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ركلمة شك  

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من 

وقفة نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا 

بناء  رة فيالكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبي

 الجيل الغد لتبعث االمة من جديد

وقبل أن نمضي تقدم أسمى آيات الشكر واالمتنان 

 والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في

 الحياة

 إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة

األفاضل دكاترتناإلى جميع   

 

 

 ك .1
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لى إ..علمني العطاء دون انتظارلى من إ..لى من كلله هللا بالهيبة والوقارإ

أريد من هللا ان يمد بعمرك لترى ثماراً قد حان ..حمل اسمه بكل افتخارمن أ

نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك 

لى األبد وإ  

بي الغاليأ  

 

اة لى بسمة الحيوإ..لى معنى الحب والحنان والتفانيإ..لى مالكي في الحياةإ

لى إ..لى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحيإ.. وسر الوجود 

 اغلى الحبايب

 أمي جنتي 

 

لى شعلة الذكاء إ..والسعادة في ضحكتهم..من أرى التفاؤل بأعينهم ىلإ 

 والنور

 أخوتي دمحم و محمود

 

لى من إ..لى شمعة تنير  ظلمة حياتيإ..عتمدمن بهن اكبر وعليهن ألى إ

لى من عرفت معهن معنى إ..اكتسب قوة و محبة ال حدود لها بوجودهن 

 الحياة

خواتيأ   

   زويا،شاوان،هيفا

الى من أراهم حين أحتاجهم..لى من هم بمثابة إخوتيإ  

 توفيق،كيالني،ريزان
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إلى من بوجودهم عرفنا معنى الحياة ..إلى احفاد العائلة  

زا،يانارآرام،آال،مي  

 

إلى من تملك قلباً نقياً ..ى صديقتي ورفيقة دربيإل..إلى تلك الروح الجملية

محظوظة بوجودك ..إلى من اعتبرها بمثابة أختي..وروحاً دافئة  

 براءة 

إلى من تجمعني بهم أجمل الذكريات .. إلى من جمعتني بهم مقاعد الجامعة

 ولحظات الجامعة

زلط ةفاطمة، غرام، آي  
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لى إ..لى من علمني العطاء دون انتظارإ..لى من كلله هللا بالهيبة والوقارإ

أريد من هللا ان يمد بعمرك لترى ثماراً قد حان ..حمل اسمه بكل افتخارمن أ

نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك 

لى األبد وإ  

بي الغاليأ  

 

سمة الحياة لى بوإ..لى معنى الحب والحنان والتفانيإ..لى مالكي في الحياةإ

لى إ..لى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحيإ..وسر الوجود 

 اغلى الحبايب

 أمي جنتي 

 

لى شعلة الذكاء إ..والسعادة في ضحكتهم..من أرى التفاؤل بأعينهم ىلإ

 والنور

  ملاس و خوتي عطاء هللاأ

 

إلى تلك العائلة الصغيرة ..المعنى لحياتناإلى من أضافوا الروح و  

 المهندسة  ميرفت

  المهندالمهندس  وزوجها  

(عماد الدين،دمحم)أحفاد العائلة و     
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لى عتمد  إلى من يجدون نجاحي نجاحا لهم إلى من بهن اكبر وعليهن أإ

.ي إلى شقيقات الروح والقلب تمناه لنفسلواتي أرجو لهن أكثر مما أال  

  مرام ةسدنالمه

  منتهى المهندسة 

 ...الى من كان لي السند والعون والقوة ... إلى الروح التي سكنت روحي 

الى من قدم لي الكثير بصورة من  ...  ةالى من كان بجانبي في كل خطو... 

يعجشمو يمعاد ىلا...صبر وحب   

  يداش يبيطخ

مكنيب يدوجول ةظوظحم ... ةيناثلا يتلئاع ىلا  

( دمحا  يخا و نيريش يمع ةرم ،ناسح يمع ) يبيطخ لها  

 

لى تلك الصدفة الجميلة التي جمعتني إ ..لى من كان اللقاء معها دون ميعادإ

لى من ال تبدلها حياة وال إ ..جمل الذكريات إلى من تجمعني بها أ..بها 

لى هدية السماء إ ..تغيرها ظروف  

 عدال

 

افضل من كانت تحضرني لألختبارات إلى لى إ ...لى من كانت لي عونا وقوة إ

 الوجه البريء القلب النقي و

 إيمان
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 :الملخص

 
  االكتئاب هو مرض العصر من أكثر األمراض النفسية انتشاراً لذلك تحدثنا

الشعور بالحزن، فقدان االهتمام أو االستمتاع )عن أعراضه والتي هي 

أو صعوبة بالنوم  اكتسابه،فقدان الوزن أو  الشهية،باألنشطة، تغيرات في 

 ( فقدان الطاقة أو زيادة التعب طويلة،النوم لفترات 

  الموسمي،االكتئاب  الوالدة،ما حول  اكتئاب)عدة أنماط منها وله 

االضطراب  المستمر،االضطراب االكتئابي  القطب،اضطرابات ثنائية 

 (اضطراب عدم انتظام المزاج المضطرب للحيض،السابق 

 

 معرفي السلوكي والعالج الدوائي ية منها العالج الوله عدة طرق عالج

(SNRIs and SSRIsاالنتقائية، السير وتونيناعادة قبط  ، مثبطات 

امينو أوكسيداز  ونالمو ، مثبطاتTACsمضادات االكتئاب ثالثية الحلقة 

MAOIs) وتحدثنا ايضاً عن اآلثار الجانبية ومدة وتأثير هذه األدوية على ،

 . حياة المريض
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Abstract: 

 

 Depression is the disease of the age and one of the most 

prevalent psychological diseases, so we talked about its 

symptoms, which are (feeling sad, loss of interest or 

enjoyment of activities, changes in appetite, weight loss or 

gain, difficulty sleeping or sleeping for long periods, loss of 

energy or increased fatigue) 

seasonal depression, bipolar disorders, persistent depressive 

disorder, premenstrual dysphonic disorder, dysthymic 

disorder) 

 

t has several therapeutic methods, including cognitive-

behavioral therapy and pharmacotherapy (SNRIs and 

SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors, tricyclic 

antidepressants, TACs, MAOIs). 

We also talked about the effects, duration, and impact of 

these medications on a patient's life 
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 DEPRESSIONاالكتئاب 

 

 
ً هو مرض طبي شائع وخطير يؤثر سلب تفكير وكيفية الوطريقة  شعورالعلى  ا

باألنشطة أو فقدان االهتمام  يتسبب االكتئاب في الشعور بالحزن. تصرفال

دية ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجس ويمكن

 .على العمل قدرة المريضأن يقلل من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عراضاأل

 :يمكن أن تختلف أعراض االكتئاب من خفيفة إلى شديدة ويمكن أن تشمل

 

 الشعور بالحزن. 

  

 فقدان االهتمام أو االستمتاع باألنشطة. 

