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 مقدمة 

الجائزة هي   منح للباحثين في شتى ميادين العلوم. هذهُ  تعتبر جائزة نوبل للعلوم أرقى وأعلى الجوائز التي ت 

واملخابر في أماكن مختلفة من  املتواصل من طرف العديد من فرق البحثثمرة سنوات طويلة من البحث والعمل  

الخاتمة تكون  الباحثين  أحد  إليها  يصل  التي  الحاسمة  النتائج  لكن  منح  العالم.  تستوجب  التي  املفقودة  والحلقة 

 .الجائزة

التي تعتبر من أهم جوائز نوبل للعلوم،    ،الطب من خالل متابعتنا للحاصلين على جائزة نوبل للفيزيولوجيا أو 

نحت على إثرها الجائزة،ملواضيع التي  على ا  اطالعنا ومن خالل   أو   م  لفت انتباهنا موضوع جائزة نوبل للفيزيولوجيا 

لسنة   تحص    ،2016الطب  اليابانيوالتي  العالم  عليها  أوسومي  ل  االلتهام   Yoshinori Ohsumi  يوشينوري  حول 

 . Autophagyالذاتي 

اتي موضوع قديم يعود إلى أكثر   
 
منح جائزة للبحث نصف قرن، فلماذا ت  من  الالفت لالنتباه هو أن االلتهام الذ

منح له؟ وما األهمية الكبيرة لهذا املوضوع الذي  في املوضوع الذي جعل الجائزة ت    هو الجديد  في موضوع قديم؟ أو ما 

 فائدة تطبيقية كبيرة في الوقت الحالي تستحق جائزة راقية مثل جائزة نوبل؟ ا ليس ذ يبدو ألول وهلة أنه 

فظهور    .لهذا املقال  موضوعا ثم    ،ذكرة تخرجم  موضوعك  االلتهام الذاتي  دافع القتراح ة الهذه األسئلكانت   

بالنسبة لصحة   وخاصة  ،من جديد قد يكون دليال على أهميته بالنسبة لإلنسان  بهذه القوة  االلتهام الذاتي  وضوعم

 .بفيزيولوجيا اإلنسان والطب اإلنسان ألن للجائزة عالقة

الخميرة   في  الذاتي  االلتهام  أوسومي حول  يوشينوري  الياباني  العالم  أعمال  اطالعنا على  ن وجود  تبي    ،عند 

العالم  الخميرة. أدت أعمال    عالقة وثيقة بين االلتهام الذاتي وظاهرة التجويع أي انقطاع الغذاء لفترات متفاوتة عند

إلى اكتشاف اآلليات املسؤولة عن الظاهرة واملورثات املتحكمة في إنتاج البروتينات واإلنزيمات املتدخلة في    أوسومي

 .الظاهرةهذه  

وهل للخميرة عالقة بصحة اإلنسان، أي ما أهمية    ،قد يقول قائل ما فائدة دراسة االلتهام الذاتي في الخميرة 

 كل ذلك على صحة اإلنسان؟ 

فيها موجودة    املتحكمة  واآلليات  الخميرة  في  املكتشفة  اتي 
 
الذ االلتهام  أن ظاهرة  في  املوضوع  أهمية  تكمن 

من  . و محفوظة  تكون   وأن املورثات والبروتينات املسؤولة عنها قد  ، اإلنسان  بما فيها كذلك عند أغلب الكائنات الحية  

   .فإن العالقة بين التجويع وااللتهام الذاتي موجودة كذلك عند الثدييات وعند اإلنسان ،جهة أخرى 

اتي وسيلة فعالة للتخلص من الخاليا املصابة إلعادة تدوير املكونات واستعمالها وقد يكون 
 
عند   االلتهام الذ

والخطيرة التي    عالقة وثيقة بالعديد من األمراض املزمنة  ذاترة  كون ظاهيأي أن االلتهام الذاتي قد    ،نقص الغذاء

اإلنسان السرطان  ،تصيب  وال  ،مثل  باركينسون  مثل  العصبية  واألوعية    وحتى  ،مرزهايواألمراض  القلب  أمراض 

