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  :مقدمة 

يثير االضطراب في العاملين في الصحة النفسية مثل صوم البنات   مرض نفسي ليس هناك 
هذا المرض امره . Anorexia Nervosaاو ما نسميه بفقدان الشهية  أو القهم العصبي 

بسببه خالل عشرون عاماً  و  4شديد  و فتاة من كل عشرة  على اقل تقدير يقضون حتفهم  
  . البعض يقول ضعف هذا العدد

رغم ان هذا االضطراب يصنف ضمن االمراض النفسية و لكنه يدمر كل جهاز من اجهزة 
يبدا اوالً بتدمير العظام و يتسلل تدريجياً ليقضي على اعضاء الجسم الواحد بعد . الجسم

يمكن ان نقول انه مرض متعدد االجهزة . االخر و يقضي في النهاية على مناعة الجسم
Multisystem Disease  .اك من يقول بانه ناتج من اضطرابات عضوية في الدماغهن .

اما البعض االخر فيقول بانه  نتيجة طبيعية  لظاهرة  مدنية جعلت من النحافة مقياساً 
 .لكنه ليس بمرض حديث و معروف تاريخياً منذ االف السنين. للجمال

الشديدة، يتمثل بفتاة في  و حتى حالياً بالنسبة للحاالت النموذج المثالي لهذا المرض سابقاً،  
سن المراهقة من عائلة متوسطة او اعلى تبدأ تدريجياً بخفض وزنها و االمتناع الجزئي عن 

يتم اكتشاف الحالة بصورة عفوية من جراء التدهور الصحي العام للفتاة او . تناول الطعام
اعوام على  ليس بغير المألوف ان تمر. مالحظة كادر التعليم لتغيير ملحوظ في سلوكها

  .الحالة المرضية قبل تشخيصها 
بدون . و لكي نعالج المرض هناك عالجا واحداً فقط يضمن النتيجة و هو تغذية المريضة

هذه االيام هناك . التغذية تصل المريضة الى مرحلة ال يمكن تجاوزها و تشير الى النهاية
السائد سابقاً بان التغذية  كان الراي. جدل قانوني حول تغذية المريضة بدون رضاها طبياً

لكن رجال القانون غيروا رايهم و قرروا بان . االجبارية تتعارض مع البعد اإلنساني للعالج
غير . هؤالء الفتيات ال يملكون القدرة على اتخاذ قرار صائب و ال بد من تغذيتهن باإلجبار

اقع فهناك مرحلة يستسلم ان هذه القرارات القانونية لم تحدث تغييراً ملحوظاً على ارض الو
  .فيها االهل لمصير ابنتهم و يعلن األطباء استسالمهم لنهاية المريضة

األغلبية  منهن يتجاوزن هذا االضطراب، و ان كان رهاب الوزن يصاحب الكثير  منهن 
البعض منهن يدخلن مرحلة اخرى من مراحل اضطرابات . طوال العمر بصورة او بأخرى

حيث يسيطر سلوك الشره و  Bulimia Nervosaبالضور العصبي االكل و هو ما يعرف 
تم اكتشاف هذا النوع من . التقيؤ على سلوك المريضة و لكن الوزن  يكون طبيعياً
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  .، و كان يعتبر من انواع القهم العصبي 7 اضطرابات االكل في نهاية السبعينيات
ي طريق الحياة ولكن  الكثير من المريضات يتجاوزن مرحلة الضور العصبي و يمضين ف

بعضهن قد  يعاني من اكتئاب مزمن و أقلية قد تدخل مرحلة جديدة و هي االدمان على 
كل ذلك يحصل خوفاً . المواد الكيمائية المحظورة و غير المحظورة باإلضافة الى الكحول

مر بعبارة اخرى هناك ثالثة مراحل  قد ت. من زيادة في الوزن و ربما مواجهة ازمات الحياة
  :بها الفتاة ان لم تتجاوز كلياً هذا االضطراب  و هي

  .مرحلة القهم 1
  .مرحلة الضور 2
  .مرحلة االدمان 3
  
  :مشاكل التشخيص 

  :ليتم تشخيص هذا المرض  حتى يومنا  هذا  ال بد من توفر ثالثة معايير
  .Weight Phobiaرهاب الوزن  1
  .18دون Body Mass Indexنزول مؤشر كتلة الجسم  2
  ).مع ان استعمال حبوب منع الحمل قد يمنع ذلك( غياب العادة الشهرية 3

