
المتاحة التي صدرت حتى وقت مراجعة  المنشوراتوتمثل تلك المعلومات  ؛من قبل أعضاء في الجمعية ASCIAالمعلومات التي تقدمها جمعية تمت مراجعة  تنصل من المسؤولية: 
يجب التوجه بها إلى   أية أسئلة تتعلق بالتشخيص الطبي أو العالج  كانت لديكمويها هذه الوثيقة إلى أن تحل محل  االستشارة الطبية المهنّية فإذا المعلومات التي تحت ال تهدفهذه المادة. 
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 فرطة (التأق)الحساسية المُ 

 
ينبغي التعامل معها دائماً تحسّسية حاّدة  ة فعلٍ حتمل أن تشّكل تهديداً على الحياة حيث أّنها ردّ تّعد الحساسية المفرطة (التأق) من الحاالت التي من الم 1,2

تجاهها وغالباً ما تكون هذه  تحّسس منيعاني التي  إلحدى مثيرات الحساسية الشخص بعد تعرضحالة ال هذه وتحدث  3ها حالة طبّية طارئة.على أنّ 
 التعرض للحساسية المفرطة.  عرضة لخطرأن يكون كلّ شخص يعاني من الحساسية  هذا وال يعنيالمثيرات إّما طعاماً أو دواءاً أو حشرات. 

 
 وأعراض الحساسية المفرطة   4لمام بعالمات من الهام جداً اإل

 
 : من األعراض التالية أي َعَرٍض وتتضّمن هذه األعراض من المحتمل أن تشّكل أعراض الحساسية المفرطة تهديداً للحياة   5

 صعوبة في التنفس/تنفس مصحوب بصرير 6 •
 اللسانتورم  •
  / ضيق الحلقتورم  •
 في الصوت صعوبة في الكالم و/ أو بحة •
 عال مستمرعند التنفس أو سُ  أزيز •
 شعور دائم بالدوار و/ أو فقدان الوعي •
 )السن (عند األطفال صغاروترهل  7شحوب  •

 
 مثل: األقل خطورةً الحساسية أعراض  4بعض الحساسية المفرطة 1 تسبق  ،في بعض الحاالت 

 تورم في الوجه والشفتين و/ أو في العينين  •
 جلديةالّشرى أو انتبارات  8 •
 من الحشرات) للتحسسالحساسية المفرطة  هذه هي عالمات  في البطن، تقيؤ ( آالم •

 
ما عند أ 10 الكحولتناول و الحارّ الطقس و 9ممارسة الرياضة  وتشمل هذه العوامل ،تؤثر على مدى حدة  رد الفعل التحسسي وهناك عوامل عدة يمكن أنْ 

   ّم تناولها وطريقة تحضيره. العوامل كمية الطعام التي ت هذه من حساسية الطعام فتكون ناألشخاص الذين يعانو
 
 هام جداً أمر  الحساسية المفرطة 1تحديد سبب  
 

مسّببات المحتملة كاألغذية واألدوية التي تناولتها في سوف يقوم طبيبك بطبيعة الحال بطرح عدد من األسئلة التي من شأنها مساعدته على حصر قائمة ال 11
مثل الحساسية المفرطة  بينها وبين  اً خلط يمكن أْن يحدثالتي  وتساعد هذه الطريقة أيضاً على استبعاد الحاالت المرضية . ذلك اليوم أو كالتعرض للحشرات

 الكتشافللدم  الحساسية وهي عادة ما تكون اختبارعمل اختبارات  فقد يتبعه ،في وجود الحساسية حاالت اإلغماء أو نوبات الصرع. وإذا كان هناك اشتباهٌ 
 أو  (RAST)والمعروف سابقاً باختبار راست  (IgE) آي جي إي الغلوبولين المناعي اختبارب ية ويسمىبة للحساسسبِ لمواد معينة مُ  مضادةأجسام وجود 