 .والسكري والعجز الكلوي وغيرها 
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في إيجاد   من هنا يتبين لنا أهمية االكتشاف الذي توصل إليه العالم أوسومي وفائدته وتطبيقاته املستقبلية 

التي تصيب اإلنسان الكافية   والتي ال تزال عالجاتها غير   ، طرق عالجية جديدة لألمراض املستعصية  فعالة بالدرجة 

 .للقضاء عليها 

اتي  لعالقة بين الصوم أو االنقطاع عن األكل وظاهرةا  ،كما لفت انتباهنا كذلك في هذه املوضوع 
 
 ،االلتهام الذ

الحياة الذاتي والبقاء على قيد  بين االلتهام  إلى فوائد    ،والعالقة  اإلنسان. فزاد ذلك من  لوأن ذلك قد يؤدي  صحة 

ا من يصوم في  ومن    ،نصوم كل سنة شهرا كامال  فنحن  .اهتمامنا باملوضوع ملحاولة ربط العالقة بين الصوم والصحة

  عدة وقاية من الك  ، يكون له فوائد صحية كثيرة لإلنسان بدون أن نعلم أن هذا الصوم قد ، أيام أو أكثر  ثالثةكل شهر 

   .أمراض خطيرة تصيب اإلنسان

 

اتي  االلتهام . تعريف1
ّ

 الذ

اتي، 
 
الذي    ،وهو عملية تقوم الخلية من خاللها بعزل محتواها السيتوبالزمي  االلتهام الذاتي يعني التآكل الذ

ات ليبيدات أوالعضي 
 
ليزوزومات )الجسيمات الحالة(    ،يتمثل في البروتينات أو ال

 
لها. يتم    حيثوإرسالها إلى ال

 
يتم تحل

ل من أحماض أمينية وكربوهيدرات وأحماض دهنية في السيتوبالزم  تحرير
 
اد استخدامها في تصنيع علي    ،نواتج التحل

اقة. 
 
 مواد وعضيات جديدة أو يتم تفكيكها من أجل إنتاج الط

اتي مورفولوجيا ألول مرة في عام   
 
مايز الخلوي في  ، 1957تم  وصف االلتهام الذ بفضل الدراسات املجهرية للت 

 ،Christian de Duve  كريستيان دو دوف  البلجيكي  العالم  لتم  وصف هذه اآللية من قب    ،1963كلى الفأر. وفي عام  

ليزوزومات. 
 
 أثناء عمله على ال

االستتباب،   على  الحفاظ  في  دورا  اتي 
 
الذ االلتهام  ضد   ويلعب  وكذا  األيض ي  اإلجهاد  ضد   الحماية  في 

االضطرابات من  العديد  إلى  ظام  الن  هذا  في  الخلل  يؤدي  يخوخة. 
 
ة  ،الش واأليضي  ة  التنكسي  ة  العصبي  األمراض   مثل 

ة وكذلكو  رطان.  األمراض املعدي   الس 

 

 . من هو العالم أوشينوري أوسومي؟ 2

  Kyushu  كيوشو  الواقعة في جزيرة  Fukuoka  فوكوكا   في مدينة  1945فيفري    09ولد العالم أوسومي في   

الكيمياء    .اليابان  بجنوب بفرع  الثانوية  باملدرسة  مرة  حيثالتحق  ألول  واجه    اختبر  لكنه  الكيميائية.  التفاعالت 

عجب بديناميكية
 
الخاليا الحية، توجه إلى البيولوجيا الجزيئية. عندما   صعوبات في إيجاد مجال يتخصص فيه. بعدما أ

  .اليابانأنهى دراساته العليا اكتشف أنه من الصعب الحصول على منصب في 

مع    ، وعملبنيويورك  Rockfeller  روكفلر  منصب ما بعد الدكتوراه في جامعة  من،  1974استفاد في عام  

إيدملان  ال جيرالد  ذلك.  الفائز  ،Gerald Edelmanعالم  من  عامين  قبل  أوالطب  للفيزيولوجيا  نوبل  عمل   بجائزة 

