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امللص
إن مسالة انتقال أو أتثَت االضطراابت العقلية للوالدين على الصحة النفسية لألبناء ليست ابحلديثة الذكر فإهنا
تطورت بشكل ملحوظ بسبب تطور علم نسب االنتشار ( ابيدديولوجيا) وعلم اجلينات ونظرايت اذلشاشة أو
نظرايت تفاعل اجلينات ابلبيئة .حيث أن أدبيات الدراسة احلديثة أخذت بعُت االعتبار االرتفاع الواضح خلطر
االضطراابت العقلية عند أطفال ادلرضى العقليُت .و ىذا ما قلل االىتمام ابدليكانيزمات ادلؤدية إىل اكتساب
االضطراب و الًتكيز أكثر على اجلو الذي يعيش فيو الطفل ادلريض  -اجلو ادلرضي .-إن االضطراابت النفسية
األكثر انتشارا يف مرحلة الطفولة وادلراىقة ىي اضطراابت القلق واالكتئاب ،أما اضطراابت التوحد والفصام
واالضطراابت الثنائية القطب أخذت لنفسها منحى غٍت وخصب ،و من ىذا ادلنطلق سيتم الًتكيز على
االضطراابت السالفة الذكر و قوة انتقاذلا.
ترت قع معدالت احتمال االصابة ابضطراب ثنائي القطب ابلنسبة لطفل أبواه مصاابن أربع ()4أضعاف أقرانو.
أما ابلنسبة الضطراب القلق فنسبتو  .%30أما اضطراب االكتئاب من  %15اىل  .%20يف حُت تًتاوح
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 وذلذا ديكننا اجلزم أبن الطفل الذي يعاين أبويو من االصابة. فيما يتعلق ابلفصام% 9 اىل% 2 النسبة من
 و ىذا ما يفسر التأثر الكبَت لألدبيات.ابضطراب نفسي ىو أكثر عرضة من غَته دلختلف ىذه االضطراابت
. احلديثة بعلم تصنيف األمراض األصللوساكسونية وعلم اجلينات
.  اذلشاشة، الدراسات العائلية، أمراض الوالدين، االنتقال:الكلمات املفتاحية

Abstract
The question of the transmission or effect of mental disorders of parents on the mental health
of their children is not modern, it has evolved markedly due to the development of
propagation ratios (epidemology), genetics, fragility theories or theories of gene interaction
with the environment. The literature of the modern study took into account the apparent high
risk of mental disorders in the children of mental patients. This has reduced attention to the
mechanics leading to the acquisition of disorder and the focus more on the atmosphere in
which the sick child lives-the sick atmosphere. The most prevalent mental disorders in
childhood and adolescence are anxiety disorders and depression, and autism disorders,
schizophrenia and bipolar disorders have taken on a rich and fertile trend, and in this sense
will focus on the aforementioned disorders and their transmission strength.
The probability of bipolar disorder for a child with two parents is four (4) times higher than
his peers. As for anxiety disorder, it is 30%. Depression disorder is 15% to 20%. The ratio
ranges from 2% to 9% for schizophrenia. So we can say that a child whose parents are
suffering from a psychological disorder is more prone than others to the various disorders.
This explains the great influence of modern literature with the systematics of Anglo-Saxon
diseases and genetics.
Keywords: transition, parent disease, family studies, fragility.

: مقدمة
من الطبيعي جدا ان نفكر بطريقة أو أبخرى أن االضطراابت النفسية اليت يصاب هبا الوالدين لديها أتثَت على
.1 يف منتصف القرن التاسع عشرMarcé  إن أول من تطرق للمسألة ىو.التوازن االنفعايل والنفسي ألطفاذلم
 ومنذ ذلك الوقت أصبح ىذا ادلوضوع زبصص.2 واألعمال اليت قام هبا حول الفصامkraepelin مث جاء بعده
 ومن أىم. وتعلق األمر ابلعالقة بُت اضطراابت الوالدين واضطراابت األطفال،غٍت جيذب الكثَت من الكتاب
 أصبح. تعد قضية االنتقال اجليٍت وأتثَت البيئة زلور حديث النقاشات العلمية،ادلسائل يف رلال الصحة النفسية
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انتقال اخلطر مسالة جوىرية بشكل خاص حول نظرية اذلشاشة .لقد ارأتينا أن نقدم بعض ادلالحظات التمهيدية
ذلذا سوف نستحضر  3نقاط ىامة بداية مع :3Rutter
 إذا اعتربان أن اآلابء ينقلون جزء ىام من تراثهم اجليٍت لألطفال فال بد أن ال ننسى أن ىؤالء ىم من يريبىؤالء األطفال ،إذن التأثَت ال يكون جينيا فقط وإمنا بيئي ايضا دبعٌت آخر يتدخل اآلابء بصفة مزدوجة.
