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اضطراب المزاج ثنائي القطب

دراسة إحصائية
يبلغ انتشار اضطراب ثنايئ القطب عىل مدى الحياة من 1 إىل 

أما  سنة.  و30   20 بني  ظهوره  عند  السن  ويرتاوح  املائة.  يف   2

االضطراب  حالة  يف  إال  متكافئ  فهو  الجنس  حسب  التوزيع 

حاالت ظهوره  الرجال ضعف  عند  يظهر  فهو  القطب،  أحادي 

عند النساء. وتتوزع نسب االنتشار حسب نوع االضطراب ثنايئ 

القطب كالتايل :

ͳ ͳ.من 5 إىل 15 يف املائة :)cycles rapides( حلقات رسيعة

ͳ ͳ.من 0,4 إىل 1,6 يف املائة :I نوع

ͳ ͳ.نسبة 0,5 يف املائة :II نوع

ͳ ͳ من 0,4 إىل :)troubles cyclothymiques( دوروية املزاج

1 يف املائة.

 ونشري إىل أن 7 من بني كل 10 مرىض ال يشخص مرضهم بشكل 

جيد يف البداية، كام أن 30 يف املائة من املرىض ميثلون للطبيب 

بسبب أعراض اكتئابية. 

ويف املغرب أجريت دراسة عىل الساكنة العامة سنة 2003 خضع 

مبوجبها 6000 نسمة للدراسة وأظهرت النتائج التالية:

ͳ ͳ.2,6 يف املائة رجال و4,3 يف املائة نساء يف الوسط الحرضي

ͳ ͳ.2,8 يف املائة رجال و3 يف املائة نساء يف الوسط القروي

دراسة سببية
احتامل مساهمة  استقاء  تم  العصبية:  البيولوجية  العوامل   .1

التي  الوظيفية  االضطرابات  من  العصبية  البيولوجية  العوامل 

تحصل يف الحاالت االكتئابية خصوصا فيام يتعلق بالسريوتونني 

.)sérotonine 5HT1A( و )sérotonine 5HT2(

شيئا  قيمتها  وتظهر  تستحرض  أصبحت  الجينية:  العوامل   .2

فشيئا، وقد تم إثبات مساهمتها يف اضطراب املزاج ثنايئ القطب 

عن طريق دراسات متعددة نذكر منها الدراسات التالية:

ͳ ͳ.آباء من الدرجة األوىل: 8 إىل 18 مرة أكرث من الساكنة العامة

ͳ ͳ عىل لهم  القطب  ثنايئ  االضطراب  مرىض  من  املائة  يف   50

األقل أب من الدرجة األوىل أو الثانية مصاب باضطراب املزاج.

ͳ ͳ بهذا أكرث عرضة لإلصابة  املصابني  لآلباء  البيولوجيون  األبناء 

االضطراب النفيس.

ͳ ͳ البيولوجيون لألبناء املصابني أكرث عرضة لإلصابة بهذا اآلباء 

االضطراب النفيس.

ͳ ͳ ترتاوح نسبة التوافق بني التوأمني الحقيقني بني 33 و90 يف

املائة، بينام ترتواح عند غري الحقييقني بني 5 و25 يف املائة.

Facteurs chrono-( البيولوجية  الزمنية  العوامل   .3

النوع من  التحدث عن تدخل هذا  لنا  أمكن   :)biologiques

العوامل بعد رصد املالحظات التالية، والتي تصاحب اضطراب 

املزاج ثنايئ القطب:

ͳ ͳ ظهور يف   )facteurs saisonniers( موسمية  عوامل  تأثري 

هذا االضطراب.

ͳ ͳ.)phototherapie( تأثري العالج بالضوء

ͳ ͳ effet( الطور  وتقدم  النوم  من  للحرمان  العالجي  املفعول 

.)thérapeutique de la privation de sommeil

ͳ ͳ.اضطراب منحنى النوم

ͳ ͳ.تغري اإلفرازات العصبية الغددية

دراسة سريرية

)phase dépressive( 1. الطور االكتئابي

تتشكل املتالزمة االكتئابية من أعراض وجدانية وأعراض عقلية 

اضطراب  وهو  عضوية.  وأخرى  سلوكية  أعراض  من  وأيضا 

يصاحبه خطر انتحاري كبري. ويتخذ عدة أشكال رسيرية، وهي 

 ،)Mélancolie( باملنخوليا  أو ما يسمى  الشديد  الكآيب  الشكل 

 forme anxieuse( والشكل الذهويل، والشكل القلقي الهياجي

من  )ملزيد   .)forme délirante( الهذياين  والشكل   ،)agitée

التفصيل انظر الدرس الخاص باالضطراب االكتئايب(.

