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االكتئاب

عوامل خطر 
)Facteurs de risque(؟

الذكور؛  إصابة  نسبة  ضعف  باالكتئاب  النساء  إصابة  نسبة 

مستوى اقتصادي أو اجتامعي او ثقايف منخفض ؛ وجود أفراد 

من العائلة يعانون من االكتئاب ؛ التعرض للعنف ؛ االنفصال 

أو الطالق خصوصا بالنسبة للرجال ؛ أمراض مزمنة أخرى)1(.

كيف اشخص مرض االكتئاب
)Diagnostic(؟

لالضطرابات  االحصايئ  و  التشخييص  الدليل  عىل  اعتامدا 

 Manuel diagnostique( الخامسة  نسخته  يف  النفسية 

املريض  يعاين   ،  )et statistique des troubles mentaux

يف  ذكرها  سيتم  التي  األعراض  من  أكرث  او  خمسة  من 

املعيار)1(، مع تغيري واضح يف منط حياته، و ان يكون املزاج 

املكتئب )Humeur dépressive( او فقدان الشعور باللذة 

تستمر  ان  و  الخمسة،  األعراض  من  واحدا   )Anhédonie(

ملدة أسبوعني عىل األقل، معظم اليوم، كل يوم)3(.

ا- مزاج مكتئب او شعور بالحزن؛ ضعف االهتامم او الشعور 

ملحوظ؛   بشكل  يشء  كل  تقريبا  او  يشء  كل  يف  باللذة 

الشهية  فقدان  الكثري؛   النوم  او  األرق   : النوم  اضطراب 

 Ralentissement( وفقدان الوزن او زيادتهام ؛ بطء الحركة

وعدم   )Agitation( الهيجان  أو   )psychomoteur

اإلحساس  و  الطاقة  فقدان  بهدوء؛  الجلوس  عىل  القدرة 

القيمة و الشعور  باإلجهاد طوال الوقت، اإلحساس بفقدان 

يف  والرتدد  الرتكيز  صعوبة  ؛  بالنفس  الثقة  وعدم  بالذنب 

أو   املوت  متني  أو  بكرثة  املوت  يف  التفكري  القرارات،  إتخاذ 

أفكارومحاوالت  إنتحار

ب- تسبب األعراض معاناة رسيرية مهمة مع انعكاس عىل 

القدرة عىل أداء الوظائف االجتامعية و املهنية و غريها.

او  ملادة  فيزيولوجية  باثار  االكتئاب  أعراض  ترتبط  ال  ت- 

بحالة طبية أخرى

ج– ال تفر نوبة االكتئاب )Episode dépressif( باضطراب 

 Trouble( ضاليل  اضطراب  أو   )Schizophrénie( الفصام 

 )Trouble psychotique( ذهاين  اضطراب  أو   )délirant

آخر.

أو خفيف  نوبة هوس حاد  املريض سابقا من  يعاين  مل  ح– 

.)Accès maniaque ou hypomaniaque(

يعترب االكتئاب خفيفا )Dépression légère( اذا مل يتجاوز 

خمسة أعراض، و حادا )Dépression sévère( اذا اجتمعت 

اليومية،  األنشطة  عىل  مهم  انعكاس  مع  األعراض  كل 

االثنني،  بني   )Dépression modérée( الحدة  ومتوسط 

املتوفر   PHQ9 مثل  االستبيانات  ببعض  االستعانة  وميكن 

باللغة العربية للتعرف عىل مدى حدة املرض و تتبع تطوره.

 ،Hallucinations هام: البحث عن أعراض ذهانية )هلوسة

)مزاج  الهوس  نوبة  أعراض  عن  و   )...Délires ضالالت 

القرارات،  اتخاد  يف  ترع   ،)Humeur expansive مرتفع 

املتزامنةمعنوبة  الكالم...(  كرثة  بسخاء،  األموال  انفاق 

يشري  أسايس،  يشء   )Episode dépressif( االكتئاب 

الذهان  استعامل مضادات  ويستلزم  اكرب  اىل حدة  وجودها 

اكتئاب  مبضاد  مصحوبة  االوىل  يف   )Antipsychotiques(

 )Thymorégulateur( ومثبطات املزاج )Antidépresseur(

يف الثانية.

محاوالت  و  أفكار  و  املوت  أفكار  عن  البحث  جدا:  هام 

االنتحار رضوري يف كل حصة

لمرض  العضوية  األعراض  عن  ماذا 
االكتئاب )Plaintes somatiques(؟

مبرض  املصابني  ثلثي  ان  للصحة  العاملية  املنظمة  تشري 

االكتئاب كان سبب عيادتهم الطبيب أعراض عضوية، و أن 

االم  الظهر،  االم  الدوخة،  )الصداع،  العضوية  األعراض  عدد 

البطن..( يتناسب أطرادا مع إمكانية أن يكون الشخص مصابا 

مبرض االكتئاب كام يظهر عىل املبيان التايل )4(.

اللذين  عند  االكتئاب  اعراض  عن  البحث  ذلك  يستلزم 

يشتكون من اعراض عضوية كثرية.

هام: كام انه ينبغي البحث عند تشخيص نوبة اكتئاب عن 

نفسية  عضوية  امراض  عن  و  نفسية  غري  عضوية  امراض 

مثال   )Troubles anxieux( القلق  كاضطرابات  مصاحبة 

التي غالبا ما تصاحب حاالت االكتئاب، الن عدم ارشاكها يف 

العملية العالجية من شانه تعطيل او منع استجابة االكتئاب 

للعالج.

