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الفصـام

خطورة المرض على نفس المريض:

ما يقرب من نصف املرىض الذين يعانون من مرض الفصام، 

قد حاولوا االنتحار مرة واحدة عىل األقل يف حياتهم و 10% 

منهم قد نجحت محاوالتهم.

أن  إال  الحقائق،  املبالغ عىل بعض  االستياء  الرغم من  وعىل 

املرىض الخطرين عىل املجتمع يبقون أقلية.

 des accès de( وقد تؤدي حاالت نادرة إىل سورات عنيفة

مخاطر  ازدياد  أن  نجد  ما  وكثريا  النوبة،  خالل   )violence

العنف مرتبطة بايقاف العالج مع تعاطي املخدرات.

دور طبيب األسرة

بغرض   النفيس  للطبيب  املريض  ارسال  و  املرض  تحري   .1

تأكيد التشخيص

بداية  و  عرض  أول  بني  املمتدة  الفرتة  أن  االشارة   تجدر  و 

 facteur( االنذارية  العوامل  أهم  من  العالج  تلقي  لحظة 

الفرتة أقرص مدة كلام كان  pronostic(، فكلام كانت هذه 

و  التشخيص  أهمية  جاءت  هنا  من  و  أفضل.  املرض  مآل 

التدبري العالجي )une prise en charge( املبكر.

 symptômes à( قد يعاين مرىض الفصام من أعراض خفية

تظهر  سنوات حتى  عدة  تستغرق  قد  التي  و   ،)bas bruit

بشكل أوضح و رصيح. لذا يجب عىل الطبيب العام معرفة 

هذه األعراض الخفية التي يحملها املريض حتى يتمكن من 

التوجه اىل االختصايص النفيس بشكل أبكر.

 période( بادرية  فرتة  الفصام  تشخيص  يسبق  ما  وعادة 

prodromique( طويلة األمد، حيث يالحظ محيط الشاب 

املصاب تغريًا خفيًا يف سلوكياته.

املشاعر،  يف  تغريات  عىل  السلويك  التغري  هذا  ويرتكز 

السلبية  األعراض  أن  كام  واألفكار.   )perception( االدراك 

اإليجابية  األعراض  تسبق   )symptômes négatifs(

)symptômes positifs( يف املرحلة البادرية.

ولكن  األوىل،  السلبية  األعراض  تظهر  البادرية  املرحلة  يف  و 

نوعية:  غري  أخرى  أعراض  مع  مقارنة  محدودة  تبقى  ال 

التهيجية   مع  السلوكية  التغريات  القلق،  املزاج،  يف  كالتغري 

الَقْهِريٌَّة  القهقهة  أو  املربر  غري  والضحك   ،)irritabilité(

 épisodes( الشخصية  تبدد  نوبات   ،)rires immotivés(

de dépersonnalisation( مع انطباع املريض أنه قد تغري، 

وانخفاض  الدينية،  والجامعات  والسحر  بالتنجيم  واهتاممه 

نقص  و  الفكر(،  عن  التعبري  يف  )االرتباك  املعرفية  القدرات 

والشهية،  الوزن،  )كفقدان  جسمية  وأعراض  اإلرادة،  يف 

واضطرابات النوم(، األحاسيس الجسدية الغريبة، واستخدام 

.)toxiques( السموم

املراهقة،  املذكورة يف مرحلة  وغالبا ما تكون هذه االعراض 

ولهذا يعترب تشخيصها أمرا صعبا.

األعراض  حتى  أو  الذهانية  األعراض  أول  تحدد  أن  وينبغي 

املختلفة من املرحلة البادرية يف أقرب وقت ممكن، ولألسف 

 diagnostic( ال يزال كثري منها موضوع تشخيص استذكاري

.)rétrospectif

)agitation( الهياج  مع  والهلوسة  الهذيان  يعترب  مالحظة: 

يف  نقص  فهي  السلبية  األعراض  أما  اإليجابية.  األعراض  من 

اتصال   الحديث،  الخروج،  مثل  املعتادة  املريض  سلوكيات 

باآلخرين، و االهتامم بنظافته.

عند  األداء  ضعف  البادرية  األعراض  هذه  تسبب  ما  عادة 

الشباب مع تدهور النتائج املدرسية )إذا كان متمدرسا( وكذا 

عالقاته االجتامعية.

أحيانا،  األعراض  هذه  واألمهات  اآلباء  أحيانا  يالحظ  قد  و 

إدمان  نتيجة  أو  صعبة  مراهقة  يعتربونها  لألسف  ولكن 

.)cannabis( التدخني أو القنب الهندي

لذلك يجب التفكري يف تشخيص املرض عندما تظهر مختلف 

الفصام هو مرض نفيس يؤثر عىل التفكري، العواطف، ادراك املرىض و سلوكياتهم. و هذه الوظائف ال تختل 

يف نفس الوقت وبنفس الشدة. كام أن  كثريًا  من املرىض الذين يعانون من الفصام قد ال يعانون من اختالل 

سلويك لفرتات طويلة.

ويصيب ما يقارب %1 من السكان، خاصة الشباب ما بني سن 15 و 30 )أواخر سن املراهقة(.

النظر عن  بغض  السواء.  النساء عىل حد  و  الرجال  به  و يصاب  للشباب،  الفصام مرض معيق  يعترب  كام 

مستوياتهم االجتامعية و االقتصادية.

و هو مرض عقيل ميكن أن يكون شديدا )وخيام( ومستدميا . ويتميز هذا املرض بنوبات حادة من الذهان  

)épisodes aigus de psychose(، تليها  أعراض  أخرى مزمنة. قد يبدأ املرض تدريجيا، وميتد عىل مدى 

عدة أسابيع أو أشهر.

