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 الملخص

الفُصام أو انفصام الشخصية هو مرض نفسي يتميز باضطراب دماغي مزمن، يتظاهر بأعراض 

ن تتحسن أوقلة الحافز، مع ذلك يمكن تشمل األوهام والهلوسة والكالم غير المنظم وصعوبة التفكير 

 معظم أعراض الفصام بشكل كبير مع العالج ويمكن تقليل احتمالية تكرارها.

صول على الرغم من عدم وجود عالج لمرض انفصام الشخصية، إال أن األبحاث ال تزال مستمرة للو

اسة ض من خالل درإلى عالجات مبتكرة وأكثر أماناً. يعمل الخبراء أيضاً على كشف أسباب المر

وظيفته، وعلم الوراثة وإجراء البحوث السلوكية واستخدام التصوير المتقدم للنظر في بنية الدماغ 

 تبشر هذه األساليب بعالجات جديدة وأكثر فاعلية.

ي قد يساعد تعقيد مرض انفصام الشخصية في تفسير سبب وجود مفاهيم خاطئة عن المرض. ال يعن

و عنفاً أو تعدد الشخصيات، فمعظم المصابين بالفصام ليسوا أكثر خطورة أ الفصام انقسام الشخصية

رد أو العيش من عامة الناس، فبينما يُعتقد أن األشخاص المصابين بالفصام ينتهي بهم األمر إلى التش

 في المستشفيات، يعيش معظم المصابين بالفصام مع أسرهم أو في منازل جماعية أو بمفردهم.

ا، أن مرض انفصام الشخصية يؤثر على الرجال والنساء بشكل متساٍو إلى حٍد م أظهرت األبحاث

 لكن قد يكون ظهوره مبكراً عند الذكور.

د حمن المرجح وفاة األشخاص المصابين بالفصام في سن أصغر من عامة السكان، ويرجع ذلك إلى 

 . كبير إلى ارتفاع معدالت اإلصابة بااألمراض مثل أمراض القلب والسكري
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Abstract 

Schizophrenia is a mental disease characterized by a chronic brain 

disorder, accompanied by symptoms including delusions, 

hallucinations, disorganized speech, difficulty thinking, and decreased 

motivation.  

Although there is no cure for schizophrenia, research continues to find 

innovative and safer treatments. Experts are also working to reveal the 

causes of the disease by studying genetics, conducting behavioral 

research, and using advanced imaging to look at the brain’s structure 

and function. These approaches hold the promise of new and more 

effective treatments. 

The complexity of schizophrenia may help explain why there are 

misconceptions about the disease. Schizophrenia does not mean split 

personality or multiple-personality. Most people with schizophrenia are 

not any more dangerous or violent than people in the general 

population. While it is believed that people with schizophrenia end up 

homeless or living in hospitals, most people with schizophrenia live 

with their families, group homes, or on their own. 

Research has shown that schizophrenia affects men and women fairly 

equally but it may appear earlier in males.  

People with schizophrenia are more likely to die younger than the 

general population, largely due to high rates of diseases such as heart 

disease and diabetes.  
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 االهـداء

 بتول العجيل

 قدوتي وحبيبي األول كلي امتنان وشكر ألنك كنت حجر األساس والسند

 أبي                                                          

 إلى صاحبة الروح االنقى إلى من كانت بجانبي بدعواتها وصالتها وحبها ودعمها

 أمي

 إلى أبي الثاني وعوني بعد هللا إلى الذي احبه جداً 

 أخي محمد

 كيف ال احبهم ورب الكون قال   "سنشد عضدك بأخيك"

 إخوتي

 إلى سكرة ايامي المرة

 أختي شام 

ً إلى شخصي المفضل وأجمل هدايا القدر وكتفي الثابت إلى من ساندني وكان بجانبي دائم إلى من  ا

 االلطف واألصدق دعمني  بكل االوقات إلى

 ياسر الداية                                                

 يتجاوز إلى من شاركتني ايامي بحلوها ومرها إلى التي اشكر هللا على وجودها بحياتي إلى التي ال

 دقيقة ٦٠خصامي معها 

 حال حامد

جمل ضحكاتي إلى من عشت معها ألي حبيبة إإلى صديقة الدرب والرفيقة الثابتة رغم كل الظروف 

 نتصار الكياليا                                                                                      الذكريات
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 إلى الرفيقة األولى واألخيرة الى البعيدة مسافةَ وقريبة جداَ من قلبي

 جودي خلوف

آلن إلى لمدرسة وما زالوا بقربي وجانبي إلى الى صديقات الطفولة إلى من شاركوني ذكريات اإ

 منبع ضحكاتي

 سمر شيخ عمر -مرام محمد 

 إلى من جمعتنا اجمل االيام إلى صاحبات األثر الطيب إلى صديقات اللحظات الجميلة

 حنين صالح  -سليم  امل -رنيم النحالوي 

 الى صغيرتي التي احبها جداً 

 لمار                                                           

 

 اية شالش

 إلى قدوتي وحبيبي شفيعي يوم القيامة

 بأبي هو وأمي...رسول هللا عليه أفضل الصالة والسالم 

األمان إلى من أحمل اسمه بكل فخر بطلي وقوتي مالكي الحارس الذي لطالما شعرت تحت جناحه ب

 أحبك بقلوب كل أهل األرض... أبي

نبوع يالحنون والكلمة الدافئة والحضن الذي حين أرتمي فيه يهون كل صعب إلى صاحبة القلب 

 الحنان والصبر والتفاؤل ...أمي

 إلى سندي كتفي الثابت حين تميل بي الحياة...أخي محمد 

..أختي إلى أختي التي هي أكثر من أخت صديقتي بيت أسراري ملجأي حين تقسو علي هذه الحياة.

 آالء 

 الغالية أختي الحبيبة...بسملةإلى مدللتي 
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 أخي علياء إلى قطعة السكر تلك التي انتقلت من بيتها إلى بيتنا لتصبح أختا سادسة لنا...زوجة

 إلى إخوتي الصغار مصابيح بيتنا ...فاطمة ومجد ونور وابنة أخي ...آية 

وعي ني مجمإلى تلك التي قالت ألمي بنبرة حزينة وقلب يحترق  حين صدرت النتائج ولم يؤهل

جدتي رحمها ألدخل كلية الطب "يعني آية ما عاد تصير دكتورة" أتمنى أن تكوني فخورة بي اآلن...

 هللا

ي وجدتاي وخالي إلى كل الذين  ماتوا وهم في قلبي أحياء أتمنى أن يجمعني هللا بكم في جنته... جدا

 وخالتي وأوالد خالي رحمكم هللا 

 ئلتي إلى من كانوا لي عائلة بغياب عا

 يمرضون لمرضي ويحزنون لحزني ويفرحون لفرحي 

 لم ولن أنساه ما حييت ...خالي الغالي وعمتي الحبيبة وأوالدهم   علىفضلكم 

 إلى عمي وعماتي وأخوالي وخالتي... أحبكم جدا جدا

تصبح رتيبة إلى ذلك المالك الذي دخل حياتي فأضاف ألوان البهجة على سنين الجامعة التي كانت س

 لة لوال وجوده صديقتي حبيبتي ونور قلبي سأفتقدك كثيرا...آية حمودة مم

 إلى صديقتي الغالية شريكتي الرائعة صاحبة الروح الجميلة والضحكة المميزة...بتول

 الى من دعمني ولو بكلمة...
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 ونتوجه بالشكر الى جامعة الشام الخاصة المتمثلة بعميدتها الدكتورة

فايزة القبيلي   

 على ما قدمته لنا من رعاية خالل مسيرة دراستنا 

 وشكر للدكتورة

 باسمة عروس 

 على ارشادنا وتوجيهنا وإشرافها علينا 

لكل دكتور او دكتورة نصحنا وعلمنا وزادنا معرفة اوشكر  

 

 بتول العجيل واية شالش 
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 جدول بأهم االختصارات الواردة في البحث

 

 اإلنكليزيةالمصطلح باللغة  االختصار

DSM Diagnostic and Statistical manual of Mental 

health 

NMDA n-methyl-d aspartic acid 

PET Positron Emission Tomography 

COMT Catechol-o methyl transferase 

DAAO D-Amino acid oxidase 

LSD Lysergic acid diethylamide 

IL Interleukin 

GABA Gama Amino Butyric Acid 

TMAP Texas Medication Algorithm Project 

FGAs First generation antipsychotics 

SGAs Second generation antipsychotics 

APA  American Psychiatric Association 
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 األمراض النفسية :  

مؤلف من كلمتين يونانيتين   Psychologyعلم النفس 

وتعني "الحياة، مبدأ الحياة، الروح"  Psycheاألولى كلمة  

 ومعناها " الكالم، والكلمة، السبب".  Logosوالثانية 

 New Method“ذكر العالم نيكوالس كولبيبر في كتابه 

of Physick ”وم علم في منتصف القرن السابع عشر أن علم النفس هو معرفة الروح، يهتم الي

 )1(.النفس بدراسة العقل والسلوك

المرض النفسي هو مصطلح عام لمجموعة من األمراض المترافقة بأعراض تؤثر على تفكير الشخص 

" من الكلمة Psychosisأو تصوراته أو مزاجه أو سلوكه. استمد مصطلح "اضطراب ذُهاني 

 ة طرق مختلفة في الطب السريري.اليونانية التي تعني حالة غير طبيعية للعقل، وقد استخدم بعد

" بشكل عام على األشخاص الذين Psychotic، تم تطبيق مصطلح "المختل الذُّهاني 1980قبل عام 

 كانت وظائفهم العقلية معطلّة بما يكفي للتدخل في قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة العادية.  

"الّدليل التّشخيصي واإلحصائي لالضطرابات ومع نشر اإلصدار الثالث من  1980بدءاً من عام 

(، أصبح المصطلح يشير إلى اضطراب القدرة على التّمييز بين التّجربة الّداخلية DSM-IIIالعقلية" )

 للعقل والواقع الخارجي للبيئة.

 Psychosisاالضطراب الذُّهاني  DSM-IVبينما عّرف الّدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع 

 بشكل أكثر تحديداً لتطبيقه على االضطرابات العقلية التي تتميز بأعراض مثل:

المعتقدات الخاطئة الثابتة )األوهام، مثل االعتقاد بأن الشخص يتعرض للتسمم من قبل الجيران  *

 الذين يبثّون الغازات عبر الجدران(.

 الهلوسة. *

بط، األلفاظ الجديدة، والكلمات األفكار غير المنّظمة )الكالم غير المنطقي وغير المترا *

 المصطنعة(.

 )الجمل غير المنطقية(. Words Saladسلطة الكلمات  *

 الصدى )تكرار الكلمات المنطوقة(. *
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 سلوك الحركة غير الطبيعي )المواقف الغريبة، القوالب النمطية(. *

ن خالل م DSM-Vيتم تعريف االضطرابات الذُّهانيّة في اإلصدار الحالي من الدليل التشخيصي 

 المتالزمات السريرية بدالً من األمراض، وتتميز عن بعضها البعض بشكل رئيسي من خالل:

 .أشهر أو أكثر ألعراض الفصام وأقل من شهر واحد الضطراب عقلي قصير( 6مّدتها )مثال:  *

ي فملف األعراض )مثال: أنواع متعددة من األعراض الذُّهانيّة في الفصام واألوهام فقط  *

 الوهم(.اضطراب 

لذُّهانيّة العالقة بين األعراض الذُّهانيّة ونوبات اضطراب المزاج )أي ما إذا كانت األعراض ا *

 تحدث أثناء أو تمتد إلى ما بعد اضطراب المزاج(.

السبب )أي ما إذا كانت األعراض الذُّهانيّة ناتجة عن استخدام مواد مثل  *

[phencyclidine[PCPالدماغ، مثل الصرع  ، أو عن حاالت طبية تؤثر علىepilepsy ،

 رف(.[، وأمراض المناعة الذاتية األخرى، األورام، أو الخSLEالذئبة الحمامية الجهازية ]

حيث أن  تصنّف االضطرابات الذُّهانيّة مثل الفصام من بين االضطرابات العالمية المسببة للعجز،

% بين  1.1ا، ونسبة انتشار شخص / سنوياً في إنجلتر 100,000لكل  31.7لديها معدل حدوث 

ت هذه سكان الواليات المتحدة سنوياً. على الرغم من العديد من البحوث المتواصلة، تبقى مسببا

 االضطرابات غير محددة.

الفصام  يقترح النّموذج الذي حصل على معظم الدعم التجريبي أن مسببات االضطرابات الذُّهانيّة،

د وراثية وبيئية مباشرة. في الواقع، فإن بعض عوامل الخطر قكمثال، تنطوي على عوامل خطر 

مكونين الوراثي يشمل كال ال -لعائلة أو المرض العقلي مثل تاريخ ا -ارتبطت باالضطرابات الذُّهانيّة 

 )2(والبيئي، وبالتالي التمييز بين الجينات وعوامل الخطر البيئية قد يكون غير صائب.

ة، شائع للعديد من الحاالت النفسية، والنمو العصبية، والعصبي هو عرض psychosisالذُّهان 

-DSM    والطبيّة، وهو هدف مهم للتقييم والعالج في الممارسة العصبية والنفسية.  يؤكد تصنيف  

V صام لالضطرابات الذُّهانيّة األوليّة ومعاييرها على أن هذه الحاالت تحدث مع اضطراب الف

 )3(نهايات الخفيفة والشديدة.)الشخصية( والفصام ذي ال
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يُعرف الذُّهان أيضاً على أنه اضطراب عصبي نفسي، غالباً ما يصعب على المصابين التفريق ما بين 

الواقِع وإدراكهم الذاتي، حيث قد يؤدي بهم ذِلك إلى سماع أصوات ال يَسمعُها اآلخرون، أو أن يشعروا 

لقوا رسائل من عالم خيالي باالضطهاد أو التهديد )حتى ِمن قِبَل األشخاص الُمقّربين منهم(، أو أن يَت

ال يُمِكن لآلخرين الوصول إليه، أو أن يشعروا بأن تغييراً ما قد أصاب أجسامهم. حيث تعد الهلوسة 

واألوهام من األعراض في االضطرابات الذُّهانيّة األولية.  ويعدّ التقييم العصبي النفسي الشامل شرطاً 

ستخدام المقابالت السريرية المنظمة للمرضى والمخبرين أساسياً لعالج األعراض الذُّهانيّة، يوصى با

 APAالمطلعين لتوضيح طبيعة الذُّهان واألعراض المرتبطة به في اإلرشادات الصادرة عن 

 )3(والجمعيات المهنية المماثلة.
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 )انفصام الشخصية( Schizophreniaالفُصام 

يعرف باسم "الذُّهان" ال يستطيع فيه هو اضطراب دماغي مزمن وهو نوع من األمراض العقلية 

  الشخص معرفة ما هو حقيقي مما هو متخيل.

في بعض األحيان، يفقد األشخاص المصابون  

بالفُصام االتصال بالواقع حيث يبدو العالم وكأنه 

 خليط من األفكار والصور واألصوات المشوشة.

يعتبر الفُصام أكثر انتشاراً مما يعتقده معظم الناس، 

شخص في  200من كل  1أن حوالي  حيث

الواليات المتحدة سيصابون بالفُصام على مدار 

حياتهم. ولهذا المرض العديد من األعراض 

المختلفة ويمكن أن يظهر بطرق مختلفة، هذا 

ويجب التنويه على أن الفُصام أو انفصام الشخصية 

خر من األمراض حيث يعتقد مختلف تماماً عن "انقسام الشخصية"، فالشخصية المنقسمة هي نوع آ

  الشخص أنه شخصين مختلفين ومستقلين.

يغير الفُصام طريقة التفكير والشعور والتصرف، وقد يتفاوت تأثيره من إنسان آلخر، كما يمكن أن 

ً ما تبدأ األعراض الذُّهانية عند الرجال في سن المراهقة أو  تظهر األعراض ثم تختفي، غالبا

عند النساء في العشرينات والثالثينيات. ال يُعتبر الشخص مصاباً بالفُصام ما لم العشرينات، بينما تبدأ 

 )4(.تستمر األعراض لمدة ستة أشهر على األقل

عندما يكون المرض شديداً واألعراض حادة ال يستطيع الشخص المصاب بالفُصام معرفة ما إذا كانت 

في كثير من األحيان مع التقدم في السن، وال بعض األفكار والتصورات لديه حقيقية أم ال. يحدث هذا 

يدرك األشخاص المصابون بهذه الحالة عادةً أنهم مصابون بها حتى يخبرهم الطبيب أو االستشاري 

النفسي، حتى أنهم ال يستطيعون ادراك ما إذا كانوا مخطئين فحتى لو الحظوا األعراض مثل عدم 

 )5( .ما يُعزون األمر إلى أشياء مثل التوتر أو التعبالقدرة على التفكير بشكل صحيح، فهم غالباً 
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 لمحة تاريخية :

لفُصام عن لم يكن المرض العقلي مفهوماً جيداً في العصور القديمة، حيث لم يتم تمييز حاالت مثل ا

لى أنها عاألشكال األخرى من المرض العقلي أو التخلف العقلي، والتي كان يُنظر إلى الكثير منها 

لخطيئة، اادث غير طبيعية، بسبب األرواح الشريرة، أو سيطرة الشياطين، أو العقوبة على أساساً حو

فرة في أو الظواهر المتعلقة باألرواح، وقد استُخدم كعالج مبكر لمثل هذه الحاالت طريقة صنع ح

ة ا وسيلالجمجمة، وهو إجراء جراحي يتم فيه حفر عدة ثقوب في الجمجمة، كان االعتقاد السائد أنه

رها إلخراج تلك األرواح الشريرة، وعلى الرغم من توقف ممارسة الثقب مع تقدم الحضارات وتطو

 إال أن فكرة كون الفُصام مشكلة روحية وأخالقية بقيت سائدة لمئات وآالف السنين. 

 1887أول وصف رسمي لمرض الفُصام أو انفصام الشخصية على أنه مرض عقلي فقد جرى عام 

ة إميل كريبلين الذي استخدم مصطلح "الخرف المبكر" لوصف األعراض المعروف من قبل الدكتور

لحياة مثل ااآلن باسم الفُصام. وقد استخدمت هذه التسمية لتمييزها عن الخرف الذي يحدث الحقاً في 

 مرض الزهايمر )الشيخوخة(.

أخطأ في  أن الخرف في األساس مرض يصيب الدماغ. ومع ذلك فقد 1896اعتقد كريبلين عام 

اعتقاده أن هذا االضطراب هو شكل من أشكال الخرف فمن المعروف اآلن أن الفصام والخرف 

 )التدهور العقلي( مختلفين.
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ن من قبل الطبيب النفسي السويسري يوجي 1911تم استخدام مصطلح "الفصام" ألول مرة في عام 

ميز األشخاص ي والتفكير المنقسم الذي يبلولر. استخدم بلولر هذا االسم للتأكيد على االرتباك العقل

تعني عقل وهما كلمتان من جذور ” Phrene“تعني انقسام و” Schizo“المصابين بالمرض. حيث 

لك فقد يونانية. لم يكن المقصود من مصطلحه نقل فكرة االنقسام الفعلي أو تعدد الشخصية. ومع ذ

 ا.فيما يتعلق بالفُصام حتى يومنا هذأصبح هذا االلتباس أسطورة شائعة ومتجذرة إلى حد ما 

كل من  على الرغم من أن بلولر كان أول من وصف األعراض بأنها "إيجابية" أو "سلبية"، فقد أدرك

اً لألنواع كريبلين وبلولر أن أعراض الفُصام تميل إلى التجمع في فئات مختلفة ولقد ابتكروا تصنيف

 اليوم. الفرعية الفُصامية التي ال تزال تستخدم حتى

 

يجوري عندما أصبح تصنيف الفُصام أكثر دقة، ازدادت النظريات المتعلقة بكيفية حدوثه، فقدم جر

حت باتسون وزمالؤه نظرية "الرابطة المزدوجة" في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. اقتر

ا قال اآلباء اً عندمهذه النظرية أن الفُصام نتج عن أشكال معينة من األبوة واألمومة السيئة، وتحديد

ُ واحداً ثم ناقضوا هذا الشيء برسائل غير واعية ضمنية ذات محتوى معاكس. عل ى صراحة شيئا

اقيتها إلى حد سبيل المثال قد يمتدح اآلباء طفلهم، لكن يعاملونه معاملة سيئة، هذه النظرية فقدت مصد

ة الصعبة )مثل القائلة بأن أحداث الحياكبير ونبذت لعدم وجود أدلة علمية مقنعة. ومع ذلك فإن الفكرة 

 (6)ة.ئموجود أبوين مجنونين( يمكن أن تلعب دوراً في التسبب في مرض انفصام الشخصية هي فكرة قا
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 آليات الفصام:

بيين حتى لم يتم فهم اآلليات الكامنة وراء مرض انفصام الشخصية في تعقيدها من قبل الباحثين الط

ألعراض لنظريات التي تشرح سبب تغير وظيفة الدماغ التي تؤدي لظهور االيوم، فهناك العديد من ا

 المختلفة لهذه الحالة مثل التفكير غير المنظم والعواطف والسلوك.