 من الضروري أن نفرق بُت مؤشرات اخلطر وميكانيزمات اخلطر عندما ندرس اجلوانب البيئية حلالة ما ،قد صلدعوامل متداخلة على سبيل ادلثال :صلد توجو نظري واسع يظهر العالقة بُت الفقر وخطر اإلصابة ابضطراب عقلي
عند الطفل .لكن ىناك دراسة أخرى ربليلية مدققة للمعطيات تسمح ابستنتاج أن العامل األكثر أمهية ىو العامل
العائلي . 5يف حُت نعلم أن التفاعل العائلي ديكن أن يكون على عالقة مباشرة ابدلستوى االجتماعي واالقتصادي
للوالدين.
 وذلذا نقارن نوعُت من العوامل :عامل خطر قريب الذي ىو الفقر وعامل أبعد الذي ىو التفاعل االجتماعي.ىذه ادلقارانت مهمة جدا فيما يتعلق دبسألة االنتقال.
إن الدراسات الطبيعية داخل بيئات فاشلة ىي اندرة وىذا راجع ألسباب أخالقية ومعيقات تطبيقية .إال أهنا ذات
قيمة كبَتة .مثال الدراسة اليت اقيمت يف رومانيا على رلموعة من أطفال ادليتم يف ظروف مادية ومعنوية نوعا ما
صعبة مث مت تبنيهم يف اصللًتا .ابلتأكيد اضطراابت النمو اليت كانت تتعدى ادلتوسط لديهم اختفت ولكن ليس يف
كل احلاالت  .6ذلذا ديكن القول أبن من شأن الظروف البيئية أن تغَت من وقع األثر على الطفل.
لكي ننتهي من ىذه ادلقدمة علينا أن نفرق بُت رلموعة من العناصر واليت ال نستطيع التطرق إليها يف ىذا العمل.
من جهة يوجد العديد من األعمال ادلستوحاة من األدب األصللوساكسوين واليت تعد على عالقة ضمنية دبفهوم
عضوي لالضطراابت العقلية ،وىي تتموقع يف إطار من التوريث مع االنتقال القريب و ادلباشر لعوامل اذلشاشة
وغالبا ىي جينية بُت الوالدين واألطفال .ومن جهة أخرى ىناك أعمال تعطي أمهية كبَتة للجانب البيئي
والنظرايت اخلاصة بو وكذا النمو والعالقة بُت الطفل والوالدين .تتموقع ىذه النقطة يف زلور االنشطار بُت أحباث
علم النفس االكلنيكي واألعمال التجريبية .وىو ال يزال زلل نقاش ،يف حُت ديكننا ذباوز ىذا التضارب يف ادلفاىيم
بفضل مثال مصطلح ادلزاج اليت مت دراستو كثَتا والذي يفًتض أن البيئة واألحداث وسلاطر احلياة ىي موزعة بشكل
غَت عادل بُت األشخاص ،فالنسبة لفرد ما سوف يسَت وفقا خلصائص نفسية وسيكون أقل عرضة لالختيار
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واالصلذاب لبعض الظروف البيئية .7وتطورت ىذه النظرية بعد األعمال اليت قام هبا  Bellسنة  .1968وىي ال
تعترب حاليا كوهنا نظرية جينية زلضة .قدرت األحباث يف علم اجلينات السلوكي أن تغَت ادلزاج يعود بنسبة %30
اىل % 50اىل عوامل جينية ،أما الباقي فيعود اىل البيئة شلا دينحها جانبا توافقيا. 9
أدت مؤخرا اجلهود يف علم اجلينات السلوكي اىل االرتقاء بنظرية التفاعل اجليٍت البيئي .ىذه الظاىرة تتدخل حُت
يكون أتثَت البيئة على صحة الفرد خيضع لقانون االشًتاط من طرف منوذجو اجليٍت كما تستطيع البيئة أن تعدل يف
اجلينات وتؤثر يف صحة الفرد 10و . 11ديكن القول أن النظرية التفاعلية بُت اجلينات والبيئة ىي قريبة جدا من
نظرية النمط الظاىري.
هتدف ىذه ادلقدمة اىل إعطاء القراء امكانية التحليل النقدي ذلذا التوجو النظري واخلاص ابنتقال األمراض العقلية
من اآلابء اىل ا ألطفال .ويبدو ان العوامل الوراثية والبيئية العقلية تتفاعل يف كل من األمناط العالئقية بُت
الوالدين/طفل على شكل ظروف بيئية من كوهنا عوامل جينية مباشرة .12إذن ديكن اعتباره خطرا إذا كان للطفل
أبوين مصاابن أبحد االضطراابت العقلية خاصة يف ادلرحلة اليت حيتاج فيها اىل الرعاية الوالدية ،وىذا استنادا اىل
ادلعطيات االبدديولوجية .وذلذا جيب توفر نوع من الدقة يف ربليل النتائج واألخذ بعُت االعتبار ادليكانزمات ادلرضية
وىي موجودة يف أعمال  Leboviciو شلكن للقارىء التوجو إليها  .13إذن سندرس يف ىذا العمل اضطراابت
ثنائية القطب واضطراب القلق واضطراب ادلزاج اليت سبثل أغلب األمراض العقلية والنفسية للراشد يف حُت سيجد
القارئ يف زلاور أخرى اضطراابت تتعلق ابالستقاللية واضطراابت السلوك الغذائي.

