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االكتئاب

كيف ينشأ؟ وكيف تتم معاجلته؟
وما هي عالقته باإلجهاد والضغط العصبي؟

نبذة عن املؤلف:
أ .د .مارتن كيك املتخصص في العلوم الطبيعية الطبية هو طبيب متخصص في الطب النفسي وعالج األمراض النفسية والعصبية فضالً عن أنه عالم متخصص في علم األمراض العصبية وبعد حصوله على تدريبه الدولي في ميونخ وبازل ولندن وزيورخ كان يعمل في الفترة من عام  1996إلى  2005في
معهد ماكس بالنك للطب النفسي في ميونخ .حيث ترأس هناك مؤخرا ً قسم «االكتئاب واخلوف» .وقد مت منحه عدة جوائز من بينها اجلائزة البافارية لالرتقاء بالتأهيل من وزارة العلوم والبحوث والفنون ببفاريا نظير أعماله وجهوده العلمية .عالوة على ذلك فهو ميثل أحد أعضاء كلية الطب بجامعة لودفيج
ماكسيميليان في ميونخ باإلضافة إلى العديد من اجلمعيات املتخصصة .كما أنه عضو مؤسس في احتاد البحوث «شبكة التخصص في االكتئاب» .باإلضافة إلى ذلك يعد مارتن كيك عضوا ً مبجلس إدارة اجلمعية السويسرية ألمراض اخلوف واالكتئاب ( )SGADومستشارا ً علميا ً في مجلس إدارة اجلمعية
السويسرية ألمن األدوية في الطب النفسي ( )SGAMSPوعضوا ً بلجنة األخالق في الطب النفسي وطب األمراض العصبية وجراحة األعصاب مبقاطعة زيورخ ورئيس مجموعة العمل مبركز علوم األعصاب بزيورخ.ومنذ عام  2006يعمل كنائب ملدير مستشفى كلينيا شلوسلي اخلاص السويسري الثرية
بالعالجات التقليدية في أوتفيل أم زيه في زيورخ وكبير األطباء بها.
أ.د .طبيب مارتن كيك متخصص في العلوم الطبيعية الطبية ،حاصل على ماجستير في إدارة األعمال ونائب مدير مستشفى وطبيب متخصص في الطب النفسي وعالج األمراض النفسية وطبيب متخصص في طب األعصاب ،مستشفى كلينيا اخلاص في شلوسلي 8618 ،أوتفيل أم زيه ،زيورخ،
 ، www.clienia.chهاتف044 929 81 11 :

مقدمة
غالبا ً ملدة ستة أشهر على األقل بعد عودة ظهور أعراض املرض .وكلما ظهرت مراحل االكتئاب
في التاريخ املرضي للمريض بشكل أكثر وكلما كانت هذه األعراض أخطر كان من الضروري
اخلضوع العالج لفترة طويلة .ويعني ذلك أن املرضى يتم متابعتهم من الناحية العالجية إلى
جانب فترة عالج الصيانة.
والشيء املهم في هذا الصدد هو العالج الدائم واملتخصص لالكتئاب سوا ًء عن طريق العالج
النفسي أو العالج باألدوية ،وهو ما يؤدي إلى متاثل الشفاء التام .وذلك نظرا ً ألن املرضى الذين
يعانون من وجود بعض األعراض املتبقية يصابون بنكسة بنسبة تصل إلى  .80%ومن خالل
عالج الصيانة املستخدم في الوقاية من االنتكاسات يتم متابعة املرضى غالبا ً ملدة ستة أشهر
على األقل بعد عودة ظهور أعراض املرض .وكلما ظهرت مراحل االكتئاب في التاريخ املرضي
للمريض بشكل أكثر وكلما كانت هذه األعراض أخطر كان من الضروري اخلضوع العالج لفترة
طويلة .ويعني ذلك أن املرضى يتم متابعتهم من الناحية العالجية إلى جانب فترة
عالج الصيانة.
تعد أمراض االكتئاب واحدة من أخطر وأهم أشكال املرض في جميع أنحاء العالم ،فهي – على
اختالف أشكالها وصورها -تصيب نسبة تصل إلى  20%من السكان .فالتفكير واملشاعر
واجلسم والعالقات االجتماعية أي أن احلياة بالكامل تتعرض دائما ً للعديد من األضرار .وعلى
الرغم من اخلطورة اجلسيمة لالكتئاب إال إنه ال يتم متييزه في كثير من األحيان أو أنه ال يتم
معاجلته بالقدر الكافي .ويتسبب ذلك في قدر كبير من املعاناة وفقدان جودة احلياة بالنسبة
للشخص املصاب وذويه .فضالً على ذلك ففي األعوام املاضية أضحى من الواضح متاما ً أن
االكتئاب يعتبر مرضا ً مزمنا ً ناجما ً عن اإلجهاد ،وعليه فأطلق عليه اسم «اكتئاب اإلجهاد».
إنه ميثل أحد العوامل اخلطيرة لظهور أمراض أخرى منتشرة وخطيرة مثل احتشاء عضلة
القلب والسكتة وهشاشة العظام والسكري ،بل أنه في حالة عدم عالج االكتئاب قد يؤدي
ذلك إلى قصر العمر.

ويعتمد هذا الدليل على أحدث األبحاث وسوف يساعدكم على فهم مرض «االكتئاب» بصورة
أفضل .كما أنه معد خصيصا ً لألشخاص املصابة أو ذويهم أو أصدقائهم أو كل املهتمني بهذا
األمر على حد سواء .غير أن هذا الدليل ال ميكن بأي حال من األحوال أن يحل محل التشخيص
واالستشارة الطبية املتخصصة ،وإمنا يهدف فقط إلى تقدمي بعض االقتراحات من أجل
تعميق احلوار.

