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من  بشيءعر كل انسان من وقت آلخر يشمميئة بالمتاعب وبما يرهق نفسيته فحياة اإلنسان 
ون هو يدوم وال يكلكن هذا الشعور ال االكتئاب مصاب ب فيظن نفسه المزاج وتكدرالحزن 

مرض االكتئاب ما يسمى ذلك الشعور البسيط يختمف عن ف الشعور السائد لدى االنسان
يتراوح  االكتئابكما ان لدى االطباء،  ومعروفة الذي يظهر عمى شكل اعراض محددة الحقيقي

 في شدته ما بين االكتئاب البسيط المزمن الى االكتئاب الحاد الذي يسترق الطاقة النفسية
بحيث ال يعود قادرًا عمى القيام بمهامه العادية بل قد يؤدي به الى  لإلنسانوالروحية والجسمية 

 .محاولة االنتحار حتى ايذاء نفسه او

عمى طريقة التفكير والتصرف ومن شانه ان  صيب النفس والجسم. يؤثرمرض يفاالكتئاب 
 .ديد من المشاكل العاطفية والجسميةيسبب الع

يتعامل غالبية العاممين في مجال الصحة مع االكتئاب كمرض مزمن يتطمب عالجا طويل اليوم، و 
يتعرضون لفترة واحدة  بعض المصابيناالمراض االخرى. ف المدى، بالضبط كما يتم التعامل مع

عن طريق ، لكن الحياةوتستمر مدى  هلبية المرضى تتكرر اعراضلدى غا امااالكتئاب فقط، من 
حادة. ه حتى لو كانت اعراضالتشخيص والعالج السميمين يمكن التقميل من اعراض االكتئاب، 

ـنهم من ويمك   في غضون اسابيع معدودة هالمصابين بالعالج السميم يمكن ان يحسن شعور ف
 .هبالعودة الى ممارسة حياتهم الطبيعية كما اعتادوا عمى االستمتاع بها قبل االصابة 

                  
 (2(                                                             شكل )1)كل ش

 ؟اعراضه ؟ ومب؟ ومب اسبببهفمب االكتئبة

 هذا ما سنناقشه في هذا البحث حول مرض االكتئاب وأسبابه وسبل عالجه.
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ْٕ ػجبسح ػٍ يزٚظ يٍ يشبػش انحزٌ، ٔانٕحذح، ٔانشؼٕس ثبنشفغ يٍ قجم اٜخشٍٚ،  االكزئبة

بح. ٔحضت رؼشٚف انًؼٓذ األيٛشكٙ ٔانشؼٕس ثقهخ انحٛهخ ٔانؼغز ػٍ يٕاعٓخ يشبكم انحٛ

:نهظحخ انؼقهٛخ فئٌ االكزئبة ػجبسح ػٍ   

1
خهم فٙ صبئش انغضى ٚشًم انغضى ٔاألفكبس ٔانًزاط "

ٔٚؤصش ػهٗ َظشح اإلَضبٌ نُفضّ ٔنًب حٕنّ يٍ أشخبص 

ٔيب ٚحذس يٍ أحذاس ثحٛش ٚفقذ انًشٚغ ارزاَّ 

"انغضذ٘ ٔانُفضٙ ٔانؼبؽفٙ  

،  انذيبؽ ٚشًم يزيٍ يشػٙ اػطشاة االكزئبة بٌف 

ًُظبة  حٛبح ػهٗ ٔٚؤصش ٔانًشبػش انغضى  ثغٕاَجٓب ان

 ارغبِ أ َفضّ ارغبِ ٔيشبػشِ انُٕو،  كبنزغزٚخ انًخزهفخ

(3)شكل                                                                .اٜخشٍٚ  
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 ٔاػح رغٛٛش يٍ ٚؼبَٙ انزٖ انشخض ثؤَّ انًكزئت انًشٚغ إنٗ انُفضٍٛٛ األؽجبءكًب ُٚظش 

.حٕنّ يٍ ٔانؼبنى ثزارّ اإلحضبس ػهٗ قذسرّ ٔفٗ انًزاط فٙ ٔيهًٕس  

   

(4) شكل  

      

 

 

 

                                                           
1
 المعهد االميركي للصحة العقلية 
2
 واحة النفس المطمئنة: د. محمود جمال ابو العزائم 



 

4 

 

 طرٌمة على ٌؤثر إنه.  واألفكار والمزاج الجسم على ٌؤثر شامل مرض هو االكتباب اضطراب

 لٌس الكتبابا واضطراب.  األشٌاءالتفكٌر ب وطرٌمة ، بالنفس اإلحساس وطرٌمة والنوم االكل

 حالة أو ، المصاب الشخص من عجز أو ضعؾ عبلمة ولٌس...  عابر مزاجً اختبلل فمط

 ٌستطٌعون ال باالكتباب والمصابون.  أخرى أشٌاء فً بالتفكٌر منها الهروب أو طردها ستطٌعن

 فإن العبلج وبدون. أخرى مرة أسوٌاء ٌرجعوا لكى المرض أعراض من أنفسهم ٌسحبوا أن

 العبلج وباستخدام.  أعوام أو شهور أو ألسابٌع تستمر أن الممكن من المرض أعراض

 االكتباب منتعانً  التً الحاالت من. % 8 فً المرض على التؽلب الممكن من فإنه المناسب

 أعراض من ٌعانون أٌضا   الكثٌر وهنان ، للٌلة أعراض من ٌعانون الذٌن المرضى بعض هنان

 . آلخر فرد من تختلؾ شدٌدة

 (5شكل )                                             :االكتباب أعراض

 بالخواء إحساس أو للك أو مستمر حزن  

 والتشاؤم األمل بفمدان اإلحساس  

 الشدٌد البكاء 

 الحٌلة وعدم المٌمة وفمدان بالذنب اإلحساس 

 أو بالهواٌات االستمتاع وعدم االهتمام فمدان 

 من االنسان بها ستمتعٌ كان التً األنشطة

  لبل

 من األولى الساعات فً خصوصا   األرق 

 الكثٌر النوم وأحٌانا   الفجر لبل واالستٌماظ النهار

  واالرتخاء الهدوء على المدرة وعدم الزابد والنشاط النرفزة سرعة. 

  البدنً الجهد بذل على المدرة وعدم الدابم بالتعب الشعور. 

 الوزن وزٌادة الشهٌة زٌادة أو بالوزن ونمص الشهٌة فمدان  

 والبطء واإلجهاد الحٌوٌة فمدان .  

 االنتحار محاولة أو االنتحار أو الموت فً التفكٌر . 

 المستمر والتوتر االستمرار على المدرة عدم . 

 المرارات واتخاذ والتذكر التركٌز صعوبة   

 المستمرة اآلالم أو الهضم واضطراب الصداع مثل مستمرة جسمانٌة أعراض . 



