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الملخص
منذ بداية دراسة سلوك الدماغ والسلوك منذ عشرين عاما  ،حدثت العديد من التطورات المثيرة فيما يتعلق
بالعالقة بين االكتئاب والجهاز المناعي .وضعت هذه التطورات بشكل متزايد مجال
 psychoneuroimmunologyفي السياق المرضي مع آثار متعدية هامة.
ركزت الدراسات األولية على تأثير االكتئاب على نقاط النهاية المناعية المحددة بشكل ضيق نسبيا ً  ،والتي وجدت
في النهاية أهميتها في الدراسات التي تدرس تأثير االكتئاب على أمراض نقص المناعة بما في ذلك األمراض
المعدية  ،واضطرابات المناعة الذاتية  ،والسرطان باإلضافة إلى أمراض القلب واألوعية الدموية الحديثة.
وقد ساهمت الدراسات إلى حد كبير في فهم جوانب االكتئاب  ،والتي قد تتوسط هذه التأثيرات .وفي اآلونة
األخيرة  ،اتخذت التأثيرات المتبادلة لنظام المناعة على الدماغ والسلوك بما في ذلك االكتئاب مركز الصدارة.
تشير زيادة البيانات اآلن إلى أن العمليات االلتهابية يمكن أن تؤثر على جوانب متعددة من وظيفة الجهاز العصبي
المركزي بما في ذلك التمثيل الغذائي العصبي  ،وظيفة الغدد الصماء العصبية  ،ومعالجة المعلومات مما يؤدي
إلى تغييرات سلوكية في البشر التي تثير االكتئاب .هذه التطورات األخيرة أثارت اهتمام العلماء بالتحقيق في
الفيزيولوجيا المرضية لالكتئاب وتستدعي اعتبارها بعض التطورات الجديدة األكثر إثارة في الطب النفسي في
العشرين سنة الماضية.
ما يخبئه المستقبل هو عالم من الوعد  ،حيث أن األهداف المتعددة المترجمة المشتقة من نموذج الخلوي لالكتئاب
تعمل في المجال المرضي كأهداف مخدرات من أجل المزيد من التطوير .عالوة على ذلك  ،فقد ساعد هذا العمل
على تنشيط التفاعالت المناعية بين الدماغ كمكون أساسي في األمراض المرافقة النفسية والطبية وتأثيرها على
الصحة والمرض

