موضوع العدد

االلزهامير وعوارض الفصام
( ،)FDAوبعد سنة من التجارب على بعض األدوية لهذه العوارض
املضافة على داء االلزهامير ،متكنا من وضع بعض احلد من هذه الهلوسات
واحلد أيضا ً من التصرفات العدائية.
الدكتور جمال حافظ
اختصاصي في الطب النفسي والعقلي
استاذ محاضر في كلية الطب
جامعة بيروت العربية
رئيس قسم االمراض العقلية والنفسية
م.دار العجزة االسالمية  -بيروت

في اخلالصة :عند تالزم هذه العوارض الفصامية املتزامنة مع داء
االلزهامير ميكن للمريض أن يخفف عنه منها والوصول الى حل يضمن
إستمراراية حياته بشكل أفضل بإستخدام بعض األدوية املضادة
للهلوسات والهذيان.

أشارت الدراسات العيادية العلمية الى ان هناك حوالي  %73.3من
مرضى االلزهامير يعانون من عوارض فصامية (اجمللة األميركية للطب
النفسي) وهي:
تصور ذهني للمريض بأن احداث وقعت
 -1الهذيان اخليالي وهو عبارة عن ّ
وشاهدها ،مما يجعله أي املريض يتحدث عنها بالتفاصيل مع التشدد
بأن كل اإلعتبارات التي آلت إليه هذه األحداث وأحيانا ً الطلب من احمليط
(األهل أم غيرهم) من التفاعل مع األحداث املذكورة وإتخاذ التدابير إذا
كان هناك شيء منها يتعلق بالواقع احلياتي.
 -2الهلوسات :وهي حالة خلط بإحدى ام بكل احلواس اإلنسانية
اخلمسة ،ولكن الغالب هو حاسة السمع والبصر ،فيعتقد املريض بأنه
يسمع أصواتا تناديه وأحيانا ً تتكلم معه بشكل دائم طالب ًة تنفيذ ما
يقال ام مجرد احلديث بدون أعطاء أمور ،وأيضا ً قد يندمج هذا مع ظهور
بعض األشخاص (هلوسة بصرية) يراهم املريض بشكل واضح خياليا ً،
واحيانا ً بشكل عادي أي شخص وكأنه الواقع .هذه الهلوسات ناجتة عن
عدم وصول الهرمونات الآلزمة إلى منطقة احلواس في الدماغ بسبب
التلف او ما يسمى بالنشاف في شرايني الدماغ.
 -3أعراض عدائية بشكل متقطع يوميا ً حيث يصرخ املريض طالبا ً
أشياء ليس لها اي وجود او بعض االشياء من حياته القدمية .وهذا
يشكّ ل نوعا ً من اخلطر الذي يسبب حاآلت من اإلنفعال والعصبية
املفرطة وفي بعض األحيان إيذاء املقربني.
إن هذه احلاآلت التي تندرج في إطار عوارض من مرض الفصام الهذياني
تأتي نتيجة عدم اوحتى قلة التغذية بالهرمونات وبعض املوصالت
اإليجابية في الدماغ بالقدر الذي يجب أن يكون ،مما يترك هذا األمر غير
املضبوط في حالة الذهن والتصرف لدى املريض.
وفي دراسة أجريت منذ  14سنة باشراف وكالة التغذية االميركية
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