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»اأقّدر واأعلم اأّن المر�ضى يقّدرون اأي�ضًا المعلومات الجّيدة والموثوقة. وتوّفر كتب طبيب العائلة 

ال�ضادرة عن الرابطة الطبّية البريطانّية هذا النوع من المعلومات التي ال بّد من قراءتها«.
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الغاية، ما عليهم �ضوى االطالع على كتب طبيب  اإلى معلومات موجزة وموثوقة. ولهذه  بحاجٍة 

العائلة ال�ضادرة عن الرابطة الطبّية البريطانّية؛ اإنني اأن�ضح بقراءتها«.

الدكتورة هيالري جونز؛ طبيبة عامة، مذيعة، وكاتبة.

»تمّثل �ضل�ضلة كتب طبيب العائلة م�ضدر معلومات مثالّي للمر�ضى. فهي تت�ضّمن معلومات وا�ضحة 

وموجزة وحديثة ومن�ضو�ضة من قبل الخبراء الرائدين، اإنها المعيار الذهبّي الحالّي في مجال 

توفير المعلومات للمر�ضى. وقد داأبت على ن�ضح مر�ضاي بقراءتها منذ �ضنوات«.

الدكتور مارك بورتر؛ طبيب عام، مذيع، وكاتب.

»يلجاأ الكثير من المر�ضى اإلى االإنترنت بهدف الح�ضول على المعلومات عن ال�ضّحة اأو المر�ض 

- وهذا اأمر خطير جدًا. اأنا اأن�ضح هوؤالء االأ�ضخا�ض بقراءة كتب طبيب العائلة ال�ضادرة عن 

الرابطة الطبّية البريطانّية الأّنها بمثابة الم�ضدر االأول للمعلومات. اإّنها �ضل�ضلة ممتازة«!

الدكتور كري�س �ستيل؛ طبيب عام، مذيع، وكاتب

الخ�سائ�س التي تتمّيز بها كتب طبيب العائلة:

• مكتوبة من قبل ا�ضت�ضارّيين رائدين في مجاالت االخت�ضا�ض
• من�ضورة بالتعاون مع الرابطة الطبّية البريطانّية

• خا�ضعة للتحديث والمراجعة من قبل االأطّباء ب�ضكٍل منتظم
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خبرات المريض
ت�شاَرك المعرفة والخبرة ب�شاأن ال�شحة المعتّلة

يتمتع كثير من االأ�صخا�ض الذين عانوا من م�صكلة �صحية معّينة 

بحكمة اأكبر نتيجة ذلك.

 ،)www.familydoctor.co.uk( االإلكتروني ونحن نجعل من موقعنا 

اأو  ما  المزيد عن مر�ض  يرغبون في معرفة  لمن  يمكن  م�صدرًا 

حالة ما، اللجوء اإليه لال�صتفادة من خبرات من يعانون من هذه 

الم�صاكل.

بالفائدة  تعود  اأن  يمكن  تجربة �صحّية  عانيت من  قد  كنت  واإن 

في  الم�صاركة  اإلى  ندعوك  نف�صها،  الحالة  من  يعانون  من  على 

الموقع في  المري�ض«  »خبرة  تبويب  على  النقر  عبر   �صفحتنا 

www.familydoctor.co.uk )انظر في االأ�صفل(.

• الهوّية 	 المري�ض« مجهولة  »خبرة  �صفحة  في  معلوماتك  �صتكون 

بالكامل، ولن يكون هناك اأي رابط يدل عليك، كما لن نطلب اأي 

معلومات �صخ�صية عنك.

• لن تكون �صفحة »خبرة المري�ض« منتدى اأو محاًل للنقا�ض، فال 	

بال�صلب  اأو  باالإيجاب  اإن  بتعليقاتهم  يدلوا  الأن  لالآخرين  فر�صة 

على ما كتبت.
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مقّدمة

ما هي الح�شا�شية؟

َتنتج الح�صا�صية من رد الفعل المفرط في الجهاز المناعي تجاه 

تتاأثر اأجزاء مختلفة  وقد  �صارة.  تكون  عادة ما  المواد التي  اإحدى 

عديدة من الج�صم نتيجة ذلك. 

الح�شا�شية في المجتمع الحديث 

المملكة  في  الح�صا�صية  من  يعانون  االأ�صخا�ض الذين  زاد عدد 

ال�صنوات الع�صرين  مدى  اأ�صعاف على  بمقدار ثالثة  المتحدة 

الما�صية، وما زالت م�صتمرة في االرتفاع. ويعاني واحد من كل ثالثة 

اأ�صخا�ض من �صكان المملكة المتحدة االآن من م�صكلة طبية ناتجة عن 

الح�صا�صية اأو مرتبطة بها. وي�صل هوؤالء اإلى حوالى 18 مليون �صخ�ض؛ 

وُيعتقد اأن 7  ماليين من هوؤالء يت�صررون لدرجة اأنهم يحتاجون اإلى 

الرعاية المتخ�ص�صة. ومن المتوقع اأن ن�صهد زيادة مماثلة في انت�صار 

الح�صا�صية في البلدان النامية كلما زاد تاأثرها بالدول الغربية. وَذكر 

في   %  50 بن�صبة  زيادة  توجد  الباحثين في الهند اأنه  تقارير  اأحد 

ت�صخي�ض مر�ض الربو، مقارنة بن�صبة ت�صخي�صه قبل خم�ض �صنوات. 

عن زيادة  م�صوؤولة  التي تعتبر  كثيرًا من العوامل  وُيعتقد اأن 

ذلك  وي�صمل  حياتنا الغربية.  الح�صا�صية مرتبطة باأ�صلوب  اأمرا�ض 

ال�صناعية،  التح�صينات  بع�ض  عليه  تجرى  الغذائي الذي  نظامنا 

الغذائي لالأطفال،  النظام  االأطعمة في  المبكرة لبع�ض  واالإ�صافة 

االأليفة في  الحيوانات  وانت�صار  بها،  نعي�ض  التي  الم�صاكن  ونظام 

ت�صبب  قد  الكيميائية التي  التعر�ض للمواد  وزيادة  المغلقة،  االأماكن 

االأ�صخا�ض،  من  قليل  ذات عدد  �صغيرة  والميل الأُ�صر  الح�صا�صية، 
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وتعر�صنا لدخان التبغ. 

وُتعتبر مجموعة كبيرة من هذه العوامل قوية وفعالة، خ�صو�صًا 

االأكثر  العمرية هي  الفئة  فاإن هذه  لذلك  ال�صغار،  عند االأطفال 

ت�صررًا من ارتفاع معدالت االإ�صابة بالح�صا�صية. 

جميع الفحو�صات  من   %  6 الح�صا�صية ن�صبة  اأمرا�ض  وتمثل 

الطبية في الممار�صة العامة للطب، وت�صتنزف اأكثر من 900 مليون 

اأبرز  وقد  االأولية.  ال�صحية  ميزانية الرعاية  من  ا�صترليني  جنيه 

لالأطباء اأن اأمرا�ض  الكلية الملكية  عن   ال�صادرة  التقارير  اأحد 

الح�صا�صية في المملكة المتحدة اأ�صبحت اأكثر انت�صارًا، ولي�ض ذلك 

فح�صب، ولكنها اأ�صبحت اأي�صًا اأكثر حدة واأكثر تعقيدًا عن ذي قبل. 

ومع ذلك ال يوجد عدد كاف من المراكز المتخ�ص�صة في معالجة 

الح�صا�صية في المملكة المتحدة، حيث يوجد حاليًا  ا�صت�صاري واحد 

فقط للح�صا�صية لكل مليوني �صخ�ض، في حين اأنه في التخ�ص�صات 

االأخرى - على �صبيل المثال، اأمرا�ض القلب - يوجد ا�صت�صاري لكل 

100 األف �صخ�ض. ولم يح�صل معظم االأطباء على اأي تدريب طبي 

في عالج الح�صا�صية. 

االآن  الم�صكلة. ويوجد  هذه  لالأطباء معالجة  الملكية  تحاول الكلية 

التدريب.  اأمرا�ض الح�صا�صية في مجال  العديد من االخت�صا�صيين في 

ومع ذلك ذكر تقرير لعام 2010 �صدر عن الكلية الملكية البريطانية اأنه 

لم يتم تحقيق اإال مقدار �صئيل من التقدم في ال�صنوات الثالث الما�صية. 

كما ذكر التقرير اأن الخدمات الطبية الأمرا�ض الح�صا�صية في المملكة 

المتحدة لي�صت كافية. ونتيجة ذلك، يعتبر تثقيف المر�صى اأمر حيوي 

ال بد منه. وكلما اأمكنك اأن تعرف المزيد عن اأمرا�ض الح�صا�صية التي 

مع الم�صاكل  التعامل  اأجل  من  اأف�صل  ب�صكل  م�صتعدًا  كنت  منها،  تعاني 

التي ت�صببها الح�صا�صية في الحياة اليومية. 

اأنها  يعني  ما  الح�صا�صية مزمنة بطبيعتها،  اأمرا�ض  وُتعتبر 

م�صتمرة ومتكررة على مدى عدة اأ�صهر اأو �صنوات. وال يلزم بال�صرورة 

اأن  اأو  �صيء  الح�صا�صية ب�صكل  يعانون من  االأ�صخا�ض الذين  يبدو  اأن 

ويمكن  اأ�صحاء تمامًا.  لي�صوا  كذلك  المر�ض، ولكنهم  عليهم  يبدو 

اأن يوؤثر وجود اإحدى م�صكالت الح�صا�صية في النوم، وقد تت�صب في 
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اإلى  باالإ�صافة  على �صهيتك   توؤثر  اأن  يمكن  باالإرهاق، كما  اإ�صابتك 

خف�ض قدرتك على التركيز. 

باأنك ل�صت في حالة �صحية جيدة،  ويوؤدي كل ذلك اإلى ال�صعور 

تق�صيه  ووقتك الذي  الطويل �صتمتلىء حياتك العائلية  المدى  وعلى 

في العمل اأو المدر�صة بالمعاناة. 

والأن اأعرا�ض اأمرا�ض الح�صا�صية تزيد في معظم االأحيان ببطء مع 

مرور الوقت، قد ال تدرك مدى التاأثير الكبير الذي تحدثه في حياتك. 

والعط�ض اأو  المنخف�ض مثل ال�صعال  الم�صتوى  ذات  وُتقبل االأعرا�ض 

االأمر  ينتهي بك  وقد  اأعرا�ض »عادية«،  اأنها  اال�صتن�صاق ال�صريع  على 

اإلى تطلعات واآمال �صعيفة لما يمكن التعامل معه والتغلب عليه.

الدور الذي تمار�شه الح�شا�شية في الأمرا�ص ال�شائعة 

ُتعتبر االأمرا�ض االأكثر �صيوعًا التي تمار�ض فيها الح�صا�صية دورًا 

وُحمى الق�ض  النف�ض(،  �صيق  ال�صدرية/  )االأزمة  الربو  هي  كبيرًا 

توؤثر  الح�صا�صية التي  واأمرا�ض  االأنف(  اأي�صًا ح�صا�صية  )وت�صمى 

الجلد  والتهاب  الجلد(  )التهاب  ذلك االإكزيما  في  في الجلد، بما 

التما�صي، والح�صا�صية لالأغذية. 

الح�شا�شية ومر�ص الربو )الأزمة ال�شدرية( 

التنف�ض،  في  وال�صفير و�صيق  من ال�صعال  الربو نوبات  ي�صبب 

ويمكن اأن تحدث تلك النوبات ب�صبب مجموعة من العوامل، وت�صمل 

الحيوانات،  االحتكاك ببع�ض  اأو  والتمارين، والتما�ض  البرد،  نزالت 

المنزل،  ُغبار  في  توجد  للعثة التي  اللقاح، والتعر�ض  حبوب  وفرز 

والتعر�ض لدخان التبغ. 

ي�صيب ما  اإذ  م�صكلة متكررة في االأطفال،  الربو  مر�ض  يعتبر 

ي�صل اإلى واحد من كل �صبعة اأطفال في �صن الدرا�صة. ويعتبر الربو 

اأقل �صيوعا لدى البالغين حيث ي�صيب واحدًا من كل ع�صرة اأ�صخا�ض، 

ولكنه ال يزال اأحد االأ�صباب الرئي�صية العتالل ال�صحة. وعلى الرغم 

من تاأكيد العديد من الدرا�صات اأن مر�ض الربو اأ�صبح اأكثر �صيوعًا، 

اإال اأننا ما زلنا ال نعرف ما يكفي عن �صبب انت�صار مر�ض الربو. 



4

الح�سا�سية

الح�شا�شية وُحمى الق�ص )ح�شا�شية الأنف( 

االأعرا�ض في  بع�ض  ت�صبب  الق�ض حالة مو�صمية  حمى  قد تكون 

م�صاكل على  ت�صبب  حالة دائمة  تكون  وال�صيف، وقد  الربيع  اأواخر 

�صيالن  الق�ض خطيرة مثل  حمى  تبدو اأعرا�ض  وقد ال  ال�صنة.  مدار 

العط�ض، ولكن  العين، وكذلك  ان�صداده، حكة مع دموع في  االأنف اأو 

غاية  الق�ض في  من حمى  يعانون  تجعل حياة الذين  االأعرا�ض  تلك 

التعب، وتوؤثر في الدرا�صة والعمل والنوم. 

من ال�صعب اأن نحدد عدد االأ�صخا�ض الذين يعانون من حمى الق�ض 

بال�صبط، ولكن يعتقد اأن ما ي�صل اإلى 20 % من �صكان بريطانيا يعانون 

من حمى الق�ض في مرحلة ما من مراحل حياتهم. 

ح�شا�شية الجلد 

يكون  وربما  مختلفة،  اأ�صكال  الجلد عدة  ح�صا�صية  قد تاأخذ 

ينتج اأي�صًا عن  قد  ولكن  الملتهب(،  )الجلد  االإكزيما  اأ�صهرها 

التما�صي،  الجلد  االأخرى مثل التهاب  الم�صاكل  الح�صا�صية بع�ض 

الوجه(. وعلى  الوعائية )تورم في  والوذمة  واالإرتيكاريا )ال�صرى(، 

الرغم من اأن ح�صا�صية الجلد يمكن اأن ت�صيب كاّلً من الجن�صين، اإال 

اأن عددًا كبيرًا من الن�صاء على وجه الخ�صو�ض تتطور لديهن اأنواع 

ح�صا�صية جديدة في الجلد، وقد يعود ذلك اإلى اأن المراأة ت�صع على 

م�صتح�صرات  5  منتجات من  المتو�صط حوالى  في  يوم  ب�صرتها كل 

اأن  المحتمل  ومن  بالب�صرة،  المختلفة للعناية  التجميل والمنتجات 

تحتوي تلك الم�صتح�صرات على حوالى 100 مادة كيميائية مختلفة، 

يمكن اأن تت�صبب اأي مادة منها في الح�صا�صية. 

ح�شا�شية الطعام

اأ�صبحت ح�صا�صية الطعام اأكثر �صيوعًا، اإذ ت�صيب 6 - 8 % 

ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة  البالغين.  من   %  2 االأطفال وحوالى  من 

اأ�صبحت ح�صا�صية الطعام اأكثر خطورة، اإذ ارتفعت حاالت دخول 

عام  منذ   %  500 المتحدة بن�صبة  المملكة  الم�صت�صفيات في 

تجاه  اال�صتجابات ال�صلبية  جميع  بال�صرورة  تعتبر  وال   .1990

الغذاء ناتجة عن الح�صا�صية، اإذ يوجد عدد من االأ�صباب االأخرى 
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مقدمة

التي قد يرجع اإليها عدم توافق بع�ض اأنواع الطعام معك، بما في 

ذلك عدم تحمل هذه االأنواع، والح�صا�صية تجاه الطعام، و النفور 

من الطعام. 

الت�شخي�ص الخاطئ للح�شا�شية 

ال تقت�صر م�صكلة الخطاأ في الت�صخي�ض على ح�صا�صية الطعام، 

بع�ض اأمرا�ض  لديهم  باأن  بت�صخي�ض اأنف�صهم  بع�ض النا�ض  يقوم  اإذ 

الطبيب.  ِقبل  م�صحوبًا بتاأكيد من  يكون ذلك  اأن  الح�صا�صية دون 

وباالإ�صافة اإلى ذلك ي�صتخدم بع�ض الممار�صين البدالء مجموعة من 

�ض هذه االختبارات  االختبارات التي لم يتم تقييمها علميًا، وقد ت�صخِّ

اأمرا�ض الح�صا�صية ب�صكل غير �صحيح. 

لم�صاكل الح�صا�صية مهم  الت�صخي�ض المدرو�ض والدقيق  يعتبر    

ل�صببين، اأواًل: قد ُيجِري الذين يعانون من الح�صا�صية تغييرات كبيرة 

في نظامهم الغذائي اأو في اأ�صلوب حياتهم، بناءًا على االعتقاد باأنهم 

توؤثر في نوعية حياتهم  التغييرات قد  الح�صا�صية، وهذه  يعانون من 

من دون اأي �صبب وجيه اإذا لم تكن م�صكلتهم نتيجة الح�صا�صية،  كما 

حالتهم  و�صف  يوؤدي  ثانيًا:  كبيرة.  نفقات  التغييرات  تلك  �صتكلفهم 

ب�صكل غير �صحيح اإلى عدم قدرتهم على اكت�صاف ال�صبب الحقيقي 

لم�صكلتهم، ومن ثم اإيجاد العالج االأمثل لها. 

االإ�صابة   الج�صم عندما تتم  يحدث في  الكتاب ما  هذا  ي�صرح 

بالح�صا�صية، وكيف يتم اكت�صاف ما اإذا كانت الح�صا�صية هي �صبب الم�صكلة 

اأم اأنه يوجد �صبب اآخر. وي�صف الكتاب اأي�صًا الطرق المختلفة لت�صخي�ض 

الكتاب  واأخيرًا، يعطي  العالجات المتوفرة.  ويناق�ض مختلف  الح�صا�صية 

معلومات مفيدة للم�صابين عن التعاي�ض مع الح�صا�صية والتعامل معها. 

اإذا كانت لديك حالة مرتبطة بالح�صا�صية فاإنه ينبغي اأن ي�صاعدك 

هذا الكتاب في العثور على طريقك خالل متاهة الت�صخي�ض والعالج. 

وال يمكن اأن يكون اأي كتاب بدياًل من ا�صت�صارة الطبيب، ولكن جعل 

اأن  �صي�صاعده على  جيد  ب�صكل  م�صتعدًا  وجعله  اأكثر وعيًا  الم�صاب 

يكون اأكثر �صيطرة على الم�صاكل الخا�صة بالح�صا�صية والتعامل معها 

على نحو اأف�صل. 
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النقاط الأ�شا�شية

اأ�صبحت الح�صا�صية اأكثر �صيوعًا �

المتحدة   � المملكة  اأ�صخا�ض في  ثالثة  كل  ي�صاب واحد من 

باأمرا�ض الح�صا�صية

غالبًا ما يتم ت�صخي�ض الح�صا�صية ب�صكل خاطىء �

عالج  � في  من العيادات المتخ�ص�صة  جدًا  قليل  يوجد عدد 

الح�صا�صية  بالمملكة المتحدة
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الجهاز المناعي )النظام الدفاعي( بالج�شم 

يمتلك الج�صم الب�صري جهازًا مناعيًا )دفاعيًا( متطورًا من اأجل 

حمايتنا من اأي تهديدات، بما في ذلك الكائنات الحية الدقيقة )مثل 

وحتى  الكيميائية،  والمواد  والطفيليات(،  والبكتيريا  الفيرو�صات 

ال�صرطان. 

كبير  من عدد  المناعي(  )الجهاز  الدفاعي  يتكون هذا النظام 

تلك  وتعمل  الخاليا والبروتينات الخا�صة.  من  مختلفة  من اأنواع 

الخاليا والبروتينات معًا بطريقة متطورة لتمكيننا من تمييز خاليانا 

َثم  ومن  الذاتية(،  من الخاليا ال�صارة )غير  الطبيعية )الذاتية( 

تدمير الخاليا الغير طبيعية اأو الخاليا المعتدية. ومع ذلك يتفاعل 

جهاز المناعة اأحيانًا مع بع�ض المواد التي تعتبر غير موؤذية. 

الدفاع )الجهاز  فيه من نظام  مبالغ  فعل  الح�صا�صية رد  تعتبر 

المناعي( لمادة بيئية غير موؤذية في العادة. وي�صبب رد الفعل الناتج 

اإلى بع�ض  يوؤدي  ما  المحيطة،  عن الح�صا�صية �صررًا على االأن�صجة 

العواقب المزعجة، اأو حتى بع�ض العواقب التي تهدد حياة االإن�صان. 

 ُي�صتخدم اأحيانًا م�صطلح  »الح�صا�صية« من اأجل و�صف اأي نوع 

الم�صطلح على  هذا  ُي�صتخدم  الكتاب  وفي هذا  المر�ض.  اأنواع  من 

منا�صبة من  فيها وغير  تحديدًا، فيعني ا�صتجابة مبالغ  اأكثر  وجه 

الجهاز المناعي الإحدى المواد التي عادة ما تكون غير موؤذية. 

من  مختلفة  بالح�صا�صية على اأجزاء  المرتبط  الفعل  رد  يحتوى 
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الجهاز المناعي، بما في ذلك خاليا الدم البي�صاء، الطحال، الغدد 

العديدة  )التوتة(، والغدد ال�صغيرة  والغدة ال�صعترية  الليمفاوية، 

الموجودة داخل بطانة الجهاز التنف�صي، والم�صالك المعوية. 

توجد عدة اأنواع مختلفة من خاليا الدم البي�صاء، بما في ذلك 

الخاليا الليمفاوية، وخاليا العدالت، والحم�صيات، والخاليا البدينة، 

الخاليا بوا�صطة الهرمونات  في جميع  التحكم  ويتم  والبالعم. 

)الُر�صل الكيميائية التي توؤدي وظائف محددة في الج�صم(. 

في ال�شخ�ص ال�شليم 

الج�صم من الكائنات  حماية  المناعة هو  لجهاز  االأ�صا�صي  الغر�ض  اإن 

الدقيقة التي قد توؤدي اإلى الق�صاء على االإن�صان. وعندما يهاجم الج�صم الأول 

مرة اأحد تلك الكائنات، مثل فيرو�ض الح�صبة اأو البكتيريا العنقودية تتعرف 

اإليه الخاليا ال�صامة داخل الغدد الليمفاوية والرئتين واالأمعاء وتعتبره ج�صمًا 

غريبًا )غير ذاتي(، وذلك ب�صبب وجود مجموعة من الجزيئات البروتينية 

المعينة، المعروفة با�صم الم�صت�صدات، على �صطح تلك الخاليا، والتي تقوم 

بدورها بتنبيه الخاليا الليمفاوية )خاليا الدم البي�صاء(. 

الخاليا  با�صم  المعروفة  الليمفاوية،  من الخاليا  واحد  وُينتج نوع 

االأخرى  التي تحفز الخاليا  الر�صل البروتينية  بع�َض  التائية،  الليمفاوية 

ذات  البروتينات  من  تنتج مجموعة  لكي  البائية(  الليمفاوية  )الخاليا 

نعت االأج�صام  و�صُ الم�صادة.  ت�صمى االأج�صام  والتي  محددة،  اأغرا�ض 

على  الموجودة  مع الم�صت�صدات  التعامل  اأجل  خ�صي�صًا من  الم�صادة 

اللحظة  تلك  وفي  عليها.  والق�صاء  المعتدية  اأو  �صطح الخلية الغريبة 

تر�صل االأج�صام الم�صادة بع�ض االإ�صارات اإلى مجموعة ِفرق من الخاليا 

القاتلة. تتحرك وتقتل الخاليا المعتدية.  وفي كل مرة يتم فيها التعرف 

اإلى اأحد الم�صت�صدات الجديدة يتم �صنع مجموعة من االأج�صام الم�صادة 

ن الج�صم الماليين من  ُيكوِّ اأن  ويمكن  الم�صت�صد،  هذا  �صد  خ�صي�صًا 

اإلى الم�صت�صدات  عملية التعرف  وت�صمى  المختلفة،  الم�صادة  االأج�صام 

واإنتاج االأج�صام الم�صادة �صدها في اأول مرة با�صم فرط الح�صا�صية. 

قد ت�صتغرق ا�صتجابة الج�صم ب�صعة اأيام لت�صل اإلى كامل قوتها. ومع 

ذلك ي�صتطيع الجهاز المناعي اأن يتذكر كل الكائنات الدقيقة ال�صارة طول 
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اإليها على  التعرف  اأخرى يتم  الكائنات مرة  تلك  تهاجم   حياتك، عندما 

الفور. وال توجد خا�صية التذكر في اأي ع�صو اآخر من الج�صم اإال في المخ.

اإذا هاجَمت نف�ض الكائنات الدقيقة مرة اأخرى، وبمجرد اأن يتم 

الليمفاوية  الخاليا  تر�صل  بها،  اإلى الم�صت�صدات الخا�صة  التعرف 

الليمفاوية  مجموعة الخاليا  الر�صائل الكيميائية اإلى  من  مجموعة 

البائية التي لديها ذاكرة خا�صة بتلك الخاليا المعتدية. 

كميات  وُتنتج  كبيرة  ب�صرعة  الليمفاوية  الخاليا  تتكاثر تلك 

الحية  على قتل الكائنات  ي�صاعد  ما  الم�صادة،  من االأج�صام  كبيرة 

ال�صارة. وَتنتج مجموعة اأخرى  من خاليا الدم البي�صاء بع�ض المواد 

اإلى المنطقة  الدم  من تدفق  تزيد  الكيميائية )مثل الهي�صتامين(، 

وي�صمح ذلك  الدموية اأكثر ارت�صاحًا.  وتجعل االأوعية  الم�صابة 

بو�صول اأنواع اأخرى مفيدة من خاليا الدم البي�صاء )مثل البالعم( 

اإذ تتميز تلك  الخاليا بالقدرة على تدمير  اإلى المنطقة الم�صابة، 

الخاليا المعتدية. 

ومن الممكن اأن نرى دلياًل على اآثار الهي�صتامين عندما يتلوث اأي 

جرح في الجلد، اإذ ت�صبح المنطقة الم�صابة حمراء ومنتفخة ب�صبب 

زيادة كميات الدم، كما يمكن اأن تكون �صاخنة وموؤلمة نتيجة المواد 

الكيميائية التي تم اإنتاجها في �صياق رد فعل جهاز المناعة، وتعرف 

هذه العملية با�صم )االلتهاب(. 

في ال�شخ�ص الم�شاب بالح�شا�شية 

عند االإ�صابة باإحدى حاالت الح�صا�صية ي�صتمر الجهاز المناعي في 

العمل ب�صكل جيد �صد الم�صت�صدات المرتبطة بالفيرو�صات والبكتيريا 

ذلك  يتفاعل اأي�صًا مع بع�ض  اإلى  باالإ�صافة  ولكنه  والطفيليات، 

الم�صت�صدات االأخرى غير الموؤذية تمامًا. 

ويتم  الح�صا�صية،  م�صببات  هذه الم�صت�صدات با�صم  ُتعرف 

التعامل معها من ِقبل الجهاز المناعي ب�صكل غير �صحيح باعتبارها 

وت�صمى  المناعة  ا�صتجابة مناعية �صدها.  خطرة، اإذ ي�صدر جهاز 

ال�صخ�ض  يكون  الح�صا�صية، وحينها  ا�صتجابة  تلك اال�صتجابة با�صم 

قد تطورت لديه اإحدى حاالت الح�صا�صية.
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كيف يتعامل الجهاز المناعي مع الخاليا ال�شارة؟

من  عديدة  مختلفة  من اأنواع  الدفاع(  المناعي )نظام  يتكون الجهاز 

بين  من التمييز  الج�صم  تمكين  اأجل  من  بع�صها  مع  تعمل  الخاليا التي 

غير  والخاليا ال�صارة )الخاليا  الذاتية(  )الخاليا  الطبيعية  الخاليا 

ذاتية(. ويعتبر الت�صل�صل التالي المكون من خم�صة ر�صوم تو�صيحية تمثياًل 

لكيفية عمل جهاز المناعة من اأجل تدمير الكائنات المجهرية المعتدية. 

تطلق  ثم  المجروح،  خالل الجلد  الج�صم من  البكتيريا بغزو  تقوم   -1
الكيميائية التي تجذب خاليا الدم  المواد  التالفة مجموعة من  االأن�صجة 

البي�صاء وت�صمى البالعم اأو البلعميات. 

2- تت�صب هذه المواد الكيميائية اأي�صًا في جعل االأوعية الدموية االأ�صا�صية 
تتمدد وتتو�صع، ما يزيد من تدفق الدم اإلى المنطقة الم�صابة، وجعل االأوعية 

الدموية اأكثر ارت�صاحًا، ويوؤدي ذلك اإلى ظهور اأعرا�ض االلتهاب، كما ي�صمح 

اأي�صًا للخاليا ال�صامة )البالعم( اأن ت�صل اإلى الخاليا المعتدية. 

جلد مجروح 

/ متهتك

البكتيريا 

المعتدية

الوعاء 

الدموي

تدمير 

البالعم 

للخاليا 

المعتدية

وعاء 

دموي 

م�صامي 

)�صهل 

االختراق(
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3- يتم تدمير بع�ض الخاليا المعتدية عن طريق اجتياحها واإحاطتها 
بوا�صطة الخاليا ال�صامة )البالعم(. وتر�صل الخاليا الليمفاوية التائية 

مجموعة من االإ�صارات اإلى الخاليا الليمفاوية البائية لكي تقوم باإنتاج 

اأج�صام م�صادة معينة للتعامل مع الخاليا المعتدية. 

4- تحفز الخاليا الليمفاوية التائية اإنتاج نوعين من الخاليا الليمفاوية 
البائية هما: خاليا البالزما التي تنتج االأج�صام الم�صادة لال�صتخدام 

الفوري، وخاليا الذاكرة التي يتم تخزينها ال�صتخدامها في الم�صتقبل. 

5- عندما يتم تهديد الج�صم مرة اأخرى من نف�ض البكتيريا، تقوم 
الخاليا الليمفاوية التائية بتحفيز خاليا البالزما من اأجل اإنتاج 

االأج�صام الم�صادة التي تقوم بتطويق الم�صت�صدات المطابقة على �صطح 

الخلية المعتدية، ثم تر�صل االأج�صام الم�صادة مجموعة من االإ�صارات اإلى 

بع�ض الخاليا )القاتلة( التي ت�صمى الخاليا ال�صامة )البالعم(، والتي 

تتحرك اإلى المنطقة الم�صابة وتقوم  بتدمير الخاليا المعتدية. 

اأحد م�صت�صدات البكتيريا

اإحدى الخاليا 

الليمفاوية التائية

البكتيريا المعتدية

اإحدى الخاليا 

ال�صامة )البالعم(

خلية ذاكرة خلية بالزما

خلية 

بالزما

البكتيريا 

المعتدية

اأحد م�صت�صدات البكتيريا

اإحدى الخاليا ال�صامة )البالعم(

اأحد 

االأج�صام 

الم�صادة
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ن�شاأة الح�شا�شية )التح�ش�ص(

ن�صاأة  هي  االأولى  تطور الح�صا�صية، المرحلة  مرحلتان في  ثمة 

الح�صا�صية )راجع ال�صفحة رقم 8 وال�صكل الموجود في ال�صفحة رقم 

14 (. وتحدث هذه العملية عندما يواجه جهاز المناعة اأحد م�صببات 

هذا  الم�صادة �صد  االأج�صام  من  نع مجموعة  �صُ ثم  الح�صا�صية، 

العامل المثير، على الرغم من كونه غير �صار.  وتعتبر تلك االأج�صام 

با�صم الجلوبيولين  والمعروفة  الم�صادة،  من االأج�صام  خا�صًا  نوعًا 

المناعي، واخت�صاره هو IgE . ويعتبر الجلوبيولين المناعي هو ا�صم 

نوع االأج�صام  نف�ض  االأج�صام من  تلك  وتعتبر  الم�صاد.  للج�صم  اآخر 

واالأميبات.   تحمينا �صد الطفيليات مثل الديدان  التي  الم�صادة 

الدقيقة االأخرى  الحية  من الكائنات  بكثير  الطفيليات اأكبر  وُتعتبر 

مثل الفيرو�صات والبكتيريا، ويجب على الج�صم اأن يجد بع�ض الطرق 

البديلة للتخل�ض منها. ويختلف الجلوبيولين المناعي IgE عن غيره 

نف�صه  بتعليق  اأن يقوم  يمكن  الم�صادة في اأنه  اأنواع االأج�صام  من 

على خاليا خا�صة ت�صمى الخاليا البدينة والخاليا القاعدية، والتي 

تحتوي على االآالف من الحبيبات ال�صامة. ويتم اإطالق هذه الحبيبات 

ال�صامة عندما يتعلق مثير الح�صا�صية بالجلوبيولين المناعي IgE على 

�صطح الخلية، ما يت�صبب في االأعرا�ض التي تقترن بالح�صا�صية. 

وفي الغالب ال ي�صبح الفرد م�صابًا بالح�صا�صية في المرة االأولى 

اإذ يمكن  التي يتعر�ض فيها الج�صم اإلى اأحد م�صببات الح�صا�صية - 

اأن يتحمل الج�صم اإحدى المواد ل�صنوات عديدة قبل اأن يحدث تطور 

ولن تكون  الح�صا�صية،  ن�صاأة  عن  اأعرا�ض  تنتج اأي  وال  للح�صا�صية. 

الجهاز  يحتفظ  الح�صا�صية،  وبعد ن�صاأة  يحدث.  باأن ذلك  علم  على 

اإليها  المناعي بذاكرة عن م�صببات الح�صا�صية حيث يقوم بالتعرف 

م�صتقباًل اإذا تعر�ض لها مرًة اأخرى. 

تفاعالت الح�شا�شية 

كمية قليلة  توؤدي  الح�صا�صية، يمكن اأن  لديك  تن�صاأ  اأن  بمجرد 

م�صبب  يرتبط  اإذ  الح�صا�صية،  الح�صا�صية اإلى تفاعالت  من م�صببات 

�صطح الخاليا  على  الموجود   IgE المناعي  الح�صا�صية بالجلوبيولين 
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البدينة والخاليا القاعدية، ويتم اإطالق مجموعة من الحبيبات ال�صامة. 

كيميائية مهيِّجة قوية مثل  مواد  على  الحبيبات  تلك  وتحتوي 

الفعل  رد  كان  واإذا  من االإنزيمات المختلفة.  الهي�صتامين وعدد 

نتيجة عدوى طفيلية، فاإن هذه المواد الكيميائية ت�صاعد على ه�صم 

الكائنات الحية المعتدية وقلتها.

بع�ض  المناعي باإ�صدار  قام الجهاز  اإذا  ذلك،  من  الرغم  على 

اال�صتجابات �صد م�صببات الح�صا�صية غير ال�صارة مثل حبوب اللقاح، 

فاإن هذه المواد ال تخدم اأي غر�ض مفيد، ولكن بداًل من ذلك تت�صبب 

من االأوعية  وت�صرب ال�صوائل  اإلى االأن�صجة،  الدم  تدفق  في زيادة 

النتيجة  وتكون  المو�صعي.  التهيج  اإلى  باالإ�صافة  ال�صغيرة،  الدموية 

الم�صابة، واإنتاج   وتورم في المنطقة  احمرار، وحكة  عن  عبارة 

المزيد من االإفرازات المائية. 

باالإ�صافة اإلى ذلك، قد يحدث ت�صنج في الع�صالت الموجودة في 

يت�صبب في حدوث �صفير  ما  واالأمعاء،  الرئتين  الهوائية في  ال�صعب 

واإ�صهال.  البطن  التنف�ض، ومغ�ض حاد في  التنف�ض، و�صيق في  عند 

وينتج عن هذه العملية االأعرا�ض التي ترتبط بالح�صا�صية. 

دائمًا  ج�صمك  �صي�صدر  ت�صاب بالح�صا�صية،  اأن  بمجرد 

اال�صتجابات المرتبطة بالح�صا�صية في اأي وقت يقابل فيه ولو مجرد 

فاإن  ذلك،  ومع  اأخرى.  الح�صا�صية مرة  �صئيلة من م�صببات  كميات 

اإذ  مرة،  كل  بال�صبط في  نف�صه  بال�صرورة هو  يكون  الفعل لن  رد 

يمكن لعدد من االأمور اأن توؤثر في نوع ومدى رد الفعل الذي يخ�ض 

الح�صا�صية  االأمور كمية اأو جرعة م�صببات  تلك  وت�صمل  الح�صا�صية. 

اإذا  للح�صا�صية، وما  الُمعر�ض  الج�صم هو  من  جزء  واأي  المعنية، 

ز من تفاعالت الح�صا�صية، على �صبيل  كانت هناك عوامل اأخرى تعزِّ

المثال، وجود  م�صتوى عال من ملوثات الهواء، ومدى حالتك ال�صحية 

يتغير نمط تفاعالت  قد  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة  الوقت.  ذلك  في 

الح�صا�صية كلما تقدمت في ال�صن، فقد ي�صبح بع�صها اأقل و�صوحًا، 

ومن الممكن اأي�صًا اأن تتخل�ض من الح�صا�صية.  
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كيف تتطور الح�شا�شية ؟

توجد مرحلتان في تطور الح�صا�صية: المرحلة االأولى هي التح�ص�ض والتي ال 

ينتج عنها اأي اأعرا�ض، وبعد ذلك تاأتي مرحلة تفاعالت الح�صا�صية. 

مرحلة التح�ش�ص )ن�شاأة الح�شا�شية(

يحدث التح�ص�ض عندما يلتقي الج�صم باأحد م�صببات الح�صا�صية، ويتعرف 

اإليه باأنه ج�صم غريب اأو معتد، ثم تكّون خاليا الدم البي�صاء بع�ض خاليا 

الذاكرة من هذا الم�صبب. 

- البيئة

- يمر م�صبب الح�صا�صية عبر 

الجلد اإلى داخل الج�صم. 

- الجلد. 

- الج�صم. 

- اأحد م�صببات 

الح�صا�صية من البيئة.  

- اأحد الليمفاويات 

التائية. 

- الجلوبيولين المناعي. 

- خلية ذاكرة من 

الليمفاويات البائية. 

- خلية بالزما من 

الليمفاويات البائية. 
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التعر�ض لنف�ض م�صبب  واإذا تم  بالتح�ص�ض،  الج�صم  اأن ي�صاب  1- بمجرد 
الح�صا�صية مرة اأخرى، من الممكن اأن تحدث تفاعالت الح�صا�صية حتى ولو 

كانت كمية م�صبب الح�صا�صية �صئيلة جدًا. 

- البيئة. 

- يمر م�صبب الح�صا�صية 

عبر الجلد اإلى داخل - 

الجلد. 

- الج�صم. 

- اأحد م�صببات 

الح�صا�صية من البيئة.  

- الجلوبيولين المناعي. 

- خلية ذاكرة من الليمفاويات البائية. 

- خلية بالزما من الليمفاويات البائية. 

- الجلوبيولين المناعي. 

- اإحدى الخاليا البدينة. 

- الحبيبات ال�صامة.

2- يتم التعرف اإلى م�صبب الح�صا�صية، ما يت�صبب في اإنتاج كميات كبيرة 
من الجلوبيولين المناعي من ِقبل خاليا الذاكرة من الليمفاويات البائية. 

3- تلت�صق بع�ض االأج�صام الم�صادة من الجلوبيولين المناعي على الخاليا 
البدينة التي تحتوي على مجموعة من الحبيبات ال�صامة. 

الجلوبيولين  فعل حاد الأن  رد  حدوث  اإلى  الح�صا�صية  يوؤدي م�صبب   -4
�صطح الخلية البدينة،  على  الجزيئات الموجودة  بين  يربط  المناعي 

من المواد  مجموعة  اإطالق  ذلك  على  ويترتب  البدينة،  الخلية  وتنفجر 

الكيميائية ال�صامة التي ت�صبب االأعرا�ض المقترنة بالح�صا�صية. 

- م�صبب الح�صا�صية.

- الجلوبيولين المناعي.

- اإطالق المواد الكيميائية ال�صامة.

- اإحدى الخاليا البدينة. 
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ما هي م�شببات الح�شا�شية الأكثر �شيوعاً ؟

وهي  البروتينات -  للح�صا�صية من  الم�صببة  المواد  كل  تتكون 

واالأوك�صجين  من الهيدروجين  الع�صوية الم�صنوعة  المركبات 

الحية.  الكائنات  والموجودة في جميع  والنيتروجين،  والكربون 

يمكن في بع�ض االأحيان، اأن تعمل اإحدى المواد من غير البروتينات 

من  المثال، البن�صلين وغيره  �صبيل  للح�صا�صية )على  بمثابة م�صبب 

العقاقير( وذلك اأنها يمكن اأن تلت�صق بجَزيء بروتين �صغير داخل 

اأي بروتين  يعمل  عمليًا اأن  الممكن  ومن  ي�صمى الهيبتين.  الج�صم 

كم�صبب للح�صا�صية، ويتم اكت�صاف المزيد من البروتينات الجديدة 

طوال الوقت. ويوجد اأدناه و�صف لم�صببات الح�صا�صية االأكثر �صيوعًا، 

والتي ت�صبب الح�صا�صية في المملكة المتحدة )اإنجلترا(. 

عثة الغبار المنزلي 

تتميز عثة غبار المنزل باأنها �صغيرة جدًا بحيث ال يمكن روؤيتها 

بالعين المجردة. وتحب العثة الظروف الدافئة الرطبة، ومن الممكن 

اأن توجد باأعداد كبيرة داخل الفر�ض والو�صائد والمالءات والمراتب، 

واالأثاث المنزلي واألعاب االأطفال. واأ�صبحت عثة الغبار المنزلي من 

م�صببات الح�صا�صية االأكثر �صيوعًا حديثًا، وذلك اأن الزجاج المزدوج، 

والمخازن وال�صرفات والحوائط العازلة، وغيرها من التدابير الموفرة 

للطاقة تعمل على تقليل التهوية داخل منازلنا، ما يوفر ظروفًا دافئة 

رطبة تحتاج اإليها عثة الغبار المنزلي. 