ظيفية تشمل هذه اآلليات وظيفة الناقالت العصبية في الدماغ، فضالً عن الخصائص الهيكلية والو

 المحددة للدماغ.

يكون الفُصام مجموعة من االضطرابات ذات الخصائص واألعراض في الواقع من المحتمل أن 

ليات المقترحة المتشابهة، هذا من شأنه أن يفّسر الطبيعة الموحدة للفيزيولوجيا المرضية للحالة، واآل

 العديدة، فضالً عن الفعالية المتغيرة لألدوية المستخدمة في عالج مرض انفصام الشخصية.

ى تغيير ت ذات األسباب والخصائص الفيزيولوجية اإلمراضية المختلفة إلتؤدي العديد من االضطرابا

الجسم  في مسارات الناقالت العصبية خاصة الدوبامين والغلوتامات في الُحصين، الدماغ المتوسط،

ج المخطط، وقشرة مقدمة الفص الجبهي مما يؤدي إلى ظهور أعراض ذهانية.  يعتمد هذا النموذ

شبكية للذهان على العديد من الدراسات التي تشير إلى أن المستويات الم الفيزيولوجي اإلمراضي

ر أعراض الزائدة من الدوبامين والغلوتامات تسبب زيادة التحفيز بعد المشبكي، مما يؤدي إلى ظهو

 ذهانية.

عراض الدوبامين هو ناقل عصبي موجود في الدماغ يلعب دوراً في المسار الحوفي األوسط وفي األ

رة عندما بية لمرض انفصام الشخصية. تم توضيح دور الدوبامين في آلية حدوث الفُصام ألول ماإليجا

ألعراض الذُّهانية، على تقليل ا -دوية المضادة للدوبامينهي فئة من األ-تبين قدرة الفينوثيازينات 

 مين.وبابالمثل تميل األمفيتامينات إلى زيادة األعراض الذُّهانية بسبب تأثيرها المناهض للد

 n-methyl-d-aspartic acid (NMDA )كذلك تبين أن الغلوتامات، ومستقبالت الغلوتامات و 

ت تلعب دور في الفيزيولوجيا المرضية للفُصام. نشأت هذه الفرضية بسبب انخفاض عدد مستقبال

ية هذه الغلوتامات التي لوحظت في دماغ األشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفُصام. تم دعم أهم

تقبالت سمالمستقبالت من خالل المزيد من األبحاث، والتي وجدت أن األدوية ذات اآللية التي تمنع 

 الغلوتامات تميل إلى التعجيل بأعراض الحالة.
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، ونقص 1GABAتشمل القواعد الجزيئية لهذه االضطرابات: خلل العصبون المتوسط المثبط لـِ 

إثارة" لألنظمة العصبية -، والتي تغير التوازن "تثبيط(NMDARS(2 وظيفة مستقبالت الغلوتامات

سة حديثة إلى أن اآلليات الجزيئية األخرى التي تنظم بوساطة الغلوتامات والدوبامين. تشير درا

 اصطناع الغلوتامات أو استقالبه قد تساهم أيضاً في خلل التنظيم وزيادة المستوى المشبكي له.

تشير األبحاث الحديثة أيضاً إلى أن الناقل العصبي السيروتونين له دور في اآللية، حيث أن األدوية 

يدية والتي تعمل بشكل أساسي على السيروتونين، لها أيضاً تأثير مماثل على المضادة للذُّهان غير التقل

األعراض اإليجابية. حيث يحدث نوع معين من الذهان بسبب تحفيز النوع الفرعي لمستقبالت 

ظهرت فرضية السيروتونين لتطور مرض انفصام الشخصية  :A2HT-5(3(السيروتونين الرئيسي 

 يل أميد حمض الليسرجيك عزز تأثيرات السيروتونين في الدماغ.نتيجة الكتشاف أن ثنائي إيث

ات كما أن تقني هناك أيضاً بعض األدلة على أن بنية الدماغ قد تؤثر على احتمال إصابة الفرد بالفُصام.

والتصوير  التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالرنين المغناطسي بتقنية االنتشار

 وسب، جعلت من الممكن تصوير بنية الدماغ. المقطعي المح

 بعد اجراء تحليل شمولي )تلوي( تبين أن حجم الدماغ وحجم الُحصين قد انخفض، في حين ظهر

يهم بنى تضخم البطينين في األشخاص بعد نوبة ذهانية أولية، وقد لوحظ أيضاً أن مرضى الفُصام لد

  غية أو القشرة الحزامية األمامية.غير طبيعية في قشرة الفص الجبهي أو القشرة الصد

يفسر أيضاً  يُعتقد أن األعراض اإليجابية والسلبية مرتبطة بمناطق هيكلية معينة من الدماغ، وهو ما

 ة.سبب فعالية العديد من األدوية المضادة للذهان في عالج األعراض اإليجابية منها السلبي

 

                                                           
1 ƴ-aminobutyric acid  
2 N-methyl- D-aspartate receptors 

3 5-Hydroxytryptamine subtype 2A 
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قدمة الُحصين، الدماغ المتوسط، الجسم المخطط وقشرة ميصّور مقطع سهمي للدماغ عبر خط الوسط 

لناقالت االفص الجبهي، وهي جميع المناطق المتورطة في األعراض واالضطرابات الذُّهانيّة.  تشمل 

غاما أمينو  العصبية المتأثرة: الدوبامين )األسهم الزرقاء(، الغلوتامات )األسهم األرجوانية(، حمض

 لخضراء(.()األسهم اGABAبوتريك  )

ة يُعتقد أن الذهان مجهول السبب )على سبيل المثال، الفصام واضطرابات المزاج المصحوب *

يا بأعراض ذهانية( تنشأ من فرط نشاط الخاليا العصبية التي تطلق الغلوتامات على الخال

 من الُحصين وتنتشر منها. CA1الموجودة في منطقة 

ونقص وظائف مستقبالت  GABAergicالنقص في العصبونات الداخلية الُحصينية  *

(NMDARS يشير( )X  هي األسباب الرئيسية التي يعتقد أنها )األحمر إلى نقص الوظيفة

 مسؤولة عن هذه التشوهات.

داخلي. على الرغم  GABAيظهر في الُحصين خلية هرمية معبرة عن الغلوتامات وعصبون  *

التنبيه،  اط العصبون الداخلي. وبسبب قلةمن الزيادة في الغلوتامات المشبكية، هناك نقص في نش

ويؤدي  ، مما يؤدي بدوره إلى إعاقة الخلية الهرميةGABAيطلق العصبون الداخلي كمية أقل من 

 إلى إطالق المزيد من الغلوتامات من نتوءات الحصين إلى الدماغ المتوسط.
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ن شكل مباشر أو عيسبب فرط نشاط الحصين زيادة إفراز الدوبامين في الجسم المخطط إما ب *

لمتكئة والقشرة اطريق تحفيز الخاليا العصبية الدوبامين في الدماغ المتوسط، والتي تتجه إلى النواة 

 قبل الجبهية.

لوتامات من تنشر خاليا الدوبامين العصبية في الدماغ المتوسط أيضاً عدم انتظام الدوبامين والغ *

 خالل اإلسقاط مرة أخرى إلى الُحصين.
 

ً أن هناك تشوهات وظيفية للدماغ في الفيزيولوجيا المرضية لمرض الفُصام )لوحظ أيض  (PETا

 باستخدام التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني.  

مل إرشادية وقد مكن هذا العلماء من قياس تدفق الدم في المخ ومعدل التمثيل الغذائي للجلوكوز كعوا

 )7,1(.للنشاط المشبكي في الدماغ

دراسات االرتباط  إلى أن ضعف العوامل الوراثية ال يؤدي بشكل قوي إلى المرض حيث تم تشير 

تحديد العوامل المحفزة والتأثيرات البيئية، مثل مضاعفات الوالدة أو تعاطي المخدرات أو الخلفية 

 وراثياً الحضرية أو وقت الوالدة. وقد أدى هذا إلى افتراض أن الفصام ليس فقط اضطراباً ثابتاً محدداً 

ولكنه عملية ديناميكية تؤدي إلى خلل في التنظيم في مسارات متعددة وهناك عدة فرضيات مختلفة 

 تستند إلى عدة جوانب للمرض، بعضها يرجع إلى اآلليات المعروفة نسبياً للعوامل العالجية.
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ضادة مآليات  تستند فرضية الدوبامين لمرض الفُصام إلى حقيقة أن جميع العالجات الشائعة تتضمن

ترتبط  COMTأو BDNFأو  DARPP-32أو  DRD3أو  DRD2للفيتامينات والجينات مثل: 

ام إلى أول ارتباطاً وثيقاً بوظيفة نظام الدوبامين، كما أدت فرضية الغلوتامات الخاصة بمرض الفُص

 ,SLC1A6, SLC1A2 GRIN1.  في المقابل تم اقتراح)GAPAعقار ناهض لمستقبالت 

GRIN2A, GRIA1, NRG1, ErbB4, DTNBP1, DAAO, G72/30, GRM3 )

 ،GABRA1لتعديل الفيزيولوجيا المرضية للمرض والتي تتمثل في مشاركة جينات مثل 

GABRP،GABRA6 and Reelin 

في فرضية موحدة، تندمج احداث مرتبة مختلفة في أخرى فتؤدي في النهاية إلى ظهور أعراض 

 )8(.مرتبطة باضطرابات الفُصام

 دفع المسببات المتعددة لمرض الفُصام إلى طرح السؤال التالي:ت

 لمرض؟اما المسار المشترك النهائي الذي يمكن أن يثير إحساساً مقنعاً بحقيقة الهلوسة في هذا 

بشكل  يمكن فصل الهلوسة ذات المغزى في تسلسل زمني منظم لألحاسيس الداخلية للعناصر المكتسبة

 غياب أي محفزات خارجية.جماعي والتي تحدث في 

ية غير يُفترض أن هذه الهلوسة تتولد بشكل مستقل عن طريق إعادة تنشيط الروابط الوظيفية المرض

نهائية  المحددة التي تشكلت بين أغشية ما بعد المشبك عند أوامر عصبية معينة ويتم فحصها كآلية

  )9(.مشتركة قادرة على شرح معظم ميزات المرض
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 يالتونين في مرض الفُصامدور الم

اك الفُصام مرض عقلي مزمن يخل بالعديد من الوظائف اإلدراكية، مثل الذاكرة والفكر واإلدر

 واإلرادة. 

يلعب الميالتونين دوراً مهماً في تنظيم دورة النوم لدى اإلنسان، لذلك يسميه البعض هرمون النوم، 

تفرزه الغدة  فقط إلى عالقته بالنوم، ولكن هذه التسمية ليست دقيقة تماماً، فهي تشير

، ويعتقد أن لها دوراً في المزاج والحالة النفسية وقد ازدادت األدلة التي Pineal Glandالصنوبرية

 تشير إلى انخفاض مستويات الميالتونين في المرضى الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية.

المسببات البيولوجية لفُصام 

تزال قيد الشخصية متعددة وال 

التحقيق. ظهر دور الميالتونين 

في مرض الفُصام منذ العقود 

األولى من القرن العشرين، 

حيث اتبع البحث في الميالتونين 

فيما يتعلق بالفُصام نهجين 

 مختلفين:

 النهج األول يتعلق باستخدام الميالتونين كعالمة بيولوجية. *

 للميالتونين كعالج دوائي.النهج الثاني يتعامل مع التطبيقات السريرية  *

ً واحداً، ولكنه مجموعات فرعية من الكيانات غير المتجانسة  من المقبول أن الفصام ليس مرضا

 سريرياً وبيولوجياً.

وال يزال األمر محور نقاش، حول ما إذا كان يمكن لطرائق التشخيص الحالية من مثل: التصوير 

دار البوزيتروني واالختبارات المخبرية، والدراسات بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي باإلص

 الجينية، وغيرها، أن تساعد األطباء في التشخيص والعالج. 
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أولى األفكار التي حاولت إيجاد العالقة بين الغدة الصنوبرية والحاالت النفسية تنبع من ديكارت، حيث 

عشر أن الروح موجودة في الغدة كان اعتقاد الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت من القرن السابع 

الصنوبرية وهو الذي وضع مقر الفكر العقالني داخل الغدة الصنوبرية، وكذلك الصلة بين الجسد 

والروح، فكان هذا األساس الذي اعتمد لعالج األمراض النفسية بمستخلصات الغدة الصنوبرية. تعود 

عندما عولجت مجموعة من المرضى النفسيين  الدراسة األولى من هذا النوع إلى بداية القرن العشرين،

بمستخلصات من الغدد الصنوبرية. بينما توجه االهتمام بالنصف الثاني من القرن العشرين نحو الفعالية 

هو المنتج  MLTالعالجية للمستخلصات الصنوبرية، والتي كانت تستخدم كعالج للحاالت الذهانية، 

 % من إفراز الغدة الصنوبرية. 80كل ما يقرب من الهرموني الرئيسي للغدة الصنوبرية ويش
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 أسباب المرض:

على الرغم من أن الدراسات واألبحاث 

المتعلقة بالفُصام قد استمرت لفترة تزيد 

عن القرن، إال أن السبب الدقيق لمرض 

الفُصام لم يعرف حتى اآلن. مع ذلك فمن 

المقبول على نطاق واسع أن األنماط 

مختلفة للمرض تنشأ من الظاهرية ال

عوامل متعددة، منها األسباب الوراثية 

 والتأثيرات البيئية.

أحد التفسيرات لتطور الفُصام يشير إلى أن االضطراب يبدأ في الرحم، وقد ارتبطت المضاعفات 

الناتجة عن الوالدة بما في ذلك النزيف أثناء الحمل، وسكري الحمل،  والوالدة القيصرية الطارئة، 

الختناق، وانخفاض الوزن عند الوالدة، بحصول الفُصام في وقت الحق من الحياة. فالثلث الثاني وا

وقد  )3 (كان ذات أهمية خاصة للباحثين. -وهي مرحلة رئيسية في النمو العصبي للجنين  -من الحمل 

بمرض الفُام تم ربط العدوى ومستويات اإلجهاد الزائدة خالل هذه الفترة بمضاعفة خطر إصابة النسل 

  أو انفصام الشخصية.

يدعم الدليل العلمي فكرة أن العوامل الوراثية 

ً في التسبب في مرض  تلعب دوراً مهما

انفصام الشخصية. فقد أظهرت دراستان أن 

% 10خطر اإلصابة بالمرض يبلغ حوالي 

% لقريب الدرجة 3لقريب الدرجة األولى، و

  الثانية.

تم إجراء دراسات على األطفال الذين تم 

تبنيهم لتحديد ما إذا كان خطر اإلصابة 

بالفصام يأتي من الوالدين البيولوجيين أو من 
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البيئة التي ينشأ فيها الطفل. تميل هذه التحقيقات إلى إظهار أن التغييرات في البيئة ال تؤثر على خطر 

 ين بيولوجيين مصابين بالمرض.اإلصابة بالفصام لدى األطفال المولودين ألبو

ض انفصام االضطراب في نفس العمر، قد تلعب العوامل البيئية واالجتماعية أيضاً دوراً في تطور مر

م الشخصية، خاصة في األفراد المعرضين لالضطراب. تشمل الضغوطات البيئية المرتبطة بالفصا

ضافة إلى ة، والعزلة االجتماعية. باإلصدمات الطفولة، واألقلية العرقية، واإلقامة في منطقة حضري

اد للتفكير ذلك، قد تؤدي الضغوطات االجتماعية، مثل التمييز أو المحن االقتصادية، إلى تأهب األفر

ير . األسباب الدقيقة لمرض انفصام الشخصية غير معروفة، لكن تش)9,2(الوهمي أو بجنون العظمة

الشخص  الوراثية والنفسية والبيئية يمكن أن تجعلاألبحاث إلى أن مجموعة من العوامل الجسدية و

 أكثر عرضة لإلصابة بهذه الحالة.

فقد يكون بعض األشخاص عرضة لإلصابة بالفصام، وقد تؤدي أحداث الحياة المجهدة أو العاطفية 

إلى حدوث نوبة ذهانية. ومع ذلك من غير المعروف سبب ظهور األعراض لدى بعض األشخاص 

 منها البعض اآلخر.بينما ال يعاني 
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 ارتفاع الخطر ✵

يميل الفُصام إلى االنتشار في العائالت، 

ولكن ال يُعتقد أن جيناً واحداً هو المسؤول، 

من المرجح أن مجموعات مختلفة من 

الجينات تجعل الناس أكثر عرضة لإلصابة 

 صاب بالفًصام.بهذه الحالة ومع ذلك فإن امتالك هذه الجينات ال يعني بالضرورة أن الشخص سي

الدليل على أن هذا االضطراب موروث جزئياً يأتي من دراسات أجريت على التوائم حيث يشترك 

 التوائم المتطابقون في نفس الجينات:

 2في حالة التوائم المتطابقة، إذا أصيب التوأم بالفُصام فإن التوأم اآلخر لديه فرصة واحدة من كل 

 تم تربيتهما بشكل منفصل.لتطويره أيضاً وهذا صحيح حتى لو 

في التوائم غير المتطابقة، الذين لديهم تركيبات وراثية مختلفة، عندما يصاب التوأم بالفُصام، يكون 

لتطوير الحالة، في حين أن هذا أعلى من عامة السكان، حيث  8لدى اآلخر فرصة واحدة من كل 

ليست العامل الوحيد الذي يؤثر على فإنه يشير إلى أن الجينات  100من كل  1تكون الفرصة حوالي 

 تطور مرض انفصام الشخصية.

 تنمية الدماغ ✵

أظهرت الدراسات التي أجريت على مرضى الفُصام أن هناك اختالفات طفيفة في بنية أدمغتهم، ال 

تظهر هذه التغييرات لدى كل شخص مصاب بالفُصام ويمكن أن تحدث لدى األشخاص الذين ال 

 لكن يُقترح أن الفُصام قد يكون جزئياً اضطراباً في الدماغ.يعانون من مرض عقلي. 

 الناقالت العصبية ✵

الناقالت العصبية هي مواد كيميائية تنقل الرسائل بين خاليا الدماغ، هناك عالقة بين الناقالت العصبية 

ن بعض والفُصام ألن األدوية التي تغير مستويات الناقالت العصبية في الدماغ معروفة بأنها تخفف م

 أعراض الفُصام.



28 
 

لناقالت اتشير األبحاث إلى أن مرض انفصام الشخصية قد يكون ناتجاً عن تغيير في مستوى اثنين من 

اقلين قد العصبية: الدوبامين والسيروتونين، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن عدم التوازن بين الن

 يكون أساس المشكلة.

ام تجاه الناقالت العصبية هو جزء من سبب مرض انفص وجد آخرون أن أي تغير في حساسية الجسم

 الشخصية.

 

 مضاعفات الحمل والوالدة ✵

أظهرت األبحاث أن األشخاص الذين يصابون بالفُصام هم أكثر عرضة لإلصابة بمضاعفات قبل 

ء ختناق( أثناوأثناء والدتهم، مثل: انخفاض الوزن عند الوالدة، والوالدة المبكرة، نقص األكسجين )اال

 الوالدة، فقد يكون لهذه األشياء تأثير خفي على نمو الدماغ.

 المحفزات ✵

 لخطرالمحفزات هي األشياء التي يمكن أن تتسبب في اإلصابة بالفُصام لدى األشخاص المعرضين ل

 وتشمل هذه المحفزات:

 الضغط العصبي ●

ن، وفقدان مثل: الحرما المسببات النفسية الرئيسية لمرض انفصام الشخصية هي أحداث الحياة المجهدة

 المنزل أو العمل، والطالق، نهاية العالقة، االعتداء الجسدي أو الجنسي أو العاطفي.
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ؤدي تهذه األنواع من التجارب، على الرغم من كونها مرهقة ال تسبب الفصام ومع ذلك، يمكن أن 

 إلى تطور الفُصام في شخص معرض بالفعل له.

 تعاطي المخدرات ●

ر تزيد ، ولكن أظهرت الدراسات أن إساءة استخدام العقاقيرات الفُصام بشكل مباشال تسبب المخدر

 من خطر اإلصابة بالفُصام. 

ور أو األمفيتامينات إلى ظه LSDقد تؤدي بعض المخدرات، خاصة القنب أو الكوكايين أو عقار 

امينات أو أعراض الفُصام لدى األشخاص المعرضين لإلصابة، يمكن أن يؤدي استخدام األمفيت

 سابقة. الكوكايين إلى الذهان، ويمكن أن يتسبب في انتكاسة لدى األشخاص الذين يتعافون من نوبة

أظهرت األبحاث أن المراهقين والشباب الذين يتعاطون القنب بانتظام هم أكثر عرضة لإلصابة 

 )10(.بالفُصام في مرحلة الحقة من البلوغ
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 األعراض:

ل إلى عادة عندما يكون الشخص بين أواخر سن المراهقة وأوائل الثالثينيات، وتميتظهر األعراض 

 التطور في وقت مبكر عند الذكور أكثر من اإلناث.

