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الطب النفسي المناعي: 
االسهامات و األفق

مضادات االلتهابات ومرض الفصام
:schizophrénie

تم العثور عىل مستويات عالية من املواد املوالية لاللتهابات 

السيتوكينات  مثل   )substances pro-inflammatoires(

مرىض  عند  النخاعي  السائل  ويف  الدم  يف   )cytokines(

الفصام)2(.

مضادة  مواد  عدة  اختبار  تم  قد  األخرية،  السنوات  يف  و 

 ،)AINS( الستريويدية  غري  االلتهاب  كمضادات  لاللتهاب: 

التنخر  عوامل  مضادات  و   )minocycline( ميُنوِسْكلني 

.)les anti-TNF-a( الورمي – ألفا

 2012 عام  يف   )méta-analyse( تلوي  تحليل  نرش  تم  كام 

السيليكوكسيب  مع  عشوائية  تجارب  ألربعة  متضمن 

األسيتيل  حمض  ومع  ملغ/يوم   400 بجرعة   )Célécoxib(

عالج  إىل  باإلضافة  ملغ/يوم،   1000 بجرعة  ساليسيليك 

املستقر،  الفصام  من  يعانون  الذين  للمرىض  للذهان  مضاد 

طوال 12 أسبوعا. وقد أظهرت تحسنا يف الحرز الكيل لسلم 

   PANSS p = 0.02 )املتالزمات االيجابية و السلبية )سميس

لألعراض اإليجابية للفصام بعد إضافة مضادات االلتهاب غري 

 p =( السلبية  لألعراض  طفيف  تحسن  مع  الستريويدية)3(، 

 .)0.03

وفقا ملنظمة الصحة العاملية، فإن االضطرابات النفسية متثل السبب الرئييس للمراضة )morbidité( والعجز 

طبيعتها  بسبب  مرتفع  االضطرابات  لهذه  واالقتصادي  االجتامعي  العبء  أن  كام  العامل.  أنحاء  جميع  يف 

املزمنة، كذا عدم وجود أدوات فعالة للتشخيص املبكر، واآلثار الجانبية للعالج مع قابلية تطوير مقاومة 

.)résistance aux traitements( للعالجات

كام أن اكتشاف وفهم اآلليات والناقالت العصبية )neurotransmetteurs( املتدخلة يف األمراض النفسية 

وتفاعلها مع أجهزة الجسم املختلفة، قد ساهم بشكل كبري يف اكشاف توجهات عالجية جديدة.

أيًضا تراكم الحجج واالفرتاضات لتأكيد دور الجهاز املناعي يف األمراض النفسية أصبح أكرث صالبة: كاآلليات 

املناعية و االلتهابية الكامنة وراء تطور وتقدم األمراض النفسية)1(.

االلتهاب يف  استعامل مضادات  )revue de la littérature( حول  املقال سنقدم مراجعة علمية  يف هذا 

الطب النفيس.

الدكتور هشام لكبريي

طبيب مقيم باملركز الجامعي لالمراض 

النفسية ، املركز االستشفايئ الجامعي 

ابن سينا.
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جدول1 : ملخص للتجارب الرسيرية العشوائية مزدوجة التعمية للعالج مبضادات االلتهاب بالتزامن مع مضادات الذهان 

عند املرىض الفصاميني.

عدد الكاتب

املرىض 

مدة نوع العالج

التجربة

النتائج

ريسبرييدون +  سيلوكوكسيب 50موالر )2002(

400 ملغ/ يوم

تأثري ذو داللة احصائية  عىل تحسن الحرز الكيل 5 أسابيع

PANSSلسميس

ريسبرييدون أو أوالنزبني + 38رابابور )2007(

سيلوكوكسيب 400 ملغ/ يوم

عدم وجود اختالف دو داللة احصائية9 أسابيع

أكهوند زاديه 

)2007(

ريسبرييدون + سيلوكوكسيب 60

400 ملغ /اليوم "يف الخانة 

الثالثة

قد أظهرالعالج بالريسبرييدون  مع 8 أسابيع

السيلوكوكسيب تفوقا دو داللة احصائية باملقارنة 

مع الريسبرييدون وحده يف عالج األعراض 

.)PANSS( االيجابية والحرز الكيل لسميس

أميسلربيد  + سيلوكوكسيب 49موالر )2010(

400 ملغ/ يوم

نتائج جيدة لكل من الحرزين سميس و سلم 6 أسابيع

االنطباعات الريرية الشمولية CGI عند العالج 

املتزامن بكل من أميسلربيد و سيلوكوكسيب 

مقارنة باألمسلربيد و الغفل.

