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 اإلهداء 

 إليك يا من حبتين الكون وخففت أحزاني 

 مالك بفؤاد كالنمري يزيل كل آالمي  

 دمت دعما يل نبضي ملجأي وأماني 

 إلى أمي كارولين                                                                  

 إىل من نسج خبيوط حلمه حلمي 

 جبدا وحب يرسم بسمة على ثغري 

 شريكي رفيقي توأم روحي سندي شقيقي 

 إلى أخي جمال                                                                     

 وضع احلجرة األوىل يف دربي   إىل من 

 جبود يدلّعين وبأمجل الكالم يغرقين 

 قريب رغم بعده غال على قليب  

 إلى خالي فادي                                                                 
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 إىل من تقبلت فكرتي وأخذت بيدي 

 إىل من قولبت ما لدي ملشروع منطقي 

 تعاونك معي  أشكرك لقبولك بي لدعمك و 

 إلى الدكتورة سوسن حرفوش                                                     

 

 إىل من رغم الشكاة ومآرب الورى متضي  

 ثابرتي ما انكسرت ولو كبلت سرتي  

 صمدت ووصلت حترري اآلن يا نفسي 

 إلى نفسي                                                                           

 إىل مؤسسات الصحة النفسية واجلسدية هتي 

 شرذمتنا على درهبا وها هو الوقت ميضي  

 بأواذي اللها تقاذفتنا ومترب السباق كاد ينتهي 
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 (:the immune systemجهاز المناعة ) -1
في الجسم وهو الجهاز المسؤول عن حماية    واألنسجة واألعضاءعبارة عن شبكة معقدة من الخاليا  

من   والمستضدات الجسم  الممرضة  أنهالغريبة  العوامل  كما  والقضاء    .  االستجابة  عن  المسؤول 

حية مثل:  ومحاولة التصدي للمواد الغريبة التي تحتوي على سطحها على مستضدات سواء كانت 

 الكيميائية. حية مثل: السموم والمواد الفطريات أو غير  البكتريا، الفيروسات،

يتميز الجهاز المناعي بقدرته على تمييز الذات أي المستضدات الموجودة على سطح خاليا الجسم  

أ  حيث  أنها  على  عليها  يقوميتعرف  فال  دخيلة  وليست  طبيعية  أي    جسام  تحدث  وال  بمحاربتها 

كونه  كما يقوم الجهاز المناعي بالدفاع عن الجسم عند زراعة األعضاء واألنسجة    ضدها.استجابة  

ويبدأ بمهاجمته لذا يتم اعطاء المثبطات المناعية    يعتبر العضو المزروع عنصر غريب عن الجسم

 عند الزرع. 

 المناعة: مكونات جهاز  -1-1

 .....جهاز المناعة مكونات سنتطرق فيما يلي إلى 

 (: (Innate Immunityالمناعة الطبيعية الفطرية  •

وتمثلَالمناعةَالطبيعيةَسبيالََََ،ََلَبمجردَاإلحساسَبالخطرَوبوجودَعاملَغريبَعنَالجسَمتتفع َ

، ال تتطلب المناعة    لتفعيلَالمناعةَالمكتسبةَفيَحالَعجزهاَعنَالقيامَبدورهاَالدفاعيَوحدها

مثال: الجلد الذي يعمل    ،الخلقية أي مواجهة مسبقة مع العوامل الغريبة لكي تعمل بشكل فوري 

 . كحاجز لمرور الجراثيم
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باإلضافة    تشمل المناعة الطبيعية الخاليا القاتلة الطبيعية، البالعات الكبيرة، العدالت والوحيدات و 

كما للكريات البيض دور بتحرير بعض العوامل االلتهابية التي تقوم بتدمير   إلى بروتينات المتممة

 األجسام الغازية 

 (: Acquired Immunity)  كتسبة الكيفية المتخصصةالمناعة الم •

 إثر تعرضه للعوامل الممرضة  هي المناعة التي يكتسبها اإلنسان وتتطور مع الزمن خالل حياته

تصنيع أنواع متعددة من األجسام المضادة للعوامل  تكون الخاليا اللمفاوية البائية مسؤولة عن  حيث  

الغريب فورا من قبل األجسام   الجسم  تتم مهاجمة  بذاكرة حيث  لها وتتمتع  التعرض  الغريبة عند 

 .  المضادة في حال دخل الجسم مرة أخرى 

على   تتعرف  التي  والسامة  المساعدة  بنوعيها  التائية  اللمفاوية  للخاليا  بالنسبة  األمر  كذلك 

تحتفظ بذاكرة عنها لتهاجمها  تضدات عبر المستقبل الخاص بها لتعطي خاليا فاعلة وخاليا  المس

  .بكفاءة وسرعة أكبر بحالة تعرض تالي

تستغرق المناعة المكتسبة وقتا لتتطور عند اللقاء األول لكنها تكون سريعة في المرات التالية كما  

 متغصنة.الخاليا ال ذلك من خالل الغريبة و  تحتاج الخاليا التائية مساعدة للتعرف على العوامل

 (:passive immunity)  المنفعلةالمناعة  •

يستعير الجسم هذا النوع من المناعة من مصادر أخرى تساعد هذه المناعة في حماية جسم اإلنسان  

 لكنها ال تستمر لألبد  
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 1الشكل 

 خطوات ومراحل االستجابة المناعية:  -1-2

 .التعرف على مستضد أجنبي ضار .1

 . تفعيل وتنشيط القوى المناعية للدفاع عن الجسم .2

 . مهاجمة المستضد  .3

 .ه الهجوم وإنهاؤ السيطرة على  .4

 : أجزاء وعناصر الجهاز المناعي -1-3

 يتكون الجهاز المناعي من عدة عناصر نذكر منها: 
خاليا تطورت من الكريات البيض تقوم البالعات بابتالع األجسام األجنبية كما  البالعات الكبيرة:  

 تساعد الخاليا التائية على التعرف على المواد الغريبة

تشتق من الكريات البيض وتتواجد ضمن األنسجة وتقوم    (:Dendritic cellsالخاليا التغصنية )

 بمساعدة الخاليا التائية على التعرف على المستضدات األجنبية 
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هي الكريات البيض المسؤولة عن المناعة المكتسبة وتقوم بقتل الخاليا المخموجة  الخاليا اللمفاوية:  

لمفاوية بائية تتحول بعد لقائها بالمستضد   اسم إلى خاليوتقالقاتلة  والسرطانية عن طريق الخاليا  

 . وخاليا لمفاوية تائية إلى خاليا بالزمية مفرزة لألضداد )الغلوبولينات المناعية(

 BoneنسبةَإلىَنقيَالعظمَمركزَتطورهاَونضجهاBََََتسمىَالخالياََ (:(B cell  الخاليا البائية

marrowََتتميزَالخاليا،Bَََََاألضدادالناضجةَبقدرتهاَعلىَإنتاج . 

 :(immune globulinsالغلوبولينات المناعية ) أو األضداد 

َالغريَبََتمثلو هي بروتينات تنتجها الخاليا البائية   َللمستضد ترتبط بشدة بالمستضد  حيث    مستقبالت

ال العامل  لهَموقعَارتباطَمحدَدََممرض الموجود ضمن  ليساعدهَعلىَربطَمحددةََََ،َكلَمستقبلَ

 . مستضديةَمختلفة

 سامة  التائية الخاليا المساعدة و التائية الخاليا ال الخاليا التائية وتضم كل من :

التائية المساعدة   للخاليا اللمفاوية وهي كريات بيض تساهم بحدوث   تنتمي  :(T cells)الخاليا 

وتقوم بتنشيط الخاليا    األضداد استجابة مناعية مكتسبة كما أنها تساعد الخاليا البائية على إنتاج  

 وتحفيز البالعات الكبيرة  
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 2الشكل                                           

 : العالقة بين الجهاز المناعي والتوتر -2

الدفيعد   المناعي خط  وتمييز  الجهاز  التعرف  بالقدرة على  يتمتع  األمراض حيث  اع األول ضد 

لى  حال ضعف الجهاز المناعي يصبح غير قادر ع  لكن فيالتالفة    الخاليا السليمة عن الخبيثة أو

سهولة مما سيؤدي لجعل جسم األنسان عرضة لألمراض ومن التعرف على األجسام المعادية ب

نتائج سلبية حيث سيعتبر الجهاز المناعي أعضاء الجسم    إلىفرط النشاط سيؤدي  جهة أخرى فإن  

 عوامل غريبة ويبدأ بمهاجمتها مما يسبب اإلصابة باألمراض 

إن حدوث أي خلل بكفاءة الجهاز المناعي سيؤدي لتوجيه دفاعاته نحو اإلنسان بالخطأ ومهاجمة  

 0الخاليا السليمة  

التوتر  لسنوات طويلة كان العلماء يبحثون عن عالقة بين الجهاز المناعي والتوتر لقناعتهم أن  

لتنشيط الجينات    حيث يشير الباحثون أن اإلجهاد يؤدي  مناعية،  لإلصابة بأمراض   انواإلجهاد يؤدي

إن  "  يالن(:إ  تقول أورلي آفني من كلية الطب في جامعة )بار  .الخبيثة وارتفاع نسب الخاليا التائية



13 
 

يعزز   المزمن  االجتماعي  خلل  الجينات  الاإلجهاد  ويسبب  اللمفاوية  للغدد  وينقلها  إفراز بخبيثة 

  %50ثير إلى حوالي  يزيد من أمراض المناعة ويصل التأ   هرمونات الغدد الصماء كما أن التوتر

 ".  من حاالت اإلصابة

بعدة أشكال من مواقف مرهقة وظروف   وبما أن التوتر جزء ال يتجزأ من الحياة المعاصرة ويتظاهر

واالختبارات   االمتحانات  وتوتر  العمل  ومسؤوليات  الشخصية وضغوط  والنزاعات  الحياة  وأحداث 

النهائية واألزمات المالية والبطالة والتمارين الشديدة المفرطة والحرمان ونمط الحياة والغذاء والبيئة  

الن الضغط  بتأثير  االهتمام  بدأ  فقد  بالعديد من المحيطة.  هذا  المناعي وظهر  النظام  فسي على 

 الدراسات. 