أطفال من والدين مصابني ابضطراب ثنائي القطب:
من الواضح أن أطفال من والدين مصاابن ابضطراب ثنائي القطب  trouble bipolaireقد يطورون رلاال
واسعا من االضطراابت العقلية .تكون بعض ىذه االضطراابت عبارة عن أعراض مؤشرة الضطراب ثنائي القطب
والبعض اآلخر يكون عكس ذلك اي ال يظهر يف شكل عالقة مباشرة ابالضطراب الرئيسي "ثنائي القطب".
ىذه ادلسألة كانت موضع نقاش ب سبب غياب ادلقاييس التشخيصية اخلاصة هبذه الفئة العمرية .وبصفة عامة ينتشر
اضطراب ثنائي القطب من النوع األول دبعدل  %1من معدل العام للسكان وبنسبة  %0.3عند ادلراىق.
واإلصابة بو قبل البلوغ ىي اندرة.
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وقد ظهرت عدة مقاالت بعد أول مقال ل 14 Akiskalو لإلطالع على نتائج ىذه البحوث إبسهاب نوجو
القارىء لألحباث حديثة  15تبُت أن خطر اإلصابة ابضطراب ثنائي القطب عند الطفل مرتفع بنسبة  4مرات من
ادلعدل العام للسكان بشرط أن يكون أحد الوالدين مصااب هبذا االضطراب .وىذا اخلطر مقدر ب 1%اىل %3
يف  27من الدراسات .كما نسجل أيضا أنو عندما يصاب أحد اإلخوة هبذا االضطراب فإن نسبتو أو خطر
إصابة األخ اآلخر تًتاوح من  0اىل  %40عندما يتعلق األمر بتوأمُت من بويضيتُت سلتلفتُت ونسبة  %15اىل
% 82عندما يتعلق األمر بتوأمُت من بويضة واحدة .16ويتضاعف خطر اإلصابة عندما يكون كال الوالدين
مصاابن ابالضطراب ابدلقارنة مع طفل أحد الوالدين مصاب .17ويزيد خطر االصابة ابالضطراب عندما يصاب
الوالدين ابالضطراب قبل سن . 18 25ومن بُت االضطراابت اليت صلدىا اضطراابت االكتئاب واليت تقدر ب
 10%من احلاالت يف  6اىل  77حبث.19
وصلد كذلك االضطراابت السلوكية من نوع ادلعارضة واالضطراابت االنفعالية .ومل تثبت الدراسات ارتفاع اخلطر
ابلنسبة لكل من االضطراابت الفصامية واالنفعالية يف الدراسات العائلية.20
كما ان خطر االصابة ابضطراابت الثنائي القطب ضعيف ابلنسبة ألطفال من والدين مصابُت ابالكتئاب.
وأكدت بعض الدراسات وجود ترافق عند األطفال الذين يعاين آابئهم من اضطراابت ثنائية القطب مع
اضطراابت متعلقة بفرط النشاط احلركي أي خلل يف االنتباه واندفاعية .21
إن العالقة بُت االضطراابت ثنائية القطب وفرط النشاط احلركي ىو زلل نقاش بسبب ادلقاييس التشخيصية
ادلستخدمة وقلة الدراسات.22
أما فيما خيص االدمان على الكحول ،تبُت دراسات التجميع العائلي أن كال االضطرابُت مستقلُت ،إال أن النتائج
تبقى غَت واضحة خاصة وأن بعض الدراسات بينت وجود اضطراب ثنائي القطب ىو حبد ذاتو عامل خطر
لإلدمان على الكحول وادلواد ادلخدرة ،خاصة وأن الراشد قد يظهر اضطراب ثنائي القطب واضطراب يف
التصرف . 23وأخَتا بينت دراسة دامنركية حديثة اعتمدت على عينة تراوحت بُت  2.5مليون شخص متابعُت
منذ سن  15سنة اىل  28سنة ( من بينهم  2300مصاب بثنائي القطب) .أظهرت بوضوح عالقة بُت وجود
االضطراب ووجود اضطراب ثنائي القطب عند أحد األقرابء من الدرجة األوىل (أخ أو أخت) مع خطر مرتبط
مرتفع بنسبة  14مرة من ادلعدل العام للسكان ،نفس الدراسة أظهرت أبن فقدان أحد الوالدين ،األم قبل 5
سنوات تضاعف اخلطر ب 4مرات أكثر.24
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حفزت ىذه ادلعلومات الواضحة حول انتقال ثنائي القطب العديد من الباحثُت القًتاح فكرة أن االضطراابت
االنفعالية عند األطفال من والدين مصابُت بثنائي القطب ديكن أن يكون مؤشرا مبكرا الضطراب ثنائي القطب
عند الطفل نفسو.
