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املجلة العاملية للطب النفسى

تهدف اجلمعية العاملية للطب النفسي املؤلفة من اجلمعيات القومية
للطب النفسي حول العالم لزيادة املعلومات و املهارات الضرورية للعمل
في حقل الصحة العقلية واإلهتمام باألمراض العقلية.
يتكون أعضاؤها حاليا من  134جمعية على اتساع  112دولة مختلفة
وهم ميثلون أكثر من  200.000طبيب نفسي.
تنظم اجلمعية العاملية للطب النفسي املؤمتر العاملي للطب النفسي
مرة كل ثالث سنوات .كذلك تنظم ايضا مؤمترات واجتماعات دولية
واقليمية واملؤمترات الرئيسية .حتتوى اجلمعية العاملية للطب النفسي
على  65قسم علمي تهدف إلى نشر املعلومات وتعزيز العمل العلمي
املشترك في مجال الطب النفسى .لقد انتجت اجلمعية عدة برامج
تعليمية وسلسلة كتب .لقد طورت اجلمعية الهاديات العريضة ألداب
مهنة ممارسة الطب النفسى مبافيها اعالن مدريد عام (.)1996
للمعلومات اإلضافية عن اجلمعية العاملية للطب النفسي الرجاء زيارة
موقع اجلمعية اإللكتروني:

املجلة العاملية للطب النفسي هي الناطقة الرسمية للجمعية العاملية
للطب النفسي .تنشر في ثالثة اص��دارات في السنة وترسل مجانا
الط �ب��اء ال�ن�ف��س ال��ذي��ن ت�ق��دم��وا بأسمائهم وع�ن��اوي�ن�ه��م م��ن أعضاء
اجلمعيات الوطنية للطب النفسى والشعب العلمية للجمعية العاملية
للطب النفسى.
ترحب املجلة العاملية للطب النفسى بقبول األبحاث غير املنشورة سابقاً
واملقسمة إلى أربع أقسام :املقدمة ،املنهج ،النتائج واملناقشة.

www.wpanet.org
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LundbeckInstitute
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ﻤنﻗﺒﻝ
ﻤﺸروطﺔﻤن
ﻏﻴرﻤﺸروطﺔ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻏﻴر
ﻤﻨﺤﺔﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺨﻼﻝﻤﻨﺤﺔ
ﻤنﺨﻼﻝ
ﻤن
اﻟﻤﺠﻬود..
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ﻨﺘﻴﺠﺔأﻫﻤﺎﻝ
ﻤﻨﺘﺠﺎتأوأوﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻤﺴؤﻟﻴﺔاﻟاﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
رءﻤﺴؤﻟﻴﺔ
رء
ﻤﻠﻛﻴﺔﻤن
ﺸﺨصأوأوﻤﻠﻛﻴﺔ
ﺒﺄيﺸﺨص
ﻴﻠﺤقﺒﺄي
ﻛﻼﻫﻤﺎﻗدﻗد ﻴﻠﺤق
أذىأوأوﻛﻼﻫﻤﺎ
ﻀررأوأوأذى
ﻷيﻀرر
ﻤﺴوؤﻟﻴﺔﻷي
ﻤﺴوؤﻟﻴﺔ
اﻟﻨﺎﺸرأي
ﻋﻠﻰاﻟﻨﺎﺸر
ﺘﻘﻊﻋﻠﻰ
ﻤﻼﺤظﺔ:ﻻﻻﺘﻘﻊ
ﻤﻼﺤظﺔ:
أﻫﻤﺎﻝ
ﻤنﺠﺠا ا
أي ؤؤ
ﻫذااﻟﻤﺤﺘوى.
ﻓﻲﻫذا
وردتﻓﻲ
أﻓﻛﺎروردت
ﺘﻌﻠﻴﻤﺎتأوأوأﻓﻛﺎر
ﻤﻨﺘﺠﺎتأوأوﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
وﺴﻴﻠﺔأوأوﻤﻨﺘﺠﺎت
ﺘطﺒﻴقأيأيوﺴﻴﻠﺔ
ﺘﺸﻐﻴﻝأوأوﺘطﺒﻴق
ﻷﺴﺘﺨدامأوأوﺘﺸﻐﻴﻝ
ﻨﺘﻴﺠﺔﻷﺴﺘﺨدام
ﺨﻼﻓﻪأوأوﻛﻛﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺘﻘﺼﻴرأوأوﺨﻼﻓﻪ
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ﻋﺎتاﻷدوﻴﺔ.
ﻋﺎت
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ﻤناﻟﺘﺸﺨﻴص
اﻟﻤﺴﺘﻘﻝﻤن
اﻟﺘﺤﻘقاﻟﻤﺴﺘﻘﻝ
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ﻋﻠﻰوﺠﻪ
ﻴﻨﺒﻐﻲﻋﻠﻰ
اﻟطﺒﻴﺔ،ﻴﻨﺒﻐﻲ
اﻟﻌﻠوماﻟطﺒﻴﺔ،
ﻓﻲاﻟﻌﻠوم
اﻟﺴرﻴﻊﻓﻲ
ﻟﻠﺘﻘدماﻟﺴرﻴﻊ
ووﻨظﻨظراًراًﻟﻠﺘﻘدم
اﻷدوﻴﺔ.
وﺠر

ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺐ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻟﻧﺎﻁﻘﺔ ﺑﺄﺳﻡ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻟﻧﻔﺳﻲ

املقالة االفتتاحية

هل من املمكن تفسير األمراض النفسية املعقدة على املستوى احليوي (البيولوجي)؟
Mario Maj

رئي�س اجلمعية العاملية للطب النف�سي
�إن املنتدى النقا�شي الذي يظهر يف هذا العدد من املجلة العاملية
للطب النف�سي واملنتديات التي وردت يف العدد ال�سابق ( ،)7-1يهدف �إىل
م�ساعدة الأطباء ال�رسيريني ملعرفة كيفية التوجه يف ظل ح�شد كبري من
املعلومات التي تراكمت على مدار العقود املا�ضية فيما خ�ص الفزيولوجيا
املر�ضية ال�ضطرابني نف�سيني كبريين هما الف�صام واالكتئاب.
�إن الفجوة بني الدائرة املحدودة من الباحثني العاملني يف هذا املجال
والعدد الوا�سع من الأطباء الذين يعاجلون املر�ضى يف �شتى �أنحاء العامل،
مر ال�سنني .ف�إن املعالج النف�سي العادي ال يالحق التقدم
مل تنفك تت�سع على ّ
يف الأبحاث البيولوجيا باالهتمام نف�سه والثقة ذاتها التي يقوم بها الطبيب
ال�رسيري يف ميادين �أخرى من الطب ،فهو � ّإما ال ي�ص ّدق تلك الأبحاث على
الإط�لاق� ،أو �أنه ال يثق ب�أنها �ست�أتي ب�أي نتائج يف امل�ستقبل القريب،
قد ت�صب يف �صالح املمار�سة العملية اليومية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
املعالج ال ي�ستب�رص ان الرتاكم التدرجي لـ»الدليل» هو م�ؤ�رش لإ�ستمرارية
زيادة املعرفة « ،بل دليل على قلة الثقة واالرتباك .هل من �شيء� ،ضمن
الكم الهائل من املعلومات البيولوجية حول الف�صام واالكتئاب يعد ب�أن
ي�صبح يف امل�ستقبل القريب ممار�سة يومية مفيدة؟ هذا هو ال�س�ؤال الذي من
املتوقع �أن يقوم املنتديني بالإجابة عليهما ،و�سريى القارئ �أن وجهات
عب عنها امل�شاركون تختلف الواحدة عن الأخرى اختالف ًا كبرياً.
النظر التي رّ
وميكن ت�صنيف هذه الآراء بياني ًا �إىل موقفني رئي�سني.
يق�ضي املوقف الأول باالفرتا�ض ب�أننا على الطريق اخلط�أ .وقد يعود
ذلك �إىل ان اخل�صائ�ص احلالية للنمط الظاهري (للف�صام واالكتئاب) غري
كافية� ،أو لأن هذه ال�رشوط جد متغايرة ومتداخلة فيما بينها ب�شكل كبري،
�أو لأن امل�ستوى البيولوجى الذي يتم من خالله عر�ض جهودنا البحثية
احلالية (الدوائرالع�صبية ،والناقالت الع�صبية) بعيد جداً عن ذلك الذي
ميكن �إيجاد له تف�سري مقنع لال�ضطرابات� ،أو لأن اخللل الوظيفي للدماغ
ميكن �أن يح�سب فقط ل�ضعف جتاه �أمر ما يظهر على الواجهة بني الدماغ
والعالقات بني الأ�شخا�ص ،فيكون اخللل الوظيفي املتباين يف الدماغ
حا�رضاً لدى مر�ضى الف�صام �أو الذين يعانون من االكتئاب� ،إال �أن �أ�سا�س
هذه اال�ضطرابات ال ميكن و�صفه على امل�ستوى احليوي.
�أما املوقف الثاين ،فيقول ب�أننا يف االجتاه ال�صحيح لكننا نتعامل
مع حاالت جد معقدة تتخطى بت�شعباتها تلك التي يكون فيها ال�شخ�ص
اخلا�ضع للدرا�سة من الفروع الأخرى يف املجال الطبي� .إن الوظائف النف�سية
امل�ضطربة يف داء الف�صام واالكتئاب هي الأك�ثر تعقيداً لدى الإن�سان.
ومعظمها ي�شمل تفاعال بني ع�ضو مركب كالدماغ ،وعامل العالقات بني

الأ�شخا�ص الأكرث ت�شعب ًا يف تركيبته والذي نحن منغم�سون فيه .ومن غري
املفاجئ �أن تتقدم الأبحاث ببطء و�أن تكون ال�سبل البديلة التي يتم اعتمادها
يف هذا املجال متنوعة� .إن و�سائل التكنولوجيا والنماذج املتوفرة حاليا
قد ال تكون مالئمة ملواجهة هذا الت�شعب وقد يحمل امل�ستقبل تطورات هامة
يف هذا املجال� .أ�ضف �إىل �أنه ال ميكننا �أن ننتظر من منوذج واحد �أن يف�رس
كافة العنا�رص التي يت�ألف منها م�شهد ف�صام �أم اكتئاب� :إن «تفكيك» هذه
اال�ضطرابات بعنا�رصها املكونة املختلفة �سي�ساعد كثرياً .لكن ،من ناحية
�أخ��رى ،ف�إن النماذج املقرتحة حالي ًا يجب �أال ينظر �إليها من اجلانبني
ب�أنها ح�رصية :فهي قد تعالج م�ستويات خمتلفة من الت�شعبات وقد تربز
فى النهاية �أنها متما�سكة الواحدة تلوالأخرى.
الوقت كفيل ب�إظهار ما �إذا كان ممكن ًا �رشح اال�ضطرابات النف�سية على
امل�ستوى احليوي� ،أو �إذا كان اخللل الوظيفي احليوي �سبب ًا ميهد الطريق
�أمام تلك اال�ضطرابات ،التي تظهر هويتها على م�ستوى �أعلى .ومع ما
تقدم ،ن�أمل �أن يوفر لقرائنا �صورة وا�ضحة و�سهلة الفهم للأبحاث القائمة
والفر�ضيات املطروحة حالياً.
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�إن الهدف من هذا الدليل هو مراجعة الأدلة احلالية حول م�شاكل ال�صحة النف�سية لدى املهاجرين وتقدمي الن�صائح للأطباء ال�رسيريني و�صانعي ال�سيا�سات
حول كيفية توفري اخلدمات املالئمة والرعاية النف�سية التي ميكن توخيها� .إن املراحل الثالثة لعملية الهجرة والنتائج املت�صلة التي ترتتب على ال�صحة
واي�ضا امل�شاكل املحددة للمجموعات اخلا�صة كالن�ساء ،والأطفال ،والبالغني ،وامل�سنني ،والالجئني ،وطالبي
النف�سية للمهاجر يرد ت�صميمها �أدناه،
ً
اللجوء ،واملثليات ،ومثيلي اجلن�س ،وثنائى الهوية اجلن�سية ،ومغايري الهوية اجلن�سية .كما مت تناول مبادئ احلزن جراء احلرمان من الثقافة والهوية
الثقافية وتطابق الثقافات .وقد مت و�صف علم الوبائيات لال�ضطرابات النف�سية لدى املهاجرين .ومت توفري �سل�سلة من التو�صيات لوا�ضعي ال�سيا�سات
وموفري اخلدمات والأطباء ال�رسيريني ،والتي تهدف �إىل حت�سني الرعاية ال�صحية النف�سية لدى املهاجرين ،تتناول احلاجات اخلا�صة للمهاجرين فيما
يتعلق بالعالجات الدوائية والذهانية.
الكلمات الرئي�سية :املهاجرون ،ال�صحة النف�سية ،احلزن جراء احلرمان من الثقافة ،الهوية الثقافية ،التطابق الثقايف ،الف�صام ،اال�ضطرابات النف�سية
ال�شائعة ،االنتحار ،العالجات الدوائية ،العالجات الذهانية ،خدمات ال�صحة النف�سية
(املجلة العاملية للطب النف�سي 2011؛ )10-2 :10
�إن اجلمعية العاملية للطب النف�سي ملتزمة ب�إحقاق العدالة يف و�صول
خدمات ال�صحة النف�سية �إىل الأ�شخا�ص ذو الفئات العمرية ،والنوع
اجلن�سوي ،العرق/االثنية ،الدين،والأو�ضاع االجتماعية-االقت�صادية
املختلفة .وي�أتي �ضمن هذا االلتزام قرار املنظمة يف تخ�صي�ص �أحد كتبها
الإر�شادية �ضمن خطة عمل  )2 ,1( 2011-2008لل�صحة النف�سية ورعاية
ال�صحة النف�سية للمهاجرين .وقد ت�شكل فريق عمل لهذه الغاية ،وعمل على
�إجناز هذا املحتوى.
�إن �أطباء ال�صحة النف�سية املمار�سني يعملون يف عامل ي��زداد تعدد
الثقافات يف جمتمعاته وحت��دد �شكله حركات هجرة الأ�شخا�ص ذوي
اخللفيات الثقافية والعرقية واالثنية املختلفة� .إذ تكمن �أ�سباب خمتلفة
خلف هجرة الأ�شخا�ص قد تكون �سيا�سية �أو اجتماعية-اقت�صادية �أو بحث ًا
تنوع الثقافات والإثنيات والأع��راق و�أ�سباب الهجرة ،قد
عن العلم .و�إن ّ
جتعل من فهم حاالت املر�ض عند املهاجرين الذين يتمتعون بخلفيات
بعيدة كل البعد عن خلفية الطبيب املعالج حتدي ًا �صعباً.
تلعب الثقافة دوراً هام ًا يف طريقة ظهور الكرب واملر�ض ،وترتك
االختالفات الثقافية �أثرها على ت�شخي�ص املهاجر وعالجه ،ويعود ذلك
جزئي ًا �إىل االختالفات اللغوية والدينية واالجتماعية بينه وبني موفر
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الرعاية .من ناحية �أخرى ،يبدو ان وقوع اال�ضطرابات النف�سية وانت�شارها
يتفاوتان بني الأ�شخا�ص من خلفيات ثقافية خمتلفة ،ذلك ب�سبب الت�أثري
املتبادل بني عوامل حيوية ونف�سية واجتماعية� .إن توفري الرعاية ال�صحية
مت�أثر تلقائي ًا باحتياجات النا�س من الثقافات املتنوعة ،ومن الأ�سا�سي �أن
ت�ؤخذ االختالفات الثقافية بعني االعتبار وتفهم ليتمكن موفر الرعاية من
الو�صول �إىل انطباع ت�شخي�صي وخطة عالج �صحيحة.

الهجرة والأمرا�ض النف�سية لدى املهاجرين

تعرف الهجرة على �أنها عملية االنتقال من بلد �أو منطقة �أو مكان
ّ
�إقامة لال�ستقرار يف مكان �آخر .وتختلف مدة اال�ستقرار اجلديدة هذا� ،إال �أن
اهداف هذا التقرير ترتكز على الأفراد الذين يهاجرون �إما ب�شكل ن�صف دائم
�أو دائم �إىل بلد �آخر .وقد ينتقل املهاجرون �إما جماعات �أو منفردين .على
�سبيل املثال ،الأ�شخا�ص الذين يهاجرون لأ�سباب اقت�صادية �أو تعليمية،
قد ينتقلون وحدهم وتن�ضم �إليها يف تاريخ الحق عائالتهم ،بينما يهاجر
الأفراد لأ�سباب �سيا�سية �ضمن جماعات ولكن مع �أو من دون عائالتهم
( .)3و�إن ن�سبة كبرية من الأ�شخا�ص الذين يهاجرون تتحول �إىل �أقلية �إثنية
يف البلد اجلديد.

لقد مت حتديد ثالثة مراحل حت�صل الهجرة �ضمنها .الأوىل هي مرحلة
ما قبل الهجرة ،والتي تنطوي على القرار والتح�ضري لالنتقال .املرحلة
الثانية هي الهجرة� ،أي االنتقال اجل�سدي للأفراد من موقع �إىل �آخر .وتعرف
املرحلة الثالثة ،مرحلة ما بعد الهجرة ،با�سم “ا�ستيعاب املهاجرين داخل
الإطار االجتماعي والثقايف للمجتمع اجلديد» .ويف هذه املرحلة يتم التعرف
على قواعد و�أدوار اجتماعية وثقافية جديدة ( .)5 ،4ويجوز �أن يظهر يف
املرحلة الأوىل من الهجرة معدالت منخف�ضة ن�سبي ًا من الأمرا�ض النف�سية
وامل�شاكل ال�صحية مقارنة مع املراحل الالحقة ،ويرجع ذلك �إىل �صغر
�سن املهاجر يف تلك املرحلة ،وامل�شاكل يف التثاقف والتناق�ض املحتمل
بني الأهداف والإجناز الفعلي يف املراحل الالحقة ( .)6وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن هذه املراحل غالب ًا ما تكون وا�ضحة وتندمج الواحدة بالأخرى.
قد تربز عوامل خالل مراحل الهجرة ،تهيئ الأفراد لال�ضطرابات النف�سية.
وت�شمل عوامل ما قبل الهجرة بنية �شخ�صية الفرد والهجرة الق�رسية،
واال�ضطهاد ،وغريها .وت�شمل عوامل الهجرة احلزن جراء احلرمان من
الثقافة .فيما تظهر ال�صدمة الثقافية ،ووج��ود تباين بني التوقعات
والإجن��ازات ،والقبول من املجتمع اجلديد كعوامل حمتملة يف مرحلة ما
بعد الهجرة ( .)8 ،7ويقدم اجلدول رقم  1دليال يقيم العوامل املذكورة
�أعاله لدى املهاجرين.
اجلدول رقم  1املواد التي يجب تناولها يف ت�سجيل تاريخ املهاجر
مرحلة ما قبل الهجرة
الأ�سباب (على �سبيل املثال ،العلم ،واالقت�صاد ،وال�سيا�سية)
الإعداد
�ضمن جماعة �أو فردي ًا
درجة ال�سيطرة على الهجرة
مرحلة الهجرة
منذ متى؟
ملاذا؟
ال�سن عند و�صولهم؟
العودة ممكن �أم �أن الهجرة دائمة؟
هل اللجوء �سيا�سي؟
التجارب ال�سابقة
بعد الهجرة
الطموح/االجناز
التثاقف والتكيف
املواقف جتاه الثقافة اجلديدة
مواقف الثقافة اجلديدة
توفر �شبكات الدعم /قدرة احل�صول عليها
جمري املقابلة
القيم والتحيزات ال�شخ�صية
�إدراك نقاط القوة لثقافة املرء ذاته ونقاط �ضعفها

جمموعات خا�صة

جند بع�ض املجموعات اخلا�صة التي ت�ضاف �إليها عوامل �أخرى يجب
الأخذ بها عند التقييم والإدارة.

الن�ساء

قد تكون الن�ساء من املهاجرين الأ�سا�سيني �أو يتبعن مهاجراً �أ�سا�سياً.
�إن جتارب الهجرة لدى املر�أة وا�ستجابتها لل�ضغط النف�سي املرافق تختلف
عن ا�ستجابة الرجل .ال بل �إن التغيريات يف دورها اجلن�سوي بعد الهجرة
والتكيف
والتوقعات اجلن�سوية �ست�ؤثر على طريقة ا�ستجابها لكرب الهجرة
ّ
التايل للهجرة� .إن التغيريات املتزايدة يف التوزيع الدميغرايف التي تطال
الن�ساء املهاجرات اللواتي يتخذن وظيفة بدوام كامل تعني ا�شتداد ال�ضغط
النف�سي.

الأطفال واملراهقون

قد تطر�أ �أ�سباب خمتلفة تدفع بهجرة الأطفال واملراهقني ،فقد يرافقون
العائلة �أو يهاجرون وحدهم ال �سيما كالجئني �أو طالبي جلوء .و�إن االنف�صال
عن �أحد الوالدين ،الذي ينتج عن �أو يكون جزءاً من الهجرة ،قد يولّد م�شاكل
يف التعلق وتطور الحق .هذا وت�ؤدي الهجرة املو�سمية املنتظمة للوالدين �أو
الهجرة املت�سل�سلة لأفراد العائلة و�أمناط �أخرى من الهجرة �إىل �ضغط نف�سي
التكيف يف املنزل واملدر�سة ،بينما
�إ�ضايف .قد يواجه الأطفال �صعوبة يف ّ
قد ي�ضطر الأطفال الأكرب �سن ًا �إىل االهتمام بالأ�صغر �سناً.

امل�سنّون

قد تختلف �أ�سباب هجرة امل�س ّنني عن تلك اخلا�صة بالأكرث �شباباً.
فامل�سنون قد يهاجرون يف مراحل باكرة من مهنتهم �أو حياتهم وقد
يكونون �سبق �أن �شعروا باال�ستقرار يف البلد اجلديد� ،أو قد يهاجرون يف
ال�سن �إىل البلد اجلديد لالن�ضمام لعائلتهم .قد ت�شكل
مرحلة متقدمة من ّ
خماطر متعددة تتعلق بالتمييز العرقي والعمري واجلن�سوي حاجز ردع
يقف بني امل�س ّنني وطلبهم امل�ساعدة وال�صحة ( .)9و�إن تباين م�ستويات
اخلرف واالكتئاب والقلق بني امل�سنني وفق ًا حلالة املهاجر يرافقه اختالف
يف طلب امل�ساعدة �أي�ض ًا (.)10 ،9

الالجئون وطالبو اللجوء

تعرف اتفاقية جنيف الالجئ على �أنه �شخ�ص «تواجد ب�سبب خوف له
ّ
ما يربره من التعر�ض لال�ضطهاد ب�سبب عرقه �أو دينه �أو جن�سيته �أو انتمائه
�إىل فئة �إجتماعية معينة �أو �آرائه ال�سيا�سية خارج بلد جن�سيته وال ي�ستطيع
�أو ال يرغب ب�سبب ذلك اخلوف �أن ي�ستظل بحماية ذلك البلد» .وطالب اللجوء
هو �شخ�ص غادر بلد جن�سيته وتقدم بطلب ليتم االعرتاف به كالجئ وينتظر
قرار حكومة البلد اجلديد.
ولعل الالجئني هم الفئة الأكرثعر�ضة للأمرا�ض النف�سية واجل�سدية.
�إن النق�ص يف اال�ستعداد وموقف البلد اجلديد من الالجئ وظروف العي�ش
ال�سيئة وغياب �أو قلّة توافر فر�ص العمل والدعم االجتماعي املتنوع ،كلها
عوامل تزيد من �رسعة ت�أثره� .إن م�ستويات اال�ضطرابات النف�سية قد تكون
�أعلى من غريها لدى بع�ض املجموعات من الالجئني :فالذين يعانون من
مبرتني بني جمموعات
ا�ضطرابات نف�سية �شائعة ،يكونون عر�ضة �أكرث ّ
�سكانية من الالجئني مقارنة مع املهاجرين لأ�سباب اقت�صادية (.)11
�إن خطر ا�ضطراب الكرب ما بعد ال�صدمة  PTSDواال�ضطرابات
النف�سية ال�شائعة ترتفع مع �إطالة مدة احلجز ( )13 ,12وهي �أي�ض ًا متعلقة
بالبطالة ونق�ص الدعم العائلي و�إجراءات طلب اللجوء املعقدة ( .)11ومن
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غري املرجح �أن يبحث طالب اللجوء عن خدمات الرعاية بال�صحة النف�سية
( .)14،15لذا يجب تفادي ت�صنيف التجارب وامل�شاكل العادية على �أنها
�أمرا�ض.

املثليات واملثليون وال�شبقون للجن�سني ومغايرو الهوية
اجلن�سية

قد ترغب املثليات واملثليون وال�شبقون للجن�سني ومغايرو الهوية
اجلن�سية بالرحيل من بلد جن�سيتهم يف حال كانت القوانني املرعية حتكم
على ممار�ساتهم ب�أنها غري �رشعية .وقد يوجهون م�شاكل عند الك�شف عن
ميولهم �أمام الآخرين مما يرفع من م�ستوى ال�ضغط النف�سي الداخلي .قد
يختارون الرحيل لكن القوانني يف البالد اجلديدة قد ال تتيح �أمامهم التعبري
عن ميولهم �أو يكون املوقف العام من املثليات واملثليني وال�شبقني للجن�سني
ومغايري الهوية اجلن�سية متفاوت ًا اجتماعياً .فبالن�سبة للمتحولني جن�سياً،
قد ي�سعون للخ�ضوع جلراحات/تدخالت طبية تكون خلف هجرتهم .وتكون
تفاعالت �أفراد العائلة ،وعدم التوافق مع الأنا والرهاب من املثليني يف
املجتمع اجلديد ،عوامل ت�ؤثر �سلب ًا على ا�ستقرار الفرد.

احلزن جرّاء احلرمان من الثقافة

�إن احلرمان من البنية االجتماعية والثقافية قد يت�سبب باحلزن (.)16
وت�شمل الهجرة عامل حرمان من امل�ألوف عليه مبا يت�ضمن ذلك حرمان
من اللغة (ال �سيما اللغة العامية واللهجة) ،التفاعالت والقيم والرتكيبة
االجتماعية و�شبكات الدعم� .إن احلزن على هذه اخل�سارة ميكن �أن ينظر
�إليه كتفاعل �صحي ونتيجة طبيعية للهجرة ،ولكن ،يف حال ت�سببت
العوار�ض بتوتر �أو ب�إعاقة وا�ستمرت لفرتة حم��ددة ،قد جتوز املداخلة
جراء احلرمان من
للمعاجلة النف�سية .حدد �أيزنربوك ( )17تعريف احلزن ّ
الثقافة على �أنه جتربة تنتج عن خ�سارة البنية االجتماعية والقيم الثقافية
والهوية الذاتية .يعي�ش ال�شخ�ص يف املا�ضي ،وتزور ال�شخ�ص قوى غري
طبيعية من املا�ضي يف نومه �أو يقظته ،ويخترب �شعوراً بالذنب .تعاوده
�صور من املا�ضي (�صور من جتارب ر�ضحية) تتدخل يف حياته ،وي�صيبه
القلق وتراوده الأفكار املر�ضية و�إح�سا�س بالغ�ضب� .إن �أعرا�ض احلزن على
احلرمان من الثقافة قد يتم الإخطاء يف ت�شخي�صه ب�سبب م�شاكل يف اللغة
والثقافة واعتماد معايري الت�شخي�ص الغربية مع �أ�شخا�ص غري غربيني.

الهوية الثقافية

�إن التغريات النف�سية-االجتماعية التي يعي�شها املهاجرون تت�ضمن
التخلي عن الثقافة ،التي قد تكون عملية �إرادي��ة �أو ق�رسية ،ت���ؤدي �إىل
ا�ستيعاب القيم الثقافية والعادات واالعتقادات واللغة اخلا�صة مبجتمع
الأكرثية (� .)18إن التغيري يف املوقف والقيم العائلية والو�ضع اجليلي
واالنتماءات االجتماعية قد حتدث يف ثقافات الأكرثية والأقلية خالل
تفاعلهما؛ ولكن ،عادة ما تطغى ثقافة واحدة على الأخرى (.)19
�إن التغيريات الثقافية يف الهوية قد ت�سبب �ضغط ًا نف�سي ًا وت�ؤدي �إىل
م�شاكل يف التقدير الذاتي وال�صحة النف�سية� .إن االت�صال بني جمتمع
املهاجرين �أو الأقلية ،مع جمتمع الأغلبية �أو املجتمع اجلديد قد يو�صل �إىل
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التم ّثل �أو الرف�ض �أو االندماج �أو االنحالل من الثقافة (� .)4إن الرف�ض ،حيث
ين�سحب الفرد �أو جمموعة الأقلية من جمموعة الأغلبية ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
ف�صل �أو عزل عن�رصي يف احلاالت الق�صوى� .إن االنحالل من الثقافة ،حيث
يخترب الفرد �أو جمموعة الأقلية خ�سارة الهوية الثقافية ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
تدمري الثقافة نتيجة ال�ضغط النف�سي من االغرتاب �أو التثاقف ( .)4قد ي�شمل
ال�ضغط النف�سي ما بعد الهجرة �صدمة و�رصاع ًا ثقافياً ،وقد ي�ؤديان �إىل
ارتباك ثقايف ،وم�شاعر من الإغرتاب والعزل واالكتئاب (� .)7إن املواقف
التي تعتمدها املجتمعات اجلديدة مع املهاجر ،مع ما حتتوى من متييز
عن�رصي� ،أ�ضف �إليها ال�ضغوط النف�سية الناجتة عن بطالة حمتملة وتفاوت
بني الإجنازات والتوقعات ،وامل�شقات املادية واملخاوف القانونية وظروف
ال�سكن ال�سيئة ونق�ص عام يف فر�ص التقدم يف املجتمع امل�ضيف ،كل هذه
العوامل قد ت�ؤدي �إىل م�شاكل �صحية يف الأفراد ذوي القابلية.
�إن التثاقف قد ميد الأفراد امل�صابني باحلزن جراء احلرمان من الثقافة
بنوع من التوازن� .إن املهاجرين الذين يعانون من خ�سارة يف ثقافتهم
وي�شعرون بالذنب ملغادرة بلدهم الأم ،قد يجدون مع حدوث التثاقف حلول
�شعور باالنتماء �إىل البلد اجلديد .قد تبدو ثقافة الأكرثية �أقل تهديداً و�أكرث
ترحيب ًا باملهاجر حني ي�صبح �أكرث متكن ًا لغوي ًا واجتماعي ًا يف الثقافة
اجلديدة .وميكن للدعم االجتماعي �أن يظهر على �شكل روابط �صداقة وفر�ص
عمل ورعاية طبية� .إن االندماج والتم ّثل ي�ساعدان يف التقليل من م�شاعر
اخل�سارة واحلزن التي تعرتي املهاجر فيما يبد�أ بقبول جوانب من ثقافة
الأكرثية.
خالل عملية التثاقف ،ي�شكل تفاعل ثقافة املهاجر مع ثقافة الأكرثية
يف البلد اجلديد عملية ديناميكية تبادلية قد ينتج عنها تغيريات يف
يح�سن قدرة النا�س يف الثقافة الطاغية
املجموعة الثقافية الأو�سع ،مما قد ّ
لتقدير وفهم النواحي املختلفة من ثقافة املهاجر والتعرف على بع�ض
احتياجاته.

االن�سجام الثقايف

الكثافة االثنية� ،أي حجم جمموعة �إثنية خا�صة ن�سبة �إىل املجموع
الكلي لل�سكان يف م�ساحة جغرافية حم��ددة ،قد تكون عامل ت�أثري على
معدالت اال�ضطرابات النف�سية لدى الأقليات االثنية� .إىل جانب ذلك ،قد
يطر�أ �شعور بالإغرتاب يف حال اختلفت امليزات الثقافية واالجتماعية
اخلا�صة بالفرد عن تلك اخلا�صة باملجموعة ال�سكانية املحيطة .وعادة ما
يربز �شعور باالنتماء يف حال كان الفرد واملجموعة ال�سكانية املحيطة
يت�شاركان امليزات الثقافية واالجتماعية ذاتها.
وتكيف
يح�سن ارتفاع الكثافة االثنية م�ستوى الدعم االجتماعي
ّ
وقد ّ
بع�ض الأفراد املهاجرين� ،إال �أنه قد يزيد حدة املحنة التي يعي�شها البع�ض
الآخر ،ال �سيما يف ظل �رصاع ثقايف بني الفرد وثقافته الأ�صلية ( .)8حيث
من املمكن �أن يكون ذلك خلف بع�ض النتائج املت�ضاربة لدرا�سات حول
عالقة الكثافة االثنية ووقوع الأمرا�ض النف�سية يف جمموعات الأقلية
الإثنية .فمثالً ،مت اكت�شاف ترابط عك�سي بني وقوع الف�صام يف الأقليات
االثنية من العرق غري الأبي�ض يف لندن ون�سبة تلك الأقليات يف ال�سكان
املحليني؛ وقد طرحت نظرية تفيد ب�أن التعر�ض الزائد �أو النق�ص يف درء

الإجهاد قد يرفع معدل وقوع الف�صام بني الأقليات الإثنية غري البي�ضاء
()20؛ ولكن درا�سة �سابقة ف�شلت يف دعم فر�ضية م�ساهمة الكثافة الإثنية
يف وقوع الف�صام بني املجموعات املهاجرة (.)21
من املهم النظر يف طبيعة املجتمع الذي هاجر منه وذلك الذي هاجر
�إليه الفرد ،كما اخل�صائ�ص االجتماعية للفرد املهاجر ،يف �إطار حتديد
مقدار التكيف خالل عملية الهجرة .ت�شدد املجتمعات املتمحورة حول
املجتمع �أو املجتمعات اجلماعية على عامل التما�سك ،والروابط املتينة
بني الأفراد ،واحتاد املجموعة ،واالرتباط االنفعايل ،والتقليدية والهوية
اجلماعية� .أما املجتمعات املتمحورة حول الأنا �أو الفردية ،فت�شدد على
اال�ستقاللية ،والروابط البعيدة بني الأ�شخا�ص واال�ستقاللية االنفعالية
والتحرر واالكتفاء الذاتي واملبادرة الفردية واال�ستقاللية .و�ضع بوغرا
( )22فر�ضية تفيد ب�أن الأفراد املهاجرين من جمتمعات متمحورة ب�شكل
�أ�سا�سي حول املجتمع �أو اجلماعية� ،إىل جمتمعات متمحورة ب�شكل �أ�سا�سي
حول الأنا �أو الفردية ،هم عر�ضة �أكرث ملواجهة م�شاكل يف التكيف يف ثقافة
جديدة ،ال �سيما و�إن كان الأفراد بنظامهم اخلا�ص ي�ؤمنون بالتوجه نحو
املجتمع .وقد ينتج جراء هذا التنا�زش يف ثقافة الفرد واملحيط غياب نظام
دعم اجتماعي مالئم ،بالإ�ضافة �إىل التفاوت بني التوقعات واالجنازات
وتقدير ذاتي �ضعيف.
�إال �أن ارتفاع م�ستوى الكثافة الإثنية قد ي�ساعد يف خف�ض م�ستوى
املحنة التي يختربها الفرد يف هذه احلالة ،خا�صة من خالل توفر نظام
دعم اجتماعي .فمثالً� ،إذا قام �شخ�ص بالهجرة �إىل الواليات املتحدة ،ذات
املجتمع املتمحور حول الأنا ،من فييتنام ،التي تعد ب�شكل عام جمتمع ًا
�سيما �إذا كان يتبنى
متمحوراً حول املجتمع� ،سي�شعر بالعزلة واالغرتاب ،ال ّ
نظرة متمحورة حول املجتمع� .إن م�شاعر العزلة واالغرتاب قد تنخف�ض
ويتح�سن الدعم االجتماعي يف حال قام �أ�شخا�ص �آخرون من فييتنام،
يتبنون نظرة متمحورة حول املجتمع �أي�ضاً ،بالإحاطة بهذا الفرد يف بلد
اال�ستقرار اجلديد؛ ولكن ،قد يبقى الفرد الذي يتبنى نظرة متمحورة حول
املجتمع على هام�ش جمتمع البلد اجلديد �إذ �أنه قد ال يتمكن من حتقيق
الطالقة اللغوية واالجتماعية اخلا�صة بالثقافة الطاغية.
كما ينخف�ض احلزن الناجت عن فقدان الثقافة �إىل �أدنى م�ستوياته يف
حال متكن املهاجر من احلفاظ على روابط مع الثقافة الأ�صل� ،إما من
خالل ارتفاع يف الكثافة االثنية� ،أو حت�سن الدعم االجتماعي �أو احلفاظ
على املعتقدات واملمار�سات الدينية� .إن الأف��راد املهاجرين من ثقافة
متمحورة على املجتمع �إىل جمتمع تغلب عليه النظرة الفردية ،قد يواجه
القليل فقط من امل�شاكل ،وي�ضمن انتقا ًال �سه ًال ن�سبي ًا �إىل الثقافة اجلديدة
يف حال كان يتمتع بنظرة متمحورة على الأنا �أو فردية .يف هذه احلال،
قد يكون ارتفاع الكثافة االثنية يف غري �صالح الفرد ال بل يدفع �أو يت�سبب
ب�رصاع ثقايف وحمنة على امل�ستوى النف�سي.

الوبائيات يف اال�ضطرابات النف�سية لدى املهاجرين
الف�صام

كان �أوديغارد (� )23أول من �أفاد �أن معدالت الف�صام بني الرنوجيني

الذين هاجروا �إىل الواليات املتحدة كانت �أعلى مقارنة بالرنوجيني يف
بلدهم الأ�صل ،الرنويج .والحظ �أوديغارد �أن ذروة معدالت الإدخال اىل
امل�ست�شفى حدثت بعد � 10إىل � 12سنة من الهجرة ور�أى ذلك نتيجة لها.
بعد �أوديغارد� ،أتت درا�سات كثرية لتظهر �أن املهاجرين ،ال �سيما من
�أ�صل �إفريقي-كاريبي يف اململكة املتحدة وهولندا ،يظهرون معدالت
�إ�صابة بالف�صام بني � 2,3إىل  16مرة �أكرث من ال�سكان البي�ض(.)25 ،24
وقد �أفادت مراجعة منهجية �أخرية (� )26إىل �أن خطر الإ�صابة بالف�صام
بني املهاجرين هو �أكرث بثالثة �أ�ضعاف.
يف الإط��ار ذات��ه ،برهن كو�رشان وب��ال (� )27أن معدالت الإدخ��ال
ملر�ضى الف�صام كانت مرتفعة بني الإيرلنديني والباك�ستانيني والكاريبيني
والهنديني من املهاجرين املولودين يف بالدهم الأ�صل .وقد و�ضعا عدداً
من الفر�ضيات ( )28ل�رشح هذه التباينات ،وقد �أوردن��ا ذكرها ب�شكل
مقت�ضب �أدناه.
تق�ضي الفر�ضية الأوىل ب�أن البلد الأ�صل ي�شهد معد ًال عالي ًا من الإ�صابة
بالف�صام .غري �أن �أربع درا�سات من الكاريب ( )32-29مل تفد ب�أي ارتفاع.
وتبني �أن معدالت الف�صام يف اململكة املتحدة �أعلى بني اجليل الأ�صغر
(الثاين) من االفريقيني-الكاريبيني ،مما ي�شري �إىل غياب دور العوامل
الوراثية و�أن بع�ض العوامل البيئية قد تكون ذات �أهمية يف هذا املجال
(.)34 ،33
وت�شري فر�ضية ثانية �إىل �أن الف�صام يع ّد ال�شخ�ص م�سبق ًا للهجرة.
فال�شخ�ص الذي يعاين انف�صام ًا ي�شعر بالتململ مما ي�ساهم يف احتمال
انتقاله �إىل بلد �آخر .غري �أن البيانات التي تدعم هذه الفر�ضية قليلة ،ال
بل لو كانت هي احلال ،لكانت معدالت الف�صام عالية يف كل املجموعات
املهاجرة ،وهو �أمر مل ي�سجل.
�أما الفر�ضية الثالثة ،فتفرت�ض �أن الهجرة ت�سبب �ضغط نف�سي .فالهجرة
واخل�سائر التي تلحقها �أحداث كبرية يف حياة االن�سان وقد ت�ساهم يف ن�شوء
الف�صام .ولكن ،كما �أظهر�أوديغارد ( )23وتبلغ املعدالت ذروتها بعد 10
�إىل � 12سنة من الهجرة .وبرز االنف�صال عن الأهل كظاهرة �أكرث �شيوع ًا بني
االفريقيني-الكاريبيني مقارنة مع اجلنوب �آ�سيويني ،واي�ضاعند املقارنة
مع �شواهد من املجتمع ( ،)35مما قد يعني �أن �أمناط التعلق غري الآمن
قد تزيد من الإح�سا�س باالنف�صال عن الذات ،ما ي�ؤثر على الهوية الثقافية.
وتقرتح فر�ضية رابعة �أن �سوء الت�شخي�ص بالف�صام وارد ،ب�سبب نق�ص
يف �إدراك ثقافة املهاجر وتقاليدها ( .)37 ،36و�أظهر بوغرا و�آخرون
تعان من وهام اال�ضطهاد �إال نادراً ،غري
عينة الرتينيداديني ،مل ِ
(� )38أن ّ
�أن الهذيان الب�رصي �شكّل ظاهرة �أكرث �شيوع ًا من جمموعة لندن .والحظ
�ستومب و�آخرون �أي�ض ًا ( )39االختالفات الثقافية يف الأعرا�ض.
لقد ظهرت الكثافة االثنية عام ًال هام ًا يف تف�سري املعدالت املرتفعة
للف�صام وفهمها يف بع�ض املجموعات املهاجرة ( .)40 ,20وقد اعترب
بوغرا (� )22أن االن�سجام الثقايف؛ حني يعي�ش �أ�شخا�ص يت�شاركون القيم
الثقافية ذاتها بالقرب من بع�ضهم ،قد يكون عن�رصاً ذات �أهمية �أكرب يف هذا
الإطار .يبقى �أن مزيداً من البحث �رضوري يف تخطيط االن�سجام الثقايف
والكثافة االثنية مع البيانات الوبائية.
من ناحية �أخرى ،افرت�ض باركر وكالين (� )41أن تفاوت ًا بني االجنازات
املجلة العاملية للطب النفسي
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عينتهما .وقد
والتوقعات قد �ساهم يف ت�سجيل معدالت �أعلى من الذهان يف ّ
�أعيد تكرار ذلك يف لندن ،ال �سيما لتقييم التفاوت بني االجنازات والتوقعات
يف ال�سكن ( ،)43 ,42الأمر الذي قد ي�ؤثر على التقدير الذاتي للفرد� .أما
�سبب كون التقدير الذاتي خلف الف�صام بد ًال من االكتئاب فمو�ضوع يجب
الغو�ص يف عمقه .ي�شار �إىل �أن التحر�ش العن�رصي �أمر �شائع وقد يت�سبب
ب�شكل �إ�ضايف يف تقدير ذاتي �ضعيف ( .)44وقد وجد فيلينغ و�آخرون ()45
�أن التمييز امللحوظ مياثل معدالت يف الذهان لدى املهاجرين.

اال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة

�صدر عدد من الدرا�سات ال�سكانية يف اململكة املتحدة التي تناولت
معدالت اال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة بني املهاجرين ،والتي �أف�ضت
�إىل نتائج غري متوافقة كلياً .لكن من غري املفاجئ �أن يكون الأفراد بعد
الهجرة مبا�رشة متفائلني ،ويحدوهم الأمل ،مبا يظهر على �شكل م�ستويات
منخف�ضة من االكتئاب والقلق� ،رسعان ما تتغري مع اال�ستقرار واخلذى من
الثقافة اجلديدة ورمبا �أي�ض ًا من الثقافة اخلا�صة بالفرد ،حيث يبد�أ بالت�أمل
باخل�سارات التي واجهها ،مما ي�ؤدي به �إىل االكتئاب .تظهر بع�ض الدرا�سات
�أن معدالت اال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة بني املهاجرين �أعلى من �أفراد
الثقافة اجلديدة ،غري �أن درا�سات �أخرى �أظهرت معدالت غري متفاوتة �أو
معدالت �أقل (.)46،48
�أظهرت الدرا�سة التجريبية يف اململكة املتحدة ان الن�ساء الباك�ستانيات
كن � 0,65أقل عر�ضة للإ�صابة
كن  1,37مرة �أكرث عر�ضة و�أن البنغالديات ّ
ّ
باال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة ( .)48وقد �أظهر واي�ش و�آخ��رون ()47
من خالل جمموعة البيانات ذاتها� ،أن الن�ساء امل�س ّنات من �أ�صل هندي
وباك�ستاين (من عمر يرتاوح بني � 55إىل � 74سنة) يعانني من معدالت
�أعلى من اال�ضطرابات النف�سية ال�شائعة .وقد تعك�س هذه النتائج الفرتة
املمتدة منذ الهجرة وت�ستحق املزيد من الدرا�سة .وتفيد �أحد االحتماالت
ب�أن املهاجر ي�شعر ب�أنه حما�رص ويتولّد عنده �شعور بالهزمية مما قد
ي�ؤدي �إىل االكتئاب .وقد ربط جيلربت و�أالن ( )49ال�شعور باملحا�رصة
يف جمال ما مع العجز املكت�سب .وقد �أفاد نازرو ( )46ب�أن املهاجرين
�سن  11الذين ولدوا يف بريطانيا كانوا �أكرث عر�ضة ( 2,5مرة �أكرث
دون ّ
عينة من البنغالديني
من جمموعة الكاريبيني والهنود ،و 1,5مرة �أكرث يف ّ
والباك�ستانيني) يف احل�صول على ت�شخي�ص ا�ضطراب القلق .وكانوا الأكرث
طالقة يف اللغة االجنليزية ب�شكل خا�ص �أكرث عر�ضة لت�شخي�ص ا�ضطراب
القلق.

ا�ضطراب كرب ما بعد ال�صدمة

ي�ستجيب الالجئون ال�سيا�سيون �أو الهاربون من حرب �أو كوارث
طبيعية ب�شكل خمتلف لل�صدمة ( .)50وقد �أ�شار جنكنز (� )51أن الالجئات
ال�سلفادوريات يف �أمريكا ال�شمالية �رشحن معاناتهن ب�أنها «�رسعة النزق»
وهي فئة ثقافية ت�شمل انزعاج ًا و�آالم و�أوجاع ونوبات �شخ�صية من ال�شعور
احلاد باحلرارة تن�ش�أ كتفاعل معياري مل�سببات �ضغط نف�سي �شاذة .وقد مت
و�صف جتارب م�شابهة بني الالجئني التيبيتيني ( )52واخلمري (.)53
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االنتحار وحماولة االنتحار

�أظهرت معدالت حماوالت االنتحار وعمليات االنتحار ارتفاع ًا يف
جمموعة الن�ساء من جنوب �آ�سيا حول العامل ( .)54وترتفع املعدالت بني
�سيان بني
ال�شابات اللواتي يبلغن من � 18إىل  25عاماً ،لكن الأمر مل يكن ّ
�سن � 18أن الن�ساء حني
املراهقات ( .)55،56وتعني الزيادة عند بلوغ ّ
يبد�أن بال�شعور بامليزة الفردية ويجدن �سبيلهن يف العامل ،يلعب عن�رص
ال�رصاع الثقايف بينهن وبني الوالدين �أو �أفراد عائلتهن دوراُ .عند املقارنة
يف الهوية الثقافية بني املراهقات ووالديهن ،وجد �أن املراهقات اللواتي
�أخذن جرعات �أ�ضافية حملن وجهات نظر �أقل تقليدية من الوالدين .وقد
الحظ مكنزي (� )57أن معدالت االنتحار كانت �أعلى مما هو متوقع بني
الآ�سيويات.
و�إن املعدالت بني الن�ساء من بريطانيا ونيوزيلندا و�إيرلندا املهاجرات
�إىل �أ�سرتاليا كانت �أعلى من الن�ساء يف بلدهن الأ�صل ( .)58وقد مت تف�سري
املعدالت املنخف�ضة بني الأوروب��ي��ات اجلنوبيات كنتيجة الحتياطات
�صحية قبل الهجرة .كما �أفاد موريل و�آخرون (� )59أن ال�شمال �أوروبيات
املهاجرات �إىل �أ�سرتاليا كانت �أعلى بينما �أظهرت الن�ساء ال�رشق �أو�سطيات
معدالت منخف�ضة جداً.
�إن الو�ضع االجتماعي-االقت�صادي للرجال ( ،)60االنتقاالت الثقافية
والتوترات للن�ساء ( )61ونوعية احلياة والفاعلية العاطفية ( )62هي
مبثابة العوامل امل�ؤثرة يف معدالت االنتحار.

رعاية ال�صحة النف�سية للمهاجرين

اجل��دول رق��م  2ي�رسد �سل�سلة من التو�صيات ل�صانعي ال�سيا�سات
وموفري اخلدمات والأطباء ال�رسيريني التي تهدف �إىل حت�سني رعاية
مبينة
ال�صحة النف�سية لدى املهاجرين .بع�ض امل�سائل الإ�ضافية املحددة ّ
يف الأق�سام التالية.

ال�صحة البدنية

�إن ال�صحة البدنية لدى املهاجرين جانب يحتاج للمزيد من التعمق
يف كل تقييم للعديد من الأ�سباب .قد تخفي اال�ضطرابات النف�سية �أمرا�ض
معدية ت�ؤثر على ظهورها� .إن احلاالت البدنية قد تت�أثر باحلاالت الذهنية.
قد ال ي�ؤمن الأف��راد من بلدان تقليدية التفكري يف الثنائية بني العقل
واجل�سد وتظهر عليهم �أعرا�ض ج�سدية ال ميكن تف�سريها طبياً ،ما ي�ؤدي �إىل
فحو�صات غري �رضورية ،غالب ًا ما تكون دخيلة ترفع من م�ستوى ال�ضغط
النف�سي .على الطبيب ال�رسيري �أن يجري فح�ص ًا بدني ًا �شام ًال وفحو�صات
مت.
�رضورية كما هو م�شار �إليه مما يو ّفر تف�سرياً وا�ضح ًا ملا ّ

العالجات الدوائية

ب�سبب عملية امت�صا�ص وديناميكيات الدواء املختلفة للأدوية النف�سية،
تظهر عدد من املجموعات االثنية قابلية زائدة للإعرا�ض اجلانبية .ومن
خالل تدبري جرعة ثابتة من عقار هالوبرييدول ،اخترب افراد من املجموعة
الآ�سيوية �أعرا�ض جانبية خ��ارج امل�سار الهرمي �أك�ثر من ذوي العرق
الأبي�ض (.)63

اجلدول رقم  2تو�صيات لتح�سني رعاية ال�صحة النف�سية لدى املهاجرين
�صانعو ال�سيا�سيات
 و�ضع �سيا�سات �شفافة ت�أخذ يف عني االعتبار احلقوق االن�سانيةللمهاجرين ،والالجئني وطالبي اللجوء.
 توفري املوارد املالئمة وفق ًا لالحتياجات. توفري املوارد التدريبية املالئمة مبا فيها التدريب على الكفاءةالثقافية.
 �إ�رشاك وزارات احلكومة املختلفة (مثال وزارة ال�صحة والرتبيةوالعدل وال�ش�ؤون املحلية واخلارجية).
 مناق�شة تغيري معايري القبول مع �أ�صحاب القرار بد ًال من فر�ضهاع�شوائياً.
 ا�ستكمال حاجات الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين يف قطاعالتعليم العام والرعاية النف�سية العامة.
موفرو اخلدمات
 توفري اخلدمات املنف�صلة �أو امل�شرتكة ،مع الت�أكد من عدم وجودما يعيق طلب امل�ساعدة.
 على اخلدمات �أن تراعي ح�سا�سية الثقافة وتكون �سهلة الو�صولجغرافي ًا ومالئمة على امل�ستوى االنفعايل.
 توفري تدريب على الكفاءة الثقافية والنظر يف �إجراءات �إجباريةلتحقيق ذلك.
 توظيف مناذج �أخرى كالو�سيط الثقايف �أو �صلة و�صل ثقافية حيثيجب.
 القيام ب�أبحاث يف عوامل الوبائيات ب�شكل منتظم ،بالإ�ضافة �إىلاعتماد مقاربات نوعية بهدف ر�صد املر�ض والإ�رشاف عليه.
 �إجراء تدقيق منتظم يف القدرة على الو�صول �إىل العالج وقبولهوا�ستخدامه.
الأطباء ال�رسيريون
 توفري الو�صول �إىل املوارد التي تعلم الأطباء ال�رسيريني بامل�سائلالثقافية املحددة.
 فر�ض تدريب على الإدراك الثقايف وتدريب الكفاءة الثقافيةوتكون التحديثات املنتظمة جزءاً من ذلك.
 على الأطباء االكلينيكيني توفري خدمات مالئمة ثقافي ًا كاللغةوحاجات �أخرى للمهاجر والالجئ وطالب اللجوء .ويجب توفري
حاجات الأطفال وامل�س ّنون واملجموعات اخلا�صة الأخرى.
 قد يود االكلينيكيون مناق�شة بع�ض اخلدمات املحددة وتطويرها،�إما وفق ًا للحالة (مثال ال�صدمة) �أو على ا�سا�س جن�سوي يالئم
املري�ض.
 يجب �أن تكون م�سائل ال�صحة النف�سية للمهاجر والالجئ وطالبىاللجوء جزءاً من منهج وتدريب ال�رسيريني متى �سنح ذلك.
 التدريب الثقايف �ش�أن اجلميع ويجب �أن يكون جزءاً من تدريبموفري الرعاية ال�صحية الآخ��ري��ن مبا فيهم موفري الرعاية
الأولية.
وقد �أف��ادت تقارير عن حاجة �أف��راد من �أ�صول ا�سبانية �إىل ن�صف
اجلرعة من م�ضادات االكتئاب ثالثية احللقات للح�صول على منافع
عالجية وهم �أك�ثر ح�سا�سية للأعرا�ض اجلانبية ( .)64وقد لوحظ �أن
الأمريكيني من �أ�صل افريقي هم �أكرث عر�ضة الختبار ت�سمم الليثيوم لأن
املجرى امل�ضاد ل�صوديوم الليثيوم ،وهو �آلية حمددة وراثي ًا تقوم بتبادل

الليثوم داخل اخلاليا ب�صوديوم خارج اخلاليا� ،أقل فاعلية ( .)65لذلك،
على الأطباء ال�رسيريني النظر يف االختالفات بني املهاجرين للت�أكد من �أن
املر�ضى بد�أوا بجرعات منخف�ضة ترتفع تدريجياً .تختلف مواقف الثقافات
املختلفة من الأدوي���ة واي�ضا التوقعات مبا �ستحقق .فقد ي��رى بع�ض
الأفراد العالج بالأع�شاب طبيعي ًا و�أكرث قبوال .و�إن معتقدات املجموعات
االثنية التي تتم�سك بتقاليد العالجات بالأع�شاب قد تع ّد غري �أخالقية يف
ممار�سات علم الأدوية نف�سية الت�أثري املتق ّدمة .وقد يقوم املري�ض ب�إعداد
بع�ض الأع�شاب منزلي ًا حيث تكون اجلرعة ثابتة والإراحة �رسيعة ومتوقعة
والأعرا�ض اجلانبية �أقل املمكن ،ويكون االنتقال �إىل تدبري جديد مبا�رشاً
( .)66ويف حال ف�شل �أحد العالجات يف حتقيق هذه الأهداف املثلى ،يتم
وقفه واال�ستخفاف بنموذج املر�ض املت�صل.
ي�ؤثر ال�سلوك الثقافى �أي�ض ًا على تف�سري الأعرا�ض اجلانبية ،والتي قد
تالئم النماذج التف�سريية التي تظهر لدى املري�ض .فعلى �سبيل املثال ،ي�سود
اعتقاد ب�أن الأعرا�ض اجلانبية لليثيوم عاملية ،غري �أن بع�ض الأعرا�ض
تظهر معنى ثقافي ًا بارزاً ( .)67ومل يت�أثر املر�ضى ال�صينيون الذين يلقون
عالج ًا طويل الأمد من الليثيوم بالعطا�ش �أو البوال ،لأنهم ي�ؤيدون نظرية
�أن الإزالة املفرطة لل�سموم من اجل�سم �أمر جيد ،غري �أنهم ال يرحبون بالتعب،
�إذ �أنه ي�شري �إىل خ�سارة الطاقة احليوية (.)67
يت�أثر امتثال املري�ض بنوعية العالقة التي تربط الطبيب باملري�ض.
و�إن النظرة �إىل الطبيب املعالج على �أنه خبري يف معاجلة احلاالت املزمنة
بطريقة تعاونية ،والتي تف�ضلها الهيئات املهنية وجمموعات املر�ضى يف
«اجليد» يف ثقافات �أخرى ،حيث
الغرب ،قد ال تتوافق مع مفهوم الطبيب
ّ
يكون �أ�سلوب �سلطوي/توجيهي مف�ضالً .ويف حال تعاي�ش جمموعتي
املري�ض والطبيب حالة �رصاع ثقافى ،قد يتم ذلك يف غرفة املعاينة ،مما
ي�ؤدي �إىل انقال ثقايف وانقال م�ضاد ،مما ي�ؤثر على امتثال املري�ض (.)68
حتماً� ،إن االمتثال املنخف�ض للعالج النف�سي بني الأمريكيني من �أ�صل
افريقي يعتقد ب�أنه نتيجة لهذا العامل (.)69
ف�إن املمار�سات الغذائية الثقافية ت�ؤثر مبا�رشة على حركيات الدواء.
حيث يقوم ع�صري اجلريب ف��روت ب�إثباط ان��زمي  CYP3A4ويقوم
الكافيني ب�إثباط انزمي  ،CYP1A2يف حني يحفز اخل�ضار من الف�صيلة
ال�صليبية (كامللفوف (الكرنب) والربوكلي وبراعم بروك�سل) والتدخني انزمي
� .CYP1A2إن حتفيز هذا االنزمي من خالل املركبات الهيدروكاربونية
العطرية متعددة احللقات املوجودة يف دخان ال�سجائر ي�ؤدي �إىل خف�ض
م�ستويات البالزما يف م�ضادات االكتئاب والذهان ( .)70ويت�أثر التدخني
بالقيم الدينية ،فت�أتي املعدالت متباينة ب�شكل ملحوظ بني املجموعات
االثنية املختلفة .يف الإطار ذاته ،تنتج مركبات هيدروكاربونية عطرية
�شي اللحم ،فيحدث حتفيز انزمي  CYP1A2يف
متعددة احللقات عن ّ
�أماكن �شائعة كما يف تركيا وبلدان �آ�سيوية �أخرى متعددة.
املكملة ،التي ع��ادة ما ال يتم الإع�لان عنها
�إن ا�ستخدام الأدوي��ة
ّ
للطبيب� ،إما لأن الأمر ال يبدو ذات �أهمية �أو ل�شعور املري�ض ب�أن الطبيب
لن يتفهم ،قد ي�ؤدي �إىل تفاعالت بني الأدوي��ة .و�إن ع�شبة العرن وعرق
ال�سو�س (امل�ستخدمان يف الطب ال�صيني التقليدي) يرفعان من م�ستويات
البالزما يف امل�ستقلبات النا�شطة يف ثالثيات احللقات ،وقد ي�ؤديان �إىل
ظهور �أعرا�ض جانبية خطرية ( .)71قد حتوي بع�ض الأدوية كميات كبرية
من املعادن الثقيلة ،كالذهب والف�ضة والق�صدير والنحا�س والباريوم
والر�صا�ص والزئبق والزنك والإنتيمونى واحلديد ،التي ميكن �أن ت�سبب
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الت�سمم� .إن الو�صفات املرتبطة بتغيري غذائي وا�ستهالك ال�سوائل ت�ؤثر على
امت�صا�ص الدواء وعمله .كما ميكن للتقاليد الدينية كال�صوم كلي ًا �أو جزئي ًا
�أن ت�ؤثر على فاعلية وحتمل الدواء الذي و�صفه الطبيب املعالج.
على الأطباء حتديد موقف املري�ض حيال ال��دواء والتوقعات منه
واملعتقدات الدينية والنظام الغذائي والتدخني وا�ستهالك الكحول .ومن
اجليد دوم�� ًا البدء بجرعات قليلة ،ترتفع تدريجياً ،حيث يقوم الطبيب
ب��الإ��شراف على الأع��را���ض اجلانبية مبقي ًا املري�ض وموفري الرعاية
ال�صحية له على �أكرب قدر من االطالع.