يعتبر مرض االكتئاب مرضا ً خطيرا ً ولكنه قابل للشفاء .فهو ال يعبر عن حزن طبيعي أو فشل
أو ضعف في اإلرادة .كما أنه مبرور األعوام ظهرت صورة جديدة أكثر شمولية إلمكانيات عالج
االكتئاب .والشيء املهم في هذا الصدد هو العالج الدائم واملتخصص لالكتئاب سوا ًء عن
طريق العالج النفسي أو العالج باألدوية ،وهو ما يؤدي إلى متاثل الشفاء التام .وذلك نظرا ً ألن
املرضى الذين يعانون من وجود بعض األعراض املتبقية يصابون بنكسة بنسبة تصل إلى
 .80%ومن خالل عالج الصيانة املستخدم في الوقاية من االنتكاسات يتم متابعة املرضى

مع أطيب األمنيات
أ .د .مارتني كيك املتخصص في العلوم الطبيعية الطبية.

موجز ألهم النقاط
–1

االكتئاب مرض خطير قد يهدد احلياة في بعض احلاالت ويستلزم عالجا ً متخصصا ً.

–2

تتمثل العالمات األساسية املميزة لالكتئاب في الشعور باحلزن واالستياء أو الشعور
باخلواء الداخلي واإلجهاد (االحتراق النفسي) وفرط التحميل وحاالت اخلوف واالضطراب
الداخلي واضطرابات التفكير والنوم.

–3

قد يتعذر على األشخاص املصابني باالكتئاب الشعور بالسعادة ،بل أنهم يبذلون قصارى
جهدهم التخاذ قرارات بسيطة بأنفسهم.

–4

كثيرا ً ما تصاحب أمراض االكتئاب أمراض عضوية مستعصية مثل آالم املعدة واألمعاء
أو الصداع أو آالم البطن أو آالم الظهر .وتظهر هذه األعراض بشكل أساسي لدى نسبة
كبيرة من املرضى.

–5

رمبا تشمل العالمات األساسية لالكتئاب اإلحساس بالذنب بدون سبب.

–6

على غرار جميع املرضى املصابني بأمراض خطيرة يحتاج املرضى املصابون باالكتئاب من
األشخاص احمليطني بهم إلى التفهم والدعم.

–7

يتسم االكتئاب باضطراب أيض األعصاب في املخ .كما يحدث خلل في توازن تركيز
ناقالت األعصاب (السيروتونني والنورأدرينالني والدوبامني) .وفي أغلب األحوال يكمن
السبب في فرط النشاط الدائم لغدد هرمونات اإلجهاد .وفي حالة عدم عالج فرط
النشاط هذا فإنه قد يؤدي إلى اإلصابة مبضاعفات محتملة مثل ارتفاع ضغط الدم
واحتشاء عضلة القلب والسكتة والسكري وهشاشة العظام .وبالتالي من األهمية
مبكان اخلضوع للعالج بدقة وبصورة دائمة.

–8

أمراض االكتئاب قابلة للشفاء .ومن أجل العالج يتم توفير أشكال
مختلفة مثبتة من العالج النفسي واألدوية احلديثة التي تعمل على
حتسني احلالة املزاجية (مضادات االكتئاب) ووسائل التغلب على اإلجهاد
وأساليب االستجمام باإلضافة إلى طرق طبية تكميلية (على سبيل
املثال العالج بالنباتات).

–9

وتتميز األدوية احلديثة املضادة لالكتئاب بأنها ال تتسبب تقريبا ً في حدوث
أية آثار جانبية ،ففي كثير من األحيان تظهر هذه اآلثار اجلانبية عند بدء
العالج فقط .إال أنها ال تتسبب في تعلق املريض بها .كما أنها ال تعمل
على تغيير الشخصية .باإلضافة إلى ذلك فهي ليست أدوية منشطة أو
مهدئة.

 – 10األدوية املضادة لالكتئاب ال يظهر أثرها على الفور .وغالبا ً ما متر فترات
تتراوح من أيام إلى أسابيع حتى يبدأ التحسن.
 – 11إذا اقتضى األمر تناول األدوية فمن األهمية مبكان تناول هذه األدوية
بانتظام وبدقة شديدة وفقا ً لوصفة الطبيب .ويتعني إخطار الطبيب
املعالج دائما ً بصراحة شديدة بأية آثار جانبية أو أية دوا ٍع للقلق أو أية
مخاوف أو شكوك محتملة.

– 12

من املمكن معاجلة أمراض االكتئاب التنكسية دائما ً بطرق وقائية.

 – 13تتمثل اخلطورة الكبيرة في االنتحار ،إال أنه ميكن حتديد خطر االنتحار في
الوقت املناسب .إنها حالة طارئة .ويتعني عالج األشخاص املعرضني خلطر
اإلقدام على االنتحار من الناحية الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

ما املقصود باالكتئاب؟
لدى نسبة تتراوح من  50إلى  75%من احلاالت اإلصابة مبرحلة ثانية من املرض .ومع تزايد عدد
املراحل تزداد خطورة ظهور مرحلة أخرى من املرض .ومن ثم يتضح مدى أهمية العالج الدقيق
لكل مرحلة مرضية على حدة.

