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 االنتحار و قد یصل بھم الى  االكتئـاب ال یستثني األطفال
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

معتقدین أن الطفل ال یعي وال   , حتي سنوات قلیلة مضت كان یعتقد الجمیع أن مرحلة الطفولة ھي أفضل مراحل عمر اإلنسان
وال یعرف سوي عالمھ الخاص جدا بھ وتقل لدیھ ـ من وجھة نظر اآلباء واألمھات ـ   , حولھ من مشكالت یومیةیستشعر ما یدور 

فالدراسات العلمیة العالمیة والمحلیة وما نشھده من   , مسببات التعرض لالكتئاب واإلحباط إال أن ھذه النظریة ثبت أنھا خطأ
وما یؤكد ذلك تعدد حاالت انتحار األطفال التي كشف عنھا   , صابة بھذا المرضأحداث یشیر إلي أن الطفل لم یعد بعیدا عن اإل

باإلضافة إلي تزاید نسب إصابة األطفال والمراھقین باالكتئاب حتي تجاوز عددھم ثالثة مالیین طفل   , اإلعالم المصري أخیرا
   . مكتئب

منھم من   %37.5 منھم من الذكور  %36,%71 وصل إلي احدى الدراسات أن معدل انتشار االكتئاب بین الطالب  كذلك تؤكد
  %47 وأوضحت الدراسة أن  , كما تؤكد الدراسة أن ھذه النتائج متفقة مع عدد من الدراسات المحلیة والعالمیة المنشورة  , اإلناث

اب إلي الضغوط الزائدة والقلق كما ترجع الدراسات األسب  , لدیھم أعراض اكتئابیة شدیدة  %39 من الطالب لدیھم اكتئاب بسیط و
   . واالحتیاجات والمسئولیات المتزایدة التي تواجھھا تلك الفئة

أما األسباب كما یشخصھا أطباء الطب النفسي والسلوكي واالجتماعیون تعود إلي اإلحساس بفقدان األمن والشعور بعدم التوازن 
ؤثرات النفسیة واالجتماعیة التي یعیشھا الطفل وتخلق لدیھ الشعور وكنتیجة للم  , نتیجة عدم إشباع الطفل حاجیاتھ األساسیة

حیث یري   .. ھذا ما یؤكده علماء الطب النفسي  , بالیأس الذي قد یتفاقم داخل البعض لیصل بھم إلي حافة إیذاء النفس أو االنتحار
یمكنھ التعبیر عن مشاعره واإلفصاح عنھا  أن الطفل مثلھ مثل الكبیر ولكن الخالف بینھما أن الكبیر الدكتور یاسر متولى 

بالكالم أما الصغیر فتعبیره سلوكي یتجسد في انطواء الطفل الملحوظ والمیل إلي العزلة وتراجع القدرات العقلیة والمھارات 



عن رفض الواقع أو وكلھا تعبیرات   , وبعضھم یتبول علي نفسھ ال إرادیا  , ونقص اإلقبال علي ممارسة األنشطة العادیة  , الحركیة
وآخرین یلجأون لمص أصابعھم أو یمیلون إلي الحزن أحیانا   , ونري كثیرا أطفاال یتحولون إلي العدوانیة  , الغضب أو عدم الرضا

ومن ھنا فإن زواج األقارب یضاعف المشكلة ألن احتماالت   , إن االكتئاب یمكن أن یكون وراثیا  : ویضیف  . والقلق أحیانا أخري
   . ضطرابات تكون مضاعفةاال

عاما لتشمل سن   18 ویفرق الدكتور یاسر متولى في مرحلة الطفولة بین فترتین حیث تبدأ الطفولة بعد الوالدة حتي عمر
عاما یقترب تفكیره من تفكیر   12 وبعد ھذه السن حتي  , سنوات تكون تعبیراتھ سلوكیة  6 ویشیر إلي أن الطفل حتي سن  , المراھقة

والمثال لذلك   , وممكن أن یكون شدیدا في حالة وجود عوامل وراثیة  , وعلي ذلك نتوقع أن یكون اكتئابھ مثل الكبار  , رالكبا
األطفال الفاشلون دراسیا حیث یقل مجھودھم ویضطرب نموھم وتقل شھیتھم وھذه كلھا أعراض الضطراب كیمیاء المخ كما 

كما یصاب   , لي العمل والدراسة في تراجع فینعزل وینطوي ویھمل نفسھ ویقل وزنھتقل الھرمونات بالجسم وتبدأ قدرة الطفل ع
لذلك نجد تزایدا لدیھم معدالت اإلصابة بأمراض الجھاز   , بأمراض جسیمة أخري بشكل سریع ألن مناعتھ تقل بشكل مستمر

واإلسھال ونوبات البرد والتبول  الھضمي والجھاز التنفسي والشكوي المتكررة والمستمرة من المغص والقيء واإلمساك
الالإرادي وكلھا مظاھر وتعبیرات عن اضطراب وجداني واكتئاب وتعبیر عن أن الطفل لیس في حاجة مزاجیة طبیعیة ویحتاج 

قد تصل ھذه   , البشر عرضة لالكتئاب عند التعرض للضغوط المزمنة ألنھا تؤدي إلي تغییرات في كیمیاء المخ   ان  . إلي العالج
   . وانخفاض الناقالت الكیمیائیة المسئولة عن الشعور بالراحة واالسترخاء والسعادة  , لتغییرات إلي فقدان الخالیا العصبیةا

أن الطفل تظھر معاناتھ في المزاج العصبي المتوتر وما یعتریھ من نوبات البكاء الشدیدة أو یتجسد في األعراض الجسمیة مثل   
وقد یختفي االكتئاب خلف بعض السلوكیات مثل الخوف من   , خري مثل آالم البطن والغثیانالصداع المستمر أو أعراض أ

   . ورفض الذھاب بسبب معاناتھ من القلق الشدید النفصالھ عن والدتھ أو نتیجة لتصورات مخیفة خاطئة عن المدرسة  , المدرسة

إلي تدھور األداء الدراسي مما یجعل األمر یختلط عند وبالطبع تؤدي األعراض االكتئابیة مثل قلة التركیز وبطء التفكیر 
حیث یتحسن مستوي الطفل الدراسي عند تحسن أعراض   , التشخیص ما بین صعوبات التعلم أو إصابة الطفل باالكتئاب

ب في أو اضطرا  , وقد تشتد األعراض فیعاني الطفل من ھالوس سمعیة كسماع صوت یأمره أو یعلق علي تصرفاتھ  , االكتئاب
  , التفكیر یؤدي بھ إلي الشعور بالذنب الشدید أو الخوف من مرض عضوي أو الموت وقد تقل ھذه األعراض قبل مرحلة البلوغ