العالجات النف�سية

يواجه املهاجر حتديات خا�صة عند طلب امل�ساعدة من خدمات
العالجات النف�سية� ،أقلها ب�أن يكونوا م�شمولني بهذه اخلدمات� ،أو درجة
�إفادتها.
و�إن فهم ًا دقيق ًا للخلفية الثقافية للفرد �أمر مطلوب م�سبق ًا لإر�ساء
عالقة عالجية مفيدة .ولكي ت�أتى العالجات النف�سية مبفعولها ،ال �سيما
يف العالج النف�سي اال�ستنتاجي ،يجب �أن يكون الأ�سا�س الفل�سفي الكامن
للمقاربة مقبو ًال لدى املري�ض .على املعالج �أن ي�سمح للتقنية العالجية
باتخاذ ال�شكل الذي يفر�ضه نظام معتقدات املري�ض (وعائالتهم �أو املعتنني
بهم الذي قد يكون لهم الت�أثري الأكرب على املري�ض) بد ًال من اعتماد العك�س.
لرمبا تكون املقاربة الأكرث �إفادة فى حتديد العالج املنا�سب من خالل
الإبقاء على املكونات ذات ال�صلة من العالجات النف�سية الغربية ومعتقدات
املري�ض اخلا�صة ل�ضمان القدر الأكرب من الإفادة العالجية.
قد ي�أتي املهاجرون �إىل العيادة حمملني بتجارب خمتلفة كالتعر�ض
للتميز العن�رصي �أو �صدمة �أو حرب �أو م�شقات مادية �أو تهجري ق�رسي .يجب
اال�صغاء لهذه الأمور و�إيال�ؤها الأهمية الكافية� .إذ ي�شري راتود و�آخرون ()72
�إىل �أن العمل الذي قام على مر�ضى كاريبيني من �أ�صل افريقي برزت فيه
�رضورة ال�سماح مبناق�شة م�سائل العبودية والتمييز العن�رصي والتع�صب مت
احلديث عنها يف عالج ال�سلوك الإدراكي لل�سماح بحدوث تقدم.
حتم ًا �أن درجة التثاقف التي يختربها املري�ض �ستحدث فرق ًا يف قبوله
العالج .ومن املمكن �أن يرى املر�ضى الآ�سيويون امل�سنون ب�شكل خا�ص
الأخ�صائيني على �أنهم �شخ�صيات ذات �سلطة ويتوقعون مقاربة عالجية
توجيهية حيث يتم �إخبارهم مبا عليهم بد ًال من التعاون معهم� .إن �أ�سلوب ًا
ا�ستنتاجي ًا يف املراحل الأوىل قد ي�ساعد يف �إ�رشاك املري�ض .على املعالج
�أن يحذر الأ�ساليب االدراكية يف ثقافة املري�ض الأ�سا�سية .فمفاهيم احلرج
قد تكون �أقوى يف بع�ض الثقافات مقارنة مع بع�ض ال�شعور بالذنب ،فيكون
تخ�صي�ص العالج وفق معطيات املري�ض �أمراً هاماً.
قد ي��رى البع�ض �أن العالج النف�سي اجلماعي ممكن يف الثقافات
املتمحورة حول املجتمع� ،إال �أن ذلك قد يالم�س م�سائل ال�رسية والقيم
الثقافية مما يزيد الو�صمة� .إن امل�ستويات املختلفة من الكفاءة اللغوية
والتثاقف قد تزيد من ال�صعوبة .ففي جمموعة متنوعة اثنيا قد تن�ش�أ بعد
االن�شقاقات وفق ًا للفئات االثنية والعرقية ،فيما يلعب التمييز العن�رصي
النمطي دوراً �سلبياً .قد ي�شعر بع�ض امل�شاركني ب�أنهم «ميثلون» ثقافتهم،
مما يرفع م�ستوى ال�ضغط النف�سي الذي ي�شعرون به� .إن كون جمموعة
متعددة الثقافات �أمراً �أكرث فائدة عالجي ًا مقارنة مع املجموعة �أحادية
الثقافة �أم ال� ،أمر يعتمد على الإطار العام والهدف من املجموعة.
بالرغم من ال�صعوبات املحتملة ،ف�إن الدليل ي�شري �إىل �أن جمموعة
العالج النف�سي ميكن �أن تكون ذات فاعلية يف م�ساعدة املهاجرين الذين
يعانون من حمنة نف�سية .ويورد جنكنز (� )51أن «العالج اجلماعي املختلط
عرقي ًا و�/أو اثني ًا قد يكون ذات فاعلية �إذا كان �أفراد الأقلية مقتنعون ب�إن
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املعالج مدرك وح�سا�س لو�ضعهم االجتماعي الثقايف وال�شخ�صي ».لذلك
ففي جمموعة تتميز بتنوع اثني ،تكمن م�س�ؤولية املعالج �أن ي�ضمن عدم
حتول ال�صعوبات �إىل عقبة تعيق جناح العالج اجلماعي.
قد يحمل املهاجرون الذين يقاربون العالج النف�سي للمرة الأوىل ،كما
غريهم من املر�ضى الآخرين� ،صورة ذهنية عن املعالج وما يتوقعون منه.
�إن هذه الفكرة الواهمة تخ�ضع لقولبة ثقافية ت�ؤثر على التوقعات والعالقة
بني املري�ض واملعالج ،حيث يرى املر�ضى من ذوي اخللفيات التقليدية
يف الثقافات ال�رشقية دور املعالج على �أنه مماثل لدور زعيم روحاين
�أو «مر�شد روح��اين» ،يتكلم بالأمور ال�سماوية وي�رشح من خالل طريقة
توجيهية .والأمر �شبيه يف الثقافة االفريقية – ال �سيما يف بع�ض املناطق
يف نيجرييا – ويذكر بوغرا وتنتام (� )73أن «االعتقاد ال�سائد ب�أن ال�شافني
االكرث مقدرة ي�ستطيعون معرفة امل�شكلة التي يعانيها املرء قبل �أن يف�صح
عنها .و�إن االطالع على تاريخ املري�ض الطبي ،وفق ًا لهذه النظرة ،مظهر من
مظاهر �ضعف العالج النف�سي».
ت�ؤثر خربة املعالج ب�شكل عام ،ومن خالل العمل مع الأقليات االثنية
ب�شكل خا�ص ،على التزامه العالجي .فاملعالج ،ومن خالل ما يفر�ضه
عليه موقعه ،قد يتقم�ص الثقافة اجلديدة �أكرث من املري�ض ،مما ي�ؤدي �إىل
اغرتاب املري�ض.
هذا ويواجه الأزواج من �أعراق �أو ثقافات خمتلطة يف العالج الزواجي
م�سائل حم��ددة خا�صة بهم ،ال �سيما يف ما يتعلق بقبول عائالتهم �أو
�أقربائهم ،ما قد ي�سبب �ضغط ًا نف�سي ًا �إ�ضافياً� .إال �أنه ميكن اعتماد ذلك
ك�أف�ضلية يف بع�ض احل��االت ،فيكون الزوجان جبهة متحدة يف وجه
العائلة ،مما ي�شري �إىل متانة العالقة التي جتمعهما� .إن التوقعات اجلن�سوية
يف الثقافة اجلديدة قد تتغري مما يرفع م�ستوى ال�ضغط النف�سي ،ومن
الوا�ضح �أن املعالج عليه تبينّ ما �إذا كان الزوجان يعانيان حمنة نتيجة
االختالفات الثقافية بينهما �أو نتيجة �أي عوامل �أخرى.
قد يرى الالجئون وطالبو اللجوء املعالج على �أنه �شخ�صية �سلطوية
ميكنها �أن ت�ساعدهم على البقاء يف البلد ،وم�ساعدتهم على تلقي الدعم
االجتماعي وم�ساعدات غري طبية �أخرى .لذلك على املعالج �أن يو�ضح �سبب
املقاربة العالجية وي�ضع توقعات واقعية حول الإجنازات والنتائج .وقد
تنتهي اجلل�سات العالجية من دون �إنذار م�سبق يف حال مل تتم املوافقة
على طلب طالب اللجوء ويتم ترحيله .يف املراحل الأوىل ،ميكن للمعالج
بب�ساطة �أن يكون �أذن ًا �صاغية ،متيح ًا املجال �أمام املري�ض للتعبري عن
م�شاعره .ويف حني يتوخى بع�ض املر�ضى الذين تعر�ضوا لعنف جن�سي �أو
ج�سدي حذرهم مع �شخ�صيات �سلطوية .على املعالج واملري�ض �أن يتفقا
حول الأولويات والنتائج املرجوة من العالج يف وقت مبكر من املقاربة
لتفادي �أي �سوء فهم .ومن املمكن جداً �إ�رشاك املر�ضى من معتقدات ومناذج
تف�سريية خمتلفة طاملا �أن هذه االختالفات ال يتم ت�شويهها.

اخلال�صات

�إن الهجرة بحد ذاتها ميكن �أن تكون جتربة ت�سبب �ضغط ًا نف�سياً .غري �أن
املهاجرين كلهم ال يختربون �ضغط ًا نف�سي ًا �أو ي�ستجيون له بالطريقة ذاتها.
وتت�أثر التفاعالت بعدد من العوامل ال�شخ�صية واالجتماعية والثقافية ،يف
حني ميكن التخفيف من �أثر بع�ض هذه العوامل من خالل �شبكات الدعم
االجتماعي واالن�سجام الثقايف .وت�شري جمموعة من الأدلة على �أن بع�ض
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مقاالت خاصة

اضطرابات التكيف :أحدث النظريات

Patricia Casey1, Susan Bailey2
1Department of Psychiatry, Mater Misericordiae University Hospital, Eccles St., Dublin 7, Ireland
2University of Central Lancashire, Preston, UK

ت�شكل ا�ضطرابات التكيف ظاهرة �شائعة لكنها من اال�ضطرابات النف�سية التي ال تتناولها الأبحاث العلمية كما يجب� .إن الت�صنيفات الراهنة تف�شل يف توفري
معيار ت�شخي�صى حمدد وحتيلها �إىل و�ضع ما دون ت�شخي�صي .كما تف�شل يف توفري االر�شاد يف متييزها عن التفاعالت الطبيعية التكيفية لل�ضغط النف�سي
�أو عن الإ�ضطرابات النف�سية املعروفة كالنوبات االكتئابية �أو ا�ضطراب الكرب ما بعد ال�صدمة � .PTSDإن هذه الثغرات حتمل خماطر ت�شخي�ص بع�ض
التفاعالت االنفعالية الطبيعية على �أنها حالة مر�ضية من ناحية ،ومن ناحية �أخرى ت�شخي�ص مفرط ال�ضطراب اكتئابي مع ما يلحق ذلك من عالجات
طفيفا ،على
يعد
ً
م�ضادة لالكتئاب غري �رضورية .قليل من املقابالت املعيارية امل�ستخدمة يف درا�سات الوبائيات ت�شمل ا�ضطراب التكيف .فهو ب�شكل عام ّ
الرغم من انت�شار ت�شخي�ص الوفيات باالنتحار وامل�آل ال�ضعيف عند ت�شخي�صه عند املراهقني� .إن الدرا�سات التداخلية يف هذا الإطار قليلة جداً .
الكلمات الرئي�سية :ا�ضطرابات التكيف ،ت�شخي�ص حتت حد املر�ض ،االنتحار ،تفاعالت كربية طبيعية للتكيف ،ا�ضطراب االكتئاب ،الت�صنيف
(املجلة العاملية للطب النف�سي 2011؛ )18-10:11
مت التعريف على فئة الت�شخي�ص ال�ضطرابات التكيف يف الن�سخة
الثالثة واملنقحة للدليل االح�صائي والت�شخي�صي لال�ضطرابات النف�سية
( .)DSM-III-R) (1قبل ذلك ،كانت تعرف با�ضطراب حادثي عابر.
وي�أتي و�صف ا�ضطراب التكيف �شبيه ًا �إىل حد كبري يف الن�سخة الرابعة من
الدليل  )DSM-IV (2والن�سخة العا�رشة للت�صنيف الدويل للأمرا�ض
وامل�شكالت املتعلقة بال�صحة � .)ICD-10 (3أما الدالالت الأ�سا�سية،
فهي� :أ) تربز الأعرا�ض كا�ستجابة حلدث ي�سبب �ضغط ًا نف�سياً :ب) بدء
الأعرا�ض خالل ثالثة �أ�شهر (� )DSM-IVأو �شهراً واحداً ()ICD-10
من التعر�ض ل�ضاغطات نف�سية؛ ج) على الأعرا�ض �أن تكون ملحوظة
�رسيري ًا يف �أنها ت�سبب حمنة وتتخطى ما قد يتوقع من التعر�ض مل�سببات
كرب و�/أو وجود اعتالل وا�ضح يف الوظيفة االجتماعية �أو املهنية (الثانية
�إلزامية يف )ICD-10؛ د) الأعرا�ض ال تنتج عن ا�ضطراب املحور الأول (
�أو احلزن يف )DSM-IV؛ هـ) وتتال�شى الأعرا�ض خالل � 6أ�شهر من �إزالة
الأحداث ال�ضاغطة ونتائجها .وت�ص ّنف ا�ضطرابات التكيف يف جمموعات
فرعية وفق ًا لال�ضطرابات الطاغية فيها من قلق واكتئاب و�سلوك.
منذ تعريفها ،تعر�ضت فئة ا�ضطراب التكيف النتقادات على ثالث
جبهات .االوىل ،هي �أنها ت�شكل حماولة معاجلة م�شاكل حياتية ،وهو
�أمر مل يتوافق مع معايري اال�ضطرابات التقليدية وحتديد ملف خ�صائ�ص
بالأعرا�ض ( .)4اجلبهة الثانية هي �أنها «�سلة مهمالت ت�شخي�صية»
خم�ص�صة للذين مل مياثلوا معايري اال�ضطرابات الأخرى (� .)5أما اجلبهة
الثالثة ،فكانت عدم ا�ستقرارها الت�شخي�صي ( )6و�أن فائدتها اال�سا�سية هي
�أن تكون «تربيراً» لإ�ستعادة �أموال يف قطاع الرعاية ال�صحية يف الواليات
املتحدة الأمريكية .بالرغم من ذلك ،فقد مت احلفاظ على هذه الفئة يف
الت�صنيفات الأكرث تف�صيالً ،ب�شكل �أكرب نتيجة لفائدتها ال�رسيرية.

انت�شار ا�ضطراب التكيف يف بيئات �رسيرية خمتلفة

ي�شخ�ص يف جمموعة وا�سعة من البيئات
ال يزال ا�ضطراب التكيف ّ
ال�رسيرية ،ويتم الت�شخي�ص يف �أغلب الأحيان يف �إط��ار الطب النف�سي
التوا�صلي .ويتم ت�شخي�ص حوايل  12%من الإح��االت �إىل امل�ست�شفيات
اجلامعية يف الواليات املتحدة الأمريكية ( )7بهذا اال�ضطراب ،وهي الن�سبة
ذاتها يف امل�ست�شفيات الأوروبية ( (.8ولكن تعترب ن�سبة ت�شخي�ص هذا

اال�ضطراب حالي ًا فى تراجع ،يف حني ترتفع حاالت ت�شخي�ص االكتئاب
الرئي�سي ( ،)9ولع ّل ذلك �سببه توفر الأدوية نف�سية الت�أثري ،ال �سيما مثبطات
ا�سرتجاع ال�سريوتونني االنتقائية الأكرث �أمان ًا لدى املر�ضى طبي ًا من
الأدوية الأقدم .لذا ،ف�إن التغيريات يف ن�سبة وقوع ا�ضطرابات التكيف قد
تعك�س تغيرياً حا�ص ًال يف «ثقافة الو�صفات الطبية» ،مما يحفز التغيريات
يف «ثقافة الت�شخي�ص» (.)10
تفيد بع�ض التقارير ب�أن ا�ضطراب التكيف هو حوايل ثالث مرات �أكرث
�شيوع ًا من االكتئاب الرئي�سي ( 13.7مقابل  )5.1%لدى املر�ضى الذين
يعانون حالة طبية حادة ( )11وب�أنه يتم ت�شخي�صه لدى حتى ثلث مر�ضى
ال�رسطان الذين يعانون نك�سة ( .)12ويغلب ا�ضطراب التكيف يف طب
التوليد والن�سائيات التوا�صلي ( )13على وقوع ا�ضطرابات مزاجية �أخرى.
ومن بني الذين مت تقييمهم يف ق�سم الطوارئ بعد معاناتهم من الأذية
النف�سية ،مت ت�شخي�ص ا�ضطراب التكيف يف  31.8%من �أولئك الذين متت
مقابلتهم ،يف حني مت ت�شخي�ص حالة اكتئاب رئي�سي لدى  19.5%من
احلاالت (.)14
�أي ًا من درا�سات الوبائيات الرئي�سية التي �أجريت يف املجتمع كدرا�سة
وبائيات يف منطقة حمددة ( ،)15ون�سخة اال�ستطالع الوطني للمرا�ضة
امل�شرتكة (� )16أو اال�ستطالعات الوطنية للمرا�ضة النف�سية ( )17مل تت�ضمن
ا�ضطراب التكيف من بني احلاالت التي متت درا�ستها .ا�ستثناء واحد برز
بني تلك الدرا�سات ،حيث وجدت درا�سة «ال�شبكة العاملية لنتائج االكتئاب»
( )18انت�شاراً بن�سبة  1%ال�ضطراب التكيف يف خم�سة بلدان �أوروبية .و�إن
�سبب ًا حمتم ًال خلف ذلك كان �أن االكتئاب اخلفيف امل�صنف �ضمن النوبات
االكتئابية ،ما �أدى �إىل ت�ضخم تلك الفئة على ح�ساب ن�سبة انت�شار ا�ضطراب
التكيف .على نحو معاك�س ،وجدت درا�سة تناولت امل�سنني يف املجموعة
العامة (� )19أن انت�شار ا�ضطراب التكيف بلغ  ،2.3%وهي ن�سبة انت�شار
االكتئاب الرئي�سي.
وقد �أفادت تقارير �أخرى عن �أن ا�ضطراب التكيف �شائع يف الرعاية
الأوىل ،غري �أن درا�سات وبائيات مت�صلة يف هذه البيئة نادرة الوجود
وترتاوح معدالت التقارير ما بني  1وحتى  )21 ,20( 18%بني طالبي
اال�ست�شارة الذين يعانون م�شاكل يف ال�صحة النف�سية.
�أما يف ما خ�ص بيئات املعاجلة النف�سية ،فقد وجدت درا�سة حول
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منو الت�شخي�ص يف العيادات اخلارجية ( ،)22جتمع بني التقييم ال�رسيري
وا�ستعمال من��وذج املقابلة ال�رسيرية املنظمة للن�سخة الرابعة للدليل
االح�صائي والت�شخي�صي لال�ضطرابات النف�سية (� ،)SCID، 23أن
ا�ضطراب التكيف كان الت�شخي�ص ال�رسيري الأكرث �شيوعاً ،وقد �سجل يف
 36%من املر�ضى ،بينما مت الت�شخي�ص يف حوايل  11%من احلاالت
بوا�سطة منوذج املقابلة .ومن بني املر�ضى اخلا�ضعني للعالج النف�سي،
 9%من حاالت القبول املتتالية لوحدة قطاع عام حادة قد مت ت�شخي�صها
با�ضطراب التكيف (.)24
�إن ح�رص انت�شار ا�ضطراب التكيف بني جمموعات الأطفال واملراهقني
�أمر �صعب ب�سبب التغريات التي تطر�أ على معايري الت�شخي�ص مع الوقت
( .)25ففي املجموعات اليافعة ،على عك�س البالغني ،يحمل ا�ضطراب
التكيف معه مرا�ضة عالية ونتائج �ضعيفة ،مما ي�ؤدي يف �أكرث الأحوال
�إىل �أمرا�ض نف�سية رئي�سية ( .)26 ،25وقد وجدت درا�سة جمموعة �سكانية
�سن من � 14إىل
عامة يف بورتوريكو ( )27معدل  4.2%بني املراهقني يف ّ
 16عاماً ،يف حني و�صلت ن�سبة جمموع املرا�ضة النف�سية اىل .17.8%
كما وجد معد ًال م�شابه ًا بني الأطفال فيما بني �سن  8و� 9سنوات يف فنلندا
( .)28ومن بني املر�ضى اخلارجني ،مت ت�سجيل من � 5.9إىل ،29( 7%
 .)30ويف الطب النف�سي التوا�صلي لدى الأطفال ،مت ت�شخي�ص �أكرث من ثلث
الذين عانوا بدء داء ال�سكري ( ،)31مما جعله اال�ضطراب النف�سي الأكرث
�شيوع ًا الذي يلي الأحداث ال�ضاغطة املحددة تلك.

م�شاكل الت�صنيف احلايل ال�ضطراب التكيف

�إن الت�شخي�ص احلايل ال�ضطراب التكيف يفرت�ض �أن الأحداث ال�ضاغطة
تعمل كمطلق و�أن احلالة حم��دودة ذات��ي��اً .ل��ذا ،ف���إن ا�ضطراب التكيف
�أقرب �إىل تعريفه كا�ضطراب خفي كما اقرتح كندل ( )32فهو �أكرث من
�أغلب اال�ضطرابات الأخرى يف الطب النف�سي ،وذلك لإن �أ�سبابه وجمراه
حم�صوره يف الت�شخي�ص ،يف حني يبقى تعريف الكثري من اال�ضطرابات
النف�سية الأخرى م�ستعر�ض ًا وي�ستند �إىل الأعرا�ض وحدها .ومع ذلك ،ف�إن
الت�صنيفات احلالية ت�شكّل منوذج ًا هرمي ًا يفرت�ض تكاف�ؤ يف الطريقة التي
تف�رس ا�ضطراب التكيف والت�شخي�صات الأخرى.
وبح�سب ت�صنيفه احلايل ،ف�إن ا�ضطراب التكيف هو ت�شخي�ص دون حد
املر�ض ،ميكن ا�ستبعاده متى وجد عار�ض لت�شخي�ص خمتلف يوافق حد
املر�ض .وي�رسي اعتقاد مت�أ�صل ب�أن حالة دون حد املر�ض هي حتم ًا
�أقل حدة من كونه ا�ضطراب فعلي مثال االكتئاب الرئي�سي ،والذي يكون
ت�شخي�صه �سابق ًا لت�شخي�ص ا�ضطراب التكيف يف معظم الأحيان .ولكن ما
من دليل ي�ؤكد ذلك ،ال بل تفيد بيانات جتريبية ( )33ب�أنه حني تتم درا�سة
�إجراءات حدة العار�ض �أو الأداء االجتماعي ،فما من فارق بني ا�ضطرابات
املزاج وا�ضطرابات التكيف.
و�إذا ذهبنا �إىل �أبعد من ذلك ،ف�إن  25%من املراهقني امل�شخ�صني
با�ضطراب التكيف ي�سلكون �سلوك ًا انتحاري ًا ( ،)34يف حني ت�صل ن�سبة
البالغني الذين يعانون هذا اال�ضطراب �إىل � .)35( 60%إن ا�ضطراب
التكيف هو ت�شخي�ص يطال ثلث ال�شباب الذين يق�ضون
انتحاراً ( ،)36يف حني يبقى هذا الت�شخي�ص الأكرث �شيوع ًا يف الدول
النامية حلاالت االنتحار ( .)37تظهر هذه االرقام ،بعيدا عن كون ا�ضطراب
التكيف حالة خفيفة� ،أنه ميلك ت�أثرياً كبرياً على ال�سلوك.
من ناحية �أخرى ،ف�إن الت�صنيفات احلالية ال متيز بني التكيف و�سوء
التكيف مع ال�ضغط النف�سي� .إن الن�سخة الرابعة للدليل االح�صائي والت�شخي�صي
لال�ضطرابات النف�سية ( )DSM-IVحتاول معاجلة هذه امل�شكلة بالقول
�إن ت�شخي�ص ا�ضطراب التكيف يتم فقط حني تكون املحنة التي يختربها
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املري�ض من الأهمية ال�رسيرية ( .)38ويربز خلف ذلك عن�رصان هما وجوب
�أن تكون املحنة بن�سبة �أكرب بكثري مما هو متوقع على امل�ستوى الطبيعي و/
�أو وجود اعتالل يف الأداء االجتماعي �أو املهني .فيما يتعلق بهذا العن�رص،
فقد وجد �أحد اكرب منتقدي الدليل االح�صائي الأكرث تب�رصاً ،ج .وايكفيلد
(� ،)39أن ذلك ي�سمح بت�صينف املر�ضى يف الثلث الأول من التوزيع الطبيعي
للتفاعل املزاجي على �أنهم م�ضطربون ،و�أن ذلك ال ي�أخذ يف احل�سبان
العوامل ال�سياقية التي قد ت�سبب �إىل زيادة يف املحنة .فعلى �سبيل املثال،
قد يرى �شخ�ص ما فقدان الوظيفة �أمر ميكن التعامل معه ،فيما يرى �آخر
�أنه يجلب الفقر على �أ�رسته مما ي�ؤدي �إىل حمنة مربرة يف ظل تلك الظروف.
�إن االختالفات الثقافية يف التعبري االنفعايل تفر�ض �أي�ضا حاجة �إىل النظر
فيها .وتربز يف الطب النف�سي التوا�صلي ،حيث يتم ت�شخي�ص ا�ضطراب
التكيف ب�شكل متكرر� ،رضورة معرفة التكيف «الطبيعي» مع املر�ض يف
تلك الثقافة املحددة ،وت�سرت�شد عملية الت�شخي�ص مبدى زيادة الأعرا�ض
التي تظهر لدى الفرد .قد يرى البع�ض ب�أن فعل زيارة الطبيب يدل على
حمنة غري طبيعية ،ولكن االجتاه للح�صول على ا�ست�شارة الطبيب قد حتدده
�أي�ض ًا عوامل �أخ��رى بالإ�ضافة للمر�ض ،مبا يف ذلك املواقف الثقافية
وال�شخ�صية من الأعرا�ض .لذلك ،ف�إن طلب ا�ست�شارة الطبيب وحده ينبغي
�أال ت�ؤخذ على �أنها �إجراء بديل ملحنة مفرطة .وال�شيء نف�سه ينطبق عند
اتخاذ قرار اعتماد املعاجلة النف�سية ،حيث �أن هذه �أي�ضاً ،حتكمها عوامل
ال ترتبط دائما ب�شدة الأعرا�ض (مثالً ،رغبة «للقيام ب�أمر ما» �إثر �ضغط من
املري�ض يف مواجهة حمنة م�ستمرة).
ومبا �أن ا�ضطراب التكيف هو ت�شخي�ص يف �سياق وجود �ضاغط نف�سي،
ف�إنه من اخلطر �أن يتم ت�صنيف حمنة ما بعد حدث مماثل على �أنها ا�ضطراب
وارد ( .)40وبالتايل ،ف�إن احلكم ال�رسيري يلعب دوراً كبرياً يف ت�شخي�ص
ا�ضطراب التكيف �ضمن الفراغ يف املعيار احلايل وينبغي على الت�صنيفات
امل�ستقبلية �إيالء الثقافة وال�سياق والظروف ال�شخ�صية �أهميتها يف تبينّ
املحنة الطبيعية من املر�ضية.
�أما املعيار الثاين الذي يفرت�ض وجود اعتالل يف الأداء ،في�شكل م�ؤ�رشاً
�أكرث �صالبة على وجود ا�ضطراب ،مبا �أن هذا هو الأمر الذي يدفع بطلب
العالج .على هذا النحو ،ف�إن عدم القدرة على الأداء مهني ًا يحتمل �أن يكون
م�ؤ�رشاً هام ًا العتالل ما .ولكن ،قد تن�ش�أ حاالت ينخف�ض فيها الأداء لوجود
تفاعالت غري مر�ضية .ف�إذا كانت الظروف م�سببة ل�صدمة ب�شكل كبري،
عما كان متوقعا يف تلك
كفقدان طفل مثالً ،قد تطول فرتة اعتالل الأداء ّ
مع ا�ستجابات غري مر�ضية.
املقيم� ،إذ يجب �أن
�إن تقييم �أداء الأطفال يفر�ض مطالب خا�صة على
ّ
النمو ودرجة االعتمادية
تكون هناك مقارنة معدة مع متطلبات مرحلة
ّ
واال�ستقاللية يف العالقات الأ�سا�سية� .إن االعتالل �سابق الوجود ومواطن
ال�ضعف املوجودة ،مثل �صعوبات التعلم وا�ضطرابات النمو ،يجب �أن يتم
�أخذها �أي�ض ًا يف االعتبار عند �إجراء التقييم.
ويفر�ض دليل الت�صنيف ال��دويل للأمرا�ض وامل�شكالت املتعلقة
بال�صحة ،على عك�س الدليل االح�صائي والت�شخي�صي لال�ضطرابات النف�سية
بن�سخته الرابعة ،وجود �أعرا�ض مفرطة واعتالل يف الأداء لت�شخي�ص حالة
ا�ضطراب التكيف ،االمر الذي يح ّد من تطبيق هذه الفئة.
و�إن الطبيعة الهرمية للت�صنيف الدويل العا�رش للأمرا�ض وامل�شكالت
املتعلقة بال�صحة ICD-10والن�سخة الرابعة من الدليل االح�صائي
والت�شخي�صي لال�ضطرابات النف�سية  ،DSM-IVف�إن ا�ضطراب التكيف
ال ميكن ت�شخي�صه يف حال متت موافقة معايري حالة �أخرى قبل الو�صول
�إليه .و�إن احلالة التي عادة ما ت�شخ�ص على ح�ساب ا�ضطراب التكيف هي
ا�ضطراب االكتئاب الرئي�سي/النوبات االكتئابية .ويظهر ذلك من خالل

الدرا�سات التي تقارن بني املقاربتني ال�رسيرية والبحثية .فمثالً ،يف
درا�سة حول �أفراد يعانون الأذية النف�سية ،تبلغ ن�سبة الت�شخي�ص ال�رسيري
ال�ضطراب التكيف  31.8%بينما ت�صل ن�سبة ت�شخي�ص االكتئاب الرئي�سي
�إىل  19.5%من احل��االت ،غري �أنه وباعتماد قيا�سات منوذج املقابلة
املنظمة تغريت هذه الن�سب �إىل  7.8%و ،36.4%بالرتتيب (.)14
ول��ك��ن ،ثمة نقطة ان��ط�لاق ب�ين احلالتني عند االخ��ذ ف��ى االعتبار
للمتغريات االخرى� .إن ال�سلوك االنتحاري يطر�أ يف وقت �أبكر يف ا�ضطراب
التكيف مقارنة مع االكتئاب الرئي�سي ( )41وتكون الفرتة الزمنية بني
التعبري عن الرغبة يف االنتحار وحتى �إمتام الفعل �أق�رص (� .)42إن الربوفيل
االجتماعي الدميغرايف ومتغريات املخاطر يف فرتة الطفولة تختلف بني
املجموعتني ( .)41فبني املراهقني الذين يق�ضون انتحاراً ،تربز �إ�شارات
�أقل بكثري مل�شاكل انفعالية �أو �سلوكية �سابقة ( .)42وبالإ�ضافة ،ف�إن
معدالت �إعادة الإدخال للأ�شخا�ص الذين يعانون ا�ضطراب التكيف هي �أقل
بكثري من تلك اخلا�صة بامل�صابني با�ضطراب االكتئاب الرئي�سي �أو القلق
املعمم �أو االكتئاب الع�صابي املزمن ( ،)43كما �أن فرتة دخول امل�ست�شفى
�أق�رص (� .)6إن ذلك ي�ؤكد احلاجة �إىل حتديد وا�ضح ملفهوم ا�ضطراب التكيف
يف ت�صنيفات الحقة.
ويظهر تداخل �أبعد لكن يف م�ستوى �أقل مع ا�ضطراب الكرب ما بعد
ال�صدمة . PTSDوال تتعلق باندماج �أعرا�ض اال�ضطرابات بل بالأحداث
ال�ضاغطة ذاتها .وقد �شهدت هذة امل�سببات تو�سع ًا لت�شمل �أخرى وقد مت
حتديدها كم�صادر مطلقة ال�ضطراب الكرب ما بعد ال�صدمة ،PTSD
من تلك التي تهدد احلياة ،كما مت و�صفه يف الأ�صل� ،أم��ام �أح��داث �أقل
�صدمة ،كامل�شاكل املادية �أو م�شاهدة �صور ت�شعر بال�ضيق ،وهي ظاهرة
تعرف بـ «املعيار املت�سلل» ( .)44ومتى يتم حتديد حدث مماثل ،عادة
ما يتم ت�شخي�ص ا�ضطراب الكرب ما بعد ال�صدمة  PTSDيف املمار�سة
ال�رسيرية بطريقة انعكا�سية ( ،)45بالرغم من �أن ا�ضطراب التكيف قد يكون
الت�شخي�ص الأكرث مالئمة.
ب�شكل عام ،يت�ضح من خالل البيانات املتاحة �أن ا�ضطراب التكيف حاد
مبا فيه الكفاية وله خ�صائ�ص تختلف عن غريه من اال�ضطرابات ،ال �سيما
ا�ضطراب االكتئاب الرئي�سي ،لتربير رفعه من و�ضع ما دون ت�شخي�صي �إىل
ا�ضطراب نف�سي فعلي وم�ستقل .وقد مت بالفعل حتديد معايري مالئمة لتنقيح
الطبعة الرابعة من دليل ).DSM-IV (46

املقابالت املنظمة و�أدوات امل�سح وا�ضطراب التكيف

ال يت�ضمن جدول املقابلة ال�رسيرية (� )CIS، 47أو املقابالت ال�شخ�صية
باالعتماد على ا�ستمارة منظمة ال�صحة العاملية ( )CIDI، 48ذكراً
ال�ضطراب التكيف على الإطالق .يف حني تت�ضمن جداول التقييم ال�رسيري
يف علم النف�س الع�صبي ( )SCAN، 49ا�ضطراب التكيف ،ولكن لي�س قبل
نهاية املقابلة ،يف الق�سم  ،13الذي يعالج «اال�ستدالالت وال�صفات” .وي�أتي
ذلك بعد االنتهاء من جميع املعايري لال�ضطرابات �أخرى ،وما من �أ�سئلة
حمددة تتعلق با�ضطراب التكيف مل�ساعدة جمري املقابلة ،بل يتوقف عليه
االعتماد على احلكم ال�رسيري.
�إن منوذج املقابلة ال�رسيرية املنظمة للدليل االح�صائي والت�شخي�صي
لال�ضطرابات النف�سية ( ،)SCID) (23يت�ضمن ق�سم ًا يعالج ا�ضطراب
التكيف ،ولكن �إر�شادات جمري املقابالت حتدد عدم �إجراء هذا الت�شخي�ص
�إذا مت ا�ستيفاء معايري �أي من اال�ضطراب النف�سية الأخ��رى ،مع الت�أثري
الفعلي للمجلة �إىل و�ضع ما دون ت�شخي�صي .ويف �ضوء حد مر�ض منخف�ض
جدا لت�شخي�ص ا�ضطراب االكتئاب الرئي�سي ،حتى يف درا�سات املقابلة
ال�رسيرية املنظمة التي تزعم �أنها ت�شمل ا�ضطراب التكيف ،ف�إن ت�شخي�ص

االكتئاب احلاد يف كثري من الأحيان ي�سبق ت�شخي�ص ا�ضطراب التكيف،
ب�رصف النظر عن ال�سياق الذي ن�ش�أت فيه الأعرا�ض.
هذا وت�شمل طريقة امل�سح الدولية املخت�رصة ( )MINI، 50ق�سم ًا عن
ا�ضطراب التكيف ،غري �أن اال�ضطراب ،كما يف منوذج املقابلة ال�رسيرية،
ي�سبقه الت�شخي�ص با�ضطرابات �أخرى عند ا�ستيفائها املعايري املوافقة.
ويف حني �ساهمت املقابالت املنظمة فى ت�سهيل البحوث الوبائية يف
جمال الطب النف�سي ،ف�إن احتمال �أن تكون عدمية املرونة ب�شكل مفرط ،ال
�سيما و�أنها �صممت ليتم ا�ستخدامها من قبل مقابلني من غري الأخ�صائيني
يف املجال ،ال ميكن التغا�ضي عنه .ال بل �إن ذلك �أمر ذات �أهمية كربى عند
الت�شخي�ص كما يف حال ا�ضطراب التكيف ،الذي يعتمد ب�شكل كبري على
احلكم ال�رسيري ،وال�سياقية واملدة الزمنية التقريبية لظهور اال�ضطراب بدال
من ح�رص الت�شخي�ص فى الأعرا�ض .ونتيجة للم�شاكل مع املجموعة احلالية
للأدوات الت�شخي�صية املنظمة ،جرت حماوالت لتحديد الأدوات امل�سحية
الأن�سب يف ت�شخي�ص ا�ضطراب التكيف.
و�إن التداخل مع ا�ضطراب االكتئاب الرئي�سي ،يتيح املجال �أمام احتمال
�أن تقوم اداوات ت�شخي�صية لالكتئاب بتحديد امل�صابني با�ضطراب التكيف.
وقد مت ا�ستخدام عدد من املقايي�س لهذا الهدف ،منها مقيا�س زوجن الذاتي
لالكتئاب ( ،)51املعتمد يف م�سح ا�ضطراب االكتئاب واالكتئاب الرئي�سي
مع ًا ( ،)52ولكن عند مقارنته مع منوذج املقابلة ال�رسيرية املنظمة للدليل
االح�صائي والت�شخي�صي لال�ضطرابات النف�سية ( )SCIDتظهر ح�سا�سية
ونوعية ت�شخي�صية غري كافية ( .)53وقد �أظهرت درا�سة تع ّد ت�شخي�صه
تقليديه ت�شمل مبد�أ ا�ضطراب التكيف ب�شكل �أكرث دقة من غريه� ،صلة غري
متينة مع مقيا�س زوجن ( .)54للعاملني يف جمال الرعاية ال�صحية كونهم
يعانون “اكتئاب ًا تفاعلياً”.
مل تفلح اجلهود الرامية �إىل تطوير �أداة م�سح تعتمد على �إجراء تكيفى
( ،)55يف هذا الإطار ف�إن مقيا�س امل�ست�شفى للقلق واالكتئاب (HADS،
 )56قد مت ا�ستخدامه لأهداف م�سحية لدى مر�ضى ال�رسطان� ،إال �أنه ال
مييز بني ا�ضطراب االكتئاب الرئي�سي وا�ضطراب التكيف ( .)57وقد برزت
ّ
م�شاكل �شبيهة عند اختبار مقابلة ال�س�ؤال الواحد ومقيا�س �أثر ال�صدمة
( )58لتحديد قدرتهما على ت�شخي�ص ا�ضطراب التكيف.
يف هذا املجال ،قد ت���ؤدي قائمة الأع��را���ض االكتئابية ( )59دوراً
يف التمييز بني ا�ضطراب التكيف من ا�ضطراب االكتئاب الرئي�سي وقد
مت ا�ستخدامها يف درا�سة واحدة حول ا�ضطراب غري متعلق بالبيئة متيز
ب�أعرا�ض �سوداوية ونوعية خمتلفة من تغيريات امل��زاج مقارنة مع
اال�ضطراب الذي تطلقه عوامل البيئة املحيطة ( .)59من الوا�ضح �أن الأمر
بحاجة �إىل املزيد من البحث.

ت�شخي�ص ا�ضطراب التكيف يف عيادة �رسيرية
احلدث ال�ضاغط

ال ميكن ت�شخي�ص ا�ضطراب التكيف يف ظل غياب ح��دث �ضاغط.
يجب �أن يكون احلدث خارجي ًا ويقع �ضمن فرتة زمنية ق�صرية بعد ظهور
الأعرا�ض .وكلما طالت الفرتة الزمنية بني احلدث وظهور الأعرا�ض ،ق ّل
احتمال الت�شخي�ص با�ضطراب التكيف .لهذا ال�سبب ،حتدد فرتة ثالثة �أ�شهر
بني احلدث وبدء الأعرا�ض يف الدليل االح�صائي والت�شخي�صي لال�ضطرابات
النف�سية بن�سخته الرابعة ( ،)DSM-IVو�شهر واحد يف الت�صنيف الدويل
للأمرا�ض وامل�شكالت املتعلقة بال�صحة ( .)ICD-10ويجب توخي
احلذر حني تكون هذه الفرتة الزمنية �أطول ل�سببني ،الأول هو �أن امل�صابني
باكتئاب عادة ما يعيلون �أهمية لأحداث حمددة ،تكون بحد ذاتها ال حتمل
املجلة العاملية للطب النفسي
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�أي معنى فعلي يف �آنها ،يف «جهد لإعطائها معنى»؛ والثاين ،ا�ستعادة
االنحياز قد ي�ؤدي �إىل تاريخ ال ميكن االعتماد عليه للحدث� .إن فرتة الثالثة
�أ�شهر الق�صوى قد تبدو طويلة ب�شكل كبري ومن ال�صعب التحقق من البيانات
التجريبية التي ت�ستند عليها.
�أما بالن�سبة لنوع احلدث ،فثمة القليل مما ميكن للطبيب ال�رسيري
اال�ستعانة به للتتميز بني ا�ضطراب التكيف واالكتئاب الرئي�سي .ويف حني
�أن  100%من الذي يتم ت�شخي�صهم با�ضطراب التكيف قد �شهدوا �أحداث
م�ؤخراً يف حياتهم ،ف�إن  83%من الذين يعانون من ا�ضطراب االكتئاب
الرئي�سي ي�شريون �إىل �أح��داث م�شابهة ،تتعلق ب�شكل �أ�سا�سي بامل�شاكل
الزوجية ،وبن�سبة �أقل ب�ضغوطات مهنية �أو عائلية يف جمموعة ا�ضطراب
التكيف ( .)60ويف حني تكت�سي هذه االختالفات داللة �إح�صائية �ضعيفة،
من غري املرجح �أن تكون ذات �أهمية �رسيري ًا يف مري�ض واحد ،لأنها لي�ست
ح�رصية �ش�أنها �ش�أن م�سببات االكتئاب الرئي�سي �أو ا�ضطراب التكيف.
وميكن �أن تختلف الأحداث التي وقعت يف ح ّدتها من تلك التي تعترب عادة
خفيفة ،مثل خالف مع �صديق� ،إىل تلك التي هي �أكرث خطورة .وهنا يدخل
عامل من قابلية الت�أثر الفردي.

قابلية الت�أثر الفردي

يذكر الت�صنيف ال��دويل للأمرا�ض وامل�شكالت املتعلقة بال�صحة
( )ICD-10يف مقدمته حول ا�ضطراب التكيف «�إن قابلية الت�أثر الفردي
وخطورته يلعبان دوراً �أكرب مما تلعبه يف ا�ضطرابات �أخرى» مثل ا�ضطراب
كرب ما بعد ال�صدمة �أو تفاعل الكرب احلاد .بالرغم من ذلك ،ف�إن الأدلة التي
مت اال�ستناد عليها غري وا�ضحة .من جهة �أخرى ،ال يورد الدليل االح�صائي
والت�شخي�صي لال�ضطرابات النف�سية بن�سخته الرابعة (� )DSM-IVأي ذكر
يف هذا املجال .و�إن احتمال �أن يجدي منوذج � ْأهبة الكرب نفع ًا �أمر ي�ستحق
النظر فيه ،و�إن ال�شخ�صية بذاتها قد تكون العامل ،وهو �أمر يقبل اجلدل،
الأو�ضح يف اال�ستعداد امل�سبق لدى ال�شخ�ص .لقد قامت درا�سات قليلة
للبت بادعاءات البع�ض
مبقارنة ا�ضطراب التكيف مع ا�ضطرابات �أخرى ّ
ملا تلعبه ال�شخ�صية من دور ،لذا فمن امل�ستح�سن توخي احلذر �ضمن احلالة
املح�صلة .ويف هذا الإطار ،ميكن ت�صنيف الدرا�سات
الراهنة من املعرفة
ّ
�ضمن جمموعتني وا�سعتني :تلك املت�صلة مبا�رشة با�ضطراب التكيف وتلك
التي تدر�س ت�شخي�ص ا�ضطرابات �شبيهة به.
�إن انت�شار ا�ضطراب ال�شخ�صية بني مر�ضى ا�ضطراب التكيف مقارنة
مع الذين يعانون ا�ضطرابات اكتئابية �أخ��رى يبدو غري خمتلف (،)20
بالرغم من �أن الدرا�سات غري معمقة وقليلة .ومن بني الأبعاد ال�شخ�صية
عينة من الع�سكريني
يبدو ال ْع�صاب عام ًال يعد م�سبق ًا ال�ضطراب التكيف يف ّ
( .)61كما خ�ضع الأ�سلوب التعلقي للدرا�سة ،ومت حتديد احلماية املفرطة
لدى الأم عامل اختطار ال�ضطراب التكيف الالحق ( ،)63 ,62يف حني مت
ربط الإ�ساءة الأبوية بحالة حادة من هذا اال�ضطراب (.)63
وتظهر الدرا�سات التي تعتمد م�صطلحات ت�شري �ضمن ًا �إىل ا�ضطراب
التكيف ،كاكتئاب «تفاعلي» و»غري داخلي املن�ش�أ» و»ظريف» �أنها �أي�ض ًا
ذات �أهمية ،بالرغم من االعرتا�ض ب�أن هذه احلاالت قد ال تكون �شبيهة
با�ضطراب التكيف نتيجة االختالفات يف تعريف الت�صنفيات ال�سابقة .وقد
وجدت �إحدى هذه الدرا�سات (� ،)64أن العالقة الأكرث ترابط ًا كانت بني منط
ال ْع�صاب ال�سابق للمر�ض والأعرا�ض غري داخلية املن�ش�أ من جهة ،وا�ضطراب
«االعتمادية الفمية» من جهة �أخرى .وقد مت اعتماد نتائج الدرا�سة يف ما
خ�ص ال ْع�صاب ومنط من اال�ضطرابات غري داخلية املن�ش�أ من قبل �آخرين
ّ
( )65وذلك يف درا�سات على �أفراد و�أقربائهم (.)66
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الأعرا�ض

�إن غياب املعايري الأعرا�ضية الوا�ضحة لتحديد ا�ضطراب التكيف يف
�أي من دليل (� )DSM-IVأو ( )ICD-10تعني �أن �أهمية كربى ترتكز
على احلكم ال�رسيري �أكرث من املقارنة مع �أي من احلاالت الأخرى حالياً.
و�إن الأعرا�ض التي ت�شري �إىل مزاج منخف�ض �أو حزن �أو انزعاج �أو قلق �أو
�أرق �أو �ضعف يف الرتكيز تبد�أ بالظهور بعد حدث �أخري م�سبب ل�ضغوط
نف�سية ،تعترب �إ�شارات حمتملة للت�شخي�ص با�ضطراب التكيف ،بالرغم
من �أنه يجب االنتباه �إىل �أن االكتئاب الرئي�سي قد يربز على �شكل تلك
الأعرا�ض� .إن ا�ضطرابات املزاج تربز �أكرث حني يكون ال�شخ�ص ملتزم ًا بكل
�إدراكه يف احلدث� ،أي حني يتكلم عنه مثالً ،يف حني �أنه ،يف حاالت �أخرى،
يكون مزاجه طبيعي ًا وتفاعلياً� .إن �إزالة ال�شخ�ص من الو�ضع املثري لل�ضغط
عام للأعرا�ض .ويف حالة الذين يعانون ا�ضطراب
النف�سي مرتبط بتح�سن ّ
تكيف نتيجة مر�ض خطري ،ف�إن التغيريات يف املزاج مرتبطة بتغيريات يف
املر�ض ذاته.
وكلما كانت الأعرا�ض النموذجية �أكرث «�سوداوية» – مثال تغيري
يومي ،ا�ستيقاظ يف ال�صباح الباكر ،فقدان تفاعلية املزاج – كلما كان
ت�شخي�ص ا�ضطراب التكيف �أقل �أرجحية .و�إن تاريخ ًا عائلي ًا باالكتئاب قد
يوحي �أي�ض ًا بوجود نوبة اكتئابية.
ومبا �أن م�ستوى حد املر�ض لأعرا�ض ت�شخي�ص االكتئاب الرئي�سي
منخف�صة ،فمن ال�سهل ت�شخي�ص احلالة بنوبة اكتئابية بد ًال من ا�ضطراب
التكيف .ويف وقت ت�شري �إر���ش��ادات املعهد الوطني لالمتياز ال�رسيري
 NICEحول االكتئاب ،فهي تو�صي بفرتة «انتظار حذرة» ( ،)67لإف�ساح
املجال حلل ممكن �أكرث عفوية ،ف�إن ال�ضغط الذي يطرحه املري�ض وعائلته،
�أو رغبة الطبيب الذاتية «بفعل �أمر ما» ،قد يتم ت�شخي�ص املري�ض باكتئاب
رئي�سي (�أو قلق عام) وو�صف م�ضادات لالكتئاب.
وتطر�أ التغيريات �أي�ض ًا حني تتكرر الأح��داث ال�ضاغطة ،وبالتايل
الأعرا�ض ،ومي�سي من ال�صعب �إيجاد حل لها .قد يتم و�صف م�ضادات
االكتئاب على �أ�سا�س عملى ،مبا �أنه ما من طريقة لإر�ساء وحتديد ما �إذا
كانت الأعرا�ض قد تعاود املري�ض ب�شكل عفوي� ،أو كانت م�ستقلة عن احلدث
ال�ضاغط الأ�سا�سي وتنطوي حتت اال�ضطراب الرئي�سي� .إن غياب اال�ستجابة
مل�ضادات االكتئاب ال بد �أن ي�شري �إىل احتمال وقوع ا�ضطراب التكيف ،فيتم
تقدمي عالج نف�سي بد ًال من و�صف �أدوية عالجية متعددة.
�أما االعتبار الآخر فهو �أن ما يبدو م�سبب ًا فرداويا ل�ضاغط نف�سي (على
نحو ،ت�شخي�ص مر�ض ج�سمي خطري) قد يرتبط ب�أعرا�ض م�ستمرة �إذ �أن
�أوجه متعددة للت�شخي�ص ترخي بوزرها على املري�ض (مثال بدء عالجات
م�ؤمله �أو ف�شل عالج ما� ،إىل �آخره)� .إن الف�شل يف تقدير ما ت�سببه الأحداث
ال�ضاغطة املتتالية من �إطالة للأعرا�ض ،قد ي�ؤدي �إىل ت�شخي�ص خاطئ
باالكتئاب الرئي�سي .و�إن الدور التي تلعبه نتائج احلدث ال�ضاغط الرئي�سي
يف �إطالة الأعرا�ض مذكور يف تعريف دليل ( )DSM-IVال�ضطراب
التكيف.
ا�ستناداً �إىل الأعرا�ض الغالبة ،يعر�ض دليل ( )DSM-IVو(ICD-
� )10أمناط فرعية متعددة من ا�ضطراب التكيف (اجلدول رقم .)1
وت�شرتك هذه الإمناط الفرعية بخ�صائ�ص متعددة كما ت�صنف �ضمن
جمموعتني ،لكن عدا عن الأهمية التي �أوليت لها �ضمن ا�ضطراب التكيف
واملزاج االكتئابي ،ف�إنها مل تلق اهتمام ًا �آخر .ويعد النمط االكتئابي النمط
الأكرث �شيوع ًا بني البالغني ،يف حني يتم ت�شخي�ص الإمناط التي يغلب عليها
ا�ضطراب ال�سلوك والوجدان ب�شكل �أو�سع بني الأطفال واملراهقني.