 

5 

كما  عضوٌةال عواملال تشمل وهً االكتباب مرض ظهور فً مهما   دورا   تلعب عوامل عدة هنان

 عامل كذلن االكتباب، اعراض ظهور فً االكبر الدور تلعب واالجتماعٌة النفسٌة عواملال

 .الوراثة

 الكٌمٌابًالنشاط  فًتعدٌل و  االكتباب مرض بٌن عبللة هنان ان الحدٌثة الدراسات وجدت ولد

كٌمٌابٌة المخ بسبب حدوث  فًالذى ٌحدث  الطبٌعً الولتًللمخ وهذا التعدٌل مشابه للتؽٌٌر 

أنه  فًٌختلؾ  الكٌمٌابًولكن هذا التؽٌر  ..األمراض أو بسبب ضؽوط الحٌاة واإلحباط والحزن 

وؼالبا  ال توجد تلن  ...أسباب  أيمستمر وال ٌرجع بعد إزالة األسباب المؤثرة )إذا كان هنان 

ومن خبلل  االكتبابٌنوٌؤدى ذلن لظهور األعراض  الكٌمٌابًوٌستمر هذا التؽٌٌر . األسباب (

 مثل تلن األعراض تظهر العدٌد عن الضؽوط الجدٌدة على الشخص 

  (6شكل )                                       السعادةاإلحساس بعدم                                                 

  اضطراب النوم 

  الضعؾ وعدم المدرة على التركٌز 

  عدم المدرة على المٌام بالعمل                                      

  عدم المدرة على االهتمام بالمتطلبات الجسدٌة

 والعاطفٌة 

  العبللات العابلٌة وعدم المدرة على مواصلة الحوار والتعامل  فًاإلجهاد من االستمرار

 مع األصدلاء. 

هاز ومن هذه الضؽوط الناشبة عن االكتباب والمتولدة منه ٌحدث رد فعل على كٌمٌابٌة الج

 المخ  فً الكٌمٌابًوٌؤدى ذلن إلى استمرار اختبلل النشاط  العصبً

 (7)شكل                          
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 :هً لعواملاعدة عوامل تسهم فً حدوث االكتباب وهنان 

 المصابٌن ثلثً حوالً فإن الطبٌعٌة، اإلحصاءات حسب :العابلة فً المرض انتشار 

 .بالمرض أصٌبوا ألرباء أو عابلة أفراد لدٌهم االكتباب بمرض

 (8)شكل                                        

 الشباب سن :العمر 

 من والتً والمراهمة

 أسعد تكون أن المفروض

 أصبحت اإلنسان أولات

 الصحة خبراء رأي حسب

 فترات أتعس من النفسٌة

 من الكثٌر عند الحٌاة

 فً والمراهمٌن الشباب

 المجتمع متطلبات نحو الداخلٌة مشاعرهم عن التعبٌر إلى ٌمٌلون حٌث الحدٌث العصر

 من الهرب أو والتمرد الؽضب مشاعر إظهار خبلل من العدٌدة ومشاكله العصري

 أو المنزل فً سواء العدوانً، السلون إظهار أو والمخدرات الكحول إدمان أو المنزل

 معالجة عدم فإن النفسٌة، الصحة خبراء رأي وحسب الوالع، وفً العمل أو المدرسة

 وبدلٌل االنتحار، على المرضى إلدام مخاطر معها تحمل المراهمٌن عند االكتباب حاالت

 كبل ومن والشباب المراهمٌن فبات بٌن أصناؾ ثبلثة من ألكثر االنتحار نسبة زٌادة

 األمٌركٌة اإلحصابٌات حسب وذلن الجنسٌن

 األهل فمدان مثل المختلفة العصرٌة الحٌاة مشاكل :كبٌرة نفسٌة وضؽوط مشاكل 

 والمٌم المبادئ وانهٌار والطبلق والزواج واألسرة العابلة مشاكل أو المفاجا واألحبة

 ووسابل سبل توفٌر على المدرة وعدم الفمر وأٌضا الحدٌثة المجتمعات فً األخبللٌة

 النفسٌة الضؽوط من مجموعة عن عبارة هً الحدٌثة، المجتمعات فً الكرٌم العٌش

 وضؽوط مشاكل وجمٌعها الحدٌثة، المجتمعات فً اإلنسان منها ٌعانً التً الٌومٌة

 المشاكل لهذه نفسٌة فعل كردة االكتباب لحدوث تؤدي نفسٌة

 ٌصابون الذٌن لبعض ٌحدث لد االكتباب: والمزمنة الخطٌرة باألمراض اإلصابة 

 إصابات الصرع، مرض مثل للمرٌض كلٌهما أو جسدٌا أو نفسٌا أذى تسبب بأمراض

    ةالسمن مرض وحتى السرطان أو الدماؼٌة أو الملبٌة الجلطة الشكل، اللٌفٌة لرأسا
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 المهدبات بعضستخدام ا وإن Barbiturates أو أدوٌة بأي العبلج أو الستٌروٌدات أو 

 بعض عند االكتباب لحدوث ٌؤدي ربما طوٌلة، ولمدة مستمر بشكل أخرى عمالٌر

                         .األمراض بهذه المصابٌن

                                              (9)شكل 

 حسب والمخدرات الكحول إدمان 

 االكتباب حاالت فإن الطبٌة، اإلحصاءات

 أكثر والمخدرات الكحول مدمنً بٌن

 ٌتعاطون ال الذٌن باألفراد ممارنة انتشارا

 ٌستخدمونها أو بتاتا المخدرات أو الكحول

 الولت نفس فً. ومتباعدة للٌلة لفترات

 مرضى فإن الطبٌة، اإلحصابٌات وحسب

 للكحول استخداما أكثر االكتباب

 االكتباب بمرض المصابٌن بؽٌر ممارنة والمخدرات

 الشدٌد االكتباب بمرض ٌصبن األمٌركٌة الطبٌة اإلحصاءات حسب اإلناث :الجنس 

 6-5 بٌن ما بنسبة تزداد الخفٌؾ االكتباب حاالت بٌنما بالذكور، ممارنة الضعؾ بنسبة

 جامعة فً النفس علم خبٌرة رأي وحسب. بالذكور ممارنة اإلناث بٌن أضعاؾ

 الحزن لمشاعر الشدٌد االكتباب حدوث سبب" فإن ٌكسٌما سوزان األمٌركٌة ستانفورد

 مشاعر على الكلٌة بالسٌطرة لها والسماح الحزن لمشاعر االستسبلم إلى تؤدي بطرٌمة

 الذكور عكس على والعمٌك الدابم الحزن دوامة فً الولوع وبالتالً األخرى، اإلنسان

 ."أخرى أو بطرٌمة الحزن نسٌان ٌستطٌعون والذٌن

 

 

 (11)شكل         
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 االكتباب والوراثة

 وراثً؟ مرض االكتباب هل

 تكون اآلخر البعض بٌنما االكتباب مرض لحدوث مهٌأة الناس بعض عند المخ كٌمٌاء أن ٌبدوا

. النفسٌة أو العضوٌة المؤثرات لنفس تعرضهم حالة فً حتى طفٌفة باالكتباب لئلصابة الفرصة

 لنسبة بالممارنة األلارب على أكبر بدرجة تكون المرض حدوث على الوراثة تأثٌر أن كما

 والجٌن اإلبداع على المدرة زٌادة بٌن ارتباط هنان أن وٌبدو ككل، المجتمع فً المرض

 المبدعٌن أن لوحظ حٌث(  واالكتباب الهوس ذهان) الوجدانٌة االضطرابات حدوث عن المسبول