الكلمات المفتاحية
اإلكتئاب ,المرض النفسي ,التوتر ,الجهاز المناعي ,ضعف المناعة
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المقدمة
االكتئاب له تأثير كبير على األفراد والمجتمع .مع انتشار ألكثر من  ، ٪ 15وفي المستقبل سيكون االكتئاب هو
المرض الرئيسي الثاني في العالم بحلول عام  2020كما توقعت منظمة الصحة العالمية .باإلضافة إلى العواقب
العاطفية لالكتئاب  ،هذا االضطراب يتورط بشكل متزايد في مجموعة واسعة من الحاالت الطبية .عالوة على
ذلك  ،تشير مجموعة متزايدة من األدلة إلى أن االكتئاب  ،حتى االكتئاب الطفيف  ،له نتائج مناعية ملحوظة.
مؤخرا في تحليل شامل ألكثر من  180دراسة بأكثر من  40إجراء مناعي  ،فإن العديد من
وكما تم وصفه
ً
التغيرات المناعية تحدث بشكل موثوق في المرضى الذين يعانون من اضطراب اكتئابي رئيسي (زوريال
وآخرون .)2001 ،
خالل السنوات العشر األولى من سلوك الدماغ  ،والمناعة ( ، )BBIتم تحديد عدد من النتائج المناعية في
االكتئاب الشديد .بدأت دراسات أخرى نشرت خالل هذا العقد وما بعده في النظر في االرتباطات السلوكية
واآلليات البيولوجية التي قد تكون متورطة ؛ يتم تجميع هذه البيانات من الناحية المفاهيمية معًا في العقد األول.
على مدى السنوات العشر الثانية من  ، BBIظهرت أدلة على أن االكتئاب يرتبط أيضا بتفعيل االستجابة المناعية
لاللته ابات الفطرية بما في ذلك التغيرات في قدرة الخاليا المناعية للتعبير عن السيتوكينات المسببة لاللتهاب .وقد
ركز االهتمام األخير على الفرضية القائلة بأن هذه التشوهات السيتوكينية قد يكون لها تأثيرات متبادلة على
الجهاز العصبي المركزي وتسهم جزئيا في الفيزيولوجيا المرضية لالضطراب.
مع  BBIفي العقد الثالث  ،تتم مناقشة التوجهات البحثية المستقبلية مع التأكيد على األدلة الناشئة على أن
التغيرات المناعية في االكتئاب لها آثار مرضية ،ليس فقط كأهداف لعالج االكتئاب  ،ولكن أيضًا كعوامل خطر
ذات صلة بالتطور والتقدم .األمراض المعدية وغيرها من االضطرابات المناعية
لقد كان اكتشاف التأثير الكبير للمواقف المجهدة على الصحة البدنية واحدا ً من أعظم اإلنجازات في تاريخ العلوم
الطبيعية واإلنسانية على وجه الخصوص  ،رغم أن هذا االكتشاف قد تم إهماله لبعض الوقت .في عام ، 2000
الحظ الدكتور غالين أن احتمال إصابة المرأة الكئيبة بسرطان الصدر يفوق احتمال إصابة المرأة المتفائلة
بالمرض نفسه (علي  ، 2000 ،ص .)366.
ومع ذلك  ،ظلت هذه الظاهرة المثيرة لالهتمام خارج مخاوف العاملين في مجال العلوم النفسية والبدنية حتى
الربع األخير من القرن العشرين .خالل هذه الفترة ،كان العديد من الباحثين قادرة على الكشف عن وجود عالقة
بين الضغط النفسي والكثير من المتغيرات المتعلقة عالج اإلنسان والبيئة ،بدءا من األمراض المستعصية وتنتهي
بأعراض بسيطة التي تعطل حياتهم .ومع ذلك  ،فقد ارتبطت األبحاث الحالية ارتبا ً
طا وثيقًا بدراسة األمراض
النفسية الجسدية.
غالبا ً ما تكون األحداث المجهدة مسؤولة عن بداية العديد من األمراض الجسدية مثل القرحة والسكري وارتفاع
ضغط الدم األساسي وليس فقط .هذا يؤثر على قدرة الجسم على مقاومة االلتهابات واألورام في جهاز المناعة.
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وهذا األخير هو نظام متعدد الطبقات تتألف من الدفاعات البيولوجية التي هي وسيلة للدفاع وحماية الجسم من
البكتيريا والفيروسات والطفيليات والسموم ،والخاليا السرطانية وجميع مسببات األمراض األخرى
واألخطر من ذلك كله هو أن العديد من الدراسات الحديثة تشير إلى أن اإلجهاد والحالة العاطفية يمكن أن تؤثر
سلبًا بشكل مباشر أو من خالل الجهاز العصبي المركزي أو الهرمونات التي يعرفها الجسم عند اكتشافها .الفرد
تحت أقدام الجهاز المناعي للجسم البشري  ،مما يجعله عرضة لألمراض التي يمكن لجهاز المناعة أن يحميها
بأمان (فايد  ، 1998 ،ص .)366.

مشكلة البحث
العالقة بين الجسد والروح هي تأثير متبادل .تؤثر الروح على الجسم والجسم يؤثر على الروح .فصحة للجسم
ليست معزولة عن صحة النفس  ،وال صحة الروح معزولة عن صحة الجسم .هذه العالقة القوية بين النفس
والجسم تجعل من الصعب فصل متطلبات كل من الصحة النفسية والصحة الجسدية  ،التي تطور الجسم تطور
الروح وتضعف الجسم (مرسي )2000 ،
يعاني الفرد من العديد من التجارب المؤلمة والصادمة التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من االضطرابات النفسية ،
والتي تختلف في درجاتها وقوتها تبعا ً لبنيته وتكوينه النفسي  ،ووجود نظام نفسي متكامل يمنع تحول هذه المشاكل
النفسية إلى اضطرابات مستمرة  .وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن تطوير برنامج تقديم المشورة يعتمد على دعم
جهاز المناعة النفسي كتدخل وقائي للحد من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى األفراد ،والتي يمكن
صياغتها على أنها مشكلة الدراسة

