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ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
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املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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ــ ج ــ

اليوَم كسبٍب  إليه  وُيشار  الصّحية،  والِعلل  األمراض  وراَء عديد من  االلتهاُب  يقف 
ي  مهّم من أسباب كثير من األمراض الـمزمنة التي تشكِّل عبئاً كبيراً على الِقطاع الصحِّ
وميزانّيته، ومن تلك األمراض: التهاب الـمفاصل الرُّوماتويدي، والدَّاء املعوي االلتهابي، 
وداء ألزهايمر، وداء السّكري، وتصلُّب الشرايني. كما أّن هذه األمراَض االلتهابية تقبع 
خلَف الـمضاعفات الجسمية والنفسّية التي تطال قدراً كبيراً من جودة حياة الـمرضى 

وَمْن حولهم.

لقد حاول هذا الكتاب بيان آلّيات االلتهاب ومؤّشراته وعواقبه واألمراض التي يتسّبب 
املظاهر  في  بعمق  الخوض  دون  والوظيفي،  اإِلْمراضي،  الجانب  على  التركيز  مع  فيها، 
السريرّية، كما يتطرق هذا الكتاب لألساليب العالجّية ألمراٍض كثيرة تشكِّل االلتهابات 
أساَس اإِلْمراض فيها، واكتفى الكتاب بالـمرور عليها ِلـماماً. كما تمت اإلشارة إلى دور 

أسلوب الحياة والنظام الغذائي في مواجهة هذه املشكلة الكبيرة والتخفيف من أعبائها.

 يحتوي هذا الكتاب )االلتهابات( على ستة فصول، تناول الفصل األول منها نبذة 
آلية  في  ودورها  االلتهابية  الخاليا  الثاني  الفصل  وعرض  حدوثه،  وآلية  االلتهاب  عن 
وقدَّم  التشخيصية،  وأهميتها  االلتهابية  الواسمات  الثالث  الفصل  واستعرض  االلتهاب، 
الفصل الرابع األمراض االلتهابية، أما الفصل الخامس فتناول بالشرح مضادات االلتهاب 
والتغذية  املناعة  بني  العالقة  متناوالً  السادس  بفصله  الكتاب  وُاُختتم  الستيرويدية،  غير 

وااللتهاب. 

واألمل معقود على أن يكوَن هذا العمل لبنةً مفيدًة فـي بناء الثقافة الصّحية والوعي 
الصّحي لدى القارئ والـمهتّم، وأن يكون إضافة قّيمة ُتضم إلى املكتبة العربية.

وهلل ولي التوفيق،،،

املقـدمــة

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم
األمني العام املساعد
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ــ هـ ــ

• ية	 ان أحمد قمحِّ د. حسَّ

ــ سوري الجنسية، مواليد عام 1968م.

العربية  ــ الجمهورية  ــ حاصل على شهادة الدكتوراه في الطب البشري ــ جامعة دمشق 
السورية ــ عام 1992م.

ــ عمل مديراً طبياً بهيئة الهالل األحمر السعودي ــ منطقة املدينة املنورة ومديراً للدراسات 
خالل الفترة من عام )2002م ــ 2006م(. 

ــ عمــل مترجمــاً ومحــرراً طبيــاً ــ منظمــة الصحــة العامليــة ــ خــــالل الفتــــرة مــن عــام 
)1997م ــ 2014م(. 

ــ  املتوسط  لشرق  اإلقليمي  املكتب  ــ  الصحية  العلوم  تعريب  فــي شبكة  ــ عضــو مؤسس 
منظمة الصحة العاملية.

ــ شارك في التأليف والترجمة لعدد من الكتب الطبية، وفي املجال األدبي، صدر له خمس 
مجموعات شعرية، وبعض الدراسات عن شعراء أدب املهجر. 

ــ يعمل حالياً كبير املحررين الطبيني وعضو مجلس اإلدارة في موسوعة امللك عبد هلل العربية 
للمحتوى الصحي ــ جامعــة امللك سعود للعلوم الصحية التابعة للشؤون الصحية بالحرس 

الوطني من عام 2011م  ــ الرياض ــ اململكة العربية السعودية.

املؤلف فـي سطور
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ُيعد االلتهاُب (Inflammation) جزءاً من آلّية دفاعية فـي الجسم، وهو استجابة 
فيزيولوجّية اسِتْتبابّية أي: أنها تعمل على الحفاظ على التوازن الداخلي. وفـي هذه 
)مثل:  والغريبة  الضاّرة  الـمنّبهات  إلــى  الـمناعي  الجهــاُز  يتعّرف  الحيوّية  العملية 
سة( ويتخّلص منها،  املِيْكروبات، والخاليا التالفة، والُحطام الخلوي، والعوامل الـُمَحسِّ

ثّم ُيطِلق مرحلَة الشفاء والتعافـي. 
ينبغي  ومظاهره،  آلّياته  فـي  أكثر  والـمضّي  االلتهاب  تعريف  من  االنتهاء  قبَل 
الَعْدوى   بني  فرٌق جوهري  فهناك  فيه،  الخلط  تجنُّب  من  بّد  ال  مهّم  أمٍر  على  التنبيُه 
وااللتهاب، فالَعْدوى (Infection( تشير إلى غزو الجراثيم، أو الفيروسات وتكاثرهما 
داخل الجسم، فـي حني أّن االلتهاَب هو استجابُة الجسم الوقائية تجاه العدوى. وكلُّ 

عدوى يرافقها التهاب، بينما ال يترافق كلُّ التهاٍب بعدوى.
تصيب األمراُض االلتهابية مالينَي البشر، ويبدو أنَّ معّدالت وقوعها فـي ازدياد. 
وفـي حني أنَّ االلتهاَب الحاد يسهم فـي عملّية ترميم النُُّسج وشفائها، لكن يمكن أن 
يقوَد االلتهاُب الـمزمن إلى عجز، أو ضعف دائم، فضالً عن فقدان الوظيفة النسيجية 
والفشل العضوي. ومن هنا تبرز أهّميُة هذه الظاهرة الـمرضية، وضرورة التعرُّف إليها 
عن كثب، ورصد أسبابها وآلّياتها ومالمحها وطرائق التخفيف من وطأتها وعواقبها.

ووظيفّية  تشريحية  بلمحٍة  املــرور  مــن  البــدّ  االلتهاب،  عن  الحديــث  قبَل 
)فيزيولوجّية( سريعة عن الجهاز الـمناعي الذي يتكفَّل بهذه العملّية الّدفاعية ، وُيجّند 

عناصَره ومكّوناِته فـي سبيلها.
يتمّثل الفارُق الرئيس بني الجهاز الـمناعي وأجهزة الجسم األخرى، مثل: الجهاز 
الـمشاركة  الخاليا  من  كثيراً  أّن  فـي  الصّم،  والغدد  الهضمي،  والجهاز  العصبي، 
تستعني  فهي  الحركة،  قابلّية  من  عالية  درجٍة  على  تكون  الـمناعية  االستجابة  فـي 
م والخروج منه، والوصول  باألوعية الدموية واللِّْمفية للدخول إلى النسيج اللِّمفي املنظَّ
إلى موضع اإلصابة أو العــدوى. وفـي سبيــل تحقيــق استجابٍة مناعيــة ُمكَتسبــة 

الفصل األول
نبذة عامة عن االلتهاب وآليات حدوثه
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فّعالــة، البّد من حدوث سلسلة معّقدة من األحداث الخلوية، تبدأ باكتشاف العامــل 
 ،(Antigen) الغريــب أو الـُمْمرض الذي ُيسّمى الـمستضّد، أو مولِّد الجسم املضاد
 (Antigen‐presenting ومن ثّم التعاُمل معــه بواسطة الخاليا الـمقدِّمة للمستضد
(cells; APCs، وتتواصل هذه السلسلُة الحقاً بتنشيط خاليا لـمفاوّية خاّصة ُيطلَق 
ُتنّشط  التي   )Helper T‐cells) الـمساعدة  أو  الـُمؤاِزرة  التائية  الخاليا  عليها اسم 
خاليا لـمفاوّية أخرى ُتسّمى الخاليا البائّية (B‐cells( وَسالئف، أو طالئع الخاليا 
التائّية الساّمة للخاليا (Cytotoxic T‐cell precursors). وإضافة إلى ذلك، تظهر 
عوامل مختلفة مثل ما ُيسّمى الّسيتوكينات )جزيئات ببتيدية تطلقها الخاليا تسمح 
بالتواصل فيما بينها( تعمل على دعم تكاثر الخاليا اللمفاوية، وإحداث التمايز الخلوي 
( فيها. كما تتشّكل خاليا ذاكرة نوعّية  )تحويل الخاليا من نمط إلى نمط أكثر تخصصاً
(Memory cells)  هدفها تأمني االستجابات الالحقة )الثانوية( وتنسيقها عنَد حدوث 
تعرُّض جديد للعوامل املُْمِرضة، أو الغريبة فـي املستقبل. تتكامل التفاعالُت الخلوية 
ل أساَس االستجابة املناعية داخَل النسيج اللِّمفي الثانوي  الـمتبادلة الـمعّقدة التي تشكِّ
)الذي يتكّون من الُعَقد اللِّمفية، والّطحال، والنسيــج اللمفي املرتبط باألغشية املخاطية 

نة للمسالك التنفُّسية، والهضمية والبولية التناسلية(. املبطِّ
يؤّمن الجلُد واألغشية الـمخاطية فـي الجسم خّط الدفاع األّول، فإذا اخُترَق هذا 
له. تنشأ جميُع  الخطر والتصّدي  الـمناعي مواجهة  الجهاز  الخّط يكون على خاليا 
خاليا الجهاز املناعي تقريباً من خاليا توجد في نقيِّ العظم (Bone marrow) ُتْعَرف 
 (Multipotent hematopoietic باسم الخاليا الِجْذعية املكوِّنة للدم متعدِّدة القدرات
النقيِّ قبَل إطالقها فـي الدورة الدموية، ومن  (stem cells، وينضج معظُمها داخل 
ثّم دخولها مجرى الدم. توجد خاليا االستجابـــة املناعّية الطبيعية في جميع أنحاء 
 (Resident tissue النسيجية املُقيمة )الجسم، مثل: البالِعم )نوع من الكريات البيض
واملخاطية،  الضاّمة  النُُّســج  في   (Mast cells) الَبدينة  والخاليا   ،macrophages)
(Neutrophils) في كثير من املواضع، والَعِدالت )NK cells) والخاليا الفاتكة الطبيعية
اللمفاوية  بالخاليا  يتعّلق  فيما  أّما  ذلك.  إلى  وما  العدوى،  موقع  إلى  ُتْسَتْجلَب  التي 
البائّية  أّن الخاليا  التالؤمّيــة، فمع  أو  التكّيفيــة  بما ُيسّمى االستجابة  التي تختّص 
تصبح ناضجةً تماماً داخل نقيِّ العظم، فإنه يجب أن تنتقَل َسالئف أو طالئع الخاليا 
 (Thymus) ْعترية، أو الُتوتة التائية منه إلى موقع تشريحي ُيطلَق عليه اسم الغّدة السَّ
لتحصيل النضج الكامل. لذلك ُيشار إلى نقي العظم والتوتة بالنسيج اللِّْمفي األساسي 
أو األوَّلي، وهو املوضُع الذي ُتْنَتج فيه الخاليا اللمفاوية الناضجة، وتبدأ االستجاباُت 

املناعية التكّيفية بفعل خاليا ملفاوية في النُُّسَج اللِّْمفية الثانوية.
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تأكسدياً، واختالالً في  تسبِّب املحرِّضاُت االلتهابية والكيميائّية الحيويــة إجهاداً 
وظيفة املَُتقدِّرات (Mitochondrial dysfunction) )وهي عناصر خلوية تعمل على تحويل 
العناصر املغّذية إلى طاقة(، مثل: زيادة إنتاج جزيئات الجذور الحّرة الضاّرة بالخاليا، 
وِبلَّْورات حْمض الُيوريك )الُيورات(، والبروتينات الشحمية املؤكَسدة، والهوموسيستني، 
وغير ذلك. ولذلك، إذا استمّر االلتهاُب، أو استمّرت العوامُل الدافعة له، كتواصل التعرُّض 
للعوامل املحرِّضة، فإن ذلك يؤّدي إلى كثير من املَشكالت الصّحية واألمراض، ومن ذلك: 

التصلُّب العصيدي )تصلُّب الشرايني(، واألمراض التنكُّسية املزمنة.

أنمــاط االلتهــاب
يّتخذ  االلتهاب نمطني َعريَضني، النمط الحاد والنمط املزمن، وقد يكون لكّل نمط 

أشكاٌل مختلفة.

(Acute Inflammation) االلتهاب الحاّد

أو مرّكبـات  )عدوى(،  أو غزو ميْكروبـي  النُُّسج بسبب رّض،  يؤّدي تضّرر  قد 
ضاّرة إلى حدوث التهاب حاّد. وهو استجابٌة تكيفّية تبدأ بشكٍل سريع، أو فوري خالل 
ثواٍن، أو دقائق وتصبح شديدةً خالل مّدة وجيزة، وقد تستمّر أعراُضها بضعَة أّيام. 
 ،)Cellulitis :ومن األمثلة على االلتهاب الحاّد: التهاُب الَهلَل )التهاب النَّسيج الخلوي
نمٍط متفّرع من  إلى وجود  الـمفصل. ونشير هنا  الحاّد، والتهاب  الرئوي  وااللتهاب 
الحاّد  االلتهاب  الـمرحلَة بني  يتوّسط  الحاّد، حيث  االلتهاُب تحت  االلتهاب وهو  هذا 

وااللتهاب املزمن، وقد يدوم من (2-6) أسابيع.

ُتعّد االستجابُة االلتهابية املنضبطة مفيدةً بشكٍل عام، ويمكن مالحظُة ذلك بوضوح 
من خالل تأمني الوقاية من الكائنات الحّية املُْعدية، بما فـي ذلك البكتيريـا كاملتفّطرة 
 (Protozoa) )والكائنات األولية )األَوالي ،(Mycobacterium tuberculosis) السّلية
كاملتحّولة الحاّلة للنسج (Entamoeba histolytica( والفطرّيات والطفيلّيات األخرى. 
ولكن، قد يصبح االلتهاُب ضاراً جداً إذا أفلَت من التنظيم والضبط، كما في الصدمة 

.(Septic shock) اإلنتانية
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تتكّون العملية االلتهابية من سلسلة من األحداث التي تضّم كالً من الـمحّرضات 
 ،(Mediators) والَوساِئط   ،(Sensors) املُستقبالت  أو  واملُْسَتشِعرات   (Inducers)

.(Effectors) )واملُْسَتْفِعالت )تمثل املرحلة الثالثة من املناعة للتخلص من املستضد
يبدأ االلتهاُب الحاّد بوجود محّرضات، يمكن أن تكوَن كائناٍت ُمْعِديةً، أو منّبهات 
الـمتنّخرة  الخاليا  عن  الصاِدرة  واإلشارات  الغريبة،  األجسام  مثل:  من  ُمْعِدية  غيَر 
)امليتة(، أو األنسجة التالفة. وهذا ما يؤّدي بدوره إلى َتْنشيط املُْسَتْشِعرات )جزيئات 
مواّد  وهي  االلتهابية،  الوسائَط  املُْستشعراُت  تنّبه  ذلك،  بعَد  متخّصصة(.  مستقبلة 
وِإْصالح  االلتهاب  تثبيط  أو  وَتْنشيط  األلم  إحداث  يمكنها  املنشأ  داخلية  كيميائية 
النُُّسج، كما يمكنها أن تنّبه الـُمْسَتْفِعالت التي تمّثلها النُُّسج والخاليا. يمكن أن تعمَل 
هذه العوامل معاً، وتكون سبباً فـي إطالق مساراٍت أو ُسُبل بديلة متعّددة فـي عملية 
استعادة  هو  االلتهابية  العملّية  من  والهدُف  الـمنّبهات.  نمط  بحسب  وذلك  االلتهاب، 

التوازن، أو االستتباب، بصرف النظر عن السبب. 

أسباُب االلتهاب الحاّد
يمكن تصنيُف أسباب أو محّرضات االلتهاب إلى مجموعتني رئيسيتني: محّرضات 

خارجية الـمنشأ، وأخرى داخلية.
املحرِّضات خارجية املنشأ: يمكن تقسيمها إلى فئتني: ِميكروبية وغير ِميكروبية.. 1

V  من وغيرها  والفيروسات  الجراثيم،  من  كلٌّ  وتضم  امليكروبية:  الـمحّرضات 
امليكروبات.

V  املسببة )العوامل  املؤرجات  على  تشتمل  امليكروبية:  غير  الـمحّرضات 
للحساسية( واملهّيجات، واألجسام الغريبة التي تكون كبيرة جداً، بحيث ال يمكن 
هضمها، واإلصابات الجسدية من مثل: عضة الصقيع، والحروق، والرضوض، 
واإلشعاع املؤين، واملركبات الكيميائية )ومنها: الجلوكوز، واألحماض الدهنية، 
مثل:  الكيميائية،  واملهيجات  حيوي(، والكحول،  )سم  الذيفانات  أو  والسموم، 

النيكل، والعناصر الزهيدة األخرى(.
املحرِّضات داخلية املنشأ: هي إشارات تصدر عن الّنسج التالفة، أو امليتة، . 2

أو املتعطلة.
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املالمح النسيجية واملرضية )الباثولوجية( لاللتهاب الحاد
يشتمل االلتهاب الحاد على أطوار عدة تنقسم إلى طور وعائي وآخر خلوي:

V  ـــْور األوعيــُة ْور الوعائي (Vascular Phase)، تتوّســع فــــي هــــذا الطَّ الطَّ
الدموية الصغيرة الـمجاورة لـموضع اإلصابة، ويزداد جرياُن الدم إلى الناحية 
املصابة. كما تتوّرم الخاليا الِبطانية الوعائية )الخاليا املبطنة لألوعية الدموية( في 
البداية، ثّم تنقبض لزيادة الحيِّز بينها؛ مّما يؤّدي إلى زيادة نفاذية الحاِجز الوعائي 
الفاصل بني األوعية الدموّية، والنُُّسج الـمحيطة بها، أو ما ُيسّمى الحيِّز الِخاللي 
(Interstitial space). ويعتمد تنظيُم هذه العملية والتي ُتعرف بالنفاذية الشعيرية 

(Capillary permeability) على الوسائط الكيميائية، مثل: الِهْستامني، وبعض 

مة والسيتوكينات، والبروستاجالندينات. العناصر املتمِّ

يقود النَّْضُح (Exudation) إلى فقداٍن السوائل من الحيِّز الوعائي نحَو الحيِّز 
.(Oedema) الِخاللي )زيادة السائل النسيجي(؛ مّما يتسّبب فـي حدوث وذمة أو توّرم

ل كوسط يمكن أن تنتقَل البروتيناُت االلتهابية  تعمل زيادُة السائل النسيجي الـمتشكِّ
مة والجلوبولينات املناعية( أو تهاجر من ِخالله. وهذا ما قد يساعد أيضاً على  )كاملتمِّ
إزالة العوامل املُْمِرضة وُحطام الخاليا فـي الناحية الـمصابة من خالل النَّْزح اللِّْمفي 

.(Lymphatic drainage)

V  ُتعدُّ الَعِدالُت )وهي أحُد أنماط الكرّيات ،(Cellular Phass) ْور الخلوي الطَّ
البيض( الخاليا السائدَة فـي االلتهاب الحاّد، حيث تنجذب إلى موِضع اإلصابة 
من خالل وجود الجواِذب الكيميائية (Chemotaxis) وهي وسائط ُتْطلَق فـي الدم 
بعَد حدوث األذّية مباشرة مثل بعض اإِلْنترلوكينات )مواد كيميائية تتيح التواصل 

بني الكريات البيض واألنسجة(،  والعناصر املتّممة، والِهْستامني.

من  املصاب  النسيج  إلى   (Diapedesis) الَعِدالت  انسالل  أو  هجرُة  تحدث 
خالل جدار الشعيرات على أربِع مراحل:

V  حيـــــث َتتجّمــــع الخاليـــا مقابــــَل الِبطانــة :(Margination) التَّهاُمـــــش
الوعائّيـة.
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V  تصبح الخاليا على تماٍس وثيق مع الِبطانة وتصطّف :(Rolling) االْصطفاف
على طولها.

V .حيث ترتبط الخاليا بالجدار البطانـي :(Adhesion) االلِتصاق

V  تتحّرك :(Transendothelial migration) الِهْجرة عبر الخاليا البطانية
الخاليا عبَر الجدار الوعائي إلى املنطقة املصابة.