 ومن.  أسرهم أفراد بٌن الوجدانً االضطراب مرض نسبة فً زٌادة ٌوجد والفنانٌن الكتاب من

 أجٌال من جٌل من أكثر فً الوجدانً لبلضطراب مرضى تارٌخ لها ٌوجد التً الحاالت دراسة

 األصحاء األسرة أفراد بالً عن مختلؾ وراثً تركٌب لدٌهم المرضى هؤالء أن وجد العابلة

 مهٌأ ٌجعله وراثً تركٌب لدٌه فرد كل فلٌس.... صحٌحا   لٌس العكس أن نبلحظ أن وٌجب

 ظهور على تساعد أخرى عوامل نانولكن ه ، المستمبل فً مرٌضا   ٌصبح سوؾ للمرض

 فً األلارب زواج المستحب من فلٌس ولذلن.  الشدٌدة النفسٌة للظروؾ التعرض منها المرض

 .االكتباب فٌها ٌنتشر التً العاببلت

 

  نفسٌة عوامل بسبب أو(  كٌمٌابٌة) عضوٌة عوامل وجود بسبب ٌحدث االكتباب هلولكن       

 العوامل من كبل   تتداخل ما وؼالبا   كٌمٌابٌة أو نفسٌة ظروؾ بسبب أما ٌظهر لد االكتباب نا

 العوامل وتساعد المرض ٌبدأ لد العوامل من عامل أن ٌحدث ما ولكن والكٌمٌابٌة النفسٌة

 ٌكون أن المرض مواجهة عند ٌجب ولذلن ونموه واستمراره المرض حدة زٌادة على األخرى

 العبلج على الحصول من نتمكن لكى وذلن والكٌمٌابٌة النفسٌة العوامل من لكل اهموج العبلج

   المرضى ألؼلب الشافً

 (11)شكل                                                                                                               
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  باالكتباب اإلصابة سن

 األربعٌن سن بٌن األولً ، مرحلتٌن فً تزداد به اإلصابة أن إال األعمار جمٌع ٌصٌب االكتباب

 .والسبعٌن الستٌن سن بٌن الثانٌة و والخمسٌن

        (12) شكل           

         

 ؟ العمر باختبلؾ االكتباب صورة رتتؽٌ هل

 تتؽٌر ما فكثٌرا ، لبلكتباب اإلكلٌنٌكٌة الصورة علً المؤثرة العوامل من المربض سن ٌعتبر

 الطفل ٌفمد فمثبل…  نمابٌة اضطرابات صوره ٌأخذ مثبل األطفال ففً.  العمر تؽٌر مع صورته

 كالتهتهة النطك ًف صعوبة إظهار ًف ٌبدأ أو ، ذلن علً لادرا كان أن بعد البول فً تحكمه

 اضطرابات صورة االكتباب ٌأخذ والمراهمٌن األكبر األطفال وفً. سلسا كبلمه كان أن بعد مثبل

 خلبل ذلن الوالدان اعتبر وربما داعً دون السرلة أو الكذب فً المراهك أو الطفل فٌبدأ سلوكٌة

 ٌأخذ ما كثٌرا و. بالحزن دفٌنة مشاعر عن تعبٌرا ٌكون لد انه إلى النظر دون التربٌة فً

 المرٌض ٌمول أن من وبدال ، الكبٌر وأٌضا الصؽٌر السن فً جسدٌة أعراض صورة االكتباب

 الهضمً الجهاز أمراض من المعاناة فتبدأ التألم فً ٌبدأ الذي لجسده ذلن ٌترن فانه حزٌن انه

 معرفٌة اضطرابات بصورة ٌظهر المسنٌن فً االكتباب أن حٌن فً ، ؼٌرها أو الحركً أو

 .الشٌخوخة عته مرٌض و االكتباب مرٌض بٌن الخلط فٌحدث

 المسنٌن عند االكتباب 

 وهً النفسٌة المرضٌة األعراض من مجموعة هنان أن نجد السن كبار اكتباب حالة فً

 النفسً فالمرٌض.  الشٌخوخة عته وبٌن االكتباب بٌن الخلط إلى تؤدي التً المعرفٌة األعراض

 عمل فً الرؼبة و للحماس فالد وٌكون اإلدران عدم من حاالت تصٌبه و سبك مما أكثر ٌنسً

 أن حٌن فً ، جادة محاولة أي دون أدري ال ٌمول أن لدٌة شًء اسهل و. جدٌد شًء أي

 فان أوضح وبمعنً. حاولوا لو حتى العمل علً فعبل المدرة ٌفمدون الشٌخوخة عته مرضً

 أما ذلن فً الرؼبة أو الحافز لدٌة لٌس ولكن منه ٌطلب ما إنجاز ٌستطٌع االكتباب مرٌض

 . ٌستطٌع ال فانه الشٌخوخة عته مرٌض

 واأللارب األهل فمد مثل جتماعٌةاال عواملكال المسنٌن لدى االكتباب تزٌد عوامللكن هنان 

 فً األخرٌن على واالعتماد الدخل للةكذلن  ، السفر أو بالمرض أو بالوفاة سواء واألصدلاء

 العمر تمدم كلما نسبتها تزٌد أخرى أمراض كوجود جسدٌة عوامل ومنها. الحٌاة متطلبات أداء

 . المجهود ضعؾ و الجسم لوهن أو البصر أو السمع مثل الحواس لبعض فمد أو
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 الجسٌم()الشدٌد الكتبابا 

 متداخلة أعراض بعدة الجسٌم االكتباب ٌظهر

 والشهٌة والنوم العمل على المدرة فً تؤثر

 النفس انكسار مع الحٌاة بمباهج واالستمتاع

 األعراض هذه وتتمٌز المعنوٌة الروح وهبوط

 أثناء تدرٌجٌا تمل و الصباح فترة فً تزداد بأنها

 من االكتباب من الشدٌدة النوبات وهذه الٌوم

 فً مرات عدة أو مرتٌن أو مرة تحدث أن الممكن

 .  المرٌض حٌاة

                                      

 المزاج عسر  

 وهو االكتباب من حدة ألل نوع هو المزاج عسر

 طوٌلة لمدد مستمرة مزمنة أعراض عن عبارة

 ٌستطٌع ال تجعله بل اإلنسان حٌاة تعٌك ال ولكنها

  بالبهجة الشعور ٌستطٌع وال بكفاءة العمل

 بعسر المرٌض ٌعانى ولد الحٌاة فً والسعادة

 (13شكل )                            . شدٌدة اكتباب نوبات من المزاج

 