أعراض االكتئاب

االكتئاب :مرض شائع وخطير
نظرا ً لشيوع أمراض االكتئاب تعد معرفة إمكانات العالج واملساعدة ذات أهمية كبرى ليس
.فقط بالنسبة لألطباء بكل تخصص وإمنا أيضا ً للشريحة العامة من السكان
فحوالي  15%من السكان يصابون باملرض ،وتبلغ نسبة إصابة اإلناث ضعف معدل إصابة
الذكور (الذكور ،10% :اإلناث .)20% :ويعني ذلك أنه من املؤكد أن كل شخص سيجد في
محيط أقاربه أو معارفه أو أصدقائه شخصا ً مصابا ً باالكتئاب .ولألسف الشديد ال تزال اإلصابة
بهذا املرض تظل في طي الكتمان في كثير من األحيان أو كثيرا ً ما ال يتم حتديد املرض .ويكمن
أحد أسباب عدم االكتراث باالكتئاب كما ينبغي في أنه في اللغة العامية الدارجة كثيرا ً ما
يتم استخدام «أمراض االكتئاب» عند إصابة الشخص مبجرد تعكر في حالته املزاجية.
وقد يظهر هذا املرض في أية شريحة عمرية – منذ الطفولة وحتى الشيخوخة .وقد يتطور
املرض ملرحلة مزمنة لدى نسبة تتراوح من  15إلى  20%تقريبا ً من حاالت املرض في حالة عدم
اخلضوع للعالج أو في حالة عدم احلصول على قدر كافٍ من العالج .بينما تعقب اإلصابة باملرض

قد يرتبط االكتئاب بظهور العديد من األعراض اخملتلفة ،وقد يختلف مدى صعوبة عالجه.
فتتسم أمراض االكتئاب العادية بالتنوع الهائل وفقا ً حلالة كل فرد .وطبقا ً ملعايير منظمة
الصحة العاملية ( )ICD-10ميكن متييز مرحلة االكتئاب من خالل اإلصابة بحالة حزن واستياء
مستمرة لفترة زمنية تبلغ أسبوعني على أقل تقدير ،حيث يرتبط بها فقدان في القدرة على
الشعور بالسعادة والنشاط واالهتمام باألشياء باإلضافة إلى فقدان القدرة على التركيز
والقدرة على األداء بشكل عام .فضالً عن ذلك تظهر األعراض العضوية املميزة مثل اضطرابات
النوم وفقدان الشهية وفقدان الوزن واقتصار التفكير على املواقف التي يرى املريض أنها ال
مخرج لها .وقد يؤدي ذلك إلى ظهور أفكار تتعلق باملوت ونوايا االنتحار الفعلية .ويحدث بطء
في التفكير وفي الغالب يتجه التفكير جتاه موضوع واحد يكون في الغالب عن مدى سوء
احلالة واليأس من الوضع احلالي وإلى أي مدى يبدو املستقبل بدون أي أمل.

اضطرابات النوم
قد تؤدي اضطرابات النوم إلى صعوبة بدء اخللود إلى النوم وصعوبة االستمرار في النوم مع االستيقاظ بشكل متكرر أو االستيقاظ مبكرا ً .وهنا
يشعر املريض بأنه لم يحصل على القدر الكافي من النوم ولم يشعر بأي استرخاء وأن نومه كان سطحيا ً متاما ً .وفي حالة عدم االستغراق في
النوم العميق أو النوم الذي تتخلله األحالم أو في حالة عدم سير مراحل النوم بصورة صحيحة كل منها على حدة قد ال يشعر الشخص بأي
استرخاء أو راحة حتى مع النوم لفترة طويلة.
ويحدث هذا الشيء في حالة اإلصابة باالكتئاب .وتستطيع املستشفيات احلديثة اآلن فحص حالة النوم .وتساعد مضادات االكتئاب على
استعادة الشكل الطبيعي والصحي للنوم مر ًة أخرى.

األشكال اخلاصة لالكتئاب
تختلف األشكال اخلاصة لالكتئاب عن بعضها البعض بنا ًء على األعراض الالفتة للنظر بشكل
خاص .وهنا يعد االكتئاب الذي يطلق عليه «االكتئاب اخلفي» (أو االكتئاب املقنع) أحد أهم
األعراض العضوية .وتأتي األعراض العضوية واالضطرابات الالإرادية واألمراض العضوية في
مقدمة هذه األشكال .وفي حالة اإلصابة بأحد األشكال الثانوية األخرى لالكتئاب والذي يطلق
عليه «االكتئاب السوداوي» تظهر أعراض اكتئاب الصباح وفقدان الوزن وفقدان القدرة على
الشعور بالسعادة وفقدان الشهوة اجلنسية وكذلك فقدان االهتمام باألشياء .وقد يظهر
االكتئاب على بعض األشخاص بصورة مختلفة متاما ً .فبدال ً من الشعور باالنهزامية واحلزن فإنهم
يتصرفون بانفعال أو عدوانية أو غضب أو يتناولون كميات متزايدة من املشروبات الكحولية .وفي
بعض الظروف يتم ممارسة الرياضة بصورة مبالغ فيها .ويشعر األشخاص املصابون باالكتئاب
باإلجهاد وإنهاك القوى .ويصاب الذكور بهذا النوع من األعراض بشكل أكبر من اإلناث.

