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The seasonal periodicity in relapses of MS:

اللىٌحًالتصلت (اًتكبسبت)التىاتر الفصلً لهجوبت 



: المقدمة النظرٌة  

  

داء التهابً مناعً ذاتً مزمن مزٌل ( MS) اللوٌحًالتصلب 

للنخاعٌن ٌصٌب الجملة العصبٌة لسبب غٌر معروف،

ٌحدث فٌه بشكل أساسً أذٌة فً غمد النخاعٌن ،مما ٌؤدي إلى 

.بطء أو توقف النقل العصبً

:أول من وصف المرض

(1855) Jean-Martin Charcot        



:الوبائٌات

ألف شخص فيً الويٌيات المتحيد   400ٌصٌب ما ٌقارب  اللوٌحًالتصلب 

ملٌون شخص حول العالم،  وهو السبب 2.5و

 (1) .الرئٌسً للعجز غٌر الرضً عند البالغٌن الشباب 

سنة ونادراً ما تحدث الهجمية  30و 20 الٌشخص المرض عاد  بعمر بٌن 

 (1) .من العمر 60األولى قبل سن العاشر  أو بعد سن ال

نسبة إصابة اإلناث تصل إلى ضعف إصابة الذكور فٌما عدا النمط المترقيً 

 (1).بٌن الجنسٌن بهمنذ البدء الذي ي تختلف نسبة اإلصابة 



:وعوامل الخطور  اإلمراضٌةاآللٌة 

متغاٌر  ومختلفة  سرٌرٌةهو مرض ذو تظاهرات  اللوٌحًالتصلب 

: (4)بشكل كبٌر مما ٌعكس السبل المختلفة لألذٌة النسٌجٌة 

الخطوط العرٌضة فً )منكسة للمحاور  -مزٌلة للنخاعٌن–التهابٌة 

(5)(.السرٌرٌةالتً تسبب التظاهرات  اإلمراضٌةاآللٌات 



مع كل ذلك ٌبقى سبب المرض غٌر معروف بشكل دقٌق إي أن النظرٌة 

ٌبدأ بكونه داء التهابً مناعً ذاتً  اللوٌحًاألكثر توقعاً هً أن التصلب 

يحقاً ٌسٌطر علٌه تفعٌل الخالٌا ،(4,6)التائٌةبالخالٌا اللمفاوٌة متواسط

.العصبً المزمن والتنكسالصغٌر   الدبقٌة (5)

االلتهبثٍة هوكي أى تحذث وتتكرر فً أي هكبى هي العصت الجصري  الحذثٍة

إال أى األثحبث لن تؤكذ حتى اَى هب هى هحرض . الشىكً،الذهبغ،أو الٌخبع 

االلتهبة هل هى فٍروسً أم خلل جًٌٍ أم كالهوب ،كوب أى الذراسبت 

الجغرافٍة والوٌبخٍة أشبرت إلى احتوبلٍة وجىد عىاهل هٌبخٍة 

(1) .وثٍئٍة هشبركة 



 ومنها عدٌد  اللوٌحً التصلب حدوث خطور  فً تؤثر التً البٌئٌة العواملف

 فٌتامٌن هٌدروكسً 25 -1) د فٌتامٌن من الفعال الشكل أن حٌث د فٌتامٌن

D3) (16) .للمناعة معدلة خصائص لدٌه

  الساذجة التائٌة الخالٌا فً زٌاد  مع تترافق تركٌزه زٌاد  أن حٌث

Naive)) الذاكر  الخالٌا فً ونقص (Memory ).  

INFY مثل ايلتهابٌة السٌتوكٌنات تثبٌط مع تترافق أنها كما  , il1وil2 .
 (16)

 بٌن عكسٌة عالقة وجود تبٌن د لفٌتامٌن للمناعة المعدل الدور لهذا وكنتٌجة

 المصادر وهً) البنفسجٌة فوق األشعة أو للشمس التعرض

(17) . اللوٌحً التصلب حدوث خطور  وبٌن (د لفٌتامٌن الرئٌسٌة



  ( 19) :أنماط المرض

أنماط حسب سٌر  اللوٌحًللتصلب 

:وتطور المرض وهً

:Relapsing–remitting MS (RR-MS) الناكسالنمط الهاجع (.1

%(90-85بنسبة )    

:Secondary progressive MS (SP-MS) النمط المترقً بشكل ثانوي(2

   :Primary progressive MS (PP-MS) البدئًالنمط المترقً (.3

.%(15-10بنسبة ) 