 واالكتباب( الهوس ذهان):  المطبٌة ثنابً االكتباب 

 من دورات ٌحوى ألنه المطبٌة ثنابً االكتباب وٌسمى االكتباب نوبات من آخر نوع هو

 وحاد سرٌع المزاج فً التملب أو التؽٌٌر ٌكون ولد(. الهوس) واالنشراح االكتباب

 فإن الهوس طور أو دورة فً تكون وعندما.  متدرجة بصورة ٌكون الؽالب فً ولكن

 على الحكم على والمدرة التفكٌر على ٌؤثر والهوس.  موجودة تكون األعراض جمٌع

 ٌحدث لد مثبل.  شدٌد وإحراج خطٌرة مشاكل تسبب لدرجة االجتماعً والسلون األمور

 لد أو بسفه أو ببذخ النمود وإنفاق والعٌة ؼٌر بأسعار وشراء بٌع من مالٌة تصرفات

 الفترة تلن خبلل مسبولة ؼٌر أعمال تحدث

 
 (14)شكل 
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 الموسمً الوجدانً اباالكتب  

.  شتاء كل ٌنتكس الذى االكتباب أمراض من نوع هو الموسمً الوجدانً االكتباب

 فً واضح نمص وجود مثل أعراض بعدة مصحوبا   ٌكون االكتباب من النوع وهذا

( النشوٌة) الكربوهٌدراتٌة للمواد الشدٌد والنهم النوم فً شدٌدة وزٌادة الحٌوٌة

 تحسن على ٌساعد – الصباح فترات فً الساطع للضوء التعرض- بالضوء والعبلج.

 . واضحة بصورة المرض أعراض

 

 (15شكل )                                           الوالدة بعد ما اكتباب 

 بعد عادة ٌحدث الضٌك وبعض بالمزاج التملب

 واضحة األعراض كانت إذا ولكن ، األطفال إنجاب

 فٌجب ، أٌام عدة من أكثر استمرت وإذا وشدٌدة

 واكتباب.  الطبٌة المساعدة على الحصول عندبذ

 والطفل األم من لكل خطٌرا   ٌكون لد الوالدة بعد ما

 المولود

 

 

 الداخلً االكتباب  

 ظهر إذا الداخلً االكتباب علٌه ٌطلك االكتباب

 خارجٌة أحداث وجود مثل خارجً سبب بدون

.  الفرد حٌاة على تؤثر خارجٌة واضحة إحداث أي أو لئلنسان مجهدة أوضاع أو سٌبة

 هذا ٌستخدمون ال األطباء وبعض.  الطبً للعبلج جٌدا   ٌستجٌب الداخلً واالكتباب

 . االكتباب تشخٌص فً الطبً المصطلح

 

 (16شكل )                                 " نمطً الؽٌر" الكتبابا 

 ولكن نادر تشخٌص هو نمطى الؽٌر االكتباب

 الذى والمرٌض.  للناس كمعلومة ٌنالش

 عامة بصفة النمطً ؼٌر االكتباب من ٌعانى

 مدد وٌنام ، المعتاد من أكثر شهٌة لدٌه

 ٌستطٌع وأحٌانا   البلزم من أكثر طوٌلة

 الحفبلت مثل السعٌدة باألولات االستمتاع

 ٌحدث وهذا ، لحضورها ٌسعى ال أنه بالرؼم

 ٌعانى الذى العادي االكتباب لمرٌض بالعكس

 ال والذى النوم وعدم الشهٌة نمص من

 من وبالرؼم.  شًء بأي االستمتاع ٌستطٌع

 لد النمطً ؼٌر االكتباب فإن االسم ذلن

 األنواع من شٌوعا   أكثر الحمٌمة فً ٌكون

 . األخرى
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  االكتباب عبلج فً المؤثرة النفسٌة العبلجات انواع

 والعبلج( Cognitive) المعرفً العبلج منها االكتباب لمرضى النفسً للعبلج طرق عدة هنان

 حاالت عبلج فً وسممل دور له فلٌس التحلٌلً النفسً العبلج أما...  التدعٌمً النفسً

 .االكتباب

 

 المتخصصة اتعبلجحاالت االكتباب وبعض ال

 ٌجب فمثبل   حالة لكل متخصص عبلج لها ٌوجد التً ٌةاالكتباب الحاالت من محددة أنواع هنان

 فً المستخدم العبلج ٌتسبب أال نراعى أن المطبٌة ثنابً االكتباب مرضى حاالت عبلج عند

 أو المرح ذهان) الهوس نوبات وهو المرض من اآلخر للوجه وانتمالها االكتباب حالة تحسن

 باإلضافة لبلكتباب المضاد العمار نستخدم عندما األمر هذا فً التحكم الممكن ومن( الهوس

 .( ودٌباكٌن وتجرٌتول اللٌثٌوم ألراص مثل) للمزاج المثبتة للعمالٌر

 

 (11)شكل                                            

  للمرضى أخر عبلج استعمال فً نبدأ ومتى فعال ؼٌر العبلج كان إذا نعمل ماذا

 مرة للمرض انتكاس حدث إذا أو االكتباب من ٌعانى المرٌض ظل إذا فعال ؼٌر ٌكون العبلج

 أو العبلج ٌولؾ أن الطبٌب من وأسرته المرٌض ٌطلب وهنا العبلج استخدام من بالرؼم أخرى

 ال عمار أي نجاح على الحكم أن نبلحظ أن وٌجب.  فاعلٌة أكثر آخر عبلج الستخدام التحول

 المناسبة العبلجٌة للجرعة الوصول بعد وذلن العبلج من أسابٌع 8 مضى بعد إال به الجزم ٌمكن

 لكى بالدم العمار مستوى نراجع أن ٌجب( الحلمات ثبلثٌة) االكتباب مضادات أنواع بعض وفى

 إذا أما. فعال ؼٌر العبلج أن على نحكم أن لبل المناسبة العبلجٌة للجرعة الوصول من تتأكد

 ولم المناسبة العبلجٌة للجرعة الوصول بعد أسابٌع 8 لمدة العبلج أستخدم لد المرٌض كان

 المضادة العمالٌر من آخر لنوع التحول حٌنبذ الممكن فمن المرض فً واضح تحسن ٌحدث

 . لبلكتباب
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  االكتباب وعبلج لبلكتباب المضادة العمالٌر

 النفسٌة الوظابؾ لكافة المخ فً مراكز وهنان الخبلٌا من المبلٌن آالؾ من البشري المخ ٌتكون

 وكذلن الملب ضربات لتنظٌم ومركز للتنفس ومركز للحركة مركز فهنان ، لئلنسان والبٌولوجٌة

 داخل ٌمع الذى الشوكً بالحبل المخ وٌرتبط.. والوجدان والمزاج والسلون للذاكرة مركز هنان

 أنواع كل نمل من ٌتمكن وبذلن العصبٌة الخبلٌا من ضخم عدد على ٌحتوى وهو الفمري العمود

 بعضها العصبً الجهاز منها ٌتكون التً العصبٌة الخبلٌا وتتصل. المخ وإلى من المعلومات

 تفصل إنها من بالرؼم الرلٌمة المسافات أو التشابكات وهذه ، عصبٌة تشابكات بواسطة ببعض

 وأخرى خلٌة بٌن تنتمل الرسابل أن..  كٌمٌابٌا بٌنها تربط الوالع فً لكنها الخبلٌا بٌن ما

 المخ فً العصبٌة النالبلت نمص أو وزٌادة ، العصبٌة النالبلت تسمى كٌمٌابٌة مواد بواسطة