أو الحساسیة   , باإلضافة إلي إھمالھ مظھره العام  , بینما تكثر في مرحلة المراھقة ویصاحب االكتئاب سلوكیات عدوانیة أو إدمانیة
   . لجنس اآلخرالشدیدة للرفض من ا

كذلك فإن النمو النفسي السوي یتطلب إشباع الحاجات النفسیة واألساسیة للطفل مثل الحاجة للحب واالھتمام والتقدیر والشعور 
أن العلم الحدیث وصل بالتشخیص عن طریق الفحوصات .   والتشجیع واالعتماد علي النفس في إنجاز بعض األمور  , باألمان

  , راثیة للجنین داخل الرحم ألن أخطر شيء في المرض النفسي أنھ كلما تأخر االكتشاف تفاقمت المشكلةللكشف عن أي عیوب و
   . كذلك یمكن عن طریق أخصائي األطفال المدرب أن یفرق مابین المرض النفسي والجسمي ویوجھ الوالدین للعالج السلیم

عاما وھنا یحتاج الطفل لغمره   17 ذ لحظة المیالد حتي عمركما انھ یجب وضع تعریف الطفولة طبقا للیونسیف وھو یبدأ من
ولذلك علي األسرة أن تكون عالقتھا بالطفل حمیمة وھذا لألسف تفتقر إلیھ غالبیة   , بالحنان وتلبیة احتیاجاتھ وھو برحم األم

ا نجد االكتئاب منتشرا بین أطفال الروضة لھذ  , األسر المصریة فاألسرة لدینا إما أمیة ثقافیا وإما متعلمة ولكنھا ال تمتلك الوقت
وتلبیة حاجات   , إلي جانب ذلك ھناك برامج اإلرشاد الوالدي الذي یقدم لألھل التوجیھ وكیفیة عمل األنشطة والحوادیت البسیطة

فإذا لم نع كیف نتعامل   ) وھي في األصل مرحلة أزمة  ( ومرحلة المراھقة  , وأبسط ھذه الحاجات التغذیة السلیمة  .. الطفل األساسیة
فیھا مع المراھق سنفقده ھویتھ ویجب أن یعرف األھل كیف یجنبون طفلھم عدم التوازن في ھذه المرحلة فال ندخلھ في تناقض 
فإذا تصرف مثل األطفال تقول أنت كبرت وإذا تصرف العكس تقول لھ أنت طفل وھنا یقع في أزمة الھویة ویفقد ثقتھ في نفسھ 

  .رض النفسيویصاب بالم

  یاسر متولى .د
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 األطفال اكتئاب األم و اكئتاب
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

باالكئتاب  یقول باحثون أمریكیون إنھم أظھروا ألول مرة أن معالجة اكئتاب األم یمكن أن یساعد في الحیلولة دون إصابة طفلھا
ر النفسي َ ص َ ویرى الباحثون في جامعة تكساس أن النتائج مثیرة وتحمل معھا الكثیر من    .أو اضطرابات ما یعرف بالح

  .المضامین على صعید الصحة العامة

إن االكتشاف مثیر وھام “ ”إي جون راش”. ویقول المشارك في نشر الدراسة البرفیسور في الطب النفسي في جامعة تكساس د
میرنا ”و تقول    .وعادة ما ینتقل االكتئاب بالوراثة ولھ عنصر وراثي قوي، لكن العوامل البیئیة قد تساھم في تحفیزه   “.للغایة

في نیویورك إن نتائج الدراسة تشیر إلى أن “ معھد طب النفس“معدة الدراسة الرئیسیة الباحثة في جامعة كولومبیا و“ وایزمان
  .اب عن األطفال قد یكون أحیانا االكتئاب الذي تشعر بھ أمھاتھمذلك المحفز إلثارة االكتئ

  .ویقول الباحثون إن المعالجة الفعالة لألمھات قد تجنب أطفالھن الحاجة لوصفات طبیة تشمل مضادات حاالت االكتئاب
  “.أیضا أطفالھم أنھ یجب عالج اآلباء واألمھات بشكل قوي، ذلك أن التأثیر ال ینحصر بھم بل یشمل“ وتضیف وایزمان

وأظھرت الدراسة أن األطفال الذین اختفت أعراض االكئتاب لدى أمھاتھم بعد عالج لمدة ثالثة أشھر كانوا أقل عرضة بكثیر 
  .لالكتئاب والحصار النفسي ومشاكل السلوك من األطفال الذین لم تتحسن أمھاتھم

كلیة راش ”والبروفیسور في الطب النفسي في “ نفس األمریكییناتحاد أطباء ال”نائبة مدیر “ ندى ستوتالند”وعلقت الدكتورة 
  “.إن النتائج معقولة جدا ومقنعة للغایة ومفیدة إلى حد كبیر”: في شیكاغو بالقول“ للطب

أنھ بینما تجنح األمھات إلى وضع احتیاجاتھن في المقام األخیر فإن البحث الجدید حجة جیدة على وجوب “ ستوتالند”وتضیف 
  “.ین بأنفسھن قبل كل شيء آخرأن یعتن

إنھا إن لم ”وقالت , األمر بوضع األم لقناع التنفس على وجھھا أوال على متن الطائرة في الحاالت الطارئة“ ستوتالند”وشبھت 
  “.تستطع التنفس فإنھا لن تستطیع مساعدة أحد

امرأة كن یعانین من  114وقد شملت الدراسة  .یوم األربعاء“ مجلة اتحاد األطباء األمریكیین”ومن المقرر نشر الدراسة في 
ثمانیة وستون , طفال مشاركا بین سني الحادیة عشرة والثانیة عشرة 114ومن أصل    .االكئتاب وامتدت الدراسة ثالثة أشھر

تون امرأة ومن بین ھؤالء النسوة تعافت ثمانیة وس  .منھم لم یكونوا یعانون من أیة أعراض نفسیة عندما بدأت أمھاتھم العالج
  .تماما من االكئتاب خالل فترة البحث الذي استخدمت فیھ بعض العقاقیر من مضادات االكئتاب

من الذین تعافت أمھاتھم خالل ثالثة % 30وبلغ معدل التعافي من االكئتاب لدى األطفال الذین كانوا یعانون من مشاكل نفسیة 
وبین األطفال الذین لم یكونوا یعانون   .لذین بقیت أمھاتھم یعانین من الكآبةفقط عند األطفال ا% 12أشھر بینما بلغت ھذه النسبة 

من ھؤالء األطفال % 17بینما أصیب , بقي جمیع األطفال الذین تعافت أمھاتھم في حالة جیدة, من مشاكل نفسیة في بدء البحث
  .ممن بقیت أمھاتھم في حالة اكئتاب في نھایة البحث

على نتائج مماثلة عند إجراء دراسات شبیھة على اآلباء رغم أنھ لم تجر دراسة من ھذا القبیل الحصول “ وایزمان”ورجحت 
  .بعد

