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صحة

خاليا الدم البيضاء أحد مكونات الدم ،وتقوم بمحاربة الكائنات الضارة
التي تحاول غزو الجسم ،وصحة هذه الخاليا المهمة لجسمنا يتطلب
تغذية متوازنة ،خاصة إذا تعرضت للنقص

خاليا الدم
البيضاء

العالقة بين المناعة والمرض وسوء التغذية

حمدي المهدي

تـ ـح ــارب خ ــاي ــا ال ـ ــدم ال ـب ـي ـضــاء ال ـف ـيــروســات
والبكتيريا وامليكروبات التى تهدد صحتك،
ويمكن لجسمك أن ينتج  100مليار خلية دم
بيضاء في اليوم ،لكن ســوء التغذية واملــرض
واإلصابة قد تسبب انخفاض إنتاجها.

كريات (خاليا) الدم البيضاء
هناك خمسة أنــواع من كريات الدم البيضاء،
لـكــل منها وظـيـفــة فــى جـهــاز املـنــاعــة لتدمير
املــواد الضارة والوقاية من املــرض ،ويختلف
ع ـ ــدد خ ــاي ــا الـ ـ ــدم ال ـب ـي ـض ــاء ( )WBCsل ــدى
شـخــص م ــا ،ول ـكــن امل ـعــدل الـطـبـيـعــي ي ـتــراوح
ع ــادة بــن  4000و 11000لـكــل مـيـكــرولـتــر من
ال ــدم ،وقــد يعني اختبار ال ــدم ال ــذي يظهر أن
ع ــدد ك ــرات ال ــدم الـبـيـضــاء أق ــل مــن  4000لكل
ميكروليتر أن جسمك قد ال يكون قــادرا على
محاربة العدوى كما ينبغي.
أسباب نقص كريات الدم البيضاء
 االل ـت ـهــابــات الـفـيــروسـيــة ال ـتــي تـعـطــل عملنخاع العظام بشكل مؤقت.
 بعض االضـطــرابــات املــوجــودة عند الــوالدة(الخلقية) الـتــي تنطوي على ضعف وظيفة
نخاع العظام.
 الـســرطــان أو األم ــراض األخ ــرى الـتــي تلحقالضرر بنخاع العظام.
 اضطرابات املناعة الذاتية التي تدمر خالياالدم البيضاء أو خاليا نخاع العظام.
 االلـتـهــابــات الـشــديــدة الـتــي تستهلك خالياالدم البيضاء بشكل أسرع مما يمكن إنتاجه.
 األدوية ،مثل املضادات الحيوية ،التي تدمرخاليا الدم البيضاء.
 فقر الدم الالتنسجي. العالج الكيميائي أو األشعاعى. فيروس نقص املناعة البشرية /اإليدز. فرط الطحال. متالزمة كوستمان. سرطان الدم. الذئبة. سوء التغذية ونقص الفيتامينات.  Myelokathexisوه ـ ــو اضـ ـ ـط ـ ــراب خـلـقــييتضمن فشل العدالت في دخول مجرى الدم.
 التهاب املفاصل الروماتويدي واضطراباتاملناعة الذاتية األخرى.
 السل (واألمراض املعدية األخرى).طرق زيادة كريات الدم البيضاء
ت ـع ـمــل ال ـف ـي ـتــام ـي ـنــات وامل ـ ـعـ ــادن ومـ ـض ــادات
األكسدة ً
معا ملساعدة جسمك في الحفاظ على
نظام مناعة صحي ،مما يسمح بإنتاج خاليا
الدم البيضاء بشكل كاف:
 .1الفيتامينات

ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـف ـي ـتــام ـي ـنــات ل ـه ــا ت ــأث ـي ــر عـلــى
خــايــا ال ــدم البيضاء ،وتعزيز جـهــاز املناعة،
مـنـهــا فـيـتــامــن  Dال ــذي يـمـكــن أن يـمـنــع نمو
البكتيريا املسببة ألن ــواع معينة مــن مــرض
الـســل ،وفيتامني  Cال ــذي يحفز إنـتــاج خاليا
الدم البيضاء ،وفيتامني  Hالذي يحفز نشاط
الخاليا الليمفاوية ،والعديد من فيتامينات B
 B12 ،(B6وحمض الفوليك) لها دور في صحة
الجهاز املناعي .لذلك فإن انخفاض ما يحصل
عليه الجسم من بعض الفيتامينات قد يؤدي
لتقليل عدد كرات الدم البيضاء لديك.
 .2المعادن