يف كثري من الحاالت، قد يظهر مرض الفصام بشكل تدريجي و غادر )insidieuse( مام يتطلب الكثري من 

الوقت الكتشاف املرض، ال بالنسبة للمرىض من جهة أو ألرسهم من جهة أخرى. كام ميكن أن يظهر بشكل 

مفاجئ.

األستاذ عادل خوبيلة

أستاذ مساعد يف الطب النفيس

املركز االستشفايئ الجامعي ابن سينا.

ترجمة : الدكتورة سليامين غزالن

La schizophrénie

مـــقــــــــاالت
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يبدو  عندما  خصوصا  معني،  شاب  لدى  السلوكية  التغريات 

الرضوري  املساعدة. وسيكون من  للوعي و ال يطلب  فاقدا 

إحالته عىل طبيب نفيس لتقييم التشخيص.

وقد يرتدد الشاب أو أبويه يف زيارة الطبيب النفساين وخصوصا 

إذا ما كانت األعراض خفيفة وليس لها تأثري عىل الدراسة.

2. التدبري العالجي ملريض الفصام عىل املدى الطويل:

بعض  يف  وقتا  يستغرق  قد  )و  التشخيص  تأكيد  يتم  عندما 

حالة  تستقر  و  للذهان  املضاد  الدواء  ويوصف  األحيان( 

املريض، يجب متابعة هذا االخري عىل املدى الطويل. و هذه 

املتابعة تتم بواسطة طبيب العائلة عىل مستويني:

عىل املستوى النفيس:  �

 )antipsychotique( قد تستلزم املعالجة مبضادات الذهان

و  اضطرابه،  بداية  يف  املريض  كان  إذا  سنتني  إىل  متتد  فرتة 

لكن يف كثري من األحيان قد يتوقف املريض عن أخذ أدويته 

بشكل مبكر، و بالتايل ينتكس )rechute( مام يتطلب اطالة 

فرتة العالج إىل ما يتجاوز خمس سنوات. و لهذا عىل طبيب 

العائلة أثناء كل مشورة طبية التحقق من النقاط التالية:

ͳ ͳ.االلتزام بالعالج

ͳ ͳ.اآلثار الجانبية: التحمل

ͳ ͳ .تطور األعراض

ͳ ͳ.وظيفة املريض و جودة حياته

 la prise en( كام يجب تقيده ببعض مبادئ التدبري الدوايئ

charge pharmacologique( مبا يف ذلك:

ͳ ͳ )monothérapie( الدواء  أحادية  املعالجة  تفضيل 

والجرعة الواحدة أثناء وصف الدواء.

ͳ ͳ عدم خفض الجرعة عندما يتحمل الشخص العالج ألنه

يزيد من احتامالت االنتكاس.

ͳ ͳ استقرت ما  اذا  الجرعات(  كمية  )أو  العالج  تغيري  عدم 

حالة الشخص و كان تحمله جيدا.

و تتضمن مضادات الذهان من الجيل األول أربعة أنواع:

ͳ ͳ الجانبية بآثاره  ويتمز  قطرات:  شكل  عىل  هالوبرييدول 

العصبية.

ͳ ͳ للُكوليِنيَّات املضادة  الجانبية  وآثاره  النوزينان 

.)anticholinergique(

ͳ ͳ.الركاكتيل هو عقار وسيط بني الصنفني املذكورين سابقا

كام يوجد نوع من مضادات الذهان املديدة املفعول القابلة 

والتي   ،)antipsychotiques retard injectable( للحقن 

تأخذ كل 21 يوما كاملوديكاط، أو كل شهر كالبيبورتيل، و هي 

توصف للمرىض الذين يعانون من مشكل االلتزام العالجي.

نفس  الثاين(  )الجيل  الالمنوذجية  الذهان  مضادات  متلك 

فعالية العقاقري السابقة، ولكنها ال تسبب اضطرابات عصبية. 

غري انها مسؤولة عن زيادة يف الوزن و تصنف اىل :

ͳ ͳ.عقاقري عالية الخطورة يف زيادة الوزن كاألولنزابني

ͳ ͳ.عقاقري متوسطة الخطورة كالريسبرييدون و االميسلربيد

ͳ ͳ كاألريبيربازول الخطورة  خالية  أو  منخفظة  عقاقري 

وزيربازيدون.

عىل املستوى العضوي: �

 . األشخاص  باقي  من  أقل  سنة   20 الفصام   مرىض  يعيش 

ويرجع ذلك أساسا إىل األمراض القلبية و االستقالبية املتواترة 

لديهم.

كام أنهم يلجؤون بصفة أقل إىل الرعاية الصحية ، و غالبا ما 

يهمشون من قبل  املعالجني غري النفسيني.

مراقبة  من  املرىض  من  النوع  هذا  يستفيد  أن  يجب  لهذا 

صحية منتظمة و تحر سنوي )dépistage annuel( لتغريات 

مراقبة  كذا  و  الدم  يف  الدهون  و  السكر  مستويات  الوزن، 

لتغريات الضغط الدموي و الوظيفة القلبية )مخطط كهربية 

.)ECG القلب

و ميكن هذا التحرر من تدبري عالجي مبكر ملختلف األمراض 

املصاحبة عند املرىض الفصاميني.

خالصة
العنارص  من  املدى  طويلة  املراقبة  و  املبكر  الكشف  يعترب 

األساسية يف التدبري العالجي ملرىض الفصام. و تكوين أطباء 

األرسة يف هذا املجال يعد رضورة أساسية ، ملا يرتتب عن ذلك 

من تحسني لجودة الحياة للمرىض و محيطهم.

الفصـام


