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                                                                                                                 Conversion Disorders 

  اضطرابات التحول

  

  

  

 
 ةھستيريالفعل ال ةردأو  ، الھستيرياًتعرف أيضا بردة الفعل المتحولة، أوو

  

 

للتعرض للضغط النفسي إثر مواجھة موقف مرعب أو  ھي حالة تحدث نتيجةو. فيھا الضغط النفسي على بأشكال جسديةظھر حالة التي يل ھو الطراب المتحوا�ض
   . مخيف، أو التعرض 5زمة مالية أو عاطفية تخرج عن نطاق سيطرة المريض

  

 

ضطراب ا�  وأعراضتظھر ع8ماتو. ًجسدياك من على الحصان، على الرغم من أنك لم تتأذى طوسق بعدًمث8  ساقك بالشلل قد تصابل في ا�ضطراب المتحو
القدرة على المشي، ك على حركتك أو حواسك، ًل تؤثر عادةفأعراض ا�ضطراب المتحو. ك السيطرة عليھا� يمكناب جسدية كامنة، وسبأعدم وجود بالرغم من  متحولال
 .في غضون بضعة أسابيعًتدريجيا  فإنھا تتحسن ا�ضطراب المتحول شديدة، ولكن بالنسبة لمعظم الناسأعراض قد تكون و. أو ا@بصار أوالسمعع، لبلاأو 

  

 

  ا5عراض

 
 :ويمكن أن تشمل ا5عراض الشائعة على. مفاجئ مخيف أو مرعبحدث تعرض لوعادة ما تظھر أعراض اضطراب التحويل فجأة بعد ال

 

 التنسيق أو التوازنفي ضعف  •

 ل في الذراع أو الساقشل •

 "غصة في الحلق " صعوبة في البلع أو  •

 عدم القدرة على الك8م •

 ، بما في ذلك الرؤية المزدوجة والعمىفي الرؤيةمشاكل  •

 الصمم •

  أو النوباتالتشنجات •

  

 

  :وتشمل أعراض اضطراب التحول ا5خرى على

 

 فقدان التوازن •

 خدر أو فقدان ا@حساس باللمس •

 عور با5لمعدم القدرة على الش •

 الھلوسة •

 الصعوبة في المشي •

  احتباس البول •

  

 

   متى أذھب لزيارة الطبيب

 
ع8مات ظھور الإذا كان السبب الكامن وراء و. لل8ضطراب المتحو تكون نتيجة بمجرد أن ت8حظ أي أعراض قد في أقرب وقت الطبيب من ا5فضل أن تذھب لزيارة

حالة اضطراب متحول، ھو المترتب على ا5عراض إذا كان التشخيص و. ًفورا هتشخيصيك المباشرة بع8ج السبب بعد  ا5عراض التي �حظتھا ھو جسدي، يجب علوأ
 . من مختص لتجاوز ا5عراض وتفادي التعرض لنوبات في المستقبلمساعدة نفسية ًمن المھم جدا أن تحصل عل 

 

  ا5سباب

 

وبالرغم من . ًكا�كتئاب مث8 كالصراع العاطفي أو أي اضطراب آخر نفسي. ًجدا خارج عن سيطرة الشخصلموقف قوي  متحول بعد التعرضضطراب الا� تبدأ نوبات
وھو وسيلة للدماغ . ًمسؤو� عن ھذه الحالة قد يكون بالعض8ت والحواس  بدقة، إ� أن الجزء من الدماغ الذي يتحكمل غير معروفمتحوضطراب الالفعلي ل8السبب أن 

  .له وكأنه تھديد أو خطردو ما يبللتعامل ضد 
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  عوامل الخطر

 
 عاطفيةالتعرض لصدمة  أو ا@رھاق الشديد •

 .@ضطرابات التحول من الرجال عرضة بكثير للتعرض أكثرالنساء •

 .كر خ8ل فترة المراھقة أو البلوغ المبً، لكنه ا5كثر شيوعامتحول في أي وقتضطراب الل8ً أيضا- المبكرعرضةالمراھقين أو الشبابفئة  •
 .ا5خرىشخصية الاضطرابات الفصامي وضطراب ا�، وية عقلية، كتبدل المزاج والقلقصحا@صابة بحالة  •

 للمتحوضطراب اا�وجود أحد أفراد ا5سرة الذين يعانون من  •

 عتداء البدني أو الجنسي@اًالتعرض مسبقا 5ي شكل من أشكال  •

  المشاكل المالية •

  

  المضاعفات

 
تسوء حالة ومع ذلك، قد .  صحية خطيرةاكلمشأي  أكثر من ا�طمئنان إلى أن ليس لديھم ع8جأي دون  @ضطراب المتحولأعراض ا، تتحسن بالنسبة لمعظم ا5شخاص