:Progressive relapsing MS (PR-MS)الناكسالنمط المترقً (.4



: اللوٌحًالتً توحً باإلصابة بالتصلب  السرٌرٌةالتظاهرات 

.سنة  50و 15البدء بعمر بٌن * 

.تشوش رؤٌة أو شفع * 

ألم كهربائً ٌنزل عبر الظهر إلى األطراف وذلك عند : تعالمة لٌرمٌ*

ثنً المرٌض لرقبته                       

.التعب * 

.حساسٌة من الحرار  * 

.أعراض بولٌة * 



: اللوٌحًالمتالزمات العصبٌة التً توحً باإلصابة بالتصلب  

:التهاب عصب بصري *          

.إصابة عٌنٌة أحادٌة الجانب  -               

.ألم عٌنً خلف المقلة  -               

.فقد بصري جزئً مع شفاء جزئً على األقل  -               

:التهاب نخاع معترض *       

.غٌر متكامل -               

.اإلصابة حسٌة أكثر منها حركٌة  -               

. لٌرمٌتمترافقة مع عالمة  -              

.ألم فً الصدر والبطن ٌأخذ شكل حزام ضاغط  -              

.شلل حركات العٌن بٌن النوى *          

.ألم عصب مثلث التوائم *          
.



(19-1): اللوٌحًتشخٌص التصلب 

:المحرضة البصرٌة الكمونات       

(:CSF) الشوكًالسائل الدماغً           

(20)(.McDonald 2001)أهم المعاٌٌر التً وضعت كانت 

،إي إن 2010و 2005وبالرغم من  التعدٌالت التً أجرٌت علٌها فً 

:ايعتبارات التالٌة بقٌت ثابتة 

.للمرض الزمانًايفتراق  -      

.ايفتراق المكانً للمرض -       

ي ٌوجد تفسٌر أفضل لألعراض -      

.







: اللوٌحًالتصلب ( انتكاسات )التواتر الفصلً لهجمات 

 مثالً  والحدوث للتفاقم بارزاً  زمنٌاً  نمطاً  تأخذ عدٌد  طبٌة حايت هناك إن 

.فصلً أو أسبوعً نمط أو ساعة 24 ال خالل معٌنة ساعة فً

 ،ومن ايكتئاب ،حايت الوعائً القلبً الداء المجال هذا فً درس  

 قمة لها أن فظهر الدماغٌة الوعائٌة الحوادث درست العصبٌة األمراض

 ٌنقص بٌنما ونٌسان األول تشرٌن بٌن األشهر فً الشتاء فً حدوث

(25) .وآب تموز شهري فً الصٌف نهاٌة فً حدوثها

 التوزع حسب ٌختلف اللوٌحً التصلب انتشار أن سابقاً  ذكرنا وكما

 تأثٌرها ٌظهر كذلك والمناخٌة البٌئٌة العوامل تأثٌر على ٌدل مما الجغرافً

. المرض فعالٌة فً أٌضا

 ظهور وبٌن السنة فصول بٌن العالقة إلى الدراسات من العدٌد أشارت فقد

 فً الدراسات هذه أغلب كانت ، اللوٌحً التصلب مرضى عند الهجمات

(26) .وأوروبا المتحد  الويٌات



ميرٌض حيدث ليدٌهم خيالل سينة الدراسية  96عليى  إٌطالٌياففً دراسة أجرٌت فيً 

، األول فيييً أٌيييار  التيييوزعهجمييية أخيييذت الهجميييات نميييط ثنيييائً الطيييور فيييً  164

(27) .وحزٌران والثانً فً تشرٌن الثانً وكانون األول

جامعتً  واشنطن وبوسطن فً الويٌات المتحد  األمٌركٌية كما أجرٌت دراسة فً 

خالل عامٌن وقورنيت  اللوٌحًمغناطٌسٌة لمرضى التصلب  مرانٌنعلى مجموعة 

  T2المع حايت الطقس بنفس الوقت فأظهرت النتائج زٌاد  فً عدد اآلفات عليى 

بٌن آذار وآب حٌث ارتفاع درجات الحرار  وزٌاد  التعرض ألشعة الشيمس أي أن 

(28) .نمطاً فصلٌاً  اللوٌحًفعالٌة المرض زادت وأخذت أعراض التصلب 

مييرٌض بحييدوث أكبيير فييً كييانون  167هجميية عنييد  820توزعييت  البرازٌييلوفييً 

األول والثانً والتً هً األشهر األكثر دفئاً وحدوث أقل فً تشيرٌن األول والثيانً 

. (29)