يستحضر  17 Changوجود مزاج اكتئايب وسرعة الغضب واحلساسية االنفعالية والصراخ واالنعزال كل ىذه
األعراض تنذر ابختالل مزاجي على عالقة بثنائي القطب عند الراشد .كما لوحظ أن أطفال احلاالت ادلصابة
بثنائي القطب تظهر خطرا أكرب لإلصابة ابضطراابت سلوكية قبل  6سنوات ،وىذه الفئة نفسها سبثل خطر
االصابة ابضطراابت اكتئابية .ومن بُت ىذه األعراض :القلق واالنزعاج واالىتياج وأعراض سيكوسوماتية .وجدت
ىذه األعراض عند رلموعة من األطفال يدخلون تدرجييا يف اضطراب ثنائي القطب .وىذا ما بينتو أحد الدراسات
االحتمالية اليت أقيمت على رلموعة من حاالت ثنائي القطب.
ذبمع ىذه األعراض رلموعة متألفة من التجليات اليت تعترب متدنية ،أو خصوصيات سلوكية للحالة واليت تعد تطورا
ما قبل استقرار ادلرض وجدولو العيادي.
مت تطوير ىذا ادلفهوم من قبل  25 Gottesmanسنة  1997والذي تطور يف رلال الطب العقلي يف
السنوات األخَتة .ومت ربديد  3أمناط ظاىرية خاصة عند أطفال من والدين مصابُت بثنائي القطب:
 -1منوذج من اضطراب السلوك وىو النموذج األقل أمهية وىو قريب من ادلؤشرات السابق ذكرىا ،وما يفرق
ىذه احلاالت عن ابقي احلاالت اليت تعاين من اضطراب يف السلوك كاضطراب رئيسي ىو وجود سوابق
مرضية عائلية الضطراب ثنائي القطب والتدخل العالجي ضروري ابلنسبة للبلدان األصللوساكسونية.
 -2يف النموذج االكتئايب ،يظهرون تناسق مرضي متعلق خبلل يف تفاعل والدين/طفل واليت تعد نتاج الكتئاب
الوالدين .وىذا النموذج ظاىري مل يعط األمهية االزمة من الدراسة يف إطار اضطراب ثنائي القطب ،ردبا
ألن ىؤالء األطفال ال يظهرون بنفس الشكل الذي يظهر بو األطفال ادلصابون ابضطراب السلوك.
 -3منوذج األطفال الناجحون بشكل شليز وىم غالبا أطفال ذووا ظهور قوي وذووا ذكاء قوي ومستوى
االنتباه وطاقتهم الداخلية تؤىلهم اىل النجاح حىت وإن كانت فكرة الدخول يف مرحلة ىوسية تعد نوعا ما
كالسيكية أو مألوفة.
مل تستوف نظرية النموذج الظاىري حقها من الدراسات لكي يبقى األمل يف أن تتضاعف اجلهود من
أجل دراسة مستقبلية يف السنوات ادلقبلة.
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ما ديكن االحتفاظ بو ىو أن ثنائي القطب من النمط األول اندر عند ادلراىقُت بنسبة  1000/3ولكنو
يتضاعف أبربع مرات عند أطفال من والدين مصاابن ابضطراب ثنائي القطب .وأطفال من والدين
مصابُت ابضطراب ثنائي القطب معرضون ابإلصابة ابضطراابت عقلية مثل اضطراابت السلوك
واضطراابت التصرف واألمراض االكتئابية بنسبة طفل يف كل طفلُت.
أطفال من والدين مصابني ابضطراابت القلق
تعد مسألة انتقال اضطراابت القلق  TROUBLES ANXIEUXمن الوالدين اىل األطفال
معقدة جدا .فالقلق ىو من جهة اضطراب ومن جهة أخرى يعد بعدا يتجسد يف شكل أعراض
االضطراابت العقلية وقد ديثل عامل خطر أو عامل ىشاشة .إذن سوف نعاجل ادلسالة من زاوية وصفية
قبل أن نضع ادلعلومات يف سياق اكثر تعقيدا.
يف الوقت احلاضر ديكن أن صلمع األعراض ادلتنوعة ربت لواء اضطراابت القلق كاضطراب الوسواس
القهري والرىاب وحىت الرىاب ادلدرسي واضطراابت اذللع واضطراب القلق العام .ليس من صالحيتنا
الدخول يف مشكل التصنيف اخلاص هبذه االضطراابت والذي مت تناولو يف رلال آخر .تشَت الدراسات
ادلسحية 26حول اضطراابت القلق أن معدل ظهورىا عايل بنسبة % 9يف مرحلة قبل ادلراىقة وىذا يف 3
اىل  24من الدراسات.وىذا ما جيعلها أحد االضطراابت األكثر انتشارا عند ادلراىقُت وىي موزعة
كالتايل:
 من % 2.9اىل % 4.6ابلنسبة للقلق العام. من  %0.9اىل % 1ابلنسبة للرىاب االجتماعي مع % 2.4رىاب بسيط.من % 2.4اىل % 4.7ابلنسبة لقلق االنفصال.