التغذية الكاملة ال بد أن تشمل معادن النحاس

تتميز كرات الدم البيضاء بعمر قصير جدًا ،والتغذية مهمة إلنتاج خاليا جديدة لتعويض الفاقد ()Getty

والسلينيوم وال ــزن ــك ،وه ــي ضــروريــة لنظام
امل ـنــاعــة ال ـص ـحــي ،وبــال ـتــالــي إن ـتــاج ووظـيـفــة
خاليا الــدم البيضاء ( )WBCبشكل صحيح،
ويـعـمــل الـنـحــاس كـمـضــاد لــأكـســدة لحماية
خ ــاي ــا الـ ــدم ال ـب ـي ـضــاء م ــن األضـ ـ ــرار الـبـيـئـيــة
وتــدمـيــر الـعــوامــل املسببة لــأمــراض ،ويبدو
أن السيلينيوم يعزز تنشيط ونمو الخاليا
الليمفاوية ،والزنك مهم لسالمة غشاء ،WBC
ويلعب دورا مهما في بنية الغشاء وحماية
خاليا الدم البيضاء من التلف.
 .3مضادات األكسدة

يمكن أن تتلف خــايــا ال ــدم الـبـيـضــاء بسبب
أنـ ـ ــواع األك ـس ـج ــن الـتـفــاعـلـيــة ( ،)ROSوهــي
ج ــزي ـئ ــات ت ـفــاع ـل ـيــة ك ـي ـم ـيــائ ـيــا ت ــول ــد بـعــض
األمراض ،مثل السرطان واألمراض االلتهابية
املزمنة ،وتلعب األغذية املضادة لألكسدة دورا
في حماية الخاليا من أضرار أنواع األكسجني
التفاعلية ،وحماية خاليا الدم البيضاء.

األغذية التي ينصح بتناولها في
حال قلة كريات الدم البيضاء
 مـنـتـجــات األل ـب ــان :جـمـيــع مـنـتـجــات األلـبــانوم ـن ـت ـج ــات األل ـ ـبـ ــان امل ـب ـس ـت ــرة ،م ـث ــل ال ـجــن
والزبادي والقشدة الحامضة.
 النشويات :جميع أنــواع الخبز ،واملعكرونةامل ـط ـب ــوخ ــة ،والـ ـحـ ـب ــوب ،وال ـب ـط ــاط ــا ال ـح ـلــوة
املـطـبــوخــة ،والـفــاصــولـيــا ،والـ ــذرة ،وال ـب ــازالء،
والحبوب الكاملة.
 الـ ـخـ ـض ــار :ج ـم ـيــع ال ـخ ـض ــار امل ـط ـب ــوخ ــة أواملجمدة.
 الفواكه :الفاكهة النيئة واملجمدة املغسولةج ـي ـدًا وعـصــائــر الـفــاكـهــة ،جـنـ ًـبــا إل ــى جنب
مع الفواكه ذات القشرة السميكة املغسولة
وامل ـ ـق ـ ـشـ ــرة ج ـ ـي ـ ـدًا مـ ـث ــل املـ ـ ـ ــوز والـ ـب ــرتـ ـق ــال
والجريب فروت.

معلومة تهمك

عمر كريات الدم
البيضاء قصير مقارنة
بباقي خاليا الدم
 الـبــروتــن :الـلـحــوم املطبوخة جـيـدًا ،وكذلكالـبـيــض امل ـط ـبــوخ ج ـيـ ًـدا أو امل ـس ـلــوق وبــدائــل
البيض املبستر ،األسماك واملأكوالت البحرية
املدخنة.
 املـكـســرات وال ــزي ــوت :مثل زيــت ال ــذرة وزيــتالكانوال والفول السوداني.
 األعشاب الطازجة املغسولة ًجيدا واألعشاب
والتوابل املجففة (املضافة إلى األطعمة النيئة
أو املطبوخة).
 -عسل النحل املبستر.