االكتئاب )Dépression( اضطراب من اضطراباتاملزاج )Troubles de l’humeur(، ترتاوحنسبةانتشارهبني 

انتشارا عامليا بحلول 2020. و يتسبب يف وفاةما يقارب  %3 و %16.9، ويرتقب ان يكون ثاين األمراض 

مليون شخص سنويا بسبب االنتحار)1(، و تشري دراسة أجريت يف املغرب  ان 1من كل 4 اشخاص يعاين من 

االكتئاب)2(.

الطبيب العام اول من يلتجأ اليه املريض يف حالة  اضطرابات يف صحته النفسية)1(، مام يربز اهميته البالغة 

يف عالج املرىض و ارشادهم.

Physical Symptoms as a Predictorof

الدكتورة الدروي خديجة

طبيبة مقيمة باملركز الجامعي لألمراض 

النفسية، املركز االستشفايئ الجامعي ابن رشد

La dépression

مـــقــــــــاالت
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ما ليس اكتئابا!
غري  عضوية  المراض  مصاحبة  تكون  قد  اكتئابية  اعراض 

نفسية )فقر الدم، قصور الغدة الدرقية...( ؛ امراض عضوية 

 Troubles( التكيف  اضطرابات  القلق،  ]اضطرابات  نفسية 

 Trouble( املستمر  االكتئايب  االضطراب   ،)d’adaptation

كالكحول  مواد مخدرة  تناول  ؛   ]...)dépressif persistant

أو أدوية كبعض االدوية املخفضة للضغط الدموي مثال.

مام يستدعي القيام بالفحوصات الطبية االتية: ترقيم تعداد 

الدم )Numération formule sanguine( ؛ قياس هرمون 

املغنيزيوم  و  الكالسيوم  قياس  ؛   )THSus( النخامية  الغدة 

والصوديوم و الفوسفور ؛ فحص الكيل و الكبد.

أعراض  حسب  رضورية  تكون  قد  أخرى  طبية  فحوصات 

االكتئاب و األمراض املصاحبة له أو قبل تناول بعض االدوية 

املضادة لالكتئاب )تخطيط القلب قبل تناول االمييربامني مثال 

أو االسيتالوبرام، هرمون الحمل عند أدىن شك قبل تناول أي 

مضاد اكتئاب...(.

كيف تتم معالجة االكتئاب؟
 Alliance( عالجية  رابطة  بناء  يف  البدء  اوال  املهم  من 

العاطفي  التقمص  مبادئ  عىل  تعتمد   )thérapeutique

)Empathie( و االنصات )Ecoute( وتشجيع القيمة الذاتية 

.)Encourager l’estime de soi(

إعطائه  بعد  املريض  مع  برشاكة  للعالج  طريقة  اختيار  يتم 

معلومات حول مرض االكتئاب وحول االيجابيات والسلبيات 

لكل طريقة.

ملحوظة: سيتم التطرق يف هذا املوضوع لوسيلتني أساسيتني 

يف عالج مرض االكتئاب دون سواهام.

مضادات االكتئاب

تتميز بفاعلية جيدة يف االكتئاب الحاد مع تأثري مشابه للدواء 

تبدأ  الحدة)3(.  الخفيف  االكتئاب  يف   )Placebo( الوهمي 

االستجابة للعالج يف نهاية األسبوع الثاين غالبا.

يف  )اضطرابات  محتملة  ثانوية  أعراض  االكتئاب  ملضادات 

الدموي....(  الضغط  انخفاض  والتناسيل،  الجهازالهضمي 

األولني؛  األسبوعني  بعد  الغالب  يف  الرتاجع  يف  تبدا  والتي 

التقاط  مثبطات  مع  الثانوية  األعراض  حدة  وتكون 

 Inhibiteursselectifs de recapture( السريوتونني النوعية

de la serotonine( أقل منها من املركبـات ثالثية الحلقات 

األنسب  الخيار  بذلك  تعترب  و   )Tricycliques( النموذجية 

لعالج االكتئاب خصوصا لدى املسنني و اللذين لديهم امراض 

مزمنة كامراض القلب و الرشايني مثال.

أسبوعني  ثم كل  لقاء  أول  بعد  أسبوعني  املريض  يتم فحص 

إيقاف مضاد االكتئاب  أربع أسابيع ملدة 3 اشهر و يتم  اىل 

أول  من  الشفاء  بعد  أشهر   9 اىل   6 بعد  تدريجية  بطريقة 

نوبة اكتئاب)3(.

هام جدا: يجب إخبار املريض ان مضادات االكتئاب ال تؤدي 

اىل االدمان.

العالج النفسي

Thérapie cognitivo-( اثبت كل من العالج املعريف السلويك

 Thérapie( البيشخيص  والعالج   )comportementale

الخفيف  االكتئابني  يف  فاعليتهام   )interpersonnelle

واملتوسط الحدة، مع الخفض من نسبة االنتكاسات، وفاعلية 

يف حاالت اإلكتئاب الشديدة لكن بجانب العالج الدوايئ.

و قد تأخذ الجلسات من 6 أسابيع إىل 6 أشهر وهذا يعتمد 

عىل درجة اإلكتئاب و مدى استجابة املريض للعالج.

العالج  على  المريض  تساعد  ونصائح  مهارات 
النفسي

ͳ ͳ Technique de résolution de( املشاكل  حل  تقنية 

problèmes( ؛

ͳ ͳ ؛ )ex : Relaxation de Jacobson( تقنيات االسرتخاء

ͳ ͳ االستعانة بكتب أو مواقع تحتوي عىل متارين تعتمد عىل

https://moodgym.anu.edu.au/( العالج السلويك املعريف

moodgym/info/(؛ 

ͳ ͳ Règles d’hygiène du( السليمة  النوم  قواعد  احرتام 

.)sommeil
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