�صورة مجهرية اإلكترونية تظهر عثة غبار المنزل
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بحكها  نقوم  التي  الق�صور الجلدية  االإن�صان على  في  تعي�ض العثة 

با�صتمرار. وت�صكل العثة الجزء االأكبر من غبار المنزل. وال تعتبر العثة 

نف�صها هي م�صبب الح�صا�صية الذي يوؤدي اإلى ظهور اأعرا�ض الح�صا�صية، 

ولكن جزيئات برازها هي الم�صوؤولة عن تفاعالت الح�صا�صية. وتت�صم 

هذه الجزيئات باأنها �صغيرة جدًا لدرجة اأنه يمكن اأن تظل عالقًة في 

الهواء لفترات طويلة من الزمن، وبالتالي يمكن ا�صتن�صاقها عن طريق 

االأنف ودخولها اإلى الرئتين، حيث يمكن اأن تت�صبب في اأعرا�ض حمى 

مع  البراز  جزيئات  مبا�صر من  يحدث ات�صال  وعندما  والربو.  الق�ض 

بمر�ض االإكزيما.  االإ�صابة  في  ذلك  يت�صبب  اأن  الممكن  من  الجلد، 

ويعاني ما ال يقل عن ثالثة اأرباع االأ�صخا�ض الم�صابين بالح�صا�صية في 

المملكة المتحدة من الح�صا�صية تجاه عثة الغبار المنزلي. 

حبوب اللقاح الموجودة في ال�شجر والح�شائ�ص

تعرف حبوب اللقاح باأنها الجزء التنا�صلي الذكوري من النباتات 

نف�صه.  النوع  اأخرى من  بتلقيح نباتات  تقوم  وهي  )اأو االأ�صجار(، 

تحملها  ال�صغيرة التي  الحبوب  من بع�ض  اللقاح  حبوب  وتتاألف 

الح�صرات اأو الرياح اإلى زهرة اأخرى. ويت�صم تلقيح الرياح باأنه لي�ض 

ُتنتج النباتات التي تتكاثر بهذه الطريقة  فعااًل ب�صكل كبير، ولذلك 

كميات كبيرة من حبوب اللقاح. وتتميز حبوب اللقاح تحمل جواً باأنها 

الزمن.  من  طويلة  لفترات  الهواء  يحملها  اأن  للغاية ويمكن  خفيفة 

وعندما ت�صل هذه الجزيئات اإلى عيني، اأو اأنف، اأو رئتي ال�صخ�ض 

الح�صا�صية ال�صائعة  تفاعالت  فاإنها ت�صبب  بالتح�ص�ض،  الم�صاب 

الممكن  ذلك، من  اإلى  وباالإ�صافة  الق�ض.  بُحمى  و�صفها  يتم  التي 

اأن ت�صبب تلك الحبوب بربو �صديد الخطورة اإذا تم ا�صتن�صاقها اإلى 

داخل الرئتين. 

من  مختلفة  اأوقات  اللقاح في  المختلفة حبوب  ُتنتج النباتات 

ال�صنة، ومن الممكن اأن ن�صتنبط ما هي النباتات التي قد تكون م�صوؤولة 

عن االأعرا�ض الخا�صة بك، وذلك با�صتخدام الجدول الزمني لحبوب 

اللقاح. ويعتبر لقاح الع�صب هو ال�صبب االأكثر �صيوعًا، والذي يتم اإنتاجه 

في حدود اأواخر ني�صان/اأبريل اإلى اأوائل اأيلول/�صبتمبر. 
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�صورة مجهرية اإلكترونية لحبوب اللقاح

َوبر الحيوانات )الق�شور الجلدية وال�شعر( 

يمكن اأن تكون معظم الحيوانات المغطاة بالَفْرو �صببًا للح�صا�صية 

وال�صعر والبول  الب�صرة،  في  الح�صا�صية الموجودة  م�صببات  نتيجة 

واللعاب. ومن الممكن اأن تنت�صر م�صببات الح�صا�صية على نطاق وا�صع 

في جميع اأنحاء البيت، لي�ض فقط من ِقبل الحيوانات، ولكن اأي�صا من 

خالل المالب�ض واالأحذية. 

األيفًا  البريطانية حيوانًا  االأ�صر  ع�صرة من  كل  �صبعة من  يملك 

بات  م�صبِّ تكون  اأن  الممكن  ومن  االأليفة،  الحيوانات  نوع من  اأي  من 

الح�صا�صية التي تاأتي من الحيوانات االأليفة �صببًا في حوالى 40 % 

الطفولة. وال تحدث  الربو التي تحدث في مرحلة  من جميع حاالت 

اإذ  فقط.  والأ�صحابها  االأليفة  من الحيوانات  تاأتي  التي  الح�صا�صية 

اأن  الممكن  االأمد ومن  الح�صا�صية قوية جدًا وطويلة  تعتبر م�صببات 

بمقاعد  االت�صال  تنتقل عن طريق  اأن  يمكن  فمثال  تنت�صر ب�صهولة، 

اأن  االأليفة، والذين يمكن  الحيوانات  الحافالت  اإلى غير اأ�صحاب 

ب�صبب  اليومية  حياتهم  الح�صا�صية في  م�صببات  من  لعدد  يتعر�صوا 

تربيتهم.  
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�صورة مجهرية اإلكترونية ل�صعرة اإن�صان على �صطح الجلد

الح�شا�شية الغذائية 

من الممكن اأن تعمل اأغذية عديدة كم�صببات للح�صا�صية. وتعتبر 

م�صببات الح�صا�صية االأكثر �صيوعًا في االأطفال الذين تقل اأعمارهم 

عن خم�ض �صنوات هي حليب االأبقار وبي�ض الدجاج. وتوجد مجموعة 

اأخرى من م�صببات الح�صا�صية االأكثر �صيوعًا في االأطفال الذين تزيد 

اأعمارهم على خم�ض �صنوات،  مثل ح�صا�صية الفول ال�صوداني )والذي 

اأنواع البقوليات. وبمعنى  ال يعتبر في الحقيقة جوزًا، ولكنه نوع من 

اآخر، فهو ينمو كبذرة في قرن/جراب مثل حبة البازالء، باالإ�صافة 

اإلى ح�صا�صية الجوز و ح�صا�صية االأ�صماك و ح�صا�صية المحار. 

من  بدءًا  مختلفة،  الغذائية اأ�صكااًل  تتخذ الح�صا�صية  اأن  ويمكن 

بع�ض نوبات االأعرا�ض الخفيفة اإلى مجموعة من االأمرا�ض المهددة 

للحياة. 
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م�شببات الح�شا�شية 

يمكن اأن تكون الكثير من االأغذيه م�صببات للح�صا�صية، في ما يلي عر�ض 

لم�صببات الح�صا�صية الغذائية االأكثر �صيوعًا. 

حليب االأبقار

بي�ض الدجاج

الفول ال�صوداني
الجوز والبندق وما �صابه

المحار

االأ�صماك
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المواد العفنة )الفطريات( والجراثيم كم�شببات 

للح�شا�شية 

يمكن اأن تكون الجراثيم التي تنتج من بع�ض الفطريات )المواد 

وال  النا�ض،  بع�ض  للح�صا�صية لدى  مثيرة  النباتات  العفنة( وبع�ض 

�صيما في ف�صل الخريف. 

�صورة مجهرية اإلكترونية من الثمار والجراثيم لِفطر ريزوبا�ض 

)Rhizopus oligosporus( اأوليجو�صبورا�ض

ح�شا�شية العقاقير 

العقاقير/االأدوية،  بع�ض  تكون  يمكن اأن 

في  �صببًا  الحيوية،  خ�صو�صًا بع�ض الم�صادات 

تحدث  ولن  الح�صا�صية.  تفاعالت  حدوث 

االأولى التي  المرة  الح�صا�صية اأبدًا في 

يتم فيها تناول العقار/الدواء، ولكن 

ذلك في اأي مرة  قد يحدث 

لو تم تحمل  الحقة، حتى 

في  جيد  الدواء ب�صكل  هذا 

الما�صي. 
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ل�شعات الح�شرات كم�شببات للح�شا�شية 

الح�صرات كريهة  �صخ�ض يعتبر ل�صعات  اأن كل  من  الرغم  على 

تفاعالت  اأن توؤدي اإلى  يمكن  عند بع�ض النا�ض  اأنها  ومزعجة، اإال 

تفاعالت  عن  الم�صوؤولة  الل�صعات  اأ�صهر  وتعتبر  ح�صا�صية �صديدة. 

الح�صا�صية هي ل�صعات النحل و ل�صعات الدبابير. 

�صورة/ دبور النحل الكبير ال�صائع -

 )Vespula vulgaris( في�صبوال فولجاري�ض 

َمن الذي ُي�شاب بالح�شا�شية؟ 

التاريخ العائلي مع الح�شا�شية 

اإ�صابة بع�ض النا�ض  نفهم تمامًا �صبب  اأننا ال  من  الرغم  على 

ي�صابون بالح�صا�صية، وعدم اإ�صابة البع�ض بها، اإال اأنه من الوا�صح 

الميل  وي�صمى هذا  النت�صار الح�صا�صية في العائالت،  اتجاه  وجود 

الوراثي نحو الح�صا�صية با�صم مر�ض التاأتب )اال�صت�صراء(. 

ومن المرجح اأن يتم التعرف في الم�صتقبل القريب اإلى الجينات 

الم�صوؤولة عن التاأتب - )الجين هو جزء �صغير من ال�صفرة الوراثية 

 . ) DNA الموجودة في الحم�ض النووي

الم�صادة  من االأج�صام  االأ�صخا�ض التاأتبية كميات زائدة  وُتنتج 

للح�صا�صية )الجلوبيولين المناعي( عندما تتالم�ض اأج�صامهم مع المواد 

الموجودة في بيئتهم، والتي يمكن اأن تكون بمثابة مواد م�صببة للح�صا�صية. 
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العوامل البيئية 

على الرغم من اأن التاأتب وراثي، اإال اأن العوامل البيئية اأي�صًا تمار�ض 

جميع  تاأثر  عدم  �صبب  وهذا هو  الح�صا�صية،  نمو ا�صطرابات  دورًا في 

نف�صه.  المتماثلة، بالقدر  التوائم  زوج  حتى كاًل من  وال  االأ�صرة،  اأفراد 

وربما حتى  الحياة  من  مبكر  في وقت  تحدث  العوامل التي  وت�صترك 

مع جينات الح�صا�صية التي ورثتها  اإلى جنب  جنبًا  الحمل،  فترة  خالل 

من والديك في تحديد اإمكانية االإ�صابة بالح�صا�صية من عدمها. وت�صمل 

الحياة توقيت التعر�ض  من  مبكر  وقت  في  تحدث  العوامل التي  هذه 

اإذا  التاأتب،  درجة  كانت  واأّيًا  للح�صا�صية وحجم هذا التعر�ض -  االأول 

الح�صا�صية،  م�صببات  من  م�صبب  الأي  الما�صي  في  ت  تعر�صْ تكن قد  لم 

فاإنك لن ت�صاب بالح�صا�صية. وقد يكون عدد االإ�صابات الفيرو�صية التي 

األمت بال�صخ�ض في مرحلة الطفولة المبكرة اأي�صًا من العوامل الموؤثرة 

االإ�صابة  الفيرو�صية وقائية �صد  االإ�صابات  هذه  يبدو تعتبر  ما  - وعلى 

بالح�صا�صية. وي�صاهم التعر�ض لكميات كبيرة من دخان التبغ في فترة 

الحمل وفي مرحلة الطفولة في زيادة احتمال اأن ي�صبح الفرد تاأتبّيًا. 

ولذلك فاإن اأي طفل ُوِلد بين دخان ال�صجائر، اأو كان يمتلك قطة 

تزامنت  اأو  بالتاأتب،  م�صابًا  كالهما  اأو  والديه  اأحد  كان  األيفة، اأو 

والدته مع مو�صم حبوب اللقاح، اأو اأم�صى االأ�صهر االأولى له اأو لها في 

منزل معزول من الزجاج المزدوج، اأو كانت تحتوي وجبته الغذائية 

اأثناء طفولته على م�صتويات عالية من االأطعمة الم�صببة للح�صا�صية، 

هو االأكثر عر�صة لخطر االإ�صابة بالح�صا�صية. 

لماذا اأ�شبحت الح�شا�شية اأكثر انت�شاراً؟ 

هو  االإ�صابة بمر�ض الح�صا�صية  في  خطورة  العوامل  اأكثر  يعتبر 

والدة الطفل من اأّم اأو اأب يعاني مر�ض الح�صا�صية. ومع ذلك، توجد 

زيادة ملحوظة في عدد االأ�صخا�ض الذين يعانون من الح�صا�صية في 

غ�صون جيل واحد فقط، وال بد من ذكر العوامل االأخرى الأننا نعلم 

اأن التغيرات في تركيب جينات االأفراد ال يمكن اأن تتم بهذه ال�صرعة. 

وت�صمل العوامل االأخرى ما يلي. 
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ع  �شَّ تغذية الأطفال الرُّ

اإذا تعر�ض االأطفال للح�صا�صية الغذائية مثل حليب البقر والبي�ض 

ُعر�صة لالإ�صابة  اأكثر  في وقت مبكر من حياتهم، فاإنهم ي�صبحون 

تامة  الطبيعية حماية  الر�صاعة  ُتعتبر  وال  باأمرا�ض الح�صا�صية. 

للح�صا�صية في  الم�صببة  اإفراز المواد  اأن يتم  يمكن  الأنه  للر�صيع، 

حليب الثدي من الطعام الذي تتناوله االأم. 

على الرغم من اأن االإر�صادات الحالية لوزارة ال�صحة البريطانية 

اإدخال الطعام ال�صلب قبل �صن �صتة  اأن يتم  اأنه ال ينبغي  اإلى  ت�صير 

اأ�صهر، اإال اأن العديد من االأطفال بداأوا في تناول االأغذية ال�صلبة قبل 

ذلك بكثير. ويحتوي نظامنا الغذائي الغربي على كميات متزايدة من 

التجارية  المعد للناحية  على الطعام  تحتوي  الحافظة التي  المواد 

المواد  فيه كميات بع�ض  تقل  الكيميائية، بينما  المواد  من  وغيره 

الغذائية مثل الفواكه والخ�صروات الطازجة التي تحتوي على المواد 

الواقية الم�صادة لالأك�صدة.

وُتعرف م�صادات االأك�صدة  باأنها المواد التي تبطئ عملية تحلل 

ذلك  اإلى  وباالإ�صافة  االأك�صدة.  اأخرى عن طريق  مادة  انهيار اأي  اأو 

من الجذور  بالتخل�ض  االأك�صدة  اأي�صًا م�صادات  اأن تقوم  يمكن 

النووي ال�صحي  ت�صر الحم�ض  اأن  يمكن  والجزيئات التي  الحرة 

DNA  )المادة الوراثية(. وتعتبر اأهم المواد الم�صادة لالأك�صدة هي 

فيتامين A وفيتامين C وفيتامين E وال�صيلينيوم، وتوجد تلك المواد 

بن�صب كبيرة في الفواكه والخ�صروات الطازجة. 

ومن الوا�صح اأن تاأخير تقديم الطعام ال�صلب ي�صاهم في الوقاية 

مبا�صرة  وتوجد عالقة  من الح�صا�صية، وخ�صو�صًا مر�ض االإكزيما. 

ال�صلبة  وعدد االأطعمة  عمر ال�صنتين  حدوث االإكزيما في  بين 

المختلفة التي يتم تقديمها للطفل قبل عمر اأربعة اأ�صهر. واإذا كانت 

االأم التي تقوم بالر�صاعة الطبيعية  تتجنب االأطعمة التي تحتوي على 

م�صببات الح�صا�صية مثل الحليب والبي�ض والفول ال�صوداني وال�صمك، 

فاإن ذلك يوفر المزيد من االأثر الوقائي؛ الأن جميع هذه المواد يمكن 

اأن تنتقل اإلى حليب الثدي. 
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م�شببات اأخرى للح�شا�شية 

الم�صببة  من المواد  عالية  التعر�ض لم�صتويات  اأن  الوا�صح  من 

للح�صا�صية التي تنتقل عن طريق الهواء في وقت مبكر جدًا من الحياة 

يزيد من خطر تعر�ض الر�صيع لالإ�صابة باأمرا�ض الح�صا�صية. ومن 

الربيع، عندما يكون  ف�صل  يولدون في  الذين  االأطفال  اأن  المرجح 

بالح�صا�صية  لالإ�صابة  عر�صة  اللقاح كبيرًا، ي�صبحون  عدد حبوب 

تجاه حبوب اللقاح في �صن العا�صرة اأكثر من االأطفال الذين يولدون 

في اأوقات اأخرى من العام. 

َمن الذي ي�شاب بالح�شا�شية؟ 

التاأتب  بمر�ض  ي�صمى  ما  وهو  العائالت،  في  الح�صا�صية  انت�صار  اإلى  َميل  يوجد 

)اال�صت�صراء(. وتمار�ض العوامل البيئية اأي�صًا دورًا كبيرًا في تطوير ا�صطرابات 

الح�صا�صية، وهذا هو ال�صبب في عدم تاأثر جميع اأفراد االأ�صرة بنف�ض القدر. 

العوامل البيئيةالعوامل الوراثية

- توقيت اأول تعر�ض لم�صببات 

الح�صا�صية.

- العدوى/االإ�صابة الفيرو�صية.

- التعر�ض لدخان التبغ.

- االأطعمة الم�صببة للح�صا�صية.

- المواد الم�صببة للح�صا�صية 

المحمولة جوًا.

- العوامل المنزلية، على �صبيل 

المثال - عثة الغبار المنزلي.
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يتعر�صون لم�صببات  الذين  الر�صع  االأطفال  وبالِمثل، يعتبر 

مبكر جدًا من  وقت  االأليفة في  الحيوانات  عن  الح�صا�صية ال�صادرة 

الحياة اأكثر عر�صة لالإ�صابة بالح�صا�صية. وعلى الرغم من اأن التح�ص�ض 

قد يحدث في اأي عمر، اإال اأن ال�صنة االأولى من العمر لها اأهمية خا�صة. 

في  الح�صا�صية  متزايدة ُتظهر اأن التعر�ض لم�صببات  اأدلة  وتوجد 

منت�صف فترة الحمل واأواخرها من العوامل المهمة اأي�صًا. 

التعر�ص لدخان التبغ  

يرتبط التعر�ض لدخان التبغ )عن طريق مجرى الدم الخا�ض باالأم( 

بتطور الح�صا�صية  �صديدًا  �صواء ارتباطًا  حد  على  وبعدها  قبل الوالدة 

م�صتويات الجلوبيولين  تزيد  اإذ  الح�صا�صية، خ�صو�صًا الربو،  واأمرا�ض 

المناعي في الدم عند االأطفال الذين يولدون الأمهات مدخنات في وقت 

االإ�صابة  التبغ بعد الوالدة من مخاطر  التعر�ض لدخان  الوالدة. ويزيد 

نة اأكثر  مدخِّ اأم  يعي�صون مع  الذين  االأطفال  ُيعتبر  - اإذ  بالح�صا�صية 

عر�صة بن�صبة اأربعة اأ�صعاف لالإ�صابة بال�صفير والح�صرجة في التنف�ض، 

اإلى الم�صت�صفى  اأن يتم اإحالتهم  واأكثر عر�صة بن�صبة ال�صعف الحتمال 

ب�صبب اأمرا�ض ال�صدر، وذلك بالمقارنة مع االأطفال الذين يعي�صون في 

نون. وتنخف�ض اأي�صاً وظائف الرئة ب�صكل كبير  عائالت ال يوجد فيها مدخِّ

في ال�صابعة من العمر عند هوؤالء االأطفال الذين يعي�صون في العائالت 

ال�صلبي هو اأقوى  للتدخين  التعر�ض  ويعتبر  مدخنون.  فيها  يوجد  التي 

باأمرا�ض  االإ�صابة  عامل من عوامل الخطورة التي تزيد من احتماالت 

الح�صا�صية، وهو ما يثير القلق خ�صو�صًا عند معرفة اأن التدخين ال يزال 

�صائعًا بين الن�صاء ال�صابات في �صن االإنجاب. 

بيئة الأماكن الُمغلقة 

يق�صي اأطفال اأوروبا ما ال يقل عن 90 % من وقتهم في االأماكن 

اأهمية  اأكثر  ربما تكون  المغلقة  االأماكن  فاإن بيئة  المغلقة، وبالتالي 

من كل العوامل الجغرافية وعوامل البيئات المفتوحة االأخرى. وتميل 

م�صتويات غير  وبها  تكون معزولة تمامًا،  اأن  الحديثة اإلى  المباني 

جيدة من التهوية. وتعتبر هذه العوامل من عوامل الخطورة التي تزيد 

من فر�ض االإ�صابة بالح�صا�صية. 
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بع�ض  عن  الكيميائية الناتجة  م�صتويات االأبخرة  زيادة  توؤدي  وقد 

المواد مثل البال�صتيك والدهانات ال�صناعية، وارتفاع ن�صبة الرطوبة، 

م�صببات  زيادة  عن  وف�صاًل  المغلقة،  االأماكن  العفن في  اإلى نمو 

الح�صا�صية ب�صبب ارتفاع ن�صبة عثة الغبار المنزلي. ومن الوا�صح اأن هذه 

المعي�صية لها تاأثير قوي خا�صة في االأطفال التاأتبيين الذين  الظروف 

يقعون فعاًل في نطاق الخطر ب�صبب وجود تاريخ عائلي لمر�ض الربو. 

العدوى الفيرو�شية والم�شادات الحيوية 

يوجد دليل وا�صح على اأن تكرار االلتهابات الفيرو�صية والبكتيرية 

من تطور اأمرا�ض التاأتب  يقي  الطفل قد  حياة  من  مبكر  في وقت 

الفيرو�صية في وقت مبكر من حياة  االإ�صابات  وُت�صجع  والح�صا�صية. 

توجد  اأنترفيرون جاما،  ت�صمى بروتين  الطفل اإنتاج مادة كيميائية، 

الح�صا�صية اأعلى من  يعانون من  الذين ال  بم�صتويات في االأ�صخا�ض 

اأطفالنا ينتجون  االأ�صخا�ض الذين يعانون من الح�صا�صية. واإذا كان 

كنا  اأننا  فذلك  اأنترفيرون جاما،  من بروتين  منخف�صة  م�صتويات 

�صغارًا،  الطفيفة عندما كانوا  العدوى  من االإ�صابة ببع�ض  نقيهم 

فقد نكون ت�صببنا عن غير ق�صد في زيادة فر�ض تعر�صهم لالإ�صابة 

ا�صتخدام الم�صادات  في  يكون لالإفراط  وقد  باأمرا�ض الح�صا�صية. 

الحيوية تاأثير مماثل في زيادة فر�ض تعر�صهم لالإ�صابة بالح�صا�صية. 

وعلى النقي�ض من ذلك، يعتبر االأطفال الذين لديهم عدد كبير من 

االإخوة واالأخوات االأكبر �صّنًا، والذين يذهبون اإلى مراكز لرعاية االأطفال 

االآخرين )والجراثيم  من االأطفال  كبيرة  اأعداد  يختلطون مع  حيث 

الخا�صة بهم( هم اأقل عر�صة لالإ�صابة بُحمى الق�ض ومر�ض الربو. 

نات  الُمح�شِّ

من المهم اأن ن�صتمر في حماية اأطفالنا من االأمرا�ض الخطيرة مثل 

والح�صبة  والنكاف  الديكي والح�صبة  وال�صعال  االأطفال والكزاز  �صلل 

تقاَرن اأي  وال  ا�صتخدام التح�صينات/التطعيمات.  طريق  االألمانية عن 

فائدة نظرية حول عدم االإ�صابة بحاالت الح�صا�صية، والتي قد تنجم عن 
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عدم التح�صين، بال�صرر الذي ينجم عن ترك االأطفال عر�صة اللتقاط 

هذه العدوى في مرحلة الطفولة؛ اإذ تعتبر كل تلك االإ�صابات الفيرو�صية 

مزعجة للغاية، ويمكن اأن يوؤدي بع�صها اإلى الق�صاء على المرء. 

اأخيراً

اإن نظام غذائنا الغربي، با�صتخدام االأغذية والو�صفات الطبية 

اإلى  ال�صلبة في وقت مبكر،  الثدي، وتناول االأطعمة  بداًل من حليب 

جانب اأ�صلوب حياتنا الغربية )التعر�ض لدخان التبغ في وقت مبكر 

للح�صا�صية في  الم�صببة  العالية من المواد  والم�صتويات  من الحياة، 

النباتات والحيوانات، وعثة الغبار المنزلي، والعي�ض في منازل رطبة 

�صيئة التهوية، ووجود العائالت ال�صغيرة في العدد وتاأخر ا�صتخدام 

مراكز رعاية االأطفال( - تت�صافر جميع تلك العوامل في زيادة عدد 

االأطفال الذين قد ي�صابون باأمرا�ض الح�صا�صية. 
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النقاط الأ�شا�شية

منا�صب الآليات  � فعل �صار وغير  الح�صا�صية رد  تفاعل  يعتبر 

المواد التي  بع�ض  المناعة(  تجاه  )جهاز  الج�صم الدفاعية 

عادة ما تكون غير موؤذية بطبيعتها

فيها  � التي يلتقي  االأولى  المرة  الح�صا�صية دائمًا في  تحدث  ال 

الج�صم باأحد م�صببات الح�صا�صية، اإذ يمكن اأن يتحمل الج�صم 

مادة معينة ل�صنوات عديدة قبل اأن تحدث تفاعالت الح�صا�صية

بمجرد اأن تن�صاأ لديك الح�صا�صية، يمكن اأن تت�صبب، ولو مجرد  �

كمية �صئيلة من اأحد م�صببات الح�صا�صية، في اإظهار تفاعالت 

الح�صا�صية

على الرغم من اأن حالة التاأتب/اال�صت�صراء تعتبر حالة وراثية  �

وال  البيئية،  العوامل  اأن  اإال  )نزعة وراثية تجاه الح�صا�صية(، 

في نمو  كبيرًا  لدخان التبغ، تمار�ض دورًا  �صيما التعر�ض 

ا�صطرابات الح�صا�صية
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التي ترتبط بالحساسية؟ 

ترتبط  ال�صائعة والمعروفة التي  من االأمرا�ض  عدد  يوجد 

وتوجد  الق�ض واالإكزيما.  وحمى  الربو  مثل  بطبيعتها  بالح�صا�صية 

المثال،  �صبيل  على  منها  مهمة،  �صيوعًا ولكنها  حاالت اأخرى اأقل 

االإرتيكاريا/ال�صرى والح�صا�صية المفرطة )التاأق(، والتي تنتج اأي�صًا 

بوا�صطة بع�ض المواد الم�صببة للح�صا�صية. 

مر�ص الربو

 يعتبر مر�ض الربو هو اأكثر االأمرا�ض المزمنة �صيوعًا في مرحلة 

اأطفال، كما ي�صيب  اإذ ي�صيب طفاًل واحدًا من كل �صبعة  الطفولة، 

مر�ض الربو واحدًا من كل ع�صرة اأ�صخا�ض بالغين. ومن الممكن اأن 

تحدث االإ�صابة بالربو في اأي عمر، حتى لدى كبار ال�صن، اإذ يقترن 

في كثير من االأحيان بمر�ض التهاب ال�صعب الهوائية. وي�صاعد التعرف 

اإلى تكوين ال�صعب الهوائية على فهم ما يحدث في مر�ض الربو. 

تتميز ال�صعب الهوائية الطبيعية باأن فيها بطانة رقيقة )ِظهارة/

غ�صاء حيوي( تتاألف من عدد من اأنواع مختلفة من الخاليا، كما اأنها 

وكذلك  االنزالق )المخاط(،  تنتج مواد  التي  الخاليا  على  ت�صتمل 

الدقيق )االأهداب(.  ال�صعر  ي�صبه  ما  على  تحتوي  الخاليا التي 

تمرير المخاط من  اأجل  متوازن من  وتتحرك هذه االأهداب ب�صكل 

من  الخلفي  اتجاه الجزء  اأعلى في  الهوائية ال�صغيرة اإلى  ال�صعب 
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الُغبار  من  معه جزيئات  يحمل  اأنه  علمًا  يتم ابتالعه،  الحلق، حيث 

اأو الكائنات الدقيقة التي تم ا�صتن�صاقها اإلى داخل الجهاز التنف�صي. 

تحت  الطبقة  ت�صمى  اأخرى  تحت البطانة الرقيقة طبقة  ويوجد 

اأخرى من  طبقة  المخاطية  تحت  تحت الطبقة  ويوجد  المخاطية، 

تلك  الهوائية، وعندما تنقب�ض  التي تلتف حول الم�صالك  الع�صالت 

الع�صالت، فاإنها تزيد من �صيق الم�صالك الهوائية. 

الهوائية في  يعتبر مر�ض الربو التهابًا مزمنًا في بطانة ال�صعب 

الرئة، ما يوؤدي اإلى:

• تورم جدران ال�صعب الهوائية و�صيق الم�صالك الهوائية. 	

• زيادة اإفراز المخاط في ال�صعب الهوائية.	

• جْعل ع�صالت الم�صالك الهوائية م�صطربة و�صديدة الح�صا�صية 	

)الم�صالك الهوائية مفرطة التفاعلية(. 

ويعتبر �صيق ال�صدر و�صيق في التنف�ض، وال�صفير عند التنف�ض 

وال�صعال اأو الكحة من اأعرا�ض الربو ال�صائعة. 

اإلى  الهواء  انتقال  الهوائية اإلى  الم�صالك  تورم و�صيق  ويوؤدي 

الرئتين ومنهما اأكثر �صعوبة، كما يوؤدي ذلك اإلى حدوث �صفير عند 

التنف�ض. وت�صبح بطانة ال�صعب الهوائية �صريعة االإثارة، مما يوؤدي اإلى 

نوبات من ال�صعال. بما اأن الع�صالت الموجودة في جدران الم�صالك 

من  ذلك  يزيد  اأن  الممكن  فمن  التفاعلية،  الهوائية ت�صبح مفرطة 

�صيق الم�صالك الهوائية ب�صرعة كبيرة، وينتج عن ذلك مجموعة من 

بع�ض  هناك اأي�صًا  تكون  ما  وغالبًا  االأعرا�ض المفاجئة )الحادة(. 

العالمات على اأمرا�ض اأخرى مرتبطة بالح�صا�صية. 

واأحد  بين االأعرا�ض  وا�صحة  االأحيان، توجد �صلة  بع�ض  في 

للح�صا�صية،  باأي مثير  المبا�صر  الح�صا�صية مثل االت�صال  م�صببات 

على �صبيل المثال، عندما يقوم ال�صخ�ض الذي يعاني من ح�صا�صية 

من القطط بزيارة عائلة تمتلك قططًا، يوؤدي اإلى تفاقم ال�صفير عند 

التنف�ض، باالإ�صافة اإلى بع�ض نوبات ال�صعال. وفي اأحيان اأخرى، قد 

تحدث تلك االأعرا�ض من دون �صبب معين. 
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ماذا يحدث في اأثناء نوبة الربو؟

ما  الهوائية،  للم�صالك  الع�صلية  الجدران  تنقب�ض  الربو،  نوبة  اأثناء  في 

زيادة  وتت�صبب  الهوائية.  للم�صالك  الداخلي  القطر  ت�صييق  في  يت�صبب 

االإفرازات المخاطية وزيادة التهاب البطانة الداخلية للم�صالك الهوائية في 

حدوث المزيد من الت�صييق. 

الق�صبة الهوائية

الم�شالك الهوائية الطبيعية الم�شلك الهوائي في اأثناء نوبة الربو

المخاط

الطبقة تحت المخاطية

الم�صالك الهوائية

الطبقة 

المخاطية

الرئة الي�صرى

ال�صعيبة الهوائية

الق�صيبة الهوائية

الع�صالت

الغدة 

المنتجة 

للمخاط

االأهداب

م�صالك هوائية مهدبة

ي�صيق الم�صلك الهوائي

انقبا�ض 

الع�صالت

زيادة اإفراز المخاط

المزيد من المخاط

انتفاخ الطبقة 

تحت المخاطية
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وت�صمل المثيرات ال�صائعة التي تت�صبب في ظهور االأعرا�ض ما يلي:

• الحيوانات 	 وبر  المثال،  �صبيل  على  للح�صا�صية،  المثيرة  المواد 

االأليفة، عثة الغبار المنزلي، جراثيم العفن.

• نزالت 	 المثال،  �صبيل  على  العلوي،  التنف�صي  الجهاز  التهابات 

البرد، وبخا�صة في االأطفال.

• دخان التبغ.	

• الم�صتويات العالية من تلوث الهواء.	

• التغيرات المفاجئة في درجة حرارة الهواء.	

• الوقت 	 في  مثير  من  اأكثر  بوجود  الريا�صية  التمارين  ممار�صة 

نف�صه، على �صبيل المثال عند الخروج من اأجل الجري في طريق 

التاأثير  يكون  اأن  الممكن  من  فاإنه  جدًا،  بارد  يوم  في  مزدحم 

الم�صترك لتلك المثيرات قوّيًا للغاية. 

الربو ب�صحة  من  يعانون  ال�صغار الذين  بع�ض االأطفال  يبدو 

جيدة، وال تظهر عليهم االأعرا�ض في معظم الوقت، وتتطور لديهم 

وبالتالي  اأعرا�ض الربو فقط عندما يتعر�صون الأحد مثيرات الربو. 

�صاعات اأو ت�صتمر  ب�صع  قد ت�صتغرق  الربو  من  نوبة  لديهم  تحدث 

الأيام. وفي بع�ض االأحيان، يوؤدي التعر�ض للمثيرات لفترة كبيرة مثل 

م�صببات الح�صا�صية اأو دخان ال�صجائر اإلى اأعرا�ض م�صتمرة اأي�صًا. 

وغالبًا ما يوؤدي زوال المثير اإلى تح�صن ملحوظ. 

تكون  والبالغين، حيث  الكبار  النمط في االأطفال  هذا  ويختلف 

اإلى  باالإ�صافة  )المزمنة(،  الثابتة  االأعرا�ض  من  لديهم مجموعة 

حدوث تدهور مفاجئ يظهر على �صكل نوبات حادة من الربو. 

ُحمى الق�ص 

الق�ض م�صطلحًا ُم�صلاًل الأن الق�ض لي�ض  حمى  م�صطلح  يعتبر 

له عالقة كبيرة ب�صبب الم�صكلة، ونادرًا ما يعاني الم�صابون من اأي 

ُحمى. ويعرف الم�صطلح الطبي لُحمى الق�ض با�صم )ح�صا�صية االأنف 

اإال في اأ�صهر معينة من  المو�صمية( - فهي مو�صمية الأنها ال تحدث 

ال�صنة، ويعني باقي الم�صطلح )التهاب االأنف(. 

اإذا كنت تعاني من ُحمى الق�ض المو�صمية، فاإن ذلك يعني اأن لديك 

باأنها  الح�صا�صية التي تت�صم  م�صببات  م�صبب من  اأي  تجاه  ح�صا�صية 
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م�صبب  هوائي/  الهواء )م�صتاأرج  يمكن حملها في  اأنه  لدرجة  خفيفة 

ح�صا�صية هوائي(، والتي ال توجد اإال في اأوقات معينة من ال�صنة. 

ويمكن اأن تُكون مجموعة كبيرة من المواد الم�صببة للح�صا�صية �صبب 

في ُحمى الق�ض، بما في ذلك حبوب لقاح الع�صب، وحبوب لقاح االأزهار،  

ومجموعة كبيرة من حبوب لقاح االأ�صجار، وكذلك جراثيم العفن. ومن 

الممكن اأن تكون لديك ح�صا�صية تجاه اأكثر من م�صبب للح�صا�صية، لذلك 

قد تتقلب اأعرا�ض الح�صا�صية لديك طوال مو�صم حبوب اللقاح. 

اإذا كانت اأعرا�ض حمى الق�ض ت�صتمر طوال العام، فاإن هذه الحالة 

غبار  ال�صبب المرجح هو عثة  االأنف المزمنة، ويكون  ى ح�صا�صية  ُت�صمَّ

المنزل، اأو الري�ض اأو اأحد م�صببات الح�صا�صية الناتجة عن الحيوانات 

االأليفة، على �صبيل المثال وبر القطط اأو الكالب. وعلى الرغم من اأنها 

ال تعتبر من الحاالت التي تهدد الحياة، اإال اأن حمى الق�ض ت�صبب قدرًا 

كبيرًا من المعاناة، كما اأنها تعتبر من الحاالت ال�صائعة جدًا، اإذ ت�صيب 

ما ي�صل اإلى ربع عدد ال�صكان في اأوقات معينة من العام. 

وقد يحدث اأي�صاً ا�صطراب في النوم ما يوؤدي اإلى الخمول والتعب 

والتوتر. وباالإ�صافة اإلى ذلك، يمكن اأن ت�صبح حالة الربو التي تقترن 

في كثير من االأحيان بُحمى الق�ض، في اأ�صواأ حاالتها. 

المو�صعية  تفاعالت الح�صا�صية  بع�ض  االأعرا�ض ب�صبب  وَتنتج هذه 

التي تحدث في الحلق واالأنف والعينين. وبمجرد اأن تحدث الح�صا�صية 

التعر�ض  الهواء، فاإن  في  توجد  التي  الح�صا�صية  م�صببات  اأحد  ب�صبب 

للمزيد من م�صببات الح�صا�صية يحفز الخاليا المبطنة لالأنف والحنجرة 

المواد  من  مادة الهي�صتامين ومجموعة  باإطالق  تقوم  والعيون لكي 

الكيميائية االأخرى، ما يت�صبب في جعل االأوعية الدموية ال�صغيرة اأكبر 

حجمًا، كما اأنها ت�صبح مرت�صحة. وت�صبح العيون في حالة من التهيج 

كما تظهر القطرات التي ت�صيل منها، وي�صبح االأنف مملوءًا بالمخاط 

م�صكلة  يعتبر  العط�ض الذي  اإلى  منه، باالإ�صافة  ي�صيل  ما  غالبًا  الذي 

�صائعة. ويجد بع�ض النا�ض اأن لديهم اأي�صًا تهيُّجًا في االأذنين، وينجم 

ذلك عن تحفيز ع�صب يربط الجزء الخلفي من الحلق باالأذنين. 

والأن االأنف غالبًا ما يكون مملوءًا بالمخاط، تتاأثر حوا�ض ال�صم 

في بطانة  يحدث  الذي  التورم  يوؤدي  اأن  الممكن  ومن  والتذوق. 

اإلى  بالهواء في عظام الوجه،  والم�صاحات المليئة  االأنفية،  الجيوب 

التهاب  حدوث  في  يت�صبب  كما  المخاط،  من  على التخل�ض  التاأثير 
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ي�صعر  ما  االأعرا�ض، غالبًا  راأ�ض جميع هذه  وعلى  االأنفية.  الجيوب 

الم�صابون بالتعا�صة، وتعكر المزاج والفتور، كما يجد كثير من النا�ض 

بالحياة االجتماعية  واال�صتمتاع  العمل والقيادة  على  اأن قدرتهم 

متاأثرة ب�صكل كبير. وغالبًا ما يجد االأطفال الذين يعانون من ُحمى 

تتم  التي  نهاية العام  الجيد في امتحانات  في االأداء  الق�ض �صعوبة 

عادة خالل مو�صم ُحمى الق�ض. 

ما هي اأعرا�ص ُحمى الق�ص ؟ 

اأعرا�ض ُحمى الق�ض هي: 

	  �صيالن االأنف.
	  العط�ض.

	  احتقان االأنف.
	  احمرار ودموع وتهيُّج في العيون. 

	  تهيج في الحلق واالأنف.
	  �صعف حا�صة ال�صم.

	  ال�صداع.
	  التهاب الحلق وبحة في ال�صوت.

	  ال�صخير.
	  الهاالت ال�صوداء تحت العينين.

وتعتبر ُحمى الق�ض اأمرًا نادر الحدوث في االأطفال ال�صغار جدًا. 

ومن اأكثر المراحل العمرية التي تظهر فيها ُحمى الق�ض هي االأعمار 

ما بين 6  �صنوات و 25 �صنة، وتعتبر اأقل �صيوعًا في االأ�صخا�ض الذين 

عانوا �صابقًا من  االأفراد الذين  ويعتبر  ذلك.  عن  اأعمارهم  تزيد 

االإكزيما اأو الربو اأكثر عر�صة لخطر االإ�صابة بُحمى الق�ض. 

 ح�شا�شية الِجلد : الإكزيما، واللتهاب الجلدي، والرتيكاريا 

)ال�شرى(، والوذمة الوعائية )انتفاخ الوجه( 

لالت�صال  يومّيًا  الج�صم يتعر�ض  في  ع�صو  الجلد اأكبر  يعتبر 

المبا�صر مع مجموعة كبيرة من المواد المختلفة، بما في ذلك العديد 

من المواد الم�صببة للح�صا�صية. وبالتالي فاإنه لي�ض من الم�صتغرب اأن 

يتاأثر الجلد في كثير من االأحيان باأمرا�ض الح�صا�صية. 
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ما هي اأعرا�ص ح�شا�شية الجلد ؟ 

االأعرا�ض ال�صائعة لح�صا�صية الجلد هي:

• التهيُّج )الحك(. 	

• االحمرار.	

• ظهور البثور )التقرحات(.	

• االلتهابات الجلدية. 	

• �صماكة الجلد.	

• االنتفاخ )التورم(.	

• البقع الجافة.	

• المناطق المفتوحة النازفة نتيجة الخد�ض.	

الجيوب الأنفية 

في  بالهواء الموجودة  االأنفية هي مجموعة من التجاويف المليئة  الجيوب 

تورم  يت�صبب  ويمكن اأن  العينين والخدين واالأنف.  الجمجمة حول  عظام 

بطانة الجيوب االأنفية في ظهور بع�ض االأعرا�ض المزعجة. 