وھو أخصائي في طب األطفال في فیرجینیا إنھ شاھد نتائج مشابھة في خالل حیاتھ المھنیة وأن “ بیتر روبنز”ویقول الدكتور 
حیث أن األطفال الذین آباؤھم , “اضطراب فرط النشاط“و“ ھتمامالعوز لال”األعراض لم تقتصر على االكئتاب بل تشمل أیضا 



وأن عالج األب أو األم قد یؤدي إلى تحسن في أعراض , وأمھاتھم یعانون من ھذه األعراض یرجح أن یعانوا ھم أیضا منھا
  .الطفل

  “.بالطفل یعني االعتناء باألم واألب وكامل األسرةتبرز الدراسة أن االعتناء “ :ویقول الدكتور روبینز

  یاسر متولى. د
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 القطب االضطراب ثنائي
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

   ةحساسیة اختالل نظام النوم واالستیقاظ سبب في رفع مخاطر حصول حلقات الھوس والكآب
    

محافظة اإلنسان العادي على برنامج منتظم لوقت نومھ ولوقت استیقاظھ، یُمكنھ أن یعمل على تقلیل أرق اللیل وتعب النھار 
ُصاب بحالة االضطراب ثنائي . جراء اضطراب التوازن في نظام اإلیقاع الیومي للساعة البیولوجیة لكن فوائد ذلك للشخص الم

في » حساسیة مفرطة«أكبر من ھذا، ذلك أن المرضى بحالة االضطراب ثنائي القطب لدیھم ربما  Bipolar Disorderالقطب 
ً في رفع مخاطر حصول  نظام التوازن لإلیقاع الیومي للساعة البیولوجیة، ما یجعل من اختالل نظام النوم واالستیقاظ، سببا

ً من لدى ھؤالء  Depressionأو االكتئاب  Maniaحلقات جدیدة من مسلسل الھوس  المرضى النفسیین، وما یجعل أیضا
الصعب علیھم استعادة االنتظام في ذلك اإلیقاع حال حصول أي اضطرابات في النمط الروتیني للنوم واالستیقاظ، في حین أن 

ھذا ما قالھ الباحثون من مركز . الناس الطبیعیین یستعیدون ذلك االنتظام بسھولة نسبیة حال حصول نفس الشيء لدیھم
دیسمبر الماضي، ضمن نتائج دراستھم التي قدموھا خالل الفعالیات العلمیة للقاء  8ویست الطبي بجامعة تكساس في ساوث

السنوي للكلیة األمیركیة لعلم صیدالنیة طب األعصاب النفسي، الذي عُقد في والیة فلوریدا، حول العالقة في ما بین النظام 
لة مرض االضطراب ثنائي القطب من جھة أخرى، واألھم حول كیفیة استثمار الیومي للنوم واالستیقاظ من جھة، وبین حا

  .األطباء لھذه العالقة في المعالجة التطبیقیة على المرضى

ومعلوم أن االضطراب ثنائي القطب ھو أحد أنواع اضطرابات المزاج المرضیة، والشخص الذي یُعاني منھ یمر في دورة 
لمزاج، تصل بھ إلى طرفین متضادین، حیث في الجزء األعلى من الدورة المرضیة یكون متعاقبة المراحل، من تغیرات في ا

ً على الشخص، لمدة قد تصل إلى أشھر أو سنوات ، كالسرور والحیویة »لطیفة«ومظاھر الھوس قد تكون . الھوس مسیطرا
ً لإلفراط في األحالم والطموحات إلى حد من المبالغة في الثقة بالنفس واإلعجاب بھا، ما یج» تتعاظم«والتفاؤل، وقد  علھ خاضعا

ً علیھ عالمات من التوتر والغضب، وغیرھا من . لتحقیق شھرة عریضة أو أموال طائلة» الوھم«إلى حد  ولتبدو أیضا
ي ھذا في قمة الدورة المرضیة، أما ف. التصرفات غیر المسؤولة، كاإلفراط في التسوق أو التخبط في العالقات الجنسیة أو غیرھا

وبالرغم من تشابھ أعراض حالة االكتئاب ھذه ضمن . قاعھا، فیدخل الشخص في حالة من االكتئاب، بالتدرج أو فجأة
االضطراب الثنائي القطب بأي حالة من االكتئاب المصاحبة ألي اضطرابات نفسیة أخرى، مثل أعراض تدني التقدیر للذات 

ً بزیادة في النوم بخالف تلك وقلة التركیز وصعوبة اتخاذ القرارات، إال أن نو ع االكتئاب في ثنائیة القطب یكون مصحوبا
  .األخرى المصحوبة باألرق وقلة النوم

ً بحالة االضطراب ثنائي القطب 180عالج طبي ونفسي وشملت الدراسة حوالي *  وقارنت البروفیسورة إلین فرانك، . مریضا
ة الطب بجامعة بیتسبیرغ مع زمالئھا الباحثین من تكساس بالوالیات المتحدة، الباحثة الرئیسة في الدراسة وطبیبة النفسیة في كلی

عالج «فقط وبین تناول اللیثیوم مع االنخراط في برنامج من  Lithiumبین تلقیھم، إما العالج الدوائي المعتاد بعقار اللیثیوم 



، مصمم لتعدیل اإلیقاع الیومي  Interpersonal And Social Rhythm Therapy» اجتماعي في العالقة بین األشخاص
ووجد الباحثون أن إضافة برنامج العالج النفسي ھذا، سبب . الخاص بالنوم واالستیقاظ لدى مرضى االضطراب ثنائي القطب

  .في إطالة مدة عدم حصول أي انتكاسات من الھوس أو االكتئاب لدیھم

صابات بحاالت االضطراب ثنائي القطب في الوالیات المتحدة قد األول أن تشخیص اإل. وأھمیة الدراسة تنبع من ثالثة أمور
ً بین األطفال وبمقدار الضعف بین البالغین فیما بین عام  40ارتفعت بمقدار  والسبب الرئیسي لھذا . 2003وعام  1993ضعفا

وى الوعي الطبي بھذه الحالة االرتفاع لیس حصول حالة وبائیة بشكل مفاجئ خالل تلك الفترة في تلك الدولة، بل ھو ارتفاع مست
ُصابین بھا، ما أدى إلى معرفتنا أن ثمة  ُصابون  6المرضیة النفسیة، وبالتالي زیادة التنبھ لتشخیص حاالت الم مالیین أمیركي م

. ھذا مع عدم توفر دراسات إحصائیة موثقة حول ھذه الحالة الشائعة في بقیة مناطق العالم. بحالة تعاقب الھوس واالكتئاب
وھي وإن كانت قد أثبتت فاعلیة . الثاني أن المعالجات الطبیة منحصرة إلى حد كبیر الیوم في مجموعة فئات من األدویة النفسیةو