 : لية تأثير التوتر على االستجابة المناعيةآ -2-1

قامت بعض الدراسات بشرح وتوضيح االستجابة المناعية المختلفة لألشخاص نحو المواقف الحياتية  

التغيرات المناعية تجاه التذبذب المتنوعة واعتمادا على الحالة النفسية وهناك دراسات ركزت على  

العاطفي في المشاعر. وقد أوضحت أن الجهاز المناعي قد يكون أكثر ارتباطا مع الحالة التحفيزية  

 والمعرفية منها مع الحالة العاطفية خاصة خالل التوتر الحاد.

 ن.  من حيث اآللية البيولوجية عن تحمل الموترات الواقعة بالحياة فالقليل معروف حتى اآل

ولم تالقي الدراسات التي حاولت ربط السبل الهرمونية مع التوتر والجهاز المناعي نتائج واعدة  

 ربما ألنها اعتمدت على التقييم السريع للهرمونات الجائلة في الدوران. 

 وتحتاج الدراسات المستقبلية إلى وضع خطة أوضح وأكثر دقة للتقييم. 
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تبين   -2-2 سريرية  وأبحاث  الجهاز  دراسات  على  التوتر  تأثير 

 : المناعي

بحثت العديد من الدراسات عن تفسير التغير الحاصل بالجهاز المناعي والوظائف المناعية عبر  

الظاهري   والنمط  المناعية  المعايير  لتحديد  وذلك  متنوعة  فترات  خالل  المناعية  المعايير  مراقبة 

ات باإلضافة لدراسة إمكانية تعديل العوامل للخاليا وتعداد الكريات البيض ومعدل إفراز السيتوكين

 والتغيرات المسببة للتوتر سواء كانت بالحياة العامة أو العمل.

قد يرتبط التوتر بأمراض نفسية ومتغيرات فيزيولوجية وظروف الشدة والتأقلم العاطفي والنزاعات 

المرتبط بأخطار صحية  الشخصية والدراسية بين الزمالء وتساعد الدراسات بتحديد وتقييم التوتر  

 لتالفيه.  

أجرت الكثير من الدراسات تحاليل متعددة لتوصيف العالقة بين الضغط النفسي ومعايير الجهاز  

 نشرة علمية حول هذا الموضوع.  300المناعي لدى المتطوعين. وقام بعضها بتحليل أكثر من  

 سنستعرض خالل هذا البحث بعض نتائج هذه الدراسات.

ل الحادة المسببة للتوتر مع زيادة التعبير المكتسبة عن بعض معايير المناعة الطبيعية  ترتبط العوام

 وانخفاض في تنظيم بعض وظائف المناعة النوعية المكتسبة.  

 ويرجح بأن االمتحانات تكبح المناعة الخلوية بينما تحافظ على المناعة الخلطية.  

 المعايير الخلوية والخلطية. كما ارتبط التوتر المزمن مع كبح كاَل من 
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وتتنوع التأثيرات بحسب نوع الحدث، وبعض العوامل كاألمراض والعمر قد تزيد حساسية التغيرات 

 المناعية خالل التوتر. 

كانت معظم األبحاث تتمحور حول التوتر والضغوطات الناتجة عن التطور والقدرة على االستجابة  

الطبيعية التي تزيد التوتر وتؤثر على القدرة اإلنجابية وردود لتهديدات البيئة والموترات والكوارث  

االوكسجين   توصيل  زيادة  على  االستجابات  هذه  تشمل  للثديات  بالنسبة  الفيزيولوجية.   الفعل 

 والغلوكوز للقلب والعضالت الهيكلية الكبيرة.  

كما    (.(fight or flightنتيجة لذلك يتم توجيه الدعم الفيزيولوجي للتأقلم من خالل تفعيل جملة  

المكتسبة،   االستجابات  هذه  من  جزء  التوتر  حاالت  تجاه  المناعية  االستجابة  تكون  أن  يمكن 

وباإلضافة للخطر المتأصل بالموقف "الجدال او الهرب" قد تحدث أذيات أخرى كدخول العوامل 

 الجلد. مجرى الدم أو  ممرضة إلىال

من النادر أن يواجه األشخاص في الزمن المعاصر الكثير من المحرضات التي تؤدي إلى حالة 

"القتال أو الهرب" كتلك التي واجهها أسالفهم في الزمن القديم كاالفتراس والطقس العاصف من  

 دون أي حماية.  

يزيائية والنفسية لذا حتى التهديدات والمخاطر التي  يعكس رد الفعل الفيزيولوجي البشري الحالة الف

تتطلب جهدا   ذلك    فيزيائيا كاالمتحانات ال  بما في  فيزيائية  االكاديمية يمكن أن تحدث استجابة 

 التغيرات في الجهاز المناعي.

تبحث بجوانب متنوعة عن التوتر ويعرف التوتر بأنه الظروف    الدراسات التيهناك الكثير من  

 .التي يجدها معظم الناس مثيرة للقلق واالجهاد والمواقف  
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 :للموترات Elliot and Eisdorferتصنيف  -2-3

وفقا للمدة الزمنية والمسار، حقق لتوصيف الموترات    Elliot and Eisdorferفيما يلي تصنيف  

 نذكر منها:  ،هذا التصنيف فوائد بأبعاد هامة تشمل خمس فئات من الموترات 

 وأحاديث الناس.   خباريةمحدودة الوقت مثل التحديات اإلموترات حادة 

 .األكاديميموترات طبيعية موجزة مثل االمتحانات والضغط 

 موترات مزمنة مثل المعاناة من صدمة واإلصابات التي تؤدي لعدم أهلية  

موترات بعيدة كالتي تحدث بالماضي ويبقى أثرها على المستقبل بسبب مضاعفاتها النفسية مثل  

 لتحرش الجنسي بالطفولة  ا

تزيد بعض المواقف المسببة لحالة التوتر مثل كارثة طبيعية هائلة أو خسارة فرد مقرب من التحديات  

هذه   بدقة مخاطر  يعلمون عادة  األفراد ال  أن  المستقبل رغم  الواضح على  التأثير  ذات  الحياتية 

 التحديات.

ف الحياتية وفقا لتواقيت محددة الحتواء باإلضافة لذلك تعمل األبحاث على تحري معظم الظرو 

القسم األكبر من العوامل المسببة للتوتر. واعتمادا على ذلك يمكن أن تكون الكثير من الظروف  

المالية   الخسارة   ، )كالطالق  تعقيدا  أكثر  أو  بسيطة  أحداث  كانت  سواء  القائمة  الحياتية ضمن 

لتغطي نظرة األشخاص وردودهم الفيزيولوجية  الكبيرة(. مما سيساعد على توسيع دائرة الدراسات  

 والنفسية المتنوعة تجاه الموترات 
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  : دراسات على الفئران -2-4

ن تعرض أ  الصادرة عن الجمعية األمريكية   Mstemsنشرتها  دورية    ذكرت إحدى الدراسات التي

ية التي قامت  الخاليا المناع   مما حفز بدوره   مجموعة فئران تجارب لمواقف مجهدة تؤدي  للتوتر 

وأكدت دراسة فنلندية أن التوتر يسبب إصابة األوعية الدموية باالنسداد   بشن هجوم على الجسم

التوتر على امتصاص العناصر الهامة في التكوين  يؤثر  وارتفاع الكوليسترول ووفق جامعة أوهايو  

ن التوتر  ضافة إلى أالمتهمة بأمراض الشرايين باإل مينية  ميائي للدم ويرفع أحد األحماض األالكي

   .المزمن يفتك بالمناعة الطبيعية

الدراسات  منها  تضمنت  نتائج  الطبيعية    عدة  القاتلة  الخاليا  عدد  السمية   NKانخفاض   وقدرتها 

 األضداد عيار  ارتفاع  كما تبين    السامة،الخاليا التائية المساعدة والخاليا التائية    نسبة  انخفاض و 

   .البسيطجاه بعض فيروسات الحأل ت

 : دراسات على البشر -2-5

أن التوتر المزمن يؤدي   تبينآثار التوتر األكاديمي الدراسي حيث  ركزت العديد من الدراسات على  

وحدوث مقاومة على تأثيراته بحيث يفشل الكورتيزول في تثبيط االلتهاب   الرتفاع الكورتيزول المعند 

تي اإلبنفرين والنور إبنفرين ويؤهب لإلصابة  د ما  بغض النظر عن تركيزه في الدم. كما يؤدي إلفراز

   Immunology Frontiers inثير في مجلة حيث ذكر هذا التأباألورام 

االستجابة المناعية الطبيعية بشكل خاص من خالل  حيث أن التوتر الفيزيولوجي يتظاهر بتثبيط  

وتحفيز   قوي  التهابي  نشاط  يالحظ  أن  ممكن  حين  في  الطبيعية  القاتلة  الخاليا  على  التأثير 
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إن األثر الحاصل يعتمد على نوع العامل المسبب للتوتر والفروق   .لالضطرابات المناعية الذاتية

لفردية بين األشخاص وردود أفعالهم المختلفة األمر الذي ينعكس على المناعة الخلوية والوظائف ا

 المناعية.  