وتبدأ  الغريب،  الِجسم  إلى  تتعّرف  املصابة  املنطقة  إلى  الَعِدالت  وصول  عنَد 
ببلعمته، حيث ُيْبَتلع العاِمُل الـُمْمرض من خالل هذه العملّية، ويتحّول إلى ما ُيسّمى 
الَيْبلوع (Phagosome). وبعَد ذلك، يجري تخريُبه بآلّيات مستقّلة عن األكسجني مثل: 
الجسم املحلل، أو الحال (Lysosome) )وهي عبارة عن عضيات موجودة في الخلية 
تشكيل  مثل  األكسجني  على  معتمدة  أو  هاضمة(،  إنزيمات  على  تحتوي  الحيوانية 

.)Free radical formation) الجذور الحّرة

شكل يوضح انسالل العدالت. 

وصول الَعِدالت إلى 
املنطقة املصابة

الخلية البطانيةالَعِدلة
مجرى الدم

االصطفافالتهامش
الهجرةااللتصاق

النسيج

الجدار }
الوعائي
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الـمظاهُر السريريَّة لاللتهاب الحاد

يتمّيز االلتهاُب الحاد بأربعة مالمح رئيسية:
V .االحمرار: يحــدث نتيجــة لتوّســــع األوعيــــة وزيــادة جريــان الــدم
V  خونة: هي عبارة عن زيادة موضعّية فـي درجة الحرارة؛ نتيجة زيادة جريان السُّ

الدم أيضاً. وقد يؤّدي االلتهاُب إلى حّمى ، ويعود سبُبها إلى بعض الوسائط )مثل: 
بعض البروستاجالندينات، واإِلْنترلوكينات، وعامل نخر الورم َألْفا(.

V  التوّرم: ينجم عن زيادة نفاذّية األوعية الدموية؛ مّما يسمح بخروج السوائل إلى
الحيِّز الِخاللي )الوذمة(.

V  األلم: ينجم عن تنبيه النِّهاياِت العصبية الـموضعية بفعل الوسائط الـميكانيكية
والكيميائية )السّيما بعض البروستاجالندينات، والبراديِكنني،  والِهْستامني(.
وقد ُيضاف فقداُن وظيفة العضو الـمصاب بااللتهاب إلى الـمظاهر السابقة.

شكل يوضح عالمات االلتهاب الحاد. 

ألـــمسخونة

تـــوّرماحمرار
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عواقُب )مآل( االلتهاب الحاد
ال تكون نتائُج االلتهاب الحاد على شاكلة واحدة، ويعتمد ذلك على نمط النسيج 
به؛ وشّدُة التخرُّب تكون على عالقٍة بسبب اإلصابة أيضاً؛ لذا  الـمصاب ومقدار تخرُّ

قد ينتهي األمر بواحٍد مّما يأتـي:
V  العامل على  التام  والقضاء  لإلصابة،  كامل  ترميٌم  يحدث  حيث  التام:  فاء  الشِّ

الـمسّبب.
V  ،التلّيف والتنّدب: يكون ذلك فـي حاالت االلتهاب الّشديد، وفـي بعض األعراق

إلى  تصل  قد  ندبـــــاٍت  ُل  َتشكُّ ــ  الـمثال  سبيــل  علـــى  ــ  الـمألوف  من  حيث 
مرحلــة الُجْدَرة (Keloid) فـي أصحاب البشرة السوداء بعَد تعرُّضهم للرضوض 
 (Initial inflammatory exudate) والجروح. وتفّرق النَّْضحُة االلتهابية األّولية
العناصَر النسيجية وُتباِعدها عن ِجوارها؛ مّما يترك وسطاً من الّنسيج الـمّيت 
الـمليء بالَعِدالت والعوامل الـُمْمِرضة. ومع مرور الوقت يتوّقف االلتهاُب الحاد؛ 

فإذا لم ُتْسَحب أو ُتنَزح هذه النَّْضحُة ِجراحياً، يحّل نسيٌج ندبـي مكاَنها.
V  الـمشكلة أو  الـمستمّرة  اإلصابة  حاالت  فـي  ذلك  يحدث  الـُمْزِمن:  االلتهاب 

التقرُّحي، وداء كرون، والتهاب  القولون  التهاب  الـمستدامة، كما فـي  الـمرضّية 
الـمفاصل الرُّوماتويدي.

V  بنسيٍج ُمحاط  للَقْيح،  َمْوضعياً  تجّمعاً  الُخراُج  ُيعد  الُخراج:  وتشّكل  التقيُّح 
وَعُيوشة(  )ميتــة  َعِدالت  مع  َنْخــري  نسيٍج  علــى  القيُح  يحتوي  حيــث  ُحبيبي، 
وُمـْمِرضات ميتة أيضاً. يتشّكل الُخّراج عندما تكون األذّيُة األّولية ُجْرثوماً مقّيحاً 
(Pyogenic organism)، ويصاحبها نخٌر واسع فـي النُُّسج. قد يكون الخراُج 
مصدراً النِتثار العامل الـُمْمِرض فـي كامل الجسم، حيث يعمل كمأوى للَعْدوى، 
وهذا ما يمكن أن يتسّبب فـي ارتفاٍع مستمّر للضغط داخل النسيج أيضاً، مّما 

يقود إلى األلم وتخريب الُبنى الـَمْوضعية.

 (Chronic Inflammation) االلتهاُب الـمزمن
هو التهاٌب بطيء طويل األمد، يستمّر من عّدة أشهر إلى سنوات. وتختلف درجُة 
على  الجسم  وقدرة  اإلصابة  سبب  بحسب  عادةً  وتأثيراته  االلتهاب  من  النوع  هذا 

اإِلْصالح والترميم والتغّلب على الضرر.
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أسباُب االلتهاب الـمزمن
يمكن أن ينجم االلتهاُب الـمزمن عّما يأتي:

V  اإلخفاق فـي القضاء على العامل الـمسبِّب لاللتهاب الحاّد مثل: الكائنات
ّلية واألَوالـي، والفطرّيات، والطفيليات  رة السُّ الحية الـُمْعِدية، بما فـي ذلك الـمتفطِّ
األخرى التي يمكن أن تقاوم ِدفاعات الجسم الـُمضيف، وتبقى فـي النُُّسج مّدةً 

طويلة.
V  ،التعرُّض لـمستوياٍت منخفضة من إحدى الـمواّد الـمهّيجة أو الغريبة

وعدم التخّلص منها بالتَّْفكيك اإِلْنزيمي أو الَبلَْعمة، ومن األمثلة على ذلك: العناصُر 
كُغبار  الزمن  من  طويلة  مّدةً  ُتستنَشق  قد  التي  ناعية  الصِّ الكيميائية  والـمواد 

يليكا، واألسبستوس.  السِّ
V  اضطرابات املناعة الذاتية، وفيها يتعّرف الجهاُز الـمناعي إلى أحد الـمكّونات

وُيكون  ليمة  السَّ النُُّسَج  فيهاجم  غريب،  أّنه مستضّد  على  الجسم  فـي  الطبيعية 
أجساماً مضـادة؛ مّما يؤّدي إلى حدوث بعض األمراض املزمنــة، مثل: التهاب 
الـمفاصل الّروماتويدي، والذئبة الحمامية املجموعية )الذئبة الحمراء(، وبدالً من 
ض عن أذّية النُُّسج  أن يكوَن الغرُض من هذا االلتهاب الترميَم واإلصالح يتمخَّ

السليمة وتضرُّرها.
V  وجود خلل فـي الخاليا املتواسطة االلتهابية )املناعة الطبيعية(، وهذا

ما يؤّدي إلى التهــاب ُمْستديم، أو ناِكس، مثــل: االضطرابات االلتهابية الذاتّية 
العائلية  الـمتوّسط  البحر  حّمى  مثل:  من   (Auto-inflammatory disorders)

.(Familial Mediterranean Fever)

V  البنكرياس التهاب  فـي  يحدث  مثلما  الحاّد،  الـمتكّررة لاللتهاب  الَعوارض 
الناكس.

َأْنماُط االلتهاب املزمن
V  (Nonspecific proliferative النَّْوعي  التكاُثري غيــر  املزمــن  االلتهاُب 

 (Granulation ُحَبيبي  نسيــج  بوجــود  النمــط  يتميَّــز هذا   :inflammation)
)اللمفاوّيات  النَّواة  اأُلحاديَّة  الخاليا  من  ُرشاحة  من  ُمكوَّن  نوعي  غير   tissue)
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الضاّم،  والنسيج  الليفية،  األرومــات  تكاثر  ومن  البالزمية(  والخاليا  والبالعم 
هارية. وهذا ما ُيشاَهد، على سبيل الـمثال، فـي ُخّراج الرئة  واألوعية والخاليا الظِّ
والّسالئل )الزوائد( اللحمّية االلتهابية (Inflammatory polyps)، مثل: الّسالئل 

األنفية، أو سالئل ُعُنق الرحم.

V  هو نمط :(Granulomatous inflammation) االلتهاب الورمّي الُحَبْيبي
نوعي من االلتهاب الـمزمن، يتمّيز بوجود آفات ُعَقيدية، أو أورام ُحَبيبية تنجم عن 
هارّية  تكّدس بالِعم منّشطة، أو عن خاليا مشتّقة منها ُتسّمى الخاليا الشِبْيهة بالظِّ
(Epithelioid cells)، حيث ُتحاط باللِّمفاويات عادة. وغالباً ما تتالزق )تلتصق(
هارّية داخل األورام الحبيبّية لتشكيل خاليا معينة  الَبالِعم أو الخاليا الشِبْيهة بالظِّ
ُتعرف بخاليا النجهانس، أو الخاليا الِعْمالقة (Langhans giant cells)، وهناك 

نمطان من )االلتهاب الورمي الحبيبي(:

V  ل بسبب ِجسم غريب، أو استجابة الورُم الُحبيبي ذو الجسم الغريب الذي يتشكَّ
.(Silicosis) يليسي حار السِّ مناعّية متواسطة بالخاليا التائّية، مثل: السُّ

V  ّل السُّ فـي  َعْدوى مزمنة، كمــا  ل بسبب  الــذي يتشكَّ العدوائــي  الُحبيبي  الـورُم 
والُجذام.

املالمُح النسيجّية واملرضية )الباثولوجية( لاللتهاب الـمزمن
ووذمة  دموية  وعائية  بتغّيرات  يتجّلـى  الذي  الحاّد  االلتهاب  من  النقيض  على 

وارِتشاح خلوي تسيطر عليه الِعِدالت، يتميز االلتهاُب الـمزمن بما يأتي:

V  ارتشاح بالخاليا َوحيدة الّنواة التي تشتمل على البالعم واللِّمفاوّيات والخاليا
البالزمية.

V  التخــــّرب النسيجــي الناجــــم عــن العامــل الـمسّبـــــب الـمستمــــّر، أو عــــن
الخاليــــا االلتهابية.

V  الـمتضّرر، ويتحّقق ذلك النسيج  الشفاء باستبدال نسيٍج ضام مكان  محاوالت 
عن طريق التَّْكوين الوعائي (Angiogenesis) )تكاثر األوعية الدموية الصغيرة(، 

والتلّيف (Fibrosis) بشكٍل خاص.
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وبائّيات األمراض االلتهابية
فـي  الوفاة  أسباب  أهّم  من  منها،  الـمزمنة  ونخصُّ  االلتهابّية،  األمــراُض  ُتعّد 
العالم، حيث تصّنف منّظمُة الصّحة العالـمية األمراَض الـمزمنة على أّنها أكبُر تهديد 
لصّحة اإلنسان. ولألسف، من الـمتوّقع أن يزداَد انتشار األمراض الـمتعّلقة بااللتهاب 
الـمزمن بشكل مستمّر خالل السنني القادمة. ومن الجدير بالذكر أنَّه فـي جميع أنحاء 
العالم يموت ثالثة من كّل خمسة أشخاص بسبب األمراض االلتهابية الـمزمنة، مثل: 
األمراض التنفُّسية الـمزمنة، واضطرابات القلب واألوعية الدموية، وأمراض الـمفاصل، 

ري.  رطان، وداء السكَّ س، والسَّ وحاالت التحسُّ

الفيزيولوجيا املرضيَّة أو اآللّية االلتهابّية
تستمّر معظُم مالمُح االلتهاب الحاّد التي ذكرناها سابقاً، بعَد أن يصبَح مزمناً، 
وانسالل  َعْيرية  الشُّ والنَّفاذية  الدموية  الدورة  وزيادة  الوعائي  ع  التوسُّ ذلك  فـي  بما 
الَبالِعم واللِّْمفاويات  الكرّيات البيض بسرعة، حيث تحل  الَعِدالت. ولكن، يتغيَّر نمُط 
االرتشــاح  املزمن هي  لاللتهاب  املمّيــزة  املَعاِلـَم  فإنَّ  ذلك  وبناًء على  الَعِدالت.  محّل 
إنتاج  إلى  يؤّدي  الذي  األمر  النواة(  )أحادية  األّولية  االلتهابّية  بالخاليا  النسيجي 
يتوكينات االلتهابية  واإلنزيمات، وهذا ما يسهم فـي تفاقم الضرر النسيجي، ومن  السِّ

ل األورام الُحَبْيبية. َثّم حدوث التَّْرميم الثانوي الذي ينطوي على التلّيف وَتشكُّ
يتوكينات الخاليا الِبطانية الوعائية  فـي موِضع اإلصابة على إطالق  تحّرض السِّ
يلكِتينات )النَّواِخب(، واإِلْنِتْجرينات )الدَّواِمج( التي تنبِّه االنجذاب الكيميائي )وهو  السِّ
عبارة عن تحرُّك البالعم نحو العامل الغريب وانسالل الكرّيات البيض الجائلة فـي 
 (Dendritic ِنّية الدم(. وإضافة إلى ذلك، تمارس البالعُم النسيجية والخاليا التَغصُّ
(cells َدْوراً أيضاً فـي التخلُّص من الـمستضّدات عبَر الَبلَْعَمة، وِإْطالق السيتوكينات، 
والعمل كَخاليا تقدِّم املستضّد إلى اللِّْمفاويات. عندما تدخل الكرّياُت البيض الجائلة 
)املواد  والِكيموكينات  يتوكينات  السِّ بواسطة  َتْنشيُطها  يجري  اإلصابة،  موضع  إلى 
نية، وعندئٍذ، تطلق الكرّيات  الكيميائية( الـمختلفة التي ُتفرُزها البالعم والخاليا التغصُّ
البيض مزيداً من السيتوكينات والوسائط االلتهابية. ُتعّد الَعِدالُت الخاليا األّوليَة األكثر 
باإِلْنزيم  غنّية  ُحَبْيبات  على  تحتوي  وهي  االلتهاب،  من  الحاّدة  املرحلة  فـي  انتشاراً 
 (Matrix metalloproteinases) الحاّل، أو املحلل، والبُروِتينات الـَمْعدنية املَْطرِسية
والبيُروكسيداز النِّْقوية (Myeloperoxidase) التي ُتطلَق على الـمستضّد الغريب، أو 

الذاتـي؛ مّما يؤدِّي إلى تخريبه. 
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كما تخّرب الَعِدالُت الـمستضّد من خــالل الَبلَْعمة، وإطالق نوٍع من األكسجني 
يتوكينــات مثــل: اإِلْنترلوكني 1، واإِلْنترلوكني 8، وعاِمل النَّْخر الَوَرمي  التَّفاُعلي والسِّ
ألفا. وُتعدُّ اللِّْمفاويات، بما فيها اللِّْمفاوياُت التائية والبائية، خطَّ الدفاع الثانـي، حيث 
تمارس دوراً مهّماً متواسطاً فـي االلتهاب من خالل عدٍد من اآلليات الـمعّقدة، ومنها 
إفراُز السيتوكينات، وإنتاُج األضداد والـمعّقدات الـمناعية )وهو معقـــد مكوَّن مــن 
الدموية  للذوبان(. كما يمكن أن تسهَم الصفيحاُت  قابل  الجسم املضاد واملستضد 
الجائلة فـي االلتهاب أيضاً، عبر َتكدُّسها (Platelet aggregation) وَتْشكيل الخثرة 
االلتهابية.  والَوساِئط  الكيموكينات  يطلق  الذي   (Degranulation) الُحَبْيبات  وَزوال 

ومن الجدير بالذكر أّن بالزما الدم ُتعدُّ مصدراً مهماً للوسائط االلتهابية.

تخريب املستضدزوال الحبيباتتكوين اليبلوعابتالع املستضد
وطرده من الخلية

الجسم الحاّلاليبلوعالنواةبكتيريا

شكل يوضح مراحل البلعمة. 

ُتعّد البروستاجالندينات من أهّم الوسائط االلتهابية، فهي أحماض دهنّية تمارس 
عات الصفيحات الدموية، كما أنها تتدّخل فـي عملّية  دوراً أساسياً فـي تشكيل تجمُّ
التخّثر أيضاً. ويمكن أن يعزِّز بعُضها الّنفاذيَة الوعائية. ويستهدف عديٌد من األدوية 
املضاّدة لاللتهاب هذه املجموعَة من الجزيئات؛ ألّنها مرتبطة بالحّمى واأللم الناجمني 

عن االلتهاب.
تمّثل الِهْستامينات الخّط األّول للعوامــل التي ُتْطلَق لزيـــادِة الّنفاذيـة الوعائيـة 
البيضاء:  الكريـات  نمــط من  )الَقِعــدات وهي  القاعدية  البدينة والخاليا  من الخاليا 
َتْغيير  Basophils(. يؤّدي تنشيُط مستقبالت الِهْستامني من النوع األول (H1) إلى 
يتوكينات  ُبل الـُمْبِدئة لاللتهاب على الفور، كما ينّظم الِهْستامني َتْخليَق السِّ بعض السُّ

سية(. فـي بعض العملياِت االلتهابّية، مثل األرجّيات )الحاالت التحسُّ
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تمّثل الخاليا االلتهابية جزءاً من االستجابة الدفاعية، أو الـمناعية الطبيعية لدى 
الجسم تجاه اإلصابة أو العدوى، حيث تمارس هذه الخاليا عدداً من األدوار فـي عملّية 
االلتهاب، مثل: تخريب العوامل الـُمْمِرضة والقضاء عليها وابتالع األجسام الغريبة، 
أو استدعاء الخاليا االلتهابية األخرى لالستجابة للمشكلة، أو مساعدة الجسم على 
َن من االستجابة لها بسرعة فـي الـمّرات القادمة. تذّكر العوامل الـُمهاجمة حتى يتمكَّ

أنواع الخاليا االلتهابية

الَبْلعمّيات

إنَّ أهّم ما يمّيز االلتهاب هو تراكم الكرّيات البيض فـي موِضع اإلصابة أو األذّية، 
ومعظُم هذه الخاليا من الَبلْعمّيات (Phagocytes) وهي نوع من الكريات البيض التي 
َتْبتلع الجراثيَم والجزيئات الغريبة األخرى، وتنّظف أو تكنس الحطاَم الخلوي الناجم 
الَبلْعمّياُت  الَعِدالت، والوحيدات، والبالعم. وتكون  عن اإلصابة أيضاً وتشتمل على: 
الرئيسية الـمشاركة فـي االلتهاب الحاد هي الَعِدالت (Neutrophils)، وهي نمٌط من 
الكرّيات البيض يحتوي على ُحَبْيبات من اإلنزيمات والبروتينات الـمخّربة للخاليا. عندما 
يكون الضرُر النسيجي طفيفاً، يأتـي إمداٌد كاٍف بهذه الخاليا من تلك الـموجودة فـي 
الدم؛ ولكن عندما يكون الضرُر واسعاً، ُتْطلَق الَعداِلت ــ وبعضها بشكٍل غير ناضج ــ 

من مخازنها فـي نقيِّ العظم، حيث يجري تكويُنها.

فقط،  الوعائي  الجدار  عبر  تخرَج  أن  عليها  ليس  بمهامها،  العِدالُت  تقوَم  وكي 
ولكن ينبغي أن تتحّرَك بشكٍل نشيط من الوعاء الدموي نحَو منطقة الضرر النسيجي 
)االنسالل(. وُتسّهل الحركُة بفعل مواد كيميائية تنتشر من موضع اإلصابة )االنجذاب 

الكيميائي(.

