الهالوس 

الهالس  أو  الذهانية  غري  الهالوس  تسمى  املريض  ينتقدها 

استبعاد  أوال  ينبغي  التي عند وجودها  )hallucinose(، وهي 

األسباب العضوية.

التي ميكن أن تكون حارضة يف  الذهانية  الهالوس  وحديثا عن 

باملقارنة مع  السمعية هي األكرث شيوعا  الهالوس  الفصام، فإن 

النفسية الحواسية، بينام  األصناف األخرى فيام يخص الهالوس 

ذهن  داخل  من  مصدرها  داخلية  نفسية  هالوس  أيضا  نجد 

املريض، وال نجد لها أي أثر يف حواس املريض الخمس... )ملزيد 

الخاص  الجزء  يف  الهلوسية  املتالزمة  درس  انظر  التفصيل،  من 

بعلم األعراض(.

W  الوحدة تعطل  باالنفصام  يقصد  االنفصامية:  املتالزمة 

ارتخاء  إىل  يؤدي  مام  الشخصية،  تجانس  وغياب  النفسية 

العقيل.  واألداء  االشتغال  عن  املسؤولة  التنسيقية  العمليات 

والتنافر  التفكك  إىل  االنحالل واالنفصال هذه  وتؤدي عمليات 

)فقدان الرتابط واالنسجام(، مع حصول انطباع بتفتت وتجزئة 

الحياة النفسية. وتصيب املتالزمة االنفصامية كل مناحي الحياة 

الحركية،  والنفسية  والعاطفية  الفكرية  والعقلية:  العالئقية 

)ملزيد  للفصام...  الريرية  للَّوحة  خاص  بشكل  مميزة  وتعترب 

الخاص  الجزء  املتالزمة االنفصامية يف  انظر درس  التفصيل  من 

بعلم األعراض...(.

W  مع خلطها  ينبغي  ال  أنه  نذكر  االنطوائية:  املتالزمة 

باالنغالق  أساسا  وتتميز  األطفال،  لدى  االنطوايئ  االضطراب 

ذاته،  عىل  ينطوي  الذي  املريض  إىل  النفاذ  عىل  واالستعصاء 

يتوفر  يجعله  ما  وهو  وأرسيا،  اجتامعيا  انعزاله  إىل  يؤدي  مام 

عىل حياة خيالية مهمة يف جو من االنفصال عن العامل والواقع 

وانقطاع التواصل مع األشخاص املحيطني.

3. تجميع آخر لألعراض

يعترب الوصف الريري أعاله وصفا كالسيكيا، وهو الذي تعتمده 

فيعتمدون  األنجلوساكسونيون  الكتاب  أما  الفرنسية  املدرسة 

ترتيبا لألعراض وفق:

هذيان،  �  :)symptômes positifs( االيجابية  األعراض 

هلوسة، اضطراب السلوك.

األعراض السلبية )symptômes négatifs(: فقد الفاعلية،  �

انعزال، خمول، برود، فقر يف العاطفة، فقر يف الفكر، سلبية.

أعراض التبعرث والتشتت: ازدواجية، تبسم ال يناسب املقام،  �

أفعال مناقضة للمزاج.

اضطراب  �  :)symptômes cognitifs( املعرفية  األعراض 

الرتكيز وإدراك املحيط، اضطراب يف وظائف التنفيذ ويف ذاكرة 

العمل، اضطراب الحكم عىل األشياء.

أشكال سريرية 
)formes cliniques(

1. الفصام شبه الهذائي 
Schizophrénie paranoide

يعترب هذا النوع األكرث شيوعا، وهو ذو مآل جيد، وتعد استجابته 

هي  والهلوسات  الهذيان  أن  كام  جيدة.  الذهان  ملضادات 

األعراض األكرث حضورا بينام تضل األعراض من الفئة االنفصامية 

قليلة األهمية. ويف حالة مقاومة العالج الدوايئ يصبح الهذيان 

الفاعلية  وفقد  االنطواء  إىل  يؤدي  كام  منطقي،  وغري  متنافرا 

بشكل تدريجي.