الت�شخي�ص التفريقي

يرتكز التفريق بني ا�ضطراب التكيف وا�ستجابة عادية للتوتر على ح ّدة
الأعرا�ض ومدتها؛ �أي �أثرها على الأداء مع الأخذ يف االعتبار بطبيعة احلدث
ال�ضاغط؛ والإط��ار ال�شخ�صي والعالقات مع الآخرين؛ والقيود الثقافية
املتعلقة با�ستجابات مماثلة.
و�إن ا�ضطراب الكرب ما بعد ال�صدمة  PTSDيتطلب وجود م�سبب يكون
بحجم ال�صدمة ،ب�شكل عام عند اجلميع ،وتكون جمموعة الأعرا�ض حمددة،
بالرغم من �أن هذين ال�رشطني قد مت انتقادهما م�ؤخراً ( .)40بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن التعر�ض لأحداث ر�ضحية ال ت�ؤدي باجلميع �إىل ا�ضطراب كرب ما
بعد ال�صدمة ،و�إن احتمال �أن تلي ذلك ا�ضطرابات �أخرى� ،أمر يجدر التمعن
به .وعند الأ�شخا�ص الذين مياثلون معايري ت�شخي�ص ا�ضطراب الكرب ما
بعد ال�صدمة  ،PTSDويعانون �أعرا�ض بارزة و�/أو اعتال ًال يف الأداء،
فيجب طرح احتمال ا�ضطراب التكيف كبديل عند الت�شخي�ص.
�إن ما قد يبدو على �أنه ا�ضطراب تكيف ،ب�سبب م�ستوى ما حتت املر�ض
للأعرا�ض �أو غياب االعتالل يف الأداء ،قد يكون تطوراً وفق املحور الأول
يظهر فقط على �شكل متالزمة ،ميكن التعرف عليها فقط بعد فرتة من
االنتظار املرتقب .لذلك ،ف�إن مراجعة م�ؤ�رش الت�شخي�ص اخلا�ص با�ضطراب
التكيف قد يكون �رضوري ًا يف بع�ض الأحيان ،ال �سيما مع ا�ستمرار الأعرا�ض
بعد زوال الأحداث ال�ضاغطة.

املرا�ضة امل�شرتكة

قليلة هي الدرا�سات التي تناولت ا�ضطرابات ذات مرا�ضة م�شرتكة مع
ا�ضطراب التكيف ،وهي ممار�سة تعيقها حقيقة �أن معايري اال�ضطراب هذا،
متنع مرا�ضة م�شرتكة وفق ًا للمحور الأول .مع ذلك ،فقد وجدت درا�سة �أخرية
(� )19أن تقريب ًا ن�صف املر�ضى ظهرت عليهم مرا�ضة م�شرتكة مع االكتئاب
الرئي�سي �أو ا�ضطراب الكرب ما بعد ال�صدمة  .PTSDواملفاجئ يف الأمر
�أن احلزن املت�ضاعف وا�ضطراب التكيف مل يظهران مرا�ضة م�شرتكة تذكر.
ورمبا يجدر ذكر العالقة بني �سوء ا�ستعمال املواد وا�ضطراب التكيف
مبا �أنها قد تف�رس �شبه غياب اال�ستقرار يف ا�ضطراب التكيف .ففي البدء ،قد
يتم ا�ستعمال املواد للراحة من �أعرا�ض كالقلق واالكتئاب ،التي ت�شيع يف
ا�ضطراب التكيف .لكن بع�ض املواد ،كالكحول ،هي بذاتها تثري االكتئاب،
وقد تظهر مع تغيريات يف املزاج ما ي�ؤدي �إىل �سوء الت�شخي�ص .وقد يف�رس
ذلك ما ورد يف �إحدى الدرا�سات ( )6حول عدد من املر�ضى الذين �شخ�صوا
لدى دخولهم امل�ست�شفى با�ضطراب التكيف و�أعيد ت�صنيفهم عند املغادرة
حتت الفئة الأولية من �سوء ا�ستعمال املواد.
�إدارة ا�ضطراب التكيف
�إن قاعدة الأدل��ة التي تدعم عالج ا�ضطراب التكيف حم��دودة ،ذلك ان
اجلدول رقم  1الإمناط الفرعية ال�ضطراب التكيف يف دليل  DSM-IVوICD-10
DSM-IV
مع املزاج االكتئابي ()309.0
مع القلق ()309.24
مع االكتئاب والقلق ()309.28
مع ا�ضطراب ال�سلوك ()309.3
مع اال�ضطراب االنفعايل وال�سلوكي ()309.4
غري حمدد ()309.9

الدرا�سات املرتبطة نادرة .كما يربز �سبب �آخر وهو �أن هذه احلاالت ذاتية
الرتدد ،فقد تف�شل جتارب التدخالت يف حتديد املنافع ب�سبب انحاللها الذاتي.
ب�شكل عام ،ينظر �إىل العالجات النف�سية الق�صرية على �أنها الأكرث
مالئمة ،با�ستثناء احلاالت التي ت�ستمر فيها الأح��داث ال�ضاغطة ،حيث
تربز �رضورة اعتماد الإجراءات الداعمة املديدة .ويف �إطار معاك�س ،يجدر
االنتباه مع الأطفال واملراهقني امل�شخ�صني با�ضطراب التكيف ،ال �سيما
و�أن الدليل قائم ( )26ب�أن �أغلبية املراهقني ينتهون با�ضطراب نف�سي
رئي�سي.
قد تكون الإجراءات العملية مفيدة يف م�ساعدة ال�شخ�ص على �إدارة و�ضع
مكرب .فقد يقرر �شخ�ص يتعر�ض للم�ضايقات يف مكان العمل ا�ستثارة
نظام �إ�صالح داخلي �أو ي�سعى للح�صول على الدعم من نقابة العمال .ويلج�أ
�شخ�ص يف عالقة م�سيئة ال�ست�صدار �أمر ا�ستبعاد� .أو ي�ستفيد �شخ�ص �ضعيف
يحمل وزر كبري من العمل من ن�صيحة �إر�شادية ب�سيطة .وميكن من خالل
ّ
ن�صائح �أفراد العائلة� ،أو م�ساعدة جمعيات داعمة ،كاخلدمات االجتماعية
�أو جماعات امل�ساعدة الذاتية ،تخفيف وط�أة ال�ضيق الذي ي�شعر به الفرد.
وت�شمل العالجات النف�سية التي تتم على نطاق فردي �أو جماعي ،عدة
مقاربات منها مقاربة الدعم ،واملقاربة التوعوية والنف�سية واملقاربة
املعرفية والنف�سية الديناميكية .وقد تخف�ض تقنيات اال�سرتخاء �أعرا�ض
القلق ،كما ميكن ،من خالل ت�سهيل الكالم عن املخاوف واالنفعاالت،
وا�ستك�شاف معنى الأحداث ال�ضاغطة لل�شخ�ص ،امل�ساهمة يف التخفيف
واحلد من الأعرا�ض .وميكن للم�ساعدة يف �إيجاد ا�ستجابات بديلة ال ت�شمل
تدمري النف�س مع الأ�شخا�ص الذين يتعمدون الأذية النف�سية �أن تكون مفيدة،
وحتى تاريخه ف�إن العالج ال�سلوكي اجلديل  DBTقد برهن عن �أف�ضل
قاعدة بيانات داعمة ( .)68وتبني �أن عالج تعزيز االنا له منافع خالل
الفرتات االنتقالية لدى املر�ضى الأك�بر �سن ًا ( .)69كما يظهر «العالج
ب��امل��ر�آة» ،هو عالج نف�سي ج�سدي معريف وع�صبي لغوي ،ليربهن عن
فاعلية مع مر�ضى ا�ضطراب التكيف التايل حلادث احت�شاء ع�ضلة القلب
( .)70وبرهنت املعاجلة املعرفية عن منفعة لدى مر�ضى ا�ضطراب التكيف
الذين عانوا من كرب متعلق باملهنة ( )71وبني املنت�سبني �إىل اجلي�ش
الذين يعانون ا�ضطراب التكيف ( .)72يف درا�سة عن مر�ضى ال�رسطان يف
مرحلته النهائية ( ،)73ظهرت حت�سنات م�شابهة لدى امل�صابني با�ضطراب
االكتئاب و�أمرا�ض نف�سية �أخرى.
�إن بع�ض هذه التدخالت قد مت اختباره يف جمموعات خا�صة من
املر�ضى ،كمر�ضى ال�رسطان والقلب والأيدز  .HIVويف حني �سجل حت�سن
يف التكيف� ،إال �أنه من غري الوا�ضح ما �إذا كان الأف��راد ،الذين ي�شارك
بع�ضهم يف درا�سات جتريبية مفتوحة (مثال ،)74 ،يعانون ا�ضطراب
التكيف ،فكانت نتيجة االجراءات املتخذة يف البع�ض الآخر (مثال)75 ،
البقاء ونوعية احلياة بدال من �أعرا�ض حمددة.
ICD-10
مع تفاعل اكتئابي ق�صري ()F43.20
مع تفاعل اكتئابي مديد ()F43.21
مع اال�ضطراب القلقي واالكتئابي املختلط ()F43.22
مع غلبة اال�ضطراب النفعاالت �أخرى ()F43.23
مع غلبة ا�ضطراب �سلوكي ()F43.24
مع ا�ضطراب انفعاىل و�سلوكي خمتلط ()F43.25
مع �أعرا�ض �أخرى حمددة �أ�سا�سية ()F43.26
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ترتكز الإدارة الدوائية الأ�سا�سية ال�ضطراب التكيف على عالج
�أعرا�ض الأرق والقلق ونوبات اخلوف ،بينما يتم ا�ستخدام بِنزوديازيبني
للإراحة من هذه الأعرا�ض كعالج �شائع ( .)76ويف حني يدافع البع�ض
عن فائدة م�ضادات االكتئاب ( ،)77ال �سيما يف حاالت غياب املنفعة من
العالج النف�سي ،يبقى الربهان الداعم ال�ستخدامها حمدوداً .هذا وقد ت�ؤدي
امل�ضادات ذات اخل�صائ�ص املخدرة التي ت�ستهدف النوم والأرق دوراً يف
حاالت ين�صح بعدم تعاطي البِنزوديازيبني ( ،)78كما مع املر�ضى ذات
التاريخ االعتمادي على املواد.
�إن التجارب التي تتناول العالج الدوائي ال�ضطراب التكيف عددها
قليل ،وت�ستند على �أفراد يعانون قلق ًا منطي ًا ( .)85-79وقد وجدت درا�سة
( )79تقارن عالج ًا بالبِنزوديازيبني بعالج من غري البِنزوديازيبني �أن
العالجني كان لهما الأثر ذاته يف �إزالة القلق ،بالرغم من �أن عدداً �أكرب
ا�ستجاب للعالج من دون البِنزوديازيبني .وقد قامت جتربتان ع�شوائيتان
م�ضبوطتان بالغفل(العالج الوهمى) باختبار فائدة العالجات الع�شبية التي
ت�شمل م�ستخرجات فلفل الكافا ( )80والناردين �إىل جانب م�ستخرجات
�أخرى ( ،)81وقد برهنت عن �أثر �إيجابي على الأعرا�ض .وقد وجدت درا�سة
�أن التيانبتني والربازوالم و ماين�رسين عقاقري لها فاعلية مت�ساوية (،)82
بينما وجدت درا�سة جتريبية ملر�ضى ال�رسطان الذين يعانون القلق ومزاج ًا
اكتئابياً� ،أن عقار ترازودون يتفوق بنتائجة على عقار بِنزوديازيبني (.)83
وتناولت درا�سة �أخرى يف العناية الأولية ( )84ا�ستجابة مر�ضى االكتئاب
الرئي�سي وا�ضطراب التكيف مل�ضادات االكتئاب ،من خالل التغريات التي
�سجلت يف �إعاقة الأداء بناء على معلومات عن احلالة .وب�شكل عام ،وجدت
الدرا�سة �أن جمموعة ا�ضطراب التكيف كانت �أكرث قابلية لال�ستجابة مبرتني
مل�ضادات االكتئاب .ولكن ،ومبا �أنها كانت درا�سة حلالة ا�ستعادية ف�إن
ما تو�صلت �إليه من نتائج يبقى مدار �شك .كما وقامت �إحدى الدرا�سات
مبقارنة التدخالت الدوائية وتلك النف�سية لدى مر�ضى ا�ضطراب التكيف
موزعني ع�شوائي ًا �ضمن جمموعة العالج النف�سي الداعم �أو جمموعة
م�ضادات االكتئاب �أو البِنزوديازيبني �أو الغفل (العالج الوهمى) ،ووجدت
�أن اجلميع �أظهر حت�سن ًا ملحوظ ًا ( .)85ب�شكل عام ،ف�إن هذه الدرا�سات تويل
دعم ًا متوا�ضع ًا لأولوية م�ضادات االكتئاب �أو �أي عالج حمدد �آخر ،وب�شكل
يقبل اجلدل ،يف �إدارة ا�ضطراب التكيف ،لكن ومن الوا�ضح �أن مزيداً من
الدرا�سات مطلوب يف هذا الإطار.

اخلال�صات

�إن ا�ضطرابات التكيف هي ا�ضطرابت نف�سية �شائعة ال �سيما يف
علم النف�س اال�ست�شاري التوا�صلي .ويبدو انت�شارها ذات ن�سبة �أعلى عند
الأطفال واملراهقني الذين يرتبطون مب�ستوى ملحوظ من املرا�ضة يف حني
تكون النتائج �أ�ضعف عند هذه الفئة مقارنة مع البالغني .وي�شيع ال�سلوك
االنتحاري بني املراهقني كما البالغني الذين يعانون هذه اال�ضطرابات،
ويتم ت�شخي�ص ا�ضطراب التكيف لدى ثلث ال�شباب الذين يق�ضون انتحاراً.
ثمة م�شاكل �أ�سا�سية مع معايري الت�شخي�ص املو�ضوعة لتحديد ا�ضطراب
التكيف يف كل من ( )ICD-10و( .)DSM-IVوالأكرث بروزاً بينها هو
الو�ضع دون ما دون ت�شخي�صي .وقد �أدى ذلك �إىل اعتماد �أبحاث قليلة يف
هذا املجال .بالإ�ضافة �إىل �أن الت�صنيفات احلالية ال توفر توجيهات على
التمييز بني هذه اال�ضطرابات وتفاعالت التكيف عند ال�شعور بالكرب،
وت�شجيع الت�شخي�ص ال�ضطراب االكتئاب الرئي�سي عند الأ�شخا�ص الذين
ميلكون تفاعالت حمدودة ذاتي ًا عند الأحداث ال�ضاغطة.
ال تزال عالجات ال�ضطراب التكيف قيد البحث بالرغم من �أن مداخالت
املعاجلة النف�سية الق�صرية تبدو اخليار املف�ضل.
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منتدى :الفيزيولوجيا املرضية للفصام :هل لدينا أى دليل ملموس يهم االطباء السريريني (االكلينيكيني)؟

هل من دليل ملموس ذات فائدة سريرية (إكلينيكية) في الفيزيولوجيا املرضية للفصام؟
Stephen M. Lawrie, Bayanne Olabi, Jeremy Hall , Andrew M. McIntosh
Division of Psychiatry, School of Molecular and Clinical Medicine, Royal Edinburgh Hospital, Morningside,
Edinburgh EH10 5HF, UK

يتم الت�شخي�ص با�ضطراب الف�صام ،كما يف معظم ممار�سات الطب النف�سي من خالل ا�ستنباط �أعرا�ض بالإ�شارة �إىل معايري �شخ�صية و�إن كانت مفعلة.
ف�إن هذا الت�شخي�ص يوفر بذلك بع�ض الأ�س�س املنطقية لإدارة احلالة� .إن الت�شخي�ص املو�ضوعي واالختبارات العالجية مرغوبة �أكرث� ،رشيطة �أن يتم
قيا�سها وتف�سريها ب�شكل موثوق .لقد حتقق تقدم �أكيد يف فهمنا للف�صام خالل العقود الأخرية ،ولكن القليل من االهتمام �أويل لكيفية الإ�ستفادة من
املعلومات يف املمار�سة ال�رسيرية .نقوم يف هذا املنتدى مبراجعة الفائدة املحتملةالح�سن واقوى بحوث عوامل االختطار لظواهر العظام من خالل
الناحية االكلينيكية ،والوبائية ،واملعرفية والدالالت البيولوجية الدموية ونواحى ت�صوير املخ .ون�شدد على احل�سا�سية والنوعية والقوة التكهنية مل�ؤ�رشات
حاليا
الفيزيولوجيا املر�ضية يف الت�شخي�ص ويف الت�شخي�ص املبكر والتنب�ؤ باال�ستجابة للعالج يف الف�صام .ونخل�ص �إىل �أن عدداً من الإجراءات املتوفرة
ً
متلك القدرة على رفع التقييم ال�رسيري ال�صارم يف الف�صام .ونرى �أن الوقت حان لتقييم و�إعادة �شذوذ الظواهر ك�أداة ت�شخي�صية وم�آلية لتحريك البحوث
االكلينيكية والعالجية والت�صنيفية امل�ستقبلية.
الكلمات الرئي�سية :الف�صام ،امل�سببات ،الفيزيولوجيا املر�ضية ،الت�شخي�ص ،الت�شخي�ص املبكر ،اال�ستجابة للعالج ،القدرة التنبوئية ،معدل االحتمالية
(املجلة العاملية للطب النف�سي 2011؛ )31-10:19
تتخلل ممار�سات العالج النف�سي ت�شخي�صات
ملالحظة جمموعة �أع��را���ض املري�ض حيث ال
ت�ساهم فيها الإ�شارات التى ميكن مالحظتها �إال
قلي ًال بينما ال ي�ساهم فيها املجال البحثي على
الإطالق� .إن ذلك ي�ضع الطب النف�سي يف موقع غري
اعتيادي ،وغري فريد مقارنة مع االخت�صا�صات
الطبية الأخ��رى ( .)2 ,1و�إن دق��ة الت�شخي�ص
والتكهن و�إدارة اخلطط العالجية وتقييم العالج،
تعتمد على تقييم �شخ�صي ن�سبي للطبيب ،فتكون
عر�ضة لت�أثريات ثقافية غري مالئمة و�أحكام
تقييمية ( .)4 ,3ثمة حاجة عاجلة الختبارات
مو�ضوعية لتح�سني ت�صنيف اال�ضطرابات
النف�سية وو�ضع املر�ضى يف جمموعات �أكرث
ان�سجاماً ،وو�ضع اخلطة العالجية املوافقة لهم.
�إن تركيز البحث احلايل على الدالالت احليوية
اجلينية امل�ستندة على ال�بروت�ين واملت�صلة
بالت�صوير ي�ساعد على االنتقال من الت�شخي�ص
التالزمي �إىل ت�صنيفات �سببية او ت�صنيفات
فيزيولوجيا مر�ضية ،كما ي�ساعد يف الأبحاث
املتعلقة بتحديد الأهداف العالجية.
يف خالل ما يقارب املئة عام� ،أي منذ �أن مت
تعريف ( )5الف�صام وت�سميته ( )6للمرة الأوىل،
�شهدت معايري الت�شخي�ص بع�ض التح�سن �إال
�أن العملية يف املمار�سة اليومية بقيت ب�شكل
�أ�سا�سي هي ذاتها� .إذ ي�ستند املعاجلون النف�سيون
على و�صف املري�ض للأعرا�ض واختبار احلالة
النف�سية واملالحظات ال�سلوكية ،مبا يتوافق مع
الفئات التي �أتى على ذكرها دليل (DSM-

 )IVو( .)ICD-10ويف كال الدليلني ،ف�إن
وجود �أحد �أعرا�ض املرتبة الأوىل التي و�ضعها
�شنايدر ،عادة ما يكون كافي ًا لت�شخي�ص الف�صام.
و�إن معايري الت�شخي�ص هذه جعلت من ال�سهل
البحث يف �أ�سباب الف�صام ،وقد حتقق تقدم كبري
يف فهم م�صادره وت��ط��وره .و�إن عوامل خطر
متعددة لتطور الف�صام الالحق قد ت�أكدت بعيداً
عن �أي �شك ( )7،8ويتم الآن �إعادة ن�سخ جمموعة
من النتائج اجلينية والت�رشيحية والوظيفية
الفيزيولوجية الع�صبية والنف�سية الع�صبية
تتعلق بالفيزيولوجيا املر�ضية للف�صام (.)9,10
�أما ال�س�ؤال ال�رسيري الأ�سا�سي ،فيبقى عما �إذا
كنا تعلمنا �أي �شيء حول طبيعة الف�صام يكون
مفيداً يف معاجلة مر�ضانا.
يف ه��ذه املراجعة ،نتناول الإج��اب��ة على
ه��ذا ال�����س ��ؤال م��ن خ�لال �إج����راء ت�شخي�ص �أو
ت�شخي�ص مبكر وتنب�ؤ اال�ستجابات العالجية.
ونقوم بذلك عرب حتديد النتائج الأك�ثر ظهوراً
ومناق�شة تطبيقها املحتمل �رسيرياً ،وذلك
�ضمن خ�صائ�ص البيئة ال�رسيرية واملعلومات
التاريخية واالخ��ت��ب��ارات املعرفية وم�صل
ال��دالالت احليوية والت�صوير الهيكلي والأدائي
وم�ؤ�رشات فيزيولوجية كهربية.

�أ�ساليب املراجعة

مبا �أننا مهتمون بالفائدة ال�رسيرية �أكرث من
�أي معنى اح�صائي �آخر ،نركز على درا�سات توفر
بيانات حول احل�سا�سية والنوعية للمتغريات

ك ��أداة ت�شخي�صية ،والقدرة التنبوئية لنتائج
االختبار و�/أو �أرجحية �أن تكون نتيجة اختبار
ما لدى مري�ض واحد م�ؤ�رشاً للف�صام .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن احل�سا�سية والنوعية خا�صيتان
ثابتتان عادة يف اختبار ما ،وتكونان مفيدتني
عند التخطيط لكن ال عند التعامل مع كل من
املر�ضى ب�شكل ف��ردي .وت�شري القيمة التنب�ؤية
الإيجابية �أو ال�سلبية الختبار م�ستوى اخلطر لدى
مري�ض ما ،وهو �أمر مفيد من الناحية ال�رسيرية،
ولكن للقيمة الإيجابية وال�سلبية قيا�سات تعتمد
على م�ستوى االنت�شار ،وميكن للأداء بالتايل �أن
يتغري ب�شكل كبري �ضمن بيئات خمتلفة (.)11
و�إن ن�سب الأرجحية هي و�سائل ا�ستخدام بيانات
احل�سا�سية والنوعية حل�ساب ما يرتتب من نتائج
االختبار عند مري�ض حمدد ( .)14-12وكقاعدة
�أ�سا�سية ،ف�إن معدالت الأرجحية لنتائج اختبار
�إيجابي (� )LR+أكرث من  5وب�شكل حمبذ �أكرث
من  ،10تزيد من اختطار اال�ضطراب بحوايل
� 30%أو  ،45%بالرتتيب .و�إن الأخ�ير على
�سبيل املثال ،ي�شري �إىل تغيري وا�ضح من احتمال
بحوايل  50%قبل االختبار (احلد الأق�صى من
ال�شك) �إىل �أرجحية  95%ما بعد االختبار (عايل
الأرجحية) .قد يبدو ذلك يف البدء ممار�سة غريبة،
�إال �أنها ،على �سبيل املثال ،ما يحدد ا�ستعمال
ا�ستبيان حتديد م�شاكل الإدمان للكحول وطريقة
امل�سح الدولية املخت�رصة  MINIيف ت�شخي�ص
داء اخلرف (.)16 ،15
�إن نوع الدرا�سة التي نحتاج �إليها يف اختبار
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الت�شخي�ص هي درا�سة م�ستعر�ضة حيث ميكننا
مقارنة املجموعات املمثلة من املر�ضى والأفراد
الأ�صحاء (ل�ضبط الت�شخي�ص ،وت�شخي�صات �أخرى
لت�شخي�ص تفريقي) قد مت تقييمهم وفق معيار
مرجعي وبالتعمية .عند احلاجة �إىل ت�شخي�ص
مبكر واختبارات ا�ستجابات العالج ،نحتاج �إىل
درا�سة طولية واملف�ضل ب�أن تكون ا�ست�رشافية
ملر�ضى �أترابيني مت تقييمهم قبل �أو بعد بدء
حالتهم ،ومت��ت متابعتهم �إىل �أن تو�ضحت
مف�ضلة ،يف
النتيجة ،مع خ�سارة �أقل منّ ،20%
املتابعة.
يف هذه املراجعة� ،سعينا لتحديد الأدلة التي
مت ن�سخها من مراجعات منهجية للت�شخي�ص،
والت�شخي�ص املبكر واال�ستجابة لعالج الف�صام،
من حيث موثوقية االختبار ،وحجم االختالف
بني الف�صام واملجموعة امل�ضبوطة والقدرة
على التمييز بينه وبني اال�ضطراب ثنائي القطب
 .BDويف كل من امليادين التي حددناها،
ن�سعى ب�شكل خا�ص ملراجعة بع�ض اعتبارات
موثوقية االجراء ،وتغرياته واالنحياز يف الن�رش.
ويف هذا املجال ،ف�ضلنا مراجعات تورد ذكر
حجم الأثر كمقيا�س كوهن بواحد �أو �أكرث ،مبا
�أن ذلك وب�شكل تقريبي يرتبط بـ  70%من عدم
تداخل توزيع البيانات ون�سبة �أرجحية حلوايل 5
(.)17

الت�شخي�ص

يف املمار�سة الطبية اليومية ،يحدد تدوين
التاريخ ت�شخي�ص ًا «افرتا�ضياً» .ويتم البحث عن
الدليل امل�ساند وامل�ضاد و(يف �أمثل الأح��وال)
اختبار الت�شخي�ص الت�أكيدي .ويف الطب النف�سي
�أي�ضاً ،يتم اتباع مقاربة �أ�سا�سية تق�ضي باختبار
احلالة النف�سية ،مما ي�شمل تقييم ًا للمظهر وال�سلوك
والكالم� ،أكرث و�ضوح ًا منه يف االخت�صا�صات
الطبية الأخرى ،فيما يتم �أي�ض ًا اعتماد عدد من
الأ�سئلة ت�ساعد على جمع املزيد من املعلومات
حول التاريخ الطبي للمري�ض ،بالإ�ضافة �إىل
بع�ض االختبارات املعرفية غري الأك��ي��دة يف
معظم الأح��ي��ان .و�إننا ك�أطباء نف�سيني ،نويل

الكثري من االهتمام للفح�ص اجل�سدي للمري�ض،
وم�ستعدون لقبول «جهاز ع�صبي مركزي طبيعي
�إىل حد كبري» يف ال�سجالت الطبية مع ما يعنيه
ذلك �أحيان ًا ب�أن اختبارا ع�صبيا مل يتم �إجرا�ؤه.
ميكن لنا اخذ تف�سريات «ع�ضوية» يف حاالت
«الف�صام الثانوي» والنظر يف حتويل املري�ض
�إىل الت�صوير الدماغي يف حاالت غري عادية،
ولكن هذا هو احلد الأق�صى الذي عادة ما يتم
اعتماده.
لتوفري بع�ض اخللفية ال�رسيرية ،وكمقارنة
لالختبارات املخربية ،نقوم �أو ًال بالنظر �إىل
قاعدة الدليل للنواحي الأ�سا�سية من االختبار
ال�رسيري يف ت�شخي�ص الف�صام.

التاريخ واالختبار ال�رسيري
الأعرا�ض الذهانية

�إن �أمن��اط الأع��را���ض الذهانية اخلا�صة،
بالرغم من �أنها معاك�سة للبديهة واحتمال تكرار
املعنى ب�ألفاظ خمتلفة ،ف�إنها بذاتها ال ت�شكل
رواب��ط قوية بالف�صام .فاالوهام (ال�ضالالت)
الغريبة مثالً ،ال ميكن ا�ستنباطها ب�شكل موثوق
(متو�سط كابا عند ا�ستعرا�ض الدرا�سات � 0.5أو
«معتدل») مثل ال�ضالالت ب�شكل عام (� 0.7أو
«توافق هام») ( ،)18وتتميز بنوعية منخف�ضة،
على الرغم من قيمة تنب�ؤية �إيجابية PPV
عالية  0.82يف  214دخو ًال متتالي ًا للم�ست�شفى
( .)19على نحو مماثل ،ف���إن �أعرا�ض املرتبة
الأوىل التي و�ضعها �شنايدر ق��د مت و�صفها
م�ضخم ،ومبا �أنهما
ب�أنها �أعرا�ض وا�صمة ب�شكل
ّ
نادرتان مبا يكفي لئال ت�شكال �أداة ت�شخي�صية
م�ساعدة ،ال �سيما و�إن مت تعريفهما ب�شكل
ح�رصي ،وهما �شائعتان يف ا�ضطرابات ذهانية
�أخرى ( .)20جمعت بريالتا وكوي�ستا (660 )21
مري�ض َا داخلي ًا بـ «الطيف ال�شامل» لال�ضطرابات
الذهانية ومت التو�صل �إىل �أن �أي عار�ض من
املرتبة الأوىل وفق ًا ملقيا�س �شنايدر بينّ نتائج
اختبار �إيجابية  +LRمن  2-1للف�صام وفق ًا
للعار�ض ومعايري الت�شخي�ص التي يتم النظر

اجلدول رقم � 1أف�ضل ن�سخة مكررة لعوامل االختطار يف الف�صام (معدلة من )7،22
املتغري

م�ستوى االختطار

التاريخ العائلي

ن�سبة االختطار  RRحتى 50

املرجع الأ�سا�سي الداعم
)Gottesman (10

الهجرة

ن�سبة الأرجحية 5 =OR

الطفولة ال�صعوبات االجتماعية

ن�سبة الأرجحية  ORحتى 5

)Tarbox and Pogue-Geile (110

م�ضاعفات الوالدة

ن�سبة الأرجحية 3-2 =OR

)Cannon et al (26

ن�سبة الأرجحية 3-2 =OR

)Moore et al (29

ا�ستعمال القنب
 -RRن�سبة االختطار؛  -ORن�سبة الأرجحية
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)Cantor-Graae and Selten (27

فيها ،ومل تظهر �أعرا�ض بنتيجة �إيجابية +LR
�أكرث من .4

عوامل االختطار ك�أدوات ت�شخي�صية

�أثبت الدليل الوا�ضح �أن عدداً من املتغريات
ترفع خطر الف�صام �إىل درجة عالية �إح�صائي ًا (،7
 ،)22 ،8ي�رسد اجلدول رقم  1بع�ضها .وبالفعل،
ف�إن الكثري من عوامل االختطار ،ال �سيما عامل
العائلة والتاريخ التطوري ،عامالن ينطويان
حتت �صفة الدليل الداعم لت�شخي�ص الف�صام،
ولكن بطريقة غري ر�سمية ومتبدلة� .إن هذه
العوامل نادراً ما ترفع خطر الف�صام ب�أكرث من 5
�أ�ضعاف مقارنة مع اختطار املجموعة القاعدية
من ح��وايل  .1%و�إن حتى رفع االختطار �إىل
حوايل  10%بوجود تاريخ عائلي �إيجابي يف
الأقرباء من الدرجة الأوىل ( )10من الوا�ضح
�أنه غري م�ساعد ،قد يتطلب ا�ستنباط املعلومات
ب�شكل موثوق �إجراء تقييمات بنيوية (.)23
�إن وجود عوامل اختطار يكون �أمراً م�ساعداً
يف الت�شخي�ص التفريقي ،ورمبا ب�شكل خا�ص يف
امل�ست�شفى حيث يكون الذهان �أكرث �شيوعاً ،حيث
�إن الذهانات الرئي�سية ميكن �أن تتوالد ب�شكل
جزئي ( )24وتكون الوالدة احل�رضية واالنقطاع
التطوري اختطارات �أكرث وروداً يف الف�صام منها
يف اال�ضطراب ثنائي القطب (.)22
من ناحية �أخ��رى ،وم��ع �أن خطر الف�صام
مرتفع وب�شكل وا�ضح عند ح�صول م�ضاعفات
الوالدة ،ف�إن اخلطر الإ�ضايف من �أي م�ضاعفة
واحدة �صغري جداً ،وقد ترفع م�ضاعفات الوالدة
احتمال حدوث نتائج ع�صبية املن�ش�أ خمتلفة
( .)26 ،25ويف حال �أردنا اال�ستفادة �رسيري ًا
من الرابط بني الهجرة والف�صام ،بالرغم من
التغايرية القائمة ( ،)27فقد ن�صادف و�رسيعاً،
ادع��اءت بالتمييز العن�رصي .ويف حني ي�شكل
ا�ستعمال القنب املنتظم عامل اختطار للف�صام
( ،)29 ،28يطر�أ �أحيان ًا ر�أي ال ي�ستند على القليل
من الأدل��ة لي�شري �إىل �أن العالقة بني الأمرين
لي�ست �سببية ،مبعنى �أن الأ�شخا�ص يف حالة
ما قبل الإ�صابة بالف�صام ،يقومون بذلك يف
حماولة للمداواة الذاتية (.)30
غري �أن��ه من الوا�ضح من خ�لال التجارب
الع�شوائية امل�ضبوطة �أن الكانابينويد الذي
يتم و�صفه ،على �سبيل املثال ،ك�أدوية م�ضادة
للقيء ملر�ضى ال�رسطان ترفع اختطار الهالو�س
حوايل �ستة �أ�ضعاف واالوهام (ال�ضالالت) �أكرث
من ثمانية �أ�ضعاف ( .)31لذا ،قد ينح�رص ت�أثري
القنب بكونه حمفزاً للأعرا�ض الذهانية ،وعامل
�إ�ضافى �أو على الأقل عام َال مزمناً .ولكي يتطور

الف�صام فقد يتطلب الأمر تعاطي ًا متكرراً للقنب.
ل��ذا ،ف���إن املمار�سة املعيارية ال�رسيرية يف
ت�شخي�ص الذهان الذي يحفزه دواء �أو القنب لدى
الأ�شخا�ص الذين يتعاطون املخدر بانتظام،
واالن��ت��ظ��ار احل��ذر ملعرفة م��ا �إذا كانت حالة
الف�صام �ستتطور ،قد يكون �أمراً عقالنياً .غري �أننا
ال نعرف �أي درا�سات تنظر يف هذه املمار�سة �أو
الوقائع املرتبطة بالتقييمات ال�شخ�صية مقارنة
مع تلك املو�ضوعية للقنب يف هذا املجال.
ون�أمل �أن يكون قد تو�ضح �أننا ن�ستخدم
عوامل االختطار يف ت�شخي�ص الف�صام ،ولكن
وفق ًا للطريقة املعتمدة حالي ًا ف�إن ذلك عر�ضي.

الإ�شارات الفيزيائية

بالرغم من ترددنا يف �إجراء فح�ص ج�سدي
ملر�ضانا ،من الوا�ضح �أن هناك بع�ض الإ�شارات
الفيزيائية التي قد تكون عامل اختطار يف الف�صام
وقد يكون لها قيمة حمتملة يف الفيزيولوجيا
املر�ضية .و�إن «ال�شواذ» الفيزيائية ال�صغرى
كمحيط الر�أ�س ،وفرط التباعد والأع�رسية ،هي
بالفعل �أك�ثر �شمو ًال وال ترفع خطر الف�صام
�إال ب�شكل ب�سيط ( ،)33 ،32يف حني ي�صعب
متييز �أمن��اط التقاطيع النهائية .)NSS (34
و�إن العالمات الع�صبية “املنخف�ضة» الواعدة
�إذ مت ت�سجيل من � 50إىل  60%من املر�ضى
الف�صاميني ممن يعانون نق�ص ًا يف االندماج
احل�سي والتن�سيق احلركي ،كما متت مقارنته يف
حوايل  5%من الفئة امل�ضبوطة العادية (.)35
ويف مراجعة منهجية �أخرية وحتليل ميتا حتليل
(حتليل التحليل) ،وجد �شان و�آخرون ( )36ت�أثر
حجمي �شامل  1.08بالتناظر مع  73%ف�صل
( )17بني املجموعات ،بالرغم من �أن حجم الأثر
قد يكون م�ضخم ًا من خالل ال�صعوبات يف تعمية
بع�ض االختبارات على املري�ض وال�شواهد .غري
�أن بع�ض التغريات الإح�صائية مل يتم تف�سريها
ب�شكل وا�سع كما برز دليل على انحياز يف الن�رش،
يعزى على الأرجح �إىل ال�صعوبات يف ا�ستنباط
موثوق للظواهر املذكورة.
�إن التقييم ال�صارم لأمناط التقاطيع النهائية
 NSSقد تكون �صعبة ب�شكل خا�ص لدى املر�ضى
الذين يعانون �أكرث من الذهان احلاد .من جانب

�آخ��ر ،يف حني من الوا�ضح �أن هذه الإ�شارات
الفيزيائية ال ميكن ربطها بب�ساطة بعالج
م�ضاد للذهان ،من غري الوا�ضح �إىل �أي درجة
تعك�س طبيعة العملية الفيزيولوجيا املر�ضية
الكامنة للف�صام مبا �أن نوعية املر�ض قد متت
درا�سته مرات نادرة ( .)35ولكن ومبا �أن بع�ض
العالمات الع�صبية اخلفيفة قد تكون متوارثة
( ،)37و�إن هذه الأمناط قد مت اقرتاحها كوقائع
تنب�ؤئية �رسيرية ووظيفية ( ،)35ويبدو املجال
واع��داً للمزيد من الأبحاث ال�رسيرية املوجهة
(�أنظر اجلدول رقم  .)2وقد تظهر �أهمية يف النظر
يف نوعية موثوقية وت�شخي�ص العالمات الفردية
�ضمن امل��ج��االت الرئي�سية لأمن��اط التقاطيع
النهائية  NSSوالدواعم الت�رشيحية – مهارات
الإدراك احلركي (املخيخ) ،املنعك�سات الأولية
(الف�ص اجل��ب��ه��ي) ،الت�سل�سل احل��رك��ي (ق�رشة
املخيخ) ،واالندماج احل�سي (الف�ص اجلداري) –
بتفا�صيل �أكرب من جمرد جمموع �أمناط التقاطيع
النهائية .NSS

االختبارات الإدراكية

يتم اختبار الو�ضع الإدراك���ي يومي ًا يف
املعاجلة النف�سية من خالل اختبارات ق�صرية
تتميز بقلة القدرة على موثوقيتها و�صالحيتها.
و�إن تقييم الأداء الإدراكي ب�شكل �صارم ال يعد
كروتين ًا خارج الإع��داد البحثي� ،إال �أن مر�ضى
الف�صام يتميزون حتم ًا مبجموعة من االعتالالت
الفكرية ( ،)38معظمها يتبينّ من خالل النوبة
الأوىل ( .)39لقد حددت التحليالت امليتا حتليل
نق�ص ًا كبرياً ( )d>1يف الذكاء العام (-38
 ،)40وال�رسعة يف اال�ستيعاب ( ،)41النواحي
املختلفة م��ن ال��ذاك��رة (،)43 ،42 ،39 ،38
الطالقة الكالمية ( ،)44واملعرفة االجتماعية
( )45ونظرية العقل ( .)46ويبقى من ال�صعب
الت�أكيد على ما �إذا كان من نق�ص حمدد ما بعد
م�ستوى انح�سار الأداء .كما وقد مت ت�سجيل تغايراً
بني الدرا�سات ،يحتمل �أن يكون �سببه �آثار احلالة
النف�سية على الأداء والتعاون ،وفى الواقع �أن
الكثري من املر�ضى ميكنهم االقرتاب من الأداء
الطبيعي يف بع�ض امل��رات ،كما تغيريات يف
املجموعة العامة التي تخ�ضع للدرا�سة وكيفية
�إجراء التقييمات وت�سجيل نتائجها.

ومن ناحية الفيزيولوجيا املر�ضية ،جند
�أي�ض ًا م�شكلة �أن النق�ص املعريف يبدو ظاهرا
ب�شكل كبري قبل بدء الذهان ،ومع املزيد من
التدهور ،يف بع�ض احل��االت على الأق���ل ،بعد
ظهور املر�ض ،ومع تقاطعها مع عوامل خطر
�أخرى على الأرجح ،و�آثار العالج وظواهر �أخرى
من اال�ضطراب (.)47 ،40
و�إن عدد قليل من الدرا�سات يف هذا ال�سياق
نظرت يف الإفادة الت�شخي�صية املحتملة للنق�ص،
بالرغم من �أن براهني �أعيد ن�سخها تظهر �أن
حوايل  80%من املر�ضى �سجلوا نتائج �أقل من
حد املر�ض يف م�ستوى الذاكرة الطبيعي (،48
.)49
�أم��ا من وجهة نظر �رسيرية ،ف���إن نق�ص
املهام ب�أغلب احلاالت يبدو وا�ضح ًا عند املر�ضى
الذين يعانون ا�ضطراب ثنائي القطب واالكتئاب
الذهاين ،ولو �أن ذلك كان لدرجة �أقل (.)52-50
�إن االعتالالت الفكرية العامة ،تبقى� ،أكرث �شيوع ًا
يف الف�صام منها يف ا�ضطراب ثنائي القطب،
ال �سيما قبل الت�شخي�ص ( .)38،51وقد يكون
م�ستوى الذكاء ورمبا التدهور ال�سابق والتايل
للمر�ض ،ذات فائدة بيانية يف �إجراء الت�شخي�ص
(� )54 ،53أو رمبا حتديد املجموعات الثانوية
التي تعاين خطر الت�شخي�ص التنب�ؤي و�/أو التي
حتتاج �إىل عالج مكثف .ومبا يظهر من تغاير يف
تقييمات م�ستوى الذكاء العام يف الف�صام ،قد
يكون من الوا�ضح تقييم النواحي اخلفية ك�رسعة
اال�ستيعاب �أو الطالقة الكالمية كجزء رمبا من
التقييمات الق�صرية مع خ�صائ�ص قيا�سات
نف�سية ،كالتقييم املقت�ضب للإدراك يف الف�صام
(.)55

حتاليل الدم للدالالت احليوية
اجلينوميات

م��ن امل��ع��روف �أن العامل ال��وراث��ي يدخل
ب�شكل كبري يف ظهور الف�صام� ،إذ �أن العوامل
الوراثية والتفاعالت مع البيئة املحيطة من
خ�لال ه��ذه اجلينات امل��وروث��ة ت�ساهم حتى
 80%من م�س�ؤولية املر�ض ( .)10،56ومبا �أن
النمط الظاهري ال�رسيري معقد ،والفيزيولوجيا

اجلدول رقم � 2آثار متما�سكة ب�شكل وا�سع من التحاليل امليتا حتليل لدرا�سات االختبارات الفيزيائية واملعرفية للمر�ضى الف�صاميني مقارنة مع ال�شواهد
حجم الأثر مقارنة مع ال�شواهد

خمتلف عن الأقارب

ظاهر يف النوبة الأوىل

النوعية مقارنة مع ا�ضطراب ثنائي القطب

م�سائل �أخرى

NSS

 1.08لكن مع تغايرية ()Chan et al, 36

نعم

نعم

حتتاج �إىل مزيد من الدرا�سة

م�سائل يف املوثوقية املعمية والعملية؛ قد يكون لبع�ض امليادين
واملواد خ�صائ�ص ت�شخي�صية �أقوى

IQ

 1.10ل��ك��ن م��ع ت��غ��اي��ري��ة (Heinrichs and
)Zakzanis, 38

نعم

نعم ،جزئي ًا على الأقل ،لكن
مع بع�ض التقدم

نق�ص الذكاء ما قبل املرا�ضة قد يختلف

و�سائل خمتلفة

 - NSSالعالمات الع�صبية املنخف�ضة؛

 - IQم�ستوى الذكاء
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املر�ضية مرجحة لأن تكون متعددة اجلينات،
فقد ك��ان م��ن ال�صعب العثور على اجلينات
املعنية .يف ال�سنوات الأخ�يرة� ،أظهر عدد من
النتائج املتقاربة يف ارتباط ( ،)57وعلى عالقة
ودرا�سة حيوانية ،على ا�ستمرار وجود جينات
م�س�ؤولة ،حيث كان الدليل الأك�ثر ات�ساق ًا هو
وب�شكل يقبل اجلدل “للنمط الفرداين الأي�سلندي”
يف جني النوريكلني  ،)58( -1بالرغم من �أن
ن�سبة الأرجحية ال�شاملة كانت  2وال�شك القائم
حول هوية النمط اجليني املعني ،ي�شري �إىل بقاء
املو�ضوع �ضمن الإطار البحثي ال�رصف.
و�إن التخطيط الأخ�ي�ر الكامل للجينوم
فعل عدداً من درا�سات االرتباطات
الب�رشي قد ّ
للجينوم ب�شكل �شامل يف الف�صام ،وق��د مت
حتليلها ب�شكل ميتا حتليلى للك�شف عن الآثار
املتعددة الكثرية على تقاطع اجلينوم ،حيث كان
الأثر ال�شامل الأقوى (ن�سبة �أرجحية ~)1.09
يف جني  ZNF804Aم�شفر وهمي لأ�صابع
الزنك الربوتينى (.)59
كما مت حتديد املتغيريات النادرة التي ت�شري
�إىل خطر الف�صام .ورمب��ا يكون املثل الأكرث
و�ضوح ًا جني  DISC1ال��ذي مت حتديده يف
عائلة ا�سكتلندية ارتبط فيها تغري املو�ضع
ال�صبغى بتواتر عال مع الف�صام ( ،)60بالرغم
من ان املو�ضع ال�صبغى ه��ذا قد يكون فريداً
من نوعه وخا�ص بهذه العائلة ويرفع خطر
اال�ضطراب ثنائي القطب واالكتئاب �أي�ضاً.
كما ت�شيع ال�شواذ ال�صبغية ال�صغرية ،املعروفة
الأ�شكال امل�ستن�سخة هي �أي�ض ًا �أك�ثر �شيوع ًا
لدى مر�ضى الف�صام منها عند ال�شواهد .وتظهر
�إحدى الأمثلة ال�شائعة ن�سبي ًا هو حذف 22q11
املعروف �أنه يحدث يف متالزمة تطور اخلي�شوم
الثالث واخلي�شوم الرابع التي يتم ربطها بخطر
كبري (ن�سبة خطر ~  .)x30يالحظ �أن منطقة
اجلينوم ه��ذه ت�شمل جني كومت ،COMT
املعني يف �أي�ض ال��دوب��ام�ين ،حيث قد يكون
�أي�ض ًا جني خطر للف�صام ،ورمبا ب�شكل خا�ص
عند العائالت التي تعاين �إ�صابات متعددة� .إن
الدرا�سات الأولية ال�شاملة للجينوم للأ�شكال
امل�ستن�سخة ت�شكل ارتباطات م�ستن�سخة للف�صام
مع حذف نادر ل�صبغي  1q21.1و15q11.2
و .15q13.3وب�شكل جماعي ،قد يرفع عدد
من الأ�شكال امل�ستن�سخة خطر الف�صام رمبا
ب��الأخ�����ص �أ���ش��ك��ال اال���ض��ط��راب الأك�ث�ر عالقة
بالنمو� ،إال �أن الأ�شكال امل�ستن�سخة الكربى ال
تظهر لها �أي عالقة باال�ضطراب ثنائي القطب.
ومع حذف ال�صبغي  22q11.2ت�ؤدي الأ�شكال
امل�ستن�سخة �إىل  2%من حاالت الف�صام (.)61
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ولكن يبقى من املبكر القيام مب�سح روتيني
للمر�ضى للأ�شكال امل�ستن�سخة ل�سبيني ،الأول
�أن العالقة ال�سببية مل حتدد بعد والثاين هو �أن
املعلومات التي تنتج عن ذلك قد ال ت�ؤثر على
�إدارة العالج.

الربوتيومات

تتمتع ب�أمناط الربوتني النوعية والكمية يف
ال�سائل وامل�صل النخاعي ال�شوكي CSFبقدرة
يف �أن تكون دالالت حيوية ت�شخي�صية وتنب�ؤية
يف الف�صام وا�ضطرابات نف�سية �أخ��رى (-62
 .)64وقد القى م�صل العامل الع�صبي املغذي،
الناجت من املخ  ،BDNFالكثري من االهتمام
من حيث م�ستوياته يف املر�ضى الف�صاميني� ،إذا
�أنه يلعب �أدوار يف الن�رش والتمييز الع�صبوين،
والناقالت الع�صبية للدوبامني� ،إال �أن النتائج
كانت �شديدة التباين مقارنة مع ال�شواهد .كما
ومت ت�سجيل نتائج غري حا�سمة مل�ستويات امل�صل
يف عامل منو الب�رشة .يف حني تربز نتائج اكرث
ات�ساق ًا يف عدد من الدرا�سات التي تدعم عالقة
الف�صام والربوتني الرابط للكال�سيوم S100B
تفرزه ب�شكل �أ�سا�سي خاليا جنمية حيث تكون
الكثافة املركزة نتيجة لتلف تلك اخلاليا .لقد
�أظهرت معظم الدرا�سات التي وجدت ارتفاع ًا يف
امل�صل وكثافة الأ�شكال امل�ستن�سخة S100B
يف الف�صام (.)68-65
�إن الأهمية املحتملة للمناعة يف �إمرا�ض
الف�صام تدعمه نتائج امل�صل معدل الكثافة
ال�سيتوكينات داعمة لاللتهاب .بوتفني و�آخرون
( )69قاموا بالتحقق من بيانات يف  62درا�سة،
�شملت  2298مري�ض ف�صام و 1858متطوع ًا
أ�صحاء ،ووجدوا ات�ساق ًا يف ارتفاع انرتلوكني 6
� ّ
(ايل  ،)6 -وم�ستقبل االنرتلوكني ايل – 2الذائب
وم�ستقبل اي��ل  1 -امل�ضاد ،وانخفا�ض يف
انرتلوكني ايل  2 -يف املخترب عند الف�صاميني.
غري �أن انرتلوكني اي��ل –  6منخف�ض �أي�ض ًا
يف االك��ت��ئ��اب ،وف��ى ال��ك��رب م��ع زي���ادة ال��وزن
عامالن حمتمالن ( .)70يربز ذلك احلاجة �إىل
الرعاية يف تف�سري هذه الدرا�سات ،ال �سيما مع
انخفا�ض النقطة القرنفلية(احلمراء الوردية) يف
بول املر�ضى الف�صاميني يف ال�ستينيات ب�شكل
مت�سق ،وامل�ستويات املنخف�ضة ل�صفائح م�ؤك�سد
الأمينات الأحادية يف الثمانينيات من القرن
املا�ضي ،كانت مت�صلة بو�ضع التدخني (.)71

�أبحاث الت�صوير الدماغي

يظهر دليل كبري ملجموعة متنوعة من ال�شواذ
املت�سقة لبنية الدماغ ووظائفه وفيزيولوجيته

الكهربية عند املر�ضى الف�صاميني مقارنة
أ�صحاء (�( )72،73أنظر اجلدول
مع ال�شواهد ال ّ
رق��م  3للأمثلة) .وثمة خم��اوف م�شابهة كما
مع الدرا�سات الإدراكية حول زمن ن�شوء هذه
ال�شواذ .و�إن املن�شورات الت�صويرية تظهر من
ناحية �أخرى عدداً �أقل من الرباهني للتغاير يف
الدرا�سات وبراهني �أكرث بقليل للنوعية مقارنة
مع ا�ضطراب ثنائي القطب.

الت�صوير البنيوي للدماغ

يعد الت�صوير بالرنني املغناطي�سي البنيوي
للدماغ  sMRIعملية ن�سبية غري معقدة وغري
مكلفة ومتوفرة ،ولعله الت�شخي�ص املو�ضوعي
الأف�ضل حالي ًا يف اختبار الف�صام .و�إن حجم
الآثار �صغري ،غري �أن الإجراءات نوعية ومتوارهة.
ورمبا يكون الإي�ضاح لقدرة هذه املقاربة من
خالل االكت�شاف الأ�سا�سي الذي يظهر ب�أن تو�أما
الزيجوت الواحد مع �/أو من دون الف�صام ميكن
التمييز بينهما من خالل النظر املجرد ل�صور
الرنني املغناطي�سي للدماغ  sMRIوب�شكل
خا�ص يف البطينات والف�ص ال�صدغي االن�سي،
يف � 80%أو �أكرث من  15زوج ًا ( .)74مما ال �شك
فيه هو �أن التوائم ال ي�شكلون جمموعة وا�سعة
عند املمار�سة ال�رسيرية .لذا ،تق�ضي املقاربة
الأكرث واقعية با�ستعمال الربهان من من�شورات،
�أ�صبحت اليوم وا�سعة ،من الت�صوير بالرنني
املغناطي�سي البنيوي  sMRIيف الف�صام ،تظهر
كلية
انخفا�ضات مت�سقة ولو كانت �صغرية يف ّ
ال��دم��اغ ،وحجم ق�رشة الف�ص اجلبهي PFC
والف�ص ال�صدغي ( ،)0.4-d= 0.2واحلجم
املنخف�ض للوزة بات�ساق ( )d ~ 0.7يف الف�صام
( .)77-75بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن التغيريات
يف الت�صوير بالرنني املغناطي�سي البنيوي
للدماغ  sMRIيف الف�صام �أقل و�ضوح ًا عند
الأقارب والأفراد العر�ضة خلطر �أكرب ،تدل على
تغريات عند وقت بدء اال�ضطراب وهي متجلية
ب�شكل وا�سع عند النوبة الأوىل ( .)78تكون
�أحجام الآث��ار �أكرب يف الف�صام من اال�ضطراب
الثنائي القطب ( )79,80هذا وقد تكون اللوزة
كبرية �أو طبيعية يف هذا اال�ضطراب ( ،)79رمبا
ب�شكل �أخ�ص مع املر�ضى الأ�صغر �سناً� .إن هذه
الوقائع ت�ستحق درا�سة مكثفة لكونها عامل مميز
بالرغم من وجود �صعوبات فنية يف ا�ستخراج
موثوق لأحجام يف بنية �صغرية كهذه.
لقد مت م�ؤخراً تطبيق عدد من حتاليل �أجهزة
الدعم التلقائي املوجهة SVMيف الت�صوير
بالرنني املغناطي�سي لبنية الدماغ  sMRIيف
الف�صام ( .)81وب�شكل عام ،ميكن حتديد من 80

اجلدول رقم � 3آثار متما�سكة ب�شكل وا�سع من امليتا حتليل حتليلى لدرا�سات الت�صوير الدماغى لدى املر�ضى الف�صاميني مقارنة مع ال�ضوابط
حجم الأثر مقارنة مع
ال�شواهد
ح��ت��ى  0.86م��ع بع�ض
التغايرية (Wright et
)al, 36

خمتلف عن
الأقارب
ن��ع��م ،يف منطقة
الق�رشة اخلارجية
واحل�صني واجليوب
على الأقل

ظاهر يف النوبة
الأوىل
ن��ع��م ،يف منطقة
الق�رشة اخلارجية
واحل�صني واجليوب
على الأقل

النوعية مقارنة مع ا�ضطراب
ثنائي القطب
ق��د يتم متييز حجم اللوزة
ولكن قد يعتمد �أي�ض ًا على
العمر والعالج

نق�ص وظائف الف�ص
اجلبهي

 0.64ع��ن��د ال���راح���ة؛
 1.13ع���ن���د احل���رك���ة
(Heinrichs and
)Zakzanis, 38

نعم

نعم

م��ع ن�����ش��اط مم��ك��ن للق�رشة
الأمامية اجلبهية الظهرانية
اجلانبية DLPFC

�رضورة ال�سماح مب�ستويات الأداء

�سلبية متفاوتة

Umbricht( 0.99
)and Krljes, 98

ممكن

ممكن ،مع �إمكانية
بع�ض الت�أزم

ممكن

-

ت�������ص���وي���ر sMRI
مل��ن��اط��ق وا���س��ع��ة من
الدماغ

م�سائل �أخرى
و�سائل التعرف على الأمن���اط قد
يكون �أكرث قوة

 -sMRIالت�صوير بالرنني املغناطي�سى البنيوي للدماغ  -DLPFCالق�رشة الأمامية اجلبهية الظهرانية اجلانبية

�إىل  90%من املر�ضى من خالل �أوجه ت�شابههم
م��ع جمموعة من��ط الف�صام ( ،)84-82على
الرغم من �أن هذه الدرا�سات متيل لأن ت�ستعمل
االختالفات يف املجموعة ب�شكل دائري لتحديد
الت�صنيف ،وال توافق ب�شكل مقنع على الأمناط
الت�رشيحية للتمييز� .إن التحديات التي تعرت�ض
ه��ذه ال��درا���س��ات تكمن يف متييز الف�صام من
اال�ضطراب ثنائي القطب ،للو�صول �إىل قراءات
م�سح فردية واختبار مناذج خمتلفة تقاطعي ًا
من خالل روتينات برجمية متنوعة ومقارنتها
مع تقنيات ت�شخي�صية �أخرى مبا فيها مقاربات
�أخرى لت�صوير الدماغ.

