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- القلق
- االكتئاب

- السلوكيات الوسواسية
- تعاطى   املخدرات

فى  األكل   
ُ

اضطرابات تبدأ 
 

ُ
 احتمال

ُّ
سنوات املراهقة عادة. ويعد

األكل  باضطرابات  املرأة  إصابة 
الرجل  إصابة  احتمال  من  أكثر 
بهذه االضطرابات. لكنها يمكن أن 

تصيَب أى   شخص.
األعراض:

 عن تناول الطعام 
ُ
يكون االمتناع

الرئيسية  الطريقة  هو  الكافى 
الوزن لدى بعض مرضى  لتخفيف 
َهم. كما يقوم بعضهم بمحاولة 

َ
الق

تخفيف الوزن من خالل اإلكثار من 
يعمد  بينما  الرياضية  التمرينات 
اإلفراط  إلى  َهم 

َ
الق مرضى   

ُ
بعض

إفراغه  ثم  الطعام  تناول  فى 
يتناولون  هم 

َّ
أن يعنى  وهذا  قسريًا. 

فترة  خالل  الطعام  من  كبيرًا  قدرًا 
الطعام  ذلك  يتقيأون  ثم  قصيرة 
أن  أيضًا  املمكن  ومن  تناوله.  بعد 
ُمدرات  أو  لينات، 

ُ
امل يستخدموا 

البول، أو الُحقن الشرجية.
َهم 

َ
الق  

ُ
أعراض تشتمل   

وعالماته الجسدية على ما يلى:
 - نقص الوزن املفرط.

-  مظهر النحول.
- الدوخة أو اإلغماء.
- اإلحساس بالتعب.

َهُم ما يلى أيضًا:
َ

ب الق يسبِّ
 تعداد دموى غير طبيعى.

 إمساك.
 جفاف.

الرياضية  التمرينات  يمارس  أو 
املرء  على  قواه.  ستنزف 

ُ
ت أن  إلى 

إذا  النفسى  الطبيب  يستشيَر  أن 
إذا  أو  َهم، 

َ
الق أعراض  لديه  ظهرت 

اضطرابات  بأحد  مصاب  ه 
َّ
أن ظن 

األكل. وإذا كان املرء ُيخفى إصابته 
بني  املقرَّ األشخاص  عن  َهم 

َ
بالق

عن  يبحث  أن  عليه  فإن  منه، 
تكون  قد  معه.  يتكلم  آخر  شخص 
وعالماته  َهم 

َ
الق أعراض   

ُ
مالحظة

مرضى   
َّ

ألن الصعبة،  األمور  من 
إخفاء  غالبًا  يحاولون  َهم 

َ
الق

الجسدية  ومشكالتهم  نحولهم 
وعادات أكلهم عن اآلخرين. 

املصاب  الشخص  يقوم  قد 
َهم  ببعض التصرفات مثل:

َ
بالق

- حذف بعض الوجبات، أو رفض 
تناول الطعام.

تناول  لعدم  باالعتذار  التعلل   -
الطعام.

بعض  تناول  على  االقتصار   -
األطعمة  هذه  وتكون  األطعمة، 
السعرات  منخفضة  الدهون  قليلة 

الحرارية عادة.
أجزاء  إلى  الطعام  تقطيع   -
بعد  الطعام  بصق  أو  صغيرة، 

مضغه.
- اإلكثار من وزن نفسه.

ر من ِسمنته. - التذمُّ

فقدان الشهية الُعصابى
َهم«، 

َ
َهُم العصابي، أو »الق

َ
فقدان الشهية الُعصابى   أو الق

هو نوع من اضطرابات األكل.  حيث يحاول األشخاص 
من  بكثير  أقل  وزن  على  املحافظة  َهم 

َ
بالق املصابون 

أو  َهُم 
َ

الق وطولهم.  لسنهم  املناسب  الطبيعى    الوزن 
من  ية  صحِّ غير   

ٌ
طريقة هو  الُعصابى    الشهية  فقدان 

االنفعالية. وعندما  املشكالت  ف مع  التكيُّ أجل محاولة 
َهم، فقد يعمد إلى قياس قيمته 