األطعمة التي ينصح بتجنبها مع
قلة كريات الدم البيضاء
 الحليب غير املبستر أو الخام. منتجات األلبان املصنوعة من الحليب غيراملبستر أو الخام مثل األجبان القديمة ،أجبان
مع خضروات غير مطبوخة وأجبان مع العفن
(جبنة زرقاء).
 النشويات النيئة :الخبز مع املكسرات النيئةواملـعـكــرونــة غير املطبوخة والـشــوفــان النيء
والحبوب النيئة.
 ال ـخ ـض ــار :ال ـخ ـض ــار ال ـن ـي ـئ ــة ،وال ـس ـل ـطــات،واألعـشــاب والتوابل النيئة ،ومخلل امللفوف
الطازج.
 الفاكهة :الفواكه النيئة غير املغسولة وعصائرالفواكه غير املبسترة والفواكه املجففة.
 املكسرات النيئة غير املحمصة. -البروتني :اللحوم النيئة أو غير املطبوخة

جـيـ ًـدا والـلـحــوم ال ـبــاردة والـســوشــي واللحوم
الباردة والبيض غير املطبوخ ً
جيدا.
 السمك املخلل. منتجات املعجنات اململوءة بالكريمة غيراملبردة.

تأثير الغلوكوز على كريات الدم
البيضاء
عندما يتقلب مستوى الغلوكوز في الدم عن
قيمته الطبيعية ،ال تتأثر كرات الدم الحمراء
فحسب ،بل تتأثر أيضا خاليا الــدم البيضاء
وخـ ــايـ ــا ال ـص ـف ــائ ــح الـ ــدمـ ــويـ ــة ،ويـ ــاحـ ــظ أن
مفعول الحلويات يبقى ملدة  5-2ساعات بعد
تناولها ،وللسكر تأثيرات مباشرة وشديدة
على كريات الدم البيضاء ،وعلى سبيل املثال
عند شرب زجاجة  1لتر من الصودا أو تناول
 100غــرام من السكر ،تقل فعالية كريات الدم
الـبـيـضــاء بنسبة  ،%40وه ــذا يمكن أن يقلل
مــن قــدرة كــريــات الــدم البيضاء على محاربة
مسببات األمراض وبالتالي يضعف تفاعلها،
ل ـ ــذا ي ـج ــب ت ـ ـنـ ــاول ال ـ ـخ ـ ـضـ ــروات وال ـف ــواك ـه ــة
الطازجة املغسولة جيدا.
تأثير ملح الطعام على كريات
الدم البيضاء
امللح عنصر مهم في النظام الغذائي للحفاظ
عـلــى الـ ـت ــوازن ف ــي ال ـج ـســم ،وتـ ـت ــراوح القيمة
الطبيعية للصوديوم بني  145-135مليمول/
لتر ،وإذا كان تركيز الصوديوم أقل من القيمة
الـطـبـيـعـيــة ،ت ـعــرف الـحــالــة بـنـقــص صــوديــوم
الـ ـ ــدم ،وح ــال ــة ال ـتــرك ـيــز ال ـع ــال ــي ت ـس ـمــى فــرط
صوديوم الدم.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

مورثات إنسان نياندرتال ربما تؤثّر على شدة مرض كورونا
سجلت دراسة حديثة أن وجود جينات إنسان نياندرتال على
الصبغي رقم  3يرتبط بزيادة قدرها  % 60في احتمال الحاجة
للعالج في املستشفى ،كما الحظ الباحثون زيادة في شدة
اإلصابة ونسب الوفيات عند إصابة حاملي هذه املورثات
النيادرتالية بكوفيد .19-وتشارك في الدراسة باحثون بمعهد
ماكس بالنك في أملانيا ،وجامعة كارولينسكا في السويد،
وجامعة أوكيناوا في اليابان على أكثر من خمسة آالف عينة.
ونشرت نتائجها في مجلة .Nature
ورصدت أعلى نسبة لهذه املورثات موجودة في بنغالديش
( ،)%63ووجد أن نسبة الوفاة في البريطانيني من أصول
بنغالديشية عند اإلصابة بكوفيد  19قد بلغت ضعف
نسبتها في غيرهم .وكانت دراسات جينية سابقة أظهرت
وجود عالقة بني شدة اإلصابة بكوفيد  ،19ووجود