هذه المعايير في طريقها الى التغيير العام القادم  مع صدور المجلد الخامس التشخيصي و 
اول معيار سيتم التخلص منه ).   الجمعية الطبية االمريكية(االحصائي لالضطرابات العقلية

خير كان و ال يزال يعتبر المؤشر الطبي الذي يعتمد عليه ار األالمعي. هو المعيار الثالث
قد يؤدي هذا التغيير الى زيادة تشخيص . سريرياً لتشخيص الحالة بصورة ال تقبل الجدل

حاالت القهم العصبي مما يؤثر سلبياً على  تقديم الخدمات الصحية و استهداف الحاالت 
  .الشديدة

التعويض عنه بعبارة فقدان الوزن من جراء تحديد المقدار  اما نزول مؤشر كتلة الجسم فسيتم
المأخوذ من الطاقة، و بالتالي نزول الوزن دون الحد االدنى الصحي للبالغين او دون الحد 

هذا المعيار قد ال يقل غموضاً و اثارة . االدنى المتوقع  في المريضات دون سن البلوغ
تي يتم تشخيصها، و قد يكون تأثيره سلبياً كما هو للجدل و قد يزيد ايضاً من عدد الحاالت ال

  .االمر مع المعيار اعاله
أما المعيار الثالث الجديد فهو يتعلق بسلوك المريضة من تجنب االكل و الحد من عدد 
السعرات الحرارية المأخوذة من خالل الطعام او التخلص منها عن طريق االسراف في 

  :سيتم تصنيف القهم العصبي الى نوعين. الالفعاليات الرياضية على سبيل المث
حيث تمتنع المريضة عن تناول الطعام و تحرص على عدد  Restrictingنوع التقييد  1

السعرات الحرارية التي يتم تعاطيها عن طريق الطعام و التخلص منها كذلك عن طريق 
  .ممارسة الفعاليات الرياضية

يطغي على الحالة السريرية سلوكاً   أو الشره المرضي حيث Bulimicنوع الضور  2
  .يتصف بتناول كميات هائلة من الطعام و التقيؤ بعدها

ان المعايير المستعملة في تشخيص جميع االمراض الطبية و النفسية ال فائدة من استعمالها 
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ال شك بان المعايير الجديدة .  ان لم تساعد على التكهن بمسار الحالة و تقديم العالج الالزم
زيد من عدد الحاالت التي ستصنف على انها حاالت قهم عصبي و ربما سيكون مسار ست

لكن هذا ال يعني بان الحاالت الشديدة سيتم اكتشافها . الحاالت أكثر حميداً مما هو عليه االن
قد تنطبق القاعدة . مبكراً و بالتالي ستكون نتائج العالج اكثر نجاحاً مما هو عليه االن

لكثير من االضطرابات الطبية العضوية و كذلك االمراض الذهانية، و لكن ال االخيرة على ا
  . يوجد دليل على تطبيقها في القهم العصبي

  
  :موقع القهم العصبي في مجموعات االضطرابات النفسية

  :القهم العصبي كاضطراب عضوي

فعالية هناك من يصف فقدان الشهية العصبي كاضطراب لمنطقة المهاد ناتج عن زيادة 
معظم هذه النظريات تستند . الناقالت العصبية الكيمائية و من ضمنها الدوبامين و السيروتنين

تحدث    .على ابحاث مختبرية على الحيوان و من الصعب ربطها بواقع الممارسة السريرية
تغيرات بنيوية في القشرة المخية في المصابات بهذا المرض و لكن معظمها ناتج من سوء 

  .  5ية و هي قابلة لالنعكاس مع زيادة الوزن التغذ
  :القهم العصبي كاضطراب ذهاني

يمكن وضع رهاب الوزن في اطارة . يحاول البعض ربط هذا االضطراب بعملية ذهانيه
فكرة طبيعية تتطور مع الوقت الى فكرة حصارية و بعدها الى فكرة باهظة االهمية و من ثم 

رغم ان معظم المصابات بهذا المرض ينكرون الخوف من زيادة الوزن في   .مجرد وهام
بداية االمر، و لكن تمسكهم بهذه الفكرة مع تقدم الحالة ال يختلف في اطاره عن االضطراب 