 

 واالوزن  فقدان، تغيرات في الشهية 

 .اكتسابه 

 يلةصعوبة النوم أو النوم لفترات طو. 
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 فقدان الطاقة أو زيادة التعب. 

 

  عدم القدرة على  المثال،على سبيل )زيادة النشاط البدني غير المقصود

أو تباطؤ الحركات أو الكالم  ،(بالحركة السرعةأو  حراك،الجلوس بال 

مالحظتها من  هذه األفعال شديدة بما يكفي بحيث يمكن يجب أن تكون)

 .(قبل اآلخرين
 

 قيمة أو بالذنبالشعور بعدم ال. 

 

 صعوبة في التفكير أو التركيز أو اتخاذ القرارات. 

 
 رالموت أو االنتحاب التفكير. 

 

 جب أن تستمر األعراض لمدة أسبوعين على األقل ويجب أن تمثل ي

 .في مستوى األداء السابق لتشخيص االكتئاب اً تغيير

 

  ل على سبي)بعض الحاالت الطبية  اعراض االكتئابيمكن أن تحاكي

  .(المخ أو نقص الفيتامينات في مشاكل الغدة الدرقية أو ورم المثال،

 
  وسيصاب واحد من كل ستة ، بالغ 15يؤثر االكتئاب على واحد من كل

يمكن أن يحدث االكتئاب في أي . أشخاص باالكتئاب في وقت ما من حياته

رة ، يظهر ألول مرة خالل فترة المراهقة المتأخولكن في المتوسط  وقت،

 .حتى منتصف العشرينات

 تظهر بعض الدراسات  ،النساء أكثر عرضة من الرجال لإلصابة باالكتئاب

 .أن ثلث النساء سيعانين من نوبة اكتئاب شديدة في حياتهن
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  لدى األقارب من الدرجة األولى  %44ينتقل االكتئاب وراثياً بنسبة

 (.األشقاء/اآلباء)

  

 :و الحزن الفرق بين االكتئاب

 
واجدد اخددتالف مددا بدين الشددعور باالكتئدداب يت

وتصدنف حالدة االكتئداب . والشعور بدالحزن

كنوع من االضطراب المزاجي الذي يسبب 

الشددعور المتواصددل بددالحزن، أمددا الشددعور 

بالحزن الدذي قدد يعداني منده الدبعض أحياندا 

 .فهو ببساطة ردة فعل طبيعي قد يصيب األشخاص نتيجة لظروف الحياة

حالة االكتئاب الطفيفدة إلدى اضدطراب نفسدي يصدعب عالجده ويمكن أن تتحول 

مع الوقت، ويعتبدر التشدخيص المبك در خطدوة حيويدة بهددف تجن دب تفداق  الحالدة 

ووفقدداً لمنظمددة الصددحة العالميددة فقددد تسددببت . واإلصددابة باالضددطرابات النفسددية

 .للغاية" مقلق"جائحة فيروس كورونا في انتشار االضطرابات النفسية بشكل 

 

 

 :في اإلصابة باالكتئاب اً يمكن أن تلعب عدة عوامل دور

 
 قدد تسداه  االختالفدات فدي بعدض المدواد الكيميائيدة فدي : الكيمياء الحيوية

 .الدماغ في ظهور أعراض االكتئاب
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 علدى سدبيل المثدال، . يمكن أن ينتشر االكتئاب فدي العدائالت: عل  الوراثة

ً إذا كان أحد التوأمين المتطابق مصاب كتئاب، فإن اآلخر لديده فرصدة باال ا

 .٪ لإلصابة بالمرض في وقت ما من الحياة74

  يبدددو أن األشددخاص الددذين يعددانون مددن تدددني احتددرام : الشخصدديةعوامددل

بشددكل عددام هدد   الددذات، والددذين يغمددره  التددوتر بسددهولة، أو المتشددائمون

 .أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب

 للعندف أو اإلهمدال أو سدوء  قد يدؤدي التعدرض المسدتمر: العوامل البيئية

المعاملدددة أو الفقدددر إلدددى جعدددل بعدددض النددداس أكثدددر عرضدددة لإلصدددابة 

 .باالكتئاب

 

 :عالج االكتئاب

 
-84)ما بين . للعالج ةيعتبر االكتئاب من أكثر االضطرابات النفسية قابل

من المصابين باالكتئاب يستجيبون بشكل جيد للعالج في نهاية  %(34

ً رضى تقريبيشعر جميع الم. المطاف  .ببعض الراحة من أعراضه  ا

 

يجب على أخصائي الصحة إجراء تقيي   العالج،قبل التشخيص أو 

 . بما في ذلك المقابلة والفحص البدني شامل،تشخيصي 

قد يت  إجراء فحص دم للتأكد من أن االكتئاب ليس  الحاالت،في بعض 

معالجة )مينات تابسبب حالة طبية مثل مشكلة الغدة الدرقية أو نقص الفي

  (. لشبيهة باالكتئابيخفف من األعراض االسبب المرضي 
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 قد تساه  كيمياء الدماغ في اإلصابة باالكتئاب لدى الفرد  :األدوية

يمكن وصف مضادات  السبب،لهذا . وقد تكون عامالً في عالجه 

 .الدماغ االكتئاب للمساعدة في تعديل كيمياء

 أثير محفز على األشخاص الذين ال ليس لألدوية المضادة لالكتئاب ت

 .يعانون من االكتئاب

 

  قد تؤدي مضادات االكتئاب إلى بعض التحسن خالل األسبوع أو

ولكن قد ال تظهر الفوائد الكاملة لمدة  االستخدام،األسبوعين األولين من 

إذا شعر المريض بتحسن طفيف أو ل  يتحسن . شهرين إلى ثالثة أشهر

لطبيبه النفسي تغيير جرعة الدواء أو إضافة أو  يمكن أسابيع،بعد عدة 

 . استبدال مضاد اكتئاب آخر

  قد تكون األدوية األخرى ذات التأثير النفسي مفيدة الحاالت،في بعض. 