ل يؤدي  Terry-et-al  دراسةوفقا  األكسجة  بنقص  المرتبط  اإلجهاد  السمية  مقاومة  إلى    فإن 

ال التثبيط  إلى  بدوره  يؤدي  مما  بالخاليا  دراسة    ،مناعيالمتواسطة  أظهرت   Barberaكما 

Betanocourt -et-al   ات اإلجهاد مثل  نأن بروتي Hsp70     تلعب دورا هاما في إنتاج الخاليا

  التائية المنظمة الكابحة لالستجابة المناعية.

)عكسية( أي أن التأثير متبادل   إن العالقة بين التوتر والجهاز المناعي هي عالقة ثنائية االتجاه

  الدراسات عندما بينت أن الوظائف المناعية قد تحفز استجابة التوتر وهذا ما أظهرته إحدى    بينهما.

 0وظيفة الدماغ والصحة العقلية والنفسية وصوال إلى النظام الوعائي الدموي بدءا ب

الجهاز المناعي تتعلق أو يتم تواسطها بالكورتيزول    على وظيفةحيث ُيعتقد أن تأثيرات التوتر   
 حاالت اإلجهاد. والذي من الظاهر بأنه يزداد في

   :كتسبة لدى البشرمالتأثير على االستجابة المناعية ال -2-5-1

تمت مراقبة تأثير اإلجهاد والتوتر االمتحاني الشديد على جهاز المناعة من خالل دراسة في جامعة  
االمتحانات على مدة   التوتر خالل فصل  ذروة  فترة  للمراقبة في  الطالب  كامبردج حيث خضع 

 شهرين. 

اشتملت الفحوص األولية على عينات قبل وبعد فترة االمتحانات والمراجعات للمقارنة بين القيم  
لتحديد األثر الذي يسببه التوتر االمتحاني والعوامل التي تتغير نتيجة الضائقة النفسية وفيما إذا 

البرمجة والتدريب الذهني  كانت الشدة النفسية مرتبطة بتغيرات وعوامل ما قبل التهابية ودراسة قدرة  
 على تعديل هذه التأثيرات السلبية. 
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ارتفعت العديد من المعايير المناعية بشكل كبير خالل فترة االمتحان وظهر ذلك بشكل واضح عند  
 مقارنتها بالعينات األساسية الطبيعية. 

يا اللمفاوية بهذا  وتعزى إعادة توزيع الخالتمت مالحظة إعادة توزيع الخاليا اللمفاوية خالل التوتر  
الشكل إلى رد فعل وظيفي مناعي يهدف إلى جذب الخاليا الدفاعية الفاعلة إلى مكان حدوث أذية  
معينة. كما لوحظ إعادة توزع مشابهة نحو مزيد من الخاليا التائية الساذجة )غير الفاعلة(. مما 

تكون رد فعل عام تجاه التوتر. كما أن التوتر   الناضجة قد   الخاليا اللمفاويةيدعم فكرة أن تعبئة  
الساذجة مع انخفاض في    CD8المزمن يترافق مع انحراف في النمط الخلوي نحو الخاليا التائية  

   عام.  بشكل خاليا الذاكرة

عن    التعبير الجيني  بشكل كبير مع مستوى    تغيرات الموسميةمالبعض    أظهرت الدراسات ارتباط  
 .  تي تؤثر في عدة أنماط خلوية في الجهاز المناعي عدد من المورثات ال

كما أظهرت دراسة أخرى أن تعداد الدم الكامل أثناء التحليل يتغير بسبب التوتر دون تحديد نوع  
 الخاليا. 

تتميز الخاليا البائية بقدرتها على إنتاج األضداد ، ويمكن أن تؤدي الزيادة في تعدادها إلى الزيادة 
في فعالية الجهاز المناعي مما يترافق مع زيادة الفعالية االلتهابية والتسبب بالتهاب نسج مزمن .  

ما في ذلك أبحاث سابقة  أظهرت عدة دراسات أن نسبة الخاليا البائية تزداد بزيادة الشدة النفسية ب
على عينات جامعية لدراسة التوتر االمتحاني لدى الطالب. وأظهرت دراسة مرجعية على مجموعة  
 كبيرة من الطالب ارتفاع في معدل الخاليا البائية بالترافق مع االمتحان مقارنة مع مجموعة الشاهد. 

ب قبل االمتحانات ووجد عدة بدراسة على مجموعة طال Maes _et -alولدعم هذه النظرية قام 
تغيرات من ضمنها زيادة بالعدد الكلي للخاليا البائية ومع ذلك قلة قليلة تعلم أهمية الخاليا البائية  

 ودورها الهام وعالقتها بالشدة النفسية .  

الجهاز تكون المعايير المناعية مستقرة لدى األفراد األصحاء بينما يؤدي التوتر إلى تجاوز حدود  
 المناعي واستهدافه رغم أن الجهاز المناعي يتمتع بالمرونة والكفاءة .
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تم استخدام التنميط المناعي في دراسات حول تأثير التوتر وذلك لشموليتها  مقارنة مع دراسات 
 منشورة سابقا. 

 :التأثير على االستجابة المناعية الطبيعية لدى البشر - 2-5-2

ال القاتلة  الخاليا  بعدوى    NKطبيعية  تتميز  المصابة  والخاليا  األورام  مقاومة  في  الكبير  بدورها 
ر المستويات العالية منها عادة عن قدرة دفاعية أقوى تجاه التهديدات، إال أن إمكانية  فيروسية، وتعبَ 

تدخلها في التهاب النسج المزمن هي نقطة غير واضحة حتى اآلن. أما فيما يخص العالقة بينها 
أو حاالت التركيز الذهني الشديد فذلك يتطلب دراسات أشمل وأكثر تنوعا وقياسات    وبين التوتر

 بأوقات مختلفة قريبة من لحظات التوتر حيث أن التناقضات كثيرة في هذا المجال.  

قامت إحدى الدراسات بإجراء مجموعة من التحاليل على االستجابة المناعية اعتمادا على عينات  
فترة االمتحانية لمقارنة نتيجة وتأثير فترة المراجعة والتحضير االمتحاني على  دم أخذت قبل وبعد ال

لوحظ حدوث زيادة كبيرة في العديد من العوامل المناعية المتعلقة بااللتهاب خالل    المناعي.الجهاز  
. على العكس  IL-8  ،TNFα  ،CD8 T cells  ،NK cells  ،B cells  ومنها:فترة االمتحانات  

 . CD4الخاليا التائية المساعدة ، و CPRفي: من ذلك تبين حدوث نقصان 

يبدو أن الخاليا الناضجة منها يتم سحبها إلى األنسجة وتلتصق    القاتلة الطبيعية فيما يتعلق بالخاليا  

بالبطانة أي أن نقصان عددها وزيادة عدد الخاليا غير الناضجة ناتج عن إعادة التوزيع وزيادة  

ونظرا للخلل الواضح في وظيفة    التعبير عن االنتغرينات على سطحها )جزيئات االلتصاق بالبطانة(

ية وفقا لعدة دراسات خاصة من حيث إعادة التوزيع وعدم قدرة الخاليا الناضجة  الخاليا القاتلة الطبيع

يمكن أن يهيئ ذلك لحدوث األورام حيث ال يخفى الدور المهم لهذه الخاليا ،  على القيام بوظيفتها  

 وفقا لنظرية المراقبة المناعية في منع ومقاومة تطور األورام حتى أن العديد من العالجات البيولوجية 

 الحديثة لألورام تعتمد على تحفيز الخاليا القاتلة الطبيعية.
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 :الجهاز المناعي لدى الطالبتأثير التوتر والضغط األكاديمي على   -3

جهاز  على  األكاديمي  والتوتر  النفسي  الضغط  تأثير  عن  بالتقصي  الدراسات  من  العديد  قامت 

ضغطا   للمصير  المحددة  االمتحانات  تشكل  حيث  ويمكن  المناعة  األفراد  لدى  للتوتر  ومصدرا 

 تصنيف الضغط إلى: 

 حاد )يحدث فورا أثناء االمتحان( ومديد )خالل فترة التحضير لالختبارات ويستمر مع استمرارها(.  

حدى الدراسات على العالقة بين التوتر االمتحاني والمعايير المناعية معتمدة على استخدام  إركزت  

الحالة المناعية للطالب بمقارنة نتائج عينات الدم المأخوذة منهم قبل  نموذج قياسات متكررة لتقييم  

حيث تمت مقارنة المعايير قبل االمتحان بأسابيع وهي نقطة البدء وكذلك قبل يوم   وبعد االمتحان.

 االختبار وبعده بفترة وجيزة.  

د عامل مسبب بحسب المفهوم المعاصر لطبيعة التوتر، يمكن أن نميز ثالثة عوامل رئيسية: وجو 

 للتوتر، التقييم الذاتي لهذا التوتر من حيث األذية، واالستجابة تجاه التوتر.

التقييم   النفسي  الضغط  يتطلب  ما،  نوعا  مباشرا  تأثيرا  الجسدية  الفيزيائية  الضغوط  تسبب  بينما 

 المعرفي من قبل الشخص أوال ومن ثم تتظاهر االستجابة.

الفعل تجاه التوتر بحسب العامل المسبب والفروق الفردية.  كذلك وعليه وفقا للتجارب، تتباين ردود  

األمر بالنسبة للتأثير المتبادل بين الجهاز المناعي والتوتر حيث يختلف باختالف األشخاص. وقد 

أظهرت بعض الدراسات اختالف التغيرات على الوظيفة المناعية عند ربطها باإلجهاد خالل فترة  

امعية على سبيل المثال: تؤدي محاوالت االسترخاء لزيادة معدل الخاليا التوتر واالمتحانات الج
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( في يوم االمتحان، في حين يحدث ارتفاع كبير جدا في أعداد    T helperالتائية المساعدة )

 الخاليا اللمفاوية البائية والتائية خالل فترة االمتحان التي تتميز بالقلق وعدم االستقرار العاطفي  . 