الكالمية (� .)87إن الدرا�سات الت�صويرية ال �سيما
الت�صوير بالرنني املغناطي�سي الوظيفي متيل
لأن يتم حتليلها بد ًال من القول ب�شكل مطلق �أنها
مف�ضلة يف التقييمات الت�شخي�صية .ومع ذلك،
وجدت عدة درا�سات ت�صنيف �أن تفعيل الق�رشة
الأمامية اجلبهية الظهرانية اجلانبية يف مهام
خمتلفة قد مييز الف�صام عن اال�ضطراب ثنائي
القطب ( ،)89 ،88وباملثل ف�إن دقة ت�شخي�ص
عالية وقد تبلغ (> )80%يف الو�ضع االفرتا�ضي
لن�شاط ال�شبكة ( .)90ولكن درا�سة حديثة وجدت
متييزاً �أق��ل ،رمب��ا ب�سبب االختالفات يف �أداء
املهمة �أثرت على ذلك(.)92
تبي �أث��ر مقاربة مماثلة
يبقى ��ض�رورة نّ
يف التعاطي مع �أ�صعب التفريقات� ،أي ،متييز
مر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب الذين يعانون
نوبات ذهانية نا�شطة.

ي�شكل التفعيل الدنوي للق�رشة الأمامية
 PFCاجلبهية �أحد الوقائع الأكرث ات�ساق ًا يف
�أبحاث الف�صام .وقد وجد زكزاين وهايرنيك�س
( )85حجم �أثر �شامل لدرا�سات  21ا�ستخدام ًا
للت�صوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوينPET
الراقد  -0.64و 60%من التداخل يف بيانات
التوزيعات و�أث��ر �أي�ض ًا �أك�بر من  9درا�سات
للت�صوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوين من
 -1.13و 40%من التداخل ،بالرغم من عدم
التحقق من التغايرية وانحياز الن�رش .وكما يتم
ت�سجيله حالياً ،ف�إن درا�سات الت�صوير بالرنني
املغناطي�سي الوظيفي ال تعري انتباه ًا حل�سابات
حجم الأثر ال�شاملة� ،إال �أن نق�ص وظائف الف�ص
اجلبهي وا�ضح �أنها موجودة يف ق�رشة الف�ص
اجلبهي الظهري اجلانبي يف درا�سات الذاكرة
العاملة ( )86كما احل��ال مع (ي�سار) الق�رشة
الأمامية اجلبهية ال�سفلى يف مهام الذاكرة

الت�صوير املقطعي باالنبعاث البوزيرتوين PET
يتم اعتماد الت�صوير املقطعي باالنبعاث
البوزيرتوين يف مقاي�سة م�ستقبالت الناقالت
الع�صبية يف املخترب ،وم�ستقبالت الدوبامني
 2ب�شكل خا�ص .ال �شك يف �أن هذا املجال �أثار
الكثري من اجلدل� ،إال �أن م�ستقبالت الدوبامني
 2مرتفعة ب�شكل كبري ،ويبلغ حجم الأثر 1.47
على  17درا�سة ت�صوير مقطعي الحقة للوفاة
( ،)93مبا فيها بع�ض الأدوي���ة الب�سيطة .من
ناحية �إ�ضافية ،جند من�شورات مت�سقة تربهن
ارتفاع للن�شاط �سابق للم�شبك يف املخطط ،كما
متت الإ�شارة �إليه يف �إ�صدارات الدوبامني املعزز
بالأمفيتامني وجرعة �أكرب من  F-DOPAيف
الف�صام ( .)94كما ي�شجع يف ذلك �إجراء درا�سة
ت�صنيف �أولية ( ،)95بالرغم من �أن التمييز بني
الف�صام و اال�ضطراب ثنائي القطب املرتافق
ب�أعرا�ض ذهانية من خاللها� ،أمر غري مرجح.

ت�صوير وظائف الدماغ والفيزيولوجيا
الكهربية
نق�ص وظائف الف�ص اجلبهي

الفيزيولوجيا الكهربية

لقد وفر عدد قليل من الدرا�سات بيانات
حول ح�سا�سية ونوعية وقائع تخطيط كهربية
الدماغ  EEGيف الت�شخي�ص التفريقي للف�صام،
�إىل جانب نتائج خمتلطة ( .)96وتظهر عدد
من الإج��راءات لال�ستجابة الع�صبية للمنبهات،
ال �سيما  P300و� ،P50أح��ج��ام �أث��ر كبرية
مقارنة مع ال�شواهد ،بالإ�ضافة �إىل عدد كبري
من التغاير غري املف�رس بني الدرا�سات (.)97
كما نلحظ �أنها متيل لإظهار الآثار الكبرية ذاتها
عند الأق��ارب مع يوحي بتحميل �أكرب بد ًال من
�آثار احلالة ،والأرجح فائدة �أقل عند الت�شخي�ص.
وتبدو ال�سلبية غري املتكافئة يف هذا املجال
واعدة (انظر اجلدول رقم  )3وقد تتميز بنوعية
ما (� .)98أخرياً ،نذكر درا�سة وحيدة ،ولكن ذات
نتائج مثرية لالنتباه ،نظرت يف حركات العني
اال�ستك�شافية لدى  145مري�ض ًا ف�صامي ًا من
�سبع مراكز تتعاون مع منظمات �صحية عاملية
ووجدت �أكرث من  85%من احل�سا�سية والنوعية
مقارنة بني االكتئاب وال�شواهد ( ،)99على الرغم
من �أن درا�سة يابانية متعددة املواقع �أجريت
حديث ًا مل تلق النجاح ذاته (.)100

الت�شخي�ص املبكر

تكمن �أهمية الت�شخي�ص يف متكني التوا�صل
والت�شخي�ص التنبوئي �إال �أن �أهميتها الأكرب
تكمن يف و�ضع اخلطة العالجية� .إن الت�شخي�ص
املبكر هو بالفعل م�شابه لتوقعات �سري املر�ض
�ضمن جمموعة بحيث يتم التكهن بالأفراد الذين
�سي�صابون با�ضطراب يكون هو حمور االهتمام
ومن منهم لن ي�صاب به� .إن درا�سات الت�شخي�ص
املبكر تتطلب �إذن متابعة مديدة ،و�أي عامل
تنب�ؤ يجب �أن يحدد وب�شكل وا�ضح كلي ًا ويتم
املجلة العاملية للطب النفسي
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قيا�سه ،و�أن يتح�سن �ضمن ما ميكن حتقيقه
يف املمار�سة احلالية .ولذلك ،ف�إننا هنا �أي�ض ًا
ننظر �إىل الدور املحتمل للأعرا�ض الذهانية يف
الت�شخي�ص املبكر.

اخل�صائ�ص ال�رسيرية
الأعرا�ض الذهانية كعوامل تنب�ؤية

لقد برهنت ق��درة جمموعة من الأمرا�ض
النف�سية عند الأطفال بتنب�ؤها حلاالت الف�صام.
وت�شمل �أ�شد تلك الأمرا�ض� :أعرا�ض ذهانية متعلقة
بالذات يف �سن  11عاماً ،رفعت خطر ا�ضطرابات
الف�صام � 16أ�ضعاف املرات يف �سن  26عام ًا
()101؛ وقد رفع طيف الف�صام يف ا�ضطراب
ال�شخ�صية بني املراهقني الذكور املنت�سبني
�إىل اجلي�ش اال�رسائيلي � 21.5أ�ضعاف املرات
()102؛ و�إن ت�شخي�ص �سوء ا�ستهالك الكحول� ،أو
ا�ضطراب ال�شخ�صية �أو �سوء ا�ستعمال املواد بني
املنت�سبني �إىل اجلي�ش ال�سويدي بني  18و19
عام ًا خطر الف�صام التايل (ن�سبة الأرجحية ،5.5
 8و ،14بالرتتيب) ( .)103ولكن هذه الآثار
الإح�صائية مت ن�سخها ب�شكل غري كاف وبطريقة
�أكرث مي ًال �إىل املعدالت الإيجابية العالية الكاذبة
يف اال�ستخدام ال�رسيري.
�إن الت�شخي�ص املبكر ي�صبح �أك�ثر عملي ًا
و�أخالقي ًا و�أكرث مو�ضوعية حني يكون الأ�شخا�ص
املعنيون مر�ضى ذوي �أعرا�ض بادرية .وقد تابع
كلو�سرتكوتر و�آخ���رون ( 160 )104مري�ض ًا
ب��ادري�� ًا على م��ر عقد م��ن ال��زم��ن ووج���دوا �أن
ع�رشة «�أعرا�ض �أولية» ،ت�شمل انزعاجات خفيفة
ت�صيب امل�ستوى النف�سي كح�سا�سية الكرب ،التي
�أظهرت ن�سبة تخطت  70%من القيمة التنب�ؤية
الإيجابية .ولكن ال تزال هذه النتيجة بحاجة
�إىل �أن يتم ن�سخها� .أما املقاربة الأكرث �شيوعاً،
فكانت وال تزال معايري خطر فوق عايل ت�ستخدم
كو�سيلة لتنب�ؤ التحول �إىل الذهان بني املر�ضى
ال�رسيريني يف ملبورن ( .)105كما كانت
معدالت التحول �إىل الذهان (لي�س فقط الف�صام)
و�صلت �إىل  54%خ�لال � 12شهراً يف بادئ
الأمر ،حيث كانت القيمة التنب�ؤية الإيجابية/
ال�سلبية � PPV/NPVسوياً ،ال تتعدى 80%
( ،)106لكن هذه الأرقام تراجعت ب�شكل كبري
مع الوقت ومع تطبيقها يف �أو�ضاع خمتلفة،
وت�صل معدالت التحول الآن �إىل ن�سبة منخف�ضة
من  14%بعد � 12شهراً و 19%بعد � 18شهراً
(.)107
وقد تابع عدد من الدرا�سات اال�ست�رشافية
اجلماعية للأطفال واملراهقني الذين يعانون
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خطراً وراثي ًا عالي ًا للإ�صابة ،مبا �أنهم �أبناء
مر�ضى ف�صاميني �أو لهم �صلة قرابة مبري�ض
ف�صام .وي�شكل ا�ضطراب التفكري والأعرا�ض
ال�سالبة واخللل ال�سلوكي �أو الع�صبي احلركي
وق�صور االنتباه والذاكرة م�ؤ�رشات مت�سقة يف
هذه الدرا�سات (� ،)108إال �أن درا�ستان فقط
�سجلتا بيانات خا�صة بالتنب�ؤ ال�رسيري .ولقد
ذك���رت درا���س��ة م����شروع امل��خ��اط��ر العالية –
نيويورك �أن القوة التكهنية للأعرا�ض يف الذهان
الف�صامي ال�شكل عند البالغني مل تكن عالية
( .)107ويف درا�سة املخاطر العالية – �إيدنربغ
 ،EHRSالتي انطلقت من خطر قاعدي للتحول
�إىل الف�صام  ،)13%( 162/21مل تتخط القيمة
التنب�ؤية الإيجابية للأعرا�ض الذهانية عند
املقابلة ،25%ومل تتخط هذه القيمة ن�سبة 29%
يف ال�شخ�صية الف�صامية وكان العامل التكهني
ال�سلوكي الأق���وى لأي ن��وع من اال�ستبيانات
ال�شخ�صية ل�سمات ال�شخ�صية الف�صامية (الئحة
الإدراك����ات يف التحول الف�صامي،RISC ،
القيمة التنب�ؤية الإيجابية  .)50%ولكن كل ما
�سبق ذك��ره� ،أظهر قيمة تنب�ؤية �سلبية NPV
�أكرث من  90%و�أتت �أرقام  RISCمتوافقة مع
قيمة .)LR+ >5 (109

التنب�ؤ بعامل اخلطر

لقد �أ�س�ست ه��ذه ال��درا���س��ات اال�ست�رشافية
اجلماعية لل�شباب الذين يعانون خطراً وراثي ًا
عالي ًا ع��دداً من ال�شواذ ال�سلوكية يف الطفولة
واملراهقة تتكهن بوقوع ذهان الحق ،وعادة ما
يتفوق ذلك على وجود تاريخ عائلي ،والهجرة
وم�ضاعفات الوالدة �أو اال�ستخدام املنتظم للقنب
( .)108ويف درا�سة املخاطر العالية – �إيدنربغ
 ،EHRSمل يظهر �أي من عوامل اخلطر على �أنه
ذات �أهمية منبئة بالف�صام� ،إال �أن �أوجه خمتلفة
من ال�سلوك يف الطفولة ،كما تفيد عنه الأمهات يف
مقيا�س �أكنباك ( )109لعب هذا الدور .تاربوك�س
وبوغ غايل ( )110قاما م�ؤخراً بتلخي�ص هذه
املن�شورات وتو�صال �إىل �أن “الأداء االجتماعي
ال�ضعيف غري املبني” م�ؤ�رش ح�سا�سية معتدل
للف�صام بني الأطفال من عمر � 7إىل � 8سنوات
يف املجموعة العامة� ،إال �أن الأداء االجتماعي
ال�ضعيف عند الأطفال الذين يعانون خطراً عالي ًا
للف�صام يكت�سي ح�سا�سية كبرية بني الأطفال
من عمر � 5إىل � 6سنوات .من جهة مغايرة ،و�إذا
نظرنا �إىل حجم الأث��ر املتوقع ( )dحل��وايل ،1
ون�سبة �أرجحية من � 5إىل � ،6سيكون من اخلط�أ
حماولة التكهن بحالة ذهان على هذا الأ�سا�س.
حتى مع اخلطر القاعدي املرتفع بن�سبة 13%

يف درا�سة املخاطر العالية – �إيدنربغ ،EHRS
ف�إن احل�سا�سية والنوعية ل�سلوك مماثل كانت جد
منخف�ضة (.)109

ال��ف��ح�����ص اجل�����س��دي واخ��ت��ب��ار تنب�ؤ
الفيزيولوجيا الع�صبية

يف درا���س��ة م����شروع املخاطر العالية –
نيويورك مت اختبار الن�سل بني  7و� 12سنة
ب���إج��راءات ع�صبية �سلوكية ومت تقييم فرتة
منت�صف البلوغ لت�شخي�صات متعلقة بالف�صام.
وقد مت حتديد يف الطفولة ح��االت النق�ص يف
االنتباه والذاكرة الكالمية واملهارات احلركية
الكربى بن�سبة  83%و 75%و ،58%بالرتتيب،
ب�ين ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون ال��ذه��ان؛ وق��د مت حتديد
 50%يف املتغريات الثالثة جمموعة .وب�شكل
م�شجع ،ف�إن املتغريات الثالثة �أظهرت معدالت
نق�ص منخف�ضة يف الن�سل ملجموعتي �أهل ،ومل
يتم ربطها با�ضطرابات نف�سية �أخ��رى يف �أي
جمموعة� ،إال �أن معدالت �إيجابية كاذبة بلغت
 ،28%-18وقد اعتربها امل�ؤلفان ،وهو الر�أي
ال�صحيح ،كدليل غري كاف يف و�صف م�ضادات
الذهان ( .)111ومع مي�شي و�آخ��رون (،)112
مت ت�سجيل معدل �إيجابية كاذبة بن�سبة 21%
كمعدل عال غري مقبول لدى الأطفال الذين مت
تقييمهم لنق�ص االنتباه امل�ستدام .ال بل �أ�سو�أ
من ذلك ،مل تكن �أمناط التقاطيع النهائية NSS
م�ؤ�رشات لأعرا�ض ف�صامية يف درا�سة �إيدنربغ
( ،)113وكانت االختبارات الإدراكية امل�ؤ�رشات
الأ�ضعف (.)114
وبالفعل ،ق��ام بوكروب و�آخ���رون ()115
م�ؤخراً مبراجعة  32درا�سة �إدراكية ومت التو�صل
�إىل �أن حتقيقات التقييمات الع�صبية الإدراكية
القاعدية يف عينات عالية اخل��ط��ورة مت�سقة
من حيث النق�ص امل��وج��ود .ومتيل الدرا�سات
الطوالنية لأن تف�ضل �إجراءات معاجلة ال�رسعة
والذاكرة الكالمية والتعلمية كم�ؤ�رشات تكهنية
للذهان� ،إال �أن �آثار تكهنية �ضعيفة ،ودرا�سات
�سلبية و�أداء غري م�ستقر ،عوامل ال تدعم منفعة
االختبارات الإدراكية يف الت�شخي�ص املبكر ،على
الأقل يف العزلة.

التنب�ؤ متعدد املتغريات

ق��ام ع��دد من الدرا�سات من �أنحاء العامل
بالنظر يف الأداء التنب�ؤي لرتكيبات �أعرا�ض
ومتغريات �أخرى ،ونتائج خمتلطة .بالرغم من
�أن خ�صائ�ص كالتفكري الغريب وال�شيزوتيبيا
من�سوخة ب�شكل �شائع ،ومتيل لأن تكون جزءاً
م��ن من��اذج متعددة التغريات تعك�س التمثل

( .)107 ،104،105قامت الدرا�سة الطوالنية
البادرية – �أمريكا ال�شمالية  ،NAPLSمبتابعة
يف العالج مياثلون معايري
 291مري�ضا ا�ست�رشا ّ
املتالزمات البادرية ،حيث تطورت لدى 35%
منهم حالة من الف�صام .ومن بني  77متغرية،
�ساهمت خم�س خ�صائ�ص ب�شكل منفرد بالتنب�ؤ
بالذهان :خطر وراث��ي للف�صام مع تدهور يف
الأداء (وهو �أحد معايري خطر فوق عايل ،)UHR
م�ستويات �أعلى من حمتوى الفكر غري االعتيادي
و�شكّ /ذهان برانويدى(ا�ضطهادى) ،واعتالل
اجتماعي �أكرب وتاريخ من �سوء ا�ستعمال املواد
( .)116وانتهت خ��وارزم��ي��ات تنب�ؤية ت�شمل
اثنتني �أو ثالث من هذه التغايرات بارتفاعات
هائلة يف القوة التكهنية للأعرا�ض (حتى )80%
مقارنة مع معايري خطر فوق عايل  .UHRوقد
�أ�شارت الدرا�سة الأوروبية لتنب�ؤ الذهان EPOS
ثبات عال للمقدرين للمواد > 60ومت النظر
يف التنب�ؤ الأمثل مع �ستة متغايرات (�أعرا�ض
�إيجابية ،التفكري الغريب ،انزعاجات النوم،
ا�ضطراب ال�شخ�صية الف�صامية� ،أعلى �أداء يف
ال�سنة ال�سابقة ،وامل�ستوى التعليمي) .يعطي هذا
املجموع من املتغايرات ن�سبة �أرجحية �إيجابية
�أكرث من � .)107( 10إال �أنها تنتظر الن�سخ ،وهي
�أي�ض ًا مل تن�سخ القدرة التنب�ؤية لبون (� )104أو
معايري الدرا�سة الطوالنية البادرية – �أمريكا
ال�شمالية .)NAPLS (116

حتاليل الدم

نظرياً ،ميكن للدالالت احليوية اجلينومية
التي تناولناها �أعاله �أن تتكهن بالف�صام يف
مرحلة مبكرة من تطور اال�ضطراب ،قبل �سنوات
من بدئه .ولكن قامت درا�ستان اثنتان فقط
ب�سحب عينات يف الدم قبل الت�شخي�ص ،وتناولت
كلتاهما البالغني ب���د ًال م��ن الأط��ف��ال ،رمبا
لأ�سباب عملية و�أخالقية .يف درا�سة املخاطر
العالية – �إيدنربغ  EHRSمت ربط و�ضع جني
 NRG1ببدء الأعرا�ض الف�صامية (،)117
يف حني ك��ان �أليل كومت COMT Val/
 Metمتعدد الأ�شكال التحليل الوحيد املتكهن
بالف�صام (�أليل فال يظهر قيمة تنب�ؤية �إيجابية
 ،PPV 39%و�سلبية .)NPV 93%، 118
�إن ه��ذه النتيجة تلقى دعم ًا جزئي ًا من عمل
من�سوخ يظهر تفاعل جني كومت COMT
والقنب ( ،)119بالرغم من �أنه مل يتم ذكر هذا
التفاعل يف درا�سة �إيدنربغ .من الوا�ضح �إذن
�أن هذه النتائج حتتاج �إىل تو�ضيح قبل �أن يتم
توظيف الت�صنيف اجليني كدليل ت�شخي�صي يف
جمموعات االختطار العايل.

الت�صوير الع�صبي

ثمة عدد من الدرا�سات التي ت�شمل �أ�شخا�ص
ذوي اختطار وراثي �أو يعانون �أعرا�ض بادرية
خ�ضعوا لت�صوير عن النقطة القاعدية وبالتايل
خ�ضعوا لفحو�ص لو�ضع انتقايل ،بع�ضها ترافق
مع متابعة ت�صويرية� .إن التخفي�ضات فى كثافة
امل��ادة ال�سنجابية  GMفى الف�ص ال�صدغي
الإن�سي ( )120،122يتم حالي ًا تن�ساخها
بو�ضوح يف ب��ادرات الف�صام ،بالرغم من �أن
عددها لي�س بكبري .تناولت ثالث درا�سات ثالث
حتليالت �أك�ثر تف�صي ًال فى املجال ال�رسيري.
ووجد �شوبل و�آخرون (� )124أن ارتفاعات يف
�أحجام ال��دم الدماغي احل�صيني  CA1حول
التح�سني املعاك�س تك ّهنت بوقوع ذهان الحق ًا
مع قيمة تنب�ؤية �إيجابية  PPV 71%و�سلبية
 .NPV 82%ووجد كوت�سولريي�س و�آخرون
دقة ت�صنيفية لأجهزة الدعم التلقائي املوجهة
ب��ح��وايل  90%يف التمييز ب�ين جمموعات
أ�صحاء .يف حني �أظهرت
االختطار وال�شواهد ال ّ
حتاليل منحنيات اخلا�صية العملية مل�ستقبل
املادة ال�سنجابية يف الف�ص ال�صدغي الإن�سي يف
درا�سة �إيدنربغ تنب�ؤاً �أكرث قوة للف�صام من �أي
متغرية �أخرى يف تلك الدرا�سة ،مع ن�سبة قابلية
لأك�ثر من 126( 10؛ قيمة تنب�ؤية �إيجابية
� ،PPV 60%سلبية .)NPV 92%
و�سيكون ،بالطبع ،من الأكرث �سهولة والأقل
كلفة التمكن من ا�ستعمال الت�صوير امل�سحي
ال��ق��اع��دي للتكهن بالف�صام ،فيما �أظهرت
جمموعات �أخ��رى برهان ًا لدرا�سات مفاهيم
بالرغم م��ن النتائج امل��ح�يرة .وكما �أظهرت
�سمي�سكوفا و�آخرون ( )127يف مراجعة منهجية
حديثة للمن�شورات� ،أن الدرا�سات التقاطعية
لقيا�س الأ�شكال امل�ستندة على الفوك�سل تنا�سخت
انخفا�ض ًا يف املادة ال�سنجابية يف الف�ص اجلبهي
والق�رشة احلزامية يف حالة ما قبل الذهان ،مع
ذلك ف���إن �أحجام الدماغ الكلي و�/أو �أحجام
املادة ال�سنجابية ال�شاملة كانت عالية وب�شكل
مت�سق .بالفعل ف�إن درا�سة �إيدنربغ �أظهرت قيمة
تنب�ؤية �إيجابية  PPVبن�سبة  67%لأ�ضعاف
متزايدة من الق�رشة اجلبهية الأمامية يف امل�سح
الأول ،وتعد هذه القاعدة التكهنية الأقوى (.)128
وي�شري ذلك �إىل انخفا�ض هائل يف الأحجام عند
بدء احلالة ،التي ميكن �أن تقوم عليها حتقيقات
م�ستقبلية ،وتفرت�ض �أن تقنيات التحليل التي
تتيح زيادة وانخفا�ض عن اخلط القاعدي كما
التغيري ،قد تكون الت�شخي�ص الأف�ضل للآداء.

تنب�ؤ ا�ستجابة عالج الدواء امل�ضاد للذهان

تتعلق ا�ستجابة العالج بالفيزيولوجيا
املر�ضية ال�رسيرية املعنية مبدى قدرة العالجات
املتوفرة على مواجهة عملية الأمرا�ض الأ�سا�سية
�أو عملياتها ب��د ًال من �أن ت���ؤدي �إىل حت�سينها
بطريقة م��ا .ميكننا ال��ت���أك��د م��ن �أن الأدوي���ة
امل�ضادة للذهان تعالج فرط النقل الع�صبي
للدوبامني املرتبط ب�أعرا�ض ذهانية �إيجابية،
ومع �أنه من غري الوا�ضح �أن هذه هي العملية
الأولية يف عملية املر�ض عند الف�صام ،تدعم
براهني كثرية �أن ذلك ي�شكل طريق ًا م�شرتك ًا ت�سري
فيه ال�ضالالت والهالو�س احلادة.

املنبئات ال�رسيرية

مت رب��ط ع��دد م��ن امل��ت��غ�يرات التاريخية
بتحقيق ا�ستجابة جيدة مع الأدوي��ة امل�ضادة
للذهان (مبا فيها ،حدة الأعرا�ض ،اال�ستجابة
املعدلة ال�شخ�صية واملو�ضوعية املبكرة ،وفرتة
ال��ذه��ان غري املعالج)� ،إال �أن ع��دداً قلي ًال من
الباحثني قام بدرا�سة خ�صائ�صها الت�شخي�صية
يف التنب�ؤ ( .)129،130وتت�ضمن �أمثلة حديثة
حم��اول��ة ا�ستخدام اخل��ط القاعدي يف نتائج
مقيا�س متالزمة ايجابي ًا و�سلبياًPANSS
للتكهن با�ستجابة بدءاً من الأ�سبوع الثاين� ،إال
�أن القيم التنب�ؤية كانت منخف�ضة ( .)131لو�شت
و�آخ��رون (� )132أظهروا �أن تنب�ؤ الال ا�ستجابة
يف الت�صنيف املوجز للطب النف�سي BPRS
بعد � 4أ�سابيع مع قيمة تنب�ؤية �إيجابية >80%
 PPVكان ممكن ًا فح�سب لو �أنه مل يتحقق �أي
تقدم يف الأ�سبوعني الأول�ين .قد يتح�سن تنب�ؤ
الهد�أة من خالل �ضم تقييمات  4و� 6أ�سابيع� ،إال
�أن االرتفاع يف دقة التنب�ؤ متوا�ضع يف �أح�سن
الأح��وال ،وهو غري مرجح �أن يكون ذات �إفادة
�رسيري ًا (.)133
ت�شكل الئحة اال�ستجابة الدوائية DAI
�أداة تقرير ذاتي بثالثني مادة تتميز بخ�صائ�ص
قيا�س نف�سي و�أداء ت�شخي�صي ،رمبا لأنها حتدد
عنا�رص اال�ستجابة ال�شخ�صية املبكرة واملوقف
الإيجابي من ال��دواء ( ،)134واللتان كالهما
مرتبطان باال�ستجابة .وقد يكون ذلك بالإ�ضافة
�إىل حدة الأعرا�ض املعيارية وت�صنيف النتائج
ذات فائدة ميكن �ضمها يف املمار�سة ال�رسيرية
الروتينية ،على الأق��ل من حيث امل�ساعدة يف
حتديد مواقف الأ�شخا�ص من العالج ب�شكل
موثوق وما �إذا كانوا ا�ستفادوا كفاية ليلتزموا
بالعالج.
املجلة العاملية للطب النفسي
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املنبئات احليوية

ال ت�شهد ال���دالالت احليوية يف ا�ستجابة
العالج مناف�سة قوية ،لكن ما زال الطريق �أمامها
طويل .وقد مت ربط م�ستويات بالزما �أعلى يف
الدواء امل�ضاد للذهان و�أخرى �أي�ض ًا عالية من
حم�ض الهوموفانيليك  HVAودالالت جانبية
يف البالزما (ال�سائل ال�شوكي) ،وب�شكل متكرر،
باال�ستجابة� ،إال �أن القدرة على �إع��ادة الن�سخ،
وت�شخي�ص الأداء وامل�ستوى العملى لذلك غري
وا�ضح ( .)135و�إذا ذهبنا �إىل �أبعد من ذلك،
وجدنا �أن قيا�سات البالزما هي بذاتها يف معظم
الأح���وال �إج��راء غري مبا�رش للن�شاط الق�رشي.
و�إن معظم املنبئات يف ال�صيدلة الوراثية
املحتملة ال�ستجابات م�ضادات الذهان �سقطت
عند مرحلة �إع��ادة االنتاج .وقد �أ�شارت وقائع
مهمة �إىل �أن �أليل جني كومت  COMTفال
قد يتوقع ا�ستجابة لدواء �أوالنزابني (� ،)136أن
م�ستقبل جني  102-T/C 5-HT2Aمرتبط
باال�ستجابة �إىل دواء كلوزابني ( ،)137و�أن
�أليل  DRD3 Serمرتبط با�ستجابة �ضعيفة
لعقار كلوزابني ( )138وتنتظر كلها ا�ستن�ساخ ًا
خارجياً .وحده �أليل � Delضمن -141C Ins/
 Del DRD2متعدد الأ�شكال مرتبط ب�شكل
مت�سق با�ستجابة (�أ�ضعف) مل�ضادات الذهان
مقارنة مع نوع اجلينوم  .Ins/Insولكن حتى
هذا الأثر يبقى �صغرياً جداً لال�ستعمال ال�رسيري
( .)139لذلك ،ف�إن وراثيات ا�ستجابة امل�ضادات
الذهانية قد تكون معقدة متام ًا كما وراثيات
الف�صام وقد تكون ال�صيدلة الوراثية للذهان
بحاجة �إىل اختبارات جينية متعددة.

املنبئات الت�صويرية لال�ستجابة

يف اجت��اه معاك�س ملن�شورات الت�شخي�ص
والت�شخي�ص املبكر التي متت مراجعتها �أعاله ،مل
يتم ربط القيا�سات البنيوية الت�صويرية بو�ضوح
مع ا�ستجابة العالج �أو مقاومته (.)140،141
ولكن ،ثمة عدد ال ي�ستهان به من الدرا�سات التي
تظهر �أن مزيداً من مظاهر الت�صوير البنيوي
الآيل sMRI /ال�شاذة يتم ربطها بت�شخي�ص
تكهني �ضعيف ونتائج �سيئة .وتظهر قيا�سات
الت�صوير الوظيفي �أم ًال �أكرب ،حيث يتم ربط كل
من انخفا�ض �أي�ض العقد القاعدية وارتفاع
ا�شغال م�ستقبل  D2املخططي با�ستجابة عالج
الأدوية امل�ضادة للذهان (.)142 ،135
كما يظهر ات�����س��اق يف امل��ن�����ش��ورات حول
التخطيط الكهربي للدماغ  EEGواال�ستجابة
�إىل عالج الف�صام ،حيث ميكن لن�شاط التخطيط
الكهربي للدماغ  EEGالذي ترتفع فيه موجات
30
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�ألفا ال�سابقة �أو التالية للعالج التنب�ؤ با�ستجابة
مل�ضادات ال��ذه��ان يف خم�سة م��ن �أ���ص��ل �ست
درا�سات كنا مدركني بها ( .)148-143وثمة
ما يكفي من املن�سوخات يف هذا املجال تدعم
درا�سات �أخ��رى للأ�شعة املقطعية باالنبعاث
البوزيرتوين  PETوالتخطيط الكهربي للدماغ
 EEGعند اال�ستجابة مل�ضادات الذهان والبدء
بتقييم ذلك من حيث القيمة ال�رسيرية املحتملة.
وحيث يكون توقع الت�صوير املقطعي باالنبعاث
البوزيرتوين  PETلال�ستجابة ذات �إفادة عالية
يف تنب�ؤ املقاومة لعالج اجليل الأول �أو الثاين
من م�ضادات الذهان ،ال بل �أف�ضل ،اال�ستجابة
�إىل كلوزابني ورمبا �أي�ض ًا يف قيا�س اال�ستجابة
جلرعة اختبار واح��دة كو�سيلة لتحديد العقار
واجلرعة للمري�ض .حتتاج هذه الأ�سئلة �أن يتم
التدقيق فيها من خالل درا�سات �إ�ضافية .وكلما
ك��ان توفر التخطيط الكهربي للدماغ EEG
ب�شكل �أو�سع وبكلفة �أق��ل ،ي�صبح دلي ًال حيوي ًا
تنب�ؤي ًا حمتم ًال يعد بنتائج جيدة يف تقييم
اال�ستجابة لعقار م�ضاد للذهان يف اال�ستعمال
ال�رسيري الروتيني للذهان.

اخلال�صات والإر�شادات البحثية

لقد نظرنا يف ق��درة الأعرا�ض والإ�شارات
وجمموعة من الدالالت احليوية املحتملة ك�سبل
مو�ضوعية يف ت�شخي�ص الف�صام يف حاالت
م�ؤكدة ،وتنب�ؤ التحول من الذهان عند املر�ضى
ذوي االخ��ت��ط��ار ال��ع��ايل لأ���س��ب��اب �رسيرية �أو
وراثية ،ويف تنب�ؤ اال�ستجابة للعالج مب�ضادات
الذهان .لقد قمنا بتحديد ما نعتربه الرهانات
الف�ضلي لتقييم الأب��ح��اث امل�ستقبلية وتوفري
بع�ض املالحظات التوجيهية عن كيف يجب
�إجراء هذه الدرا�سات وت�سجيلها (اجلدول رقم .)4
قد يقول البع�ض �إن كل هذا �سابق لأوانه ،و�أنه
من اجلنون التفكري �أننا جمهزون لتطبيق هذه
الإجراءات يف املمار�سة ال�رسيرية ،لكننا نعتقد
ب�أننا ت�أخرنا يف النظر بهذه املتغريات وال�سبل
التي ميكن �أن توجهنا نحو اختبار ت�شخي�صى
مو�ضوعي يف الطب النف�سي ،وت�سجيل البيانات
اخلا�صة بالقيم التنب�ؤية ون�سب الأرجحية� ،أو
على الأقل بطريقة ميكن لنا ح�سابها.
�إن «املعيار املرجعي» لت�شخي�ص الف�صام
ي�سمح بالت�شخي�صات املوثوقة وتناقلها ،ويتمتع
مب�صدوقية تنب�ؤية من حيث حتديد ت�شخي�ص
تكهني �ضعيف لدى معظم املر�ضى .من ال�شائع
�أال متلك هذه املعايري م�صدوقية حيوية ولكن
ما من �شك �أنها �سمحت با�ستنباط ن��واح من
الفيزيولوجيا املر�ضية للف�صام وذهانات
�أخ���رى� .إن احل��دود الأعرا�ضية واحليوية بني

الف�صام واال�ضطراب ثنائي القطب قد ال تكون
خمفية ( ،)149،150ولكن حني متت مقارنات
مبا�رشة متكنا من �إبراز بع�ض اخلطوط الواعدة
يف هذا الإط��ار .ونعرتف ب�شكل كلي ،ال بل �إنه
من الدوافع الأ�سا�سية خلف كتابة هذا املقال،
�أن معيارنا املرجعي الت�شخي�صي ملوث وميكن
تطبيقه ب�شكل خمتلف .و�إن ا�ستبداله مبجموعة
�أخ��رى من املعايري املو�ضوعية �سيكون �أ�شبه
ب�إعادة ترتيب كرا�سي منت �سفينة التايتنك .علينا
يف هذه املهنة �أن نطمح �إىل حتقيق نتائج �أعلى
من ذلك يف قيا�سات مو�ضوعية متعلقة ب�أ�سباب
املر�ض و�/أو الفيزيولوجيا املر�ضية .لقد كنا يف
املا�ضي مفرطي احلذر يف مالحقة هذا العمل
يف الطب النف�سي ،كممار�سة طبية ،ولرمبا يعود
ذلك �إىل ف�شل اختبار تثبيط الدك�ساميثازون يف
الف�صام (.)151
نعترب ق�سم الت�شخي�ص يف ه���ذا املقال
اجلزء الأه��م لأن جمموعة من املر�ضى متوفرة
لدى الأطباء ال�رسيريني كلهم ،وعادة ما يكون
الت�شخي�ص قد مت ،لذلك تظهر �أهمية �أثر املقاربة
املو�ضوعية يف ه��ذا ال�سياق .حتتاج عوامل
اختطار درا�سة الأوبئة �إىل تقييم ر�سمي من حيث
مقدار رفعها ال�صحيح لالرتياب الت�شخي�صي (�أو
قابليتها يف ذلك) ،ال �سيما حني ننظر �إىل عوامل
�أخ��رى مقارنة بها ،كمحددات �سببية حمتملة
للذهان .كما نحتاج �إىل حتديد �أي «�إ�شارات
منخف�ضة» مو�ضوعية و�أداء ه��ذه االختبارات
الإدراكية املقت�ضبة النحدار امل�ستوى الفكري من
�أداء �سابق للمر�ض وفائدتها عند مر�ضى الذهان
احلاد .يف الوقت ذاته ،على علماء الوراثيات �أن
يحددوا كيف ميكننا تباين جني �سببي حني نراه،
وكيف علينا �إدارة املر�ضى الذين يحملونه .قد
يحمل الت�صوير للدالالت احليوية م�ستقب ًال واعداً
�أكرث من غريه يف الت�شخي�صات� ،إال �أن املجتمع
الت�صويري عليه �أن يقوم بتطوير تقينات كمية
ميكن تطبيقها على املر�ضى الأف���راد وتطبيق
التمييز النقدي بني الف�صام و واال�ضطراب ثنائي
القطب عند �أعرا�ض الف�صام .وقد حتتاج �أحجام
اللوزة و�ضع معيار وفق ًا للعمر والأخذ يف عني
االعتبار الأدوي��ة يف حال كانت خا�صة مميزة،
يف حني �ستحتاج �أمناط تفعيل اجلبهي الظهري
اجلانبي حتديد معايري من خالل الأداء ورمبا
م�ستوى الذكاء العام ،على الرغم من �أن درا�سات
الت�صوير الوظيفي للو�ضع الراقد قد تعار�ض ذلك.
�إن الت�شخي�ص يف مراحل مبكرة من املر�ض
وتنب�ؤات اال�ستجابة العالجية لي�ست �أقل �أهمية
على �سلم الأول��وي��ات ،ولكن تبدو على �أنها
اقرتاحات �أقل عملية� .أما عوامل االختطار ،فهي

املراجع

اجلدول رقم  4ملخ�ص وقائع البحث
–ال تعد الأعرا�ض الذهانية اخلا�صة بذاتها مت�صلة �أو متنبئة بالف�صام ،ذلك ب�سبب ندرتها الن�سبية ،وال�صعوبات يف ا�ستنباط
موثوقيتها ونق�صها للنوعية.
–�إن ال�شواذ التطويرية (االجتماعية واحل�سية احلركية والفكرية)� ،أكانت م�ستنبطة يف التاريخ �أو عند الفح�ص ،ت�ستحق تقييم ًا
ر�سمي ًا ك�أداة ت�شخي�ص حمتملة ،ولكن هذه قد تكون بب�ساطة �سمات للوا�صمات.
–لقد مت حتديد عدد من الدالالت اجلينية للف�صام� ،إال �أن �أثر هذا االختبار يف املمار�سة ال�رسيرية يجب حتديده.
–من بني املقاربات التكنولوجية املتوفرة حالياً ،يظهر الت�صوير الدماغي م�ستقب ًال واعداً ك�أداة ت�شخي�صية ،ويف ر�صد
الذهان املبكر (على الأقل �ضمن املجموعة التي تظهر اختطاراً عالياً).
–يجب �أن يكون الت�صوير الوظيفي �أكرث ح�سا�سية لكنه بذلك يكون �أكرث تكلفة و�أكرث تطلب ًا على امل�ستوى التقني ،وقد يكون
لها قيمة خا�صة يف الت�شخي�ص املفارق وتنب�ؤ اال�ستجابة.
–يجب حت�سني الت�صوير ومقاربات �أخرى من خالل حتديد نوع اجلينوم و�/أو الدالالت احليوية الأخرى عند توفرها – بالرغم
من �أن كل اختبار �إ�ضايف يظهر �سلبيات خاطية ،يتحول ذلك �إىل م�شكلة يف الإطار الت�شخي�صي.
–يف و�ضع مثايل ،يجب معاينة النتائج يف التجارب ال�رسيرية لتحديد ما �إذا كان الوقت والتكلفة املعنيني ي�ؤثران بطريقة
حمبذة على نتائج املري�ض.

جد ن��ادرة وال متلك القدرة الكافية كمنبئات
للذهان �أو تربهن عن قيمة ت�شخي�صية كبرية
أ�صحاء من الأف��راد ،بعيداً عن امل�سائل
عند ال ّ
الأخ�لاق��ي��ة املت�أ�صلة يف االخ��ت��ب��ار الوراثي
التنب�ؤي وو�صف ال��دواء املحتمل لعالجات مل
تربهن فاعليتها على �أعداد كبرية من النا�س قبل
�سنوات من معاناة قلة بينهم املر�ض .ي�صبح
الت�شخي�ص املبكر �أكرث عملي ًا و�أخالقي ًا �شفاف ًا
عند بدء املر�ض ،حني ت�صبح �شدة الأعرا�ض ،من
خالل انقطاع الأفكار ،وال�شيزوتيبيا ،وتعاطي
القنب والت�صوير الدماغي تبدو واعدة .ولكن من
غري امل�ؤكد �إىل ما الفائدة من االختبار التنب�ؤي
بالف�صام �أو اال�ستجابة ل��دواء م�ضاد للذهان،
حتى و�إن كانت املنبئات قوية �إذا نظرنا �إىل
املوارد املحدودة للمداخالت املبكرة ،واخليار
املحدودة للعالجات املتوفرة حالياً ،والنق�ص
يف توفر تقنيات الت�صوير والتقنيات اجلينية يف
معظم العيادات ال�رسيرية حتى يف البلدان التي
تعد متطورة.
ويف هذا ال�سياق ،يكت�سي النهج العام �أهمية
�أكرب من التفا�صيل يف هذه املرحلة� .إن اجلانب
املهم من الدرا�سات الت�شخي�صية الذي يتم عادة
ن�سيانه هو احلاجة �إىل اختبار موثوق لأداة
الت�شخي�ص املقرتحة يف درا�سة ثانية جماعية
م�ستقلة يف�ضل �أن تكون م�شابهة من ناحية
احلجم ،و�أن تتم �أي�ض ًا معمية عن الت�شخي�ص .ومبا
�أن النماذج املالئمة ملجموعة من املتغريات
ت�ؤدي �إىل نتائج يف «طريقة متفائلة» �أو «زائدة
املالءمة» على بيانات تطوير النموذج ،تطر�أ
احلاجة �إىل توثيق امل�صداقية ب�شكل تقاطعي يف
عينة م�ستقلة بهدف �ضبط النموذج املخ�ص�ص.
و�إننا ال نعرف ب�أي �أمثلة �سبق و�أن مت تطبيقها
يف هذا املجال يف درا�سة جماعية م�ستقلة بالفعل
لأي وقائع مت و�صفها .يتطلب ذل��ك درا�سات
بحثية �رسيرية وا�سعة النطاق قد حتتاج �إىل دعم

من جمموعة من املقاربات املعلومية ،مبا فيها
النماذج الألية للدماغ/العقل ،وبيانات تقليدية
ومر�ضية للمقارنة وخوارزميات تنب�ؤية متعددة
املتغريات وما �إىل ذلك ( .)153 ،152وقد ترفع
مناذج امل�ستويات املتعددة مبا فيها املتغريات
الع�صبية احليوية وال�سرية االجتماعية والبيئية،
من الدقة التنب�ؤية �إال �أن كل ميدان �إ�ضايف يجلب
معه متغريات حمتملة ذلك وفق ًا لو�ضع الدرا�سة،
من م�ستويات التعر�ض وموثوقية امل�صنف
الداخلي .ه��ذا بالإ�ضافة �إىل اخلطر املتزايد
لل�سلبيات الكاذبة.
�إن حجر ال��ع�ثرة الأك�ب�ر ال���ذي يواجهه
الباحثون يف حماولة �إع��داد درا�سات مماثلة
وت��غ��ي�ير امل��م��ار���س��ة الت�شخي�صية يف الطب
النف�سي هو مدى الت�أكد الذي يجب �أن يتحقق
لتحديد عامل اختطار م�سبب للمر�ض �أو عملية
الفيزيولوجيا املر�ضية ونوعيتها قبل �أن يتم
ا�ستعماله ك�أداة �أو اختبار ت�شخي�صي .بالطبع �إن
ذلك �س�ؤال حمق ،لكنه ال يلحظ النقطة الأ�سا�سية،
على الأقل من وجهة النظر ال�رسيرية� ،أال وهي
وجود �أو غياب دليل لدى فرد ما ي�أخذه �إىل ما
بعد م�ستوى حد املر�ض حيث يكون الت�شخي�ص
�أو بع�ض اال�سرتاتيجية الإداري��ة التالية ،ممكن
الإفادة منها� .إن و�ضع قيا�سات الزمة وم�ستويات
حدية املر�ض حتتاج �إىل درا�سات ر�سمية خا�صة
بها .و�سيحتاج الأطباء ال�رسيريون �إىل امل�شاركة
يف درا�سات وا�سعة ب�سيطة لتحديد الأعرا�ض
الأكرث داللة �رسيري ًا كما الإ�شارات واالختبارات.
هكذا ت�سري الأمور يف املجال الطبي ،ومع املزيد
من الدرا�سات ،نتقدم� .إنها الطريقة التي على
الأطباء النف�سيني اعتمادها يف حال �أردنا البدء
با�ستعمال م�ؤ�رشات مو�ضوعية يف الت�صنيف
واملمار�سة يف الطب النف�سي .ال بل ميكننا القول
�أن م�ستقبل الطب النف�سي كممار�سة طبية قد
يعتمد على ذلك.
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تعليقات

البحث عن «اختبار حيوي» لتشخيص «الفصام» :هل نبحث عن إبرة في كومة من القش؟
Shitij Kapur
King’s College London, Institute of Psychiatry, De
Crespigny Park, London, SE5 8AF, UK

�إن �أوجه التطور يف النواحي الأخرى من الطب �أظهرت لنا �أن قدرة
ت�شخي�ص يف تنب�ؤ العالج والت�شخي�ص التكهني تتح�سن عادة مع اختبار
حيوي �أكيد .فمثالً ،كان العالج العام «لف�شل القلب» �ضعيف ًا حني كان
العالج ذاته م�ستخدم ًا لكافة �أنواع الف�شل القلبي ،يف حني �أن الت�شخي�ص
الدقيق للخلل ال�صمامي ،والتهاب ع�ضلة القلب وداء القلب الإقفاري �أدت
�إىل عالج �أكرث دقة ،وونتائج �أف�ضل وقدرة �أكرب على التنب�ؤ بالنتائج .هذا
هو الأم��ل اجلوهري يف الطب النف�سي احليوي ،وقد قام لوري و�أخرون
بتحليل دقيق ومنهجي لل�شوط الذي قطعناه يف الف�صام.
�إن مقالتهم تراجع ب�شكل حذر بيانات من عوامل اختطار ،و�إ�شارات
و�أعرا�ض �رسيرية ،والوراثيات والدالالت يف ال�سائل الدموي و والدالالت
الت�صويرية �آخذين بعني االعتبار ح�سا�سيتها ونوعيتها وقيمتها التنب�ؤية.
�إن املقال يحقق هدفني �أ�سا�سيني .فهو خال�صة مف�صلة لربهان كهذا يتم
من خالل مقاربة ح�سا�سية وتنوعية ون�سب الأرجحية .هذا بالإ�ضافة �إىل
�أنه ي�سلط ال�ضوء على النق�ص يف االختبارات احليوية ال�رسيرية املفيدة،
ويذكرنا ب�أن الطريق يف ذلك �أمامنا طويل .ويف حني �أثني على جهد
امل�ؤلفني� ،أت�ساءل عن الإمكانية ،حالي ًا للبحث عن «اختبار» حيوي يف
الطب النف�سي متاما كما يف املجاالت الطبية الأخرى.
�إن طريقة تقييم “االختبارات” يف ميادين الطب الأخ��رى تتم من
خالل مقارنتها مع “معيار مرجعي” .وعادة ما ي�ستخدم حتليل دم ب�سيط
لدعم ت�شخي�ص مر�ضي نهائي .ويتم ا�ستخدام ت�سجيل التخطيط الكهربي
للقلب الب�سيط ال�ستبدال �صورة وعائية غزوية معقدة .لذلك ،ف�إن م�ؤ�رشات
احل�سا�سية والتنوعية ون�سبة الأرجحية� ،إلخ ،كلها معتمدة على قيا�س اختبار
جديد مقارنة مع “املعيار املرجعي” .ما من اختبار يتفوق على “املعيار
املرجعي” .ولكن ،ما ع�سى “املعيار املرجعي” للف�صام �أن يكون اليوم؟
ال �شك يف �أنه الدليل االح�صائي والت�شخي�صي لال�ضطرابات النف�سية (�أو
الت�صنيف الإح�صائي الدويل للأمرا�ض) ( .)1وما من خيار �آخر .فال�سمات
احلالية للدليل االح�صائي والت�شخي�صي لال�ضطرابات النف�سية /الت�صنيف
الإح�صائي الدويل للأمرا�ض ،الراهنة وامل�ستقبلية ،هي جمموعات جتريبية
وبراغماتية للأعرا�ض ال�رسيرية ،و�إن البحث عن واقعة حيوية للتنب�ؤ
بالتغايرية �ضمن هذه املجموعة من الأعرا�ض غري ثابت.
�أم��ا امل�شكلة الثانية ،يف ه��ذا املجال حاليا ،فهي “ا�صطناعية”
البيانات احلالية من وجهة نظر �رسيرية .و�إن مقدار البيانات يف الوراثيات
وال��دالالت الت�صويرية واحليوية للف�صام قد مت جمعها يف �أف��راد كانوا
ب�شكل كامل ومن دون �أي لغط قد توافقوا مع معايري الدليل االح�صائي
والت�شخي�صي لال�ضطرابات النف�سية وهم عادة يبدون ب�صحة ممتازة ،قد
يذهب البع�ض للقول �إنهم متطوعني طبيعيني (« ،)2مفرطي ال�سواء»� .أين
امل�شكلة يف التمييز بني اثنني من ه�ؤالء الأفراد؟ �إن الف�صام الكال�سيكي
من ال�سهل متييزه من احلالة ال�سوية املثالية حتى من قبل غري املتمر�سني.
�أما التحدي احلقيقي يف العيادة ،فهو يف التمييز بني ذهاين الأعرا�ض الذي
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يبدو مكتئب ًا وذي الأعرا�ض االكتئابية ذهاين ال�سلوك وت�صنيفهما بحزم؛
الأول با�ضطراب االكتئاب الرئي�سي والثاين بالف�صام (يف حال بالطبع
كان لأي من احلالتي بعد �أعمق – راجع م�شكلة املعيار املرجعي �أعاله).
�إن القليل من الدرا�سات حاولت القيام بذلك حتى الآن .ولذلك ف�إن القيمة
التنب�ؤية الناجتة من البيانات احلالية التي تف�صل الأمرا�ض الكال�سيكية
من ال�سواء املثايل مت�ضخمة ب�شكل ا�صطناعي.
وهنا تربز املع�ضلة احلقيقية ،ف���إىل �أن نتو�صل �إىل تثبيت معيار
مرجعي ،الأرج��ح �أال جند اختبارات حيوية ذات قيمة ،و�إىل �أن نحقق
فهم ًا حيوي ًا �أف�ضل ال ميكننا حتديد املر�ض لتثبيت ذلك .فهل من طريق
خال�ص؟
يكمن اجلواب لهذه امل�شكلة يف ال�سعي �إىل حتديد “االمناط» احليوية.
�إن القليل من الأمل �أو الهدف يظهر يف ا�ستبدال �سبيل م�ؤ�س�س كام ًال ومعتمد
ن�سبي ًا كمعيار لت�شخي�ص الف�صام �رسيري ًا (يكون قد احتاج �إىل  100عام
لت�أكيده) من خالل اختبار حيوي مرتبط ذات قيمة �رسيرية حمدودة .قد
ي�ؤدي ذلك �إىل الكثري من التعطيل وال ي�أتي مبنافع تذكر .لذلك ف�إن الدليل
( )DSM-5و( )ICD-11يحمالن تقليد الدليل ال�سابق لكل منهما (.)1
يف هذه الأثناء ،على الطب النف�سي احليوي �أن ي�سعى �إىل حتديد اختبارات
حيوية ميكنها �إما توفري خيار عالجي �أو التنب�ؤ مب�آل تفريقي .يحتاج ذلك
�إىل حتول يف االجتاه البحثي الذي ن�سري فيه� .إن االهتمام مل يعد يف ك�شف
اختالفات حيوية مقارنة مع �ضوابط �شديدي ال�سواء ،بل يف الرتكيز على
التكهن �ضمن الت�شخي�ص املحدد ظاهرياً .بذلك ميكننا من خالل لقاء
مري�ض جديد ت�شخي�صه بف�صام  ،DSM-6/ICD-12ومن ثمة القول
له “�أنت م�صاب بف�صام من منط نق�ص وظائف الف�ص اجلبهي ،ويعني ذلك
�أنك لن ت�ستجيب مل�ضادات الذهان املعيارية فلنبد�أ �إذن بعالج من دواء
كلوبازين»� ،أو لقاء �شاب �آخر والقول «�أنت م�صاب بف�صام ’حافظ للوظائف
التنفيذية‘“ ،يف هذا النمط قد جند �أن م�ضادات الذهان ميكن توقيف العالج
بها بعد �سنتني� ،رشيطة �أن تتم م�شاركة فعالة يف عالج معريف �سلوكي».
�أي ًا كانت ال�سمكة التي تلتقطها يعتمد على املكان الذي ت�صطاد فيه.
بل �إن الرتكيز على الف�صام مقارنة مع ال�شواهد امل�ضبوطة من خالل
االختبارات احليوية – �أمر حمفوف بعدد من حتديات الت�صنيف (البعدية
مقارنة مع الفئوية) وتلك العمالنية ،فن�ستعمل املجموعة من الت�شخي�صات
ونقوم «بتنميطها» .ولنحكم على اللعبة جتريبياً ،فليكن االختبار الذي
يح�سن حياة املري�ض �أو يتوقع بالتح�سن الفعلي للمري�ض هو الفائز.
ّ

املراجع

1. Kupfer DJ, Regier DA, Kuhl EA. On the road to DSM-V
and ICD-11. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci
2008;258(Suppl. 5):2-6.
2. Kruesi MJP, Lenane MC, Hibbs ED et al. Normal controls
and biological reference values in child psychiatry:
defining normal. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry
1990;29:449-52
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قام لوري و�آخرون بكتابة مراجعات دقيقة
حول براهني لدالالت ت�شخي�صية للف�صام ت�شمل
عوامل االختطار الوبائية والإ�شارات اجل�سدية
واخل�صائ�ص الع�صبية املعرفية والت�صوير
الع�صبي والدالالت احليوية امل�ستندة على اجلني
الكم الكبري من
�أو ال�بروت�ين .ولكن خلف ه��ذا ّ
البيانات جند �أربعة �أ�سئلة مل يتم طرحها تكمن
الإجابات عليها يف �إطار �شديد الدقة يحدد جناح
�أي حماولة لتح�سني الت�شخي�ص.
ما هو املر�ض الذي نحاول ت�شخي�صه؟ يلتقي
الباحثون اليوم على االعرتاف ب�أن الف�صام لي�س
ا�ضطراب ًا وجداني ًا بل على الأرج��ح جمموعة
ا�ضطرابات ت�شرتك اخل�صائ�ص التناذرية ذاتها.
و�إن اختباراً ق�صريا لعدد اال�ضطرابات الع�صبية
النف�سية تظهر �أنه ميكن التمييز بينها �أعرا�ضي ًا
من الف�صام .على �سبيل املثال قد يظهر مر�ض
نيمان-بيك نوع  Cمع الذهان على �أنه الظهور
الأويل الوحيد ( ،)1كما قد يفعل اعتالل بي�ضاء
الدماغ املبتذل اللون ( .)2بالرغم من ذلك ف�إن
القاعدة اجلينية خمتلفة متام ًا يف احلالتني،
وم��ن خ�لال حتديدهما حت��ت «اال�ضطرابات
الذهانية» ال ن�ضيف �إال �ضجيج ًا على �أبحاثنا
حول الدالالت الت�شخي�صية .من امل�صطنع ويف
الوقت ذاته �صحيح� ،أن التعريف الوا�ضح ملا
نحاول ت�شخي�صه �أمر ال ميكن التغا�ضي عنه.
فهل يجب النظر يف الأبعاد الف�صامية ب�شكل
منف�صل؟ كماالحظ لوري و�آخرون ،ف�إن املعيار
املرجعي الت�شخي�صي «للف�صام» «ملوث» .و�إن

مقاربة بديلة لت�شخي�ص «الف�صام» تق�ضي
«بتفكيك» التناذر ( .)4 ،3هذا باعتبار «املر�ض»
والتحقيق يف عوامل االختطار والدالالت وال�سري
والنتائج وال��ع�لاج لها .فمثال ،عند امل�ستوى
القاعدي ،من املمكن معاينة �أعرا�ض الذهان
الإيجابية والأعرا�ض ال�سلبية ب�شكل منف�صل .قد
يكون ذلك تب�سيطي ًا جداً كت�صنيف� .إن الأعرا�ض
الإيجابية من املحتمل �أن تكون متغايرة الأ�صل
والنتيجة ،وم��ن املمكن ت�صنيفها يف ثالثة
عوامل (التجارب الغريبة ،افتكار باال�ضطهاد
والتفكري ال�سحري) (� ،)5أربعة (الثالثة ال�سابقة
�إ�ضافة �إىل �شواذ �إدراكية) �أو حتى خم�سة عوامل
(ب�شكل �أ�سا�سي الأربعة ال�سابقة ولكن مع انق�سام
االفتكار ال�سحري �إىل االعتقادات املجاوزة
للطبيعة وهو�س العظمة)� .إن الأعرا�ض هذه يف
حال كانت �إيجابية على الأرجح �أن يكون لها
ارتباطات خمتلفة مع �أبعاد نف�سية مر�ضية
�أخرى ،و�سببيات كامنة خمتلفة وبالتايل عوامل
اختطار ودالالت و�سري مر�ضي ،كلها خمتلفة�.إن
االكت�شاف الأخري الذي يفيد عن التقاط الأعرا�ض
ال�سلبية واال�ستنقا�ض امل��ب��د�أي يف املجتمع
ي�شكل برهان ًا لهذه املقاربة .وي�أتي ذلك ليكمل
نتائج ما�ضية اقرتحت �أن «التطور الع�صبي»
�أو التناذر النووي» يتميز ببدء مبكر ،يف النوع
ال��ذك��وري واالع��ت�لال املعريف من املرجح �أن
يكون له م���آل �ضعيف ،من حيث اال�ستعادة
الوظيفية ال «الف�صام» من دون هذه اخل�صائ�ص.
كريكباتريك وزم�لا�ؤه �أ�شاروا �إىل هذا التناذر،
بالإ�ضافة �إىل �إحباط م�ؤكد ،كتناذر النق�ص (.)7
على هذه اخللفية من التفكري والدليل �سيقوم
فريق ببحث عمل الذهان يف جلنة ()DSM-5
باختبار جمموعة �أب��ع��اد مبا فيها الهالو�س
واالوهام واالرباك والعاطفة املقيدة والإحباط
واالعتالل املعريف والقلق واالكتئاب والهو�س
(� .)8إن هذه الأبعاد ميكن �أن تتحول �إىل �أهداف
بحثية وتطوير عالجي ( .)8كما ق��د يحتاج
الأ�شخا�ص امل�شخ�صون حالي ًا «بالف�صام» �إىل
عالجات خمتلفة الواحد عن الآخر وفق ًا للربوز
الن�سبي لكل بعد ،ويرجح ذلك �أن يكون م�ؤ�رشاً
�أكرث دقة للمر�ضية الدفينة بد ًال من الت�شخي�ص
الب�سيط «للف�صام»� .إن مقاربة املعاجلة ال�شاملة
مب�ضادات الذهان والعالج ال�سلوكي املعريف قد

ال تكون منا�سبة على الإطالق .فمثال ،قد يتعافى
�شخ�ص يعاين «ف�صاماً» ظاهراً ال يعاين مر�ض ًا
ع�صبي املن�ش�أ يف ظل غياب م�ضادات الذهان
(.)9
يف �أي مرحلة من املر�ض نحاول الت�شخي�ص؟
ال يظهر الف�صام يف كافة مراحله بال�شكل ذاته.
وق��د ق�� ّدم ل��وري و�آخ���رون نظرة �شاملة جيدة
ملحاوالت يف الت�شخي�ص املبكرة على الرغم من
�أن الكثري من الدرا�سات التي يوردون ذكرها ال
تظهر الف�صام ت�شخي�ص ًا نهائيا .فمثال ،ت�ستعمل
الكثري من الدرا�سات ال�رسيرية عالية االختطار
(مبا فيها درا�ستنا) «الذهان» كنتيجة هي �أ�سا�س
االهتمام (.)10
�أخ�يراً ،يبقى ال�س�ؤال الأه��م ملجتمع الطب
النف�سي :م��ا ال��ف��رق ال���ذي ي�شكله ت�شخي�ص
بالف�صام؟ هل ي�ؤثر ذلك على العالج �أو امل�آل؟
�إن املري�ض الذي يظهر �أعرا�ض ذهانية �إيجابية
يف غياب �سبب مبا�رش وا�ضح (كنوبات ال�رصع
�أو التعاطي الأخ�ير ملخدر ما) مرجح �أن يتم
عالجه يف البداية بجرعة منخف�ضة من م�ضادات
الذهان ،وقد يتم بعد ذلك القيام مبداخلة نف�سية
كالعالج ال�سلوكي املعريف .يف حال مت ت�شخي�ص
املري�ض بالف�صام �أم ال� ،إن التدبري العالجي
الأويل هذا من غري املرجح �أن يتغري .على خط
مواز� ،إن الت�شخي�ص بالف�صام (على الأقل بعد
فرتة من نوبة مر�ض ق�صرية) ال يوفر �إ�شارة
كاملة للم�آل .ال�شفاء �شائع كما �أن مراجعة
الت�شخي�ص �شائعة �أي�ضاً.
�إن ه��دف ل��وري و�آخ���رون جدير بالثناء،
لي�صري �إىل ت�شخي�ص الف�صام من خالل الأدوات
ال�رسيرية ،حتاليل ال��دم والت�صوير الع�صبي
وحتديد التاريخ اجليد والفح�ص البدين .ولكن،
مقاربة كهذه �ستحكم بالف�شل من دون حتديد
طبيعة املر�ض ،ومدى تغيري الدالالت الت�شخي�صة
يف �سري املر�ض و�أهمية الت�شخي�ص يف العالج
وامل�آل.