كانيت الهجميات أكثير  األشيهر األكثير دفئياً هيً تميوز وآب وأٌضياً فً الٌابان بٌنما 

تيواتراً فٌهييا أمييا كييانون الثييانً وشييباط  األشييهر األبييرد سييجلت أقييل تييواتر للهجمييات 

(30).فٌها



 المرض فعالٌة فً فصلً تغٌر وجود أثبتت أن بعد الدراسات هذه إن

 عن ٌنتج أنه تبٌن بالمحصلة و التغٌر لهذا المحتملة األسباب فً بحثت

  :أساسٌٌن عاملٌن

وبالتالً اإلنسان جسم فً المناعٌة للفعالٌة الدوري التغٌر هو األول   

.المرض لحدوث التأهب تغٌر           

ونسبة المحتملة اإلمراضٌة للفٌروسات التعرض فً التغٌر من والثانً   

.السنة خالل بها اإلصابة          



:وببعض التفاصٌل لهذٌن العاملٌن 

 السيييٌتوكٌناتهنييياك نظمييياً سييينوٌاً إلفيييراز فقيييد وجيييدت بعيييض الدراسيييات أن 

وهييو ٌلعييب دوراً فييً تغٌٌيير فعالٌيية المييرض خييالل أشييهر السيينة ايلتهابٌيية 
ٌأخيذ تغٌيراً فصيلٌاً بحٌيث ٌينقص فيً وقيت iNFY اينترفٌيرون،فمعيدل إنتيا  

.الصٌف وٌسجل حداً أعلى له فً فصل الخرٌف

قبيل حيدوث الهجميات  اإلنترفٌيرونوعلى ذلك فإن البعض يحظ زٌاد  إنتيا  

واعتبر العالقة طردٌة بٌن هذه الزٌاد  وبٌن فعالٌة المرض ، السرٌرٌة

أما البعض اآلخر فلم ٌجد أي عالقة واضيحة بيٌن هيذه الزٌياد  الفصيلٌة وبيٌن 

(31).التغٌر الفصلً لحدوث الهجمات 

فقد أظهرت بعض الدراسيات أنهيا تكيون أكثير بالنسبة لإلصابة الفٌروسٌة أما 

حدوثاً فيً فصيول معٌنية مين السينة حٌيث ٌزٌيد فٌهيا نسيبة الخطيور  لحيدوث 

. الهجمات

لذلك اقترحت التغٌرات الفصلٌة لإلصابة الفٌروسٌة كتفسيٌر محتميل للتيأرج  

عنيييد مرضيييى التصيييلب وتيييواتر الهجميييات المناعٌييية  التبيييديتالملحيييوظ فيييً 

(30).اللوٌحً



:هدف البحث
عنييد  اللييوٌحًالتحقييق ميين وجييود تغٌييرات فصييلٌة لييوتٌر  هجمييات التصييلب •

،ودراسية عالقتهيا فيً حيال وجودهيا  RR النياكسمرضى من الينمط الهياجع 

. مع تغٌر معديت درجات الحرار  خالل  السنة كعامل مسبب لهذه التغٌرات

.مقارنة النتائج مع نتائج الدراسات العالمٌة المشابهة•

:طرٌقة البحث
 :تصمٌم الدراسة       

.مقطعٌة عرضٌة,وصفٌةدراسة                           

  :مكان الدراسة          

.األسد الجامعً والمواسا  الجامعً مشفى                          

:زمان الدراسة 

سنتٌن                            

.2014إلى نهاٌة كانون األول   2013كانون الثانً   من بداٌة              



 :مجموعة الدراسة     
المراجعيون للشيعبة العصيبٌة  الليوٌحًالمرضى المشيخص ليدٌهم التصيلب 

.بأعراض تدل على هجمة جدٌد  بالمشفٌٌن

.ٌتم تقٌٌمهم خالل ٌومٌن للتأكد من الهجمة

:طرق الدراسة   
التييً تتطلييب  اللييوٌحًتقٌييٌم جمٌييع الحييايت المتتالٌيية ميين نكسييات التصييلب  •