( وضمن  25- 19األلمانية دراسة على طلبة جامعيين تتراوح أعمارهم بين )Ruher ة  أجرت جامع

العينات وقسمت   مراقبة مستمرة. تم في البداية ملء االستبيان من قبل المشاركين ،ثم بدأ سحب 

حسب زمن قطاف العينة والفترة االمتحانية المصاحبة  للتحري عن التأثير المتوقع    العينات المأخوذة

 للتوتر الحاد على الجهاز المناعي. 

تمت الدراسة على هؤالء الطالب في خمسة فصول دراسية مختلفة على مدى ثمانية أسابيع وذلك: 

 أثناء التحضير لالمتحان، خالل فترة االمتحان وما بعدها.

مرتفعا حتى بعد االنتهاء من االختبار. كما    ئهارتفاع الكورتيزول قبل الفترة االمتحانية وبقا لوحظ  

أظهر تحليل العدد المطلق للخاليا اللمفاوية والوحيدات في عينة الدم أن عدد الخاليا القاتلة الطبيعية  

كما انخفض    ينخفض بشكل ملحوظ في فترة التحضير لالمتحان كما تكون القيم منخفضة بعد ذلك 

 عدد الوحيدات في األسبوع ما قبل االمتحان.  

كما كشف التنميط المناعي والتحاليل عن التحول بين المجموعات الفرعية للخاليا القاتلة الطبيعية  

( KLRG1+ NK cells)والنقص في الخاليا  (  (+CD57وانخفاض نسبة الخاليا الحاملة للجزيئة  

( في  االمتحانات  (  CD62L NK cells وزيادة  فترة  بعد  مأخوذة  عينات  مع  بالمقارنة  وذلك  

(KLRG1+ .)مستقبل موجود على سطح الخاليا القاتلة الطبيعية الناضجة 

إلى شكل غير ناضج    NKتبين أن فترة االمتحان تحرض تحول الشكل الناضج من الخاليا حيث 

نسبة الخاليا  التائية المساعدة    وكذلك هناك تحول مشابه في الخاليا التائية اللمفاوية وزيادة في
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أما بعد االمتحان فيحدث نقص في الخاليا التائية    ( في هذه الفترة،CD4  T helperالساذجة )

 (.(CD4وكذلك الخاليا التائية المساعدة ذات الذاكرة ( (CD8السامة  

 : االنترلوكينات  و التأثير على السيتوكينات -3-1

دعمت األبحاث والتحاليل تأثير التوتر الدراسي الناتج عن االمتحانات على الجهاز المناعي حيث  

 (   IL-10, IL-6( وزيادة االنترلوكينات ) INFγ) االنترفيرون نقصان ليؤدي 

إفراز السيتوكينات المؤهبة لاللتهاب  إلى  عينة الدم  ضمن    LPSكما أدى تحريض الوحيدات بواسطة  

خالل فترة االمتحان ويعتقد أن السبب هو    IL-6))حيث تم افراز التركيز األعلى من االنترلوكين  

زيادة في فعالية هذه الخاليا وليس الزيادة في عددها، وبعد أسبوع من نهاية فترة االختبار لوحظ  

 ينات إلى الوضع الطبيعي. عودة عدد الوحيدات وقدرتها على إفراز السيتوك 

نتيجة إعادة التوزع ولكن كان هناك زيادة في   وبشكل مشابه فقد يكون انخفاض عدد الوحيدات 

كاستجابة    (IL-6_TNFαمن حيث إفراز السيتوكينات )  LPSفعالية الوحيدات المحفزة بواسطة  

 للتوتر االمتحاني.

فعالية وحيدات النوى لحماية الطالب أثناء االمتحان  يمكن أن تكون الغاية من إعادة التوزع وزيادة  

 النفسي. تملة بوجود هذا النوع من اإلجهاد من االنتانات المح

فترة   نهاية  ويتحملون حتى  والتوتر  الضغط  يقاومون  األفراد  أن  لالهتمام  مثير  بشكل  لوحظ  وقد 

الفترة انخفاض عدد االمتحان الهام ثم يسقطون ضحايا لإلجهاد الحاد والمرض ولوحظ في هذه  

 الوحيدات ووظيفتها وهذا ما يدل على انخفاض التعزيز والوظيفة المناعية في هذه المرحلة .
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( في الطفولة والخطر المحتمل   (IL-6  6أظهرت بعض الدراسات العالقة بين مستوى االنترلوكين  
القة بعد ضبط عدد من  وخاصة في فترة البلوغ. وقد استمرت هذه الع لإلصابة المستقبلية باالكتئاب 

الجسم كتلة  مؤشر  تشمل  التي  المحتملة  المربكة  االجتماعية -الجنس -العوامل  األمراض  -الحالة 
( بنمط ظاهري أكثر شدة من االضطراب  ( IL-6واالكتئاب لدى األمهات. كما ارتبط    -النفسية 

 . 1٨النفسي  في عمر 

ها لدى مرضى المستشفيات حدوث زيادة  العوامل االلتهابية وواسمات   كما تقترح دراسة أجريت على
أثناء االكتئاب والتوتر واالضطراب العقلي والهوس، إال أن    CRPومستويات  IL-6في مستويات 

هذه المعلومات بحاجة للتأكيد على شرائح أوسع من المرضى.  وأشارت النتائج في دراسات أجريت 
تتعلق بأعراض االكتئاب لدى    CPRومستويات    IL-6في لندن على أشخاص مدنيين إلى أن  

 والنساء وحالة االكتئاب.  CPRالرجال كما أظهرت دراسات أخرى العالقة بين 

ولفهم أدق وأشمل حول دور العوامل االلتهابية واإلمراضية واالكتئاب واألمراض النفسية يتم العمل  
ال الدراسات  للعثور على عالج جديد على مزيد من  العالق  تي قد تؤدي  العوامل حيث أن  بين  ة 

 السابقة تتعلق بالمعرفة السريرية والمسببات لهذه االضطرابات.

إن االرتباط بين الواسمات االلتهابية واألمراض القلبية، السكري، االكتئاب، والذهان يمكن أن يعزى  
أيضا لعوامل مبكرة في الحياة قد تؤثر على تنظيم الحالة االلتهابية، كضعف نمو الجنين أو حدوث 

 حنة في الطفولة.  م

الرؤية مع فرضية   العوامل االلتهابية     Barkerتتوافق هذه  بين زيادة  التي تفترض وجود عالقة 
 واألمراض النفسية وخطورتها والذي قد يكون سبب شائع ألمراض حادة خطرة.

 ور التوتر في تحريض تغير التوزع للخالياد -3-2
جذب وتوزيع ونقل الكريات البيض إلى موقع الفعالية  تتطلب الحماية المناعية الفاعلة السرعة في  

االلتهابية )جرح، عمل جراحي، انتان، لقاح(. تخضع دورة الخاليا المناعية للمراقبة المستمرة للطرق  
التي تمر بها كي تنتقل من الدم إلى األعضاء المختلفة ومن ثم إلى الدم مرة أخرى. وتعتبر هذه  

الدفاع المناعية ، حيث أن أعداد ونسبة الكريات البيض في الدم   الدورة هامة للحفاظ على شبكة
 باإلضافة إلى فاعلية الجهاز المناعي. حة عن توزع هذه الخاليا في الجسمتعطينا فكرة واض



25 
 

التوتر الحاد بالقدرة على تحريض تغيرات بتوزع هذه الخاليا )الكريات البيضاء( في أجزاء  يتمتع  
 الجسم المختلفة وربما يكون هذا األثر واحد من أبرز تأثيرات هرمونات التوتر على الجهاز المناعي. 

لي للخاليا أظهرت العديد من الدراسات أن التوتر وهرموناته تحرض تغيرات هامة بالنسبة والعدد الك
دور  الدراسات  بينت  كما   ، سابقا  التوتر  لقياس  استخدمت  التغيرات  هذه  أن  والحقيقة  الدم.  في 
هذا  ويظهر  التوزع.  في  التغيرات  وتسريع  تحريض  في  الستيروئيدية  والهرمونات  الكاتيكوالمينات 

 يفية .التأثير لدى الفئران واألسماك واألرانب وحتى البشر وهذا له دور هام ودالئل وظ

الكريات   بعدد  بنقص  متبوعة  مبدئية  زيادة  تحريض  في  الحاد  التوتر  دور  مقترحات حول  هناك 
خاصة   الودي  العصبي  الجهاز  تحريض  إلى  تؤدي  التي  والتوتر  اإلجهاد  ظروف  إن  البيض. 
بالظروف الشديدة المحفزة إلنتاج مستويات أعلى من النورايبنفرين يمكن أن تؤدي إلى زيادة في  

 د الكريات البيض الجائلة في الدوران.  أعدا

أما ظروف اإلجهاد والتوتر التي تحفز المحور الوطائي النخامي الكظري فتؤدي إلى نقص في 
 عدد الكريات الجائلة. 