   . اأو استبعاده المحتملة لحساسيةمثيرات ا ثبات وجودإل اختبار الوخز في الجلد
 :ASCIA  المعلومات الخاصة باختبارات الحساسية متوفرة على موقع

testing-testing/allergy-www.allergy.org.au/patients/allergy  
 

واختبار علم الحركة   واختبار فيجا فحص األغذية الّسامة للخاليا  بما فيها ومن الضروري التنويه إلى أن بعض األساليب التي تّدعي تشخيص الحّساسية  13
الحقن داخل الجلد ونبض القلب واختبار مضادات كريات الدم البيضاء فحص  وتشخيص األمراض عن طريق قزحية العين والحساسية التخلص من  وتقنيات  ا

علمياً وال طبياً كوسائل تعمل على  ثبتْ لم  تُ  هي أساليب آي جي جي لحساسية الغذاء 15وفحص وتحليل الشعر  وعلم المنعكسات 14بناءاً على طريقة رنكل 
  :  ASCIAتأكيد وجود الحساسية. وتتوفر المعلومات الخاصة بهذه االختبارات على موقع 

treatment-and-testing-testing/unorthodox-www.allergy.org.au/patients/allergy  
 

 ينقذ حياة المصابالحساسية المفرطة  1ال في إّن التحكم الفعّ 
 

ن يشمل هذا والبّد ا قدمه لك طبيبكحالتك يبأعراض تحّكم مستمر  ّرضين للإلصابة بالحساسية المفرطة إلىستكون بحاجٍة إذا كنت من األشخاص المع  16
 التحكم األمور التالية: 

 / الحساسية*السريرية أمراض المناعة تحويل ألخصائيبالقيام   •
 يتبعه شرح لنتائج اختبارات الحساسية. تاريخ طبي شامل وفحص سريري والبد أن يشمل هذا -الحساسية المفرطة المثيرة  العوامل /تحديد العامل •

Arabic 

(Anaphylaxis) 
 

http://www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/allergy-testing
http://www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/allergy-testing
http://www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/unorthodox-testing-and-treatment
http://www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/unorthodox-testing-and-treatment
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ة وذلك ويعد هذا مهماً على وجه الخصوص في حالة الحساسية الحادة تجاه األطعم -الحساسية المفرطة  1ب العامل /العوامل المثيرة التوعية بتجن •
، وربما يتطلب األمر مشورة من أخصائي تغذية ذو خبرة في تلك األطعمة ألّن تجنب تناول  يعد السبيل الوحيد لتفادي اإلصابة برد فعل تحسسيِّ
 .مجال الحساسية

للتصرف الفوري إرشادات حول كيفية ومتى يستخدم المحقن  ASCIAم خطة قدِ تُ  -**ا الحساسية المفرطة 1تقديم خطة تصرف فوري لحالة  •
 الذاتي لألدرنالين.

 ./ الحساسيةالسريرية زيارات متابعة دورية ألخصائي أمراض المناعة •
 

    :  ASCIA والحساسية على موقع السريرية على تقديم خدمات المناعة يعملون سماء األخصائيين الطبيين الذينتوجد قائمة بأ*
specialist-a-locate-to-services/how-immunology-clinical-and-www.allergy.org.au/patients/allergy  

 
وتتوفر خطة . جنباً إلى جنب المحقن الذاتي لألدرنالينبب وأْن يتم االحتفاظ بها وطبيالللتصرف الفوري بواسطة   ASCIAخطة  **البد أن يتم تعبئة

ASCIA  للتصرف الفوري على موقعASCIA : 
anaphylaxis-for-plan-action-resources/ascia-professionals/anaphylaxis-www.allergy.org.au/health  

   
 الحساسية المفرطة 1لين هو الوسيلة الطبية األولّية في عالج األدرنا

. ة في عالج الحساسية المفرطةيعمل األدرنالين بسرعة فائقة على وقف تأثيرات األنافِالكسس وعودة المريض إلى حالته الطبيعية، ويعتبر الوسيلة الطبية األوليّ 
ها بحيث يكمن ألي شخص من خارج الوسط الطبي أن يعطي قد تم تصميمهوة ثابتة لألدرنالين على جرعة واحد (EpiPen)المحقن الذاتي لألدرنالين يحتوي 
أحد العاملين في دار الحضانة أو أحد الوالدين أو شخص تصادف مروره في ذلك الوقت أو حتى يمكن للمريض س أو درّ فمثالً يكمن لصديق أو لمُ  .للمريض