)phase maniaque( 2. الطور الهوسي

أ- طور البداية

البوادر  بغياب  أو  بحضور  مفاجئ  بشكل  الهوسية  النوبة  تبدأ 

Prodromes ، ويكون ظهورها يف غالب األحيان يف بضع أيام، 

وتكون مسبوقة أحيانا بأعراض تجعلنا نستحرض تشخصيها، من 

قبيل األرق دون إرهاق، وهو العرض األول الذي يظهر، باإلضافة 

مشاريع  املريض  عند  تظهر  حيث  الذهن،  تهيج  من  يشء  إىل 

أن  ميكن  كام  يشء،  كل  معرفة  يريد  فضوليا  ويصبح  متفائلة، 

ذلك.  وراء  واضحة  منفعة  ودون  مفرط  بشكل  أشياء  يشرتي 

كابح  أي  التثبيط )غياب  أيضا يف حالة من فقد  املريض  ونجد 

اللباس، كام ميكن  Désinhibition(، فنجده يشتط ويفرط يف 

نابية  بكلامت  يتفوه  أن  و  مرتفع  يغني بصوت  أو  أن  يرصخ 

تنايف العفة. وميكن أن يبدأ يف هذه املرحلة يف تعاطي الكحول، 

وأن يفقد تسامحه مع أي رأي مخالف، باإلضافة إىل إفراط يف 

الحركية، حيث يقرر مثال أن يرتب كل يشء، أو ينظف كل يشء، 

هياج  عليه  يظهر  أن  ميكن  وأحيانا  منزله،  صباغة  يعيد  أن  أو 

فوضوي دون أي هدف محدد.

ب- طور االضطراب الفعيل

سهال،  النموذجية  حالتها  يف  الهوسية  النوبة  تشخيص  يعترب 

فالعرض واملخالطة والرباعية التشخيصية كفيلة مبعرفة الحالة 

الهوسية. إال أن املرحلة الصعبة هي املرحلة العالجية، إذ يصعب 

إقناع املريض بجدوى العالج، فهو رغم تبرصه الجزيئ باضطرابه، 

إال أنه ال يرى أي نفع للعالج "ملاذا العالج.. أنا بخري.. أال ترى؟.. 

أما أنت دكتور، فأراك متعبا قليال أليس كذلك؟؟"

وفيام ييل الرباعية التشخيصية باإلضافة إىل العرض واملخالطة: 

الهوسية صارخا وبعيدا  � النوبة  لباس مريض  يعترب  العرض: 

عن التواضع، ويتميز إميائه بفرط التعبري والتغري. وال يستطيع 

الحركة  عن  يتوقف  ال  فهو  واحد  مكان  يف  يجلس  أن  املريض 

والتسكع بدون هدف وال موضوع. أما كالمه فهو يرثثر ويبدي 

سعادته من خالله. إال انه ميكن أن يكون أحيانا كالما تهكميا 

سمي هذا النوع من اضطرابات املزاج سابقا بالذهان الهويس االكتئايب )psychose maniaco dépressive(، ثم املرض 

أنه  القطب عىل  ثنايئ  االضطراب  القطب. ويعرف  ثنائية  االضطرابات  الحالية  التصنيفات  ثم سمي يف  االكتئايب،  الهويس 

فرتات  تفصلها   ،)mixte( مختلطة  أو   )hypomaniaque( مخففة  هوسية  أو  وهوسية  اكتئابية  لنوبات  متكرر  حدوث 

 troubles( يكون فيها املريض معاىفً من أي اضطراب نفيس واضح. وقد تم يف الستينات فصل االضطرابات أحادية القطب

unipolaires( الذي تتميز بتكرر نوبات اكتئابية عن االضطرابات ثنائية القطب، وقد تم تصنيف كل منهام عىل حدة.