متالزمة االحتراق النفسي
تصف املتالزمة التي يطلق عليها «متالزمة االحتراق النفسي» أحد أشكال االكتئاب املرتبط باإلجهاد والذي ينشأ نتيجة للضغوط املستمرة
(املهنية) .تتسم متالزمة االحتراق النفسي بفقدان الطاقة وانخفاض القدرة على األداء وكذلك فقدان االهتمام باألشياء واملزاج الكلبي وفتور
الهمة عند القيام باألعمال التي بدأ القيام بها بالفعل – واملستمرة لفترة طويلة في الغالب – والشاقة للغاية وإجناز املهام الفائقة .وفي كثير
من األحيان في حالة تراكم اإلجهاد لسنوات طويلة قد يكفي وجود حل بسيط نسبيا ً (على سبيل املثال تغيير الوظيفة) من أجل القضاء على
املرض .وفي الغالب تظهر بعض األمراض العضوية غير الواضحة مثل فرط التعرق والدوخة والصداع ومشاكل اجلهاز الهضمي وآالم العضالت.
وتعد اضطرابات النوم أيضا ً شائعة جدا ً في هذا الصدد .إال أن متالزمة االحتراق الداخلي قد تتطور إلى مرحلة خطيرة من االكتئاب.
االكتئاب في األعمار املتقدمة
في حالة اإلصابة باملرض في عمر أكبر من  65عاما ً فنطلق عليه «اكتئاب الشيخوخة» .وبشكل إجمالي فإن أمراض االكتئاب ال تظهر في األعمار
املتقدمة بشكل شائع .إال أنه يتم اإلغفال عن اإلصابة باالكتئاب في كثير من األحيان بالنسبة للمرضى الكبار في السن وبالتالي ال يتم عالجه
لعدة سنوات .ويصمت بعض املرضى الكبار في السن تقريبا ً عن التحدث بشأن أعراض االكتئاب ويشكون بشكل متزايد من أمراض عضوية أخرى.
وبالتالي تأتي بعض األعراض العضوية اخملتلفة في املقام األول لدى األشخاص الكبار في السن بشكل أكبر من املرضى األصغر سنا ً .وغالبا ً ما تعتبر
بعض اآلالم غير الواضحة السبب على سبيل املثال لدى األشخاص الكبار في السن مبثابة تعبير عن اكتئاب كامن .باإلضافة إلى ذلك قد ينشأ
اكتئاب الشيخوخة أو يتطور بسبب نقص التغذية أو التغذية اخلاطئة أو في حالة تناول قدر غير كافٍ من السوائل.
اكتئاب الوالدة
تظهر مراحل االكتئاب بعد الوالدة لدى نسبة تتراوح من  10إلى  15%تقريبا ً من السيدات وتبدأ في الغالب في األسبوع األول أو الثاني .وفي كثير
من األحيان يستمر االكتئاب لفترة تزيد عن األسابيع وتصل إلى أشهر .وال ميكن متييز صورة املرض عن أية مرحلة من مراحل االكتئاب النموذجية في
أية مرحلة أخرى من احلياة .إال أنه يجب التمييز بني «اكتئاب ما بعد الوالدة» والشكل األكثر شيوعا ً واملتمثل في «احلزن وتعكر املزاج» .ويبدأ هذا
النوع من االكتئاب في األسبوع األول بعد الوالدة ولكنه ال يظهر عاد ًة قبل اليوم الثالث ويستمر لعدة ساعات قليلة فقط أو لعدة أيام .وتظهر هذه
املراحل من االكتئاب لدى حوالي  50%من السيدات الوالدات ،كما أنه يتسم بأنه ليس ذا خطورة مرضية.
االكتئاب املوسمي
قد تتسبب أيام الشتاء املظلمة وامللبدة بالضباب والغيوم في سوء احلالة املزاجية .وقد تؤدي في حالة اإلصابة مبا يسمى «االكتئاب املوسمي» أو
«اكتئاب الشتاء» في بعض احلاالت الفردية إلى اإلصابة بأمراض خطيرة قد تهدد احلياة .ويكمن السبب في ذلك في االنخفاض املوسمي لتعرض
العني للضوء .وبالنسبة لألشخاص احلساسة لذلك يؤدي ذلك إلى اضطراب في أيض املخ ،مما يؤدي إلى حدوث االكتئاب.

أعراض عضوية محتملة لالكتئاب .قد تكون مثل هذه األمراض العضوية شديدة األهمية لدرجة أن األمراض النفسية
التي تنجم عنها ال ميكن حتديدها إال بصعوبة .وهنا نقصد االكتئاب املقنع (= اخلفي).

االنتحار خطر يهدد احلياة
من األهمية مبكان أن نعرف بالنسبة لكل مريض باالكتئاب مدى خطورة تفكيره في االنتحار .وتعد أفضل طريقة لتحديد ذلك هي التحدث مع
املريض مباشرة عن معدل ومدى تفكيره في االنتحار .في كثير من األحيان كان البعض يرى وجوب عدم التحدث مع املريض باالكتئاب بأي حال
من األحوال ألن مجرد التحدث معه في ذلك قد يحفز لديه هذه الفكرة .ولكنه رأي خاطئ .فكل مريض باالكتئاب يفكر في إمكانية االنتحار
على األقل في حالة يأسه ويرى عاد ًة أن التحدث في هذا األمر مبثابة أحد أشكال االرتياح .امليل إلى االنتحار هو أحد األمور الطارئة .فاألشخاص
املعرضون خلطر االنتحار يتعني عالجهم من الناحية الطبية في أسرع وقت ممكن.

االكتئاب :مرض يهدد احلياة
يعتبر االكتئاب مرضا ً خطيرا ً قد يهدد احلياة في بعض احلاالت .وفي حالة عدم عالجه قد يؤدي
إلى الوفاة .وبالنسبة لألشخاص الذين تصل أعمارهم إلى  40عاما ً حتتل الوفاة بسبب االنتحار
املرتبط باالكتئاب املركز الثاني بالنسبة ألسباب الوفاة الشائعة بعد الوفاة نتيجة للحوادث،
فتقريبا ً جميع املرضى املصابني بأمراض اكتئاب شديدة لديهم أفكار انتحارية على األقل .وفي
حالة حتديد حالة االكتئاب وعالجها تختفي أيضا ً الرغبة في املوت التي كثيرا ً ما تسيطر
على املريض.

«

من يلقى حتفه اليوم نتيجة إلصابته بالسوداوية كان يتمنى أن ينعم
باحلياة .ليته انتظر ألسبوع واحد فقط.
فولتير ،كاتب وفيلسوف1778 – 1694 ،

»

كيف ينشأ االكتئاب؟
االكتئاب يصيب اجلسم بالكامل

كيف ميكن القضاء على «اكتئاب اإلجهاد»؟

يعتبر االكتئاب أحد العوامل اخلطيرة التي تؤدي لظهور األمراض الوعائية على سبيل املثال
أمراض القلب والسكتة .ومن ثم رمبا كان له نفس القدر من خطورة العوامل اخلطيرة التقليدية
كالتدخني وزيادة الوزن ونقص احلركة الذين يولى لهم قدر أكبر من االهتمام في الوقت احلالي
سواء على املستوى العام أو في إطار استراتيجيات الوقاية الصحية السياسية .وفي الوقت
نفسه يرتبط أي مرض اكتئابي بظهور هشاشة العظام والسكري الذي يصيب البالغني.
وبالتالي ينظر إلى االكتئاب اليوم على اعتبار أنه مرض «جهازي» نظرا ً ألنه قد يؤثر أيضا ً على
العديد من األعضاء األخرى باإلضافة إلى املخ .ويؤكد كل ذلك على األهمية القصوى للعالج
املبكر والدقيق واملستمر.