لكن ال يوجد تنصيف يدرج رهاب الوزن الواقع ضمن معايير فقدان الشهية . 8الوهامي  
  .العصبي ضمن االضطرابات الوهامية

ناك اتجاه  تكثر مالحظته في استعمال العقاقير المضادة للذهان من الجيل الثاني مثل ه
االوالنزابين و الكوتايبين  هذه االيام، و حتى عند االطفال، رغم غياب الدليل العلمي القاطع 

  .  6 بان هذه العقاقير تساعد على زيادة الوزن
و القلق المصاحبة لالضطراب و لكنها ال قد تساعد هذه العقاقير في عالج اعراض االكتئاب 

ما يعكسه استعمال هذه العقاقير احياناً . تساعد على التخلص من فقدان الشهية او زيادة الوزن
  .هي حالة الياس من عالج الحالة بالتغذية و الطرق النفسية السلوكية

  :القهم العصبي كاضطراب وجداني

ل الطب النفسي الى عالج المريضة على انها يميل الكثير من االطباء العاملين في مجا 
قد تكون هذه النظرية . Atypical Depressionمصابة باضطراب اكتئاب غير نموذجي 

صحيحة في الكثير من الحاالت التي تظهر في بعض المرضى بعد البلوغ، و تستجيب 
  . لة المرضيةللعالج باستعمال العقاقير المضادة لالكتئاب رغم هيمنة رهاب الوزن على الحا

كذلك العكس هو الصحيح، و هو ان احد مضاعفات القهم العصبي هو االكتئاب، و االستجابة 
للعقاقير المضادة لالكتئاب  يساعد المريضة على التخلص من االعراض الوجدانية و 

  .    المشاركة بصورة فعالة في العالج النفسي
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. عالج بالعقاقير المضادة لالكتئابفهو يستجيب لل أما الضور العصبي فعلى عكس القهم
من المصابات بالضور العصبي تحسناً في السلوك و االضطراب الوجداني % 60تالحظ 

على ضوء ذلك يميل الكثير الى تصنيف الضور العصبي على انه اضطراب . المصاحب له
  . Atypical Depressionاكتئاب غير نموذجي 

  
  :القهم العصبي كاضطراب عصابي

الولع بالوزن و الطعام ما هو اال جزء من عقد نفسية تحملها االنثى في مراحل معينة من ان 
مراحل حياتها و قد تتخلص منها بعد عبورها تلك المرحلة او  تستمر  على حملها  طوال 

  .العمر
تميل المدرسة . هذا التصنيف للقهم العصبي ال يخلوا من المصداقية في بعض الحاالت

التركيز على عالقة الفتاة بأمها لتفسير امتناعها عن الطعام و على ان سلوكها  التحليلية الى
يكثر مالحظة غياب االب عن دائرة العالقات العائلية و تركه . ما هو اال عقوبة طفل المه

  .الفتاة في تفاعل و تشابك مع االم حيث تتدخل االخيرة في كل صغيرة و كبيرة تتعلق بابنتها
ها منذ الطفولة الى عمر المراهقة في محاولة إلرضاء االم و كسب تقضي الفتاة عمر

مع الدخول الى مرحلة المراهقة يبدأ السلوك السلبي و العنيد و يصاحب ذلك .  رضاها
شعور  بان الجسد هو في حالة فراق عن النفس، و اصبح ملكاً  لالم و ال بد من القضاء 

ها تؤدي الى تجريد الفتاة من شخصيتها و يتم يميل البعض الى ان عالقة االم بابنت. عليه
اما الذكور المصابين بالقهم العصبي فتلعب . التعامل معها على  انها مجرد الذراع اليمنى لها

  .  مشاكل الصراع مع التوجه الجنسي المثلي و القبول بالهوية الجنسية المثلية دورها
  

  :القهم العصبي و اضطرابات الشخصية الحدية

هذا .  متناع عن الطعام و فقدان الوزن ما هو اال سلوك يلحق االذى بالمريضةسلوك اال
السلوك ال يختف في اطاره عن اكثر اعراض  اضطراب الشخصية الحدية شيوعاً و هو 

  .الحاق االذى بالنفس
من المريضات المصابات باضطراب الشخصية الحدية يتم تشخيصهم % 50اكثر من  