ً من . مقبولة، إال أنھا لیست بالمستوى المطلوب ال من قبل األطباء وال من قبل المرضى وذویھم وما یزید الطین بلة أن بعضا
ُصابین ال یستمرون في تن اولھا أو في المتابعة الطبیة لحاالتھم، ھذا مع تدني مستوى االعتماد الطبي على وسائل العالج الم

ً للنتائج الخجولة لھا، ما یفرض البحث عن طرق عالجیة، غیر دوائیة،  النفسي غیر الدوائیة في عالج مثل ھذه الحاالت نظرا
أن ھذه الدراسة، كما یقول الخبراء في الطب النفسي، ھي األولى والثالث . ثابتة الفائدة في التغلب على أعراض االضطراب ھذا

التي برھنت على أن العالج النفسي الذي یُركز في اھتمامھ على إحداث تغیرات عملیة في نمط سلوكیات الحیاة الیومیة، یُمكنھ 
اسة الجدیدة ھو عودة إلى أحد وما تطرحھ الدر. أن یُخفف من تفاقم شدة األعراض المصاحبة لحاالت االضطراب ثنائي القطب

جذور تفاقم المشكلة النفسیة لالضطراب ثنائي القطب، أال وھو نظام اإلیقاع الیومي للساعة البیولوجیة في الجسم، وجدوى 
  .إعادتھ نحو طبیعتھ المعتادة في تخفیف تلك األعراض المرضیة النفسیة أو غیرھا من أعراض األمراض النفسیة األخرى

  لىیاسر متو. د

http://yassermetwally.com  

 الوالدة  اكتئاب ما بعد
By الدكتور یاسر متولى   

   مقدمھ
    

منھن، بشكل عام، بأحد أنواع حاالت ما % 80و 50یشعر أغلب النساء ببعض الكآبة النفسیة خالل فترة الحمل، فیما یصاب بین 
ویعود السبب، كما یعتقد بعض الباحثون، إلى حصول بعض التغیرات الشدیدة الناجمة عن . “بعد الوالدة اكتئاب ما”یُعرف بـ 

تغیرات تطال الھرمونات األنثویة خالل مرحلة ما بعد الوالدة، بعد انقضاء وتیرة تغیرات الھرمونات تلك في مرحلة الحمل 
د الوالدة یعكس حقیقة ما لحق بحیاة المرأة من تغییر خالل مرحلة الحمل بینما یعتقد البعض اآلخر منھم، أن اكتئاب ما بع. نفسھا

ویقولون أنھ بالرغم من سعادة المرأة بوالدة طفل جدید لھا، إال أن اضطراب . وما یمر بھا بعد خروج الجنین من رحمھا
الجدیدة الملقاة علیھا في العنایة  الھرمونات، والتغیرات الجسدیة التي حصلت خالل شھور الحمل، وتعاظم اإلحساس بالمسؤولیة

بالمولود، والشعور الداخلي بأن حیاتھا اختلفت، في جوانب شتى، بقدوم ھذا الطفل، وغیرھا من األحاسیس والتفاعالت النفسیة 
ّل أو اختالط أحساس الفرح بأحاسیس  ْ حولھا في محیط األسرة وخارجھا، كلھا عوامل قد تؤدى إلى تبد من واالجتماعیة مع من

  .مزیج من الخوف واألسى و الكآبة وغیرھا

ُفاسیّة أو الوالدیة، التي تبدو كنوع خفیف . وھنالك ثالثة صور من اكتئاب ما بعد الوالدة ً تلك الكآبة النفسیة الن ومن أكثرھا شیوعا
وقد . لعملیة وضع الجنینوخاصة خالل األیام األولى التالیة . ویصیب ھذا النوع ثمانیة من بین كل عشرة أمھات. من االكتئاب

وینتشر، ھذا النوع الخفیف من االكتئاب بشكل أوسع، بین األمھات الحدیثات العھد . یستمر ھذا النوع مدة تصل إلى ثالثة أسابیع
ومع . ویُعتقد أن السبب وراء ظھور ھذا النوع، ھو حدوث التغیرات المفاجئة في معدل الھرمونات خالل وقت الوالدة. باألمومة

  .ك یمكن أن تكون ھناك أسباب أخرى حقیقیة، كصدمة الوالدة نفسھا و االضطراب الذي یصاحب قدوم الطفل الجدیدذل



. ویعتبر ھذا النوع من االضطرابات الطبیعیة التي تصیب األمھات بعد الوالدة على الرغم من إحساس األم بأنھا غیر طبیعیة
م ال تلبث أن تنفجر بالبكاء في لحظات تالیة، دونما أن یكون ثمة سبب ومن مظاھر ذلك أن تشعر األم بالراحة للحظات، ث

كما قد تصبح األم شدید الحساسیة، وكثیرة القلق، و مفرطة في التوتر وسھلة الشعور باإلرھاق وعدم القدرة على النوم، . واضح
وفقدان الشھیة والخوف من التغیرات بل وحتى الشعور بالتعب واإلرھاق بعد االستیقاظ من النوم العمیق، وفقدان الطاقة 

وسرعان ما تتبدد .الجسدیة التي قد تطول بالتغیر جمالھا وتناسق قوامھا، ما قد ینشأ عنھ فقدان الثقة بالنفس وباألنوثة وجاذبیتھا
ْ قد  وال یعتبر ھذا األمر مقلقا إال إذا استمرت، وساءت نتیجة لھا!. تلك األحاسیس تماما في فترة قصیرة كما بدأتّ  األحاسیس، إذ

ُعتبر بدایة لحالة    .“اكتئاب ما بعد الوالدة”ت

  اكتئاب ما بعد الوالدة* 

من األمھات بعد % 15إلى  10ویصیب . وھو نوع شدید من االكتئاب، بالمقارنة مع النوع السابق، إال أن ثمة ما ھو أشد منھ* 
ُفاسیّة”وبخالف . الوالدة في أي یوم من األیام و األسابیع األولى بعد الوضع وھذا النوع . ، قد یستمر ألكثر من شھر“الكآبة الن

عبارة عن اضطراب في المزاج، ومع تفاوت األعراض من امرأة إلى أخرى إال أنھا تتمثل في التفكیر السلبي واإلحساس 
م المقدرة على البكاء ، والشعور بالخیبة و القنوط وفقدان المتعة باألشیاء و األمور المحببة لھا من قبل، والبكاء بكثرة، أو عد

بعدم القیمة، الشعور بتأنیب الضمیر ألشیاء غیر واقعیة، الشعور بالقلق و الذعر و االنزعاج الشدید مع سرعة الغضب 
وقد یتطور األمر لدى البعض منھن إلى الشعور بالفزع، الذي قد یؤدي إلى نوبات من الذعر . واالنفعال وصعوبة في التركیز