    من فعل ذلك. من الضعف تمنعه  إذا لم يكن في حالةٍ أن يحقن نفسه 
 (ASCIA)  ةحتوي على خطت التي بدوها  الحساسية المفرطة فقط كجزء من خطة شاملة للتحكم في  َوصْف محقن األدرنالين الذاتي يجب أن يتم  17 

لذاتي لك أو لطفلك فمن الهام جداً وإذا ما تم وصف المحقن ا ي.حدوث رد فعل تحسسّ  مع توعية حول كيفية خفض احتمال للتصرف الفوري في حالة الطوارئ
   أشهر.  4-3هذا التدريب مرة كل عن طريق استخدام أداة خاصة ب تعلم كيفية استعماله والتدرب عليه

 
 معاومات إضافية

 
لمن   ASCIAللتصرف الفوري واألسئلة الشائعة حول هذا الموضوع وخطة  ASCIAمثل خطة  المفرطة الحساسية 1لحصول على معلومات أخرى حول ل

 : ASCIAبرامج التدريب وأيضاً للحصول على اإلرشادات الرجاء زيارة موقع ينوي السفر والمحقن الذاتي لألدرنالين و
resources-professionals/anaphylaxis-www.allergy.org.au/health  

 
مجموعات الدعم الخاصة بمن لذلك فإن يكون من الصعب أحيانأً التعايش مع هذه الحالة، و فقد أو أحد أفراد األسرة الحساسية المفرطةتعاني من  إذا كنت

نفس ب آخرين يمرون أشخاص الذي يحتاجه منالمعنوي الدعم   لومات ذات فائدة وتقدم لهمع الحصول على مكن الشخص منتُ  الحساسية المفرطة يعانون من 
 هي: الحساسية المفرطةب الخاصة  دعم المرضى ومؤسساتالموقف. 

   www.allergyfacts.org.au -في أستراليا  الحساسية المفرطةوالحساسية أمراض  منظمة  •
 www.allergy.org.nz -الحساسية في نيوزيالندة  أمراض منظمة  •

  
  
 

© ASCIA 2015  
 في أستراليا ونيوزيالندة.السريرية هي أعلى جهة مهنية ألخصائيي أمراض الحساسية والمناعة  (ASCIA)الجمعيىة األسترالية ألمراض الحساسية والمناعة السريرية 

 www.allergy.org.auالموقع على اإلنترنت: 
 projects@allergy.org.au: بريد إلكتروني 

 PO Box 450 Balgowlah, NSW Australia 2093عنوان بريدي : 
 
 

 تنصل من المسؤولية
 المتاحة التي صدرت وراتالمنش على كل  وبناءاً  اً على رأي ذوي الخبرةوتمت كتابتها بناء ASCIAومراجعتها من قبل أعضاء في جمعية  هذه الوثيقة تمت صياغتها   

وإذا كانت هناك أية أسئلة تتعلق  .الطبيةاالستشارة  محل  حول هذا الموضوع حتى وقت مراجعة الوثيقة. جميع المعلومات التي تحتويها هذه الوثيقة ليس المقصود بها أن تحل 
   أخرى.  تحت تأثير أّية منظماٍت تجارية يتّم إعدادهاولم   الوثيقةهذه  عملية إعدادل أية جهة تجارية لم تموّ  19 .الطبيب  إلى يجب التوجه بها بالتشخيص الطبي أو العالج 

  
 

 2015حزيران/يونيو  للمحتوى،آِخر تعديل 
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http://www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/ascia-action-plan-for-anaphylaxis
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http://www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources
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http://www.allergy.org.au/
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