أسئلة البحث
يمكن صياغة سؤال الدراسة على النحو التالي" :إلى أي مدى تؤثر الضغوط النفسية على استجابات نظام المناعة
وتعمل علي إضعافه ؟".
فرضيات البحث
الفرضية العامة :تختلف درجة وظائف المناعة باختالف مستويات اإلجهاد النفسي.
أهداف البحث
الهدف من هذه الدراسة هو:


فهم طبيعة العالقة بين الضعف المناعي للفرد والحالة النفسية له؟

)Electronic Interdisciplinary Miscellaneous Journal (EIMJ



معرفة مدي تأثير اإلكتئاب والحالة النفسية السيئة علي مناعة الجسم؟



التحقق من وجود صلة بين االستجابة المناعية والرضا النفسي ؟

أهمية البحث:
تبرز أهمية هذه الدراسة في محاولة لتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه العوامل النفسية في مجال الصحة
الجسدية  ،أو باألحرى طبيعة العالقة بين الجانب النفسي لمتغيرات الدعم االجتماعي وفهم الرضا عن الحياة
كعوامل إيجابية لصحة الجسم والجانب العضوي الذي مثلنـاه فـي هـذه الدراسـة باالسـتجابة المناعيـة باعتبارهـا
تفاعـل عضـوي يحمـي الج سـم مـن التعـرض لمختلـف االضـطرابات ،ويمكننا من خاللهـــا أن نســـتدل علـــى
وجـــود أو غيـــاب المـــرض العضـــوي ،حيث أن هناك عوامل نفسية يمكن أن تؤثر على الصحة البدنية للفرد
بطريقة سلبية أو إيجابية  ،من خالل تثبيط أو تنشيط عمل الجهاز
في هذه الدراسة  ،نحاول تحديد طبيعة العالقة بين االستجابة المناعية من خالل معدل  IgG IgGومعدل جهاز
المناعة .و  IgMومتغيرات الدعم االجتماعي التي يتم  ،ولفقر الدراسات العربية في بعض المجاالت ذات الصلة
في حدود معرفتنا  ،كان هذا أحد األسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع الذي أدى إلى تفاقم األهمية

منهجية البحث
نظـرا ألننــا نســعى مـن خــالل هــذه الدراسـة إلــى معرفة تأثير اإلكتئاب والصحة النفسية للفرد ومناعة الجسم
والصحة الجسمية له ارتأينا اختيار المنهج الوصفي االرتباطي ألنه المناسب لمثل هذه الدراسة.

اإلطار النظري
تمهيد
يتكون الجسم من مجموعة من النظم البيولوجية التي توفر مختلف الوظائف البيولوجية الالزمة لنموها وسالمتها.
ولعل أبرز هذه األنظمة هو نظام المناعة  ،الذي يحمي الجسم من جميع أنواع الميكروبات والبكتيريا والفيروسات
 ،حيث ردود فعل وتفاعالت الجسم أثناء دخول جسم غريب إليه .هذا هو المعروف باسم االستجابة المناعية، .
والذي يمر عبر عدة مراحل خالل مقاومة الجسم الغريب أو ما يعرف بالمستضد  ،دون نسيان أن االستجابة
المناعية أو جهاز المناعة ككل تتأثر بعدة عوامل  ،تبعا لنوع المستضد والعوامل النفسية المختلفة من حيث تأثير
سلبي أو إيجابي على الجسم  ،وبالتالي علي الجهاز المناعي
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مصطلحات الدراسة:
االكتئاب
هو حالة ذهنية معقدة تجعل الشخص يشعر بمزاج منخفض وقد يجعله يشعر بالحزن أو اليأس باستمرار .يمكن أن
تكون األعراض االكتئابية أعراض مؤقته استجابة للحزن أو الصدمة .ولكن عندما تستمر األعراض لفترة أطول
من أسبوعين  ،يمكن أن تكون عالمة على وجود اضطراب اكتئابي خطير.
يمكن أن تكون األعراض نفسها أيضًا عالمة على وجود حالة صحية نفسية أخرى  ،مثل اضطراب اإلجهاد ثنائي
القطب أو ما بعد الصدمة ( .)PTSDالدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية ( )DSM-5يسرد
األعراض التالية من االكتئاب:


مزاج مكتئب في معظم األيام  ،بما في ذلك مشاعر الحزن أو الفراغ



فقدان المتعة في األنشطة التي تمت ممارستها سابقا ً



النوم قليل جدا أو كثير جدا



فقدان الوزن غير المقصود أو الزيادة في الوزن أو التغييرات في الشهية



طاقة منخفضة أو تعب



الشعور بعدم القيمة



مشكلة في التركيز أو اتخاذ القرارات



أفكار تدخلية من الموت أو االنتحار

جهاز المناعة
جهاز المناعة هو خط الدفاع األول والرئيسي للجسم  ،والذي يمنع العدوى من األمراض المعدية واألمراض
الخطيرة األخرى  ،ويتكون من نظام دفاعي قوي يتكون من العقد الليمفاوية والطحال ونخاع العظام واللوزتين ،
والتي تمتد في جميع أنحاء الجسم وإفراز األجسام المضادة التي تقضي على مسببات األمراض.
في كثير من األحيان  ،يتم إضعاف هذا الجهاز من قبل العديد من العوامل ويظهر العديد من األعراض  ،مثل
الشعور بالتعب  ،والشعور بالوزن في الجسم وجفاف الجلد واألمراض المعدية
نظام المناعة النفسية
تعريف مفهوم المناعة النفسية بأنه "مصطلح يستخدم للقضاء على سلسلة من التخصصات واآلليات المعرفية التي
تحمي الفرد من الشعور بمعاناة العواطف السلبية الشديدة من خالل التجاهل وبناء المعلومات ،لجعل من المرجح
أن يكون الوضع أكثر ظهورا ً وأكثر اعتمادا ً على البدائل للمساعدة في التغلب على الوضع  ،والعمل خارج معرفة
الفرد وضميره .وقد استند هذا التعريف إلى نظام المناعة باعتباره رمزا ً لهذه العمليات ".
ُعرف مرسي ( ، 2000ص )96 .بأنه "افتراض قدرة الفرد على مواجهة األزمة  ،لتحمل الصعوبات والكوارث
ي ِّ
 ،لمقاومة األفكار والمشاعر الناجمة عن الغضب  ،السخط  ،العداء  ،االنتقام  ،اليأس  ،الهزيمة والتشاؤم.
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ويلسون  ، 2002 ،يعرفه بأنه "الدفاعات النفسية التي تبرر  ،وتعيد تفسيرها  ،وتغييرها وتشويه المعلومات
السلبية بطريقة يحسن من آثاره على الكيان الحساس ويجعل الفرد يشعر باالرتياح من خالل تجاهل التشوهات
لتبرير األحداث السلبية.
أن نظام المناعة النفسي ( )PISهو نظام افتراضي تفاعلي متغير يشارك مع الجهاز المناعي للحفاظ على
االستقرار والتوازن للفرد في الحفاظ على الحالة الوجدانية من التهديد العاطفي للمشاعر السلبية المستمدة من
األحداث المتطرفة ودرجة عالية من االستقرار لمواجهة تقلبات الحياة ،
من خالل القدرات المعرفية لالوعي التوافقي المستقاة من مدخالت الوعي الذي يساعد على التعامل مع التوتر
وتعزيز الصحة العقلية  ،من خالل ثالثة أنظمة فرعية ( االحتواء  ،المواجهة التكيفية  ،التنظيم الذاتي) مع بعض
منهم لوصف العوامل التي تؤدي إلى تطوير قدرات التكيف دعما لمبادئ االنسجام بين الفرد ومتطلبات السياق.
تشير الدرجات المنخفضة على الدرجة الكلية للمقياس إلى أن كفاءة النظام النفسي للمريض ضعيفة  ،بينما تشير
الدرجة المنخفضة الى ضعف فاعلية كفاءة نظام المناعة النفسية
لدى المفحوص .بينما تشير الدرجة المنخفضة على نظام االحتواء بضعف الجانب الوجداني من
نظام المناعة

تأثير الحالة النفسية على جهاز المناعة.