ات في بعض الحاالت، يبدأ الشخص في إظهار سلوكيات غير عادية منذ الطفولة لكن هذه السلوكي

 األعراض فجأة.تصبح مهمة فقط مع تقدمهم في السن، في حاالت أخرى تظهر 

 

 التي تظهر: الشائعةبعض األعراض 

  كالم مشوش يصعب على اآلخرين فهمه. *

 نقص في التعبيرات الوجهية. *

 قلة التعبير العاطفي. *

 عدم وجود الحافز. *

 صعوبة في التركيز. *

 الذهان مثل األوهام والهلوسة. *

 قبل ظهور هذه األعراض قد يظهر الشخص:

 متقلب المزاج *

 قلق *

 التركيزقلة  *
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 تقسم األعراض بشكل عام تقسم الى أعراض إيجابية و أعراض سلبية:  

 األعراض اإليجابية: ✵

حقيقي  هي أفكار أو تصورات أو أفعال مبالغ فيها للغاية تظهر أن الشخص ال يستطيع معرفة ما هو

 تشمل:مما هو ليس كذلك، هنا تعني كلمة "إيجابي" وجود األعراض )وليس غيابها( و يمكن أن 

 الهلوسة: 

ؤثر بعض الناس يعانون من الهلوسة األكثر شيوعاً وهي سماع األصوات، لكن الهلوسة يمكن أن ت

شعر على جميع الحواس. على سبيل المثال، قد يرى الشخص أيضاً أشياء غير موجودة بالفعل أو ي

 بها أو يتذوقها أو يشمها.

 تشمل أنواع الهلوسة في الفصام ما يلي:

غالباً ما يسمع الشخص أصواتاً في رأسه. قد يكونون غاضبين أو عاجلين ويطالبونهم  السمعية:الهلوسة 

بفعل األشياء، يمكن أن يبدو وكأنه صوت واحد أو أكثر من صوت قد يهمسوا أو يتذمروا أو يكونون 

 غاضبين ومتطلبين.

قد يرى شخص ما األضواء الهلوسة المرئية: 

نماط، غالباً ما أو األشياء أو األشخاص أو األ

يرى األحباء أو األصدقاء الذين لم يعودوا 

على قيد الحياة. قد يواجهون أيضاً مشكلة في 

 إدراك العمق والمسافة.

يمكن أن يشمل ذلك  الهلوسة الشمية والذوقية:

الروائح والنكهات الجيدة والسيئة، قد يعتقد 

شخص ما أنه يتعرض للتسمم ويرفض تناول 

 الطعام.

 يخلق هذا شعوراً باألشياء التي تتحرك على الجسم، مثل اليدين أو الحشرات. اللمسية: الهلوسة
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 األوهام: 

لك، على ذقد يعتقد الشخص الذي يعاني من األوهام أن شيئاً ما صحيح عندما ال يوجد دليل قوي على 

يطرة ون السسبيل المثال قد يعتقدون أنهم مهمون جداً، أو أن شخص ما يالحقهم، أو يحاول اآلخر

 عليهم عن بعد، أو أن لديهم صالحيات أو قدرات غير عادية.

صاً هذه معتقدات تبدو غريبة لمعظم الناس ويسهل إثبات خطئها، قد يعتقد الشخص المصاب أن شخ

ل ما يحاول التحكم في دماغه من خالل أجهزة التلفزيون، قد يعتقدون أنهم شخص آخر مثل ممث

 لديهم قوى خارقة.مشهور أو الرئيس، أو أن 

 تشمل أنواع األوهام: 

 : الشعور بأن شخصاً ما يالحقهم أو أنهم يتعرضون للمطاردة أو الخداع.أوهام االضطهاد

ماءة من : عندما يعتقد شخص ما أن أشكال االتصال العامة، مثل كلمات األغاني أو إيأوهام مرجعية

 مضيف تلفزيوني، هي رسالة خاصة له فقط.

حية هذه تتركز على الجسم حيث يعتقد الشخص أنه يعاني من مرض فظيع أو مشكلة ص أوهام جسدية:

 غريبة مثل الديدان تحت الجلد أو تلف من األشعة الكونية.

د يعتقدون ققد يكون الشخص مقتنعاً بأن أحد المشاهير يحبهم أو أن شريكهم يخونهم أو  أوهام الهوس:

 حقونهم.أن األشخاص الذين ال ينجذبون إليهم يال

 .قد يعتقد شخص ما أن لديه عالقة خاصة مع أحد اآللهة أو أنه ممسوس بشيطان أوهام دينية:

 اسي.إنهم يعتبرون أنفسهم شخصية رئيسية على المسرح العالمي، مثل فنان أو سي وهام العظمة:أ

رهم، فكاقد يواجه األشخاص المصابون بالفُصام صعوبة في تنظيم أأفكار مشوشة وخطاب غير منظم: 

نتباه، عندما قد ال يتمكنون من المتابعة عندما تتحدث معهم، بدالً من ذلك قد يبدو أنهم  مشتتين اال

 يتحدثون يمكن أن تخرج كلماتهم مختلطة وغير منطقية.

ني أثناء على سبيل المثال قد يفقد شخص ما تركيزه لما يحدث في برنامج تلفزيو صعوبة في التركيز:

 مشاهدته.
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ت مراراً قد يبدو المصاب بالفُصام عصبياً، وفي بعض األحيان يقوم بنفس الحركا ضطرابات الحركة:ا

لخبراء اوتكراراً، لكن في بعض األحيان أيضاً قد يظل ساكن تماماً لساعات طويلة، وهو ما يسميه 

 أنه )كاتاتونيك( التي تعني جامد. 

 بالمرض عادة ليسوا عنيفين.خالفاً لالعتقاد الشائع فإن األشخاص المصابين  

 اضطرابات في التفكير والكالم 

قد يقفز تفكير الشخص وكالمه من موضوع إلى آخر دون سبب منطقي. لذلك قد يكون من الصعب 

 متابعة ما يحاول الشخص قوله.

  قد تكون هناك أيضاً مشاكل في الذاكرة وصعوبة في فهم واستخدام المعلومات.

 األعراض السلبية: ✵

يفة ألشياء التي قد تتوقف عن الحدوث، تشير األعراض السلبية إلى غياب أو نقص في الوظوهي ا

 العقلية الطبيعية التي تنطوي على التفكير والسلوك واإلدراك، مثل:

 قد ال يبدو أن الشخص يستمتع بأي شيء بعد اآلن. قلة المتعة:

 .قد ال يتحدثون كثيراً أو يظهرون أي مشاعر مشكلة في الكالم:

قد يبدو أن الشخص المصاب بالفصام يعاني من حالة رهيبة من البالهة عندما يتحدث،  التسطيح:

يمكن أن يبدو صوته مسطحاً، 

وكأنه ليس لديه مشاعر، قد ال 

يبتسم بشكل طبيعي أو يظهر 

مشاعر الوجه المعتادة عند 

استجابته للمحادثات أو 

 األشياء التي تحدث من حوله.

مل ذلك قد يش االنسحاب:

التوقف عن التخطيط مع 
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 األصدقاء أو أن يصبح منعزالً.

 سهم.قد يتوقفون عن االستحمام أو االعتناء بأنف صعوبة التعامل مع متطلبات الحياة اليومية:

نتهاء من يعاني األشخاص المصابون بالفُصام من صعوبة االلتزام بالجدول الزمني أو اال ال متابعة:

 ان ال يمكنهم البدء على اإلطالق.ما بدأوه، في بعض األحي

تعكس هذه األعراض مدى جودة تعلم دماغ الشخص ألعراض المعرفية ومشكالت التفكير: ا

 للمعلومات وتخزينها واستخدامها.

ن من تتبع قد يواجه الشخص المصاب بالفُصام وقتاً عصيباً في ذاكرته على سبيل المثال، قد ال يتمك

إلرشادات انفس الوقت، مثل رقم الهاتف باإلضافة إلى صعوبة في تنفيذ  أنواع مختلفة من الحقائق في

 و التوجيهات.

لقرارات اقد يكون من الصعب عليهم تنظيم أفكارهم واتخاذ  يعاني مرضى الفصام من صعوبة االنتباه:

.)12,11( 

 العرض السريري ✵

اد المصابين سابقاً( يمكن لألفرالفُصام هو االضطراب الذُّهاني الوظيفي األكثر شيوعاً، )كما لوحظ 

بهذا االضطراب أن يظهروا بمجموعة متنوعة من المظاهر. على عكس تصوير المرض في وسائل 

 اإلعالم، فإن الفُصام ال ينطوي على "انقسام في الشخصية".

بل هو اضطراب ذهاني مزمن يعطل أفكار المريض، يتعارض المرض بشكل شائع مع قدرة  

 ركة في األحداث االجتماعية وتعزيز العالقات الهادفة.المريض على المشا

ةً أول نوبة يعتبر االنسحاب االجتماعي من بين السلوكيات غير الطبيعية األخرى )الفُصام(، يسبق عاد

 ذهانية للشخص؛ ومع ذلك، قد ال تظهر أي أعراض على بعض األفراد على اإلطالق.

خاطئ" اصة بالمريض )سمات ذهانية( تعكس "الواقع التتميز الحلقة الذُّهانية بعالمات وأعراض خ

 الذي تم إنشاؤه في ذهن المريض.
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 كل عرض من أعراض المرض له أهمية حيوية حيث يحاول الطبيب تمييز الفُصام عن االضطرابات

ذُّهانية، الذُّهانية األخرى، مثل االضطراب الفصامي العاطفي، واالضطراب االكتئابي ذي السمات ال

 راب ثنائي القطب بسمات ذهانية.واالضط

سلوكيات األعراض اإليجابية هي األكثر سهولة في التعرف عليها ويمكن تصنيفها ببساطة على أنها "

ذهانية غير مرئية لدى األشخاص األصحاء". في حين يصعب تشخيص األعراض السلبية ولكنها 

 وسلوكه.ترتبط بارتفاع معدالت االعتالل ألنها تزعج عواطف المريض 

ذهاني  من المهم فهم أن األعراض السلبية قد تكون إما أولية لتشخيص الفُصام أو ثانوية لتشخيص

 مصاحب أو دواء أو عامل بيئي.

األعراض المعرفية هي أحدث تصنيف لمرض انفصام الشخصية، فهي غير محددة لذلك يجب أن 

أو /والمعرفية الكالم غير المنظم تكون شديدة بما يكفي حتى يالحظها شخص آخر. تشمل األعراض 

 الفكر و/أو االنتباه، مما يؤدي في النهاية إلى إضعاف قدرة الفرد على التواصل.

قد تظهر أعراض الفصام عند تعاطي المواد المخدرة في أغلب األحيان؛ يمكن أن تنتج هذه 

 .وية الموصوفةاالضطرابات عن مجموعة متنوعة من المواد، بما في ذلك الكحول والتبغ واألد

الية عيعاني هؤالء المرضى أيضاً من نقص عام في الوعي بمرضهم. تم ربط هذه العقلية بمعدالت  

مرضية  من عدم االلتزام، واالنتكاس، وضعف الوظيفة النفسية االجتماعية، وسوء النظافة، ونتائج

 أسوأ.

لى إالشخصية في النهاية  قد تؤدي األعراض األولية والحاالت المرضية المصاحبة لمرض انفصام

تمل، مما اختالل وظيفي اجتماعي ومهني. وتشمل العواقب الوظيفية التعليم غير الكافي أو غير المك

رضى قد يؤثر على قدرة المريض على الحصول على وظيفة مستقرة واالحتفاظ بها. عادة ما ينمي م

ت واألعراض عم يومي إلدارة االنتكاساالفُصام القليل من العالقات االجتماعية ويحتاج المرضى إلى د

 المتكررة .

يدة إن تشخيص مرضى الفُصام بشكل عام ال يمكن التنبؤ به، يعاني المرضى من نوبات ذهانية عد

 )9,2(.وأعراض مزمنة واستجابة ضعيفة لمضادات الذهان 
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 أنواع الفصام:

ابات لالضطر DSM-IVتغير تصنيف أنواع الفصام مع تحديث الدليل التشخيصي واإلحصائي 

 العقلية،  حيث صنفت إلى األنواع الخمسة التالية:

 جنون العظمة  *

 الفُصام غير المنظم *

 الفُصام الجامد  *

 الفُصام غير المتمايز *

 )13(الفُصام المتبقي  *

 :Paranoidجنون العظمة  ✵

قوي على أنها األوهام هي معتقدات ثابتة تبدو حقيقية بالنسبة للمريض، حتى عندما يكون هناك دليل 

  ليست كذلك.

ً أوهام االضطهاد تعكس  أوهام جنون العظمة والتي تسمى أيضا

الخوف والقلق العميق إلى جانب فقدان القدرة على معرفة ما هو 

حقيقي وما هو غير حقيقي، قد تجعل المريض يشعر وكأن: زميل 

في العمل يحاول إيذائه )مثل تسميم طعامه(، زوجته أو شريكه 

 الحكومة تتجسس عليه، الناس حوله يخططون لمضايقته.يخونه، 

يمكن أن تسبب هذه المعتقدات مشاكل في العالقات، وإذا كان يعتقد 

أن الغرباء سوف يؤذونه، فقد يشعر بالرغبة في البقاء في الداخل 

 أو البقاء بمفرده. 

يمكن أن تجعلهم األوهام األشخاص المصابون بالفُصام ليسوا في العادة عنيفين لكن في بعض األحيان 

بجنون العظمة يشعرون بالتهديد والغضب. وقد يكون لديهم أيضاً هلوسات ذات صلة حيث ال تعمل 

الحواس بشكل صحيح، على سبيل المثال قد يسمع المصاب بالفصام أصواتاً تسخر منه وتهينه وقد 

 )13(.ليست موجودة بالفعل يظن أن هذه األصوات تطلب منه القيام بأشياء ضارة أو قد يرى أشياء 
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 :Disorganisedالفُصام غير المنّظم  ✵

 (Hebephrenicالفُصام غير المنظم )هيبفرينيا  

الفُصام غير المنّظم هو أحد األنواع الخمسة لمرض انفصام 

ً في  الشخصية، يتميز بسلوك وكالم غير منظم ويتضمن اضطرابا

ً مع الفصام التعبير العاطفي. تكون الهلوسة واألوهام أقل  وضوحا

 غير المنظم على الرغم من وجود دليل على حدوث هذه األعراض.

 خطاب مشوش 

يمكن أن يسبب الفُصام صعوبة في التركيز والحفاظ على سلسلة األفكار والتي تتجلى في الطريقة 

التي يتحدثون بها، قد يتحدث األشخاص ذو الفصام غير المنظم بشكل غير متسق، أو يجيبون على 

ألسئلة بإجابات ليست ذات صلة بالموضوع، أو يقولون أشياء غير منطقية، أو يغيرون الموضوع ا

 بشكل متكرر.

 تتضمن عالمات الكالم غير المنظم ما يلي:

مواضيع غير مرتبطة، االنتقال السريع بين الموضوعات التي ال توجد بها روابط، تكرار نفس األشياء 

ى فقط للمتحدث، استخدام قافية الكلمات دون معنى، عندما يكون عدم مراراً وتكراراً، كلمات لها معن

 التنظيم المعرفي شديداً، قد يكون من المستحيل تقريباً فهم ما يقوله الشخص.

 سلوك مشوش 

يؤثر الفُصام سلباً على السلوك الموّجه نحو الهدف، من المرّجح أن يواجه الشخص المصاب بالفُصام 

دء مهمة معينة، على سبيل المثال: طهي وجبة، أو صعوبة في إنهاء مهمة غير المنظم صعوبة في ب

 ما.

 األداء المستقل صعب للغاية بسبب هذا التشويش. 
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 يمكن أن يظهر السلوك غير المنظم على النحو التالي: 

لى عانخفاض في األداء اليومي العام، ردود عاطفية غير متوقعة أو غير مالئمة، عدم السيطرة 

لسلوكيات ااالندفاع أو الحماس، السلوكيات التي تبدو غريبة أو تفتقر إلى الهدف. ويمكن أن تتأثر 

 الروتينية مثل االستحمام أو ارتداء المالبس، أو تنظيف األسنان بشدة أو فقدها.

لمشاعر يشير مصطلح "العاطفة" إلى االستجابات العاطفية للشخص، بما في ذلك طريقة التعبير عن ا

 لى سبيل المثال: االبتسام عند الشعور بالسعادة(.)ع

لقليل من يُظهر األشخاص المصابون بالفُصام غير المنظم تأثيراً ثابتاً، مما يعني أنهم يظهرون ا

عض المشاعر أو ال يظهرون على اإلطالق في تعابير وجههم أو نبرة صوتهم أو سلوكياتهم. في ب

 موقف، مثل الضحك على شيء حزين.األحيان يظهرون تأثيراً غير مناسب لل

المنظم  باإلضافة إلى نقص التعبير العاطفي، من المرجح أن يعاني األشخاص المصابون بالفصام غير

 .من أعراض سلبية أخرى، بما في ذلك الفشل في االتصال بالعين وتعبيرات الوجه غير الحادة

سنة،  حيث يرتبط  15-25بين سن  يرتبط مرض انفصام الشخصية غير المنظم بالبداية المبكرة،

العمر المبكر لبداية المرض بشكل تقليدي بتشخيص أسوأ بسبب انخفاض التحصيل التعليمي، 

واألعراض السلبية األكثر بروزاً، والضعف اإلدراكي. يساهم االكتشاف المبكر لالضطراب 

 )15(.وتشخيصه وعالجه في نتائج أفضل

 : Catatonicالفصام الجامد ✵

ألشخاص الذين يعانون من أعراض جامدة في الفصام أنماطاً يُظهر ا

 ومستويات غير عادية من الحركة الجسدية.

على سبيل المثال قد يحرك مثل هذا الشخص جسده بشكل متقطع أو 

ال يتحرك على اإلطالق قد تستمر هذه الحالة لدقائق أو ساعات أو 

 حتى أيام.

الفُصام الجامد، اضطراب عقلي حاد نادر يتميز بسلوك حركي صارم، 

وعادة ما يتضمن إما انخفاض كبير في الحركة اإلرادية أو فرط 
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النشاط واإلثارة. في بعض الحاالت، قد يظل المريض في حالة من الجمود شبه الكامل، وغالباً ما 

 يكون شكله و كأنه تمثال.

 وضعية صلبة لساعات أو حتى أيام.قد يظل المرضى بال حراك في  

 أعراض الفُصام الجامد: 

 الذهول )حالة قريبة من الالوعي(. *

 نوبة صرع. *

 مرونة شمعية )تبقى األطراف في الوضع الذي يضعها فيه شخص آخر(. *

 الصمت )عدم وجود استجابة لفظية(. *

 السلبية )عدم وجود محفزات أو عالمات استجابة(. *

 الذي يحارب الجاذبية(.الموقف )اتخاذ الموقف  *

 التأنق )حركات غريبة ومبالغ فيه(. *

 الصورة النمطية )حركات متكررة بدون سبب(. *

 التحريض )ال يتأثر بالمنبهات األبدية(. *

 التقشير )حركات الوجه الملتوية(. *

 تكرار ال معنى له لكلمة شخص آخر أو تكرار ال معنى له لحركات شخص آخر. *

انفصام الشخصية الجامدة: الخرس )عدم القدرة على الكالم(،  تشمل األعراض األخرى لمرض

 واالمتثال الشديد والذهول، وغياب جميع الحركات االرادية تقريباً.

تسبق حالة الخمول هذه أحياناً نوبات من النشاط الحركي المفرط واإلثارة، وهي بشكل عام من النوع 

 االندفاعي الذي ال يمكن التنبؤ به.

الجامد غير واضح، قد يكون هناك اختالل في توازن بعض النواقل العصبية في الدماغ، سبب الفُصام 

والتي من المحتمل أن تجعل وظيفة الدماغ غير طبيعية. يمكن أن تؤدي عوامل مختلفة إلى ظهور 

 )17,16(.الحالة، بما في ذلك الكحول أو المخدرات
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 : Undiffrentiatedالفُصام غير المتمايز ✵

لألشخاص الذين ال يتناسبون مع الفئات الثالث هو تصنيف 

السابقة. في حين أن هؤالء األفراد يعانون من أوهام أو هلوسة 

أو كالم غير منظم أو سلوك غير منظم أو جامد، فإن أعراضهم 

 ليست في الغالب إيجابية أو غير منظمة أو مضطربة في الحركة

  .)18( 

 : Residualالمتبقي ✵

وصف المريض الذي ال يعاني حالياً من أوهام هو مصطلح يستخدم ل

أو هلوسة أو كالم غير منظم أو سلوكيات غير منظمة أو جامدة، 

ومع ذلك فإنهم يعانون من اثنين على األقل من هذه األعراض على 

سبيل المثال، تشوهات في التفكير أو معتقدات غريبة، أو يستمرون 

لشخصية مثل في التعرض لألعراض السلبية لمرض انفصام ا

صعوبة في االنتباه، واالنسحاب االجتماعي، والالمباالة، وانخفاض 

 الكالم.