الجيوب االأنفية الجبهية
الجيوب االأنفية 

الوتدية

الجيوب 

ية االأنفية الفكِّ

الجيوب االأنفية 

الغربالية



37

ما هي الحاالت الطبية التي ترتبط بالح�صا�صية؟

عن الح�صا�صية:  جلدية رئي�صية ناجمة  اأربع اأمرا�ض  توجد 

)االرتيكاريا(، والوذمة  التما�صي، وال�صرى  الجلد  االإكزيما، التهاب 

الوعائية )انتفاخ الوجه(.

الإكزيما 

يعتبر اال�صم ال�صحيح لمر�ض االإكزيما هو التهاب الجلد التاأتبي. 

الجلدية المزمنة  االلتهابات  حالة من  باأنه  االإكزيما  مر�ض  وُيعرف 

)طويلة االأمد ومتكررة( تحدث في االأفراد التاأتبيين )راجع �صفحة  

22(. وي�صاب ما ي�صل اإلى 15 % من االأطفال بمر�ض االإكزيما في 

مرحلة الطفولة، وي�صاب اأكثر من 50 % من هوؤالء االأطفال بمر�ض 

% منهم بمر�ض ُحمى الق�ض. وال�صبب في ذلك   75 الربو، وي�صاب 

هو اأن مر�ض االإكزيما عادة ما يحدث في االأطفال الذين يوجد لديهم 

ا�صتعداد وراثي عن والديهم للح�صا�صية )التاأتب(. 

احتمال  زيادة  اليومية اإلى  العوامل  عدد من  يوؤدي  اأن  الممكن  ومن 

االإ�صابة بمر�ض االإكزيما. ويت�صبب التعر�ض في وقت مبكر من الحياة الأحد 

االأليفة،  الحيوانات  البقر، وَبر  البي�ض، حليب  الح�صا�صية مثل  م�صببات 

 وعثة غبار المنزل اإلى زيادة خطر االإ�صابة باالإكزيما. ويت�صم ما ال يقل عن

ح�صا�صية  اختبارات  لديهم  باأن  االإكزيما  من  يعانون  الذين  من   %80

اإيجابية لم�صبب اأو اأكثر من المواد الم�صببة للح�صا�صية. 

وعادة ما يبداأ مر�ض االإكزيما قبل بلوغ الطفل �صن خم�ض �صنوات، 

حوالى  اأن  الوقت، اإال  مرور  يتح�صن مع  ما  اأنه غالبًا  من  الرغم  وعلى 

25 ٪ من االأطفال الم�صابين ي�صتمر معهم مر�ض االإكزيما في مرحلة 

البلوغ. 

يوؤدي مر�ض االإكزيما اإلى ظهور بع�ض االإ�صابات الحمراء المتهيجة 

المرتفعة على الجلد، والتي يمكن اأن تبدو على �صكل تقرحات. وغالبًا ما 

تكون تلك التقرحات مفتوحة ونازفة نتيجة للخد�ض. وي�صبح الجلد في 

النهاية �صميكًا وتو�صفّيًا )ق�صريًا(. وتختلف م�صاحة التقرحات مع تقدم 

العمر، ففي االأطفال الر�صع، يمكن اأن تغطي االإكزيما �صطح الجلد كله، 

على الرغم من اأن منطقة الحّفا�ض غالبًا ما تكون �صليمة.  



38

الح�سا�سية

وفي االأطفال الكبار والبالغين، عادة ما ي�صيب مر�ض االإكزيما 

والمرفقين.  من الركبتين  والكاحلين، والجوانب الداخلية  الرقبة، 

من  مجموعة  بوجود  الخد�ض الم�صتمر  اأن يت�صبب  الممكن  ومن 

تقل  اأو  تزيد  اأن  اإذ يمكن  الجلد،  في �صبغ  منتظمة  الغير  التغيرات 

مزمنة  عدوى  تحدث  ما  ذلك، كثيرًا  اإلى  وباالإ�صافة  اللون.  درجة 

الجلدية نهجًا  التقرحات  وتتبع   المت�صررة.  االأمد للمناطق  طويلة 

ارتدادّيًا، اإذ تحدث بع�ض النوبات ال�صيئة، وغالبًا ما تعقبها فترات 

تهداأ فيها االأعرا�ض. 

يختلف مكان الإكزيما مع تقدم العمر 

ع - الج�صم جميعه ما عدا الجزء ال�صفلي )الموؤخرة(  واأعلى الفخذ  �شَّ الأطفال الرُّ

الأطفال - الرقبة والكاحلين وال�صاقين والذراعين
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الكبار - الرقبة والكاحلين، والجوانب الداخلية من الركبتين والمرفقين.

االإكزيما

االإكزيما

االإكزيما

االإكزيما
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توؤدي بع�ض  اأن  الممكن  بمر�ض االإكزيما، من  االإ�صابة  بمجرد 

المثيرات اإلى زيادة الحالة �صوءًا، وت�صمل تلك المثيرات: 

• النظام الغذائي - مثل تناول طعام يحتوي على م�صببات للح�صا�صية.	

• الغ�صيل 	 المثال، في م�صاحيق  �صبيل  الكيميائية - على  المواد 

االإنزيمات(  تت�صمن بع�ض  )خا�صة البيولوجية منها التي 

وكريمات الب�صرة وم�صتح�صرات التجميل وال�صابون وال�صامبو.

• التوتر والقلق.	

• الطق�ض - خ�صو�صًا الطق�ض البارد.	

• م�صببات الح�صا�صية المحمولة جّوًا مثل حبوب اللقاح، وم�صببات 	

الح�صا�صية الناتجة عن الحيوانات االأليفة، وعثة الغبار المنزلي. 

الإكزيما التاأتبية 

المتهيجة  الحمراء  االإ�صابات  بع�ض  ظهور  اإلى  االإكزيما  مر�ض  يوؤدي 

المرتفعة على الجلد، والتي يمكن اأن تبدو على �صكل تقرحات. وغالبًا ما 

تكون تلك التقرحات مفتوحة ونازفة نتيجة الخد�ض.

مثال نموذجي من 

االإكزيما التاأتبية
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على  التي تحتوي  يوؤدي ا�صتعمال المفرو�صات  اأن  الممكن  من 

ري�ض، وامتالك حيوان فروي األيف، وارتفاع م�صتويات حبوب اللقاح، 

بالذكر اأن ال�صركات  اإلى جعل مر�ض االإكزيما اأكثر �صوءًا. وجدير 

عة تقوم في بع�ض االأحيان بتغيير تكوين منتجاتها، ما يعني  الم�صنِّ

اأن المنَتج الذي كنت ت�صتخدمه دون م�صكلة في الما�صي قد يت�صبب 

فجاأة في االإ�صرار بب�صرتك. وقد ال تكون تفاعالت الح�صا�صية هي 

اإليك كمية من  اأن تنتقل  اإذ يمكن  نتيجة �صيء ُو�صع على الجلد - 

المادة تكفي الإثارة تفاعالت الح�صا�صية بوا�صطة المعانقة والتقبيل. 

ح�شا�شية التهاب الجلد التما�شي 

الجلد بالمواد  عندما يت�صل  التما�صي  الجلد  التهاب  يحدث 

للح�صا�صية.   بمثابة مثير اأو م�صبب  تكون  اأن  التي يمكن  الكيميائية 

لي�صت مرتبطة  باأنها  التما�صي  الجلد  التهاب  وتت�صم معظم حاالت 

تعتبر مواّدًا  ال  المواد التي  من  مجموعة  وت�صببها  بالح�صا�صية، 

م�صببة للح�صا�صية، ولكنها تعمل كمثيرات اأو ُمهيِّجات - وحتى اأقل 

االأ�صخا�ض ح�صا�صية بيننا قد ُي�صاب بالتهاب جلدي غير تح�ص�صي 

اإذا تم و�صع كمية كبيرة من المثير على الجلد لفترة طويلة. 

الجلد  حاالت التهاب  فقط من جميع   %  20 وتحدث حوالى 

التما�صي، من المواد الم�صببة للح�صا�صية. وُتعرف هذه الحالة با�صم 

تن�صاأ  اأن  التما�صي.  ويحدث ذلك  بمجرد  الجلد  التهاب  ح�صا�صية 

التهاب  ح�صا�صية  وتعتبر  معينة.  مادة  تجاه  ح�صا�صية  الفرد  لدى 

الوراثي  االأفراد التاأتبيين )الميل  في  �صيوعًا  اأكثر  التما�صي  الجلد 

اإلى الح�صا�صية( )راجع �صفحة 22 ( وتوجد في معظم االأحيان في 

البالغين، وتكون نادرة في االأطفال وكبار ال�صن. 

وعادة ما ي�صتغرق التح�ص�ض عدة اأيام حتى يظهر، بمعنى اأنه اإذا 

حدث تما�ض بين المادة الكيميائية والجلد مرة اأخرى، �صيظهر رد 

الفعل التح�ص�صي في غ�صون 48 �صاعة. ومن الممكن اأن يوؤدي هذا 

التاأخير في الوقت اإلى �صعوبة التعرف اإلى �صبب الح�صا�صية. 

االأمرا�ض  اأكثر  هي  التما�صي  الجلد  التهاب  ح�صا�صية  تعتبر 



42

الح�سا�سية

المرتبطة بالعمل �صيوعًا. ويعتبر االأ�صخا�ض الموجودون في وظائف 

ال�صعر وعمال  �صيما م�صففي  وال  للخطر،  اأكثر ُعر�صة  معينة هم 

االأفراد  في  اأكثر �صيوعًا  المر�ض  الم�صانع. ويكون  وعمال  النظافة 

ذوي الب�صرة الفاتحة ولدى الن�صاء، وربما يعود ال�صبب اإلى اأن لديهم 

في المنظفات  الموجودة  الكيميائية  االت�صال بالمواد  من  مزيدًا 

المنزلية وا�صتخدام الم�صتح�صرات الجلدية اأكثر من الرجال. 

ومن الممكن اأن تبدو تقرحات الجلد في ح�صا�صية التهاب الجلد 

التما�صي م�صابهة جدًا لتلك التقرحات الموجودة في مر�ض االإكزيما. 

ال�صماكة  الجلد حدوث  على �صطح  التقرحات  يتبع ظهور  اأن  ويمكن 

ذلك،  �صديدة. ومع  وحكة  يوجد تهيج  ما  وغالبًا  الجلدي،  والتق�صر 

تتاأثر فقط اأجزاء الج�صم التي تتعر�ض لم�صببات الح�صا�صية. وتنطوي 

اأكثر من ن�صف  الحاالت على االأيدي. 

ح�شا�شية النيكل 

لمر�ض  �صيوعًا  االأكثر  ال�صبب  هي  النيكل  ح�صا�صية  تكون  اأن  الممكن  من 

التهاب الجلد التما�صي التح�ص�صي. 

مجوهرات مطلية بالنيكل

التهاب الجلد التما�صي
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من الممكن اأن ي�صير �صكل المنطقة الم�صابة اإلى ال�صبب - ب�صمة 

دائرية لل�صاعة على المع�صم، اأو �صكل م�صتطيل على الجلد بنف�ض حجم 

فيه  من الوجه ُي�صتخدم  جزء  جلدي على  طفح  الال�صق، اأو  ال�صريط 

اأحد م�صتح�صرات التجميل المعينة.  ويعتبر ذلك عك�ض التقرحات التي 

تظهر في مر�ض االإكزيما، والتي ال تاأخذ اأ�صكااًل محددة. 

ومن اأ�صهر المواد التي ت�صبب التهاب الجلد التما�صي هي النيكل، 

وال�صابون والمنظفات، والمواد الغذائية والمواد الحافظة، والعطور 

والالنولين، والفورمالديهايد، وثاني كرومات البوتا�صيوم. وقد تكون 

النباتات، مثل  من  مثل االأقحوان والمواد الم�صتقة  بع�ض النباتات 

الالتك�ض اأي�صًا من المواد التي ت�صبب التهاب الجلد التما�صي. 

اللتهاب  �صيوعًا  االأكثر  هي ال�صبب  ح�صا�صية النيكل  تكون  وربما 

 %  10 عن  يقل  ال  ما  به  يتاأثر  التح�ص�صي، اإذ  التما�صي  الجلد 

ال�ّصّحاب  و  النيكل في المجوهرات  يوجد  اأن  ويمكن  النا�ض.  من 

)ال�صو�صتة( واالأزرار الموجودة في مالب�ض الجينز. 

ال�شرى والوذمة الوعائية )انتفاخ الوجه( 

المنطقة  ت�صبح  فوري تح�ص�صي في الجلد،  فعل  رد  يحدث  عندما 

الم�صابة في حالة تهيج وتحدث مجموعة من االلتهابات المرتفعة، والتي 

اأي�صًا اأن يحدث  الممكن  القرا�ض(. ومن  نبات  تبدو مثل ال�صرى )ل�صع 

التغييرات ب�صبب  وتحدث هذه  المرتفعة.  وتورم حول المناطق  احمرار 

اأو االأرتيكاريا.   التهاب ح�صا�صية حاد )مفاجئ(، وهو ما ي�صمى ال�صرى 

وي�صيب ال�صرى الحاد ما ي�صل اإلى 10   % من النا�ض في وقت معين من 

حياتهم . وعادة ما يكون ق�صير االأجل، ويتح�صن من دون اأي عالج، على 

الرغم من اأنه في بع�ض الحاالت النادرة يمكن اأن ي�صتمر لعدة اأ�صابيع. 

في الطبقات  الح�صا�صية  تفاعالت  نف�صه من  عندما يحدث النوع 

العميقة من الجلد، ُت�صمى تلك اال�صتجابة با�صم الوذمة الوعائية )انتفاخ 

الوجه(.  وفي هذه الحالة يكون التهيج قلياًل اأو غير موجود، ولكن التورم 

قد يكون موؤلمًا للغاية.  وعلى الرغم من اأن ال�صرى يمكن اأن يحدث في 

اأي مكان تقريبًا على الجلد، اإال اأن الوذمة الوعائية عادة ما تحدث على 

الوجه والل�صان، ما يعني اأنها قد ت�صبب م�صاكل خطيرة في التنف�ض. 
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في  المختلفة �صببًا  العوامل  كبيرة من  مجموعة  تُكون  اأن  يمكن 

الوجه(،  )انتفاخ  الوعائية  والوذمة  )االرتيكاريا(  ال�صرى  مر�ض 

وت�صمل تلك العوامل :

• االت�صال المبا�صر مع م�صببات الح�صا�صية )بما في ذلك المواد 	

الكيميائية  والمواد  الحافظة  اللون والمواد  ومك�صبات  الغذائية 

والمخدرات( عن طريق مالم�صة الجلد اأو اال�صتن�صاق اأو الحقن 

اأو االبتالع.

• العدوى )االأمرا�ض الُمعدية(.	

• المثيرات/المنبهات المادية - مثل البرد، وال�صغط، واالهتزاز/	

الذبذبة، و�صوء ال�صم�ض.

• التمرينات الريا�صية )نادرًا(. 	

الرتيكاريا )ال�شرى(

مثال على االرتيكاريا )ال�صرى(
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مثال على الوذمة الوعائية

الوذمة الوعائية )انتفاخ الوجه( 

الح�شا�شية الغذائية 

وال�صلبية نحو  اال�صتجابات الكريهة  من انت�صار  الرغم  على 

بع�ض االأغذية، اإال اأنه ال يمكن اعتبار جميع تلك اال�صتجابات ناتجة 

النا�ض لديهم  من   %  20 اإلى  ي�صل  ما  اأن  ويعتقد  الح�صا�صية.  عن 

ح�صا�صية من واحدة اأو اأكثر من المواد الغذائية، ولكن في اختبارات 

الت�صخي�ض الر�صمي، لن يكون لدى جميع هوؤالء االأ�صخا�ض ح�صا�صية 

تعتبر  والتي  اأعرا�صهم،  وال يت�صور الباقون اأن  الطعام الحقيقية. 

حقيقية، قد يكون �صببها هو الغذاء مو�صوع البحث، ولكن من خالل 

تحمل  وعدم  من الطعام  المثال النفور  �صبيل  على  اآلية مختلفة، 

الطعام اأو ح�صا�صية الغذاء. 

النفور من الطعام، وعدم تحمل الطعام، والح�شا�شية الغذائية 

النفور من الطعام 

الغذائية تجربة  من المواد  لديهم نفور  االأ�صخا�ض الذين  يمر 

الطعام  اأنهم كلما تناولوا  ويعتقدون  معين،  مع غذاء  �صابقة كريهة 
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نف�صه مرة اأخرى، �صيكون لديهم رد الفعل الكريه نف�صه. واالأمر لي�ض 

كذلك، ولكن الأنهم يعتقدون اأن ذلك �صيحدث، فهم ي�صعرون بتوعك 

حتى عند مجرد روؤية المواد الغذائية مو�صوع النقا�ض اأو التفكير فيها. 

عدم تحمل الطعام 

بعد  الكريهة  االأعرا�ض  تحدث  الطعام،  تحمل  عدم  حالة  في 

تناول الطعام، الأن الج�صم ال يمكنه التعامل مع تلك المواد الغذائية 

المثال، اأعرا�ض  االأ�صخا�ض على �صبيل  على نحو كاف. لدى بع�ض 

مزعجة مثل االنتفاخ، واالإ�صهال واآالم المغ�ض في البطن عند �صرب 

في  وال�صبب  الم�صنوعة من الحليب.  اأو تناول المنتجات  الحليب 

االأمعاء الذي  كافية من اإنزيم  ينتج كميات  الج�صم ال  اأن  ذلك هو 

من  كثير  ويمكن في  الحليب، الالكتوز.  ه�صم �صكر  على  ي�صاعد 

االأحيان تحمل كميات �صغيرة من الحليب، ولكن الكميات الكبيرة 

الأنه  ب�صبب الح�صا�صية،  االأعرا�ض. وال يحدث ذلك  اإلى هذه  توؤدي 

في حالة الح�صا�صية يمكن اأن توؤدي حتى كميات �صغيرة اإلى اأعرا�ض 

حادة جدًا، ولكن تلك االأعرا�ض تحدث نتيجة عدم تحمل الالكتوز. 

ويمكن تجنب االأعرا�ض باإلغاء الحليب ومنتجات الحليب من النظام 

الغذائي. 

ح�صا�صية الطعام

ح�صا�صية مفرطة  تكون لديك  تحدث ح�صا�صية الطعام عندما 

الغذائية. ويمكن توقع اال�صتجابة  تجاه خ�صائ�ض معينة من المواد 

بع�ض  المثال، يت�صم  �صبيل  الكيميائي للغذاء. على  من نوع التركيب 

النا�ض باأنهم ح�صا�صون جدًا من الكافيين الموجود في القهوة وال�صاي 

في اأيديهم بعد  ويالحظون هزة ورع�صة  ي�صعرون بالقلق  حيث   -

تناول،  ولو كميات �صغيرة من  القهوة وال�صاي. 

من المهم اأن نميز بين عدم التحمل والح�صا�صية والنفور، بحيث 

التي  ولفهم الكيفية  في عالج حالتك،  فعالية  االأكثر  تتلقى الو�صيلة 

من  الرغم  على  المثال،  �صبيل  وعلى  الم�صتقبل.  فيك في  قد توؤثر 
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االأحيان يتخل�صون من  ح�صا�صية   اأن االأطفال ال�صغار في كثير من 

الحليب، اإال اأن الطفل اإذا كان يعاني من عدم تحمل الالكتوز، فربما 

ت�صتمر حالته طوال حياته.

ما هي االأطعمة التي ت�صبب تفاعالت الح�صا�صية؟

�صيوعًا  االأكثر  الغذائية  الح�صا�صية  تعتبر  ال�صغار،  االأطفال  في 

المتاأخرة،  الطفولة  مرحلة  وفي  والبي�ض.  البقر  حليب  ح�صا�صية  هي 

تعتبر االأ�صماك، والمحار، والفول ال�صوداني وجوز الهند هي م�صببات 

مع  الح�صا�صية  اأنواع  بع�ض  وقد تتح�صن  �صيوعًا.  االأكثر  الح�صا�صية 

مرور الوقت، خ�صو�صًا ح�صا�صية حليب البقر، والبي�ض، وفول ال�صويا 

ال�صوداني  الفول  ح�صا�صية  مثل  االآخر  البع�ض  ي�صتمر  بينما  والقمح، 

والبندق وفاكهة الكيوي، والمحار، واالأ�صماك. وتحدث ح�صا�صية حليب 

ع ويتخل�ض  �صَّ البقر بن�صبة تتراوح ما بين )2 و5%( من االأطفال الرُُّ

ع من الح�صا�صية قبل  �صَّ ما ي�صل اإلى )80 اإلى 90 %( من هوؤالء الرُّ

بلوغهم �صن الثالثة. 

ودائمًا ما يعاني االأطفال الذين لديهم ح�صا�صية من حليب البقر، 

اأعرا�ض من ح�صا�صية من حليب االأغنام والماعز، ولذا ال ينبغي اأن 

ا�صتخدام  ينبغي  كبديل. بل  والماعز  ا�صتخدام حليب االأغنام  يتم 

اإذا يتم تحمله بدرجة جيدة من  حليب فول ال�صويا بداًل من ذلك، 

ع.  �صَّ ِقبل معظم االأطفال الرُّ

ما هي اأعرا�ص الح�شا�شية الغذائية ؟

يمكن اأن توؤدي الح�صا�صية الغذائية اإلى عدد من االأعرا�ض، بما 

في ذلك:

• االأمرا�ض الجلدية مثل االإكزيما اأو ال�صرى الحاد )الطفح الحاك(.	

• �صكاوى الجهاز التنف�صي مثل العط�ض اأو �صيق في التنف�ض.	

• منطقة 	 في  والت�صنجات  القيء،  مثل  اله�صمي  الجهاز  م�صاكل 

البطن اأو االإم�صاك.

• حدوث الح�صا�صية المفرطة )انهيار �صديد يهدد الحياة(.	
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قد تكون هذه االأعرا�ض خفيفة، اأو متو�صطة اأو �صديدة، وتحدث 

خالل دقائق من التعر�ض للغذاء الذي ي�صبب الح�صا�صية. 

االأعرا�ض الخفيفة

• الطفح الجلدي الحاك - م�صابه للطفح الجلدي في االرتيكاريا 	

)ال�صرى(.

• القيء وبع�ض التقل�صات فى المعدة.	

االأعرا�ض المتو�صطة

• تورم في ال�صفتين والل�صان والوجه )الوذمة الوعائية(.	

االأعرا�ض الحادة

• تورم في الحلق والحنجرة.	

• ال�صفير و�صيق في التنف�ض.	

• �صعوبات في التنف�ض.	

• انهيار �صديد يهدد الحياة مع �صدمة )الح�صا�صية المفرطة(.	

ويمكن اأن تاأتي بع�ض االأعرا�ض االأخرى بعد تاأخير لب�صع 

�صاعات، بما في ذلك:

• الغثيان.	

• اآالم في البطن.	

• القيء واالإ�صهال.	

• تفاقم االإكزيما.	

ح�شا�شية الفول ال�شوداني

يرتفع عدد االأ�صخا�ض المت�صررين من ح�صا�صية الفول ال�صوداني. 

ولكنها  �صنوات،   10 ال�صوداني نادرة منذ  وكانت ح�صا�صية الفول 

حيث  االأربع الما�صية،  ال�صنوات  مدى  مرات على  ت�صاعفت ثالث 

ت�صيب االآن واحدًا من كل �صبعين طفل، ما يعني، اأكثر من 160000 

الم�صكلة بقدر  المتحدة وحدها. وقد حظيت هذه  طفل في المملكة 

كبير من االهتمام في و�صائل االإعالم في ال�صنوات االأخيرة، وقد نتج 

هذا االهتمام، على االأقل جزئّيًا، عن العدد المتزايد في الوفيات في 

�صفوف ال�صباب ب�صبب ح�صا�صية الفول ال�صوداني. 

اإذا لم تتم ال�صيطرة  واإذا كنت تعاني من مر�ض الربو، وخا�صة 

بتفاعالت  لخطر االإ�صابة  اأكثر عر�صة  فاأنت  جيد،  ب�صكل  عليه 

ح�صا�صية �صديدة للغذاء. 
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الح�شا�شية الغذائية

• تنت�صر اال�صتجابات الكريهة لالأغذية و تعتبر الح�صا�صية �صببًا 	

واحدًا فقط من اأ�صباب عديدة.

• الطفح 	 الغذائية بين  اأعرا�ض الح�صا�صية  تتراوح  اأن  يمكن 

الجلدي الحاك اإلى الح�صا�صية المفرطة التي تهدد الحياة.

• تعتبر اأكثر االأطعمة التي ت�صبب الح�صا�صية �صيوعًا في المملكة 	

والفول  والدجاج والبي�ض،  البقر  حليب  المتحدة هي - 

ال�صوداني واالأ�صماك والمحار.

• الغذائية تجنب 	 مع الح�صا�صية  طريقة للتعامل  اأف�صل  تعتبر 

م�صببات الح�صا�صية.

حقيقيًا،  جوزًا  هيبوجيا(  ال�صوداني )اأراكي�ض  الفول  يعتبر  وال 

وينتمي  تنمو في قرون(،  البقوليات )البذور التي  من  نوع  ولكنه 

للفول  االأ�صماء االأخرى  والبازالء. وتوجد بع�ض  اإلى عائالت العد�ض 

الفول  ويعتبر  االأر�صي وفول القرود.  وت�صمل الفول  ال�صوداني، 

ال�صوداني م�صدرًا رخي�صًا للبروتين، وي�صتخدم على نطاق وا�صع في 

العالم كغذاء، بل اإنه يعتبر واحدًا من اأكبر م�صادر زيت الطعام. 

وي�صتخدم زيت الفول ال�صوداني في الطبخ، وكذلك في مجموعة 

وا�صعة من م�صتح�صرات التجميل مثل ال�صابون وال�صامبو، والمنتجات 

الفول  زيت  ي�صتخدم  كان  الما�صي،  وفي  بالب�صرة.  للعناية  الطبية 

ال�صوداني في العديد من الو�صفات الطبية لحليب االأطفال الر�صع، 

ولكن ب�صبب االرتفاع ال�صريع في الح�صا�صية من الفول ال�صوداني، فقد 

توقف االآن ا�صتخدامه في حليب االأطفال. 

ح�صا�صية  عن  الم�صوؤولة  للح�صا�صية  الم�صببة  المواد  وتتميز   

الفول ال�صوداني باأنها ال تتاأثر بالحرارة، وال يتم تدميرها عن طريق 

الطهي. وعلى الرغم من اأن زيت الفول ال�صوداني المقطر ذو النوعية 

فهو  وبالتالي  بروتين،  اأي  على  يحتوي  ال  االأر�صي(   )الفول  الجيدة 

ال ي�صكل اأي خطر بالن�صبة اإلى المر�صى الذين يعانون من ح�صا�صية 
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الفول ال�صوداني، اإال اأن الزيوت التي تم ع�صرها على البارد  يمكن 

اأن تحتوي على كميات كبيرة من البروتين، ويمكن اأن ت�صبب تفاعالت 

الح�صا�صية. والأنه من الممكن اأن يتم ا�صتخدام الفول ال�صوداني في 

يمكن  االأطفال،  يتناولها  التي  االأغذية  من  كبيرة  مجموعة  ت�صنيع 

ت�صتمر  ما  وعادة  الحياة.  من  مبكر  وقت  في  الح�صا�صية  تحدث  اأن 

الح�صا�صية الناتجة مدى الحياة. 

ال�صوداني اإلى  الفول  ت�صنيف الح�صا�صية من  يتم  ويمكن اأن 

الجلد  في  الطفح الحاك  واإذا كان  و�صديدة.  ومتو�صطة  خفيفة، 

ا�صتجابة  تلك  تعتبر  الوحيد،  هو العَر�ض  ال�صرى(  اأو  )االرتيكاريا 

خفيفة. وقد ت�صمل اال�صتجابات المتو�صطة تورمًا في الوجه، و�صيقًا 

في الحلق و�صعوبات في التنف�ض باالإ�صافة اإلى ال�صفير عند التنف�ض. 

الح�صا�صية  وت�صمل اال�صتجابات الحادة )وت�صمى تفاعالت 

المفرطة( ال�صفير عند التنف�ض، واألمًا في البطن، وانهيارًا  للدورة 

ح�صا�صية الفول  وتعتبر  والل�صان.  ال�صفتين  الدموية، مع زرقة في 

ال�صوداني هي ال�صبب االأكثر �صيوعًا في تفاعالت الح�صا�صية ال�صديدة 

)الح�صا�صية المفرطة( في الواليات المتحدة االأمريكية، وربما االآن 

اأي�صًا في المملكة المتحدة. 

من  يعانون  االأ�صخا�ض الذين  من   90% لدى  تحدث  اأن  يمكن 

ال�صوداني، ح�صا�صية جراء تناول كمية �صغيرة جدًا  الفول  ح�صا�صية 

ت�صاعد المل�صقات التعريفية 

الغذائية الموجودة على غالف 

المواد الغذائية في تجنب 

المواد التي ت�صبب اأعرا�ض 

الح�صا�صية. 
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من الفول ال�صوداني )اأقل من حبة واحدة من الفول(، وفي  50% من 

الم�صابين، تبداأ االأعرا�ض على الفور بمجرد تناول الفول ال�صوداني، 

عام،  وب�صكل  دقائق.  خم�ض  غ�صون  االأعرا�ض في  تبداأ   %76 وفي 

يعاني االأطفال من اأعرا�ض ح�صا�صية اأخف من االأعرا�ض التي يعاني 

من ح�صا�صية  يعانون  الذين  االأفراد  معظم  ويعاني  البالغون.  منها 

الفول ال�صوداني من تفاعالت ح�صا�صية خفيفة اأو متو�صطة، وتحدث 

تفاعالت  وتعتبر  7% فقط.  الح�صا�صية الحادة في  تفاعالت 

الح�صا�صية الحادة اأكثر �صيوعًا في االأ�صخا�ض الذين يعانون اأي�صًا من 

مر�ض الربو. 

ال�صوداني هي  و�صيلة لت�صخي�ض ح�صا�صية الفول  اأف�صل  تعتبر 

الجلد )انظر  اإلى اختبار وخز  ال�صابق، اإ�صافة  الطبي  التاريخ 

ت�صخي�ض الح�صا�صية، �صفحة 67(. 

يتوقف حجم اال�صتجابة في اختبار وخز الجلد  للفول ال�صوداني 

اختبار وخز الجلد اأكثر  ويعتبر  لالختبار.  �صدة اال�صتجابة  على 

الدم  الم�صادة المعينة في  االأج�صام  دقة من قيا�ض م�صتويات بع�ض 

م�صتويات  تعك�ض  وال  المناعي(،  للجلوبيولين  معين  دم  )اختبار 

االأج�صام الم�صادة �صدة تفاعالت الح�صا�صية. 

ال�صوداني، فاإنه  الفول  حيال  ت�صخي�ض الح�صا�صية  يتم  وبمجرد اأن 

الغذائي.  ال�صوداني من نظامك  اأ�صكال الفول  ا�صتبعاد جميع  المهم  من 

ومع ذلك، يعتبر قول ذلك اأ�صهل من القيام به! حيث يتعر�ض لح�صا�صية 

الفول ال�صوداني ما ال يقل عن  50% من النا�ض المعروف اأن اأنهم يعانون 

ح�صا�صية الفول ال�صوداني، مرة واحدة على االأقل كل عام. ونتيجة ذلك، 

اإذا كان لديك ح�صا�صية الفول ال�صوداني يجب اأن تحمل معك في جميع 

الأوقات العالج ال�صحيح لمكافحة تفاعالت الح�صا�صية )انظر ا�صتخدام 

القلم االإ�صعافي EpiPen  �صفحة 64 (.

واإذا كان طفلك يعاني من ح�صا�صية �صديدة، يجب على المدر�صة 

اأن تهتم باالأمر. وتوجد وثيقة جيدة للغاية عن الح�صا�صية المفرطة 

. teachernet.gov.uk في المدار�ض على موقع
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ح�شا�شية ال�شم�شم

تعتبر بذور ال�صم�صم م�صدرًا قويًا للغاية من م�صادر الح�صا�صية. 

الغذائية،  المواد  �صناعة  وا�صع في  نطاق  وي�صتخدم ال�صم�صم على 

في  الخبز اأو  رغيف  تزيين  اأجل  المجهز من  �صكلها غير  �صواء في 

المنتجات المخبوزة االأخرى، وكذلك في مجموعة كبيرة من االأطعمة 

وم�صتح�صرات  يوجد ال�صم�صم في المنظفات،  كما  الُم�صّنعة. 

والتي يكون  ال�صيدليات،  الموجودة  في  والمنتجات  التجميل، 

ال�صم�صم مدرجًا  فيها تحت ا�صم )ال�صم�صم الهندي(. 

الطعام  فقد يكون تناول  ح�صا�صية ال�صم�صم،  من  تعاني  كنت  اإذا 

من البذور والزيت  تجنب كل  من  بد  وال   - كبيرة  الخارج م�صكلة  في 

الناتج من ال�صم�صم؛ الأن زيت ال�صم�صم يكون غير مكرر، وربما يحتوي 

على كميات كبيرة من بروتين ال�صم�صم. لقد تم االإبالغ عن ح�صا�صية 

ال�صم�صم الأول مرة في عام  1950وقد تم ت�صخي�ض حاالت قليلة جدًا 

بح�صا�صية  الم�صابين  اأعداد  حدث ارتفاع كبير في  ثم  البداية،  في 

الحديثة عن  الدرا�صات  اإحدى  وذكرت  الما�صي.   العقد  ال�صم�صم في 

من  �صيوعًا  اأكثر  كانت  ح�صا�صية ال�صم�صم   االأ�صتراليين، اأن  االأطفال 

ح�صا�صية البندق، على الرغم من كونها اأقل �صيوعًا بكثير من ح�صا�صية 

المتحدة، ُيعتقد اأن ح�صا�صية ال�صم�صم  المملكة  ال�صوداني. وفي  الفول 

2000  فرد. واإذا كانت لديك  ت�صيب فردًا واحدًا تقريبًا من بين كل 

ح�صا�صية من بذور ال�صم�صم، فاإن الدعامة االأ�صا�صية للتعامل معها هي 

تجنب جميع االأطعمة والم�صتح�صرات التي تحتوي على ال�صم�صم. 

الح�شا�شية في العمل 

نظرًا اإلى وجود ترابط بين بع�ض الم�صاكل ال�صحية وبع�ض الوظائف 

من القوانين  مجموعة  خالل  من  الحكومات  حاولت  المعينة، فقد 

اآمنة.  فيها الموظفين ظروفًا  يعمل  التي  العمل  الحكومية جعل ظروف 

على الرغم من ذلك ال يزال يوجد عدد كبير من الم�صاكل ال�صحية التي 

االت�صال  طريق  عن  تنتج  والتي  بع�صها بالح�صا�صية بطبيعتها،  يرتبط 

مثل  تن�صاأ عن  التي  الح�صا�صية   وتحدث  العمل.  بمواد معينة في مكان 
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هذه المواد )الح�صا�صية المهنية( في كل من االأفراد التاأتبيين )االأفراد 

وتكون  غير التاأتبيين،  واالأفراد  للح�صا�صية(  وراثّي  ميل  لديهم  الذين 

الربو،  من مر�ض  يعانون  الذين  االأفراد  في  قليلة  انت�صارًا بن�صبة  اأكثر 

اأواالإكزيما اأو ُحمى الق�ض. وال توؤدي الكثير من تلك المواد الم�صببة اإلى 

وينبغي تجنب  تعمل بمثابة مثيرات.  بداًل من ذلك  الح�صا�صية، ولكنها 

تلك المثيرات من خالل �صمان التهوية الجيدة في اأماكن العمل، وتوفير 

المالب�ض الواقية وارتدائها، اأو عن طريق ا�صتبدال تلك المثيرات ببع�ض 

اأن  يمكن  مادة   200 من  يوجد اأكثر  ذلك،  ومع  المثيرة.  غير  البدائل 

ت�صبب ن�صاأة الح�صا�صية، ما يوؤدي اإلى الربو المهني. كما ي�صبب الكثير 

من تلك المواد ح�صا�صية الجلد. ويتم فقدان حوالى  900.000 يوم عمل 

�صنويًا في المملكة المتحدة ب�صبب التهاب الجلد المهني. وي�صيب الربو 

على  يزيد  ما  بالربو، مع  جميع البالغين الم�صابين  من   %2 المهني 

 1000حالة جديدة �صنويًا. 

عام  حتى  �صيوعًا.  العمل اأكثر  اأماكن  الح�صا�صية في  اأ�صبحت 

1979. وقد تم االإبالغ عن حالتين فقط من ح�صا�صية الالتك�ض. واأما 

االآن فيعاني ما يقرب من 8% من العاملين في مجال الرعاية ال�صحية 

من ح�صا�صية الالتك�ض. وا�صطر العديد من هوؤالء العاملين اإلى تغيير 

وظائفهم. ويوجد في معظم الم�صت�صفيات الكبيرة االآن غرفة عمليات 

يعانون من ح�صا�صية  الذين  الالتك�ض لعالج المر�صى  خالية من مادة 

تجاه  خطيرة  يتعر�صون لتفاعالت ح�صا�صية  الالتك�ض، والذين قد 

الالتك�ض  على مادة  تحتوي  الطبية التي  المعدات  القطع العديدة من 

الموجودة في اأجنحة غرف العمليات العادية. 

قانوني لحماية الموظفين من  العمل واجب  اأ�صحاب  على  ويوجد 

والتي ت�صمل االت�صال بم�صببات  العمل،  المخاطر الموجودة في مكان 

مفيدة  وال�صالمة مواقع  لل�صحة  التنفيذية  للهيئة  ويوجد  الح�صا�صية. 

جدًا على �صبكة االنترنت، واإذا كنت من الم�صابين باأي اأعرا�ض ذات 

�صلة بالعمل، فاإنه يجب عليك الت�صرف على الفور. كما اأن ثمة فر�صة 

معقولة الختفاء االأعرا�ض، ب�صرط اأن يتم ت�صخي�ض الح�صا�صية المهنية 
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يتم  اأن  بمجرد  الم�صكلة  ت�صبب  تجنب المواد التي  ثم  مبكر،  وقت  في 

تاأخذ وقتًا طوياًل،  اإذا ما �ُصمح للح�صا�صية اأن  الت�صخي�ض. ومع ذلك، 

اإلى تح�صن االأعرا�ض فقط، ولكنها قد ال  فاإن تجنب ال�صبب قد يوؤدي 

تختفي تمامًا. 

فمن  الم�صابين بالح�صا�صية المهنية،  اأنك من  تظن  واإذا كنت 

ا�صت�صاري العمالة الطبية اأو  المهم اأن تت�صل بطبيب العمل، اأو 

تتم اإحالتك للقيام  اأن  الممكن  من  بك، اإذ  الخا�ض  العام  الطبيب 

بمزيد من الفحو�ض والم�صورة من اأحد االأخ�صائيين. 

كيف تتجنب تفاعالت الح�شا�شية في مكان العمل؟

• خطر من 	 تحمل تحذير  تجنَّب االحتكاك بالمواد التي   -

عة. ال�صركة الم�صنِّ

• - تجنب االأ�صرار التي يمكن اأن تلحق بجلدك من خالل العمل 	

الخ�صن اأو اأعمال الك�صط بيديك.

• بعد التعامل مع اأي مثير 	 - اغ�صل يديك دائمًا ب�صكل �صحيح 

وذلك  مفرط؛  جعل يديك رطبة ب�صكل  ولكن تجنب  محتمل، 

الأن الجلد الرطب ي�صكل حاجزًا اأقل فاعلية.

• - قم بحماية يديك من المذيبات، والغراء، والزيوت وال�صحوم 	

للتاآكل با�صتخدام الكريمات  الكيميائية الم�صببة  والمواد 

الواقية، والكريمات التي ت�صتخدم بعد الغ�صيل والقفازات.

• - ال ت�صتخدم المذيبات الإزالة المواد من يديك الأنها يمكن اأن 	

ت�صبب التهاب الجلد. 

• - ا�صتخدم جميع االأجهزة الواقية التي يوفرها �صاحب العمل.	

• - تجنب ا�صتن�صاق الغبار واالأبخرة.	

• - ُقم باالإبالغ عن اأي م�صاكل اإلى مديرك المبا�صر.	

• - �صّجع زمالئك اأن يقدموا الم�صاكل ذات ال�صلة بالعمل اإلى 	

مديرهم  المبا�صر.



55

ما هي الحاالت الطبية التي ترتبط بالح�صا�صية؟

يتم  م�صببات الح�صا�صية التي  �صيوعًا من  المواد االأكثر  تعتبر 

والفورمالديهايد،  الالتك�ض،  العمل هي  مكان  في  لها  التعر�ض 

كرومات  الغذائية، ثاني  والمواد  ال�صناعية  وال�صابون والمنظفات 

المواد الم�صتخدمة في  من  في العديد  يوجد  البوتا�صيوم )الذي 

الكيميائية  واالأ�صباغ والمواد  الجلود(  البناء ودباغة  �صناعة 

الم�صتخدمة في ت�صفيف ال�صعر. 

ح�شا�شية العقاقير 

يوجد عدد من الطرق المختلفة التي يمكن اأن ت�صبب بها االأدوية بع�ض 

اال�صتجابات ال�صلبية، وال تعتبر كل تلك اال�صتجابات ذات �صلة بالح�صا�صية. 

كانت الح�صا�صية  اإذا  ما  الت�صخي�ض بدقة لمعرفة  يتم  المهم اأن  ومن 

اأن التعامل  وذلك  المرء،  منها  تعاني  التي  عن االأعرا�ض  الم�صوؤولة  هي 

الطبي والتوقعات على المدى الطويل للتفاعالت التي ترتبط بالح�صا�صية 

والتفاعالت التي ال ترتبط بالح�صا�صية، تختلف اختالفًا كبيرًا. 

الح�صا�صية.  حدوث  �صببًا في  تعتبر جميع العقاقير/االأدوية  ال 

البن�صلين  الح�صا�صية،  اإلى  توؤدي  ما  غالبًا  التي  العقاقير  وت�صمل 

والم�صادات الحيوية االأخرى، والمهدئات، واأدوية التخدير المو�صعي، 

والعالجات التي تنطوي على َحقن جزيئات كبيرة )مثل االأن�صولين، 

اأجل معالجة  من  ت�صنيعها  تم  واالأم�صال التي  وبع�ض اللقاحات 

�صحايا لدغات المخلوقات ال�صامة(. 