َ
يكون املرُء مصابًا بالق

 
ُ

ب اضطرابات الذاتية من خالل مدى نحول جسمه. تسبِّ
اليومى    الغذائى    النظام  فى    خطيرة  رات  تغيُّ األكل 
باضطرابات  املصابون  األشخاُص  يحاول  وقد  للشخص. 
األكل استخدام الطعام من أجل محاولة ضبط مشاكلهم 
بشكل  وساِوس  أيضًا  لديهم  تكون  وقد  االنفعالية. 
مع  بالترافق  َهم 

َ
الق  

ُ
حالة تحدث  وزنها.  أو  أجسامهم 

حاالت صحية أخرى عادة، وذلك من قبيل:

إعداد :

د. مصطفى أبو العزايم
أخصاىئ الطب النفىس

> املوسوعة النفسية

 جفاف الجلد.
ومن أعراضه أيضا :

-  عدم انتظام ضربات القلب.
 - انخفاض ضغط الدم.

 - مشكالت النوم.
 - تناقص كثافة الشعر، وتقصفه 

أو تساقطه.
ى أيضًا إلى : > يمكن أن يؤدِّ

-  أصابع مزرقة اللون.
ناعم يغطى  - ظهور شعر أزغب 

الجسم.
لدى  الشهرية  الدورة  انقطاع   -  

النساء.
- تخلخل أو هشاشة العظام.
م الذراعني أو الساقني. - تورُّ

إلى  َهم 
َ

الق ى  يؤدِّ أن  يمكن 
صار  وإذا  خطيرة.  مضاعفات 
إلى  التغذية  ئ  سيِّ َهم 

َ
الق  

ُ
مريض

من  عضو   
َّ

كل فإن  شديد،  حد 
بالضرر  يصاب  جسده  أعضاء 
نتيجة ذلك. ومن بني األعضاء التى 

والقلب  الدماغ  بالضرر  صاب 
ُ

ت
والكليتان. 

َهم ما 
َ

يمكن أيضًا أن يسبب الق
يلي:

 اإلحساس بالبرد.
الطعام  على  األفكار  تركيز   -  

دائمًا.
سرعة  أو  باالكتئاب  الشعور   -

ج. التهيُّ
 - الخوف من زيادة الوزن.

 - فقدان االهتمام بالجنس.
 - رفض األكل.

-  إنكار اإلحساس بالجوع.
بكمية  ق 

َّ
يتعل فيما  الكذب   -

الطعام التى يتناولها الشخص.
 - سوء املزاج.

ب املناسبات االجتماعية.
ُّ
- تجن

حياة  على  َهُم 
َ

الق يهيمن  قد 
بقية  فى  يحدث  مثلما  املرء، 
ر 

ِّ
يفك وقد  أيضًا.  األكل  اضطرابات 

الوقت،   
َ

طوال الطعام  فى   
ُ

املريض
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والكليتني والغدة الدرقية.
العالج:

معالجة   
َ

تشتمل أن  املمكن  من 
َهم على مزيج من:

َ
الق

 < املراقبة.
< املعالجة الحوارية.

< االستشارة الغذائية.
< األدوية.

الطبيب  ُيكثر  أن  املمكن  ومن 
العالمات  د 

ُّ
تفق من  النفسى 

الحاالت  من  وغيرها  الحيوية، 
الحاالت  فى  للمريض.  الجسدية 
 األشخاُص 

َ
الشديدة، يمكن أن يكون

إلى  حاجة  فى    َهم 
َ

بالق املصابون 
يحصلوا  حتى  وذلك  تغذية،  أنبوب 
ل 

َ
وُيدخ لهم.  الالزم  الغذاء  على 

األنف،  طريق  عن  األنبوُب  هذا 
أن  ُيمكن  ال  املعدة.  حتى  ويصل 
األكل  اضطرابات  من  املرء  ى 

َ
يشف

من غير الوصول إلى الوزن السليم 
الكافى.  الغذاء  على  والحصول 
قادرًا  النفسى  اإلخصائى    ويكون 
أجل  من  املريض  مساعدة  على 
فى  تفيده  مناسبة  طرق  م 