هذا النوع من الفصام "المرحلة المتبقية" هو األشهر بين األنواع 

  )19(.األربعة السابقة
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 التشخيص:

اً في األداء، انخفاضغالبًا ما يتبع المرض مساراً يتقدم فيه بدءاً من مرحلة مبكرة يُظهر فيها الشخص 

ة غير العادية، ال وقد يُظهر أشكاالً خفيفة جداً من الذّهان مثل المعتقدات الغريبة أو التجارب اإلدراكي

اية يتم إجراء التشخيص حتى تظهر أعراض الذّهان األكثر وضوحاً، وفقط بعد مراجعة دقيقة للغ

 لجميع األسباب المحتملة األخرى.

 مر السهل، ففي بعض األحيان يمكن أن يؤدي استخدام العقاقير، مثلتشخيص الفصام ليس باأل

ئعة إلى ظهور أعراض شبيهة بالفصام، ويعد نقص الوعي من األعراض الشا LSDالميثامفيتامين أو

 لألشخاص المصابين بالفُصام 

 ال تتفاقم صعوبة تشخيص هذا المرض من خالل حقيقة أن العديد من األشخاص الذين تم تشخيصهم 

 يعتقدون أنهم مصابون به.

على الرغم من عدم وجود اختبار جسدي أو مخبري واحد يمّكن من تشخيص مرض الفُصام، يمكن 

 لمقدم الرعاية الصحية الذي يقيّم األعراض ومسار مرض الشخص على مدى ستة أشهر أن يساعد

 في ضمان التشخيص الصحيح.

حتملة، رى مثل أورام المخ، والحاالت الطبية الميجب أن يستبعد مقدم الرعاية الصحية عوامل أخ 

 والتشخيصات النفسية األخرى.

لتي لتشخيص اإلصابة بالفُصام، يجب أن يعاني الشخص من اثنين أو أكثر من األعراض التالية ا

نظم متحدث باستمرار في سياق انخفاض األداء الوظيفي: أوهام، الهلوسة، كالم مشوش، سلوك غير 

األحيان  راض السلبية، ويمكن أن تكون األوهام أو الهلوسة وحدها كافية في كثير منأو جامد، األع

 لتشخيص مرض انفصام الشخصية.

إّن تشخيصه في أقرب وقت يمكن أن يحسن بشكل كبير فرص الشخص في إدارة المرض، وتقليل 

الذّهانية  ل النوبةنوبات الذّهان، والتعافي، حيث يتم إدخال األشخاص الذين يتلقون رعاية جيدة خال

الذين ال  األولى إلى المستشفى بمعدل أقل، وقد يتطلبون وقتاً أقل للسيطرة على األعراض من أولئك

 يتلقون مساعدة فورية. 
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عراض يمكن للناس وصف األعراض بعدة طرائق. غالباً ما تعتمد الطريقة التي يصف بها الشخص األ

لالتينيين على العدسة الثقافية التي تبحث عنها. من المرجح أن يتم تشخيص األمريكيين األفارقة وا

على  يجببشكل خاطئ، وربما يرجع ذلك إلى اختالف وجهات النظر الثقافية أو الحواجز الهيكلية. 

أي شخص تم تشخيص إصابته بالفُصام أن يحاول العمل مع أخصائي رعاية صحية يفهم خلفيته 

 )20(.الثقافية ويشترك في نفس التوقعات من العالج 

يشمل تشخيص الفُصام استبعاد اضطرابات الصحة العقلية األخرى، وتحديد أن األعراض ليست 

 طبية.بسبب تعاطي المخدرات أو األدوية أو حالة 

 قد يشمل تحديد تشخيص الفُصام ما يلي: 

 اختبار جسدي ⮚

من أي  يمكن القيام بذلك للمساعدة في استبعاد المشاكل األخرى التي قد تسبب األعراض، وللتحقق

 مضاعفات ذات صلة.

 االختبارات والفحوصات ⮚

التحاليل لنفي  قد تشمل هذه االختبارات التي تساعد في استبعاد الحاالت ذات األعراض المماثلة، مثالً  

ً التصوير الطبي مثل التصوير  أن األعراض سببها الكحول والمخدرات، قد يطلب الطبيب أيضا

 بالرنين المغناطيسي أو األشعة المقطعية المحوسبة. 

 التقييم النفسي ⮚

لسلوك، و أخصائي الصحة العقلية بفحص الحالة العقلية من خالل مالحظة المظهر وايقوم الطبيب أ 

نية العنف والسؤال عن األفكار، والحاالت المزاجية، واألوهام، والهلوسة، وتعاطي المخدرات، وإمكا

 أو التفكير باالنتحار، يتضمن هذا أيضاً مناقشة التاريخ العائلي والشخصي.

 انفصام الشخصيةمعايير التشخيص لمرض  ⮚

حصائي قد يستخدم الطبيب أو أخصائي الصحة العقلية المعايير الواردة في الدليل التشخيصي واإل 

 VI-DSM)(21)(الذي نشرته الجمعية األمريكية للطب النفسي وفقاً لـ لالضطرابات العقلية
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يكون أحدهما يتم تشخيص مرض الفُصام إذا كان لدى الشخص عرضان أساسيان أو أكثر، يجب أن 

فوضى هلوسة أو أوهام أو كالم غير منظم لمدة شهر على األقل، األعراض األساسية األخرى هي ال

 طفي.التعبير العاالجسيمة؟، وتضاؤل 

 

 تتضمن الجمعية األمريكية معاييرأخرى لتشخيص مرض الفُصام:

ان عليه قبل أقل بكثير مما ك في حال كان مستوى العمل أو العالقات بين األفراد أو الرعاية الذاتية

أشهر على األقل، يتم استبعاد االضطراب  6بدء األعراض، ظهور عالمات اضطراب استمرت 

من  الفصامي العاطفي، واالكتئاب، أو االضطراب ثنائي القطب المصحوب بأعراض ذهانية، التأكد

 )22(.أن االضطراب ال ينتج عن تعاطي المخدرات أو عن حالة طبية أخرى
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 المشاهير والفُصام:

ء يصيب الفُصام ماليين األشخاص من جميع مناحي الحياة. هذا المرض يصيب األغنياء والفقرا

 والرجال والنساء وحتى المشاهير.  

 م.اشتهر هؤالء األفراد بأنهم غريبي األطوار، لكنهم كانوا في الواقع مصابين بمرض الفُصا

Syd Barrett  1946 – 2006 

لويد. باريت كاتب أغاني وعازف جيتار وفنان إنجليزي، وأبرزه مؤسس فرقة الروك بينك فكان سيد 

فرقة وكان كان باريت المغني الرئيسي وعازف الجيتار وكاتب األغاني الرئيسي في السنوات األولى لل

 له الفضل في تسمية الفرقة.

ادر وسط غب قائد الفريق الجديد تم استبعاد باريت من بينك فلويد بعد أن تولى ديفيد جيلمور منص 

قصص عن إصابته بمرض عقلي مصحوب بتعاطي خطير للمخدرات كانت هناك العديد من التقارير 

 التي تفيد بأن باريت كان مصاباً بالفصام، على الرغم من أنه لم يعترف بذلك علناً.

في عزلة  ياته بينما ظللقد عانى في النهاية من إرهاق شديد وقطع جميع الجوانب االجتماعية في ح 

ع ممستمرة. مع مرور الوقت، توقف باريت عن المساهمة في الموسيقى وتجنب الحديث عن عالقته 

لندن مرة  بينك فلويد عندما نفدت أمواله، عاد إلى كامبريدج للعيش مع والدته بعدها عاد للعيش في

يدج لألبد عاش مع مرض أخرى. لكنه لم يستمر سوى بضعة أسابيع وسرعان ما عاد إلى كامبر

السكري الخطير لعدة سنوات ، وتوفي في منزل والدته في كامبريدج كان سبب الوفاة سرطان 

 البنكرياس. 

Charles “Buddy” Bolden  1877-1931 

 . Buddy Boldenواحدة من أكثر الحاالت التاريخية لمصابي الفُصام هي 

في حين أن هناك قدراً كبيراً من التاريخ الشفوي المباشر عن بولدن، إال أن الحقائق المتعلقة بحياته 

ال تزال مفقودة بين األساطير. كانت هناك قصص تقول إنه كان حالقاً عن طريق التجارة أو أنه نشر 

هو معروف عنه  صحيفة  تسمى "الكريكيت"، ومع ذلك،  فقد تم دحض الكثير من هذه األقاويل، ما

هو أنه يعتبره معاصرو الموسيقى شخصية رئيسية في تطوير أسلوب نيو أورلينز لموسيقى الراغ 

تايم، أو جاس، والتي أصبحت فيما بعد تعرف باسم موسيقى الجاز، تمت اإلشارة إليه باسم الملك 
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أي تسجيالت معروفة  بولدن وملك الجاز، كانت فرقته من أكثر الفرق شهرة في نيو أورلينز، لم يترك

 ، لكنه كان معروفاً بصوت عاٍل وارتجال مستمر.

يد من عاماً، وبعد إجراء مز 30عانى بولدن من نوبة من "الذهان الكحولي الحاد" عن عمر يناهز 

م تالتحقيق في هذا التشخيص، تم إعطاؤه التشخيص الكامل للخرف المعروف اآلن باسم الفصام، 

 ويزيانا للمجانين في جاكسون، حيث أمضى بقية حياته.قبوله في جامعة والية ل

Eduard Einstein 1910-1965 

زوجته األولى ولد إدوارد أينشتاين في زيورخ بسويسرا، وهو االبن الثاني للفيزيائي ألبرت أينشتاين و

 ميليفا ماريتش. 

ً ناجحاً طوال فترة تعليمه وخالل فترة شباب ً للغاية وطالبا ارد أن يصبح ه، أراد إدوكان إدوارد ذكيا

ضعه في ومحلالً نفسياً، لكنه بدأت تظهر عليه عالمات الفُصام في سن العشرين، وقد أدى ذلك إلى 

ع عاماً، وتم استخدام نسب عائلته لرف 55المؤسسات عدة مرات. توفي في مصحة عن عمر يناهز 

 مستوى الوعي العام بمرض الفُصام أو انفصام الشخصية.

Zelda Fitzgerald  1900-1948 

لك في زيلدا فيتزجيرالد مدرجة في هذه القائمة لألشخاص المشهورين المصابين بالفصام، ويرجع ذ

 .The Great Gatsbyجزء كبير منه إلى شهرتها كزوجة ف.سكوت فيتزجيرالد، مؤلف كتاب 

بعد أن كانت روائية وراقصة واجتماعية أمريكية. أصبحت مبدعة في عشرينيات القرن الماضي 

يتزجيرالد فأطلق عليها زوجها لقب "الشابة األمريكية األولى". وبعد نجاح روايتها األولى أصبح آل 

ة زوجها من المشاهير، من المعروف أن زيلدا تدخل في نوبات جنون العظمة، خاصة فيما يتعلق بخيان

 المزعومة.

. اكتسبت 1930از في عام تم تشخيص إصابتها بالفصام بعد سنوات من الظهور كوجه لعصرالج 

زيلدا فيتزجيرالد شهرة بعد وفاتها بنشرها كتاب نانسي ميلفورد األكثر مبيعاً، صورت سيرة ميلفورد 

سيرة زيلدا على أنها ضحية زوج متعجرف، وسرعان ما أصبحت أيقونة نسوية، تم إدخال زيلدا إلى 

المراقبة والعالج. مع تقدم مصحة في فرنسا حيث تم تشخيص إصابتها بالفصام بعد شهور من 

 أعراضها النفسية، تم نقلها إلى مصحة نفسية. 
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Jack Kerouac  1922-1969 

اته مجموعة كان جاك كيرواك روائياً وشاعراً أمريكياً، يشتهر بطريقته في النثر العفوي. تغطي كتاب

ات، ية، والمخدرواسعة من الموضوعات مثل الروحانية الكاثوليكية، والجاز، واالختالط، والبوذ

 والفقر، والسفر. من المشاهير الهادئين، أصبح عضواً مؤسساً في حركة الهيبيز.

ً قصيراً في جيش الواليات المتحدة، خالل الفترة التي قضاها شّخص طبي ب أمضى كيرواك وقتا

 .البحرية حالته بما كان يُعرف آنذاك بـ "الَخَرف الناقض"، المعروف اليوم باسم الفُصام

مية، دما تم تسريحه من خدمته، تم تغيير التشخيص رسمياً ولوحظ أنه يظهر بعض الميول الفصاعن

رب كان توفي متأثراً بنزيف داخلي ناتج عن تليف الكبد نتيجة الشرب المفرط، يقول البعض أن الش

 نوعاً من العالج الذاتي لتهدئة األصوات التي يسمعها معظم مرضى الفصام.

Veronica Lake  1922-1973 

بالفُصام  كانت فيرونيكا ليك ممثلة سينمائية شهيرة في األربعينيات من القرن الماضي وتم تشخيصها

 عندما كانت طفلة. كانت معروفة ببعض األدوار الدرامية وحتى العنيفة في مرحلة البلوغ.

صراعها  ير بسبببحلول أواخر األربعينيات من القرن الماضي، بدأت مهنة ليك في التدهور إلى حد كب

 مع المرض العقلي وإدمان الكحول.

Mary Todd Lincoln  1818 – 1882 

متحمساً  كانت ماري تود لينكولن زوجة الرئيس السادس عشر ألمريكا أبراهام لينكولن. كان لينكولن

واحد  ناء، عاشللغاية لمتابعة مسيرته المهنية الناجحة في مجال القانون. أنجبت هي ولينكولن أربعة أب

راً من المال عاماً. بعد وفاته، أنفقت ماري مبلغاً كبي 11منهم فقط. توفي ابنها ويلي عن عمر يناهز 

وشهدت  لدفع الوسطاء والروحيين لمحاولة االتصال بابنها الميت، دعمت زوجها طوال فترة رئاسته.

اشنطن. ارع تينث في وإطالق النار القاتل عندما كانا معاً في صندوق الرئيس في مسرح فورد في ش

اج العنيف، كان للسيدة األولى تاريخ من الصداع النصفي، واألمراض العقلية، وتقلبات المزاج، والمز

فصام في فضالً عن اإلنفاق المفرط، يعتقد العديد من المؤرخين وعلماء النفس أن ماري عانت من ان

 )23(.الشخصية 



47 
 

 الحمل و الفُصام

ً ما تكون النساء  المصابات بالفُصام معرضات غالبا

لمخاطر أكبر عند الحمل والوالدة، بما في ذلك الوالدة 

المبكرة، وانخفاض الوزن عند الوالدة، ومضاعفات 

الوالدة األخرى، وزيادة احتمال حدوث انهيار ذُهاني 

أثناء الحمل أو فترة ما بعد الوالدة، فقد يؤدي التعرض 

ثيازين( خالل األسابيع لمضادات الذُّهان النموذجية )الفينو

 من الحمل إلى زيادة خطر التشوهات الخلقية. 10-4

هناك نقص في الدراسات حول آثار تعريض الرضع في 

طور النمو لمضادات الذهان غير التقليدية. كذلك هناك أيضاً 

القليل من األدلة حول ما إذا كانت التغييرات المرتبطة بالحمل 

، لذلك يبقى الخطر النسبي والرضاعة تغير أعراض الفُصام

الستخدام األدوية المضادة للذهان أثناء الحمل والرضاعة غير 

مؤكد. ال يوجد دليل واضح على ارتباط األدوية المضادة 

للذُّهان بحدوث تشوهات كبيرة خالل الحمل، لذا  يقترح المؤلفون الحاجة إلى المزيد من البحث حتى 

المواقف التي يفوق فيها خطر عدم معالجة األم الحامل خطر يتمكن األطباء من قصر العالج على 

تعريض الجنين النامي لألدوية، من جهة أخرى يوصي المؤلفون بعدم الرضاعة الطبيعية أثناء تلقي 

 المرأة المرضع لمضادات الذُّهان.

ً لالستخدام أثناء الحمل والرضاعة،  تشير األدلة المتوفرة حتى اآلن إلى أن هذه األدوية آمنة نسبيا

المشكلة الرئيسية هي أن استنتاجات المؤلفين تتعارض إلى حد ما مع النتائج التي توصلوا إليها، خاصة 

فيما يتعلق بسالمة األدوية المضادة للذّهان النموذجية أثناء الحمل والرضاعة. فال يقدم المؤلفون أدلة 

بل يحذرون من التوقف المفاجئ عن دامغة على أن هذه األدوية ضارة أثناء الحمل أو اإلرضاع، 

تناولها. هذه األدوية موجودة في السوق منذ أكثر من أربعين عاما، وال يوجد دليل مقنع على أن أياً 

 منها يزيد من المعدل األساسي للتشوهات الرئيسية أو غيرها من مشاكل النمو العصبي طويلة المدى. 
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ناء الحمل. طفالً تعرضوا للفينوثيازين أث 1309ي شملت أجريت دراسة للفترة المحيطة بالوالدة، والت

مت فيها لم تجد هذه الدراسة أي آثار ضارة على النمو البدني أو العقلي،  وفي دراسة أخرى استخد

د لإلصابة الفينوثيازينات في الغثيان والقيء أثناء الحمل، هنا مرة أخرى، لم يكن هناك خطر متزاي

 بعيوب خلقية.

ولى إن يؤكدون على ضرورة تجنب األدوية المضادة للذهان في األشهر الثالثة األ ثينالباحإال أن 

بما % من حاالت الحمل غير مخطط لها بشكل عام، ور50أمكن. قد يكون هذا صعباً، ألن أكثر من 

ء المصابات تكون نسبتها أعلى في األشخاص المصابين بالفُصام. لذلك من المحتمل أن العديد من النسا

ألولى من الفُصام سيتناولن األدوية عندما يصبحن حوامل، مما يعرض الجنين خالل األشهر الثالثة با

 الحمل.

ن تكون على أوالمرأة الحامل أو المرضعة المصابة بالفُصام والتي يجب أن تعالج بهذه األدوية ال بد 

اإلضرار  منع الدواء إلىدراية كافية بكل المعلومات القائمة لتتمكن من اتخاذ قرارها. فقد يؤدي 

 )24(.بالصحة العقلية لألم ويحد من قدرتها على رعاية طفلها والتفاعل معه بشكل مناسب 

االنتكاس  يعد حضور دورات رعاية ما قبل الوالدة أمراً مهماً إذا كنت الحامل مصابة بالفُصام ألن

 أمر شائع أثناء الحمل، خاصة إذا توقفت الحامل عن تناول األدوية.

وفر أدوات تيمكن أن تكون العالجات بالكالم مفيدة جداً في عالج أعراض االكتئاب والقلق، كما أنها 

سلبية،  مما مفيدة لوقف عودة القلق، ويساعد العالج المعرفي على التفكير المنطقي وتحدي األفكار ال

خراط في اعد على االنيساعد على تغيير الطريقة التي تتفاعل بها الحامل في المواقف، ويمكن أن يس

 األنشطة التي كانت تتجنبها أو توقفت عن القيام بها،

يساعد العالج النفسي السلوكي المعرفي على إيجاد طرق جديدة للتواصل مع اآلخرين، والتغلب على 

 )25(. الخسائر والتحديات والصراعات، يقدمه ممارسون مدربون ذوو خبرة مناسبة 
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 المضاعفات

ل والعالقات الفصام على الحياة بأشكال مختلفة، ويمكن أن يؤثر ذلك على الوظيفة والعم يمكن أن يؤثر

األهمية.  واألموال. هناك عدد كبير من المضاعفات المصاحبة لمرض الفٌصام التي تجعل العالج بغاية

 والحصول على المزيج الصحيح من األدوية والعالج والدعم في وقت مبكر سيمنح المريض أفضل

 صة إلدارة المرض والعيش حياة أفضل أكثر إرضاًء.فر

 الشعور باالكتئاب وتعاطي الكحول والمخدرات 

لناس يعتبر استخدام المواد المخدرة مشكلة شائعة لدى المصابين بالفُصام. ومن أسباب تعاطي ا

ب ئاللمخدرات والكحول هو العالج الذاتي، يعتقدون أن هذه األشياء ستخفف األعراض مثل االكت

لكحول، والقلق، على الرغم من أنهم قد يشعرون بالتحسن لفترة قصيرة أثناء تعاطي المخدرات أو ا

 إال أنهم سيشعرون بسوء شديد على المدى الطويل.

كاس يمكن لبعض المخدرات مثل الماريجوانا، أن تثير أعراض ذهانية وتجعلهم أكثر عرضة لالنت 

 بعد العالج.

في االلتحاق بالمدرسة أو بالعمل، وبالتالي مشكلة في  عدم القدرة أو عدم الرغبة 

 االحتفاظ بالوظيفة وبالتالي مشاكل مالية أو التشّرد

يمكن ألعراض مثل الهلوسة واألوهام والتفكير المتناثر أن تجعل من الصعب الحصول على وظيفة. 

