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ارتكاسات مناعٌة نوعٌة لمستضد ما تعتمد على المناعة الخلوٌة والخلطٌة، : ظواهر فرط الحساسٌة 

 تتمٌز بترافقها بارتكاس التهابً و آفة نسجٌة أو تخرٌب خلوي

 أربعة أنماط لفرط التحسس

فرط التحسس بسبب 

 IgEتشكل األضداد 

فرط التحسس بسبب 

السمٌة الناتجة بفعل 

 IgGاألضداد 

فرط التحسس بسبب 

 تشكل المعقدات المناعٌة

فرط التحسس بالوساطة 

 الخلوٌة

 فرط التحسس



 :   type I hypersensitivityارتكاسات فرط الحساسية من النمط األول 

 Allergicأو االرتكاس األرجً  immediatتسمى أٌضا ارتكاسات فرط الحساسٌة الفوري 

response  باألمراض األرجٌة أو التؤتب ها تدعى األمراض الناجمة عنوatopy, anaphylaxis 

   تم إنتاجها من قبل الخالٌا المصورٌة IgEاالرتكاسات الحادثة بفعل أضداد من النمط تتمثل ب

   Basophilsو الخالٌا  mast cellsعلى سطح الخالٌا  Fcبمستقبل الشدفة األضداد ترتبط 

مما ٌإدي إلى تفعٌل الخالٌا و إفراغ حبٌباتها و تحرٌر  allergenترتبط من جهة أخرى مع المإرج 

الوسائط االلتهابٌة الفعالة التً تإدي إلى جذب الخالٌا الحامضة و العدالت و البالعات الكبٌرة إلى البإرة 

 االلتهابٌة و تضخٌم االرتكاس األرجً

 



و تشكل  Bتفعٌل الخالٌا  التعرض األول للمإرج

الخالٌا المصورٌة المنتجة 

 IgEلألضداد 

على  IgEتثبت األضداد 

 سطح الخالٌا البدٌنة

 التعرض الثانً للمإرج

تحرر فوري لمحتوى 

 الحبٌبات فً الخالٌا البدٌنة

 التهاب أنف تحسسي

 :   type I hypersensitivityارتكاسات فرط الحساسية من النمط األول 



 :المؤرجات

 عند تقدٌمها للخالٌا اللمفاوٌة التائٌة و البائٌة IgEهً مستضدات تإدي إلى إنتاج األضداد من النمط 

تتشابه فً هذا الدور مع مستضدات .  Th2قادرة على تفعٌل رد الفعل المناعً المساعد من النمط 

 :الطفٌلٌات إال أنها مختلفة عنها بشكل كامل، تتضمن المإرجات األنواع التالٌة

تتمثل بغبار الطلع و العت المنزلً و أشعار و تقرنات الحٌوانات المنزلٌة كالقطط و : المإرجات الرئوٌة

 الكالب إضافة لبعض الفطرٌات و نتاج الحشرات فً المنازل الرطبة

تإدي بعض األغذٌة لتحرٌر الهٌستامٌن من الخالٌا البدٌنة مثل البٌض و الحلٌب و : المإرجات الغذائٌة

 السمك و فستق العبٌد إضافة لبعض المإرجات الدوائٌة 

 كسموم الحشرات، و المإرجات المهنٌة: المإرجات الجلدٌة

 :   type I hypersensitivityارتكاسات فرط الحساسية من النمط األول 



 :االلتهابيةالوسائط  

العامل األهم، ٌتم إفرازه من قبل الخالٌا البدٌنة و ٌظهر تؤثٌره خالل دقائق من  الهيستامينٌعتبر  •

 إنتاجه

موجودة على عدد من الخالٌا ( H2و  H1المستقبالت )نوعٌة ٌنتج تؤثٌره عن ارتباطه بمستقبالت 

  H1و لكن التؤثٌر األشد ٌنجم عن ارتباطه بالمستقبل  الهدفٌة

 :تأثيراته

 تقبض العضالت الملساء القصبٌة و المعوٌة 

  بوذمةالوعائٌة المترافقة  النفوذٌةزٌادة   

 طفحً جلدي و فرط إفراز المخاط فً القصبات ارتكاس 

 األرجً و بذلك ٌلعب دور منظم سلبً االرتكاسفٌإدي إلى تثبٌط  H2بالمستقبل  الهٌستامٌنأما ارتباط 

 :   type I hypersensitivityارتكاسات فرط الحساسية من النمط األول 



 :الوسائط االلتهابية

 تفرز الخالٌا البدٌنة أٌضا   •

   و لكن فً وقت متؤخر بعد أن تبدأ بإفراغ محتوى البروستاغالندينات و اللوكوترينيات

 حبٌباتها، و ٌتطلب ظهور األعراض الناتجة عنها وقتا أطول

وسائط التهابٌة ٌتم تحرٌرها من قبل الخالٌا البالعة و معظم : البروستاغالندٌن و اللوكوترٌن

 الخالٌا عدٌدات النوى، تلعب دورا فً ردود الفعل التحسسٌة األرجٌة 

  السيتوكينات IL-4, IL-5, IL-6, TNF-α  و التً قد تإدي إلى حدوث صدمة تؤقٌة

anaphylactic choc 

 