كان إذا كان الدواء ال يعمل أو إذا  هطبيب المريض خبريمن المه  أن 

 .من آثار جانبيةيعاني 

 تمر المرضى في تناول األدوية يوصي األطباء النفسيون عادةً بأن يس

 . لمدة ستة أشهر أو أكثر بعد تحسن األعراض

  يمكن اقتراح عالج المداومة على المدى الطويل لتقليل مخاطر النوبات

 .المستقبلية لبعض األشخاص المعرضين لخطر كبير
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 العالج "يستخدم العالج النفسي أو  يمكن أن: العالج النفسي

بالنسبة لالكتئاب المعتدل إلى . تئاب الخفيفوحده لعالج االك" بالكالم

ً الشديد، غالب ً ما يستخدم العالج النفسي جنب ا إلى جنب مع األدوية  ا

فعال ( CBT)وجد أن العالج السلوكي المعرفي . المضادة لالكتئاب

 .في عالج االكتئاب

 العالج السلوكي المعرفي: 

لوقت يركز على حل المشكالت في اهو شكل من أشكال العالج  

على  المعرفي الشخص على التعرف يساعد العالج السلوكي. الحاضر

السلبي بهدف تغيير األفكار والسلوكيات لالستجابة  اوالتفكير المشوه 

 .للتحديات بطريقة أكثر إيجابية

 

يجمع . ولكن يمكن أن يشمل اآلخرين فقط،قد يشمل العالج النفسي الفرد 

ً بأمراض مماثلة معالعالج الجماعي األشخاص المصابين   داعمة،في بيئة  ا

 .ويمكن أن يساعد المشارك في تعل  كيفية تعامل اآلخرين مع المواقف المماثلة

 

 . اعتماداً على شدة االكتئاب يمكن أن يستغرق العالج بضعة أسابيع أو أكثر

 .جلسة 12إلى  14تحسن كبير في  يحدث الحاالت،في كثير من 
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 ية العالج بالصدمات الكهربائ(ECT):  

 

هو عالج طبي مخصص بشكل شائع للمرضى الذين يعانون من 

 اً يتضمن تحفيز. االكتئاب الشديد والذين ل  يستجيبوا للعالجات األخرى

ً كهربائي  . للدماغ بينما يكون المريض تحت التخدير اً قصير ا

  يتلقى المريض عادةً العالج بالصدمات الكهربائية مرتين إلى

ً عالج 12إلى 14بوع ليصبح المجموع من ثالث مرات في األس . ا

عادة ما يت  إدارتها من قبل فريق من المهنيين الطبيين المدربين 

بما في ذلك طبيب نفسي وطبيب تخدير وممرضة أو مساعد 

 .طبيب

   استخدام العالج بالصدمات الكهربائية منذ األربعينيات، وأدت  ت

العتراف بفعاليته وا إلى تحسينات كبيرة سنوات عديدة من البحث

 ".المالذ األخير"كعالج سائد وليس 

 

  لمساعدة الذاتية والتأقل: 

هناك عدد من األشياء التي يمكن لألشخاص القيام بها للمساعدة في تقليل 

بالنسبة للعديد من األشخاص، تساعد التمارين المنتظمة في . أعراض االكتئاب

كن أن يساعد الحصول على يم. خلق شعور إيجابي وتحسين الحالة المزاجية

قسط كاٍف من النوم على أساس منتظ ، وتناول نظام غذائي صحي وتجنب 

 بافي تقليل أعراض االكتئ( كتئابالمسبب لال)الكحول 
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 :نواع االكتئابأ

 

 

  
 اكتئاب ما حول الوالدة  (1

 (ويسمى أيًضا االضطراب العاطفي الموسمي)االكتئاب الموسمي  (2

 ئية القطباالضطرابات ثنا (3

ً عسر المزاج سابق)االضطراب االكتئابي المستمر  (4  ( ا

 االضطراب المزعج السابق للحيض  (5

  المضطرب اضطراب عدم انتظام المزاج (6

 

 

 

 :بعض أنواع االكتئاب

 

 :(PMDD)االضطراب المزعج السابق للحيض  .2

إلى الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية تمت إضافته  

(DSM-5 )2413ام في ع. 
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٪ 5.8٪ إلى 1.8يُقدر أن االضطراب المزعج السابق للحيض يصيب ما بين 

 .من النساء في فترة الحيض كل عام

المزعج السابق للحيض من أعراض  تعاني المرأة المصابة باالضطراب 

 .شديدة من االكتئاب والتهيج والتوتر قبل حوالي أسبوع من بدء الدورة الشهرية

ائعة تقلب المزاج، والتهيج أو الغضب، والمزاج المكتئب، تشمل األعراض الش

 .والقلق أو التوتر الملحوظ

أو صعوبة  المعتادة،قد تشمل األعراض األخرى قلة االهتمام باألنشطة  

أو تغيرات في الشهية مع الرغبة الشديدة  التركيز، أو نقص الطاقة أو اإلرهاق،

أو الشعور باإلرهاق أو  ،اً كثيرم أو صعوبة النوم أو النو الطعام،في تناول 

 .الخروج عن السيطرة

الثدي، وآالم المفاصل والعضالت، وتورم أل  كعراض جسدية بأ يترافققد  

 .، أو زيادة الوزن"باالنتفاخ"واإلحساس 

أيام قبل بدء الدورة الشهرية وتتحسن أو  14تبدأ هذه األعراض من أسبوع إلى 

تؤدي األعراض إلى ضائقة كبيرة ومشاكل . تتوقف عند بداية الدورة الشهرية

 .في األداء المنتظ  أو التفاعالت االجتماعية

يجب أن تكون األعراض قد حدثت في معظ  دورات  PMDDلتشخيص 

الحيض خالل العام الماضي ويجب أن يكون لها تأثير سلبي على العمل أو 

 .األداء االجتماعي

ب منع الحمل أو المكمالت بمضادات االكتئاب أو حبو PMDDيمكن عالج 

الحياة، مثل تقليل  يمكن أن تساعد التغييرات في النظام الغذائي ونمط. الغذائية
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والحصول على قسط كاٍف من النوم والتمارين الرياضية،  والكحول الكافيين

 .وممارسة تقنيات االسترخاء

في أن األعراض تحدث  PMDDمع ( PMS)تتشابه متالزمة ما قبل الحيض 

ومع ذلك فإن أعراض ما . بدء الدورة الشهرية للمرأة بسبعة إلى عشرة أيام قبل

 .PMDDقبل الدورة الشهرية تنطوي على أعراض أقل وأقل حدة من 

 

  :بالمضطر اضطراب عدم انتظام المزاج .0

 
هو حالة تحدث عند األطفال والشباب الذين 

ً عام 18 - 6تتراوح أعماره  بين  ، وهو ا

زمن وشديد يؤدي إلى ينطوي على تهيج م

 . نوبات شديدة ومتكررة من الغضب

يمكن أن تكون نوبات الغضب لفظية أو يمكن 

أن تنطوي على سلوك مثل العدوان الجسدي 

هذه االنفجارات ال . تجاه الناس أو الممتلكات

 . تتناسب بشكل كبير مع الموقف وال تتوافق مع عمر نمو الطفل

( رات أو أكثر في األسبوع في المتوسطثالث م)يجب أن تحدث بشكل متكرر 

 . وعادة ما تكون استجابة لإلحباط

في الفترات الفاصلة بين النوبات، يكون مزاج الطفل سريع االنفعال أو 

الغضب باستمرار معظ  اليوم، هذا المزاج ملحوظ من قبل اآلخرين، مثل 

 .اآلباء والمعلمين
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 طرب، يجب أن من أجل تشخيص اضطراب عدم انتظام المزاج المض