% 20ا يتم تشخيص اضطراب الشخصية الحدية في ما ال يقل عن ، بنم3باضطرابات االكل 
من المصابات بالضور العصبي، و ما يقارب في % 24من المصابات بالقهم العصبي،  في 

  .اذا اجتمع القهم و الضور سوية% 40
  

  :القهم العصبي و نماذج الصحة النفسية

لدور النماذج المختلفة المستعملة   يعتبر القهم العصبي من االكثر االضطرابات النفسية تمثيالً
  . في الطب النفسي هي االجتماعي، النفسي الحركي، المعرفي السلوكي، و الطبي

معظم الجمعيات . اصبحت النحافة معياراً  للجمال سواء  كان ذلك في الغرب او الشرق
االعالم في االجتماعية التي تعني بالقهم العصبي تضع العوامل االجتماعية و دور الفن  و 

أما تفاوت االضطراب عبر مختلف الحضارات فهو ايضاً لم يخضع   .موقع الصدارة
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    . 1لدراسات ميدانية موثوقاً فيها 
. ال يحمل القهم العصبي تلك الوصمة السلبية التي تصاحب الكثير من االضطرابات النفسية

و ذكية من عائلة اعلى على العكس من ذلك اصبح هذا االضطراب عالمة مميزة لفتاة شابة 
هذا النموذج االجتماعي المعروف للقهم العصبي . من المتوسطة سالحها الطموح لحياة افضل

لم يتم اثباته في الدراسات الميدانية، و من الجائز بان المريضة التي تنحدر من مستوى 
  .اجتماعي متوسط  ربما اوفر حظاً في الحصول على العالج

حركي فقد اعطى القهم العصبي الكثير من االنتباه سواء على مستوى اما النموذج النفسي ال
كانت و ال  تزال قاعدة العالج هذا االضطراب تتلخص بان . العالج الفردي  او العائلي

العالج العائلي يستحسن في المريضات دون سن البلوغ و  أما بعد ذلك فيستحسن العالج 
  .تطبيقه في الحاالت المتقدمة و العسيرة اما النموذج الطبي فيتم. على مستوى فردي

 
  من يعالج البنات الصائمات؟

ليس هناك جدال بان المصابات بالقهم العصبي دون سن البلوغ يجب تقديم الخدمات لهن عبر 
اما بعد عمر السادسة عشر  فيستحسن .  الفرق الصحية للطب النفسي لألطفال و المراهقين

  :له خبرة في عالج هذا االضطراب لعدة اسباب تقديم العالج عن طريق فريق طبي
هناك عدة عوامل اجتماعية و عائلية تلعب دورها في االضطراب التي قد يتم التغاضي  1

  .عنها في مجال الطب النفسي العام
عالج اضطرابات االكل قد تتجه تدريجياً نحو النموذج الطبي اذا  تم حصرها ضمن  2

  .النموذج لوحده قلما يكون كافياً خدمات الطب النفسي ألعام و هذا
سلوك البنات الصائمات ال يخلوا من التالعب في التعامل مع الفرق الصحية و ألنفسية و  3

. هذا التالعب بحد ذاته قد يولد تفاعل سلبي تجاه المستخدمة و بالتالي انهيار العالقة العالجية
من قبل فريق صحي لديه خبرة  على ضوء ذلك فان من المستحسن ان يتم تقديم هذا العالج

 .في التعامل معهن
هناك من يعارض استحداث هذه الفرق و يطالب بالدليل على استهدافها الحاالت الصعبة 

من الحاالت التي يتم عالجها  من قبل هذه الفرق هي % 50الخطيرة حيث ان اكثر من 
 EDNOS(Eating Disorder Notاو ما يسمى  2اضطراب االكل الغير قابل للتعريف 

Otherwise Specified) . ال شك بان المعايير الجديدة في العام القادم ستؤدي الى انخفاض
كذلك فان نتائج . تشخيص اضطراب االكل الغير قابل للتعريف و استبداله بالقهم العصبي

مختلف انواع العالج النفسي و الطبي لمريضات القهم العصبي غير حاسمة على اقل تقدير، 
  .مل غياب الدليل ايضاً تقديم العالج من قبل فريق مختص مقارنة بفريق عامو يش
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