الفصل الثاني
اخلاليا االلتهابية ودوُرها فـي آلّية االلتهاب
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من  ساعة  غضون  فـي  اإلصابة  موِضع  إلى  الَعِدالت  من  كبيرة  أعــداٌد  تصل 
اإلصابة أو العدوى أحياناً. وبعَد نحو (24-28) ساعة من َبْدء االلتهاب غالباً، تأتـي 
مجموعٌة أخرى من الكرّيات البيض هي الَوِحيدات (Monocytes)، حيث تنضج فـي 
النهاية لتصبَح بالعَم »آكلة للخاليا« (Cell-eating macrophages). وخالل أّيام أو 
أسابيع فقط، يزيد انتشاُر الَبالِعم أكثَر فأكثر فـي موضع اإلصابة عادة، ويمّثل ذلك 

سمةً خلوية ممّيزة لاللتهاب الـمزمن.
ولكن على الرغم من أّن توافَد الَعِدالت هو ِسمٌة من سمات االلتهاب الحاد، فإن  
كبيرة  أعداٍد  إظهاَر  ُيواصل  أشهراً  يستمّر  الذي  املزمن  االلتهاب  أشكال  من  عدداً 
من الَعدالت أيضاً، وينجم ذلك إّما عــن تأثيــر الوجــود املستمّر للميْكروبات، أو عن 
طــة واللِّمفاويات التائّية،  الّسيتوكينــات والوسائــط األخــرى التي ُتْنتُجها البالعــم املنشَّ
 ،(Osteomyelitis) ِّففي العدوى الجرثومّية املزمنة للعظام مثل: التهاب العظم والنقي
أّن  َة أشهر. كما  الغنّية بالعدالت عدَّ النسيجي(  )السائل  النضحُة  تستمّر  أن  يمكن 
العدالت مهّمة فــي الضــرر املزمــن الذي يحدث في الرئتني بسبــب التدخيــن واملنّبهات 
املهّيجــة األخــرى. وتسّمى هــذه الظاهــرُة االلتهابيــة بااللتهــاب الحاّد علــى املزمــن 

.(Acute on chronic)

شكل يوضح دور البلعميات في القضاء على العوامل املُمرضة.

ُجْرح

عوامل ممرضة
وعاء دموي

مـر
وح

ض 
بيـ

ت 
ريـا

ك

َبلْعمّيات
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الخاليا البدينة والقعدات
الضاّمة،  النُُّسج  فـي  واسع  نطاٍق  على   (Mast cells) البدينة  الخاليا  تتوّزع 
َساِلئف  من  الخاليا  هذه  َتْنشأ  واملزمنة.  الحاّدة  االلتهابية  التفاعالت  فـي  وتسهم 
(Precursors) فـي نقِّي العظم، وتشترك مع الخاليا القاعدية )األَُسسات أو الَقِعدات: 
النُُّسج،  فـي  َتْقَبع  لكّنها  التشاُبه،  أوجه  من  بعدٍد  )الدم(  فـي  الجائلة   )Basophils
النسيجّية.  االلتهابية  التفاعالت  فـي  الَقِعدات  من  أهّمية  أكثر  أدواراً  تمارس  وبذلك 
على سطحها مستقبالت تربط األضداَد من النمط  ُتظِهر الخاليا الَبدينة )والَقِعدات( 
 (IgE) س اآلنـّي أو العاِجل. يتعّرف الضّد (IgE) التي تزداد فـي تفاعالت فرط التحسُّ
س؛ واستجابةً  الـمرتبط بمستقبالته على الخاليا البدينة إلى املستضّدات املسّببة للتحسُّ
لذلك، تقوم تلك الخاليا بإفراز حبيباتها وإطالق بعض الوسائط، مثل: الهْستامينات 
سية  التفاعالت التحسُّ النمُط من االستجابة خالل  والبروستاجالندينات. يحدث هذا 
تجاه األطعمة، أو ُسموم الحشرات، أو األدوية، وتحدث عواقب كارثّية أحياناً مثل: 
ْدمة التأقّية أو صدمة الحساسية (Anaphylactic shock). كما توجد الخاليا  الصَّ
البدينة فـي التفاعالت االلتهابية الـمزمنة أيضاً، ويمكنها تعزيز التفاعالت االلتهابية؛ 

ألّنها تفرز كثيراً من الّسيتوكينات.

الَبالِعــــم
هي خاليا نسيجية مشتّقة من الخاليا الِجْذعية الـمكّونة للدم فـي نقيِّ العظام 
ومن الوحيدات الجائلة في الــدم، وتكــون مبعثرةً بشكل منتشر فـي معظــم النُُّسج 
الضاّمة عــادة، كما توجد فـي مواِقــع نوعية من بعض األعضــــاء، مثـــل: الكبـــد، 
حال، والُعَقد اللمفيــة )املُْنسجات  حيـث ُتسّمى )خاليا كوبفر: Kupffer cells(، والطِّ
ْبقية الصغيرة:  الجيبّية: Sinus histiocytes(، والجهاز العصبي املركزي )الخاليا الدِّ

 .)Alveolar macrophages :ْنخية Microglial cells( والرئتيـــن )البالعم السِّ

ُتعدُّ الَبالِعُم (Macrophage) خاليــا بلعميــة )آكلة أو متبلعة( متخّصصةً تعمــل 
حات للُجَسيمات واملِيْكروبات والخاليا التالفة، حيث تقضي على امِليْكروبات فـي  كمرشِّ
وتّتصف بأّنها الخاليا السائدة فـي معظم  والِخلْطية(  )الخلوية  املناعية  االستجابات 
التفاعالت االلتهابية الـمزمنة، مع أّنها ــ كما سبق أن ذكرنا ــ تبدأ في الظهور خالل 
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إفراز  عبَر  االلتهابي  التفاعل  فـي  تسهم  وهي  الحاّد.  االلتهاب  من  يومني  إلى  يوم 
الّسيتوكينات وعوامل النمّو التي تعمل على خاليا مختلفة أو تؤثِّر فيها، وعبَر تخريب 
العوامل املُمرضة والنُُّسج الغريبة، وتنشيط الخاليا األخرى، السّيما اللمفاوّيات التائية. 
لكّن تقوم هذه الخاليا  بعدٍد من األدوار األخرى فـي االلتهاب واإِلْصالح، أو الترميم.

اللِّْمفاويّات
هي نمٌط من الخاليا الـمناعية يتكّون فـي نقيِّ العظم، ويوجد فـي الدم والنَّسيج 
نمطان رئيسيان من  البيض. وهناك  الكرّيات  أنماط  الخاليا أحد  وُتعّد هذه  اللِّْمفي. 
ُتصّنع  التائية.  واللِّْمفاويات  البائّية  اللِّْمفاويات  هما  )اللِّْمفاويات(  اللِّمفاوية  الخاليا 
الـمواد  لـمكافحة  الـمناعي  الجهاُز  ينتجها  )بروتينات  األضداَد  البائّية  اللِّْمفاويات 
الغريبة الـمعروفة باسم الـمستضّدات أو موّلدات األضداد(، بينما تساعد اللِّْمفاويات 
التائية على قتل الخاليا السرطانية وخاليا الجسم املصابة بالفيروسات، وعلى التحّكم 

فـي االستجابات الـمناعية.

مع أّن الوظيفَة الرئيسة لهذه الخاليا اللمفاوية تقوم على دورها كوسائط فـي 
الـمناعة التكّيفية، حيث تؤّمن الدفاَع تجاه العوامل الـُمْمِرضة الـُمْعدية، فإنها توجد 
يكوَن  أن  إلى  االلتهاُب  يميل  تنشيُطها،  يجري  وعندما  غالباً.  الـمزمن  االلتهاب  فـي 
استجاباِت  على  املزمنة  االلتهابية  التفاعالت  أقوى  بعُض  تعتمد  وشديداً.  ُمْستديماً 
اللِّْمفاويات مثل: االلتهاب الُحَبْيبي الورمي. وقد تكون هذه الخاليا هي السائدة فـي 

س. االلتهاب الـمزمن الـُمشاَهد فـي أمراض الـمناعة الذاتية وفرط التحسُّ

تنشأ اللِّْمفاوياُت من الخاليا الِجْذعية  فـي ِنقيِّ العظم. وينتقل بعُضها من هناك 
إلى الغّدة الّسعترية )الّتوتة(، حيث تصبح خاليا تائّية، ويبقى بعُضها اآلخر فـي نقيِّ 

العظم، حيث تصبح خاليا بائّية.

هناك نمٌط ثالث من اللمفاوّيات ُيعَرف باسم الخاليا الفاِتكة الطبيعية ، وهي تنشأ 
من الـمكان نفسه الذي تنشأ منه الخاليا البائية والتائية. تستجيب هذه الخاليا بسرعةٍ 
والخاليا  السرطانية  الخاليا  قتل  فـي  صة  متخصِّ وهي  الغريبة،  الـمواد  من  لكثير 

الـمصابة بالفيروسات.
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يمكن أن تتفاوَت مستوياُت اللِّْمفاويات بحسب الِعْرق، والِجْنس، وأسلوب الحياة. 
وي لها لدى البالغني ما بني (1000-4800) خلّية لـمفاوية/  ولكن، يتراوح الـمجاُل السَّ
وي ما بني (9500-3000)  ِميْكرولتر من الدم. أّما فـي األطفال، فيتراوح املستوى السَّ
انخفاضه  أو  اللِّْمفاويات،  ارتفاُع عدد  يكون  وقد  الدم.  ِميْكرولتر من   / ملفاوية  خلية 
عالمةً على الـمرض. وتتفاعل اللمفاوياُت والبالعم بطريقٍة ثنائية االتجاه ُتْفضي إلى 
ممارسة دور مهّم فـي انتشاِر االلتهاب املزمن؛ فالبالعُم َتعِرض، أو تقدِّم املستضّدات 
الـمشتركة(  الـمنبِّهاِت  )ُتسّمى  الخلية  غشاء  على  ُجزيئاٍت  وُتظِهر  التائية،  للخاليا 
ط هذه الخاليا، كما ُتنِتج سيتوكينات تنبِّه استجاباتها؛ ثم تقوم اللمفاوياُت التائية  تنشِّ
طها؛ مّما يعزِّز مزيداً من  طة بَدْورها بإنتاج سيتوكينات َتستنِفر البالعَم وتنشِّ الـمنشَّ
تقديم الـمستضّدات وإفراز السيتوكينات ضمن عملّية تبادلية متواصلة. وتكون نتيجُة 

كلِّ ذلك حلقةً من التفاعالت الخلوّية التي ُتوِقد االلتهاَب الـمزمن وتحافظ عليه.
فـي  نوعّية  أدواٍر  ذاُت  وهي  والتائية،  البائية  الخاليا  من  مختلفة  أنماٌط  هناك 

الجسم والجهاز الـمناعي، وهي كما يأتي:

أنماط اللِّْمفاويّات أو الخاليا البائية
V  تتمايز الخاليا البائية إلى خاليا بالزمية :(Plasma cells) الخاليا البالزمية

عند تنشيطها وتتكفل كل خلية بالزمية بتكوين ضد (Antibody) نوعي واحد، 
التي  نفسها  بالطريقة  الغريبة(  املستضدات )األجسام  أحد  مع  يتطابق  حيث 
يتطابق فيها املفتاح مع القفل، وعندما يحدث ذلك، يحدث تخريب أو تلف املستضد 

املقصود.

V  تجول هذه الخاليا فـي الدم :(Memory B cells) خاليــا الذاكــرة البائيــة
يكون  أن  بعَد  تصادفها،  غريبة  ماّدة  أّي  تجاه  سريعة  استجابٍة ضّدية  إلطالق 
كخاليا  عقوداً  الجسم  فـي  الخاليا  تلك  وتبقى  سابقاً.  لها  تعرَّض  قد  الجسُم 
ذاكرة، فتتذّكر الـمستضّدات التي تعرَّفت إليها فـي الـماضي، وتساعد الجهاز 

الـمناعي على االستجابة بشكٍل أسرع للهجمات الـمستقبلّية.

V  ُتشّكل هذه الخاليا البائية : (Regulatory B cells) مة الخاليـا البائية املنظِّ
الرغم  وعلى  األصّحاء.  األشخاص  فـي  البائّية  الخاليا  من جميع   % 0.5 نحو 
الـمناعي  الجهاز  عمَل  م  تنظِّ حيث  حيوياً،  دوراً  تؤدي  فإنها  أعدادها،  قّلة  من 
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بآليات مختلفة، السّيما بإنتاج السيتوكني الـمضاّد لاللتهاب )اإِلْنترلوكني 10(، 
كما ُتوِقف اللِّمفاوياِت الـمسّببة لاللتهاب. وتتفاعل مع عدٍد من الخاليا الـمناعّية 

مة. األخرى أيضاً، وتعّزز إنتاَج الخاليا التائية الـمنظِّ

أنماط اللِّْمفاويّات أو الخاليا التائية 
V   تقـوم هذه اللِّْمفاوّيات :(Cytotoxic cells) الخاليا التائية السامـة للخاليـا

لهـا إلى خاليـا سرطانية، فإذا  بالتحقق من إصابـة الخاليـا بالجراثيـم، أو تحوُّ
وجدت ذلك تقتلها وتتخّلص منها.

شكل يوضح كيفية ارتباط املستضد بالضد.

مستضدات

املستضد
مكان ارتباط املستضد

الضــــد
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V  تساعد هذه : (Helper T cells) الخاليا التائية الـمساعدة أو الـُمؤاِزرة 
اللِّْمفاويّاُت الخاليا الـمناعيَة األخرى على بدء االستجابة املناعية والسيطرة على 
املواد الغريبة. ولكْن، هناك أنماٌط مختلفة من الخاليا التائية املساعدة، بعُضها 
أكثر فّعالية من بعضها اآلخر تجاه األنواع املختلفة من الجراثيم واملِيْكروبات، 
فعلى سبيل الـمثال، ُتعّد الخاليا التائية املساعدة من النمط األّول (TH1) أكثَر 
العدوى داخل الخاليا األخرى، مثل بعض  التي تسّبب  املِيْكروبات  فّعالية تجاه 
الجراثيم، والفيروسات؛ فـي حني تكون الخاليا التائية املساعدة من النمط الثانـي 
مثل  الخاليا،  خارج  العدوى  تسّبب  التي  املِيْكروبات  تجاه  كفاءةً  أكثَر   (TH2)
بالرمز  له  ُيرَمز  الخاليا  هذه  من  ثالث  نمٌط  وهناك  والطفيلّيات.  الجراثيم  بعض 
أخرى،  وسيتوكينات  اسُمها(  جاء  )ومنه   17 اإِلْنترلوكني  تفرز  وهي   ،(TH17)
وهي تحّرض إفراَز الِكيموكينات املسؤولة عن استنفار أو اسِتجالب الَعِدالت إلى 

موضع التفاعل.

V  تتحّكــم فــي الخاليــا :(Regulatory T cells) مــة الخاليــا التائيــة املنظِّ
تنظم  مفيدة وضاّرة، حيث  آثار  ذات  وهي  تثّبطها،  أو  املناعي  بالجهاز  األخرى 
من  وتحّد  الذاتية،  املناعة  أمراض  من  وتقي  امليكروبات،  تجاه  الجسم  فعل  رد 
األمراض االلتهابية. ولكّنها قد تثّبط الجهاَز املناعي عن أداء وظيفته تجاه بعض 

الـمستضّدات واألورام أيضاً.

V  تحمي الجسَم من الـمستضّدات :(Memory T cells) خاليا الذاكرة التائّية
الـموجودة سابقاً، وتبقى مّدةً طويلة بعَد زوال العدوى؛ مّما يساعد الجهاَز الـمناعي 
على تذّكر حاالت العدوى السابقة، فإذا دخَل امليكروُب نفسه الجسَم مّرةً أخرى، 
تتذّكره خاليا الذاكرة التائية، وتتكاثر بسرعة؛ مّما يساعد على مكافحته بسرعٍة 

كبيرة.

V  هي مجموعٌة :(Natural killer T cells) الخاليا التائية الفاِتكة الطبيعّية
مختلطة مــن الخاليــا التائيــة التي تتشارك فـي خصائص كلٍّ من الخاليا التائية 
والخاليــا الفاِتكة الطبيعية، حيث يمكنها التأثيــر فـي الخاليــا املناعيـة األخـرى 
والتحّكم فـي االستجابات الـمناعية تجاه الـمواد التي تثير استجابةً مناعية فـي 

الجسم.



- 20 -

الَحِمضات أو الُيوزينّيات 
توجد الحمضات (Eosinophils) وهي خاليا ُمْنتِمية إلى الكرّيات البيض بغزارٍة 
فـي التفاعالت الـمناعية التي يتوّسطها الجلوبولني الـمناعي أو الضّد (IgE)، وفـي 
حاالت العدوى الطفيلّية، ويجري استدعاؤها بِفْعل جزيئات االلتصاق )بروتينات على 
سطح الخاليا تربط فيما بينها( الـمشابهة لتلك التي تستخدمها الَعِدالت، وبتأثير بعض 
الـمواد الكيميائّية الـمشتّقة من الكرّيات البيض والخاليا الظهارية. تشتمل الُيوزينّياُت 
على حبيبات تحتوي على بروتني قاعِدي رئيسي شديد السّمية للطفيلّيات، ولكنه يصيب 
ر أّن الُيوزينّيات تساعد فـي مكافحة  الخاليا الظهارية الـمضيفة أيضاً، وهذا ما يفسِّ
التفاعالت  أثناء  فـي  النسيجي  الضّرر  فـي حدوث  ولكّنها تساعد  الطفيلية،  العدوى 

سية أيضاً. الـمناعية التحسُّ

شكل يوضح أنواع الخاليا االلتهابية.

الوحيداتالخاليا البدينة البالعم الخاليا التغصنية

الخاليا الفاتكة الطبيعيةالعدالت الحمضات

القعداتالخاليا التائية الخاليا البائية



- 21 -- 21 -

أو  الجسم لإلصابة  أن ذكرنا، استجابةً طبيعّية من  االلتهاُب، كما سبَق  يمثِّل 
األذى، بما فـي ذلك العدوى، والرُّضوض، والجروح، والحروق، والسرطان. ويستدعي 
أو  البروتيناُت،  هذه  زادت  ما  وإذا  الدم،  مجرى  فـي  البروتينات  بعَض  ِإْطالَق  ذلك 
 (Inflammatory التهابية )نقصت تراكيزها يمكن االستفادُة منها كواسمات )الدالالت
والـمعالجة.  واملراقبة  التشخيص  فـي  ومتابعتها  تحّريها  يجري  جهازية   markers)
وعلى الرغم من وجود كثير من الواِسمات االلتهابية الـمعروفة باسم تفاعالت الطور 
البروتني  هي  السريرية  الـممارسة  فـي  قياساً  األكثر  الواِسمات  فإن  أيضاً،  الحاّد 
التفاعلي C وسرعة تثّفل كريات الدم الحمر )معدل الترسيب( وطليعة الكالِسيتونني 
)البروكالسيتونني( ولزوجة البالزما. ُيعّد البروكالسيتونني واسمةً جديدة لاللتهاب قد 
ه الـمعالجات  تحّدد، أو تستبعد فـي بعض األحيان حاالِت العدوى الجرثومية، وتوجِّ
ال  اختباراِتها  فإّن  نوعّية،  غير  الواسمات  هذه  أّن  إلى  نظراً  ولكن  لها.  الـمضاّدة 
تشّخص أّي حالة معّينة، وإّنما قد تساعد على تحديد حالة التهابية معّممة إلى جانب 
االختبارات األخرى، كما تساعد فـي التشخيص التَّْفريقي. وفـي بعض األمراض، قد 

يكون القياُس الـُمَتسلسل للبروتني التفاعلي C ذا قيمٍة تنّبؤية مهّمة أيضاً.
لتشخيص  الصّحية  الرعاية  فـي  شائع  بشكٍل  االلتهابية  الواسماُت  ُتستخَدم 
الحاالت االلتهابية ومراقبتها، مثل: العدوى، وأمراض الـمناعة الذاتية، والسرطانات. 
وباختصار، يمكن أن يتكفََّل قياُس الواسمات االلتهابية بتحقيق وظيفتني رئيستني هما: 
كشف االلتهاب الحاّد الذي قد يدلُّ على مرض معّين، ومتابعة االستجابة للمعالجة أو 

ن. التحسُّ
ف بأّنها الـمسافُة  تعدُّ سرعُة تثّفل الكرّيات الحمر أقدَم الواِسمات االلتهابية، وُتعَرّ
الالزمة بامللي مترات كي تستقّر بها هذه الكرّيات فـي دم كامل ممزوج بمضاد تخّثر 
الُفضلى  هي  ُتعّد  التثّفل  بسرعة  مقارنةً  البالزما  لزوجَة  ولكّن  واحدة.  ساعة  خالل 
بشكٍل عام، فهي ال تتأّثر مثلها سواء بالعمر، أو الجنس، أو فقر الدم، أو َكْثرة الكريات 

الفصل الثالث
الواِسماُت االلتهابية وأهّميُتها التشخيصية
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الحمر، وهذه كّلها عوامل قد تؤّثر فـي سرعة التثّفل. وأّما البروتني التفاعلي C فُيعتَقد 
أّنه أفضُل من غيره فـي حاالت العدوى، حيث يرتفع بسرعٍة كبرى مقارنةً باالختبارين 
اآلخرين استجابةً لاللتهاب. ولكّن األطّباء يلجأون إلى طلب عّدة واِسمات التهابية فـي 
الكاذبة  اإليجابية  النتائج  أّن  أظهرت  األبحاَث  أّن  بالذكر  الجدير  ومن  نفسه.  الوقت 

شائعٌة في اختبار واِسمات االلتهاب.