�شكر وتقدير

حاز �س.ج .وود على جائزة التطوير املهني
ال�رسيري من جمعية ال�صحة الوطنية والأبحاث
الطبية (� )NHMRCأ.ر .يونغ حاز على زمالة
باحث �أول �أي�ض ًا من جمعية ال�صحة الوطنية
والأبحاث الطبية.
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ق��دم ل��وري و�آخ���رون مراجعة مفيدة حول
العملية الت�شخي�صية والتطبيق املحتمل
لقيا�سات حيوية يف موا�ضع خمتلفة :الت�شخي�ص،
الت�شخي�ص التفريقي ،الت�شخي�ص املبكر ،وتنب�ؤ
اال�ستجابة للعالج .وتو�صلوا �إىل �أن ع��دداً من
هذه القيا�سات ميلك القدرة على رفع �رصامة
التقييم ال�رسيري يف الطب النف�سي وحت�سني
دقة الت�شخي�ص .ويف حني �أوافق مع الكثري مما
طرحوه ،و�أ�شاركهم املخاوف ذاتها حول نزع
ال�صفة الطبية عن الطب النف�سي ،لدي قلق كبري:
ف�أنا غري مقتنع ب�أننا ن�ستطيع الت�أكد من �أن
الف�صام كيان ت�شخي�صي �صالح بال�رضورة.
وذلك اننا ال نزال جاهلني للإمرا�ض الدفينه
للف�صام وا�ضطرابات نف�سية حادة �أخرى ،ويتحتم
علينا االعتماد على عملية ت�شخي�صية تكون
ب�شكل وا�سع و�صفية وم�ستندة على الأعرا�ض،
يف فئات مر�ضية وا�سعة التغاير ومتداخلة� .إن
رد ل��وري و�آخرين لذلك ي�شري �إىل �أننا بحاجة
�إىل مثبتات حيوية للف�صام ليتم اعتمادها يف
متييزه عن ا�ضطرابات �أخرى ،لكن ذلك يفرت�ض
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�أن مفاهيم كرايبلني ثنائية التفرع للذهانات
الوظيفية كانت �صحيحة .ماذا لو كانت البنية
الدفينة خمتلفة؟ لرمبا كان هناك عدد خمتلف
من الف�صامات �أو لعل الذهانات الوظيفية ميكن
فهمها ب�شكل �أف�ضل من الناحية البعدية (.)3-1
يف ال�سنوات الثالث الأخ�يرة� ،أدت ممار�سة
مقاربات جينومية م�ستحدثة لال�ضطرابات
كالف�صام واال�ضطراب ثنائي القطب ،والتوحد
وا���ض��ط��راب نق�ص االن��ت��ب��اه والن�شاط الزائد
 ،ADHDع��ددا من ق��درات الفهم اجلديدة.
وت�شمل ال��ن��ق��اط الأب����رز دل��ي��ل م��ت��زاي��د ب���أن
�أل��ي��ل االختطار ال�شائع م�شرتك ب�ين الف�صام
واال�ضطراب ثنائي القطب ( )4واثبات وجود
حذف وازدواج حتت جمهرى فى احلم�ض النووي،
املعروف بالتنوعات يف عدد الن�سخ ،ت�شري �إىل
اختطار الف�صام وا�ضطرابات يف التطور الع�صبي
كالذاتوية وا�ضطراب نق�ص االنتباه والن�شاط
الزائد  ،ADHDوال�رصع والعجز الفكري (,4
� .)5إن هذه املكت�شفات ال تتحدى �أ�سا�س ال�سببيات
لفئات الت�شخي�ص احلالية ،لكنها مع الدليل عن
مرا�ضة مرافقة متكرر (يكون عادة غري وا�ضح
ب�سبب اعتماد فئات ت�شخي�صية �صارمة يف
الدرا�سات البحثية) ،ت�شري �إىل �أنه علينا مراجعة
ال��ذه��ان��ات الوظيفية ك�أع�ضاء ملجموعة من
الأعرا�ض املت�صلة واملتداخلة تنتج ب�شكل جزئي
من الآثار اجلينية والبيئية جمتمعة والتي ميكن
�أن يتم ربطها باعتالل عام للوظيفة املعرفية.
�إن هذه االكت�شافات تقرتح �أي�ضا �أن الكثري من
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العوامل املرتبطة بالأمرا�ض لن تظهر بو�ضوح
على الفئات الت�شخي�صية وبذلك �ستكون الفائدة
منها قابلة لل�شك يف الت�شخي�ص على الأقل حيث
تكون املعايري احلالية معنية .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،تقرتح �أن مقاربة فئوية للت�شخي�ص قد ال
تتمكن من حتديد التعقيد املوجود و�أن مناذج
�أخرى قد تكون �أكرث �إفادة يف البحث واملمار�سة
ال�رسيرية (.)3
وب��ر�أي��ي ،يجب ال�ترك��ي��ز على البحث عن
الآليات الكامنة يف اال�ضطرابات النف�سية يف
امل�ستقبل احلايل والقريب يف جمالني متباينني.
الأول ،علينا �أن ن�سعى لرتفيع فهمنا ملتالزمات/
�أبعاد املر�ضية النف�سية الرئي�سية كالذهان،
والأعرا�ض ال�سلبية وانزعاجات املزاج واالعتالل
املعريف التي تطر�أ يف تركيبات خمتلفة يف
فئات الت�شخي�ص لدينا ( .)3يجب �أن يت�ضمن
ذلك درا�سات معرفية وع�صبية معرفية� .إذ �أن
ذلك �سيوفر لنا قيا�سات �أف�ضل و�أكرث مو�ضوعية
للمرا�ضة النف�سية ،مم��ا �سيتيح بالتايل لنا
ا�ستهداف عالجات وقيا�س ا�ستجاباتها ب�شكل
�أكرث فاعلية كما يعر�ض قدرة فهم �أكرب لكيفية
ن�شوء هذه التناذرات .وثانيا ،نحتاج �إىل �أن نحدد
هذه التناذرات�/أبعاد على امل�ستوى الوظيفة
اخل��ل��وي��ة والع�صبية م��ن خ�لال ال�ترك��ي��ز على
الأنظمة احليوية املتورطة يف درا�سات جينية
و�أخرى حيوية� .إن هذا العمل يحتاج لأن يت�ضمن
مناذج خلوية وحيوانية واي�ض ًا درا�سة الأمناط
املظهرية الباطنية املرتبطة بالوظيفة الع�صبية
الأ�سا�سية والأنظمة.

�إن تركيبة من هذه املقاربات من �أعلى �إىل
�أ�سفل ومن �أ�سفل �إىل �أعلى قد تتيح لنا بنهاية
املطاف تقفي �أثر العالقة بني العوامل احليوية
البيئية الدفينة واملرا�ضة النف�سية الظاهرة .يف
هذه الأثناء� ،أرى �أن��ه وعلى الأق��ل فيما خ�ص
امل��ج��ال البحثي ،نحتاج �إىل االهتمام بقدر
�أق��ل بكيفية ت�صنيف مر�ضانا يف جمموعات
ت�شخي�صية و�أك�ثر بتحديد االمن��اط الظاهرية
لتالئم الفر�ضيات املحددة التي نختربها .يف
املو�ضع ال�رسيري �أي�ضاً ،رمبا علينا االعرتاف
ب�أننا نعالج تناذرات كالذهان واالكتئاب وعدم
ا�ستقرار املزاج بد ًال من الت�شخي�ص ،والرتكيز �أكرث
على حت�سني طريقة قيا�سنا لها بد ًال من حت�سني
طريقة ت�صنيف مر�ضانا يف فئات قد ال متثل يف
�أق�صى احلاالت كيانات مر�ضية دفينة فعلية.
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الدالالت احليوية في الفصام :سيتحتم علينا إعادة بناء
سفينة تايتنك!
Matcheri S. Keshavan,
Roscoe Brady
Department of Psychiatry, Beth
Israel Deaconess
Medical Center, Massachusetts
Mental Health Center,
Harvard Medical School, Boston,
MA, USA

قام لوري و�آخرون بجهد كبري لأخذ عدد من
القيا�سات ال�رسيرية والع�صبية احليوية احلالية
قد يتم اال�ستفادة منها على �شكل ت�شخي�ص
توجه
مو�ضوعي ووا�شمات م�آلية حمتملة ،قد ّ
احل��ث ال�رسيري والعالجي وامل��ر���ض النف�سي
امل�ستقبلي باجتاه واعد .ويناق�شون �أن ا�ستبدال
معايري الت�شخي�ص احلالية لهذا املر�ض من
خ�لال جمموعة من املعايري املو�ضوعية قد
يكون �شبيها ب�إعادة تنظيم املقاعد على منت
�سفينة تايتنك .ال ي�سعنا �إال �أن نتفق معهم ،ونرى
�أنه علينا النظر يف تخلي�ص ال�سفينة ذاتها.
يكمن التحدي الأك�بر عند تطوير الدالالت
احليوية ذات القيمة الت�شخي�صية ،يف القيود التي
تطرحها املقاربات الت�شخي�صية والت�صنيفية
احلالية .ويف حني �أدت املقاربات الت�شخي�صية
احل��ال��ي��ة �إىل حت��ق��ي��ق حت�����س�ين يف موثوقية

الت�شخي�صات م��ع امل��راج��ع��ات احلالية لدليل
 ،DSMف�إن م�صدوقية اال�ضطرابات كالف�صام
تبقى مطروحة.
�أوالً ،م�صدوقية حمتوى البنا الف�صامي
مقيد ب�شكل كبري ب�سبب التغايرية الهائلة يف
اال�ضطراب عند املظاهر تقاطعية الفئات ،مع
تورط اخل�صائ�ص الع�صبية احليوية كالأحداث
ال�ضاغطة ( .)1يعد من الأر�ضية امل�شرتكة يف
من�شورات الف�صام ب�أن يقوم امل�ؤلفون با�ستعمال
التغايرية كمربر للموجودات غري املت�سقة� .إن
التغايرية م�شكلة ويجب معاجلتها ال اعتبارها
تف�سرياً �أو حالً ،وهي ال�سبب الأقوى الذي يفر�ض
العودة �إىل كيان املر�ض املليء بها لفرتة طويلة
واملفهومية غري املالئمة له (.)2
�إن امل�صدوقية التنب�ؤية للف�صام يف بناها
تعرت�ضها حقيقة �أن ال�سياق الطوالين للمر�ض
كثري التغري ( ،)5-3كما اال�ستجابة للعالجات
املختلفة (.)6
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،ف����إن امل�صدوقية
التمييزية للف�صام تقيدها حدود غري وا�ضحة
بينها وبني ا�ضطرابات �أخرى كا�ضطراب ثنائي
القطب .و�إن التداخل بني هذين اال�ضطرابني تتم
مالحظته يف املجال الع�صبي احليوي والوراثيات
وعلم الأعرا�ض كما ا�ستجابة العالج ،ما يطرح

حتدي ًا مركزيا لنظرة كرابيلينيان التي م�ضى
عليها قرن من الزمن والتي تفيد ب���أن هذين
املر�ضني خمتلف الواحد عن الآخ��ر ( .)7يطر�أ
يف قلب هذا النقا�ش املبد�أ الأ�سا�سي ال�ضطراب
الف�صام العاطفي ككيان يجمع بني خ�صائ�ص
املر�ضني .ال تتالقى اال�ضطرابات النف�سية عادة
مع الإم�لاءات التي فر�ضها م��رور الزمن ب�أن
جمموعة الأعرا�ض (التناذرات) قد يكون لها
مرا�ضة حمددة ت�ؤدي �إىل �سببيات حمددة .يف
هذا الإطار اقرتح روبنز وغوز (� )8أربعة مذاهب
لت�شخي�ص نف�سي يتمتع بامل�صدوقية.
وت�ضمن ه��ذه املذاهب حاجة �إىل توقيع
متمايز يف علم الظواهر و�سري املر�ض وتاريخ
العائلة واحليويا .ان ا�ضطراب الف�صام العاطفي
ال يتوافق م��ع ه��ذه املعايري ،ومب��ا �أن��ه مميز
بتداخله مع الف�صام واال�ضطراب ثنائي القطب
يف كل من هذه املجاالت (� .)9 ,6إن احلدود
امل�شرتكة بني الف�صام وتوا�صلية «ال�صحة» �أي�ض ًا
�ضبابية وغري وا�ضحة ،مما ي�ؤدي �إىل التناذرات
املتو�سطة من اال�ضطرابات ال�شيزوتيبيا والذهان
الق�صري.
و�إن نظرة يتم اعتمادها ب�شكل متزايد
تقيد ب�أن التغايرية يف الفيزيولوجيا املر�ضية
يف الف�صام قد ميكن حلها من خالل ا�ستنباط
عائالت م�ستقلة من الأمن��اط الظاهرية التي
تنتقل ب�ين امل��ج��االت البنيوية والوظيفية
والكيميائية الع�صبية واجلزيئية ،ومتر على
�أب��ع��اد امل��را���ض��ة النف�سية ،لكنها معماة يف
الت�صنيف الت�شخي�صي ( .)10ومع حتقيق تقدم
باجتاه هذه الأهداف ،من املمكن �أن يتم تفكيك
كيان الف�صام و�إع��ادة بنائه يف بنا متداخل
الأمناط الظاهرية ،ولكن �ضمن كيانات مكونات
�سببياتها املر�ضية متميزة� .إن الدالالت احليوية
من النوع الذي قام لوري و�آخرون مبراجعته قد
تكون ذات قيمة �أف�ضل من حيث حتديد الكيانات
امل�شابهة و»ت�شخي�صها» ،رمبا يف امل�ستقبل غري
البعيد.
ي��ق�ترح ل���وري و�آخ�����رون �سيناريوهات
�أ�سا�سية ما بعد الت�شخي�ص حيث تعمل املمار�سة
ال�رسيرية احلالية من دون ما ينري ال�سبيل:
التق�صي املبكر والتنب�ؤ باال�ستجابة للعالج� .إنها
هذه املجاالت حيث يتم تطبيق فيها مفاهيمنا
حول الفيزيولوجيا املر�ضية للف�صام قد ي�ؤثر
ب�شكل مبكر يف العامل ال�رسيري� .إن القدرة على
تعريف جماعى الذي من املرجح �أن يتطور لديه
هذه اال�ضطرابات قد ي�سمح بالتدخالت الوقائية
الفعالة عرب �سبل غري دوائية كالعالج ال�سلوكي
املعريف والعالج املعريف والتدخالت الدوائية
ك�أحما�ض �أوميغا 3الدهنية وم�ضادات ذاهية
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�صورة حول امل�ستقبل القريب ن�سبي ًا للدالالت
احليوية التي ميكن �أن تتكهن ا�ستجابةعالجية
و�أعرا�ض جانبية بعيداً عن الت�شخي�ص.
يف اخلتام ،ف�إن املقالة التي كتبها لوري
وكمي حل��ال فهمنا
و�آخ���رون ،هي ثناء مفيد ّ
للف�صام كما نعرفه وكيف �أن فهمنا هذا ي�ؤثر
على الرعاية ال�رسيرية .بع�ض امل�سائل امل�آلية
املحددة من قبل امل�ؤلفني حيال التحديد املبكر
والتنب�ؤ بالنتائج من املحتمل �أن تت�أثر ب�شكل كبري
بقدرتنا على فهم املر�ض من الناحية احليوية.
و�إننا يف اتفاق مع خال�صتهم حيث ي�شريون �إىل
�أن الت�شخي�ص من خالل الدالالت احليوية لي�ست
ممكنة حالي ًا وي�ضيفون �أن هذه امل�س�ألة بالذات
قد ال تكون فهمنا احليوي للف�صام مما يرتك
الأثر الأكرب يف العامل ال�رسيري� .إن ذلك قد يتغري،
فيما يف�سح بنا الف�صام احلايل الأ�شبه ب�سفينة
التايتنك املجال ملكونات كيانات معرفية يف
الأبعاد املظهرية واجلينومية والبيئية واملظهرية
ال�ضمنية ()11
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االختبارات املوضوعية في الفصام :نافذة على املستقبل
Tyrone D. Cannon
Semel Institute for Neuroscience
and Human Behavior,
University of California, Los
Angeles, CA, USA

�إن االكت�شافات التي تو�صل �إليها لوري
و�آخ����رون يف درا���س��ات املظهرية والوبائية
والربوتينية واجلينومية والت�صوير الدماغي
للمر�ضى الذين يعانون الف�صام �أو اختطاراً عاليا
له ،وعاجلوا م�س�ألة ما �إذا كانت النتائج هذه
توفر �أ�سا�س ًا مو�ضوعي ًا للتنب�ؤ والت�شخي�ص و�/أو
امل�آل� .شهد هذا املجال تقدم ًا كبرياً خالل الأعوام
الع�رشين املا�ضية من خالل حتديد االرتباطات
الف�صامية مع عوامل اختطار كثرية ودالالت
معينة «ب�شكل ال يقبل �أدن��ى �شك» .يف الوقت
ذاته ،ف�إن تف�سري النتائج يف هذه املجاالت �إىل
خوارزميات مو�ضوعية للتنب�ؤ/الت�شخي�ص/امل�آل
على الأرجح �أن يبقى واعداً يف املبد�أ ال الواقع
القريب� .إن عدد من االعتبارات يكمن خلف وجهة
40
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النظر القامتة هذه.
من ناحية �أوىل ،يف الوقت احلايل ال يربز
عامل اختطار حمدد يكون كام ًال خلف الت�سبب
باال�ضطراب ،ويبقى من غري املعروف ما هي
جتمعات العوامل االختطارية الكافية .مبعنى
الكم �أو الرتكيبات الكافية؟ �إن التنوع
�آخر ،ما هو ّ
ال�سباب الف�صام واال�ضطرابات النف�سية الأخرى
على ات�ساع رقعتها توحي ب�أن عدداً كبرياً من
الرتكيبات موجود مما يجعل من غري املرجح
�أن ي�صبح لدينا اختبار م�شجع لالكت�شاف �أو
اختبار فردي ت�شخي�صي ،لال�ستعمال ال�رسيري.
ولكن اخلوارزميات متعددة املتغريات قد تربهن
ع��ن �إمكانية ا�ستخدام .ق��د يبدو م��ن املرجح
�أن اخلوارزميات الأق��ل تف�صيال حتوي دالالت
مفعلة
فيزيولوجيا مر�ضية (م��ث��ال� ،إ���ش��ارات ّ
للغلوتامات و�/أو الدوبامني) باال�ضافة لعوامل
اختطار م�سببة للمر�ض ،مبا �أنه مرجح �أن تظهر
تركيبات �سببية كثرية �أو م�سارات �إىل نهايات
م�شرتكة مماثلة.

ثانيا ،ق��د يتم حت�سني اجل��ه��ود يف �إط��ار
خ��وارزم��ي��ات الت�صنيف متعدد املتغريات يف
حال بد�أت كافة الدرا�سات بالنظر �إىل بيانات
�ضمن خانة الت�صنيف/التنب�ؤ (مثال ،احل�سا�سية
والنوعية ،وقدرة التنب�ؤ الإيجابية وال�سلبية� ،إلخ)،
بالإ�ضافة �إىل مقارنات املجموعة التقليدية
للو�سائل .تقوم حاليا القليل من الدرا�سات بالنظر
يف م�س�ألة الت�صنيف ،بالرغم من �أن واقع وجود
اهتمام عام يف «ال��دالالت احليوية» وعلى رغم
توفر عدد من املقاربات الريا�ضية والإح�صائية
(مثال ،التعلم الآيل) .على هذا اخلط ،ف�إن جهود
لوري و�آخرون جديرة بالثناء ويف �أوانها ،حيث
متثل ب�شكل ما حفظ ماء الوجه و�سط التغيري يف
الرياح.
وثالث ًا �أي خوارزمية تنب�ؤية/ت�شخي�صية/
م�آلية ،لكي تكون ناجحة ،عليها حتديد ال�رشوط
التي ن�ش�أت حتتها والتي �ضمنها حتقق �أف�ضل
�أداء لها.
يف مراجعة لوري و�آخرون ،يبدو �أنها تتمكن

من الف�صل بني الف�صام واال���ض��ط��راب ثنائي توفريها من خالل �أنظمة الت�صنيف الت�شخي�صي
القطب مبثابة اختبار امل�صداقية الذي مل تتخطاه احلالية وخارجها.
بعد كافة الدالالت احليوية .ومع ذلك ،ف�إن هذين
ال �شك �أن ثمة موا�ضيع �أخرى مثرية لالهتمام
التناذرين عند جذورهما اجلينومية ،قد ميلكان
يف النقا�ش حول االختبارات املو�ضوعية يف
قوا�سم م�شرتكة �أكرث من االختالفات ،يف هذه
الف�صام� .إن امل�سائل التي �أتينا على ذكرها
احلالة ف�إن ف�صال مماث ًال على م�ستوى الدالالت
احليوية قد ال يكون بال�رضورة متوقعاً .على �أعاله ت�شكل اقرتاحات قليلة حلقل يبد�أ بالظهور
الأقل� ،إن مقاربات الت�صنيف امل�ستقبلية يجب ويحمل الكثري من الأمال ورجاء ماليني املر�ضى
�أن تظهر نتائج تناذرية �ضمن العد�سات التي يتم وعائالتهم بنا.

املعاجلة والفهم السريري للفصام يجب أن يستند على نتائج
ونظريات الفسيولوجيا املرضية
Werner Strik
University Hospital of Psychiatry,
University of Bern,
Switzerland

تركز مراجعة ل��وري و�آخ��رون على �أدوات
ت�شخي�صية وت�شخي�ص مبكر وتنب�ؤ لال�ستجابة
للعالجات الدوائية للف�صام تتمتع مبوثوقية،
وتلقي نظرة �شاملة على الأدلة القائمة.
�إن التو�صل �إىل ت�شخي�ص مبكر موثوق يف
الف�صام عرب الو�سائل ال�رسيرية واحليوية هام
ج��داً لكنه غري ك��اف ،مبا �أن الت�شخي�ص بذاته
يف الت�شخي�ص املبكر يرتك الطبيب ال�رسيري
�أم��ام الكثري من الأ�سئلة ح��ول امل���آل والعالج
املنا�سب للمري�ض .من جانب �آخر ،قد يكون احلد
من تنب�ؤات العالجات باال�ستجابة للعالجات
ال��دوائ��ي��ة خم��ت�� ِزل��ة .ون��ه��اي��ة ،فحتى الأط��ب��اء
النف�سيون العاملون يف املمار�سات ال�رسيرية
ُي�س�ألون وب�شكل �شبه يومي من قبل املر�ضى
والأقرباء والأ�صدقاء عن تف�سري الف�صام .لذلك،
ف�إن الطبيب ال�رسيري حتى و�إن مل يكن عامل ًا �أو
فيل�سوفاً� ،سيهتم كثرياً مبعرفة كيفية الإجابة على
هذا ال�س�ؤال الذي ي�شري �إىل م�سببات ف�سيولوجيه
مر�ضية لهذه احلالة الإن�سانية .يف التايل� ،س�أقوم
بتناول هذه النقاط ب�شكل مقت�ضب.
�إن ت�شخي�ص الف�صام متعدد اخل�صائ�ص ،لذا
من املمكن �أال يظهر مري�ضان بالت�شخي�ص ذاته
ولو حتى عار�ض ًا واحداً م�شرتك ًا ال بل �إن �سري
املر�ض واالعتالل االجتماعي والعالج ،كلها
جوانب قد تختلف ب�شكل كبري بني املر�ضى.

�إن معرفتنا لهذا التغاير ال تزال جد حمدودة،
ولكنها ت�شكل مو�ضوع اهتمام كبري للأطباء
ال�رسيريني وهي بذلك ت�ستحق اهتمام ًا خا�ص ًا
حتى و�إن كانت الدرا�سات التجريبية نادرة
وغ�ير حا�سمة .فعلى �سبيل املثال ،مت حتديد
عدد كبري من �أوجه الت�شابه ال�رسيري واحليوي
جلاموديات يف اال�ضطرابات احلركية وا�ضطراب
ال��و���س��وا���س القهري الع�صابي ،م��ا ي�شري �إىل
عملية ف�سيولوجيه مر�ضية م�شرتكة ( .)1ويف
الذهانات املتكررة الق�صرية ،مت حتديد تلميحات
�إىل ف�سيولوجيه مر�ضية خمتلفة ( .)3 ،2و�إن
اكت�شافات الف�سيولوجيا املر�ضية هذه متعلقة
بتعريف الفئات الت�شخي�صية وهي بذلك ت�شكل
م�صدر اهتمام �رسيري مبا�رش.
يف العقد الأخ�ير ،مت تطوير تقنيات هامة
جتريبية وموثوقة غري دوائية ،مت�صلة بفر�ضيات
الف�سيولوجيا املر�ضية .مثالً ،فقد مت تطوير
بطاريات الت�شخي�ص املعيارية ( )4والتدخالت
املف�صلة ( )5,6بعد و�ضع
الع�صبية املعرفية
ّ
فر�ضيات �أوحت بها اكت�شافات ع�صبية نف�سية.
وثمة مثال على ع�لاج فعال ن��اجت عن عملية
لف�سيولوجيا مر�ضية ك�شف عنها البحث احليوي:
برهان دور مكونات نظام لغة الن�صف الأي�رس
من الدماغ يف توليد هالو�س �سمعية كالمية
�أدى �إىل تطوير حماكاة مغناطي�سية عرب الدماغ
موجهة بت�صوير الرنني املغناطي�سي الوظيفي
على ال�صدغ الأي�رس من مناطق الدماغ لعالجها
(.)9-7

ه��ذا ويبقى ال�����س���ؤال ح��ول �أ���ص��ل الف�صام
مفتوحاً� .إن االكت�شافات التي ال تنتهي يف
امليادين املختلفة يف علم النف�س الب�رشي
والتجريبي ،و�أنظمة الف�سيولوجيا والبيولوجيا
اجلزيئية ،ال تلبي حاجات الأطباء ال�رسيريني
لإعطاء مر�ضاهم من��اذج مفيدة عن حالتهم.
قد يخ�رس النا�س ثقتهم مبمار�ستنا ،ال �سيما
و�إن ف�رس طبيب نف�سي ا���ض��ط��راب على �أن��ه
نتيجة عدم انتظام ناقل بينما يف�رسه طبيب
�آخر ب�أنه نتيجة نق�ص جيني ،و�آخ��ر على �أنه
نتيجة في�ض معلومات و�آخ��ر على �أنه نتيجة
البيئة االجتماعية .ثمة حاجة ما�سة للبحث عن
نظريات موح ّدة حول الف�سيولوجيا املر�ضية
للف�صام ومناق�شتها ،ما قد يتيح بالربط بني
االكت�شافات يف م�ستويات املنهجية املختلفة
وم�ساعدتنا على فهم التغايرية يف اال�ضطراب.
الو�ضع لي�س مي�ؤ�س ًا منه كما قد يبدو للبع�ض ،ال
�سيما و�أن بع�ض التطورات التي ت�سرتعي االنتباه
برزت م�ؤخراً .فمثالً ،ثمة م�ؤ�رشات متعددة عند
بع�ض مر�ضى ت�شخي�ص الف�صام ب�أنهم يعانون
ا�ضطرابات بنيوية ووظيفية يف مناذج لن�صف
الدماغ الأي�رس اللغوي مبا فيها الق�رشة ال�سمعية
الأول��ي��ة ،الق�سم ال��ع��ل��وي اخللفي م��ن الف�ص
ال�صدغي و احلزمة املقو�سة ( .)12-10بهدف
فهم الف�صام ككيان �رسيري ،ف�إن ذلك يحمل
معنى مزدوجاً .الأول ،هو �أن بع�ض الأعرا�ض
غري املتوائمة وح�سبة الكالم والهالو�س ال�سمعية
مت�صلة بتغريات بنيوية خفية يف الق�رشة املخية
وعدم انتظام مزمن �أو مرحلي وظيفي يف الكالم
والإدراك .ومن املقت�ضيات الب�سيطة لكن الهامة
للعالج والإدارة ال�رسيرية له�ؤالء املر�ضى هي
احل��اج��ة العتماد ع�لاج��ات معيارية �شعبية
ومعرفية للقدرات الكالمية له�ؤالء املر�ضى.
واملعنى الثاين هو �أن ه��ذه امل��وج��ودات هي
اخلال�صة املعكو�سة� ،أي �أن مر�ضى الف�صام ال
يعانون كلهم من اعتالل يف �أدائهم اللغوي .ثمة
على الأرجح عمليات ف�سيولوجيا مر�ضية ميكن
�أن تت�سبب ب�بروز ظاهرة االوه��ام التى تهدد
الوجود �أو ظاهرة حركة جامودية (.)13,14
يف اخلتام ،وبالإ�ضافة �إىل الأ�سئلة الهامة
التي طرحها لوري و�آخرون ،ن�شدد على الأهمية
ال�رسيرية لبع�ض االكت�شافات يف الف�سيولوجيا
املر�ضية وفر�ضيات لتطوير ت�صنيفات موثوقة،
املجلة العاملية للطب النفسي
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والتدخالت غري الدوائية والنماذج ال�شاملة
ملجموعة املر�ضى الف�صاميني.
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بحث يائس عن الدالالت احليوية في الفصام :ما اخلطأ الذي قد يحدث؟
Peter Falkai
Department
of
Psychiatry,
University of Göttingen,
Germany

يف املراجعة املمتازة ،التي قام بها لوري
و�آخرون حول الدالالت احليوية املالئمة لتحديد
ت�شخي�ص للف�صام ،والتكهن بتحول الذهان
وا�ستجابة العالج ،يتو�صلون �إىل اال�ستنتاج ب�أن
الت�شخي�ص احلايل للف�صام من خالل املعايري
ال�رسيرية موثوق ،و�أن ا�ستبداله مبعايري �شخ�صية
قد يكون �أ�شبه «ب���إع��ادة تنظيم املقاعد على
منت �سفينة تايتنك» .بالرغم من اجلهد الهائل
لتنقية ال��دالالت احليوية من املن�شورات ،يبقى
امل�ؤلفون بعيدين عن حتقيق نتيجة �إيجابية .ما
هي اخللفية وماذا ميكننا �أن نفعل لتعوي�ض هذا
النق�ص؟
فيما خ�ص ال���دالالت احليوية ،يبدو �أننا
نح�سد بقية املمار�سات الطبية .ففي طب القلب
مثالً ،جند �أنه يزخر بالدالالت ،ككهربية القلب
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�أو قيا�سات الدم التي ت�ساعد يف حتديد ت�شخي�ص
�أك��ي��د وحا�سم .حتى �أن��ن��ا ح�ين ننظر �إىل علم
الأع�صاب ،التي تعد ممار�سة تتناول الع�ضو الذي
ن�ستند عليه نحن �أي�ضاً ،ف�إن الأمناط الظاهرية
للمر�ض كال�سكتة �أو ال�رصع �أو الت�صلب املتعدد،
من ال�سهل تعريفها� .إن هذه اال�ضطرابات تتمتع
بركيزة مورفولوجية ويف �أغلب الأحيان عوامل
م�سببة حم��ددة� .أما الف�صام ،فهو ا�ضطراب يف
ال�شبكة جند فيه �شواذ مو�ضعية وتناذر انقطاع،
�إال �أننا غري قادرين على اكت�شاف ركيزة ع�صبية
مر�ضية م�شرتكة �أو جم��م��وع��ة م��ن جينات
االختطار امل��ح��ددة .وي�شمل النمط الظاهري
ال�سلوكي افرتا�ضي ًا نواحي ال�سلوك الب�رشي كلها.
ت�شعب النمط الظاهري
لذلك ،نحتاج �إىل تخفيف ّ
املعني� .إن مهمتنا تق�ضي بت�صميم جتربة ب�سيطة
جتيب على ب�ضعة �أ�سئلة �أو جمرد �س�ؤال واحد.
نحتاج �إىل الرتكيز على «�سبيل وظيفة ع�صبية»
بد ًال من اعتماد «فر�ضيات من ال�شبكة الع�صبية»
يف تف�سري بياناتنا.

ميكننا االعتماد على �أدوات بحثية معقدة،
�أبرزها الوراثة اجلزيئية والت�صوير الدماغي،
لكن االختالفات التي يجب حتديدها يف الف�صام
�ضئيلة ومتنوعة .وما زلنا نبحث عن �آفة �ساكنة
تف�رس على الأقل جزءاً من املرا�ضة النف�سية يف
الف�صام .لكن يف درا�سة ع�شوائية �أخرية متكنا
من �إظهار �أن حجم ح�صيني منخف�ض ،والذي يعد
من �أهم عالمات الف�صام البنيوية ،ميكن عك�سه
من خالل التمارين الريا�ضية على فرتة ثالثة
�أ�شهر ( .)1لذا ،ف�إن مفهومنا حول �آفة ع�صبية
التطوير �ساكنة و�/أو عملية تنكي�سية الدماغ يف
الف�صام قد تكون خاطئة .علينا �أن نعي �أن �أي
عوامل تق�ضي على الدماغ كم�ضاعفات الوالدة،
�أو تعاطي القنب �أو الأعرا�ض الذهانية املزمنة،
�ست�ؤدي �إىل تنكي�سية جهود الدماغ .لذلك من
ال�رضوري تعريف مرحلة املر�ض التي و�صل
�إليها املري�ض اخلا�ضع للدرا�سة .يف ناحية مثرية
لالهتمام ،يربز دليل على نتائج متغايرة يف
الف�صام� .إذ ُيظهر من � 20إىل  30%من مر�ضى

الف�صام نتائج جد حمبذة ،وحوايل  20%نتائج
مقبولة يف حني تظهر الـ  50%املتبقية نتائج
غري حمبذة ( .)2بالرغم من هذا الدليل� ،إال �أن
ما من درا�سات قامت لتحديد �أ�سا�س ع�صبي
حيوي لهذه النتائج الطويلة الأمد .لعل تف�سري
املوجودات الع�صبية احليوية يف خلفية النتائج
الطويلة الأمد للمري�ض امل�شارك يف الدرا�سة قد
تكون بداية جيدة يف هذا الإطار.
باخت�صار� ،إن ل��وري و�آخ��رون �أ�شاروا يف
درا�ستهم �إىل كم كبري من البيانات الع�صبية
احليوية من الأبحاث عن الف�صام ،والتي ال تقدم

�أي فائدة حالي ًا يف تعريف ال��دالالت احليوية
يف حتديد الت�شخي�ص املتنبئ بتحول الذهان
�أو اال�ستجابة للعالج� .إن ذلك ي�شدد على �أهمية
احلاجة �إىل خف�ض تعقيد الأمناط الظاهرية التي
نعاجلها وتطوير ت�صميم درا�سة �أكرث تركيزاً.
من جانب �آخر ،وبهدف الو�صول �إىل فهم �أف�ضل
للأ�سا�س الع�صبي احليوي للف�صام ،نحتاج �إىل
�أن نركز على املراحل املختلفة من املر�ض،
ومتييز حاالت النوبة البادرية والأوىل والنوبات
املتعددة� .أخ�يراً� ،إن ت�صنيف مكت�شفاتنا على
�أ�سا�س النتيجة طويلة الأمد للمري�ض امل�شارك،

قد ت�ساعدنا يف تطوير تف�سريات �أكرث تف�صي ًال
للبيانات الع�صبية احليوية للف�صام.
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عدم املساواة في الدخل وتأثيرها على انتشار االكتئاب والسلوك االنتحاري :اجتاه  10سنوات
التالية لإلزمة االقتصادية
Jihyung Hong1, Martin Knapp1,2, Alistair McGuire1
1London School of Economics, Houghton Street, London, WC2A 2AE, UK
2King’s College London, Institute of Psychiatry, London, UK

تدريجيا يف كوريا ال�شمالية مع تو�سع هوة عدم التكاف�ؤ يف الدخل وتباعد القطبية
ً
حظي مو�ضوع عدم امل�ساواة يف ال�صحة اهتماما متزايداً
االجتماعية بعد الأزم��ة االقت�صادية يف �أواخ��ر ت�سعينيات القرن املا�ضي .ويف حني ت�شري الأرق��ام الر�سمية �إىل اجتاه عام يزداد �سوءاً يف ال�صحة
النف�سية ،وارتفاع يف معدالت االنتحار واالكتئاب ب�شكل خا�ص ،ف ��إن عالقة عدم التكاف�ؤ االجتماعي االقت�صادي بامل�شاكل النف�سية مل تتم
درا�ستها .تهدف هذه الدرا�سة �إىل قيا�س �أثر عدم امل�ساواة يف الدخل على االكتئاب وافكار االنتحار وحماوالت االنتحار يف كوريا اجلنوبية وتقفي
�أثر التغريات على مدى ع�رش �سنوات ( .)2007-1998ومت اعتماد مقاربة م�ؤ�رش الكثافة لتحديد درجة عدم التكاف�ؤ املرتبط بالدخل من خالل
�أربعة حمطات بيانية من ا�ستطالع �إح�صاء كوريا لل�صحة الوطنية والغذاء .وقد وجدت الدرا�سة عدم تكاف�ؤ ثابت ل�صالح الأغنياء يف الإ�صابة
باالكتئاب والأفكار االنتحارية وحماوالت االنتحار على مدى العقد املا�ضي (�أي الأفراد ذوي الدخل العايل كانوا �أقل عر�ضة لإظهار هذه احلاالت).
هذا وقد ت�ضاعفت ن�سبة عدم امل�ساواة يف تلك الفرتة .وت�شري هذه النتائج �إىل ��ضرورة و�ضع �سيا�سات حماية اجتماعية للفئات الأق��ل ي�رساً .
الكلمات الرئي�سية :االكتئاب ،التفكري باالنتحار ،حماولة االنتحار ،الدخل ،عدم امل�ساواة ،م�ؤ�رش الكثافة ،كوريا اجلنوبية
(املجلة العاملية للطب النف�سي 2011؛ )44-10:40
لقد متت مراجعة امل�ستويات غري ال�سوية لل�صحة بني املجموعات
االجتماعية-االقت�صادية املختلفة يف البلدان املتقدمة والنامية (� .)1إن
التطرق �إىل هذه التباينات برز ب�شكل �أ�سا�سي يف جدول �أعمال ال�سيا�سة
العاملية يف ال�سنوات الأخرية .وقد �شددت منظمة ال�صحة الدولية ()3 ,2
والبنك الدويل ( )4وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي ( )5كلها على �أهميته
ا�ستثناء يف هذا
وجعلت منه �أولوية يف �أعمالها .ومل تكن كوريا اجلنوبية
ً
الإطار� ،إذ يهدف «برنامج ال�صحة اجلديد  »2010الذي و�ضعته احلكومة
عام � 2005إىل تخفيف عدم امل�ساواة يف ال�صحة وحت�سني نوعية احلياة
ب�شكل عام يف البالد (.)6
ففي كوريا اجلنوبية القت م�س�ألة عدم امل�ساواة يف امل�ستوى ال�صحي
اهتمام ًا متزايداً مع ات�ساع الهوة بني الأجور واال�ستقطاب االجتماعي �رسيع
النمو �إثر الأزمة االقت�صادية التي �شهدتها البالد يف �أواخر ت�سعينيات القرن
املا�ضي ( .)7لقد �شاعت بع�ض املخاوف ب�أن التغريات االجتماعية قد ترفع
�أي�ضا من ات�ساع الهوة ال�صحية بني املجموعات االقت�صادية-االجتماعية
( .)7وقد �أ�شارت درا�سات حديثة حول هذه امل�س�ألة �إىل ات�ساق كبري يف
ت�سجيل عدم م�ساواة �صحية ثابتة و�/أو متزايدة (.)9-7
بالرغم من الوعي املتنامي حول م�سائل ال�صحة النف�سية ووجودها
ال����صري��ح يف اخل��ط��ة ال�صحية اجل��دي��دة  ،2010ف����إن ع��دم امل�ساواة
خ�ص م�شاكل ال�صحة النف�سية يف كوريا
االجتماعية-االقت�صادية فيما ّ
اجلنوبية مل تتم مراجعتها ب�شكل دقيق .وت�شري الأرق��ام الر�سمية (،10
� )11إىل اجتاه عام نحو �صحة نف�سية �أ�سو�أ ،مع ارتفاع معدالت االنتحار
واالكتئاب ب�شكل خا�ص .فقد ارتفع معدل حاالت االنتحار ب�شكل ملحوظ
من  13.0لكل  100,000مواطن يف عام � 1997إىل  26.0عام 2008
( ،)11وهو الأعلى بني البلدان التي تنتمي �إىل منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية (.)12
على نحو مماثل ،ف�إن مدى احلياة يف االكتئاب الرئي�سي ارتفع من
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 3.1%عام � )13( 2001إىل  5.6%عام  ،)10( 2006بالرغم من �أنه ال
يزال �أقل مما مت ت�سجيله يف البلدان الغربية (.)17-14
تلعب الكثري من العوامل دوره��ا يف الت�أثري على ال�صحة النف�سية،
بع�ضها يحتمل �أن يكون موافق ًا للتغيري على النطاق الفردي �أو االجتماعي
(مثال ،الدخل ،امل�ستوى العلمي ،ال�سكن ،احلي ،العالقات ،الوظيفة) �إن
العملية التي وفقها ت�ؤثر هذه العوامل على تطور م�شاكل ال�صحة النف�سية
مثرية للجدل ( .)20-18ولكن الكثري من بينها هو بطريقة مبا�رشة �أو غري
مبا�رشة متعلق بالدخل.
تهدف هذه الدرا�سة �إىل قيا�س حجم عدم امل�ساواة املتعلقة بالدخل
على حم��اوالت االنتحار يف كوريا اجلنوبية واتباع �أثر التغري يف عدم
امل�ساواة خالل ال�سنوات الع�رشة.

املناهج

ت��ورد هذه الدرا�سة بيانات مت جمعها من �أرب��ع حمطات (،1998
 ،2005 ،2001و )2007من �إح�صاء كوريا لل�صحة الوطنية والغذاء
( ،)KHANESوهو ا�ستطالع وطني تقاطعي الفئات لل�صحة ال�سكانية
�أجرته وزارة ال�صحة والرعاية ،حيث مت اختيار مدنيني غري م�ؤ�س�سيني من
خالل ت�صميم مت�سل�سل متعدد املراحل لعينات ع�شوائية.
وقد ا�ستند التحليل احلايل على الأفراد البالغني  19عام ًا على الأقل
(عدد=  27745عام  ،1998عدد=  27413عام  ،2001عدد= 25487
عام  ،2005عدد  335عام  .)2007وا�ستند حتليل ال�سلوك االنتحاري
على فئة فرعية من بيانات الإح�صاء (بيانات الوعي ال�صحي وال�سلوكى)
(عدد=  8991عام  ،1998عدد=  8072عام  ,2001عدد=  7802عام
 ،2005عدد=  3335عام  .)2007وقد مت قيا�س كل البيانات لإظهار
بنية ال�سكان يف كوريا اجلنوبية).
وقد جمع اال�ستبيان معلومات من خالل �أ�شخا�ص متت مقابلتهم
وجه ًا لوجه ،و�شملت على الو�ضع االقت�صادي االجتماعي والو�ضع ال�صحي

املبلغ عنه ذاتياّ ،وحاالت املر�ض احلادة واملزمنة ،وال�سلوك ال�صحي
(مثال ،التمارين الريا�ضية ،التدخني ،ا�ستهالك الكحول) ،واللجوء �إىل
اخلدمات ال�صحية والنفقات.
ومت احل�صول على املعلومات حول االكتئاب والتفكري باالنتحار
وحماوالت االنتحار من خالل التحديد الذاتي يف �إجابة الأ�شخا�ص
الذين متت مقابلتهم على ما �إذا كان� :أ) مت ت�شخي�صه باالكتئاب من
قبل طبيب خالل الأ�شهر  12املا�ضية («نعم» مقابل «ال») ،ب) خاجله
�شعور باملوت خالل الأ�شهر  12املا�ضية («نعم» مقابل «ال») ،ت) قام
مبحاولة �أو حماوالت انتحار خالل الأ�شهر  12املا�ضية («نعم» مقابل
«ال») .لقد مت حتديد م�صطلح «الدخل» مبعدل الدخل ال�شهري الإجمايل
(م�ساو لعدد �أفراد العائلة للقوة )0.5
وتوزيعه من خالل عامل م�ساواة
ٍ
لتعديل االختالفات يف حجم العائلة وتكوينها (.)21 ,8
وق��د مت اعتماد م�ؤ�رش الكثافة ( )CI) (22، 23لقيا�س عدم
امل�ساواة املتعلقة بالدخل يف انت�شار االكتئاب والتفكري باالنتحار
وحماوالت االنتحار (التي ي�شار �إليها فيما بعد “باملر�ض” ل�سهولة
املراجعة) .ميكن تخطيط منحنى الرتكيز مع الن�سبة الرتاكمية للمر�ض
على املحور العامودي املوافق للن�سبة الرتاكمية من توزيع الدخل على
املحور الأفقي .يتم تعريف م�ؤ�رش الكثافة على �أنه �ضعفي امل�ساحة
بني منحنى الكثافة واخلط  ،˚45الذي ميتد بني قيمة دنيا هي -1
وقيمة ق�صوى  +1ويح�صل حني يرتكز املر�ض يف جمموعة �سكانية
على الأكرث فقراً �أو الأكرث غنى ،بالرتتيب .وت�شري القيمة  0م�ساواة
كاملة يف انت�شار املر�ض بغ�ض النظر عن م�ستوى الدخل.
قد يكون االكتئاب والتفكري باالنتحار وحم��اوالت االنتحار
على عالقة بالعمر �أو النوع اجلن�سوي ،واللذان يحتمل �أن يكونا غري
مت�ساويني يف التوزيع �ضمن فئات الدخل املحددة .لذلك ،ف�إن درا�ستنا
قامت �أي�ض ًا بح�سابة م�ؤ�رشات الكثافة املعيارية للعمر واجلن�س
للتحكم بالأثر املحري للمتغريات الدميغرافية� .إن انت�شار املر�ض مت
حتديده معياري ًا بال�سن والنوع اجلن�سوي من خالل منهاج تعيري غري
مبا�رش (.)24
وق��د مت ذل��ك من خ�لال «ت�صحيح» التوزيع احل��ايل لالنت�شار
املر�ضى من خالل مقارنته مع التوزيع الذي ميكن مالحظته لو �أن
الأفراد كلهم كانوا من متو�سط النوع اجلن�سوي والعمر ذاته كما من
جمموع ال�سكان كلهم.
بالإ�ضافة �إىل �أن العمر والنوع اجلن�سوي ميكن �أن يكونا على
ارتباط بعوامل اجتماعية-اقت�صادية �أخ��رى كامل�ستوى العلمي
والو�ضع الوظيفي ،التي ال نريد �أن نتخذ فيها معياراً (مبا �أن الدخل
م�ؤ�رش للو�ضع االجتماعي-االقت�صادي للفرد) ،ولكن من ناحية �أخرى
نريد �أن ن�ضبطها بهدف ا�ستبعاد الت�أثريات امل�ستقلة من عمر ونوع
جن�سوي يف املر�ض� .إن انت�شار االكتئاب قد مت تعديله للعمر والنوع
اجلن�سوي يف امل�ستوى املتو�سط لعوامل غري حمرية (�أي امل�ستوى
العلمي والو�ضع الوظيفي واحل�رضية يف املنطقة ال�سكانية والو�ضع
العائلي).
�إن م�ؤ�رشات كثافة االنت�شار املعيارية للمر�ض مت احت�سابها من
خالل �أ�سلوب نيوي-و�ست .)Newey-West regression(25
ومت اجراء كافة التحليالت بوا�سطة .)STATA SE/10 (26

النتائج

تظهر اال�شكال من رق��م � 1إىل  3منحنيات كثافة االكتئاب
والتفكري باالنتحار وحم��اوالت االنتحار ،بالرتتيب ،ا�ستناداً على
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املحطات الأربع ( ،2005 ،2001 ،1998و )2007من �إح�صاء كوريا
لل�صحة الوطنية وال��غ��ذاء .وتظهر منحنيات الكثافة الن�سبة الرتاكمية
لكل مر�ض نف�سي على املحور العامودي مقارنة مع الن�سبة الرتاكمية
للعينة امل�صنفة وفق ًا للدخل على املحور الأفقي ،بداية مع الأكرث فقراً
ونهاية مع الأكرث غنى .توفر املنحنيات �إ�شارة �إىل طبيعة عدم امل�ساواة
يف انت�شار كل مر�ض نف�سي تقاطع ًا مع جمموعات الدخل املحددة.
كل املنحنيات كانت �أعلى من حماور امل�ساواة ،مما ي�شري �إىل �أن الأمرا�ض
النف�سية الثالثة كانت �أعلى كثافة يف املجموعات منخف�ضة الدخل على
مدى �سنوات� .إن عدم امل�ساواة التي متت مالحظتها كانت �أكرث ظهوراً يف
ال�سنوات الأخرية ،ال �سيما تلك اخلا�صة مبحاولة االنتحار ،كما هو مبينّ
يف املنحنيات التي تعلو �أكرث عن خطوط امل�ساواة .يف احلاالت الثالثة،
يظهر ميل يف املنحنيات لإظهار انحدارات هي الأق��وى عند جمموعة
الدخل الأدن��ى� ،إال �أن املنحدرات يف جمموعات الدخل الأخ��رى �أظهرت
�أمن��اط خمتلفة على مدى ال�سنوات .ي�شري ذلك �إىل �أن جمموعات الدخل
الأدن��ى تظهر �أعلى م�ستويات االختطار لالكتئاب ،والتفكري باالنتحار
وحماوالت االنتحار ،وهو اجتاه ثابت على مدى ال�سنوات ،يف حني �أن �أثر
الدخل على هذه احلاالت اختلف مع ال�سنوات عند م�ستويات الدخل الأخرى،
ب�شكل خا�ص مع االكتئاب .فمثالً� ،إن �أثر الدخل على االكتئاب كان �أعلى
يف جمموعة الدخل الأدنى كما يف جمموعة الدخل املتو�سط عام ،1998
بينما ا�ستمر ذلك فح�سب حتى املجموعة الثانية من الدخل الأدنى عام
 2001وب�شكل وا�سع حتى املجموعة الثانية من ذوي الدخل الأعلى عام
 .2007من ناحية �أخرى ف�إن التفكري باالنتحار وحمالة االنتحار �أظهرت
منحنيات متدرجة-الدخل يف ال�سنوات الأخرية.
كما يظهر يف اجلدول رقم  ،1كانت كل م�ؤ�رشات الكثافة �سلبية ،مما
ي�شري �إىل وجود عدم م�ساواة ل�صالح الأغنياء يف انت�شار االكتئاب ،والتفكري
باالنتحار وحماولة االنتحار على مدى ال�سنوات (مثال ،املجموعات الأفقر
نتائجها �أ���س��و�أ) .لقد ت�ضاعف حجم م�ؤ�رشات الكثافة بني عام 1998
و 2007يف احلاالت الثالثة ،بالرغم من �أنها �أظهرت اجتاهات خمتلفة
من عدم امل�ساواة .وقد تراجع م�ؤ�رش الكثافة لالكتئاب ب�شكل حاد من
 )SE: 0.068( 0.126عام � 1998إىل  )SE: 0.068( 0.278-عام ،2001وبقيت م�ستقرة ن�سبي ًا بعد ذلك (م�ؤ�رش الكثافة واخلط�أ املعياري
عام  0.287- :2007و .)0.114انخف�ض م�ؤ�رش الكثافة يف التفكري
باالنتحار مع الوقت� ،إال �أن انخفا�ضه كان تدرجياً :فقد كان 0.138-
( )SE: 0.012عام  1998وتراجع تدريجي ًا �إىل )SE: 0.028( 0.250-

عام  .2007باملقابل ،ارتفع م�ؤ�رش الكثافة يف حماولة االنتحار من
 )SE:0.062( 0.221عام � 1998إىل  )SE: 0.075( 0.175-عام 2001و )SE:0.089( 0.179-عام  ،2005لكنه تراجع ب�شكل كبري
�إىل  )SE: 0.116( 0.400-عام .2007
بعد تعيري التوزيعات للعمر والنوع اجلن�سوي يف مراتب الدخل ،مت
ت�سجيل م�ؤ�رشات كثافة �أ�صغر ب�شكل عام (�أنظر اجلدول رقم  ،)1الذي ي�شري
�إىل �أنه لو كان لكل فرد متو�سط العمر-النوع اجلن�سوي ذاته كما العامة،
ف�إن التوزيع املتوقع للمر�ض �سيكون �أكرث م�ساواة .مع ذلك ،ف�إن م�ؤ�رشات
الكثافة �أ�شارت لعدم م�ساواة مل�صلحة املجموعة الأغنى ،مما ي�شري �إىل
�أننا حتى و�إن قمنا ب�ضبط ت�أثري العمر-النوع اجلن�سوي للدخل� ،سيبقى
هذا الأخري يلعب دوراً �أ�سا�سي ًا يف انت�شار االكتئاب والتفكري باالنتحار
وحماولة االنتحار .بالفعل ،بعد تعيري الرتكيبة الدميغرافية ملرتبة الدخل
مع �ضبط العالقة مع عوامل اجتماعية-اقت�صادية كامل�ستوى العلمي
والو�ضع الوظيفي ،ت�صبح م�ؤ�رشات الكثافة �أقرب �إىل تلك غري املعيارية.
ويوحي ذلك ب���أن �أث��ر العوامل الدميغرافية املربكة على عدم امل�ساواة
املتعلقة بالدخل يف انت�شار ثالث مر�ضيات نف�سية هو بالأحرى قليل ،يف
حني يكون للدخل �أثر رئي�سي �إما مبا�رش �أو غري مبا�رش من خالل متغريات
اجتماعية-اقت�صادية �أخرى.