المؤكيد  الليوٌحًاستشفاء أو حتى زٌار  مركز مختص عنيد مرضيى التصيلب 

المقبيولٌن فيً McDonald  (20 )تشخٌصهم بايعتماد على معياٌٌر ماكدوناليد

خييالل سيينتً الدراسيية حٌييث ٌييتم اسييتجوابهم عيين الهجمييات السييابقة ،  المشييفٌٌن

فيياألعراض التييً ٌصييفها مييرٌض لدٌييه خبيير  بمرضييه بالسييرد الراجييع تعتبيير 

هجمة وتدخل فً الدراسة على أن ٌتم توثٌقها بفحيص وتقرٌير طبٌيب مخيتص 

أو المركييز الييذي  المشييفىالمييرٌض أو تقرٌيير خييرو  ميين  إضييبار ميين خييالل 

.تارٌخ الهجمةبراجعه المرٌض 



 فٌه بدأت الذي الشهر حسب فترات 6 على وتوزع الهجمات تارٌخ ٌحدد •

:أقسام 6 إلى  السنتٌن فً األشهر مجموع ٌقسم حٌث األعراض

، وآب تموز وحزٌران، أٌار ، ونٌسان آذار ، وشباط الثانً كانون)   

(األول وكانون الثانً ،تشرٌن األول وتشرٌن أٌلول    

 مع متعاقبٌن شهرٌن كل هم أشهر أربع عن عبار  هو قسم كل أن أي 

.التالٌة السنة فً مثٌلهما

خالل األشهر فً سنتً  C)) جمع بٌانات عن درجة الحرار  المحٌطٌة •

الدراسة وحساب متوسط درجة الحرار  فً كل فتر  من فترات 

(32).الدراسة



:ايشتمال معاٌٌر   

 ماكدونالد معاٌٌر حسب اللوٌحً التصلب مرض لدٌهم المشخص المرضى

 ،على(للمرض نكسات) جدٌد  هجمات على تدل عصبٌة أعراض وٌصفون

 أو جدٌد  عصبٌة أعراض ظهور هو(34) :(Relapse) النكس تعرٌف أن

:بشروط للمرض هجمات سببتها سابقة ألعراض تفاقم

.ساعة 24 من أكثر تستمر (1  

.أخرى طبٌة بأسباب متعلقة غٌر (2   

.بالحرار  محرضة كاذبة هجمات تكون أي (3  

.ٌوم 30 األقل على تحسن أو استقرار ٌسبقها (4  

:ايستبعاد معاٌٌر

.السابقة الشروط ٌحقق ماي كل                  



:  الفرضٌة البحثٌة     
.اللوٌحًوجود توزع شهري معٌن لهجمات ونكسات التصلب           

:السؤال البحثً    
.وتٌر  معٌنة خالل أشهر السنة اللوٌحًهل تتبع هجمات التصلب      

:النتائج المتوقعة    
.السنة أشهر خالل  اللوٌحًوانخفاض حدوث لهجمات التصلب  ذرواتوجود       

:التحلٌل اإلحصائً       
سجل لدٌهم حدوث  مرٌض 74وهم تم تبوٌب بٌانات المرضى أفراد عٌنة الدراسة

، وإجراء التحلٌل الوصفً 2014 - 2013خالل سنتً الدراسة  هجمات104

لتوزع أفراد العٌنة حسب المتغٌرات   percentage))بدراسة النسب المئوٌة 

لدراسة Goodness of fit , Pearson))كما تم حساب معامالت , المدروسة

وتم , 0.05وذلك على مستوى الديلة اإلحصائٌة , العالقة بٌن متغٌرات الدراسة

  .SPSS20إجراء ذلك من خالل البرنامج اإلحصائً



:جنس الالتوزٌع التكراري ألفراد عٌنة البحث حسب :  أويً       

النسبة المئوٌة دالعد 

32.4% 24   الذكور

67.6% 50 اإلناث

100% 74 المجموع



 الذكور نسبة أن المرضى جنس لمتغٌر التكراري التوزٌع جدول ٌبٌن

32 بلغت الدراسة عٌنة فً  اللوٌحً التصلب بهجمات المصابٌن % ، 

67.6 كانت اإلناث ونسبة  أن سابقاً  ذكرناه ما مع ٌتوافق وهذا %

.الذكور إصابة ضعف اإلناث إصابة



ثانٌاً : التوزٌع التكراري ألفراد عٌنة البحث حسب العمر عند 
حدوث أول هجمة:

النسبة المئوٌة الحايتعدد  العمر عند حدوث أول 

هجمة

19.5% 14 سنة 10-20

34.6% 26 سنة 21-30

32.9% 24 سنة 31-40

10.8% 8 سنة 41-50

2.2% 2 سنة 50أكثر من 

14



العمر عند بدء المرض
سنة10-20

سنة21-30

سنة31-40

سنة41-50

سنة50أكثر من 

 العمر حسب البحث عٌنة ألفراد التكراري التوزٌع جدول ٌبٌن

 المرض بدأ قد المرضى من %67.5 أن هجمة أول حدوث عند

 فً ذكرناه ما مع ٌتوافق وهذا سنة 40و 21 بٌن بعمر لدٌهم

 ما غالباً  اللوٌحً التصلب بأن الدراسة من النظري الجانب

.العمرٌة الفئة هذه فً ٌشخص



 التصلب لهجمات التكراري التوزٌع : ثالثا

 عند الدراسة سنتً فً سجلت التً اللوٌحً
 التقسٌم حسب وذلك البحث عٌنة أفراد

 :الدراسة لفتر  المفترض



عدد الهجمات األشهر

 
عدد 
المرضى
المصابٌن

عدد 
 المرضى
الذكور
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 أنها السنة أشهر خالل للهجمات التكراري التوزٌع جدول ٌبٌن

 ونٌسان آذار شهري فً األول ، التوزع فً الطور ثنائً نمط أخذت

 أما ، %24 بنسبة وآب تموز شهري فً والثانً %24.1 بنسبة

 من وأقل متقاربة بنسب خاللها الهجمات توزع فكان األشهر بقٌة

. الذروتٌن نسب

 متساوٌة بنسبة توزعت الهجمات أن ايفتراض تم النتٌجة ولدعم

 %16.6 بنسبة أي ) الدراسة لفتر  المعتمد  الستة األقسام خالل

Goodness)) اختبار على ايعتماد وتم ، ( شهرٌن لكل of fit 

:التالً السؤال عن لإلجابة



هللللللل يوفللللللد تواةلللللل  بللللللين النسللللللب  

مللللل  نسلللللب  %(16.66)المفترضللللل  

توزع الهفمات الناتف  ةي دراستنا ؟



 النسبة بٌن توافق وجود على إحصائٌة ديلة ي أنه وجدنا

p-value) أن حٌث الدراسة ونسب المفترضة = 0.02)  

 األقسام بٌن اختلف السنتٌن خالل الهجمات توزع أن أي

 من نتج الذي الطور ثنائً النمط وأخذ الدراسة لفتر  المفترضة

 . دراستنا

 حدوث وانخفاض ذروات هناك أنه ٌعنً مما

. السنة أشهر خالل اللوٌحً التصلب لهجمات



أي أن أغلب المرضى ظهرت لدٌهم الهجمات فً شهري آذار ونٌسان 

.أكثر من باقً األشهر ، وٌلٌهما شهري تموز وآب 
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فييً أغلييب عييدد الهجمييات كمييا نالحييظ ميين الجييدول أن 