واألشخاص المصابون بالفُصام أكثر عرضة 

ف من أولئك للبطالة بنسبة ستة إلى سبعة أضعا

الذين ال يعانون من هذه الحالة. العمل بالنسبة 

لمرضى الفُصام مهم ألسباب عديدة، فهو ال يتيح 

الحصول على وظيفة تجعلهم يشعرون بدعم 

 نفسي فحسب، بل يمنح أيضاً شعوراً بقيمة الذات.

تزداد احتمالية العثورعلى وظيفة واالحتفاظ بها 

األعراض، وفي الواليات المتحدة األمريكية من يمتلك وظيفة  بحال الحصول على عالج للتحكم في

فهو مؤهل للحصول على تسهيالت وظيفية  بموجب قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة، تشمل التسهيالت 
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المفيدة لمرض الفُصام ما يلي: جدول زمني مرن، فترات راحة إضافية أثناء النهار، سماعات رأس 

  ذاكرة، تقديم المشورة.إلخفاء الضوضاء، تطبيقات ال

 محاوالت االنتحار واألفكار االنتحارية  

. وتتراوح يشّكل االنتحار خطر حقيقي بين المصابين بالفُصام، فكثير منهم يفكرون في إنهاء حياتهم

 %. 40-20نسبة الذين يحاولون االنتحار بين 

ً ما تراود األفكار االنتحارية المرضى المصابين بالفُصام خال لتعايش مع ال السنة األولى من غالبا

 المرض، عندما يبدو كل شيء جديداً وغير معروف.

 العزلة واالنسحاب من العالقات والتفاعالت االجتماعية 

ليس من السهل مقابلة أشخاص جدد عندما تكون الحالة المزاجية غير مستقرة، والسلوك مندفع، 

تى عند مقابلة األحباء، فإن وصمة المرض يمكن الشعور بالقلق، والرغبة في االنسحاب من العالم، ح

 أن تجعل األشخاص يخجلون. 

تعد الوحدة أكثر شيوعاً لدى األشخاص المصابين 

بالفُصام منها لدى األشخاص غير المصابين به. 

يمكن أن يكون للشعور بالوحدة مجموعة كبيرة من 

التأثيرات على الصحة، بما في ذلك االكتئاب 

 ض الزهايمر.وأمراض القلب ومر

يمكن أن يؤدي الفُصام إلى دائرة اجتماعية أصغر 

بكثير، خاصةً إذا لم يتم السيطرة على األعراض بشكل جيد. تُظهر األبحاث أن األشخاص الذين 

 يعانون من أعراض سلبية أكثر لديهم أصدقاء أقل.

ولها مرض الفُصام يمكن كما يمكن أن يكون الجنس مشكلة أخرى، فاألدوية المضادة للذّهان التي يتنا

 )26(.أن تقلل من اهتمامهم بالجنس

إذا تركت الحالة دون عالج، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة تؤثر على كل مجال من مجاالت 

 )27(.الحياة اليومية. إال أن التعبير عن األعراض بالعدوانية غير شائع إلى حد ما لدى المصابين بالفُصام
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 المحيطة بالوالدةمضاعفات الفترة 

تقدم نتائج الدراسات الوبائية دليالً على أن عوامل 

الفترة المحيطة بالوالدة بما في ذلك البيئة وتأثير 

الوالدين على الجنين أثناء الحمل ومضاعفات 

  الوالدة تساهم في خطر اإلصابة بالفُصام.

هناك مفهومان وبائيان رئيسيان لنظرية النمو 

 م هما موسم الميالد ومكان الوالدة.العصبي لمرض الفُصا

تختلف معدالت المواليد الموسمية لمصابي الفُصام عن تلك الخاصة بعامة السكان مع األشخاص 

المولودين خالل الشتاء أو أوائل الربيع، حيث تسود العدوى بشكل أكبر بنزالت البرد واإلنفلونزا، مع 

 زيادة خطر اإلصابة بالفُصام.

ن الريف والمدينة له دور، فالنشأة في منطقة ريفية، يؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة حتى أن النشئة بي

بالفُصام، كما يُظهر األفراد الذين ينتقلون إلى درجة أعلى من التحضر أثناء التربية زيادة خطر 

اإلصابة بالفصام، إال أن التنقل في المناطق الريفية يقلل من المخاطر، مما يشير إلى أن التعرض 

المتكرر لعوامل الخطر المرشحة مثل العدوى والتعرض للسموم أثناء وجود الجنين في الرحم أو أثناء 

 النمو يزيد من مخاطر اإلصابة بالذهان.

وهناك فرضية بديلة هي تأثير "رأس المال االجتماعي المعرفي"، تشير إلى دور جوانب الثقة المتبادلة  

والترابط والسالمة التي تمارس تأثيراً على الصحة العقلية لألطفال الذين ينشأون في البيئات الحضرية، 

 وال يمكن إغفال دور التغذية هنا أيضاً.

  التعرض للعدوى قبل الوالدة ✵

مت مراجعة األبحاث حول العدوى قبل الوالدة، ومسببات مرض ت

الفُصام على نطاق واسع، حيث تُظهر الدراسات الوبائية أن العدوى 

عامل خطر بيئي موثوق به لمرض الفُصام، فمع تعرض الجنين للعوامل 

الفيروسية أو الطفيلية تزيد قابلية الفرد لإلصابة باالضطراب، والكثير 
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  تعلقة بدور العدوى داخل الرحم واإلصابة بالفُصام مستمدة من دراسات اإلنفلونزا:من األدلة الم

لثاني من بينت دراسة أولية زيادة خطر اإلصابة بالفُصام لدى األفراد الذين كانوا في الثلث ا -

 .1957التطور ضمن الرحم أثناء جائحة اإلنفلونزا عام 

ب ظهر ما يدل على أن اإلنفلونزا التي تصيفي دراسة أخرى، شملت األتراب عند الوالدة،  -

بثالثة  األمهات خالل النصف األول من الحمل مرتبطة بزيادة قابلية الجنين لإلصابة بالفُصام

 أضعاف.

 2وعيتجلى دور اإلصابة بالفيروسات أيضاً مع تعرض األمهات لفيروس الهربس البسيط من الن -

ذهانية،  في نسل الذين أصيبوا الحقاً باضطرابات، حيث تم قياس ارتفاع األجسام المضادة لألم 

 بما في ذلك الفُصام.

بالحصبة  كما أن دراسة اإلصابة بالحصبة األلمانية بينت أن األطفال المولودين ألمهات مصابات -

ً  10-20األلمانية معرضون لخطر اإلصابة بالفُصام بنسبة   ضعفا

ضعف في خطر  1-2دي بزيادة قدرها إضافة إلى ذلك، ارتبط الطفيلي التوكسوبالزما جون -

 اإلصابة بالفُصام.

 اجهاد األم وتأثير التغذية ✵

من المعروف أن إجهاد األم أثناء الحمل وحالتها 

النفسية له تأثيرات تطورية عصبية طويلة األمد على 

الرضيع، حيث ارتبط ظهور الفُصام بتعرض األم 

 الحامل لفقدان الزوج، أو الحمل غير المرغوب فيه،

التهديد وحدوث الحرب،  ترتبط المعدالت المرتفعة 

 لمرض الفُصام كذلك باكتئاب األمهات أثناء الحمل.

تم إثبات دور سوء التغذية قبل الوالدة في مرض 

الفُصام من خالل البيانات البيئية التي تم جمعها من 

ين الحرمان الغذائي أوقات المجاعة، حيث أظهر المحققون في شتاء الجوع الهولندي وجود عالقة ب

والفُصام، كررت دراسات أخرى من الصين هذه النتائج. فمن الواضح أنه في أوقات المجاعة يكون 

هناك أيضاً إجهاد مرتفع، لذا فإن اإلشارة إلى أن ندرة الغذاء هي عامل خطر مطلق لمرض الفُصام 
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نقص المغذيات الدقيقة بما يجب التعامل معه ببعض الحذر، مع ذلك هناك أدلة على أن بعض حاالت 

 في ذلك انخفاض الهوموسيستين وفيتامين د تزيد من نسبة اإلصابة بمرض الفُصام.

 يُعد انخفاض الوزن عند الوالدة ومحيط الرأس األصغر من العوامل التي تنبئ بالفعل بمرض الفُصام.

 عمر األب  ✵

لتشخيص الفُصام. يصل الخطر أصبح من الواضح بشكل متزايد أن عمر األب هو مؤشر قوي وهام 

النسبي لمرض الفُصام إلى ثالثة أضعاف المستويات الطبيعية في نسل 

عاماً أو أكثر، بغض النظر عن عمر  50الرجال الذين يبلغون من العمر 

 األم.

على العكس من ذلك، تم العثور على زيادة كبيرة في خطر اإلصابة بالفصام 

عاماً( ، والتي يمكن أن تترافق  25من في نسل اآلباء األصغر سناً )أقل 

 أيضاً مع زيادة المخاطر لدى الذكور ولكن ليس اإلناث.

تظهر مضاعفات الحمل والوالدة قابلية واضحة لإلصابة بالفصام لدى 

األفراد، كما أن المرضى المصابين بالفُصام أكثر عرضة لإلصابة بنقص األكسجة عند الوالدة، حيث 

لجنيني بتشوهات هيكلية أكبر في الدماغ بين مرضى الفُصام، وهي انخفاض يرتبط نقص األكسجة ا

 المادة الرمادية وتضخم البطين.

 اآلليات المحتملة لمضاعفات الفُصام في الفترة المحيطة بالوالدة

األسباب المقترحة المتعلقة بالنظرية النمائية العصبية لمرض الفُصام منتشرة على نطاق واسع فمن 

 أن جميع المخاطر المحتملة تحفز تنشيط جهاز المناعة.المعروف 

 السيتوكينات ✵

السيتوكينات هي بروتينات مناعية، يشير تعبير السيتوكينات في الدماغ إلى أدوار متعددة في العمليات 

 الفيزيولوجية، بما في ذلك نمو الدماغ. 

ضى الفُصام البالغين، مع تم التحقيق بشكل شامل في تغيرات السيتوكين في مرض الفُصام لدى مر

IL-1 and 2,6,8,10,12  جنباً إلى جنب معIFNγ and TNFα, TGF-β 1  . 
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في البالزما لدى   IL-8عندما أخذت الفترة المحيطة بالوالدة بعين االعتبار، تبين ارتفاع مستويات

لجنين ااألمهات في النصف الثاني من الحمل والتي تشير إلى زيادة في خطر اإلصابة بالفُصام في 

الفُصام. كذلك عند األمهات بشكل ملحوظ بين األفراد المصابين ب TNF-αكذلك ارتفعت مستويات 

ظهر السيتوكين أعلى، وأظهرت أدلة على زيادة احتماالت اإلصابة بالذهان كلما كانت مستويات 

في  IgG and IgMبعض الباحثون أيضاً ارتباطاً  بين زيادة مستويات الغلوبولين المناعي من فئة 

 مصل األم وكالهما يتولد استجابة للعدوى عند الوالدة والتطور الالحق للذهان في النسل.

 الخاليا الدبقية الصغيرة ✵

لمدافعون ابات بواسطة الخاليا الدبقية الصغيرة. يلعب يتم عالج عمل السيتوكينات المنشطة لاللتها

ا ومع عن المناعة في الجهاز العصبي المركزي أدواراً مهمة في تطوير الخاليا العصبية وحمايته

جود ذلك، يمكن أن تساهم في اإلصابة في ظل الظروف المرضية عند تنشيطها على الرغم من عدم و

إال أن  اليا الدبقية الصغيرة كعامل خطر لإلصابة بالفُصام،دليل مباشر على حدوث تغيرات في الخ

فاة ألدمغة هناك بعض التقارير عن تنشيط غير طبيعي للخاليا الدبقية الصغيرة في دراسات ما بعد الو

بقية الصغيرة الفُصام التي تم تحديد موقعها في الحصين في دراسة تصويرية باستخدام محدد الخاليا الد

 المنشطة.

 ينينكينور ✵

فظ على االلتهاب تطلق الخاليا الدبقية الصغيرة المنشطة عدداً كبيراً من وسطاء االلتهاب، وبالتالي تحا

 العصبي والسمية العصبية.

سيين يعد مسار الكينورينين، وهو المسار الرئيسي الستقالب التربتوفان، أحد المنظمين الرئي 

م اإلبالغ عن تاالستجابة االلتهابية لمرض االفُصام،  لالستجابة المناعية وقد يكون أيضاً متورطاً في

لى مستويات مرتفعة من الكينورينين في قشرة الفص الجبهي والسائل النخاعي لمرضى الفُصام ع

يث حالرغم من عدم وجود تدابير في هذه المرحلة ألولئك المعرضين للخطر في دراسات القوارض، 

مات ( في النسل، إلى انخفاض مستويات الغلوتاGD15 to PD21أدى إعطاء الكينورينين لألمهات )

في الحصين وضعف الذاكرة المكانية وتجنب االنتباه، مما يشير إلى أن الزيادات في حمض 

وجيا المرضية الكينورينيك في الدماغ خالل فترة ضعف في نمو الدماغ قد تلعب دوراً مهماً في الفيزيول

 لمرض الفُصام.
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 راض الدماغالتحفيز المناعي ألم ✵

ور الطبيعي تشير تأثيرات عوامل الخطر هذه إلى أن مجموعة متنوعة من اآلليات االلتهابية تعطل التط

الي يمكن أن المتوقع للدماغ )اعتماداً على األذية التي تحدث بالطبع في فترات زمنية مختلفة، وبالت

ى حدوث األحداث التي تؤدي إل تتأثر مجموعات الخاليا العصبية المختلفة(؛ النتيجة هي سلسلة من

 تشوهات سلوكية في المريض الذي يظل في حالة سبات حتى فترة طويلة بعد األذية.

محيطة على هذا النحو، ال يوجد دليل مباشر على إصابة أنسجة المخ في الجنين أو في الفترة ال 

 بالوالدة. 

ذ بداية الجانبيين والذي لوحظ من النتيجة الثابتة في مرض الفُصام هي تمدد البطينينتشريحياً: 

 االضطراب عالوة على ذلك، فإن حجم الدماغ الكامل للمرضى أقل بشكل ملحوظ والذي يمكن أن

 يعزى إلى انخفاض في المادة الرمادية.

ي مناطق تم تحديد تشوهات الدماغ اإلجمالية باستمرار منذ بداية تقنية التصوير، مع وجود عيوب ف

لصدغي اإلنسي، مثل الحصين، والتلفيف المجاور للحصين، ومناطق الفص تشمل هياكل الفص ا

لفص االصدغي القشري الجديد؛ قشرة الفص الجبهي، وفي الواقع الفص الجبهي كله؛ باإلضافة إلى 

 الجداري والمخيخ والمهاد والعقد القاعدية والجسم الثفني.

ية بير لإلصابة بالفُصام من الناحأظهرت األبحاث التي أجريت على األفراد المعرضين لخطر ك

شرة األمامية التشريحية أيضاً وجود عجز في المادة الرمادية مع تغيير الحجم أو السماكة القشرية للق

 والقشرة الصدغية  والحصين الحوفي.

على المستوى  باإلضافة إلى ذلك، فإن المادة البيضاء، من حيث سالمة األلياف، شاذة في هؤالء األفراد

لوي، حيث لوحظت اضطرابات في البنية الخلوية العصبية في أدمغة مرضى الفُصام داخل الخ

جود خلل الحصين، لوحظ فقدان الخاليا العصبية الهرمية وخلل العصبونات الهرمية، مما يشير إلى و

فة يادة كثازوظيفي في هجرة الخاليا العصبية في الفترة الجنينية. بينما لوحظ في قشرة الفص الجبهي 

دية القشرية الخاليا العصبية في قشرة الفص الجبهي الظهراني وربما تُعزى إلى أن تكون المادة الرما

 أرق في أدمغة الفُصام وبالتالي الخاليا العصبية أكثر كثافة.
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المدخل الرئيسي تحت القشرة إلى قشرة الفص الجبهي الظهراني هو النواة الوسطى الظهرية للمهاد، 

فاض في أعداد الخاليا العصبية في هذه المنطقة في الفُصام. تم التعرف أيضاً على كما لوحظ انخ

التغيرات األساسية في الخاليا العصبية في الفُصام مع انخفاض حجم الخاليا العصبية في المناطق 

 الحوفية والزمانية.

 مالحظات ✵

أثبتت األدلة الجوهرية أن نسبة على األقل من مرضى 

شوهات حركية أو فكرية أو اجتماعية الفُصام أظهروا ت

أو سلوكية خفيّة قبل وقت طويل من ظهور الذّهان. 

لوحظ معدل أعلى من التشوهات العصبية العضلية، بما 

في ذلك المهارات الحركية األقل تقدماً، والحركات 

الالإرادية، ووضعية األطراف العلوية في األطفال، قبل 

 األصحاء واألطفال من نفس العمر. اإلصابة بالفُصام مقارنة بإخوتهم

ً تأخر تطور اللغة عند األطفال المعرضين لخطر اإلصابة بمشكالت الكالم التي تم  ويالحظ أيضا

 اإلبالغ عنها في المراهقين  أكثر من أقرانهم غير المعرضين للخطر.

قدرات معرفية أقل في عالوة على ذلك، تشير األدبيات إلى أن األفراد الذين يصابون بالفُصام لديهم 

مرحلة الطفولة من أولئك الذين ال يصابون بالفُصام، كما تبين أن األفراد الذين أصيبوا بالفُصام الحقاُ 

 لديهم معدل ذكاء أقل، وأداء أكاديمي أسوأ.

في الواقع فيما يتعلق بالمدرسة، كان لدى األطفال المعرضين لخطر الذّهان تكيف أضعف بشكل 

 المراهقين مما يشير إلى أن البداية الضعيفة في التعليم قد تكون سبباً جزئياً.ملحوظ من 

كما لوحظ ضعف في التنمية االجتماعية لدى األطفال والمراهقين قبل اإلصابة بالفُصام في مجموعة 

 متنوعة من الدراسات.

اد المصابين باضطراب غالباً ما تاُلحظ سمات االنسحاب االجتماعي والقلق وانعدام التلذذ لدى األفر

طيف الفُصام المرتفع. هذا ويختلف المرضى المعرضون للخطر اختالفاً كبيراً بشأن مقاييس األداء 

 االجتماعي في مجاالت العالقات بين األقران واألسرة والعمل والمدرسة.
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ضات للخطر في الواقع، لوحظ الكالم الغريب واالندفاع المرتبطان بالنضج المتأخر لدى اإلناث المعر

 باإلضافة إلى انخفاض االهتمام باألنشطة الالمنهجية مثل الهوايات.

 االستنتاجات

مبكرة أظهرت الدراسات الوبائية أن التعرض قبل الوالدة للعدوى أو نوع من األحداث الصادمة ال

اق لنطيلعب دوراً في مسببات مرض الفُصام. نظراً ألن أحداث الفترة المحيطة بالوالدة واسعة ا

لبيئة والجينات؛ أو ربما جينات معينة تفاعل بين ا -وتأثيرها غير شامل، يجب اعتبار دور الوراثة 

م األوبئة رؤى تنتج قابلية للتأثير المتزايد للتعرض البيئي. أعطت النماذج الحيوانية القائمة على عل

روري لشخصية. من الضهامة فيما يتعلق بمسببات الفُصام والفيزيولوجيا المرضية لمرض انفصام ا

ي اختبار فإجراء مزيد من الدراسات على الحيوانات التي تربط الجينات المرشحة بالتعرضات البيئية 

 فرضية السببية في االرتباطات الوبائية البشرية للجينات والبيئة.

ة عالوة على ذلك، تظهر أعراض الفُصام في مرحلة الشباب إال أن هناك تشوهات فكرية وسلوكي

جة عن ولية موجودة على األقل في مجموعة من األطفال المعرضين لإلصابة والتي نعتقد أنها ناتأ

كرة. أمراض غير مباشرة على المستوى التشريحي والكيميائي العصبي الذي يتضح من الطفولة المب

الحيوان مر قد يؤدي استخدام نماذج حيوانية لفهم تأثير البيئة على أمراض الدماغ وسلوكه مع تقدم ع

 إلى توضيح الجدل الدائر حول ما يحدث ومتى.