املناق�شة

ت�شكل هذه الدرا�سة املحاولة الأوىل لتحديد حجم عدم امل�ساواة يف
الدخل املرتبط بال�صحة النف�سية يف كوريا اجلنوبية .كما تقوم الدرا�سة
بتحليل ما �إذا كانت عدم امل�ساواة هذه تغريت يف ال�سنوات الع�رشة التالية
للأزمة االقت�صادية الكربى التي �شهدتها البالد يف �أواخر ت�سعينيات القرن
املا�ضي .وتقدم البيانات دلي ًال على ا�ستمرار عدم امل�ساواة يف االكتئاب
والتفكري باالنتحار حماوالت االنتحار لتكون �أقل عند الأغنياء خالل العقد
املا�ضي ( .)2007-1998لقد بدا �أن حجم عدم امل�ساواة يف احلاالت
املر�ضية النف�سية الثالث قد ت�ضاعف خالل هذه الفرتة ،حتى و�إن �أظهرت
كل واحدة منها اجتاهات خمتلفة .فبالن�سبة لالكتئاب ،ازداد عدم امل�ساواة
ب�شكل حاد بني عامي  1998و ،2001وبقي ن�سبي ًا م�ستقراً بعد ذلك.
وباملثل ،ف�إن عدم امل�ساواة يف معدالت انت�شار التفكري يف االنتحار ات�سع مع
الوقت ،ولكن هذا االت�ساع كان تدريجيا �إىل حد ما� .أما بالن�سبة ملحاوالت
االنتحار ،فقد انخف�ضت عدم امل�ساواة بني عامي  1998و� ،2001إال �أنها
�شهدت ارتفاع ًا حاداً بني عام  2005و.2007

اجلدول رقم  1م�ؤ�رشات غري معيارية ومعيارية للكثافة يف االكتئاب يف كوريا اجلنوبية بني عام  1998و.2007
م�ؤ�رش كثافة معياري ()SE
العمر والنوع اجلن�سوي فح�سب

العمر والنوع اجلن�سوي وعوامل �أخرى*

االكتئاب

1998
2001
2007

)0.068( 0.126)0.068( 0.278)0.114( 0.287-

)0.068( 0.084)0.068( 0.211)0.113( 0.175-

)0.068( 0.093)0.068( 0.270)0.117( 0.266-

التفكري االنتحاري

1998
2001
2005
2007

)0.012(0.138)0.015( 0.159)0.015( 0.200)0.028( 0.250-

)0.011( 0.120)0.015( 0.123)0.015( 0.142)0.027( 0.166-

)0.012( 0.145)0.015( 0.156)0.015( 0.184)0.027( 0.209-

حماوالت االنتحار

1998
2001
2005
2007

)0.062( 0.221)0.076( 0.175)0.089( 0.179)0.116( 0.400-

)0.062( 0.259)0.072( 0.195)0.089( 0.227)0.116( 0.285-

)0.062( 0.333)0.072( 0.232)0.089( 0.352)0.114( 0.390-

* العوامل امل�ضبوطة الأخرى كانت امل�ستوى العلمي والو�ضع الوظيفي وامل�ستوى احل�رضي والو�ضع العائلي
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ويف حني يبقى من غري الوا�ضح �سبب اختالف اجتاه عدم امل�ساواة بني
االكتئاب وحماوالت االنتحار ،قد يكون �أحد التف�سريات لذلك �آثار متعددة
الأوجه للأزمة التي بد�أت يف �أواخر عام  1997وتو�ضحت معاملها �أكرث
خالل عام  .1998يف �أعقاب الأزمة ،ارتفع معدل البطالة ب�شكل حاد من
�أقل من  3.0%عام � 1997إىل  7.0%عام  .)27( 1998هذا وارتفع
�أي�ض ًا املعامل اجليني ،وهو مقيا�س حلجم عدم امل�ساواة يف الدخل ،كما
ارتفع �إىل �أكرث من  0.3عام  1999للمرة الأوىل ،وو�صل �إىل  0.325عام
 .)28( 2008من املرجح �أن ت�ؤدي �أزمة مماثلة �إىل ارتفاع معدالت الفقر
وزي��ادة انعدام الأمن و�أن تت�سبب ب�ضغوط نف�سية ناجتة عن اال�ستبعاد
االجتماعي ،الأمر الذي �سيكون له ظاهريا ت�أثري جلل على ال�صحة النف�سية
للأفراد ،خ�صو�صا �أولئك من الفئات ذات الدخل الأدنى .غري �أنه مل يظهر
لها ت�أثري على االكتئاب وحماوالت/الإقدام على االنتحار يف املدة الزمنية
ذاتها� .إن بدء االكتئاب من املرجح �أن ي�شمل بطبيعة احلال �أعرا�ض لفرتة
طويلة �سابقة للت�شخي�ص ال�رسيري .ال بل �إن ظهور االنتحار قد يعك�س
ا�ستجابة حادة للأزمة .على �سبيل املثال ،ظهر ارتفاع حاد يف معدالت
االنتحار عام  :1998بن�سبة  13.6لكل  100,000من ال�سكان عام
 ،1997فيما �شهد ارتفع ًا حتى  18.8عام  1998ثم تراجع بعد ذلك
( .)12يف هذا الإطار ،وجدت درا�ستنا �أن عدم امل�ساواة ل�صالح الأغنياء
ت�ضاعف يف ال�سنوات الع�رش يف املر�ضيات النف�سية الثالث ،و�أ�صبحت
عدم امل�ساواة �أكرث تدرج ًا بح�سب الدخل يف ال�سنوات الأخ�يرة ،ال �سيما
بالن�سبة ملحاوالت االنتحار .ويف حني �أن درا�ستنا مل تنظر يف ت�أثري عدم
امل�ساواة يف الدخل على انت�شار الإقدام على االنتحار ب�سبب ندرة البيانات،
قد يكون هذا االجتاه مماث ًال ملحاوالت االنتحار .ونظراً لظاهرة «وباء»
االنتحار يف كوريا املعا�رصة ( ،)29ف�إن النتائج التي تو�صلنا �إليها
حتث لو�ضع �سيا�سات حماية اجتماعية مو�سعة حتت�ضن الأقل حظ ًا من
ال�سكان.
ت�شري م�ؤ�رشات الكثافة يف درا�ستنا �إىل �أن حجم �أثر عدم امل�ساواة قد
يكون �أعظم على ال�صحة النف�سية منه على ال�صحة العامة .فوفق ًا لبيانات
االح�صاء ذاتها التي متت اال�ستعانة بها يف الدرا�سة الراهنة� ،أفاد �شني
وكيم (� )30إىل م�ؤ�رشات كثافة  0.0116-عام  ،1998و 0.0179-عام
 2001و 0.0278-عام  2005يف تقييمهم للتفاوت املرتبط بالدخل يف
ال�صحة العامة ذاتية الت�سجيل .ويف حني �أظهرت درا�ستهم تفاوت ًا يف ال�صحة
العامة مل�صلحة الأغنياء ،ف�إن الأحجام كانت �أقل ب�شكل ملحوظ �أكرث من
تلك التي تناولناها يف حتليلنا .و�إن هذه املالحظة تن�سجم مع املن�شورات
العاملية� ،إذ �أ�شار مانغالور و�آخ��رون ( )31م�ؤ�رش كثافة 0.10572-
لال�ضطراب الع�صبي و 0.43936-للذهان املحتمل يف اململكة املتحدة،
ما يلحظ تفاوت ًا �أكرب يف ال�صحة (العامة) من الذي مت الإبالغ عنه ذاتي ًا
( .)CI = -0.0129) (22ويف ا�سبانيا� ،أورد كو�ستا فونت وغيل ()18
تفاوت ًا �أكرب مرتبط بالدخل يف االكتئاب ( )CI = -0.1551مقارنة مع
ال�صحة املبلغة ذاتي ًا (.)CI = -0.0066) (22
يف حني قد ال يكون للدخل رابط ًا وا�ضح ًا مع االكتئاب �أو ال�سلوك
االنتحاري ،ميكن �أن ي�ؤدي دور م�ؤ�رش بديل للظرف االجتماعي-االقت�صادي
العام للفرد .مبعنى �آخر� ،إن �أثره على االكتئاب �أو ال�سلوك االنتحاري قد يتم
فهمه كانعكا�س للروابط املعقدة مع عدد كبري من العوامل االجتماعية-
االقت�صادية (مثال ،البطالة) .من هنا ،ي�شكل تفكيك عدم امل�ساواة املرتبطة
بالدخل مو�ضوع بحث ي�ستحق املزيد من الدرا�سة.
يظهر يف هذه الدرا�سة عدد من القيود التي ينبغي ذكرها يف تف�سري
النتائج� .أوال ،على الرغم من �أننا اعتمدنا على جمموعات البيانات
الوطنية ،والتي تعترب عادة �إحدى م�صادر البيانات الأكرث موثوقية يف

البحوث ال�صحية ،ف�إن م�صدوقية وموثوقية املقايي�س النف�سية التي مت
ا�ستخدامها يف الإح�صاء الوطني قد مت افرتا�ضها �ضمني ًا بد ًال من ت�أكيدها
�رصاحة .وثانيا ،ا�ستندت التحليالت ال��واردة على �سل�سلة من الدرا�سات
امل�ستعر�ضة ،ما يحول دون اال�ستدالل ال�سببي ،وهي م�شكلة م�شرتكة بني
معظم الدرا�سات حول عدم امل�ساواة يف املجال ال�صحي .ولكن من ناحية
�أخرى ،تقدم البيانات امل�ستعر�ضة بع�ض الأدلة املبكرة يف جمال ال تظهر
فيه �أي م�صادر جيدة لبيانات الهيئة التمثيلية لل�صحة النف�سية يف كوريا
اجلنوبية .ثالثا ،فقد ا�ستخدمنا بيانات مبلغ عنها ذاتياً ،والتي يحتمل
�أن تكون مت�أثرة بالتحيز اال�ستذكاري وحتيز الرغبة االجتماعية على حد
�سواء .بينما يبقى التحيز اال�ستذكاري يف الإبالغ الر�سمي عن ت�شخي�ص
االكتئاب �أمر غري مرجح للغاية ،ميكن �أن ت�ؤدي الرغبة االجتماعية �إىل
�إبالغ �أقل من احلاالت الواقعة ب�سبب الو�صمة التي ترافق الأمرا�ض النف�سية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن احل�صول على رعاية �أمر يرجح �أن يختلف بح�سب
احلالة االجتماعية-االقت�صادية .مبا �أن الإح�صاء قام بقيا�س «االكتئاب
امل�شخ�ص من الطبيب» ،ف�إن الأفراد املكتئبني يف جمموعات ذوي الدخل
الأدنى قد ظهروا ب�شكل ال يكفي ب�سبب القيود املحتملة كال�صعوبات املادية
يف طلب امل�ساعدة املخت�صة .لذلك فمن املعقول �أن تكون عدم امل�ساواة
الفعلية املتعلقة بالدخل و�أثرها على انت�شار االكتئاب �أكرب مما مت ذكره.
يف اخلتام ،نذكر �أن درا�ستنا �أظهرت وجوداً ملحوظ ًا من عدم امل�ساواة
ل�صالح الأغنياء يف انت�شار االكتئاب والتفكري باالنتحار وحماوالت
االنتحار� .إن عدم امل�ساواة هذه يف كل مرة من املرات ت�ضاعفت على مدى
ال�سنوات الع�رشة املا�ضية ،مرتافقة مع ات�ساع الرقعة يف عدم تكاف�ؤ الدخل
بعد الأزمة االقت�صادية التي �شهدتها البالد يف ت�سعينيات القرن املا�ضي.
�إىل جانب ذلك ،ف�إن نتائجها ت�شري �إىل �أن عدم امل�ساواة املتعلقة بالدخل
كانت �أكرث بروزاً يف ال�صحة النف�سية مقارنة مع ال�صحة العامة .و�إن هذه
النتائج ت�ضمر احلاجة �إىل �سيا�سات حماية اجتماعية مو�سعة بهدف حماية
الفئات ال�ضعيفة وتعزيز �شبكة احلماية لل�صحة النف�سية.
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هل االكتئاب الالمنوذجى واضطراب الشخصية احلدية واالضطراب ثنائي القطب مظاهر
متداخلة ألهبة املزاج الدوري الشائعة؟
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تتداخل �أ�سا�سات االكتئاب الالمنوذجى ،واال�ضطراب ثنائي القطب وا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية  ،BPDولقد قمنا بدرا�سة العالقة بني هذه الأ�سا�سات
ومزاجياتها الأ�سا�سية .وتناولنا  107مر�ضى متتالني متاوفقني مع معايري  DSM-IVلنوبات االكتئاب الرئي�سي مع خ�صائ�ص ال منطية .و�أظهر
املر�ضى الذين وافقوا معايري دليل ( )DSM-IVلالكتئاب الالمنوذجى ،واال�ضطراب ثنائي القطب وا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية ( )+BPDعند مقارنتهم
مع الذين مل يتوافقوا معها( ،)-BPDمبرا�ضة ملدى احلياة �أعلى ب�شكل ملحوظ للإ�صابة با�ضطراب ت�شوه اجل�سد  ،BDDوالنهام الع�صابي وال�شخ�صية
الرنج�سية وا�ضطرابات ال�شخ�صية االعتمادية واالجتنابية ودوروية املزاج .كما و�سجل توافق ( )+BPDنتيجة �أعلى يف مواد مقيا�س ت�شخي�ص االكتئاب
الالمنوذجى لتفاعلية املزاج ،واحل�سا�سية بني الأفراد واخللل الوظيفي ،واجتناب العالقات ورف�ض اجتنابي �آخر ،و�ضمن قائمة هوبكينز لأعرا�ض الو�سوا�س
القهري ،احل�سا�سية بني الأفراد والقلق والغ�ضب العدائي والأفكار الربانويدية والعوامل الذهانية .لقد ك�شف الرتاجع اللوج�ستي �أن دوروية املزاج تقف خلف
العالقة بني االكتئاب الالمنوذجى وا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية  ،BPDمتوقعة  6من �أ�صل � 9صفات خا�صة وارد ذكرها يف دليل( )DSM-IVلهذا
الأخري .يبدو �أن �سمات تقلقل املزاج (بني مر�ضى ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية  )BPDواحل�سا�سية ما بني الأفراد (بني مر�ضى االكتئاب الالمنوذجى) على
عالقة كجزء من م�صفوفة دوروية املزاج ال�ضمنية.
الكلمات الرئي�سية :االكتئاب الالمنوذجى ،ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية  ،BPDاال�ضطراب ثنائي القطب  ،IIاملزاج الدوري
(املجلة العاملية للطب النف�سي 2011؛ )51-10:45
�إن العالقة بني االكتئاب الالمنوذجى وا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية
 BPDواال�ضطراب ثنائي القطب  )II (BP-IIتبقى قيد الدرا�سة .و�إن
�أبحاث ًا �سابقة �أجريناها ( )1,2وقام بها �آخرون ( )6-3ت�شري �إىل تداخل
كبري بني املظاهر ال�رسيرية وال�سمات طويلة الأمد للمر�ضى يف هذا املجال
الوا�سع.
تت�ضمن خانة “االكتئاب الالمنوذجى ا» جمموعة فرعية وا�سعة
( )7،8من احلاالت االكتئابية التي تتميز مبزاج تفاعلي ومنط م�ستقر من
احل�سا�سية بني الأف��راد (القابلية للت�أثر املبالغ عند االنتقاد او الرف�ض)
و�أعرا�ض �إنباتية معاك�سة كانفتاح ال�شهية العايل والإف��راط فى النوم.
يف حتديده الأ�سا�سي ،مت ربط االكتئاب الالمنوذجى دوم ًا ب�أعرا�ض القلق
الرهابية وا�ستجابة تفا�ضلية ملثبطات �أك�سيداز الأمني الأحادي (.)9
عادة ما ي�ستخدم مفهوم «انزعاج ه�ستريي ال�شكل» ( )10لو�صف
جمموعة فرعية من املر�ضى املكتئبني ،عادة الن�ساء ،خا�صتهم الرئي�سية
هي عدم القدرة على حتمل الرف�ض ال�شخ�صي ،مع قابلية للت�أثر �أكرب عند
اخل�سارة يف العالقات الرومان�سية� .إن منط احلياة املتقلب له�ؤالء املر�ضى
ي�شري �إىل رابط باال�ضطراب  BP-IIومزاج دوروي �شائع �أو حاالت ثنائية
القطب «�ضعيفة» (.)13-11
للأ�سف ،ف�إن معظم الدرا�سات ال�رسيرية لالكتئاب الالمنوذجى ت�ستثني
اال�ضطراب ثنائي القطب ( .)9,10,14وهذا اال�ستثناء يبدو غري مربر على

�أ�سا�س مراقبة معدالت م�شابهة من الالمنوذجىية يف االكتئاب �أحادي
القطب وثنائي القطب  )I (15ومبعدالت �أعلى يف  BP-IIمقارنة مع
مر�ضى اال�ضطراب االحادي القطب ( .)16وتظهر بيانات املتابعة فى
حالة ثنائي القطب متكررة يف االكتئابات الالمنوذجية(.)17 ،15
الحظنا يف درا�سة �سابقة (� ،)2أن  32.6%من  86مري�ض ًا يعانون من
خ�صائ�ص المنوذجية يف دليل ( )DSM-IVتوافقوا مع معايري حتدد
ا�ضطراب  BP-IIبدقة و 72%توافقوا مع معايري ا�ضطراب طيف ثنائي
القطب (اكتئاب رئي�سي زائد هو�س مفرط و�/أو مزاج دوروي �أو مزاج �شديد
احل�سا�سية)� .إن التاريخ العائلي يف اال�ضطراب ثنائي القطب �أكد م�صدوقية
هذه املالحظات ال�رسيرية .كما �شاعت ا�ضطرابات القلق مع املرا�ضة
امل�شرتكة املرافقة للحياة (ا�ضطراب الهلع-رهاب امليادين ،الرهاب
االجتماعي وا�ضطراب الو�سوا�س القهري) واملجموعة ب (درامي ،عاطفي
�أو توهاين) واملجموعة ت (قلق �أو خائف) يف ا�ضطرابات ال�شخ�صية� .إن
هذه النتائج توحي ب�أن « الالمنوذجية» يف االكتئاب متعلقة بعدم انتظام
املزاج العاطفي ما قد يف�رس �سبب ت�شخي�ص مر�ضى االكتئاب الالمنوذجى
با�ضطراب «احلدية» (.)18
يف التقرير ال��راه��ن ،نتو�سع يف حجم العينة ونو�سع الهدف من
حتليلنا ملقارنة م�سار �سابق ،من خ�صائ�ص �أعرا�ضية والتاريخ العائلي
مع املرا�ضة امل�شرتكة �ضمن املحور الأول والثاين عند مر�ضى االكتئاب
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الالمنوذجى (� )+BPDأو من دون ( )-BPDكت�شخي�ص متزامن مع
ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية  .BPDبالإ�ضافة �إىل ذلك ،وبهدف تخ�صي�ص
بروفيل هذه ال�شخ�صية يف االكتئابات الالمنوذجية ،ن�ستك�شف اخللفية
املزاجية والروابط با�ضطرابات ال�شخ�صية الأخرى.
املناهج
عينة من  107مر�ضى متتالني متوافقني مع معايري دليل
مت جمع ّ
 DSM-IVلنوبة االكتئاب الرئي�سي ذات خ�صائ�ص المنوذجية (14
رج ًال و 93امر�أة ،متو�سط العمر  ،8.8±31.5نطاق  55-16عاما) ،يف
خالل فرتة ثالث �سنوات يف معهد الطب النف�سي يف جامعة بيزا .وقد مت
�إ�رشاك �أفراد من م�صادر خمتلفة يف الدرا�سة ،بالت�ساوي من خالل الإحالة
الذاتية ،و�إحاالت من �أطباء عامني و�أخ�صائيني طبيني و�أطباء نف�س� .أما
معايري اال�ستثناء فهي تاريخ بالف�صام مدى احلياة �أو ا�ضطراب ذهاين
�آخر ،متالزمة ع�ضوية نف�سية �أو �أمرا�ض طبية ال ميكن �ضبطها .وق ّدم كافة
املر�ضى ا�ستمارة املوافقة امل�ستنرية للم�شاركة يف الدرا�سة.
مت �أج��راء التقييم وفق املحور الت�شخي�صي الأول من خالل منوذج
املقابلة ال�رسيرية املنظمة لدليل  )DSM III-R (19واملقابلة �شبه
املنظمة لت�شخي�ص االكتئاب ( .)SID، 20لقد مت اعتماد  SIDالتي مت
تطويرها كجزء من درا�سة بيزا وو�سوان دييغو امل�شرتكة حول اال�ضطرابات
العاطفية مع  2500مري�ض يف خالل كتابة هذا التقرير :وقد مت توثيق
موثوقيتها يف تقييم ت�شخي�ص املر�ضى ومزاجهم يف بحث �آخ��ر (،21
 .)22مت جمع بيانات التاريخ العائلي من خالل معايري ت�شخي�ص بحث
التاريخ العائلي ( .)23ومت حتديد املزاجات التي ،من خالل معايرينا
الت�شغيلية ،والتي مت ت�سجيلها يف بحث �آخر ( ،)24 ,2متثل تعديل جامعة
تيني�سي ( )25لتو�صيفات �شنايدر ( .)26ومت حتديد املزاج الدوروي وفق ًا
لأكي�سكال (.)27
لقد اعتمدنا على م�ستويني من ت�شخي�ص  BP-IIا�ستناداً بالرتتيب
على عتبة دليل “ DSM-IVاملحافظة” من � ≥ 4أي��ام من الهو�س

اخلفيف وعتبة يومني  ≥ 2الواردة يف  SIDالتي مت ت�أكيد م�صدوقيتها
يف املجموعات ال�رسيرية والوبائية الوا�سعة (.)29 ،28
احتاج ت�شخي�ص ا�ضطراب االكتئاب الالمنوذجى تفاعلية للمزاج
(مبعنى �أن املزاج يت�ألف يف تفاعل مع �أحداث �إيجابية حمتملة �أو فعلية)،
بالإ�ضافة �إىل خ�صائ�ص اثنتني �أو �أكرث مما يلي :زيادة ملحوظة من الوزن
وزيادة يف ال�شهية وفرط النوم وال�شلل الكئيب والنمط الطويل الأمد و�رسعة
الت�أثر برف�ض الأفراد (غري املحدود بنوبات انزعاج املزاج) امل�ؤدي �إىل خلل
اجتماعي �أو مهني كبري ،وغياب اخل�صائ�ص ال�سوداوية واجلامودية خالل
النوبة ذاتها .وقد تو�صلنا يف ت�شخي�ص ا�ضطراب االكتئاب الرئي�سي ذات
اخل�صائ�ص الالمنوذجية ،تو�صلنا �إىل موثوقية �ضمنية ممتازة (kappa
.)= 0.94
ومع الت�شخي�ص احلايل وت�شخي�ص مدى احلياة ال�ضطراب ت�شوه اجل�سد
 BDDا�ستخدمنا منوذج املقابلة �شبه املنظمة ( .)30وقد مت ت�شخي�ص
ا�ضطراب ال�شخي�صة احلدية والهي�سرتيونية والرنج�سية واالجتنابية
وامل�ستقبلة وا�ضطراب الو�سوا�س القهري من خالل الأق�سام ذات ال�صلة
من منوذج املقابلة ال�رسيرية املنظمة لدليل  DSM-IVاملحور الثاين
ا�ضطرابات ال�شخ�صية ،الإ�صدار .)SCID-II، 31( 2.0
من �أجل التقييم الأعرا�ضي ،قام الأطباء النف�سيون باعتماد املقايي�س
التالية للت�صنيف :مقيا�س ت�شخي�ص االكتئاب الالمنوذجى (،)ADDS، 32
وهي مقابلة �شبه منظمة م�صممة لتحديد وجود خ�صائ�ص الالمنوذجية
خالل نوبة اكتئابية راهنة وح ّدتها على مقيا�س من � 1إىل  ،6ومقيا�س
هاميلتون لالكتئاب ( )HRSD، 33وهي من��وذج مع ّدل للخ�صائ�ص
االنباتية املعاك�سة ( .)34كما �أجاب املر�ضى على قائمة �أعرا�ض هوبكينز
(.)HSCL-90، 35
�أجريت حتاليل تقارنية خل�صائ�ص عائلية ووراثية و�رسيرية ملجموعات
فرعية من خالل متغريات بعدية الختبار الطالب (�أو اختبار مان ويتني،
عندما كان مالئماً) وحتليل c2للمتغريات الفئوية (�أو اختبار في�رش الدقيق،

اجلدول رقم  1خ�صائ�ص دميغرافية و�رسيرية يف مر�ضى االكتئاب الالمنوذجى مع (� )BDP+أو من دون ( )BDP-لل�شخ�صية احلدية
النوع اجلن�سوي (ن�سبة الن�ساء)
العمر (�سنوات ،متو�سط )±SD
العمر عند بدء الأعرا�ض (�سنوات ،متو�سط )±SD
العمر عند العالج الأول (�سنوات ،متو�سط )±SD
العمر عند دخول امل�ست�شفى للمرة الأوىل (�سنوات ،متو�سط )±SD
مدة النوبة احلالية (�أ�شهر ،متو�سط )±SD
مدة املر�ض (�سنوات ،متو�سط )±SD
عدد النوبات االكتئابية ال�سابقة (متو�سط )±SD
عدد مرات دخول امل�ست�شفى (متو�سط )±SD
الأعرا�ض الباقية (ما بني النوبات)
عدد حماوالت االنتحار ()%
التاريخ العائلي
االكتئاب الرئي�سي
ا�ضطراب ثنائي القطب
ا�ضطراب الهلع ورهاب امليادين
ا�ضطراب الو�سوا�س القهري
ا�ضطراب قلق معمم
ا�ضطرابات الطعام
�سوء تعاطي الكحول
�سوء تعاطي املواد
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BDP+

BDP-

(عدد =)46

(عدد=)61

)t or b2 (df=2

p

87.0
30.0±7.7
22.2±7.8
24.6±8.9
18.2±15.0
7.3±7.3
7.7±6.0
3.3±2.8
1.1±1.8
84.4
1.1±1.6
32.6

86.7
32.7±9.4
23.2±8.2
26.3±10
18.3±17
14.0±17.8
9.5±7.6
4.0±4.0
1.5±2.8
77.6
0.9±1.9
15±24.6

0
-1.61
-0.6
-1
0
-2.41
-1.28
-1.02
-0.82
0.76
0.38
0.84

0.99
0.11
0.54
0.3
0.98
0.02
0.2
0.32
0.42
0.4
0.7
0.04

52.2
10.9
8.7
4.3
4.3
4.3
2.2
4.3

50.8
9.9
16.4
5.0
0
4.9
5.0
0

0.06
0.22
1.37
0.55
2.7
0.08
0.55
2.70

0.8
0.73
0.24
0.46
0.1
0.77
0.46
0.1

اجلدول رقم  2التوزيع الت�شخي�صي واملرا�ضة امل�شرتكة مع املحور الأول والثاين من اال�ضطرابات لدى مر�ضى �أظهروا  BDP+و BDP-يف ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية BPD

الأنواع االكتئابية ()%
ا�ضطراب ثنائي القطب I
ا�ضطراب ثنائي القطب II
ا�ضطراب ثنائي القطب ( IIIالهو�س اخلفيف الدوائي)
ا�ضطراب ثنائي القطب ( NOSمزاجات دوروية�/شديدة احل�سا�سية)
طيف ا�ضطراب ثنائي القطب (تام)
ا�ضطراب االكتئاب الرئي�سي ،معاود
ا�ضطراب االكتئاب الرئي�سي ،نوبة واحدة

BDP+

BDP-

(عدد =)46

(عدد=)61

)t or b2 (df=2

p

2.2
26.1
6.2
50.0
84.8
8.7
4.4

0
21.3
8.2
42.6
72.1
24.6
3.3

1.34
0.33
0.15
0.57
3.62
4.54
0.83

0.2
0.6
0.7
0.4
0.06
0.03
0.8

23.9
50.0
17.3
)9 (19.6
)4 (8.7

16.4
42.6
18.0
)18 (29.5
)4 (6.6

0.94
0.58
0.01
1.37
0.17

0.3
0.4
0.9
0.2
0.7

ا�ضطرابات �أخرى من املحور الأول ()%
ا�ضطراب ت�شوه اجل�سد BDD
فقدان ال�شهية الع�صابي
النهام الع�صابي
ا�ضطرابات متعلقة بالكحول
ا�ضطرابات متعلقة باملواد

55.8
0
26.1
13.0
15.2

36.1
1.7
9.8
4.9
13.1

3.99
0.76
4.95
2.25
0.10

0.05
0.3
0.03
0.1
0.8

ا�ضطرابات املحور الثاين ()%
هي�سرتيوين
نرج�سي
و�سوا�سي قهري
اعتمادي
اجتنابي

33.3
31.1
34.8
63.0
73.3

19.7
9.8
29.5
34.4
52.5

2.55
7.66
1.29
8.63
4.76

0.1
0.006
0.6
0.003
0.03

مزاجات انفعالية ()%
اكتئابي
�شديدة احل�سا�سية
دوروي

17.4
8.7
58.7

27.9
21.3
27.9

0.23
1.37
11.72

0.2
0.08
0.001

ا�ضطرابات القلق ()%
ا�ضطراب الهلع
ا�ضطراب الهلع ورهاب امليادين
ا�ضطراب الو�سوا�س القهري
الرهاب االجتماعي
ا�ضطراب القلق العام

عندما كان مالئماً) .ومت حتديد م�ستوى ثنائي الذيلA two-tailed
 .significance level p<0.05وبهدف تقييم ال�صورة الأعرا�ضية
املرتبطة باال�ضطراب ثنائي القطب ،مت �إجراء �سل�سلة من التحاليل املتعددة
املتغريات مع نتائج م��واد مقيا�س ت�شخي�ص االكتئاب الالمنوذجى
 ،ADDSونتائج مقيا�س هاميلتون لالكتئاب والنتائج النهائية ،ونتائج
املواد يف خ�صائ�ص �إنباتية معاك�سة ملقيا�س هاميلتون ونتائج عامل
 HSCL-90ك�إجراء اعتمادي وت�شخي�ص اال�ضطراب ثنائي القطب كفئة
م�ستقلة من املتغريات .يف اخلتام ،لقد قمنا بو�ضع التحليل للقوة التف�سريية
حتوف
للمزاج العاطفي وا�ضطرابات ال�شخ�صية (امل�ؤ�رشات) من خالل �إجراء ّ
لوج�ستي تدريجي تراجعي معياري للت�شخي�ص وكل من معايري اال�ضطراب
ثنائي القطب.

النتائج

�إن نتائج اال�ضطرابات ثنائية القطب النهائية (اال�ضطراب ثنائي القطب
 )I ,IIيف عينة كاملة كان بن�سبة ( 24.3%عدد=  )26وقد رفع الهو�س
الدوائي اخلفيف هذه الن�سبة �إىل  .31.8%عند تو�سيع الطيف ثنائي القطب
لي�شمل اكتئاب ًا رئي�سي ًا مرتبط ًا مبزاجات �شديدة احل�سا�سية �أو دوروية (قد
يكون يف تر�سيمة دليل  DSM-IVخمت�رصاً حتت اال�ضطراب ثنائي
القطب ،مل يحدد �سوى ذلك) �أعطى نتيجة ( 77.6%عدد=.)83
ً
مل تظهر املقارنة بني مر�ضى  +BPDو  -BPDاختالف�أ يذكر يف
التوزيع اجلن�سوي� ،أو م�ؤ�رش العمر �أو عمر بدء ا�ضطراب املزاج ،العمر عند

العالج الأول ،العمر عند دخول امل�ست�شفى الأول ،عدد النوبات االكتئابية
ال�سابقة ،عدد مرات دخول امل�ست�شفى ،وجود �أعرا�ض متبقية �أو �ضاغطات
�أو مدى احلياة �أو تاريخ حايل ملحاوالت االنتحار (اجلدول رقم .)1
كما �أظهرت املجموعتان معدالت م�شابهة لتاريخ العائلة يف املزاج،
والقلق وا�ضطرابات الطعام كما ا�ستهالك الكحول و�سوء ا�ستعمال املواد.
وحده مدة النوبة احلالية (�أق�رص يف  )+BPDومعدل حماوالت االنتحار
(�أعلى يف  ،+BPDوجزء منها تعريفي) متايزا يف املجموعتني .فيما
خ�ص التوزيع الت�شخي�صي للمحور الأول (اجلدول رقم  ،)2مل تظهر بياناتنا
اختالفات كبرية بني  +BPDو  ،-BPDبا�ستثناء ا�ضطراب اكتئاب
رئي�سي غري ثنائي القطب املعاود ال��ذي ظهر ب�شكل �أك�بر يف .-BPD
ال�ضيق كما ال�شامل ،مل يظهرا
وجتدر الإ�شارة يف هذا الإطار �إىل �أن التعريف
ّ
متايزاً بني املجموعتني .وبغ�ض النظر عن املرا�ضة امل�شرتكة مدى احلياة
مع ا�ضطرابات القلق (املبينة �أي�ض ًا يف اجلدول رقم  ،)2ف�إن ا�ضطراب
الهلع وره��اب امليادين كانا الأك�ثر �شيوع ًا بني املجموعتني؛ يف حني
ق ّل انت�شار ا�ضطراب الو�سوا�س القهري والرهاب االجتماعي والقلق العام،
ولكن ،جمدداً ،كانت معدالتها م�شابهة بني املر�ضى الذين �أظهروا +BPD
و.-BPD
وق��ع ا�ضطراب ت�شوه اجل�سم والنهام الع�صابي بتكرار �أك�بر يف
 +BPDمنه يف  ،-BPDمع بروز ا�ضطرابات متعلقة ب�سوء ا�ستعمال
امل��واد وا�ستهالك الكحول ب�شكل مت�ساوى يف املجموعتني .وقد برزت
ا�ضطرابات ال�شخ�صية التي تنتمي �إىل زمرة القلق وزمرة الدراما ب�شكل
املجلة العاملية للطب النفسي
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اجلدول رقم  3اخل�صائ�ص الأعرا�ضية لدى مر�ضى �أظهروا  BDP+و BDP-يف ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية BPD

مقيا�س ت�شخي�ص االكتئاب الالمنوذجى (متو�سط )±SD
اال�ستجابة العادية
اال�ستجابة الق�صوى
احل�سا�سية للعالقات بني الأفراد
نوعية العالقات
اعتالل وظيفي
اجتناب العالقات
اجتناب حاالت �أخرى من الرف�ض
�شلل كئيب
�شهية زائدة
تناول كميات زائدة من الطعام
زيادة وزن
زيادة وزن�-شهية زائدة
فرط النوم

BDP+

BDP-

(عدد =)46

(عدد=)61

53.3±25.5
)70.2±15.8
4.8±0.9
4.3±1.0
4.3±1.0
3.9±1.0
4.0±1.2
4.6±1.2
3.2±1.8
3.1±1.8
2.4±1.6
2.3±2.0
3.5±3.1

44.4±18.3
65.1±12.1
4.5±0.9
3.5±0.8
3.9±0.8
3.5±1.1
3.6±1.1
4.2±1.3
3.5±1.6
3.3±1.6
2.8±1.4
2.5±2.0
2.9±2.8

2.09
1.90
1.86
2.05
2.51
2.02
2.07
1.72
-0.86
-0.84
-1.51
-0.82
1.06

0.04
0.06
0.07
0.04
0.01
0.05
0.04
0.09
0.4
0.4
0.1
0.4
0.3

مقيا�س هاميلتون للعوامل (متو�سط )±SD
قلق-اجل�سدنة
الوزن
االنزعاجات االدراكية
تغيريات يومية
ت�أخر
انزعاج يف النوم
كلّي

0.9±0.3
0.2±0.5
1.0±0.5
1.2±0.7
1.4±0.4
0.5±0.5
21.2±5.2

0.9±0.4
0.1±0.3
0.8±0.4
1.0±0.7
1.3±0.5
0.5±0.5
18.8±6.2

-0.003
1.48
2.04
1.63
1.60
-0.02
2.05

0.99
0.1
0.04
0.1
0.1
0.98
0.04

مقيا�س هاميلتون للأعرا�ض املعاك�سة (متو�سط )±SD
نق�ص يف الطاقة اجل�سدية
االن�سحاب االجتماعى
�شهية زائدة
تناول كمية زائدة من الطعام
الت�شهي على ال�سكريات
زيادة الوزن
فرط النوم

2.9±0.8
1.7±1.0
1.4±1.2
1.3±1.2
1.5±1.2
0.7±0.8
1.9±1.7

2.9±0.9
1.8±1.1
1.5±1.1
1.5±1.1
1.6±1.1
0.9±0.8
1.5±1.5

0.15
-0.67
-0.28
-0.55
-0.42
-1.60
1.30

0.9
0.5
0.8
0.6
0.7
0.1
0.2

قائمة هوبكينز الئحة ( 90 -متو�سط )±SD
اجل�سدنة
الو�سوا�س القهري
احل�سا�سية بني الأفراد
االكتئاب
القلق
الغ�ضب-العدوانية
قلق الرهاب
الأفكار الربانويدية
العوامل الذهانية

1.7±0.9
2.1±0.9
1.9±1.0
2.4±0.9
2.0±1.0
1.7±1.0
1.3±1.0
1.9±1.0
1.4±0.8

1.4±0.8
1.9±1.0
1.5±0.9
2.1±0.9
1.5±0.9
0.9±0.7
1.0±0.7
1.4±0.9
1.0±0.7

1.5
1.9
2.3
1.2
2.5
4.0
1.7
2.9
2.5

0.15
0.1
0.02
0.25
0.01
0.0001
0.09
0.005
0.01

عالٍ يف املجموعتني� .أما ا�ضطرابات ال�شخ�صية الرنج�سية واالعتمادية
واالجتنابية ،فقد كانت �أكرث �شيوع ًا بن�سبة كبرية لدى مر�ضى +BPD
منها يف مر�ضى  .-BPDوفيما خ�ص املزاجات العاطفية ،ظهر اال�ستعداد
الدوروي �أكرث انت�شاراً يف جمموعة .+BPD
وحول حتاليل تفاوت متعدد املتغريات ،اختلف مر�ضى  +BPDعن
 -BPDوفق ًا لنتائج مواد مقيا�س ,94/ADDS (F=2.23, df=12
 )p=0.016ونتائج عامل ,97/HRCL-90 (F=2.51, df=9
 ،)p=0.013لكن لي�س مع عامل  HRSDوجمموع النتائج ،ومواد
نتائج اخل�صائ�ص االنباتية املعاك�سة لعامل  .HRSDو�أكدت حتليالت
تالية �أحادية التفاوت �أن مر�ضى � +BPDأظهروا نتائج �أعلى يف مواد
 ADDSالتي تغطي املزاج التفاعلي واحل�سا�سية بني الأفراد واخللل
الوظيفي واجتناب العالقات واجتناب �أ�شكال �أخرى من الرف�ض ،وعلى
عامل الو�سوا�س القهري  ،HSCL-90واحل�سا�سية بني الأف��راد والقلق
والغ�ضب العدائي والأفكار الربانويدية والعوامل الذهانية (اجلدول رقم .)3
حتوف لوج�ستي تدريجي تراجعي معياري ،واملزاج
يف ما خ�ص �إجراء ّ
الدوري وا�ضطرابات ال�شخ�صية االعتمادية واالجتنابية والرنج�سية فقد
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كانت م�ؤ�رشات ال�ضطراب ثنائي القطب (اجلدول رقم  .)4وقد �ساهم املزاج
الدوروي بني مر�ضى  +BPDيف  6من �أ�صل  9معايري من دليل DSM
هي :جهود لتفادي التخلي الواقعي �أو اخليايل ،العالقات غري امل�ستقرة
وامل�شحونة ،وا�ضطراب الهوية والنوع النزقي وال�سلوك االنتحاري الراجع
وعدم اال�ستقرار العاطفي والتفاعلية املو�سومة للمزاج.
لقد برز ا�ضطراب ال�شخ�صية االعتمادية كمتغري ذات �أهمية كربى
فقط يف جهود تفادي التخلي الواقعي �أو اخليايل؛ وال�شخ�صية االجتنابية
يف العالقات غري امل�ستقرة وامل�شحونة بني الأفراد ويف ا�ضطراب الهوية؛
وال�شخ�صية الهي�سرتيونية يف العالقات الغري م�ستقرة وامل�شحونة بني
الأفراد ،وعدم اال�ستقرار العاطفي وتفاعلية املزاج املو�سومة؛ وال�شخ�صية
الرنج�سية يف النوع النزقي.

مناق�شة

عينة �أكرب بكثري ،وجدت الدرا�سة
امتداداً لنتائجها ال�سابقة (� )2ضمن ّ
احلالية �أننا حني نعتمد «معايري �ضيقة» م�ستندة على الدليل (DSM-
 ،)IVميكن ت�صنيف  24%من االكتئابيني الال منطيني �ضمن اال�ضطراب

اجلدول رقم  4معدل الأرجحية ونطاق الثقة يف ت�شخي�ص  DSM-IVومعايريه املحددة ال�ضطراب ال�شخ�صية احلدية BPD
املزاجات االنفعالية
�شديدة
احل�سا�سية

االكتئابية

ا�ضطرابات ال�شخ�صية

الدوروية

االعتمادية

االجتنابية

ا�ضطراب ال�شخ�صية احلدية****

2.02
)(1.6-2.5

1.50
(1.1-1.9

1.62
)(1.1-2.1

جهود لتفادي التخلي الواقعي �أو اخليايل****

1.64
)(1.2-2.1

2.17
)(1.8-2.6

عالقات بني الأفراد غري م�ستقرة وم�شحونة****

2.66
)(2.2-3.2

1.94
)(1.4-2.4

انزعاج الهوية***

1.74
)(1.3-2.2

1.66
)(1.2-2.1

االندفاعية****

2.23
)(1.8-2.6

�سلوك انتحاري معاود� ،أو �سلوك ت�شويه ذاتي*

1.67
)(1.3-2.1

عدم ا�ستقرار عاطفي ،ا�ستجابة ظاهرة للمزاج****

1.67
)(1.2-2.1

اله�سرتيونية

الرنج�سية

الو�سوا�س
القهري
1.81
)(1.2-2.4

3.83
)(3.1-4.5

1.75
)(1.2-2.3

2.06
()1.4-2.7

مظاهر مزمنة من الفراغ **
غ�ضب عارم غري مربر� ،أو �صعوبة يف �ضبط م�شاعر
الغ�ضب
�أفكار برانويدية متعلقة بالكرب عابرة �أو �أعرا�ض
انف�صالية حادة
*p<0.01; **p<0.007;***p<0.003; ****p<0.002; *****p<0.0001

ثنائي القطب .من خالل املعايري الأو�سع ،ميكن اعتبار  78%على �أنهم
ينتمون �إىل طيف ثنائي القطب «الرقيق» .وقد ت�ضمنت تلك املجموعة
اكتئاب ًا يرافقه تاريخ من الهو�س اخلفيف لفرتة �أق�رص من �أربعة �أيام
وهو�س خفيف مرتبط مب�ضادات االكتئاب ،كما نوبات اكتئابية ترتفع
من كونها دوروية لتتحول �إىل مزاجات �شديدة احل�سا�سية �إىل ما بعد حد
املر�ض يف  BP-IIمن تر�سيمة دليل  .DSM-IVنحن ل�سنا الفريق
البحثي الوحيد الذي ي�سجل معدالت عالية ال�ضطرابات طيف ثنائي القطب
يف حاالت االكتئاب الالمنوذجى (.)37 ،36 ،16
العينة التي اعتمدناها ،توافق  43%من مر�ضى االكتئاب
يف ّ
الالمنوذجى مع معايري دليل ( )DSM-IVلال�ضطراب ثنائي القطب .غري
�أن ذلك مل يكن حمور اال�ضطراب الثاين الأكرث �شيوعاً ،فقد كان ا�ضطراب
ال�شخ�صية االجتنابية واالعتمادية املتعلقة على الأرجح بوجود ح�سا�سية
يف العالقة مع الأف��راد وقلق االنف�صال� ،أكرث انت�شاراً .برز لدى مر�ضى
 +BPDعند مقارنتهم مبر�ضى  -BPDمعدل عال من املرا�ضة امل�شرتكة
مع املحور الثاين من ا�ضطرابات زمرتي القلق والدراما ،ال �سيما ا�ضطرابات
ال�شخ�صية الرنج�سية واالجتنابية واالعتمادية� .أما الرابط الأهم ،فكان مع
املزاج الدوروي� .إن هذه النتائج تدعم املالحظة ب�أن اخل�صائ�ص املميزة
ال�ضطراب ال�شخ�صية احلدية  BPDمتعلقة بعدم اال�ستقرار املزاجي يف
النوع الدوروي (.)12 ،6 ،4
للتحوف اللوج�ستي ،ف�إن وجود �صفات دوروي��ة تف�رس معظم،
وفق ًا
ّ
ال كل العالقة ،بني االكتئاب الالمنوذجى واال�ضطراب ثنائي القطب،
مبا فيها اجتناب التخلي ،والعالقات غري امل�ستقرة ،وا�ضطراب الهوية
والنزقية وال�سلوك امل���ؤذي للذات واالنزعاج العاطفي والتفاعلية� .إن
ال�سمات االجتنابية واالعتمادية التي هي على عالقة �أكرب بوجود رهاب
قلقي موافق ،تبدو �أي�ض ًا ذات �صلة بت�شخي�ص ا�ضطراب ثنائي القطب ،كما

تكهن معايري متعددة ال�ضطراب ثنائي القطب ،العالقات الغري م�ستقرة
وامل�شحونة بني الأفراد وا�ضطراب الهوية وجهود تفادي التخلي الواقعي �أو
اخليايل� .إن وجود ا�ضطراب ال�شخ�صية الرنج�سية يبدو على عالقة بالنزقية،
يف حني تت�سبب ال�شخ�صية الهي�سرتيونية بعدم ا�ستقرار و�شحن يف العالقات
بني الأف��راد ،وعدم اال�ستقرار العاطفي والتفاعلية املزاجية املو�سومة.
ويف درا�سة �أخرية ،تبينّ �أن �أعرا�ض الهو�س اخلفيف تتكهن بارتفاع يف
خ�صائ�ص ال�شخ�صية الرنج�سية والهي�سرتيونية يف االنتحاريني البالغني
من ال�شباب :من غري الوا�ضح ما �إذا كان «ا�ضطراب املزاج له ت�أثري على
ال�شخ�صية» («فر�ضية الندبة») �أو �أن العك�س هو ال�صحيح (.)38
وفق ًا لهرني و�آخرين ( ،)39ف�إن اال�ضطراب ثنائي القطب واال�ضطراب
ثنائي القطب  IIيتميزان ب�أمناط خمتلفة من ال�سمات العاطفية :التحوالت
من الغ�ضب والقلق �إىل �سوائية املزاج مرتبط با�ضطراب ثنائي القطب ،يف
حني �أن التحوالت من �سوائية املزاج �إىل االكتئاب والتية وبالعك�س فذلك
من خ�صائ�ص مر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب  .IIيبدو لدى مر�ضانا �أن
�سمات املزاج والعدائية وال�سمات القلقية-االجتنابية-احل�سا�سة مرتبطة
�ضمن م�صفوفة املزاج الدوري .فيما يف�رس باحثون �آخرون عدم اال�ستقرار
العاطفي لال�ضطراب ثنائي القطب ك�شكل من حلقة متفوقة ال�رسعة ذات
تغريات مزاجية �رسيعة ( ،)40ت�شبه �إىل حد كبري التعريف الكال�سيكي
للمزاج الدوروي (.)1
ويف �سياق فر�ضي �أك�ثر ،ن�سلم ب�أن � ْأهبة امل��زاج ال��دوروي قد متثل
خا�صية و�سطية �أ�سا�سية يف هذا النمط املعقد ال�ضطرابات املزاج والقلق
والنزقية .وبدال من اعتبار الأعرا�ض املتعلقة بالقلق-احل�سا�سية م�ستقلة
عن ال�سلوك العدائي النزقي الإدماين ،قد ي�شكالن مع ًا خ�صائ�ص �أ�سا�سية
ل ْأهبة املزاج الدوروي ( ،)42 ,41التي ت�شري �إليها �سمات عائلية م�شرتكة
وا�سعة (� .)44 ،43إن التعاي�ش بني ا�ضطرابات املزاج والقلق والنزقية مع
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)45( اال�ضطراب ثنائي القطب قد متت الإ�شارة �إليه مع زناريني و�آخرين
يف جمموعة وا�سعة من مر�ضى داخليني يعانون ا�ضطراب �شخ�صية حاد
،ً وم�ؤخرا.)46(  �سنوات6 ويف درا�سة متابعة ا�ست�رشافية تالية على مدى
تبينّ �أن منط ًا ملدى احلياة من مرا�ضة م�شرتكة معقدة من املحور الأول
 ميلك القدرة التكهنية،)ال�ضطرابات عاطفية (ا�ضطرابات املزاج والقلق
 ف�إن امل�ؤلفني، للأ�سف.)47( الإيجابية القوية لت�شخي�ص ثنائي القطب
يف هذه احلال مل يراجعوا ا�ضطرابات املزاج الدوروي وا�ضطرابات الطيف
 ويعد ذلك حذف.الثنائي القطب الأخ��رى من خالل مقيا�سات حم��ددة
 وي�ستند رمبا على،�شائع يقوم به الباحثون يف جمال ال�شخ�صية احلدية
” ف�إن “تقلقل املزاج، وفق ًا لهذا الدليل.DSM-IV ا�صطالحات دليل
 �إال �أن ذلك.II مييز اال�ضطراب ثنائي القطب من اال�ضطراب ثنائي القطب
عينة كبرية من مر�ضى االكتئاب الرئي�سي متت
ّ  ففي،قد يكون حمط �شك
درا�ستها ا�ستطالعي ًا يف بحث تعاوين لالكتئاب يف املعهد الوطني لل�صحة
 �أظهرت �أن تقلقل املزاج هو امل�ؤ�رش الأكرث حتديداً لنتائج حالة،النف�سية
.)II (48 اال�ضطراب ثنائي القطب
ال �شك يف حاجتنا �إىل درا�سات ا�ستطالعية تتمتع مبنهجيات �أكرث
،ت�شعب ًا لتو�ضيح العالقة بني املتغريات املفرت�ضة للمزاج والنمو من جهة
 من ناحية،ً ولكن من املهم جدا.والأمناط العاطفية املعقدة التي تناولناها
 ايالء اهتمام جدير لثنائية القطب «اخلفيفة» لدى مر�ضى ا�ضطراب،�أخرى
) بهدف حمايتهم من50( ال�شخ�صية احلدية الالمنوذجية االكتئابية
 ومتكينهم،التحوالت التي حتفزها م�ضادات االكتئاب �أو الدوروية ال�رسيعة
من احل�صول على مقاربات دوائية ونف�سية تركز على التحوالت الفجائية
. كما العدائية وال�سلوك العدواين،يف املزاج والنزقية الناجتة
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�إن مدى العمر لدى الأ�شخا�ص الذين يعانون �أمرا�ض نف�سية حادة  SMIهو �أقل مقارنة مع املجموعة العامة .و�إن هذه الزيادة يف ن�سبة الوفيات
�سببها الأ�سا�سي الأمرا�ض اجل�سدية .فقد �سجلنا معدالت انت�شار لأمرا�ض ج�سدية خمتلفة كما خيارات منط حياة فردية مهمة و�أعرا�ض جانبية لعالجات
نف�سية الت�أثري والتباينات يف احل�صول على الرعاية ال�صحية ،واال�ستعمال والتوفري مبا ي�ساهم يف هذه احلاالت ال�صحية اجل�سدية ال�ضعيفة .قمنا بالبحث
يف ميدالين (� – 1966آب  )2010جامعني بني �رشوط قائمة ر�ؤو�س املو�ضوعات الطبية للف�صام  MeSHواال�ضطراب ثنائي القطب واالكتئاب
الرئي�سي و�رشوط القائمة املختلفة لفئة الأمرا�ض اجل�سدية العامة الختيار مراجعات ذات �صلة ،واملزيد من الدرا�سات املرتبطة من خالل الإ�سناد
املت�صالب لتحديد �إح�صاءات االنت�شار والعوامل امل�ساهمة يف معدالت املرا�ضة والوفيات الزائدة .ووجدنا �أن الأمرا�ض الغذائية واال�ستقالبية ،و�أمرا�ض
لقلب والأوعية الدموية ،والفريو�سية ،و�أمرا�ض ال�سبيل التنف�سي ،والع�ضلية الهيكلية ،واخللل اجلن�سي ،وامل�ضاعفات يف احلمل ،والأمرا�ض الفمية الفكية
وال�رسطانات املحتمل ارتباطها بزيادة الوزن ،مقارنة مع املجموعة العامة� ،أكرث انت�شاراً بني امل�صابني ب�أمرا�ض نف�سية حادة .يبدو �أن منط احلياة كما
كافيا بينّ ب�أن مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية
دليال ً
�أن عوامل العالجات املحددة تت�سبب ب�أكرث االختطارات املرتفعة لأي من تلك الأمرا�ض اجل�سدية .بل �إن ً
ن�سبيا ،مت قيا�سها ب�شكل
احلادة هم �أقل عر�ضة للح�صول على م�ستويات معتمدة من الرعاية ملعظم هذه الأمرا�ض .عوامل منط احلياة ،والتي ي�سهل قيا�سها
ً
مل يفها حقها يف امل�سح؛ �إذ مل ُيجر اختبار وافٍ عند اخلط القاعدي لعدد من القيا�سات اجل�سدية الهامة .و�إىل جانب العوامل القابلة للتعديل لنمط احلياة
و�أعرا�ض جانبية من الأدوية نف�سية الت�أثري ،يبقى و�صول امل�صابني ب�أمرا�ض نف�سية حادة �إىل الرعاية ال�صحية ونوعيتها �أمر يحتاج �إىل حت�سني.
الكلمات الرئي�سية :الأمرا�ض اجل�سدية ،الأمرا�ض النف�سية احلادة ،اال�ضطراب ثنائي القطب ،االكتئاب ،الف�صام ،الأدوية نف�سية الت�أثري ،التباينات ال�صحية
(املجلة العاملية للطب النف�سي 201؛ )77-10:52
�أظهر عدد من املراجعات والدرا�سات �أن امل�صابني ب�أمرا�ض نف�سية
حادة ،تت�ضمن الف�صام ،و اال�ضطراب ثنائي القطب ،وا�ضطراب الف�صام
العاطفي ،واالكتئاب الرئي�سي ،يظهرون زي��ادة يف الوفيات ت�صل �إىل
�ضعفي �أو ثالثة �أ�ضعاف معدالتها يف املجموعة العامة ( .)21-1و�إن هذه
الهوة يف ن�سبة الوفيات تظهر يف توقع ق�رص ملدى احلياة بني � 13إىل 30
�سنة لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة ( ،)27-22 ،5 ,4ات�سعت
خالل العقود الأخرية ( ،)30-28 ،11حتى يف البلدان التي تعترب فيها
نوعية �أنظمة الرعاية ال�صحية جيدة ( .)11وينتج حوايل  60%من زيادة
الوفيات من �أمرا�ض ج�سدية (.)31 ،27
حيث يعد الأفراد امل�صابون ب�أمرا�ض نف�سية عر�ضة لعدد من م�شاكل
ال�صحة اجل�سدية (اجل��دول رقم  .)1يف حني تنت�رش هذه الأمرا�ض بني
املجموعة العامة ،ف�إن �أثرها على مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة
�أعظم (.)32 ،31
بالرغم من �أن عوامل كثري تت�سبب ب�صحة ج�سدية �ضعيفة لدى مر�ضى
اال�ضطرابات النف�سية احلادة ( ،)33ف�إن ن�سبة املرا�ضة والوفيات املرتفعة
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يف هذه املجموعة �أكرب ب�سبب انت�شار عوامل االختطار القابلة للتعديل،
كثري من بينها مرتبط بخيارات الفرد بنمط احلياة ( .)31ولكن احلكاية
ال تنتهي هنا .يبدو �أن ال�صحة اجل�سدية لأ�شخا�ص يعانون �أمرا�ض نف�سية
حادة قد مت �إهمالها على مدى عقود ( ،)15وحتى يومنا هذا (-34 ،7
 .)41 ،40 ،39ويظهر دليل متزايد على �أن التباينات يف الرعاية ال�صحية
كما الو�صول �إليها واعتمادها ،ال بل �أي�ض ًا توفريها ،تت�سبب بنتائج ال�صحة
اجل�سدية ال�ضعيفة هذه ( .)39-33و�إن مقرن املر�ضى مع موفر الرعاية
وعوامل النظام� ،أدى �إىل حالة �أم�ست فيها نوعية رعاية �صحية والو�صول
�إليها يطرح م�شكلة لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة (� .)31إن ذلك
لي�س مفاجئ ًا بالكامل ال �سيما و�أننا يف حالة تت�سع الهوة يف البلد ذاته
كما بني البلدان يف الو�صول �إىل الرعاية ال�صحية ب�شكل �أكرب من �أي وقت
م�ضى تاريخي ًا ( .)42لذلك ف�إن هذه امل�شكلة املتنامية للمر�ضيات الطبية
املرافقة ،والوفيات املبكرة بني مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة،
حتتاج �إىل دعوة للمبا�رشة بالعمل.
يلقي هذا التقرير ال�ضوء على انت�شار امل�شاكل يف ال�صحة اجل�سدية

بني مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة .عالوة على ذلك ،تعترب العوامل
امل�ساهمة التي ت�ؤثر على ال�صحة اجل�سدية له�ؤالء الأ�شخا�ص ،مثل الأدوية
نف�سية الت�أثري (م�ضادات الذهان ،وم�ضادات االكتئاب ومثبتات املزاج)
وخيارات منط احلياة الفردية (مثال ،التدخني ،والنظام الغذائي ،والتمارين
الريا�ضية) ،الأع��را���ض النف�سية بالإ�ضافة �إىل التباينات يف الرعاية
ال�صحية� .إن هذه املراجعة هي انتقائية ،ولي�ست مراجعة منهجية لبيانات
�رسيرية تناولت م�شاكل ال�صحة اجل�سدية لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية
احلادة �إذ �أننا مل ن�شمل كافة الأمرا�ض اجل�سدية .لقد قمنا مبراجعة بيانات
ميدالين (� – 1966أب  )2010للوبائيات ،واملرا�ضة والوفيات حول
ارتباط الأمرا�ض اجل�سدية بالف�صام و اال�ضطراب ثنائي القطب وا�ضطراب
االكتئاب الرئي�سي .وجمعنا بني ��شروط  MeSHلهذه اال�ضطرابات
النف�سية مع �رشوط �أخرى من  MeSHلفئات املر�ض الرئي�سي اجل�سدي
العام .وقد �شملنا بذلك مراجعات مرتبطة لتحديد �إح�صاءات االنت�شار
وعوامل م�ساهمة يف زيادة معدالت املرا�ضة والوفيات .وقد مت البحث يف
قوائم مراجع الدرا�سات للمزيد من الدرا�سات ذات ال�صلة .هذا بالإ�ضافة �إىل
�أننا عند اقت�ضاء ح�صولنا على معلومات �أكرث حتديداً حول بع�ض فئات
الأمرا�ض اجل�سدية العامة (مثال ،الأمرا�ض التنف�سية) ،قمنا �أي�ض ًا باعتماد
الأمرا�ض اجل�سدية املحددة مب�صطلح بحثي.