الييذٌن حييدثت لييدٌهم هييذه مماثييل لعييدد المرضييى األشييهر 

آذار ونٌسييان وتمييوز والتييً هييً ميين فٌمييا عييدا الهجمييات 

أشهر الذرى حٌث ٌالحظ فٌهيا أن ثيالث حيايت تكيررت 

فٌهييا الهجميية بيينفس الشييهر ميين السيينة التالٌيية عنييد نفييس 

.المرٌض 

 المرٌض نفس عند الهجمات عدد فإن أخرى جهة ومن

 حٌث الدراسة سنتً خالل هجمات الخمس تتجاوز لم

: التالً الشكل على المرضى بٌن الهجمات عدد توزع



عدد المرضى 

الذكور

مجموع 

الهجمات

عدد المرضى 

اإلناث

مجموع 

الهجمات

هجمة واحد  خالل 

السنتٌن

16164141

4848هجمتٌن

26412ثالث هجمات

1414أربع هجمات

--15خمس هجمات

24395065المجموع

 24هجمية توزعيت عليى اليذكور وعيددهم  39ٌتبٌن مين الجيدول السيابق أن 

مرٌض منهم سجلت لدٌه هجمة واحد  خالل السنتٌن وميرٌض  16مرٌض ، 

.واحد تكررت لدٌه خمس هجمات خالل فتر  الدراسة 

هجميية خييالل السيينتٌن  65مرٌضيية ظهييرت لييدٌهم  50أمييا اإلنيياث وعييددهم 

،األغلييب سييجلت لييدٌهن هجميية وحٌييد  ومرٌضيية واحييد  تكييررت لييدٌها أربييع 

.هجمات خالل السنتٌن 



 من ٌغٌر لم المرضى من أٌاً  فإن ذلك على

 أي عند ظهر لو أنه حٌث النتٌجة مصداقٌة

 أو هجمات 6 أي شهرٌن كل هجمة مرٌض

 يعتبرت الدراسة سنتً من سنة أي خالل أكثر

 الطور ثنائً النمط أخذ ولما الفوعة شدٌد  حالته

 . الدراسة نتٌجة فً ظهر الذي



:معدل درجات الحرار  خالل فترات الدراسة : رابعًا 
حصلنا على  معدل درجات الحرار   فً سورٌا خالل أشيهر سينتً الدراسية 

وقمنيييا .WEATHER UNDERGROUND(32)مييين الموقيييع ايلكترونيييً 

فيً دراسيتنا  اعتميدناهابحساب وسطً درجات الحرار  حسب الفترات التيً 

:وحاولنا بذلك الجواب عن السؤال التالً 

هل ٌوجد عالقة بيٌن تيواتر هجميات التصيلب 

ومعدل درجات الحرار  خالل أشهر  اللوٌحً

السنة ؟    



 :كانت النتائج كما ٌظهر الجدول التالً

وسطً معدل درجات الحرار  خالل النسبة المئوٌة للهجماتاألشهر

فترات الدراسة

℃ 7.75%14.3%5.7كانون الثانً
%8.6شباط

℃ 14.5%24.1%13.5آذار
%10.6نٌسان 

℃ 22.5%13.4%8.6أٌار
%4.8حزٌران

℃ 27.5%24%15.4تموز
%8.6آب

℃ 21.25%12.4%6.7أٌلول
%5.7تشرٌن األول

℃ 10%11.5%4.8تشرٌن الثانً
%6.7كانون األول



ولدراسيية العالقيية  بييٌن تييواتر الهجمييات ومعييدل درجييات الحييرار  

عنيد (Pearson)خالل أشهر السنة تم استخدام معامل ايرتبياط 

لتحدٌيييد فٌميييا إذا ذروتيييً حيييدوث  0.05مسيييتوى أهمٌييية قٌمتهيييا 

الهجمات خالل سنتً الدراسة ترافق مع تغٌر معيٌن فيً معيديت 

درجات الحرار  ، فكانت النتٌجية أي ديلية إحصيائٌة عليى وجيود 

ارتباط بٌن عيدد الهجميات ودرجيات الحيرار  خيالل أشيهر السينة 

ليم ٌكين العاميل اليذي وبالتيالً (  p value: 0.488حٌيث أن )

أدى إلييى زٌيياد  تييواتر الهجمييات فييً األشييهر األربعيية عيين غٌرهييا 

.هو ارتفاع أو حتى انخفاض درجات الحرار  





تييييم اختٌييييار موضييييوع الدراسيييية بنيييياًء علييييى المالحظيييية 

بييأن أغلييبهم ٌييأتون  اللييوٌحًلمرضييى التصييلب  السييرٌرٌة

بهجمات جدٌد  فً نفيس الفتير  مين السينة ، فبمجيرد بيدء 

هيييذه الفتييير  ٌيييزداد عيييدد المرضيييى الميييراجعٌن للمراكيييز 

الصحٌة أو العٌادات الخاصة بيأعراض تيدل عليى هجمية 

.جدٌد  غالبا ما تحتا  استشفاء وتلقً العال  المناسب



:وتأتً أهمٌة البحث من أهمٌة النقاط التالٌة
و إصييابته للفئيية العمرٌيية  اللييوٌحًانتشييار التصييلب ( 1