في تضاعف  ،آنذاك في علم أجنة الثدييات  أوسومي في أواخر    الخميرة.  DNA  دنا   ثم  إلى اليابان  عمل  و   ،1977عاد 

على آليات النقل عبر غشاء الفجوة. تمكن من إثبات   ،بجامعة طوكيو  Yasuhiroيسوهيرو    مساعد في مختبر   كأستاذ

  لتجمع البقايا الخلوية فقط. ا أن الفجوة ضرورية للتوازن األيض ي واأليوني بعدما كانت تعتبر مكان 

بدأ  1988في عام   الوقتأوسومي  ،  في ذلك  املجال.  في هذا  ثورة  أحدثت الحقا  التي  رض عليه    ، البحوث  ع 

  قرر بعد ذلك تأسيس مخبره و الفجوة.     ATPaseأجرى سابقا أبحاثا مهمة حول و و.  منصب مستقل في جامعة طوكي

 تاريخ األبحاث حول االلتهام الذاتي. لباستعمال أفكاره ومالحظاته. قد يكون هذا أهم قرار بالنسبة للعالم أوسومي و 
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  Yoshinori Ohsumiصورة للعالم الياباني يوشينوري أوسومي 

 

حامض ي   باعتبار أن الفجوة وسط ،عمل جديد: "الوظيفة التحليلية لفجوة الخميرة"لنفسه  أوسومي كرس 

  ، الليزوزوم في خاليا الثدييات  يحوي العديد من اإلنزيمات التحليلية بما في ذلك البروتياز. فكر في إمكانية كونها نظير 

 بالرغم من أنه كان يجهل كيفية إثبات هذه الفرضية. 

  سالالت من الخميرة تفتقر إلى اإلنزيمات الرئيسية املشتبهة في قيامها بدور في االلتهام الذاتي، أوسومي  ر طو  و  

اآللية   أثبت أن  وجد أنها طورت فجوات كبيرة. هذا ما فعلى أمل معرفة ما يحدث في الخاليا. قام بتجويع خاليا الخميرة،  

الذاتي. في الخميرة، مما أعطاه طريقة لتحديد الجينات املسؤولة عن االلتهام  كيف لخاليا الخميرة أن تهدم    تحدث 

 
 
  28على مدار  ب تركيز أوسوميالبروتينات الخاصة بها في حالة التجويع؟ هذا ما تطل

 
   التالية. سنة

امتدت دراسته على الخميرة لعقود. وفي نهاية املطاف اعترفت األكاديمية امللكية السويدية للعلوم بالعمل 

أو الفيزيولوجيا سنة   الكتشافه اآلليات الجزيئية لاللتهام ،  2016الرائع للعالم أوسومي، بمنحه جائزة نوبل للطب 

عتبر بذلك العالم أوسومي   لى هذه الجائزة.سادس ياباني يتحصل ع الذاتي. ي 

 

اتي 3
ّ

 . أدوار االلتهام الذ

بمستوى   باستمرار  يحدث  إذ  )التوازن(،  االستتباب  على  الحفاظ  في  دورا  الذاتي  االلتهام  في    يلعب  قاعدي 

ستخدم إلزالة العضيات التالفة أو الزائدة  العديد من األنسجة. البروتينات طويلة   كما تستخدمه الخاليا لتدوير  ،ي 

الضخمةالعمر   الجزيئات  أو  ،وغيرها من  إليها،  الحاجة  باملغذيات عند  للتزود  البروتينات   إما  من  الخاليا  لتخليص 

 السامة. 