أهمية قياس الواسمات االلتهابية
ورة  يمكن االستفادُة من قياس مستويات الواِسمات االلتهابية، إضافة إلى الصُّ

السريرية الشاملة للمريض، من أجل:
V  الـمساعدة في تشخيص بعض االضطرابات االلتهابية الـمشَتبه فيها، فعلى سبيل

الـمثال: تعدُّ سرعُة التثّفل  مفيدةً جداً فـي تشخيص التهاب الشرايني ذي الخاليا 
العمالقة، ويفيد البروتني التفاعلي C فـي متابعة اإلنتان الَوليدي )تعفن الدم لدى 

حديثي الوالدة(.
V  التَّْمييز بني األمراض االلتهابية وغير االلتهابّية، مثل: الُفصال العظمي )خشونة

الـمفصل( مقابل التهاب الـمفاصل الرُّوماتويدي، أو داء األمعاء االلتهابـي مقابل 
متالزمة الَقْولون الـُمتهيِّج )القولون العصبي(.

V  مراقبة بعض الـمعالجات بالـمضاّدات الحيوية، حيث يمكن ــ على سبيل الـمثال ــ
اللجوُء إلى قياس طليعة الكالِسيتونني لدعم التقليل من مّدة الـمعالجة بالـمضاّدات 

الحيوية فـي الـمصابني بعدوى الـمسالك التنّفسية السفلية.
V  فـي الكالِسيتونني  طليعة  مستوياُت  تفيَد  أن  يمكن  فمثالً  املعالجة،  نمط  تعديل 

العدوى  من  )حالة  باإلنتان  الـمصابني  لدى  التراكمي   الوفيات  بخطر  التكّهن 
الّشديدة والخطيرة(، ومن َثمَّ إجراء بعض التعديالت في آلية رعاية املرضى.

نبذة عامة عن بعض الواِسمات االلتهابية
(Erythrocyte Sedimentation Rate;ESR) سرعة تثّفل الكرّيات الحمر

إن سرعُة تثّفل الكرّيات الحمر )أو سرعة التثفُّل اختصاراً أو معدل الترسيب( 
هي نمٌط من اختبارات الدم، تقيس سرعَة استقرار أو ترّسب هذه الكرّيات )خاليا 
فـي قاع أنبوب االختبار الرفيع والطويل الذي يحتوي على عّينة من  الدم الحمراء( 
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الدم )ممزوج بمضاد تخثر(. تستقّر كريات الدم الحمراء ببطء نسبياً عادة؛ وقد تشير 
زيادُتها على الـمألوف إلى وجود التهاٍب فـي الجسم، بسبب عدوى أو إصابة، مع أنَّها 
مقياس غير مباشر لدرجة االلتهاب. ومن جانٍب آخر، ُتعّد سرعُة التثّفل قياساً غير 
مباشر لتراكيز بروتينات البالزما، حيث تتأّثر بعدٍد من الحاالت الـَمَرضية. ولكن ُيعد 
البروتني التفاعلي C مؤشراً أفضل لاللتهاب ألن سرعة التثفل تزداد وتنقص بشكل 

.C أبطأ من تراكيز البروتني التفاعلي
ُيشار إلى النتائج بعدد ملي ِمْترات البالزما النقّية الـموجودة فـي أعلى العمود 

بعَد ساعة واحدة من الزمن. وفيما يأتي الـمستويات الطبيعّية لسرعة التثّفل:
- األطفال: 0-10 ملي متر/ ساعة.

- النساء تحت عمر 50 سنة: (0-20) ملي متر/ ساعة.
- الّرجال تحت عمر 50 سنة: (0-15) ملي متر/ ساعة.
- النساء فوق عمر 50 سنة: (0-30) ملي متر/ ساعة.
- الرجال فوق عمر 50 سنة: (0-20) ملي متر/ ساعة.

للعمر والجنس، حيث تزداد  ِقَيُم سرعة التثّفل الطبيعية، أو السويَّة نوعيةً  ُتعّد 
ومع  الرجال.  عنَد  عليه  هي  مّما  أعلى  النساء  عنَد  وتكون  العمر،  تقّدم  مع  باّطراد 
أّن قياسات البروتني التفاعلي C ذات ميزة واضحة فإن اختبار سرعة التثفل يظّل 
مفيداً فـي تشخيص بعض الحاالت الـُمْنَتقاة، السّيما الذئبة الحمراء والتهاب العظم 

واملفاصل.

شكل يوضح اختبار سرعة التثفل.

بعد مرور ساعةدم ممزوج بمضاد تخثر

كريات الدم 
الُحمر املترسبة

بالزما

متر
ي 

مل
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  (C-reactive protein; CRP) C البروتني التفاعلي
ُيصنَُّع البروتيــن التفاعلي C فـي الكبد ويبقــى فيــه، لكّنه يدخــل إلى مجــرى 
هذه  مستوياُت  تزداد  االلتهابية.  الواسمات  من  واحٌد  وهو  لاللتهاب.  استجابةً  الدم 

الـُمَتفاِعالت بفعل تأثير الّسيتوكينات.
راً موثوقاً به على االلتهاب الِجهازي  راً مبكِّ ُتعدُّ تراكيُز البروتني التفاعلي C مؤشِّ
النَِّشط؛ ألّنها يمكن أن تساعَد على  الجسم(  كامل  )التهاب يؤثر على  املَْجموعي  أو 
االلتهابية.  اإلصابة  على شدة  وتدّل  االلتهابية،  وغير  االلتهابّية  الحاالِت  بني  التَّْمييز 
ْور  وُيوَصى بقياس البروتني التفاعلي C، أكثر من سرعة التثّفل، لكشف التهاب الطَّ

الحاّد فـي الـُمصابني بحاالٍت غير مشّخصة، ألّنه أكثُر حساسّيةً ونوعية منها.
تقع القيُم الطبيعية لواِسمة البروتني التفاعلي C ضمَن نطاٍق ضّيق، حيث تكون 
أقّل من (3-10) ملجرام / لتر فـي الدم عادة. ولكن يمكن أن ترتفَع هذه الـمستوياُت 
هذه  مزايا  ومن  املّرات.  من  مئات  َة  عدَّ التهابية  أو  َعْدوائّية  بحاالت  الـُمصابني  فـي 
الواِسمة أّن تراكيَزها تتغّير بسرعة خالل أّول (8-10) ساعات من اإلصابة، وتصل 
إلى ذروتها بعَد 48 ساعة، لكّنها تعود إلى املستويات الطبيعية بمجرد الشفاء. وإضافة 
إلى ذلك، تشيُر بعُض الدراسات إلى أّن  ِقياســات البروتني التفاعلــي C التسلسليــّة 

ن من متابعة االستجابة للعالج. تــمـكِّ
ولكن، فـي الـمرضى من ذوي الحاالت الحِرجة وأولئك الـموجودين فـي وحدة 

.C العناية الـمرّكزة تتمّيز طليعُة الكالِسيتونني بدّقة أكبر من البروتني التفاعلي
 (High-sensitivity الحساسّية  املرتِفع   C التفاعلي  البروتني  تركيز  ُيقاُس  ال 
(CRP  ألغراض البروتني التفاعلي C نفسها، ويجب أاّل ُيستخدَم فـي تقييم الحاالت 
القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  تقييَم  قياسه  من  الهدُف  يكون  بل  العاّمة،  االلتهابية 

واألوعية الدموية الناجمة عن تصّلب الشرايني.

(Procalcitonin; PCT) طليَعة الكالِسيتونني
هو ِبْبتيد )بروتني( ُيْنَتج بشكٍل طبيعي فـي الجسم، ويعمل كمؤّشر على اإلنتان 
)تعفن الدم(. ومن غير الـمرّجح أن تكوَن هذه الواسمة مرتفعة فـي الشخص السليم 
الـُمعافى، وُيعدُّ اختباُر طليعة الكالِسيتونني اختباراً سهالً لتشخيص بعض الحاالت 
يمثِّل عدوى جرثوميَّة  الذي  )البكتيري(  الجرثومي  اإلنتان  السّيما  للحياة،  الـمهدِّدة 

مجموعّية )عدوى تؤثر على كامل الجسم( قد تكون خطيرة.
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إذًا، ينجم إطالُق طليعة الكالِسيتونني فـي الدوران الدموي عن عدوى جرثومية 
غالباً، ولكن، يمكن أن تكوَن الزيادُة فيها ألسباب أخرى أيضاً، بما فـي ذلك التهاب 

الَبْنكرياس، ورضوض النُُّسج )األنسجة(، وبعض اضطرابات املناعة الذاتية.
وي لطليعة الكالِسيتونني أقلَّ من 0.05 نانوجرام/ ملي لتر (0.05  يبلغ املجاُل السَّ
ِمْكروجرام/ لتر(. وتشير القيمُة البالغة أقّل من 0.50 نانوجرام/ ملي لتر إلى خطر 
منخفض لإلنتان الشديد، أو الصدمة اإلنتانية، أّما القيمُة التي تزيد على 2 نانوجرام/ 
ملي لتر فتمّثل خطراً مرتفعاً لإلنتان الشديد، أو الصدمة اإلنتانية. ولكّن الـمستويات 
التاريخ  ِسياق  فـي  النتائج  جميع  تفسيُر  يجب  ولذلك  العدوى؛  تستبعد  ال  الطبيعية 

السريري للمريض.
جعل  على  املساعدة  فـي  الكالِسيتونني  طليعة  قياس  من  االستفادُة  يمكن  كما 
املعالجة مالئمةً لكّل مريٍض على ِحَدة، وتوجيه َواستخدام املضاّدات الحيوّية املناسبة 
املوافقة على  إلى  الغذاء والدواء األمريكية  إدارُة  لها، وهذا ما دفع  التعّرض  وتقليل 
باألمراض  للُمصابني  الحيوية  املضادات  إعطــاء  لترشيــد  االختبــار  ذلك  استخدام 

التنفُّسية الحاّدة ومراقبة فّعاليتها.

(Plasma viscosity; PV) ُلزوَجة البالزما
يهدف قياُس لزوجة البالزما )أي: الُجْزء السائل من الدم( إلى َتْقييم ُسْمك أو َثخانة 
الدم، ويتأّثر ذلك بوجود البروتينات التي قد ُتنَتج كاستجابٍة طبيعية للعدوى أو االلتهاب، 
أو البروتينات التي ُتنَتج بشكٍل غير طبيعي فـي بعض األمراض )البارابُروتينات أو 
أشباه البروتني(. ويمكن استخداُم هذه الواسمة لكشف االلتهاب ومراقبته بشكٍل غير 

مباشر، كما يمكن أن تساعَد على تشخيص عدٍد من الحاالت ومراقبتها.
ُتقاس لزوجُة البالزما بتحليل القّوة الالزمة إلرسال مقدار ثابت منها على طول 
أنبوب رفيع خالل وقت معلوم، عنَد درجة حرارة معيارّية. تبلغ لزوجُة الـماء الـمقّطر 
عنَد 20 درجة سيليزية واحد  ملي باسكال / الثانية ، فـي حني تعادل لزوجُة البالزما 
الطبيعية عنَد 37 درجة سيليزية نحو (1.3-1.7) ملي باسكال / الثانية. وكّلما كانت 
النتيجُة أعلى، كان الدُم أكثَر لزوجة أو َأْسَمك. يمكن االستفادُة من قياس لزوجة البالزما 
ر غير مباشر على كّمية البروتني الـموجودة فـي الجزء السائل من الدم، وقد تدّل  كمؤشِّ
على درجة االلتهاب فـي الجسم. كما يمكنها املساعدة على اكتشاف وجود بروتينات 
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شاّذة يمكن أن تكوَن ناتجة عن بعض األورام. وتؤدِّي زيادُة مستويات بعض البروتينات 
فـي الدم، مثل: الِفْبرينوجني )الذي يزداد فـي االلتهاب(، أو الجلوبولينات املناعية )التي 

تزداد فـي االلتهاب أو ُتفرُزها بعض األورام( إلى ارتفاع لزوجة البالزما.
ال ينبغي طلُب اختبار ُلزوَجة البالزما تلقائياً للحاالت الروتينية التي ُتقاُس فيها 
سرعُة التثفُّل. ولكن، يقوم األساُس الـمنطقي إلجراء هذا االختبار على الحاالت الآلتية:

V  دغي، أو التهاب الشرايني ذي الخاليا عنَد االشِتباه فـي التهاب الّشرايني الصُّ
العمالقة، أو متالزمة فرط اللزوجة، مع أّن ذلك ليس ضرورياً، حيث ينبغي تجنُُّب 

تأخير التَّْدبير املناسب لهذه املشكالت الطّبية فـي انتظار ظهور النتائج.
V  عنَد االشتباه فـي وجود مرض التهابي جهازي أو مجموعي، مثل: التهاب املفاصل

الرُّوماتويدي، أو الذئبة الحمامية املجموعية، وكان البروتني التفاعلي C طبيعياً، 
حيث قد يصبح اختباُر ُلزوَجة البالزما مناسباً كأساس للمتابعة.

دوُر الواِسمات في متابعة نشاط األمراض االلتهابيَّة
على  القضاء  بمجّرد  بسرعٍة   C التفاعلي  البروتني  مستويات  النخفاض  نظراً 
سبب االلتهاب، فإن هذه الواِسمُة ُتعد مفيدةً فـي مراقبة نشاط املرض واالستجابة أو 
الحاجة إلى املعالجة. وقد أظهرت الدراساُت أّن مستويات البروتني التفاعلي C يجب 
أن تنخفَض خالل أّول 48 ساعة إذا كان الِعالج مناسباً، فـي حني تشير الزيادُة فـي 
تراكيزه خالل هذه املّدة إلى نقص، أو غياب الكفاءة الِعالجية. ولذلك، تشير الدالئل 
البروتني  نسبة  قياس  تكرار  قبَل  األقّل  على  ساعة   24 ملّدَة  االنتظار  إلى  اإلرشادية 
التفاعلي C؛ وُيستثنى من ذلك حديثو الوالدة )الولدان(، حيث ُيوصى بإجراء االختبار 
لديهم بعَد (18-24) ساعة. وقد تعطي قياساُت طليعة الكالِسيتونني معلوماٍت مفيدةً 

مماثلة بالنسبة إلى قرارات املعالجة وترّصد املرض.
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أّنها  َبُيولوجية للعوامل التي يفّسرها الجسُم على  يدّل االلتهاُب على استجابٍة 
قد تكون ذاَت تأثيٍر ضاّر. وفـي حني أنَّ االلتهاَب الـمنضبط الذي يحدث بعَد إصابٍة 
تؤدي  وصّحيــة،  طبيعّية  استجابــةً  يمّثل  معّينــة  حاالٍت  فـي  أو  )كالرضوض(،  ما 
االضطراباِت االلتهابيَة إلى مهاجمة الجهاُز الـمناعي خاليا الجسم، أو ُنُسجه؛ مّما 

َيتسّبب فـي ألم مزمن واحمرار وتوّرم وتيّبس وضرر فـي تلك النُُّسج.
االلتهابّية،  األمــراض  تعريف  فـي  التَّْشويش  أو  اللَّْبس  بعُض  هناك  يكون  قد 
فااللتهاُب يظهر في العديد من األمراض، فهو السبُب ــ على سبيل الـمثال ــ فـي ألم 
الحلق وسيالن األنف والتوّعك عندما يتعّرض الشخُص لنزلة برد أو ُزكام. وتستمّر 
فقط قبَل أن يعوَد الجسُم إلى طبيعته عادةً، وهــذا فــي  تلك األعراُض مّدة قصيرةً 
الواِقع هو الغرُض من االلتهاب. أّما عنَد الحديث عن األمراض االلتهابّية، فاملقصوُد 

االلتهاُب الـمستمّر الذي ال يعود معه الجسُم إلى حالته الصّحية األساسية.
تكون  أو  االلتهابية  األمراض  تسبِّب  قد  التي  العوامــل  مـــن  مجموعــٌة  هناك 
عوامل خطورة تؤدي إلى اإلصابة بالتهاب، وهي تشتمل على أسلوب الحياة من مثل: 
أّن  كما  البيئية.  والـملّوثات  للشخص،  الوراثّية  والطبيعة  الِغذائي،  والنظام  التدخني، 
هناك كثيراً من األمراض الـمناعّية الذاتية أيضاً، حيث يهاجم الجهاُز الـمناعي فـي 

الجسم نفسه؛ مّما يقود إلى االلتهاب الـمزمن.
ونستعرض فيما يأت بإيجاز عدداً من األمــراض االلتهابّية الشائعة نسبياً.

(Rheumatoid Arthritis) التهاُب الـمفصل الرُّوماتويدي
هو داٌء التهابـّي جهازي مناعي ذاتـي، يصيب الـمفاصَل بشكٍل رئيسي، ويشمل 
ذلك عدة مفاصل فـي جميع أنحاء الجسم، ولكن قد ال تقتصر املشكلُة على الـمفاصل، 

بل قد تشمل عدداً من أجزاء الجسم األخرى أيضاً.

الفصل الرابع
األمــــراُض االلتهابّيــــــة
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الذاتية.  الـمناعّية  االضطرابات  الرُّوماتويدي ضمن  الـمفاصل  التهاُب  ُيصّنف 
املزمن  الـمفاصل  التهاب  فـي حدوث  رئيسياً  دوراً  الـمناعي  الجهاُز  يمارس  ولذلك، 
االستجابات  هذه  تعديل  إلى  العالج  ويهدف  واأللـم.  بالتعب  والشعور  وَتضّررها 
الـمناعية داخل الـمفاصل، بحيث يمكن إيقاُف الضرر، والسيطرة على األعراض، أو 

مكافحتها، واستعادة الوظيفة الطبيعّية.
يؤّدي االلتهاُب الـمفصلي الناجم عّما سبق إلى ألم وتيبس بعَد أوقاٍت من الراحة 
أو عدم النشاط غالباً، السّيما فـي الصباح. وقد يظهر توّرُم واحمرار وسخونة فـي 
الـمفاصل الـمصابة، ويمكن أن ُتصاَب مناطُق أخرى فـي الجسم بااللتهاب أيضاً، من 

مثل: العينني والغشاء الـمحيط بالقلب.