 % 0.6ابلنسبة الضطراابت اذللع عند ادلراىقُت.ويسبق قلق االنفصال اضطراب اذللع حيث تظهر أعراضو قبل  10سنوات .والفرق بُت الذكور واإلانث
متقارب إال يف حالة الرىاب االجتماعي الذي يطغى عند الفتيات .ويظهر بشكل واضح ارتفاع االصابة
ابضطراابت القلق عند النساء يف سن الرشد .أما فيما خيص االضطراابت الوسواسية فنسبتها من %1
اىل % 3يعانون من ىذا االضطراب خاصة عندما يظهر يف سن الرشد فإن بداايتو تكون يف سن الطفولة
بنسبة 3/1من احلاالت.
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ويعترب البعد العائلي ذلذه االضطراابت واضحا .27فاألطفال الذين يعاين آابؤىم من ىذه االضطراابت
ىم أكثر عرضة من أطفال والديهم عاديُت .وتبُت دراسة اخرى قوة العالقة بُت القلق عند اآلابء واألبناء
و مفهوم التوريث بنسبة  .% 30وتًتاوح نسبة إصابة طفل ابلوسواس القهري من % 2.5اىل 23.9
 ،%شلا يسمح بتقدير اخلطر بنسبة  5مرات أكثر .يف حُت ديكن تسجيل اختالف شدة اخلطر إذا
ظهرت األعراض عند الوالدين مبكرا أي قبل سن  .18ومفًتض أبن الظهور ادلبكر قد يزيد من حدة
اخلطر .وعندما يصاب الوالدين ابلوسواس القهري فإن خطر إصابة أطفاذلم ابالكتئاب يكون بنسبة
 %20ومرتفع دبعدل  2فأكثر ابإلصابة بتكرار احلركات االإرادي .أما ابلنسبة الضطراب اذللع فإن خطر
إصابة الطفل يقدر ب% 7.9اىل % 17.3و % 0.7اىل % 42ابلنسبة للعينة الضابطة .ويرتبط
االكتئاب بشكل طبيعي مع اضطراب اذللع بنسبة  .% 50يف حُت صلد اخلطر العائلي متعلق ابإلدمان
على الكحول بنسبة % 0.5عند الذكور و% 2.6عند اإلانث.
إن األطفال لوادين مصابُت ابضطراب القلق ىم أكثر استعدادا اىل اإلصابة هبذا االضطراب سواء يف سن
الطفولة أو ادلراىقة أو سن الرشد أو اضطراب آخر كاالكتئاب واضطراب اذللع وحىت الفصام .إذن ديكن
ان نعترب القلق كبعد يتجلى يف فئات معينة من تصنيف لألمراض النفسية .زايدة على ذلك يعترب القلق
عامال مهما يف النمو .لذا من الضروري التعامل حبذر مع أدبيات ىذا ادلوضوع .كلنا نعلم أن السلوك
احليادي و البارد قد يولد لدى الرضيع قلقا عميقا ويظهر ىذا يف نتائج أحباث  28 Fonagyحول
التعلق اليت تعطي امهية كبَتة لطبيعة العالقات والدين/طفل يف تطور رلموعة من االضطراابت ادلختلفة
ليس فقط اضطراابت القلق.
إذا أعزينا االضطراب ابلعوامل اجلينية ،فال بد أن نستعُت ابلدراسات حول التوائم كمرجعية ىامة.29
ويعترب القلق بعدا ديكنو االنتقال من اآلابء اىل األبناء ،وىو يف نفس الوقت عامل خطر ابلنسبة للطفل أو
ابدرة اضطراابت اخرى كاالكتئاب والفصام .وديكن ربديد نوعان من السلوكات تعترب خطرا وىي النقد
الزائد واحلرمان العاطفي وكذلك احلماية ادلفرطة وادلراقبة اللسيقة.وعلى الرغم من انو يف بداية األمر قد
تظهر أن كال السلوكُت ذلما أتثَت قوي على ظهور القلق إال ان احلماية ادلفرطة ذلا وقع أقوى .ويف دراسة
فريدة من نوعها اقيمت يف  2002الحظت سلوك األمهات حيث يقوم ابناؤىم بعمل معقد ،طلب
الباحث من األمهات عدم التدخل إال يف حاالت احلاجة اىل ذلك ،تبُت أن أمهات األطفال ادلصابُت
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ابلقلق يقدمون ادلساعدة ابستمرار وبسرعة من أمهات احلاالت العادية .وىذه ادلالحظة ىي نفسها حُت
نقوم ابدلقارنة بُت األطفال ادلصابُت ابلقلق وإخواهنم وأخواهتم.30
وأمام ىذا ادلشكل الصحي ادلعقد تبقى التوعية تتمحور حول السببية ادلرضية واالنتقال ادلرضي اجليٍت ذلذا
االضطراب .ويف إطار التوعية نعطي أمهية لنظرية ادلزاج .فاألطفال الذين يظهرون كفا يف سن  2و3
سنوات يبدون خطرا مرتفعا ابإلصابة ابضطراب القلق يف سن  13وىذا إذا تكرر الكف عرب الزمن.