يساھم الع8ج في أقرب وقت ممكن بعد ظھور ا5عراض قد وعليه فإن الحصول على . ً تقريبافي غضون عامًمجددا عود عراض أكثر مع مرور الوقت، أو تزول لتا5
 .على المدى الطويل في الحصول على نتائج أفضل

 

  ما يمكنك القيام به

 
  . قمت بحجز موعد مع الطبيب 5جلهالسبب الذي ھا أي أعراض قد تظن أن � ع8قة لھا ب بما فيأكتب أي أعراض تكتشف ظھورھا لديك، •

  ً.في حياتك مؤخرا أو تغييرات رئيسية  به عنك، بما في ذلك أي ظرف شديد مررتالمعلومات الشخصية الرئيسيةجميع  دون •

  .دون جميع ا5دوية والفيتامينات والمكم8ت الغذائية التي تتناولھا في قائمة •

  .فقد يتذكر تفاصيل قد تنساھا أنت .مقرب إليك ليقوم بمرافقتك للطبيب إن أمكنأحد أفراد العائلة أو صديق معك خذ  •

  .يبك  طبدون جميع ا5سئلة التي تود طرحھا على •

 

بعض فيما يلي أمثلة ل. لقائمة من ا5سئلة في وقت مبكر ستساعدك على ا�ستفادة القصوى من وقتك مع الطبيب ك فإن إعدادًا،محدودسيكون طبيب بما أن وقتك مع ال
 :طبيبكل  التي قد ترغب توجيھھاا5سئلة ا5ساسية

 

 ة ھذه لدي؟الحالعراض أو ا5 سبب المرجح كونه المسؤول عن ظھورما ھو ال •

 ؟ھل ھناك أسباب أخرى محتملة لتسببھا ھذه ا5عراض •

 ؟ا ھي أنواع ا�ختبارات التي أحتاج إلى إجراءھام •

  به في حالتي؟ توصي ما ھو الع8ج الذي •

  ؟توصي بأدوية معينة، ھل ھناك أي آثار جانبية محتملةإذا كنت  •

  ؟ما ھي مدة الع8ج المقترحة •

   ؟تكرار ا5عراض من خطرمكنني القيام به للحد ما الذي ي •

  خصائي ؟ا5 ھي التكلفة المادية لذلك؟ وھل سيغطي التأمين تكاليف زيارتي للطبيب؟ ماھل يجب علي مراجعة طبيب مختص •

  دوية التي اقترحتھا لي؟  لRائل أخرىھل ھناك بد •

إلكترونية محددة مواقع وھل ھناك ؟ أخذھا معي إلى البيتالتوعوية بخصوص ھذا الموضوع يمكنني  تثقيفية أو غيرھا من المطبوعاتھل ھناك أي نشرات  •
 تنصحني بمتابعتھا؟

 

 . أخرى تجول بخاطرك أثناء زيارتك لطبيبكأسئلة أي  في طرح ًوردت أع8ه، � تتردد أبداا5سئلة التي مجموعة با@ضافة إلى 

 

  التحاليل والتشخيص

 
  :، يجب أنلمتحوضطراب البا@صابة با@ كتم تشخيصلي

 

ذه ا5عراض تبدو ھأن  على. ركة جزء من جسمك أو حواسك تؤثر على حعليھا بحيث السيطرة كمكنالتي � يعراض ا5جب أن يكون لديك واحد أو أكثر من ي •
  .غيرھاصحية عصبية أو كما لو أنھا ناجمة عن حالة 

  .قوية أو مرعبة ةدثالحبعد تعرضك ك أن تظھر ھذه ا5عراض لدي •

  .ر با5عراضتتعمد التظاھأنت �  •

ًالمقبولة إجتماعيا، كرؤية تخي8ت معينة في  ياتالسلوكبمقاييس أو صعوبة تفسير ا5عراض الخاصة بك أو تصنيفھا كحالة طبية، أو ناتجة عن إستخدام ا5دوية  •
  .دينيةالطقوس ال

  .خرىالقيام بممارساتك المعتادة ا5العمل أو مزاولة ، ويةممارسة حياتك ا�جتماع أو صعوبة في بإجھاد كبير لك  ا5عراض التي ظھرت لديكسببيجب أن تت •

  .بمشكلة صحية عقلية أخرى تعلقھا لًالجنسية، و� تتحسن نظرامشاكل ال5لم أو الشعور باا5عراض الخاصة بك � تقتصر على  •