 الفُصام هو اضطراب له مظاهر مختلفة من األعراض لدى مرضى مختلفين، وربما يشير ذلك إلى

 لمختلفة. أن التمييز بين أنواع الفُصام بناًء على األعراض السريرية سيساعد في تحديد األسباب ا

ات البيئية وانات المستندة إلى علم األوبئة والتي تعكس األذيإن استخدام نماذج النمو العصبي للحي

 )28,29(.الفعلية تقدم أكبر وعد في اإلجابة على أسئلة ماذا ولماذا ومتى 
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 العالج  

يعد الدواء أمراً أساسياً، إلى جانب أنواع الرعاية 

األخرى، مثل العالج النفسي، وهو نوع من العالج 

 هارات االجتماعية.بالكالم، والتدريب على الم

الفُصام اضطراب عقلي يؤثر على طريقة تصرف 

الشخص وتفكيره وشعوره. يمكن أن يمنع المصاب به 

من رؤية العالم بطريقة طبيعية، مما يعني أنه قد ال 

 )30(.يرغب في تناول الدواء 

 خيارات العالج ✵

 العالج غير الدوائي 

اض، ومنع االنتكاس، وزيادة األداء التكيفي بحيث تشمل األهداف في عالج الفُصام استهداف األعر

 يمكن دمج المريض مرة أخرى في المجتمع، وتحسين النتائج على المدى الطويل. 

العالج الدوائي هو الدعامة األساسية إلدارة مرض 

الفُصام، ولكن األعراض المتبقية قد تستمر، لهذا 

السبب فإن العالجات غير الدوائية مثل العالج 

 سي مهمة أيضاً.النف

يمكن تقسيم مناهج العالج النفسي إلى ثالث فئات: 

السلوك الفردي والجماعي والمعرفي، فالعالج 

 النفسي هو مجال عالجي دائم التطور.

تشمل العالجات النفسية الناشئة التدريب فوق  

المعرفي، والعالجات السردية، وعالج اليقظة، 

حيث يجب استخدام العالجات غير الدوائية كإضافة 

 لألدوية، وليس كبديل لها.
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مساعدة في ال يقتصر دور العالجات غير الدوائية على سد الفجوات في العالجات الدوائية؛ يمكنهم ال

ن مالمرضى ملتزمين بأدويتهم، حيث تتراوح معدالت عدم االلتزام في مرض الفُصام ضمان بقاء 

%. بعض المرضى قد ينكرون مرضهم؛ قد يعانون من آثار ضارة تثنيهم عن تناول 74% إلى 37

و جنون أالمزيد من األدوية؛ قد ال يدركون حاجتهم إلى األدوية؛ أو قد يكون لديهم أعراض كبيرة 

 العظمة.

خول دالفصام الذين يتوقفون عن تناول أدويتهم معرضون لخطر االنتكاس، مما قد يؤدي إلى مرضى 

 المستشفى، لذلك من المهم إبقاء المرضى على اطالع بمرضهم ومخاطر وفعالية العالج.

مل هذه يمكن لبعض العالجات النفسية أن تساعد في تثقيف المرضى حول أهمية تناول أدويتهم، وتش 

 العالج السلوكي المعرفي والعالج الشخصي.المبادرات 

ل من إعادة باإلضافة إلى التركيز على المريض، فقد ثبت أن برامج العالج التي تشجع دعم األسرة تقل

ض ومتى دخول المستشفى وتحسن األداء االجتماعي، ويمكن تعليم أفراد األسرة كيفية مراقبة المري

 سرة.للعالج حيث تعزز معظم العالجات النفسية مشاركة األيتم إبالغ الطبيب باآلثار السلبية 

 العالج الدوائي 

 أنواع األدوية المضادة للذّهان:

دات هناك مجموعتان من مضادات الذّهان. يطلق األطباء على المجموعة القديمة من األدوية مضا

 ي: الّشائعة ه" أو "النّموذجية" أو "التّقليدية". بعض األنواع FGAsالذّهان "الجيل األول 

 Chlorpromazineكلوربرومازين  *

 Fluphenazineفلوفينازين  *

 Haloperidolهالوبيريدول  *

 Perphenazineبيرفينازين  *

  Thioridazineثيوريدازين  *

 Thiothixeneثيوثيكسين  *

 Trifluoperazineتريفلوبيرازين  *
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" أو مضادات الذهان "غير  SGAsوتسمى المجموعة األحدث مضادات الذهان "الجيل الثاني

 التقليدية"، من أمثلة هذه األدوية:

 Aripiprazoleأريبيبرازول  *

  Aripiprazole lauroxilأريبيبرازول لوروكسيل  *

 Brexpiprazoleبريكسبيبرازول  *

 Cariprazineكاريبرازين  *

 Clozapineكلوزابين  *

  Iloperidoneإيلوبيريدون  *

 lurasidoneلوراسيدون  *

 Olanzapineأوالنزابين  *

   Olanzapine/samidorphanأوالنزابين / ساميدورفان *

  Paliperidoneباليبيريدون  *

 Quetiapineكيتيابين  *

 Risperidoneريسبيريدون  *

   Ziprasidoneزيبراسيدون  *

كلوزابين هو الدواء الوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء األمريكية لعالج الفصام المقاوم للعالجات 

 )30(.األخرى 

 في معظم مرضى الفُصام، من الصعب تنفيذ برامج إعادة تأهيل فعالة بدون عوامل مضادة للذّهان. 

فترة الخمس سنوات بعد أول نوبة  يعد البدء الفوري في العالج الدوائي أمراً ضرورياً، خاصة في

حادة، حيث يحدث هذا عندما تحدث معظم التغيرات المرتبطة بالمرض في الدماغ، من بين األسباب 

المؤدية لسوء التشخيص: االستخدام غير المشروع لألمفيتامينات، ومحفزات الجهاز العصبي 

 المركزي األخرى، باإلضافة إلى تعاطي الكحول والمخدرات.

لة حدوث نوبة ذهانية حادة، يجب إعطاء العالج الدوائي على الفور، وخالل األيام السبعة في حا

األولى من العالج يكون الهدف هو تقليل العداء ومحاولة إعادة المريض إلى األداء الطبيعي )على 

 سبيل المثال: النوم واألكل( 
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ج خالل تجابة المريض. يتبع العالفي بداية العالج، يجب معايرة الجرعات المناسبة بناًء على اس

االجتماعية  المرحلة الحادة من مرض الفُصام العالج الوقائي، والذي يجب أن يهدف إلى زيادة التنشئة

. تبلغ وتحسين الرعاية الذاتية والمزاج، حيث العالج الوقائي ضروري للمساعدة في منع االنتكاس

تلقون مثل الجاً دائم مقارنة مع أولئك الذين ال ينسبة حدوث االنتكاس بين المرضى الذين يتلقون ع

 % على التوالي.60-80% مقابل 18-32هذا العالج ، 

ً لجمعية الطب النفسي األمريكية، فإن مضادات الذّهان من الجيل الثاني )غير النمو ذجية( هي وفقا

ان دات الذّهعلى مضا SGAsالعوامل المختارة لعالج الخط األول لمرض الفُصام، عادة ما يفضل 

مي، ألنها مرتبطة بعدد أقل من األعراض خارج السبيل الهر FGAsمن الجيل األول )النموذجية( 

ات الدم، إلى أن يكون لها آثار جانبية استقالبية مثل زيادة الوزن، وفرط شحمي SGAsمع ذلك تميل 

التي لوحظت  بية الوعائيةوداء السكري، يمكن أن تسهم هذه اآلثار الضارة في زيادة خطر الوفيات القل

 في مرضى الفُصام.

، هي خوارزمية عالج دوائي مؤلف من ست TMAPقُّدم مشروع خوارزمية الدواء في تكساس 

إذا  أحادي، SGAاألول من العالج يتم باستخدام  الخطهي  1مراحل لعالج مرض الفُصام. المرحلة 

لعالج ، والتي تتكون من ا2لى المرحلة أظهر المريض استجابة قليلة أو معدومة توجب االنتقال إ

جب ، في حالة استمرار عدم وجود استجابة، يFGAآخر أو باستخدام  SGAاألحادي إما باستخدام 

عدد خاليا  ، والتي تتكون من العالج األحادي الكلوزابين مع مراقبة3أن ينتقل المريض إلى المرحلة 

 ب إيقاف الكلوزابين. الدم البيضاء، في حالة حدوث ندرة المحببات، يج

، 4 في الحصول على استجابة، يجب على المريض االنتقال إلى المرحلة 3إذا فشل عالج المرحلة 

 مثل كلوزابين. SGAأو FGAوالتي تجمع العالج بالصدمات الكهربائية مع   

استخدام ب تستدعي العالج 5وفي حال كان المريض ال يزال ال يظهر أي استجابة للعالج، فإن المرحلة 

SGA  وFGA  تي ال 6يتم االنتقال إلى المرحلة  5الذي لم يتم تجربته. وفي حال فشل المرحلة

 المركب مع مثبت الحالة المزاجية.FGAو  SGAتتكون من العالج بالصدمات الكهربائية و  

روتينية يُوصى بالعالج المركب فقط في المراحل الالحقة من خوارزمية العالج، وال يُنصح بالوصفة ال

الثنين أو أكثر من مضادات الذّهان ألنها قد تزيد من مخاطر التداخالت الدوائية، وعدم االلتزام، 

واألخطاء الدوائية. ومن الضروري قبل البدء بعامل مضاد للذّهان جديد الحصول على التاريخ 
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ة أو غير مواتية العالجي الكامل للمريض، والتأكد فيما إذا كان المريض قد أظهر استجابة إيجابي

 للعالج السابق بمضادات الذهان يساعد في توجيه اختيار دواء جديد.

 مضادات الذّهان عن طريق الحقن طويلة المفعول ⮚

المرضى الذين ال  توفر األدوية المضادة للذهان طويلة المفعول القابلة للحقن خياراً قابالً للتطبيق على

تزام المريض يلتزمون باألدوية التي تؤخذ عن طريق الفم، ويجب على األطباء تحديد ما إذا كان عدم ال

ثار جانبية آواء فموي آخر مع ناتجاً عن اآلثار الضارة للعالج، ألن ذلك يحتّم على الطبيب انتقاء د

ً يلجأ الطبيب إلعطاء م ضادات أقل. أما عندما يكون هناك سبب آخر يمنع من تناول الدواء فمويا

 الذّهان الحقنية، والتي أثبتت فعاليتها. 

 الفُصام المقاوم للعالج ⮚

ً في األعراض ب10-30تظهر التجارب أن هناك  ً طفيفا عد % من مرضى الفُصام يُظهرون تحسنا

نون من تحسن جزئي أو غير كاف أو آثار جانبية غير % منهم يعا30-60، بينما FGAsالعالج بـ 

 مقبولة أثناء العالج.

للعالج.  هو أكثر مضادات الذّهان فعالية من حيث التحكم في الفُصام المقاوم Clozapineكلوزابين 

للعالج،  صام في المرضى المقاومين% في السيطرة على نوبات الفُ 30يعتبرهذا الدواء فعاالً بنسبة 

 % عند استخدام مزيج الكلوربرومازين والبنزتروبين.4مقارنة بمعدل فعالية 

ايد إال أن مشكلة استخدام كلوزابين أن المرضى الذين يعالجون بهذا الدواء معرضون لخطر متز

، ارتبطت الوة على ذلكلإلصابة بانخفاض ضغط الدم االنتصابي، األمر الذي قد يتطلب مراقبة دقيقة ع

 الجرعات العالية من كلوزابين بآثار ضائرة خطيرة مثل النوبات.
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 العالج المرّكب ⮚

الج المرّكب يمكن اعتبار العالج المعزز أنه عالج بالصدمات الكهربائية أو مثبتات المزاج بينما الع

استجابة كافية  فهو العالج بمشاركة مضادات الذهان خاصة للمرضى الذين فشلوا في إظهار

 للكلوزابين.

 يتبع األطباء اإلرشادات التالية عند استخدام العالج المرّكب:

 بقيجب استخدام العالج فقط في المرضى الذين يعانون من استجابة غير كافية للعالج السا -

عطيت أنادراً ما تكون األدوية في العالج المرّكب فعّالة في عالج أعراض الفُصام فيما لو  -

 ها.بمفرد

 عادة ما يتحسن المرضى الذين يستجيبون للعالج المرّكب بسرعة. -

 إذا لم تعمل إستراتيجية الزيادة على تحسين أعراض المريض، فيجب إيقاف الدواء. -

بعض  مثبتات الحالة المزاجية: هي عوامل مثل الليثيوم يحسن الحالة المزاجية والسلوك لدى -

 للذّهان.المرضى ولكن ليس له تأثير مضاد 

-  ً  FGAفي العالج المرّكب يتم إعطاء اثنين من األدوية المضادة للذّهان بشكل متزامن غالبا

 ، على الرغم من كون التعرض لمضادات الذّهان المتعددة في نفس الوقت قد يزيد منSGAو

 اآلثار الجانبية الخطيرة.

 آلية عمل مضادات الذّهان  ⮚

 Carlsson مضادة للذّهان غير معروفة، إلى أن اقترح الدكتوربقيت اآللية الدقيقة لعمل األدوية ال

 في السويد أن هذه األدوية تحصر مستقبالت الدوبامين في الدماغ.

 تصنف عادةً هذه األدوية في فئتين رئيسيتين: 

 . Typicalمضادات الذّهان النموذجية التقليدية  ●

 .  Atypicalمضادات الذّهان غير التقليدية ●

ن أي التأثير المجموعتين َملَمح مشترك هو التأثير المناهض التنافسي لمستقبالت الدوبامييتقاسم كال 

تقليدية هو الحاصر لمستقبالت الدوبامين. واالختالف الرئيس بين مضادات الذّهان التقليدية وغير ال

 أن مضادات الذّهان غير التقليدية تتميز بأمرين:
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 ثانوية خارج السبيل الهرمي. األول: لها نزعة أقل على إحداث أعراض

 الثاني: تعد أكثر فعالية تجاه األعراض السلبية للذّهان.    

لجذع تتضمن األعراض الثانوية خارج السبيل الهرمي، أعراض حركية حادة ومتأخرة مثل: التواء ا

واألطراف، وتشنج وتقلص عضلي مثل: تعذر الجلوس، وأعراض مرض باركنسون، وخلل حركة 

 وغالباً ما يوقف استعمال مضادات الذّهان بسبب هذه األعراض الثانوية.متأخر، 

 اآلثار الجانبية لمضادات الذّهان ⮚

دون % من المرضى الذين عولجوا باستخدام ريسبيري87يمكن أن يحدث فرط بروالكتين الدم في  -

دم أو عأو ريسبيريدون، مما قد يؤدي إلى اختالل وظيفي جنسي، أو انخفاض الرغبة الجنسية 

 انتظام الدورة الشهرية، أو التثدي.

وية المضادة تعتبر زيادة الوزن من اآلثار الجانبية المهمة األخرى في المرضى الذين يتلقون األد -

 للذّهان.

رتبطة يمكن لألدوية المضادة للذّهان أن تزيد من مخاطر اإلصابة بمرض السكري والوفيات الم -

 بأمراض القلب واألوعية الدموية.

% من المرضى الذين عولجوا بعامل 75مكن أن يحدث انخفاض ضغط الدم االنتصابي في ي -

 مضاد للذّهان.  

 يمكن أن تحدث تغيرات في تخطيط القلب في بعض المرضى المعالجين بمضادات الذهان، بما -

 ة المضادةفي ذلك ثيوريدازين، وكلوزابين، وإيلوبيريدون، وزيبراسيدون. لذا يجب اختيار األدوي

لدماغية اللذّهان بعناية في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب أو أمراض األوعية الدموية 

 وفي المرضى الذين يتناولون مدرات البول. 

ن الشحوم يميل المرضى المعالجين بفينوثيازينات أو الفينوثيازين إلى إظهار تراكيز متزايدة م -

 الثالثية والكوليسترول في الدم. 

الباً ما ينتج عن عضلي هو أحد اآلثار الجانبية الشائعة األخرى لألدوية المضادة للذّهان. غالتوتر ال -

م هذا االضطراب عدم االلتزام ويمكن أن يهدد الحياة. عادة ما يصاحب هذا العرض استخدا

FGAs  لذلك إما أن تقلل الجرعة أو يتم االنتقال الستخدامSGAs. 



65 
 

لل في يترافق مع خلل بالحركة غالباً ما يكون مصحوباً بخ )داء Akathisiaيحدث األكاثيسيا  -

ى الذين عولجوا بمضادات الذُّهان عالية الفعالية، مثل % من المرض20-40النطق( في 

 هالوبيريدول وفلوفينازين.

% 15-36يحدث مرض باركنسون في المرضى الذين يتلقون العالج بمضادات الذّهان بنسبة  -

 ، يتزايد الخطر بجرعات أعلى من ريسبيريدون.FGAsبـ من المرضى الذين عولجوا 

لعالج وتزداد في المرضى % أثناء ا0.5-62تتراوح مخاطر اإلصابة بخلل الحركة المتأخر من  -

 FGAs.)30(المسنين المعالجين بـ 

 تقييم التقدم  ✵

شكل ب كما هو الحال في التخصصات الطبية األخرى، يتم تعريف التعافي أثناء عالج مرض الفُصام

 موضوعي وذاتي.

اللتحاق اتشمل األبعاد الموضوعية للتعافي هدأة األعراض وعودة المريض إلى العمل بدوام كامل أو 

يم النفسي الموجز، بالكلية وهناك العديد من األدوات المتاحة لتقييم تقدم مرضى الفُصام منها مقياس التقي

طباء أيضاً تطويرهما كمؤشرات رقمية للتحسن، يستخدم األومقياس المتالزمة اإليجابية والسلبية، تم 

 مقياس تصنيف األعراض اإليجابية، وتقييم موجز لألعراض السلبية.

لعقلي اتقاس األبعاد الذاتية للتعافي لدى المريض من حيث رضاه عن حياته وأمله ومعرفته بمرضه 

 وتمكينه.

لعمر المتوقع لمرضى الفُصام بحوالي امتوسط على الرغم من التطورات العالجية المستمرة، انخفض 

رنةً باألفراد األصحاء. يُعزى ارتفاع معدل الوفيات بين مرضى الفُصام إلى أنماط عاماً مقا 25-10

التدخين والحياة غير الصحية الشائعة بين هؤالء )أي قلة التمارين، والنظام الغذائي غير الصحي، 

ت لألمراض ار الجانبية المرتبطة بالعالج، والعالج دون االلتفاالمفرط، وتناول الكحوليات(، واآلث

 )29(.الجسدية المصاحبة، و أخيراً االنتحار 
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 الثقافة والتعافي من مرض الفُصام

ي محاولة فقامت إحدى مؤسسات إعادة التأهيل النفسي االجتماعي األمريكية بدراسة الحالة الثقافية 

 تساعد في إصالح ورعاية الصحة العقلية.لتنفيذ فلسفة التعافي التي قد 

نين أدت الجهود المبذولة "لتمكين" األشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفُصام ليصبحوا مواط

ؤالء محترمين عصاميين من خالل خلق ظروف اجتماعية ثقافية تقلل اإلرهاق اليومي الذي يعيشه ه

 األشخاص، مما أظهر: 

 أن الظروف االجتماعية والثقافية تؤثر على الفُصام.  -

 نتائج مرض الفُصام أفضل في العالم النامي منها في الواليات المتحدة.  -

 مليون شخص حول العالم. 25يصيب الفُصام أكثر من  -

ى التي تشير إليعزز برنامج تابع لمنظمة الصحة العالمية مؤخراً "الصحة العقلية العالمية المالئمة" و

الطبيعية  "حالة الرفاهية التي يدرك فيها كل فرد إمكاناته الخاصة، ليتمكن من التعامل مع الضغوط

 في الحياة، ويمكنه العمل بشكل منتج ومثمر، وقادر على المساهمة في مجتمعه"

ملية، عهذه الوصفة الخاصة بالصحة العقلية تعكس تعريف حركة التعافي األمريكية "التعافي": هو 

م بالنزاهة وب حياة، وموقف، وطريقة للتعامل مع تحديات اليوم ... إلعادة تأسيس شعور جديد وقيوأسل

 ... للعيش والعمل والحب في مجتمع يتمتع فيه الفرد باألهمية. 

ة زيادة ولتزويد العالم بمثل هذه "الصحة العقلية المالئمة"، يطلب برنامج منظمة الصحة العالمي

لمصابين ات األدوية النفسية، وإعادة التأهيل النفسي واالجتماعي لألشخاص التمويل، وإتاحة تدخال

 )31(.بالفُصام في جميع أنحاء العالم
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 تأثير الدواء 

 كيف يمكن لجزيء صغير يحجب بعض المستقبالت أن يغير اعتقاد المريض المصاب بجنون العظمة

لمضاد االجة هذا اللغز المركزي للعمل بأن مكتب التحقيقات الفدرالي ال يحاول التخلص منه؟ لمع

اإلطار بآلية  للذّهان، تمت مراجعة إطار عمل يربط الكيمياء العصبية الدوبامين بالذّهان، ثم ربط هذا

 عمل مضادات الذّهان.

صيص غير يغير انتقال الدوبامين غير الطبيعي هذه العمليات وينتج عنه إحساس شاذ بالواقع والتخ 

االنتقال  المناسب للبراعة مما يؤدي إلى تجربة الذّهان. تعمل مضادات الذّهان عن طريق تقليل هذا

 D2/3 receptor (not D1 orغير الطبيعي من خالل منع مستقبالت الدوبامين الثاني والثالث 

D4.) 