نادرا ً ما يكون االكتئاب ناجما ً عن سبب واحد ،ففي الغالب يؤدي جتمع العديد من العوامل اخملتلفة – بنا ًء على وجود استعداد فطري  -إلى حدوث
املرض .وقد تكون بعض املؤثرات احلادة مثل فقدان أو وفاة أحد املقربني أو مواقف فرط اإلجهاد املزمنة مبثابة سبب من أسباب أي مرض اكتئابي.
فضالً عن ذلك تظهر بعض العوامل االجتماعية التي تتطلب التكيف على بعض الظروف اجلديدة (مثل الزواج والبطالة والتقاعد) بشكل متزايد
قبل بدء االكتئاب .إال أن مثل هذه العوامل املسببة ال تظهر لدى جميع املرضى .ولكن يظهر العديد من أشكال االكتئاب على املريض فجأة وبدون
أية أسباب ملموسة .وبالتالي يتعني توخي احلرص متاما ً لعدم فهم األمراض االكتئابية كرد فعل طبيعي لظروف حياتية قاسية فحسب .فصحيح
أن ضربات القدر املوجعة تتسبب في احلزن وتعكر احلالة املزاجية واضطرابات احلالة الصحية إال إنها ليس بالضرورة تتسبب في االكتئاب .ومن ثم
يجب عند ظهور أي مرض اكتئابي أن تتم معاجلته .وكثيرا ً ما يتم اإلصابة باإلجهاد لفترات طويلة والذي كثيرا ً ما يظل موجودا ً لفترة طويلة دون
أن يؤدي إلى اإلصابة مبرض .وفي أغلب األحوال يكفي وقوع حدث بسيط نسبيا ً ليكون كالقشة التي قصمت ظهر البعير ومن ثم يحدث املرض.
عند اإلصابة باالكتئاب يحدث اضطراب أليض املخ :حيث يحدث اختالل في توازن الناقالت العصبية السيروتونني والنورأدرينالني والدوبامني .ويكمن
السبب في اضطراب نظام التحكم في هرمونات اإلجهاد :ففرط اإلجهاد الدائم لغدد هرمونات اإلجهاد يؤدي إلى اضطراب أيض اخلاليا العصبية
إلى حد كبير لدرجة أنه يضر بتكوين وهدم الناقالت .فهي إما توجد بتركيزات ضئيلة للغاية أو أن عملية النقل لم تعد تتم بشكل صحيح .وفي
حالة حدوث أي خلل في عملية النقل بني اخلاليا العصبية فيؤثر ذلك سلبيا ً شيئا ً فشيئا ً على املشاعر واألفكار .وهو ما يؤدي إلى نقص النشاط
وفقدان الشهية واألرق وصعوبة التركيز واألعراض األخرى لالكتئاب .وهنا تبدأ األدوية املضادة لالكتئاب في إحداث مفعولها وتتسبب في إعادة
أيض املخ إلى توازنه الطبيعي ،حيث أنها تؤدي إلى جعل عملية تنظيم هرمونات اإلجهاد تتم بشكل طبيعي .وهذا هو ما يفعله أيضا ً العالج
النفسي .حيث يتضح السبب وراء حتقيق أفضل النتائج عند اجلمع بني العالج النفسي والعالج باألدوية في حالة اإلصابة بأمراض االكتئاب
املتوسطة الشدة والشديدة.

أعراض االكتئاب

كيف تتم معاجلة االكتئاب؟
مع العالج بشكل صحيح بات من املمكن اليوم متاثل الشفاء من االكتئاب

املراحل الثالثة للعالج الفعال لالكتئاب
العالج اجلذري:
يخفف اآلالم ويقضي عليها متاما ً.
املدة 8 – 4 :أسابيع
عالج الصيانة:
مينع حدوث أية نكسات عن طريق العمل على استقرار مرحلة املرض التي تخلو من
ظهور أية أعراض .عند استمرار مرحلة اخللو من األعراض مع اخلضوع لهذا العالج ملدة
ستة أشهر ميكن حدوث شفاء تام من املرض .املدة :ستة أشهر على األقل.
الوقاية من النكسات:
مينع إعادة اإلصابة باملرض بعد الشفاء التام ويقي من حدوث مرحلة جديدة من املرض.
املدة :من عام واحد إلى عدة أعوام.

فكرة العالج
يتطلب العالج الفعال ملرضى االكتئاب فكرة موحدة ،حيث يتم اختيار طرق مختلفة من العالج النفسي ،مثل عالج السلوك اإلدراكي والعالجات
.النفسية املعقدة والعالج بالتخاطب وفقا ً الحتياجات كل مريض أو ميكن اجلمع بينها
باإلضافة إلى العالج باألدوية يتم استخدام العالجات الفردية أو اجلماعية وذلك وفقا ً لطريقة العالج املناسبة للجسم أو طريقة العالج املبتكرة
وفقا ً لألعراض أو طريقة االستجمام أو التدريب على التغلب على اإلجهاد (على سبيل املثال االرجتاع احليوي وإرخاء العضالت بالتدريج وفقا ً
لياكوبسون أو اليوجا أو تشي جوجن أو تاي تشي) من خالل اجلمع بينها بطرق مختلفة وفقا ً الحتياجات كل فرد.