.الشابة كما ذكرنا 

أهمٌيية متابعيية المرضييى والتقٌييٌم المسييتمر لحييالتهم ( 2

.ولسٌر المرض لدٌهم

ضييرور  تمٌٌييز الهجمييات الحيياد  والبييدء بعالجهييا ( 3

فييييوراً لٌسييييتفٌد المييييرٌض وتزٌييييد احتمالٌيييية تراجييييع 

.األعراض الحاد  



إن تأكٌييييد وجييييود تغٌيييير فصييييلً لتييييواتر هجمييييات ( 4

:هام من ناحٌتٌن  اللوٌحًالتصلب 

فييً حييال ارتييبط هييذا التغٌيير وقائٌيية الناحٌيية األولييى * 

بعامل معٌن سواء درجيات الحيرار  والتعيرض ألشيعة 

.فٌروسٌة أخرى والشمس أو عوامل بٌئٌة 

،حٌث أن الميييرٌض ٌكيييون عالجٌيييةوالناحٌييية الثانٌييية * 

على استعداد لتلقً العال  المناسب فً الوقت المناسب 

.بمركز صحً جاهز مسبقاً يستقباله



ي توجد دراسات كافٌة فيً بيالد الشيرق األوسيط ( 5

 الليوٌحًبهذا الخصوص رغم أهمٌة مرض التصلب 

وانتشيياره فٌهيييا مقارنييية بالدراسيييات العالمٌييية العدٌيييد  

.خاصة فً أوروبا والويٌات المتحد  األمرٌكٌة 



:مناقشة نتائج الدراسة 
 104 لدٌهم حدث مرٌض 74 عن عبار  الدراسة عٌنة كانت

.2014و 2013 سنتً خالل هجمات

 العالمٌة للنسب مشابه وهو تقرٌباً  2:1 للذكور اإلناث نسبة -

الجنسٌن، بٌن المرض لتوزع

 سنة 40و 21 بٌن بعمر المرض لدٌهم بدأ المرضى من 70% -

.الهاجع الناكس للنمط خاصة أٌضاً  عالمٌة النسبة وهذه

 الحاد  الهجمات توزع أخذ فقد البحث لموضوع بالنسبة  أما

 وجدنا حٌث الطور ثنائً النمط السنتٌن فً ( هجمة 104 )

 تموز فً والثانٌة ونٌسان آذار فً األولى للهجمات حدوث ذروتً

: وجدنا العالمٌة الدراسات مع وبالمقارنة ، وآب



مد  

الدراسة

(للهجمات الفصلً والتواتر التوزع) الدراسة نتٌجةالهجمات عددالمرضى عدد

 تموز فً والثانٌة ونٌسان آذار فً األولى: حدوث ذروت74104ًسنتٌندراستنا

. وآب

 تشرٌن فً والثانٌة وحزٌران أٌار فً األولى حدوث ذروت96164ًسنتٌن(27) إٌطالٌا فً

.األول وكانون الثانً

 األشد واألشهر وآب تموز دفئاً  األكثر األشهر فً تواتراً  أكثر34172سنة(30) الٌابان فً