 لئلنسان النفسٌة الوظابؾ اضطراب إلى ٌؤدى" الخ.. ،ادرٌنالٌن دوبامٌن ، وتونٌنالسٌر مثل"

 ومن. االكتباب مثل نفسٌة اضطرابات إلى ٌؤدى السٌروتونٌن نسبة اختبلؾ أن مثبل وجد فمد

 العمالٌر مستخدما بٌنهما توازن وإٌجاد العصبٌة النالبلت تركٌز ضبط كٌفٌة فكرة جاءت هنا

 .السلٌم وضعها إلى وإعادتها العصبٌة النالبلت على تؤثر التً

 

 نوع مستوى زٌادة على ٌعمل منها وكبل لبلكتباب المضادة العمالٌر من أنواع عدة وهنان   

 ونورابنٌفرن ودوبامٌن سٌرتونٌن وهى( Neurotransmitters) العصبٌة النالبلت من معٌن

 االكتباب درجة نمص على العصبٌة النالبلت زٌادة تعمل كٌؾ الواضح من ولٌس.  المخ فى

 إلى ٌؤدى العصبٌة النالبلت تركٌز زٌادة أن منها ذلن تفسر التً النظرٌات بعض هنان ولكن

 حالة تتحسن وبذلن المخ فً النالبلت هذه بها ترتبط التً العصبٌة المستمببلت تركٌز زٌادة

 االكتباب

 

 ؟ الفرفشة حبوب أنواع من نوع هً لبلكتباب المضادة األدوٌة هل

 فً تباع التً األدوٌة أو الفرفشة وحبوب لبلكتباب المضادة العمالٌر بٌن فرق هنانف...  ال

 وتجعل سرٌعة بطرٌمة المزاجٌة الناحٌة على تؤثر والتً المخدرات تجار مع السوداء األسواق

 العمالٌر أما ، L.S.D ألراص مثل والهبلوس النشوة من طبٌعٌة ؼٌر بأحاسٌس ٌشعر اإلنسان

 خبلل بطٌبة بطرٌمة عملها وٌبدأ فمط االكتباب حاالت فً المزاج تحسن فأنها لبلكتباب المضادة

 . طبٌعٌة بطرٌمة المخ فً العصبٌة النالبلت نسبة بزٌادة وذلن أسابٌع عدة

 

  العمالٌر استخدام مع ٌتحسنون الذٌن المرضى نسبة

 لبلكتباب المضادة العمالٌر من المختلفة األنواع استخدام مع المرضى من.% 7 حوالى ٌتحسن

 ٌستجٌب أن االكتباب مضادات أنواع من نوع استخدام مع ٌتحسن لم لمرٌض الممكن ومن

 العمالٌر من آخر نوع استخدام مع وٌتحسن
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 ؟ بانشراح ونشعرسٌ هل..  باألدوٌة جبلالع المرضى عند شعرسٌكٌؾ 

 االكتباب أعراض بأن ٌشعرون لبلكتباب المضادة باألدوٌة ٌعالجون الذٌن المرضى أؼلب أن

 الذٌن والمرضى( فشٌبا شٌبا  ) خطوة خطوة الطبٌعً لئلحساس ٌعودون وأنهم تدرٌجٌا   تتبلشى

 اآللً اإلنسان مثل ٌكونون وال البلزم من أكثر المزاج بانشراح ٌحسون ال بالعبلج ٌتحسنون

 أنهم كما المحزنة األحداث أو لؤلشٌاء ٌتعرضون عندما بالحزن ٌحسون أنهم ، ٌشعر ال الذى

 أو إلحباط نتٌجة به ٌشعرون الذى الحزن أن.  السعٌدة لؤلحداث كاستجابة بالسعادة ٌشعرون

 شخص لفمد أو لئلحباط نتٌجة فرد أي به ٌشعر الذى الحزن ولكنه اكتباب ٌسمى ال األمل خٌبة

 تستطٌع ال السعادة أن..  االكتباب تعالج ولكنها السعادة تجلب ال االكتباب مضادات أن. له عزٌز

 . العبلجٌة األلراص تناول من علٌها الحصول

 

  االكتباب عبلج فً المستخدمة العمالٌرأنواع 

 تستخدم العمالٌر هذه من انٌأساس نوعانولكن  االكتباب لعبلج العمالٌر من أنواع عدة هنان

 (11شكل )                                                      : وهما سنة. 3 حوالى منذ

 

 تفرانٌل و تربتزول مثل" الحلمات الرباعٌة أو الثبلثٌة التملٌدٌة "المركبات المجموعة 

 و الملب دلات سرعة زٌادة مثل كثٌرة السلبٌة آثارها لكن ورخٌصة مؤثرة أدوٌة وهً

 .الوزن وزٌادة اإلمسان و الحلك جفاؾ

 منعلى  ٌتحتم األدوٌة هذه أن إال األمٌنٌة األحادٌة المركبات ألكسدة المانعة العمالٌر 

 األطعمة من الكثٌر عن االمتناع ٌأخذها

 تأثٌرات لها بان تتمٌز لبلكتباب المضادة العمالٌر من حدٌثة أنواع حالٌا   ٌستخدم أنه كما  

 تأثٌر لها أن اآلن حتى ٌثبت لم ولكن ، سرٌعا ٌبدأ لها العبلجً المفعول أن كما …ألل جانبٌة

 التملٌدٌة للعمالٌر أفضل بصورة المرضى بعض ٌستجٌب ولد بل ، األخرى العمالٌر من أكبر

 االكتباب لعبلج الحدٌثة العمالٌر من أنواع عدة حالٌا   وٌوجد( .الحلمات ثبلثٌة االكتباب مضادات)

 . فافرٌن عمار و سبرام وعمار( بروزان) فلوكستٌن عمار مثل
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 : نذكر أسماء بعض العمالٌر3

(Olanzapine )اوالنزابن 

(Quetiapine )كٌوتٌابن 

(ziprasidone )زٌبراسٌدون 

(aripiprazole )ارٌبٌبرازول 

(amitriptyline )امٌتربتالٌن 

(nortriptyline )نورتبرتالٌن 

(doxepin )دوكسبٌن 

(Dosulepin )دوسٌولبٌن 

(trimipramine )ترٌمٌبرامٌن 

(Desipramine )دٌسٌبرامٌن 

(citalopram )سٌتالوبرام 

(paroxetine )باروكسٌتٌن 

(escitalopram )اسٌتالوبرام 

(fluoxetine )فلوكسٌتٌن 

(sertraline )سٌرترالٌن 

(duloxetine )دولوكسٌتٌن 

(Venlafaxine )فٌنبلفاكسٌن 

(selegiline )سٌلٌجلٌن 

 (11 ) شكل                                                 

 

 بالعمالٌر العبلج على عامة مبلحظات

 " .اإلٌجابٌة" العبلجٌة اآلثار لبل تبدأ لبلكتباب المضادة لؤلدوٌة" السلبٌة" الجانبٌة اآلثار-1