تكون األعراض موجودة لمدة عام واحد على األقل في مكانين على 

ويجب أن تبدأ الحالة  ،(االصدقاء مثل المنزل، في المدرسة، مع)األقل 

 . قبل سن العاشرة

 شيوع اضطراب عدم انتظام المزاج أكثر ً . عند الذكور منه لدى اإلناث ا

كتئاب الشديد، ونقص اضطرابات أخرى، بما في ذلك اال قد يحدث مع

 .والقلق، واضطرابات السلوك فرط النشاطاو االنتباه 

يمكن أن يكون الضطراب عدم انتظام المزاج المضطرب تأثير كبير على 

 . قدرة الطفل على العمل ويؤثر بشكل كبير على األسرة

يمكن أن يؤدي التهيج الشديد المزمن ونوبات الغضب إلى اضطراب الحياة 

الشاب تكوين صداقات أو الحفاظ  اوجعل من الصعب على الطفل األسرية، وي

 .عليها، ويسبب صعوبات في المدرسة

 .أو األدوية (العالج السلوكي المعرفي)يشمل العالج عادةً العالج النفسي 

 

 

 

  :االضطراب االكتئابي المستمر  .3
 

ً يُشار إليه سابق)  يعاني الشخص المصاب( باس  اضطراب االكتئاب الجزئي ا

يمكن ان يستمر باضطراب اكتئابي مستمر من اكتئاب مزاجي معظ  اليوم، 

 . لمدة عامين على األقل
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ً عند األطفال والمراهقين، يمكن أن يكون المزاج عصبي ويجب أن  مكتئباً،أو  ا

 .يستمر لمدة عام على األقل

 

 :باإلضافة إلى المزاج المكتئب، تشمل األعراض ما يلي

 ط في األكلضعف الشهية أو اإلفرا .1

 األرق أو فرط النوم .2

 انخفاض الطاقة أو التعب .3

 ضعف التركيز أو صعوبة اتخاذ القرارات  .4

 مشاعر اليأس .5

 غالب ً ما يبدأ االضطراب االكتئابي المستمر في مرحلة الطفولة أو  ا

٪ من البالغين 4.5المراهقة أو البلوغ المبكر ويؤثر على ما يقدر بنحو 

 .في الواليات المتحدة كل عام

  غالب ً ما يصف األفراد المصابون باضطراب االكتئاب المستمر  ا

 ". محبط "مزاجه  بأنه حزين أو 

  تسبب األعراض ضائقة كبيرة أو صعوبة في العمل أو األنشطة

في حين أن تأثير االضطراب االكتئابي . االجتماعية أو مجاالت األخرى

أن يتفاوت على المستمر على العمل والعالقات والحياة اليومية يمكن 

نطاق واسع، إال أن آثاره يمكن أن تكون كبيرة أو أكبر من آثار 

 .االضطراب االكتئابي الشديد
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  قد تسبق نوبة اكتئاب كبرى بداية

االضطراب االكتئابي المستمر، ولكنها 

ً قد تظهر أيض أثناء تشخيص سابق  ا

 .الضطراب اكتئابي مستمر

 

 

 

 :الوالدة حولاكتئاب ما  .4

 
إلى االكتئاب الذي يحدث أثناء الحمل أو بعد الوالدة  حولما تئاب يشير اك

 . الوالدة

ً مرضالوالدة  حولاكتئاب ما يُعد  ً طبي ا ويشمل  عالجه،، ولكن يمكن اً خطير ا

باإلضافة إلى تغيرات في الطاقة  القلق،الشعور بالحزن الشديد أو الالمباالة أو 

 .األم والطفل يحمل في طياته مخاطر على. والنوم والشهية

تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل سبع نساء تعاني من اكتئاب ما حول 

 .الوالدة

ً غالب ما تعاني األمهات من تغيرات بيولوجية وعاطفية ومالية واجتماعية هائلة  ا

يمكن أن تكون بعض النساء أكثر عرضة لإلصابة بمشاكل . خالل هذا الوقت

 .اب والقلقالصحة العقلية ، وخاصة االكتئ
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، وهي حالة قصيرة األمد "الكآبة النفاسية"من األمهات الجدد من  %74يعاني 

قد تشمل أعراض هذه . وال تتطلب عناية طبية ال تتعارض مع األنشطة اليومية

 .البكاء بدون سبب والتهيج واألرق والقلق :الحالة العاطفية

من تلقاء نفسها دون  وتتراجعتستمر هذه األعراض لمدة أسبوع أو أسبوعين  

 .عالج

يؤدي الى أنه من حيث " الكآبة النفاسية"يختلف اكتئاب ما قبل الوالدة عن 

الحصول على العالج مه  . يستمر ألشهر أو أكثروقد  ضعف عاطفي وجسدي

 .لكل من األم والطفل

 

 

 ".الكآبة النفاسية"ليس  هو كتئاب ما بعد الوالدةا
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  لوالدة ليس فقط مشكلة تتعلق بصحة األم ا حولإن عدم عالج اكتئاب ما

ونوعية حياتها ، ولكنه يمكن أن يؤثر على رفاهية الطفل الذي يمكن أن 

يمكن أن يسبب اكتئاب ما . يولد قبل األوان ، بوزن منخفض عند الوالدة

الوالدة مشاكل في الترابط مع الطفل ويمكن أن يساه  في مشاكل  حول

لمدى الطويل ، يكون أطفال األمهات على ا. النوم والتغذية للطفل

بالعجز  أكثر عرضة لإلصابة الوالدة حولالمصابات باكتئاب ما 

 .اإلدراكي والعاطفي والتطوري واللفظي وضعف المهارات االجتماعية

 

 

 :الوالدة حولأعراض اكتئاب ما  -

 
 الشعور بالحزن أو االكتئاب (1

 فقدان االهتمام أو االستمتاع باألنشطة (2

 الشهيةتغيرات في  (3

 صعوبة النوم أو النوم لفترات طويلة (4

 فقدان الطاقة أو زيادة التعب (5

عدم القدرة  المثال،على سبيل )زيادة في النشاط البدني غير المقصود  (6

أو تباطؤ الحركات أو ( وعصر اليدين المستمر،المشي و السكون،على 

يجب أن تكون هذه اإلجراءات شديدة بما يكفي بحيث يمكن ]الكالم 

 حظتها من قبل اآلخرينمال

 الشعور بعدم القيمة أو بالذنب (7
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 صعوبة في التفكير أو التركيز أو اتخاذ القرارات (8

 خواطر الموت أو االنتحار (3

 "بكاء من دون سبب (14

، أو الشعور بالقلق و عدم الشعور باالرتباط به، أعدم االهتمام بالطفل (11

 الشديد بشأن حول الطفل

 أم سيئة هاالشعور بأن (12

 يذاء الطفل أو النفسالخوف من إ (13

 الوالدة العديد  عادة ما يكون لدى المرأة التي تعاني من اكتئاب ما حول

 . وقد تتغير األعراض وشدتها ،من هذه األعراض

 بالعزلة أو الذنب أو  األمهات الجدد قد تتسبب هذه األعراض في شعور

 . الخجل

  الحمل  ، يجب أن تبدأ األعراض أثناءالوالدة حوللتشخيص اكتئاب ما

 .أو في غضون أربعة أسابيع بعد الوالدة

 