5% من  االآن  �صيوعًا، وتمثل  ح�صا�صية العقاقير اأكثر  اأ�صبحت 

اأن تتخذ ح�صا�صية  الم�صت�صفيات. ويمكن  التي تدخل  جميع الحاالت 

التما�صي،  الجلد  ذلك التهاب  في  بما  عديدة،  العقاقير اأ�صكااًل 

ب�صكل  ا�صتخدامها  يتم  التي  العقاقير  )من  وال�صرى/االرتيكاريا، 

المفرطة، وااللتهاب الحاد العام في الجلد  والح�صا�صية  مو�صعي( 

وبطانة الفم والعينين )متالزمة �صتيفنز جون�صون(. 

يوجد عدد من العوامل التي تزيد من خطر االإ�صابة بح�صا�صية 

العقاقير، وت�صمل تلك العوامل:

• العدوى/االإ�صابات الحالية.	

• التاريخ العائلي من الح�صا�صية للعقاقير.	
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• التاريخ ال�صخ�صي لح�صا�صية العقاقير ال�صابقة.	

• نق�ض 	 فيرو�ض  خا�صة  المناعة،  ت�صيب جهاز  التي  االأمرا�ض 

المناعة الب�صرية )االإيدز(.

• اأو 	 مجموعة  �صكل  في  المختلفة  االأدوية  من  عدد  تناول  تم  اإذا 

تركيبة.

• الجرعات المتعددة اأو اال�صتخدام الم�صتمر للدواء.	

من احتمال اإ�صابتك بح�صا�صية  يزيد  من اأن التاأتب ال  الرغم  وعلى 

العقاقير/االأدوية، اإال اأنه يزيد من خطر وجود تفاعالت وا�صتجابات حادة. 

النقاط الأ�شا�شية

يعتبر مر�ض الربو هو اأكثر االأمرا�ض المزمنة �صيوعًا في مرحلة  �

الطفولة، اإذ ي�صيب طفاًل واحدًا من كل �صبعة اأطفال.

للح�صا�صية  � الم�صببة  المواد  من  كبيرة  مجموعة  تكون  قد 

م�صوؤولة عن الت�صبب في ُحمى الق�ض.

ما ال يقل عن 80% من الذين يعانون من االإكزيما لديهم اختبارات  �

ح�صا�صية اإيجابية لواحد اأو اأكثر من المواد الم�صببة للح�صا�صية.

لمادة  � الجلد  يتعر�ض  عندما  التما�صي  الجلد  التهاب  يحدث 

مهيِّجة اأو م�صبب للح�صا�صية.

من  � نوعين  الوعائية،  والوذمة  االرتيكاريا/ال�صرى  تعتبر 

تفاعالت الح�صا�صية المبا�صرة التي توؤثر في ح�صا�صية الجلد.

ُيعتقد اأن ما ي�صل اإلى 20% من النا�ض لديهم ح�صا�صية من واحد  �

اأو اأكثر من المواد الغذائية، ولكن واحدًا فقط من بين كل ع�صرة 

من هوؤالء لديه ح�صا�صية الطعام الحقيقية.

ال�صوداني، فمن  � الفول  الح�صا�صية �صد  ت�صخي�ض  يتم  اأن  بمجرد 

المهم ا�صتبعاد جميع اأ�صكال الفول ال�صوداني من النظام الغذائي.

ثمة واجب قانوني على اأ�صحاب العمل لحماية الموظفين من  �

المخاطر التي توجد في اأماكن العمل، وت�صمل تلك المخاطر 

االحتكاك مع م�صببات الح�صا�صية.
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ما هي الح�شا�شية المفرطة؟ 

اأنواع  االأكثر ِحدة من  النوع  المفرطة هي  الح�صا�صية  تعتبر 

الح�صا�صية. وتعتبر تفاعالت فرط الح�صا�صية قاتلة الأنها تحدث خالل 

اأنظمة عديدة  وتوؤثر في  الح�صا�صية،  لم�صببات  من التعر�ض  دقائق 

ومختلفة في الج�صم، من دون تحقيق تقدم في العالج وب�صرعة مخيفة. 

يعاني �صخ�ض واحد من كل 3500 �صخ�ض في المملكة المتحدة 

�صنويًا من تفاعالت الح�صا�صية المفرطة، ويموت ب�صببها حوالى 30 

وزادت حاالت  البالغين.  ال�صباب  من  خ�صو�صًا  عام،  كل  �صخ�صًا 

�صبعة  اإلى  الم�صت�صفى  دخول  اإلى  توؤدي  التي  المفرطة  الح�صا�صية 

اأ�صعاف على مدى ال�صنوات الع�صر الما�صية. 

وا�صع  نطاق  الح�صا�صية على  تنت�صر  المفرطة،  في الح�صا�صية 

داخل الج�صم، بما في ذلك الجلد، والجهاز التنف�صي )الفم واالأنف 

والحلق  اله�صمي )الفم  والجهاز  الهوائية الرئتان(،  والق�صبة 

واالأوعية  )القلب  الدموية  واالأوعية  وجهاز القلب  واالأمعاء(  والمعدة 

الدموية(. ويتعر�ض االأ�صخا�ض الذين يعانون من مر�ض الربو اأو غيره 

من اأمرا�ض الح�صا�صية لخطر متزايد من حدوث تفاعالت الح�صا�صية 

المفرطة، وال�صيما اإذا كان من ال�صعب التحكم في مر�ض الربو. 

لم�صببات  عن التعر�ض  الح�صا�صية المفرطة  تفاعالت  تنجم 

من  وبداًل  منها.  لديه ح�صا�صية  ال�صخ�ض بالفعل  الح�صا�صية التي يكون 

حدوث تفاعالت مو�صعية مثل تلك التفاعالت التي تم و�صفها في الف�صل 

ال�صابق، يوؤدي التعر�ض هنا اإلى حدوث تفاعالت في الج�صم باأكمله. 

البدينة بوا�صطة  القاعدية والخاليا  للخاليا  ا�صتثارة  وتحدث 

كمية  عنه اإطالق  ينتج  ما  وا�صع،  نطاق  المناعي على  الجلوبيولين 

و�صطاء االلتهابات مثل الهي�صتامين و اللوكوترين،  من  جدًا  كبيرة 

ال�صغيرة  الدموية  االأوعية  زيادة  االرت�صاح في  في  تت�صبب  والتي 

في جميع اأنحاء الج�صم. وتت�صرب ال�صوائل ب�صرعة من هذه االأوعية 
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حدوث تورم  في  ذلك  ويت�صبب  االأن�صجة،  ال�صغيرة اإلى  الدموية 

وظائف الج�صم  يعيق  اأن  ما يمكن  الج�صم،  من اأجزاء  في العديد 

الطبيعية،  كما يمكن اأن يوؤدي اإلى فقدان حجم الدم، مما يت�صبب في 

انخفا�ض �صغط الدم. 

وتت�صبب تلك التغيرات في حدوث االأعرا�ض التالية: 

• الجلد والعينين 	 ذلك حكة في  في  بما  العامة،  والحكة  التهيج 

واالأنف والحنجرة.

• توهج )احمرار( في الجلد.	

• االرتيكاريا/ال�صرى والوذمة الوعائية، )انظر ال�صفحات 45-43 (.	

• ة في ال�صوت و�صعوبة في البلع، وذلك ب�صبب حدوث التهاب 	 َبحَّ

في الحلق.

• �صيق في ال�صدر و�صفير عند التنف�ض، ناجم عن التهاب و�صيق 	

في ال�صعب الهوائية.

• نب�ض �صعيف 	 في حدوث  يت�صبب  ما  الدم،  في �صغط  انخفا�ض 

�صريع و�صعور بالدوار واالإغماء.

• �صعوبة في التنف�ض وزرقة في ال�صفتين.	

• غثيان وقىء واآالم في البطن.	

• في الحاالت ال�صديدة، انهيار الجهاز التنف�صي والدورة الدموية، والموت.	

ُمحفزات الح�شا�شية المفرطة 

تعتبر المحفزات االأكثر �صيوعًا لتفاعالت الح�صا�صية المفرطة هي: 

• ال�صوداني والمك�صرات 	 والفول  وخ�صو�صًا المحار،  االأطعمة، 

والبي�ض وال�صمك.

• ل�صعات النحل والدبابير.	

• �صيما 	 الحيوية واللقاحات، وال  الم�صادات  االأدوية، خ�صو�صًا 

مر�ض التيتانو�ض )الكزاز(. 

• الالتك�ض )المطاط( الطبيعي.	

وراء تفاعالت  اكت�صاف ال�صبب  قليلة، ال يتم  حاالت  وفي 

الح�صا�صية المفرطة.  



59

الح�صا�صية المفرطة

الت�شخي�ص 

بمجرد اأن يتعافى الفرد من تفاعالت ح�صا�صية حادة، فاإن من المهم 

اأن اإحدى اال�صتراتيجيات  بها، ذلك  ت�صبب  اإلى المحفز الذي  التعرف 

المحفز في  هي تجنب ذلك  الح�صا�صية  مع  التعامل  في  الرئي�صية 

الم�صتقبل. ويكون المحفز في كثير من الحاالت وا�صحًا اإلى حد ما، لكن 

في حاالت اأخرى يكون ال�صبب عبارة عن ُلغز. وي�صاعد التحقق الدقيق 

من ِقبل خبير الح�صا�صية في كثير من االأحيان في الك�صف عن ال�صبب. 

وفي  المختار-  الت�صخ�صي�صي  الجلد هو االختبار  اختبار وخز  ويعتبر 

خطير  المبا�صر اأمر  اختبار التحدي/التعر�ض  الحاالت يعتبر  معظم 

جدًا اإذا كان �صببًا في تحفيز تفاعالت ح�صا�صية �صديدة اأخرى )انظر 

»ت�صخي�ض الح�صا�صية«، ال�صفحات 67 - 83 (. 

اإدارة مر�ص الح�شا�شية المفرطة

العيادات التخ�ش�شية 

تفاعل  المفرطة، اأو اأي  الح�صا�صية  ُيَحول كل من يعاني من  اأن  ينبغي 

التعامل معها، اأو من خالل  الم�صت�صفى الذي يتم  ِقبل  تح�ص�صي �صديد من 

الطبيب اأو الطبيب العام، اإلى  اخت�صا�صي ح�صا�صية، وهو عبارة عن خبير 

الح�صا�صية  على ت�صخي�ض  تدريبه  الم�صت�صفيات تم  الإحدى  ا�صت�صاري تابع 

من  الح�صا�صية مقدمة  المتخ�ص�صين في  قائمة من  وتوجد  ومعالجتها 

كان  االإكلينيكية فاإذا  والمناعة  الح�صا�صية  الأمرا�ض  البريطانية  الجمعية 

طفلك يعاني من ح�صا�صية �صديدة، فقد تجد اأنه من المفيد اأن تنظر اإلى 

الوثيقة التي تتحدث عن اإدارة الح�صا�صية المفرطة في المدار�ض على موقع  

.teachernet.gov.uk

تجنب محفزات الح�شا�شية

ينبغي تجنب  فاإنه  المفرطة معروفًا،  اإذا كان محفز الح�صا�صية 

ذلك المحفز ب�صكل �صارم. واإذا كان المحفز نوع من اأنواع الغذاء، 

م�صاعدتك  جدًا في  تغذية مفيدة  ا�صت�صارة اخت�صا�صي  فقد تكون 

على تجنب ذلك الغذاء في الم�صتقبل. كما يمكنك اأن تقوم با�صت�صارة 

ولو اأجزاء  توؤدي،  ويمكن اأن  طبيبك اأو اخت�صا�صي الح�صا�صية. 

�صئيلة جدًا من المادة الغذائية �صبب الم�صكلة، اإلى حدوث تفاعالت 
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الجلد مع  مالم�صة  تكون  الح�صا�صية، وفي الحاالت ال�صديدة، قد 

الُقبالت مع  تبادل  المثال، مجرد  �صبيل  الح�صا�صية )على  محفز 

�صخ�ض اأكل حديثًا المادة الغذائية التي تحتوي على المواد الم�صببة 

للح�صا�صية( اأو ا�صتن�صاق هواء يحتوي على جزيئات �صغيرة جدًا من 

الح�صا�صية. )انظر  تفاعالت  كافية لحدوث  اأ�صبابًا  ذلك المحفز، 

ال�صفحات 45  - 52 لتجنب المواد الم�صببة للح�صا�صية الغذائية(.

ما ينبغي عليك فعله اإذا ل�شعتك نحلة اأو دبور - التعامل مع 

تفاعالت الح�شا�شية بدرجاتها من المعتدلة اإلى المتو�شطة

 حافظ على الهدوء، وحاول قدر االإمكان اأال تم�صي اأو تجري،  •

الأن هذا �صيوؤدي اإلى انت�صار الح�صا�صية ب�صرعة في جميع اأنحاء 

الج�صم، ومن الممكن اأن يزيد من  خطورة تعر�صك لتفاعالت 

ح�صا�صية حادة. 

• اإزالتها بملقط 	 يمكنك  في جلدك،  الل�صعة منغر�صة  اإذا ظلت 

ال�صعر، وتاأكد من عدم ال�صغط على كي�ض ال�صم، وهو الحقيبة 

ال�صوداء التي توجد في الجزء الخلفي من الل�صعة. 

• قم بتبريد المنطقة الم�صابة، واإذا اأمكن �صع كي�صًا من الثلج 	

يد اأو  بمن�صفة  المجمدة، مغطاة  الخ�صراوات  اأو حزمة من 

من�صفة �صاي حتى ال تحترق ب�صرتك.

• اأما للتعامل مع االألم، تناول م�صكنًا لالألم مثل البارا�صيتامول 	

م�صاد لاللتهابات وكذلك  اأو االإيبوبروفين )اإيبوبروفين هو 

تتناول  اأن  يمكنك  ولكن  يعتبر االأف�صل،  م�صكن لالألم ولذلك 

اأي  لديك  كانت  واإذا  اليد(.  متناول  لالألم في  م�صكن  اأي 

اإ�صابات اأخرى اأكثر من التورم المو�صعي الخفيف، ينبغي اأن 

تاأخذ م�صادات الهي�صتامين )متوفر من دون و�صفة طبية في 

ال�صيدليات(. 

• من اأعرا�ض 	 تعاني  وكنت  الح�صا�صية،  تفاعالت  تهداأ  لم  اإذا 

حاالت  في  المتبعة  تتبع خطة العالج  اأن  ينبغي  �صدة،  اأكثر 

الطوارئ )انظر ال�صفحة التالية(.
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خطط العالج في حالت الطوارئ

يجب اإعداد خطة العالج في حاالت الطوارئ حتى يت�صنى لك ولمن 

من تفاعالت  كنت تعاني  اإذا  فعله  ينبغي  ما  معرفة  حولك جيدًا 

يتعر�ض من  اإذ  لك،  لن يحدث  ذلك  وتعتقد اأن  �صديدة.  ح�صا�صية 

دون ق�صد ما يقرب من ن�صف جميع االأ�صخا�ض المعر�صين لخطر 

المفرطة  الح�صا�صية  محفزات  المفرطة اإلى  االإ�صابة بالح�صا�صية 

كل  للحياة في  في تفاعالت ح�صا�صية مهددة  تت�صبب  اأن  التي يمكن 

الحد من �صدة  �صتكون قادرًا على  الت�صرف،  واإذا كنت �صريع  عام. 

تفاعالت الح�صا�صية ب�صكل كبير. احمل معك بطاقة المعلومات، مع 

ذكر اال�صم، وكذلك و�صفًا موجزًا للح�صا�صية التي تعاني منها والعالج 

�صديدة،  ح�صا�صية  لديك تفاعالت  حدثت  اإليه اإذا  تحتاج  الذي قد 

الطوارئ.  حاالت  في  اأقاربك  واأرقام هواتف  عنوانك  اإلى  باالإ�صافة 

و�صح اأن لديك م�صكلة طبية خطيرة، واذكر اأنه يجب على اأي �صخ�ض 

يقوم بالم�صاعدة اأن ي�صتدعي �صيارة اإ�صعاف على الفور. وقد تحتاج 

)انظر  التعريفية  من المجوهرات الطبية  ارتداء قطعة  اأي�صًا اإلى 

»العالج من  اأمرا�ض الح�صا�صية �صفحة  84«.

  مثال على المجوهرات 

الطبية التعريفية

ر
ذا

ـــ
ـــ
ـــ
نــ

اإ

ي
ـــ
بـ

ـــ
ـــ
طــ

يجب عليك حمل ن�صخة من هذه الخطة مع الدواء الذي ت�صتخدمه 

في حاالت الطوارئ الخا�صة بك. وينبغي اأن تعطي مزيدًا من الن�صخ 

للزمالء ومقدمي الرعاية المنا�صبين مثل زمالء العمل والمدر�صين 

واالأ�صدقاء المقربين. وينبغي و�صع خطط خا�صة لالأطفال الذين 

من  نماذج  ال�صديدة، وتوجد  الح�صا�صية  تفاعالت  يعانون من 

الخطط ُمقّدمة من الموؤ�ص�صة الخيرية البريطانية للعناية بمر�صى 

الح�صا�صية المفرطة.
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من خطر  للحد  تتبعها  اأن  الممكن  كثيرة من  عملية  ن�صائح  توجد   

من اأمرا�ض  »العالج  الدبابير )انظر  اأو  لل�صعات النحل  التعر�ض 

الح�صا�صية«، �صفحة 84(.

عالج اأمرا�ص الح�شا�شية ال�شديدة

اأدوية م�شادات الهي�شتامين

ينبغي اأن توؤخذ م�صادات الهي�صتامين بمجرد معرفة اأنك تعاني 

ال�صائعة  الم�صتح�صرات  وت�صمل  �صديدة.  ح�صا�صية  تفاعالت  من 

لوراتادين  )بيريتون(،  �صيتيريزين )زيرتيك(،  الكلورفينيرامين 

والهي�صتامين  االأدوية تاأثير الهي�صتامين.  تمنع تلك  )كالريتين(. 

في  تت�صبب  التي  وهي  البدينة،  من الخاليا  تحريرها  مادة يتم  هو 

الهي�صتامين  م�صادات  تحول  وقد  اأعرا�ض الح�صا�صية -  الكثير من 

دون االإ�صابة بالتفاعالت الكاملة  للح�صا�صية المفرطة. وينبغي عليك 

اأن ت�صتخدم الكلورفينيرامين اإذا كان لديك؛ الأنه يبداأ العمل ب�صرعة 

اأكبر من الم�صادات االأخرى. 

الأدرينالين )اإيبينفرين( 

ال�صديدة، �صيلغي  الح�صا�صية  من تفاعالت  تعاني  كنت  اإذا 

الحياة،  تهدد  التي  االآثار المحتملة  موؤقت بع�ض  االأدرينالين ب�صكل 

وي�صمح لك بما يكفي من الوقت للح�صول على رعاية طبية عاجلة. 

يعمل االأدرينالين ب�صرعة عندما يتم حقنه لمواجهة االآثار المترتبة 

الح�صا�صية  خالل تفاعالت  تحريرها  يتم  الكيميائية التي  على المواد 

عب الهوائية، و�صبط  المفرطة. وي�صاعد االأدرينالين على ا�صترخاء ال�صُّ

نحو  الدم على  زيادة حجم  يعمل على  ال�صغيرة، كما  الدموية  االأوعية 

فعال، باالإ�صافة اإلى تن�صيط القلب وزيادة �صغط الدم. 

المفرطة،  الح�صا�صية  تفاعالت  اإذا كنت تتعر�ض لخطر حدوث 

فعليك اأن تحمل معك ُحقن االأدرينالين في جميع االأوقات. ويجب اأن 

تحمل دائمًا  حقنتين، وذلك اأن اآثار الُحقنة االأولى قد تبداأ في الزوال 

قبل اأن ت�صل اإليك الم�صاعدة الطبية، وفي هذه الحالة �صتحتاج اإلى 

ُحقنة ثانية من االأدرينالين. 



63

الح�صا�صية المفرطة

الوقت فقط - ولكنه  المزيد من  تذكر اأن االأدرينالين يوفر لك 

لي�ض عالجًا لتفاعالت الح�صا�صية المفرطة. ويعني ذلك اأنك �صتظل 

بحاجة اإلى م�صاعدة خبير طبي لذا عليك التوجه اإلى ق�صم الحوادث 

والطوارئ في اأقرب وقت ممكن. 

اأن يتعلم ذلك  ويجب  الحقن،  كيفية ا�صتخدام  اأن تتعلم  يجب 

اأي�صًا اأقاربك واأ�صدقاوؤك المقربين. اأما اإذا كانت الحالة هي حالة 

طفل، فيجب على جميع مقدمي الرعاية للطفل )بما في ذلك ُمعلمي 

ويمكن  االأدرينالين.  حقن  ومتى يتم  كيف  يعرفوا  اأن  المدر�صة( 

ا�صتخدام االأدرينالين وم�صادات الهي�صتامين معاً من دون اأي م�صاكل. 

المملكة  ا�صتخدامًا لحقن االأدرينالين في  الجهاز االأكثر  يعتبر 

المتحدة هو القلم االإ�صعافي EpiPen ، وهو �صهل جدًا في ا�صتخدامه، 

ويجب اأن تحمل قلمين معك اأينما ذهبت. وتعتبر اأف�صل طريقة لحمل 

القلم االإ�صعافي هي جعله �صمن مالب�صك بطريقة اأو باأخرى - على 

�صبيل المثال، في الجيب اأو في الحقيبة التي تو�صع حول الو�صط - 

بداًل من و�صعه في حقيبة اأخرى، والتي من الممكن اأن  تكون بعيدة 

عنك في بع�ض االأحيان اأثناء النهار. 

اإذا كنت تعتقد اأنك قد ت�صاب بتفاعالت الح�صا�صية المفرطة، 

قم با�صتخدام قلم االأدرينالين في وقت مبكر. ال تنتظر حتى ت�صبح 

متاأكدًا - لن ت�صيبك جرعة االأدرينالين باأي اأذى، حتى لو اكت�صفت 

ب بتفاعالت الح�صا�صية  بعد ذلك اأنك كنت على خطاأ واأنك لم ت�صَ

الوقت  ومع ذلك، يت�صبب عدم ا�صتخدام االأدرينالين في  المفرطة. 

المنا�صب في زيادة خطر التعر�ض الأ�صواإ اأنواع تفاعالت الح�صا�صية، 

والتي يمكن اأن توؤدي اإلى وفاتك. واإذا كان لديك �صك، فقم با�صتخدام 

االأدرينالين على الفور! 

EpiPen القلم الإ�شعافي

يعتبر القلم االإ�صعافي EpiPen هو الجهاز 

 لحقن االأدرينالين في 
ً
االأكثر ا�صتخداما

المملكة المتحدة

جرعة اأدرينالين تم قيا�صها

      غطاء اأمان يحمي االإبرة و جهاز االإطالق
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ا�شتخدامات القلم الإ�شعافي

• اأخرج القلم االإ�صعافي EpiPen من حقيبة الجهاز.	

• ال ت�صع اأبدًا االأ�صابع، اأو االإبهام اأو االأيدي على الطرف االأ�صود.	

• ام�صك القلم اال�صعافي EpiPen، بحيث تكون قب�صة اليد حول 	

الِوحدة، والطرف االأ�صود اإلى اأ�صفل.

• انزع غطاء ال�صالمة الرمادي با�صتخدام اليد االأخرى. 	

• �صع م�صتوى الطرف االأ�صود عند الجزءالخارجي العلوي من 	

اإذا  باإزالة مالب�صك اإال  تقوم  ال�صروري اأن  الفخذ )لي�ض من 

كانت المالب�ض �صميكة جدًا(.

• ا�صحب القلم اإلى الخلف ثم قم بوخزه بقوة في الجزءالخارجي 	

من الفخذ حتى ي�صتقر.

• ت القلم في مكانه لمدة 10 ثوان.	 ثبِّ

• اأزل القلم ثم قم بتدليك موقع الحقن بلطف لمدة 10 ثوان.	

• ات�صل بالطوارئ  واطلب الم�صورة الطبية فورًا.	

• نف�صك 	 احقن  التح�صن،  تبداأ اأعرا�ض الح�صا�صية في  لم  اإذا 

ثانية من االأدرينالين.

• 	  EpiPens تذكر: ينبغي اأن تحمل قلمين من االأقالم االإ�صعافية

معك في جميع االأوقات.

بع�ص الن�شائح والتدابير الوقائية

االإ�صعافي EpiPen في درجة  للقلم  بالحاقن التلقائي  احتفظ 

الُمحّدد، وبعد ذلك  انتهاء ال�صالحية  تاريخ  الغرفة حتى  حرارة 

الوقت يجب اأن يتم ا�صتبدال الِوحدة. وال ينبغي و�صع القلم في اأي 

مبردات، اإذ اإن التبريد لفترات طويلة قد يوؤدي اإلى خلل الِوحدة، 

  EpiPen كما ال ينبغي اأن يتعر�ض الحاقن التلقائي للقلم االإ�صعافي

ال�صيارة( اأو  )بتابلوه  القفازات  ال�صديدة، مثل �صندوق  للحرارة 

�صندوق ال�صيارة خالل ف�صل ال�صيف. 
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ا�شتخدامات القلم الإ�شعافي 

ال�صوء  المبا�صرة الأن  ال�صم�ض  ُتعر�ض الحاقن التلقائي الأ�صعة  ال 

اإلى  وتحوُّل لونه  االأدرينالين،  في تحلل  يت�صببوا  اأن  والحرارة يمكن 

اللون الُبني، ويوؤدي ذلك اإلى تق�صير مدة �صالحية ا�صتعمال المنَتج. 

اأن  جهاز الحاقن التلقائي هو  لحماية  طريقة  اأف�صل  تعتبر 

تبقيه في االأنبوب البال�صتيكي الذي يوجد فيه. وال ت�صع مع الحاقن 

التلقائي اأي �صيء اآخر، على �صبيل المثال، ن�صرة معلومات المري�ض 

االإ�صعافي  القلم  يعيق اإزالة  الأن ذلك قد  االأنبوب،  في  توجد  التي 

 EpiPen عند الحاجة اإليه. 

  EpiPen االإ�صعافي  للقلم  من الحاقن التلقائي  بالتحقق  قم 

ب�صكل دورّي من خالل نافذة العر�ض الموجودة في الِوحدة وذلك 

كان  اإذا  اأما  اللون.  وعديم  المحلول �صافي  التاأكد اأن  اأجل  من 

المحلول يحمل اللون الُبني، اأو ظهرت اأي عالمة حمراء في نافذة 

العر�ض، يجب اأن يتم ا�صتبدال تلك الِوحدة فورًا. 

وبغ�ض النظر عن لون االأدرينالين، قم با�صتبدال ِوحدة الحاقن 

التلقائي دائمًا بوحدة جديدة قبل تاريخ انتهاء ال�صالحية. 

طلب الم�شاعدة الطبية

ا�صتدعاء  ا�صتخدام االأدرينالين يجب  اإلى  بحاجة  اإذا كنت 

المحمول معك  الهاتف  يكون وجود  وقد  الفور.  اإ�صعاف على  �صيارة 

على  التعرف الفوري  من اأن  الرغم  وعلى  من العوامل المفيدة. 

منع  في  ي�صاعدا  الح�صا�صية قد  والعالج من تفاعالت  الح�صا�صية 

تذهب اإلى  اأن  عليك  يجب  اأنه  المفرطة، اإال  بالح�صا�صية  االإ�صابة 

ق�صم الحوادث والطوارئ حيث �صُتجَرى لك فحو�صات لمدة ال تقل 

عن اأربع �صاعات للتاأكد من عدم نمو تفاعالت الح�صا�صية المفرطة. 

تذكر اأن تاأثير االأدرينالين ال ي�صتمر طوياًل - فقد تحتاج اإلى 

جرعة اأخرى بعد 10  - 30 دقيقة، حيث يحتوي كل قلم اإ�صعافي 

 EpiPen على جرعة واحدة فقط من االأدرينالين، ولذلك ينبغي اأن 

تح�صل على قلم جديد من الطبيب فور االنتهاء من ا�صتعمال القلم 

االإ�صعافي ال�صابق. 
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النقاط الأ�شا�شية

االأكثر ِحدة من تفاعالت  � النوع  المفرطة هي  الح�صا�صية 

الح�صا�صية، ومن الممكن اأن تهدد الحياة

تعتبر المحفزات االأكثر �صيوعًا لتفاعالت الح�صا�صية المفرطة  �

ال�صوداني والمك�صرات  والفول  االأطعمة )خا�صة المحار،  هي 

والبي�ض وال�صمك(، ول�صعات النحل والدبابير، واالأدوية )على 

وجه الخ�صو�ض الم�صادات الحيوية(

ينبغي اأن تتم اإحالة اأي �صخ�ض يعاني من الح�صا�صية المفرطة  �

اأو اأي تفاعالت ح�صا�صية �صديدة اإلى اأخ�صائي ح�صا�صية. 

اإذا تم التعرف على المحفز للح�صا�صية المفرطة، فاإنه ينبغي  �

اأن يتم تجنبه  ب�صكل �صارم

باإعداد وتنفيذ خطة العالج في حاالت  � اأن تقوم  ينبغي عليك 

الطوارئ

احمل معك القلم االإ�صعافي  EpiPen في كل االأوقات وتاأكد من  �

اأنك واالآخرين تعرفون كيفية ا�صتخدامه
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كيفية اإجراء الت�شخي�ص

لديك ح�صا�صية، فمن  تكون  اأن  الممكن  من  تعتقد اأنه  كنت  اإذا 

فعاًل  كان لديك  اإذا  اأما  بدقة.  ت�صخي�ض حالتك  اأن يتم  المهم 

وو�صع  ال�صحيح،  و�صف العالج  يتم  الممكن اأن  فمن  ح�صا�صية، 

خطة للتعامل مع الح�صا�صية وتنفيذها. واإذا لم تكن الم�صكلة نتيجة 

الح�صا�صية، فاإنه ينبغي عليك اأن تعرف ال�صبب الحقيقي. وي�صف هذا 

بع�ض التفا�صيل  يقدم  الف�صل اختبارات الح�صا�صية المختلفة، كما 

عن الوقت الذي ُيف�صل فيه اإجراء كل اختبار، باالإ�صافة اإلى مناق�صة 

مزايا كل اختبار وعيوبه. 

 �صيبداأ طبيبك العمل باأن يطلب منك اأن تعطيه و�صفًا تف�صيلّيًا 

المنزل  ال�صابق، وبيئة  والتاريخ الطبي  لتفاعالت الح�صا�صية، 

بالح�صا�صية.  ال�صلة  وتاريخ عائلتك الطبي ذات  والمدر�صة والعمل، 

منك  يطلب  الموؤكد اأن  من  �صيكون  البدني،  وبعد اإجراء الفح�ض 

قد  واإذا كنت  واحدًا.  االأقل اختبارًا  على  لك  ُيجري  اأن  الطبيب 

االختبار  فاإن  ال�صبب،  تعرف ما هو  ال  تعر�صت للح�صا�صية ولكنك 

لو  وحتى  الح�صا�صية.  عن  الم�صوؤول  اكت�صاف ال�صبب  على  �صي�صاعد 

الت�صخي�ض اإلى  قد يحتاج  تعرف �صبب تفاعالت الح�صا�صية،  كنت 

التاأكيد باأحد اأ�صكال اختبارات الح�صا�صية، خ�صو�صًا اإذا كنت تعاني 

من تفاعالت ح�صا�صية حادة. 
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قد يكون عالج اإحدى حاالت الح�صا�صية طويل االأمد، وي�صتغرق 

وقتًا طوياًل و باهظ الثمن، وذلك من اأجل التحقق من ال�صبب �صلفًا. 

هناك  كان  اأي�صًا اإذا  اختبارات الح�صا�صية مفيدة  تكون  اأن  ويمكن 

�صبب الم�صكلة هو ح�صا�صية حقيقية،  كان  اإذا  اختالف حول ما  اأي 

على  وقد يترتب  زائدة.  تحمل، اأو ح�صا�صية  هو عدم  ال�صبب  اأن  اأو 

الح�صا�صية في مكان العمل بع�ض االآثار، ولذلك يجب دائمًا التحقق 

عن طريق اختبار ر�صمي للح�صا�صية. 

كما يجب اأن يتم تف�صير نتائج اختبارات الح�صا�صية من ِقبل اأحد 

الخبراء  الذي �صي�صع في االعتبار اأي�صًا التفا�صيل الدقيقة لم�صكلتك. 

ذلك اأن اختبارات الح�صا�صية ال تقدم دائمًا جوابًا وا�صحًا بنعم اأو ال - 

ولكنها تقدم بع�ض االأدلة والمفاتيح لبع�ض االألغاز االإكلينيكية. ونتيجة 

الح�صا�صية  اإجراء اختبارات  يتم  اأن  المف�صل  من  لي�ض  ذلك، فاإنه 

بوا�صطة اأي جهة تجارية الأنها لن تكون قادرة على تف�صير النتائج في 

�صوء التاريخ االإكلينيكي اأو على تقديم الم�صورة المنا�صبة. 

اختيار الختبار ال�شحيح 

االختبار المثالي للح�صا�صية يجب اأن يكون: 

• وثيق ال�صلة )بحيث ي�صمل االأ�صباب المحتملة(.	

• د )بحيث يمكن ربط النتائج التي اأجريت في اأحد المراكز 	 موحَّ

مع تلك النتائج التي اأجريت في مركز اآخر(.

• مختلفة 	 منا�صبات  تظهر في  النتائج التي  ر )بحيث تكون  متكرِّ

نتائج مماثلة(.

• اإيجابية فقط مع االأفراد 	 االختبار  نتيجة  تكون  )بحيث  د  محدَّ

الذين يعانون من الح�صا�صية(.

• �صلبية في 	 خاطئ نتيجة  ُيظهر االختبار ب�صكل  ال  دقيق )بحيث 

الوقت الذي ينبغي فيه اأن تكون النتيجة اإيجابية(.

ُيلبي اختبار واحد للح�صا�صية جميع هذه المعايير ولكن بوا�صطة  ال 

التوازن بين المزايا والعيوب، واختيار اأف�صل االختبارات بالن�صبة اإلى كل 

فرد، من الممكن اأن يتم الت�صخي�ض الدقيق الأغلب اأمرا�ض الح�صا�صية. 
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لك على تفا�صيل  االختبار ال�صحيح المنا�صب  اختيار  َيعتمد 

تفاعالت الح�صا�صية التي تحدث لديك - على �صبيل المثال، كم عمرك، 

واأي جزء من الج�صم هو الم�صاب بالح�صا�صية، وما هو ال�صبب المرجح 

في حدوث الح�صا�صية، وما هي درجة ِحدة تفاعالت الح�صا�صية. 

اأن  عليك  الح�صا�صية،  مر�ض  ت�صنيف  ال�صعب  من  واإذا كان 

لهيئة  اإلى اخت�صا�صي ح�صا�صية  تابع  اأن يحولك  تطلب من طبيبك 

الخدمات ال�صحية الوطنية البريطانية، ويمكن الح�صول على قائمة 

من المتخ�ص�صين في الح�صا�صية في المملكة المتحدة من الجمعية 

البريطانية الأمرا�ض الح�صا�صية والمناعة االإكلينيكية.

اختبارات وخز الجلد 

ت�صخي�ض  �صيوعًا في  االختبار االأكثر  اختبار الجلد المبا�صر هو 

مهاجمة  خاللها  من  و�صيلة يتم  اختبار الجلد هو  ويعتبر  الح�صا�صية. 

الج�صم باأحد مثيرات الح�صا�صية لمعرفة ما اإذا كان الج�صم �صيقوم باأي 

تفاعالت. ويعتبر ذلك اختباراً �صهاًل ومو�صعيا، كما اأنه و�صيلة دقيقة للغاية 

من اأجل تو�صيح وجود تفاعالت الح�صا�صيه الحقيقية. ويعتبر اختبار وخز 

يجب  ذلك،  ومع  للغاية.  ال�صلبية نادرة  االآثار  تكون  اإذ  جدًا،  الجلد اآمنًا 

على االأفراد الذين يعانون من احتماالت التعر�ض اإلى تفاعالت ح�صا�صية 

�صديدة اأن يقوموا باختبار وخز الجلد في الم�صت�صفيات. 

الجلد اإذا  الذي يقوم باختبارات  ويجب عليك اأن تخبر ال�صخ�ض 

الهي�صتامين،  العالج با�صتخدام م�صادات  اأدوية، الأن  تتناول اأي  كنت 

والكورتيزون وبع�ض م�صادات االكتئاب قد يوؤثر على اختبارات الجلد. 

ومن الممكن اأن يكون اختبار الجلد اأي�صًا غير مجد في ال�صباب وكبار 

من  الجانب الداخلي  الجلد على  تتم اختبارات  العادة  وفي  ال�صن. 

ال�صاعد، ولكن غالبًا ما ي�صتخدم جلد الظهر في االأطفال ال�صغار. ويتم 

و�صع عالمة على مواقع الجلد التي �صيتم بها االختبار عن طريق القلم 

ثم تو�صع قطرة واحدة من م�صتخل�ض ُمركز من اإحدى المواد الم�صببة 

للح�صا�صية التي تم اختيارها في كل موقع من المواقع الجلدية. 
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يتم ثقب الطبقة ال�صطحية من الجلد بُلطف من خالل القطرة 

طرف حاد �صغير طوله   / �ِصن  با�صتخدام م�صرط معقم )اأداة لها 

عند  العملية با�صتخدام م�صرط جديد  تكرار  ويتم  واحد(.  ملليمتر 

ويتم محو  الح�صا�صية.   م�صببات  كل م�صبب من  اختبار على  اإجراء 

اأي اآثار باقية من م�صبب الح�صا�صية من على الجلد عن طريق قما�ض 

/ منديل ما�ض، وبعد 10 دقائق يتم قيا�ض ُقطر اأي تفاعل ناتج عن 

اإيجابية بحدوث انتفاخ )نتوء �صاحب مرتفع(،  ذلك. وتظهر نتيجة 

والذي قد يكون مثيرًا للحك كما يمكن اأن يكون ُمحاطًا بمنطقة من 

االحمرار. 

اختبارات وخز الجلد 

ي�صمل اختبار وخز الجلد و�صع قطرة مركزة من اأحد م�صببات الح�صا�صية 

على الجلد. ومن ثم ثقب الجلد من خالل القطرة. ويظهر تفاعل اإيجابي 

لم�صبب الح�صا�صية بحدوث نتوء �صاحب مرتفع. 

المري�ض

الممر�صة

مواقع اختبارات وخز الجلد

قطرة مركزة من 

اأحد م�صببات 

الح�صا�صية

ِم�صرط معقم

الجلد
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القيام  يتم  للح�صا�صية،  الم�صببة  اإلى اختبار المواد  وباالإ�صافة 

اِلملح  االإ�صافية با�صتخدام محلول  الوخز  اختبارات  من  باختبارين 

)معيار �صالب( ومحلول الهي�صتامين )معيار موجب(، وذلك الختبار مدى 

م�صداقية هذا االإجراء. وينبغي اأن تكون اال�صتجابة اإلى المحلول الملحي 

�صلبية عند جميع االأ�صخا�ض. اأما اإذا كان لديك نتيجة اإيجابية، فاإن ذلك 

يدل على اأن الجلد ح�صا�ض للغاية، واأن االختبار ال يمكن االعتماد عليه. 

 يعتبر اختبار وخز الجلد من االختبارات غير موؤلمة، وحتى االأطفال 

وقد تكون  للغاية.  جيد  هذا االإجراء ب�صكل  يتحملوا  اأن  ال�صغار يمكنهم 

النتائج االإيجابية م�صحوبة بحكة، ولكن ذلك ي�صتغرق عادة اأقل من �صاعة. 

ويتميز اختبار وخز الجلد باأنه اختبار دقيق جدًا، لذلك اإذا كانت 

النتيجة �صلبية فمعنى ذلك اأنك البد اأن تكون متاأكدًا اإلى حد ما اأنه 

ال توجد لديك اأي ح�صا�صية. ومع ذلك، فاإن التفاعل االإيجابي ال يعني 

دائمًا اأن لديك ح�صا�صية حالية، ولكن قد يكون لديك اأحد م�صببات 

الح�صا�صية الخفية اأو الكامنة التي ال ت�صبب لك م�صاكل االآن، ولكن 

اأن تكون قد ت�صببت في الح�صا�صية في الما�صي، اأو قد  من الممكن 

تت�صبب في حدوث الح�صا�صية في الم�صتقبل. 

مكلف  �صكل ب�صيط و�صريع وغير  الجلد باأنه  اختبار وخز  يتميز 

من االختبارات ويمكن اختبار اأكثر من م�صبب للح�صا�صية في الوقت 

على ذراعك  كافية  توجد م�صاحة  ال  اأنه قد  من  الرغم  نف�صه، على 

الختبار اأكثر من 16 م�صببًا للح�صا�صية. 

قعة )اختبار ح�شا�شية الجلد(  اختبار الرُّ

ُي�صتخدم هذا االختبار في حاالت التهاب الجلد التما�صي حيث 

الرقعة  تنفيذ اختبار  يتم  ما  وعادة  وجود الح�صا�صية.  في  ُي�صتبه 

ا�صتخدام م�صاحة من الجلد  المهم اأن يتم  على جلد الظهر، ومن 

الرقعة  اختبار  ويعتبر  من اأي مر�ض،  وخالية  �صليمة  تكون  بحيث 

اأ�صكال التجارب، ولكن في الحاالت  �صكاًل ب�صيطًا واآمنًا ن�صبيًا من 

التقرحات  بع�ض  تظهر  قد  وكذلك  ة،  الحكَّ تحدث  قد  ال�صديدة، 

كا�صتجابة تفاعلية لالختبار. 
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يتم خلط المواد الم�صببة للح�صا�صية المطلوب اإجراء االختبار عليها 

بتركيزات منا�صبة مع البارافين االأبي�ض الرخو )الذي يتيح لها اختراق 

يتم ن�صرها في اأقرا�ض معدنية بحيث  ثم  اأكثر(  الجلد ب�صهولة  �صطح 

يكون حجم القر�ض في حجم قطعة ُعملة واحدة. وتو�صع هذه االأقرا�ض 

على الجلد، بحيث تكون مغطاة ب�صماد ال�صق  ثم ُتترك في مكانها لمدة 

48 �صاعة. وبعد ذلك تتم اإزالة االأقرا�ض والتخل�ض منها، ويتم فح�ض 

الجلد من اأجل روؤية اأي احمرار موجود، اأو تورم اأو تقرحات. وبعد ذلك 

ُيعاد فح�ض الجلد مرة اأخرى بعد 48 �صاعة اإ�صافية. 