2. الفصام المبعثر أو المشتت 
Schizophrénie désorganisée

يظهر هذا الشكل من الفصام يف سن مبكرة من 15 إىل 20 سنة، 

كام أنه يظهر بشكل صامت وتدريجي خصوصا عند املراهقني، 

املريض وشكاوى  التسويغ  برتاجع درايس مع ظهور  يبدأ  حيث 

مراقية )أمراض متوهمة( وشكاوى من اإلرهاق.

كام يظهر االنفصام يف املقام األول، وميس ثالث مستويات وهي: 

النوع  يفتقر هذا  بينام  والسلوكية.  والعاطفية  العليا  الوظائف 

إىل األعراض الهذيانية، وعندما توجد فإنها ذات بنية غري واضحة 

وبالكاد نستطيع تحديد مواضيعها.

استجابته  تعد  كام  سيئا،  الفصام  من  النوع  هذا  مآل  ويعترب 

للدواء ضعيفة أيضا، إال أن التطور نحو القصور الكيل ليس ثابتا، 

بل ميكن أن نالحظ هدأة جزئية أو كلية تحت الدواء.

3. الفصام الجامودي 
Schizophrénie catatonique

النوع  إىل  لينضاف  ويأيت  شيوعا،  أقل  النوع  هذا  يعد 

 schizophrénie( الفندي  بالفصام  يسمى  ما  أو  املشوش، 

الفرنيس، يف غالب  التصنيف  اليفعي يف  أو   )hébéphrénique

قبيل  من  السلبية  األعراض  عليه  تسيطر  شكل  وهو  األحيان، 

االنطواء عىل الذات، القولبة والتصنع )maniérisme( والسلبية، 

التخشب  الحريك، ويعترب  النفيس  التثبيط  واملعارضة، وخصوصا 

)Catalepsie( الشكل األكرث خطرا، وهو اضطراب نفيس حريك 

حاد للتوتر العضيل واملبادرة الحركية.. ويتمظهر اضطراب التوتر 

التوتر  يف  بإفراط  أو  الشمعية،  باالنثنائية  يسمى  مبا  العضيل 

لتحريك  محاولة  ألي  متصلبة  مقاومة  تحدث  حيث  العضيل 

الحركة  بتعليق  الحركية  املبادرة  فقد  عن  يعرب  كام  األطراف. 

التلقائية للمريض ويطيع املريض، باملقابل، بشكل خامل دعوة 

املحيط إياه إىل الحركة، فاملبادرة من تلقاء الذات هي املفقودة 

هنا وليس الحركة كليًة.

4. الفصام غير المكتمل 

يف  إليها  املشار  للمعايري  يستجيب  ال  بكونه  يعرف  وهو شكل 

يف  البسيط  الفصام  النوع  هذا  ويطابق  الذكر،  سالفة  األنواع 

بشكل  تظهر  ال  بسيطة  بأعراض  ويتميز  الفرنيس،  التصنيف 

قوي. ميكن أحيانا أن نواجه صعوبات أثناء تشخيص هذا النوع، 

القبل  الشخصيات  وبني  بينه  التفريق  يف  يخص  فيام  وذلك 

النمط  الفصامية  نوع  من  وكذا  الفصاموية  نوع  من  مرضية 

.)schizotypique(

5. الفصام الثمالي

يعترب هذا النوع نوعا تطوريا، وهو قليل األعراض بحيث يقترص 

عىل األعراض التي تظل حارضة بعد زوال النوبة جزئيا، وتتكون 

أساسا من األعراض السلبية.