(Systemic lupus erythematosus) الذئبُة الُحمامية الجهازية
وتتفاوت  الجسم،  أعضاء  من  عدداً  يصيب  جهازي  ذاتـي  مناعي  مرٌض  هي 
مظاهُره السريرية بني الـمرضى، حيث تتراوح ما بني مظاهر جلدية خفيفة إلى إصابة  

عدَّة أعضاء، بما فـي ذلك االضطراب الشديد للجهاز العصبي الـمركزي.
يوجد كثيٌر من األضداد الذاتّيــة الـُمْمِرضــة، ولكن على الرغم من التطّور الكبير 
سبُبها  يزال  ما  فإنه  للذئبة،  الخطر  وعوامل  الباثولوجي  األساس  وفهم  التقانة  فـي 
من  كثيراً  أّن  فمع  صعباً،  أمراً  الذئبة  تشخيُص  ُيشّكل  وقد  معروف.  غيَر  الدقيق 
معايير التصنيف قد ُطرَحت، غير أّن َجْدواها فـي األوساط السريرية ما زالت موضَع 
أو  فجأةً،  وأعراُضها  الجهازية  الُحمامية  الذئبة  عالماُت  تظهر  وقد  وجدل.  مناقشة 
تتفاقم ببطء، وقد تكون خفيفةً أو شديدة، ومؤّقتة أو دائمة. ويشكو معظُم الـمصابني 
بها نوبات من األعراض، حيث تسوء األعراُض والعالمات لـمّدة من الوقت، ثّم تتحّسن 
أو تزول تماماً. تعتمد الـمظاهُر السريرّية على األعضاء الـمصابة، وقد تشتمل على 
كلٍّ من: الطفح فـي الوجه )على شكل الفراشة(، أو فـي أماكن أخرى من الجسم، 
س من الضوء وجفاف  وألم الـمفاصل وتيبُّسها وتوّرمها، واإلرهاق الشديد، والتحسُّ

العينني، والّصداع وغير ذلك.
يعتمد عالج الذئبة الُحمامية الجهازية على األعضاء الـمصابة؛ وعلى الرغم من 
أّن عدداً من العوامل أثبت فّعاليَته فـي معالجة هذا االضطراب، فإنه ما يزال يشّكل 

خطراً كبيراً على جودة الحياة على املدى البعيد.
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(Gout) النقرس
هو مرٌض استقالبـي )أيضي( يمّثل شكالً من أشكال االلتهاب الـمفصلي، ينجم 
عن زيادة حمض الُيوريك فـي الدم، حيث تترسب أمالح الُيورات فـي النُّسج، ال سّيما 
عنَد هضم  الجسم  فـي  ُتصّنع  كيميائية  ماّدة  هو  الُيوريك  منها. وحمُض  الـمفصلّية 
وهو  وراثياً،  الـمرُض  وُيعّد هذا  البيورينات.  ُتسّمى  الطعام  فـي  معّينة  مواد  وتفكيك 

يصيب الرجاَل أكثر من النساء.
تمّثل النوباُت املفصلية املؤِلـمة الَعَرَض األساسي فـي النقرس، وتبدأ فـي إبهام 
ويمكن  والّركبتني،  الكاحل،  مثل:  األخرى،  املفاصُل  ُتصاب  قد  ولكن،  غالباً،  القدم 
أن يشمَل ذلك الرسغني، واملرفقني، واألصابع فـي الحاالت الشديدة. كما قد يشكو 

الـمصابون بالنقرس الحصيات الكلوية.
فـي الحاالت الخفيفة من النقرس، قد تكون التغييراُت فـي النظام الغذائي بتجّنب 
األطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البيورينات التي تتوفر في بعض األسماك 
لَمون، واللحوم الحمراء( كافيةً لتقليل االلتهاب واأللم.  ْردين، والـَمحار، والسَّ )مثل: السَّ
كما قد يصف الطبيُب مضاّدات االلتهاب غير الستيرويدية أيضاً. أّما فـي الحاالت 

طفـــح
)على شكل فراشة(

شكل يوضح الطفح الوجهي في مرض الذئبة الحمامية الجهازية.
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الشديدة من هذا االضطراب فالبّد من أدوية أخرى ُتنِقص حمَض الُيوريك أو تقّلل 
تأثيراته الضاّرة، مثل: األّلوبورينول، والكولشيسني، والفيُبوزوستات. وقد يضطر معظُم 

الـمصابني بنوبات النقرس املتكررة إلى تناول األدوية ملدة طويلة.

(Scleroderma) تصلُُّب الجلد
هو اضطراٌب نادر فـي الـمناعة الذاتية، ُيسّمى التصّلَب الجهازي أو الـَمْجموعي 
التيّبس  أو  الشّد،  من  حالة  نشوء  إلى  جداً  الـمزعج  الـمرُض  هذا  يؤّدي  قد  أيضاً. 
فـي الجلد والنُُّسج الضاّمة الرخوة األخرى. ويمّثل حالةً مزمنة يهاجم فيها الجهاُز 
الـمناعي الجسَم عن طريق الخطأ. ويتظاهر ذلك بزيادة فـي إنتاج الكوالجني )بروتني 
األمر الذي يقود إلى تلّيف الجلد، أو نسيج الرئتني،  ضروري لبناء النُُّسج الضاّمة( 

أو األعضاء األخرى.
ويختلف تصلُُّب الجلد فـي طريقة التأثير فـي الصّحة العاّمة بني الـمرضى، حيث 
يمكن أن يتراوَح من مشكلة جلدية مزعجة ُتِخّل بجودة الحياة دون أن تشّكَل أّي خطر، 

إلى اضطراب شديد يهّدد الحياة، ويمكن أن يصيَب األوعيَة الدموية واألحشاء.

أمالح اليورات

شكل يوضح ترسب أمالح اليورات في إبهام القدم لدى مريض النقرس.
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يعتمد التشخيُص على الـمظاهر السريرية، ولكن يمكن إجراُء بعض االختبارات 
الستبعاد التَّشخيصــات األخــرى، ولتقييم إصابــة األعضاء األخرى، ومراقبة تقّدم 
وتخفيف  الـمضاعفات  تفادي  إلى  رئيس  بشكل  الـمعالجُة  تهدف  الحقاً.  الـمرض 
األعراض، ولكّن األبحاَث جارية على األدوية املعّدلة للمرض والتي تهدف إلى تثبيط 

تليف األنسجة وتغيير االستجابة املناعية.

(Sjögren’s syndrome) متالزمُة ُشوجِرن
النساَء  ُتِصيب  التي أكثر ما  الـمزمنة  الجهازية  الذاتية  املناعة  هي أحُد أمراض 
املسّنات، وتستهدف غدَد اإلفراز الخارجّية، السّيما الُغدد الُلعابية في الفم، والدمعّية 
في العني، حيث ُيالحظ وجوُد ارتشاح خاليا ملفية وبالزمّية؛ مما يؤّدي إلى جفاف الفم 
والعينني )ُيسّمى ذلك متالزمة الجفاف: Sicca syndrome(. ال يمكن إزالُة الضرر الذي 
يلحق بالغدد اللعابية في هذه املتالزمة، ولكن يمكن السيطرُة على األعراض عن طريق 

استخدام قطرات العني وشرب كثير من املاء، حيث يعيش املرضى حياةً شبه طبيعّية.

هناك شكالن لـمتالزمة ُشوجِرن:
ــ الشكل األّولي: يحدث عندما تقتصر شكوى الـمريض على جفاف العينني، والفم فقط، 

كما يمكن أن يترافَق ذلك مع التعب، وألـم الـمفاصل أيضاً.
ــ الشكل الثانوي: يحدث عندما يشكو الـمريُض جفاف العينني والفم، إضافة إلى مرض 
مناعي ذاتـي آخر، حيث قد تسبق متالزمُة شوجِرن الذئبَة الحمامّية بعّدة سنوات، 

صورة توضح مرض تصلُّب الجلد.
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الجلد مع متالزمة  الّروماتويدي وتصّلب  الـمفاصل  التهاُب  يترافَق  أن  يمكن  كما 
شوجِرن أيضاً. ويزداد عنَد هؤالء الـمرضى خطُر اإلصابة بسرطان الُعَقد اللمفية 
)Lymphoma(، وهذا ما يستوجب الـمتابعَة الطّبية الـمنتظمة والدورّية، وليَس من 
السهل تشخيُص متالزمة شوجِرن، وُيعّد التعّرُف الـمبّكر على هذه املتالزمة أمراً 

بالَغ األهّمية للتقييم الـمناسب وتحسني الـتدخالت العالجية.

(Inflammatory bowel disease) داء األمعاء االلتهابـي
ُمزِمناً يصيب  ُيعد داُء األمعاء االلتهابـي أو الّداء الـِمَعوي االلتهابـي اضطراباً 
القناَة الهضمية، ويشتمل على نمطني، النمط األول: يتمثل في التهاب القولون التقّرحي 
 ،)Crohn’s disease( أما النمــط اآلخــر فهـــو داء كـــرون ،)Ulcerative colitis(
ذاتية  مناعية  استجابٍة  نتيجة  الهضمي؛  السبيل  فـي  وتوّرم  التهاب  بحدوث  ويتمّيز 
وقد  املزمن.  الَقْولـــون  التهــاب  على  تدّل  سريرية  بعالمات  املرُض  يتمّيز  مستمّرة. 
تتفاوت األعراُض من مريٍض إلى آخر، ويعتمد ذلك على نمط الـمرض. ولكن، يشكو 
الـمصابون بداء األمعاء االلتهابـي )السّيما التهاب القولون التقّرحي( اإلسهال غالباً، 
مع كّميات متفاوتة من التََّغوُّط الـُمَدمَّى. كما يظهر ألم بطني وزحير )شعور بالحاجة 

امللحة املستمرة إلخراج البراز على الرغم من أن القولون فارغ(.
داء  أّن  فـي حني  الغليظة(،  )األمعاء  الَقْولون  التقّرحي  القولون  التهاُب  يصيب 
كرون يمكن أن يصيب أّي مكّون من مكّونات السبيل الهضمي، من الفم إلى منطقة 
الِعجان )ما حوَل الشرج(. يؤدي داُء األمعاء االلتهابـي إلى عدم تحمل الجسم وجود 
الطعام والقضاء على البكتيريا النافعة والعناصر األخرى الالزمة فـي األمعاء. وبذلك 
يهاجم الجسُم الخاليا الـمعوية مسّبباً التهاباً ال يزول بسهولة. يصيب الداُء كالً من 
الرجال والنساء، ويظهر لدى األشخاص فـي أواخر سّن الـمراهقة والعشرينات غالباً، 
على الرغم من أّنه يمكن أن يحدَث فـي أّي عمر. وقد يترافق داُء األمعاء االلتهابـي 
فـي 50% من الـمرضى بعدٍد من الـمظاهر خارج األمعاء، بما فـي ذلك قرحات الفم 
والتهاب الـمفاصل مثل التهاب الَفقار )Spondylitis( أو التهاب الـمفصل الَعُجزي 

الَحْرقفي، والِتهاب العني.
وأسلوب  الغذائي  النظام  فـي  والتعديل  باألدوية  االلتهابـي  األمعاء  داُء  ُيعَالُج 
الحياة، وبالجراحة أحيانــاً، وتهــدف املعالجُة إلى تخفيف األعــراض، والوقاية مــن 
النَّْوبات املستقبلية. وتتراوح األدويُة ما بني مضاّدات االلتهاب والستيرويدات القشرّية 

ومثبطات أو ُمعّدالت املناعة.



- 32 -- 33 -

(Graves' disease) داء جريفز
يصيب  وقد  أساسي،  بشكل  الدرقية  الغّدَة  يصيب  ذاتـي  مناعي  مرٌض  هو 
الـمرُض  هذا  وُيعدُّ  والجلد.  العني  ذلك  فـي  بما  أيضاً،  األخرى  األعضاء  من  عدداً 
السبَب األكثر شيوعاً لفرط نشاط الغّدة الدرقية، أو ما ُيسمَّى اصطالحاً فرط الدرقّية 

.)Hyperthyroidism(

يحدث داُء جريفز مثله مثل جميع أمراض الـمناعة الذاتية، بشكل أكثر شيوعاً 
فـي األفراد الذين لديهم تاريٌخ عائلي إيجابـي من حيث اإلصابُة به أو بمرض آخر 
من أمراض املناعة الذاتية، وُيعدُّ الـمرُض أكثَر ُشُيوعاً فـي التوائم املتماثلة )التوائم 
املتشابهة( منه فـي التوائم غير املتماثلة )التوائم املختلفة(، ولكنَّ اإلصابة به تحتاج إلى 
وجود عوامل بيئية تحرِّض حدوَثه، مثل: القلق واإلرهاق الـمفرط )الجسدّي، والنفسي(، 
والتدخني، والَعْدوى، والَحْمل )السّيما مرحلة بعَد الوالدة(، والتعرُّض لكثير من اليود. 
كما أنَّ األفراَد الـمصابني باضطرابات أخرى ناجمة عن خلل فـي الجهاز الـمناعي، 
مثل: داء السّكري من النمط األّول، أو التهاب الـمفاصل الرُّوماتويدي، معرَّضون بشكٍل 

أكبر لإلصابة بداء جريفز. 
يشّكل داء جريفــز أكثَر أسبــاب فــرط نشــاط الغّدة الدرقية شيوعاً، وهو أكثر 
النساء   )20-50( عاماً، وبني  أعمارهم بني  تتراوح  الذين  انتشاراً ضمن األشخاص 

أكثر من الرجال. ولكن قد يصيب الـمرُض األطفاَل والـمراهقني والـمسنِّني.
ُينِتج الجهاُز املناعي فـي هذا املرض أضداداً شاّذة ُتسّمى الجلوبولينات املناعية 
املنبِّهة للدرقية، حيث تحاكي وظيفَة الهرمون الطبيعي املنّبه للغّدة الدرقية، حيث تلتصق 
هذه الجلوبولينات بسطح الخاليا الدرقية، وتحّثها على إنتاج هرمونات الغّدة الدرقية، 
مّما يقود إلى زيادة إنتاجها )فرط الدرقية(. وفـي اعتالل العني بحسب جريفز تصيب 
هذه األضداد )الجلوبولينات املناعية الـمنبِّهة للدرقية( الخاليا املحيطة بالعينني أيضاً، 
املحيطة  العضالت  نمّو  الخلوي، وزيادة  االلتهاب واالرتشاح  فيها شيئاً من  وُتْحِدث 
بالعني، والنسيج الضام، والدهني خلف ُمْقلة العني، وال يكون ذلك بسبب تلك األضداد 
للخاليا  الساّمة  التائية  اللمفاوياُت  ُتْطِلقها  التي  يتوكينات  السِّ بسبب  بل  فحسب، 
)الخاليا الفاتكة(؛ مما يؤدي إلى حدوث جحوظ العني، واالحتقان والوذمة حوَل العني. 
وإذا ُترَكت هذه املشكلة من دون معالجة، فإّنها تقود في نهاية املطاف إلى تلّيٍف دائم 
في العضالت. كما ُيعتقد أّن عدداً من أعراض فرط الغدة الدرقية، مثل: تسّرع القلب، 
والتعّرق، والرُّعاش، والحساسية للحرارة، مرتبٌط بزيادة الحساسّية للكاتيكوالمينات 

)هرمونات تعمل كجزء من الجهاز العصبي الودِّي السمبثاوي(.
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الثُيوناميدات،  ُتسّمى  التي  األدوية  بعض  إعطاء  على  جريفز  داء  معالجُة  تقوم 
 ،)Propylthiouracil( وبروبيلثيويوراسيل  ،)Carbimazole( كاربيمازول  السّيما 
إليها باسم  حيث تحّد من إفراز الهرمون الدرقي. كما يمكن أن ُتعطى أدوية ُيشار 
الـمشّع  اليوُد  األخرى  الـمعالجة  أشكال  ومن  األعــراض.  لتخفيف  بيتا  ُمْحِصرات 
املعالجة اإلشعاعية، والهدُف من ذلك تخريُب  ُيسّمى  بجرعة صغيرة جداً ضمن ما 
جزء من خاليا الغّدة الدرقّية؛ مّما يقّلل من إفراز الهرمون. وفـي حاالٍت نادرة ُيوصى 
باستئصال جزء من الغّدة الدرقية أو استئصالها بالكامل، وفـي هذه الحالة ُيعطى 

الـمريض جرعةً تعويضية يومية مناسبة من الهرمون الدرقي مدى الحياة.

صورة توضح جحوظ العني في داء جريفز.
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(Non-steroidal anti- العقاقيُر أو األدوية غير الستيرويدية الـمضاّدة لاللتهاب
(inflammatory drugs; NSAIDs هي أدويٌة ُتستخَدم على نطاق واسع لتخفيف 
األلم، وتقليل االلتهاب، وخفض درجة الحرارة الـمرتفعة، كما أنَّها مضادَّة للصفيحات  

)أي: تساعد في منع تجلط الدم(.

االستعماالت الطبية
أعراض  تخفيف  فـي  الستيرويدية  غير  االلتهاب  مضاّدات  ُتستخَدم  ما  غالباً 
ونزالت  والعظمية،  العضلية  والرضوض  واألسنان،  الطمثّية،  الدورة  وألم  الصداع، 
مزمن.  بألم  الـَمْصحوبة  األخرى  والحاالت  الـمفاصل،  والتهاب  واألنفلونزا،  البرد، 
وهناك دراساٌت جديدة تشير إلى أنَّه قد يكون لـمضادات االلتهاب غير الستيرويدية 
دوٌر مستقبلـي فـي معالجة أمراض القلب واألوعية الدموية، وداء السّكري، وأمراض 
الستيرويدية على  االلتهاب غير  الرغم من استخدام مضاّدات  لكن، على  السرطان. 
نحٍو شائع، فإنها ليست مناسبةً لجميع األشخاص، بل يمكن أن تسبِّب آثاراً جانبيـة 
فـي  األدويــة  هــذه  استعمال  قبَل  الطبيــب  مشــورة  بأخــذ  ُيوَصى  كما  مزعجــة. 

الحاالت اآلتية:
ــ إذا كان عمر الشخص أكبر من 65 عاماً.

ــ عند وجود حمل، أو التخطيط له وفـي حالة اإلرضاع الطبيعي.
ــ وجود ُقرحة َمعديَّة حالّية، أو سابقة واضطرابات األمعاء.

ــ عند وجود مشكالت فـي القلب، وضغط الدم، والدورة الدمويَّة.
ــ وجود اضطرابات بالكبد، أو الكلى.

ــ اإلصابة بالربو.

الفصل اخلامس
مضــــــاداُت االلتهــــــــــــاب

األدوية املضادة لاللتهاب غير الستيرويدية
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ولكنَّ ذلك ال يعني منع استعمال مضادَّات االلتهاب غير الستيرويديَّة فـي كلِّ 
هذه الحاالت بشكٍل مطلَق، إنَّما ينبغي الحصوُل على استشارة الطبيب قبَل ذلك، وذلك 

الحتمال التعرُّض لـمخاطَر كبيرة نتيجة اآلثار الجانبيَّة.

وُيمنع استخدام مضادات االلتهاب غير الستيرويدية لدى كلٍّ من الحاالت اآلتية: 
ْريان التاجي )عملية لعالج انسداد  الـمرضى الذين خضعوا لجراحة طعم مجازة الشِّ
الشريان التاجي: Coronary artery bypass graft surgery(، وخالل الثلث األخير 

سيَّة سابقة لهذه األدوية. من الحمل، وعنَد وجود تفاعالت تحسُّ

ال توجد أدلَّة قاطعة، فـي الوقت الحالي، على أّن استخداَم مضادات االلتهاب 
غير الستيرويدية لدى الـمصابني بُكوفيد -19 )مرض فيروس كورونا الـُمْستجّد( يؤّدي 
إلى تأثيرات سلبية شديدة، أو الحاجة إلى الرعاية الصّحية الـمرّكزة، أو التأثير فـي  

جودة الحياة على املدى الطويل.

األشكال الدوائية
تتوّفر مضاداُت االلتهاب غير الستيرويدية على شكل أقراص وكبسوالت وتحاميل 
ومراهم وُحَقن. ويمكن شراُء بعضها من الصيدليات من دون الحاجة إلى وصفة طّبية، 

بينما يحتاُج بعُضها اآلخر إلى ذلك.

آلّيــــُة التأثيــــر
وأخرى   ) شيوعاً األكثر  )وهي  انتقائيَّة  غير  أشكال  إلى  ــُة  األدوي هذه  ُتقَسم 
انتقائيَّة، فاألولى تشتمل مثالً على: إيبوبروفني، ونابروكسني، وديكلوفيناك،  وحمض 
تشتمل  بينما  وكيُتوبروفيـــن؛  ونابوِميُتون،  وُسوِلْنداك،  وِإْندوميثاسني،  الـميفيناميك، 
إيتوريكوكسيب، وِسيليكوكسيب، وميُلوكسيكام.  ــ على  الـمثال  ــ على سبيل  الثانيُة 
كما ُيعّد األسبرين بالجرعات العالية، أي: (150-300) ملجرام/ لتر فـي مصل الدم 
( من مضادات االلتهاب  )وليس بالجرعات الـمنخفضة، أي: 100 ملجرام/ لتر تقريباً
غير الستيرويدية. وُيشار هنا إلى ضرورة تجنُّب إعطاء األسبرين، أو الـمستحضرات 

الـمحتوية عليه لألطفال دون سّن 16 عاماً.
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تقوم اآللّيُة الرئيسية لعمل مضادات االلتهاب غير الستيرويدية على َتْثبيط إنزيم 
ْكلوُأْكسجيناز )إنزيم األكسدة الَحلَقية: COX(. وُيعّد هذا اإلنزيُم ضرورياً لتحويل  السِّ
ثرموبوكسانات،  اآلتية:  الكيميائيَّة  العوامل  إلى  األَراكيُدونيك  حمض  ُيسّمى  حمض 
وبروستاجالندينات، وبروستاِسْكلينات. ُتعَزى اآلثاُر الِعالجية لـمضاّدات االلتهاب غير 
الستيرويدية إلى نقص هذه الـمواد الكيميائية، فالثرموبوكسانات على وجه التحديد 
َع  توسُّ البروستاجالندينات  تسبِّب  بينما  الدَّموية،  الصفيحات  التصاق  فـي  ُتْسِهم 

عور باأللم. األوعية وتزيد من  درجة حرارة الجسم والشُّ
والثانــي  األول  النظيــر  همــا  ْكلوُأْكسجــينــاز،  للسِّ ِإْنزيمّيــان  َنِظيــران  هنــاك 
)COX-1 و COX-2(. يوجد األّول منهما، فـي الجسم بشكل طبيعي، وهو ُيْسِهم 
فـي الحفاظ على البطانة الـمخاطية الهضمية، والوظيفة الكلوية، وتكدُّس )التصاق( 
بل  الطبيعّية،  الحاالت  فـي  الجسم  فـي  يوجد  فال  الثانـي،  ا  أمَّ الدموية.  الصفيحات 
يظهر نتيجة التَّْحريض فـي أثناء االستجابة االلتهابية. ُتعّد معظُم مضادات االلتهاب 
غير الستيرويدية غيَر انتقائية، فهي تثّبط كال النظيرين، أّما مضاداُت االلتهاب غير 
الستيرويدية االنتقائّية مثل: ِسيليكوكسيب فتستهدف النظير الثاني فقط، ولذلك يكون 
لها تأثيرات جانبية مختلفة. واألهّم من ذلك أّنه نظراً إلى أّن النظير األول هو الوسيط 
الرئيسي لضمان سالمة الِغشاء الـمخاطي الـَمِعدي، وأّن الثاني  يشارك فـي االلتهاب 
للنظير  االنتقائية  الستيرويدية  غير  االلتهاب  مضاداُت  تؤّمن  لذلك  أساسي،  بشكٍل 
الثاني إزالَة االلتهاب دون اإلضرار بُمخاطية املَِعدة، كما أنَّها تكون أقّل تأثيراً فـي 

الصفيحات الدموية مقارنةً بالنمط غير االنتقائي.