�صهاًل،  باأنه لي�ض  من االختبارات  النوع  تف�صير نتائج هذا  يتَّ�صم 

حيث يتطلب معرفة وافية عن المواد الم�صتخدمة، والتاريخ ال�صخ�صي 

للح�صا�صية، ولكن اإذا تم تنفيذ اختبار الرقعة بعناية، فاإنه من الممكن 

اأن يوفر معلومات مفيدة للغاية في ت�صخي�ض التهاب الجلد التما�صي. 

اختبار الُرقعة )اختبار ح�شا�شية الجلد( 

المطلوب  للح�صا�صية  الم�صببة  المواد  و�صع  خالل  من  الرقعة  اختبار  يتم 

ل�صقها  يتم  التي  ال�صغيرة  المعدنية  االأقرا�ض  بع�ض  داخل  اختبارها 

 48 لمدة  المعدنية  االأقرا�ض  ترك  ويتم  الظهر.  ب�صريط ال�صق على جلد 

�صاعة ثم اإزالتها، بعد ذلك يتم  فح�ض اال�صتجابة التفاعلية للجلد الموجود 

تحت االأقرا�ض المعدنية. 

المري�ض

�صريط جراحي

قر�ض معدني يحتوي 

على م�صبب الح�صا�صية

تفاعل اإيجابي لالختبار

يتم اإزالة االأقرا�ض 

المعدنية بعد 48 �صاعة



73

ت�صخي�ض الح�صا�صية

اختبار دم معين للجلوبيولين المناعي )اختبار المت�شا�ص 

ال�شعاعي الأرجي( 

ُبد  ما، فال  من �صيء  الح�صا�صية  من  ال�صخ�ض يعاني  كان  اإذا 

الح�صا�صية  اأن يكون لديه م�صادات جلوبيولين مناعي تحدد م�صبَب 

في الدم. ويمكن قيا�ض م�صادات الجلوبيولين المناعي التي تخ�ض 

الح�صا�صية في الدم با�صتخدام اختبار االمت�صا�ض ال�صعاعي االأرجي. 

باإنتاج م�صتويات  المناعي يقوم  اأن الجهاز  االختبار  هذا  ويوؤكد 

الح�صا�صية الم�صتبه  المناعي �صد م�صبب  من الجلوبيولين  متزايدة 

به، على �صبيل المثال، عثة الغبار المنزلي. 

اختبار المت�شا�ص ال�شعاعي الأرجي 

في  الح�صا�صية  تخ�ض  التي  المناعي  الجلوبيولين  م�صادات  قيا�ض  يمكن 

التاأكد  اأجل  من  االأرجي  ال�صعاعي  االمت�صا�ض  اختبار  با�صتخدام  الدم 

الجلوبيولين  من  متزايدة  م�صتويات  باإنتاج  يقوم  المناعي  الجهاز  اأن  من 

المناعي �صد م�صبب الح�صا�صية الم�صتبه به. 

يتم اأواًل تنظيف موقع 

االختبار ثم يتم �صحب 

الدم داخل حقنة من 

خالل اإبرة مجوفة. 

من الممكن اأن يتم ا�صتخدام رباط �صاغط لجعل الوريد اأكثر و�صوحًا. 

 االإبرة

 الجلد 

 جدار الوريد 

 الدم داخل الوريد 
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عينة دم �صغيرة من  من اأخذ  بد  ال  االختبار،  هذا  اإجراء  يتم  لكي 

رفيعة  با�صتخدام اإبرة  وذلك  اأخذها من الذراع،  يتم  الوريد، وعادة ما 

وحقنة �صغيرة. وبعد ذلك يتم تحليل العينة في مختبر متخ�ص�ض، حيث 

يمكن الح�صول على النتائج في غ�صون ب�صعة اأيام. يعتبر هذا االختبار 

مفيدًا ب�صكل خا�ض عندما ي�صتحيل اإجراء اختبار وخز الجلد، وي�صتحيل 

اإجراء ذلك االختبار الأن بع�ض المر�صى يكونون غير قادرين على التوقف 

الح�صا�صية  للهي�صتامين من دون اأن ي�صبح مر�ض  الم�صادة  عن االأدوية 

اأي�صًا االإكزيما وا�صعة النطاق اأو التهاب الجلد في  اأ�صواأ بكثير. وتت�صبب 

جعل اختبار وخز الجلد غير عملّي. ومرة اأخرى، يعتبر التف�صير الدقيق 

للغاية،  الهامة  االأمور  من  ال�صعاعي االأرجي  االمت�صا�ض  لنتائج اختبار 

ال  تحدث في االأ�صخا�ض الذين  اأن  االإيجابية يمكن  االختبارات  اأن  ذلك 

يعانون من الح�صا�صية، كما اأن االختبارات ال�صلبية يمكن اأن تحدث اأحيانًا 

في االأ�صخا�ض الذين يعانون من تلك الح�صا�صية مو�صوع االختبار. 

اختبارات محفزات الح�شا�شية 

في بع�ض االأحيان تكون اأف�صل و�صيلة للت�صخي�ض والتاأكد من وجود 

الح�صا�صية هي ا�صتثارة تفاعالت الح�صا�صية بتعري�ض ال�صخ�ض ب�صكل 

متعمد لم�صبب الح�صا�صية الم�صتبه به، ولكن ينبغي اأن يتم ذلك على نحو 

دقيق وم�صبوط. ويجب على اأي �صخ�ض يقوم باأداء هذه االختبارات اأن 

يكون  مجهزًا تجهيزًا جيدًا للتعامل مع اأي تفاعل للح�صا�صية قد يحدث، 

وال ينبغي اأبدًا اأن يتم ا�صتخدام هذا النوع من االختبارات مع المري�ض 

ال�صديدة اأو الح�صا�صية  تفاعالت الح�صا�صية  من  م�صبقًا  عانى  الذي 

المفرطة تجاه اأي م�صبب من م�صببات الح�صا�صية. 

اإعطاء م�صبب الح�صا�صية بطريقة منا�صبة، على  اأن يتم  وينبغي 

الربو اأو حدوث �صفير  الم�صكلة هي مر�ض  كانت  اإذا  المثال،  �صبيل 

طريق  عن  الح�صا�صية  م�صببات  يجب اإعطاء  فاإنه  التنف�ض،  عند 

الح�صا�صية  م�صببات  اأحد  هي  الم�صكلة  كانت  اإذا  اأما  اال�صتن�صاق. 

طريق  عن  الح�صا�صية  م�صبب  يتم اإعطاء  اأن  فينبغي  الغذائية، 

االبتالع. وال ينبغي اأبدًا اأن يتم ا�صتخدام هذه االأنواع من االختبارات 

مع المري�ض الذي �صبق له اأن عانى من تفاعالت ح�صا�صية �صديدة اأو 

تفاعالت الح�صا�صية المفرطة من اأحد م�صببات الح�صا�صية. 
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وينبغي من الناحية المثالية اأن يتم القيام باالختبار مرتين با�صتخدام 

كاًل من المواد الم�صببة للح�صا�صية و مواد الدواء الوهمي )بال�صيبو(. وال 

ينبغي اأن يعلم اأّي من ال�صخ�صين الذي يتم اإجراء االختبار عليه اأو ال�صخ�ض 

الذي يقوم باالختبار اأيهما هو الم�صبب للح�صا�صية واأيهما هو الدواء الوهمّي، 

والمتحكم  التعمية  الح�صا�صية مزدوج  ي�صمى اختبار محفزات  وهذا هو ما 

نتائج  وت�صجيل  ثالث باإعداد المواد  �صخ�ض  ويقوم  الوهمي.  بالعالج  فيه 

االختبار. ويتم االختبار على هذا النحو بحيث ال يتاأثر اأي �صخ�ض م�صارك 

في االختبارات باأي معتقدات م�صبقة قد تكون لديه. 

اأحد  اال�صتباه بوجود  من االختبارات عند  النوع  ا�صتخدام هذا  ويمكن 

م�صببات الح�صا�صية الغذائية، ولكن ال�صبب غير وا�صح. على �صبيل المثال، 

عندما تعطي مجموعة من االأطعمة المختلفة نتيجة اإيجابية في اختبار وخز 

الجلد، قد يكون من غير الوا�صح اأيًا من هذه االأطعمة هو الذي ت�صبب في 

ظهور االأعرا�ض. وعادة ما تكون نتائج اختبار الغذاء مزدوج التعمية وا�صحة 

جدًا، واإذا لم يت�صبب اأحد االأغذية في ظهور االأعرا�ض، فاإنه من الممكن اأن 

يتم ا�صتبعاد الح�صا�صية ب�صكل عام. وال ينبغي اأبدًا اأن تتم محاولة اإجراء هذا 

النوع من االختبارات في المنزل، الأنه قد يوؤدي اإلى تفاعالت ح�صا�صية حادة. 

اختبار وظائف الرئة 

القيام  الرئة عند  وظائف  من اختبارات  مختلفة  ا�صتخدام اأ�صكال  يمكن 

�صيما بعد  الذي يحدث في حالة المري�ض، وال  التقدم  بت�صخي�ض الربو ور�صد 

�صيوعًا من اختبارات  االأكثر  االختبار  ويعتبر  تغييرات في العالج.  اأي  حدوث 

النفخ  قدرة  مقايي�ض  وتتميز  الق�صوى.  النفخ  قيا�ض قدرة  هو  الرئة  وظائف 

الق�صوى باأنها مجموعة من االأجهزة المحمولة ال�صغيرة التي تقي�ض تدفق الهواء 

من الرئتين. وكلما زادت القدرة على النفخ، كانت قراءة المقيا�ض مرتفعة. 

تكون  اأن  المحتمل  فمن  الربو،  من مر�ض  تعاني  كنت  واإذا 

التي توجد  الم�صتويات  الق�صوى اأقل من تلك  النفخ  م�صتويات قدرة 

اإلى  ولكن، باالإ�صافة  يملك رئتين طبيعيتين،  الذي  عند ال�صخ�ض 

ومن يوم  يوم،  متزايد خالل كل  ذلك، �صتختلف القراءات ب�صكل 

اآخر. ونتيجة ذلك، فاإنه عادة ما ُيطلب منك اأن تقوم بت�صجيل  اإلى 

م�صتويات قدرة النفخ الق�صوى، في ال�صباح والم�صاء، ولمدة ال تقل 

عن اأ�صبوع، وقد تكون المدة اأطول من ذلك في كثير من االأحيان. 
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عادة ما ُيطلب منك اأن تقوم بت�صجيل م�صتويات قدرة النفخ الق�صوى، في 

اأ�صبوع، على مجموعة من الر�صوم  ال�صباح والم�صاء، ولمدة ال تقل عن 

البيانية م�صابهة لتلك الر�صوم المبينة اأدناه. 

اختبارات وظائف الرئة - مقايي�ص قدرة النفخ الق�شوى 

قدرة  قيا�ض  هو  الرئة  وظائف  اختبارات  من  �صيوعًا  االأكثر  يعتبراالختبار 

النفخ الق�صوى. وتتميز مقايي�ض قدرة النفخ الق�صوى باأنها مجموعة من 

الرئتين. وكلما  الهواء من  تقي�ض تدفق  التي  ال�صغيرة  المحمولة  االأجهزة 

زادت القدرة على النفخ، كانت قراءة المقيا�ض مرتفعة. 

مقيا�ص قدرة النفخ الق�شوى

بعد اأن ياأخذ المري�ض نف�صًا عميقًا، يقوم بالنفخ 

باأق�صى قدر ممكن في الجهاز. ويدل الموؤ�صر اإلى 

ال�صرعة الق�صوى لتدفق الهواء من الرئتين. 
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الق�صوى،  النفخ  قدرة  ت�صجيل م�صتويات  على  معتادًا  واإذا كنت 

فمن الممكن اأن تكون القيا�صات مفيدة ب�صكل خا�ض في م�صاعدتك 

الربو لديك قد خرج عن  اإذا كان مر�ض  ما  على الحكم بخ�صو�ض 

نطاق ال�صيطرة، وما اإذا كنت بحاجة اإلى زيادة جرعة الدواء. ومن 

الممكن اأن يكون ت�صجيل م�صتويات قدرة النفخ الق�صوى مفيدًا اأي�صًا 

�صوء حالة  على مدى  في الحكم  �صعوبة  الذين يجدون  لالأ�صخا�ض 

الربو عندهم. 

من  مجموعة  الق�صوى  النفخ  قدرة  م�صتويات  مقايي�ض  توفر 

المعلومات التي يمكن اأن تكون مفيدة للغاية في التعامل اليومي مع 

تتفق مع طبيبك على خطة ت�صمح لك اأن  اأن  مر�ض الربو. ويمكنك 

تحدد كمية العالج التي تحتاج اإليها على اأ�صا�ض االأعرا�ض وقراءات 

مع  التعامل  ويمكنك  الق�صوى.  النفخ  قدرة  م�صتويات  مقايي�ض 

التغييرات التي تحدث في االأعرا�ض دون الحاجة اإلى طلب الم�صاعدة 

الطبية في كل مرة. ومن الممكن اأن ت�صتفيد من الموقع االإلكتروني 

الذي يخ�ض الموؤ�ص�صة الخيرية البريطانية للعناية بمر�صى الربو. 

ال�شجالت اليومية لالأعرا�ص 

قد يطلب منك طبيبك في بع�ض االأحيان اأن تقوم بت�صجيل اأعرا�ض 

التفا�صيل عن  اإلى جنب مع بع�ض  يومّي، جنبًا  اأ�صا�ض  المر�ض على 

العوامل التي ُيحتمل اأن تكون هي ال�صبب في حدوث تلك االأعرا�ض. 

بين المثيرات المختلفة  و�صي�صاعد ذلك طبيَبك في معرفة العالقة 

في  الم�صاكل  ت�صبب بع�ض  ما  اأن الح�صا�صية غالبًا  وبما  واالأعرا�ض. 

التي  جيدة تمامًا في االأيام  حالة  تكون في  فقد  متقطعة،  فترات 

اليومية لالأعرا�ض  ال�صجالت  تعتبر  الطبيب. ولذلك  يفح�صك فيها 

االأعرا�ض ومدى  تلك  تكرار  مدى  طبيبك عن  الإبالغ  و�صيلة دقيقة 

بع�ض  ال�صجالت  تلك  قد تعطي  ذلك  اإلى  وباالإ�صافة  خطورتها، 

الموؤ�صرات في ما يتعلق باأ�صباب حدوث تلك االأعرا�ض. 
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مثال لأحد �شجالت الأعرا�ص اليومية

1234567891012131415161718192021تاريخ بداية هذه البطاقة

1- الربو الليلة الما�شية
 0  ............................................ نمت جيدًا طوال الليل 

ا�صتيقظت في وقت مبكر، اأو مرة واحدة في الليل مع �صعال اأو �صفير 

 1  ......................................................  عند التنف�ض 

 2 ..........................................  ا�صتيقظت 2 - 4 مرات 

3  ............ م�صتيقظ معظم الليل مع �صعال اأو �صفير عند التنف�ض 

 2 - ال�شفير عند التنف�ص و�شيق التنف�ص اليوم

ال �صيء............................................................  0 

 1  ......................................... خفيف، ولكن لي�ض مزعج

 2  ............................................................ مزعج 

3 ............................................................... حاد 

3 - اأثناء ممار�شة الريا�شة - ما هو مقدار الن�شاط الذي ا�شتطعت 
اأن تقوم به اليوم؟

قادر على الم�صي والجري واللعب دون �صعال اأو �صيق في التنف�ض .  0 

 1  ...... طبيعّي عند الم�صي. �صعال اأو �صيق في التنف�ض عند الجري 

 2  ............... �صعال طفيف اأو �صيق في التنف�ض حتى عند الم�صي

�صعال حاّد اأو �صيق في التنف�ض عند الم�صي. غير قادر على الجري   3

4 - مقيا�ص قدرة النفخ الق�شوى )اأف�شل ثالث نفخات(     قبل دواء االإفطار

       قبل دواء النوم

1234567891012131415161718192021الجرعةا�شم الدواء5 - الأدوية

عدد المرات 

التي تم تناولها 

في الــ24 �صاعة 

الما�صية
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مثال لأحد �شجالت الأعرا�ص اليومية

1234567891012131415161718192021تاريخ بداية هذه البطاقة

1- الربو الليلة الما�شية
 0  ............................................ نمت جيدًا طوال الليل 

ا�صتيقظت في وقت مبكر، اأو مرة واحدة في الليل مع �صعال اأو �صفير 

 1  ......................................................  عند التنف�ض 

 2 ..........................................  ا�صتيقظت 2 - 4 مرات 

3  ............ م�صتيقظ معظم الليل مع �صعال اأو �صفير عند التنف�ض 

 2 - ال�شفير عند التنف�ص و�شيق التنف�ص اليوم

ال �صيء............................................................  0 

 1  ......................................... خفيف، ولكن لي�ض مزعج

 2  ............................................................ مزعج 

3 ............................................................... حاد 

3 - اأثناء ممار�شة الريا�شة - ما هو مقدار الن�شاط الذي ا�شتطعت 
اأن تقوم به اليوم؟

قادر على الم�صي والجري واللعب دون �صعال اأو �صيق في التنف�ض .  0 

 1  ...... طبيعّي عند الم�صي. �صعال اأو �صيق في التنف�ض عند الجري 

 2  ............... �صعال طفيف اأو �صيق في التنف�ض حتى عند الم�صي

�صعال حاّد اأو �صيق في التنف�ض عند الم�صي. غير قادر على الجري   3

4 - مقيا�ص قدرة النفخ الق�شوى )اأف�شل ثالث نفخات(     قبل دواء االإفطار

       قبل دواء النوم

1234567891012131415161718192021الجرعةا�شم الدواء5 - الأدوية

عدد المرات 

التي تم تناولها 

في الــ24 �صاعة 

الما�صية
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قد يكون من ال�صعب جدًا القيام بعمل �صجالت يومية تف�صيلية 

لالأعرا�ض، وذلك اأن االأمر قد ي�صتغرق عدة اأ�صابيع لت�صجيل تفا�صيل 

كافية لتوفير المعلومات الالزمة. ودائمًا ما تكون ال�صجالت اليومية 

عن  المالحظات  بتدوين  بنف�صك  تقوم  لالأعرا�ض ذاتية )حيث 

حالتك(، ولكن يجب اأن تكون �صادقًا قدر االإمكان، واأن تقوم بتدوين 

كل ما تعتقد اأنه مهم. واإذا تم ا�صتخدام ال�صجالت اليومية لالأعرا�ض 

جنبًا اإلى جنب مع التاريخ الكامل لها، فاإنه غالبًا ما توفر ال�صجالت 

اليومية لالأعرا�ض مجموعة من االأدلة المفيدة جدًا في تحديد �صبب 

اأعرا�ض الح�صا�صية. 

التجارب العالجية 

الت�صخي�ض الدقيق لمر�ض  االأحيان ي�صعب جدًا عمل  في بع�ض 

اإلى  التو�صل  مفيدة في  طريقة  توجد  الحالة  هذه  الح�صا�صية، وفي 

للح�صا�صية،  منا�صب م�صاد  عالج  تبداأ في  وهي اأن  الت�صخي�ض، 

وتالحظ هل بداأَت االأعرا�ض في التح�صن اأم ال. وُيعرف ذلك با�صم 

بين  موازنة  الطبيب بالطبع بعمل  و�صيقوم  العالجية.  التجربة 

المخاطر المحتملة والفوائد المحتملة، كما اأنه لن يبداأ اأي عالج اإال 

اإذا كان الو�صع اآمنًا للقيام بذلك. وفي هذه الحالة قد يكون ا�صتخدام 

الق�صوى في  النفخ  قدرة  لالأعرا�ض )اأو مقيا�ض  اليومية  ال�صجالت 

حالة مر�ض الربو( مفيدًا للغاية في ر�صد تاأثير العالج. 

وبداًل من اأن تاأخذ التجارُب العالجيُة �صكل دواء اأو عقار جديد، فاإنه 

تتالفى وجود  فيها، اأو  تعي�ض  التي  البيئة  تغيير  االأحيان  بع�ض  في  يجب 

ويوجد  الغذائية.  المثال المواد  �صبيل  على  للح�صا�صية،  معين  م�صبب 

المزيد من التفا�صيل حول تجنب م�صببات الح�صا�صية في الف�صل التالي. 

الختبارات الم�شتخدمة من ِقبل اخت�شا�شي ح�شا�شية بديل 

االأحيان  بع�ض  البديل في  الطب  مجال  َي�صتخدم المتخ�ص�صون في 

االختباراِت التي ال يتم ا�صتخدامها في التقييم الطبي التقليدي. ولم يتم 

التقييم العلمي لهذه االختبارات با�صتخدام الدرا�صات االإكلينيكية ب�صكل 

جيد. وال َي�صتند العديد من تلك االختبارات اإلى اأي نظرية علمية مقبولة. 
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َيّدعي المتخ�ص�صون في مجال الطب البديل اأن هذه االختبارات 

تعطي معلومات مفيدة، ولكن ال ت�صتند تلك االدعاءات اإلى اأي دليل. 

كما اأن االأطباء التقليديين غير مقتنعين بقيمة تلك االختبارات، ومن 

االأمثلة على ذلك: علم الحركة التطبيقي، واختبار ال�صمية الخلوية، 

واختبار  الل�صان،  المثيرات )المحفزات( تحت   - المعادلة  والتقنية 

فيجا، وتحليل ال�صعر، واختبارات النب�ض. 

علم الحركة التطبيقي 

المحفزات  اأحد  التعر�ض اإلى  الع�صالت قبل  قيا�ض قوة  يتم 

ما ُيطلب منك ذلك  وبعده )عادة  بها  للح�صا�صية الم�صتبه  الم�صببة 

للح�صا�صية(.  الم�صببة  على المادة  م�صك زجاجة تحتوي  خالل  من 

وي�صتند هذا االختبار اإلى النظرية التي تقول اأن الح�صا�صية ُت�صعف 

من قوة الع�صالت والهيكل العظمّي. 

اختبار ال�شمية الخلوية 

ي�صتند هذا االختبار اإلى نظرية لم تثبت �صحتها حتى االآن، وهي 

اأن ح�صا�صية الطعام تغير من �صكل وحجم خاليا الدم البي�صاء. 

التقنية المعادلة - المثيرات )المحفزات( تحت الل�شان

في هذا االختبار، يتم و�صع جرعة زائدة من المادة التي ي�صتبه 

في اأنها هي التي ت�صبب الح�صا�صية، تحت الل�صان اأو عن طريق الحقن 

تحت الجلد، وي�صتمر ذلك حتى يحدث لديك )اإح�صا�ض(، ُيعتقد اأنه 

ا�صتجابة للح�صا�صية. وال تكون طبيعة اأو �صدة االأعرا�ض اأو االأحا�صي�ض 

دة. كما اأنه لي�ض من ال�صروري اأن توجد االأعرا�ض نف�صها حينما  موحَّ

اأو  المثيرة  المادة  التحقق منها. وبعد ذلك يتم زيادة تركيز  يجري 

المحفزة اإلى اأن تقوم باالإبالغ عن اختفاء االأعرا�ض. 

اختبار فيجا

يقوم هذا االختبار بقيا�ض المجاالت الكهرومغناطي�صية التي تنتج 

قبل حدوث ات�صال ج�صدّي مع المثير الذي ي�صبب الح�صا�صية وبعده. 
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تحليل ال�شعر 

يتم فح�ض �صعرك وُي�صتخدم مظهر ال�صعر والمحتوى الكيميائي 

من اأجل ت�صخي�ض مجموعة كبيرة من الم�صاكل الطبية. 

اختبارات النب�ص

يقول بع�ض االأطباء اإن التغيير الذي يحدث في معدل النب�ض بعد 

ت�صخي�ض لوجود  الح�صا�صية، يعتبر بمثابة  م�صببات  الأحد  التعر�ض 

الح�صا�صية  تجاه هذه المادة التي اأحدثت التغيير. وعادة ما ُي�صتخدم 

هذا االختبار في حاالت ال�صك في اأحد م�صببات الح�صا�صية الغذائية. 

ولم يثبت اأن الأي من هذه االختبارات قيمة طبية. 
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النقاط الأ�شا�شية

االأمور  � لم�صكالت الح�صا�صية من  الدقيق  الت�صخي�ض  يعتبر 

المهمة للغاية

يجب اأن يتم تف�صير نتائج اختبارات الح�صا�صية من ِقبل اأحد  �

خبراء الح�صا�صية

يعتبر اختبار وخز الجلد �صكل ب�صيط و�صريع وغير مكلِّف من  �

االختبارات

التما�صي  � الجلد  حاالت التهاب  قعة في  الرُّ ُي�صتخدم اختبار 

حيث ي�صتبه في وجود الح�صا�صية

ال  � عندما  مفيدًا  ال�صعاعي االأرجي  االمت�صا�ض  اختبار  يعتبر 

يكون اختبار وخز الجلد ممكنًا

من  � مجموعة  الق�صوى  النفخ  قدرة  م�صتويات  مقايي�ض  ُتوفر 

في التعامل  مفيدة للغاية  تكون  اأن  التي يمكن  المعلومات 

اليوميِّ مع مر�ض الربو

الإبالغ  � و�صيلة دقيقة  لالأعرا�ض  اليومية  ال�صجالت  تعتبر 

طبيبك عن مدى تكرار ومدى خطورة االأعرا�ض التي تنتج عن 

الح�صا�صية

تعتبر اختبارات محفزات الح�صا�صية خطيرة للغاية، وال ينبغي  �

من االختبارات في  النوع  هذا  اإجراء  محاولة  تتم  اأبدًا اأن 

المنزل

التكميلي في  � َي�صتخدم بع�ض ممار�صي الطب البديل اأو الطب 

تقييمها  يتم  التي لم  االختبارات  االأحيان مجموعة من  بع�ض 

علميًا
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مبادئ عامة 

الم�صكلة، فاإن  اأن الح�صا�صية هي �صبب  يتم اكت�صاف  اأن  بمجرد 

االأدنى عن  الحد  من االأعرا�ض اإلى  هي التقليل  التالية  الخطوة 

واإيجاد  ممكن،  حّد  اأق�صى  الح�صا�صية اإلى  تجنب م�صبب  طريق 

اأمرا�ض  من  الذين يعانون  النا�ض  معظم  ويحتاج  المنا�صب.  العالج 

الح�صا�صية اإلى ا�صتخدام نوع اأو اأكثر من االأدوية لل�صيطرة على حالة 

الم�صوؤول  من تحديد الم�صبب  تمكْنَت  ذلك، اإذا  ومع  الح�صا�صية. 

اأو تجنب  التعر�ض له  بتقليل  تقوم  الممكن اأن  الح�صا�صية، فمن  عن 

التعر�ض له تمامًا، وبذلك �صتكون قادرًا على تقليل الحاجة اإلى تناول 

العالج من خالل عدم  اإلى  تمامًا على الحاجة  الق�صاء  اأو  العقاقير 

تناول االأدوية. 

التدابير االأخرى االأكثر �صمولية في  اأي�صًا بع�ض  وقد ت�صاعد 

العالج، مثل الحفاظ على ال�صحة العامة وجعلها في حالة جيدة، 

واتباع نظام غذائّي �صحّي، وتجنب التعر�ض لدخان التبغ وغيرها 

المناعي  العالج  يكون  قد  واأخيرًا،  الهواء.  م�صادر تلوث  من 

منا�صبًا لحالتك )راجع �صفحة 113(، وهو العالج الذي ي�صاعد 

على تهدئة الح�صا�صية عندك، على الرغم من اأنه قد يكون غير 

منا�صب لجميع االأفراد. 

ويهدف عالج مر�ض الح�صا�صية اإلى القيام بما يلي من دون اأن 

يت�صبب في حدوث المزيد من االآثار الجانبية: 
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• التقليل من االأعرا�ض، خ�صو�صًا تكرار و�صدة النوبات الحادة.	

• تقليل القيود المفرو�صة على نمط الحياة.	

• بالعمل 	 التمتع  على  القدرة  ذلك  في  بما  الحياة  و�صع  تح�صين 

والتوا�صل  الطعام،  وتناول  الريا�صة،  وممار�صة  الفراغ،  واأوقات 

االجتماعي والنوم الهادىء.

• تقليل الوقت ال�صائع من المدر�صة والعمل.	

• تح�صين احترام الذات.	

تجنب م�شببات الح�شا�شية

في  يت�صبب  ما  تجنب كل  للح�صا�صية هو  عالج  اأف�صل  يعتبر 

توجد  الح�صا�صية الذي  اأَْي م�صبب  كامل،  ب�صكل  حدوث االأعرا�ض 

لديك ح�صا�صية تجاهه. ويعتبر ذلك اأمر �صهل ن�صبيًا اإذا كان م�صبب 

الح�صا�صية الذي تعاني منه مادة مثل النيكل. 

ومع ذلك، توجد بع�ض المواد الم�صببة للح�صا�صية التي يكون من 

وعثة  اللقاح  المثال، حبوب  �صبيل  على  تجنبها تمامًا -  الم�صتحيل 

التي  العملية  عدد من الطرق  ثمة  تياأ�ض!  ال  ولكن  الغبار المنزلي. 

الم�صببة  بالعديد من المواد  الحد من االت�صال  يمكنك من خاللها 

طريق  عن  على العالج  للح�صول  وبذلك تقلل الحاجة  للح�صا�صية، 

تناول االأدوية والعقاقير. وحتى االآن لم نتمكن من عالج الح�صا�صية، 

الح�صا�صية والعالج  بين تجنب م�صببات  الجمع  طريق  ولكن عن 

الطبيِّ ال�صحيح، يمكن اأن يتم التحكم الجيد في اأعرا�ض الح�صا�صية 

التي تعاني منها. 

المواد الهوائية الم�شببة للح�شا�شية في الأماكن المغلقة

المغلقة.  االأماكن  من حياتنا في   %90 على  يزيد  ما  نق�صي االآن 

والذي  المغلقة،  نتنف�صه من البيئة  الذي  معظم الهواء  ولذلك ياأتي 

م�صببات  من  اأكثر  مرة  مئة    ح�صا�صية  م�صببات  يحمل  اأن  الممكن  من 

الح�صا�صية التي توجد في الهواء الطلق الموجود في االأماكن المفتوحة. 
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ويمكن اأن توجد الح�صا�صية من الم�صببات الموجودة في االأماكن المغلقة 

في مري�صين على االأقل من بين كل ثالثة من مر�صى يعانون من التهاب 

االأنف التح�ص�صي، ومر�ض الربو ومر�ض االإكزيما. 

تعتبر م�صببات الح�صا�صية االأكثر �صيوعًا في االأماكن المغلقة هي 

اللقاح،  وحبوب  المنزلي، ووبر القطط، ووبر الكالب،  الغبار  عثة 

ال�صرا�صير. وقد توؤدي   - بع�ض البلدان  والعفن والجراثيم، وفي 

جنب مع غيرها  اإلى  جنبًا  للح�صا�صية،  الم�صببة  هذه المواد  جميع 

من العوامل، اإلى زيادة �صوء االأعرا�ض التي تنتج عن اأمرا�ض التهاب 

نق�صي االآن  اأننا  اإلى  وباالإ�صافة  والربو واالإكزيما.  التح�ص�صي  االأنف 

الحديثة  المغلقة، تعتبر الم�صاكن  الوقت داخل االأماكن  المزيد من 

الم�صببة  من المواد  عالية  مثالية لوجود م�صتويات  نف�صها بيئة 

للح�صا�صية في االأماكن المغلقة. فعلى مدى ال�صنوات الـ 35 الما�صية، 

اأ�صبحت البيوت اأكثر دفئًا، مع انخفا�ض م�صتويات التهوية نتيجة عزل 

الرياح، والزجاج المزدوج، والتخل�ض من المواقد المفتوحة. ونتيجة 

الحرارة، زادت الرطوبة داخل  درجات  وجود التهوية وارتفاع  عدم 

المنازل، وت�صاعد جميع تلك العوامل على تكاثر عثة الغبار المنزلي 

ال�صجاد والمفرو�صات  يعمل  ذلك،  اإلى  وباالإ�صافة  ونمو العفن. 

اأن  كما  للح�صا�صية.  الم�صببة  للمواد  الناعمة المجهزة كمخازن 

المالب�ض اأدى اإلى  لغ�صل  ال�صناعية الفعالة  ا�صتخدام المنظفات 

المالب�ض  الغ�صيل. ويعتبر غ�صيل  ا�صتخدام درجات حرارة اأقل عند 

على البارد اأقل فاعلية في تدمير المواد الم�صببة للح�صا�صية، والتي 

يمكن اأن تحملها المالب�ض. 

ومن اأهم البيئات المغلقة التي يجب اأن نتذكرها هي البيئة المغلقة 

داخل ال�صيارة، حيث  نق�صي �صاعات متزايدة من الوقت في ال�صيارات، 

اأكبر في جعل �صيارتك خالية  تبذل جهدًا  عليك اأن  يجب  وبالتالي 

تقوم  اأن  وينبغي  بيتك.  فى  تفعل  تمامًا كما  الح�صا�صية،  م�صببات  من 

با�صتخدام جميع تدابير الحد من م�صببات الح�صا�صية التي ت�صتخدمها 

في منزلك، وال تدع الحيوانات االأليفة على المقاعد، خ�صو�صًا اإذا كان 
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االأليفة.وحاول  الحيوانات  ح�صا�صية من  العائلة لديه  في  االأفراد  اأحد 

كذلك اأن تجعل البيئة داخل ال�صيارة خالية با�صتمرار من دخان التبغ. 

ح�شا�شية عثة الغبار المنزلي 

�صيوعًا  المنزلي هي الح�صا�صية االأكثر  ح�صا�صية عثة الغبار  تعتبر 

في االأطفال والبالغين على حّد �صواء في المملكة المتحدة. وتت�صم عثة 

الغبار المنزلي باأنها ح�صرة مجهرية لها ثمانية اأرجل، وتعي�ض على وجبة 

فيها عثة  تنمو  التي  البيئات  اأف�صل  وتعتبر  الب�صري.  الجلد  من ق�صور 

الغبار المنزلي وتتكاثر هي البيئات الدافئة و الرطبة، مثل تلك البيئات 

التي توجد في ال�صجاد واالأرائك والمفار�ض والمالب�ض. وتوجد م�صببات 

الح�صا�صية في ج�صيمات البراز )النفايات( التي تنتج عن الح�صرة. 

يحتوي غبار المنزل على كميات كبيرة من العثة وجزيئات البراز 

التي تنتج عنها. ويعتبر وجود عثة الغبار المنزلي اأمر نادر الحدوِث 

في البلدان الباردة، وفي االرتفاعات ال�صاهقة وفي بيئة الم�صت�صفيات. 

ويمكن اأن تت�صبب الح�صا�صية من عثة الغبار المنزلي في حدوث 

اأن تهدر  وقبل  التح�ص�صي، والربو واالإكزيما.  االأنف  اأعرا�ض التهاب 

الكثير من الوقت والجهد والمال في محاولة الحد من م�صتويات عثة 

الغبار المنزلي في منزلك، يجب عليك اأواًل معرفة ما اإذا كان لديك 

ح�صا�صية من عثة الغبار المنزلي اأم ال. ويمكن القيام بذلك عن طريق 

اختبار وخز الجلد اأو عن طريق فح�ض الدم )انظر ال�صفحات 69  

و73(. واإذا كان لديك ح�صا�صية من عثة الغبار المنزلي، فاإن االأمر 

عثة  عن  الناجمة  الح�صا�صية  م�صببات  تحاول تخفي�ض  اأن  ي�صتحق 

الغبار المنزلي. ويمكنك القيام بذلك من خالل الطرق التالية. 

الكن�ض بالمكن�صة الكهربية 

الكهربية بانتظام با�صتخدام  بالمكان�ض  بالتنظيف  تقوم  اأن  ينبغي 

الكفاءة مزودة بفلتر/مر�صح فعال بحيث يكون  مكن�صة كهربائية عالية 

ميكرومتر )تعطي االآن جميع ال�صركات  من  0.3،  الم�صام اأقل  حجم 
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الم�صنعة تفا�صيل عن الفالتر/المر�صحات المو�صى بها(. وتتميز معظم 

المكان�ض الكهربائية العادية المتاحة حاليًا بتلبية هذه الموا�صفات، لذا 

فلي�ض من ال�صروري اأن تقوم ب�صراء مكن�صة كهربائية )طبية( مكلِّفة. 

ويمكنك اأن تجد المعلومات التي تحتاج اإليها من اأجل االختيار اإما 

مر�صى  لم�صاعدة  البريطانية  الجمعية  من  الم�صنعة اأو  ال�صركات  من 

المنتجات بما في ذلك  تقييم العديد من  تعمل على  والتي  الح�صا�صية، 

المكان�ض الكهربائية. واإذا كان المنتج مطابقًا للموا�صفات، فاإنها تمنحه 

قم  تنظيف ال�صجاد،  اإلى  وباالإ�صافة  الموافقة(.  االعتماد/ختم  )ختم 

واالأثاث  وال�صتائر  المفار�ض،  تنظيف  في  الكهربية  المكن�صة  با�صتخدام 

االأمامية الُمبطنة  واالألواح  والكرا�صي المنجدة  المنزلي، مثل االأرائك 

الموجودة في مقدمة ال�صرير )انظر »المفرو�صات واالأثاث المنزلي« في 

�صفحة 91 (. 

ة المالءات )اأغطية الفرا�ض(  االأ�ِصرَّ

المنزلي،  الغبار  عثة  لوجود  مثالية  والفرا�ض بيئة  ال�صرير  يعتبر 

ويجب عليك اأن تقوم باتخاذ بع�ض التدابير الوقائية للحد من التعر�ض 

تعاني  الح�صا�صية، خ�صو�صًا اإذا كنت  لم�صبب  المنتظم لفترات طويلة 

اأ�صاليب ممكنة  وتوجد ثالثة  المنزلي.  الغبار  عثة  الح�صا�صية من  من 

لتنفيذ تلك التدابير الوقائية. ويعتبر اأول هذه االأ�صاليب هو الحفاظ على 

الغ�صيل  طريق  االإمكان عن  قدر  الح�صا�صية  م�صبب  من  الفرا�ض خاليًا 

المنتظم للو�صائد واللحاف في درجة حرارة عالية )على االأقل  �صتين 

درجة مئوية وذلك لقتل عثة الغبار المنزلي وتدمير م�صببات الح�صا�صية 

التي تنتج عنها(، باالإ�صافة اإلى التنظيف المنتظم للمفار�ض. 

وبين الفرا�ض.  و�صع حاجز بينك  الثاني في  االأ�صلوب  ويتلخ�ض 

اأن تعزلك  ينبغي  والتي  ا�صتخدام االأغطية الحاجزة،  يكون  وقد 

الطرق لعزلك  اأ�صهل  للح�صا�صية، من  الم�صببة  عن العنا�صر  تمامًا 

عن الفرا�ض، واللحاف والو�صائد. وتذكر اأن تغلق الجزء العلوي من 

ابات عن طريق �صريط ال�صق. وحتى لو كانت العنا�صر المراد  ال�صحَّ
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الأ�ِشرة والمالءات )اأغطية الفرا�ص( 

ويجب  المنزلي  الغبار  عثة  لوجود  مثالية  بيئة  والفرا�ض  ال�صرير  يعتبر 

عليك اأن تقوم باتخاذ بع�ض التدابير الوقائية للحد من التعر�ض المنتظم 

لفترات طويلة لم�صبب الح�صا�صية، خ�صو�صًا اإذا كنت تعاني من الح�صا�صية 

من عثة الغبار المنزلي. 

يعني  ما  والفرا�ض،  والمراتب  الو�صائد  في  المنزلي  الغبار  عثة  تعي�ض 

التعر�ض المنتظم والمطول لم�صببات الح�صا�صية. وتقل تهوية االأرائك.  ما 

يوفر اأي�صًا بيئة مثالية لوجود عثة الغبار المنزلي. 

من االأف�صل اأن تقوم باختيار �صرير ذي خ�صب م�صلع اأو قاعدة معدنية زنبركية.

يجب اأن ت�صتخدم اأغطية عازلة من اأجل اإغالق المرتبة، والو�صادة والفرا�ض. 

اأغطية عازلة م�صببات الح�صا�صية

م�صببات الح�صا�صية حرة
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ال بينك وبين  عزلها ممتلئة بعثة الغبار المنزلي، فاإن و�صع حاجز فعَّ

م�صببات الح�صا�صية )وروث نفاياتها( يقلل من اأعرا�ض الح�صا�صية. 

و يعتبر من الحلول غير مكلفة، ا�صتخدام االأغطية البال�صتيكية، 

ولكن تلك االأغطية تت�صبب في عدم ال�صعور باالرتياح الأنها يمكن اأن 

تجعل ال�صخ�ض ي�صعر بالحرارة والرطوبة، كما اأن �صوتها مزعج. 

اأكثر  للح�صا�صية ب�صكل متوفر، ولكنها  الم�صادة  وتوجد االأغطية 

تكلفة. ويتم �صنع تلك االأغطية من مادة �صحية �صغيرة الم�صام، وقد 

اأن تقدم لك  االأخيرة. ويمكن  ال�صنوات  انخف�صت تكلفتها كثيرًا في 

بع�ض التفا�صيل  الح�صا�صية  مر�صى  لم�صاعدة  البريطانية  الجمعية 

موافقة الجمعية  تحمل ختم  لل�صلع التي  الم�صنعة  ال�صركات  عن 

البريطانية لم�صاعدة مر�صى الح�صا�صية. ومن المهم اأن تقوم ب�صراء 

المجموعة باأكملها، بما في ذلك الو�صادة، واللحاف وغطاء الفرا�ض، 

اأن تلك االأغطية لي�صت  واإال �صتكون اال�صتفادة محدودة للغاية. وبما 

رخي�صة، فمن المهم اأن تقوم بالتاأكد اأواًل من اأن لديك ح�صا�صية من 

عثة الغبار المنزلي، وذلك من خالل القيام باالختبارات المنا�صبة. 