ططة البطنية وعلى الرغم من احتمال إصابة العديد من مناطق الدماغ، إال أنه يُقترح أن المناطق المخ

ً لالعتقاد ال شائع يتأخر )التناظرية للنواة المتكئة في الحيوانات( لها دور حاسم بشكل خاص. خالفا

 القليلة األولى.تأثير مضادات الذّهان في ظهوره، حيث يبدأ في غضون األيام 

ضوي يظهر التحسن في األسبوعين األولين أكثر من أي فترة أخرى. ومع ذلك ال يمكن للجزيء الع

 البسيط أن يستهدف الظواهر المعقدة للتجربة الذّهانية الفردية.

يث يعاني تقلل مضادات الذّهان من انتقال الدوبامين وبالتالي تخفف من بروز األعراض المقلقة، ح 

ل ض في المرحلة األولى من االستجابة لمضادات الذهان من االنفصال عن األعراض، ونزوالمري

عض باألوهام والهلوسة إلى مؤخرة ذهنه، بدالً من محو األعراض تماماً. مع مرور الوقت، وفي 

  )32(الحاالت فقط، يمكن من خالل التعلّم والمرونة أن يكون هناك حل كامل لألعراض.

 م ويُعالج بشكل صحيح؟هل يُدرس الفُصا

تكشف النتائج الجديدة بسرعة عن صورة مفصلة بشكل متزايد لخلل وظيفي عصبي وجزيئي في 

بعض  مرض الفُصام، موزعة عبر الدوائر القشرية، والمخططية، والشاحبة، والمهادية المترابطة.

ل من ل في تطوير كاالضطرابات تعكس إخفاقات في النضج المبكر للدماغ مما أدى إلى فقدان أو فش

 الخاليا و / أو االتصال المناسب عبر مناطق الدماغ المنتشرة على نطاق واسع.
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لخطر اتتنوع اضطرابات الدائرة هذه عبر األفراد المصابين بالفُصام، وربما تعكس تفاعل جينات 

 المختلفة واألحداث الالجينية.

دة والناشئة نظر في كيفية دمج النتائج الجديبالنظر إلى هذه االضطرابات المعقدة والمتغيرة يجدر ال

رامج عالجية أكثر في نماذج العالج القابلة للتنفيذ، يُقترح هنا أن تكون الجهود المستقبلية نحو تطوير ب

ب الجزيئي، فعالية في معالجة مرض الفُصام مختلفة عن النماذج السائدة في علم الوراثة وعلم األعصا

 ى استراتيجية عالجية أكثر عملية من ثالثة أجزاء:وأن تركز بدالً من ذلك عل

ناصر عالعالجات النفسية التأهيلية المنهجية المصممة إلشراك األنظمة العصبية للتعويض عن  *

 الدائرة العليا المختلة واستبدالها.

نفسية األدوية التي تستهدف على وجه التحديد اآلليات المعرفية التي تستخدمها العالجات ال *

 لية.التأهي

اجهة الحوفية األدوية المضادة للذّهان التي تستهدف نقاط الدوائر العقدية أو المتقاربة داخل الو *

 تأهيل المعرفي.الحركية، لتقييد نطاق وشدة التفاقم الذّهاني وبالتالي تسهيل المشاركة في إعادة ال

مع العديد من  التآزرية أثبت فعاليتهاستخدام العالج النفسي التأهيلي المعرفي باإلضافة إلى األدوية 

 االضطرابات العصبية والنفسية األخرى.

ة من الفوضى تشير النماذج الحالية لمسببات مرض الفُصام إلى أن هذا النسيج المعقد قد تحول إلى حال

ة من خالل عن طريق تأهب الجينات واألحداث الالجينية؛ ثم يتم ربط التغييرات الناتجة أو التعويضي

يقة ضمن مليات تنموية متداخلة ومصممة بإحكام، يجري تطوير الترتيبات الجزيئية والبنيوية الدقع

لخطرة" قائمة طويلة من العناصر العصبية التي تم إنشاؤها بواسطة أي واحد من عشرات "الجينات ا

 لمرض الفُصام واحداً تلو اآلخر.

ة المحتملة. لذلك عديد من النتائج الثانية الالجينيستنمو هذه القائمة، عندما يُنظر في التفاعالت مع ال

 غدا فهم هذه الفوضى وسبل عكسها أو منعها مهمة شاقة.

 إن الفصام ليس مثل مرض السكري، حيث يمكن لهرمون واحد أن يحل محل الهرمون المفقود، أو

المشتركة  ساراتهاارتفاع ضغط الدم، حيث ال تستهدف العالجات األسباب العديدة ولكن بدالً من ذلك م

 النهائية.
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إنه ليس مثل مرض باركنسون حيث تعكس األعراض الحركية إلى حد كبير فقدان خلية عصبية 

يق إعطاء واحدة، يتمثل دورها في توفير مادة كيميائية واحدة للخاليا بطريقة يمكن تقليدها عن طر

ما بعد التشابك  سون ألن تنظيم الدوائرمادة واحدة مشابهة لتلك المادة الكيميائية، وهذا ممكن في باركن

 يتطور بشكل طبيعي. 

عصبية في مرض الفُصام، يبدو أن السبب الجذري هو االنقطاع النمائي والتشابك في االتصاالت ال

نظم في تعقيدها التي تعتبر من حيث الحجم معقدة للغاية بحيث ال يمكن استعادتها أو استبدالها، والتي ت

نظر في منطقة ية بل الهوية النفسية للفرد. ال يمكن تقدير هذا التعقيد من خالل الليس الوظائف الحرك

ي واحدة فقط من مناطق الدماغ العديدة المتورطة في هذا االضطراب، فليست قشرة الفص الجبه

بل قمجموعة متجانسة من الخاليا بل هي مركز للتفاعالت العصبية، حيث تحدث تغييرات تعويضية 

ثيرات المتقاربة ك بين العديد من المناطق الفرعية وأنواع الخاليا المتميزة وظيفياً، والتأوبعد التشاب

 للناقالت العصبية والببتيدات والمعدالت العصبية األخرى.

من الوصالت  وحتى اآلن علم الصيدلة ليس قادراً على العودة عقدين من الزمن إلى الوراء لتغيير شبكة

لفُصام ال الروابط المفقودة وغير الصحيحة بأخرى صحيحة، وبالتالي فصل العصبية الغائبة واستبدا

 عن الذات.

لجبهي اعلى الرغم من تطور علم الوراثة وعلم األمراض الجزيئي، إال أن الخلل الوظيفي القشري  

 والحوفي في مرض الفُصام منتشر على نطاق واسع ومعقد ومتغير بحيث ال يمكن التنبؤ به مع

 ذلك يجب أن يُنظر في استراتيجيات بديلة لفهم وعالج مرض الفُصام.األدوية، ل

لمسببات، اقد يساعد تحديد ودراسة العمليات البيولوجية األقرب إلى نشأة الفُصام في تضييق قائمة 

رين واستنتاج طرائق للكشف عن األفراد المعرضين لخطر تطويره، لكن عالج الفُصام في سن العش

لخلية االضطراب العصبي المسبب لألعراض "أولياً" )على سبيل المثال: فقدان لن يختلف إذا كان ا

لمثال: االعصبية في الرحم بسبب االستجابة المناعية للتعرض الفيروسي( أو "ثانوياً" )على سبيل 

 (.الهجرة المضللة للخاليا العصبية في التطور المبكر الناتجة عن فقدان العوامل الغذائية

حجة إلى حد ما عند التفكير في التدخالت الوقائية، على سبيل المثال مع المؤشرات تتغير هذه ال 

الحيوية التي تتوقع زيادة خطر اإلصابة بالفُصام الحقًا فإن التدخالت السابقة للوالدة المشابهة الستخدام 

 حمض الفوليك للوقاية من عيوب األنبوب العصبي قد تمنع تطور الفُصام. 
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 مؤشرات الخطر؟ ✵

ألولى الذين يتم تقليل حجم الحصين، واللوزة، والقشرة الحزامية األمامية وغيرها في أقارب الدرجة ا

 ال يعانون من أعراض مرض الفُصام، وفي األفراد ذوي المخاطر العالية للغاية.

ً  ترتبط بعض االضطرابات في األفراد غير المصابين بتعدد األشكال الجينية التي يبدو أنها  تنقل أيضا

 خطر اإلصابة بالفُصام.

صام، من هذه النتائج يتبين أنه على الرغم من ارتباط اضطرابات الدائرة بضعف وراثي لمرض الفُ 

يل المثال إال أنها غير كافية إلنتاج االضطراب. قد يعكس هذا الحاجة إلى "ضربات" متعددة )على سب

 ، الخلل العصبي الموروث باإلضافة إلى األحداث الالجينية(

لو لم تكن  يمكن أن يعكس المرونة التي تنقلها العوامل "الوقائية" في األقارب غير المتأثرين. حتى

مات خطر هذه األنماط الظاهرية العائلية كافية إلنتاج المرض، يمكن للمرء أن يجادل في أنها عال

 تخبر عن المسببات والتدخالت الوقائية.

ً للتيتطلب األمر تفكيراً أكثر تعقيداً الق  دخالت تراح أن هذه العالمات يجب أن تكون أهدافا

كون ي"التصحيحية" حيث ال يعاني معظم األشخاص المصابون بهذه التشوهات من الفُصام ، فلماذا 

 "تصحيح" هذه الدائرة مفيداً لمن يفعل؟

لقولون ا يمكن لعالمات الضعف بالتأكيد أن تقدم معلومات عن االستراتيجيات التصحيحية، ففي سرطان

ي فإن والمستقيم، يرتبط الضعف في الغالب بنمط ظاهري واحد هو أورام القولون الغدية، وبالتال

ناًء عليه من ببيولوجيا سرطان القولون تعكس أساساً مشتركاً "بيولوجيا الزوائد اللحمية"، يتم العمل 

 خالل: النظام الغذائي، والتدخين، وجينات الخطر األخرى.

تماماً: حيث تظهر "مؤشرات الضعف" للدائرة العصبية في األقارب غير المتأثرين  الفُصام مختلف 

في مواضع مختلفة متعددة، والتي قد تكون مرتبطة بتعدد األشكال الجينية المختلفة وربما المتغيرات 

الجينية النادرة. ال يوجد سبب مسبق الفتراض أن شخصين مختلفين يحمالن قابلية مختلفة لإلصابة 

لفُصام بناًء على أحجام الحصين مقابل المهاد، على التوالي سيكونان عرضة لنفس األحداث با

الالجينية.  فقد ال يعكس عدم التجانس في مرض الفُصام التأثير اإلضافي على أساس مشترك لنمط 

ظاهري واحد "ضعيف" بل باألحرى المنتج الرياضي لألنماط الظاهرية للضعف المختلفة واألحداث 
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الجينية المختلفة. يشير هذا إلى نموذج أكثر تعقيداَ، على مستوى علم الوراثة، وعلم األعصاب، وفي ال

 النهاية العالج.

ً لو أن قائمة األنماط الظاهرية العصبية واألحداث الالجينية والعالمات الجي نية يمكن ولكن فرضا

 متزايداً سنوات، والتي تنقل خطراً  10تحديدها في األشخاص الطبيعيين سريرياً الذين تبلغ أعمارهم 

 جزئياً لتطور مرض الفُصام، فما المفترض فعله بهذه المعلومات؟

نع تطور هل يمكن إعطاء األدوية الوقائية على نطاق واسع لألطفال الذين ال تظهر عليهم أعراض لم

مكن يبة، فهل الفُصام في نسبة صغيرة منهم؟ من الصعب إقناع الوالدين بتطعيم األطفال ضد الحص

ستكون  -ة كعوامل عصبي -قبول إعطاء األدوية الوقائية لمرض الفُصام؟... أم أن مثل هذه األدوية 

ختبارات غير ضارة عند األطفال؟... وهل يمكن تقسيم األطفال أو األجنة إلى طبقات بناًء على اال

 الجينية؟

لفُصام. إحصائية في خطر اإلصابة با يمكن للواسمات الجينية في أحسن األحوال أن تشير إلى زيادة

في هذا  حيث ترتبط العديد من الجينات بزيادة خطر اإلصابة بالفصام و/أو العجز اإلدراكي العصبي

د ال تستخدم االضطراب، وحتى االختبارات الجينية التنبؤية )في غياب التدخالت الوقائية الفعالة(  ق

 من أعراض.على نطاق واسع في السكان الذين ال يعانون 
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 أّي هدف هو األفضل للعالج؟ وإلى أين تقود نتائج الدراسات؟ ✵

ي أفضل بالنظر إلى البيئة الغنية باألهداف لالضطرابات العصبية الموزعة في مرض الفُصام، ما ه

 األهداف لألدوية؟

ً محددة بناًء على تقارب التوطين الوظيفي المعروف والعجز الو  ظيفي ربما يجب اختيار أهدافا

 المعروف في مرض الفُصام.

في مرض الفُصام، ربما ينبغي  Working memoryوبالتالي، لمعالجة عجز الذاكرة العاملة 

 عاملة.استهداف االضطرابات الخلوية داخل المناطق المعروفة بتنظيم الذاكرة ال

راكية العصبية ال يمكن توقع أن تحل األدوية محل أي طريقة فيزيولوجية وبالتالي استعادة الوظيفة اإلد

ختلة وظيفياً مالطبيعية. وألن بعض الخاليا الُحَصينية التي تشكل عادةً هذه الوصالت تبدو مفقودة أو 

 من هذه المناطق ؟ قبل وبعد ظهور المرض، فهل من المنطقي الدراسة أو التدخل في أي

رغم من تاريخياً، كانت األهداف العالجية األولية لمرض الفُصام هي مستقبالت الدوبامين على ال

اك أمل في أن األدلة على أن مضادات الدوبامين الحالية لها تأثير عالجي متواضع، إال أنه ال يزال هن

 جية. داد شاذة قد يوفر فوائد عالاستهداف مستقبالت الدوبامين عند منعطف عقدي داخل دائرة ارت

أخرى  الهدف من هذا العالج هو في األساس "التحكم في الدوران"  تقييد المعلومات المضللة مرة

ة التخريبية وتأثيره كمي أكثر من كونه نوعياً: أي أنه يقلل في المقام األول حجم المعلومات القشري

دوائر القشرية بنية المعرفية )هذا األخير هو وظيفة الوغير المنظمة، أكثر من التأثير المباشر على ال

 الذاتية(.

الذهاني هدفاً  لذلك ال يزال تطوير عقاقير أفضل للعمل في "النقاط العقدية" الحركية للحد من التفاقم 

فة العصبية، مهماً، ولكن نظراً ألن هذه األدوية ال يمكنها حل االضطرابات القشرية العليا في الوظي

ديد من محتمل أال تنتج مكاسب سريرية مستدامة في غياب المستوى الثاني من التدخل في العفمن ال

 المرضى.
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ثير لغزاً مفاده يإن هذه المعلومات عن الدائرة العصبية والتعقيدات الجينية لهذه الحالة غير المتجانسة 

كون مناسبة لمرض جينية( قد ال تأن النماذج التدخلية الحالية )الدوائية أو المناعية أو الجراحية أو ال

 الفُصام. 

ينات فعلى الرغم من عدم تفسير مرض الفُصام وعالجه بشكل دقيق، فقد ظهر ما يكفي إلجراء تحس 

 رئيسية على توقعات النماذج التدخلية.

 من منظور الدائرة العصبية، هناك أربعة خيارات للتدخالت: 

 ضئيالً القشرية، حيث اقترح تقديم األدوية أمالً  الخيار األول: التدخل على أعلى المستويات ●

 في إعادة تكوين تعقيد بأي طريقة فيزيولوجية بشكل متوقع.

القشرية -لقشريةاالمهادية أو -الخيار الثاني: التدخل في مكان آخر داخل الوصالت القشرية ●

ً بحيث يتعذر الوصول إليها حتى بال ً أنها مضطربة جوهريا نسبة األعلى، والتي يبدو أيضا

 لألدوية "األذكى". 

أثير من تالخيار الثالث: التدخل في األهداف "المصب" من النشاط القشري الشاذ، مما يحد  ●

 المعلومات القشرية غير المنظمة ولكن ال يعيد النظام إلى اإلدراك.

الصحية  الخيار الرابع هو التدخل داخل الدوائر الصحية، باستخدام التعقيد السليم للدوائر ●

ة هذه الجوهرية للتعويض عن وظيفة عناصر الدائرة التالفة وربما استيعابها، أو حتى حماي

 المستقبلي.الدائرة من التلف 

( يغير تبين النتائج في الطب النفسي الحديث أن العالج النفسي )خاصة العالج المعرفي والسلوكي

التعبير  الدماغ، فكيف يغيّر العالج النفسي الدماغ؟ وما مدى انعكاس هذه التغييرات للعمليات من

لنفسي أو اتدخالت العالج الجيني إلى تنظيم الدوائر واألنظمة؟ وإلى أي مدى يمكن التوقع أن تمنع 

 تعوض الخلل العصبي في مرض الفُصام، حيث يكون هيكل اإلدراك ضعيفاً بشكل أساسي؟

سن الوظيفة تشير الدالئل الجوهرية إلى أن األشكال المختلفة للعالجات المعرفية تقلل األعراض، وتح

 لدى مرضى الفًصام، مع فوائد مستدامة غالباً ما تستمر لسنوات.

يتم إضفاء ديد متنبئات االستجابة، وكذلك األهداف السريرية المحددة، ومقاييس االستجابة، ويتم تح

 الطابع اليدوي على هذه العالجات وحوسبتها.
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فية. في حين أن في المقابل، ال يُعرف سوى القليل نسبياً عن الزيادة الدوائية المحددة للتدخالت المعر

ات التأثيرات ذان يفيد أي تدخل إدراكي، فمن الممكن أن األدوية الحد من الذّهان النشط بمضادات الذهّ 

 جات المعرفية.المعرفية المؤيدة بشكل أكثر تحديداً، وربما بشكل تآزري، تعزز الفوائد السريرية للعال

نتائج سلبية  لم يتم إجراء تجارب العوامل المؤيدة للمعرفة المحتملة في مرض الفُصام والتي تسفر عن 

ددة من ق التدخالت المعرفية المنهجية، وبالتالي فإن األدوية المصممة لتعزيز مكونات محفي سيا

 اإلدراك العصبي قد ال تكون مفيدة ما لم تقترن بالتدخالت التي تصل إلى تلك المكونات.

ي مرض عالوة على ذلك، فإن الفُصام هو اضطراب غير متجانس، وتعاني التجارب المؤيدة للمعرفة ف

 لمرضى.م من غياب المؤشرات الحيوية التي تحدد المجموعات الفرعية السريرية "الحساسة" لالفُصا

مات يأتي أحد نماذج فعالية التدخالت المعرفية في مرض الفُصام من استخدامها في عالج متالز

يعية السكتة الدماغية: تعمل هذه التدخالت على إشراك الخصائص الفيزيولوجية والتشريحية الطب

ستعادة أو الرات الدماغ السليمة )على سبيل المثال في المناطق المجاورة أو الدوائر المتوازية( لدا

ة المحددة من استيعاب الوظيفة التالفة. النموذج المقترح هنا أن األدوية التي تعزز الوظائف المعرفي

في حد  يفي العصبيخالل العمل على دارات الدماغ السليمة المتبقية )أي ليس في مناطق الخلل الوظ

نت هذه األدوية ذاتها(، قد يُتوقع بشكل معقول ازدياد الفوائد السريرية للتدخالت المعرفية، حتى لو كا

 غير فعالة سريرياً عند تناولها دون الحاجة إلى التدخالت المعرفية.

 الفُصام؟ مرضكيف يمكن لألدوية المؤيدة للمعرفة أن تعزز التأثير العالجي للتدخالت المعرفية في  

لمعرفي تتطلب العالجات المعرفية من المرضى تطوير استراتيجيات تعويضية للتعلم، يتنبأ العجز ا

 بنتائج سيئة في عدد من العالجات المعرفية والمهنية.

بات المعرفية فمثالً يشير البخل إلى أن المرضى سيستفيدون أكثر إذا كانوا قادرين على التقاء المتطل

جنبها" في أي تلنقدية. قد يتم تقديم الدليل على وجود الدوائر العصبية السليمة "التي تم للتحويالت ا

ول مريض، وبالتالي استخدام الدواء بناء على التصوير المقطعي المحوسب يعتبر هدف سهل الوص

 إليه، من خالل تغييرات فيزيولوجية عصبية معينة استجابة لتحدي دواء واحد.