وقد . في إیذاء الطفل أو النفس، أو عدم االھتمام بالنظافة الشخصیة والمظھر، أو الھوس بجوانب من صحة الطفل والرغبة
یستحوذ اإلحساس بالتوتر والقلق على بعض األمھات إلى درجة یفقدن فیھا القدرة على االعتناء واالھتمام بأنفسھن أو بأطفالھن 

ً جسدیة كاإلرھاق والتعب وفقدان القوة البدنیة واضطرابات النوم وخفقان وقد یصاحب ھذه األعراض النفسیة، . تماما أعراضا
  .القلب واإلحساس باأللم والخدر في الجسم وبطء الحركة

  حاالت اقل انتشارا* 

ً “ ذھان ما بعد الوالدة”ولحسن الحظ، تعتبر حالة *  لة تحدث وتشیر اإلحصائیات الطبیة إلى أنھا حا. أقل أنواع االكتئاب انتشارا
وتبدأ األعراض ھنا في الظھور . “اكتئاب ما بعد الوالدة”وتتمیز بأنھا أكثر شدة وحدة من حالة . لدى أم واحدة من بین ألف أم

ُعانى األم من الھلوسة واألوھام . “االنفصال عن الواقع”خالل أول أسبوعین بعد الوضع، لتبدأ حالة نفسیة یُطلق علیھا  وفیھا ت
صیبھا فقدان شدید في الوزن دون إتباع نظام غذائي إلنقاص الوزن،مع عدم القدرة على النوم لفترات طویلة قد كما یُ . والھذیان

ھو أزمة صحیة، أي حالة اسعافیة تستدعى التدخل “ ذھان ما بعد الوالدة”وھنا نذكر أن . تتجاوز الثماني واألربعین ساعة
  .الطبي لتقدیم العالج الفوري لألم دون تأخیر

  نسوة أكثر عُرضة* 

إال أن ھناك فئات . الواقع انھ ال یمكن تحدید النساء األكثر لإلصابة باكتئاب ما بعد الوضع من خالل مستوى الھرمونات فقط* 
وھي ما تشمل النساء اللواتي أصبن بالمرض . عدیدة من النساء یُصنفن على أنھن أكثر عرضة من غیرھن لإلصابة بالمرض

واتي شھدن تجربة والدة عسیرة، واللواتي سبق أن أصبن باكتئاب ما قبل الوضع، وكذلك النساء اللواتي بعد حمل سابق، والل
وكذلك اللواتي لدیھن أم أو أخت عانت من اكتئاب ما بعد الوضع، باعتبار أن ھذه . أصبن من قبل باكتئاب ال عالقة لھ بالحمل

وباإلضافة إلى ذلك،وجود أحداث غیر سعیدة قد تؤثر على نفسیة األم . ئلةالحالة المرضیة تنتقل، على ما یبدو، بین أفراد العا
  .كالمشاكل الزوجیة أو المادیة أو العائلیة أو غیرھا، تساعد في اإلصابة باالكتئاب

 أسباب متنوعة الكتئاب األمھات ال یوجد سبب محدد لألزمات العاطفیة التي تعاني منھا العدید من النساء بعد الوضع، ولكن
یعتبر قدوم الطفل مرحلة تغییر كبیرة في حیاة المرأة، ویحدث لألمھات الحدیثات األمومة تغیرات بیولوجیة وجسدیة وعاطفیة 

ویمكن أیضا ألحداث مزعجة أخرى تحدث في نفس . واجتماعیة مما قد تؤدى مجتمعة إلى اإلصابة باكتئاب ما بعد الوالدة
  .الوقت أن تساھم في حدوث االكتئاب

إن التغیرات السریعة التي تحصل بعد الوضع في مستوى الھرمونین األنثویین األستروجین : لتغیرات البیولوجیةا* 
والبروجیستیرون تؤثر بشكل كبیر على صحة المرأة العقلیة، فمن المعروف خالل فترة الحمل، أن یرتفع مستوى ھرمون 



وبعد الوالدة ینخفض مستوى البروجیسترون بشكل كبیر . الحملاإلستروجین و البروجستیرون إلى عشرة أضعاف الستمراریة 
إلى أن یصل إلى ما كان علیة قبل الحمل في غضون اثنین وسبعین ساعة بعد الوضع، فیلعب ھذا االنخفاض الدراماتیكي دورا 

رة الحمل وھى مواد طبیعیة مما في إصابة النساء باكتئاب ما بعد الوالدة، وبجانب ھذا األمر، ترتفع نسبة األندروفین خالل فت
یفرزھا الجسم وتعمل على تحسین المزاج، ومن ثم ینخفض مستوى ھذا المواد بعد الوضع مباشرة بصورة حادة، مما یعزز 

  .احتماالت اإلصابة باالكتئاب

ھا أن تسبب مشاكل تشكل عملیة الوالدة حد ذاتھا كثیرا من اإلرھاق والتعب لألم و في بعض األوقات یمكن: التغیرات الجسدیة* 
جسدیة كاآلالم التي تسببھا الوالدة القیصریة والتي تحتاج إلى فترة للتخلص من أالمھا والقدرة على استعادة القوة الجسدیة 
وسھولة حركتھ، كما إن رعایة طفل ولید كثیر المطالب یصعب معھا أخذ قسط من الراحة،فتفقد األم القدرة على النوم وقت 

ود أطفال آخرین یزداد العبء على األم لرعایتھم جمیعا،بل قد یتطلب األمر بذل جھد إضافي والمزید من وفى حال وج. كاف
كما تشعر بعض النساء بعد الوالدة .االھتمام منھا حال ظھور أي من مشاعر غیرة تجاه القادم الجدید مما یؤدى إلى إرھاق األم

ألن شكل جسدھن قد تغیر وأنھ لم یعد لدیھن الوقت لالھتمام بأنفسھن مما  بقلیل من الثقة في أنفسھن وأنھن أصبحن أقل جاذبیة
  .یصیبھن باإلرھاق النفسي

قد ال تشعر بعض األمھات بالشعور الطاغي باألمومة، أو باألحاسیس الالئي كن یتوقعن لدى حمل الطفل : التغیرات العاطفیة* 
فبعض النساء یقعن في حب أطفالھن من أول نظرة والبعض اآلخر یتعلمن حبھ تدریجیا،مما یصیب األم الشعور ألول مرة، 

  .باإلحباط والقلق مما یساھم في حدوث االكتئاب

من الطبیعي ألي أم الشعور باالنعزال وانعدام الحیاة االجتماعیة النشطة، كما قد یفرض قدوم الطفل : التغیرات االجتماعیة* 
لجدید قیودا على حیاة األبوین الزوجیة ألنھ یصعب في أغلب األوقات مع متطلبات العنایة المستمرة بالطفل،قضاء الوقت معا ا