تحدث هذه الظروف عادة خالل مراحل متأخرة من استجابة الشدة ، على المدى الطويل من التوتر  
والنفس الجسدي  الضغط  أو   ، متعددة   الحاد  نظريات  الفرضية  هذه  ويدعم  الشديد.  كنظرية ي 

schhedlowski )  في الدم    والخاليا القاتلة الطبيعية  الخاليا التائيةعدد  ( التي تقيس التغيرات في
قبل وبعد  البالزمية لدى المظليين في أوقات مختلفة    الكاتيكول أمين والكورتيزولمستويات  وكذلك  

الزيادة الخاليا التائية والقاتلة الطبيعية. ترافقت    في عدد   زيادة فوريةحيث أظهرت النتائج  .  القفز
تغيرات  الوالنقطة الهامة هي    .زيادة عدد اللمفاويات مع    ةالمبكرة في مستويات الكاتيكوالمين البالسمي 

الخاليا القاتلة الطبيعية خاصة من حيث السمية الخلوية المعتمدة على األضداد عدد ونشاط  في  
 يقترح أن التغيرات في أعداد كريات الدم البيضاء قد تهيئ لتغيرات في الفعالية. مما 
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التوتر الذي يحرض تغيرات في   -3-3 الناتجة عن  الوظيفية  اآلثار 
 توزع الخاليا المناعية 

بتعزيز   تترافق  التغيرات  الدم وهذه  البيض في  للكريات  التوزع  إعادة  بتحريض  يقوم  الحاد  التوتر 
  .ائج متناقضةنتاألولى  للوهلةاليا المناعية الجلدية  والذي قد يعطي واضح لدور الخ

غني  الجلد  الحاد يصبح  التوتر  البيض    اخالل  ينخفض عدد  بالكريات  البيض في حين    الكريات 
ثير التوتر ودوره المحرض لكبت وكبح وظيفة  أيساهم بمعرفة ت وهذا الجائلة في الدوران المحيطي.

 .األجزاء الجهاز المناعي في هذه

اإل -3-4 لموقع  البيض  الكريات  الحاد في هجرة  التوتر  صابة  تأثير 
 والتفعيل المناعي  

استخدمت بعض الدراسات واألبحاث حاالت سريرية لتوضح تأثير التوتر على الحركية والكمية  
حيث    .صابةو اإل أوالجذب الكيميائي النوعي للكريات البيض المهاجرة لموقع الفعالية االلتهابية  

ة كاستجابة  والخاليا التائية والقاتلة الطبيعي  المعتدالت البالعات و هجرة  إلى زيادة    التوتر الحاد أدى  
النتيجة   لعدد من الوسائط كالعامل المنخر للورم والشيميوكين النوعي للمفاويات. تظهر ن  أهذه 

 . التوتر الحاد يؤثر على حجم وتوزع وهجرة الخاليا نحو موقع التفعيل المناعي

مكن واعتمادا على وسائط الجذب الكيميائي في بداية االستجابة المناعية ي  التوتر الحاد هكذا فإن  
أن يؤدي إلى انتقاء نوعي لكريات الدم البيضاء التي يجب أن تتواجد في موقع التفعيل وبالتالي  

  يؤثر على االستجابة المناعية.

 : ولية المحرضة بالتوتراأل المناعية الطبيعية  االستجابة   -3-5
اذا نظرنا إلى الجلد على اعتباره العضو الهدف الذي تهاجر إليه الكريات البيض إثر إعادة التوزيع  

طبيعية درجة  مع فئران  بين فئران خاضعة للتوتر    عند المقارنة  أظهرت األبحاث الناتجة عن التوتر.  
  بشكل متزايد وجذب كيميائي   يةعالمات التهاب   حيث أظهرت الحيوانات المتوترة   الجهاز المناعي  تأثر
عداد أ و   العقد اللمفاويةمنتظم للبالعات والبروتينات االلتهابية كما أظهرت هجرة للخاليا نحو    غير

عند التعرض األول    العقد اللمفاويةالخاليا التائية في  من البالعات المفعلة وزيادة في تفعيل    كبرأ
 .ر حالة فرط تحسس متأخر في الجلد ، كما من الممكن أن تظهللمستضد 
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 : الثانوية المحرضة بالتوتر المناعية المكتسبة  االستجابة -3-6
للتوتر لحظة دخول  التعرض  تحفيز االستجابة األولية فإن  إلى  باإلضافة  أنه  الدراسات  أظهرت 

للتوتر المستضد يمكن أيضا أن يحفز االستجابة الثانوية في الجلد. وبالمقارنة بين فئران تعرضت  
كبر من أعداد أ  تسرب وارتشاح  وفئران بقيت كشاهد، أدى التوتر لحظة التعرض للمستضد إلى

. ُتظهر هذه النتائج أن تعديل بسيط  الكريات البيض بشكل متزايد في مواقع ردود الفعل المناعية
  في الظروف المحيطة ممكن أن يحفز االستجابة المناعية بحيث تتواسط بشكل مؤذي الحساسية

 الجلدية إال أنها قد تؤدي في نفس الوقت للحماية من بعض الفيروسات وربما من األورام.  

كوسائط   -3-7 والسيتوكينات  الهرمونات  التوتر  أ دور  تحريض  ثناء 
 للجهاز المناعي 

بنفرين لهما دور هام كوسائط في التوتر الحاد الذي  ي ن الكورتيكوستيرون واالأأظهرت الدراسات   
 . المناعةيحرض جهاز 

الكظرية الغدة  استئصال  ومن    ينقص  السكري  القشراني  الياالمن  دور لبنفرين  يلعبان  في    اذان 
  يؤدي إلى إزالة فرط التحسس الجلدي المتأخر والمحرض بالتوتر. مما    ،  تجاه التوتراالستجابة  

خالل تم إفرازها  ة بحيث يمناع داخلية محفزة للمل  واالتوتر كع  ات تقترح هذه النتائج وجود دور لهرمون
  .شارة تنبيه مبكرةإ عبر تقديم الجهاز المناعي تجاه تحديات محتملة ، لدعم التوتر الحاد 

المناعية نتيجة االجهاد والتوتر   -3-8 هل الجميع عرضة للتغيرات 

 المعرضة  لهذه التغيرات ؟ ومن هي الفئة  

تبعا   للتغيرات المناعية وذلك  من الجدير بالذكر أن هناك مجموعات وفئات تكون أكثر عرضة 

 لعوامل متنوعة  

ال يجب أن يتأثر الشخص السليم الستجابة اإلجهاد في الجهاز المناعي بشكل سلبي ألن ذلك قد 

يمكن أن توتر يسبب أثر سيء. وعلى الرغم من وجود دليل مباشر أن التثبيط المناعي المتعلق بال
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يزيد الحساسية والتأثر باألمراض وفقا للدراسات لدى الحيوانات، ال يوجد دليل واضح على ربط  

 لدى األشخاص األصحاء. زيادة الحساسية لألمراض التغيرات المناعية المتعلقة بالتوتر مع 

صغير ويعود ذلك  حتى التغيرات المناعية الكبيرة الناتجة عن التوتر يمكن أن يكون لها أثر سريري  

 لتميز الجهاز المناعي بالمرونة والقدرة على التأقلم والمعاوضة دون التأثير على صحة اإلنسان  

أَن   واألمراض. حيث  كالعمر  تحت عدة عوامل   المناعي   الجهاز  تتدهور مرونة  قد  ذلك  رغم 

قدرة أقل  يصبح  حيث  السن  كبار  لدى  هذا  ويالحظ  الظروف  مع  يشيخ  المناعي  على    الجهاز 

للقاحات وتطوير   االستجابة للتهديدات والتغيرات والمحرضات، كما تخف قدرته على االستجابة 

 االستجابة المناعية الخلوية وهذا مؤشر على فقدان المرونة.

قد تكون خسارة تحمل الذات أيضا صفة للحالة المرضية. ويتجلى هذا بأمراض المناعة الذاتية  

تية مما يسبب أمراض متنوعة كالتصلب اللويحي والتهاب المفاصل  حيث يهاجم الجسم أنسجته الذا

الروماتيزمي وداء كرون. كما أن هناك ردود فعل مناعية تتضخم وتتحول إلى إمراضية كالربو مما  

 يقترح حدوث فقدان لتحمل الذات. 

اعي  على الرغم من أن كل مرض له نتائج سريرية مختلفة، إال أن هذه التغيرات في الجهاز المن

من مرن ومتوازن لغير مرن تقترح زيادة الحساسية والتأثر باألمراض تحت التعرض للتوتر  وتأثيراته  

 على االستجابة المناعية.  
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 الفروق الفردية والتغيرات المناعية تحت تأثير التوتر  -3-9

أظهرت نتائج الدراسات أن التغيرات الجسمية كالعمر والمرض تؤثر على الحساسية تجاه ضعف  

الوظائف المناعية الناتج عن التوتر. حيث يترافق كل من الشيخوخة وااليدز مع خسارة االستجابة  

 المناعية السليمة باإلضافة إلى اضطرابات الغدد الصم العصبية المساهمة بالنظام المناعي. 

غالبا ما تؤثر خسارة تحمل الذات في األمراض والشيخوخة بشكل سلبي واضح على األشخاص  و 

 وتجعلهم أكثر عرضة للتغيرات المناعية المرتبطة بالتوتر 

لم تتمكن الدراسات من إيجاد صلة ربط بين الجنس واالستجابة المناعية تجاه العوامل المسببة  

ثيرات التوتر على المناعة من خالل الهرمونات الجنسية   للتوتر، ومع ذلك يمكن أن يتوسط الجنس تأ

 وغالبا ما يعتبر الذكور أكثر عرضة وأقل تحصينا.  

اهرة. حيث أفادت  كما يظهر أيضا أن الفروق الفردية بالتجارب الموضوعية قد تسهم بشرح هذه الظ

األشخاص تجاه التجارب الموترة ستجابات القلبية الوعائية والعصبية الغَدية لدى  الدراسات بأن اال

تعتمد على قابلية التأقلم والتقبل للموقف كما أن التغيرات الفيزيولوجية وأنماط الشخصية والمشاعر  

 تتباين بين األفراد.