وعندما لوحظ ىؤالء األطفال اىل غاية سن  21اتضح ارتفاع نسبة االنتشار واألمراض العقلية بشكل
عام وحىت وإن نسبة القلق دالة .وذلذا يصف الباحثون ادلزاج عند الطفل االنعزايل ابلعامل اخلطر.31
ما ديكن االحتفاظ بو ىو ان اضطراابت القلق ىي من اضطراابت األكثر انتشارا يف مرحلة ادلراىقة بنسبة
 .%9وتقدر نسبة االنتقال ب  30%مع خطر مرتبط دبعدل  5مرات أكثر منو داخل ادلعدل العام
للسكان .ويعترب الوسواس القهري واضطراب اذللع من أكثر االضطراابت تواراث.
ويعترب االنتماء اىل والدين مصابُت ابضطراب القلق عامل خطر ابإلصابة ابالكتئاب واإلدمان .ويعترب
القلق يف الطفولة وادلراىقة عامل ىشاشة ومنذر لإلصابة ابضطراابت نفسية اخرى كاالكتئاب واضطراب
ثنائي القطب والفصام.

أطفال من والدين مصابني ابضطراب االكتئاب
ينتشر االكتئاب عند ادلراىق بعدل % 0.4اىل % 3..8حسب الدراسات ،واألرقام ادلتداولة عادة ىي
 % 6يف ىذه الفئة العمرية ،وتقدر بنسبة  %1عند الطفل يف سن ما قبل البلوغ .32وتقدر اضطراابت
ادلزاج ادلزمنة  TROUBLES THYMIQUESب  %1.6اىل  .33 %8إذا قلنا أن
االكتئاب أكثر ظهورا عند الذكور فإنو ديكن القول أن العكس حيدث يف سن ادلراىقة .وتبُت الدراسات
حول االكتئاب يف سلتلف الفئات العمرية أمهية األشكال العائلية .ويًتاوح معدل االنتقال أو التوريث ب
 %15اىل  .%25ونالحظ كلما كان سن الظهور مبكرا كلما كانت ذات سوابق عائلية .وتشَت
الدراسات أن أطفال احلاالت اليت ذلا سوابق اكتئابية ىم مؤىلون أي األطفال بشكل كبَت لدخول يف
مرحلة اكتئابية رئيسية ما بُت  15و 20سنة .عندما تصاب األم دبرحلة اكتئابية متكررة فإن خطر
ظهوره عند الطفل قبل البلوغ يقدر ب  3مرات أكثر منو عن ادلعدل العام للسكان .ومن اجلانب
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العيادي تًتاوح ادلدة ادلتوسطة دلرحلة اكتئابية يف سن ادلراىقة ما بُت  32و 36اسبوعا .تظهر أطول
مرحلة عند ادلراىقُت الذين أظهر آابؤىم يف فًتة ما اضطراابت مزاجية.
وأظهرت إحدى الدراسات احلديثة واليت أقيمت على  150حالة تراوحت أعمارىم بُت  9ونصف
و 19سنة ونصف ويشكلون خطرا واضحا وقد مت تسجيل سوابق عائلية لديهم .وتعد قضية تواجد
اضطراابت سلوكية واضطراابت القلق لدى األم عامل خطر ىام لإلصابة ابضطراب االكتئاب يف مرحلة
ادلراىقة .34واجتمعت أدبيات الدراسات العادلية على عوامل اخلطر واليت خلصتها يف اآليت :وجود سوابق
إدمان داخل العائلة وسوابق أمراض عقلية ومشاكل اجتماعية وادلستوى ادلعيشي وضعف تقدير الذات
لدى احلالة.35
وتوضح دراسات أخرى ىذا التعقيد من خالل دراسة مقارنة ألربع فئات من األطفال ،أطفال من
حاالت أب وأم مصابة ابضطراب القلق ،وأطفال حاالت مصابة ابالكتئاب ،وحاالت أخرى بكال
االضطرابُت ،وأخَتا أطفال من اابء عاديُت( سادلُت) .36وتوصلت ىذه الد راسة
اىل أنو عندما يظهر أحد الوالدين اضطراب االكتئاب والقلق وغَتىا من اضطراابت فإن معدل اخلطر
يزيد  7مرات أكثر منو عند الطفل الذي ال يعاين والداه من أي اضطراب .ويرتفع اخلطر عندما يكون
أحد الوالدين مصااب ابلقلق أو القلق االكتئايب حىت وإن وجدت أعراض اخرى .وىذا ادلعدل مرىون
بنوع اإلطار االجتماعي – االقتصادي ،خاصة أننا أدركنا انو يزيد  3مرات أكثر داخل بيئات صعبة
نوعا ما( من حيث ادلستوى ادلعيشي واالجتماعي) .كما نعلم ايضا ان العوامل النفسية واالجتماعية عادة
ما تكون موجودة لدى ادلراىق ادلكتئب .وفيما يتعلق بنوع االكتئاب ،مل توضح الدراسات احلديثة الفرق
بُت االكتئاب وأحادي القطب وثنائي القطب .وأظهرت الدراسات أن األطفال ىم أكثر عرضة لإلصابة
بنفس الشكل العيادي ادلوجود عند والديهم.