راوح من تخدام "جرعة االختبار" للتنبؤ بالفوائد السريرية للتدخالت التي تتيوازي هذا النهج اس

 الهرمونات إلى العالجات المضادة لمرض باركنسون إلى موسعات الشعب الهوائية.
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، وقد كما هو الحال مع أي نموذج تنبؤي، سيكون لهذه االستراتيجية حدود من الحساسية والنوعية

 تحملها. نتائج "إيجابية" غير ذات صلة سريرياً بناًء على سميتها أوتكون األدوية التي تسفر عن 

بينما يتم وصف األدوية والتدابير المحددة أدناه، فإن هذا ال يتم القتراح "وصفة"، ولكن بدالً من ذلك 

 لتوضيح استراتيجية مقترحة:
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 اآلثار المترتبة على العالج ✵

من  ومنتشرة على نطاق واسع والتي تنشأ في وقت مبكرالفُصام ناتج عن اضطرابات عصبية معقدة 

 الحياة وتعكس أحداثاً جينية ونمائية عصبية متعددة ومتغيرة.

قلة نوعية" في عالج في حين أننا ال نستطيع التنبؤ بالكيفية التي قد تؤدي بها النتائج المستقبلية إلى "ن 

سنوات طرابات النفسية المعقدة خالل المرض الفُصام، فقد أدى تطور علم الجينات الجزيئية لالض

 طأ".خالعشر الماضية إلى التالي: "في كل عام يتبين أن ما كان معروفاً في العام الماضي كان 

ة وغير ينظر المتفائل إلى هذا على أنه تقدم، لكن الموارد المخصصة لدراسة مرض الفُصام محدود 

الت ه على الفكر المركز المطلوب لحل المشكقابلة للتجديد، سواء من حيث تمويل البحث وتأثير

 المعقدة.

لوقت امن الواضح أن السعي وراء األسباب الكامنة خلف مرض الفُصام يجب أن يستمر، وربما حان  

وفي إطار  إلعادة تقييم التوازن المحقق بين البحث األساسي مقابل البحث التطبيقي في هذا المجال.

ريباً أهدافاً قول العمليات التي تقترح الفطرة السليمة أنها لن تُوفر السعي الضيق للمعرفة العلمية ح

 مات". عالجية، ألنها مجازفة على نطاق مجتمعي كقول الجراح: "العملية كانت ناجحة؛ لكن المريض

فُصام لذلك من األفضل ولخدمة المرضى وعائالتهم استخدام المعرفة الكبيرة المكتسبة عن مرض ال

خدام العالجات ركيز العالج بعيداً عن النماذج التدخلية التي لم تعد منطقية، ونحو استكحافز إلعادة ت

  )33(.النفسية القائمة على األدلة، واألدوية
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 الفيتامينات و دورها في عالج مرض الفُصام 

الفيتامينات هي مركبات عضوية يتم توفيرها بشكل عام في النظام الغذائي؛ 

اإلنسان تخليقها بكميات كافية. تصنف على أنها قابلة ال يستطيع جسم 

للذوبان في الماء وقابلة للذوبان في الدسم. معظم الفيتامينات التسعة القابلة 

للذوبان في الماء تعمل كأنزيمات مساعدة في عمليات التمثيل الغذائي؛ يتم 

ة امتصاص وتخزين الفيتامينات التي تذوب في الدسم داخل الكبد واألنسج

  الدهنية.

للوقاية من مجموعة متنوعة من األمراض الطبية التي يسببها نقص الفيتامينات، أصدرت إدارة الغذاء 

 والدواء توصيات محددة بشأن المدخول اليومي من الفيتامينات يبينها الجدول التالي:

Vitamin Source Function Deficiencies Daily 
recommend

ed 
values 

Water 
Soluble 

    

Thiamine 
(Vitamin B1) 

Cereals, 
bread, 
grains, 

legumes, 
seeds 

Coenzyme in formation/ 
degradation of a-ketols 

and 
oxidative decarboxylation 

of a keto acids 

Beriberi; Wernicke- 
Korsakoff syndrome 

1.5 mg 

Riboflavin 
(Vitamin B2) 

Dairy, 
cereals, 
legumes 

Coenzyme in 
oxidation/reduction 

reactions 

Dermatitis, cheilosis, 
glossitis 

1.7 mg 

Niacin 
(Vitamin B3) 

Meats, 
cereals, 

whole grains 

Coenzyme in 
oxidation/reduction 

reactions 

Pellagra 20 mg 

Pyridoxine 
(Vitamin B6) 

Chicken, fish, 
pork, eggs, 

starchy 
vegetables 

Acts as coenzyme for 
amino 

acid reactions 

Microcytic anemia, 
dermatitis with 

cheilosis 
and glossitis 

2 mg 

Folate 
(Vitamin B9) 

Liver, leafy 
vegetables; 

fortified grain 
products 

Key in one-carbon 
metabolism 

Megaloblastic anemia; 
neural tube defects 

400 μg 

Cobalamin 
(Vitamin 

B12) 

Animal 
products 
(meat, 
dairy) 

Key for remethylation of 
homocysteine to 

methionine; 
isomerization to form 
succinyl coA; DNA 

synthesis 

Megaloblastic anemia; 
pernicious anemia; 

neuropsychiatric 
symptoms 

6 μg 
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Ascorbic 
Acid 

(Vitamin C) 

Citrus fruits, 
potatoes, 
spinach 

Reducing agent in 
hydroxylation reactions; 

antioxidant 

Scurvy (defective 
collagen) 

60 mg 

Biotin Liver, egg 
yolk 

Coenzyme in 
carboxylation 

reactions 

Rare 300 μg 

Pantothenic 
Acid 

Eggs, liver, 
yeast 

Part of CoA, transferring 
acyl groups 

Unknown 10 mg 

Fat Soluble     

Vitamin A Liver, dairy, 
kidney, green 

vegetables 

Regulates RNA 
synthesis; 

need for visual cycle, 
reproduction 

(spermatogenesis), 
growth, 

differentiation of 
epithelial 

cells 

Xerophtalmia (dryness 
of conjunctiva, cornea 
→blindness); infertility; 

growth abnormality 

5,000 IU* 

Vitamin D Fish, liver, 
egg 

yolk, fortified 
milk 

Regulates gene 
expression; 
regulates 

calcium/phosphorus 

Rickets/Osteomalacia 
(bone demineralization 

in 
children/adults) 

400 IU 

Vitamin E Vegetable 
oils, 

liver, eggs 

Antioxidant Mostly in premature 
infants; RBC 
membrane 

fragility 

30 IU 

Vitamin K Greens, egg 
yolk, liver 

Coenzyme in post- 
translational modification 

of 
clotting factors 

Rare 
(hypoprothrombinemia

); 
supplemented in 

newborns 

80 μg 

 

رارية وغني من الجدير بالذكر أن مرضى الفُصام غالباً ما يتبعون نظاماً غذائياً عالي السعرات الح

 بالدسم المشبعة مع قلة تناول الفاكهة واأللياف.

نات لمرض كان الطبيب النفسي الكندي أبراهام هوفر من أوائل الباحثين الذين فحصوا عالج الفيتامي

والذي  الفصام، والذي بدأ عمله في الخمسينيات وكان من دعاة "الطب النفسي الجزيئي التقويمي"،

لفُصام رض اتضمن العالج بجرعات عالية من الفيتامينات والمغذيات، وجادل بأن العالج القياسي لم

" حيث "ضاعف من معدالت الشفاء للحاالت الحادة وتحت الحادة B3باإلضافة إلى العالج بفيتامين 

 ألعصاب(.ليقلل من إنتاج األدرينوكروم )أحد مشتقات األدرينالين المؤكسدة السامة  B3أن فيتامين 
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تجادل هيسكونتوفير مع  توماس بان حول العالج بالفيتامينات لمرض الفُصام، مشيراً إلى عدم وجود 

دليل قابل للتكرار من التجارب التي خضعت للعالج الوهمي لدعم مكمالت الفيتامينات، وبالتالي يظهر 

أن فوائد العالج بالفيتامينات في مرض الفُصام قد نوقشت منذ 

م تظهر إجابة قاطعة حتى اآلن، على الرغم فترة طويلة، لكن ل

 القائم.من التطور 

  Bفيتامينات  ✵

دوراً أساسياً في عملية التمثيل  Bتلعب مجموعة فيتامينات 

الغذائي الخلوي، بما في ذلك تفاعالت انتقال الميثيل 

 Bواألكسدة / االختزال. يعتبر انخفاض مستويات فيتامينات 

 في الدم نتيجة ثابتة نسبياً في مرضى الفُصام. 

في دراسة مقطعية، أبلغ كيمبرمان وزمالؤه عن انخفاض 

ً بالفُصام مقارنةً بالضوابط  61في مصل الدم لدى  B12مستويات فيتامين  ً مصابا ً هولنديا مريضا

 لمجموعات.بين ا B6الصحية. لم يتم العثور على اختالف في مستويات حمض الفوليك وفيتامين 

مريضاً  35في دراسة مقطعية أخرى أظهرت انخفاض مستويات حمض الفوليك في البالزما في 

بالفُصام بعد أن تم ضبط مستويات الهوموسيستين، ولوحظ زيادة في خطر اإلصابة بالفُصام مع 

تامين انخفاض مستويات حمض الفوليك في البالزما، مع ذلك لم يتم ايجاد أي اختالف في مستويات في

B6  وفيتامينB12. 

مريضاً  17في دراسة أخرى أظهر جودفري وآخرون التعافي االجتماعي وتحسن األعراض لدى 

 15بالفُصام لديهم مستويات منخفضة من حمض الفوليك، تلقوا مكمالت الميثيلفوالت يومياً            )

دراسة كروس األكثر حداثة،  ملغ/ يوم( لمدة ستة أشهر بالمقارنة مع معياري دوائي مرجعي. وفي

ً في األعراض لدى  ً بالفُصام مع ارتفاع مستويات  42أظهر ليفين وزمالؤه تحسنا ً مصابا مريضا

ملغ / يوم( وفيتامين  25) B6ملغ / يوم( وفيتامين  2الهوموسيستين عند إضافة حمض الفوليك )

B12 (400 باإلضافة إلى العالج المنتظم بمضاد .)ات الذّهان. ال يتضح من هذه ميكروغرام / يوم

الدراسة ما إذا كانت مستويات الهوموسيستين المرتفعة مطلوبة من أجل الفوائد العرضية للعالج 

 بحمض الفوليك، ألن جميع المرضى يعانون من فرط الهوموسيستين في الدم.
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س نتيجة قد يعكيتمثل أحد القيود المهمة للدراسات المقطعية الموصوفة أعاله في أن نقص المغذيات 

ي األعراض )على سبيل المثال، ضعف الدافع لتناول نظام غذائي صحي( بدالً من السبب الرئيس

لة للسكان للفيزيولوجيا المرضية. ومع ذلك، فإن الدليل األقوى إلى حد ما يأتي من الدراسات الطوي

ةً حتى م ال يكون عادالمعرضين للمجاعة أثناء النمو العصبي. على الرغم من أن عمر ظهور الفُصا

رة لتغير النمو العقد الثاني أو الثالث من العمر، إال أنه يُفترض على نطاق واسع أنه يعكس نتيجة متأخ

لجوع االعصبي، تضاعف معدل اإلصابة بالفُصام المحلي بشكل مؤقت بعد عقدين من الزمن بعد شتاء 

 الهولندي والمجاعة الصينية في أواخر الخمسينيات. 

ناك أيضاً هن مجموعة المواليد الذين تم حملهم أثناء تعرضهم لذروة المجاعة الهولندية، كانت من بي

ً و ثيقاً زيادة في عيوب األنبوب العصبي، وبالنظر إلى أن عيوب األنبوب العصبي ترتبط ارتباطا

تقالب سبنقص حمض الفوليك قبل الوالدة، فإن التفسير لكال التشخيصين سيكون اضطراباً في مسار ا

 الفوالت.

في تطور  من خالل المناقشة األكثر شموالً لآلليات التي يساهم بها نقص حمض الفوليك قبل الوالدة

ض مرض الفُصام تم التأكيد على ثالث أفكار اقترحها براون وسوسر اللذان يوضحان أن نقص حم

 الفوليك:

 ات دي نوفو.يتداخل مع تخليق وإصالح الحمض النووي، مما يؤدي إلى زيادة طفر -

 يتعارض مع مثيلة الحمض النووي والتعبير الجيني. -

ماغ يحد من تحويل الهوموسيستين إلى ميثيونين، مما يؤدي إلى تراكم الهوموسيستين في الد -

 النامي.

مصال عالوة على ذلك، قام الباحثون في دراسة محددات ما قبل الوالدة لمرض الفُصام بتحليل األ

توى األمهات في الواليات المتحدة أثناء الحمل، ووجدوا أن ارتفاع مسالمخزنة من مجموعة من 

مضاعفة  الهوموسيستين في الثلث الثالث )والذي يرتبط عكسياً بحمض الفوليك( كان مرتبطاً بزيادة

ً إلى أن مستويات  في خطر اإلصابة بالفُصام في النسل. مع ذلك أشار براون وسوسر أيضا

دوث خلل حتسهم في تطور الفُصام من خالل آليات أخرى أكثر تعقيداً من  الهوموسيستين المرتفعة قد

 )33,34(في استقالب الفوالت.
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  Dفيتامين  ✵

هو منظم مهم لعملية التمثيل الغذائي للكالسيوم،  Dفيتامين 

كما أنه يلعب أدواراً في التعبير الجيني ووظيفة المناعة. 

أشار العديد من المحققين في مرض الفُصام أنه يعود لنقص 

على الرغم من أن االستنتاجات محدودة بسبب  Dفيتامين 

 صغر حجم العينة وعدم المقارنة مع األفراد األصحاء.

مريض داخلي  102من دراسة مقطعية أجريت على ض 

ً يعانون من  19نفسي في نيوزيلندا، ومن بين  مريضا

شخص مصاباً بالفُصام  13، كان Dنقص حاد في فيتامين 

والذّهان المرتبط به في  D% تشخيصات نفسية أخرى( لوحظ نقص فيتامين 9.4% مقابل 34)

مهاجراً من  18راجعة الرسم البياني بأثر رجعي لـ السكان المهاجرين ذوي البشرة الداكنة. في م

 Dالجيل األول من إفريقيا المصابين بالذّهان الحاد، كان لدى جميع المرضى مستويات فيتامين 

منخفضة مع ذلك فإن العديد من األوصاف السريرية للنوبات لم تكن متوافقة مع تشخيص الفُصام، 

خيصهم بالفُصام. وبالمثل في دراسة مقطعية للمرضى وذهب سبعة فقط من هؤالء المرضى ليتم تش

% من السكان المهاجرين الذّهانيين ذوي البشرة 80موجوداً في  Dالنرويجيين، كان نقص فيتامين 

% يعانون من نقص 43الداكنة، ومن بين النرويجيين المولودين في البالد المصابين بالذهان، كان 

 في الدم مقارنة بالعينة المرجعية. Dتامين ولديهم مستويات أقل من في Dفيتامين 

% من المرضى يعانون من 33.7مريضاً داخلياً مراهقاً، كان  35وفي دراسة مقطعية أجريت على 

% من المرضى الذين لم يكونوا 16% منهم أظهروا سمات ذهانية مقارنة بـ D ،40نقص فيتامين 

أقل بشكل  Dاهد وجد أن مستويات فيتامين ، وفي دراسة الحاالت والشوDيعانون من نقص فيتامين 

مريضاً داخلياً من نوبة ذهان الحلقة األولى مقارنةً بالضوابط الصحية المتطابقة. في  69ملحوظ بين 

دراسة صغيرة أخرى لمرضى الحلقة األولى، ارتبطت األعراض السلبية الشديدة والضعف اإلدراكي 

المرضى أكثر من أربعة أشهر من العالج المضاد  . لم يتلق هؤالءDبانخفاض مستويات فيتامين 

للذهان، وأخيراً في تحليل تلوي حديث وجد أن المرضى الذين يعانون من اضطرابات ذهانية )بشكل 

 بشكل ثابت مقارنة بالضوابط الصحية. Dرئيسي الفُصام( لديهم مستويات منخفضة من فيتامين 
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عنصر وجدوا أن من الجدير  7545مريضاً و 523دراسات لما مجموعه  7قام الباحثون بفحص  

ة مراقبة بالمالحظة أنه كان هناك عدم تجانس في حجم التأثير، وكانت معظم الدراسات عبارة عن حال

ج يجب أن أو مقطعية. كما هو الحال مع جميع الدراسات القائمة على المالحظة، مما يؤكد أن النتائ

ي مرضى فديد من المتغيرات المربكة المحتملة الموجودة تؤخذ بحذر، نظراً ألنه قد يكون هناك الع

ض القليل مثل تناول المغذيات غير الكافية أو التعر Dالفُصام وتؤثر أيضاً على مستويات فيتامين 

 ألشعة الشمس.

  Aفيتامين  ✵

إلى حمض الريتينويك، الذي  Aيتم تحويل فيتامين 

ً في تمايز الخاليا العصبية  يلعب دوراً حاسما

وهجرتها؛ لذا يمكن أن يسهم أي اضطراب في العملية 

في الفيزيولوجيا المرضية الكامنة لمرض الفُصام. في 

دراسة علمية وجد الباحثون أن انخفاض مستويات 

حمل يرتبط بزيادة ثالثة أضعاف في اضطرابات لألم خالل األشهر الثالثة الثانية من ال Aفيتامين 

طيف الفُصام. لم يتم العثور على ارتباط خالل الثلث الثالث من الحمل، تتفق نتائج الدراسة مع الفرضية 

القائلة بأن نقص الفيتامينات قبل الوالدة يلعب دوراً في تطور مرض الفُصام. عالوة على ذلك، فإن 

وموسيستين )المرتبطة بمستويات منخفضة من حمض الفوليك( في اكتشاف مستويات مرتفعة من اله

هذه المجموعة كانت موجودة فقط في الثلث الثالث من الحمل، مما يشير إلى أن مستويات معينة من 

 الفيتامينات ضرورية في مراحل مختلفة من التطور للوقاية من مرض الفُصام.

 االستنتاجات والتوجهات المستقبلية  ✵

، دوراً مهماً في Dوفيتامين  B12مالت الفيتامينات، خاصةً مع حمض الفوليك وفيتامين قد تلعب مك

قد يكون تناول  Dعالج مرض الفُصام. بالنسبة ألولئك المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين 

مفيداً، خاصة  B12وقائياً بين أولئك المعرضين للذّهان. يمكن أن يكون فيتامين  Dمكمالت فيتامين 

تحسين األعراض السلبية. في حين أن هناك أدلة أقل إقناعاً على العالج بالفيتامينات األخرى،  في

وحتى بعض األدلة على عكس ذلك، إال أنه من الضروري إجراء مزيد من الدراسات التخاذ قرارات 

 العالج. 
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األدوية المضادة  ال يزال هناك عدد من األسئلة تحتاج لإلجابة، على سبيل المثال: هل ينبغي تكملة

 للذهان الخاصة بالمرضى بمزيج من الفيتامينات؟ وإلى متى يجب أن يستمر العالج؟ 

هناك حاجة واضحة لتجارب مراقبة عشوائية أكبر تفحص عالج الفيتامينات، السيما فيما يتعلق 

 بالجرعات، والنمط الجيني، وأنواع معينة من األعراض )مثل األعراض السلبية أو األعراض

المعرفية(، وباالقتران مع أدوية محددة مضادة للذهان. سيكون من المفيد أيضاً فحص معدل حدوث 

الفُصام في البلدان المتخلفة التي تعاني من سوء رعاية ما قبل الوالدة وسوء التغذية؛ يمكن أن تساعد 

للمكمالت. عالوة  عينات الدم ومصل ما قبل الوالدة في تحديد مستويات النقص واالستجابة المثالية

على ذلك، قد يكون من المفيد فحص أنماط حدوث الفُصام وحدته في البلدان التي اعتمدت مؤخراً 

 إغناء حمض الفوليك اإلجباري لمنتجات الحبوب. 

أخيراً وبينما تعتبر الفيتامينات عموماً آمنة وجيدة التحمل، ربط العديد من الباحثين الجرعات العالية 

يتامينات بخطر اإلصابة بالسرطان. إضافة لذلك، يجب مالحظة أن هناك دائماً احتمال من تناول الف

وجود تحيز في النشر نظراً لنقص الدراسات السلبية المنشورة. على الرغم من أن الدراسات الحديثة 

تُظهر وعداً بمكمالت الفيتامينات في مرض الفُصام، فإن المرضى سيحتاجون في النهاية إلى النظر 

 )35(.في كل جوانب المخاطر والمزايا للمعادلة قبل بدء العالج

 

  



84 
 

 الخالصة

الفُصام مرض عقلي خطير يؤثر على طريقة تفكير الشخص وشعوره وتصرفه. قد يبدو األشخاص 

المصابون بالفُصام وكأنهم فقدوا االتصال بالواقع، مما يسبب ضائقة كبيرة للفرد وأفراد أسرهم 

 وأصدقائهم.

تُركت أعراض الفُصام دون عالج يمكن أن تكون مستمرة ومعيقة لذا تتوفر عالجات فعالة. يمكن إذا 

عند تقديم العالج في الوقت المناسب وبطريقة منسقة ومستدامة مساعدة األفراد المصابين بالفُصام 

 على االنخراط في المدرسة أو العمل، وتحقيق االستقالل، والتمتع بالعالقات الشخصية.
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