رغم أن ذات المنطق يجب أن يطبق على االستجابة المناعية لألفراد تجاه المواقف الموترة إال أن  

  مجال. وبالتالي ال يمكن تأكيد هذه األفكار كما يجب.الدراسات محدودة في هذا ال 

العديد من المقاالت وما تطرقنا إليه سابقا من أبحاث ومراجعات ومقاالت ناقشت آثار  إلى استنادا 
ن جهاز االنسان المناعي ينهك بالتوتر واالجهاد أهاز المناعي خلصنا في بحثنا إلى  التوتر على الج
لألمراض وهدفا سهال لإلصابة بالعدوى مما يؤدي مجددا الستنزاف الجهاز المناعي  ويصبح عرضة  

ان الضغط واالجهاد األكاديمي    الحظنا كنتيجة نهائية    ويقع االنسان في هذه الحلقة المفرغة حيث 
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عدد الخاليا اللمفاوية البائية    كويزيد الحالة االلتهابية وكذل  على الجهاز المناعي ويضعفهيؤثر  
وبالتالي احتمال أكبر إلنتاج االضداد الذاتية وهذا ما يؤهب إلى تطور الكثير من االضطرابات  

مراض والمتالزمات كالذئبة الحمامية ومتالزمة رينود ويؤدي لإلصابة بالعديد من األالمناعية الذاتية  
 . هذه المتالزمات   ومتالزمة القلب المكسور وسنستعرض فيما يلي بعض 

 : متالزمة رينود -4

متالزمة عصبية نفسية ناتجة عن خلل مناعي ذاتي وهي اضطراب سريري يترافق مع تشنج  
 وعائي محرض من قبل التعرض للبرد والتوتر النفسي  

ورغم أنها متالزمة شائعة إال    1٨62 عام   Maurice Raynaudاكتشفت هذه المالزمة من قبل 
مالحظة سريريا بكثرة ، تسبب المتالزمة  تغير اللون لألطراف الناتج عن التقلص ومع  نها غير أ

ق بين  يتم التفر   ولكن نر مفهومة بشكل واضح وكافي حتى اآل أن اآللية الفيزيولوجية المرضية غي
متالزمة رينود األولية والثانوية وعادة ينصح باستشارة أخصائي أمراض روماتيزم لتقييم الحالة  

داللة الريماتولوجية وهناك العديد من المراجعات تبحث في الدالئل والعالجيات الممكنة لهذه وال
 المتالزمة

 :مقدمة سريرية -4-1

متالزمة رينود توصف كالسيكيا بأنها متالزمة ثالثية الطور حيث يتغير لون اإلصبع من شحوب 
)إعادة ضخ( الذي قد  ويتبع باحمرار جلد  مبدئي )طور إقفار ( يليه ازرقاق )نقص أكسجة (

ظهر على اليدين وأصابع األقدام وشحمة األذن وقد تبدأ في يكون مصاحبا لتنميل وألم عادة ما ي
إصبع  وتنتشر لباقي األصابع بشكل متماثل و الهجوم المثالي قد يستمر ألقل من ساعة لكن قد  

 .يستمر لعدة ساعات 

إقفاري محرض من قبل التوتر والبرد تؤدي لشحوب وتعرف متالزمة رينود بأنها تشنج وعائي 
وازرقاق الجلد مع طور إقفاري متمثل بنموذج متالزمة ثالثية اللون وعرفت هذه المتالزمة بأنها  

 اختناق وإقفار موضعي لألطراف
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 أنواع متالزمة رينود -4-2

ن وجود مرض  قسمت من قبل العالم توماس لويس إلى متالزمة أولية وثانوية أولية تحدث دو  
أدى لإلصابة بها تتميز عادة بهجمات متماثلة  التوزع وعدم وجود دليل على مرض وعائي  

محيطي أو غرغرينا وعادة ما تكون األضداد سلبية على عكس النمط الثاني الثانوي الذي يحدث  
نا  كثر تكرارا وألما وغير متماثلة تؤدي لتقرحات وغرغريأتكون فيه الهجمات نتيجة لمرض ما و 

 . وقد تتطلب جراحات وتكون بشكل نوب غير متماثلة التوزع  مصاحبة إلقفار 

تبقى غير معقدة  من الكثافة السكانية و %5- 3متالزمة رينود األولية شائعة ويبلغ معدل انتشارها  
المؤقتة غير واضحة بينما متالزمة رينود الثانوية   بدون إصابة دائمة وما تزال اآللية التشنجية

 أقل شيوعا تحدث لدى المرضى المصابين بخلل بالنسيج الضام وقد تتطور مع أعراض تنخريه. 

 دراسات حول رينود -4-3

من المرضى  %25.٨شخص مصاب بمتالزمة رينود وجد أن  5٨6في دراسة أجريت على  
من هؤالء المرضى لديهم أضداد   % 35.4عية و طبي  يعانون من تصلب جهازي وأوعية غير

 من المرضى لديهم أوعية غير طبيعية وأضداد مناعية ذاتية   %79.5ذاتية و مناعية 

تفاقم  إال أن األعراض ت ااحمرار قل ألما وكذلك أكثر أالنساء لكن  انتشارا لدىد أكثر متالزمة رينو 
  تدهور بالتعرض للحرارة مما يؤدي لأللمتو 

يقول الدكتور مصطفى الرزاز مدرس أمراض الدم بجامعة عين شمس أن متالزمة رينود تحدث 
النفسي  نتيجة انقباض األوعية الدموية باألصابع واألذنين والشفتين وتتحرض بالبرودة والضغط 

بكلية طب األزهر    العصبي الزائد وأوضح الدكتور محمد إسماعيل أستاذ قسم الروماتيزم واإلجهاد 
على خطورة   مؤكدا %75ام وبنسبة  ع  40-  15كثر حدوثا لدى النساء بين  أ يلنمط األولأن ا

 همال العالج  إ 
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 : التأثير على الجهاز الدموي الوعائي -4-4

ن مفتاح هذه الظاهرة هو خلل توازن التقلص والتوسع الوعائي بسبب تغير التحكم العصبي  إ
  ةهذا الخلل في اآللية االنقباضي. ويمكن لالجائلة في الدوران والوسائطقباض الوعائي بعملية االن 

)كالتصلب  في متالزمة رينود الثانوية عند المرضى المصابين بخلل بالنسيج الضام  يلعب دورا أن
)مقبض لألوعية ومشارك في التليف والتغيرات    endothelin -1  وتكون مستويات اللويحي( 

 . كل قوي وران بشد واضحة بالالهيكلية الوعائية( 

)جملة   RASمفتاح آخر يلعب دورا بالتقلص الوعائي حيث ان جملة  2يعتبر األنجيوتنسين  
الرنين أنجيوتنسين( تلعب دورا كبيرا بتنظيم االنقباض الوعائي واألكسجة التوترية ومع هذا يعتبر  

 ورها غير معروف بدقة في ظاهرة رينود د 

وهناك  ، بروستاغالندينات وأوكسيد النتريكبعوامل كال االتضيق الوعائي مضبوط عادة يكون 
الصفيحات وانجذاب الكريات  لى دور محتمل للبروستاغالندين بتثبيط تجمعإمقترحات تشير 

 .البيض 

ن أوكسيد النتريك ينخفض أكثر بحالة متالزمة رينود الثانوية وهذا يشير بشكل واضح أوجد كما 
 البطانية في تنظيم األوعية الدموية وبالتالي في متالزمة رينود.  لوظيفةللدور حاسم 

 : وعية الموضعيةالتأثير على األ  -4-5

والسيروتونين    2رينود األولية نحو شادات الفا تجابة الوعائية لدى مرضى متالزمةتزداد االس
باالستجابة الوعائية من خالل    الزيادة عكس هذه ، ويمكن عند التعرض للبرد   2واالنجيوتنسين  

 . مثبطات تيروزين كيناز

لذا   .عند التعرض للبرد   الفعاليةبتنظيم الحرارة مع زيادة  ابدوره  ةمعروف 2الفا مستقبالت ن أكما 
 رينود األوليةمتالزمة لعب دورا في تاألدرينرجية قد  2مستقبالت ألفا  زيادة التعبير عنيعتقد أن 

ستقبل وهذا يعكس انتشار النمط  الم التعبير عن لالستروجينات علىالمحتمل  التأثير عبر  خاصة
 .ولي لدى النساء األ
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 أعراض متالزمة رينود: -4-6

 األبيض شحوب الجلد وتحوله على  •
 تحول لون الجلد لألزرق نتيجة عدم وصول األوكسجين قد يترافق بخدر  •
 احمرار الجلد قد يترافق بالم   •
 بالحاالت المتقدمة تقرح بالجلد وغرغرينا   •

قد تستمر النوبة لعدة ثواني أو دقائق وقد تستمر لعدة ساعات وقد تعاني األجزاء بعد النوبة من  
 الشعور بنبضات التنميل والخدر او 

 عالج متالزمة رينود:  -4-7
 تدفئة المنطقة المصابة   ❖
 تنشيط الدورة الدموية وممارسة الرياضة  ❖
 اإلقالع عن التدخين    ❖
 االبتعاد عن الماء البارد ولمس األشياء الباردة وتجنب المناطق الباردة  ❖
 االبتعاد عن مصادر الحرارة المباشرة  ❖
 تعلم أساليب تدبير اإلجهاد النفسي   ❖
 تجنب التوتر والقلق  ❖
 ممارسة االسترخاء ومراقبة الفعالية الكهربائية   ❖
 حاصرات ألفا(-دوية )موسعات وعائية _حاصرات قنوات الكالسيومأ ❖

تكون االستجابة لألدوية أكثر نجاحا بالنمط األولي ويختلف تفاعل الجسم مع العالج من  
التأثيرات الجانبية وحتى اآلن ال  شخص آلخر وقد يضطر البعض إليقاف العالج بسبب 

 يوجد عالج واضح خاص لهذه المتالزمة وما زالت الدراسات حولها مستمرة . 