Le trouble bipolaire
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من  الصنف  العاطفية عىل هذا  الهشاشة  وتالحظ  عدوانيا.  أو 

ومن  مبارشة،  الرصاخ  يتبع  الذي  الغناء  من  انطالقا  املرىض 

الضحك الذي يتبع البكاء مبارشة.

شكل  عىل  نادرة  حاالت  يف  نفسه  املريض  يعرض  أن  وميكن 

شخص متعب ومرهق. حيث يالحظ تقبض يف وجه املريض وال 

دهائه  تفضح  التي  نظراته  إال  به  وال تيش  فمه.  املريض  يفتح 

ولعبه الذي يحب أن يرى تأثريه عىل املحيط.

التناغم،  � يف  مفرطة  مخالطة  إىل  املريض  يعمد  املخالطة: 

يبادر  حيث  محيطه،  يف  مير  بشكل  املريض  يندمج  حيث 

قاعة  يف  واملرىض  )الطبيب  األشخاص  عىل  برعة  السالم  إىل 

االنتظار...( ويتحدث إليهم كأنه يعرفهم منذ مدة.

تتميز  �  :)symptômes de l'humeur( املزاجية  األعراض 

الهوسية  النوبة  حالة  يف   )état affectif( الوجدانية  الحالة 

بالخاصيتني التاليتني:

ͳ  :)joie pathologique( املريض  الفرح  أو  الكبري  االنرشاح 

يكون  املكتئب،  أو  الحزين  املزاج  عكس  هو  املنرشح  املزاج 

املريض سعيدا جدا ألنه يعيش يف عامل جميل، ويرى السعادة 

يف كل مكان، ويشعر باألمل بدون حدود، كام يشعر أنه قادر 

وابتهاج  بنشوة  فرحه  عن  املريض  ويعرب  يشء.  كل  فعل  عىل 

مبالغ فيه.

ͳ  نالحظ عىل :)labilité de l’humeur( تنوع وتقلب املزاج

بني  ينتقل برعة  تجعله  املزاجية،  الهشاشة  من  حالة  املريض 

حاالت مزاجية متناقضة، حيث تعقب الدموع الضحك، وتعقب 

مراحل من اإلحباط والتقهقر إحساسا بالقوة والشجاعة والكرم. 

كام يتميز هؤالء املرىض برعة الغضب.

واإلفراط  � الرعة  تسيطر  الذهنية:  أو  العقلية  األعراض 

املريض  عىل  العقلية  اإلنتاجات  عىل  الحواجز  من  والتحرر 

ال  حيث  االنتباه،  تشتت  من  الهوس  مرىض  ويعاين  الهويس. 

تثبيته  انتباه سطحي ومتحرك ال يستطيعون  إال عىل  يتوفرون 

وفرط  االنتباه  فرط  أن  إرادي عىل مسالة محددة. كام  بشكل 

الحساسية لألصوات والضجيج والضوء يقف عائقا أمام الرتكيز 

التفكري  دينامية  تسارع  إىل  باإلضافة  عىل فكرة محددة... هذا 

تتابع  فاألفكار  الشكل  فمن حيث  وشكله،  تهم مضمونه  التي 

ويبدو  نهايتها،  حتى  فكرة  أي  املريض  يكمل  أن  دون  برعة 

روابط  إال  أفكاره  تربط  أن  دون  الكالم  كثري  ثرثارا  املريض 

الروابط  منطق  يبقى  ذلك  ومع  التناسق.  حدود  عىل  سطحية 

أوقات  تقطعه  أن  للحديث  وميكن  األحيان.  غالب  يف  مفهوما 

يتعلق  فيام  أما  غريبة.  بعبارات  التلفظ  أو  الرصاخ  أو  للغناء 

باملضمون فالغنى الذي يوصف به فكر هذا الصنف من املرىض 

مستوى  عىل  باألساس  هو  الغنى  أن  ذلك  ظاهريا،  إال  ليس 

فموضوعها  األفكار  أما  األفكار.  مستوى  عىل  وليس  الكلامت 

أو  قياس  أي  املنفلت من  التخييل  االنرشاح  ال يخرج غالبا عن 

فالخيال  كبري.  تخييل  بانرشاح  يتميز  املريض  فتفكري  حساب.. 