 :   type I hypersensitivityارتكاسات فرط الحساسية من النمط األول 



 :أهم االرتكاسات األرجية

 :  الصدمة التأقية 

  سم النحل وبعض األدوٌة مثل البنسلٌن واألنسولٌن والمؤكوالت البحرٌةتنتج بسبب 

  ٌُعتمد على األدرٌنالٌن فً عالج الحاالت التؤقٌة الجهازٌة للمساعدة على 

 استرخاء العضالت الملساء والتقلٌل من نفاذٌة األوعٌة الدموٌة 

 تحسٌن النتاج القلبً 

 فً الخالٌا البدٌنة، وبالتالً منع تحبب المزٌد من الخالٌا  cAMPزٌادة مستوٌات 

التهاب األنف التحسسً، التهاب الملتحمة التحسسً، الربو، التهاب الرغامى : األشكال المخاطية •

 التشنجً

 الشري، التهاب الجلد التحسسً، األكزٌما التحسسٌة: األشكال الجلدية •

نمٌز األعراض خارج الهضمٌة مثل الشري و الربو، و األعراض الهضمٌة مثل : التحسس الغذائي •

 (التحسس على حلٌب البقر عند الرضع و بعض األطفال)اإلسهال و التقٌإ 

 :   type I hypersensitivityارتكاسات فرط الحساسية من النمط األول 



 :اختبار الكشف

 اختبار الجلد 

تحدٌد مستوى األجسام المضادة فً المصل من إجمالً ال 

IgE على أساس المقاٌسة المناعٌة الشعاعٌة 

 :   type I hypersensitivityارتكاسات فرط الحساسية من النمط األول 



 :الوقاية و العالج

 ٌعتمد مبدأ المعالجة على تجنب العوامل المحسسة كاألغذٌة و الغبار

تبٌن أن هذا الحقن المستمر ٌإدي نهاٌة :  المعالجة المناعٌة و تتضمن حقن المإرج بتراكٌز مدروسة

الذي ٌرتبط بالمإرج و بالتالً ٌمنع ارتباطه باألضداد من النمط  IgGإلى تحوٌل األضداد إلى النمط 

IgE ًو قد ٌإدي إلى إنتاج رد فعل مناع ،Th1  بدال منTh2  الذي ٌساعد على إنتاج األضدادIgE  

  الودٌة فً حالة الربو βٌمكن أن تتم المعالجة أٌضا بمضادات الهٌستامٌن، و الكورتٌكوئٌدات، و مقلدات 

 :   type I hypersensitivityارتكاسات فرط الحساسية من النمط األول 



 IgMو  IgGبواسطة األضداد  (كرٌات الدم الحمراء) تنجم هذه االرتكاسات عن تدمٌر الخالٌا

  :اآللية

 تفعٌل المتممة و تشكل المعقد الحال لألغشٌة مما ٌإدي لالنحالل  •

الموجودة على  Fcحٌث ترتبط مستقبالت الشدفة ( ADCC)السمٌة الخلوٌة المعتمدة على األضداد  •

 من األضداد المتحدة مع الخالٌا الهدفٌة Fcمع الجزء ( NK)سطح الخالٌا السمٌة 

 لبلعمة من قبل البالعات الكبٌرةلالنحالل و ا تعرض الكرٌات الحمر النهائٌة هً النتٌجة

 

 

 :   type II hypersensitivity ثانيارتكاسات فرط الحساسية من النمط ال



 :السريريةاألمثلة 

 (الزمر الدموٌة)ارتكاسات نقل الدم غٌر الموافق 

 بٌن األم و الطفل  Rhانحالل الدم عند الولدان بسبب عدم التوافق فً المستضد 

 ٌحدث نتٌجة تشكل أضداد ذاتٌة نوعٌة لمستضدات الزمر الدموٌة: انحالل الدم المناعً الذاتً

 :انحالل الدم المناعً نتٌجة وجود عوامل دوائٌة

 استعداد وراثً

ادمصاص الدواء على غشاء الكرٌة الحمراء و تحرٌض إنتاج األضداد التً ترتبط مع الكرٌة 

 الحمراء و تفعل انحاللها

 

 :المعالجة

 فصادة البالزما

 الغلوبولٌنات عدٌدة النسٌلة

 استئصال الطحال

 

 :   type II hypersensitivity ثانيارتكاسات فرط الحساسية من النمط ال



 (تفعٌل المتممة)ـ مستضد بشكل زائد ( IgG)تشكل معقدات مناعٌة ضد 

 تتسبب هذه المعقدات بآفات نسٌجٌة فً مواضع تشكلها

 تتجول فً الدوران و تتوضع فً الجدران الوعائٌة

 مصدر المستضد إنتانً ٌستمر فً العضوٌة و 

 ٌتكاثر نتٌجة عجز الجهاز المناعً

 :  الخطورة السرٌرٌة 

 اإلصابة الوعائٌة للجدار الشرٌانً: التهابات األوعٌة

 (أذٌة كلوٌة)ارتشاح المعقدات إلى الكلٌة 

 األغشٌة المفصلٌة                        

 

 تطور االرتكاس االلتهابً

 التؤقٌنات

 تحرر محتوى الخالٌا البدٌنة

 تفعٌل المتممة

 :   type III hypersensitivity الثالثارتكاسات فرط الحساسية من النمط 



 :delayed-type IV hypersensitivity رابعارتكاسات فرط الحساسية من النمط ال

 Th1جواب مناعي نوعي خلوي 

 ة لاللتهابئإنتاج السيتوكينات المهي

تنشيط البالعات و إفراز المستقلبات 

 السامة

 أكزيما التماس