  
 3الشكل
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 حاالت سريرية  -٨-4

أثناء تقصينا عن هذه الظاهرة تمكنا من متابعة عدة حاالت سريرية في العيادات الطبية قمنا  
واألعراض الظاهرة لدى مجموعة طلبة جامعيين وكانت بجدولتها بعد تقصي القصة السريرية 

 النتيجة كما يلي:

           X1           X2           X3 العينة  
 أنثى   أنثى   ذكر  الجنس
 24 22 20 العمر

 2017 201٨ 2020 تاريخ التشخيص 
 يوجد  يوجد  ال يوجد   خدر وتنميل األطراف  

 ال يوجد  يوجد  يوجد  احمرار 
 يوجد  ال يوجد  ال يوجد  ازرقاق  

شحوب وازرقاق  
 سرير الظفر 

 يوجد  يوجد  ال يوجد  

 يوجد  يوجد  يوجد  برودة أطراف  
ارتفاع عدد الكريات  

 البيض
 يوجد  يوجد  يوجد 

 

 
 4الشكل                                        
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 5الشكل                                      

وجدنا من خالل دراستنا للعينات أن متالزمة رينود تترافق بازدياد عدد الكريات البيض و فعالية 

وغالبا هذه الزيادة هي في الخاليا  وجود خاليا لمفاوية  التهابية ناتجة عن الخلل المناعي كما لوحظ  

ال البائية  لأل اللمفاوية  الممفرزة  للخلل  نتيجة  الخاص  ضداد  التالي  بالتحليل  يظهر  ما  وهذا  ناعي 

 باألضداد 

 



36 
 

 

 6الشكل                                         

إن أضداد النوى عبارة عن أجسام مضادة ذاتية ينتجها الجهاز المناعي لإلنسان عندما يفشل في  

م الجهاز المناعي أنسجة الجسم وهذا ما يحدث التمييز بين الخاليا الذاتية والعوامل الغريبة فيهاج 

 بأمراض المناعة الذاتية.

لوجود خلل   يعتبر مشعر  الذاتية موجودة وهذا  المضادة  األجسام  أن  تعني  اإليجابية  النتيجة  إن 

 مناعي ذاتي. 

 هذه األجسام المضادة بالدم.  ANAيكشف اختبار 
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 فيروس كورونا والشدة النفسية  -5

يتعرض األشخاص في عصرنا الحالي للتوتر بشكل يومي حيث أصبح جزءا من حياتنا  وخاصة   

في ظل جائحة كورونا التي كانت عبئا على الكثيرين وشكلت رعبا وهاجسا لبعضهم وزادت توترهم  

 شدة 

 وتأثيرها على الجهاز المناعي  ةسنتطرق فيما يلي لجائحة كورونا  وارتباطها مع الشدة النفسي 

تأثير عالقة التوتر والقلق في العالمات االلتهابية لمرضى   -5-1
COVID 19 : 

 : مقدمة عن كورونا  -5-1-1 

ظهور رواية االلتهاب التنفسي الحاد تمر الحضارة اإلنسانية حاليا بواحدة من أهم األزمات وهي  

الذي يتعدى على مناطق جديدة في كل مكان   (SARS-Cov-2الوخيم المرتبط بفيروس كورونا )

 في العالم.

من    DIو   virusمن  VIو   coronaمن  COإلى  (COVID-19) يعود أصل  هذه الكلمة  
disease  . 

التي تسبب اعتالالت تتنوع بين    coronaviridaeتدعى  كورونا ينتمي لعائلة فيروسات    فيروس
(، ومتالزمة MERS-CoVالزكام وأمراض أكثر وخامة، مثل متالزمة الشرق األوسط التنفسية )

 (. SARS-CoVااللتهاب الرئوي الحاد الوخيم )سارس( )
لت  تعد فيروسات كورونا حيوانية المصدر، ويعني ذلك أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر. وتوصَّ

الحاد  االستقصاء الرئوي  االلتهاب  لمتالزمة  المسبب  كورونا  فيروس  أنَّ  إلى  المستفيضة  ات 
الوخيم )سارس( قد انتقل إلى البشر، بينما انتقل فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط 
التنفسية من الجمال الوحيدة السنام إلى البشر. وينتشر العديد من فيروسات كورونا المعروفة  

 انات، ولم ُتصب البشر بعد. بين الحيو 
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األنف عندما    في المقام األول من خالل قطيرات اللعاب أو إفرازات  19- ينتشر فيروس كوفيد 
يسعل الشخص المصاب أو يعطس، وأفضل طريقة لمنع وإبطاء انتقال العدوى هي أن تكون  

، والمرض الذي يسبّبه وكيفية انتشاره.  19-على علم جيد بفيروس كوفيد   

من شخص إلى آخر. ويعاني معظم المصابين من اعتالالت  19- تأثير فيروس كوفيد يختلف  
الذين يعانون من  أولئك خفيفة إلى معتدلة ويتعافون دون دخول المستشفى. وُيَعّد كبار السن و 

مشاكل طبية كامنة مثل األمراض القلبية الوعائية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة 
األثر عرضة لإلصابة باعتالالت خطيرة عند اإلصابة  بفيروس كوفيد . والسرطان األشخاص   

 األعراض األكثر شيوعا  •
 حمى   •

 سعال جاف. •
 إرهاق.  •

 األعراض األقل شيوعًا: 

 أوجاع وآالم.  •
 احتقان الحلق. •
 صداع. •
 فقدان حاسة التذوق أو الشم.  •

 األعراض الخطيرة: 

 صعوبة التنفس أو ضيق النفس. •
 الصدر. ألم أو ضغط في  •

أيام بين إصابة الشخص بعدوى الفيروس وظهور األعراض،   6- 5يستغرق األمر في المتوسط  
يومًا.   14ومع ذلك قد تصل المدة إلى   

  2020يناير   30تم إعالن فيروس كورونا على أنه فاشية عالمية وتم إعالن حالة الطوارئ في  

، وما  2019من الصين في ديسمبر   من قبل منظمة الصحة العالمية، تم اإلبالغ عنه ألول مرة

 زال يوسع نطاقه. 
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  COVID-19تم تنفيذ استراتيجيات اإلغالق والحجز في المنزل في غالبية الدول المتضررة من 

بعد الصين للوقاية ومع ذلك من المتوقع أن تزداد بشكل ملحوظ النتائج النفسية والجسدية بسبب 

مات المتاحة بسهولة عبر الشبكات االجتماعية عبر الوباء وأيًضا بسبب التدفق المستمر للمعلو 

 . COVID-19اإلنترنت نتيجة لذلك، يتوسع بسرعة الذعر بشأن 

 : كورونا والتوتر والحجر الصحي -5-2
  COVID-19ضاعف  التوتر من المرض نفسه عن طريق الحجر الصحي القسري لمكافحة 

المطبق على الصعيد العالمي حيث أدى اإلغالق إلى الذعر الحاد والقلق وسلوكيات وسواسية 

( على المدى الطويل. وقد غذى ذلك التهويل  PTSDواكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة )

 اإلعالمي المنتشر عبر منصات وسائل التواصل االجتماعي.  

رض باإلضافة إلى المعاناة النفسية السلبية  كان أفراد القطاع الطبي أكثر عرضة لإلصابة بالم

 واإلرهاق والقلق والخوف من نقل العدوى والشعور باالكتئاب .

أن  يعطل سير الحياة العامة ونمط الحياة المعتاد لألطفال ويعتقد أنه قد  19-استطاع كوفيد   

مرضى يتسبب في اضطراب عقلي وأضرار نفسية خاصة عند كبار السن ومقدمي الرعاية وال

 النفسيين والمجتمعات المهمشة في المستقبل القريب.

وقد أوجب ذلك  التعامل بشكل أفضل مع هذه القضايا النفسية واالجتماعية لطبقات المجتمع  

 المختلفة . 
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 :19-كوفيدوصمة العار المرتبطة بإيجابية  -5-3

أيًضا إلى ظهور عوامل وصمة  COVID-19قد يؤدي تفشي  SARSبشكل مشابه لفيروس 

 عار مثل الخوف من العزلة والعنصرية والتمييز والتهميش بكل تشعباتها االجتماعية واالقتصادية  

حيث يميل المجتمع لطلب الرعاية الطبية في وقت متأخر وإخفاء التاريخ الطبي، وخاصة عند  

العمل كما منعت بعض  السفر ونظرا لإلجراءات االحترازية التي منعت بعض األشخاص من

 األسر من التالقي. 

 هذا السلوك بدوره سوف يزيد من خطر انتقال العدوى في المجتمع.  

 :العبء النفسي واالجتماعي للحجر الصحي  -5-4

من العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم القيام بتنفيذ إجراءات  COVID-19لقد تطلب 

سدية، فإن عواقب هذا الحجر الصحي على  الحجر الصحي وبصرف النظر عن المعاناة الج

الحجر الصحي الجماعي   يسبب يمكن أن  الصحة العقلية والرفاهية الشخصية مضاعفة. 

المفروض الضيق، بسبب عوامل مثل الشعور بالحزن والمحاصرة وفقدان السيطرة. خاصة إذا 

 احتاجت العائالت الفصل، بسبب عدم اليقين من تطور المرض أو اإلصابة. 