ويتمثل  االأ�صلوب الثالث فى  ا�صتخدام الفرا�ض الذي يحتوى على 

عة بمادتين من المواد  األياف ت�صمى اأميكور Amicor، والتي تكون م�صبَّ

تحرير  وعندما يتم  التريكلو�صان والتولنافتات.  وهما  الكيميائية، 

للفطريات  لها خوا�ض م�صادة  يكون  الن�صيج،  ببطء في  المواد  تلك 

وم�صادة للجراثيم، وتمنع نمو عثة الغبار المنزلي. 

في  اال�صتراتيجيات االأخرى  من  قليل  عدد  ي�صاعد  اأن  ويمكن 

تخفي�ض م�صببات الح�صا�صية الناجمة عن عثة الغبار المنزلي. ومن 

تلك اال�صتراتيجيات اختيار �صرير ذي خ�صب م�صلع اأو قاعدة معدنية 

طويلة الأن  قاعدته  تكون  الذي  على ال�صرير  تجنب النوم  زنبركية. 

النوم  المنزلي، وتجنب  الغبار  مثالية لعثة  بمثابة بيئة  ذلك يعتبر 

طوابق، اأو  عدة  من  يتكون  ال�صرير الذي  في  ال�صفلي  الطابق  على 

على ال�صرير الذي توجد به مظلة الأنك �صتكون تحت وابل م�صتمر من 
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م�صببات الح�صا�صية الناتجة عن عثة الغبار المنزلي. 

ال�صجاد 

نق�صي الكثير من الوقت في غرفة النوم اأكثر من اأي غرفة اأخرى، 

لذلك فمن المنطقيِّ اأن ُتركز الجهود الوقائية التي تبذلها في غرفة 

اإزالة جميع ال�صجاد من غرفة  يجب  المثالية،  الناحية  ومن  النوم. 

نومك وا�صتبدالها باأر�صيات اللينو )م�صمع االأر�صية(، اأو الفينيل، اأو 

فاإنه  ت�صتري ال�صجاد،  اخترت اأن  قد  واإذا كنت  الخ�صب.  البالط اأو 

مجموعة  باإنتاج  يقوم  اأن يكون ال�صجاد ال�صناعي الأنه  االأف�صل  من 

من ال�صحنات الثابتة التي تجذب جزيئات عثة الغبار المنزلي اإليه، 

وبالتالى يقلل ذلك من كمية م�صببات الح�صا�صية في الجو. ويمكنك 

وينبغي  اأميكور.  األياف  على  يحتوي  الذي  ت�صتري ال�صجاد  اأن  اأي�صًا 

اأن تقوم بتنظيف ال�صجاد وبقية المنزل بانتظام عن طريق مكن�صة 

كهربية عالية الكفاءة. 

المفرو�صات واالأثاث المنزلي

يجب اإزالة جميع العنا�صر المنَجدة )المبطنة( من غرفة النوم. 

النوم غير  اأن تكون ال�صتائر في غرفة  المثالية، يجب  الناحية  ومن 

للغ�صل.  رقيقة قابلة  مواّد  تكون م�صنوعة من  اأن  مبَطنة، كما يجب 

وتعتبر ال�صتائر الدوارة االآلية التي تعمل بمحرك من البدائل الجيدة. 

المنزلي  واالأثاث  المفرو�صات  عن  يمكنك اال�صتغناء  ال  كان  واإذا 

المنَجد اأو المبَطن، فمن الممكن اأن تتم معالجة القطع الكبيرة من 

د مثل االأريكة والكر�صي ذي الذراعين عن طريق �صوء  االأثاث المنجَّ

االأ�صعة فوق البنف�صجية، ما يقلل من عدد عثة الغبار المنزلي. 

ُدمى االأطفال 

ينبغي اأن يتم خف�ض عدد ُدمى االأطفال في غرفة النوم اإلى اأدنى 

حّد ممكن. وينبغي غ�صل جميع الُدمى االأ�صا�صية بانتظام في درجة 

الرغم من اأن و�صع هذه  االأقل  60 درجة مئوية. وعلى  حرارة على 
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المنزلي التي تعي�ض  الغبار  اإلى قتل عثة  الثالجة �صيوؤدي  الُدمى في 

بها، اإال اأنها لن تفعل �صيئًا من اأجل اإزالة الكمية الكبيرة من م�صببات 

الح�صا�صية الناجمة عن عثة الغبار المنزلي التي يمكن اأن تكون في 

الداخل، ولذلك يعتبر الغ�صيل ال�صاخن هو االأف�صل. واإذا تم تخزين 

ُدمى االأطفال في غرفة النوم، فاإنه يجب و�صعها في علبة بال�صتيكية 

ذات غطاء محَكم منا�صب.

الرطوبة والتهوية 

الرطوبة،  تقليل ن�صبة  منزلك على  التهوية في  ت�صاعد زيادة 

وبالتالي على تقليل اأعداد عثة الغبار المنزلي. وتعتبر اأ�صهل طريقة 

اأنه  تبين  وقد  بفتح النوافذ.  تقوم  هي اأن  واأرخ�صها،  بذلك  للقيام 

يوجد عدد من اأنظمة تر�صيح الهواء واأجهزة تنقية الهواء التي ت�صاعد 

على تخفي�ض م�صتويات م�صببات الح�صا�صية في المنزل. واإذا قررت 

تجد  اأن  الممكن  فمن  االأنظمة،  اأو  االأجهزة  هذه  اإحدى  ت�صتري  اأن 

البريطانية  الجمعية  قبل  من  بها  المو�صى  المنتجات الفعالة  بع�ض 

لم�صاعدة مر�صى الح�صا�صية. 

المواد الم�شببة للح�شا�شية في الحيوانات الأليفة 

يملك ما بين 60 % اإلى 80 % من العائالت في المملكة المتحدة 

حيوانًا األيفًا من نوع معين - وتعتبر القطط هي االأكثر انت�صارًا. ويعتبر ما 

ال يقل عن ثلث الذين يعانون من الح�صا�صية، نتيجة م�صببات الح�صا�صية 

الناجمة عن الحيوانات االأليفة - لذلك تعتبر م�صببات الح�صا�صية في 

الحيوانات االأليفة عاماًل رئي�صّيًا في اأمرا�ض الح�صا�صية. 

يحدث  ال  حتى  األيف  حيوان  مع  تتعامل  اأن  ال�صروري  من  لي�ض 

ات�صال بم�صبب الح�صا�صية الناجم عنه، حيث يمكن اأن ينتقل م�صبب 

الح�صا�صية في �صورة جزيئات �صغيرة في الهواء، ويمكن اأن ينتقل من 

�صخ�ض اإلى اآخر، اأو من منزل اإلى منزل عن طريق المالب�ض واالأحذية. 
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للح�صا�صية في الجلد والفراء  الم�صببة  توجد المادة  اأن  يمكن 

والق�صور الجلدية واللعاب والبول والبراز الناجم عن الحيوان. وِبَغ�ض 

المنزل،  في  االأليفة  فيه الحيوانات  تعي�ض  المكان الذي  عن  النظر 

اأنحاء  جميع  في  للح�صا�صية ب�صرعة كبيرة  الم�صببة  المواد  تنت�صر 

المنزل، وبالتالي ال يكفي ترك الحيوانات االأليفة فى اأماكن معينة من 

المنزل على اأمل اأن الُغرف االأخرى �صتبقى خالية من المادة الم�صببة 

اأن  للح�صا�صية. وت�صتمر م�صببات الح�صا�صية لفترة طويلة، حتى بعد 

تكون الحيوانات االأليفة قد غادرت المنزل. وقد ي�صتغرق االأمر عدة 

�صهور من العمل ال�صاق بوا�صطة مكن�صة كهربائية فعالة الإزالة معظم 

المواد الم�صببة للح�صا�صية. 

اإذا كنت ت�صكو من الح�صا�صية لم�صببات الح�صا�صية الناجمة عن 

الحيوانات االأليفة، فاإن الحل الوا�صح هو التخل�ض من هذه الحيوانات 

االأليفة. ومع ذلك، فنحن دولة تتميز بحب الحيوانات االأليفة، وبع�ض 

العائالت يترددون جدًا في ابتعاد حيواناتهم االأليفة. فاإذا قررَت اأنك 

�صوء اأعرا�ض  من  تزيد  االأليفة التي  على الحيوانات  الحفاظ  تريد 

االأليف  مع الحيوان  االت�صال  بتخفي�ض  تقوم  اأن  الح�صا�صية، حاول 

اإلى الحد االأدنى. ومن الممكن اأن يعي�ض الحيوان االأليف خارج البيت 

اأنت اأو اأي  تقوم  المنزل، وعندما  اأبدًا اإلى  الكاراج وال يدخل  اأو في 

فرد اآخر من اأفراد االأ�صرة بالتعامل مع الحيوان يجب عليكم ارتداء 

مالب�ض خا�صة، كما يجب عدم جلبها اإلى داخل المنزل. ومن االأف�صل 

اأن تترك تلك المالب�ض في الكاراج اأو و�صعها مبا�صرة في الغ�صالة. 

الكفاءة بانتظام الإزالة  ت�صتخدم مكن�صة كهربائية عالية  اأن  وينبغي 

اأكبر قدر ممكن من م�صببات الح�صا�صية من المنزل. 

من  الرغم  بتنظيف القطط بانتظام - على  تقوم  اأن  وينبغي 

الدرا�صات اأن  اأظهرت  وقد  به!  القيام  من  هو اأ�صهل  ذلك  اأن قول 

تنظيف القطط مرة في االأ�صبوع يقلل ب�صكل كبير من كمية م�صببات 

من  تطلب  اإذا كنت  خ�صو�صًا  القطط،  عن  تنجم  الح�صا�صية التي 

الطبيب البيطري الخا�ض بك �صامبو خا�ض لتنظيف القطط. 
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الجدول الزمني العام لغبار الطلع في المملكة المتحدة

المملكة  في  الطلع  غبار  النت�صار  العام  النمط  الزمني  الجدول  هذا  ُيظهر 

المتحدة. ويختلف التوقيت الدقيق و�صدة موا�صم غبار الطلع من �صنة اإلى اأخرى 

اعتمادًا على االأحوال الجوية، كما يعتمد اإقليميًا على الموقع الجغرافي. 

هذه المعلومات ُمقَدمة من الوحدة القومية الأبحاث حبوب اللقاح ، جامعة وور�ص�صتر.

النبتة

البندق

اليو

�صجرة البق

ال�صح

ال�صف�صاف

الدردار

الحور

البتول

ال�صنديان

ال�صوبر

الع�صب

اللفت

الدلب

الكربل/الحام�ض

القرا�ض

الليمون

موز الجنة

ال�صيح

ك.ثاني/يناير �صباط/فبراير اآذار/مار�ض ني�صان/ابريل اأيار/مايو حزيران/يونيو تموز/يوليو اآب/اأغ�صط�ض اأيلول/�صبتمبر

ك.ثاني/يناير �صباط/فبراير اآذار/مار�ض ني�صان/ابريل اأيار/مايو حزيران/يونيو تموز/يوليو اآب/اأغ�صط�ض اأيلول/�صبتمبر

فترة الذروة الطالق غبار الطلع

مو�صم غبار الطلع
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غبار الطلع 

الح�صرات  طريق  عن  يتم تلقيح النباتات بطريقتين:  اأن  يمكن 

وعن طريق الرياح. 

الرياح م�صاكل  طريق  عن  تلقيحها  يتم  ت�صبب النباتات التي 

وتنتج هذه  الق�ض(.  االأنف المو�صمية )ُحمى  لمري�ض ح�صا�صية 

النباتات كميات كبيرة من غبار الطلع الأن التلقيح عن طريق الرياح 

الجزيئات لم�صافات  حمل  يتم  اأن  الممكن  ومن  فعااًل جدًا.  لي�ض 

طويلة؛ الأنها �صغيرة وجافة وبالتالي خفيفة. وعلى الرغم من اأن هذا 

النوع من غبار الطلع من ال�صعب جدًا تجنبه، توجد بع�ض الن�صائح 

المفيدة التي يمكنك القيام بها:

• طريق اختبار 	 الح�صا�صية عن  بتحديد الطلع الذي ي�صبب لك  قم 

تتوقع  التي  تلك االأوقات  تعرف بعد ذلك  اأن  ويمكنك  الجلد.  وخز 

كل نبات يزهر في  ح�صا�صية من هذا الطلع، الأن  فيها  تحدث  اأن 

اأن  يجب  تعرف ذلك،  اأن  وبمجرد  عام.  كل  واحد متوَقع في  وقت 

هذه المعلومات ُمقَدمة من الوحدة القومية الأبحاث حبوب اللقاح ، جامعة وور�ص�صتر.

الختالف العام لغبار الطلع على مدار اليوم

الع�صب  فى  الطلع  غبار  كمية  في  العام  االختالف  التالي  ال�صكل  يبين 

في  واحد  يوم  فترة  خالل  قيا�صها  تم  والتي  مختلفة  اأوقات  في  الهواء  و 

النت�صارغبار  الذروة  مو�صم  خالل  الدافئة  االأيام  في  المتحدة  المملكة 

الطلع  )حزيران/ يونيو، واأول تموز/ يوليو(. 

لياًل
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�صباحًا

�صباحًا �صباحًا �صباحًا
م�صاًء م�صاًء

بعد الظهر

الوقت خالل اليوم

لياًل
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تبداأ العالج الخا�ض بُحمى الق�ض قبل الوقت الذي يبداأ فيه ظهور 

و�صي�صاعد ذلك على التقليل من  االأقل.  باأ�صبوعين على  االأعرا�ض 

�صدة االأعرا�ض وتقليل كمية االأدوية التي تتناولها ب�صكل عام. 

• ينبغي اأن تق�صي اأقل وقت ممكن خارج البيت خالل مو�صم غبار 	

الطلع، خ�صو�صًا عندما تكون كميات غبار الطلع عالية. وترتفع 

كميات غبار الطلع في االأيام الحارة، والجافة والم�صم�صة. 

• من 	 يكون  الوقت الذي  تقوم باالأن�صطة الخارجية في  حاول اأن 

المرجح فيه اأن تكون كمية غبار الطلع قليلة، على �صبيل المثال، 

في ال�صباح الباكر اأو في اأي وقت بعد �صقوط االأمطار، حيث تقلل 

االأمطار من كمية غبار الطلع. 

• االإنترنت اأو 	 الطلع با�صتخدام  كمية غبار  من  تتحقق  اأن  ينبغي 

ال�صحف المحلية عند التخطيط لالأن�صطة الخارجية. 

• من االأف�صل اأن ترتدي النظارة عند الخروج من المنزل، ذلك اأن 	

ارتداءها �صيوفر لعينيك بع�ض الحماية من غبار الطلع. 

• ينبغي اأن تغير مالب�صك عندما تدخل اإلى المنزل اإذا كانت كمية 	

غبار الطلع مرتفعة. 

• ال تجفف ثيابك واأغطية ال�صرير خارج البيت في ال�صيف، الأنها 	

�صت�صبح مغطاة بغبار الطلع.

• ينبغي اأن تجعل نافذة غرفة النوم مغلقة با�صتمرار خالل مو�صم 	

غبار الطلع. 

• اإذا اأمكن، قم بالترتيب لق�صاء عطلتك خالل اأ�صواأ وقت من العام 	

الح�صا�صية(  اأعرا�ض  فيه  تحدث  الذي  )الوقت  اإليك  بالن�صبة 

وحاول اأن ت�صافر اإلى بلد ال يوجد بها غبار الطلع الذي ي�صبب لك 

الح�صا�صية. واإن لم يكن ذلك ممكنًا، انتقل اإلى �صاطئ البحر حيث 

تقلل ن�صائم البحر الموجودة على ال�صاطىء من كمية غبار الطلع. 

• عن 	 الناجم  الطلع  غبار  تجاه  الح�صا�صية  من  تعاني  كنت  اإذا 

الع�صب، فمن االأف�صل اأال تقوم بَق�ض الع�صب بنف�صك. 

• للغاية 	 فعالة  هواء  تنقية  اأجهزة  على  حاليًا  ال�صيارات  بع�ض  تحتوي 
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في  الداخلية  البيئة  تجعل  وبالتالي  الطلع،  غبار  بحجز  تقوم  حيث 

ال�صيارة خالية ن�صبيًا من غبار الطلع. ومن االأف�صل اأن ت�صتري اإحدى 

تلك االأجهزة في المرة القادمة التي تقوم فيها بتغيير �صيارتك. 

• من االأف�صل اأن تقوم باأعمال الت�صجير في االأيام الباردة اأو الرطبة. 	

• اإختر النباتات التي يتم تلقيحها عن طريق الح�صرات، ذلك اأن 	

غبار الطلع الذي ينجم عن  هذه النباتات يكون اأثقل بكثير، كما 

يكون اأقل احتمااًل للت�صبب في اأعرا�ض الح�صا�صية. 

• تخل�ض من االأع�صاب ال�صارة التي توجد في الحديقة، ذلك اأن 	

مجموعة كبيرة من هذه االأع�صاب ال�صارة تقوم باإنتاج غبار طلع 

مزعج وم�صبب للح�صا�صية. 

• المنزل/المكتب/الف�صل 	 النا�صرة اإلى  ر الزهور  ُتح�صِ ال 

الدرا�صي، خالل المو�صم الذي تنت�صر فيه ُحمى الق�ض- الأنه قد 

تكون لديك ح�صا�صية لغبار الطلع الناجم عن تلك الزهور. 

• َتجَنب العوامل التي تزيد من حدة اأعرا�ض الح�صا�صية - مثل التعر�ض 	

لدخان التبغ واالأبخرة وما غير ذلك من اأ�صكال تلوث الهواء. 

م�شببات الح�شا�شية الغذائية

تجاه  وجود الح�صا�صية  من  تعاني  الت�صخي�ض باأنك  يتم  عندما 

اأن تواجه الح�صا�صية،  اأكثر من المواد الغذائية، ينبغي عليك  اأو  مادة 

اأّي من  اأنها �صتذهب وحدها. والأنه ال يفيد  وال تكتفي فقط باالأمل في 

االأدوية الوقائية لح�صا�صية االأغذية، وال حتى العالج المناعي، وبالتالي 

فاإن الحل االأكثر فاعلية هو التجنب التام لم�صبب الح�صا�صية التي تعاني 

منها )تجنب المواد الغذائية التي ت�صبب الح�صا�صية(. ويجب اأال تقوم 

قد ي�صبح  واحدة، واإال  مرة  الغذائي  من النظام  اأنواع كثيرة  بحذف 

النظام الغذائي تنق�صه بع�ض المواد الغذائية االأ�صا�صية  كما اأنك لن 

تعرف اأي نوع من الطعام هو الذي ي�صبب لك الح�صا�صية، وفي حالة نمو 

االأطفال، ينبغي اأال يتم حذف اأي نوع من  الطعام على المدى الطويل 

من دون ا�صت�صارة طبية غذائية. 

تعاِن  واإذا لم  الغذائية.  تتخل�ض من الح�صا�صية  الممكن اأن  من 
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يرتب  لطبيبك اأن  يمكن  الح�صا�صية ل�صنوات عديدة،  تفاعالت  من 

االختبارات  هذه  كانت  واإذا  بع�ض اختبارات الح�صا�صية.  اإجراء 

�صلبية، فيمكنه اأن يقوم بعد ذلك باإجراء اختبار محفزات الح�صا�صية 

يتم اختبار محفزات  اأن  ولذلك يجب  ال�صيطرة،  تحت  يكون  بحيث 

الح�صا�صية في بيئة الم�صت�صفيات االآمنة. 

اإذا  اإال  من المهم اأال تقوم بحذف االأطعمة من النظام الغذائي 

ثبت اأن لديك ح�صا�صية غذائية. ويظن  كثير من النا�ض مخطئين اأن 

الح�صا�صية الغذائية هي الم�صوؤولة عن مجموعة كبيرة من االأعرا�ض 

الغذائية،  المواد  على اختياراتهم من  قيودًا  يفر�صون  وب�صبب ذلك 

اإلى  وباالإ�صافة  وكذلك على نمط حياتهم، من دون فائدة حقيقية. 

ذلك، قد يعاني هوؤالء النا�ض من �صوء التغذية. 

غذائية تمامًا من النظام  اأي مادة  نحذف  ال�صعب اأن  من 

الغذائي، الأنه لي�ض من ال�صهل دائمًا اأن تعرف جميع مكونات االأطعمة 

المعلبة والمعدة م�صبقًا. وينبغي اأن تقراأ المل�صقات الغذائية بعناية 

فائقة، كما ينبغي اأن تعرف االأ�صماء المختلفة التي يمكن من خاللها 

التعرف اإلى مختلف المواد الغذائية. ويجب عليك قراءة المل�صقات 

ال�صركات  تقوم  الغذائية، اإذ  ب�صراء المواد  تقوم فيها  مرة  كل  في 

الم�صنعة في بع�ض االأحيان بتغيير المكونات دون اإنذار �صابق. 

ماركت الكبرى قوائم  ال�صوبر  محالت  جميع �صال�صل  تقدم 

على   - تو�صح  والتي  الح�صا�صية(،  م�صببات  االأغذية  )الخالية من 

�صبيل المثال - االأطعمة التي ال تحتوي على البي�ض، ويتم تحديث تلك 

القوائم بانتظام. ويمكن اأن تكون مفيدة جدًا، خ�صو�صًا عند �صراء 

يعطيك  التغذية اأن  الخت�صا�صي  ويمكن  م�صبقًا.  االأطعمة المعدة 

بع�ض الن�صائح المفيدة عن الم�صادر )الخفية( لالأطعمة المختلفة، 

باالإ�صافة اإلى التاأكد من الحفاظ على نظام غذائي �صّحي. 

الحليب

يمكن اأن ي�صتحدم الحليب في كثير من االأطعمة، كما يمكن تناوله 

 - الم�صتخدمة لو�صف الحليب  وت�صمل الكلمات  م�صروب.  �صكل  على 

�صر�ض الحليب، بروتين الكازين، الكازينات، الالكتوز، المواد ال�صلبة 
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والحليب الجاف وبودرة الحليب. وي�صتخدم الكازين في بع�ض االأطعمة 

من غير منتجات االألبان كمادة لزجة، كما يمكن اأن يوجد في التونة 

المعلبة وبع�ض اللحوم. ويجب تجنب الزبدة والجبن والق�صدة والحليب 

والكريمة فري�ض، وفروماج فريه، والحليب المكثف، والحليب المبخر 

واالآي�ض كريم وال�صوكوالتة بالحليب - واأي طعام يحتوي على اأي مادة 

من هذه المواد في مكوناته. ويحتوي ال�صمن النباتي واالأطعمة الدهنية 

اآمنًا  الماعز بدياًل  حليب  يعتبر  وال  االأحيان على الزبدة.  بع�ض  في 

لحليب االأبقار الأنه يحتوي على بروتينات م�صابهة للغاية. 

�صناعة  الحليب، في  وهو �صكر  ي�صتخدم الالكتوز،  ما  كثيرًا 

الم�صتح�صرات الدوائية واالأقرا�ض، ولذلك ينبغي اأن تقراأ معلومات 

المر�صى الموجودة مع جميع االأدوية التي ي�صفها الطبيب. ويجب 

و�صع الزبدة على الخ�صار  المطاعم على  اإلى اعتياد  تنتبه  اأن 

و�صرائح اللحم بعد طهيها - اإذ يكون من ال�صعب روؤية الزبدة بعد 

اأن يكتمل ذوبانها. 

البي�ض 

من االأطعمة  متنوعة  ي�صتخدم البي�ض في مجموعة  اأن  يمكن 

الم�صنعة. ولذلك من المهم قراءة الئحة المحتويات بدقة - ويمكن 

و�صف البي�ض بعدد من االأ�صماء، بما في ذلك ُزالل البي�ض، وبيا�ض 

البي�ض، والبي�ض المجفف. وغالبًا ما ي�صتخدم البي�ض الإ�صافة طبقة 

من التلميع في ال�صلع المخبوزة. 

المنتجات التي  جميع  من  الح�صا�صية  بع�ض النا�ض من  يعاني 

تحتوي على البي�ض، والبع�ض  االآخر لديهم ح�صا�صية من البي�ض الخام 

فقط اأو غير المطهي جيدًا، ويمكن لهوؤالء اأن يتناولوا المنتجات التي 

الب�صكويت  المنتجات  تلك  وت�صمل  فيها البي�ض مطهيًا جيدًا.  يكون 

والكعك والمعكرونة المجففة. 

الفول ال�صوداني 

مثل  االأ�صماء  ال�صوداني ببع�ض  الفول  اأن يو�صف  اأي�صًا  يمكن 

اأو الفول االأر�صي. وال يتم تدمير م�صبب الح�صا�صية الذي  االأراكي�ض 
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ينجم عن الفول ال�صوداني من خالل الطهي. بل يجب عليك اأن تحذر 

من الفول ال�صوداني وزيت الفول ال�صوداني؛ الأنه على الرغم من اأن 

معظم الزيوت تنتج عن طريق التقطير، ومعظمها ال يحتوي على اأي 

بروتين. كما اأنها خالية من م�صببات الح�صا�صية، اإال اأن الزيوت التي 

من  خطيرة  على كميات  تحتوي  اأن  يمكن  البارد  على  ع�صرها  تم 

االختيارات المتنوعة من  تجنب جميع  ويجب  الح�صا�صية.  م�صببات 

حلوى ال�صوكوالته الأنها عادة ما تحتوي، على االأقل، على نوع واحد من 

الفول ال�صوداني، ويمكن اأن يتلوث بع�ض من الحلوى بالفول ال�صوداني 

ال�صوداني باأنه  الفول  ويتميز  الت�صنيع.  عملية  ما اأثناء  مرحلة  في 

لنزع النكهة ثم  ا�صتخدامه  يتم  ما  غالبًا  الثمن، ولذلك  رخي�ض 

اإعادة ا�صتخدامه بنكهة المك�صرات، لذلك فمن االأف�صل تجنب جميع 

المنتجات التي تحتوي على نكهة المك�صرات اأي�صًا. ويكاد يكون من 

الم�صتحيل �صمان اأن تكون المخبوزات ومنتجات االآي�ض كريم خالية 

من اأي ن�صبة من الفول ال�صوداني. واإذا كان طفلك يعاني من ح�صا�صية 

الفول ال�صوداني، يجب اأن تتاأكد من اأنه ال يقوم بتبادل الغذاء اأبدًا مع 

غيره من االأطفال باأي مكان، على �صبيل المثال في المدر�صة. 

ال�صم�صم 

يعتبر الُحم�ض، والطحينة والحالوة الطحينية اأ�صهر ثالثة منتجات 

تحتوي على ال�صم�صم. وعمومًا يمكن اأن نتعرف على وجود بذور ال�صم�صم 

التي  التعريفية  المل�صقات  خالل  االأخرى من  الغذائية  في المنتجات 

تو�صع على ال�صلع الغذائية. ومع ذلك، من الممكن اأن يوجد ال�صم�صم في 

المنتجات التي تو�صف باأنها تحتوي على« الزيوت النباتية« . 

الم�شاعدة في م�شاكل الح�شا�شية الغذائية

ترتبط بع�ض المواد الغذائية كيميائيًا بمواد غذائية اأخرى، وبالتالي 

اإذا كنت تعاني من الح�صا�صية تجاه اإحدى المواد الغذائية، فهذا يعني 

اأنه قد يحدث لك اأي�صًا بع�ض التفاعالت تجاه المواد الغذائية االأخرى، 

ترابط  يوجد  المثال،  �صبيل  على  المت�صالبة.  بالتفاعلية  وي�صمى ذلك 
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وقد  الكيوي،  ال�صوداني وفاكهة  والفول  الكرف�ض، والتفاح،  من  كل  بين 

يبدو  وبالمثل،  بينها.  ما  في  الح�صا�صية الم�صتركة  تم تحديد م�صببات 

والك�صتناء  والبابايا،  الكيوي  الموز وفاكهة  من  كل  بين  ترابط  ثمة  اأن 

الغذائية  المواد  كل هذه  تحدث الح�صا�صية من  اأن  فيمكن  واالأفوكادو، 

عند االأ�صخا�ض الذين لديهم ح�صا�صية لمادة الالتك�ض. 

�صغيرة من م�صببات  كميات  مجرد  ولو  تكون  يمكن اأن  كما 

الح�صا�صية خطيرة للغاية. فاإذا كان طفلك يعاني من الح�صا�صية من 

الفول ال�صوداني، على �صبيل المثال، يمكن اأن يت�صبب جلو�صه بجوار 

تفاعالت  ال�صوداني في بع�ض  الفول  اآخر يتناول �صطائر زبدة  طفل 

الهواء.  ال�صغيرة في  بع�ض الج�صيمات  الح�صا�صية، عندما تتطاير 

واإذا كان طفلك �صغيرًا، ينبغي اأن تطلب من المدر�صة اأن يجعلوا قاعة 

الف�صل / قاعة تناول الطعام خالية من الفول ال�صوداني، و�صتجد اأن 

معظم مديري المدار�ض متفهمين ومتعاونين للغاية.  

خطة  ت�صع  اأن  ينبغي  حادة،  لديك ح�صا�صية غذائية  كان  اإذا 

العمل اأو  في  وزمالءك  وعائلتك  اأن اأ�صدقاءك  من  تاأكد  للعالج، 

الح�صا�صية، واأين يمكنهم اإيجاد  المدر�صة، يعرفون ما هي اأعرا�ض 

االأدوية، وكيف يتعاملون مع االأدوية. 

عند تناول الطعام في الخارج، ينبغي اأن تتجنب المطاعم ذات 

االأطباق الهندية وال�صرقية،  التي تقدم  تلك  العالية، مثل  المخاطر 

يمكن  التي  من المكونات المختلفة  كبيرة  ت�صمل مجموعة  والتي 

ت�صتخدم عادة المك�صرات  تحديدها، والتي  ال�صعب  من  اأن يكون 

والفول ال�صوداني. وحتى لو كان االإناء/الطبق الذي طلبته ال يحتوي 

تم فيها الطهي  المقالة التي  تكون  قد  الح�صا�صية،  على م�صببات 

ا�صُتخدمت قبل ذلك لطهي اأحد االأطعمة الذي يحتوي على م�صببات 

الح�صا�صية. 

التحدث  المطعم، واطلب  مع موظفي  ب�صكل مبا�صر  تحدث 

�صخ�صيًا اإلى رئي�ض الطهاة اإذا كنت تعتقد اأن النادل ال ياأخذ حديثك 

بحيث  بالم�صكلة،  اطالع  على  اأ�صدقاءك  واجعل  الجد.  محمل  على 
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يمكنهم اأن ي�صاعدوك في اختيار الطعام المنا�صب، كما ينبغي اأي�صًا 

اأن يكونوا على علم باالأعرا�ض وكيفية عالجها. 

كان  مهما  االأعرا�ض،  من  تتجاهل اأي َعَر�ض  وال  الحذر  توَخي 

ح�صا�صية خطيرة.  لتفاعالت  يكون بداية  اأن  الممكن  فمن  ب�صيطًا، 

دائمًا  قبل، فينبغي  من  االأدرينالين  لك  و�صف  كان قد  اإذا  واأخيرًا، 

اأن  عليك  يجب  كما  المنزل،   من  خروجك  معك عند  تحمله  اأن 

حدوث  احتمال  �صك في  مجرد  لديك  كان  واإن  حتى  ت�صتخدمه، 

تفاعالت الح�صا�صية. ويعتبر التعر�ض لالإحراج الب�صيط من اأجل عدم 

حدوث اأي تفاعالت للح�صا�صية، اأف�صل من تجاهل العالمات المبكرة 

لتفاعالت الح�صا�صية الحادة وعدم تلقي الم�صاعدة التي تحتاج اإليها 

في الوقت المنا�صب. 

ويوجد على االإنترنت موقع ممتاز َيتبع الموؤ�ص�صة الخيرية للعناية 

بمر�صى الح�صا�صية المفرطة، والذي ربما يكون مفيدًا لك.

اإدارة الح�صا�صية الغذائية

• بك 	 الخا�ض  الغذائي  النظام  الطعام من  نوع من  اأي  ت�صتبعد  ال 

حتى يتم الت�صخي�ض الدقيق بوجود الح�صا�صية من هذا الطعام. 

• حاول اأن تح�صل على الم�صاعدة من اخت�صا�صي تغذية.	

• كن على دراية ومعرفة باالأ�صماء المختلفة التي ُت�صتخَدم لم�صبب 	

الح�صا�صية الغذائية الذي تعاني منه.

• ينبغي اأن تقراأ قوائم المكونات التي توجد على االأغذية المعلبة 	

بعناية - قد تقوم ال�صركات الم�صنعة بتغيير المحتويات من دون 

تحذير. 

• ال تعتمد على و�صع المل�صقات التعريفية التي تقول اإن االأطعمة 	

اآثار  بع�ض  على  االأطعمة  تلك  تحتوي  فقد   - الحليب  من  خالية 

للحليب. 

• ا�صتخدم قوائم االأغذية )الخالية من م�صببات الح�صا�صية( التي 	

توجد في ال�صوبر ماركت. 

• المت�صالبة 	 التفاعلية  حدوث  اإمكانية  من  َحِذرًا  تكون  اأن  يجب 
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)التفاعل المتبادل( مع االأغذية االأخرى. 

• �صائر 	 وتعاون  م�صاعدة  تطلب  اأن  ينبغي  االأطفال،  اإلى  بالن�صبة 

االأمهات والعاملين في المدر�صة.

• من 	 وغيرها  الغذائية  المل�صقات  فهم  كيفية  طفلك  َعلِّم 

اال�صتراتيجيات من اأجل تجنب االأطعمة التي ت�صبب الح�صا�صية.

• احر�ض على تناول الطعام المنا�صب لك عند تناول الطعام في 	

بيوت االآخرين.

• االآ�صيوية، 	 االأغذية  وتجنب  بعناية،  المطاعم  تختار  اأن  يجب 

المطاعم،  بتلك  الغذائية  المكونات  تحديد  ي�صعب  اأنه  ذلك 

باالإ�صافة اإلى اأن الماأكوالت االآ�صيوية َت�صتخِدم الفول ال�صوداني 

ب�صكل كبير جدًا. 

• اأو �صاحب المطعم 	 اأن تقوي العالقة مع ال�صيف/الطاهي  حاول 

المف�صل لديك.

• من االأف�صل اأن تاأخذ حتى االأعرا�ض الخفيفة على محمل الجد. 	

• ح بارتداء المجوهرات الطبية التعريفية. 	 ُين�صَ

• اإذا كان قد و�صف االأدرينالين لك من قبل، يجب اأن تحمل حقن 	

االأدرينالين معك في كل االأوقات. 

الح�شرات الال�شعة 

الجلد وحكة موؤلمة، اإذا  معظم النا�ض انتفاخ في  عند  يحدث 

طبيعّيًا، ولي�ض  اأمرًا  هذا  ويعتبر  دبور.  اأو  ِقبل نحلة  لدغ من  حدث 

من  يعانون  النا�ض الذين  بع�ض  يوجد  ذلك،  ومع  ح�صا�صية.  تفاعل 

ذلك  بعد  تتعر�ض  في ال�صم، وبالتالي  الح�صا�صية من بروتين معين 

وتوجد  �صديدة.  تكون  اأن  والتي يمكن  الح�صا�صية،  لخطر تفاعالت 

العديد من االأ�صياء التي يمكنك القيام بها للحد من فر�ض االإ�صابة 

بل�صعات النحل اأو الدبابير: 

• ا�صتخدم طاردًا فعااًل للح�صرات عند ق�صاء الوقت خارج البيت. 	

• الفاتحة وتجنَّب اللون 	 االألوان  ذات  الب�صيطة  ِارتِد المالب�ض 

االأ�صود ومطبوعات الزهور ذات االألوان الزاهية - يبدو اأن تلك 
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االألوان تجذب الح�صرات. 

• ال تقترب اأبدًا من اأع�صا�ض الدبابير اأو خاليا النحل.	

• با�صتدعاء 	 القيام  ع�ّصًا للح�صرات، فعليك  اأو  اإذا اكت�صفت وكرًا 

�صركة مثل رينتوكيل ) Rentokil ( للتعامل معها. 

• ال تم�ِض   حافي القدمين خارج البيت. 	

• تجنب ارتداء المالب�ض التي يتم تعطيرها بالعطور القوية، وتجنب 	

اأي�صًا ا�صتخدام اأّي من م�صتح�صرات التجميل ذات الرائحة القوية. 

• حافظ على تغطية ذراعيك ورجليك با�صتمرار. 	

• التي 	 واالأماكن  الخلوية  المنتزهات  عن  بعيدًا  تبقى  اأن  حاول 

الح�صرات  الأن  القمامة  و�صناديق  النفايات  �صالت  بها  تحيط 

تتجمع ب�صكل خا�ض حول القمامة والنفايات. 

• حافظ على نظافة الفناء، ومناطق �صناديق القمامة وحفالت ال�صواء. 	

• حاول الح�صول على م�صاعدة �صخ�ض اآخر من اأجل ق�ض االأع�صاب.	

• الأن 	 الحديقة،  تتجمع في  المياه التي  َرك  كل ِبِ من  تخل�ض 

الح�صرات تنجذب اإلى تلك الِبرك. 

• اأن 	 يمكن  ت�صرب مبا�صرة من علب الم�صروبات الغازية الأنه  ال 

تنتقل الح�صرة اإلى داخل العلبة، ولن تكون قادرًا على روؤية ذلك.

• اأن 	 داخل ال�صيارة قبل  وجود النحل اأو الدبابير  من عدم  تاأكد 

تركب فيها.

•  اإذا كنت موجودًا بالقرب من اأي نحلة اأو دبور، ال تحاول مهاجمة 	

اأّي منهما، ولكن ينبغي اأن تتحرك ببطء وبهدوء بعيدًا عنهما.

• في حالة هبوط اأي ح�صرة عليك، حاول اأن تلتزم بالهدوء واتركها 	

اإذا  الح�صرة اإال  لن تل�صعك  عنك -  وحدها بعيدًا  حتى تطير 

�صعرت باأنها مهددة. 

عالجات العقاقير 

ال�صلة طول  الح�صا�صية ذات  كل م�صببات  الممكن تجنب  من  لي�ض 

الوقت، ولذلك، وعلى الرغم من اأن تجنب م�صبب الح�صا�صية ينبغي اأن 

هذا  يحتاج  اأنه قد  اإال  الح�صا�صية،  اإدارة مر�ض  هامًا في  دورًا  يمار�ض 
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المنا�صبة  ا�صتخدام العقاقير  بالتوازي مع  ا�صتخدامه  االأ�صلوب اإلى 

الم�صادة للح�صا�صية. وتوجد خم�ض مجموعات رئي�صية من العقاقير: 

اأجل الت�صكين  من  الم�صكنات  تلك  - توؤخذ  االأعرا�ض  مهدئات   -1

الفوري لالأعرا�ض.

2- م�صادات الهي�صتامين - والتي تقلل من �صدة الح�صا�صية من خالل 

منع تاأثير الهي�صتامين بمجرد اأن يتم تحريره من قبل الخاليا 

الملتهبة. 

من م�صتويات االلتهابات من  تقلل  والتي  االلتهاب -  م�صادات   -3

خالل منع اإطالق المواد الكيميائية، بما في ذلك الهي�صتامين.

من االأدوية  جديدة  فئة   - اللوكوترين  م�صتقبالت  م�صادات   -4

عالج اأمرا�ض  ال�صتخدامها فى  خ�صي�صًا  تطويرها  تم  والتي 

الح�صا�صية. وتمنع هذه االأدوية الم�صتقبالت التي يجب اأن يلحق 

بها اللوكوترين )اأحد اأنواع المواد الكيميائية االلتهابية( قبل اأن 

ت�صبب االلتهاب. وتمنع تلك الم�صادات حدوث ذلك الجزء من 

تفاعالت جهاز المناعة. 

5- االأدوية الُمعّدلة للمناعة - فئة جديدة من العالج الجلدي الإكزيما 

الجلد التاأتبية.

6- العالج المناعي 

وباالإ�صافة اإلى ذلك، يتم ا�صتخدام االأدرينالين لعالج الح�صا�صية 

الحادة / ال�صديدة )راجع �صفحة 113 (. 

من المهم اأن نتذكر اأن جميع حاالت الح�صا�صية تتغير مع مرور 

الوقت، ويجب عليك بالتن�صيق مع طبيبك اأن تقوم با�صتمرار باإعادة 

الح�صول على  الهدف هو  اأن يكون  وينبغي  تقييم متطلبات العالج. 

اأق�صى فائدة ممكنة من اأقل جرعة ممكنة من الدواء. 

اأن تكون قادرًا على التوا�صل بو�صوح وب�صكل متكرر مع  وب�صرط 

التي  ا�صتقرارالحياة  م�صكلة عدم  في  الوقوع  تجنب  وعلى  الطبيب، 

تعي�صها، ف�صتكون قادرًا من خالل هذين ال�صرطين على �صبط العالج 

من اأجل تحقيق اأف�صل نتيجة ممكنة. 



106

الح�سا�سية

مهدئات الأعرا�ص

ينبغي اأن ت�صتخدم هذه االأدوية لعالج اأعرا�ض الح�صا�صية وخا�صة 

في الوقت الذي تزيد فيه تلك االأعرا�ض وت�صبح اأكثر �صوءًا. 