الأمرا�ض اجل�سدية املرتبطة بالأمرا�ض النف�سية احلادة و�/أو
العالج النف�سي
البدانة

حتولت البدانة �إىل �أزمة �صحية كبرية ومتنامية ت�ؤثر على البلدان
النامية واملتقدمة ( .)44 ،43فالأ�شخا�ص الذين يعانون البدانة يتميزون
مبدى حياة �أق�رص وهم عر�ضة �أكرث لعدد من احلاالت الطبية العامة مبا
فيها داء ال�سكري ( ،2اختطار ن�سبي ،)RR >3 ،و�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ،)3-RR >2( ،خلل يف ن�سبة الدهون (� ،)3-RR >2صعوبات
يف التنف�س (� ،)RR >3شواذ يف هرمون التنا�سل ( )2-RR >1وبع�ض
ال�رسطانات (مثال� ،رسطان القولون) (.)49،50-45 ،22( )2-RR >1
يتوفر عدد من ال�سبل لتقييم الوزن الزائد والبدانة .ويعد م�ؤ�رش كتلة
اجل�سم طريقة ح�ساب مبا�رشة ت�ستند على طول املرء ووزنه (كلغ/م .)2و�إن
م�ؤ�رش  25كلغ/م ≥2مرتبط بزيادة الوزن ،فيما ي�شري  30كلغ/م� ≥2إىل

البدانة ( .)31ومن املعروف �أن الأ�شخا�ص الذين يظهرون م�ؤ�رش 30كلغ/
م ≥2يكون لديهم �أي�ض َا توقع ًا مبدى حياة �أق�رص ( .)51 ،48ولكن ،ا�ستناداً
�إىل برهان على اختطار مرا�ضة ووف��اة �أعلى عند م�ؤ�رش  30كلغ/م2
يف جمموعات �سكانية �آ�سيوية ،فقد مت حتديد تعريف البدانة �ضمن تلك
املجموعات مب�ؤ�رش  23كلغ/م ≥2وحدود البدانة مب�ؤ�رش  25كلغ/م.≥2
ويربز حميط اخل�رص لقيا�س البطن �أو حميط و�سط اجل�سم كعامل موثوق
�أكرث حمتمل لتكهن اختطار �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وداء ال�سكري 2
وحاالت مرتبطة باختطار اال�ستقالب ،مقارنة مع م�ؤ�رش كتلة اجل�سم (.)31
�إن الرباهني املرتاكمة ت�شري �إىل �أن نقاط �إق�صاء منخف�ضة ملحيط اخل�رص
يجب ا�ستعملها لدى الآ�سيويني مبا �أن هذه املجموعة من ال�سكان متيل �إىل
�أن تظهر معدالت بدانة مرتبطة باملرا�ضة والوفاة عند حميط خ�رص �أق�رص
( .)56-52وقد وفرت جمعية مر�ضى ال�سكري الدولية معايري حمددة
النوع اجلن�سي والعرقى يف تعريف حميط اخل�رص وحتديد الأ�شخا�ص الذين
يعانون بدانة بطنية ،مما يجعل هذا املعيار مفيداً �أي�ض ًا بني املجموعات
غري القوقازية (اجل��دول رقم  .)2ولكن الدرا�سات اال�ستطالعية طويلة
املدى ال تزال حتتاج �إىل حتديد نقطة �إق�صاء موثوقة ملحيط اخل�رص عند
املجموعات االثنية املختلفة ال �سيما عند الن�ساء (.)57

البدانة يف مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة

تتداخل الأمرا�ض النف�سية احلادة والبدانة �إىل حد كبري �رسيري ًا (.)45
وي�شري الدليل املتزايد �إىل �أن الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض نف�سية ،عند
مقارنتهم باملجموعة العامة ،يظهرون اختطاراً مرتفع ًا من زيادة الوزن
(مبعنى �أن م�ؤ�رش كتلة اجل�سم =� ،29.9-25آ�سيويني :م�ؤ�رش=،)24.9-23
البدانة (مبعنى ،م�ؤ�رش كتلة اجل�سم ،≥30ما مل يكن �آ�سيوياً :م�ؤ�رش )≥25
والبدانة البطنية (�أنظر اجلدول رقم  ،)75-63( )2حتى مراحل املر�ض
املبكر و�/أو من دون �أدوية ( .)78-76بالرغم من ذلك ،ف�إن اختطار البدانة
لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة خمتلف عند الت�شخي�ص .ويظهر
لدى الف�صاميني قابلية مرتفعة بـ � 2.8إىل � 3.5أكرث من البدانة ( .)79وقد
�سجل عدد من الدرا�سات الكندية والأمريكية معدالت بدانة (م�ؤ�رش )≥30
عند مر�ضى الف�صام بن�سبة � 42إىل .)80 ،79 ،63( 60%
من ناحية �أخ��رى ،يظهر مر�ضى ا�ضطراب االكتئاب الرئي�سي �أو
اال�ضطراب ثنائي القطب احتمال زي��ادة من 1.2حتى  1.5من البدانة
(م�ؤ�رش كتلة اجل�سم .)82 ،81 ،70 ،69 ،44( )≥30و�أ�شارت البحوث
ال�رسيرية �إىل �أن ما ي�صل �إىل  68%من مر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب

اجلدول رقم  1الأمرا�ض اجل�سدية مع تواتر متزايد يف الأمرا�ض النف�سية احلادة (من )15
فئة املر�ض

الأمرا�ض اجل�سدية مع تواتر مرتفع

العدوى والفطريات البكتريية
الأمرا�ض الفريو�سية
الأورام
�أمرا�ض العظام والع�ضالت
الأمرا�ض الفمية الفكية
�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
�أمرا�ض امل�سالك البولية والأمرا�ض التنا�سلية للذكر
�أمرا�ض الأع�ضاء التنا�سلية للمر�أة وم�ضاعفات الوالدة
�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
التغذية والأمرا�ض اال�ستقالبية

داء ال�سل ()+
فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية (،)++التهاب الكبد ب  /ج ()+
ال�رسطان املرتبط بالبدانه ()+
ترقق العظام /انخفا�ض كثافة املعادن يف العظام ()+
�سوء حالة الأ�سنان ()+
�ضعف وظائف الرئة ()+
اخللل الوظيفي اجلن�سي ()+
م�ضاعفات الوالدة ()++
ال�سكتة الدماغية واحت�شاء ع�ضلة القلب وارتفاع �ضغط الدم ،وغريها من �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ()++
البدانة ( ،)++داء ال�سكري ( ،)+متالزمة اال�ستقالب ( ،)++الدهون ()++

) (++دليل جيد جدا خلطر متزايد (+) ،خري دليل على زيادة خطر
اجلدول رقم  2قيا�سات الإق�صاء املحددة وفق املجموعة االثنية ملحيط اخل�رص التي ت�شري �إىل البدانة البطنية (�أنظر )62-57
جمموعات من جنوب �آ�سيا ،وال�صني،
واملجموعات العرقية من جنوب �أمريكا
و�أمريكا الو�سطى

اليابان

املجموعات الأوروبية ،والإفريقية من جنوب
ال�صحراء ،ومنطقة البحر الأبي�ض املتو�سط،
ومن ال�رشق الأو�سط
الرجال

� 94سنتم≥

� 90سنتم≥

� 90سنتم≥

� 120سنتم≥

الن�ساء

� 80سنتم≥

� 80سنتم≥

� 85-82سنتم≥

� 88سنتم≥

�أمريكا ال�شمالية
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الذين يلتم�سون العالج يعانون زيادة وزن �أو بدانة ( .)83وقد وجدت درا�سة
واحدة معدل بدانة (م�ؤ�رش كتلة اجل�سم )≥30لن�سبة  57,8%من امل�صابني
باكتئاب حاد (.)84
ترتبط البدانة لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة كما املجموعة
العامة بعوامل �أمناط احلياة (مثال ،النق�ص يف التمارين الريا�ضية ،النظام
الغذائي ال�ضعيف) ،ولكن �أي�ض ًا مع الأمرا�ض املرتبطة (�أعرا�ض �سلبية ،غري
منظمة واكتئابية) وعوامل مرتبطة بالعالج ،من �ضمنها تقلبات الوزن
لبع�ض الأدوية نف�سية الت�أثري .وينبغي اعتبار الآثار ال�ضائرة ،مثل التخدير،
كعوامل م�ساهمة حمتملة ت�سبب بزيادة الوزن بالإ�ضافة� ،إىل �آثار على
ال�شهية وتناول الطعام ،حتفزها �أدوية ،ال تزال غري وا�ضحة متام ًا (,45
.)87-85 ،59 ،73

البدانة والأدوية نف�سية الت�أثري

�إن زيادة الوزن خالل املعاجلة املداومة واحل��ادة ملر�ضى الف�صام،
مثبتان ك�أعرا�ض جانبية مل�ضادات الذهان ،وي�ؤثران بن�سبة � 15إىل 72%
من املر�ضى (� .)89-88 ،77 ،50 ،26إن الدليل حول الأعرا�ض امل�شابهة
بني مر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب فى تزايد ( .)99 ،83 ،65وقد مت تثبيت
ترتيب االختطار لزيادة الوزن مع م�ضادات الذهان يف عدد من الدرا�سات
والتحليالت امليتا حتليلية( .)106-100 ،92 ،88و�إن زيادة الوزن هي
الأكرب مع دوائي كلوزابني و�أوالنزابني ( ،)108 ،107يف حني يظهر كل
من كيتيابني وري�سبرييدون اختطاراً متو�سطاً� .أما عقارات �أريبيربازول
و�أ�سينابني و�أمي�سولربيد وزيربا�سيدون فت�أثريها حمدود على الوزن .وقد
حددت مراجعة منهجية حديثة لتجارب ع�شوائية م�ضبوطة الغفل مل�ضادات
ذهان جديدة لدى الأطفال واملراهقني (�أقل من  18عاماً) ،الرتتيب ذاته
الختطار زيادة الوزن مع جمموعة من الأفراد ذات قابلية ( .)109و�ضمن
م�ضادات الذهان املتعارف عليها ،والتي تو�صف ب�أنها �أدوية منخف�ضة
الفاعلية ،كالكلوربرومازين وثيوريدازين ،ف�إن هذه الأخرية تطرح اختطاراً
�أكرب من الأدوية عالية الفاعلية ،كعقار هالوبرييدول ( .)112-110ولكن
ما من عقار ينبغي بالفعل اعتباره �أنه يحافظ على الوزن الطبيعي مبا
ان ن�سبة الأفراد الذين يختربون زيادة وزن بن�سبة  ≥7%هي �أكرب مع
امل�ضادات الذهانية الالمنوذجية منها يف الدواء الغفل ( ،)92وقد تبينّ
�أن كل امل�ضادات الذهانية ت�سبب زيادة وزن عالية مع املر�ضى ال�سذج

مل�ضادات الذهان �أو مر�ضى النوبة الأوىل ( .)115-113فحتى عقار
�أمي�سولربيد وزيربا�سيدون وجرعة خمف�ضة من هالوبرييدول تظهر زيادة
ملحوظة يف الوزن من  9.7كلغ 4.8 ،كلغ و 6.3كلغ بالرتتيب عند نقطة
النهاية يف جتربة ملدة � 12شهراً من م�ضادات الذهان يف جمموعة املر�ضى
الذين عانوا نوبة �أوىل ( .)102وعلى خط مواز ،ارتبطت م�ضادات االكتئاب
كعقار باروك�سيتني ( ،)116ومثبتات امل��زاج ،كالليثيوم والفالربوات
( ،)119-117بزيادة يف الوزن (جدول رقم .)3
�إن التغري املرتفع بني الأفراد يف زيادة الوزن التي ت�سببها الأدوية
تطرح ت�أثري عوامل وراثية على اختطار زيادة الوزن ( .)122 ،50وقد
ركزت درا�سات حول منبئات وراثية لزيادة ال��وزن �ضمن عالج م�ضاد
ذهاين ب�شكل �أ�سا�سي ال ح�رصي ( ،)131على جني -HTR2C (132
 )135وجني  )LEPR (135، 136متعددة الأ�شكال .بالرغم من �أن
النتائج واعدة �إال �أن دور العوامل الوراثية يف تنب�ؤ هذا العار�ض اجلانبي
احلاد يبقى خياراً لدرا�سات يف امل�ستقبل.

متالزمة اال�ستقالب

ترتبط البدانة �أي�ض ًا مبتالزمة اال�ستقالب ،وهي زمرة من ال�شواذ التي
يت�سبب باختطار مرتفع من � 5إىل � 6أ�ضعاف حلدوث داء ال�سكري نوع 2
واختطار مرتفع من � 3إىل � 6أ�ضعاف للوفاة ب�سبب مر�ض القلب التاجي
(.)144-137
كما يظهر دليل يدعم فر�ضية احتمال �أن تكون متالزمة اال�ستقالب �أو
مكونات منها ذات �أهمية �سببية خلف بع�ض �أنواع ال�رسطان (مثال� ،رسطان
القولون) ( .)145،146بالرغم من �أن بع�ض اجلدل قائم حول ما �إذا كانت
املتالزمة تناذراً حقيقي ًا ( ،)149 ،147 ،57وعلى رغم االختالفات يف
املعايري املحددة بني التعريفات (اجلدول رقم  ،)4من املتوافق عليه �أن
اخل�صائ�ص الرئي�سية للمتالزمة تت�ضمن البدانة البطنية ،وارتفاع �ضغط
الدم وخلل يف ن�سبة الدهون ،وعدم حتمل الغلوكوز �أو مقاومة االن�سولني
( .)150 ،137 ،45وتظهر الدرا�سات تغريات وا�سعة يف اح�صاءات انت�شار
متالزمة اال�ستقالب يف خمتلف التعريفات ،والبلدان واملناطق ،والنوع
اجلن�سوي ،واالثنية ،والفئات العمرية ( .)137وقد مت ت�سجيل انت�شار �أعلى
يف بلدان �أمريكا ال�شمالية واجلنوبية ( )154-151من بلدان �أخرى �أو
مناطق من العامل (.)137

اجلدول رقم  3م�س�ؤولية الأدوية امل�ضادة للذهان لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة يف زيادة الوزن (�أنظر )130-121 ،120 ،104 ،99 ،95 ،87 ،65-63 ،45
فئة العقار
م�ضادات االكتئاب

خ�سارة الوزن
البوبروبيون
فلوك�ستني

الوزن الطبيعي ن�سبيا
�سيتالوبرام
دولوك�سيتني
�إ�سيتالوبرام
نيفازودون
�سريترالني
فينالفاك�سني

م�ضادات االختالج /
مثبتات املزاج

توبرياميت
زوني�ساميد

الموتريجني
�أوك�ساربازيبني

م�ضادات الذهان

�أريبيربازول (لدى الأفراد يف مرحلة ما قبل املعاجلة)
موليندون (لدى الأفراد يف مرحلة ما قبل املعاجلة)
زيربا�سيدون ( لدى الأفراد يف مرحلة ما قبل املعاجلة)

�أمي�سولربيد
�أريبيربازول
�أ�سينابني
فلوفينازين
هالوبرييدول
لورا�سيدون
بريفينازين
زيربا�سيدون

زيادة الوزن
هامة
�أميرتيبتيلني
�إمييربامني
مريتازابني
متو�سطة
نورتريبتيلني
بارواك�سيتني
هامة
ليثيوم
فالربوات
متو�سطة
كرمبزبني
جابابنتني
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هامة
كلوربرومازين
كلوزابني
�أوالنزابني
متو�سطة
�إيلوبرييدون
كيتيابني
ري�سبرييدون
ثيوريدازين
زوتيبني

متالزمة اال�ستقالب لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة

ترتفع ن�سبة انت�شار متالزمة اال�ستقالب بني املر�ضى املعاجلني
للف�صام .ووفق ًا ملعايري متالزمة اال�ستقالب ،من نوع جن�سوي و�إثنية وبلد
وفئة عمرية وعالج م�ضاد ذهاين ،تختلف الن�سبة ب�شكل كبري (وترتاوح بني
 19.4%و .)167-155( )68%ولكن ،النقا�ش حمدود حول ما �إذا كان
مر�ضى الف�صام يعانون ب�شكل �أكرب من متالزمة اال�ستقالب مقارنة مع
�أقرانهم من املجموعة العامة من �أنحاء العامل ( .)168وقد �سجلت متالزمة
اال�ستقالب لدى مر�ضى اال�ضطراب ثنائي القطب وا�ضطراب الف�صام الوجداين
معدالت بني � 22إىل  )170 ،143،169( 30%و ،)171( 42%بالرتتيب.
ويلخ�ص اجلدول رقم  5احتمال ت�سبب �أو زيادة عدد من م�ضادات
الذهان ح ّدة التناذر اال�ستقالبي .مع ذلك ،ف�إن �أمناط احلياة وال�سلوك
(التدخني ،وعدم احلركة اجل�سدية ،والعادات الغذائية) تلعب �أدوار هامة
يف انت�شار متالزمة اال�ستقالب بني مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة
(.)176 ،168 ،118

االختالفات يف الرعاية ال�صحية

�إن ن�سبة مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة الذين مل يتم اختبارهم
لتقييم عوامل االختطار اال�ستقالبي ،حتى مع العوامل الب�سيطة ن�سبي ًا والتي
ي�سهل قيا�سها ،كالبدانة و�ضغط الدم ،مرتفعة ( .)181-177 ،141وحالياً،
ال يقوم الأطباء �أو موفرو الرعاية ال�صحية الأولية م�سح ًا �أو ي�رشفون على
املر�ضى الذين يتعاطون م�ضاد ذهان لتحديد �أي عوامل اختطار ا�ستقالبية
( .)173فحتى بعد تو�صيات �إدارة الغذاء وال��دواء والرابطة الأمريكية
لل�سكري وجمعية الطب النف�سي حول م�ضاد ذهان حمدث ،مل يلحظ تردد
اختبار الغلوكوز �أو الدهون عند اخلط القاعدي تغيرياً ملحوظاً .وقد �أورد عدد
من الدرا�سات الدوائية الوبائية الوا�سعة النطاق للأفراد البادئني مب�ضاد
ذهان حمدث (�ضمن جمموعات �شواهد وا�سعة من غري مر�ضى اال�ضطرابات
النف�سية احلادة) معد ًال منخف�ض ًا من معدالت االختبار اال�ستقالبي عند اخلط
القاعدي ،تتغري بني � 8%إىل �أقل من  )183-181( 30%و�أجري تقييمات
متابعة يف  8.8%فقط من املر�ضى .يف �إطار م�شابه ،ف�إن معظم الأطفال
الذين يبد�أون عالج ًا مع م�ضاد ذهان حمدث مل يخ�ضعوا للم�سح املو�صى
به للغلوكوز والدهون .ويف درا�سة مرتبطة تناولت �أطفال يخ�ضعون لعالج
م�ضاد ذهان ،مت ت�سجيل معدالت �إ�رشاف �شبيهة االنخفا�ض ( .)184لذلك،
تبقى متالزمة اال�ستقالب ظاهرة ما دون ت�شخي�ص �أو عالج بني مر�ضى
اال�ضطرابات النف�سية احلادة.

داء ال�سكري

ثالثة �إىل �أربعة باملئة من جمموع �سكان العامل يعانون داء ال�سكري،
وهو مر�ض ي�ؤدي �إىل اختطار مرتفع وا�ضح يف الإ�صابة بالعمى ،واعتالل
الكلى والبرت و�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،ويخف�ض توقعية احلياة
بحوايل � 10سنوات �أو �أكرث� .إن  70%من مر�ضى داء ال�سكري يعي�شون
حالي ًا يف البلدان النامية ،ويف حني �شهد ال��داء ارتفاع ًا يف �شتى بقاع
الأر�ض ،ف�إن ارتفاعه الأكرب كان يف تلك البلدان .ومع حلول عام 2030
�سيكون �أكرث من  80%من الأ�شخا�ص الذين يعانون داء ال�سكري من �سكان
البدان النامية (.)195
ثمة عوامل حيوية وعوامل اختطار �سلوكي حمددة متام ًا لداء ال�سكري
نوع  ،)195( 2الأهم من بينها هو الوزن الزائد والبدانة (-RR: 4.10
 ،)196( )17.5ال �سيما البدانة البطنية وعدم الن�شاط البدين (-RR: 1.12
 .)205-196( )2.18وتت�ضمن عوامل اختطار �سلوكية بع�ض الأمناط
الغذائية (فوق و�أعلى من �أي �أثر على البدانة) ،كالأنظمة الغذائية التي حتوي
م�ستويات منخف�ضة من احلبوب وم�صادر الألياف كما التدخني (.)206

�إن حتديد الأ�شخا�ص الذين يعانون اختطاراً عالي ًا من داء ال�سكري
�أمر مهم لأنه مت �إظهار �أن التدخالت املكثفة يف هذه املجموعة ميكن �أن
تخف�ض وقوع الداء .وميكن خل�سارة معتدلة يف الوزن مرتافقة مع ن�شاط
بدين متزايد واعتماد نظام غذائي مالئم لدى الأفراد الذين يعانون اختطاراً
عالي ًا �أن ي�شهدوا انخفا�ض ًا بن�سبة  60%يف وقوع داء ال�سكري (،207
.)208

داء ال�سكري لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة

ت�شري الرباهني �إىل �أن انت�شار داء ال�سكري بني الف�صاميني كما مر�ضى
ثنائي القطب وا�ضطراب الف�صام الوجداين ن�سبة �أعلى مبرتني �إىل ثالث مرات
مقارنة مع املجموعة العامة (� .)216-209 ،103إن اختطار داء ال�سكري
يف الأ�شخا�ص الذين يعانون اكتئاب ًا �أو �أعرا�ض اكتئابية هو � 1.2إىل 2.6
�أعلى مقارنة مع الأ�شخا�ص البعيدين عن االكتئاب (.)225-217
�إن ال�سبب خلف هذا االختطار املرتفع ل��داء ال�سكري لدى مر�ضى
اال�ضطرابات النف�سية احل��ادة متعدد العوامل ويت�ضمن عوامل وراثية
و�أخرى من منط احلياة كما من �آثار حمددة للمر�ض والعالج� .إن ارتفاع ًا
يف عوامل اختطار داء ال�سكري لدى ه�ؤالء املر�ضى يحت�سب ب�شكل جزئي
خلف معظم اخلطر املرتفع ( .)16,226ولكن العوامل الإ�ضافية (املر�ض،
والعالج) تكت�سي �أهمية �أي�ضاً ،وي�شري البحث �إىل �أنه وعند املقارنة مع
املجموعة العامة� ،أن انت�شار داء ال�سكري لدى مر�ضى الف�صام هي � 4إىل 5
مرات �أعلى يف جمموعات العمر املختلفة ( 2% :25-15مقابل 0.4%؛
 3.2% :35-25مقابل 0.9%؛  6.1% :45-35مقابل 1.1%؛ -45
 12.7% :55مقابل 2.4%؛  25% :65-44مقابل .)227( )5.8%

داء ال�سكري والأدوية نف�سية الت�أثري

يبدو م�ضاد الذهان الالمنوذجى ذات اختطار حمدث لل�سكري �أقوى من
م�ضاد الذهان التقليدي ( ،)229 ،228 ،96حيث �إن االختطار �أعلى 1.3
مرة لدى الأ�شخا�ص الذين يعانون الف�صام ويعتمدون على عالج م�ضاد
ذهاين المنوذجى مقارنة مع الذين يعتمدون م�ضاد ذهان عادي (.)230
مع ذلك ف�إن اختطار الأعرا�ض ال�ضائرة املتعلقة بداء ال�سكري يختلف
بني م�ضاد الذهان .ويف حال امل�ضاد الذهاين� ،أوالنزابني ب�شكل خا�ص
( )234-231وكلوزابني ( )235 ،234 ،232ويف م�ستوى �أقل كيتيابني
( )236وري�سبرييدون ( ،)237مرتبطة بارتفاع خطر داء ال�سكري ()80
لدى الف�صاميني �أو ثنائيي القطب ( .)239 ،238وقد وجدت درا�سة دوائية
وبائية وا�سعة النطاق �أخرية (�شملت  345937مري�ض ًا ا�شرتوا م�ضادات
ذهانية و� 1426488أفراد غري معر�ضني) معدالت منخف�ضة �إىل معتدلة،
�إال �أن معدالت وقوع مرتفعة جداً يف داء ال�سكري مقارنة مع املجموعة
العامة لعقار كلوزابني (ن�سبة �أرجحية= � ،)1.45أوالنزابني (ن�سبة �أرجحية=
 )1.29وري�سبرييدون (ن�سبة �أرجحية=  .)1.23ارتفعت املعدالت مرتني �أو
�أكرث من زيربا�سيدون و�سريتيندول .مل يظهر ارتفاع يلحظ مع �أريبيربازول
�أو �أمي�سولربيد �أو كيتيابني (.)240
يف الدرا�سة الوحيدة حتى يومنا لدى مر�ضى النوبة الأوىل ،تن�رش تطور
داء ال�سكري لدى مر�ضى الف�صام من خالل العالج الأويل بعقار �أوالنزابني
(ن�سبة اخلطر= )1.41وم�ضاد ذهان تقليدي ذات قدرة متو�سطة ،كما من
خالل عالج حايل مع م�ضاد ذهاين تقليدي ذات قدرة منخف�ضة (ن�سبة
الأرجحية= � ،)1.52أوالنزابني (ن�سبة �أرجحية=  )1.44وكلوزابني (ن�سبة
�أرجحية=  .)1.67من ناحية �أخرى ،خف�ض عقار �أريبيربازول اختطار داء
ال�سكري (ن�سبة �أرجحية=  .)241( )0.51وي�شري حتليل لإدارة الغذاء والدواء
حول الأعرا�ض ال�ضائرة املتعلقة بداء ال�سكري (التي تختلف بني بدء جديد
لفرط �سكر الدم وحتى احلم�ض الكيتوين املهدد للحياة) ،وجدت الن�سب
املجلة العاملية للطب النفسي
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اجلدول رقم  4التعريفات ال�سارية ملتالزمة اال�ستقالب (�أنظر )185-194 ،57
املعايري

WHO
()1999 ،1998

EGIR
()1999

NCEP ATP III
()2004 ،2001

)2003( AACE/ACE

IDF
()2005

 IDFوAHA/NHLBI
()2009

العامل املطلوب

� ،IGTأو � IFGأو DM
نوع  ،2و�/أو مقاومة
الأن�سولني

مقاومة الأن�سولني �أو فرط
الأن�سولينية

ما من عامل مطلوب

واحد من عوامل اخلطر
املحددة على الأقل (مثال)

البدانة البطنية

ما من عامل مطلوب

زائد �أي  2من التايل �أو �أكرث

زائد �أي  2من التايل

با�ستثناء � 3أو �أكرث من التايل

زائد �أي  2من التايل �أو �أكرث

زائد �أي  2من التايل

با�ستثناء � 3أو �أكرث من التايل

العوامل اال�ضافية
البدانة

ن�سبة اخل�رص �إىل الورك
( >0.90رجال)
ن�سبة اخل�رص �إىل الورك
( >0.85ن�ساء)

�WC≥94سنتم (رجال)
�WC≥80سنتم (ن�ساء)

�WC≥102سنتم (رجال)
�WC≥88سنتم (ن�ساء)

 BMI>25كلغ/م� 2أو
�WC >102سنتم (رجال)
�WC >89سنتم (ن�ساء)
(� 15%-10أقل لغري
القوقازيني)

حميط خ�رص مرتقع وتعريفات
خا�صة بالبلد كما هو حمدد
يف IDF
وAHA/
� NHLBIإىل حني توفر
بيانات �إ�ضافية

≥150 mg/dL (≥1.7
)mmol/L

>177 mg/dL (>2.0
)mmol/L

≥150 mg/dL
)(≥1.7 mmol/L
�أو عالج ثالثي الغلي�رسيد
مرتفع

>150 mg/dL

≥150 mg/dL
)(≥1.7 mmol/L
�أو عالج �شواذ �شحمية

≥150 mg/dL (≥1.7
)mmol/L
( Rxلثالثي الغلي�رسيد
املرتفع هو م�ؤ�رش بديل)

<35 mg/dL
)( (<0.9 mmol/Lرجال)
<39 mg/dL
)( (<1.0 mmol/Lن�ساء)

<40 mg/dL
)(<1.0 mmol/L
(ن�ساء ورجال)
�أو على عالج خلل يف ن�سبة
الدهون

<40 mg/dL (<1.03
)( mmol/Lرجال)

<40 mg/dL
(رجال)
<50 mg/dL
(ن�ساء)

< 40 mg/dL
)(<1.03 mmol/L
(رجال)
<50 mg/dL
)(<1.29 mmol/L
(ن�ساء) �أو على عالج �شواذ
�شحمية

<40 mg/dL (<1.0
)( mmol/Lرجال)
<50 mg/dL
)( (<1.3 mmol/Lن�ساء)
(عالج كولي�سرتول HDL
خمف�ض هو م�ؤ�رش بديل)

�ضغط الدم

≥160/90 mm Hg
(مت تعديله الحق ًا لي�صبح
)≥140/90 mm Hg

≥140/90 mm Hg
�أو عالج فرط �ضغط الدم

≥130/85 mm Hg
�أو عالج فرط �ضغط الدم

>130/85 mm Hg

≥130/85 mm Hg
�أو عالج خاف�ض ل�ضغط الدم

≥130/85 mm Hg
(عالج خاف�ض ل�ضغط الدم
لدى املري�ض الذي لديه
تاريخ من فرط �ضغط الدم هو
م�ؤ�رش بديل)

الغلوكوز

IGT, IGF (≥110
)mg/dL
(≥6.1 mmol/L),
�أو داء ال�سكري نوع 2

� IGTأو IFG
)(≥110 mg/dL
)(≥6.1 mmol/L
لكن ال داء ال�سكري

≥110 mg/dL
)(≥6.1 mmol/L
(ت�شمل داء ال�سكري)
(مت تعديلها الحقا لت�صبح
≥5.6( )≥100 mg/dL
� )mmol/Lأو عالج
الغلوكوز املرتفع

110-125 mg/dl

≥5.6(≥100 mg/dL
)mmol/L
�أو داء ال�سكري نوع 2
امل�صنف �سابق ًا

≥100 mg/dL
)(≥5.6 mmol/L
(عالج الغلوكوز املرتفع
م�ؤ�رش بديل)

عامل �آخر

بيلة �ألبومينية زهيدة
(قيا�س معدل الألبومني يف
البول ≥20 mg/min
�أو �ألبومني :ن�سبة الكرياتني
 ( )≥20 mg/gمت تعديلها
الحق ًا لت�صبح )≥30 mg/g

ثالثي الغلي�رسيد

 - HDLالكولي�سرتول

<50 mg/dL (<1.29
)mmol/L
(ن�ساء)
�أو على عالج كولي�سرتول
 HDLخمف�ض

 :WHOمنظمة ال�صحة العاملية؛  :EGIRدرا�سة املجموعة االوروبية ملقاومة االن�سولني :NCEP ATP III ،برنامج التوعية الوطنية للكولي�سرتول خلرباء التدقيق والتقييم وعالج كولي�سرتول الدم العايل عند البالغني؛ :AACE/ACE
اجلمعية الأمريكية لأخ�صائيي الغدد ال�صماء ال�رسيريني /اجلامعة الأمريكية لعلم الغدد ال�صماء ؛  :IDFاالحتاد الدويل ملر�ضى ال�سكري :AHA/NHLBI ،اجلمعية الأمريكية لأمرا�ض القلب/مركز �أمرا�ض القلب والرئة والدم؛ اعتالل احتمال
الغلوكوز؛  : IFGاعتالل الغلوكوز على الريق؛  :DMداء ال�سكري :BMI ،م�ؤ�رش كتلة اجل�سم :WC ،حميط اخل�رص :Rx ،عالج؛  :HDLبروتني �شحمي مرتفع الكثافة؛

املعدلة التالية لداء ال�سكري املرتبط بكافة الأدوية والأحداث� :أوالنزابني
)10.0-9.2( 9.6؛ وري�سبرييدون  :)4.1-3.5( 3.8وكيتيابني 3.5
()3.9-3.2؛ وكلوزابني  :)3.3-2.9( 3.1وزيربا�سيدون -1.9( 2.4
)2.9؛ و�أريبيربازول )2.9-1.9( 2.4؛ وهالوبرييدول -1.7( 2.0
 .)242( )2.3ولكن مراجعة منهجية لـ 22جتربة ا�ست�رشافية وع�شوائية
وم�ضبوطة وجدت �أن ما من اختالف يف حوادث وقوع �شواذ �سكر الدم
بني �أترابيات للغفل و�أترابيات مل�ضاد الذهان ،بالإ�ضافة �إىل عدم وجود
اختالف يلحظ بني �أي من م�ضادات الذهان التي متت درا�ستها من حيث
ارتباطها ب�شواذ ال�سكر يف الدم ( .)243بالرغم من �أن التحليل الأخري
انح�رص مبعظمه بتجارب ق�صرية املدى ،ف�إن هذا التناق�ض بني النتائج
يوحي ب�أن �آثار الأدوية تتفاعل بني املري�ض واملر�ض والأترابية والعوامل
املحددة يف الدرا�سة.
قد ي�ؤدي م�ضاد الذهان �إىل رفع اختطار داء ال�سكري ،على الأرجح
ب�شكل جزئي ب�سبب �أعرا�ض جانبية كالتخدير وارتفاع ال�شهية وزيادة
الوزن ( .)248-244ولكن ،بالرغم من �أن البيانات املحددة حول اختطار
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داء ال�سكري املرتبط با�ستخدام م�ضادات الذهان ت�شهد تزايداً ،فهي تبقى
�شحيحة .ومبا �أن الدرا�سات القليلة املتوفرة تتميز بتغايرية وتتناول
عينات �صغرية ،فمن غري الوا�ضح ما �إذا كانت م�ضادات الذهان
�أحجام ّ
نف�سها قادرة على رفع اختطار داء ال�سكري.
ولكن ،يبدو �أن اختطار داء ال�سكري املرتفع مرتبط باال�ستخدام املرافق
مل�ضاد ذه��اين ثالثي احللقات ومثبطات ارجت��اع ال�سريوتونني (ن�سبة
�أرجحية= ،)249( )1.89واال�ستعمال طويل الأمد مل�ضاد ذهان ثالثي
احللقات (معدل �أرجحية الوقوع= )1.77مثبط الرجت��اع ال�سريوتونني
(معدل �أرجحية الوقوع= )2.06يف جرعات على الأق��ل يومية معتدلة
( ،)250كما ا�ستعمال م�ضاد ذهان لدى مر�ضى االختطار العايل (.)251
بالإ�ضافة �إىل �أنه وبالرغم من عدد الدرا�سات غري الوايف ،ف�إن بع�ض
مثبتات املزاج ،ال �سيما فالربوات ،قد مت ربطها باختطار مرتفع من تطور
مقاومة االن�سولني ( ،)253 ،252م�سببة باختطار لداء ال�سكري يحتمل �أن
يكون مرتبط ًا بزيادة الوزن ( )254و�/أو ارت�شاح الكبد الدهني (،)255
ولكن �أي�ض ًا بعقار فالربوات ذاته (.)256

اجلدول رقم � 5أرجحية ن�سبية تقريبية النزعاجات ا�ستقالبية من م�ضادات الذهان
الدواء
كلوربرومازين
كلوزابني
�أوالنزابني
كيتيابني
�أمي�سولربيد
�إيلوبرييدون
ري�سبرييدون
�سريتيندول
�أ�سينابني
�أريبيربازول
هالوبرييدول
لورا�سيدون
بريفينازين
زيربا�سيدون

متالزمة ا�ستقالبية
عالية (؟ ،بيانات حمدودة)
عالية
عالية
معتدلة
خفيفة
خفيفة (؟ ،بيانات حمدودة)
خفيف
خفيف
منخف�ضة (؟ ،بيانات حمدودة)
منخف�ض
منخف�ض
منخف�ضة (؟ ،بيانات حمدودة)
منخف�ض
منخف�ض

االختالفات يف الرعاية ال�صحية

يظهر دليل على �أن مر�ضى ال�سكري الذين يعانون حاالت نف�سية هم
�أقل �أرجحية يف تلقي م�ستويات معتمدة من الرعاية لهذا الداء (،257 ،35
 .)258يف التجارب ال�رسيرية للم�ضادات الذهانية حول فاعلية التدخالت
( )CATIEمن درا�سات الف�صام ،بلغ معدل الال عالج ل��داء ال�سكري
 .)35( 45.3%وقد وجدت �إحدى الدرا�سات (العدد= ،)76799التي راجعت
�أثر املر�ض النف�سي على �إدارة داء ال�سكري ن�سبة �أرجحية غري معدلة 1.24
( )1.27-1.22لغياب اختبار هيموغلوبني  ،)A(1cو-1.23( 1.25
 )1.28لغياب اختبار كولي�سرتول الدهن ال�شحمي منخف�ض الكثافة،
و )1.07-1.03( 1.05لغياب فح�ص العينني ،و)1.35-1.30( 1.32
ل�ضبط �سكر الدم ال�ضعيف ،و )1.20-1.15( 1.17ل�ضبط �ضعيف لكثافة
ال�شحوم ( .)257بالرغم من التوجيهات الوا�ضحة حيال االنت�شار العايل
لداء ال�سكري ما دون الت�شخي�ص ،ف�إن معدالت م�سح ال�شواذ اال�ستقالبية
لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة تبقى منخف�ضة ،مما قد ي�ؤدي
�إىل فرتات مديدة من التحكم ال�ضعيف ل�سكر الدم ( .)263-259و�إن نتائج
الت�شخي�ص امل�ؤخر يف التعر�ض املديد مل�ستويات مرتفعة من الغلوكوز،
والذي ميكن له الت�سبب باعتالل النظر من بني �أ�شياء �أخرى ،ي�رض بالكلى
ويطرح نتيجة حمتملة �أال وهي الف�شل الكلوي و�رضر الأع�صاب (.)264

احلم�ض الكيتوين ال�سكري

بالرغم من �أن احلم�ض الكيتوين ال�سكري ( ،)DKAهو حالة يظهر
معها احتمال الوفاة ب�سبب التهاب �أو �صدمة �أو احت�شاء ع�ضلة القلب �أو
ال�سكتة ( ،)265وتقع عادة لدى مر�ضى داء ال�سكري نوع  ،1فهي قد تكون
املظهر الأول والأو�ضح لداء ال�سكري نوع  .2وتت�ضمن الأعرا�ض :ارتفاع
يف العط�ش والتبول والغثيان والتقيوء والأالم البطنية وال�شهية ال�ضعيفة
وخ�سارة الوزن غري املق�صودة والنوام واالرتباك والغيبوبة.
وتبلغ ن�سبة وقوع احلم�ض الكيتوين ال�سكري ن�سبة تقريبية (� )266أو
�أكرث من ( )267ع�رشة �أ�ضعاف لدى مر�ضى الف�صام مقارنة مع املجموعة
العامة .وقد مت ت�سجيل حاالت من احلم�ض الكيتوين ال�سكري مع عقار
كلوزابني امل�ضاد للذهان الالمنوذجى ( ،)268 ،235و�أوالنزابني (،233
 ،)269وكيتيابني ( ،)236وري�سبرييدون ( ،)237و�أريبيربازول (-270
 )272وزيربا�سيدون ( .)242ولكن ال يبدو �أن كافة م�ضادات الذهان
الالمنوذجية متلك مي ًال لت�سبب هذه امل�ضاعفة (� .)273إن وقوع احلم�ض
يف كل م�ضاد ذه��اين المنوذجى على فرتة �سبع �سنوات جاء كما يلي:
كلوزابني 2.2%؛ �أوالنزابني 0.8%؛ ري�سبرييدون  .)267( 0.2%ولكن
معدالت وقوع �أعلى مت ت�سجيلها مع كلوزابني و�أوالنزابني قد تكون ب�سبب
حياز يف الإفادة عنها ور�صدها (�إذ تتم عادة الإفادة عن حاالت �أكرث من
احلم�ض الكيتوين ال�سكري لهذين العقارين مبا �أن الأطباء عادة �أكرث حذراً
مع كلوزابني و�أوالن��زاب�ين ،وبذلك ير�صدون ويفيدون عن تلك احلاالت
ب�شكل �أكرب) .ومن بني م�ضادات الذهان املتعارف عليها ،برزت حاالت

من احلم�ض مع كلوربرومازين ( ،)275 ،274دون �سواه .وتختلف الوفاة
يف حاالت احلم�ض الكيتوين ال�سكري بني  15.4%و-235 ،233( 48%
 ،)237وهو بذلك يكون ع�رش مرات �أعلى من املجموعة العامة والتي ت�سجل
ن�سبة .)276( 4%

�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية

ي�شري م�صطلح �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية (� )CVDإىل �أي مر�ض
ي�صيب اجلهاز القلبي والأوعية الدموية .وت�شكل �أمرا�ض القلب التاجية
والأوعية الدماغية مكونات �أ�سا�سية يف تلك الأمرا�ض وت�شكل امل�ساهمة
الرئي�سية يف حجمها الكبري عاملي ًا ( .)278 ،277وت�شكل �أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية  17.1مليون �أو ن�سبة  29%من �سبب الوفيات يف العامل
( .)279يف حني تربز اجتاهات مرتاجعة يف الوفيات الناجتة عن تلك
الأمرا�ض يف معظم الدول النامية ب�سبب الوقاية الثانوية الناجحة ،ف�إن
معدالت الوفيات يف تلك البلدان �إىل ارتفاع ( .)280وتقع ن�سبة  82%من
الوفيات الناجتة عن �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية يف البلدان النامية
( .)279وقد �أدت حركة التجارة العاملية وعوملة ال�سوق الغذائي �إىل حتول
نحو نظام غذائي عايل ال�سعرات احلرارية ،فقري باملغذيات� .إن االرتفاعات
الناجتة يف البدانة يرافقها قلة الن�شاط اجل�سماين .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
ا�ستهالك التبغ ي�شهد مع ّدالت ارتفاع يف البلدان النامية تقرع جر�س االنذار
( .)281ويف اخلتام ،ف�إن �سكان البلدان النامية يتمتعون بو�صول �أقل �إىل
خدمات رعاية �صحية فعالة ومالئمة الحتياجاتهم (.)279
�أما عوامل اختطار امرا�ض القلب والأوعية الدموية فهي التدخني
والبدانة وارتفاع �ضغط الدم وكولي�سرتول الدم العايل وداء ال�سكري .كما
يرفع عدد �آخر من العوامل خطر هذه الأمرا�ض ومنها النظام الغذائي غري
ال�صحي وقلة الن�شاط اجل�سماين والو�ضع االجتماعي االقت�صادي املنخف�ض
( .)283 ،282ويظهر اجلدول رقم  6ملخ�ص انت�شار اختطار �أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية يف البلدان النامية واملتقدمة ،ا�ستناداً ال�ستبيان عامل
اخلطر التقارين ملنظمة ال�صحة العاملية .و�إن خطر ر�صد عوامل اختطار
�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية املت�أخر والنتائج ال�سيئة املرتتبة عن ذلك
مرتفعة بني الأ�شخا�ص من فئات اجتماعية واقت�صادية متدنية ب�سبب
�سوء احل�صول على الرعاية ال�صحية .ويظهر هذا التدرج يف البلدان الغنية
والفقرية (.)285 ،284

�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية وامل�صابون ب�أمرا�ض نف�سية
حادة

�إن رجحان الدليل ي�شري �إىل �أن مر�ضى االكتئاب الرئي�سي وثنائي
القطب والف�صام ،يعانون اختطاراً وفاة جراء �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية �أكرب من �أقرانهم يف املجموعة العامة (-287 ،28 ،23 ،11 ،9 ,2
 .)295بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية هي �سبب
الوفاة الأكرث �شيوع ًا بني مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة (،25 ،2
.)300-296 ،290 ،289 ،218 ،33
�إن انت�شار �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية بني الف�صاميني وثنائيي
القطب هو �أكرث ب�ضعفي �إىل ثالثة �أ�ضعاف لدى الأفراد الأكرث �شباب ًا (،5
 .)302 ،301 ،299 ،297 ،29 ،25 ،16وقد وجدت مراجعة حديثة
للدرا�سات الكربى (�أك�ثر من  100مري�ض) املن�شورة بني عام 1959
و� 2007أن اختطار �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية هو �أعلى بن�سبة 35%
�إىل  250%لدى الأ�شخا�ص الذين يعانون ا�ضطراب طيف ثنائي القطب
مقارنة مع املجموعة العامة (� .)6إن الأ�شخا�ص امل�صابني باالكتئاب
يظهرون خطر �إ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية بن�سبة� 50%أكرث.
ومع �أن االكتئاب هو عامل اختطار م�ستقل يزيد من ح ّدة املرا�ضة والوفاة
يف �أمرا�ض القلب التاجي ( ،)303تبدو قلة الن�شاط اجل�سماين ()304
العامل الرئي�سي الذي يتو�سط الرابط بني االكتئاب و�أعرا�ض تاجية.
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�إن ال�سبب يف هذه الزيادة املفرطة يف �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية
متعدد الأوجه وهو على الأرجح يت�ضمن عوامل وراثية و�أخرى متعلقة بنمط
احلياة كما �آثار عالجات �أمرا�ض حمددة ( .)16ويعاين امل�صابون ب�أمرا�ض
نف�سية حادة معدال �أعلى بكثري يف عدد من املخاطر القابلة للتعديل مقارنة
مع ال�شواهد .ويحتمل �أن ُيبدوا زيادة يف الوزن� ،أو بدانة �أو يعانوا داء ال�سكري
�أو فرط �ضغط الدم �أو خلل يف ن�سبة الدهون �أو التدخني (،229 ،95 ،25
 .)308-305 ،178وترتبط زيادة �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية عند
امل�صابني بالف�صام وثنائي القطب بن�سبة خطر من � 5-1أ�ضعاف لوقوع
عوامل اختطار �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية القابلة للتعديل يف هذه
املجموعة من املر�ضى مقارنة مع املجموعة العامة (�أنظر اجلدول رقم .)7

مر�ض القلب التاجي لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة

ي�شري مر�ض القلب التاجي �إىل ف�شل الدورة الدموية التاجية لتوفري
دورة دموية كافية لع�ضلة القلب والأن�سجة املحيطة بها ،وهي ظاهرة
ميكن �أن ت�ؤدي �إىل احت�شاء ع�ضلة القلب .خالل القرن احلادي والع�رشين،
تبقى �أمرا�ض ال�رشيان التاجي ال�سبب الرئي�سي للوفاة يف الدول املتقدمة،
و�سوف ت�صبح ال�سبب الرئي�سي للوفاة يف الدول النامية ،وبالتايل� ،ستظهر
على �أنها ال�سبب الرئي�سي للوفاة يف العامل (.)25
ويبدو خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب التاجية �أعلى بـ � 3.6-2أ�ضعاف
يف املر�ضى الذين يعانون مر�ض الف�صام ( .)25،299يف هذا الإطار،
وج��دت درا�سة وا�سعة واح��دة امتدت على ع�رش �سنوات �أن خطر مر�ض
القلب التاجي مرتفع ب�شكل ملحوظ يف الرجال ( 9.4%مقابل )7.0%
والن�ساء ( 6.3%مقابل  )4.2%لدى مر�ضى الف�صام مقارنة مع ال�شواهد
( .)p=0.0001) (101ويظهر مر�ضى ثنائي القطب خطراً بـ � 2.1أ�ضعاف
( .)299و�إن ن�سبة اختطار احت�شاء ع�ضلة القلب لدى الأ�شخا�ص امل�صابني
با�ضطراب عاطفي رئي�سي كان � 1.7إىل  .)313-310( 4.5ويعد االكتئاب
عامل اخلطر الأ�شد لأحداث قلبية لدى املر�ضى الذين يعانون مر�ض القلب
التاجي� :إذ �أظهرت درا�سات ا�ست�رشافية �أن االكتئاب يزيد من خطر الوفاة
�أو الأح��داث القلبية غري املميتة حوايل � 2.5أ�ضعاف يف املر�ضى الذين
يعانون مر�ض ال�رشيان التاجي للقلب (.)314

الأمرا�ض الدماغية الوعائية لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية
احلادة

تعد الأمرا�ض الدماغية الوعائية  CVDجمموعة اعتالالت دماغية
مرتبطة ب�أمرا�ض ت�صيب ال�رشايني التي تغذي الدماغ بالدم وميكن �أن تنتج
عنها حادثة وعائية دماغية �أو �سكتة .ويظهر خطر حادثة دماغية وعائية
� 1.5إىل � 2.9أ�ضعاف �أعلى لدى مر�ضى الف�صام (،302 ،299 ،41 ،40
 )316 ،315و� 2.1إىل � 3.3أ�ضعاف �أعلى لدى مر�ضى ثنائي القطب (،299
 .)317و�إن ن�سبة الأرجحية لتطور حادثة وعائية دماغية لدى مر�ضى
ا�ضطراب عاطفي رئي�سي كانت � 1.22إىل  .)319 ،318( 2.6وي�شار �إىل

البدانة وداء ال�سكري والأمرا�ض الدماغية الوعائية كما الأعرا�ض االكتئابية
كعوامل اختطار يف حوادث الأمرا�ض الدماغية الوعائية (.)320 ،317