  .كزوجین،ومع ھذا الحرمان،یسیطر الشعور بالوحدة على األم وبالتالي إضافة مساھم جدید لإلصابة باالكتئاب

  تأثیرات سلبیة على الطفل* 

ن إصابة األمھات باكتئاب ما بعد الوالدة لھ تأثیر سلبي على الطفل، یمكنھ أن یستمر حتى مرحل الطفولة أظھرت الدراسات با* 
وذلك لقلة تفاعل األم المكتئبة مع ولیدھا،األمر الذي یؤثر على سلوك الطفل الحقا فتتأثر قدرتھم على التعامل . المتأخرة

سلوكیھ ومشاكل في التعلیم،لذلك فإنھ من المھم الكشف عن ومعالجة والمشاركة مع األطفال اآلخرین وتكون لدیھم مشاكل 
  .اكتئاب ما بعد الوالدة مبكرا 

وعالج اكتئاب ما بعد الوالدة یعتمد على شدة أعراض االكتئابـ، فاالكتئاب الخفیف العابر الذي یصیب المرأة، والذي یستمر من 
ولذا فانھ ال یستدعى . ة، وال على اھتمامھا بالطفل، وعادة یختفي تلقائیاعدة أیام إلى أسبوعین، ال یؤثر على األم بصورة شدید

العالج الطبي أو الدوائي ، بل كل ما تحتاجھ األم خالل تلك الفترة ھو االھتمام والدعم من قبل الزوج واألبناء واألھل، ومراعاة 
أما في حال امتداد فترة االكتئاب لوقت طویل، .عنھاحالتھا النفسیة ومشاركتھا االھتمام بولیدھا وتخفیف المسؤولیات األخرى 

  .فقد یستدعى األمر التدخل الطبي العالجي والدعم النفسي

  یاسر متولى. د
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 الیومیھ االكتئاب و الحیاه
By الدكتور یاسر متولى   

  امقدمـــــــــــة
حتى لم یكن ھناك وقت كافي لالسترخاء دون التفكیر، وعلیھ . ید الضغوط الحیاتیة تزداد معھا نسبة المشاكل لالفرادمع تزا

  .فلیس من المستغرب أن یزداد لدینا اإلحساس بالتعب واإلرھاق والتوتر



كما ان شعورنا بقلة . متنا لالكتئابواثبتت الدراسات العدیدة ان التوتر الدائم یعمل على تغذیة المشاعر السلبیة ویقلل من مقاو
الحیلة امام القضاء والقدر، والخوف من المستقبل، وأضافة إلى ذلك تغییرات الحیاة، كلھا عوامل تسھم في إصابة الكثیرین منا 

الكتئاب یأتي ھنا دور الثقافة فیجب على المرء ان یثقف نفسھ في ھذا المجال، فإن افضل وسیلة لحمایة نفسك من ا. باالكتئاب
  .بمعرفة مسبباتھ وتفادیھا، كما ان من الواجب على المجتمع بكاملھ ان یھتم بالناحیة النفسیة للفرد

وفي أخف حاالتھ، فإن االكتئاب یتسبب في تعكر المزاج . االكتئاب ھو مرض یشمل نطاقا واسعا من االضطرابات النفسیة
أما في اشد حاالتھ، فإن الضرر النفسي . الطبیعیة ویجعلھا تبدو أقل قیمةوھبوط المعنویات، مما یصعب من القیام بأمور الحیاة 

  .لالكتئاب یؤثر على الوظائف الحیویة، وقد یھدد الحیاة، كما یرافقھ التفكیر في عدم الرغبة في الحیاة والرغبة في الموت

   ً   األمراض النفسیة األكثر شیوعا
  .االكتئاب -1
  .ثنائي القطبیة -2
  .االنفصام -3
  .أمراض القلق -4
  .الخرف -5

وبحسب احدث إحصائیة لمنظمة الصحة العالمیة، فإن االكتئاب یفوق أمراض السرطان والقلب من ناحیة التسبب في التقلیل من 
  .اإلنتاجیة

 النساء أكثر عرضة من الرجال   

شماع في مقابلة مع جریدة الوطن الكویتي بان االكتئاب ھو المرض النفسي ونبھ اختصاصي الطب النفسي، الدكتور عبد هللا ال
ولذلك عالقة بعدة عوامل تتعلق بطبیعة تكوین المرأة ومنھا . من النساء% 25من الرجال و%  15األكثر شیوعا ویصیب 

تمر بضغوط نفسیة اكثر نظرا  كما ان المرأة عادة. اختالف الھرمونات والحمل والوالدة والظروف النفسیة واالجتماعیة لھا
  .لطبیعتھا العاطفیة الحساسة

 والمتزوجون أقل   

باإلضافة إلى أن نسبتھا تزداد عند األشخاص المطلقین واألرامل أكثر ممن لم یسبق لھم الزواج ومن ثم یأتي المتزوجین بكونھم 
فعادة ما یكون المتزوجون أكثر . المشاكل وذلك بغض النظر عن كون حیاتھم الزوجیة غیر خالیة من. األقل عرضة لالكتئاب

  .صحة نفسیة

   أسباب أنتشاره ؟  

تدل اإلحصائیات العالمیة على ارتفاع أعداد المصابین في الشعوب التي تعرضت للحروب والغزو واألزمات السیاسیة، 
ونظرا لكون دولة . بمرحلة من عدم االستقرار السیاسي أو االقتصاديباإلضافة إلى ارتفاع نسبتھ المكتئبین في الدول التي تمر 

فقد یعد ذلك سببا النتشار حالة . صغیرة تقع في منطقة غیر مستقرة ومحاطة بثالث دول اكبر حجما منھا وتمر بمشاكل كثیرة
جزئیا الرتفاع نسبة اإلصابة  وأن ذلك قد یدل على مرحلة ما قبل االكتئاب، مما قد یعد تفسیرا. التذمر من نواحي الحیاة

  .باالكتئاب

اختلف الدور الذي تلعبھ الدیوانیة في حیاة االفراد، بحیث أصبحت مالذا للھروب من المسؤولیة تجاه أسرتھ مما یسبب وقوع 
رة كما یتسبب غیاب الزوج بصو. وھو األمر الذي زاد من حجم ضغوطھا النفسیة. مسؤولیة البیت واألسرة على عاتق المرأة

یومیة عن المرأة، في إحساسھا بالفراغ العاطفي، وتظھر أعراض ھذا الفراغ على ھیئة اكتئاب وأعراض جسمانیة تشعرھا 
وقد ال ترضي او تصدق المریضة بأن حالتھا الصحیة سلیمة، مما یجعلھا تكرر . بأنھا مریضة، وعلیھ یكثر ترددھا على األطباء