و    البروتينات  هدم  عتبر  االلتهام  إي  لحدوث  الرئيس ي  الدور  املخربة  أو  املؤكسدة  البروتينات  استعمال  عادة 

عدم استقرار الجينوم في الخاليا يؤدي إلى خلل في االلتهام   أن    ،بينت الدراسات أثناء زراعة األنسجة مخبريا   .الذاتي

يسمح عزل   ،في حماية الخاليا. مثال ا مهم الاللتهام الذاتي دور  إنالذاتي مما يؤدي إلى إجهاد أيض ي. لذلك يمكن القول 

إلى منع ترا التالفة والتخلص منها  في وظيفةالبروتينات  يسمح تفاعل االلتهام كما    .الخلية كمها مما قد يحدث خلال 

وذلك بالتكيف مع التغيرات التي تحدث في املحيط الخلوي   ،ها ئالذاتي في الكائنات وحيدة الخاليا باملحافظة على بقا 
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األ  نقص  يستنزف  الوسط.  في  املغذيات  نقص  عند  االلخاصة  في  خلل  من  تعاني  التي  الخميرة  في  الذاتي زوت  تهام 

سرع من موت الخاليا.  ،املدخرات الداخلية من األحماض اآلمينية  ويعيق بالتالي تصنيع البروتينات وي 

ونقص  التأكسدي  اإلجهاد  النمو،  عوامل  تعمل  املغذيات  نقص  الذاتي ،الدنا   عند  االلتهام  تنشيط   .على 

الطبيعي   النمو  في  الذاتي  االلتهام  أي  و يتدخل  يؤدي  امليكروبي.  الغزو  املناعة والدفاع ضد  في    الشيخوخة وفي  فشل 

مرض    االلتهام الذاتي إلى حدوث أمراض مثل: السرطان، األمراض العصبية التنكسية، اضطرابات الجهاز الهضمي،

 والعديد من األمراض األخرى. باركينسون ال

 

اتي للخميرة 4
َ

 . عزل طافرات ذات خلل في االلتهام الذ

  فحص   قام مخبر أوسومي بإحداث طفرات في خاليا الخميرة تتميز بوجود خلل في إنزيمات بروتياز الفجوة. 

 10مبدئيا  حددوا  و املستحدثة كيميائيا الواحدة تلو األخرى تحت املجهر.    من املستنسخات الطافرة  5000  أعضاء

تمكنوا من الحصول على و ستنسخات ال يحدث فيها تراكم أجسام االلتهام الذاتي تحت ظروف التجويع بالكربون.  م

شير  أطافرتين  
 
أ عنها    ليليتين.  املسؤول  الجين  في   .APG1بـ  إلى  الطافرات بفضل خلل  تراكم جسيمات تعرفوا على 

  ، مخبر أوسومي أنها تفقد حيويتها بصفة أسرع تحت ظروف نقص املغذيات  أعضاء  الحظوقد  االلتهام الذاتي فيها.  

نوا من تحديد فقدان الطافرات لحيويتها باستخدام
 
 . Phloxine Bمؤشر الحيوية  حيث تمك

أوسومي  املورثات    تمكن  من  العديد  اكتشاف  من  أعاله  املذكورة  التجارب  عن    ATGمن خالل  املسؤولة 

الثدييات ثم عمله    أوسومي  واصل  .عملية االلتهام الذاتي في  في عمليات االلتهام الذاتي  في تحديد املورثات املتدخلة 

 .اآلليةاكتشف سلسلة البروتينات واملعقدات البروتينية التي تحكم هذه 

العملية  بعد    الذاتي  االلتهام  طافرات  به  تيعزل  أوسومي   ا قام  ماريكو  مخبر  مع  بالتعاون  أوسومي    مخبر 

Mariko Ohsumi  )أوسومي العالم  أعمال     .)زوجة  هم  من  الذاتي  اإللتهام  عن  املسؤولة  الجينات  تحديد  يعتبر 

درس من قبل نحيث تبي   أوسومي
 . أن هذه الجينات جديدة لم ت 

 

 ميرة إلى الكائنات متعددة الخاليا . من الخ5

النباتات،    إلى و   ،إلى االنتقال من الخميرة إلى كائنات راقية من الثدييات كالفئران  دفع الفضول بالعالم أوسومي 

 محفوظة جيدا بين الكائنات حقيقية النواة. ATGنظرا ألن الجينات 

  في الخميرة والثدييات. ATGومساعدوه بالتحقق من النشاطات اإلنزيمية للجينات  قام أوسومي ،بالتوازي  