الأمرا�ض الدماغية الوعائية والأدوية نف�سية الت�أثري

بالإ�ضافة �إىل زيادة الوزن والعمليات املرتبطة بالبدانة ،تظهر عالقة
مبا�رشة بني م�ضادات الذهان التي ت�ساهم يف زيادة اختطار الأمرا�ض
الدماغية الوعائية ( .)321 ،121 ،97 ،96وقد �أظهرت درا�سة �أخرية �أن
م�ضاد ذهان الدوبامني  D2قد يكون له �أثر مبا�رش على تطور مقاومة
الأن�سولني ( .)322وقد ُوجد دليل على �أن جرعات �أعلى من م�ضاد الذهان
تنب�أ بخطر �أعلى من الوفاة ب�سبب �أمرا�ض القلب التاجي وحوادث دماغية
وعائية (.)299
ب�شكل عام ،تبدو مثبطات ا�سرتجاع ال�سريوتونني االنتقائية �آمنة لدى
املجموعات من ال�سكان الذين يعانون �أمرا�ض قلبية ،وفيما تظهر �أعرا�ض
جانبية قلبية قليلة ( ،)311 ،287وجدت بع�ض الدرا�سات خطراً مرتفع ًا
لالحداث ال�ضائرة لدى مر�ضى يتعاجلون مب�ضاد ذهان ثالثي احللقات
(� .)324 ،322 ،311إذ يرفع م�ضاد الذهان ثالثي احللقات ،ب�شكل �شائع،
نب�ضات القلب �أكرث من  10%ويحفز نق�ص �ضغط الدم االنت�صابي ،ويبطء
التو�صيل القلبي ،ويرفع خطر ا�ضطراب النظم .وعلى الرغم من �أن الليثيوم قد
يظهر �آثار تو�صيل قلبي ،ميكن ا�ستخدامه ب�أمان مع مر�ضى القلب (.)287

الوفاة القلبية الفجائية والأدوية نف�سية الت�أثري

�سجل املر�ضى الف�صاميون �أرجحية بثالث مرات الختبار املوت القلبي
املفاجىء مقارنة مع �أفراد املجموعة العامة ( .)326 ،325وقد �سجل
املر�ضى الذين يخ�ضعون لعالج م�ضاد الذهان االح��ادي خطراً مرتبط ًا
باجلرعة م�شابه ًا يف الوفاة القلبية الفجائية مع م�ضاد الذهان التقليدي
كما الالمنوذجى ،مع ن�سبة اختطار  1.31مقابل ( 1.59جرعة منخف�ضة،
مكافئة لكلوربرومازين  <100ملغ) ،و 2.01مقابل ( 2.13جرعة
معتدلة ،مكافئة لكلوربرومازين 299-100ملغ) ،و 2.42مقابل 2.86
(جرعة عالية ،مكافئة لكلوربرومازين  ≥300ملغ) ،بالرتتيب ( .)327يف
درا�سات وبائيات وا�سعة ،مت حتديد خطر مرتفع معتمد على جرعة حمددة
للموت القلبي املفاجىء لدى م�ستخدمني حاليني مل�ضاد ذهان ثالثي
احللقات (.)328
ثمة �إجماع على �أن نتائج الفرتة القلبية الفا�صلة >500ملي/ثانية �أو
ارتفاع مطلق من  60ملي/ثانية مقارنة مع خط قاعدي خال من الأدوية،
ي�ضع املري�ض حتت خطر كبري لاللتواء حول النقطة Torsade de
 ،pointesورجفان بطيني واملوت القلبي املفاجىء (� .)330 ،329 ،94إن
معظم م�ضادات الذهان وبع�ض م�ضادات االكتئاب قد تكون مرتبطة بفرتة
قلبية فا�صلة مديدة ( .)331و�إن املر�ضى الذين ي�ستخدمون م�ضاداً ذهاني ًا
يظهرون معدالت �أعلى من توقف القلب �أو ا�ضطراب النظم من ال�شواهد،
وتختلف الن�سب بني � 1.7إىل � .)335-332( 5.3أما م�ضادات الذهان
املرتبطة بخطر �أكرب من فرتة قلبية فا�صلة مديدة تت�ضمن عقار بيموزيد
وثيوريدازين وميزوريدازين ،التي هي من امل�ضادات الذهانية التقليدية
( )336 ،335 ،94و�سريتيندول وزيربا�سيدون بني تلك الالمنوذجية (،94

اجلدول رقم  6النمو االقت�صادي وعوامل اختطار الأمرا�ض القلبية الوعائية  CVDيف املناطق الفرعية وفق منظمة ال�صحة العاملية (�أنظر )286 ،280

متو�سط م�ؤ�رش كتلة اجل�سم

البلدان الأكرث فقراً يف �أفريقيا و �أمريكا و�أوروبا وجنوب �رشق
�آ�سيا وال�رشق الأو�سط

البلدان الأف�ضل حا ًال يف �أمريكا و�أوروبا وجنوب �رشقي
�آ�سيا وال�رشق الأو�سط وغرب املحيط الهادئ

البلدان املتقدمة يف �أوروبا و�شمال �أمريكا وغرب
املحيط الهادئ

19.9 - 26.0

22.9 - 26.0

23.4 - 26.9

11 - 23

15 - 24

17 - 20

تناول منخف�ض من الفاكهة واخل�ضار :متو�سط الكمية اليومية (غرام)

240 - 360

190 - 350

290 - 450

�ضغط الدم (متو�سط ال�ضغط االنقبا�ضي ملم زئبقي)

125 - 133

124 - 133

127 - 138

متو�سط الكولي�سرتول (ملليمول/ليرت)

4.8 - 5.1

4.6 - 5.8

5.1 - 6.0

قلة الن�شاط البدين (ن�سبة من دون ن�شاط بدين)
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اجلدول رقم  7انت�شار تقديري واخلطر الن�سبي �أو عوامل خطر قابلة للتعديل للأمرا�ض القلبية الوعائية يف الف�صام واال�ضطراب ثنائي القطب مقارنة مع املجموعة العامة
الف�صام

عوامل االختطار القابلة للتعديل

البدانة
التدخني
داء ال�سكري
فرط ال�ضغط
خلل يف ن�سبة الدهون
متالزمة ا�ستقالبية

ن�سبة االنت�شار ()%

ن�سبة اخلطر

ن�سبة االنت�شار ()%

45-55
50-80
10-15
19-58
25-69
37-63

1.5-2
2-3
2-3
2-3
≤5
2-3

21-49
54-68
8-17
35-61
23-38
30-49

1-2
2-3
1.5-3
2-3
≤3
2-3

 .)337غري �أن الدرا�سة الع�شوائية الأكرب حتى اليوم (عدد=  )18154مل
جتد اختالف ًا �إح�صائي ًا كبرياً يف خطر املوت القلبي املفاجئ بني مر�ضى
الف�صام الذين يتم عالجهم بعقار زيربا�سيدون وبني عقار �أوالنزابني (،338
 .)339على نحو مماثل� ،أظهرت درا�سة ع�شوائية وا�سعة (عدد )9858
اختالفات ال تذكر بني مر�ضى يتناولون عقار �سريتيندول و�أولئك الذين
يتعاطون عقار ري�سبرييدون يف الأحداث القلبية ،مبا فيها ا�ضطراب النظم،
وا�ستدعاء دخول امل�ست�شفى .ولكن املوت القلبي ب�شكل عام كان �أعلى مع
�سريتيندول (� .)337إن هذه الدرا�سات الع�شوائية الوا�سعة ،والتي تركز على
تغن
�أعرا�ض جانبية خطرة منخف�ضة احلدوث ،تعاين من م�شكلة �أنها مل ِ
عينات اخلطر القلبي ،وبالتايل كان ينق�صها القوة ،ورمبا �أي�ضاً ،القدرة
ّ
على �أن يتم تعميمها .لقد مت ت�سجيل حاالت االلتواء حول النقطة مع عقار
ثيوريدازين وهالوبرييدول وزيربا�سيدون و�أوالنزابني وم�ضادات الذهان
ثالثية احللقات .وبالرغم من �أن مثبطات ا�سرتجاع ال�سريوتونني االنتقائية
قد مت ربطها مع فرتة قلبية فا�صلة مديدة ،مل يتم الإفادة عن حاالت التواء
حول النقطة مع تلك الأدوي��ة .ما من حاالت التواء حول النقطة حمفزة
بالليثوم مت ت�سجيلها (.)328

االختالفات يف الرعاية ال�صحية

يظهر امل�صابون ب�أمرا�ض نف�سية حادة معدل وفيات �أعلى نتيجة
�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية ،يف حني يظهرون الفر�صة الأقل لتلقي
مداخالت خمت�صة �أو �أدوية للدورة الدموية .وي�شري الدليل �إىل �أن الف�صاميني
ال يتم اختبارهم �أو عالجهم ب�شكل مالئم خللل يف ن�سبة الدهون (88%
غري معاجلني) وارتفاع �ضغط الدم املفرط (حتى  62%غري معاجلني)
(� .)343-340 ،306 ،35إن الرعاية له�ؤالء املر�ضى تظهر نق�ص ًا كبرياً
يف مراقبة م�ستويات الكولي�سرتول وو�صف �أدوية �ستاتني Statins (25،
.)35، 40، 344
كما تربز لديهم معدالت منخف�ضة من التدخالت اجلراحية كعملية
حتويل جمرى ال�رشيان التاجي �أو دعامة ال�رشايني (،297 ،291 ،41 ،40
 .)345كما �ساهمت نوعية �أ�ضعف يف الرعاية ال�صحية مبعدالت وفاة
مفرطة لدى امل�سنني امل�صابني ب�أمرا�ض نف�سية بعد ف�شل قلبي (.)346
ويعد النق�ص يف طلب الرعاية الطبية من قبل مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية
احلادة ذاتهم ،عائق ًا هام ًا �آخر ،حتى خالل معاناتهم �أعرا�ض حادة من
�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية (.)25

الأمرا�ض الفريو�سية

يعاين امل�صابون ب�أمرا�ض نف�سية حادة خطراً مرتفع ًا للإ�صابة بعدد
من العدوى الفريو�سية املزمنة ،يعد �أخطرها الأمرا�ض املرتبطة مبر�ض
نق�ص املناعة الب�رشية  HIVواعتالل الكبد ج.

حمل فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية

اال�ضطراب ثنائي القطب
ن�سبة اخلطر

�إن انت�شار حمل نق�ص املناعة الب�رشية HIVلدى مر�ضى اال�ضطرابات
النف�سية احلادة تكون عادة �أعلى من املجموعة العامة� ،إال �أنها تختلف
ب�شكل كبري (� .)370-347( )23.9%-1.3إن التواتر العايل من �سوء

ا�ستعمال املواد وال�سلوكيات التي تطرح خطراً جن�سي ًا (مثال ،اجلن�س من
دون ا�ستعمال الواقي الذكري ،ممار�سة اجلن�س مقابل مال �أو خمدرات)
واملعرفة املحدودة للم�سائل املتعلقة بالفريو�س ت�ساهم يف هذا االنت�شار
العايل للمر�ض ( .)376-371 ،364لذلك من املهم �أن يتم فح�ص مر�ضى
اال�ضطرابات النف�سية احلادة لفريو�س نق�ص املناعة ( .)377ولكن الدرا�سات
التي حتققت من معدالت فح�ص حمل الفريو�س بني مر�ضى اال�ضطرابات
النف�سية احلادة ت�شري �إىل �أن �أقل من ن�صف املر�ضى بقليل (ن�سب تختلف
بني � 17%إىل  )47%مت فح�صهم ال�سنة املا�ضية (.)394-378
ومبا �أن الكثري من مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة يتعر�ضون
لعالج مب�ضادات ذهان المنوذجى ،مت ربطها ب�شواذ ا�ستقالبية ،ومبا �أن
املر�ضى حاملي فريو�س نق�ص املناعة الب�رشية والذين يعتمدون على عالج
م�ضادات الفريو�سات القهقرية  Antiretroviral Therapyميكن �أن
يتطور لديهم �شواذ ا�ستقالبية �أي�ضاً ،ف�إن هذه املجموعة من املر�ضى تظهر
خطراً عالي ًا لتطور متالزمة ا�ستقالبية وب�شكل نهائي مر�ض ًا من �أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية (.)395

التهاب الكبد

على اختالف القارات ،مت ت�سجيل معدالت عالية جداً لعدوى فريو�س
التهاب الكبد ل��دى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احل��ادة مقارنة مع
املجموعة العامة (� .)403-396 ،364إن الدرا�سة الأو�سع حتى يومنا
�أظهرت انت�شار معدالت التهاب الكبد ب ( )23.4%والتهاب الكبد ج
( )19.6%لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة ليكون حوايل  5و11
مرة �أكرث من معدالت املجموعة العامة .ب�شكل عام ،فقد مت �إح�صاء -20
 25%من مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة امل�صابني بالتهاب الكبد ج
(.)407-404 ،360
�إن قنوات النقل الأكرث �شيوع ًا للم�صابني ب�أمرا�ض نف�سية حادة هي
�سلوكيات �سوء ا�ستعمال املواد وال�سلوك اجلن�سي املرتبط ب�سوء ا�ستعمال
امل��واد ( .)406-404لذلك ،يجب على مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية
احلادة وامل�صابني با�ضطراب تعاطي خمدر ب�شكل خا�ص (مبا يف ذلك
االعتمادية) �أن يخ�ضعوا لفح�ص روتيني وعالج التهاب الكبد ج لدرء
املرا�ضة املرافقة والوفاة ( .)408 ،407 ،400توجد بع�ض التدخالت
امل�صممة حتديداً لت�سهيل برجمة الأمرا�ض املتناقلة املت�ضمنة يف بيئات
ال�صحة النف�سية للم�صابني ب�أمرا�ض نف�سية حادة وتخطي العوائق التي
تتمثل باملوفر -وامل�ستهلك -ولقاء كلفة حمددة متوا�ضعة ( .)409وقد
�أظهرت درا�سة حديثة �أن توزيع مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة التى
تدخل التحويل العالجي للم�سح والفح�ص واملناعة وا�ست�شارة خف�ض اخلطر
�أظهر م�ستويات عالية (�أكرث من  )80%من امل�شاركة والقبول للخدمات
اجلوهرية (اختبار التهاب الكبد ج ،املناعة �ضد التهاب الكبد ،التوعية حول
التهاب الكبد) (.)407

�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي

قبل حوايل � 50سنة ،كانت الأمرا�ض التي ت�صيب اجلهاز التنف�سي،
كااللتهاب الرئوي وال�سل ،تعد ال�سبب الرئي�سي خلف معظم حاالت الوفاة
بني مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة يف امل�صحات ( .)2واليوم ،ف�إن
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�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي ال تزال �أكرث انت�شاراً بني مر�ضى اال�ضطرابات
النف�سية احلادة (.)417-410 ،8

ال�سل

تظهر الدرا�سات وب�شكل مت�سق وقوع ًا �أعلى لداء ال�سل بني املر�ضى
الف�صاميني مقارنة مع املجموعة العامة ( .)426-420ويف بع�ض
البلدان ،يقع ال�سل ب�شكل متكرر لدرجة �أن امل�صحات النف�سية قد خ�ص�صت
ق�سم ًا للمر�ضى الذين يعانون ال�سل والف�صام ( .)15و�إن هذا الداء ،يف حال
مل يتم عالجه ،ي�ؤدي �إىل وفاة حتى  65%من امل�صابني ب�س ّل نا�شط .لكن
العالج الكيميائي فعال و�إن �أغلبية الأ�شخا�ص الذين يعانون نوع ال�سل
امل�ستجيب للدواء ي�شفون �إذا خ�ضعوا للعالج املالئم (.)427

التهاب الرئة

وجدت درا�سة وطنية م�ستندة على املجموعة ،ارتباط الف�صام بخطر
 1.37مرة �أكرب لف�شل تنف�سي حاد و 1.34مرة �أكرب للتهوية امليكانيكية
( .)428وقد وجد فيليك و�آخرون (� )414أن مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية
احلادة يعانون انت�شاراً �أكرب من اخلناقية والأعرا�ض التنف�سية واعتالل
الوظائف الرئوية حني تتم مقارنتها مع املجموعة العامة .وال تزال عوائق
هامة قائمة �أمام حث املر�ضى الف�صاميني على طلب الرعاية ال�صحية
املالئمة يف حاالت التهاب الرئة (.)428
مر�ض االن�سداد الرئوي املزمن
�إن انت�شار مر�ض االن�سداد الرئوي املزمن� ،أي التهاب الق�صبات املزمن
والنفاخ الرئوي ،هو �أعلى وب�شكل كبري منه لدى امل�صابني ب�أمرا�ض نف�سية
حادة من الأفراد املقارنني ( .)433-429ويف درا�سة من  200مري�ض
خارج يف الواليات املتحدة ،ف�إن  15%من امل�صابني بالف�صام و25%
من امل�صابني با�ضطراب ثنائي القطب �أ�صيبوا بالتهاب الق�صبات املزمن
و 16%من امل�صابني بالف�صام و 19%من امل�صابني با�ضطراب ثنائي
القطب �أ�صيبوا بالربو� .إن هذه املعدالت كانت �أعلى بكثري يف املجموعة
امل�ضبوطة من املجموعة العامة .كما وجد امل�ؤلفون �أن حتى مع �ضبط
التدخني كعامل تداخل ،ف�إن امل�صابني بالف�صام وباال�ضطراب ثنائي
القطب كانوا �أكرث عر�ضة للنفاخ الرئوي ( .)430وبالرغم من �أن الرابط
يبقى غري وا�ضح ،ف�إن ن�سبة حدوث ان�سداد رئوي مزمن خالل العقدين
الأخريين قد مت ربطها ب�أعرا�ض جانبية مل�ضاد الذهان املتعارف عليه
فينوثيازين (.)434

ال�رسطان
خطر مر�ض ال�رسطان لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة

مبا �أن البدانة وال�سلوك غري ال�صحي يف منط احلياة هما عامال خطر
ي�ساهمان بعدد من �أنواع ال�رسطان ( ،)438-435 ،149من املتوقع ر�ؤية
معدالت �رسطان �أعلى لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احل��ادة .ولكن
تظهر بع�ض الدرا�سات التي ت�ستك�شف العالقة بني الأمرا�ض النف�سية و�أنواع
ال�رسطان معاً ،قد �أظهرت نتائج متعار�ضة ( .)439 ،30وقد �أظهرت بع�ض
الدرا�سات خطراً منخف�ض ًا لل�رسطان يف حاالت الف�صام ( .)448-440من
ناحية �أخرى ،جاءت نتائج درا�سات لتظهر ارتفاع ًا (-449 ,28 ,21 ,9
� )451أو ال فرق ( )453 ،452 ،419 ،292يف اخلطر ال�شامل لل�رسطان
عند مر�ضى الف�صام مقارنة مع املجموعة العامة .ويف جمموعة ا�ضطرابات
طيف ثنائي القطب ،مل تظهر ن�سبة الوفيات جراء ال�رسطان رقم ًا مرتفع ًا (،8
� )456-454 ،417 ،416 ،288أو كانت مرتفعة قلي ًال جداً (،418 ،417
 )456مقارنة مع املجموعة العامة ،بالرغم من الن�سبة الكبرية لعوامل خطر
م�سببة لل�رسطان (كالبدانة) يف هذه املجموعة� .إن هذا التباين يف النتائج
قد ي�أتي نتيجة عوامل متداخلة كثرية ميكن �أن تقوم بخف�ض معدالت
64
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الت�شخي�ص وال�رسطان ب�شكل ا�صطناعي بني مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية
احلادة .على �سبيل املثال ،امل�صابون ب�أمرا�ض نف�سية حادة �أقل عر�ضة لأن
يخ�ضعوا لفح�ص روتيني لل�رسطان ( .)460-457بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة يرافقهم توقع مبدى حياة ق�صري� ،إذ قد
ميوتون ب�سبب مر�ض قلبي وعائي قبل �أن ي�صلوا �إىل العمر املتوقع للوفاة
جراء ال�رسطان ( .)30وتفيد فر�ضية جتريبية �أخرى ب�أن م�ضادات الذهان
تتمتع بخ�صائ�ص م�ضادة للأورام (� )448أو �أن املر�ض بذاته يتميز ب�أثر
وقائي حمتمل ،يت�ضمن مثبط للورم �أن ن�شاط خليوي طبيعي قاتل (،461
 .)462مع ذلك ،ف�إن امل�شاكل التي تطرح مع معظم البيانات التحليلية هي
�أن �سببيات متبانية لأنواع ال�رسطان مت جمعها معاً.
ويظهر حتليل هام حول ن�سبة الوفاة اجلد مرتفعة حم��ددة ال�سبب
مرتبطة بنق�ص الوزن وزيادة الوزن والبدانة يف املجموعة العامة وجدت
�أن البدانة مرتبطة بن�سبة وفيات �أعلى من ال�رسطانات التي تعتقد �أنها
متعلقة بالبدانة لكن ال من الوفاة ب�سبب �رسطانات �أخرى (.)463

خطر ال�رسطان والأدوية نف�سية الت�أثري

�أدى دور الربوالكتني املحتمل ،لكن اجلديل� ،إىل ظهور افرتا�ض ب�أن
التعر�ض مل�ضادات الدوبامني التي ترفع م�ستوى الربوالكتني قد ي�ؤدي �إىل
�رسطان الثدي� .إن املعلومات الدرا�سية املتوفرة حول م�ضادات الذهان
وخطر �رسطان الثدي حمدودة جداً ( .)464و�إن �أغلبية الدرا�سات التي متت
فيها درا�سة خطر �رسطان الثدي يف مر�ضى يخ�ضعون لعالج م�ضادات
ذهان متعارف عليها ( ،)468-465مل تظهر ارتفاع ًا يف خطر �رسطان
الثدي يف درا�سة ا�ستثنائية جماعية قام بها وانغ و�آخرون (.)469

�أمرا�ض الع�ضالت والعظام
ترقق العظام لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة

من املعروف �أن الف�صام وحاالت الف�صام العاطفي واالكتئاب الرئي�سي
واال�ضطراب ثنائي القطب ب�أنهم مرتبطون بكثافة معدنية منخف�ضة يف
العظم ( .)BMD) (470عند املقارنة مع املجموعة العامة ،يظهر مر�ضى
الف�صام غري املعاجلني خطراً متزايداً لتطوير ترقق العظم .من جهة� ،إن ذلك
�سببه املر�ض ذاته ،من جهة �أخرى ،ذلك لأن عوامل اخلطر مرتبطة بنمط
حياتهم ( مثال ،التدخني ،الن�شاط البدين املنخف�ض ،تعاطي الكحول ،نق�ص
يف الفيتامني د والكال�سيوم ،والعطا�ش) ( .)476-470وعلى الرغم من
ت�سجيل رابط بني االكتئاب وخ�سارة الكثافة املعدنية ب�شكل غري مت�سق،
ف�إن �أغلب الدرا�سات وجدت كثافة معدنية منخف�ضة لدى مر�ضى يعانون
�أعرا�ض اكتئابية �أو ا�ضطراب االكتئاب الرئي�سي (� .)483-477أكدت
حتاليل درا�ستني جماعيتني �أن االكتئاب مرتبط بكثافة معدنية منخف�ضة
ويجب �أن يتم اعتباره عامل خطر هام يف ترقق العظم ،مع �أن هذا اخلطر
املرتفع قد ت�ساهم به م�ضادات اكتئاب ( .)485 ،484لكن التغريات البدنية
واعتماد �سلوك �صحة �سيئ ،طريقان ب��ارزان يفرت�ضان ت�أثري االكتئاب
املبا�رش على الكثافة املعدنية للعظام (.)486

ترقق العظام والأدوية نف�سية الت�أثري

مع �أنه مت اقرتاح �أن م�ستويات الربوالكتني التي حتفزها �أدوية م�ضادة
للذهان قد ي�ؤدي �إىل خطر مرتفع من ترقق العظام لدى املر�ضى الف�صاميني
تورط فرط بروالكتني الدم
( ،)487 ،471ف�إن البيانات ال�رسيرية التي ّ
الذي حتفزه م�ضادات الذهان كعامل خطر رئي�سي ممكن خل�سارة العظام
هي حمدودة ومت�ضاربة ( .)489 ،488لقد وجدت بع�ض الدرا�سات (-490
 )493عالقة بني ا�ستخدام الأدوية التي ترفع الربوالكتني وكثافة معدنية
يف العظام لدى مر�ضى الف�صام املزمن ،بينما مل تفلح درا�سات �أخرى
( )498-494 ،489 ،474يف �إيجاد عالقة بني الربوالكتني وم�ضادات

الذهان وترقق العظام .مع ذلك ،ف�إن البيانات املتوفرة يبدو �أنها ت�شري �إىل
فرط بروالكتني الدم مع ق�صور الغدد التنا�سلية قد يكون عامل خطر ()488
ي�ؤدي �إىل خ�سارة املعادن لدى الن�ساء كما الرجال (.)499
�إن معظم الدرا�سات التي تقوم مبا�رشة بدرا�سة العالقة بني م�ضادات
االكتئاب والكثافة املعدنية للعظم لدى الب�رش ت�شري �إىل �أن ا�ستخدام هذه
الأدوية مرتبط بكثافة معدنية منخف�ضة ( .)486ولكن هذه النتائج ،تبدو
حم�صورة يف فئة مثبطات ا�سرتجاع ال�سريوتونني االنتقائية من م�ضادات
الذهان (.)502-500
تعد البيانات التي ت�صف �سببيات الك�سور الناجتة عن ترقق العظم
والأدوية نف�سية الت�أثري لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة ،حمدودة،
�أما يف ما خ�ص م�ضادات الذهان ،فالنتائج مت�ضاربة (� .)503إن بع�ض
هذه الدرا�سات �سجل معدالت انت�شار عالية م�ستقلة ب�شكل كلي �أو جزئي
من ا�ستخدام م�ضادات الذهان ( .)505-504وقد وجدت درا�سات �أخرى
ارتفاعات ملحوظة (ن�سبة �أرجحية=  )2.6-1.2يف خطر الك�سور املرتبطة
مب�ضاد ذهان� .أما مع م�ضادات االكتئاب ،فقد مت حتديد عالقة ا�ستجابة
مرتبطة باجلرعة يف خطر الك�سور (� .)508 ،505 ،504أظهرت حتاليل
جماعية ن�سبة �أكرث بـ  33%من خطر للك�سور يف فئة مثبطات ا�سرتجاع
ال�سريوتونني االنتقائية من م�ضادات الذهان مقارنة مع م�ضادات الذهان
غري املثبطة له .وقد بلغت ن�سبة خطر الك�سور يف هذا التحليل اجلماعى
 1.60مل�ضادات االكتئاب و 1.59مل�ضادات الذهان ( .)511بالرغم من
�أن الليثيوم يتمتع ب�أثر �سلبي حمتمل على ا�ستقالب العظام ( ،)470ف�إنه
مرتبط بن�سبة خطر منخف�ضة يف الك�سور (ن�سبة خطر=  )0.6وهو بذلك يبدو
وقائي ًا �ضد الك�سور (.)505 ،504

الأمرا�ض البولية التنا�سلية لدى الرجال/الن�ساء وم�ضاعفات
احلمل
اخللل اجلن�سي لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة

مل يالق اخللل اجلن�سي لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة اهتمام ًا
�إال قلي ًال من الأطباء ال�رسيريني ( .)513 ،512و�إن ن�سبة الوعي املنخف�ضة
هذه ترخي ب�أثر �سلبي كبري على ر�ضى املر�ضى بالعالج ،واالمتثال ونوعية
احلياة والعالقة مع ال�رشيك ( .)450على الرغم من �أن درا�سات بحثية
منهجية قليلة ن�سبي ًا تتناول اال�ضطرابات اجلن�سية يف الف�صام (،)514
ف�إن اخللل اجلن�سي يف الف�صام ،مقارنة مع جمموعة م�ضبوطة من ال�شواهد،
�أكرث تواتراً ( )519-515وي�صيب  8-%-30من الن�ساء و80%-45
من الرجال (� .)523-520 ،515 ،512إن هذا اخللل ميكن �أن يكون ثانوي ًا
للمر�ض ذاته وا�ضطرابات املرا�ضة اجل�سدية امل�شرتكة� ،أو ميكن �أن يكون
عار�ض ًا �ضائراً مل�ضاد الذهان (� .)525 ،524 ،520إن اخللل اجلن�سي هو
�أي�ض ًا من �أعرا�ض االكتئاب ال�شائعة ( .)530-526ويعاين حتى  70%من
مر�ضى االكتئاب خل ًال جن�سي ًا ( .)466وقد يخترب حوايل  25%من مر�ضى
ا�ضطراب االكتئاب الرئي�سى م�شاكل يف االنت�صاب والقدرة على الرتطيب
(� .)531إن مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة هم عر�ضة الختبار �سلوك
جن�سي عايل اخلطورة ،ما ي�ضعهم �أمام خطر الأمرا�ض املتناقلة جن�سياً.
ولكن النتائج ت�شري �إىل �أن التوعية بال�صحة اجلن�سية بني ه�ؤالء ،متيل �إىل
�إحداث تراجع يف ال�سلوك اجلن�سي اخلطر (.)532

اخللل اجلن�سي والأدوية نف�سية الت�أثري

ترتبط الأدوية نف�سية الت�أثري باخللل اجلن�سي ( .)514وحتى اليوم ف�إن
عدداً قلي ًال من الدرا�سات يقارن ب�شكل مبا�رش الأداء اجلن�سي مع م�ضادات
ذهان المنوذجية خمتلفة .وت�شري هذه الدرا�سات �أن الأثر الن�سبي للم�ضادات
الذهانية على اخللل اجلن�سي ميكن تلخي�صها كالتايل :باليبرييدون =
ري�سبرييدون< هالوبرييدول< �أوالنزابني ≤ زيربا�سيدون < كلوزابني ≤
كيتيابني < �أريبيربازول (.)536 ،520 ،503

ويت�سبب م�ضاد الذهان املتعارف عليه خل ًال جن�سي ًا �أقل من ري�سبرييدون
ولكن �أكرث من م�ضادات ذهان حمدثة �أخرى (.)522 ،520
وع��ادة ما يحفز عالج م�ضادات االكتئاب (با�ستثثاء مريتازابني،
ونيفازودون وبوبروبيون) �أو تزيد من حدة اخللل اجلن�سي الذي يحدث يف
حوايل  50%من املر�ضى (.)548
وعلى الرغم من �أن اخللل اجلن�سي قد مت ت�سجيله مع كافة الأدوية
امل�ضادة لالكتئاب ( ،)549ف�إن مثبطات ا�سرتجاع ال�سريوتونني االنتقائية
مرتبطة مبعدالت �أعلى ( .)550،552وت�شري درا�سات مت ن�رشها �إىل �أن ما
بني � 30%إىل  60%من املر�ضى اخلا�ضعني لعالج مثبطات ا�سرتجاع
ال�سريوتونني االنتقائية قد يختربون نوع ًا من اخللل اجلن�سي حتفزه الأدوية
(.)554 ،553

م�ضاعفات احلمل لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة
والأدوية نف�سية الت�أثري

ثمة عدد مكثف من املن�شورات التي �أوردت ارتفاع حدوث م�ضاعفات
الوالدة بني الن�ساء اللواتي يعانني الف�صام ( .)15خالل احلمل ،من املهم
جداً تقييم �سالمة الأدوية نف�سية الت�أثري� .إن معظم الن�ساء اللواتي يعانني
مر�ض ًا نف�سي ًا ال ميكنهن وقف ال��دواء ،ملا ي�ؤثر على ن�شاطهن اليومي
احلياتي ،ال �سيما االعتناء بطفل ( .)555من جهة �أخرى ،يظهر �شح يف
املعلومات ونق�ص يف الدرا�سات الوا�سعة وامل�صممة جيداً واال�ست�رشافية
واملقارنة خالل احلمل .لكن ما من عالقة نهائية مت حتديدها حتى الآن
بني ا�ستخدام م�ضادات الذهان خالل احلمل وارتفاع خلل الت�شوهات
اخللقية �أو نتائج �ضائرة ( .)556 ،555ومن بني م�ضادات االكتئاب،
مت ربط مثبطات ا�سرتجاع ال�سريوتونني االنتقائية ،ومثبطات ا�سرتجاع
ال�سريوتونني والنورادرينالني ذات العالقة املحتملة ،باملخا�ض املبكر،
واالنزعاج التنف�سي ومتالزمة ارتداد ال�سريوتونني وارتفاع ال�ضغط الرئوي
وم�شاكل �إطعام الوليد (.)559-557
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن عدداً من مثبتات املزاج قد مت ربطها بت�شوهات
مميتة ،تت�ضمن كاربامازيبني وفالربوات ( .)561 ،560ويبدو �أن الدليل
احلايل ي�شري �إىل �أن رباعية فالو لي�ست مرتفعة ب�شكل كبري مع الليثيوم
مقارنة مع معدلها يف املجموعة العامة (.)560

�أمرا�ض الل�سان والفك
ال�صحة الفمية لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة

مت اعتبار �صحة الأ���س��ن��ان وب�شكل مت�سق �ضعفية ل��دى مر�ضى
اال�ضطرابات النف�سية احلادة (  .)573-562فقد قامت درا�سة ت�ستخدم
م�ؤ�رش �صحة الأ�سنان ( )DMF-Tلدى مر�ضى امل�ست�شفيات امل�صابني
با�ضطرابات نف�سية (�أغلبهم من الف�صاميني) مزمنة ،وجدت معدل 26.74
(من �أ�صل  ،)32وهو املعدل الأعلى يف املن�شورات ( .)571ووفق ًا لدرا�سة
�أخرى ،ف�إن  42%فقط من مر�ضى الف�صام فقط ينظفون �أ�سنانهم بانتظام
(على الأقل مرتني يف اليوم) (� .)573إن ال�صحة ال�ضعيفة للأ�سنان ت�ؤدي
�إىل �صعوبات يف الأداء .يف واحدة من الدرا�سات الوا�سعة (عدد=،)4769
مت ت�سجيل ن�سبة  34.1%من مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة الذين
عانوا م�شاكل فمية جتعل من ال�صعب عليهم تناول الطعام (� .)572إن
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العوامل التي ت�ؤثر على ال�صحة الفمية ت�شمل :نوع املر�ض النف�سي ،و�شدته
ومرحلته؛ وامل��زاج ،واالندفاع والتقدير الذاتي ونق�ص الإدراك مل�شاكل
ال�صحة الفمية؛ والعادات ،ومنط احلياة (كالتدخني) ،والقدرة على ا�ستدامة
الرعاية الذاتية والعناية بالأ�سنان؛ والعوامل االجتماعية واالقت�صادية؛
و�آثار الدواء (جفاف الفم ،وال�شهية على ال�سكريات)؛ ومواقف فرق �صحة
الأ�سنان من امل�شاكل النف�سية ومعرفتهم بها (.)574 ،569

ال�صحة الفمية والأدوية نف�سية الت�أثري

�إن م�ضادات الذهان كما م�ضادات االكتئاب ومثبتات املزاج ت�سبب
كلها جفاف الفم ( .)575ويغري االنخفا�ض باللعاب البيئة الفمية وي�ؤدي
�إىل الت�سو�س والتهاب اللثة و�أمرا�ض دواعم الأ�سنان (.)576

االختالفات يف الرعاية ال�صحية

عادة ما يتم جتاهل م�سائل ال�صحة الفمية بني مر�ضى اال�ضطرابات
النف�سية احلادة ( ،)498مع معدالت منخف�ضة من فح�ص الأ�سنان يف خالل
الأ�شهر الإثني ع�رش ال�سابقة ( .)579-577 ،569ويف �إحدى الدرا�سات
ملجموعة من مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احل��ادة 15% ،مل يخ�ضعوا
ملعاينة طبيب �أ�سنان يف ال�سنتني ال�سابقتني ( ،)579ويف واحدة �أخرى
فقط  31%من الف�صاميني زاروا عيادة طبيب الأ�سنان يف خالل ال�سنوات
الثالث ال�سابقة ( .)577يف درا�سة الحقة ،مت تنب�ؤ عدم االمتثال �إىل الزيارة
ال�سنوية ملعاينة الأ�سنان من خالل ت�شخي�ص �سوء ا�ستعمال املواد ،الو�ضع
القانوين غري الإرادي ،العي�ش يف م�صحه ،دخول م�ؤ�س�سة للعالج النف�سي
ملدة �أقلها  30يوماً ،والنوع الذكوري ،يف حني �أن عالج كلوزابني وعالج
م�ضادات الذهان املحدثة وعلى الأقل زيارات مر�ضى خارجني �شهرية،
وعمر � <50سنة قد مت ربطها بخطر منخف�ض للرعاية غري الكافية
بالأ�سنان.
وعند �أخذها معاً ،ف�إن هذه النتائج ت�ؤكد احلاجة املا�سة لربنامج
تدخل لتح�سني نتائج ال�صحة الفمية للم�صابني ب�أمرا�ض نف�سية حادة ،من
خالل ت�سهيل الو�صول للرعاية ال�صحية ومعاجلة العوامل القابلة للتعديل
كالتدخني والأعرا�ض اجلانبية ( ،)572 ،571ال �سيما و�أن الأمرا�ض الفمية
ميكن الوقاية منها وتفادي عدم التكاف�ؤ االجتماعي لل�صحة الفمية (.)580
من جانب �آخر ،ف�إن حت�سني الو�ضع ال�صحي للأ�سنان والرعاية ال�صحية هو
�أمر ذات �أهمية ،مبا �أن �صحة الأ�سنان ال�سيئة مرتبطة بالتهاب ال�شغاف
 Endocarditisوتخف�ض من الفر�ص االجتماعية واملهنية.

ح��االت ال�صحة اجل�سدية الأخ��رى لدى مر�ضى اال�ضطرابات
النف�سية احلادة

�إن هذه املراجعة لي�ست �أب��داً �شاملة .وي�ساورنا اعتقاد ب�أن معظم
الأمرا�ض الطبية حتدث بتواتر �أكرب لدى الأ�شخا�ص امل�صابني مبر�ض
نف�سي حاد ،والذي هو بذاته ي�شكل عامل �ضعف (.)587
وتتميز �أمرا�ض الدم ،والتي قد تكون يف حد ذاتها امل�شاكل الرئي�سية يف
املر�ضى الذين يعانون من مر�ض نف�سي حاد ،وكثريا ما و�صفت يف املن�شورات
على �أنها م�ضاعفات خطرية حمتملة للأدوية نف�سية الت�أثري .ترتبط م�ضادات
الذهان (مثال ،كلوزابني ،وهالوبرييدول ،و�أوالن��زاب�ين ،والفينوثيازين،
وكيتيابني ،وري�سبرييدون ،وزيربا�سيدون) وم�ضادات االكتئاب (مثال،
�أميرتيبتيلني ،وكلوميربامني ،و�إمييربامني) كذلك الليثيوم ،باعتالالت الدم.
ويعترب كلوزابني (ح��وايل  )0.8%وفينوثيازين (كلوربرومازين حوايل
 )0.13%ال�سبب الأكرث �شيوع ًا لنق�ص وندرة كرات الدم البي�ضاء املت�صلة
بالدواء .نادراً ما يتم ربط م�ضادات االكتئاب بندرة كرات الدم البي�ضاء .مع
الإدارة املالئمة ،تبلغ ن�سبة الوفيات الناجمة عن ندرة كرات الدم البي�ضاء
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التي ت�سببها الأدوي��ة يف البلدان الغربية هي ( 10%-5قبل ا�ستخدام
امل�ضادات احليوية كانت هذه الن�سبة .)582( )80%
بع�ض احلاالت اجل�سدية ،رغم �أهميتها ،نادرا ما تتم درا�ستها ،وال
يتم دوم ًا الإبالغ عنها وال يتم تقييمها ب�شكل منتظم .وعلى الرغم من �أن
الإم�ساك ،وهو �أحد الأعرا�ض اجلانبية الأكرث �شيوعا من م�ضادات الذهان،
ميكن �أن يكون حاداً وي�ؤدي �إىل عواقب وخيمة ،وحتى املوت ،فقد حظي
باهتمام قليل ن�سبيا.
�أكرث امل�ضاعفات التي يتم ت�سجيلها عن هذه احلالة اجل�سدية هي
علو�ص �شللي ،انح�شار الرباز ،وعرقلة الأمعاء وثقوب بجدار الأمعاء .لقد
مت ت�سجيل الإ�صابة بالإم�ساك ب�شكل �أو�سع يف عقار كلوزابني ،على الرغم
من �أنه ميكن ربطه مع م�ضادات ذهان �أخرى .ويبلغ انت�شار الإم�ساك يف
جتارب ع�شوائية م�ضبوطة مل�ضادات ذهان خمتلفة :زوتيبني ،39.6%
كلوزابني  ،21.3%هالوبرييدول  ،14.6%ري�سبرييدون .)583( 12%
�إىل جانب �آثار الدواء ،ميكن لنمط احلياة والنظام الغذائي �أن ي�ساهما يف
حدوث الإم�ساك لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية احلادة (حياة م�ستقرة
وانخفا�ض الن�شاط البدين واتباع نظام غذائي منخف�ض الألياف وجترع
حمدود لل�سوائل) ( .)584وال بد للأطباء بن�شاط ومنهجية معاينة ومراقبة
الأعرا�ض وامل�ضاعفات املحتملة للإم�ساك (.)588-585

اخلال�صات

ميكننا القول نهاية �أن العديد من اال�ضطرابات البدنية التي مت حتديدها
هي �أكرث انت�شارا لدى الأفراد امل�صابني مبر�ض نف�سي حاد .وبالإ�ضافة �إىل
عوامل منط احلياة القابلة للتعديل والأعرا�ض اجلانبية للأدوية النف�سية ،ف�إن
احل�صول على الرعاية ال�صحية املحدود كما نوعية تلك الرعاية املتوا�ضعة،
تبقى م�شاكل يجب معاجلتها لدى الأفراد امل�صابني مبر�ض نف�سي حاد.
�إن �إيالء اهتمام �أكرب للفرد وم�ستوى نظام هذه اال�ضطرابات اجل�سدية
التي ميكن �أن تزيد اال�ستقرار النف�سي �سوءا ،وااللتزام بالعالج ،ومتو�سط
العمر املتوقع ،كما نوعية احلياة ،من �ش�أنه حت�سني نتائج هذه الفئات
املت�رضرة بوجه عام يف جميع �أنحاء العامل .وميكن تلخي�ص احلواجز التي
تعيق الإ�رشاف والتدخالت اجل�سدية يف الأفراد امل�صابني مبر�ض نف�سي
حاد �سيتم يف اجلزء الثاين من هذه الوحدة التوعوية ،حيث �سيتم توفري
مبادئ توجيهية �إ�رشافية وعالجية وكذلك التو�صيات على م�ستوى النظام
(حالة املري�ض وم�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية) ،وامل�ستوى الفردي (الأطباء
واملر�ضى والعائلة).
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الإرهاق هو نتيجة خطرية من التعر�ض املزمن لل�ضغوطات يف البيئة
املهنية .الأبعاد الثالثة الرئي�سية لهذه اال�ستجابة هي الإجهاد العاطفي،
وم�شاعر ال�شك واالنف�صال ،ف�ضال عن �شعور بعدم الإجن��از الذاتي وعدم
الفاعلية ال�شخ�صية .ووفقا لتقارير بع�ض البحوث ،ف�إن  60%-40من
الأطباء العامني ( )1و 93%-46من �أطباء الطوارئ يعانون الإرهاق (.)2
وقد اقرتح البع�ض �أن عدداً من العاملني يف جمال ال�صحة �أكرث عر�ضة
ملتالزمة الإرهاق من غريهم .حيث �أفيد �أن الأطباء النف�سيني ،ب�شكل خا�ص،
قد يكونون �أكرث عر�ضة للإرهاق من الأطباء الآخرين واجلراحني (.)3
عاما
وقد قمنا مبقارنة م�ستوى ن�ضوب بني  160طبيبا (70
طبيبا ً
ً
جراحا
نف�سيا و40
طبيبا
من العاملني يف املراكز ال�صحية العامة ،و50
ً
ً
ً
وفقا لقائمة مال�ش
من العاملني يف العيادات اجلامعية) .ومت قيا�س التقييم ً
للإرهاق.Maslach Burnout Inventory
كانت نتيجة الإره��اق التام معتدلة يف املجموعات الثالثة التي
تناولناها .لكن اختالفات ذات داللة �إح�صائية برزت بني املجموعات يف
العامون النقاط الأعلى للإجهاد العاطفي
�أبعاد الإرهاق .و�سجل الأطباء ّ
مقارنة مع املجموعتني الأخريني ( .)F=5.546, df=156, p<0.01فيما
�سجل اجلراحون الن�سبة الأعلى من ا�ضطراب تبدد ال�شخ�صية(F=15.314,
 )df=156, p<0.01و�أدنى درجة يف الإجناز ال�شخ�صي (F=16.079,
 .)df=156, p<0.01كما �سجل الأطباء النف�سيون ن�سبة الإرهاق الأقل
واجلراحني الن�سبة الأعلى.
يوميا،
�أما بالن�سبة للأطباء الذين يعاينون عدداً �أكرب من املر�ضى
ً
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فكانوا �أك�ثر عر�ضة للإجهاد العاطفي بينما ك��ان ال�شعور بالإجناز
ال�شخ�صي �أعلى .وكان الأطباء القدماء والذين يتمتعون ب�سنوات ممار�سة
يوميا �أقل عر�ضة ال�ضطراب تبدد
طويلة ويعاينون عدداً �أكرب من املر�ضى
ً
ال�شخ�صية� .إىل ذلك ،مل تربز �أي اختالفات ذات داللة �إح�صائية بني النوعني
اجلن�سويني يف جمموع نتيجة االرهاق ،ولكن الإجهاد العاطفي كان �أعلى
لدى الن�ساء ( )t=-3.460, p<0.01وعدم الإجناز ال�شخ�صي �أعلى لدى
الرجال (.)t=-2.132, p<0.05
�إن ه��ذه النتائج ،وال��ت��ي ب�صفة عامة ت�سري يف االجت���اه ذات��ه مع
التقارير ال�سابقة املتعلقة بارتباط الإره���اق مبهنة الطب ،ال ت�ؤكد
�أن الأطباء النف�سيني هم �أك�ثر عر�ضة للإرهاق من الأطباء الآخرين.
وعلى الرغم من حجم العينة ال�صغريه وت�صميمها امل�ستعر�ض ،ف�إن
ه��ذه ال��درا���س��ة ق��د تكون ذات �أهمية ،حيث ي�سود الت�صور ب���أن مهنة
الطب النف�سي هو ب�شكل خا�ص اخت�صا�ص مرهق ،الأم��ر ال��ذي ي�ؤدي
�إىل تراجع يف ان�ضمام الأطباء ال�شباب �إىل هذا االخت�صا�ص (.)7-4
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أخبار اجلمعية العاملية للطب النفسي

املؤمتر العاملي اخلامس عشر للطب النفسي
(بوينس آيرس 18-22 ،سبتمبر)2011 ،
ي�سري تنظيم امل�ؤمتر العاملي للطب النف�سي
بن�شاط كبري ،حيث يجري بناء برنامج علمي
م��ذه��ل .وق���د مت االن��ت��ه��اء م��ن �إع����داد �أ�سماء

املحا�رضين الأرب��ع��ة والع�رشين وال��ن��دوات
الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ث��م��اين ع����شر .وت���رد يف اجل��دول
رقم واح��د الت�صميم العام للمحا�رضات .و�إن

اختيار الندوات العادية ،وور���ش عمل ،وق�سم
اجلمعية العاملية للطب النف�سي وال��ن��دوات
للمناطق املختلفة ،وو�سائل االت�صال ال�شفهية
واملل�صقات ،من بني ع��دة �آالف من الطلبات

اجلدول رقم  1امل�ؤمتر العاملي للطب النف�سي  -املحا�رضين الأ�سا�سيني
 �سبل الت�صنيف والت�شخي�ص يف الطب النف�سي :تراثنا وم�ستقبلنا ()N. Sartorius ما�ضي وحا�رض وم�ستقبل وراثيات اال�ضطرابات النف�سية ()P. McGuffin الرعاية بال�صحة النف�سية املجتمعية :التطورات والتوجهات الأخرية ()G. Thornicroft التوظيف املدعوم للأفراد امل�صابني ب�أمرا�ض نف�سية حادة ()R.E. Drake قاعدة الأدلة يف العالج النف�سي الديناميكي ()P. Fonagy العالجات النف�سية لل�سلوك الإدراكي :الرتاث وامل�ستقبل ()K. Shear الأمناط الظاهرية الو�سطية يف وراثيات الف�صام ()D.R. Weinberger الت�صوير الع�صبي يف الذهان :تراثنا وم�ستقبلنا ()P. McGuire ال�سببيات خلف اال�ضطرابات النف�سية :تراثنا وم�ستقبلنا ()R.C. Kessler االنتحار وت�أثريه فى التغيري على العامل ()M. Phillips ا�ضطرابات ال�شخ�صية :املا�ضي واحلا�رض وامل�ستقبل ()A.E. Skodol �أ�سا�سيات ا�ضطرابات الطعام ()J. Treasure الف�صام :البداية والتغيري وامل�ستقبل ()W.T. Carpenter Jr. مقاربة �رسيرية ال�ضطراب ثنائي القطب ()E. Vieta مقاربة �رسيرية لالكتئاب الرئي�سي ()M.E. Thase ا�ضطرابات القلق :مقاربة تكاملية ()D.J. Stein التقدم يف فهم ا�ضطرابات الإدمان وعالجها ()C.P. O’Brien الدرو�س الثابتة يف ال�صدمة :امليل للتذكر والن�سيان ()A.C. McFarlane مطاوعة الدماغ لدى الأطفال الأ�صحاء ومفرطي الن�شاط والذهانيني ()J. Rapoport الرتاث وم�ستقبل ال�صحة النف�سية لدى الن�ساء ()D. Stewart الطب النف�سي والطب العام :من النظريات �إىل التطبيق ()T.N. Wise التقدم الإدراكي والوجداين الناجح يف ال�سن ()D. Jeste الثقافة وال�صحة النف�سية :الواقع والوعود ()R.D. Alarcón -الأخالق وحقوق الإن�سان يف الطب النف�سي� :إطار عمل حموري جغرايف ()F. Lolas

الواردة ،ال يزال م�ستمراً .
ومي���ك���ن م���ت���اب���ع���ة ت���ط���ور ال�ب�رن���ام���ج
العلمي م��ن خ�لال زي���ارة امل��وق��ع االك�ت�روين
".wpa-argentina2011.com.ar
�إن اللغة الر�سمية للم�ؤمتر هي اللغة الإجنليزية.
و�ستتوفر الرتجمة الفورية �إىل اللغة اال�سبانية
والربتغالية للمحا�رضات الرئي�سية والندوات
الأ�سا�سية والندوات العادية املحددة.و�سيكون
هناك م�سار خا�ص يف الربنامج العلمي مع
ندوات ودورات االت�صاالت ال�شفهية باال�سبانية
�أو الربتغالية.
وقد مت تنظيم برنامج جوالت مثري لالهتمام
للم�شاركني يف امل ��ؤمت��ر ومرافقيهم .وميكن
االطالع على التفا�صيل على املوقع االلكرتوين
للم�ؤمتر .وال بد من القول �أن هذا احلدث �سيكون
حدثا ال ين�سى.
ً
�إن الأطباء النف�سيني مدعوون من جميع
بلدان العامل للح�ضور.

أبحاث ومستندات اجلمعية العاملية للطب النفسي 2010-2009
�صدر عن اجلمعية العاملية للطب النف�سي
ع��دد كبري م��ن الأب��ح��اث وامل�ستندات خالل
عامي  2009و ،2010كجزء من خطة العمل
التي وافقت عليها اجلمعية العامة (.)3-1
ويف هذا الإطار ،و�ضعت �أربعة �أعداد توجيهية من
قبل فرق عمل دولية .وظهر بالفعل ثالثة منها
يف املجلة العاملية للطب النف�سي ،والرابع قيد
الن�رش .وتتناول هذه الأعداد اخلطوات والعقبات
واالخطاء الذي يجب جتنبها يف رعاية ال�صحة

النف�سية املجتمعية ( ،)4وكيفية مكافحة و�صمة
الطب النف�سي والأطباء النف�سيني ( ،)5وال�صحة
النف�سية ورعاية ال�صحة النف�سية لدى املهاجرين
( ،)6وحماية وتعزيز ال�صحة النف�سية لدى �أطفال
الأ�شخا�ص امل�صابني با�ضطرابات نف�سية حادة.
ّمت��ت ترجمة ه��ذه التوجيهات �إىل ع��دة لغات
وهي متاحة على موقع اجلمعية العاملية للطب
النف�سي ( .)www.wpanet.orgو�سيتم ن�رش
قريبا .لقد �صدرت ثالثة
املزيد من الرتجمات
ً

كتب �ضمن برنامج اجلمعية العاملية للطب
النف�سي حول االكتئاب لدى الأ�شخا�ص امل�صابني
ب�أمرا�ض ج�سدية .وتتناول هذه الكتب ا�ضطراب
االكتئاب وداء ال�سكري ( ،)7واالكتئاب و�أمرا�ض
القلب ( ،)8واالكتئاب وال�رسطان ( .)9وتتوفر
ثالث جمموعات من ال�رشائح املقابلة يف عدة
لغات (خم�سة ع�رش يف حالة جمموعة االكتئاب
وداء ال�سكري) على موقع اجلمعية العاملية للطب
النف�سي االلكرتوين.
املجلة العاملية للطب النفسي

83

and psychiatrists. World Psychiatry
2010;9:131-44.
6. Bhugra D, Gupta S, Bhui K et al.
WPA guidance on mental health and
mental health care in migrants. World
Psychiatry 2011;10:2-10.
7. Katon W, Maj M, Sartorius N (eds).
Depression and diabetes. Chichester:
Wiley- Blackwell, 2010.
8. Glassman A, Maj M, Sartorius N
(eds). Depression and heart disease.
Chichester: Wiley-Blackwell, 2011.
9. Kissane D, Maj M, Sartorius N (eds).
Depression and cancer. Chichester:
Wiley- Blackwell, 2011.
10. Patel V, Maj M, Flisher AJ et al.
Reducing the treatment gap for
mental disorders: a WPA survey.
World Psychiatry 2010;9:169- 76.
11. Maj M. Physical health in persons
with severe mental illness: a public
health and ethical priority. World
Psychiatry 2009;8:1-2.
12. De Hert M, Correll CU, Bobes J
et al. Physical illness in patients
with severe mental disorders. I.
Prevalence, impact of medications
and disparities in health care. World
Psychiatry 2011;10:52-77.
13. Herrman H. WPA Project on
Partnerships for Best Practices
in Working with Service Users
and Carers. World Psychiatry
2010;9:127-8.
14. Tasman A. Update on WPA Education
Programs, 2009. World Psychiatry
2009;8:190- 1.

 ميكن االطالع على الن�ص.)13( فريق عمل دويل
 ويتوفر.النهائي على موقع املنظمة االلكرتوين
ت�صميم خا�ص باملتخرجني وطالب الدرا�سات
العليا يف الطب النف�سي وال�صحة النف�سية قام
 ويتوفر ن�صه على،)14( فريق دويل ب�إعداده
.موقع اجلمعية
�إن �أع�ضاء جمتمعات املنظمة العاملية للطب
النف�سي والأطباء من كافة بلدان العامل مرحب
بهم ال�ستخدام امل��واد املذكورة �أع�لاه لأهداف
�رسيرية وتعليمية وبحثية ون�رشها عرب ترجمات
.�إىل لغات �أخرى
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وق��د ق��ام �أع�ضاء يف جمتمعات اجلمعية
العاملية للطب النف�سي با�ستطالعني حول
تقلي�ص الهوة بني عالج اال�ضطرابات النف�سية
 كما مت التو�صل.)10( ون�رشت نتائجها بالفعل
�إىل نتائج اال�ستطالع حول وجهات نظر ومواقف
الأطباء النف�سيني من بلدان خمتلفة من العامل
حول ت�شخي�ص الأمرا�ض النف�سية وت�صنيفها
بالتعاون مع منظمة ال�صحة العاملية كجزء من
 و�سرتد يف العدد،ICD-11 عملية تطوير دليل
.املقبل من املجلة
 قامت جلنة الأخ�لاق يف،يف املجال ذات��ه
اجلمعية بن�رش عدد من التو�صيات حول العالقة
بني الأطباء النف�سيني واجلمعيات النف�سية من
جهة و�صناعة الأدوي���ة من جهة �أخ��رى وهي
.متوفرة على موقع اجلمعية
ومت تطوير منوذج درا�سي حول الأمرا�ض
 من،اجل�سدية لدى مر�ضى اال�ضطرابات النف�سية
 ويرد اجلزء الأول.)11( خالل فريق عمل دويل
.)12( من النموذج يف ه��ذا العدد من املجلة
و�سيتم ن�رش اجلزء الثاين يف العدد املقبل من
 ويتوفر جمموع ال�رشائح ال��ذي ي�شمل.املجلة
.اجلزئني على املوقع االلكرتوين للجمعية
ومت تطوير �سل�سلة من التو�صيات حول
املمار�سات الف�ضلى يف العمل مع م�ستخدمي
اخلدمات وموفري الرعاية للعائالت من قبل
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