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تغذية
ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

االجهاد ووظيفة املناعة

ال شيء مؤكدًا باستثناء ممارسة الرياضة بانتظام

هل النظام الغذائي قادر على تعزيز املناعة؟

يحتاج الجهاز الصحي املناعي اىل تغذية جيدة منتظمة .ادرك العلامء منذ فرتة طويلة ان االشخاص الذين يعيشون يف
حالة فقر ويعانون من سوء التغذية ،هم اكرث عرضة لالمراض املعدية .كذلك ال تزال هناك دراسات ،وان قليلة نسبيا،
عن مدى تأثري التغذية عىل الجهاز املناعي للبرش
تشري بعض االدلة يف املغذيات املختلفة،
عىل سبيل املثال ،اىل ان نقص مواد الزنك
والسيلينيوم والحديد والنحاس وحمض
الفوليك وفيتامينات  Aو B6و CوE
مرتبط بنقص االستجابات املناعية لدى
الحيوانات.
اذا كنت تشكك يف ان نظامك الغذايئ ال
يوفر لك كل حاجاتك من املغذيات ،عىل
سبيل املثال ،يف حال كنت من االشخاص
الذين ال يحبون الخرضوات ،فان تناول
مكمالت الفيتامينات واملعادن يوميا قد

يجلب لك فوائد صحية اخرى رمبا تكون
مفيدة لجهاز املناعة لديك .يف املقابل،
ان تناول جرعات كبرية من الفيتامينات
يوميا قد ال يكون مفيدا بالرضورة.

تحسني املناعة واملكمالت الغذائية

عندما تدخل اىل املتجر ،ستجد زجاجات
من الحبوب واملستحرضات التي تحتوي
عىل االعشاب التي تدعي مواصفاتها
انها تدعم املناعة او تعزز صحة نظام
املناعة لديك .عىل الرغم من انه تم

العثور عىل بعض املستحرضات لتغيري
بعض مكونات الوظيفة املناعية ،اال انه
ال يوجد دليل حتى االن عىل انها تعزز
فعال املناعة اىل درجة تشكل فيها افضل
حامية ضد العدوى واملرض .اثبات ما
اذا كان يف مقدور اية عشبة او مادة يف
هذا الصدد ان تعزز املناعة ،امر معقد
للغاية .ال يزال العلامء يجهلون حتى االن
ما اذا كانت االعشاب ترفع مستويات
االجسام املضادة يف الدم ،او اي يشء
مفيد للحصانة الشاملة.

توصل الطب الحديث اىل تقدير العالقة
الوثيقة بني العقل والجسم .ترتبط
مجموعة واسعة من االمراض مبا يف ذلك
اضطراب يف املعدة ،وحتى امراض القلب
بآثار التوتر العاطفي .فعىل الرغم من
التحديات ،يدرس العلامء بنشاط العالقة
بني االجهاد ووظيفة املناعة.
من الصعب تعريف االجهاد لسبب واحد.
فام قد يبدو انه موقف مرهق لشخص
ما ،ميكن ان ال يكون كذلك لشخص آخر.
عندما يتعرض االشخاص لحاالت يرون
انها مرهقة ،يصعب عليهم قياس مقدار
الضغط الذي يشعرون به ،ويصعب عىل
العامل معرفة ما اذا كان االنطباع الشخيص
لهؤالء عن مقدار الضغط ،دقيقا ام ال.
ميكن قياس االشياء التي قد تعكس التوتر
فقط ،مثل عدد املرات التي ينبض فيها
القلب يف الدقيقة ،ولكن قد تعكس هذه
الدقات ايضا عوامل اخرى.
عىل الرغم من ذلك ،فإن معظم
العلامء الذين يدرسون العالقة بني
التوتر والوظائف املناعية ،ال يدرسون
االجهاد املفاجئ القصري العمر .فهم
بدال من ذلك ،يحاولون درس املزيد من

الضغوط املتكررة املعروفة باسم االجهاد
املزمن ،كتلك التي تسببها العالقات مع
العائلة واالصدقاء والزمالء يف العمل ،او
التحديات املستمرة لالداء الجيد يف عمل
الفرد .فيام يبحث بعض العلامء عام اذا
كان الضغط املستمر يؤثر عىل الجهاز
املناعي.

ال داعي للقلق من الربد

يف زمن الشتاء ،تقول معظم االمهات
الوالدهن" :ارتد سرتة او ستصاب بنزلة
برد" .لكن هل هي عىل حق؟
حتى االن ،يعتقد الباحثون الذين
يدرسون هذا السؤال بأن التعرض
الطبيعي للربد املعتدل ال يزيد من
تعرضك لالصابة .يتفق معظم خرباء
الصحة عىل ان السبب يف االمراض خالل
فصل الشتاء هو انه موسم االنفلونزا
وليس الربد تحديدا ،بل يعتربون ان
قضاء وقت اطول يف املنازل مع االتصال
الوثيق باشخاص آخرين قد يؤدي اىل
نسبة اكرب يف نقل الجراثيم.
لكن الباحثني ما زالوا مهتمني بهذا
السؤال يف مجموعات سكانية مختلفة.
اذ تشري بعض التجارب عىل الفرئان اىل

ان التعرض للربد قد يقلل من القدرة عىل
مواجهة العدوى .لكن ماذا عن البرش؟
وضع العلامء اشخاصا يف مياه باردة
وجعلوا االخرين يجلسون عراة يف درجات
حرارة تحت الصفر ،ودرسوا االشخاص
الذين عاشوا يف انتاركتيكا واولئك الذين
يقومون بعمليات استكشافية يف الجبال
الكندية ،وقد كانت النتائج متفاوتة.
عىل سبيل املثال ،رصد الباحثون زيادة
يف التهابات الجهاز التنفيس العلوي
لدى املتزلجني عرب البالد الذين ميارسون
التامرين الرياضية بقوة يف الربد .لكن هل
كانت هذه االصابات ناتجة من الربد او
من عوامل اخرى مثل التامرين القوية
او جفاف الهواء ،فهو امر ال يزال غري
معروف حتى االن.
خلصت مجموعة من الباحثني الكنديني
الذين استعرضوا مئات الدراسات
الطبية حول هذا املوضوع واجروا بعض
االبحاث الخاصة به ،اىل انه ال داعي
للقلق من الربد.

هل التامرين جيدة للمناعة؟

ال شك يف ان مامرسة التامرين الرياضية
بانتظام هي ركن من اركان الحياة
الصحية .فهي تحسن صحة القلب
واالوعية الدموية ،وتخفض ضغط الدم،
وتساعد عىل التحكم بوزن الجسم،
وتحمي من مجموعة متنوعة من
االمراض.
لكن هل تساهم الرياضة يف تعزيز
الجهاز املناعي بشكل طبيعي وتحافظ
عليه بصحة جيدة؟
ميكن ان تساعد التامرين عىل اكتساب
صحة عامة جيدة ،وتساهم تاليا يف
تحسني نظام املناعة الصحي ،متاما مثل
اتباع نظام غذايئ صحي ومفيد .وهي
قد تساهم بشكل مبارش اكرث يف تعزيز
الدورة الدموية الجيدة التي تسمح
للخاليا واملواد يف الجهاز املناعي باالنتقال
من خالل الجسم بحرية والقيام بعملها
بفعالية ونشاط.
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