عند هؤالء املرىض ال يعرف الحدود، وهو ما يجعل ذهنهم يتجه 

الكرم والتضحية،  بالضخامة وطابع  إنتاج مشاريع تتصف  نحو 

أي  دون  كثرية  شيكات  يوقع  أن  ميكن  الهوس  مريض  أن  كام 

اعتبار، وقد يبيع كل يشء من أجل خدمة فكرة الكرم واإليثار، 

وذلك من أجل تنفيذ محاربة الفقر مثال، إذ ال يصح يف منطقه 

أن يكون هناك فقري يف األرض.

العظمة  أفكار  تنتمي  املنخويل،  االكتئاب  يف  الشأن  هو  كام 

الصنف  إىل  املريض  يتبناها  التي   )idées de grandeur(

االقتناع  ويعد   ،)idées délirantes de grandeur( الهذياين 

تهم  أن  الهذيانية  العظمة  الغالب، وميكن ألفكار  بها جزئيا يف 

ادعاء  يخص  ما  أو  واألسطورية،  العلمية  املجاالت  مختلف 

النسب )délire de filiation( أو مجيئه من أجل إمتام مهمة 

 )hallucinatoire( ما. أما آلية هذا الهذيان فهي غالبا تخيلية

.)intuitif( وحدسية

لالهتياج  � ترجمة  الحريك  الهياج  يعترب  السلوكية:  األعراض 

بالعقم  املرىض  من  الصنف  هذا  عند  الهياج  ويتميز  النفيس، 

وعدم التناسق. ميكن أن يرتك املريض مهمة بالكاد بدأها ليجري 

قفزا ليبدأ نشاطا آخر أو يرتب أشياء يراها مبعرثة. ونشري إىل 

أن املريض ال يشعر بأي تعب رغم مجهوده وأرقه، وهكذا يقوم 

بأغلب أنشطته يف الليل.

من  � مجموعة  املريض  عىل  يظهر  العضوية:  األعراض 

األعراض العضوية نوضحها كام ييل:

ͳ  :)fonctions instinctives( الغريزية  الوظائف  إصابة 

تهم األكل النوم والوظيفة الجنسية، فعىل مستوى األكل نالحظ 

)الكحول(.  والرشاب  )املاء(  الرشب  مع هوس  األكل  يف  إفراطا 

ذلك  عن  معتذرا  األكل  عن  املريض  يعزف  أن  أحيانا  وميكن 

بعدم وجود وقت لألكل أمام كرثة مشاغله. أما الهزال فكثريا ما 

نالحظه عىل مرىض الهوس، حتى وإن تزامن مع فرط األكل... 

أما عىل مستوى وظيفة النوم فاألرق مع غياب اإلرهاق عرض 

مثني ميكننا من تشخيص هذا االضطراب... وميثل السعار الجنيس 

)rage sexuelle( القاعدة فيام يتعلق بالوظيفة الجنسية، حيث 

إال  األخالقي،  الضمري  وازع  ويرتهل  األخالقية  املراقبة  تضعف 

أنهام ال يختفيان متاما. وهكذا ففرط االهتياج الجنيس يسيطر 

أحيانا ترصفات جنسية  املريض، ونالحظ  أقوال وترصفات  عىل 

منحرفة كالشذوذ الجنيس أو االستعراء. وميكن أن تؤدي هذه 

متس  بترصفات  كالقيام  جنائية،  طبية  أفعال  إىل  االضطرابات 

الحياء العام.

ͳ  اضطرابات عضوية أخرى: ميكن أن يصاب املريض بالتعرق

الدموي،  الضغط  وانخفاض  القلب  نبض  وارتفاع  واالجتفاف 

وفقد التأثر بالربد بعد اضطراب وظيفة مراقبة وتعديل مستوى 

حرارة الجسم، وميكن أن نالحظ غياب الطمث عند النساء.