  الوالدة يعانين أيض حولالعديد من النساء المصابات باكتئاب ما ً من  ا

رب من ثلثي النساء اوجدت إحدى الدراسات أن ما يق. أعراض القلق

ً المصابات باالكتئاب في الفترة المحيطة بالوالدة يعانين أيض من  ا

 . اضطراب القلق
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 يصي محدد الكتئاب ما حول على الرغ  من عدم وجود اختبار تشخ

يجب . ، إال أنه مرض حقيقي يجب أن يؤخذ على محمل الجدالوالدة

على أي امرأة حامل أو أم جديدة تعاني من أعراض االكتئاب في الفترة 

ي أو طبيب المحيطة بالوالدة أن تطلب التقيي  من قبل أخصائي طب

، والذي يمكنه اإلحالة إلى طبيب نفسي أو غيره يدأمراض النساء والتول

ً يجب أن يشمل التقيي  تقييم. نفسيةمن متخصصي الصحة ال ً نفسي ا  ا

ً وتقييم ً طبي ا الستبعاد المشكالت الجسدية التي قد يكون لها أعراض ا

 (.مثل مشاكل الغدة الدرقية أو نقص الفيتامينات)مشابهة لالكتئاب 

 
  أن تعاني من أعراض اكتئاب ما( بديلاو  حامل)يمكن ألي أم جديدة 

تتعرض النساء لخطر . أو اضطرابات مزاجية أخرى حول الوالدة

أو كان )متزايد من االكتئاب أثناء الحمل أو بعده إذا سبق لهن أن عانين 

إذا كن  أو( أخرىلهن تاريخ عائلي من االكتئاب أو اضطرابات مزاجية 

ل خاص باإلضافة إلى الحمل ، أو يعانين من أحداث حياتية مرهقة بشك

 .إذا ل  يكن لديهن دع  العائلة واألصدقاء

 

  تشير األبحاث إلى أن التغيرات السريعة في هرمونات الجنس والتوتر

ومستويات هرمون الغدة الدرقية أثناء الحمل وبعد الوالدة لها تأثير قوي 

 .الوالدة حولعلى الحالة المزاجية وقد تساه  في اكتئاب ما 
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   تشمل العوامل األخرى التغيرات الجسدية المتعلقة بالحمل ، والتغيرات

 في العالقات والعمل ، والمخاوف بشأن األبوة واألمومة وقلة النوم

 

 يعاني اآلباء الجدد أيض ً قد تشمل . الوالدة حولمن أعراض اكتئاب ما  ا

 . األعراض التعب وتغيرات في األكل أو النوم

 

  اآلباء يعانون من االكتئاب في السنة األولى بعد والدة ٪ من 4يُقدَّر أن

ً اآلباء األصغر سن. طفلال الذين  والذين لديه  تاريخ من االكتئاب واآلباء ا

صعوبات مالية معرضون بشكل متزايد لخطر اإلصابة  يعانون من

 .باالكتئاب

 

 :عالجال

 
 . عالج االكتئاب أثناء الحمل ضروري -

 

الوالدة حول يمكن السيطرة على اكتئاب ما  االكتئاب،مثل األنواع األخرى من 

واألدوية وتغيير نمط الحياة والبيئة ( العالج بالكالم)من خالل العالج النفسي 

 . الداعمة أو مزيج من هذه

يجب على النساء الحوامل أو المرضعات مناقشة مخاطر وفوائد األدوية مع 

ً للجنين منخفض بشكل عام يكون خطر حدوث عيوب خلقية، أطبائهن  . ا
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يجب اتخاذ القرار بناًء على دراسة متأنية لنسبة المخاطر إلى الفائدة المحتملة 

للعالج مقابل عدم وجود عالج يؤثر على صحة األم والطفل الذي ل  يولد بعد 

 .الرضيع اوأو المولود 

المصابات باضطراب اكتئابي بالعالج الحوامل والمرضعات ج النساء العت

ً دون دواء كعالج أولي عندما يكون االكتئاب أو القلق خفيفالنفسي ب  . ا

يجب اعتبار األدوية  شديد،أو للنساء المصابات باكتئاب أو قلق متوسط  بالنسبة

ً المضادة لالكتئاب عالج ً أوليا  .ا

 

 خيارات مضادات االكتئاب أثناء الحمل: 

حظ ول(: SSRIs)مثبطات امتصاص السيروتونين االنتقائية  (1

السيروتونين االنتقائية قد ارتبطت بمشكلة رئوية اعادة قبط ن بعض مثبطات أ

ارتفاع ضغط الدم الرئوي )نادرة ولكنها خطيرة عند األطفال حديثي الوالدة 

 (.المستمر عند الوليد

 . (SNRIs)بينفرين امثبطات امتصاص السيروتونين والنور (2

 . (TCAs)مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات (3

 ؤدي العالج المناسب الى تراجع األعراض لدى األمهات الجددي. 

   الوالدة مواصلة  حوليجب على النساء اللواتي يت  عالجهن من اكتئاب ما

إيقاف العالج المبكر يؤدي الى عودة . العالج حتى بعد أن يشعرن بالتحسن

 .األعراض
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 :المساعدة الذاتية والتأقل  -

صدقاء ، واالنضمام إلى مجموعة دع  األم ، يمكن أن يكون دع  العائلة واأل

تتضمن االقتراحات األخرى . اً والتغذية الجيدة والتمارين الرياضية مفيد

النوم )المستطاع  الوالدة الراحة قدر حولللمساعدة في التعامل مع اكتئاب ما 

 .يص وقت للخروج أو زيارة األصدقاءوتخص( طفلالعندما ينام 

 

  :الوالدة حولذهان ما 

في حالة  تحدثالوالدة هو حالة نادرة للغاية ولكنها خطيرة  حولذهان ما 

 . والدة 1444واحدة أو اثنتين فقط من كل 

 أعراض الذهان في الفترة المحيطة بالوالدة شديدة وقد تشمل 

:  

  .والرهاب الشديداألرق والطاقة المفرطة واإلثارة وسماع األصوات 

ت بالذهان ما حول الوالدة تاريخ شخصي أو لدى العديد من النساء المصابا

يمكن أن تكون أعراض الذهان حول . عائلي لالضطراب ثنائي القطب

 .حالة طبية طارئة خطيرة وتتطلب عناية فورية الوالدة

 

 :االضطراب العاطفي الموسمي -
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ً هو شكل من أشكال االكتئاب يُعرف أيض :الموسمياالضطراب العاطفي   ا