جريت عدة أعمال رائدة حول أنظمة الثدييات من طرف مساعد 
 
تحديد الجينات   تم بعد ذلك.  ن للعالم أوسومييأ

  (.ATG5و   ATG12) لتهام الذاتي البشرية املسؤولة عن اال

حيث يتم من خاللها التحكم في الفئران   ،نتاج فئران معدلة وراثيا إلى إلتهام الذاتي البحوث حول اال تواصلت 

في عمل  رالتي تفتق البروتينات املتدخلة  أو  التي  ة االيإلى أحد الجينات  الفئران  لتهام الذاتي. الحظ فريق أوسومي أن 

  إلى   أوسومي  ساعة من الوالدة. توصل  24لتهام الذاتي تموت خالل  و البروتينات األساسية في االأتفتقر إلى الجينات  

شرت  أثناء تطور الفئران حديثي الوالدة.    ،أن االلتهام الذاتي مهم للبقاء
 
هذه النتائج املهمة والحاسمة في مقال تحت  ن

 . Letters to Natureجلة في م 2004سنة  "، ثناء التجويع في املراحل األولى بعد الوالدةألتهام الذاتي دور اال"عنوان 

ن  ي  وب  ،الخميرة  قد توصل إلى تحديد اآلليات األساسية لاللتهام الذاتي في  أوسومي   يكون مختبر   ،بهذه الطريقة 

ستخدم في خاليانا 
 
   ،الذي ال يزال في نمو  ،شهد مجال االلتهام الذاتي   .أن آليات متطورة مشابهة لها ت

 
كبيرة بعد    دفعة
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كما فتحت اكتشافاته الطريق لفهم األهمية األساسية لاللتهام الذاتي في العديد    .العمل الرائد للعالم أوسومي وزمالئه

 االستجابة املناعية.   مثل التكيف مع الجوع أو ،من العمليات الفيزيولوجية

 

اتي بالتجويع 6
َ

 . عالقة االلتهام الذ

لعدة    النواة  حقيقية  الخاليا  ه  بتغيير تتنب  تستجيب  جويع.  والت  مو  الن  عوامل  انخفاض  كاإلجهاد،  رات   تغي 

اتي لتحسين استخدام مصادر الطاقة وضمان 
 
مو وتنشيط االلتهام الذ عندما    بقائها.  أيضها، بحيث تقوم بتثبيط الن 

جويع اتي. تتحفز  يمكن أن  ،يكون اإلمداد باملغذيات الخارجية محدودا بسبب نقص املغذيات أو الت 
 
عملية االلتهام الذ

روري لضمان البقاء. تمت  شاط الخلوي الض 
 
كائز األيضية املستعملة للحفاظ على الن يضمن ذلك وجود مصدر للر 

جويع في العديد من الكائنات الحية  كالخميرة والفئران.  دراسة هذه االستجابة للت 

 

اتي والسرطان7 
َ

 . االلتهام الذ

ثبت وجود عالقة بين االلتهام الذاتي والسرطان، ركزت العديد من األبحاث   
 
 حدوث العملية.  آلية   على منذ أن أ

ؤكد العديد من الدراسات في خاليا الفأر إلى تشكل     ATG4تدخل االلتهام الذاتي في إزالة الورم. يؤدي حذف الجين ،ت 

ليفية.   الجينو أورام  حذف  الخ  ATG7  أو    ATG5يتسبب  للفئرانفي  الكبدية  كبدية    ،اليا  أورام  تطور  تراكم  و في 

في    ATGتتدخل العديد من مورثات  ا يؤدي إلى بدء تشكل الورم.مم    ،الدنا   تلف على مستوى و    ROSامليتوكوندريا و

  .ATG6 مثل ،كبح الورم

 

 . االلتهام الذاتي واألمراض العصبية التنكسية 8

ال تستطيع التقليل من إجمالي كمية البروتينات فهي  تتميز الخاليا العصبية بعدم القابلية لالنقسام، وبالتالي   