العالج النفسي
عالج االكتئاب البد أن ينطوي دائما ً على عالج نفسي ،وهو ما يؤدي بطبيعة احلال إلي التعامل مع الضغط النفسي بشكل متغير وإلي تصحيح
التقييم الفردي السلبي وإلي معاجلة األحداث احلياتية الشخصية املليئة بالضغوط النفسية .وحاليا ً يتم بحث العالج السلوكي ( )VTوالعالج
النفسي بني األشخاص ( )IPTعلى الوجه األكمل وإثبات مدى فاعليتهما بنا ًء على تطبيق بعض طرق العالج النفسي .فضالً عن ذلك فإنهما
يحدان علي املدى الطويل من خطر حدوث انتكاسة ويتم تطبيقهما بنجاح كبير سواء بالنسبة للعالج بالعيادات اخلارجية أو في املستشفيات.
وتقوم تلك الطرق احلديثة للعالج النفسي بصفة خاصة على إيجاد احللول وتهيئة املوارد ،وليس فقط على البحث الفردي عن الصدامات القدمية
واألسباب وأيضا ً االنشغال بأوجه القصور.
فمشاعرنا وأفكارنا وأفعالنا تؤثر دائما ً على بعضها البعض ،كما تؤثر على وظائف أجسامنا أيضا ً .وبهذه الطريقة قد تزداد الكآبة التي نشعر
بها مثالً عن طريق األفكار السلبية .كما أن االنسحاب االجتماعي  -والذي يعد في كثير من األحيان مبثابة نتيجة طبيعية للحالة الصحية
السيئة  -قد يزيد كذلك من األفكار واملشاعر البغيضة .وهذا يتسبب في حدوث الضغط النفسي من جديد والذي يعمل على تعزيز احللقة
املفرغة التي ينحصر بداخلها األشخاص املكتئبون .والعالج النفسي يقدم نقطة بداية لكسر تلك احللقة املفرغة من االكتئاب .وفي كثير من
األحيان يكون من األهمية مبكان البدء بالدعم العالجي مع القيام مرة أخرى باألنشطة التي قد تعمل علي حتسني احلالة املزاجية .وال ميكن للمرء
حتقيق ذلك منفردا ً وهو فى مرحلة االكتئاب .ومن املهم أيضا ً أن ندرك إلى أي مدى قد تتسبب بعض املواقف احملددة في ظهور مشاعر وأفكار
سلبية محددة تلقائيا ً تقريبا ً عند اإلصابة باالكتئاب .وعندئذ يحدث هذا التفكير االكتئابي النمطي من جانب واحد ويتحول إلى تفكير سلبي.
يدفع االكتئاب إلى النظر إلى كل شئ من خالل نظارة سوداء .ويتمثل دور العالج النفسي في نزع تلك النظارة مرة أخرى رويدا ً رويدا.

العالج النفسي بني األشخاص ()IPT
العالج النفسي بني األشخاص معد خصيصا ً لعالج االكتئاب ،حيث يفترض أن العالقات بني البشر (بني األشخاص) قد تساهم بشكل أساسي
في نشأة االكتئاب .وعليه فمن املفترض أن جتارب املريض السابقة سواء النفسية أو املتعلقة بعالقته مع األشخاص تظهر أيضا ً في السلوك
احلالي .ومن ثم تظهر أعراض االكتئاب نتيجة بعض األشياء كاألحداث احلياتية املضجرة ( مثل موت أحد األشخاص املقربني أو االنفصال عن
شريك احلياة) وكظروف احلياة الصعبة ( مثل نبذ بعض األشخاص في مكان العمل وفقدان الوظيفة والتقاعد أو الشجار الدائم مع أحد األقرباء).
وبالنسبة لبعض املرضي اآلخرين قد يكون من املهم معاجلة جتارب اخلسارة (مرحلة احلزن) أو التغلب على مشاكل التنقل بني بعض األدوار
االجتماعية ( مثل عندما يغادر األبناء املنزل أو عند التقاعد) .وتتمثل أهداف العالج بني األشخاص في تخفيف األعراض االكتئابية وكذا حتسني
العالقات بني األشخاص سواء علي املستوى الشخصي أو املستوى املهني أو كليهما.

العالج السلوكي
يتعلم كل إنسان خالل حياته أمناطا ً سلوكية ومواقف وردود أفعال عاطفية عن طريق جتاربه
الشخصية ومحاكاته .وفيما يتعلق بنشأة االكتئاب يوجد العديد من طرق التفكير وأمناط
السلوك التي تؤدي عند اقترانها مبواقف احلياة الصعبة والضغط النفسي املزمن إلي اإلصابة
باملرض .وخالل العالج يجب معاجلة وبحث طرق السلوك املعضلة وأسلوب التفكير واملواقف
بصورة واقعية .يرتبط «العالج السلوكي» بأسلوب التفكير السلبي وكذا املستوى السلوكي،
فالتغيير في السلوك  -على سبيل املثال من خالل إعادة هيكلة األعمال احملبوبة والقيام
باألنشطة االجتماعية  -يؤدي شيئا ً فشيئا ً إلى تكوين أحاسيس إيجابية وخبرات جديدة .وهذا
بدوره يؤدي إلى مضمون فكري مختلف والعكس صحيح .ويتمثل هدف العالج السلوكي في
ومرض
ٍ
عدة أشياء من بينها اكتساب قدرات على تكوين عالقات اجتماعية بشكل ناجح
والتعامل مع املشاعر اخلاصة للشخص .وهناك هدف أخر ميكن التعبير عنه بأنه تعزيز معاجلة
التجارب املاضية املضجرة واألزمات احلالية واملواقف احلياتية الصعبة.