3. الطور الهوسي المخفف 
)phase hypomaniaque(

يعترب الهوس املخفف أكرث شيوعا من الهوس النموذجي، خصوصا 

بعد الرشوع يف استعامل األدوية الوقائية املعدلة للمزاج، ونذكر 

عىل الخصوص مادة "الليتيوم". وميكن أن يظهر بعد تبدل املزاج 

تشخصيه  ويعترب  االكتئاب.  مبضادات  عولج  اكتئاب  أعقاب  يف 

أعراض  عنده  فظهرت  عالجه،  يتم  معروف  مريض  عند  سهال 

هوسية خفيفة. أما يف الدفعة األوىل فالتشخيص صعب، وميكن 

أال يالحظه املحيط أصال، ومير هكذا بدون عالج. وهو ما من 

شأنه أن يهدد الوضعية املالية واملهنية للمريض. ذلك أنه ميكن 

ينبغي  لذلك  األعراض.  تأثري  تحت  مترعة  قرارات  يتخذ  أن 

وهي  املخفف،  الهوس  إىل  تقودنا  عالمة  أبسط  عن  البحث 

عالمات تظهر لتقطع مع شخصية املريض القبلية ونذكر منها:

ͳ  إبداع، مبادرات  :)Agitation mentale( العقيل االهتياج 

شجاعة لكنها غري بعيدة عن املنطق، ذاكرة حية.

ͳ  تأخذ وال  مترعة  قرارات  فيه:  املتحكم  غري  النشاط  فرط 

بعني االعتبار املعطيات الرضورية )سفر من اجل مغامرة، زواج، 

طالق، ترك العمل...(.

ͳ  ،الرنفزة التسامح،  عدم  الصرب،  نفاذ  الطبع:  اضطراب 

السلطوية، العدوانية...

ͳ  األرق: عرض ثابت ينبهنا إىل هذا الشكل من الهوس حتى يف

غياب األعراض األخرى.

القضايئ  التحفظ  فإن  االضطراب  يتم تشخيص هذا  ما  ومبجرد 

النوبة  نفسه عالج  العالج فهو  أما  املريض يصبح رضورة.  عىل 

الهوسية النموذجية.

3. الحاالت المختلطة 

املزاج.  اختالل  لفظ هوس  أيضا  املختلطة  الحاالت  عىل  يطلق 

االكتئابية  األعراض  بتزامن  الريري  الشكل  هذا  ويتصف 

حيث  االكتئايب،  املزاج  نسبة  يف  ملحوظ  ارتفاع  مع  والهوسية، 

املريض  ويعيش  بكائية،  نوبة  أعقاب  يف  قهقهات  مثال  نالحظ 

االنرشاح الفكري بشكل مؤمل ومضن. ونشري إىل أن هذا الشكل 

الفصام  أمام  خصوصا  التشخيص،  يف  صعوبة  يعرف  الريري 

أن هذا  الوجداين. كام  الفصامي  يتخذ شكل االضطراب  عندما 

الشكل يصنف عىل أنه شكل مقاوم للعالج.

األشكال السريرية
األشكال حسب التطور )حسب DSMIV املعدل(:  

اضطراب ثنايئ القطب نوع I:  هو النوع األكرث منوذجية،  �

ويتميز بحضور عدة أطوار هوسية أو مختلطة مصحوبة غالبا 

غياب  يف  حتى  القطب  بثنايئ  ويوصف  شديد،  اكتئايب  بطور 

الطور االكتئايب.

النوع  � هذا  تشخيص  يتم   :II نوع  القطب  ثنايئ  اضطراب 

أمام حضور طور اكتئايب شديد مع طور هويس مخفف.

�  :)trouble cyclothymique( الدوراوي  املزاج  اضطراب 

يعرف هذا النوع بحضور تقلبات مزاجية، تتميز بحضور أعراض 

اكتئابية تتعاقب مع أعراض هوسية مخففة، دون أن تستجيب 

هذه األعراض ملعايري تعريف األنواع السابقة، ويكون هذا عىل 

مدة ال تقل عن عامني. وميكن لهذا النوع أن يتطور إىل النوع 

.II أو I

الحلقات  � تعرف   :)cycles rapides( الرسيعة  الحلقات 

خالل  األقل  عىل  أطوار  أربعة  بحدوث  الريعة  الدورات  أو 

أو هوسية  اكتئابية  تكون  أن  ميكن  األطوار  واحدة، هذه  سنة 

الهوسية  األطوار  كرثة  مع  مختلطة،  أو  مخففة  هوسية  أو 

من  شهرين  مدة  وطور  طور  بني  يكون  أن  ويشرتط  املخففة. 