تؤثر الحالة النفسية للشخص بشكل كبير على جهاز المناعة  ،حيث أن الشعور بالحزن واالكتئاب واأللم
النفسي تُسبب إضعافه وقلة مقاومته لألمراض..



الحالة العقلية العامة تؤثر على أدائه .الشخص الذي لديه أفكار محبطة حول مرضه يساعد على
إضعاف مناعته  ،والعكس بالعكس.



الحالة المحزنة تسبب أمراض المناعة الذاتية .ويعتقد الجسم أن أجزاء مختلفة من الجسم هي أعداءه
ويبدأ في مهاجمتهم .هذا يسبب العديد من األمراض .الحزن الشديد يسبب خلالً في هرمونات الجسم ،
مما يؤدي إلى خلل في أداء الجهاز المناعي.



تحدث التأثيرات النفسية الشديدة بسبب انتشار الشوارد الحرة للخاليا وعدم كفاءة الجهاز المناعي في
االستجا بة لها  ،مسببة السرطان وأمراض أخرى  ،على عكس الحالة النفسية المستقرة  ،التي تساعد في
نشاط الخاليا الدفاعية في الخاليا .الجسم ويزيد من الكفاءة.



وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن األشخاص الذين لديهم أفكار سلبية حول مرضهم لديهم نسبة شفاء
اقل.
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خصائص نظام المناعة النفسية.
وصف خصائص مكونات المناعة النفسية التي تساعد على تقوية العمليات العاطفية والتفاعلية بين الفرد وبيئته ،
على النحو التالي:


ظهور السلوكيات اإليجابية واالستجابات عندما يتوقع حدوث أحداث سلبية.



تشخيص األخطاء في قدرات الجهاز المناعي يحد من قوة ردودك.



عالج األحداث المؤلمة كتجارب جديدة.



يحسن التفاؤل والنظرة اإليجابية للحياة.



العمل بشكل أفضل عند السماح ألداء مهمتك الفطرية.



العمل على التكيف مع األحداث المؤلمة.



فهم وتفسير النتائج السلوكية



الطاقة النفسية السلبية الفارغة في شكل األعراض الجسدية  ،مما يقلل من األلم العقلي.



تحسين استراتيجيات االستجابة التكيفية التكيفية على حساب آليات الدفاع الالوعي.



استخدام واستخدام المعرفة للتعرف على النتائج اإليجابية المحتملة للحياة .أكثر إيجابية



تضمين استراتيجيات التكيف التي تتوافق مع خصائص الموقف وحالة الفرد.



مراقبة مصادر التكييف الفردية وسرعة ودقة السلوك المناسب

ويخلص الباحث إلى أن أهم خصائص الجهاز المناعي تركز على اإلدراك اإليجابي للذات وتقبل األحداث
المروعة كتجارب معارف جديدة تساعد على التكيف مع السياق وتعزيز سلوك الفرد وفقا لخصائصه وتأكيده.
ويساعدون .توليد ردود عاطفية تتفق مع الحدث المدرك  ،وتوفير الفرص إلجراء تغييرات إيجابية تدعم اتخاذ
القرار لتنظيم حياتهم بفعالية.

المناعة النفسية وعالقتها باإلنهاك النفسي والضغوط النفسي
الجهاز المناعي القوي هو األقل تأثرا ً باإلجهاد النفسي ونظام الكشف األساسي هو النظام الذي يقلل من اإلجهاد
ويمكن أن يساعد في تنفيذ استراتيجيات التكيف
تظهر دراسة سيليان  2006أن التأثيرات الديناميكية والمتبادلة لخبرات الطفولة التي تحدد نمط الحياة والنفسية
االجتماعية التي تعتمد على مقاومة اإلجهاد الناتجة عن معالجة هذه التجارب ودمجها في الخصائص الشخصية
تلعب دورا ً أساسيا ً في خفض اد ارك الضغوط السلبية،
 .يقول دوبي وشاهي ( )2011أن فعالية النظام النفسي االجتماعي تلعب دورا ً في التخفيف من حدة اإلجهاد
النفسي والحرمان وفقا ً الستراتيجيات التكيف التي يستخدمها الفرد  ،ويساعد على تنفيذ استراتيجيات المواجهة
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مثل التخط يط وحل المشكالت والتفسير اإليجابي لها .وأن ارتفاع المناعة النفسية يؤدي إلى انخفاض مستويات
اإلجهاد النفسي وكان عامل حماية ضد اإلرهاق النفسي