 إعطاء من البد النجاح أو بالفشل لبلكتباب مضاد دواء أي علً منصفا الحكم ٌكون لكً-2

 . شهرٌن عن تمل ال مدة الدواء

                                                           
3
 Googleالقاموس الطبي  
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  لبلكتباب المضادة بالعمالٌر العبلج مع تحسنحال عدم الالسبل المتبعة فً 

 مبكر ولت فً ذلن على وٌحكمون الشفاء على ٌساعد لم العبلج أن ٌمررون المرضى من الكثٌر

 بصورة الكامل الشفاء على الحصول فً ٌأمل فأنه الدواء تناول فً المرٌض ٌبدأ وعندما

 ٌتناول أن ٌجب لبلكتباب المضاد الدواء ٌعمل لكى أنه إنسان كل ٌتذكر أن ٌجب ولكن سرٌعة

 عمار أي على العادل وللحكم الولت من مناسبة ولمدة مناسبة عبلجٌة بجرعة العبلج المرٌض

 آخر إلى عمار من للتحول الربٌس والسبب.  شهرٌن عن تمل ال لمدة أستخدم لد ٌكون أن ٌجب

 مدة أن كذلن نعلم أن وٌجب العمار لهذا شدٌدة جانبٌة أعراض ظهور هو شهرٌن مرور لبل

 ولٌس ، المطلوب العبلجً للمستوى الدواء جرعة فٌه وصلت الذى الولت من تحسب الشهرٌن

 العبلج استخدام بداٌة من

 

 (21شكل )                                                 ؟ اإلدمان إلى لبلكتباب المضادة األدوٌة تؤدي هل

 إلى ٌحتاج لد االكتباب مرٌض أن من بالرؼم

 ٌعد ال ذلن فان طوٌلة لفترة العمالٌر استخدام

 تحتاج التً األمراض بعض فهنان ، إدمانا

 مثل الحٌاة مدي أو طوٌلة عبلج لفترات

 . السكر مرض أو الدم ضؽط ارتفاع

 

  الكهربابٌة بالجلسات العبلج دور 

 وٌبدأ الوجدانٌة االضطرابات عبلج فً ومفٌد هام نوع هو الكهربابٌة الجلسات باستخدام العبلج

 المضادة للعمالٌر الشدٌدة االكتباب حاالت تستجٌب ال عندما الكهربابٌة الجلسات استخدام

 أن ٌجب أو للعمالٌر الجانبٌة التأثٌرات تحمل على لادر ؼٌر المرٌض ٌكون أن أو لبلكتباب

 أو لبلكتباب المضادة بالعمالٌر للعبلج ٌستجٌبون ال المرضى وبعض ، سرٌعا   حالته تتحسن

 هؤالء لعبلج األساسٌة الطرٌمة هً الكهربابٌة بالجلسات العبلج وٌكون للمزاج المثبتة العمالٌر

.  الهوس وحاالت االكتباب حاالت من كبل   عبلج فً الكهربابٌة الجلسات وتستخدم.  المرضى

 ال الذٌن العضوٌة األمراض بعض من ٌعانون الذٌن المرضى عبلج فً الجلسات تستخدم كما

 من ٌعانون الذٌن المرضى بعض لذلن ومثال لبلكتباب المضادة باألدوٌة العبلج تحمل ٌستطٌعون

 استخدام من لهم أفضل الكهربابٌة الجلسات باستخدام االكتباب عبلج ٌكون حٌث الكبد أمراض

 للسٌدات الكهربابٌة بالجلسات العبلج استخدام ٌتم وكذلن ، الكبد على تؤثر التً العمالٌر

 وٌتم. لبلكتباب تعرضهم عند بالملب أمراض من ٌعانون الذٌن المرضى لبعض أو الحوامل

 االنتظار فٌها المرٌض ٌستطٌع ال التً الحاالت بعض فً الكهربابٌة بالجلسات للعبلج اللجوء

 بعض فً خصوصا   لبلكتباب المضادة العمالٌر استخدام مع حالته فٌها تتحسن حتى شهرٌن لمدة

 سرعة تتطلب حساسة وظٌفة وجود بسب أو لبلنتحار عرضة المرٌض فٌها ٌكون التً الحاالت

 .أسابٌع 3 إلى أسبوعٌن ؼضون فً ٌتم الكهربابٌة الجلسات استخدام مع التحسن ألن التحسن
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 ؟ العبلج هذا تجاه الكهربابٌة بالجلسات عولجوا الذٌن المرضى ٌشعر كٌؾ

 أن وجد الكهربابٌة بالجلسات عولجوا الذٌن المرضى على أجرٌت التً الدراسات بعض فً

 كما تحسنهم إلى وأدى حالتهم فً أفاد لد العبلج بأن أشاروا المرضى هؤالء من%  88 حوالى

 ٌعادل العبلج من النوع هذا من والملك بالخوؾ إحساسهم أن المرضى من%  78 حوالى أشار

 . األسنان لطبٌب ذهابهم عند بالخوؾ إحساسهم

 ؟ بالجلسات العبلج بعد التحسن ٌستمر متى إلى

 ٌتبع أن ٌجب ولكن االكتباب عبلج فً وناجحة سرٌعة نتٌجة ٌعطى الكهربابٌة بالجلسات العبلج

 بالجلسات عولجوا الذٌن المرضى أن وجد ولد ، لبلكتباب المضادة العمالٌر استخدام ذلن

 6 مدى على%  58 بنسبة حالتهم تنتكس لبلكتباب المضادة العمالٌر ناولواتٌ ولم الكهربابٌة

 العبلج بعد بالعمالٌر العبلج فً االستمرار أهمٌة تظهر هنا ومن.  بالجلسات العبلج بعد أشهر

 . المزاجٌة الحالة تستمر حتى الكهربابٌة بالجلسات

 ؟ المخ تلؾ إلى تؤدى الكهربابٌة الجلسات أن حمٌمة هنان هل

 مخ تشرٌح تم ولد المخ تلؾ إلى تؤدى الكهربابٌة الجلسات أن على علمً دلٌل أي هنان لٌس

 جلسة 188 حوالى) الكهربابٌة بالجلسات تعالج حٌاتها خبلل وكانت طبٌعٌة وفاة توفت سٌدة

 تؤثر وأحٌانا  . الجلسات من العدد هذا بعد بالمخ تلؾ أي وجود عدم التشرٌح وأثبت( كهربابٌة

 أشهر عدة بعد لطبٌعتها الذاكرة وترجع تتحسن الحالة ولكن ، الذاكرة على الكهربابٌة الجلسات

 أن وجد الجلسات بعد طوٌلة لمدد الذاكرة تأثر استمرار من اشتكت التً الحاالت مراجعة ومن.