ن أن يختلف تأثير الحجر بين التهيج والخوف من اإلصابة وانتشار العدوى لألسرة، غضب،  يمك

ارتباك، إحباط، وحدة، إنكار، قلق، االكتئاب واألرق واليأس بما في ذلك االنتحار خاصة لدى 

الحاالت المعزولة المشتبه بها قد تعاني من القلق بسبب عدم اليقين بشأن حالتهم الصحية  

 (. PTSDاض الوسواس القهري، تم اإلبالغ عن اضطراب )وتطور أعر 
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 : 19دراسات حول عالقة التوتر وكوفيد  -5-5

-COVID لـلتأثير النفسي الفوري وفق أولى الدراسات التي تستخدم طريقة مختلطة للتحقيق في ا

فإن مرضى   فئة الشاهد على المرضى وارتباطه بااللتهابات والمؤشرات الحيوية بالمقارنة مع   19

COVID-19  تئاب والقلق وضغوط ما بعد الصدمةأظهروا مستويات أعلى من االك . 

بكثير من  كانت لديهن معاناة أكبر أظهر تحليل المجموعة الفرعية أن المريضات من اإلناث 

 .   فئة الشاهد  المرضى الذكور و

مرضى  ذوي البين  CRPمستويات االكتئاب إحصائًيا بمستويات  ارتباطكشفت النتائج 

 (. DSاألعراض االكتئابية )

لم يكن مفاجًئا أن نسبة كبيرة من المرضى  COVID-19نظًرا للطبيعة الخطيرة للغاية لتفشي 

النتائج   أظهرت عد الصدمة. كما الذين تمت دراستهم كانوا من ذوي االكتئاب والقلق وأعراض ما ب

في المرضى المصابين في هونغ كونغ في ذلك الوقت أن مرضى السارس في المستشفى ذكروا 

التي تمثل قيمة     PSS-10على مقياس 20درجة  زيادة التوتر واآلثار النفسية السلبية بمتوسط 

 معبرة عن االكتئاب الحاد . 

لسارس الناجين، الذين خرجوا من المستشفى ووجدوا أن  فحص تشينج وزمالؤه الضائقة النفسية ل

 مرضى لديهم أعراض االكتئاب والقلق بدرجة متوسط إلى شديد أو شديد.البالمائة من   35حوالي 
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 : العالقة بين العالمات االلتهابية والتقييمات النفسية  -5-6

 أظهر تحليل لمجموعة من المرضى الحاضرين 

حيث ارتبط بشكل إيجابي مع الدرجة اإلجمالية وأظهر   CRP السمات االكتئابية ومستوى 

في حين أن المرضى الذين   CRPتحسًنا ملحوًظا في مستوى  DSالمرضى الذين ليس لديهم  

لم يظهروا ذلك مما يشير إلى أن تحسين مستوى البروتين االرتكاسي سي  قد  DSيعانون من  

 ض اكتئاب أقل عند وقت االستطالع.يترافق مع ظهور أعرا

   PHQ-9ومع ذلك ظهرت لدى بعض المرضى الحاضرين السمات االكتئابية )مجموع درجات 

بشكل إيجابي مع الدرجة  CRP( ، و ارتبط 4كان أعلى من   9استبيان حالة المرضى وفق البند 

ولم يظهر فرق   CRPبعد التحكم في العمر ومدة االستشفاء ومستوى    PHQ-9اإلجمالية لـ 

. لم تكن هناك عالقة كبيرة بين التقييمات   DSاحصائي في عالمات التهابية أخرى مع أو بدون 

. تم التحقيق  كذلك من تأثير التغييرات االلتهابية ، من اليوم  CRPالنفسية األخرى ومستوى 

مستوى االكتئاب بين   علىاألول من االستشفاء إلى نقطة المسح الذي تم اجراؤه على النتائج  

 المرضى.

في حين أن المرضى CRP تحسًنا ملحوًظا في مستوى  DSأظهر المرضى الذين ليس لديهم 

    .لم يظهروا تغيًرا إحصائًيا DSالذين يعانون من 

تمت مقارنة المتغيرين بين   حيث   ن مدة اإلقامة والعمر قد تؤثر على النتائج االلتهابيةأ اعتقد  كما

فرق في المجموعة  لكن لم يتم الكشف عن أي وغير المصابين و  DSيعانون من   المرضى الذين

  .لمدة االستشفاء والعمر
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حين كانت   فيمن األعراض االكتئابية درجات أعلى بشكل ملحوظ  COVID-19أظهر مرضى 

قوية ، بما في ذلك  السلبية المشاعر الما بعد الصدمة بين المرضى، و  اضطراب  عراض األأهم 

طباء  األلشعور بالذنب والعجز. أبلغ المرضى عن المزيد من اللوم على اآلخرين ، مثل االخوف ،

، الجيران ، والسلطات الصحية كان الخوف مرتبًطا بعدم اليقين والعزلة المرتبطة باالحتجاز في  

 مكان مغلق والمخاوف المتعلقة بنتائج المرض  

 . 19-على أعراض االكتئاب لدى مرضى كوفيد  إن تذبذب الحالة االلتهابية يمكن أن يؤثر  

أن  حيث  SARS- CoVو MERS-CoVالتي أجريت على مرضى   األبحاث من  أكدت الكثير

في السائل  الكشف عنه تم ي فيروس كورونا قد يؤثر على الجهاز العصبي المركزي كما يمكن أن 

 النخاعي.

مؤثر على األعصاب أيًضا وربما يغزو الدماغ من خالل   COVID-19أكدت األدلة الحديثة أن 

 مراحل اإلصابة. من السبيل الشمي في وقت مبكر

لغ عدد كبير من المرضى عن فقدان مفاجئ في حاسة الشم أو التذوق كعرض مبكر، مما قد  أب

  نتانات االوذلك باإلضافة ألعراض تشبه أعراض COVID-19 يشير إلى فقدان الشم الناجم عن 

مما يؤكد دور مرضى، الخل الجمجمة مثل الصداع والصرع وتغير الوعي والتهاب الدماغ بين دا

 .العصبية والنفسية الحادة الناتجةاألعراض  الفيروس في

ما  لدى ي ووهان، الصين األعراض العصبية مريًضا في المستشفى ف 217تقرير أولي عن  ذكر

في  CRPيقارب نصف المصابين بعدوى شديدة، مع انخفاض عدد اللمفاويات في الدم وارتفاع  

 .لجهاز العصبي المركزي أو العضالت البالزما عند المرضى الذين يعانون من أعراض مرتبطة با
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أو أعداد  CRPوالجدير بالذكر أن المستويات المرتفعة من البروتين التفاعلي االرتكاسي سي 

 سيء لإلصابة بـ ت مجتمعة مع انخفاض عدد الخاليا الليمفاوية اعتبرت بمثابة إنذارالعدال

COVID-19   . 

البالزما في مرحلة  CRPأظهرت بيانات الدراسة زيادة عدد الخاليا الليمفاوية وانخفاض مستوى  

لم   DSفي المرضى الذين يعانون من   CRPالشفاء من المرض. ومع ذلك، فإن مستويات 

بشكل ملحوظ، مما قد يؤدي إلى أعراض عصبية نفسية خفيفة، مثل تلك المرتبطة   تتضاءل

 باالكتئاب 

تشير  . فئة الشاهد مقارنة ب COVID-19كانت أعراض االكتئاب والقلق أكثر شيوًعا بين مرضى  

شدة أعراض االكتئاب ومستوى بروتين سي التفاعلي أن الفيروس يمكن أن يؤثر   االرتباطات بين

الجهاز العصبي المركزي ويحفز األمراض العصبية والنفسية عن طريق تفعيل االستجابة  على 

 االلتهابية المناعية. 

 وصمة العار هي قضية مهمة قد تؤثر على الحياة اليومية للمرضى في المجتمع. 

المصابين باالكتئاب وغيره من   19-لذا يجب تنفيذ التدابير الالزمة لتوفير العالج لمرضى كوفيد 

، خاصة تلك التي لديها عوامل خطورة مرضية ومعالجة وصمة العار المرتبطة   نفسيةمشاكل 

باإلصابة بمرض ذو معدالت عالية من اإلمراضية والوفيات ويجب تضمين االستراتيجيات   

     .ند تقديم التدخالت النفسية والطبية الالزمة ع
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  ملخصال -6
العديد من الدراسات عن العالقة بين الجهاز المناعي والتوتر حيث أن التوتر واإلجهاد تبحث 

القة بظل انتشار جائحة  يؤديان لإلصابة بأمراض مناعية وقد ازدادت الحاجة لفهم هذه الع

تعمل الدراسات على تحديد وتقييم التوتر المرتبط بأخطار صحية لتالفيه. كورونا إذ   

خلصنا في بحثنا إلى أن جهاز االنسان المناعي ينهك بالتوتر واالجهاد ويصبح عرضة   

في حين تزيد  المناعية ويحدث نقص في عدد البالعات  اييرلألمراض،  فالتوتر يؤثر بالمع

ة التوزيع كما ينقص عدد الخاليا التائية القاتلة و يزيد الخاليا البائية نتيجة إعاد   فعاليتها االلتهابية

 والخاليا التائية المساعدة والخاليا اللمفاوية ويغير توزعها  

التوتر قد يزيد الفعالية االلتهابية ويسبب اضطرابات وأمراض مناعية ذاتية وهذا يترافق مع فكرة  

كمتالزمة رينود التي ناقشناها حيث ظهر هذا األثر لدى العينات  اإلصابة بمتالزمات مناعية  

 التي قمنا بدراستها ومتابعة حالتها المرضية. 

هذا األمر يستوجب القيام بدراسات أوسع لهذه الظاهرة الخطرة والتنبيه لدور العوامل النفسية على  

اسي األكاديمي والتنسيق  خفيف العبء واإلجهاد الدر صحة اإلنسان وجهازه المناعي والعمل على ت

بين الجانب التعليمي واالجتماعي والثقافي والصحي ونشر الوعي حول أهمية الصحة النفسية  

 وارتباطها الوثيق بالصحة الجسدية .
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