نتائج البحث
من خالل دراستنا في هذا البحث توصلنا الي أن رد األفراد على اإلجهاد النفسي على مجموعة من العوامل
المترابطة والمتداخلة  ،مثل العمر والجنس والمستوى الثقافي والحالة الصحية والخبرة السابقة وما إلى ذلك .على
سبيل المثال ،الدكتورة عزيزة السيد ،أستاذ علم النفس ومدير علم النفس ووحدة االستشارية االجتماعية ،والضغط
النفسي المنتشرة في الفئة العمرية وأن النساء أكثر عرضة للضغوط النفسية ،و معدل اإلصابة بين النساء والرجال
( 03إلى .)01
مع األخذ في االعتبار المكونات المختلفة التي قمنا بدراستها  ،تشير نتائجنا إلى أن االقتران بين مناعة الضغط
يكمن في تقاطع المحددات الداخلية والخارجية .ويتأثر ذلك بالمحددات الخارجية مثل العيش مع شريك  ،وأحداث
الحياة  ،وديناميكيات األسرة  ،التي تتشكل بدورها من خالل آليات التكيف .على الجانب اآلخر  ،يعد الجنس
والعمر محددات داخلية .في مركز هذه التفاعالت يكون االقتران بين االكتئاب والمناعة  ،والذي  ،على الرغم من
عدم كونه ال لبس فيه  ،يمثل ما يقرب من  ٪ 12.7من شدة االكتئاب
على الرغم من أنه قد يكون العبث محاولة تحديد ما إذا كان االكتئاب يسبب ضعف المناعة أو إذا كان هو مرض
مناعي  ،يبدو أن هناك وحدة نفسية جسدية تعمل فيها التفاعالت  ،حسب الظروف  ،في اتجاه واحد أو آخر .هذا
يؤدي إلى عالج جهاز المناعة .ومع ذلك  ،من هذا المنظور  ،لم نحدد جميع نقاط التفاعل نفس اإلمكانية إلحداث
التغيير.
من الواضح  ،على سبيل المثال  ،أنه ال يمكننا تغيير جنس أو عمر المريض .وبالمثل  ،سيكون من الصعب جدا
النظر في تعديل ديناميكية األسرة التي ترعرع فيها مريضنا

وقد تبين أن النظام النفسي كان مؤشرا أفضل على استخدام االستراتيجيات الفعالة  .كان الجهاز المناعي القوي هو
األقل تأثرا ً باإلجهاد النفسي وكان نظام الكشف األساسي هو النظام الذي يقلل من اإلجهاد ويمكن أن يساعد في تنفيذ
استراتيجيات التكيف  .تظهر دراسةأن التأثيرات الديناميكية والمتبادلة لخبرات الطفولة التي تحدد نمط الحياة
والنفسية االجتماعية التي تعتمد على مقاومة اإلجهاد الناتجة عن معالجة هذه التجارب ودمجها في الخصائص
الشخصية تلعب دورا ً أساسياً .في  ،يتم تخفيض الضغوط السلبية .يقول أن فعالية النظام النفسي االجتماعي تلعب
دورا ً في التخفيف من حدة اإلجهاد النفسي والحرمان وفقا ً الستراتيجيات التكيف التي يستخدمها الفرد  ،ويساعد على
تنفيذ استراتيجيات المواجهة مثل التخطيط وحل المشكالت والتفسير اإليجابي لها .االتجاهات .كريستينا وآخرون.
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اتفقوا على أن ارتفاع المناعة النفسية أدى إلى انخفاض مستويات اإلجهاد النفسي وكان عامل حماية ضد اإلرهاق
النفسي.
وخالل الدراسة توصلنا الي هذه النتائج الهامة ايضا
 .1اإلناث أكثر عرضة لإلجهاد النفسي وضعف المناعة عن الذكور.
 . 2الناس األكبر سنا أكثر عرضة لإلجهاد النفسي من صغار السن.
 .3درجة المناعة ال تختلف بشكل كبير بين كبار السن واألشخاص األصغر سنا.
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