 متعلمة أخرى لمشاكل الشكوى ترجع وربما طبٌعٌة كانت الذاكرة حدة لمٌاس النفسٌة المماٌٌس

  والتركٌز المزاجٌة بالناحٌة

 ة؟الكهربابٌ الجلسات استخدام حول النفسٌٌن األطباء بٌن الدابر الجدل سبب هو وما

 ٌدعى كان من هنان أن سببه الجدل وهذا الكهربابٌة الجلسات استخدام حول بسٌط جدل هنان

 العماب من كنوع الماضً فً العملٌة المستشفٌات فً تستخدم كانت الكهربابٌة الجلسات أن

 . السابمة الشٌوعٌة أو االشتراكٌة الدول فً وذلن السٌاسٌٌن للمعتملٌن

 (21شكل )                       ؟ االكتباب لعبلج أخرى وسابل هنان هل

 بعض فً ٌفٌد الذي بالضوء العبلج مثل…  نعم

 الوجدانً االضطراب مرض من ٌعانون الذٌن المرضً

 . الموسمً

 ؟ المستشفى لدخول االكتباب مرٌض ٌحتاج هل

 دخول ٌحتاجون ال االكتباب مرضى من العظمى الؽالبٌة

 المرضً مثل دخولها ٌحتاج بعضهم لكن المستشفى

 إذا أو" نفسه على لخطورته" االنتحارٌة المٌول ذوي

 رعاٌة إلى لحاجته" االكتبابً  الذهول المرٌض أصاب

 ".خاصة
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 ؟ المكتبب الشخص مساعدة واألصدلاء األسرة تستطٌع كٌؾ

 واالستمرار العبلج تمبل فً ٌساعده أن هو للمرٌض ٌمدمها أن فرد أي ٌستطٌع مساعدة أهم أن

 المرضٌة األعراض تزول حتى الطبٌة للمساعدة حاجة فً وأنه المرض تشخٌص ٌتمبل وأن فٌه

 أفراد ٌحتاج ولد. الحالة تتحسن لم إذا آخر عبلج عن للبحث أو ، أسابٌع عدة بعد االكتبابٌة

 طلب إذا الطبٌة التحالٌل ومواعٌد االستشارة مواعٌد وتحدٌد للطبٌب المرٌض مصاحبة األسرة

 . ال أم العبلج المرٌض ٌتعاطى هل لمراجعة ذلن الطبٌب

 المرٌض فهم على المدرة ٌعنى وهذا ، للمرٌض العاطفً الدعم تمدٌم هً الثانٌة والمساعدة

 .األزمة ٌجتاز حتى المستمر والتشجٌع والتعاطؾ معه والصبر ومعاناته حالته وفهم

 تجعله البلزم من أكثر علٌه الضؽط ولكن.  والصحبة للتشجٌع دابما   ٌحتاج المكتبب الشخص نإ

 ٌدعى أنه أو وخامل كسول شخص بأنه المكتبب المرٌض تتهم ال.  والفشل باإلحباط ٌشعر

 حالتهم تتحسن والنفسً الطبً العبلج مع المرضى اؼلب.  المسبولٌات من ٌتهرب لكى المرض

 سوؾ العبلج مداومة ومع الولت مع أنه للمرٌض والتشجٌع األمل وأعط ذهنن فً ذلن ضع... 

 .الطبٌعٌة حالته إلى وٌرجع ٌتحسن

 

  االنتكاس من الولاٌة رقط

 من الشفاء بعد المرٌض علً ٌتحتم

 األدوٌة بعض استخدام ضرورة االكتباب

 تساعد التً األدوٌة أو لبلكتباب المضادة

 مثل -"المزاج" الوجدان ثبات علً

 األدوٌة بعض أو اللٌثٌوم ألراص

 بعد طوٌلة لفترة- للصرع المضادة

 من للولاٌة وذلن االكتباب من الشفاء

 . انتكاسة حدوث

 (22)شكل                                                    

 ؟ واالكتباب لئلحباط تؤدى التً الحٌاة ضؽوط على للتؽلب طرٌمة هنان هل

 العمل ضؽوط فٌها بما الخارجٌة الضؽوط من متنوعة لمصادر ٌومٌا   نتعرض استثناء ببل كلنا

 واألمور ، الصحة مشكبلت ومعالجة األطفال تربٌة وضؽوط ، األسرٌة والضؽوط ، والدراسة

 هنا وأعنى ، الداخلٌة المصادر ذات للضؽوط ٌومٌا   نتعرض كما.  المختلفة واألزمات المالٌة

 واآلثار ، المرضٌة والمضاعفات كمٌته أو ، الطعام أنواع وبعض ، نتعاطاها التً األدوٌة أنواع

 التدخٌن أو النوم أو األكل نظام فً السلوكٌة أخطابنا عن تنتج التً السلبٌة والصحٌة العضوٌة

 استبعادها أو تجنبها أو منها التخلص تعنى ال الضؽوط ومعالجة.  البٌبٌة للملوثات التعرض أو

 الٌومٌة األحداث من نصٌبه منا فرد ولكل ، طبٌعً أمر حٌاتنا فً الضؽوط فوجود حٌاتنا من

 تحدث وبسببه ذلن وخبلل مختلفة طموحات ونحمك ، الحٌاة مع ونتفاعل ، متفاوتة بدرجات

 ٌتم وإنما منها بالتخلص ٌتم ال الضؽوط عبلج فإن ثم ومن متولعة ؼٌر أو متولعة أمور

 السلبٌة نتابجها ومعالجة ، معها اإلٌجابً بالتعاٌش
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  علٌها والتؽلب الضؽوط لمعاٌشة المواعد بعض ٌلى وفٌما

 . حلها تعذر وربما تعمدها إلى ٌؤدى تراكمها ألن بأول أوال   ومواجهتها الضؽوط معالجة -1

 من تماما   واألعباء الضؽوط كل من نتخلص أن الوالع من فلٌس ، معمولة األهداؾ جعل -2

 . الحٌاة

 . التوتر على التؽلب على ٌساعد ٌومٌا   متمطعة فترات فً االسترخاء -3

 الؽضب على للتؽلب جدٌدة طرق وتعلم والؽٌرة االنفعاالت من اإلمكان بمدر اإللبلل -4

 .واالنفعال

 ؼبن دون النظر وجهات وتبادل للتفاوض مجال فتحب األسرة أو العمل صراعات حل محاولة -5

 . للنفس أو لآلخرٌن

 األمور تفسٌر وتجنب النفس مع اإلٌجابً الحوار أي...   النفس مع الحوارات تحسٌن -6

 . فٌها مبالػ بصورة

 للنمد ٌمٌلون الذٌن هؤالء وتجنب بالود ٌتمٌزون الذٌن والمعارؾ األصدلاء من دابرة تكوٌن -7

 . والتصارع

 السفر فً الخبرات من عٌتنوالو المتعة مصادر من وتوسع االهتمامات من عٌتوسال -8

 . والمراءة والتعارؾ

 الولت تنظٌم طرق وتعلم ،النفس على الملماة األعباء عٌوزت -9

    العمل فً اإلٌماعو السرعة من التهدبةو ، تمهلال -18

 (23)شكل                                                                                   

 المعمولة ؼٌر للطلبات - ال - لول تعلم -11

 للصحة الخاصة االحتٌاجات بٌن ةوازنالم -12

 التلبٌة وبٌن والترفٌه الفراغ وولت والراحة

 وإلحاحاهم اآلخرٌن لمتطلبات

 فً بما البدنٌة واللٌالة بالرٌاضة االهتمام -13

 : ذلن

 الرٌاضة *

 لظروؾل والمناسب المتوازن الؽذابً النظام* 

 والعمرٌة الصحٌة

 البدنٌة الراحة* 

 التدخٌن تجنب فٌها بما الطبٌة الصحٌة العادات *

 . صحً هواء قاستنشوا والضجٌج كالتلوث البٌبة مشكبلت من النفس اٌةحم *
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  وجدنا ان : وفً الختام
 االكتباب هو:

خهم فٙ صبئش انغضى ٚشًم انغضى ٔاألفكبس ٔانًزاط ٔٚؤصش ػهٗ َظشح اإلَضبٌ نُفضّ ٔنًب "

حٕنّ يٍ أشخبص ٔيب ٚحذس يٍ أحذاس ثحٛش ٚفقذ انًشٚغ ارزاَّ انغضذ٘ ٔانُفضٙ 

"ٔانؼبؽفٙ  

 اصجبة االكزئبة:

كما  عضوٌةال عواملال تشمل وهً االكتباب مرض ظهور فً مهما   دورا   تلعب عوامل عدة هنان

 عامل كذلن االكتباب، اعراض ظهور فً االكبر الدور تلعب واالجتماعٌة النفسٌة عواملال

 .الوراثة

  عوامل  حدوث االكتباب:

 المصابٌن ثلثً حوالً فإن الطبٌعٌة، اإلحصاءات حسب :العابلة فً المرض انتشار 

 .بالمرض أصٌبوا ألرباء أو عابلة أفراد لدٌهم االكتباب بمرض

 العمر 

 كبٌرة نفسٌة وضؽوط مشاكل 

 والمزمنة  الخطٌرة باألمراض اإلصابة 

 المهدبات استخدام بعض Barbiturates أو أدوٌة بأي العبلج أو الستٌروٌدات أو 

 طوٌلة ولمدة مستمر بشكل أخرى عمالٌر

 والمخدرات الكحول إدمان  

 الشدٌد االكتباب بمرض ٌصبن األمٌركٌة الطبٌة اإلحصاءات حسب اإلناث :الجنس 

 6-5 بٌن ما بنسبة تزداد الخفٌؾ االكتباب حاالت بٌنما بالذكور، ممارنة الضعؾ بنسبة

 بالذكور ممارنة اإلناث بٌن أضعاؾ

 

  باالكتباب اإلصابة سن

 األربعٌن سن بٌن األولً ، مرحلتٌن فً تزداد به اإلصابة أن إال األعمار جمٌع ٌصٌب االكتباب

 .والسبعٌن الستٌن سن بٌن الثانٌة و والخمسٌن
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 انواع االكتباب

(الجسٌم)االكتباب الشدٌد  

واالكتباب(  ذهان الهوس)المطبٌة :  ثنابً االكتباب المزاج عسر  

الموسمً الوجدانً االكتباب  

  الوالدة بعد ما اكتباب 

  الداخلً االكتباب

" نمطً الؽٌر" االكتباب  

 

                                       عبلج االكتباب

 ًالعبلج النفس 

 العبلج بالعمالٌر 

 (24شكل )                        العبلج بالجلسات الكهربابٌة                       

 

  االنتكاس من الولاٌة رقط

 لبلكتباب المضادة األدوٌة بعض استخدام ضرورة االكتباب من الشفاء بعد المرٌض علً ٌتحتم

 األدوٌة بعض أو اللٌثٌوم ألراص مثل -"المزاج" الوجدان ثبات علً تساعد التً األدوٌة أو

 . انتكاسة حدوث من للولاٌة وذلن االكتباب من الشفاء بعد طوٌلة لفترة- للصرع المضادة

 

رؼشفُب فٙ ْزا انجحش ػهٗ االكزئبة ٔاصجبثّ ٔػٕايم حذٔصّ ٔإَاػّ ٔؽشق ػالعّ اٚؼب رحذصُب 

فبرا اصزضهًُب نٕاقؼُب ٔيب ًَش ثّ ػٍ افؼم انضجم نهزغهت ػهٗ االكزئبة ٔيٕاعٓخ ػغٕؽ انحٛبح 

ٔصزًأل قهٕثُب ثبنكآثخ فهزنك  فهٍ َضزطٛغ اٌ َكًم حٛبرُب كًب َشٚذ ثم صزضٛطش ػهُٛب االحزاٌ

.ػهُٛب انزحهٙ ثبنظجش ٔيٕاعٓخ انزحذٚبد  

 ارًُٗ ٔ ثحضذ ٔيًب قشأد يًب انجحش ْزا فٙ َقهذ فًٛب ٔااليبَخ انذقخ رٕخٛذ  نقذ   

  .  قذيذ ثًب ٔفقذ قذ  اكٌٕ اٌ
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 انًظبدس ٔانًشاعغ:

http\\:googl.com 

                http\\:scholargoogl.com            

http\\:info@webteb.net 

 Google انقبيٕس انطجٙ 

 نهطت انؼزائى اثٕ يضزشفٗ  انُفضٛخ نهظحخ االصاليٛخ انؼبنًٛخ انغًؼٛخ

 خانُفضٛ انؼٛبدح :انًطًئُخ انُفش يغهخ : انُفضٛخ انًٕصٕػخ  انُفضٙ

         

 انظٕس فٓشس                  

             

  3ص..........(......................................................................0)شكم             

 3(................................................................................ص3شكم )            

        2(................................................................................ص2شكم )            

 2..ص(..............................................................................2)شكم             

 2....................................ص(............................................5شكم )            

 5(................................................................................ص6)شكم             

  5(................................................................................ص7شكم )        

 6(................................................................................ص8) شكم            

      7ص.................................(...............................................9شكم )            

 7ص.........................................................(.....................01)شكم             
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 8ص.............................................................................. (00شكم )            

 9ص..................................................................(.............03شكم )            

  01ص...................................................................(............02شكم )        

 01ص.............................(..................................................02شكم )            

 00.ص........(......................................................................05)شكم             

 00..ص...............................(..............................................06شكم )            

       03...ص...............................(.............................................07شكم )            

 02....ص...............................(............................................08)شكم             

 05.....ص..............................(............................................09شكم )            

 06......ص...............................(..........................................31)شكم             

  07.......ص...............................(.........................................30شكم )        

 08........ص...............................(........................................33) شكم            

      09ص................................(...............................................32شكم )            

 30ص .........................................................(.....................32)شكم             

 

 انفٓشس                               

 يحزٕٚبد انجحش                                       اسقبو انظفحبد  

  1انغالف..............................................................           

 2انًقذيخ..............................................................

 3........................................... االكزئبة انفظم االٔل:

 .4..............................اػشاع االكزئبةانفظم انضبَٙ : 
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 5.................................اصجبة االكزئبة انقظم انضبنش: 

 6..................................ػٕايم االكزئبةانفظم انشاثغ: 

 6 ............................................................. انؼٕايم

 8.................................................. االكزئبة ٔانٕساصخ

 .9........................................... صٍ اإلطبثخ ثبالكزئبة

 .. 9.......................................... االكزئبة ػُذ انًضٍُٛ

  .10..............................إَاع االكزئبةانفظم انخبيش: 
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