في الدليل التشخيصي . ب الموسمي أو االكتئاب الشتويأو االكتئا SADباس  

ت  تحديد هذا االضطراب كنوع من االكتئاب   DSM))لالضطرابات العقلية 

 .(اكتئابي رئيسي مع نمط موسمي اضطراب)

 

يعاني األشخاص المصابون باضطراب القلق االجتماعي من تغيرات مزاجية 

ة خالل أشهر الخريف تحدث األعراض عاد. وأعراض مشابهة لالكتئاب

والشتاء عندما يكون هناك القليل من ضوء الشمس وعادة ما تتحسن مع حلول 

أكثر الشهور صعوبة بالنسبة لألشخاص المصابين باضطراب . فصل الربيع

في . اليات المتحدة هي شهري كانون الثاني وشباطالقلق االجتماعي في الو

  حدوثا في فصل الصيف،حين أنه أقل 

SAD  يمكن أن تكون األعراض مزعجة ". كآبة الشتاء"أكثر من مجرد هو

 .ويمكن أن تتداخل مع األداء اليومي ومع ذلك ، يمكن عالجها

البالغين في الواليات المتحدة من اضطراب القلق من  5%يعاني حوالي  

ً وهو أكثر شيوع. من العام %44االجتماعي ويستمر عادة حوالي  بين النساء  ا

 .المنه بين الرج

  ت  ربط االضطراب العاطفي الموسمي باختالل كيميائي حيوي في الدماغ

 . ناتج عن ساعات النهار األقصر وضوء الشمس األقل في الشتاء

  مع تغير الفصول ، يعاني الناس من تحول في ساعته  البيولوجية الداخلية

  أو إيقاع الساعة البيولوجية الذي يمكن أن يتسبب في عدم مواكبة جدوله
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ً يعد اضطراب القلق االجتماعي أكثر شيوع. اليومي عند األشخاص الذين  ا

 .عن خط االستواء حيث تقل ساعات النهار في الشتاء اً يعيشون بعيد

 

 :األعراض والتشخيص

 
حتى مع كثرة  التعب،تشمل األعراض الشائعة لالضطراب العاطفي الموسمي 

ناول الطعام والرغبة الشديدة في النوم ، واكتساب الوزن المرتبط باإلفراط في ت

 . تناول الكربوهيدرات

يمكن أن تختلف أعراض االضطراب العاطفي الموسمي من خفيفة إلى شديدة 

 .ويمكن أن تشمل العديد من األعراض المشابهة لالكتئاب الشديد

ولكنه يبدأ عادةً عندما  عمر،قد يبدأ االضطراب العاطفي الموسمي في أي 

ً  34و 18يكون الشخص بين   .عاما

 

 

 :عالجال
بما في ذلك العالج  طرق،يمكن عالج االضطرابات العاطفية الموسمية بعدة 

بالضوء أو األدوية المضادة لالكتئاب أو العالج بالكالم أو مزيج من هذه 

 .الطرق

يمكن أن  الموس ،بينما تتحسن األعراض بشكل عام من تلقاء نفسها مع تغير  

 .ر مع العالجن األعراض بسرعة أكبتتحس
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يتضمن العالج بالضوء الجلوس أمام صندوق العالج بالضوء الذي ينبعث منه 

عادة ما يتطلب (. ويصفي األشعة فوق البنفسجية الضارة)ضوء ساطع للغاية 

وعادةً ما يكون أول شيء في الصباح خالل  يومياً،دقيقة أو أكثر  24األمر 

ن العالج بالضوء في غضون يرى معظ  الناس بعض التحسن م. أشهر الشتاء

يستمر  االنتكاس،للحفاظ على الفوائد ومنع . أسبوع أو أسبوعين من بدء العالج

بسبب العودة المتوقعة لألعراض في أواخر . العالج عادة خالل فصل الشتاء

قد يبدأ بعض األشخاص العالج بالضوء في أوائل الخريف لمنع  الخريف،

 .األعراض

 

( CBT)العالج السلوكي المعرفي  بالكالم وخاصة العالجان يعالج  يمكن

مثبطات امتصاص السيروتونين . اضطراب القلق االجتماعي بشكل فعال

ً مضادات االكتئاب األكثر استخدام هي نوع من( SSRIs)االنتقائية   لعالج ا

 .سميةاالضطرابات العاطفية المو

اض يمكن أن يساعد التعرض المتزايد ألشعة الشمس في تحسين أعر

على سبيل المثال قضاء . عند بعض األشخاص االضطراب العاطفي الموسمي

 . اثنا النهار ضوءالمنزل أو المكتب بحيث تتعرض لل الوقت بالخارج أو ترتيب

ً يمكن أن تساعد  ممارسة التمارين الرياضية كالعامة ة صحالالعناية بأيضا

ً والبقاء نشط ي،الكافبانتظام وتناول الطعام الصحي والحصول على النوم   ا

مثل التطوع والمشاركة في األنشطة الجماعية وااللتقاء مع األصدقاء )

 .(والعائلة
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 يجب ان أعراض اضطراب القلق االجتماعي ، ف هأن لدي المريض إذا شعر

كما هو الحال مع أشكال . طلب المساعدة من أخصائي طبي مدربي

الة طبية أخرى تسبب من المه  التأكد من عدم وجود ح األخرى،االكتئاب 

 . األعراض

  يمكن تشخيص االضطراب العاطفي الموسمي خطأً في حالة وجود قصور

لذا فإن  وجود امراض التهابية مرافقة،وونقص السكر في الدم الغدة الدرقية 

تشخيص الحالة  نفسيةيمكن ألخصائي الصحة ال. التقيي  المناسب هو المفتاح

 . ومناقشة خيارات العالج

 

 

 : كتئابالا اتمضاد

األدوية التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض  هي: االكتئابمضادات 

واالضطراب  القلق،واضطرابات  االجتماعي،واضطراب القلق  االكتئاب،

ضافة إلى باإل الخفيف،أو االكتئاب المزمن  واالكتئاب، الموسمي،العاطفي 

 .حاالت أخرى

لناقالت العصبية في الدماغ والتي تهدف إلى تصحيح االختالالت الكيميائية ل

 .عن التغيرات في المزاج والسلوك يعتقد أنها مسؤولة

. ت  تطوير مضادات االكتئاب ألول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي

ً أصبح استخدامها أكثر شيوع  .العشرين الماضية بشكل تدريجي في السنوات ا
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ً وفق ارتفعت النسبة  ،(CDC)نها لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية م ا

ً عام 12المئوية لألشخاص الذين تتراوح أعماره  بين  وما فوق الذين  ا

مصدر موثوق  %7.7يستخدمون مضادات االكتئاب في الواليات المتحدة من 

 .2414-2411 عامي في %12.7إلى  2442-1333عامي في 

 .عدد االناث مستخدمات االدوية ضعف عدد الذكور 

 