عبارة  املزاجية  التقلبات  تكون  أن  أو   ،)Rémission( الهدأة 

عن تبدل من قطب إىل قطب مقابل. ونشري إىل أن هذا النوع 

يكون  أن  ميكن  أنه  كام  املزاج،  ملعدالت  االستجابة  ضعيف 

ناتجا عن استعامل مضادات االكتئاب خصوصا ثالثية الحلقات 

.)antidépresseurs tricycliques(

التشخيص التفريقي 
)diagnostic différentiel(

1. نوبة ذهانية حادة:

 :)bouffée délirante aigue( الحادة  الهذيان  هجمة  أ- 

ثنايئ  االضطراب  وتتميز عن  األهم،  التفريقي  التشخيص  وهي 

القطب يف طوره الهويس مبا ييل:

الطــب النـفـســي
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ͳ ͳ.غياب سوابق شخصية أو عائلية الضطرابات املزاج

ͳ ͳ.سيطرة الهذيان عىل اضطرابات املزاج

ͳ ͳ.األسبقية الزمنية للهذيان عىل اضطرابات املزاج

ͳ ͳ.يف املقام األول )Hallucinations( حضور الهالوس

 :)psychose induit( املولد  أو  املستحدث  الذهان  ب- 

وذاك  الحالة،  هذه  يف  أحيانا صعبا  التفريقي  التشخيص  يعترب 

راجع إىل الحاالت الهوسية التي يسقيها ويغذيها تناول الكحول 

املغريب.  سياقنا  يف  الحشيش  خصوصا  األخرى  املسمامت  أو 

النوبة  يف  نظريه  يشبه  حريك  هياج  يف  يسبب  الذي  فالتسمم 

بعد  أىت  أنه  مبعنى  ثانويا  أو  أوليا،  يكون  أن  وميكن  الهوسية، 

حدوث النوبة الهوسية لينضاف إليها. ويف جميع األحوال ينبغي 

مبارشة تحاليل البحث عن املسمامت )toxiques(. كام ينبغي 

اضطرابات  عن  املريض   )antécédents( سوابق  يف  البحث 

مزاجية قد تساعدنا يف التوجه نحن السبب.

 trouble schizoaffectifالوجداين الفصامي  االضطراب   .2

بشكل  يتطور  بكونه  االضطراب  هذا  يتميز  االحتداد:  أثناء 

متقطع أو دوري، مع وجود نوبات انفصامية حادة هذيانية أو 

جامودية، باإلضافة إىل اضطرابات مزاجية انرشاحية أو اكتئابية، 

املزاج  اضطراب  نسبيا  تشبه  دفعات  وفق  يتطور  فهو  وهكذا 

األعراض  تسبق  الفصام  أعراض  أن  إىل  ونشري  القطب.  ثنايئ 

املزاجية بأسبوعني عىل األقل أثناء االنتكاسة. ويطرح هذا الشكل 

املختلطة.  الحاالت  عن  متييزه  يف  خصوصا  مشكال  الفصامي 

وهكذا ميكن التفريق بني االضطرابني بكون الفصام تظهر فيه، 

االنفصامية،  الفئة  من  أعراٌض  املزاج،  اضطرابات  إىل  باإلضافة 

وكذلك بكون األعراض الفصامية تسبق األعراض املزاجية، عكس 

يف  املزاجية  األعراض  فيه  تظهر  الذي  القطب  ثنايئ  االضطراب 

املقام األول.

الحاالت   ،)névrose hystérique( الهستريي  العصاب   .3

االكتئابية.