ُّ
تعل

يستطيع  الصحي.  الوزن  استعادة 
 املريض 

َ
أخصائى التغذية مساعدة

فى املحافظة على النظام الغذائى   
الصحي. ومن املمكن أن يطرَح على 
للوجبات  محددة  خططًا  املريض 
الحرارية الالزمة  عرات  السُّ ولكمية 
للوصول إلى الوزن املستهدف. من 
الفردية،  املعالجة   

َ
تكون أن  املمكن 

أو املعالجة التى تستعني باألسرة أو 

 
ً

مفيدة األشخاص،  من  بمجموعة 
من  َهم 

َ
الق مريض  َص 

َّ
يتخل لكى 

الطبيب  يصف  قد  الحالة.  هذه 
 

ً
أدوية َهم 

َ
الق ملريض  النفسى 

ذلك  غير  أو  لالكتئاب  مضادة 
 

ُ
األدوية وهذه  النفسية.  األدوية  من 
معالجة  فى    املساعدة  على  قادرة 
كما  القلق.  أو  االكتئاب  أعراض 
أيضًا  النفسى  الطبيب  ينصح  قد 
تحتوى  غذائية  مكمالت  بتناول 
قد  واملعادن.  الفيتامينات  على 
 إلى املعالجة فى   

ٌ
تكون هناك حاجة

مستشفى إذا كان املريض:
 طبية.

ٌ
- لديه مضاعفات

- فى حالة نفسية إسعافية.
- فى حالة سوء تغذية شديد.

- يرفض األكل.
تكون  َهم 

َ
الق من  حاالت  هناك 

يكون  وقد  غيرها.  من  ة 
َّ

شد أكثَر 
فى  راغبني  غير  املرضى  بعض 
ون أنهم 

ُّ
معالجة أنفسهم. وقد يظن

املعالجة،  إلى  حاجة  فى  ليسوا 
احتمال  من  بقلق  يشعرون  قد  أو 
زيادة وزنهم من جديد. ال يجوز أن 
جلسات  بعض  عن   

ُ
املريض َب  يتغيَّ

معالجته.  فترة  خالل  املعالجة 
الوجبات،  بخطط   

َ
د يتقيَّ أن  وعليه 

يشعر  تجعله  كانت  إذا  حتى 
 

َ
يحاول أن  املريض  على  باالنزعاج. 
تساهم  التى  األوضاع  تحديد 
قادر  وهو  لديه.  َهم 

َ
الق حالة  فى   

التعامل  أجل  من  خطة  وضع  على 
املريض  على  الحاالت.  هذه  مع 

وزن  من  اإلكثار  َب 
ُّ
تجن  

َ
يحاول أن 

النظر  من  اإلكثار  وتجنب  نفسه 
كما  أيضًا.  املرآة  فى    نفسه  إلى 
ر نفسه بمقدار الوزن 

ِّ
يجب أن ُيذك

عندما  ة  وخاصَّ لجسده،  املناسب 
ب 

ُّ
يرى صورًا تجعله راغبًا فى تجن

َب 
َّ
يتجن أن  املريض  على  األكل. 

َهم؛ 
َ

ج للق مواقع اإلنترنت التى   تروِّ
اكتساب  على  ع  تشجِّ املواقُع  فهذه 
تسبب  أن  ويمكن  خطيرة،  عادات 
َب 

ُّ
التغل إن  املريض.  لشفاء  نكسة 

حتى  صعبًا  أمرًا  يظل  َهم 
َ

الق على 
َهم 

َ
بالق املصاب  الشخص  كان  إذا 

ن حالته. ويكون  راغبًا فى أن تتحسَّ
تدوم  مستمرة  معركة  غالبًا  َهم 

َ
الق

املرُء  ض  يتعرَّ وقد  الحياة.  مدى 
الشدة  فترات  خالل  نكسات  إلى 
النفسية املرتفعة أو خالل األوضاع 
 

َّ
لكن َهم. 