 :نواعاأل

 :مكن تقسي  مضادات االكتئاب إلى خمسة أنواع رئيسيةي

SNRIs and SSRIs (1 

ً هذه هي أكثر أنواع مضادات االكتئاب شيوع  .ا

لعالج ( SNRIs)السيروتونين والنورادرينالين تستخدم مثبطات اعادة قبط 

ً وربما أقل شيوع المزاج،واضطرابات  الشديد،االكتئاب  اضطراب نقص من  ا

 ،(OCD)واضطراب الوسواس القهري  ،(ADHD)النشاط االنتباه وفرط 

االل  و الليفي،واألل  العضلي  الطمث،وأعراض انقطاع  القلق،واضطرابات 

 .المزمن الناج  عن اعتالل االعصاب

 

مستويات السيروتونين والنورادرينالين ، وهما ناقالن عصبيان  SNRIsترفع 

ً رئيسي اً في الدماغ يلعبان دور  .الحالة المزاجيةفي استقرار  ا

 :تشمل األمثلة 

Duloxtine(Cymbalta) 
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Venlafaxine(Effexor) 

Desvenlafaxine(Pristiqe) 

 

  

 

 ( SSRIs)السيروتونين االنتقائية  عادة قبطمثبطات ا(0

ً هي أكثر مضادات االكتئاب شيوع فهي فعالة في عالج االكتئاب ولها آثار . ا

 .رىجانبية أقل من مضادات االكتئاب األخ

 

السيروتونين االنتقائية امتصاص السيروتونين في اعادة قبط تمنع مثبطات 

مما  وإرسالها،الدماغ تلقي الرسائل  هذا يجعل من السهل على خاليا. الدماغ

 .اً يؤدي إلى مزاج أفضل وأكثر استقرار

ليس على و السيروتونين،ألنها تؤثر بشكل رئيسي على " انتقائية"يطلق عليها 

 .العصبية األخرىالنواقل 

 :تقائية اآلثار الجانبية التاليةالسيروتونين االنقبط  لمثبطات اعادةقد يكون 

  أو انخفاض نسبة السكر في الدم الدم،نقص السكر في 

  الصوديومنقص 

 غثيان 

  تسرع القلب 

 ف  جاف 
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 إمساك أو إسهال 

 فقدان الوزن 

 التعرق 

 رجفان 

 الخدر 

 العجز الجنسي 

 األرق 

 صداع الراس 

 دوخة 

 سرعة االنفعالالقلق و  

 تشمل األمثلة: 

 

a) citalopram (Celexa)  

b) escitalopram (Lexapro) 

c)-fluoxetine (Prozac, Serafim) 

d) fluvoxamine (Luvox) 

e) Paroxetine (Paxil) 

f) sertraline (Zoloft). 
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 اعادة قبطكانت هناك تقارير تفيد بأن األشخاص الذين يستخدمون مثبطات 

ً عام 18وخاصة أولئك الذين تقل أعماره  عن  االنتقائية،السيروتونين  قد  ،ا

 .خاصةً عند بدء استخدام العقاقير ألول مرة االنتحار،عن  اً يواجهون أفكار

 

 كما هو مطلوب من  التأثير،لهذا  اً تحمل جميع مضادات االكتئاب تحذير

 (.FDA)قبل إدارة الغذاء والدواء 

 

 

 

 (TCAs)ئاب ثالثية الحلقات االكت مضادات( 3

لوجود ثالث  سميت مضادات االكتئاب ثالثية الحلقات بهذا االس  نظراً  :

 االكتئاب،يت  استخدامها لعالج . حلقات في التركيب الكيميائي لهذه األدوية

عد في السيطرة على ويمكن أن تسا القلق،وبعض أنواع  الليفي،واألل  العضلي 

 .األل  المزمن

 :اآلثار الجانبية التالية ألدوية ثالثية الحلقةلقد يكون 

 نوبة صرعية 

 األرق 

 القلق 

 عدم انتظام ضربات القلب 
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 ارتفاع ضغط الدم 

 تسرع القلب 

 وغثيان اقياء 

 المغص 

 فقدان الوزن 

 إمساك 

 احتباس البول 

 زيادة الضغط على العين 

 العجز الجنسي 

 

 :تشمل األمثلة 

a) amitriptyline (Elavil) 

b) amoxapine - clomipramine (Anafranil) 

c) Desipramine (Norpramin) 

d) doxepin (Sinequan) 

e) imipramine (Tofranil) 

g) protriptyline (Vivactil) 

h) trimipramine (Surmontil) 
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Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs) (4 

مثبطات  ت  وصف هذا النوع من مضادات االكتئاب بشكل شائع قبل إدخال

  .ةالسيروتونين االنتقائياعادة قبط 

ز ايساعد أوكسيد. وهو إنزي  في المخ األمين،ز أحادي دايمنع عمل أوكسي

 .مثل السيروتونين العصبية،األمين في تكسير النواقل  أحادي

فسيكون هناك المزيد من  ،السير وتونينكمية أقل من تخريب إذا ت  

يؤدي هذا إلى مزيد من الحالة  النظرية،ة من الناحي. السيروتونين المنتشر

 .المزاجية المستقرة وتقليل القلق

اعادة يستخدم األطباء اآلن مثبطات أكسيداز أحادي األمين إذا ل  تعمل مثبطات 

يت  حفظ مثبطات أكسيداز أحادي األمين بشكل عام . السيروتونين االنتقائيةقبط 

اب األخرى ألن مثبطات أكسيداز للحاالت التي ال تعمل فيها مضادات االكتئ

 .أحادي األمين تتفاعل مع العديد من األدوية األخرى وبعض األطعمة

 :تشمل اآلثار الجانبية

 عدم وضوح الرؤية 

 نوب صرعية 

 الوذمة 

 فقدان الوزن أو زيادة الوزن 

 العجز الجنسي 

 اإلسهال والغثيان واإلمساك 

 القلق 
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 األرق والنعاس 

  صداع 

 دوخة 

 بات القلبعدم انتظام ضر 

 اإلغماء أو الشعور باإلغماء عند الوقوف 

  ارتفاع ضغط الدم  

 

 :أحادي األمين ازكسيدومن أمثلة مثبطات أ

 Phenelzine )Nardel) 

• tranylcypromine (Parnate) isocarboxazid (Marplan) 

 

السيروتونين  ومضادات االكتئاب المحددة من نوعالنورادرينالين (5

(NASSAs) 

بعض اضطرابات الشخصية هذه األدوية لعالج اضطرابات القلق وتستخدم 

 .واالكتئاب

 :آلثار الجانبية المحتملة ما يليتشمل ا

 إمساك 

 ف  جاف 

 زيادة الوزن 

 النعاس والتخدير 
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 عدم وضوح الرؤية 

 دوخة 

، وتقليل عدد خاليا الدم نوب صرعية)األكثر خطورة االعراض تشمل 

 .(التحسسية وردود الفعل واإلغماء، البيضاء،

 :تشمل األمثلة 

• Mianserin (Tolfon) 

• and mirtazapine (Remeron, Avanza, Zyspin). 