التطور
فرتات  مع  دوري،  بشكل  القطب  ثنايئ  املزاج  اضطراب  يتطور 

هدأة كاملة، حيث تختفي األعراض بشكل تام. ويبدو أن تكرر 

الدورات مييل إىل االرتفاع كلام تقدم املريض يف السن. كام ينتج 

عن هذا االضطراب عجز اجتامعي ومهني وأرسي مهم .وتصل 

ومن  املائة.  يف   20 إىل  املرىض  أوساط هؤالء  يف  االنتحار  نسبة 

اإلدمان  إىل  القطب مييلون  ثنايئ  االضطراب  أن مرىض  املالحظ 

حيث تصل نسبته بينهم إىل 41 يف املائة. ويشكل حضور بعض 

العوامل عالمة عىل حسن املآل ، وهي ما يسمى بعوامل املآل 

الجيد وهي:

ͳ ͳ+++ )I( النوع

ͳ ͳ.التبكري يف التشخيص

ͳ ͳ.االستجابة للعالج

ͳ ͳ.الرتبية العالجية الجيدة

)pronostic( المآل
1. عوامل الوبال أو الخطورة )facteurs de risque( املرتبطة 

باملرض: 

ͳ ͳ.عمر مبكر عند الظهور

ͳ ͳ.تنوع مهم لنوع األطوار

ͳ ͳ.وجود أعراض ذهانية

ͳ ͳ.أعراض ذهانية غري متوافقة مع املزاج

ͳ ͳ.أمراض مصاحبة مع ترصفات إدمانية

ͳ ͳ.شخصية قبل مرضية سابقة

2. عوامل مرتبطة بالعالج: 

ͳ ͳ.عدم متابعة العالج بشكل جيد

ͳ ͳ.أخطاء تشخيصية

ͳ ͳ.أخطاء يف العالج

ͳ ͳ.عدم وصف مصححات أو معدالت املزاج

ͳ ͳ.وصف مضادات اكتئاب ملدة طويلة

3. عوامل مرتبطة بالبيئة: ميكن لبعض العوامل املتعلقة بالبيئة 

وأحداث الحياة أن تساهم يف إحداث أو عىل األقل يف تريع 

االضطرابات  عىل  املواسم  كتأثري  املزاجية،  االضطرابات  مجيء 

كربا  تسبب  التي  األحداث  بعض  وكذلك  املوسمي(  )االكتئاب 

نفسيا للمريض.

العالج
1. العنارص املشرتكة

إرساء الرابطة العالجية بني الطبيب واملريض. �

تقييم التشخيص والتطور. �

ͳ ͳ:الرتبية العالجية والتي تهدف إىل

ͳ ͳ.متابعة العالج بشكل جيد من طرف املريض

ͳ ͳ الحياة، كاالستفادة الصحية يف  القواعد  املريض عىل  تربية 

اإلرهاق  وضعيات  تجنب  إىل  باإلضافة  كافية  نوم  فرتات  من 

والكحول واملنبهات الذهنية...

ͳ ͳ وتأهيله االضطراب  مع  التعايش  عىل  املريض  مساعدة 

أحداث  عن  االضطراب  ينتج  عندما  خصوصا  الضغط،  إلدارة 

حياتية ضاغطة أو باعثة عىل الكرب.

ͳ ͳ تهيئة املحيط للمشاركة يف عالج املريض، عن طريق التوعية

واإلرشاك يف املقاربة الشاملة للمرض.

2. عالج الطور اآلين:

درس  يف  العالج  فقرة  )انظر  االكتئايب  الطور  عالج  أ- 

االضطراب االكتئايب(.

ب- عالج الطور الهويس:

W  االضطراب ألن  املريض  استشفاء  دامئا  ينبغي  االستشفاء: 

هياج  حالة  يف  خصوصا  الدواء  مبارشة  يستدعي  القطب  ثنايئ 

 antipsychotiques( ذهانية  مضادات  بواسطة  املريض 

sédatifs( مهدئة بشكل مستعجل للتحكم يف الهياج، ومن أجل 

مراقبة خطر االنتحار الذي يعترب كبريا سواء يف الطور الهويس أو 

يف الطور االكتئايب.

تتم املقابلة مع املريض الهائج بعد عزله عن محيطه املرافق له، 

وبعد طأمنته والتحدث إليه لوقف الحلقة املفرغة بني الخوف 

املريض كلام زاد خوفه زادت عدوانيته.  إن  والعدوانية، حيث 

مع رضورة الحزم وعدم الرتدد يف القرارات واملواقف حياله. كل 

هذا من أجل تهيئة الجو الستجواب املريض ثم فحصه ملعرفة 

سبب الهياج ومن ثم عالجه.