وتوجد بشكل معترب االضطراابت االدمان على ادلواد السامة يف اضطراب االكتئاب .إذن فإن خطر
االدمان على الكحول مرتفع عند أطفال ادلكتئبُت مع أو بدون اكتئاب مرافق ابلنسبة للطفل.
وتظل قائمة فكرة تطوير شخصية سيكوابتية اجتماعية قائمة .من ادلهم جدا أن نسجل ادلرحلة اليت مت
فيها االكتئاب من طرف اآلابء .فمن ادلعروف أن خطر اإلصابة ابالكتئاب مرتفع جدا يف سن الرشد.
وافًتضت بعض الدراسات االحتمالية 37أن االكتئاب سيكون اثين سبب رئيسي لألمراض يف حلول
سنة  .2020ورغم ىذا ديكننا التفكَت بكل منطقية أن األثر على األطفال سيكون متغَتا وىذا راجع اىل
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االختالف يف السن ،وقد أظهرت معظم الدراسات األصللوساكسونية أن ىناك خطر على الطفل للوقوع
يف االضطراابت مقارنة ابلسوابق ادلرضية طيلة حياة والديو .وركزت إحدى الدراسات احلديثة على
استمرارية ادلرحلة االكتئابية عند األم وعالقتها ابرتفاع معدل اخلطر.
ما ديكن االحتفاظ بو ىو أن االكتئاب كثَت االنتشار يف سن ادلراىقة  8%مع معدل اقل يف الطفولة
بنسبة  %1ومعدل التوريث من اآلابء % 15اىل  .%20وتظهر األشكال ادلبكرة يف العائالت ذات
السوابق ادلرضية .واخلطر ال يكون مهما يف حالة استمرارية ادلرحلة عند األم .وجيب ان نسجل ان
االكتئاب يف الطفولة ال يعتمد فقط على االكتئاب عند الوالدين ألن اضطراابت القلق واالدمان
واضطراابت السلوك وصعوابهتم االجتماعية ومراقفهم الًتبوية تعد عوامل ذات وزن ال ديكن ذباىلها.

أطفال من والدين مصابني ابضطراابت ذهانية
يف ىذا اجلزء سنسلط الضوء على االضطراابت الفصامية

TROUBLES

 ،SCHIZOPHR2NIQUESوبشكل موجز سنتكلم على التوحد. AUTISME
حيث يتضح اجلانب اجليٍت يف ىذين االضطرابُت .إن قضية ادلشاركة اجلينية يف اضطراابت الفصام
موجودة يف عدة دراسات اخلاصة ابلتوائم .من ادلتفق عليو أنو إذا اصيب أحد اإلخوة ابلفصام فإن
احتمال إصابة الثاين تقدر ب% 6من احلاالت عندما يكون حديث الظهور ،و% 15إذا تعلق األمر
بتوائم من بويضتُت سلتلفتُت ،و% 50إذا كاان من نفس اللقاح.سنستعرض بعض نتائج الدراسات
اخلاصة ابلتبٍت واليت تسَت يف نفس ادلسار(  6من اإلخوة البيولوجُت الذين مت تبنيهم داخل عائالت حيث
يعاين األخ من اضطراب الفصام مصابون كذلك بنسبة% 1وىي النسبة القريبة من ادلعدل العام للسكان
لألشخاص الذين ليس لديهم أخ مصاب.
وتعد دراسة  Rudinسنة  1916األوىل من نوعها فيما خيص الطابع العائلي الضطراب الفصام.38
ومنذ ذلك احلُت شهدت ظ هور توجو نظري اثبت يبُت أن األطفال احلاالت ادلصابة ابلفصام لديها
معدل خطر يزيد إذا كانت األم ىي ادلصابة .واحلاالت اليت تظهر قبل  25سنة غالبا ذات أشكال
عائلية .كما ىو جدير ابلذكر أن دخول األم يف حالة اكتئابية يف مرحلة ما بعد الوالدة يعترب عامل خطر
لإلصابة اب لذىان عند الطفل .فالنموذج العالئقي يف حالة خلل مستمرة أو غَت مستمرة تؤثر على نسب
االصابة .ذلذا من الصعب جدا معرفة ما إذا كان ىذا اخلطر مستقل عن ىشاشة الطفل.