التأثيرات الجانبّية
تظهر اآلثاُر الجانبيَّة بشكٍل واضٍح عنَد استعمال جرعاٍت عاليٍة من مضادات 
ماً بالعمر، أو أن  االلتهاب غير الستيرويدية ملّدٍة طويلة، أو عندما يكون املريُض ُمتقدِّ
حالُته الصحيَّة ليست على ما ُيرام. عنَد ظهور أّي آثاٍر جانبيٍَّة مزعجة، ينبغي التَّوقُُّف 

عن استعمال هذه األدوية وإخبار الطبيب، وتتضمَّن هذه اآلثاُر الجانبيَّة ما يأتي:
ــ املشكالت أو التأثيرات الهضمّية، بما فـي ذلك ألم املعدة والغثيان واإلسهال. 
وقد تحدث قرحٌة فـي املعدة؛ مّما قد يؤّدي إلى نزٍف داخلي وفقر دم. ولذلك يمكن 
ة البروتون  أن يلجأ الطبيُب إلى إعطاء املريض دواًء آخر، مثل أحد ُمثبِّطات مضخَّ
التقليل من خطر اإلصابة  للمساعدة على   ،(Proton pump inhibitors ;PPIs)

بقرحة املعدة.
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ــ الـمشكالت الّكلوية: تشتمل الـمضاعفاُت التي يمكن أن تحدَث فـي الكلى على: 
وائل والَكهاِرل )الشوارد(، والنَّْخر  خلل الوظيفة الكلوية الحاّد، واضطرابات السَّ
 (Nephrotic واملتالزمة الكلوية ،(Renal papillary necrosis) الُحلَيمي الكلوي

.(Interstitial nephritis) أو التهاب الكلية الخاللي ،syndrome)
ــ الـمشكالت القلبّية الوعائيَّة: تشتمل على: النوبة القلبية، وفشل القلب، والرَّجفان 
األذيني، والسكتات الدماغيَّة، وُيعدُّ الديكلوفيناك من أكثر املسببات لتلك املشكالت.
إنزيمات  )ارتفاع مستويات  الكبدية  السّمية  على:  تشتمل  الكبدّية:  الـمشكالت  ــ 

الكبد( فـي حاالٍت نادرة.
والدوخة،  النعاس،  إلى  وامليل  الصداع،  األخرى:  الجانبّية  التأثيرات  ومن  ــ 

سيَّة. والتفاعالت التحسُّ

الّتداخالت الدوائيَّة
قد تحدث تداخالٌت غير متوقَّعة بني بعض مضادَّات االلتهاب غير الستيرويديَّة 
وأدويٍة أخرى. وقد ُيؤثِّر ذلك فـي عمل الدواء اآلخر، ويزيد من احتمال حدوث اآلثار 
باستخدام  البدء  قبَل  الطبيَّة  االستشارة  على  الحصول  من  بدَّ  ال  ولذلك،  الجانبيَّة؛ 
مضادَّات االلتهاب غير الستيرويديَّة خاصة إذا تقارن استخدامها مع بعض األدوية 

األخرى، من مثل:
• دواء آخر من مضادَّات االلتهاب غير الستيرويديَّة.	
• األسبرين بجرعٍة منخفضة، أو الوارفرين )كالهما ُيسَتعمل فـي الوقاية من تجلُّط 	

الدم(.
• ْكلوسبورين: هــو دواٌء مثبِّـــط للمناعــة ُيسَتعمُل لـمعالجة بعض الـمشكالت 	 السِّ

الـمناعّية الذاتيَّة، مثل: التهاب الـمفاصل الرُّوماتويدي أو التهاب القولون التقرُّحي.
• الـميثوتريكسات: هــو دواٌء ُيسَتعمل فـي معالجــة التهــاب الـمفاصل الروماتويدي 	

وغيره.
• والوذمة 	 الدم  ارتفاع ضغط  معالجة  فـي  ُتسَتعمُل  أدويٌة  وهي  البوليَّة:  الـُمدرَّات 

الرئويَّة وفرط سوائل الجسم أحياناً.
• اللِّيثيوم: هو دواٌء ُيسَتعمل فـي معالجة االضطرابات النفسية، وحاالت االكتئاب 	

الشديد.
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• 	 (Selective serotonin reuptake مثبِّطــات استــرداد السيروتونيــن االنتقائــّي
(inhibitor; SSRI، وهي أحد أنواع األدوية الـمضادَّة لالكتئاب.

استعمال مضادَّات  فترة  ُمعيَّنة خالل  أغذية  تناول  تجنُُّب  الضروري  من  ليس 
االلتهاب غير الستيرويديَّة. ولكن يجب استعماُل األقراص مع بعض الـماء، أو الطعام 

عادةً للحيلولة دون حدوث ضرر باملعدة، ما لم ُيذكر خالف ذلك.

يُة مضادات االلتهاب غير الستيرويدية، أو فرط جرعتها ُسمِّ
نزٍف  شكل  على  الستيرويدية  غير  االلتهاب  مضادات  يُة  سمِّ تظهَر  أن  يمكن 
هضمي وارتفاع ضغط الدم. ولكن قد تكون الجرعُة الزائدة من هذه األدوية من دون 
األعراُض األخرى  قد تشتمل  ذلك،  عادةً. ومع  بأعراض هضمية خفيفة  أو  أعراض 
ية على الَغْيبوبة، والتشنجات، ويمكن أن تحدَث السّمية الكلوية، ألن هذه العقاقير  للُسمِّ
الكلوية.  الدموية  األوعية  لتوّسع  الضرورية  البروستاجالندينات  مستويات  من  تقلِّل 
وأخيرًا، يمكن أن تظهر سّمية عصبّية في شكل نعاس وتَّْخليط ذهني، وتشوُّش الرؤية، 

وصداع، وطنني األذنني.
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والعملّيات  الكيميائية  والـمواد  الخاليا  من  مجموعٍة  إلى  الـمناعة  جهاُز  يشير 
الحيوية التي تقوم على حماية الجلد والـمسالك التنّفسية والسبيل الـمعوي ومناطق 
أخرى فـي الجسم من الـمستضّدات الغريبة، على سبيل املثال: امِليْكروبات )الكائنات 
الحية من مثل: الجراثيم، والفطرّيات، والطفيلّيات(، والَفْيروسات والخاليا السرطانية 
يفانات )السموم(، إضافة إلى الحواجز الهيكلية والكيميائّية التي َتِقي الجسم من  والذِّ
ْي  "َخطَّ أّنه مكوَّن من  الـمناعي فـي  العدوى، ويمكن إيجاُز أو تبسيط وظيفة الجهاز 
ِليِقيَّة (Innate immunity)، والـمناعة التكّيفية، أو  الـمناعة الطبيعّية، أو السَّ دفاع": 
التكّيفية  والـمناعُة  الطبيعّية  الـمناعُة  تعمل  وال   .(Adaptive immunity) التالؤمّية 
كآليتني ُمَتبادلتني للدفاع عن الـُمضيف أو العائل، بل ُتكمِّالن بعضهما، حيث تباشر 
األولى عملَها سانحةً الوقَت للثانية كي تستعد لـمتابعة العمل. وعنَد حدوث خلل فـي 

أيٍّ منهما يؤّدي ذلك إلى ضعف الـُمضيف أو ظهور استجابات غير مالئمة.
الـُمْمِرضة  العوامل  تجاه  األّول  الدِّفاع  خطَّ  الطبيعّية  الـمناعيَّة  االستجابُة  ُتعدُّ 
الغريبة عن الذَّات )خاليا الجسم الذاتية( أو الدَّخيلة، وهي آليَُّة دفاع واسعة وموجودة 
مسبقاً ومستقلَّة عن الـمستضّدات )غير نوعّية(. تتكوَّن هذه االستجابُة من ِدفاعاٍت 
فيزيائية وكيميائية وخلوّية. ويتمثَّل الغرُض الرئيسي من االستجابة الـمناعية الطبيعّية 
فـي  وتحّركها  الغريبة  الـُمْمِرضة  العوامل  دخول  من  والسريعة  الفورية  الـوقاية  فـي 
إلى  دقائق  خالل  أو  الَفْور  على  الـمناعة  من  النمط  هذا  عمُل  ويبدأ  الجسم،  أنحاء 
ساعات من التعرُّض للهجوم من الـمستضّد، لكن من دون ذاكرة مناعّية، وبذلك فهي 
ره فـي حال تعرَّض الجسُم له  ال تستطيع التعرَُّف إلى العامل الـُمْمِرض نفسه، أو تذكُّ

فـي الـمستقبل، وإّنما تبدأ عملَها السابق من جديد.
ُيسمَّى خطُّ الدفاع الثانـي تجاه العوامل املُْمِرضة الغريبة عن الذَّات االستجابَة 
املناعّية التكيُّفية أو التالؤمّية، كما ُيسّمى املناعَة الـُمْكتَسبة أو النوعية أيضاً. ال توجد 
التعرُّض  بعَد  تتكّون الحقاً  مناعة مستجّدة  وهي  الفقارّيات،  في  إاّل  االستجابُة  هذه 

الفصل السادس
العالقُة بنَي الـمناعة والتغذية وااللتهاب
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للعوامل الغريبة، لكّن تكون عناصَرها موجودةً فـي الكائن الحّي استعداداً ألي تعرُّض 
املناعَة  أّن  بالذكر  الجدير  ومن  والفطرّيات.  كالجراثيم  الغريبة،  والعوامل  لألجسام 
التكيُّفية، أو التالؤمّية تعتمد في نشوئها على أفعال الجهاز املَناعي الطبيعي، وتكون 
ية عندما تخفق املناعُة الطبيعيَّة فـي التخلُّص من العوامل الَعْدواّئية. ُتعّد  فائقَة األهمِّ
له  يتعرَّض  الذي  املستضّد  أو  املمرض،  للعامل  نوعّيةً  التكّيفية  املناعية  االستجابُة 
الجسُم ومعتمدةً عليه، وتهدف إلى مهاجمة ذلك العامل الغريب عنه؛ وبذلك فهي تنطوي 
على فترة تأخير بني التعرُّض للمستضّد واالستجابة املناعية القصوى. إنَّ ما ُيميِّز 
ن املُضيَف من تكوين استجابٍة  املناعَة التكّيفية هو القدرة على التذّكر، األمر الذي ُيمكِّ
مناعية أكثر سرعةً وكفاءَة عنَد التعرُّض الالحق للمستضد. ولكن تحدث، فـي بعض 
األحيان، أخطاء في عناصر هذه املناعة فتهاجم الجسم أو الذات. وعندئٍذ، يمكن أن 
والتهاب  الحمراء،  الذئبة  )مثل:  الذاتية  املناعة  أمراض  عليها  ُيطلق  مشكالت  تظهَر 
املناعة  أمراض  على  املناعي  الجهاز  مشكالت  تقتصر  وال  الرُّوماتويدي(.  املفاصل 
س الذي يؤّدي إلى تفاعالت مفرطة،  الذاتية، بل قد يتسبَّب ذلك فـي حاالت فرط التحسُّ

أو مزعجة.
 (Clonal expansion of lymphocytes) ُيعــدُّ التوّسُع النسيلـي لِلْمفاوّيــات
السمَة الـممّيزة للجهاز الـمناعي التكّيفي، ويتجلَّى ذلك فـي الزيادة السريعة لِلْمفاوّيات 
التائّية والبائية من خليٍة واحدة، أو بضع َخاليا إلى ماليني. ويكون لكّل نسيلٍة تنشأ 
من اللمفاوّية التائّية T، أو البائية B األصلّية مستقبلُة الـمستضّد نفسها مثل األصل، 

وهي تهاجم العامَل الـُمْمِرض نفَسه.
املناعية  لكّن االستجابَة  آنّية وسريعة،  الطبيعّية  املناعية  أّن االستجابَة  وفي حني 
األمد،  طويُل  التكّيفية  املناعية  االستجابة  تأثيَر  فإّن  ذلك،  ومع  كذلك.  ليست  التكيفّية 
ونوعّي للغاية، وتعتمد استدامُته الـمديدة على ما ُيسمَّى خاليا الذاكرة التائّية، وُتعدُّ هذه 
الخاليا هي املسؤولة عن املناعة التالية للقاحات املستخدمة لتمنيع الناس تجاه كثير من 
العوامل املُمرضة، حيث تنّبه هذه اللقاحاُت الجهاَز املناعي في الجسم لوقاية الشخص 

من أّي عدوى قد يتعرَّض لها، فيقوم بمواجهتها في املستقبل بشكٍل أسرع وأكفأ.
تتكّون املناعُة الطبيعية من أربعة أنماط من الحواجز، أو الحوائل الدِّفاعية: حائل 
َتْشريحي )الِجلْــد واألغشية الـمخاطيــة(، وحائل فيزيولوجي )درجة الحرارة والباهاء 
(pH) الحمضّية "درجة الحموضة الـمنخفضة" والوسائط الكيميائية(، وعملية البلعمة، 

واالستجابة االلتهابـية.
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األغشيُة  تعمل  بينما  امِليْكروبات؛  دخول  دون  ميكانيكياً  السليم  الِجلُْد  َيُحول 
وي )البكتيريا النافعة: Normal flora( على منافسة  الـمخاطية من خالل النَِّبيت  السَّ
املِيْكروبات على مواِضع االلتصاق أو االرتباط ، ويحتجز الـمخاُط املِيْكروبات الغريبة، 
ا الوسُط الحمضي )الباهاء أو درجة الحموضة  وتطردها األهداُب خارَج الجسم، أمَّ
ما بني (3-5)( فُيعوق نموَّها. وتقتل حموضُة الـمعدة الشديدة معظَم املِيْكروبات غير 
الـمهضومة. وتؤّدي حرارُة الجسم التي تستجيب باالرتفاع )الحّمى( إلى تثبيط نمّو 
بعض العوامل الـُمْمِرضة. ومن خطوط الدفاع الطبيعّية األخرى الَعرُق والّدموع، حيث 

بات مضاّدة للجراثيم. يحتويان على إنزيمات تساعد على َخلِْق مركَّ
األجسام  من  الجسم  تقي  التي  العوامل  من  عدداً  الكيميائية  الوسائُط  تضمُّ 
الغريبة، مثل اإِلْنزيمات الحاّلة )الليزوزيمات( التي تشطر جدراَن الخاليا الجرثومّية، 
واإِلْنترفيرونات )نوع من السيتوكينات( التي تحّرض الدِّفاعات الـمضاّدة للفيروسات 
مة (Complement) والتي  فـي الخاليا غير الـُمصابة بالعدوى، وعناصر ُتسمَّى الـمتمِّ

ل بلعمَتها. تحّل امليكروبات أو تسهِّ
Endocytosis( الجزيئات  َتْستبِطن خاليا مختلفة )من خالل االلِتقام الخلوي: 
الَعِدالت،  الدمويـــة،  )الوحيدات  صة  متخصِّ خاليا  وهناك  وُتفّككها،  الغريبة  الكبيرة 

البالِعم النَّسيجية( َتْستبِطن )ُتبلِعم( الكائنات الحّية الكاِملة وتقتلها وتهضمها.
يؤدي تلُف أو تضرُّر النُُّسج والعدوى إلى تسرُّب السائل الوعائي )النضح( الذي 
يحتوي على بروتيناٍت مصلية ذات نشاط مضاّد للجراثيم؛ مّما يؤّدي إلى تدّفق الخاليا 

البلعمّية إلى الـمنطقة الـُمصابة.

جـــدول يوضح بعض الفــروق الرئيسيــة بني املناعــة الطبيعيـة 
والـمناعــة التكّيفية

املناعُة التكّيفيةاملناعُة الطبيعية

موجودة ُمسبقاً فـي الجسم، وتبقى مدى الحياة 
ما لم يحدث مرض أو اضطراب يعّطل عملها.

تظهــر بعــَد التعرُّض للعامــل الغريـــب، مثــل: 
الجرثوم والفيروس ... إلخ، وتكون مديدة.

رة، أو بطيئة، ونوعيَّة.سريعة، وغير نوعيَّة. متأخِّ

ذات كفاءة عالية.ذات كفاءة محدودة.
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املناعُة التكّيفيةاملناعُة الطبيعية

تهاجــم عامــالً معيَّنــاً فقــط سبــق أن تعـرَّض تهاجم أيَّ عامل غريب يتعرَّض له الجسم.
الجسُم له.

النَّْسل  إلى  وتعُبر  عــادًة،  الوالدين  من  ــورَّث  ُت
القادم.

ال عالقــَة لها بالوراثــة، ولكن قد تحمــي الطفَل 
الوليد خالل األشهر األولى من حياته عن طريق 
انتقــال األجســام املضــادة مــن األم للطفل من 

خالل املشيمة.

س. س.ال تترافق مع التحسُّ قــد ُيصاحبها أحـُد أشكال التحسُّ

لها خاليــا ذاكــرة، وقــد تنجــم عــن اللقاحات ليس لها خاليا ذاكرة.
أو التعرُّض للعدوى.

تعتمــد على الوسائـط الكيميائية، ودرجة حرارة 
الجسم، وحموضة الـمعــدة، وبعــض العوامــل 
الكيميائية، والخاليا البلعمّية والفاتكة وبروتينات 

البالزما الدموّية.

تعتمــد على الخاليــا اللمفاوية البائية والتائّية.

وفـي  الـمناعة  فـي جهاز  تغّيراٌت ملحوظة  العمر تحدث  فـي  اإلنسان  تقدُّم  مع 
االستعداد الضطراباته، حيث تترافق الشيخوخُة أو تقدُّم العمر بنقص كلٍّ من الـمناعة 
الطبيعيَّة والتكّيفية. وبذلك، تحدث حاالت العدوى، والّسرطان، وأمراض الـمناعة الذاتية 
بشكل شائع لدى الـمسّنني. وعلى الرغم من أّن عدداً من العوامل ُتسهم فـي ذلك، فإن 
إعادَة تشكيل الجهاز املناعي املرتبطة بالعمر التي ُيطلق عليها اســم التََّشيُّخ املَناعّي 
(Immunosenescence)، تمــارس دوراً رئيسياً. ومــن مظاهــر هذا التََّشيُّخ املَناعّي 
تراجع كفاءة األعضاء الداخلية أو األحشاء، السّيما تلك املرتبطة باملناعة مثل الغّدة 
ونقِّي الِعظام، حيث يقّل إنتاُج الخاليا املناعية املكافحة للعـدوى.  السعترية )التُّوتة( 
يـات الدقيقـة مثل: الحديد، والفوالت، وفيتامني  كما تترافـق الشيخوخُة مع نقـص املغذِّ

B12 أحياناً؛ مّما قد يؤّدي إلى مزيٍد من تدهور الوظيفة الـمناعّية.