جوانب أخرى للعالج النفسي
«فن التعامل مع الضغط واإلجهاد» هو عامل أساسي آخر ومهم في مجال العالج النفسي .وفي بعض الحاالت الفردية قد يكون أيضا ً العالج
بالتحليل النفسي أو العالج النفسي العميق فعاال ً إلى حد كبير .ومما هو جدير بالذكر أن لتنشئة الطفل شأن عظيم :العالج بالتحليل
النفسي يفترض أن للسنوات األولى في العمر آثار في نفس اإلنسان .ومن خالل العالج يتم تحديد الصراعات الكامنة والمكبوتة عند المرضى
ومن ثم يتم القضاء عليها.
وفي «العالج النظامي (العائلي)» يكون التركيز علي المجموعة (=النظام) التي يعيش فيها الشخص .هذا النظام قد يتمثل في الزوجين أو
العائلة أو األصدقاء المقربين أو زمالء العمل .وننصرف من هذا إلى أن الشخص المريض يكون فقط «حامالً لألعراض» وأنه يتعين بحث
ومعالجة أسباب مشاكله في نطاق النظام كله .وكما هو الحال بالنسبة للعالج النفسي بين األشخاص يتم التركيز أيضا ً على الجوانب
االجتماعية والجوانب المتعلقة بالتعامل بين األشخاص
.

العالج باألدوية
عاد ًة ميكن حتقيق نتائج عالجية جيدة جدا ً بالعالج النفسي فقط في احلاالت املرضية
البسيطة ،ولكن يستتبع ذلك عالجا ً مبضادات االكتئاب في احلاالت املتوسطة واملتقدمة من
االكتئاب .وتعتمد جميع األدوية على مبدأ أثر تعزيز الناقالت العصبية (السيروتونني
والنورأدرينالني والدوبامني) الذي اكتشفه روالند كون في سويسرا قبل ما يربو على  50عاما ً.
ولفترة طويلة ظن البعض أن تأثير مضادات االكتئاب يقوم فقط على رفع التركيز لهذه
الناقالت العصبية .ولكن اليوم نعلم متاما ً أنه ضبط نشاط هرمون اإلجهاد .كما تتميز أيضا ً
عشبة القديس يوحنا الفعالة (هايبريكوم بيرفوراتوم) بتأثيرها على عدة أشياء من بينها
التأثير على السيروتونني والنورأدرينالني في حاالت االكتئاب التي تتراوح من احلاالت البسيطة
إلى احلاالت املتوسطة الشدة .ولتجنب إضاعة الوقت بقدر اإلمكان في تغيير األدوية بسرعة
وبصورة غير ضرورية يجب االنتباه إلى أن تأثير مضاد االكتئاب عادة ما يبدأ بعد أسبوعني إلى
أربعة أسابيع .ولذلك فال يجب تغيير الدواء املوصوف إال بعد أخذ جرعات كافية وبعد مرور
أربعة أسابيع.
وثمة بعض األعراض اجلانبية احملتملة (مثل في حاالت نادرة يكون زيادة الوزن واضطرابات
الوظائف اجلنسية والعصبية) والتاريخ العالجي واألعراض الفردية لنوبة املرض احلالية تكون
ذات أهمية عند اختيار الدواء املضاد لالكتئاب .وفي حال حدوث بعض األعراض مثل اضطرابات
النوم أو القلق أو االضطرابات العصبية أو اخلوف أو االنتحار يكون االختيار األول لألدوية املسكنة
(أي املهدئة) املضادة لالكتئاب مع إعطاء املريض مؤقتا ً ب ِنزوديازيبني .وفي حاالت األرق تفيد
مضادات االكتئاب  -بخالف احلبوب املنوّمة املعتادة  -في إعادة ضبط بنية النوم التي تعرضت
لالختالل بسبب االكتئاب وبذلك حتصل على نوم هادئ.

تتسم األدوية املضادة لالكتئاب بأنها ال تزيد من خطر االنتحار .إال أن العالج باألدوية قد يجعل
األفكار االنتحارية وبعض التصرفات في املرحلة املبكرة من العالج أكثر سوءا ً ،ذلك أنها قد
تؤدي إلى حدوث االضطرابات العصبية والنشاط الزائد قبل بدء مفعول مضاد االكتئاب عن
طريق حتفيز أيض األعصاب .وهذا يلقى الضوء على ضرورة العالج الدقيق ومتابعة املريض
والتأكد متاما ً من ضرورة وصف أية مركبات البنزوديازيبني بصفة مؤقتة في حالة اإلصابة
باالكتئاب .وفي كثير من األحيان ميكن احلد من تلك اآلثار اجلانبية أو القضاء عليها باستخدام
املستحضرات النباتية (العالج باألعشاب) .ومما له تأثير في هذا اجملال على سبيل املثال عشب
زهرة اآلالم وجذور الناردين الهر وجذور نبات األرام وأوراق نبات املليسة.

أسطورة مضادات االكتئاب
أصبحت كافة مضادات االكتئاب املستخدمة لعالج االكتئاب اليوم لها آثار جانبية ضئيلة .وفى حال ظهور أية آثار جانبية ففي كثير من
األحيان يكون ذلك في بداية العالج وتظل موجودة لفترة مؤقتة .مضادات االكتئاب ليس لها عالقة بالشخصية وال تغيّرها .كما أنها ال تعتبر
أدوية منشطة أو مهدئة .وال يتمثل هدف العالج إطالقا ً في التعتيم على املشاكل .علي العكس :كثيرا ً ما ميثل العالج باألدوية أساس العالج
النفسي من خالل حدوث التحسن .وفي حالة استخدام مضادات االكتئاب بصورة صحيحة فإنها متثل وسيلة مدعمة ومساندة تساعد على
إعادة ضبط األيض للخاليا العصبية وإعادة تنشيط قوى الشفاء الذاتي مرة أخري .فتلك األدوية تساعد على حتقيق املساعدة الذاتية.