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شهدت ىذه القضية تطورا ملحوظا وسبحورت حول احلاالت اليت تعترب مؤىلة لإلصابة ابالضطراب ،فقد
حددت ىذه الدراسات عدة العوامل اجلينية والعائلية وعوامل أخرى :تنتقل عوامل اذلشاشة من اآلابء اىل
األطفال واليت قد توجد عند األقارب األصحاء.
أما ادلعلومات اخلاصة ابلًتافق مع اضطراب ثنائي القطب فهي معقدة نوعا ما حبكم أن كال االضطرابيُت
منفصلُت حىت وإن كان بعض الباحثُت يتفقون على فكرة االستمرارية والتواصل بُت االضطرابُت .إن
الدراسات النادرة 39يف ىذا السياق والقددية نوعا ما تظهر ارتفاع ضعيف يف معدل اخلطر االصابة ب
ثنائي القطب عند األطفال من االابء ادلصابُت ابلفصام % 0.3اىل  % 1.9ابلنسبة لالضطراابت
الفصامية االنفعالية ،فهؤالء األطفال ىم عرضة اإلصابة ابلفصام بنسبة % 4.3واضطراابت فصامية
انفعالية بنسبة  .%20وفيما يتعلق ابلتوحد الطفويل والذي يعترب اضطرااب اندراجدا ،يقدر معدل
االنسجام ب % 3يف حالة توأم أحادي اللقاح ،أو  %35عند التوائم ثنائي اللقاح.
وعلى الرغم من الدراسات اجلين ية ال ديكن التوصل اىل منوذج يسمح بفهم االضطراب من جهة وديكن أن
نسجل أن آابء األطفال ادلتوحدين ىم مصابون ابضطراابت عقلية أكثر من آابء آخرين .ىذه
االضطراابت متنوعة وليست اضطراابت توحدية ابلضرورة.40
ذلذا علينا ان نناقش ىذه النتائج بسبب وجود رلموعة من العوامل القادرة على إدخالنا يف متاىات.
اإلصابة اثناء احلمل ىي ايضا عوامل خطر ذات أمهية وكذا ادلستوى االجتماعي للوالدين ومن جهة
أخرى االصاابت اثناء مرحلة الوالدة تعد ادلرشح األول كعامل خطر لإلصابة ابلفصام.
ما جيب االحتفاظ بو ىو أن التوحد والفصام مها اضطراابن عائليان زلضُت ولكن فيما يتعلق دبشكل
احلدة ،فإن العوامل اجلينية والبيئية تبقى معقدة .ويقدر معدل التوريث ابلنسبة للفصام ب% 2اىل .%9
واالنتساب اىل والدين أحدمها أو كالمها مصاابن ابضطراب الفصام يزيد من معدل اإلصابة أبحد
االضطراابت العقلية بصفة عامة وثنائي القطب بصفة خاصة .ومن جهة أخرى فإن اكتئاب األم يعد
ايضا عامال معززا لظهور الفصام لدى الطفل.

التكفل العالجي
ترتكز بعض التدخالت العالجية على الكشف ادلبكر لألطفال ادلعرضُت للخطر .ويتم الكشف عنهم من
خالل األسباب العائلية ،مثال أحد الوالدين مصاب ابلفصام أو مزاج مضطرب نوعا ما كمزاج انعزايل
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الذي يعترب مؤشرا الضطراب القلق .من جهة أخرى ىناك تدخالت تركز على الوالدين فقط وذلذا على
ادلعنيُت ابلصحة النفسية للطفل وللوالدين ازباذ إجراءات صارمة وتكون وسيلة فعالة يف التدخل ومدعمة
لو.
ولذلك على األعمال ادلوجهة يف ىذا اجملال أن ال تركز على اضطراابت الوالدين فقط وتكشف عن
احلاالت ذات ىشاشة نفسية ومعرفة اخلطر وإمنا ايضا البحث عن السَتورة النفسية لدى الوالدين واليت
قد تفتح رلاال واسعا للتدخل العالجي.
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اخلامتة
إذن من الواضح جدا أن االضطراابت العقلية لدى الوالدين مهما كانت اسباهبا تشكل عامل خطر مهم،
ويزيد من خطر إصابة الطفل ابضطراب عقلي يف مرحلة الطفولة وادلراىقة وحىت سن الرشد .وليس ىذا
فقط وإمنا يف عامل ادلعاانة النفسية اليت تعترب عامل خطر يف حد ذاهتا .ىذا العنصر األخَت مل يستوف
حقو من الدراسة يف األعمال البحثية احلديثة فهي يف األغلب تركز على نظرية اذلشاشة والضعف واخلطر
عند احلالة وىي نظرايت تتطرق للسَت الطبيعي لالضطراب .وتتغاضى على اجلانب ادليكانيزمات ادلرضية
للنمو .يف ظل ىذه األجواء الالسوية ،إن اخصائيوا الصحة النفسية عند األطفال يدركون مدى أمهية
اجلو العائلي وكيفية أتثَته على النمو لدى الطفل وكذا التأثَت ادلباشر على النظام ادلبكر على العمليات
النفسية يف سن الرشد.
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