تابع: جدول يوضح بعض الفروق الرئيسيـــــة بني املناعــــُة الطبيعيــة 
واملناعُة التكّيفية
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جدول يوضح العوامل التي ُتضِعف الجهاز املناعي وكيفية تأثيرها

التأثيرالعامل
نقص إنتاج الخاليا الـمناعيَّة وضعف األعضاء املرتبطة تقدُّم العمر

باملناعة.
مـــوم البيئيـــــة )مثــــل: الدُّخـــان  السُّ
فـي  تسهم  التي  األخرى  والُجَسيمات 

تلوُّث الهواء، وفرط تناول الكحول(

يمكن أن ُتضِعَف هذه الـمواد أو تثّبط النشاَط الطبيعي 
للخاليا الـمناعية.

َتتسّبب السمنُة في التهاٍب مزمن خفيـف، فالنسيُج الدهني زيادة الوزن
ْحمية (Adipocytokines) التي  يتوكينـات الشَّ ُينِتج السِّ
قـد تعـزِّز العملّيات االلتهابيــة. وقــد لوحــظ أّن السمنَة 
تمثِّل عامــَل خطــر لعدوى فيروسات األنفلونزا أيضاً، 

رّبما بسبب ضعف وظيفة الخاليا التائية.
يمكــن أن يــؤدِّي ســوُء التغذيــة، أو النظــام الغذائـي نقص التغذية

الفقير بواحٍد أو أكثر من الـمغذِّيات إلى نقص إنتــاج 
الخاليا الـمناعية واألضـداد وضعـف نشاطهما. ومـن 
لنمّو  أّنهـا ضروريـة  َثُبت  التي  الـمغّذيات  األمثلة على 
 ،D وفيتاميـن ،C الخاليا املناعيـة ووظيفتها: فيتامــني
يلينيوم، والحديد، والبروتني، )بما فـي ذلك  ْنك والسِّ والزَّ
الحمض األميني "الجلوتامني"(. وتوجد هذه العناصر 

فـي األطعمة النباتية والحيوانية الـمختلفة.
الـمناعي األمراض الـمزمنة والعوز  الذاتية  الـمناعة  اضطراباُت  تهاجم 

الخاليا الـمناعية، وقد تعّطلها.
الكــرب والقلــق النفسـي الـمستمّر، أو 

الـمزمن
يؤدِّي الكــرب إلــى إطــالق بعــض الهرمونــات، مثــل: 
لتنشيط  )الضروري  االلتهــاب  يثّبط  الذي  الُكورتيزول 
الخاليا الـمناعية فـي بداية االستجابة( ونشاط كرّيات 

الدم البيض.
يعدُّ النوُم ُفْسَحَة الجسم الستعادة نشاطه، حيث ُيطلَق نقص النوم والراحة

يتوكينات التي تكافح العدوى؛ بينما  خالله نمٌط مـن السِّ
السيتوكينات  هذه  إنتاج  نقص  إلى  النوم  قلَُّة  تــؤدِّي 

الـمفيدة والخاليا الـمناعية األخرى.
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جــدول يوضــح العوامـــل التـــي تعـــــزِّز من كفـــاءة الجهـــاز املناعـــي 
وكيفيـــة تأثيـــــرها

التأثيرالعامل

هو غذاء غنّي بالفواكه الكاملة والخضراوات النظام الغذائي الـمتوازن
والبروتينات )الخالية من الدهون( والحبوب 
الكاملة وكثير من الـماء والتي تعزز املناعة.

هنــاك كثيــٌر مــن املــواد الكيميائية الضاّرة فـي االمتناع عن التَّْدخني
التبــغ، ومنهــا ما ُيضِعــف الجهــاز الـمناعي. 
وفضالً عــن ذلــك، تشير دراسات إلى أن هنـاك 
الـمفاصـل  التهاب  حــدوث  في  للتدخيـن  دوراً 

الرُّوماتويدي.

املداومــة على النشــاط البدنـي بصفة منتظمة 
ومعتدلة

يساعد النشاُط البدنـي على تنظيف الـمسالك 
التنفُّسية من امِليْكروبات؛ مّما يقلِّل من احتمال 
اإلصابة باألنفلونزا ونزالت البرد؛ كما يصبح 
جريان األضداد والخاليا الـمناعية فـي الدم 
أفضل. وقد يحول االرتفاُع البسيط والوجيز 
فــي درجة حرارة الجسم خالل التمارين وما 

بعدها دون نموِّ الجراثيم أيضاً.

أنحاء تجنُّب الكحول جميع  فـي  مختلفة  ضاّرة  آثاٌر  للكحول 
الجهـاز  ذلـك جميـع خاليــا  فـي  بما  الجسـم، 
الـمناعي؛ مّما يـؤدي إلى زيـادة خطـر اإلصابة 
بحاالت عدوى خطيرة، ومنهــا داء كوفيــد -19   

الـُمنتِشر هذه األّيام.

النــوم وأخــذ قســط واٍف مــن الراحــة ليـــالً 
)7-9 ساعات(

يساعــد النـــوُم الليلــي علــى َتْرميــم الخاليــا 
واستعادتها لكفاءتها.

من الـمعلوم أّن الهرمونات التي يفرزها الجسم الحّد من التوتر
عنَد تعرُّضه للشّدة )مثل: الكورتيزول( تقلِّل من 
الـمناعة والقدرة على مكافحة العوامل الغريبة.
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ولكن بقَي أن نشيَر إلى أّنه مثلما توجد أمراٌض مناعية ذاتية ناجمة عن فرط 
ل الذات هناك اضطراباُت الَعوز الـمناعي  استجابة الجسم تجاه الذات، أو عدم تحمُّ
(Immunodeficiency disorders) التي يمكــن أن يتثّبط فيها جهاُز الـمناعــة، أو 
أكثَر شيوعاً،  املكتسبة  ُتعــدُّ األشكاُل  ُمكَتسبــة.  أو  وراثّية  تكون  وقد  تماماً،  يتعّطل 
وتشتمل على اإليدز، والسرطانات، مثل: ابيضاض الدم )سرطان كريات الدم البيض( 
والورم النِّقوي الـمتعّدد. وفـي هذه الحاالت، تضعف دفاعاُت الجسم إلى درجة يصبح 

الشخُص فيها أكثَر ُعرضةً للعدوى.

التَّغذيُة واملَناعُة واألمراض االلِتهابية
الذي يحتوي على عناصر غذائية أساسية كافية  املتوازن  الغذائي  النظاُم  ُيعّد 
ذلك  فـي  بما  َخالياه،  وكفاءة  الجسم وعافيته  للحفاظ على صّحة  األهّمية  بالَغ  أمراً 
الخاليا املناعّية، في حني يرتبط فرُط التغذية، أو نقصها باملرض؛ فعلى سبيل املثال: 
يمكن أن يؤّدي اإلفراط في التغذية، السّيما الَكْربوهيدرات املكّررة، والدهون الـُمشبِّعة، 
وداء  كالسمنة  مزمنة  التهابية  حاالٍت  إلى  البدنـي  الكسل  أو  الخمول،  إلى  إضافة 
داء  السيَّما  املزمنة،  األمراض  من  كثيٍر  من  الوقاية  ويمكن  الدموية.  واألوعية  القلب 
العصيدي،  والتصلُّب  الدم،  وارتفاع ضغط  القلب،  وداء  الثاني،  النمط  من  ري  السكَّ
والسرطان، باعتماد نظام غذائي صّحي. ومن ناحيٍة أخرى، قد يؤّدي َعَوز )نقص( 
العناصر الغذائية األساسية إلى ضعف الوظائف املناعية وبعض األمراض مثل: الَبَثع 
)األَْسقربوط( بسبب نقص فيتامني C، وتخلخل )هشاشة( العظام، واالكتئاب، وجفاف 
العني. وُتعّد العناصُر الغذائية، مثل: األحماض األمينية والسّكريات قصيرة السلسلة 
واألحماض الدهنية قصيرة السلسلة، مفيدةً للجهاز الهضمي، ولصّحة اإلنسان بشكٍل 
عام، كما أّنها تشارك فـي تشكيل الجهاز املناعي واستقالب الطاقة )عمليات األيض(. 

إّن عدوى الجهاز الهضمي بالعوامل امليكروبية، أو الفيروسية، أو الطفيلية تؤّدي 
إلى تغّير الّنبيت الـمعوي )البكتيريا النافعة(، وزيادة النفاذية للسموم والذيفانات، كما 
يحدث فيه تغّيٌر أكبر عند تناول الـمضادات الحيوية. ينبِّه الغزُو امِليْكروبـي االلتهاَب 
من  التخلُّص  في  يساعد  مّما  الجسم؛  فـي  املناعي  للجهاز  دفاعية  آليةً  يمثِّل  الذي 
الكائنات الحية الدقيقة الغريبة. ولكّن االستجابَة االلتهابية الـمستديمة والـمفرطة تمّثل 

عامَل خطر كبير لحدوث عدد من األمراض االلتهابية الـمزمنة والسرطان.
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تدعم مجموعٌة كبيرة من األدّلة أّن تناوَل أنماط معّينة من العناصر الغذائية، أو 
االلتهابات  من  الوقايَة  وُيعّزز  الصّحة،  في  إيجابـي  بشكٍل  يؤّثر  الغذائية  املجموعات 
املزمنة. ُتعّد زيادُة استهالك األطعمة املعزِّزة للصّحة وقّلة اللجوء إلى الخيارات غير 
فـي عادات األكل لدى بعض األنظمة الغذائية اإلقليمّية، مثل  الصّحية أمراً جوهرياً 
النظام الغذائي ملنطقة البحر األبيض الـمتوّسط، وهو نموذج نباتي تقريباً، غنّي بالفواكه، 
والخضراوات الطازجة، والحبوب الكاملة، والبقوليات. ويرّكز على املكّسرات، والبذور، 
لألسماك  املعتدل  االستهالك  يتضمن  كما  للدهون،  بوصفها مصادر  الزيتون  وزيت 
والزبادي(  )الجنب  املخّمرة  األلبان  ومنتجات  والَبْيض  البيضاء،  واللحوم  واملحار 
هذا  يؤدي  وقد  واملصّنعة.  الحمراء  واللحوم  الحلويات  من  نسبياً  صغيرة  وكميات 
النظام الغذائي إجماالً، وليس كمكونات معزولة إلى نتائج جيدة، حيث تعمل مكوناته 
املختلفة معاً على تقليل االلتهاب وإحداث تأثيرات إيجابية في الجسم. ومن املكوِّنات 
أو املالمح الناجعة فيه كثرة األحماض الدهنية األحادية غير املشبعة )ال سّيما زيت 

الزيتون( واألحماض الدهنية من نمط أوميجا 3 و أوميجا 6. 

تشير األدّلُة الـُمسَتمّدة من الدراسات الوبائية والتجارب السريرية إلى أّن هذه 
األنواَع من األنماط الغذائية تقلِّل من مخاطر اإلصابة باألمراض املزمنة غير الـُمعدية، 

بما فـي ذلك أمراض القلب واألوعية والسرطان.

التغذية والـمناعة، ويمكن أن يحدَث هذا  تفاعل معّقد وكبير بني  أو  تآثٌر  هناك 
التأثيُر على مستوى الحواجز الطبيعّية )مثل: الجلد، واألغشية الـمخاطية الـمعوية( 
والـمناعة التكّيفية )مثل:  وظيفة البالِعم(  )مثل:  الطبيعية  والـمناعة  الحيوي،  والنَّبيت 
وظيفة الخاليا التائية والبائية(. وباملقابل، يؤّثر الجهاز الـمناعي فـي استقالب الطعام 

واالحتياجات الغذائية، كما يؤثر فـي االستجابة الفيزيولوجية للطعام.

ُيعد معّدُل اإلصابة باألمراض الـمناعية مرتفعاً فـي الـمجتمعات الغربية بسبب 
ية الشائعة هناك، مثل: تناول كّميات كبيرة من الّسعرات  الـعادات الغذائية غير الصحِّ
الحرارية، والدهون، والسّكريات الـمضافة وقّلة مدخول األلياف، واألحماض الدهنية 
غير الـُمشبَّعة فـي النظام الغذائي. وإضافة إلى ما سبق، ُيعّد النظاُم الغذائي الفقير 
أيضاً،  األمراض  فـي حدوث  التي تسهم  العوامل  أحَد  التغذية  أو نقص  بالـمغّذيات 
وذلك من خالل إضعاف جهاز الـمناعة ونقص العناصر التي يحتاج إليها لَتْعزيز دوره 

فـي مكافحة األمراض.
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ة لاللتهاب األطعمة الـمضادَّ
ُتظِهر الدراساُت أّن بعَض األطعمة يمكن أن تقاوَم االلتهاب، وفيما يأتـي بعض 

تلك األطعمة:

• التُّوت والعنب: يحتوي التوُت على مضاّدات أكسدة ُتسّمى َأْنثوسيانينات، وهي 	
ذات تأثيرات مضاّدة لاللتهاب قد تقلِّل من خطر اإلصابة بالـمرض، حيث تزيد من 

إنتاج الخاليا الفاتكة الطبيعّية.

• الَبْحــري، 	 األسقمــري  ْرديـــن،  والسَّ لمــــون،  )السَّ مثــل:  الدهنيـة  األسمـــاك 
واألنشوجة(: هي مصدٌر كبير للبروتني وحمض أوميجا 3 الدهنية. وعلى الرغم 
من أّن جميَع أنواع األسماك تحتوي على بعض حمض أوميجا 3 الدهنية، فإن 
هذه األسماك الدهنية من بني أفضل مصادرها. تقلِّل هذه األحماُض من االلتهاب 
الذي يمكن أن يؤّدي إلى املتالزمة االستقالبية )وهي عبارة عن ارتفاع ضغط الدم، 
ل الجلوكوز، وارتفاع ثالثي جليسريد الدم،  وزيادة األنسولني في الدم، وعدم تحمَّ

والسمنة املركزية( وداء القلب، وداء السّكري، والداء الكلوي.

• القرنبيط والبروكلي: هما نباتان من الفصيلة الصليبّية، يرتبطان بانخفاض خطر 	
اإلصابة بمرض القلب والسرطان، وقد يكون ذلك على عالقة بالتأثيرات الـمضــاّدة 

لْفورافان. لاللتهــاب لـمضــادات األكسدة التي يحتويان عليها، مثل: السَّ

• اأَلُفوكادو: هو فاكهة غنّية بالبوتاسيوم، واملغنيزيوم، واأللياف، والدهون الصّحية 	
من  وهما  والتُّوكوفيروالت،  الكاروتينات،  على  تحتوي  أنها  كما  املشبَّعة.  غير 

الـمرّكبات التي ترتبط بتقليل خطر اإلصابة بالسرطان.

• داء 	 من خطر  يقّلل  فهو  الصّحية،  الـمشروبات  أكثر  من  ُيعّد  األخضر:  الّشاي 
القلب، والسرطان، وداء ألزهايمر، والسمنة وغيرها من الحاالت. ويرجع كثيٌر من 

منافعه إلى خصائصه الـمضاّدة لألكسدة وااللتهاب.

• ومضادات 	  C فيتامني  على  األخضر  والفلفل  الحاّر  الفلفُل  يحتوي  الفــلـفــل: 
من  تقّلل  وقد  لاللتهاب،  مضاّدة  قوية  بتأثيرات  يّتصفان  فهما  وبذلك  أكسدة، 
الضرر التأكسدي لدى الـمصابني بمرض الساركويد )أحد األمراض االلتهابية 

التي تضّر بالرئتني(.
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• على الرغم من وجود كثيٍر من أنواع الفطر فـي جميع أنحاء العالم، فإن 	 الفطر: 
قليالً منها فقط صالح لألكل وُيزَرع تجارياً، ويشمل ذلك الَكْمَأة، وفطر بورُتوبيّلو 
(Portobello mushrooms)، وشيتاكي (Shiitake). يحتوي الفطُر على الفينوالت 

(Phenols)، ومضاّدات األكسدة األخرى التي توّفر وقايةً من االلتهاب.

• الُكــْرُكــم: هو من التوابل ذات النكهة القوّية، ُيستخَدم فـي أطباق الكاري واألطباق 	
الهندية األخرى غالباً. ولقد نال اهتماماً كبيراً بسبب محتواه من الُكْركمني، وهو 
عنصٌر غذائي مضاد قوي لاللتهاب. يقلِّل الكركم من أعراض التهاب املفاصل 

وداء السّكري وأمراض أخرى.
• ْيتــون: ُيعدُّ زيت الزيتون الِبْكر من أنفع الدهون التي يمكن تناولها، فهو 	 زيـــت الزَّ

غنّي بالّدهون األحادية غير املشبَّعة، ومكّون أساسي فـي النظام الغذائي ملنطقة 
ط الذي يعطي كثيراً من الـمنافع الصّحية، السّيما التقليل من خطر  البحر الـمتوسِّ

مرض القلب، وسرطان الدماغ وحاالٍت صّحية خطيرة أخرى.
• 	 C الطماطــم أو البنـــدورة: هي ماّدة غذائية مفيـــدة جداً، فهي غنّية بفيتامني

والبوتاسيوم، ومضادات األكسدة.
• األنثوسيانينات، 	 لذيذة وغنّية بمضـــادات األكســـدة، مثل:  الَكـــَرز: هي فاكهــة 

.C والكاتشينات التي تقاوم االلتهاب، السّيما البروتني التفاعلي

األطعمة املحرضة لاللتهاب
• األطعمة التي تحتوي على الدهون املتحّولة: حيث تعمل األحماُض الدهنية املتحّولة  	

على َتْعزيز )تحريض( االلتهاب، وُيطلَق عليها أحياناً اسم الزُيوت املَُهْدَرجة، وتوجد 
هذه الدهون في األطعمة املقّلية مثل: البطاطس الـمقلّية، والدُّونات، والّدجاج املقلي، 
واألطعمة املصّنعة بهدف البقاء مّدةً أطول من مثل: البسكويت، واملعلَّبات، ورقائق 

ريعة، وبعض األطعمة املجّمدة. البطاطس، واملعّجنات، والوجبات السَّ
• الحلو، ومشروبات 	 )الصودا، والشاي  منها:  ونذكر  بالسّكر  املحاّلة  املَْشروبات 

الطاقة، واملشروبات الرياضّية( والكربوهيدرات املكّررة )الخبز األبيض، واملعكرونة، 
واألرز األبيض، والتُّورتيال(.

• اللحوم املصنَّعة: مثل اللحم املقّدد واملدّخن، واللحوم املعّلبة، والّنقانق.	
• الزيوت الّنباتية املكّررة: مثل، زيوت البذور )فول الصويا، والذرة، ودوار الشمس، 	

والقرطم، وبذور العنب، وبذور القطن، وزيوت جنني الَقْمح(.
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الّسمنة وااللتهاب
تؤدي السمنة إلى زيادة الدهون في الخاليا الدهنية؛ مما يحرِّض على االلتهاب 
عن طريق إفراَز بعض الوسائط االلتهابية كعامل نخر األورام ألفا، واإلنترلوكني 6، 
كما يؤّدي ارتفاُع العامل االلتهابـي الـمسّمى بعامل نخر األورام ألفا إلى نقٍص فـي 
تصنيع البروتني، وهذا ما يسهم فـي ضمور الخاليا العضلية الـمعرَّضة لـمثل هذا 
الوسط. كما يقود اضطراُب تصنيع البروتني إلى ضعف استجابة العضالت )الـُمْتَخمة 
بالدهون( إلى الـمنبِّهات الـميكانيكية؛ مما يؤدي إلى ضرر عضلي هيكلي مثل: اعتالل 
األوتار، وتخلخل الِعظام )الهشاشة الـعظمية( والُفصال العظمي )ُخُشونة الـمفاصل(.
)تصّلب  واألوعية  القلب  مرض  تسبب  آليٌة  للسمنة  أنَّ  الـمعلوم  من  بات  وقد 
الشرايني والـمتالزمة االستقالبية(. كما ترتبط بحدوث أمراض غير قلبية أو وعائية، 
مثل: الصدفّية، واالكتئاب، والّسرطان، وأمراض الكلى، ومقاومة األنسولني وحدوث داء 
السّكري من النمط الثانـي، واملتالزمة االستقالبية، وتكلُّس الشرايني التاجية والسكتة 
اإلصابة  خطر  تقليل  على  يساعد  للسمنة  العالجي  التدبيَر  فإّن  ولذلك،  الدماغية. 
بأمراض القلب واألوعية واملضاعفات الخطيرة وذلك عن طريق تثبيط اآللّيات االلتهابية.