الة ملراقبة نوعية وكمية البروتينات  إذ    ؛التالفة كما تفعل األنواع الخلوية األخرى  العضيات. و هي بحاجة إلى آلية فع 

خلل في وظيفة    ينتج عنهكم البروتينات التالفة وغير الوظيفية، مما  خلل في نشاط هدم البروتينات إلى ترا  يؤدي أي  

 .العصبونات والنقل العصبي وظهور العديد من األمراض

 هو  ايمر  همرض الز  
 
األحداث    صعوبة في تذكرمن  ف شيوعا. يعاني املريض في البداية  ر  من أكثر أشكال الخ

تواصل وأداء األفعال اإلرادية األساسية للحياة. يتميز بالتراكم القدرة على ال  يفقد املريضاألخيرة. مع تقدم املرض،  

 والتراكم داخل الخلوي.  االنقسام املتسلسل لبروتين األميلويد عنالناتجة  amyloidاألميلويد  املمرض لجزيئات

ل دليل على مشاركة  لزهبا   صابينأدمغة امل  علىقدمت الدراسات املجهرية اإللكترونية   االلتهام الذاتي  ايمر أو 

تحتوي بداخلها البروتين   ،حيث لوحظ تراكم العديد من جسيمات االلتهام الذاتي غير الناضجة في الدماغ  في املرض

  املمرض.

 

 . االلتهام الذاتي والشيخوخة 9

الذاتي    ذلك لنقص سرعة االلتهام  رجعيو   ،مع التقدم في السن )الشيخوخة(، يصبح االلتهام الذاتي غير كاف  

الكثير من النواتج لتلف الخاليا املزمن. يمكن أن يؤدي تحفيز االلتهام الذاتي على  مستوى الجسم    أو بسبب وجود 

ة.   إطالةإلى الحد من األمراض املرتبطة بالسن و  )سواء بالتدخالت الغذائية أو العوامل العالجية( عمر الكائنات الحي 

تشير األدلة الواسعة أن أي نوع من املعاملة الغذائية أو العالجية أو الجينية التي تؤدي إلى إطالة العمر، تؤدي أيضا  

 إلى زيادة االلتهام الذاتي.
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األمراض العصبية  و ،  (السرطان)مثل  االلتهام الذاتي دورا هاما في التخلص من العديد من األمراض    ؤديي 

وسيلة عالجية   االلتهام الذاتي أصبح  لقد .أمراض القلب والكلى وغيرها و ، (ايمرهمثل مرض باركنسون والز )لتنكسية ا

 
 
 ستعمل للقضاء على مختلف هذه األمراض.ت

 

 . عالقة الصوم بالعالج والوقاية من األمراض 10

ظروف اإلجهاد   ومن بين أهم .هاد تتحفز آلية االلتهام الذاتي املحفوظة بين الكائنات الحية تحت ظروف اإلج 

 . "نقص املغذيات في الوسط "التجويع ،اآللية هذه املؤدية لتنشيط

الديانات   من  العديد  في  موجودة  عبادة  هو  )الصوم(  األكل  عن  اإلرادي  املسيحية،   :التوقف  اإلسالم، 

من بضع ساعات إلى عدة أيام،   ،اليهودية، البوذية، الهندوسية وغيرها. يختلف تواتر ومدة الصيام من ديانة ألخرى 

 الباكر.  حيث يستهلك الطعام في الليل أو في الصباح ،وقد يشمل عدة أسابيع

بصورة إجبارية   ما لشهر كامل في السنةإ  ،شك أن اإلسالم هو أكثر الديانات حرصا وتنظيما لعبادة الصوم  ال 

ثالثة أيام في الشهر أو خالل    سواء بيومين في األسبوع أو  ،أو بصورة تطوعية خارج فترة شهر رمضان  ،على كل مسلم

 لخ. إ ، أيام األولى من شهر ذي الحجة ة أو العشر  ةأيام محددة خالل السنة مثل يوم عرف

  
 
كر في القرآن صيام شهر رمضان في اآلية الكريمة: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على  ذ