مورثات معينة على الصبغي رقم  3والصبغي رقم  9في
املادة الوراثية عند اإلنسان.
جينات تحمي حاملها :وجــد الـبــاحـثــون أن جـيـنــات أخــرى
على الصبغي رقم  12يرجع أصلها أيضا إلى إنسان نياندرتال
يرتبط وجودها بحماية حاملها من شدة اإلصابة بكوفيد 19
بحوالي .% 22
كيف تؤثر جينات نياندرثال على مرض كوفيد 19؟:

ال ُيعرف حتى اآلن كيف يؤثر وجود هذه الجينات على شدة
اإلصابة وعلى نسبة الوفاة ،ولكن تشير الــدراســات لوجود
عــاقــة بــن االس ـت ـعــداد ال ــوراث ــي ،وش ــدة اإلص ــاب ــة واحـتـمــال
الوفاة بكوفيد .19

سؤال في الصحة

عمري  27سنة وأعاني من ألم شديد
جدا أسفل الظهر من اليسار وينزل
إلى الفخذ ،األمر الذي جعلني أمشى
بعرج واضح وال أستطيع املشي ملدة
قصيرة.
ذه ـب ــت ل ـل ـع ــاج ال ـط ـب ـي ـعــي أك ـث ــر مــن
 30ج ـل ـس ــة بـ ـ ـ ــدون تـ ـحـ ـس ــن ،ف ـقــط
ق ـل ــل ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى الـ ـفـ ـخ ــذ ،وع ـنــد
إجـ ـ ــراء األشـ ـع ــة ت ـبــن وج ـ ــود عظمة
زائ ــدة متكونة مــن الـفـقــرة الخامسة
والحوض يسارا وتزحزح من الدرجة
األول ـ ــى ونـصـحـنــي الـطـبـيــب ب ــإج ــراء
جراحة إزالــة العظمة وتثبيت للفقرة
الخامسة كحل أخير ..فهل سأرتاح
فعال؟
األخت الكريمة؛

ال بأس عليك إن شاء الله..
إذا كان هناك تحسن مع العالج
الـطـبـيـعــي ،خــاصــة إن ك ــان هــذا
الـتـحـســن مـسـتـمــرا ،فــأنــا أفـضــل
االن ـت ـظــار واملـتــابـعــة مــع الـعــاج
الطبيعي .وإذا كان هناك ترشيد
للمجهود يكون من األفضل مع
تفادي استخدام الظهر في رفع
أحـمــال ثقيلة وتـفــادي الجلوس
لفترات طويلة.
ل ـ ـكـ ــن فـ ـ ــي ح ـ ــال ـ ــة وجـ ـ ـ ـ ــود ت ــأث ــر
بـ ــاألع ـ ـصـ ــاب ن ـت ـي ـج ــة ل ـل ـض ـغــط
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا وأدى ه ـ ـ ـ ــذا ل ـ ـحـ ــدوث
ضـ ـع ــف بـ ــوظـ ــائـ ــف ال ـ ـحـ ــركـ ــة أو
ق ــوة ال ـع ـض ــات ،خ ـصــوصــا إذا
ك ـ ـ ــان ه ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــأثـ ــر ال ي ـت ـح ـســن
بــالـعــاج الطبيعي بــل يستمر،
ع ـن ــده ــا ن ـل ـجــأ ل ـع ـمــل ال ـج ــراح ــة
إلزال ـ ـ ــة ال ـض ـغ ــط ع ــن األعـ ـص ــاب
مـ ـ ـ ــع ت ـ ـح ـ ـمـ ــل مـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر إجـ ـ ـ ـ ــراء
الـعـمـلـيــة ،ألن ال ـف ــائ ــدة املــرجــوة
مــن العملية الجراحية ستكون
أكـ ـب ــر مـ ــن املـ ـخ ــاط ــر امل ـصــاح ـبــة
لها .وتذكري أن تثبيت الفقرات
فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـس ــن لـ ـي ــس ب ــالـ ـق ــرار
البسيط.
مع تمنياتي بالشفاء.
د .بالل إبراهيم

أخصائي جراحة العظام

ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