6. االضطراب الفصامي الوجداني 
trouble schizo-affectif

يتميز هذا االضطراب بكونه يتطور بشكل متقطع أو دوري، مع 

باإلضافة  جامودية،  أو  هذيانية  حادة  انفصامية  نوبات  وجود 

إىل اضطرابات مزاجية انرشاحية أو اكتئابية، وهكذا فهو يتطور 

وفق دفعات تشبه نسبيا اضطراب املزاج ثنايئ القطب. ونشري 

بأسبوعني عىل  املزاجية  األعراض  تسبق  الفصام  أعراض  أن  إىل 

األقل أثناء االنتكاسة.
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 )DSM( العقيل لألمراض  والتشخييص  اإلحصايئ  الدليل  ويعترب 

هذا النوع تشخيصا مستقال خارج أنواع الفصام.

التطور    
تفصلها  متتالية،  دفعات  عرب  يتطور  مزمنا  مرضا  الفصام  يعترب 

الحاالت،  نصف  يف  مثالية  أعراض  باستمرار  تتميز  بينية  فرتات 

ربع  يف  املآل  ويكون  السلبية.  األعراض  من  عموما  تتشكل 

إعادة  أن  كام  حدة،  وأقل  قليلة  فالدفعات  جيدا،  الحاالت 

اإلدماج األرسي واملهني مرضية إىل حد كبري. بينام يكون املآل 

سيئا جدا، يف ربع الحاالت املتبقي، حيث يقاوم املرض األدوية 

بشكل كبري، كام أن االستشفاءات أي تكون طويلة املدة، وفيام 

يتعلق بخطر االنتحار فإن عرش مرىض الفصام يقدمون عليه.

العالج
1. األهداف:

ͳ ͳ.عالج النوبة الحالية والتخفيف من حدة األعراض

ͳ ͳ.الوقاية من االنتكاسة

ͳ ͳ.تحسني االندماج االجتامعي واألداء العقيل

ͳ ͳ.الوقاية من العنف واالنتحار

ͳ ͳ.تحسني املتابعة والتقيد بالدواء

ͳ ͳ.االعتناء بالجانب العضوي

الذهان  مضادات  من  نوعان  هناك  والدواعي:  الوسائل   .2

)trouble bipolaire( )املعقالت( الكالسيكية وغري النوعية:

مضادات الذهان الكالسيكية وهي نوعان: �

ͳ ͳ)antipsychotiques incisifs( قاطعة  ذهان  مضادات 

التجاري  واسمه  مثل"هالُوِبريِيُدول"  الهذاين  اإلنتاج  مضادة  أو 

"هالدول".

ͳ ͳ مثل )antipsychotique sédatifs( مضادات ذهان مهدئة

"ليفوبروبومازين" واسمه التجاري "نوزينان".

�  antipsychotiques( النوعية  غري  الذهان  مضادات 

:)atypiques

ͳ ͳ."أولونزابني واسمه التجاري "زيربيكسا

ͳ ͳ ."ريسبرييدون  واسمه التجاري "ريسبريدال

ͳ ͳ."أميسولربيد" واسمه التجاري "سوليان

أ- عالج الدفعة الحالية والتخفيف من حدة األعراض: 

موضوع  � واملتالزمات  األعراض  وتحديد  تعريف  ينبغي 

العالج:

ͳ ͳ "هالدول" والهالوس:  االيجابية   األعراض  سيطرة  حال  يف 

اليوم وهو ما يعادل 100 قطرة يف  بجرعات كبرية 10 ملغ يف 

اليوم، أو "ريسبريدال"  بجرعة 4 ملغ يف اليوم.

ͳ ͳ يف حال سيطرة األعراض السلبية: "هالدول" بجرعات كبرية

من  أو  اليوم،  يف  قطرات   10 بيبورتيل   أو  اليوم،  يف  قطرة   20

"سوليان"   مثل  الالنوذجية  الذهان  مضادات  استعامل  األفضل 

بجرعة ترتاوح بني 100 و200 ملغ يف اليوم. 

ينبغي دامئا انتظار 4 إىل 6 أسابيع قبل تغيري الجزيئة وذلك  �

للتحقق من فاعليتها.