. وشباط الثانً كانون برداً 

 حزٌران ًً  وخاصة الصٌف أشهر فً األكبر الحدوث-31سنوات 5(34)  إسبانٌا فً

. األول كانون وخاصة الشتاء فً أقل وحدوث

 األول كانون وهً دفئاً  األكثر األشهر فً األكبر الحدوث167820سنة(29)البرازٌلفً

.والثانً األول تشرٌن فً األقل والحدوث والثانً

.ونٌسان الثانً كانون فً للهجمات حدوث ذروت100278ًسنوات 5(35) بغداد فً



 مع التوزع هذا ترافق فً بحثت الدراسات هذه أغلب نإ 

 السنة وفصول أشهر  خالل الحرار  درجات معديت

 أٌاً  أن إي ذكرناها كما الدراسات تقارٌر فً النتائج وذكرت

 درجات انخفاض أو ارتفاع أن تؤكد لم الدراسات من

 حتى وي التوزع هذا فً المسبب العامل هً الحرار 

 كانت البعض أن رأٌنا كما ألنه الشمس ألشعة التعرض

.الشتاء فً اآلخر والبعض الصٌف أشهر فً الذرى لدٌه

 بٌن ارتباط ي أنه من دراستنا فً وجدناه لما مشابه وذلك

 فً التغٌر وبٌن السنة أشهر خالل وتوزعها الهجمات عدد

. نقصاناً  أو زٌاد ً  الحرار  درجات معديت



عند مرضى  دفً تأثٌر فٌتامٌن أما الدراسات التً بحثت 

لم ٌتبٌن فٌها بشكل واض  أن التغٌرات  اللوٌحًالتصلب 

تؤثر على الوظٌفة المناعٌة  دالفصلٌة فً عٌار فٌتامٌن 

.للخالٌا التائٌة بنفس التغٌر 

اينخفاض فً عٌار أن ٌكون  سرٌرٌاً إي أنه من المحتمل 

فً المرحلة التً تسبق أشهر الذرى هو الذي  دفٌتامٌن 

.ٌلعب دوراً فً زٌاد  عدد الهجمات فٌها



تييورط كمييا أن بعييض الدراسييات بحثييت فييً احتمييال 

ولم تصل إلى نتائج تفصٌلٌة مؤكد     عوامل فٌروسٌة

إي أنهييا كمييا ذكرنييا سييابقاً يحظييت تغٌييراً فصييلٌاً فييً 

اإلصييابة الفٌروسييٌة ترافييق مييع تييأرج  ملحييوظ فييً 

.  اللوٌحًالمناعٌة عند مرضى التصلب  التبديت



وفً دراستنا لم ٌيتم البحيث بشيكل منيتظم حيول حيدوث 

أخرى عنيد المرضيى خيالل  خمجٌةإصابة فٌروسٌة أو 

سيينتً الدراسيية إي أننييا اشييترطنا يعتبييار الهجميية عييدم 

وجود أسيباب طبٌية أخيرى تفسير األعيراض واسيتبعدنا 

ولكننا لم  الحروريالهجمات الكاذبة المحرضة بالترفع 

نبحييث فييً وجييود أضييداد فٌروسييٌة تييدل علييى إصييابة 

.معٌنة خالل الهجمات 



التغٌييير و بالنسيييبة للعاميييل اآلخييير اليييذي ذكرنييياه سيييابقا وهيييو 

فبالمقارنية ميع النتيائج  ايلتهابٌية السيٌتوكٌناتالفصلً إلفراز 

التً وصلنا إلٌها قد ي ٌفسر هذا العاميل زٌياد  الهجميات عنيد 

مرضيانا ألنييه إذا كييان إنتاجهييا ٌيينقص صييٌفاً والعالقيية طردٌيية 

ميع  يٌتوافيقبٌن زٌادتهيا وبيٌن حيدوث الهجميات ، فيإن ذليك 

دراستنا وبالتيالً فإنيه ي عالقية واضيحة بيٌن فعالٌية الميرض 

طبعييياً إذا كيييان نظميييه السييينوي ي  اينترفٌيييرونوبيييٌن إفيييراز 

ٌختلف لدٌنا عما وجد فً الدراسات العالمٌة التً اهتمت بهذا 

.المجال ،األمر الذي لم نثبته طبعاً فً دراستنا



كييل ذلييك ٌعٌييدنا إلييى مييا ذكرنييا فييً بداٌيية البحييث حييول 

ايلتهابٌية عنيد  الحدثٌيةلبيدء  مؤهبيةوجود عد  عوامل 

، فقييييد تكييييون بٌئٌيييية أو  اللييييوٌحًمرضييييى التصييييلب 

جغرافٌة أو فٌروسٌة أو جٌنٌة  تلعب دوراً فً حيدوث 

المييييرض بداٌييييًة ثييييم لهييييا دور فييييً تكييييرر هجمييييات 

.وانتكاسات المرض خالل سٌره



وانخفييياض  ذرواتٌوجيييد 

لحييدوث هجمييات التصييلب 

خيالل السينة عنيد  اللوٌحً

المرضى المشخصيٌن فيً 

.بلدنا



التوصٌات:

حسب األشهر  اللوٌحًوضع برامج مراقبة صحٌة لمرضى التصلب ( 1

المتوقعة للهجمات،مما ٌمكن من كشف الهجمات باكراً وعالجها فً الوقت 

.المناسب 

دعم نتائج هذه الدراسة بدراسات أخرى أوسع وأطول مد  تساعد فً ( 2

مثل الجنس ،اإلصابة الفٌروسٌة )تحري عوامل أخرى مرتبطة بالهجمات 

.........(.،الوظٌفة المناعٌة د،عٌار فٌتامٌن 

أو تلقً  (36)وقائٌاً  دلبحث فائد  إعطاء فٌتامٌن  تداخلٌةإجراء دراسات ( 3

للهجمات  الذروٌةلقاحات معٌنة تقً من اإلصابة الفٌروسٌة خالل الفترات 

قبل حدوث الهجمات وظهور  بالستٌروئٌداتأو حتى إمكانٌة الوقاٌة 

.األعراض
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