عالجات تكميلية مثبتة بدون أدوية
بالسهد» (العالج باحلرمان من النوم) أو العالج بالضوء توجد إمكانات عالج أخرى مثبتة ميكن استخدامها كعالج تكميلي
ُ
باإلضافة إلى «العالج
أو عند اإلصابة بأشكال بسيطة من املرض كبديل للعالج األدوية .وفي بعض احلاالت املستعصية ميكن للخبراء في مراكز متخصصة استخدام
الوسائل احلديثة بنجاح مثل «حتفيز العصب احلائر» ( )VNSأو «التحفيز املغناطيسي عبر اجلمجمة» ( .)TMSوميكن استكمال العالج عن
طريق طرق عالج تكميلية مفيدة ،علي سبيل املثال أفكار العالج الطبيعي مثل املداواة باألعشاب (طب األعشاب) واملعاجلة املائية (باستخدام
املاء مثل طريقة عالج كنايب) والطب الصيني التقليدي (مثل الوخز باإلبر الصينية وأسلوب تشي جوجن) والتدليك والعالج بالعطور.

طرق االسترخاء
الطرق العالجية للتغلب على اإلجهاد والضغط النفسي
(تكملة للعالج النفسي والعالج باألدوية)
• فن التعامل مع اإلجهاد والتدريب الفعّ ال على التغلب على اإلجهاد
• التدريب الذاتي
• االسترخاء التدريجي للعضالت
• االرتجاع الحيوي ،االرتجاع العصبي
• تاي تشي
• تشي جونج
• عالج قِحْ فِيٌّ عَجُ زِيّ
• التدليك
• تدليك مناطق المُ ْنعَكَ سات في القدم
•المعالجة المائية (مثل طريقة عالج كنايب)
• العالج بالعطور
• الوخز باإلبر الصينية

بالسهد
ُ
العالج
يساعد احلرمان من النوم على حتسني احلالة املزاجية .قد يبدو هذا في البداية غريبا ً بعض الشيء نظرا ً ألن الكثير من املرضى املصابني باالكتئاب
يعانون من اضطرابات فى النوم بالفعل .ومن في العادة يعاني من األرق بقدر معني يستطيع أن يتحمل عالج االكتئاب :يذهب الشخص إلى
بالسهد وفي اليوم الذي يليه أال ينام على اإلطالق
ُ
الفراش للنوم ويتم إيقاظه مرة أخرى في الصباح بعد حوالي ساعة .ومن املهم خالل العالج
ولو لفترة قصيرة من الوقت .فقد يؤدي ذلك إلى القضاء على تأثير حتسني احلالة املزاجية بالكامل .وغالبا ً ما يتم تطبيق هذا العالج على مجموعة
تخضع إلشراف طبي ،حيث أن تنفيذها بصورة فردية أمر في غاية الصعوبة.
العالج بالضوء
هذا العالج غير املسبب ألية آثار جانبية تقريبا ً لم يتم إثبات شدة فعاليته فقط لالكتئاب الشتوي بل ولكل أشكال االكتئاب .وهنا يقضى املريض
كل يوم صباحا ً من  30إلي  60دقيقة أمام أي مصدر ضوء مضيء ( 2500إلى 1000لكس) .وفي تلك األثناء ميكن للمريض أيضا ً أن يقوم
بالقراءة .وكلما مت العالج بضوء الصباح مبكرا ً كان ذلك أفضل عاد ًة في جناح العالج .وفي حاالت االكتئاب النمطي املتكرر في اخلريف والشتاء
ميكن استخدام هذا العالج أيضا ً كعالج وقائي.

اثنتا عشرة قاعدة موجزة
لعالج االكتئاب
–6

ال تتوقف عن تناول األدوية حتى إذا شعرت بتحسن .يجب التخطيط لذلك بعناية.

–7

قم بوضع خطة دقيقة بقدر اإلمكان في مساء كل يوم (علي سبيل املثال من خالل وضع
جدول زمني) .قم أيضا ً بتسجيل كل األنشطة املمتعة.

–8

قم بوضع أهداف بسيطة وواضحة .ميكن أن يساعدك فى ذلك الطبيب أو املعالج.

–9

قم بعمل مفكرة يومية حلالتك املزاجية .وسيقوم الطبيب أو املعالج بتوضيح كيف
تقوم بعمل ذلك ومناقشتك في النقاط التي قمت بتسجيلها بانتظام.

 – 10بعد االستيقاظ يجب النهوض فورا ً ومغادرة الفراش .في حاالت االكتئاب يسمي البقاء
مستيقظا ً في الفراش «حالة التأمل» .وكثيرا ما يكون اإلحساس بذلك صعبا ً جدا ً .في
هذه احلالة قم إعداد استراتيجيات محددة مع طبيبك املعالج.

–1

كن صبورا ً مع نفسك! غالبا ً ما يتطور االكتئاب ببطء وينحسر تدريجيا ً مع اخلضوع
للعالج .العالج يحتاج إلي الوقت – إنه أمر يستحق املثابرة.

–2

في حال احلاجة إلى العالج باألدوية فال يجب تناول األدوية إال بأمر الطبيب .حتل بالصبر
فقد يتأخر بدء مفعول الدواء.

–3

مضادات االكتئاب ليس لها عالقة بالشخصية وال تغيّرها.

–4

من املهم أن تخطر الطبيب بكافة التغيرات التي تطرأ على حالتك الصحية وأن
تتحدث معه بصراحة وبثقة عن قلقك ومخاوفك وشكوكك التي رمبا تساورك أثناء
اخلضوع للعالج.

–5

في حالة ظهور أية أعراض جانبية غير مرغوبة يرجى استشارة الطبيب على الفور .وفي
الغالب تكون هذه األعراض غير ضارة وحتدث في البداية فقط.

 – 11كن نشطا ً من الناحية البدنية :احلركة تعمل كمضاد لالكتئاب كما تعزز إعادة بناء
اخلاليا العصبية.
 – 12وفي حال اإلحساس بتحسن :قم باستشارة الطبيب أو املعالج عن كيف ميكنك احلد
من اخملاطر الشخصية حلدوث انتكاسة .قم بإعداد عالمات اإلنذار املبكر وقم بوضع
خطة للطوارئ.