وتسمى ھذه الحالة لدى أطباء النفس بحالة . مرضھا في حقیقة األمر نفسیا ولیس بدنیاویرجع ذلك لكون . االستشارات الطبیة
  .‘العش الخالي، أو الفارغ’



  أنواع اإلكتئاب   

  :ویتم تشخیصھا إذا توافرت خمسة من األعراض التالیة. نوبة االكتئاب الكبرى 
  .الحزن او تعكر المزاج -1
  .في السابق فقدان اإلحساس بالمتعة بما كان ممتعا -2
  .التغیر الملحوظ في العادات الغذائیة وبالتالي في الوزن -3
  .التغییر في عادات النوم -4
  .التغییر في النشاط الجسمي -5
  .الشعور بالتعب وفقدان الطاقة -6
  .الشعور بالذنب وعدم القیمة الشخصیة -7
  .عدم القدرة على التركیز واتخاذ القرار -8
  .ل غیر اعتیادي، وفقدان الصبرسرعة االنفعال بشك -9

  .االنطواء والعزلة وعدم الرغبة بأي مساعدة -10
  .نقص في الرغبة الجنسیة -11
  .عدم المباالة واالكتراث بشكل عام - -12
  .التفكیر في الموت واالنتحار -13

ول أو لمرض عضوي، فیكون وإذا أثرت ھذه األعراض على وظیفة الشخص االجتماعیة والعملیة، ولم تكن نتیجة لتعاطي الكح
خفقان في القلب، : وعادة ما یصاحب نوبة االكتئاب أعراض جسمانیة أیضا مثل. ‘نوبة االكتئاب الكبرى’التشخیص ھنا ھو 

  ).األوھام(او أعراض نفسیة أخرى مثل القلق واالنفصام . الصداع، ألم في الجسد، ثقل في األكتاف
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 النفسي  االكتئاب
  االكتأب النفسي

ً في الوقت الحالي و تؤكد الدراسات العلمیة ارتفاع نسبة حدوثھ في  ◌ ً ◌ ً ◌ً االكتئاب النفسي ھو أحد أكثر األمراض النفسیة انتشارا
  .المستقبل

ئاب النفسي ھو المرض الذي یؤثر بطریقة سلبیة على طریقة التفكیر والتصرف، ویصاب باالكتئاب الذكور واإلناث ـ واالكت
الجمیع عرضة لإلصابة . على حد السواء، الصغار والكبار والمسنین، ال یفرق بین مستوى التعلیم والثقافة وال المستوى المادي

  .بھ

من الذین یواظبون على %) 90- 80(مراض التي یمكن عالجھا، أغلبیة المرضى ـ لحسن الحظ أن االكتئاب النفسي من األ
  .العالج الموصوف لھم یتم شفائھم بنسب عالیة

حیث أن التأخر . التعرف علیھ وعندئذ یجب التوجھ إلى الطبیب لتلقي العالج في الوقت المناسب: ـ ولكن من مشاكل االكتئاب
فقد تحتاج الحالة إلى فترة أطول من العالج أو كمیة أكثر . بیة على سیر الخطة العالجیةفي استشارة الطبیب یكون لھ توابع سل

  .من األدویة مع التعرض لنكسات في حالة عدم المواظبة علي العالج



ً ما یعاني اإلنسا. ـ من أخطر أنواع االكتئاب النفسي عندما ال یشعر اإلنسان أنھ مریض ویحتاج إلى استشارة الطبیب ن من فغالبا
االكتئاب ولكنھ یستمر في حیاتھ یتصرف بطریقة سلبیة، یفكر في أفكار سوداویة، ینعزل عن الناس أو حتى یفكر في إیذاء نفسھ 

  .أو المحیطین بھ

  ما ھو االكتئاب النفسي؟
  :االكتئاب النفسي مرض یصاب بھ اإلنسان فیجعلھ یعاني من األعراض التالیة

  .ـ شعور باإلحباط والزھق والملل
  .ـ عدم االستمتاع بمباھج الحیاة

  .ـ اضطرابات بالنوم وقد تكون في صورة صعوبة في النوم أو كثرتھ
  .ـ فقدان الشھیة لألكل أو الفرط في األكل بشراھة

  .ـ سرعة التعب من أي مجھود
  .ـ صعوبة في التركیز والتذكر واتخاذ القرارات
  .ـ نظرة تشاؤمیة للماضي والحاضر والمستقبل

  .فكیر في إیذاء النفس أو المحیطین كاالنتحار أو القتلـ الت
  .ـ الشعور بالذنب الدائم أو العصبیة الدائمة

  .سنة 44 - 24من الممكن أن یصاب الشخص ببعض ھذه األمراض في أي مرحلة سنیة وإن كانت أكثر ما تكون في السن من 
  .تتعرض لضغوط اجتماعیة وبیولوجیة بصورة دائمة النساء أكثر عرضة لإلصابة من الرجال وقد فسر ذلك بأن النساء

  ما ھي أسباب االكتئاب؟
ً لظھور أعراض االكتئاب   :ھناك عدة أسباب تتداخل معا

  :ـ أسباب عضویة
ً في  ً ھاما أھمھا تغیرات في بعض كیمیائیات المخ ومن أھمھا مادة السیروتونین ومادة النورادرینالین ومن المعتقد أن لھما دورا

  .كتئاب النفسي عند نقصھماحدوث اال

  :ـ الجینات
وجد أنھ ھناك عوامل وراثیة لظھور االكتئاب في بعض العائالت حیث أن الدراسات التي أجریت على التوأم أحادي البویضة 

ویكون عرضة لإلصابة % 70وجدت أن إصابة أحد التوائم باالكتئاب یرفع نسبھ حدوث االكتئاب في التوأم اآلخر إلى 
  .اب في مرحلة ما من حیاتھ الشخصیةباالكتئ

الروح االنھزامیة، االعتمادیة على الغیر، : ھناك بعض األشخاص ممن لھم سمات تؤھلھم عن غیرھم لإلصابة باالكتئاب ومنھا
ً نظرة تشاؤمیة لألمور   .المتأثرون بالمتغیرات الخارجیة والشخصیات التي لھا دائما

  :ـ عوامل بیئیة
ف واالعتداء النفسي أو الجسدي، كذلك كثرة الضغوط الخارجیة على اإلنسان دون وجود متنفس لھا مثل كثرة التعرض للعن

  .تدعو إلى الشعور بعدم جدوى الحیاة وھي أھم المؤدیات لالكتئاب
رغم كل المسببات السابق ذكرھا من الممكن حدوثھ إلنسان یعیش حیاة عادیة قد (ولكن یجب مراعاة أن االكتئاب النفسي 

ً نسبیة كما یجب أال نغفل العامل العضوي الذي ال ). تبرھا نحن مثالیة وخالیة من المشاكل ومن الضغوطنع ولكن األمور دائما
  .عالقة لھ بالمتأثرات الخارجیة