 :والتي تشمل. عراض التي ظھرت لديك ا5تمد على نوعإن ا�ختبارات التي سيستخدمھا طبيبك ستع. لكشف عن ا�ضطراب المتحو لل� توجد اختبارات محددة •
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وھذه . تي ظھرت لديكRعراض السباب البدنية لستبعاد ا5لجسمك � ةالطبيب بالتحقق من ردود الفعل الطبيعيحيث سيقوم . ة البسيطيةا�ختبارات السرير •
  . الذي سيجريه الطبيب على نوع العرض لديكيعتمد ا@ختبار . أجھزة خاصة وھي سريعة وغير مؤلمةتطلب أي ا�ختبارات � ت

اب أو عصعلى التأكد من أن ا5عراض ليس سببھا إصابة أو مشكلة في ا5 الطبيب ھذه ا�ختبارات قد تساعد. و اختبارات التصوير ا5خرىا5شعة السينية أ •
  .مماثلةال ظھور ا5عراض تسببظروف مادية أخرى 

ذا ا�ختبار ھو إجراء غير ھإن . ه في استبعاد وجود مشكلة في ا5عصاب بعد التعرض للنوبةساعد لعمل تخطيط للدماغ كي يقد يلجأ الطبيب. تخطيط كھربة الدماغ •
 .اضطرابات الدماغ ا5خرىويستخدم �ختبار فعالية ع8ج الصرع و .مؤلم يكشف عن النشاط الكھربائي للدماغ

ًبعد الفحص بأن السبب نتيجة لحالة مرضية جسدية وليست إضطرابا متحو� د الطبيب في بعض ا5حيان غير واضح، فقد يعتقالتشخيصقد يكون  • ً . 

  وا5دويةالع8ج •

 

 ٪70. ب أن ا5عراض � تشكل مشكلة خطيرة كامنة بعد ا�طمئنان من الطبيًلعديد من ا5شخاص، فإن أعراض اضطراب التحول تتحسن لوحدھا دون ع8ج، خصوصال
 .دة بالتحسنًتقريبا لديھم نتائج جي

 

  :الع8ج

 
ة يصحتعاني من ظروف  تنوإذا كان لديك أعراض شديدة، أو ك. ً المتحول أو تزول وتعود مجدداضطرابل8أعراض  وأ ع8مات  يفيد لRشخاص الذين لديھمالع8ج

  :8ج يشتمل علىالتي لديك، والععراض ا5ع8مات والالع8ج يعتمد على عقلية أو بدنية أخرى، فإن نجاح 

 

كما يساعدك في . ا�ضطراب المتحول ويقي من عودتھافي ع8ج أعراض النفسي والحصول على إستشارة منه يفيد طبيب ال إن زيارة. )الطب النفسي(إستشارة  •
 .ة العقلية ا5خرىيمشاكل الصحالأو التي تعاني منھا  القلق وا�كتئاب التخلص من مشاعر

 

المنتظمة حركة ال على سبيل المثال، .الع8ج الطبيعي في التخلص من أعراض ا@ضطراب المتحول ويقي من التعرض لمضاعفات الحالةيفيد . الع8ج الطبيعي •
 .ًشد العض8ت والضعف إذا كان المريض مصابا بالشلل أو فقدان الحركة تساھم في منع للذراعين أو الساقين

 

يقوم قد . ًكثيرا في حال ع8ج التوتر والقلق، والحا�ت المرضية ا5خرى إن وجدتحسن يحويل قد ضطراب المتإن ا�. ع8ج التوتر والحا�ت المرضية ا5خرى •
  .على حسب حالتك الصحية،  من ا5دوية المخدرة كجزء من الع8جا�كتئاب أو غيرھاو الطبيب بوصف بعض ا5دوية المضادة للقلق

 

وعادة ما يتم التنويم . التي يعاني منھا وحلھا النفسية متخصص بھذا المجال على تحديد المشاكل خبير سي للمريض معيساعد التنويم المغناطي. التنويم المغناطيسي •
 . اضطراب التحويلبنوع آخر من ع8جاتً مرتبطاالمغناطيسي 

 

  الوقاية 
 

من دورھا أن تساھم في اليوغا  ممارسة بعض النشاطات كالتأمل ووعليه فإن. كردة فعل نتيجة التعرض 5ي نوع من التوتر أو الضغط النفسيل يظھر اضطراب التحو
أي ظروف صحية عقلية أخرى، تأكد من إذا كان لديك . في تخفيف حدة التوتر والترويح عن النفس، وبالتالي تقي الشخص من التعرض @ضطراب التحول أو أعراضه

 .يات ع8جية أخرىعلى ا5دوية أو تقن والذي قد يشتمل ك على الع8ج المناسبلوحص

 
 
 

 

 