 

 

 

 :على حياة المريضاالكتئاب تأثير ادوية 

من خطة  فقد يكون تناول مضادات االكتئاب جزءاً  االكتئاب،من  كان يعالجإذا 

نة المواد الكيميائية تعمل مضادات االكتئاب من خالل مواز. هالعالج الخاصة ب

دماغ والتي تسمى الناقالت العصبية التي تؤثر على الحالة المزاجية الفي 

 .والعواطف

على  هوتساعد المزاجية، هيمكن أن تساعد أدوية االكتئاب هذه في تحسين حالت 

 .تركيزالو ةشهيالوزيادة  أفضل،النوم بشكل 

 

يمكن أن ": ينيكي في بوسطندكتوراه في عل  النفس اإلكل ،يقول إريك إندليش

تساعد مضادات االكتئاب في تنشيط الحالة المزاجية وتمنح األشخاص الدفعة 
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ً هذا غالب". "التي يحتاجونها للتغلب على أعراض االكتئاب ما يسمح له  بالبدء  ا

أفضل ألنفسه   في فعل األشياء التي يستمتعون بها مرة أخرى واتخاذ خيارات

ً ، مما يساعد أيض  ."المساهمة في مزاج أكثر إيجابية في ا

 

عرف ما يمكن توقعه يلالكتئاب ، فمن المه  أن  اً تناول مضادان المريض يإذا ك

 .هوكيف سيؤثر على حيات

  

 

 

 

 :المريضعلى تحسن شعور أدوية االكتئاب  تأثيربدء 

ينما يجد الكثير من الناس أن مضادات االكتئاب تعمل بشكل جيد للمساعدة في 

عادة ما . على الفور المريض بالتحسن شعريفقد ال  االكتئاب،أعراض تقليل 

في  اً الحظ تغيرييستغرق األمر ما ال يقل عن ثالثة إلى أربعة أسابيع قبل أن 

يساعد تناول . في بعض األحيان يمكن أن يستغرق وقتا أطول. المزاجية هحالت

 .الدواء كل يوم حسب التوجيهات على زيادة فرصة نجاحه
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 :ل  يعمل مضاد االكتئاب حال في

أسابيع، المزاجية بعد بضعة  المريض مالحظة أي تغيير في حالة يت إذا ل  

 يتناوله،ينجح مضاد االكتئاب األول الذي  إذا ل . عليه استشارة طبيبه فيجب

 . فمن المحتمل أن مضاد اكتئاب آخر سيفعل ذلك

ت االكتئاب بتحسن ٪ من األشخاص الذين يتناولون مضادا64يشعر حوالي 

لكن يحتاج اآلخرون إلى تجربة أكثر من دواء قبل  يتناولونه،مع أول دواء 

 .مالحظة التغيير

أن حوالي  2448في عام  نفسيةوجدت دراسة مولها المعهد الوطني للصحة ال

بتحسن بعد استخدام دواء واحد الحظوا  المرضى الذين ل  يشعروا ٪ من54

ً تحسن ً أو أضافوا دواًء ثاني اً ًء جديدعندما تناولوا دوا ا يمكن . للعالج األول ا

ً  وطبيبه العملللمريض   .للعثور على الدواء المناسب معا

 

 

 :تسببها األدوية المضادة لالكتئاباآلثار الجانبية التي  

تشمل ما . كتئاب آثار جانبيةيمكن أن يكون لمضادات اال األدوية،مثل جميع 

 :يلي

 صداع 

 اإلثارة 

  أو القيءالغثيان 

 األرق 
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 النعاس 

 انخفاض الدافع الجنسي 

 ف  جاف 

 زيادة الوزن 

 

جانبية معينة أكثر من  من المرجح أن تسبب بعض مضادات االكتئاب آثاراً 

 . غيرها

آثار جانبية ( SSRIs)السيروتونين االنتقائية عادة قبط عادةً ما يكون لمثبطات ا

االكتئاب ثالثية الحلقات  أقل من األنواع القديمة من األدوية مثل مضادات

(TCAs )ز اومثبطات مونوامين أوكسيد(MAOIs.) 

ألن األدوية تؤثر على كل شخص بشكل مختلف ، فمن الصعب معرفة  اً نظر

ً قلق انإذا ك. أخذ أحدهاي حتى واجههايالتي قد  اآلثار الجانبية بشأن أي أثر  ا

قد يكونوا . هبر طبيبخيجب ان يجانبي معين ، مثل زيادة الوزن أو الغثيان ، ف

 .قادرين على وصف دواء أقل احتمالية للتسبب في هذا التأثير الجانبي

 :االكتئاب اآلثار الجانبية ألدوية مدة 

قد يستمر . تستمر العديد من اآلثار الجانبية لبضعة أيام أو أسابيع فقط ث  تتحسن

شديدة أو تمثل إذا كانت اآلثار الجانبية . آخرون حتى تتوقف عن تناول الدواء

قد يتمكنون من إيجاد . هتحدث مع طبيبيجب ان ي، ف لمريضمشكلة بالنسبة ل

تناول الدواء في وقت مختلف من ي هطريقة للمساعدة في تقليلها من خالل جعل

 .هاليوم ، على سبيل المثال أو تبديل دواء مختلف ل
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إذا أوقف . طبيبالمن المه  عدم التوقف عن تناول الدواء دون التحدث مع 

طبيب ليمكن ل. بالغثيان أو الصداع أو الدوخةالمريض شعر يفجأة ، فقد 

 .بمرور الوقت إليقاف الدواء بأمان الجرعةفي تقليل  همساعدت

تناول األدوية  ه المريض إلىحتاجيسالذي قت بالنسبة للو

 :المضادة لالكتئاب

 

دواء االكتئاب يحتاج معظ  الناس إلى تناول . حالة المريضهذا يعتمد على 

أطول، تناوله لفترة  حتاج إلىيولكن قد  األقل،لمدة ستة إلى تسعة أشهر على 

يمكن أن يساعد . بعض األشخاص مضادات االكتئاب لعدة سنوات يتناول

المناسب للتوقف ويمكنه العمل مع المريض على  طبيب في تحديد الوقتال

 .ايقاف التدريجي للدواء
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: األجنبيةباللغة بعض المصطلحات  وهنا  

Depression االكتئاب 

Perinatal depression اكتئاب ماحول الوالدة 

Seasonal depression االكتئاب الموسمي 

Bipolar disorders ية القطباضطرابات ثنائ  

Persistent depressive 

disorder 
 االضطراب االكتئابي المستمر

Premenstrual dysphoric 

disorder 
السابق للحيض طراب االض  

Turbulence disorder 

turbulent mood 

اضطراب عدم انتظام المزاج 

 المضطرب
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