الرئتان

يحملوا  الربو اأن  من  الذين يعانون  االأ�صخا�ض  جميع  على  يجب 

على العقاقير التي تريح  يحتوي  )م�صكن(  ا�صتن�صاق  معهم  جهاز 

اأو الق�صيبات  الهوائية ال�صغيرة  الع�صالت الهوائية وتو�صع ال�صعب 

جهاز  ال�صخ�ض  يجد  اأن  وينبغي  ال�صعب(.  الهوائية )مو�صعات 

اال�صتن�صاق �صهل اال�صتخدام، حتى ال يجد اأي �صعوبة في ا�صتخدامه 

عندما يكون م�صابًا ب�صيق التنف�ض وال�صفير عند التنف�ض. 

اأن يتم ا�صتخدام جهاز اال�صتن�صاق  ثمة حالة واحدة يمكن فيها 

بمدة  التمرين  ا�صتخدامه قبل  تم  اإذا   - الم�صكن لمنع االأعرا�ض 

خم�ض ع�صرة 15 دقيقة، فاإنه �صيمنع حدوث �صفير التنف�ض وال�صعال/ 

الكحة الناتجة عن التمارين الريا�صية.  

العينان

توجد مجموعة من قطرات العين المتوفرة. والتي من �صاأنها اأن 

تقلل ب�صكل موؤقت من االحمرار، والدمع والحرقة المرتبطة بمر�ض 

على  التي تعمل  القطرات على االأدوية  هذه  وتحتوي  الق�ض.  ُحمى 

انقبا�ض االأوعية الدموية الموجودة على �صطح العين. ومع ذلك، ال 

ينبغي اأن ت�صتخدم هذه القطرات لفترة اأكثر من اأ�صبوع واحد، اإذ اإن 

اال�صتخدام الطويل �صيزيد من �صوء الحالة، الأنه عندما تزول اآثار كل 

جرعة، �صتعود االأعرا�ض اإلى الظهور اأ�صواأ من ذي قبل - االأعرا�ض 

المر�صى  مع  القطرات  تجنب هذه  يتم  اأي�صًا اأن  وينبغي  المرتدة. 

العين(  ال�صغط داخل  الزرق )ارتفاع  مر�ض  من  يعانون  الذين 

وارتفاع �صغط الدم ومر�ض ال�صكري. 

االأنف 

تعمل القطرات اأو البخاخات التي تزيل احتقان االأنف بالطريقة 

نف�صها التي تعمل بها القطرات الم�صادة الحتقان العين، من خالل 
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اإلى  يوؤدي  ما  بطانة االأنف،  في  الدموية الموجودة  انقبا�ض االأوعية 

حدوث انخفا�ض في اإفرازات االأنف والتخفيف من ان�صداده. 

معلومة/ن�شيحة مفيدة

اإذا كان لديك �صعور قوي بالحكة في جلدك، فبداًل من اأن تقوم 

بالخد�ض، وهو االأمر الذي �صيزيد من �صوء حالة الحكة، ُخذ كمية 

بة وافرك- بُلطف ولكن بحزم-  معقولة من اأحد الكريمات الُمرطِّ

منطقة الحكة. 

تكون  اأن  ويمكن  االأدوية تعمل ب�صرعة  اأن هذه  من  الرغم  على 

يمكن  الطويل الأنها  المدى  ينبغي ا�صتخدامها على  ال  للغاية،  فعالة 

اأن تقوم بحماية  اإلى تفاقم االأعرا�ض. ومن االأف�صل بكثير  اأن توؤدي 

تقوم بمعالجة النتيجة  اأن  بداًل من  نف�صك من اأعرا�ض الح�صا�صية  

خالل االأدوية  من  على العالج  تح�صل  اأن  عليك  يجب  النهائية. 

الم�صادة لاللتهابات للحد من التفاعالت االلتهابية، كما يجب اأي�صًا 

اأن تتجنب م�صبب الح�صا�صية قدر االإمكان. 

الجلد

يمكن اأن يكون الجلد الملتهب مثيرًا للحكة ب�صكل كبير، وال يخفف 

الحكة فقط،  للكريمات المرطبة الب�صيطة من  المنتظم  اال�صتخدام 

ولكنه اأي�صًا يجعل جلدك اأقوى، اإذ اإن هذه الكريمات ال تحتوي على اأي 

عقاقير، ولكنها تعمل من اأجل نعومة �صطح الجلد، وزيادة ن�صبة الماء 

هذه االإجراءات على  جميع  تعمل  من فقدان المياه.  الحد  طريق  عن 

تقوية الجلد من خالل جعله اأكثر �ُصمكًا واأقل خ�صونة. وتتميز الكريمات 

من  اأي�صًا لل�صراء  الطبيب )بع�صها متاح  ي�صفها لك  اأن  التي يمكن 

ال�صيدليات( باأنها اأكثر فاعلية من الكريمات المرطبة التي تحتوي على 

تت�صبب  اأن  المرجح  اأنه من غير  اإلى  التجميل، باالإ�صافة  م�صتح�صرات 

تلك الكريمات التي ي�صفها الطبيب في تعر�ض الجلد للتهيج، الأنها ال 

تحتوي على اأي عطور. كما اأن معظمها خال من مادة الالنولين.

وثمة مجموعة من الن�صائح االأخرى المفيدة التي يمكنك القيام 

بها: 
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• ي�صاعد ارتداء المالب�ض الداخلية الم�صنوعة من القطن، والتي 	

تالم�ض الجلد على منع الحكة  والهر�ض.

• ينبغي 	 المنزلي،  عثة الغبار  الح�صا�صية من  من  ت�صكو  اإذا كنت 

حاجزة على اللحاف والمرتبة والو�صادة  ت�صتخدم اأغطية  اأن 

والمفار�ض، وتجنب المقاعد الطويلة )راجع �صفحة 88 ( 

• حافظ على ترطيب الجلد بانتظام، عدة مرات في اليوم	

• تقوم بالخد�ض/	 اذا كنت  بقاء االأظافر ق�صيرة -  احر�ض على 

الهر�ض، �صي�صر ذلك ب�صرتك 

• اإلى 	 العدوى الجلدية - قد يحتاج ذلك  اأن تنتبه لعالمات  يجب 

عالج بالم�صادات الحيوية

م�شادات الهي�شتامين

من قدرة  الحد  طريق  الهي�صتامين عن  تعمل عقاقير م�صادات 

الهي�صتامين على االلت�صاق بم�صتقبالت الخاليا التي يمار�ض تاأثيره 

الكيميائية  اأقوى المواد  الهي�صتامين واحدًا من  ويعتبر  من خاللها. 

ويمكن  االلتهابية التي ت�صدر من الج�صم خالل التفاعل االلتهابي. 

وت�صنجات في  الهواء،  في مجرى  ي�صبب الهي�صتامين ت�صييقًا  اأن 

البطن، والعط�ض، والحكة، و�صيالن من االأنف والعينين. وتتوفر اأدوية 

االأنف، اأو  اأو بخاخة  العين،  �صكل قطرة  الهي�صتامين في  م�صادات 

اأقرا�ض اأو م�صتح�صرات �صائلة توؤخذ عن طريق الفم. واأحيانًا تكون 

م�صتح�صرات م�صادات الهي�صتامين وحدها كافية لمنع االأعرا�ض. 

في  جدًا  جيدة  الهي�صتامين  م�صادات  تعتبر  ال  ذلك،  ومع 

ولذلك،  الق�ض،  عن ُحمى  االأنف المحتقن الناجم  عالج ان�صداد 

الم�صادة  الم�صتح�صرات  اإحدى  ا�صتخدام  اإلى  �صتكون هناك حاجة 

لاللتهابات )انظر اأدناه(. 

ثمة بع�ض االآثار الجانبية لم�صادات الهي�صتامين. ويعتبر اأكثرها 

يكون تاأثير بع�ض م�صادات  وقد  هو التخدير )النُّعا�ض(.  �صيوعًا 

الهي�صتامين على قدرتك على القيادة ال يقل خطورة عن تاأثير تناول 

للهي�صتامين  الم�صادة  العقاقير  زالت  وما  الممنوعة.  الم�صروبات 
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تاأثيرها  من الح�صا�صية، الأن  ال�صديدة  في الحاالت  ت�صتخدم لياًل 

االأقوى  العقار  يكون  وربما  على النوم.  الم�صاعدة  في  ن يفيد  الم�صكِّ

تاأثيرًا من حيث الت�صكين هو الكلورفينيرامين )بيريتون(. وقد يكون 

مفيدًا اإذا كنت تجد �صعوبة في النوم لياًل ب�صبب اأعرا�ض الح�صا�صية، 

ولكن ال ينبغي اأن َت�صتخدم تلك العقاقير خالل النهار اإذا كنت �صتقوم 

بالقيادة، اأو الطبخ اأو ت�صغيل االآالت. 

ح�شا�شية الأنف )ُحمى الق�ص(: ما هو العالج الأف�شل؟

العط�ص 

/ الحك

التفريغ 

المائي

اإن�شداد 

الأنف

اأعرا�ص 

العين

+-++كروموجليكات ال�صوديوم

+++-+++++م�صادات الهي�صتامين

+++++++++ال�صتيرويدات االأنفية

-+++--م�صادات االحتقان

-   ال يوجد اأثر،      + فاعلية محدودة،  ++   فعال جدًا،

+ + +  فعال للغاية

ومع ذلك، تعتبر م�صادات الهي�صتامين هي الخيار االأف�صل لعالج 

�صرعة  اإلى  نظرًا  وذلك  وال�صديدة،  الحادة  تفاعالت الح�صا�صية 

الثاني  الجيل  عقاقير  الجديدة ،اأو  بع�ض العقاقير  وتوجد  تاأثيرها. 

المثال، لوراتادين،  �صبيل  على  النُّعا�ض -  ي�صبب  ال  الذي  النوع  من 

اأكريفا�صتين، اأ�صتيميزول. وتتميز تلك العقاقير اأي�صًا باأنها �صهلة في 

تناولها، الأنها توؤخذ مرة واحدة فقط، اأو مرتين على االأكثر في اليوم. 

الأدوية الم�شادة لاللتهابات

من االلتهابات  الحد  لاللتهابات على  الم�صادة  االأدوية  تعمل 

تقليل  اإلى  يوؤدي  ما  االأن�صجة،  في  تحدث  التغييرات التي  وتقليل 

االأدوية  تلك  تعطي  ولكي  تمامًا.  عليها  الق�صاء  االأعرا�ض اأو حتى 

نتائجها، يجب اأن يتم تناولها بانتظام، وتعمل تلك االأدوية على نحو 

اأف�صل مع اآثار جانبية اأقل اإذا ا�صتخدمت ب�صكل مو�صعّي على الجزء 
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يظهر  اأ�صابيع حتى  عدة  ي�صتغرق االأمر  وقد  الج�صم.  الم�صاب من 

تاأثير تلك االأدوية. 

ثمة مجموعتان رئي�صيتان من العقاقير/االأدوية الم�صادة لاللتهابات. 

كروموجليكات ال�صوديوم ونيدوكروميل ال�صوديوم

اأو بخاخة  العين،  �صكل قطرة  في  الم�صتح�صرات  هذه  تتوفر 

االأنف، اأو اأجهزة ا�صتن�صاق لحاالت الربو اأو التناول عن طريق الفم 

)الم�صتح�صرات الدوائية عن طريق الفم(على الرغم من اأنه نادرًا 

االأدوية اإذا  اأن تجرب هذه  االأمر  ال�صكل. وي�صتحق  ما ي�صتخدم هذا 

كانت اأعرا�ض الح�صا�صية خفيفة، الأنها ال ت�صبب اأي اآثار جانبية على 

االأدوية م�صتح�صرات قوية للغاية  تلك  تعتبر  االإطالق. ومع ذلك، ال 

وربما يكون تاأثيرها محدود. 

الكورتيكو�صتيرويدات

على  تحتوي  االأدوية التي  المجموعة من  هذه  تتميز 

حاالت  معالجة  للغاية في  وفعالة  مفيدة  )كورتيكو�صتيرويد( باأنها 

من  كاملة  مجموعة  في �صكل  االأدوية  وتتوفر تلك  الح�صا�صية. 

العين،  الب�صرة، وقطرات  ذلك كريمات  في  بما  الم�صتح�صرات، 

وكذلك  الربو،  اال�صتن�صاق لحاالت  واأجهزة  وبخاخات االأنف 

ت�صتخدم  والتي  الفم،  طريق  عن  تناولها  يتم  الم�صتح�صرات التي 

لعالج اأعرا�ض الح�صا�صية ال�صديدة اأو الحادة. 

م�صتح�صرات  ا�صتخدام  من  بالقلق  المر�صى  من  العديد  َي�صعر 

الكورتيكو�صتيرويد، الأنهم يخ�صون من االآثار الجانبية المحتملة.

اأوًل: من المهم اأن نفهم اأن اأدوية الكورتيكو�صتيرويد لي�صت مثل 

ِقبل  من  �صيء  ب�صكل  االأحيان  بع�ض  في  ت�صتخدم  التي  المن�صطات 

العبي كمال االأج�صام والريا�صيين. 

الكورتيكو�صتيرويدات ب�صكل  يتم ا�صتخدام  ما  ثانياً: عادة 

على  العالج(  اإلى  الذي يحتاج  الج�صم  )على الجزء من  مو�صعّي 

طريق  وعن  الربو  اال�صتن�صاق لمر�صى  طريق  المثال، عن  �صبيل 
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الكريمات لمر�صى االإكزيما. ونتيجة ذلك، يمكن اأن تكون الجرعات 

الم�صتخدمة �صغيرة جدًا، وبالتالي يتم الحد من اآثارها الجانبية. وال 

ا�صتخدامها  تم  اإذا  اإال  جانبية  اإلى اآثار  الكورتيكو�صتيرويدات  توؤدي 

وقد  فترة طويلة،  ا�صتخدامها على مدى  ا�صتمر  اأو  عالية،  بجرعات 

ت�صمل تلك االآثار الجانبية ما يلي: 

• ي�صبح الجلد رقيقًا.	

• ظهور ما ي�صبه الكدمات الب�صيطة.	

• َترقق العظام )ه�صا�صة العظام(.	

• الحاالت 	 االنهيار في  اإلى  يوؤدي  ما   - الكظرية  خمول الغدة 

ال�صديدة.

• اإيقاف النمو في االأطفال.	

�صبيل  على  المو�صعية،  ا�صتخدام الم�صتح�صرات  طريق  عن 

المثال جهاز اال�صتن�صاق اأو بخاخة االأنف، ينبغي اأن تتناول جرعة من 

الكورتيكو�صتيرويد تمثل واحدًا على خم�صين )1 على 50( اأو واحدًا 

على مئة من الجرعة التي يجب اأن تاأخذها عن طريق الفم من اأجل 

ح اأنك لن تعاني من اأي اآثار  الح�صول على التاأثير نف�صه، ومن الُمرجَّ

جانبية. 

واإذا لم تكن تعاني من اأزمات الربو الحادة جدًا، فاإنك لن تحتاج 

ومن  الفم.  طريق  عن  لم�صتح�صرات ال�صتيرويد  منتظم  ا�صتخدام 

عن  ا�صتخدام ال�صتيرويدات  عند  �صلبية  اأي اآثار  تنتج  المرجح اأال 

طريق الفم لعدة اأيام، خ�صو�صًا عندما يكون لديك اأزمة حادة من 

ت�صتخدم جرعات  كنت  اإذا  تحذر  اأن  عليك  ذلك، يجب  ومع  الربو. 

عالية من ال�صتيرويد عن طريق جهاز اال�صتن�صاق، اأو بخاخة االأنف، 

هذه العالجات  من  ت�صتخدم مزيجًا  كنت  اأو كريم الجلد، اأو اإذا 

المختلفة؛ ذلك اأن تلك العالجات قد تت�صبب في حدوث بع�ض االآثار 

اأن تحدث  الجانبية. وفي حالة ا�صتخدام جرعة عالية، من الممكن 

بع�ض االآثار الجانبية الخطيرة. 

اإذا كنت تتناول جرعات عالية من اأي دواء �صتيرويد اأو كنت تتناول 
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ُتعلم  عليك اأن  يجب  فاإنه  ال�صتيرويدية،  من االأدوية  مختلفة  مجموعة 

بتخفي�ض الجرعات التي  يقوم  اأن  الطبيب  و�صيحاول  بذلك،  الطبيب 

الجرعات  تلك  ت�صتمر  اأن  مراعاة  االأدنى مع  الحد  ت�صتخدمها اإلى 

تعاني  التي  الح�صا�صية  الأعرا�ض  الجيد  العالج  توفير  المخف�صة في 

من عالج  عالية  على جرعات  االأطفال يح�صلون  كان  واإذا  منها. 

ال�صتيرويد، ينبغي اأن يعاد تقييم تلك الجرعات بانتظام، كما ينبغي اأن 

يتم تقليل الجرعات كلما كان ذلك ممكنًا. وباالإ�صافة اإلى ذلك، يجب 

اأن تتم المتابعة الدقيقة لنمو االأطفال ومدى تاأثرهم بتلك االأدوية. 

م�شادات م�شتقبالت اللوكوترين

توجد االآن فئة جديدة ن�صبيًا من العقاقير المتاحة لعالج مر�ض 

ويمكن   .)LRAs( م�صتقبالت اللوكوترين  م�صادات  وهي  الربو - 

االأنف  عالج ح�صا�صية  فعالة جدًا في  هذه العقاقير اأي�صًا  تكون  اأن 

وهما  حاليًا،  المتوفرة  العقاقير  من  عقاران  ويوجد  واالإكزيما، 

مونتيلوكا�صت، زافيرلوكا�صت. 

لتناول  طريقة  اأف�صل  تعتبر  المر�صى،  من  الكثير  اإلى  وبالن�صبة 

هذه االأدوية عن طريق الفم على �صكل اأقرا�ض. وعادة ما يتم و�صف 

هذه االأدوية لالأ�صخا�ض الذين يعانون من مر�ض الربو والذي يكون 

�صديدًا لدرجة اأنهم ي�صتخدمون بالفعل اأجهزة ا�صتن�صاق ال�صتيرويد. 

وبعد فترة من العالج �صتكون قادرًا على الحد من جرعة ا�صتن�صاق 

الق�ض واالإكزيما، فمن  ُحمى  اأي�صًا من  تعاني  واإذا كنت  ال�صتيرويد. 

المرجح اأن تتح�صن اأعرا�ض هذين المر�صين. 

االأدوية هو ال�صداع،  لهذه  الجانبية �صيوعًا  االآثار  اأكثر  وُيعتبر 

والذي يميل اإلى الزوال اإذا تمت المواظبة على العالج لب�صعة اأ�صابيع. 

ومع االأ�صف، ال توؤدي هذه االأدوية اإلى نتائج فعالة مع كل �صخ�ض - 

اإذ ي�صتجيب بع�ض المر�صى ب�صكل جيد، وال ي�صتجيب البع�ض االآخر على 

ربما ُيطلب  االأدوية،  وعندما يبداأ الطبيب معك باأحد هذه  االإطالق. 

اأ�صابيع،  اأربعة  ثالثة اأو  ب�صجل عن االأعرا�ض لمدة  اأن تحتفظ  منك 

بحيث يتمكن كل منكما من معرفة اإذا كنت ت�صتفيد من العالج اأم ال. 
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الأدوية الُمعّدلة للمناعة 

من االأدوية  واحدة  �صوى فئة  يوجد  يكن  قريب، لم  وقت  حتى 

التي ت�صتخدم في كريمات ومراهم الب�صرة من اأجل عالج االإكزيما 

من  جديد  جيل  ويوجد االآن  التاأتبية، وهي الكورتيكو�صتيرويدات. 

العقاقير التي يتم ا�صتخدامها مو�صعيًا، والتي تعطي الكثير من مزايا 

وفوائد كريمات ال�صتيرويد من دون وجود الكثير من االآثار الجانبية. 

مراهم  �صورة  في  العقاقير/االأدوية  اثنان من تلك  حاليًا  ويوجد 

)مرهم  وبيميكروليما�ض  تاكروليما�ض )بروتوبيك(  للجلد، وهي 

ي�صتخدم  الذي  بعقارال�صيكلو�صبورين  االأدوية  تلك  وترتبط  اإليديل(. 

بمثابة مثبط للمناعة في زرع االأع�صاء. 

ُت�صتخدم تلك االأدوية للمر�صى الذين يعانون من االإكزيما التي ال 

ت�صتجيب للعالج التقليدي، وعلى الرغم من اأن لها اآثاراً جانبية كبيرة 

في حد ذاتها، لذلك تو�صف عادة من ِقبل المتخ�ص�صين فقط، اإال 

الهامة  النقاط  النتائج واعدة حتى االآن. ومع ذلك، توجد بع�ض  اأن 

على  المري�ض  �صالمة  واأهمها  التقييم،  تحت  االأدوية  بتلك  المتعلقة 

المدى البعيد والقيمة العالجية لتلك االأدوية. 

الأدرينالين

الج�صم،  االأدرينالين هو مادة كيميائية تتكون ب�صكل طبيعّي في 

االأدرينالين  اإفراز  ويوؤدي  الغدة الكظرية.  طريق  عن  اإفرازها  ويتم 

ذلك ا�صترخاء ال�صعب  في  بما  التاأثيرات،  من  اإلى حدوث مجموعة 

تلك  تكون  ال�صغيرة، وقد  الدموية  ومنع ارت�صاح االأوعية  الهوائية 

التاأثيرات مفيدة في حال حدوث تفاعالت ح�صا�صية �صديدة. 

يتم  وعادة ما  الحقن،  طريق  ُيعَطى االأدرينالين عن  اأن  يجب 

الحقن في الع�صل، واإن كان يحقن في بع�ض الم�صت�صفيات مبا�صرة 

في الوريد. ويمكن اأن يتوفر االأدرينالين في �صورة مجموعات �صهلة 

المفرطة«،  »الح�صا�صية  المري�ض نف�صه )انظر  ِقبل  اال�صتخدام من 

�صفحة 57(. 



114

الح�سا�سية

القلم  هو  االأدرينالين  لحقن  انت�صارًا  الجهاز االأكثر  ويعتبر 

EpiPen،  ويبدو �صكله مثل القلم، ويمكن اأن تحمله معك  االإ�صعافي 

يظهر  تاأثيره  ويتميز االأدرينالين باأن  االأوقات.  جميع  ب�صهولة في 

حين  في  تقريبًا،  ب�صرعة، ولكن اآثاره قد تزول بعد ثالثين دقيقة 

ونتيجة ذلك، قد  �صاعات.  قد ت�صتمر لعدة  الح�صا�صية  اأن تفاعالت 

من  المزيد  ك�ْصب  اأجل  من  االأدرينالين  ثانية من  تحتاج اإلى جرعة 

اأن تحمل  يجب  ال�صبب،  ولهذا  الطبية.  اإلى العناية  الوقت للو�صول 

معك دائمًا جهازين من القلم االإ�صعافي، وبمجرد االنتهاء من حقن 

االأدرينالين يجب اأن تطلب على الفور الم�صاعدة الطبية. 

العالج المناعي 

ف  مخفِّ اأي�صًا با�صم  والمعروف  المناعي،  العالج  يو�صف 

جعل المري�ض اأقل  خاللها  من  التي يتم  الح�صا�صية، باأنه الطريقة 

ح�صا�صية لم�صببات الح�صا�صية. ويتم ذلك عن طريق اإعطاء المري�ض 

تبداأ  بحيث  من المادة التي ت�صبب الح�صا�صية،  جرعات متزايدة 

الجرعات بكميات �صغيرة للغاية. وعادة ما ُيعَطى م�صبب الح�صا�صية 

عن طريق الحقن، ولكن يمكن اأي�صًا اأن يتم تناوله عن طريق الفم. 

القاعدية  عدد الخاليا  خف�ض  هذا العالج، يتم  نجاح  حالة  وفي 

لم�صببات  الخاليا  تلك  تقليل ح�صا�صية  يتم  كما  البدينة،  والخاليا 

الح�صا�صية. وباالإ�صافة اإلى ذلك تنخف�ض م�صتويات الجلوبيولين المناعي 

المرتبطة بكل م�صبب من م�صببات الح�صا�صية. ومع ذلك، يجب عليك اأن 

اأن  تلتزم حقًا بهذا العالج الأنه يتطلب تكرار الدواء لعدة �صنوات، غير 

ثمة خطر يتمثل في التعر�ض لتفاعالت ح�صا�صية حادة تجاه العالج. 

الذين  المناعي فقط مع المر�صى  ا�صتخدام العالج  وينبغي 

ال�صيطرة  يمكن  ال  اأعرا�ض �صديدة  اإلى  من ح�صا�صية توؤدي  يعانون 

عليها بوا�صطة العالج بالعقاقير التقليدية، وذلك بالتوازي مع تجنب 

المناعي على نحو  العالج  الح�صا�صية. ويعمل  اإلى م�صببات  التعر�ض 

لم�صبب واحد فقط  الذين يعانون من ح�صا�صية  المر�صى  اأف�صل مع 

يفيد في حاالت  اأنه قد  من  الرغم  الح�صا�صية، على  م�صببات  من 
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الح�صا�صية المتعددة )وجود اأكثر من م�صبب للح�صا�صية(. 

وي�صتخدم العالج المناعي في المملكة المتحدة لعالج ُحمى الق�ض 

والح�صا�صية ال�صديدة من  اللقاح(  الطلع )حبوب  ي�صببها غبار  التي 

ل�صعات النحل والدبابير. ويتم عالج عدد �صغير ن�صبيًا من المر�صى 

العالج ال�صاقة والمرهقة،  المناعي ب�صبب فترة  با�صتخدام العالج 

باالإ�صافة اإلى تفاعالت الح�صا�صية الخطيرة )انظر اأدناه(. ونتيجة 

هذا الخطر، ال بد من تنفيذ العالج المناعي بالمراكز المتخ�ص�صة 

في عالج الح�صا�صية فقط. 

الحقن في العالج المناعي 

كل  الجلد( مرة  المناعي )تحت  العالج  في  الحقن  اإعطاء  يتم 

بجرعات �صغيرة  الحقن  يبداأ  بحيث  اأ�صبوع اأو مرتين في االأ�صبوع، 

للغاية، ثم يتم زيادة تركيزات م�صببات الح�صا�صية تدريجيًا على مدى 

عدة اأ�صهر حتى يتم الو�صول اإلى اأعلى جرعة مطلوبة، ثم ُتكرر تلك 

الجرعة مرة واحدة في ال�صهر للحفاظ على الفائدة. ومن الممكن اأن 

ت�صتمر فترة العالج عدة �صنوات. 

اأن يكون �صكاًل فعااًل  اأنه يمكن  اأهم مزايا العالج المناعي  ومن 

جدًا في عالج المر�صى الذين يتم اختيارهم بعناية، وبعد االنتهاء 

من البرنامج العالجي، يمكن اأن تكون فوائده طويلة االأمد. 

ومن اأبرز الم�صاوئ ما يلي:  

• ي�صتغرق العالج وقتًا طوياًل؛ وذلك الأنك �صتحتاج اإلى البقاء تحت 	

اإعطاء  البداية يتم  بعد كل جرعة. وفي  �صاعات  الرقابة لعدة 

العديد من الجرعات مرتين في االأ�صبوع لمعظم الحاالت. 

• فترة العالج المناعي طويلة، اإذ ت�صل اإلى عدة �صنوات، ويعتبر 	

ذلك التزامًا كبيرًا.

• وعودة 	 االنتكا�ض  المر�صى من  من ن�صف  يقرب  يعاني ما 

االأعرا�ض. وعادة ما يحدث ذلك بعد �صنتين اأو ثالث �صنوات.

جانبية  اآثار  حدوث  في  �صببًا  العالج المناعي  يكون  اأن  يمكن 

عن  م�صبب الح�صا�صية الم�صوؤول  اإلى  يتعر�ض المري�ض  اإذ  خطيرة، 
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حادة.  تفاعالت ح�صا�صية  خطر من حدوث  ولذلك ثمة  االأعرا�ض، 

ويعتبر هذا الخطر اأكبر عند المر�صى الذين يعانون من الربو اأي�صًا، 

اإذا كانت حالة الربو لي�صت تحت ال�صيطرة الجيدة. ويعاني  خ�صو�صًا 

تفاعالت ح�صا�صية  من المر�صى من حدوث    %  12  -  %  3 بين  ما 

�صديدة، وتحدث معظم تلك الحاالت، ولي�ض جميعها في غ�صون ثالثين 

دقيقة من الحقن. ويعتبر هذا هو ال�صبب في �صرورة بقاء المري�ض في 

الم�صت�صفى لعدة �صاعات بعد كل ُحقنة. 

وفي حاالت نادرة جدًا، يمكن اأن تكون تفاعالت الح�صا�صية �صديدة 

لدرجة اأنها تكون قاتلة. ولهذا ال�صبب، يتم اختيار المر�صى لتلقي العالج 

ِقبل  من  المناعي اإال  العالج  يتم تنفيذ  وال  �صديدة،  المناعي بعناية 

المتخ�ص�صين العاملين في المراكز التخ�ص�صية في الم�صت�صفيات. 

العالج المناعي الفموي 

االأع�صاب با�صتخدام  طلع  عالج ح�صا�صية غبار  يتم  اأن  يمكن 

ب�صفة  �صكل اأقرا�ض توؤخذ  الفم على  طريق  المناعي عن  العالج 

يومية. ويجب اأن يبداأ تناول تلك االأقرا�ض قبل بداية مو�صم غبار طلع 

االأع�صاب باأربعة اأ�صهر. ويتطلب العالج المناعي الفموي جرعات اأكبر 

من م�صبب الح�صا�صية، ويت�صم باأن نتائجه بطيئة، كما يحمل خطرًا 

كبيرًا يتمثل في حدوث االإرتيكاريا اأو ال�صرى والوذمة الوعائية. ومع 

اأقل  المفرطة يكون  لتفاعالت الح�صا�صية  فاإن خطر التعر�ض  ذلك، 

مما هو عليه في حالة العالج عن طريق الحقن تحت الجلد. 

ما الأ�شياء الأخرى التي يمكن اأن اأفعلها؟

ينبغي اأن تتم ال�صيطرة على اأعرا�ض الح�صا�صية ب�صكل جيد في 

التعر�ض  والتقليل من  �صحيح،  ت�صخي�ض الح�صا�صية ب�صكل  حالة 

والقيام  كاف،  االأعرا�ض ب�صكل  ت�صبب  الح�صا�صية التي  لم�صببات 

بتناول الدواء المنا�صب. ومع ذلك، توجد بع�ض االأمور االأخرى التي 

يمكنك القيام بها للم�صاعدة في التخل�ض من اأعرا�ض الح�صا�صية. 
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المهيجات

اأن  ُيحتمل  للمواد التي  اأن تتجنب التعر�ض  الممكن  اإذا كان من 

تكون بمثابة المهيجات، �صتكون اأقل عر�صة الآثار الح�صا�صية. 

ت�صبب تفاعالت  اأن  يمكن  المواد التي  من  مجموعة كبيرة  ثمة 

تلك  اأكثر  والجلد، ويعتبر  والعينين  مهيجة في الرئتين واالأنف 

المهيجات �صيوعًا هو دخان التبغ. فاإذا كنت تدخن حاليًا، يجب عليك 

اأن تحاول االإقالع عن التدخين. واإذا كنت غير مدخن، يجب التقليل 

بقدر االإمكان من  التعر�ض لدخان �صجائر االآخرين. وال ينبغي اأبدًا 

ع واالأطفال ال�صغار اإلى دخان ال�صجائر.  �صَّ اأن يتعر�ض الرُّ

من الممكن اأي�صًا اأن تكون الم�صتويات المرتفعة من ملوثات الهواء 

 -على �صبيل المثال، عوادم ال�صيارات، واالأوزون، والفورمالديهايد، 

وبما  الح�صا�صية.  اأعرا�ض  �صوء  زيادة  النيتروز - �صببًا في  واأك�صيد 

اأننا نق�صي معظم اأوقاتنا داخل المنزل، فمن المنطقي اأن نحافظ 

على بيئة المنزل خالية قدر االإمكان من الدخان واالأبخرة. وينبغي 

اأن تحر�ض على ا�صتمرار التهوية الجيدة في المنزل، خ�صو�صًا في 

الغرف التي تحتوي على موقد غاز اأو �صعلة غاز من اأي نوع. اأما في 

العمل، فيجب اأن تتاأكد من اأن �صاحب العمل يوفر لك الحماية من 

اأن  اأبخرة. وعندما تكون خارج المنزل، يجب  ا�صتن�صاق اأي غبار اأو 

تتجنب، قدر االإمكان، الم�صي في الطرقات المزدحمة، والتي يمكن 

ال�صيارات  من عوادم  عالية  لم�صتويات  في التعر�ض  �صببًا  تكون  اأن 

والغبار. 

المجوهرات الطبية التعريفية 

ال�صديدة داخل  الح�صا�صية  يعانون من  اأ�صخا�ض  في حالة وجود 

العائلة، قد يكون من االأمثل اأن يح�صل هوؤالء االأ�صخا�ض على قطعة 

م�صكلتهم  تفا�صيل  تحمل  التي  التعريفية  الطبية  المجوهرات  من 

الطبية ف�صاًل عن بياناتهم ال�صخ�صية وا�صم الطبيب ورقم الهاتف. 
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ويمكن الح�صول على تلك المجوهرات الطبية التعريفية عن طريق 

عدد من ال�صركات المختلفة التي يقدم كل منها خدمة مختلفة. ويمكن 

االطالع على كل التفا�صيل التي تخ�ض كيفية التوا�صل مع )الموؤ�ص�صة 

المر�صية   الطوارئ  وخدمات  التعريفية  الطبية  للمجوهرات  الخيرية 

للمجوهرات  المحدودة   Ltd  Talisman  SOS MedicAlert(، و�صركة 

الذهبي  للمفتاح  الدولية  الفخرية  والجمعية  التعريفية،  الطبية 

 ،MedicAlert لموؤ�ص�صة  وبالن�صبة  االإنترنت.  Key( - عبر   Golden(

لديها قاعدة  ويوجد   ،1965 عام  خيرية تاأ�ص�صت في  موؤ�ص�صة  فهي 

بيانات على الكمبيوتر يتم تحديثها با�صتمرار وت�صمل الحاالت الطبية 

لالأع�صاء، كما توفر الموؤ�ص�صة تلك البيانات اإلى خدمات الطوارئ.

العالجات التكميلية

توجد مجموعة كبيرة من العالجات المختلفة التي يقدمها العديد 

العالجات  بين  التمييز  يتم  اأن  المهم  من  اأنه  واأعتقد  االأطباء.  من 

ي�صفها  التي  التقليدية  العالجات  ا�صتبدال  اإلى  تهدف  التي  البديلة 

جنب  اإلى  جنبًا  ا�صتخدامها  يتم  التي  التكميلية  والعالجات  االأطباء، 

اأن  ال�صديدة يمكن  اأن اآثار الح�صا�صية  التقليدية.  وبما  مع العالجات 

ددة للحياة، فمن المهم اأال تتوقف فجاأة عن  تكون �صيئة للغاية، بل ومهِّ

تناول االأدوية المو�صوفة لك من ِقبل الطبيب. واإذا اأخبرك اخت�صا�صي 

قمت  اإذا  تعمل اإال  لن  لك  و�صفها  البديل اأن العالجات التي  العالج 

بالتخلي عن االأدوية االأخرى، فينبغي عليك اأن تتحدث مع طبيبك اأواًل. 

القليل جدًا عن كيفية عمل العالجات  االآن �صوى  ُيعَرف حتى  ال 

التكميلية، ولكن اإذا وجدت اأن اأحد العالجات التكميلية ياأتي بنتيجة 

اأن  من ا�صتخدامه بعد  باأ�ض  فال  تتحمله،  اأن  ويمكنك  معك،  جيدة 

االعتماد  يتم  اأبدًا اأن  ينبغي  ال  ذلك،  ومع  با�صت�صارة طبيبك.  تقوم 

على العالجات التكميلية في حالة وجود تفاعالت الح�صا�صية الحادة 

فقط الحلول  الحالة  هذه  م االأدوية التقليدية في  تقدِّ اإذ  المفاجئة، 

االأكثر فاعلية. 
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الأ�شئلة التي يجب طرحها على المعالج التكميلي

• ما هو التدريب الذي ح�صلت عليه؟	

• ما هي موؤهالتك؟	

• ما حجم الخبرة لديك؟	

• هل اأنت م�صجل في منظمة معترف بها؟	

• ماذا �صي�صمل العالج؟	

• هل هذا اأف�صل عالج بالن�صبة اإلي؟	

• ما هي الفوائد التي يمكن اأن اأتوقعها؟	

• هل �صتخبر الطبيب المعالج لي عن هذا العالج؟	

• هل توافق على اأن اأ�صتمر في ا�صتخدام االأدوية العادية؟	

• ي بها؟	 كم عدد الجل�صات التي تو�صِ

• كم �صيكلف هذا العالج؟	

من المعالجين عن  اأن العديد  االعتبار  ناأخذ في  اأن  يجب  كما 

طريق العالجات التكميلية لي�ض لديهم اأي تدريب طبّي ر�صمّي، وربما 

الم�صاكل الطبية  لت�صخي�ض  الالزمة  الخبرة اأو المعرفة  ال يملكون 

بع�ض  اأعرا�ض  تت�صابه  اأن  الممكن  ومن  �صحيح.  ب�صكل  وعالجها 

اأعرا�ض الح�صا�صية، وقد  االأحيان مع  بع�ض  االأخرى في  االأمرا�ض 

ُت�صَخ�ض تلك االأعرا�ض ب�صكل خاطىء من ِقبل المعالجين التكميليين 

على اأنها اأعرا�ض الح�صا�صية. 

االأحيان خيارًا قليل  من  كثير  التكميلية في  تعتبر العالجات 

الخطيرة،  الجانبية  االآثار  بع�ض  تحدث  اأن  ولكن يمكن  المخاطر، 

الدواء  َت�صبب  فقد  تقتل المري�ض،  اأن  يمكن  االأحوال  اأ�صواأ  وفي 

الع�صبي ال�صيني الذي ي�صمى زراوند في حدوث الف�صل الكلوي لعدد 

اأ�صيب   1998 1999. وفي عام  من المر�صى، ولذلك تم منعه عام 

اثنا ع�صر  12مري�صًا في لندن بالتهاب الكبد الوبائي )ب(، والذي 

يعتبر من االأمرا�ض القاتلة، ب�صبب ا�صتخدام العالج  المعروف با�صم  

المعالجة بالدم الذاتي. 
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المعالجين  األفًا من  اأربعين  المتحدة  المملكة  في  ويوجد 

واحد  وهو  حاليًا،  عدد االأطباء الم�صجلين  ذلك  ويفوق  التكميليين، 

وثالثون األفًا. وحتى االآن، ال يخ�صع المعالجون التكميليون الأي جهة، 

كما اأن ت�صجيلهم في هيئة مهنية لي�ض اإلزامّيًا. 

عن  المعالجين  اأحد  من  الم�صاعدة  طلب  في  تفكر  كنت  واإذا 

ل ويخ�صع  طريق العالج التكميلي، ينبغي عليك اأن تتاأكد من اأنه موؤهَّ

لجهة معينة. ويمكنك االت�صال بوزارة ال�صحة وتطلب من العاملين 

ى بهم في منطقتك. وقد  فيها اأن يعطوك اأ�صماء الممار�صين المو�صَ

يكون طبيبك قادرًا على م�صاعدتك في ذلك. ويمكنك االت�صال اأي�صًا 

للوخز  البريطانية  الطبية  الجمعية  مثل  المنا�صبة،  المهنية  بالهيئة 

اأحد  وهو  التكميلي،  الطب  فهم  اأي�صًا   تقراأ  اأن  وُي�صتح�َصن  باالإبر. 

الكتب في �صل�صلة كتب طبيب العائلة. 

الوخز بالإبر 

رفيعة  اإبر معقمة  اإدخال  االآالم عن طريق  لتخفيف  و�صيلة  باالإبر هو  الوخز 

اأجل  بعد ذلك من  االإبر  تدوير  يتم  ثم  الج�صم،  نقاط محددة من  في  جدًا 

الح�صول على التحفيز والتن�صيط. 

الجلد

االإبرة المعقمة اأثناء دورانها
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دليل موجز للطب التكميلي

الوخز باالإبر 

الوخز باالإبر هو ممار�صة طبية �صينية قديمة، وَيعتمد فيه الت�صخي�ض 

على تقييم �صخ�صية المري�ض، وحالته المزاجية وظروف حياته. ويهدف 

الطاقة من خالل قنوات محددة بو�صوح في  العالج اإلى تح�صين تدفق 

الج�صم، ثم اإزالة االن�صداد الذي يمنع هذا التدفق ويوؤدي اإلى المر�ض. 

ويتم الوخز باالإبر عن طريق اإدخال اإبر رفيعة جدًا من ال�صلب في نقاط 

معينة من الج�صم على امتداد قنوات تدفق الطاقة، ثم ُتترك االإبر في 

مكانها لمدة تتراوح بين خم�ض دقائق وثالثين دقيقة. وتوجد بع�ض االأدلة 

والتهاب  الربو  اأمرا�ض  يكون مفيدًا في عالج  باالإبر قد  الوخز  على اأن 

االأنف، ولكن ال توجد �صوى اأبحاث محدودة جدًا في معرفة كيف يمكن 

اأن يوؤثر الوخز باالإبر على اأمرا�ض الح�صا�صية. 

المعالجة المثلية 

ي�صتند تطبيق اأ�صلوب المعالجة المثلية على النظرية القائلة باأن 

كميات  اإعطاء  يتم  المر�ض،  عالج  يتم  ولكي  المثل«.  يعالج  »المثل 

دقيقة من المادة التي ُيعتقد اأنها تحاكي اأو ت�صتدعي اأعرا�ض المر�ض. 

ويتم تناول العالج في هذه الطريقة عن طريق الفم. 

البداية، وقد  المثلية بطيئة في  المعالجة  نتائج  اأن تكون  ويمكن 

ت�صبح االأعرا�ض اأكثر �صوءًا. ومع ذلك، وب�صرط اأن ت�صتمر في تناول 

في  الم�صتخدمة  العالجات  تعتبر  بك،  الخا�صة  التقليدية  االأدوية 

اآمنة، الأنها تحتوي على كميات �صغيرة من المادة  المعالجة المثلية 

المثلية   المعالجة  اأن  من  الرغم  وعلى  العالج.  في  ت�صتخدم  التي  

هذا  ممار�صي  ِقبل  من  الح�صا�صية  اأمرا�ض  جميع  لعالج  بها  ى  يو�صَ

اأن المعالجة المثلية تقدم فائدة ملمو�صة في ُحمى الق�ض  اإال  العلم، 

فقط، وذلك طبقًا للدرا�صات العلمية. 