فهو   ،الديانة اإلسالمية  علىأن الصوم غير مقتصر    إلى الذين من قبلكم لعلكم تتقون". تشير اآلية الكريمة بوضوح  

 .األديان السماوية السابقة مثل املسيحية واليهوديةفي  معروف 

االهتمام   بعد اكتشاف العالم الياباني أوسومي آللية االلتهام الذاتي وكيفية تحفيزها من خالل التجويع.  زاد 

  في والحظنا زيادة كبيرة في املقاالت العلمية والدراسات ملحاولة إثبات دور الصوم    ، بتأثير الصوم على صحة اإلنسان

 .صحة اإلنسان من حيث العالج أو الوقاية

ا  املتقطع على  الصيام  استخدام  يتم  لم  أنه  معتمد لدى   كعالج   Intermittent fasting (IF)لرغم من 

الهيئات الطبية واملستشفيات لتنشيط االلتهام الذاتي عند البشر، إال أن معظم الدراسات العلمية الحديثة تشير إلى  

الذاتي االلتهام  يحمي  الكثيرة.  الصحية  القصير   ،فوائده  للمدى  الصيام  عن  أمراض    ،الناتج  مثل  أمراض  عدة  من 

. يتم تطوير عالجات تستهدف بروتينات  في العمرمن الشيخوخة ويزيد    القلب، التنكس العصبي والسرطان، كما يحمي

 تحفيز االلتهام الذاتي.  إذ يمكن للصيام على املدى القصير أن يمنح نتائج مماثلة عن طريق ،االلتهام الذاتي

اسات أن تعديل  ر الد أكثر األمراض التي تهدد اإلنسان في هذا العصر هو مرض السرطان. أظهرتبين  من   

واإلشعاعي في نماذج األورام   نظام الحمية الغذائية يمكن أن يقلل من حدوث الورم ويزيد من فعالية العالج الكيميائي

   CR (Calorie Restriction)الحرارية املختلفة. من بين أهم أنظمة الحمية التي تم دراستها هي تحديد السعرات

 األورام حديثا.  البحث فيها لعالجعدان من أهم الطرق التي يتم والصيام. إذ ي  

العلمية والدراسات والبحوث  العديد من املقاالت  في  في السنوات األخيرة مصطلحات علمية  وحتى   ظهرت 

بالتجويع عالقة  لها  الطبية  بـ    ،التقارير  يعرف  ما  أو  متقطعة  لفترات  األكل  عن  التوقف  مصطلح  بينها  من 

intermittent fasting (IF)  يسمى كذلك الصيام أو الصوموالذي. 

 

 . ملاذا تزايد االهتمام بهذا املوضوع؟ 11

هناك دالئل علمية كثيرة وطرق عالجية تعتمد على التوقف عن األكل كوسيلة للتخفيف من حدة األمراض   

 الوقاية(. (أو الشفاء منها أو منع اإلصابة بها 
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  48ساعة في اليوم أو  16ملدة  ،IFلصيام املتقطعأظهرت الدراسات التي أجريت مخبريا على نماذج حية أن ا 

األسبوع في  بالعديد  حس    ،ساعة  للعالج  الكيميائية  االستجابة  حس  من  ن  كما  السرطانية.  الخاليا  في  ن املركبات 

والعالج  فعندما تم الجمع بين دورات الصيام املتقطع  .الحساسية للعالج اإلشعاعي لخاليا الثدي السرطانية في الفأر

الثدي    تباطأ   ،الكيميائي بسرطان  املصابة  الحيوانية  النماذج  في  الحياة  قيد  على  البقاء  فترة  وازدادت  الورم  نمو 

 وسرطان الجلد.