ريسبرييدون أو أوالنزبني أو 70الن )2010(

كلوزابني +  َحْمُض األسيتيل 

ساليسيليك  

تحسن أحرازسميس عند استعامل حمض األستيل 3 أشهر

ساليسيليك كعالج مساعد.
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مضادات االلتهاب و االكتئاب:
املرضية  الفيزيولوجيا  يف  دورا  يلعب  االلتهاب  أن  ثبت 

األدلة  أما  املزاج.  اضطرابات  وتطور   )pathophysiologie(

من  عنها  الكشف  تم  فقد  باالكتئاب  االلتهاب  تربط  التي 

خالل ثالث دراسات مختلفة: مستويات مرتفعة من واصامت 

املرىض  دم  يف   )marqueurs inflammatoires( االلتهاب 

الذين يعانون من حاالت االكتئاب، تزامن ظهور االضطرابات 

االكتئابية مع األمراض االلتهابية وأيضا زيادة خطر االكتئاب 

بالنسبة للمرىض املعالجني  بالسيتوكينات.

التجارب  الثالث  يف   )célécoxib( السيليكوكسيب  أثبتت  و 

العشوائية بجرعة 400 ملغ / يوم، فعاليتها يف تحسني أعراض 

 )Réboxétine( من  كل  مع  بالتزامن  أخذها  عند  االكتئاب 

فلوكستني)40   )fluoxétine( أو  ملغ/يوم(،   4( ريبوكستني 

ملغ/يوم( أو )sertraline( سريترالني )200 ملغ/يوم()4 ،5(.

ثنائي  االضطراب  و  االلتهاب  مضادات 
:)trouble bipolaire( القطب

والتي   )2016 عام  يف  )املنشورة  العلمية  املراجعة  أظهرت 

املضادة  العقاقري  لتقييم  عشوائية  تجارب  عرش  شملت 

معتدال   تأثريا  القطب،  ثنايئ  االكتئاب  عالج  يف  لاللتهابات 

مضادا لالكتئاب ذو داللة إحصائية  من دون تحول إىل حالة 

 )hypomaniaque( أو الهوس الخفيف )maniaque( الهوس

بشكل عام، لوحظ وجود تأثري مضاد لالكتئاب معتدل عند 

 traitement( مساعد  كعالج  االلتهاب  مضادات  استعامل 

ثنايئ  االكتئاب  يف  التقليدي  العالج  مع  مقارنة   )adjuvant

القطب)6(.

خالصة 
ان تباين وتعقيد االضطرابات النفسية يتطلب القيام بجميع 

االستقصاءات املساهمة يف العالج .و تعترب مضادات االلتهاب 

من أهم  العالجات التكميلية لالضطرابات النفسية الرئيسية 

املزمنة مثل االكتئاب و الفصام.
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الطب النفسي المناعي: االسهامات و األفق

جدول2: ملخص للتجارب الرسيرية العشوائية مزدوجة التعمية للعالج مبضادات االلتهاب بالتزامن مع مضادات الذهان عند املرىض املصابني بنوبة االكتئاب الرئيسية.

النتائجمدة التجربةنوع العالجعدد املرىض الكاتب

سريترالني 200 ملغ /اليوم +السيليكوكسيب 40أبايس )2012(

400 ملغ / اليوم

مالحظة عالقة ذات داللة  احصائية ما بني تناقص أحراز و انخفاض 6 أسابيع

6 IL - املعدالت املصلية لألنرتلوكني
ريبوكستني 4 ملغ /اليوم + السيليكوكسيب 40موالر )2006(

400 ملغ / اليوم

تحسن ذو داللة احصائية أعىل لدى املجموعة التي تم عالجها 6 أسابيع

بالريبوكستني و السيليكوكسيب مقارنة باملجموعة التي عولجت 

بالريبوكستني فقط.
أخوندزاديه 

)2009(

فلوكستني 40 ملغ /اليوم + السيليكوكسيب 40

400 ملغ / اليوم

استعامل الفلوكستني + السيليكوكسيب، أظهر تفوقا ذو داللة احصائية  6 أسابيع

مقارنة مع الفوكستني وحده ، يف  عالج أعراض االكتئاب الرئيسية.  