األشكال  � باستثناء  األصل،  هي  الدواء  أحادية  املعالجة 

هذه  يف  كبرية،  بكربة  أو  السلوك  يف  باضطراب  املصحوبة 

الحالة نضيف مضادات ذهان مهدئة من قبيل: "الركاكتيل" أو 

"نوزينان" بجرعة 100 إىل 300 ملغ يوميا.

خطر،  � السلوك،  اضطراب  هياج،  املستعجلة:  الحاالت  يف 

عنف، أو يف حال رفض تناول الدواء. يعطى الدواء عن طريق 

الحقن مثال نعطي "هالدول" قارورة 5 ملغ قارورة أو قارورتان 

يف حقنة عضلية. "فاليوم" قارورة 10 ملغ. وميكن، يف حالة غياب 

حقنة  يف  ملغ   25 قارورة  "الركاكتيل"  إضافة  جيدة،  استجابة 

عضلية يتم تجديدها مرتني إىل أربع مرات حسب درجه الهياج.

ب- الوقاية من حاالت العود: ينبغي الحفاظ عىل الجرعة 

كام  العود،  وحاالت  االنتكاسات  تاليف  أجل  من  الفعالة  الدنيا 

االضطراب  حالة  يف  "تيكريتول"  أو  "الليتويم"  استعامل  ميكن 

للنوبات  االنتكاسية  األشكال  حالة  يف  أو  الوجداين  الفصامي 

الذهانية الحادة.

ت- تحسني االندماج االجتامعي واألداء العقيل: 

ͳ ͳ،تقنيات معرفية سلوكية

ͳ ͳ،عالج معريف

ͳ ͳ،ورشات عمل

ͳ ͳ.عالج عن طريق مجموعات، إعادة التأهيل االجتامعي

ث- الوقاية من العنف واالنتحار:

ͳ ͳ نظرا( اكتئابية  متالزمة  أي  أو  االنتحارية  األفكار  تقيص 

لشيوع االكتئابات ما بعد الذهانية(.

ͳ ͳ ،الكربة مع  االضطهاد  أفكار  العنف:  توقع  عوامل  تقيص 

متالزمة التلقائية العقلية مع األوامر املفروضة )أوامر بالقتل(، 

اختالل ملكة الحكم.

ج- تحسني املتابعة والتقيد بالدواء:

ͳ ͳ وبدايته املرض  حول  معلومات  تقديم  العالجية:  الرتبية 

وأعراضه وتطوره وعالجه ونوع األدوية ومضاعفاتها املحتملة.

ͳ ͳ antipsychotique à( ممتد  تأثري  ذات  ذهانية  مضادات 

action prolongée( مثل بيبورتيل أو موديكات، حقنة عضلية 

كل أربعة أسابيع.

يجب استبعاد موانع استعامل  العضوي:  بالجانب  ح- االعتناء 

والفحوصات  الريري  الفحص  طريق  عن  الذهانية  املضادات 

التكميلية، كام ينبغي مراقبة تحمل املريض ملضادات الذهان، 

وكذلك مراقبة الثوابت )الوزن، الضغط الدموي، دقات القلب، 

حالة التنفس، الحرارة.(، والقيام بتحاليل الدم من أجل تحديد 

الحصيلة االستقالبية )bilan métabolique( والحصيلة الكبدية 

)bilan hépatique( وتعداد العنارص الدموية )NFS( للبحث 

نسيان  دون  الدم..  فقر  وجود  أو  البيضاء  الكريات  عدد  عن 

 ،)QT( واملجال  القلبي  اإليقاع  مراقبة  ألجل  القلب  تخطيط 

حاد  حريك  خلل  عن  للبحث  العصبي  الجهاز  فحص  وكذلك 

اتباع  بأهمية  وتحسيسه  املريض  تربية  ينبغي  كام  متأخر،  أو 

القواعد الصحية والغذائية السليمة.

الطــب النـفـســي