لوصف مجموعة متنوعة من أنماط التغذية التي يتم فيها استهالك    IFستخدم مصطلح الصوم املتقطع  ي   

كليا لفترة تتراوح بين    ،عدد قليل من السعرات الحرارية أيام بطريقة متكررة،    11أو عدم استهالكها  في عدة  ساعة 

أوضحت التجارب املقارنة بين    ساعة من التوقف عن تناول الطعام. إذ  11فاستنفاذ الغليكوجين في الكبد يتم بعد  

  ،االنقطاع عن الطعام ساعة من  11يتغير بعد  وجبات يوميا وأشخاص يصومون أن امليتابوليزم 3أشخاص يتناولون 

 ساعات تقريبا كل يوم.  6الحالة ملدة على تلك ويبقى 

تباع حميات غذائية وحتى الصيام  إعلى مرضاهم يقترحون  ،طباء في مختلف أنحاء العالممن األ  كثير  أصبح 

 .السرطانو لساعات من اليوم، باالنقطاع التام عن األكل من أجل عالج عدة أمراض خاصة بالشيخوخة 

الدكتورة    مثال  بوسورثعرضت  العالج    Annette Bosworth  أنيت  أجل  من  الصيام  آلية  على مرضاها 

   االلتهاملتنشيط  
 
وأل لديهم.  الالذاتي  وايت  تورةدكفت  عنوان  Naomi Whitte  نعومي  تحت   ،"Glow15"كتابا 

 .ام الذاتيتحدثت فيه عن كيفية الحفاظ على الشباب ومحاربة الشيخوخة بعد اكتشاف آلية االلته

املستقبل  في  للبحث  واسعا  مجاال  الدراسات  هذه  من   حول   تفتح  العالج  في  الذاتي  االلتهام  ودور  أهمية 

 .األمراض

 

 الخالصة 

  مثلما يجب على الخاليا أن تقوم بتصنيع املكونات الحيوية الضرورية، يجب أن تهدم املركبات والعضيات  

الذاتي.    االلتهامو هذا التوازن تستخدم الخاليا مساريين أساسيين: البروتيازوم  تحقيق  التالفة وغير الوظيفية. من أجل  

هذا األخير كان موضوع هذا املقال الذي عالجنا فيه موضوع االلتهام الذاتي باعتباره آلية هدم تستخدمه الخاليا من 

حيث تبين لنا أن هذه اآللية محفوظة   .أجل تدوير العضيات والبروتينات التالفة إلعادة استعمالها في إنتاج الطاقة 

 ،واآلليات الجزيئية املتدخلة فيه ن املقال كذلك أهم املورثاتلثدييات. كما تضم  ن الخميرة إلى ام  عند الكائنات الحية

الياباني أوشينوري أوسومي فك   العالم  أو   ا،لغزه  والتي استطاع  في نيله جائزة نوبل للفيزيولوجيا  وهو ما كان سببا 

 . 2016الطب سنة 

وقاية من األمراض. فخالل تجويع الكائنات، تكون والعالج أو ال  ،لتهامعالج املقال العالقة بين التجويع واال 

الخاليا قادرة على مواجهة عوامل اإلجهاد الخارجية ونقص املغذيات بتحفيز االلتهام الذاتي لضمان البقاء على قيد 

ن  يرتبط دور االلتهام الذاتي بشكل أساس ي بالصحة وحاالت املرض، حيث تبين من خالل املقال إلى العالقة بي   .الحياة

 عالج األمراض املستعصية وااللتهام الذاتي واالنقطاع عن األكل )الصيام(. 

الصحة  في مجال  الذاتي  االلتهام  أهمية  هنا تتضح  إمكانية تطبيقه  .من  أمل  في   على  واستعماله مستقبال 

من خالل تشجيع املرض ى على الصيام لتحفيز آلية    ،ضااملستشفيات كوسيلة طبية لضمان عالج العديد من األمر 

 .ض التي يعاني منها اإلنساناااللتهام الذاتي وبالتالي القضاء على األمر 
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الذاتي مع الصيام وعالقتها بصحة اإلنسان. فهل يا   هناك بحث متواصل حول العالقة الحقيقية لاللتهام 

صيام كعالج أساس ي ضد األمراض ويتم تطبيقه في املستشفيات  ترى سيتم التوصل في السنوات القادمة إلى اقتراح ال

 عبر أنحاء العالم؟ 

 

 

 