يهدف استجواب املريض، أو من ينوب عنه من محيطه العارف 

بحالته يف حالة التعذر، إىل تحديد الحيثيات التي ظهر خاللها 

الهياج بشكل مضبوط، باإلضافة إىل البحث عن العوامل املحدثة 

إىل  يهدف  كام  الهياج،  رشارة  أشعلت  التي  العوامل  تلك  أي 

البحث يف تاريخ املريض عن سوابق عضوية ونفسية ميكن أن 

يفر عودها حالة الهيجان التي دخل فيها املريض.

املجمل  يف  وتعتمد  املريض،  هدوء  استعادة  إىل  أساسا  تهدف 

حيث  الهائج،  للمريض  املعالج  الطبيب  مقاربة  كيفية  عىل 

ينبغي أن يكون هادئا معه ولكن حازما أيضا يف نفس الوقت. 

ويعتمد اقرتاب الطبيب من املريض أساسا عىل تقديم نفسه له، 

وطأمنته وفصله عن املحيط الذي يظهر عىل أن له دورا يف حالة 

الهياج التي يقبع تحتها املريض، وهكذا يحاول املعالج إعادته 

شيئا فشيئا إىل الواقع.

ينبغي عىل الطبيب دامئا أن يتخذ الحذر والحيطة، وأن يحافظ 

عىل مسافة أمان بينه وبيم املريض تفاديا ألي اعتداء محتمل، 

ينبغي  الذي  الباب  تلقاء  مكانا  يتبوأ  أن  عليه  دامئا  يجب  كام 

أي  عند  القاعة  خارج  التسلل  عليه  ليسهل  مفتوحا،  يظل  أن 

محاولة اعتداء. وعند فشل هذه الخطوات يلجأ إىل ربط املريض 

وتقييده.

W العالج الدوايئ

مثال  � الحقن،  طريق  عن  الدواء  يعطى  املستعجل:  العالج 

حقنة  يف  قارورتان  أو  قارورة  ملغ   5 قارورة  "هالدول"  نعطي 

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

جيدة، إضافة "الركاكتيل" قارورة 25 ملغ يف حقنة عضلية يتم 

تجديدها  مرتني إىل أربع مرات حسب درجه الهياج. ويستمر 

هذا العالج من خمسة أيام إىل أسبوع.

العالج  � من  النوع  هذا  يعتمد  الطويل:  املدى  عىل  العالج 

عىل نوعني من مضادات الذهان:

ͳ  antipsychotiques( كالسيكية  ذهان  مضادات 

 antipsychotiques( مهدئة  ذهان  مضادات   :)classiques

sédatifs(: "ليفوبروبومازين" واسمه التجاري "نوزينان" مبقدار 

200 إىل 300 ملغ يف اليوم. باالضافة إىل مضادات ذهان قاطعة 

االنتاج  أو ما يسمى مبضادات   )antipsychotiques incisifs(

 10 إىل   6 "هالدول"  التجاري  واسمه  "هالُوِبريِيُدول"  الهذياين: 

ملغ  موزعة عىل ثالث أوقات يف اليوم.

ͳ  antipsychotiques( المنوذجية  ذهان  مضادات 

مبقدار  "زيربيكسا"  التجاري  واسمها  "أولونزابني"   :)atypiques

التجاري "سوليان" 400  أميسولربيد" واسمه  اليوم.  10 ملغ يف 

إىل 1000ملغ يف اليوم.

W  املزاج معدالت  عىل  الوقايئ  العالج  يعتمد  الوقايئ:  العالج 

حالة  منذ  أو  األوىل،  الهوسية  النوبة  منذ  وصفها  أحيانا  ويتم 

العود األوىل لالكتئاب. مثل:

ͳ ͳ.أمالح الليتيوم: "ترياليت" مع الحصيلة ما قبل العالج

ͳ ͳ.ديباكني" 400 ملغ إىل 1 غ يف اليوم"

ͳ ͳ.تيكغيوتول" 400 ملغ إىل 1 غ يف اليوم"

املرحلة  يف  خاصة  نفسية  عالجات  أخرى:  عالجية  طرق 

االكتئابية،الرتبية العالجية حول املرض  وطرق العالج.

اضطراب المزاج ثنائي القطب