  :كیف یتم عالج االكتئاب النفسي
وإن . یائي الذي حدث بالمخمن المھم أن نالحظ ھنا أن االكتئاب مرض نفسي، ویحتاج إلى عالج دوائي لتعویض الخلل الكیم

 90 - 80(ممارسة الریاضة وتغییر العادات الیومیة والذھاب إلى إجازة لن یعالج الحالة وإن كان لھ تأثیر في سرعة الشفاء، 
  .من مرض االكتئاب النفسي یظھرون تحسن واضح وملموس باستخدام العالج%) 

  :أسالیب العالج
ً ھيعالج دوائي، أكثر األدویة استخدام -أ   :ا



  :ـ مضادات االكتئاب، ومن أنواعھا
  .مضادات االكتئاب ثالثیة الحلقة -أ

  .مضادات االكتئاب المؤثرة على مادة السیروتوینن - ب
  .مضادات االكتئاب المضادة إلنزیم المونوامین -ج

من أعراض جانبیة وتعارض مع لما قد یؤدیھ ذلك . ولكن تجدر اإلشارة ھنا إلى أنھ ال یجوز تناول العقار دون استشارة الطبیب
  .احتیاج المریض

مع وصف . ولذا یجب استشارة طبیب نفسي في الحالة حتى یتسنى لھ الوقوف على األعراض ومدى تأثیرھا على حیاة المریض
  .العقار المناسب للفترة المناسبة بالجرعة المطلوبة

  :عالج نفسي - ب
كذلك التعرف على . فیة التعامل مع الضغوط الخارجیة والتحدث عنھاإن جلسات العالج النفسي تتیح فرصة للتعرف على كی

عالج : أفضل السبل للتعامل مع األعراض التي یعاني منھا المریض أثناء المرض، وھذه الجلسات فیھا أسالیب مختلفة للعالج 
األنسب للمریض بعد أخذ یتم تحدید النوعیة . عالج جماعي  - عالج أسري  - عالج نفسي تحلیلي  -عالج معرفي  -سلوكي 

  .القصة المرضیة

االكتئاب النفسي ھو مرض العصر الحدیث، ومن حسن الحظ أنھ یمكن عالجھ ولكن من سوء الحظ أن المریض ال یشعر بھ *
ً بعدم أخذ األمور على أنھا . استعصت وزادت شدتھافي بدایاتھ وإنما یلجأ للطبیب بعد أن تكون الحالة قد  ◌ً لذا ینصح دائما

وإنما یجب أن تشاور الطبیب عندما یشعر اإلنسان بھذه األعراض حتى . ضعف باإلرادة أو خذالن في النفس أو حتى قلة إیمان
 .تكون نسبتھ في الشفاء أعلى وأسرع

  اد باسر متولى
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 )prozac( البروزاك عقار

 ویصرح. العربیة دنابال ومنھا العالم انحاء مختلف في الناس من المالیین یتناولھ حیث الكآبة امراض لعالج الشائعة االدویة من البروزاك عقار اصبح
 .الكاملة؟ الحقیقة ھي ھذه ھل ولكن, الذكر تستحق ال جدا قلیلة جانبیة اخطار “البروزاك” لعقار ان االطباء

ً  یصبح المریض ان عنھا ینتج خاصة بطریقة العصبي الجھاز على تأثیره احتمال ھو التساؤالت اثار ما اھم من ً  عدوانیا  الى یؤدي ان الممكن ومن, وعنیفا
 حموضة في زیادة یسبب فانھ, لھ والمقربین نفسھ تجاه والعدوانیة الشدید بالقلق الشعور الى اضافة. بھ المحیطین وباالشخاص بنفسھ الجسیم االذى احداث
 وقد طبیة وصفة اي بدون العقار یتعاطاون الكثیرین ان المالحظ ومن. اسبوعین خالل الحالة استقرار بعد تختفي قد ھذه ولكن. البطن في واالم المعدة
 وذلك فیھا یعیشون التي البیئة باختالف المرضى عند یختلف الدواء تاثیر ان االبحاث بعض بینت وقد. جدا خطر وھذا, االخر للبعض بعضھم یصفھ
 الكبد من تفرز التي االنزیمات ونوع مستوى في الختالف نتیجة

 البروزاك؟ عقار ھو ما

 یصفھ ان یجب المعالج الطبیب ان كما. اخرى ادویة استعمال یفضل الشدیدة الكآبة حالة وفي, المتوسطة او البسیطة الكابة لحالة عادة البروزاك یوصف
 العالج استقرار لحین قرب عن المریض ومتابعة الدقیق التشخیص بعد فقط معینة حاالت في

 االدویةالقدیمة تسببھا كانت التي المضاعفات من نسبیا خالٍ  بانھ وقتھا وقیل الكآبة لمرض فعال كعالج سنوات العشر حوالي منذ “البروزاك” استعمال بدأ
ً  158 حوالي منھا یوجد والتي للكآبة المضادة  حالة في المریض بوفاة تسببھا احتمال ھي االدویة لھذه المضاعفات اھم. اآلن لحد تستعمل تزال ال نوعا

 القلب على تاثیرھا خالل من وذلك اضافیة جرعات تناول

 تجاربھا وان,  بذلك تصرح لم ولكنھا سنة عشرین منذ المضاعفات بھذه تعرف كانت “لیلي ایلي” البروزاك لعقار الشركةالمصنعة ان على التقاریر تدل
 تعرضوا الذین المرضى عند واالنتحار العنف حاالت وظھور “البروزاك” تناول بین عالقة ھنالك ان اثبتت العقار لھذا سنوات عشر من اكثر منذ االولیة

 التجارب لھذه



 الكآبة مرض اعراض

 قلة, الوزن نقصان, الشھیة فقدان, النوم على القدرة عدم ھو الكابة مرض اعراض اھم من. والشدید والمتوسط البسیط: الكابة لمرض حاالت ثالث ھنالك
 مرض من یعاني قد الشخص ان على تدل مجتمعة االعراض ھذه. بالذنب الشعورو باالنتحار التفكیر,  القلق,  الحیویة قلة,  االھتمام عدم,التركیز في

 الخر حین من بھا نشعر التي االكتئاب حاالت وبین كمرض الكآبة بین نفرق ان ویجب. المرض استفحال قبل االخصائي الطبیب مراجعة ویجب الكآبة
 المختلفة الحیاة لظروف نتیجة

 یكون وان, للعقار السلبي او االیجابي ظھورالتاثیر لحین معینة لفترة الطبیة المراقبة تحت البروزاك یتناول الذي المریض یكون ان جدا المھم من اذن
 ةالعربی بالدنا من عدد في االن ھو كما الصیدلیات رفوف من مباشرة بصورة ولیس طبیة وصفة بواسطة تناولھ