َ
الق حالة  لديه  تثير  التى 

املتكررة،  أو  املستمرة،  املعالجة 
يمكن أن تكون مفيدة.

املرُء  يستطيع  ال  أخيرة:  وكلمة 
من  األكل  اضطرابات  من  الشفاَء 
السليم  الوزن  إلى  الوصول  غير 
الكافي.  الغذاء  على  والحصول 
قادرًا  النفسى  األخصائى  ويكون 
أجل  من  املريض  مساعدة  على 
فى  تفيده  مناسبة  طرق  م 

ُّ
تعل

الوزن الصحي. ويستطيع  استعادة 
 

َ
مساعدة التغذية  أخصائى 
خططًا  عليه  يقترَح  بأن  املريض 
عرات  السُّ ولكمية  للوجبات  دة 

َّ
محد

تساعده  التى  املناسبة  الحرارية 
ف. 

َ
على الوصول إلى الوزن املستهد

أمام  الطعام  تناول  ب 
ُّ
تجن  
اآلخرين.

 كثيرًا من األشخاص املصابني 
َّ

إن
معالجة  يريدون  ال  َهم 

َ
بالق

على  البداية  فى  وذلك  أنفسهم، 
بقلق  املرء  شعر  فإذا  تقدير؛  أقل 
 عليه أن يحثه 

َّ
على شخص ما، فإن

على استشارة الطبيب النفسى.
األسباب:

هية 
َّ

الش )نقص  َهم 
َ

الق يحدث 
الُعصابى( بسبب تضافر مجموعة 
العوامل. هناك أشخاٌص يزداد  من 
بسبب  َهم 

َ
بالق إصابتهم   

ُ
احتمال

 بعض املواد 
َ

 توازن
َّ

جيناتهم. كما أن
أن  يمكن  الدماغ  فى  الكيميائية 
يكون  أيضًا.  ذلك  فى  دورًا  يمارس 
سمات  لديهم  الذين  األشخاُص 
تعرضًا  أكثر  قهرية  ـ  وسواسية 
غذائى  بنظام  ك  التمسُّ الحتمال 
غير  من  يظلون  بحيث  صارم، 
إحساسهم  عند  حتى  طعام  تناول 
بالجوع. قد يكون الشخُص املصاب 
من  ضغط  تحت  واقعًا  َهم 

َ
بالق

أن  إلى  يدفعه  به  املحيطة  الثقافة 
أيضًا  املمكن  ومن   .

ً
نحيال  

َ
يكون

فى  دورًا  األقران  ضغُط  يمارس  أن 
تخفيف  فى  راغبًا  الشخص  جعل 
. يمكن 

ً
وزنه، وفى   أن يصبح نحيال

مالحظات  الشخُص  ى 
َّ

يتلق أن 
األشخاص  بعض  من  إيجابية 
أن  أو  وزنه،  ف 

َّ
خف إذا  اآلخرين 

ازداد  إذا  سلبية  مالحظات  يتلقى 
واملالحظات   

ُ
رات التغيُّ وهذه  وزنه. 

املرافقة لها يمكن أن تكون السبب 
نظامًا  يبدأ  الشخَص  يجعل  الذى 
النفسية   

َ
الشدة  

َّ
إن صارمًا.  غذائيًا 

الناتجة عن التحوالت التى تمر بها 
 من 

َ
حياة املرء يمكن أيضًا أن تزيد

خطر اإلصابة باضطرابات األكل. 
التحوالت  هذه  أمثلة  ومن 

االنتقالية
أو  املنزل  أو  املدرسة  تغيير   >

العمل.
< فشل عالقة عاطفية.

< وفاة أو مرض شخص عزيز.
< حاالت أخرى.

< التشخيص:
فحصًا  النفسى  الطبيب  يجرى 
يقيس  كما  للمريض.  جسديًا 
 
َ
يأخذ أن  املمكن  من  وطوله.  وزنه 
دم  من  نات  عيِّ النفسى  الطبيب 
أجل  من  وذلك  لفحصها،  املريض 

معرفة:
فى  )الشوارد(  الكهارل  توازن   -

الجسم.
الكبد  عمل  جودة  مدى   -