داُء األمعاء االلتهابـي والنظاُم الغذائي
أنحاء  جميع  في  بسرعة  وانتشاره  االلتهابـي  األمعاء  داء  وقوع  معّدل  زاد  لقد 
العالم، وأصبح اليوَم مرضاً عاملياً. وُيعتقد أنَّ هذا املرَض ينشأ من التآُثر، أو التفاعل 
املتباَدل بني التأثيرات الجينّية والبيئية؛ مّما يؤّدي إلى خلل التوازن بني اإلشارات املُْبِدئة 
لاللتهاب واملضاّدة له، مع أّن أسباب هذا االختالل غير مفهومة تماماً، فإنها قد تكون 
قابلةً للتعديل؛ مّما يوفِّر فرصةً للعالج. يشير بعُض املرضى إلى االرتباط بني النظام 
األمعاء  داء  وحدوث  الغذائي  النظام  موضوُع  يكون  ولذلك  املرض،  ونوبات  الغذائي 
االلتهابي أو اشتداده من بني األسئلة الشائعة التي يطرحها املرضى على اختصاصي 
املغذِّيات  وعوز  التغذية  بسوء  املرُض  يرتبط  ذلك،  إلى  وإضافة  الهضمية.  األمراض 

الدَّقيقة، وكّل هذه العوامل يمكن أن تقلِّل من جودة الحياة وتزيد من شدة األعراض.
تشير بعُض الـُمْعَطيات الوبائية إلى أّن اضطراَب التوازن بني األحماض الدهنية، 
إضافة إلى البروتينات الحيوانية، يزيد االستعداَد لإلصابة بمرض األمعاء االلتهابـي، 
فـي حني أّن فيتامني D قد يمارس دوراً وقائياً. ولقد ظهرت أدّلة كبيرة على أّن النظاَم 
الغذائي ينبغي أن يستهدف الـمناعة الطبيعية والتكّيفية والّنبيت الـمعوي، إضافة إلى 

ل فـي هذا املرض. تصحيح سوء التغذية الـمتأصِّ
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وبشكٍل عام، يمكن أن يساعَد تعديل النظام الغذائي مرضى داء األمعاء االلتهابـي 
على تقليل األعراض، كما يأتـي:

ــ تجّنب الـمشروبات الغازية، وكذلك ُيفضل أن يتجنَّب الـمريض ُمْنَتجات األلبان غير   
الـُمبسَترة.

ــ تجّنب الُفشار وقشور الخضراوات والـمكّسرات واألطعمة األخرى الغنّية باأللياف. 
رة، السيَّما فـي داء كرون. وال مانع من زيادة تناول الخضراوات والفواكه الـمقشَّ

ــ تجنُّب الدُّهون الـُمشبِّعة، وزيادة مدخول أوميجا 3 )من األسماك البحرّية(، ال سيَّما 
فـي التهاب القولون التقرُّحي.

هات والـملوِّنات. ــ تجنُّب الـمنكِّ
ــ شرب كثير من السوائل.

ــ تناول وجبات صغيرة من الطعام.
ــ االحتفاظ بمفّكرة لألطعمة التي تسّبب األعراض لتجنُّبها.

التهاب املفاصل الروماتويدي والنظام الغذائي
مع تزايد األدبّيات العلمّية التي تدعم التأثيَر اإليجابـي للمعالجة بالنظام الغذائي 
األمراض  باثولوجيا  فهم  وزيادة  الّروماتويدي،  املفاصل  التهاب  وطأة  من  الحّد  في 
الناجمة عن الّنبيت املعوي واآلثار املفيدة للمغّذيات بالنسبة لاللتهاب واملناعة، يتعّزز 
للمرض   واملعّدلة  للروماتويد  املضادة  األدوية  إلى  فإضافة  الغذائية،  بالنظم  االهتماُم 
ومضاّدات عوامل نخر الورم التي ُتْعَطى ملعالجة التهاب املفاصل الروماتويدي الشديد 
بشكٍل فّعال، يجب تشجيُع املرضى على تغيير عاداتهم الغذائية، وتثقيفهم وتزويدهم 
بمنافع تناول مزيد من األطعمة النباتية، وتجّنب مكوِّنات الطعام التي قد تكون مسّببة 
س، وإدخال مزيد من األحماض الدهنية غير املشبعة في نظامهم الغذائي. ومع  للتحسُّ
أّنه تصعب مالحظُة املنافع اآلنّية لهذه األنظمة الغذائية، لكّن منافعها تظهر على املدى 

الطويل.
أشارت بعض الدراسات أّن الوجبَة املثالية يمكن أن تشتمَل على: الخضراوات 
ْنجبيل،  الطازجة، أو املطبوخة بشكٍل معتدل، مع إضافة بعض التوابل مثل: الكركم والزَّ
والِعنب،  فروت،  والجريب  الخوخ املجّفف،  )مثل:  املوسمّية  وغير  املوسمّية،  والفواكه 
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)بكتيريا  بالبروبُيوتيك  الغنّية  والّزبادي  واملوز(،  واملانجو،  والرّمان،  األزرق،  والتوت 
مفيدة( والشاي األخضر، وهذه كّلها مصادر جّيدة ملضادات األكسدة الطبيعية وذات 
تأثيرات مضاّدة لاللتهاب. ويجب على الـمريض الحّد كثيراً من الـملح وتجّنب األطعمة 
الـُمعالَجة، أو املصنَّعة والزيوت )عدا زيت الزيتون، وزيت السمك( والزبدة والسّكريات، 
واملُْنتجات الحيوانية. ويمكن أن تفيَد الـمكّمالت الغذائية، مثل: فيتامني D، وزيت كبد 

سمك القّد، والفيتامينات الـمتعّددة، فـي معالجة التهاب الـمفاصل الرُّوماتويدي.
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84 ــ أمناط احلياة اليومية والصحة

85 ــ حرقة املعدة

86 ــ وحدة العناية املركزة

87 ــ األمراض الروماتزمية

88 ــ رعاية املراهقني

89 ــ الغنغرينة

90 ــ املاء والصحة

91 ــ الطب الصيني

92 ــ وسائل منع احلمل

93 ــ الداء السكري

94 ــ الرياضة والصحة

95 ــ سرطان اجللد

96 ــ جلطات اجلسم

97 ــ مرض النوم )سلسلة األمراض املعدية(

98 ــ سرطان الدم )اللوكيميا(

99 ــ الكوليرا )سلسلة األمراض املعدية(

100 ــ فيروس اإليبوال )سلسلة األمراض املعدية(

101 ــ اجلهاز الكهربي للقلب

102 ــ املالريا )سلسلة األمراض املعدية(

103 ــ األنفلونزا )سلسلة األمراض املعدية(



104 ــ أمراض الدم الشائعة لدى األطفال

105 ــ الصداع النصفي

106 ــ شلل األطفال )سلسلة األمراض املعدية(

107 ــ الشلل الرعاش )مرض باركنسون(

108 ــ ملوثات الغذاء

109 ــ أسس التغذية العالجية

110 ــ سرطان القولون

111 ــ قواعد الترجمة الطبية

112 ــ مضادات األكسدة

113 ــ أمراض صمامات القلب

114 ــ قواعد التأليف والتحرير الطبي

115 ــ الفصــــام 

116 ــ صحة األمومة

117 ــ منظومة الهرمونات باجلسم

118 ــ مقومات احلياة األسرية الناجحة

119 ــ السيجارة اإللكترونية

120 ــ الفيتامينات

121 ــ الصحة والفاكهة

122 ــ مرض سارس )املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة(

)سلسلة األمراض املعدية(

123 ــ األمراض الطفيلية

124 ــ املعادن الغذائية

125 ــ غذاؤنا واإلشعاع

126 ــ انفصال شبكية العني

127 ــ مكافحة القوارض

128 ــ الصحة اإللكترونية والتطبيب عن ُبعد

129 ــ داء كرون

أحد أمراض اجلهاز الهضمي االلتهابية املزمنة

تأليف: د. سندس إبراهيم الشريدة

تأليف: د. بشر عبد الرحمن الصمد

تأليف: د. إيهاب عبد الغني عبد الّله

تأليف: د. سامي عبد القوي علي أحمد

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. عبد السالم عبد الرزاق النجار

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. قاسم طه الساره

تأليف: د. سامي عبد القوي علي أحمد

تأليف: د. أشرف أنور عزاز

تأليف: د. حسام عبد الفتاح صديق

تأليف: د. عبير خالد البحوه

تأليف: أ. أنور جاسم بو رحمه

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. موسى حيدر قاسه

تأليف: د. مجدي حسن الطوخي

تأليف: د. عذوب علي اخلضر

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. زكريا عبد القادر خنجي

تأليف: د. محمد عبدالعظيم حماد

تأليف: أ.د. شعبان صابر خلف الّله

تأليف: د. ماهر عبد اللطيف راشد

تأليف: د. إسالم محمد عشري



130 ــ السكتة الدماغية

131 ــ التغذية الصحية

132 ــ سرطان الرئة

133 ــ التهاب اجليوب األنفية

)nCoV-2019( 134 ــ فيروس كورونا املستجد

135 ــ التشوهات اخِللقية

136 ــ السرطـــــــــان

137 ــ عمليات التجميل اجللدية

138 ــ اإلدمــان اإللكترونــي

139 ــ الفشل الكلوي

واء من األلم إلى الشفاء اء والــدَّ 140 ــ الــدَّ

141 ــ معلومات توعوية للمصابني مبرض كوفيد - 19

تساعد هذه املعلومات على التحكم في األعراض 

والتعافي عقب اإلصابة مبرض كوفيد - 19

142 ــ السرطان

       ما بني الوقاية والعالج

143 ــ التصلب املتعدد

144 ــ الــمـــغـــص

145 ــ جائحة فيروس كورونا املستجد 

       وانعكاساتها البيئية

146 ــ تغذيـة الطفل من الوالدة إلى عمر سنة 

147 ــ صحة كبار السن 

148 ــ اإلغــــمــــــاء 

149 ــ احلََول وازدواجية الرؤية

150 ــ صحة الطفل

151 ــ اجلفـاف

152 ــ القدم السكري

153 ــ املنشطات وأثرها على صحة الرياضيني

تأليف: د. محمود هشام مندو

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

ان محمد شحرور تأليف: د. غسَّ

إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: أ.د. مازن محمد ناصر العيسى

تأليف: د. خالد علي املدني

تأليف: د. أطالل خالد الالفي

تأليف: د. طالل إبراهيم املسعد

تأليف: د. جــود محمد يكــن

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

ترجمة وحترير: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: أ. د. سامح محمد أبو عامر

تأليف: د. رائد عبد الّله الروغاني

         د. سمر فاروق أحمــد

تأليف: د. ابتهال حكم اجلمعان

تأليف: غالب علي املراد

إعداد: املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

تأليف: د. علي خليل القطان 

سـامـة جـبـر البـكـر 
ُ
تأليف: د. أ

تأليف: د. نادية أبل حسن صادق

تأليف: د. نصر الدين بن محمود حسن

تأليف: د. محمد عبد العـزيـز الزيبـق 

تأليف: د. حازم عبد الرحمن جمعــة 

تأليف: د. مصطفى جــوهـر حيـات



154 ــ التداخالت الدوائية

155 ــ التهاب األذن    

156 ــ حساسية األلبان

157 ــ خطورة بعض األدوية على احلامل واملرضع

158 ــ التهاب املفاصل الروماتويدي

159 ــ االنزالق الغضروفي

160 ــ متالزمة داون

ـراءة 161 ــ ُعســر القـ

         الديسلكسيا 

162 ــ الرعاية الصحية املنزلية

163 ــ البكتيريــا النافعــة وصحة اإلنسان

164 ــ األطعمة الوظيفية

165 ــ الداء البطني واجللوتني

166 ــ خشونــة املفاصـــل

167 ــ األمراض النفسية الشائعة

ل الطعام ... املشكلة واحللول  168 ــ  عدم حتمُّ

169 ــ  كيف تتخلص من الوزن الزائد؟ 

170 ــ  الترجمة الطبية التطبيقية

171 ــ  األشعة التشخيصية ودورها في الكشف

         عن األمراض

ـردة 172 ــ  جــــدري القــــ

173 ــ  اعتالل األعصاب الطرفية

174 ــ  هل نستطيع أن نصنع دواءنا؟

175 ــ  األمراض التنفسية لدى األطفال

176 ــ  االلتـــــهــــــابـــــات

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

تأليف:  د. سليمان عبد الله احلمد 

تأليف: أ. د. لؤي محمود اللبان  

تأليف: الصيدالنية. شيماء يوسف ربيع

ـراهيــم الدعــي تأليف: د. عــلي إبـ

تأليف: د. تامر رمضان بدوي

تأليف: د. أحمد عدنان العقيل

تأليف: د. أحمد فهمي عبد احلميد السحيمي

تأليف: أ. د. فيصل عبد اللطيف الناصر

تأليف: أ. د. لؤي محمود اللبان

تأليف: د. خالد علي املدني

         د. غالية حمد الشمالن

تأليف: د. عبدالرزاق سري السباعي  

تأليف: د. طالب محمد احللبي  

تأليف: د. ندى سعد الّله السباعي  

تأليف: د. خالد علي املدني

         د. غالية حمد الشمالن

تأليف: د. ميرفت عبد الفتاح العدل  

ة   ان أحمد قمحيَّ تأليف: د. حسَّ

تأليف: د. منى عصام املال 

تأليف: أ. د. شعبان صابر محمد خلف الله  

تأليف: د. رائد عبد الّله الروغاني

         د. سمر فاروق أحمــد  

تأليف: أ. د. مرزوق يوسف الغنيم  

تأليف: د. نصر الدين بن محمود حسن  

ة   ان أحمد قمحيَّ تأليف: د. حسَّ



1 ــ العدد األول »يناير 1997«

2 ــ العدد الثاني »أبريل 1997«

3 ــ العدد الثالث »يوليو 1997«

4 ــ العدد الرابع »أكتوبر 1997«

5 ــ العدد اخلامس »فبراير 1998«

6 ــ العدد السادس »يونيو 1998«

7 ــ العدد السابع »نوفمبر 1998«

8 ــ العدد الثامن »فبراير 1999«

9 ــ العدد التاسع »سبتمبر 1999«

10 ــ العدد العاشر »مارس 2000«

11 ــ العدد احلادي عشر »سبتمبر 2000«

12 ــ العدد الثاني عشر »يونيو 2001«

13 ــ العدد الثالث عشر »مايو 2002«

14 ــ العدد الرابع عشر »مارس 2003«

15 ــ العدد اخلامس عشر »أبريل 2004«

16 ــ العدد السادس عشر »يناير 2005«

17 ــ العدد السابع عشر »نوفمبر 2005«

18 ــ العدد الثامن عشر »مايو 2006«

19 ــ العدد التاسع عشر »يناير 2007«

20 ــ العدد العشرون »يونيو 2007«

ثانياً : مجلة تعريب الطب

أمراض القلب واألوعية الدموية

مدخل إلى الطب النفسي

اخلصوبة ووسائل منع احلمل

الداء السكري )اجلزء األول(

الداء السكري )اجلزء الثاني(

مدخل إلى املعاجلة اجلينية

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء األول(

الكبد واجلهاز الصفراوي )اجلزء الثاني(

الفشل الكلوي

املرأة بعد األربعني

السمنة املشكلة واحلل

الچينيوم هذا املجهول

احلرب البيولوچية

التطبيب عن بعد

اللغة والدماغ

املالريا

مرض ألزهامير

أنفلونزا الطيور

التدخني: الداء والدواء )اجلزء األول(

التدخني: الداء والدواء )اجلزء الثاني(



21 ــ العدد احلادي والعشرون »فبراير 2008«

22 ــ العدد الثاني والعشرون »يونيو 2008«

23 ــ العدد الثالث والعشرون »نوفمبر 2008«

24 ــ العدد الرابع والعشرون »فبراير 2009«

25 ــ العدد اخلامس والعشرون »يونيو 2009«

26 ــ العدد السادس والعشرون »أكتوبر 2009«

27 ــ العدد السابع والعشرون »يناير 2010«

28 ــ العدد الثامن والعشرون »أبريل 2010«

29 ــ العدد التاسع والعشرون »يوليو 2010«

30 ــ العدد الثالثون »أكتوبر 2010 «

31 ــ العدد احلادي والثالثون »فبراير 2011«  

32 ــ العدد الثاني والثالثون »يونيو 2011«

33 ــ العدد الثالث والثالثون »نوفمبر 2011«

34 ــ العدد الرابع والثالثون »فبراير 2012«

35 ــ العدد اخلامس والثالثون »يونيو 2012«

36 ــ العدد السادس والثالثون »أكتوبر 2012«

37 ــ العدد السابع والثالثون »فبراير 2013«

38 ــ العدد الثامن والثالثون »يونيو 2013«

39 ــ العدد التاسع والثالثون »أكتوبر 2013«

40 ــ العدد األربعون »فبراير 2014«

41 ــ العدد احلادي واألربعون »يونيو 2014«

42 ــ العدد الثاني واألربعون »أكتوبر 2014«

البيئة والصحـة )اجلزء األول(

البيئة والصحـة )اجلزء الثاني(

األلـم.. »األنواع، األسباب، العالج«

األخطــاء الطبيــة

اللقاحات.. وصحة اإلنسان

الطبيب واملجتمع

اجللد..الكاشف..الساتر

اجلراحات التجميلية

العظام واملفاصل...كيف نحافظ عليها ؟

الكلى ... كيف نرعاها ونداويها؟

آالم أسفل الظهر

هشاشة العظام

إصابة املالعب »آالم الكتف.. الركبة.. الكاحل«

العالج الطبيعي لذوي االحتياجات اخلاصة

العالج الطبيعي التالي للعمليات اجلراحية

العالج الطبيعي املائي

طب األعماق.. العالج باألكسجني املضغوط

االستعداد لقضاء عطلة صيفية بدون أمراض

تغير الساعة البيولوجية في املسافات الطويلة

عالج بال دواء ... عالج أمراضك بالغذاء

عالج بال دواء ... العالج بالرياضة

عالج بال دواء ... املعاجلة النفسية



43 ــ العدد الثالث واألربعون »فبراير 2015«

44 ــ العدد الرابع واألربعون »يونيو 2015«

45 ــ العدد اخلامس واألربعون »أكتوبر 2015«

46 ــ العدد السادس واألربعون »فبراير 2016«

47 ــ العدد السابع واألربعون »يونيو 2016«

48 ــ العدد الثامن واألربعون »أكتوبر 2016«

49 ــ العدد التاسع واألربعون »فبراير 2017«

50 ــ العدد اخلمسون »يونيو 2017«

51 ــ العدد احلادي واخلمسون »أكتوبر 2017«

52 ــ العدد الثاني واخلمسون »فبراير 2018«

53 ــ العدد الثالث واخلمسون »يونيو 2018«

54 ــ العدد الرابع واخلمسون »أكتوبر 2018«

55 ــ العدد اخلامس واخلمسون »فبراير 2019«

56 ــ العدد السادس واخلمسون »يونيو 2019«

57 ــ العدد السابع واخلمسون »أكتوبر 2019«

58 ــ العدد الثامن واخلمسون »فبراير 2020«

59 ــ العدد التاسع واخلمسون »يونيو 2020«

جراحات إنقاص الوزن: عملية تكميـم املعـدة ...  

ما لها وما عليها  

جراحات إنقاص الوزن: جراحة تطويق املعــدة    

)ربط املعدة(

جراحات إنقاص الوزن: عملية حتويل املسار  

)املجازة املعدية(  

أمراض الشيخوخة العصبية: التصلب املتعدد

أمراض الشيخوخة العصبية: مرض اخلرف

أمراض الشيخوخة العصبية: الشلل الرعاش

حقن التجميل: اخلطر في ثوب احلسن

السيجارة اإللكترونية

النحافة ... األسباب واحللول

تغذية الرياضيني

البـــــــــهــــاق

متالزمة املبيض متعدد الكيسات

هاتفك يهدم بشرتك

أحدث املستجدات في جراحة األورام 

)سرطان القولون واملستقيم(

البكتيريا واحلياة

)nCoV-2019( فيـروس كـورونـا املســتجد

تطبيق التقنية الرقمية والذكاء االصطناعي في  

)COVID-19( 19- مكافحة جائحة كوفيد
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www.acmls.org : املوقع اإللكتروني
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60 ــ العدد الستون »أكتوبر 2020«

61 ــ العدد احلادي والستون »فبراير 2021«

62 ــ العدد الثاني والستون »يونيو 2021«

63 ــ العدد الثالث والستون »أكتوبر 2021«

64 ــ العدد الرابع والستون »فبراير 2022«

65 ــ العدد اخلامس والستون »يونيو 2022«
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