وتتوفر المعالجة المثلية في القطاع الخا�ض، ولكن يمكن الح�صول 

عليها اأي�صًا من خالل م�صت�صفيات ال�صحة الوطنية المتخ�ص�صة في 

المعالجة المثلية. 
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الدكتور �صموئيل هانيمان  )1755-1843(، 

وهو طبيب األماني ورائد المعالجة المثلية. 

اإ�صعاف الح�صا�صية الُمحّفز بالإنزيمات  

في هذا العالج يتم خلط جرعة �صغيرة جدًا من المادة الم�صببة 

للح�صا�صية، اأو عدد من المواد المختلفة المثيرة للح�صا�صية مع اإنزيم 

)بيتا جلوكورونيداز(، ثم يتم حقن الخليط تحت الجلد. وُيذَكر اأن 

يوؤيد  اأن تعِطي فائدة دائمة، وَيعتقد كل من  الجرعة الواحدة يمكن 

هذا العالج اأنه فعال في عالج كثير من اأمرا�ض الح�صا�صية المختلفة. 

ومع ذلك، ل يوجد في الوقت الحالي �صوى القليل من الأدلة لإثبات 

فاعلية هذا العالج، ويتطلب الأمر المزيد من الدرا�صات من اأجل اإثبات 

الحياة   تهدد  ال�صلبية التي  التفاعالت  بع�ض  اأن تحدث  ذلك. ويمكن 

نتيجة ا�صتخدام هذا العالج، وينبغي األ يتم العالج بهذه الطريقة اإل في 

مكان متخ�ص�ض، على �صبيل المثال - عيادة متخ�ص�صة في الح�صا�صية 

وب�صكل  التفاعالت ب�صرعة  اأو م�صت�صفى كبير، بحيث يمكن عالج هذه 

�صحيح، ومن اأجل القيام بالإنعا�ض اإذا لزم الأمر. 
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طب االأع�صاب 

على مدار اآالف ال�صنين، تم ا�صتخدام االأدوية الع�صبية الم�صنوعة من 

االأوراق اأو االأزهار، اأو اللحاء اأو جذور النباتات. وفي بع�ض اأجزاء العالم، 

يعتبر طب االأع�صاب هو ال�صكل الدوائي الوحيد من االأدوية الم�صتخدمة 

من  الغرب مجموعة  باالأع�صاب في  وي�صف المعالجون  الدول.  تلك  في 

وباالإ�صافة  �صخ�ض.  م�صكلة كل  بح�صب  الع�صبية المختلفة  العالجات 

اأنه  وقد ثبت  كبيرة،  االأع�صاب ال�صينية �صعبية  اكت�صب طب  ذلك،  اإلى 

على  العثور  فقد تم  ذلك،  ومع  مر�ض االإكزيما.  معالجة  فعال جدًا في 

اأخرى مثل م�صتح�صرات  الملوثة اأو المختِلطة مع مواد  بع�ض المنتجات 

اإلى م�صاعفات  المنتجات  من  اأخرى  مجموعة  اأدت  ال�صتيرويد، كما 

خطيرة مثل تلف الكبد. لذلك يجب اأن ت�صعى للح�صول على العالج من 

المعالجين المعروفين فقط. 

طب الأع�شاب 

عالج  في  النباتية  الم�صتخل�صات  ا�صتخدام  على  االأع�صاب  طب  يعتمد 

المر�ض. وغالبًا ما يتم اإعداد العالج في �صورة  »�صاي«  لل�صرب. 

خليط ع�صبي

م�صفاة

�صاي ع�صبي
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النقاط الأ�شا�شية

ال يمكن حتى االآن عالج الح�صا�صية ب�صكل كامل �

يمكن اأن تتم ال�صيطرة على االأعرا�ض ب�صكل جيد بالن�صبة اإلى  �

الح�صا�صية  تجنب م�صببات  طريق  عن  النا�ض، وذلك  معظم 

بالتوازي مع العالج من خالل تناول العقاقير اأو االأدوية

مهما كانت م�صببات الح�صا�صية التي تعاني منها، فثمة طرق  �

التعر�ض لتلك  من  خاللها الحد  من  كثيرة يمكنك  عملية 

الم�صببات

هي  � المتحدة  المملكة  �صيوعًا في  الح�صا�صية االأكثر  تعتبر 

ح�صا�صية عثة الغبار المنزلي

بالح�صا�صية  � ارتباطًا  العوامل  المغلقة هي اأكثر  البيئة  تعتبر 

من   %90 من  يقرب  ما  اأننا نق�صي  منها، ذلك  تعاني  التي 

وقتنا في البيئات المغلقة

في  � بما  تتناوله،  الدوائي الذي  عن العالج  �صيء  كل  اعرف 

ذلك كيف ومتى تقوم با�صتخدامه، حتى تتمكن من ا�صتخدامه 

بفعالية

ي�صتخدم العالج المناعي فقط مع المر�صى الذين يعانون من  �

معهم  ينجح  ال  الذين  والمر�صى  ح�صا�صية �صديدة،  اأعرا�ض 

العالج الدوائي وتجنب م�صببات الح�صا�صية

لعالج  � التكميلية المتاحة  من العالجات  كبيرة  مجموعة  ثمة 

الح�صا�صية

ينبغي اأن تختار المعالج التكميلي بعناية بالغة �
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المدر�شة 

اإذا كان طفلك يعاني من اإحدى حاالت الح�صا�صية، قد تكون قلقًا 

ب�صاأن مدى نجاح المدر�صة وقدرتها على التعامل مع الح�صا�صية. وقد 

يكون من المفيد اأن نتذكر اأن ما ي�صل اإلى ثلث االأطفال في المدر�صة 

يعانون من اإحدى حاالت الح�صا�صية ويوجد لدى المعلمين خبرة كبيرة 

ذلك،  ومع  بالح�صا�صية.  ترتبط  الم�صاكل التي  مع جميع  التعامل  في 

ينبغي اأن نتاأكد اأن المدر�صة لديها كل المعلومات التي ترتبط بطفلك 

وم�صكلته الطبية. وينبغي اأن تتاأكد من توفر المعلومات التالية: 

• حالة الح�صا�صية التي يعاني منها طفلك. 	

• طفلـــك )م�صببـــات 	 لـــدى  الح�صا�صيـــة  التـــي ت�صبـــب  االأ�صيـــاء 

الح�صا�صية(.

• اأ�صماء وجرعات جميع االأدوية التي ياأخذها طفلك بانتظام.	

• طفلك في 	 ياأخذها  اأن  ينبغي  وجرعات االأدوية التي  اأ�صماء 

المدر�صة ب�صكل منتظم.

• فيه طفلك من تفاعالت 	 الذي يعاني  الوقت  كيفية التعرف اإلى 

الح�صا�صية.

• اأن ياأخذها طفلك في حال 	 اأ�صماء وجرعات االأدوية التي ينبغي 

حدوث تفاعالت الح�صا�صية.

• خطة العالج التي تو�صح بال�صبط ما يجب اأن يتم اإذا كان طفلك 	

يعاني من تفاعالت الح�صا�صية.
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• كل التفا�صيل عن المحفزات المعروفة التي تزيد من �صوء حالة 	

الح�صا�صية عند طفلك.

• ا�صم ورقم هاتف طبيبك العام.	

• اأرقام الهاتف التي تخ�ض الزوج والزوجة وغيرهم من االأ�صخا�ض 	

الذين يمكن االت�صال بهم في حاالت الطوارئ.

مع �صلطة  وزارة التعليم، بالتعاون  مدر�صة تعليمات من  كل  تتلقى 

التعليم المحلية، من اأجل تنفيذ �صيا�صة التعامل مع مر�صى الربو، وتعطي 

تلك التعليمات بع�ض التفا�صيل مثل تخزين واإدارة اأجهزة اال�صتن�صاق في 

المدار�ض، والتي ي�صتخدمها االأطفال الم�صابون بمر�ض الربو. 

واإذا كان طفلك يعاني من اأنواع اأخرى من الح�صا�صية، فقد يكون 

من المفيد اإعطاء المدر�صة كل المعلومات التي تتعلق بتلك الح�صا�صية، 

مثل تلك المعلومات التي تقدمها الجمعية البريطانية لم�صاعدة مر�صى 

الح�صا�صية اأو الموؤ�ص�صة الخيرية البريطانية للعناية بمر�صى الح�صا�صية 

المفرطة. 

اإذا كان طفلك يعاني من م�صكلة الح�صا�صية الحادة، فمن المهم اأن 

يق�صي بع�ض الوقت مع االأع�صاء المعنيين من طاقم الموظفين لمناق�صة 

احتياجات الطفل. في المملكة المتحدة، ُيمَنح جميع االأطفال بما فيهم 

ذوي االحتياجات الطبية الخا�صة، كامل الحق في التعليم في المدار�ض 

الحكومية، ويجب اأن يتحمل معلموهم الم�صوؤولية - في حدود المعقول 

- احتياجات االأطفال الطبية اأثناء وجودهم في المدر�صة. وقد ن�صرت 

وزارة التعليم وثيقة بعنوان اإدارة االأدوية في المدار�ض، والتي تغطي كل 

التفا�صيل ب�صاأن تخزين واإدارة االأدوية في المدار�ض ف�صاًل عن المبادئ 

اإدارة المدار�ض الأمرا�ض االإكزيما والربو والح�صا�صية  التوجيهية ب�صاأن 

 teachernet. موقع  الوثيقة على  االطالع على تلك  ويمكن  المفرطة. 

 .gov.uk

الغذاء 

يمكن اأن يكون الغذاء الموجود في المدر�صة م�صكلة لالأطفال الذين 

يعانون من الح�صا�صية الغذائية. وينبغي اأن يتمكن االأطفال الذين يعانون 
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من الح�صا�صية الغذائية  من اأكل الوجبات المدر�صية، ولكن يجب اأن يتم 

ذلك تحت اإ�صراف خا�ّض من ِقبل اأحد الموظفين للتاأكد من اأن االأطفال 

تقدم لطفلك  االأ�صهل اأن  من  يكون  وقد  المنا�صبة.  االأغذية  يتناولون 

وجبة غدائية ُمعلبة. وتوجد في العديد من المدار�ض االآن �صيا�صة عدم 

الغذائية  ياأكل المواد  طفل  اأن كل  من  الطعام للتاأكد  في  اال�صتراك 

بتخ�صي�ض بع�ض  المدار�ض حاليًا  بع�ض  وتقوم  المقدمة له فقط. 

المثال،  على �صبيل  للح�صا�صية،  الم�صببة  من المواد  االأماكن الخالية 

اأن طفلك �صيح�صل على الدواء في  اأن تتاأكد  الفول ال�صوداني. وينبغي 

الوقت المنا�صب في حالة تناوله للطعام الخطاأ. 

التمرين والريا�شة 

يمكن اأن تمثل التمرينات والريا�صة بع�ض ال�صعوبات لكثير من 

يجعل  يمكن اأن  اإذ  م�صاكل الح�صا�صية،  من  يعانون  االأطفال الذين 

في  الريا�صة  ممار�صة  اأن  كما  خطورة،  اأ�صد  الربو  حالة  التمرين 

الهواء الطلق قد تعر�ض االأطفال اإلى م�صتويات عالية من غبار الطلع 

)حبوب اللقاح(، والتي يمكن اأن تزيد من �صوء حالة الربو، اأو ُحمى 

الق�ض اأو االإكزيما. وعلى الرغم من اأن ال�صباحة هي �صكل من اأ�صكال 

التمارين التي يمكن تحملها جّيدًا من ِقبل االأطفال الذين يعانون من 

الربو، اإال اأنها يمكن اأن تجعل حالة االإكزيما اأكثر �صوءًا. وتوجد بع�ض 

الطرق للتغلب على هذه الم�صاكل  حتى يت�صنى لجميع االأطفال القدرة 

على الم�صاركة في جميع الن�صاطات المدر�صية، بما في ذلك ممار�صة 

الريا�صة. 

ُحمى الق�ص )ح�شا�شية الأنف( 

ي�صعر بع�ض االآباء واالأمهات بالقلق من اأن ُحمى الق�ض قد توؤثر في 

اأداء اأطفالهم في االمتحانات، والتي عادة ما يكون ميعادها خالل مو�صم 

غبار الطلع )حبوب اللقاح(. وقد يكون من المفيد اأن تتبع ما يلي: 

• مو�صم ُحمى 	 يبداأ  اأن  المنا�صبة قبل  االأدوية الوقائية  بدء تناول 

الق�ض بعدة اأ�صابيع، حيث تكون الوقاية من االأعرا�ض قبل اأن تبداأ 
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اأ�صهل من ال�صيطرة عليها بعد  بدايتها. 

• قد يحتاج الطفل اإلى ا�صتخدام اأكثر من دواء في الوقت نف�صه. 	

من  مزيج  ا�صتخدام  االأف�صل  من  االأحيان يكون  من  كثير  وفي 

م�صادات الهي�صتامين، وبخاخ االأنف وقطرات العين. 

• تاأكد من اأن طفلك ياأخذ الدواء بانتظام. 	

• من 	 الطلع )انظر »العالج  ب�صاأن تجنب غبار  اتبع الن�صائح 

اأمرا�ض الح�صا�صية«، �صفحة 84 (.

• يعاني من ُحمى الق�ض، 	 وهو  طفلك يوؤدي االمتحانات  كان  اإذا 

باإبالغ هيئة  تقوم  الكلية اأن  اأو  من المدر�صة  تطلب  اأن  ينبغي 

الفح�ض )الهيئة الم�صرفة(. 

وللح�صول على المزيد من المعلومات، يمكن اأن تنظر في الوثيقة 

االلكتروني    الموقع  على  المدار�ض  الق�ض في  عن ُحمى  تتحدث  التي 

teachernet.gov.uk

الُعطالت وال�شفر

م�صاكل  من  يعانون  يذهب بع�ض النا�ض، خ�صو�صًا الذين  ال 

الح�صا�صية ال�صديدة ، لق�صاء العطالت ب�صبب الخوف مما قد يحدث 

الأنه با�صتخدام  ذلك،  يحدث  اأن  الموؤ�صف  ومن  بيئة مجهولة.  في 

تكون  اأن  يمكن  التخطيط للم�صتقبل،  وبع�ض  ال�صحيحة  المعلومات 

العطلة تجربة ممتعة جدًا بغ�ض النظر عن الح�صا�صية. 

االأقل الحد- من المخاطر  اأو على  التخل�ض-  يتم  الممكن اأن  من 

المهمة من  في الجوانب  على التحكم  الحفاظ  خالل  المحتملة من 

لديك ح�صا�صية  كان  المثال، اإذا  �صبيل  على  العطلة.  حياتك واأنت في 

غذائية حادة، يمكن اأن تختار االإقامة في �صكن ذاتي الخدمة بالن�صبة 

تختار زيارة  اأن  يمكن  الق�ض،  لديك ُحمى  واإذا كان  الغذاء.  توفير  اإلى 

اللقاح( عن  )حبوب  الطلع  فيها مو�صم غبار  يختلف  الدول التي  اأحد 

المو�صم الموجود في دولتك، بل ويختلف اأي�صًا غبار الطلع المحلي في 

تلك الدولة. ويمكن بداًل من ذلك اأن تفكر في ق�صاء عطلة على البحر الأن 

اأعداد حبوب اللقاح )غبار الطلع( تكون اأقل ب�صكل عام على ال�صواحل. 
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ن�شائح عامة لأولياء اأمور الأطفال الذين يعانون من الح�شا�شية

تذكر ما يلي: 

• تاأكد من اأن طفلك ياأخذ االأدوية الوقائية بانتظام.	

• ينبغي التاأكد من اأن االأطفال يح�صلون على االأدوية المنا�صبة في جميع 	

االأوقات اأثناء وجودهم في المدر�صة.

• اإذا كان طفلك يعاني من الربو وتحدث لديه بع�ض االأعرا�ض عند ممار�صة 	

التمارين الريا�صية، فينبغي اأن ياأخذ الطفل نفثتين من اأجهزة اال�صتن�صاق 

الم�صكنة قبل التمرين بحوالى خم�ض ع�صرة دقيقة على االأقل. 

• اأنه يرتدي االألياف 	 فتاأكد من  االإكزيما،  يعاني من مر�ض  اإذا كان طفلك 

التي تالم�ض الجلد،  المثال، القطن( في المالب�ض  الطبيعية )على �صبيل 

واحر�ض على اأن يتجنب المالب�ض الم�صنوعة من ال�صوف، والتي يمكن اأن 

ُتحِدث تهيجًا في الجلد. 

• اإذا كان طفلك يعاني من مر�ض االإكزيما، فتاأكد من اأنه يقوم باال�صتحمام 	

جيدًا بعد ال�صباحة الإزالة المواد الكيميائية، واإذا لزم االأمر، ا�صتخدام 

الكريمات والمراهم المرطبة. 

• اإذا كان طفلك يعاني من الح�صا�صية الغذائية، فتاأكد اأن المدر�صة على 	

دراية كاملة بذلك. وينبغي اأن تتاأكد اأن غرفة الطعام المدر�صية مطبق 

من  تطلب  اأن  ويمكنك  الغذاء.  في  االأطفال  عدم م�صاركة  بها �صيا�صة 

المدر�صة اأن تقوم باإبالغك م�صبقًا عن المكونات التي �صيتم ا�صتخدامها 

في درو�ض العلوم المنزلية )الطبخ( واطلب من المدر�صة- اإن كان من 

الممكن- تجنب المواد الغذائية المرتبطة بالح�صا�صية.  

• األيفة اأو 	 المدر�صة اأي حيوانات  في  كان يوجد  اإذا  ما  تعرف  اأن  حاول 

بع�ض  وجود  اكت�صفت  واإذا  المدر�صي.  المبنى  اأخرى في  حيوانات  اأي 

الحيوانات،  تلك  الح�صا�صية من  من  طفلك يعاني  وكان  الحيوانات، 

فاطلب اأن تقوم بزيارة المدر�صة، لمناق�صة كيف يمكن اأن يتجنب طفلك 

التعر�ض لم�صببات الح�صا�صية الناجمة عن تلك الحيوانات. 

• اأن 	 فتاأكد  الحادة،  الح�صا�صية الغذائية  يعاني من  طفلك  كان  اإذا 

المدر�صة وزمالء الطفل يدركون جيدًا هذا االأمر، واطلب اأن يقوم جميع 

االأطفال بغ�صل اأيديهم ووجوههم جيدًا بعد تناول الطعام بحيث ال يتم 

طريق  االأنحاء عن  جميع  للح�صا�صية الغذائية في  المثيرة  ن�صر المواد 

اللم�ض بعد وجبات الطعام. 
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تحمل معك  اأن  الممكن  فمن  الربو،  مر�ض  من  تعاني  كنت  اإذا 

وقت  اأي تفاقم في  يمكن معالجة  مجموعة اأدوية االإنقاذ، بحيث 

مبكر، وذلك باتباع التعليمات الدقيقة للطبيب. 

تذكر اأن تاأخذ ما يكفي من االأدوية معك بحيث تكفي طول فترة 

العطلة، كما ينبغي اأن تحمل دائمًا اأدوية الح�صا�صية في حقيبة اليد 

حتى ال تفقدها في حالة فقدان الحقائب الرئي�صية. وفي ما يلي بع�ض 

النقاط االأخرى التي يجب اأن تتذكرها: 

• اأعرا�ض 	 حدوث  احتمال  فيه  يقل  الذي  المنا�صب  اختر المكان 

الح�صا�صية التي تعاني منها.

• اإذا كان لديك اأي متطلبات خا�صة، مثل اتباع نظام غذائّي خا�ّض 	

اأو ا�صتعمال فرا�ض خال من الري�ض، يجب اأن تطلب في وقت مبكر 

المتطلبات  تلك  بتوفير  تقوم  للعطلة اأن  ال�صركة المنظمة  من 

واطلب منهم تاأكيد ذلك كتابّيا. 

• التاأمين 	 تاأمين طبّي كافّي، واأخبر �صركة  اأن لديك  من  تاأكد 

الخا�صة بك عن م�صكلتك الطبية. 

• اإذا كنت تنوي اأن تذهب اإلى اإحدى دول االتحاد االأوروبي، ينبغي اأن 	

تاأخذ بطاقة التاأمين ال�صحي االأوروبية  ،)EHIC( ويمكن الح�صول 

عليها من اأي مكتب بريد - ويمكنك ا�صتخدامها للح�صول على رعاية 

طبية مجانية اأو باأ�صعار مدعومة. واإذا لم يكن لديك بطاقة التاأمين 

عن  التفا�صيل  كل  تجد  اأن  فيمكنك   ،)EHIC( ال�صحي االأوروبية 

كيفية ا�صتخراج البطاقة على الموقع االإلكتروني لوزارة ال�صحة، كما 

  EHIC يمكنك الح�صول عليها من اأي مكتب بريد. وقد حلت بطاقة

 . E111محل ا�صتمارة

• خذ معك خطة عمل مكتوبة ت�صمل ما يجب اأن تقوم به اإذا حدث 	

لديك تفاقم لالأعرا�ض اأثناء ق�صاء العطلة.

• تحقق با�صتمرار من تاريخ انتهاء �صالحية اأدوية الح�صا�صية التي 	

تحملها معك. 

• حقن 	 اأقالم  اأحد  قبل  من  لك  و�صف  قد  الطبيب  كان  اإذا 
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االأدرينالين، فيجب اأن تاأخذ المزيد من االأقالم معك في حالة 

ال�صعب  من  اإذ  مرة،  من  اأكثر  االأدرينالين  حقن  اإلى  الحاجة 

الح�صول على البدائل في الخارج. 

• الحرارة 	 اإحر�ض على حماية قلم حقن االأدرينالين من درجات 

منه اإذا  تتخل�ض  اأن  وينبغي  ال�صيارة(،  تتركه في  الق�صوى )ال 

تغير لون محلول االأدرينالين. 

• تت�صل ب�صركة 	 اأن  ينبغي  حادة،  لديك ح�صا�صية غذائية  كان  اإذا 

الطيران م�صبقًا، وتخبرهم بنوع و�صدة الح�صا�صية التي تعاني منها. 

واإذا كانت لديك ح�صا�صية من الفول ال�صوداني، فيمكن اأن ت�صاأل 

ال�صوداني )تمنع  من الفول  خالية  رحلة الطيران  كانت  اإذا  عما 

العديد من �صركات الطيران االآن ا�صتخدام الفول ال�صوداني(. 

• وبمجرد اأن ت�صل الرحلة، قم بتحديد مكان اأقرب تليفون وحاول 	

اأن تعرف رقم تليفون اأقرب طبيب ورقم خدمة االإ�صعاف ورقم 

ق�صم الحوادث والطوارىء في الم�صت�صفيات. 

• تذكر اأن رقم التليفون الذي يخ�ض خدمة الطوارىء يختلف من 	

دولة اإلى اأخرى. 

• حال 	 في  به  يقوموا  اأن  يجب  ما  عن  الرحلة  في  رفقاءك  اأخبر 

تعر�صك اإلى تفاعالت الح�صا�صية ال�صديدة/الحادة.  

• ويوؤكد 	 تتناوله  الذي  الدواء  خذ معك خطابًا من طبيبك يو�صح 

فقط،  ال�صخ�صي  ا�صتخدامك  اأجل  من  الدواء  ذلك  اأن  على 

حيث �صيفيدك ذلك في تجنب اأي م�صاكل قد تحدث في عمليات  

التفتي�ض التي تتم على الحدود. 

• واإذا كنت ال تجيد التحدث بلغة الدولة التي تقوم بزيارتها، يمكنك 	

اأن تح�صل على مجموعة من البطاقات التي تحمل بع�ض التراجم 

لم�صاعدة  البريطانية  الجمعية  طريق  عن  وذلك  الر�صائل،  الأهم 

مر�صى الح�صا�صية اأو الموؤ�ص�صة الخيرية البريطانية للعناية بمر�صى 

الح�صا�صية المفرطة. 

نتمنى لكم رحلة �صعيدة!
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الم�شاعدة المالية 

قد تكون حالة الح�صا�صية مكلفة، لي�ض فقط ب�صبب جميع تكاليف 

اأدوية الو�صفات الطبية ولكن اأي�صًا ب�صبب تكاليف الوجبات الغذائية 

الخا�صة، والفرا�ض الوقائي غير الم�صبب للح�صا�صية، باالإ�صافة اإلى 

اأعرا�ض  اأجل  من  اإليها  تحتاج  التي قد  الخا�صة االأخرى  المعدات 

الح�صا�صية. 

اإذا لم تكن معفّيًا من دفع ر�صوم اأدوية الو�صفات الطبية، فمن 

التكلفة.  المدفوعة م�صبقًا في خف�ض  ال�صهادات  اأن ت�صاعد  الممكن 

وحاليًا، اإذا كنت تحتاج اإلى اأكثر من خم�صة اأنواع من االأدوية خالل 

فترة اأربعة اأ�صهر، �صتكون ال�صهادات المدفوعة م�صبقًا اأقل تكلفة، الأنه 

مجانية،  جميع الو�صفات/االأدوية  �صتكون  الثابتة  دفع الر�صوم  بعد 

بغ�ض النظر عن العدد الذي تحتاج اإليه. 

ويمكنك الح�صول على ال�صهادة المدفوعة م�صبقًا عبر االإنترنت، 

من طبيبك اأو من  الخا�صة  اال�صتمارة  على  الح�صول  خالل  من  اأو 

ال�صيدلية، وتقديمها عن طريق البريد اأو تقديمها اإلى ال�صيدليات. 

و�صفة  دون  االأدوية من ال�صيدالني من  �صراء بع�ض  يكون  واأحيانًا 

ت�صت�صير  اأن  ويمكن  الطبية.  الو�صفة  ر�صوم  طبية اأرخ�ض من دفع 

لك  يقدم  اأن  اأي�صًا  يمكنه  كما  االأدوية،  تلك  بخ�صو�ض  ال�صيدالني 

تكاليف  الم�صاعدة في  الحق في  من�صورًا طبّيًا تحت عنوان »هل لك 

الرعاية ال�صحية«؟.

واإذا كنت في حاجة اإلى نظام غذائّي خا�ّض، يمكن اأن ي�صف لك 

طبيبك بع�ض المواد الغذائية. وال يتلقى معظم النا�ض الذين يتبعون 

االأنظمة الغذائية الخا�صة اأي م�صاعدة مالية، ولكن لي�ض بال�صرورة 

اأن يكون تعديل النظام الغذائي الخا�ض بك مكلفًا. وتعتبر الجمعية 

الخيرية  الح�صا�صية اأو الموؤ�ص�صة  مر�صى  لم�صاعدة  البريطانية 

جيدة  م�صادر  المفرطة  الح�صا�صية  بمر�صى  للعناية  البريطانية 

وتقدم جميع  الطبخ الخا�صة.  حول كتب  معلومات  على  للح�صول 

محالت ال�صوبر ماركت الكبرى قوائم االأغذية »الخالية من م�صببات 
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الح�صا�صية« والتي يمكن اأن تكون مفيدة جدًا في التعرف اإلى االأطعمة 

التي يمكنك اأن تتناولها ب�صكل اآمن. 

النقاط الأ�شا�شية

الأطفال  � يمكن  ال�صحيحة،  الدعم والمعلومات  خالل  من 

الق�صايا  التعامل مع جميع  على  قادرين  يكونوا  المدار�ض اأن 

المتعلقة بظروف الح�صا�صية

ينبغي اأن يتمكن االأطفال الذين يعانون من الح�صا�صية ال�صديدة  �

من االن�صمام اإلى معظم االأن�صطة في المدر�صة

عن طريق التخطيط الدقيق للم�صتقبل، يمكن اأن تكون العطلة  �

تجربة ممتعة جدًا حتى لو كنت تعاني من ح�صا�صية �صديدة

تاأمين طبّي  � اأن لديك  تاأكد من  لق�صاء عطلة،  اأن تذهب  قبل 

االأوروبي،  االتحاد  دول  اإحدى  في  العطلة  كانت  واإذا  كافّي، 

  EHIC يجب اأن تاأخذ معك بطاقة التاأمين ال�صحي االأوروبية

)انظر ال�صفحة 132(

اإذا لم تكن معفّيًا من دفع ر�صوم اأدوية الو�صفات الطبية، فمن  �

خف�ض  م�صبقًا في  المدفوعة  ال�صهادات  اأن ت�صاعد  الممكن 

التكلفة
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االأطباء  �صيوعًا، ويتمكن  الح�صا�صية اأكثر  اأمرا�ض  اأ�صبحت 

ولي�ض  فقط،  الحاالت  تلك  على  الحا�صر من ال�صيطرة  الوقت  في 

التو�صل للعديد من  الرغم من  وعلى  تمامًا.  منها  وال�صفاء  عالجها 

اإلى  نف�صه نحتاج  الوقت  في  اأننا  عام، اإال  الهامة كل  االكت�صافات 

�صمان اأن المر�صى �صيح�صلون على خدمات الح�صا�صية التي تقدمها 

هيئة الخدمات ال�صحية الوطنية البريطانية NHS . وينبغي اأن ُيحال 

المفرطة اإلى  الح�صا�صية  نوبات  من  يعانون  المر�صى الذين  جميع 

عيادة اأحد المتخ�ص�صين في الح�صا�صية. وال يوجد حاليًا �صوى عدد 

قليل جدًا من هذه العيادات وال يكفي هذا العدد لمواكبة الطلب. 

عن  االأخيرة  االآونة  في  المعلومات  اإلى الكثير من  تو�صلنا  لقد 

الح�صا�صية،  اأطفالنا باأمرا�ض  فر�ض اإ�صابة  من  التي تزيد  العوامل 

التي  اأ�صاليب الحياة  تطوير  نبداأ االآن في  اأن  ذلك، يمكننا  ونتيجة 

هذه االأ�صاليب  بع�ض  وتعتبر  من الح�صا�صية.  الوقاية  على  ت�صاعد 

واالأطفال  ع  �صَّ اأن الرُّ من  التاأكد  المثال،  �صبيل  على  ب�صيطة جدًا، 

االأخرى  وت�صمل االأ�صاليب  التبغ.  اأبداً لدخان  يتعر�صون  ال  ال�صغار 

وفي  الحمل  للح�صا�صية في غذاء االأم اأثناء  الم�صببة  تجنب المواد 

المراحل المبكرة من حياة الر�صيع. 

البرامج الحديثة  من  وا�صحة  فوائد  اأي  تظهر  لم  االأ�صف،  ومع 

الم�صببة  من المواد  تعر�ض الجنين لعدد  من  في الحد  تبحث  التي 

للح�صا�صية الغذائية المختلفة اأثناء وجوده في رحم االأم. ولذلك فمن 

المبكر جدًا اأن نتمكن من تقديم الم�صورة لالأُ�صر عن تجنب م�صببات 

الح�صا�صية االأخرى في المراحل المبكرة من الحياة. 
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اأن تجنب  من  الرغم  على  الأنه  الم�صاألة ُمعقدة؛  هذه  وتعتبر 

يكون  الحياة قد  من  مبكر  في وقت  الح�صا�صية المنت�صرة  م�صببات 

التعر�ض  على اأن  متزايدة  توجد اأدلة  اأنه  اإال  اعتقادك،  في  مفيدًا 

يمنع  للح�صا�صية والجراثيم ال�صائعة قد  المثيرة  لبع�ض المواد 

االإ�صابة باأمرا�ض الح�صا�صية. ويوجد عدد كبير من االأبحاث المتعلقة 

بالح�صا�صية التي ُتجرى حاليًا في جميع اأنحاء المملكة المتحدة، واإذا 

فمن  الطبية،  من البحوث  النوع  في هذا  في الم�صاركة  ترغب  كنت 

الممكن اأن ت�صاعدك اإحدى الجمعيات الخيرية البحثية الكبرى مثل 

في   Allergy UK الح�صا�صية  مر�صى  لم�صاعدة  البريطانية  الجمعية 

التوا�صل مع اإحدى مجموعات البحث المحلية. 

وقد تم اإحراز تقدم كبير في التعرف اإلى الجينات التي ترتبط 

بالح�صا�صية. وتوجد المادة الوراثية في الكرومو�صومات، والتي تتكون 

DNA   - وحدات المادة  من الحم�ض النووي الذي يحمل الجينات 

الوراثية التي تحدد الخ�صائ�ض التي نرثها من اآبائنا واأمهاتنا. 

يحاول العلماء حاليًا التعرف اإلى الجينات الم�صوؤولة عن االإ�صابة 

هذه  يتم التعرف على  اأن  وبمجرد  بحاالت الح�صا�صية المختلفة. 

الجينات، فاإنه قد يكون من الممكن تطوير عقاقير جديدة ُم�صَممة 

وعلى المدى  المر�ض.  جوانب هذا  خ�صي�صًا ال�صتهداف بع�ض 

وتوفير  المعيبة  الممكن اإ�صالح الجينات  من  يكون  الطويل، قد 

العالج.

اإمكانية التح�صين �صد  اأجل بحث  العمل اأي�صًا من  ويجري 

يبدو خيارًا جذابًا  قد  اأن التح�صين  من  الرغم  وعلى  الح�صا�صية. 

للغاية، اإال اأننا ال نعرف حتى االآن ما اإذا كان اللقاح/التطعيم �صيكون 

فعااًل اأم ال، وبنف�ض القدر من االأهمية، ال نعرف ما اإذا كان اللقاح/

لقاح/تطعيم تم  حاليًا تقييم  ويجري  ال.  اأم  اآمنًا  �صيكون  التطعيم  

تطويره �صد الح�صا�صية من القطط. وقد تحدث تطورات جديدة في 

المناعي  يكون العالج  اأن  الممكن  المناعي، ومن  ا�صتخدام العالج 

متاحًا قريبًا لعالج الح�صا�صية الغذائية ال�صديدة. 
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واقعية،  االأحالم اإلى حقائق  انتظار تحول هذه  في  وبينما نحن 

يمكننا اأن ن�صتفيد من العقاقير الجديدة التي تم تطويرها على مدى 

ال�صنوات القليلة الما�صية، حيث تتميز م�صادات الهي�صتامين الحديثة 

باأنها ال ت�صبب النعا�ض، كما اأنها اأكثر فاعلية باالإ�صافة اإلى اأنه يمكن 

تناول الجرعة مرة واحدة في اليوم. 

جدًا مع  فعال  م�صتقبالت اللوكوترين  م�صادات  تكون  اأن  يمكن 

تناولها  االأدوية باأنها يمكن  هذه  الح�صا�صية، وتتميز  مر�صى  بع�ض 

ومرهم  تاكروليما�ض  المناعة  مثبط  ويعتبر  الفم.  طريق  عن 

بيميكروليما�ض من اأف�صل االأدوية لعالج مر�ض االإكزيما الحادة. 

ويوجد دواء جديد لعالج مر�ض الربو وهو م�صادات الجلوبيولين 

المناعي اأحادية الن�صيلة )اأحادية المن�صاأ(، والذي يمنع عمل جزيء 

الربو الحاد،  من  يعانون  الذين  المر�صى  وفي بع�ض  الجلوبيولين. 

اإلى  الن�صيلة  اأحادية  المناعي  الجلوبيولين  اأن توؤدي م�صادات  يمكن 

تح�صن كبير في اأعرا�ض الربو كما تقلل اأي�صًا من اأعرا�ض ح�صا�صية 

االأنف واالإكزيما. 

عالج اأمرا�ض  في  اال�صتراتيجيات االأخرى  بع�ض  تركز  وقد 

الح�صا�صية على ا�صتهداف الجزيئات التي تحمل الر�صائل الكيميائية 

اال�صتراتيجيات  تلك  تركز  المناعة، وقد  خاليا جهاز  تنتجها  التي 

اأي�صًا على اإعادة تركيز جهاز المناعة باأكمله بحيث يكون اأقل ُعر�ض 

طبقًا  اإجراوؤها  يتم  التجارب التي  بالفعل بع�ض  وتوجد  للح�صا�صية. 

لتلك اال�صتراتيجيات العالجية. 

حول ما  المعلومات  من  المزيد  على  تعرفت  اأن  وبعد  واأخيرًا، 

التي توؤدي  العوامل  هي  لديك ح�صا�صية، وما  يكون  يحدث عندما 

اإلى الح�صا�صية، وكيفية تجنب تلك العوامل، �صوف تكون قادرًا على 

وبالتالي  فاعلية،  اأكثر  نحو  على  الح�صا�صية  في اأعرا�ض  التحكم 

تح�صين حياتك و حياة من تحبهم. واأرجو اأن ينجح هذا الكتاب في 

م�صاعدتك على تحقيق ذلك. 
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على  ت�صاعدك  قد  الأنها  التالية  ال�صفحات  يحتوي  الكتاب  هذا 

اإدارة مر�صك اأو حالتك وعالجها.

الئحة  كتابة  الطبيب،  عند  موعد  اأخذ  قبل  مفيدًا،  يكون  وقد 

اأنك لن  لتتاأكد من  باأمور تريد فهمها  المتعلقة  االأ�صئلة  ق�صيرة من 

تن�صى �صيئًا.

يمكن اأن ال تكون بع�ض ال�صفحات مرتبطة بحالتك.

و�صكرًا لكم.
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الأ�شئلة التي �شتطرحها خالل موعدك مع الطبيب

وبالتالي  الوقت،  لناحية  كبير  يعمل تحت �صغط  الطبيب  اأن  )تذّكر 

فاإن اللوائح الطويلة لن ت�صاعدكما كليكما(
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معلومات وخيارات و�شحة اأف�شل

الكتب المتوفرة من هذه ال�شل�شلة:

القراءة  خلل  الحركة،  فرط  التوّحد،  •	
واالأداء 

الكحول وم�صاكل ال�صرب •	
الح�صا�صية •	

األزهايمر واأنواع اأخرى من الخرف •	
الذبحة ال�صدرية والنوبات القلبية •	

القلق ونوبات الذعر •	
داء المفا�صل والروماتيزم •	

الربو •	
اآالم الظهر •	
�صغط الّدم •	

االأمعاء •	
�صرطان الثدي •	
�صلوك االأطفال •	

اأمرا�ض االأطفال •	
الكول�صتيرول •	

داء االن�صداد الرئوي المزمن •	
االكتئاب •	

مر�ض ال�صكري •	
االإكزيما •	

رع داء ال�صّ •	

البي�صاء  الــمــيــاه  الــعــيــون،  اأمـــرا�ـــض  •	
رق والزَّ

والتغذية الغذاء  •	
ق�صور القلب •	

ـــورك  ال مف�صلي  ــتــهــاب  ال جـــراحـــة  •	
والّركبة

ع�صر اله�صم والقرحة •	
متالزمة القولون الع�صبي •	

�صن الياأ�ض والعالج الهرموني البديل •	
ال�صداع  ــــواع  واأن الن�صفي  الــ�ــصــداع  •	

االأخرى

ه�صا�صة العظام •	
مر�ض باركن�صون •	

الحمل •	
ا�صطرابات البرو�صتاتا •	

النف�صي ال�صغط  •	
ال�صكتة الدماغية •	

المبي�صات  داء  الن�صائية،  االأمرا�ض  •	
والتهابات المثانة

ا�صطرابات الغدة الدرقية •	
دوالي ال�صاقين •	

اأكثر من خم�شة ماليين ن�شخة اأجنبية مباعة في بريطانيا!

كتب طبيب العائلة



Family Doctor Books
كتب طبيب العائلة

»اأقّدر واأعلم اأّن المر�ضى يقّدرون اأي�ضًا المعلومات الجّيدة والموثوقة. وتوّفر كتب طبيب العائلة 

ال�ضادرة عن الرابطة الطبّية البريطانّية هذا النوع من المعلومات التي ال بّد من قراءتها«.

الدكتور ديفيد كولين-ثوم؛ مدير الرعاية ال�ضحّية االأولّية، ق�ضم ال�ضّحة.

»اإن المر�ضى الذين يعانون من م�ضاكل طبّية وال ي�ضتطيعون اّتخاذ القرارات العالجّية الفورّية 

الغاية، ما عليهم �ضوى االطالع على كتب طبيب  اإلى معلومات موجزة وموثوقة. ولهذه  بحاجٍة 

العائلة ال�ضادرة عن الرابطة الطبّية البريطانّية؛ اإنني اأن�ضح بقراءتها«.

الدكتورة هيالري جونز؛ طبيبة عامة، مذيعة، وكاتبة.

»تمّثل �ضل�ضلة كتب طبيب العائلة م�ضدر معلومات مثالّي للمر�ضى. فهي تت�ضّمن معلومات وا�ضحة 

وموجزة وحديثة ومن�ضو�ضة من قبل الخبراء الرائدين، اإنها المعيار الذهبّي الحالّي في مجال 

توفير المعلومات للمر�ضى. وقد داأبت على ن�ضح مر�ضاي بقراءتها منذ �ضنوات«.

الدكتور مارك بورتر؛ طبيب عام، مذيع، وكاتب.

»يلجاأ الكثير من المر�ضى اإلى االإنترنت بهدف الح�ضول على المعلومات عن ال�ضّحة اأو المر�ض 

- وهذا اأمر خطير جدًا. اأنا اأن�ضح هوؤالء االأ�ضخا�ض بقراءة كتب طبيب العائلة ال�ضادرة عن 

الرابطة الطبّية البريطانّية الأّنها بمثابة الم�ضدر االأول للمعلومات. اإّنها �ضل�ضلة ممتازة«!

الدكتور كري�س �ستيل؛ طبيب عام، مذيع، وكاتب

الخ�سائ�س التي تتمّيز بها كتب طبيب العائلة:

• مكتوبة من قبل ا�ضت�ضارّيين رائدين في مجاالت االخت�ضا�ض
• من�ضورة بالتعاون مع الرابطة الطبّية البريطانّية

• خا�ضعة للتحديث والمراجعة من قبل االأطّباء ب�ضكٍل منتظم
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