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Pharmacology Ⅲ            /الغزالعصام كف ص 

 أدوية احلسرضاسية
 Drug Hypersensitivity ف ط التحسُّس الدوائي

 Allergicحمدثة للتفاعل التحسسي  Allergens ائية بدون استثناء هي عوامل إن مجيع املركبات الدو 
Reaction .وذلك على اعتبارها مواد أجنبية غريبة عن طبيعة البناء الفيزيولوجي احليوي لكافة خالاي اجلسم 

 .Antigenبينما كانت سابًقا تعرف ابملستضدات  Allergensإن هذه املواد تعرف اآلن ابملؤرجات 
)املنتشرة  Mast Cellsمن اخلالاي البدينة  Histamineمني سبب التفاعل التحسسي هو حترر اهليستا إن

 يف مجيع أحناء اجلسم، حيثما يتواجد النسيج الضام( نتيجة التفاعل بني املؤرجات "املستضدات" مع األضداد.
 تع يف التفرضاعل التحسسي:

 Antigen- Antibodyهو التفاعل بني املستضدات واألضداد يف اجلسم فيحدث مركب معقد 
Complex. 

Antigen + Antibody =Antigen Antibody Complex يستامنياهلحترر  يسبب 
هلا داللة أوسع من املعىن األرجي ألن املستضدات هلا عالقة ابلتفاعل االلتهايب  Antigenإن كلمة مستضد 

Inflammatory Process .إضافًة إىل التفاعالت التحسسية 
 فهو كل عامل غريب عن اجلسم ميكن أن حيدث فيه تفاعالً حتسسًيا فقط. Allergenأما كلمة مؤرج 

 وابلتايل ميكننا القول:
 كل مؤرّج هو مستضد وليس العكس، فكل مستضد قد ال يكون مؤرًجا.  قرضاعد :

Every Allergen is an Antigen but not every Antigen is Allergen 
 ألكثر استعماالً هو مصطلح املؤرج.فمصطلح املستضد أوسع وأمشل، لكن حديثًا ا

 تع يف ظرضاه   التحسُّس الدوائي:
 هي تلك الظاهرة اليت يتم فيها تفاُعل العامل املؤرج مع ما ينتجه اجلسم من أضداد مناعية 

 نتيجة التفاعل التحسسي يتحرر اهليستامني من اخلالاي البدينة.



2 

Pharmacology Ⅲ            /الغزالعصام كف ص 

 

 أنواع املؤرجرضات )أو املستضدات أو احملسسرضات(:
 املركبات الكيماوية ابلتماّس. (1
 أي مركب دوائي. (2
 بعض األغذية كالبيض املقلي أو السمك أو حىت الفريز أو حىت الشوكوال عند بعض األشخاص. (3
 الروائح العطرية. (4
 روائح املشتقات البرتولية )بنزين، مازوت(. (5
 )وخاصة يف فصل الربيع(. pollensغبار الطلع  (6
 بعوض( ولدغ األفاعي والعقارب.لدغ احلشرات )حنل، دبور، برغش،  (7
 امني.اهليستيتحسس اإلنسان ويتورم بسبب حترر  إذ   frostbiteالربد الشديد: يسبب عضة الصقيع  (8

 :Anaphylactic Shockتع يف الصدمة التأقية 
هي حالة فورية آنية حتسسية عند بعض األشخاص لدى حقن أو دخول أحد العوامل املؤرجة ميكن أن 

 مثل الصدمة جتاه  1/21.111 - 1/11.111حبها بنسبة تودي حبياة صا
  البنسلنيG  
  مركبات الترتاسكلني 
 .السلفوانميدات     
 .األتروبني والساليسيالت 
 .الكودئني واملورفني    
 .خافضات الضغط 

 وتتظرضاه  أع اض الصدمة بـ:
   هبوط شديد يف الضغط الشرايين. (1
 زرقة. ضيق نفس وو تضيُّق القصبات  (2
     اندفاعات جلدية.شرى و  (3
       .وتشكل الوذمات تورُّم األطراف والوجه (4
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 تع يف االستعداد الذايت:
 هو حالة استعداد ذايت لبعض األشخاص جتاه بعض املؤرجات بسبب وجود خالاي بدينة حمسسة أصالً 

عدة ساعات متأخرة لوميكن أن تكون ظاهرة التحسُّس فورية )عن طريق احلقن، أو التناول عن طريق الفم( أو 
 أو أايم، وابلتايل جيب متابعة املريض ومراقبته.

اعتقاد خاطئ عند الناس: أن الدواء الذي يُؤَخذ حقًنا فقط هو الذي ُيَسبِّّب التحسُّس. فجميع األشكال 
 الصيدالنية اليت يتم إدخاهلا عرب طُرق اإلدخال املختلفة ميكن أن ُتَسبِّّب فرط حتسس دوائي.

التحسس نوقِّف الدواء مباشرًة وندرس سبب التحسس ونعاجله مث نعاجل املرض بدواٍء آخر مع لدى حدوث 
 املراقبة.

 اختبرضار التحسُّس:
 جيب أن ُُنري اختبار التحسُّس قبل إعطاء أي دواء؛

 نسأل املريض إذا كان يتحسس من املركب الدوائي أم ال، واجلواب هنا يكون:• 
 طبيب عن وصف ذلك املركب.إما: نعم، وعندها يبتعد ال  -
ف له املرّكب.  -  أو ال: فيصِّ
أو ال أدري: فنقوم إبجراء اختبار التحسُّس وذلك حبقن جرعة ضئيلة ممّددة من ذلك املركب داخل األدمة  -

 ( دقيقة، أو تطبيق قطرة عينية أو مرهم جلدي من الدواء وننتظر.31 - 15واالنتظار ملدة )
)املريض يتحسس للمركب( تظهر عند املريض استجابة لويس الثالثية  رضابيارضاإجيفإذا كان االختبار •  

Lewis's Triple Response :ومظاهرها 
 نقطة محراء يف املركز إليضاحها يُفضَّل استخدام املكرّب. (1
هالة متوهجة المعة حُتيط ابلنقطة احلمراء. سببها توسُّع األوعية الشعرية حول نقطة احلقن داخل  (2

 األدمة.
. ُتَشكِّل القرص الوذمي )انتباج وتورُّم اجللد( حول اهلالة بسبب زايدة النفوذية الناجتة عن حترُّر اهليستامني (3

 وعند ذلك ترتفع احلرارة مكان احلقن ويبدأ املريض حبّك ذلك املكان.
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 أما إذا مل تظهر االستجابة فاالختبار سليب وميكن إعطاء املريض ذلك الدواء.
ملم، أما احلقن حتت اجللد فيحتاج إلدخال  1حىت نضمن احلقن داخل األدمة حنقن بعمق ف الحظة هرضامة:م

 ملم. 2,2رأس اإلبرة بعمق 
 :يؤدي إىلحترر اهليستامني من اخلالاي البدنية اليت حتوي حبيبات مدخرة للهيستامني، ان 

 توسيع األوعية الدموية. (1
 ارع القلب(.اخنفاض الضغط الشرايين )يؤدي بفعل انعكاسي إىل تس (2
 ضيق النَفس، زرقة، وسعال تشنجي. (3
 ضخامة العقد اللمفية. (4
 ارتفاع حرارة موضعية. (5
 آالم عضلية. (6
 تشكُّل وذمات إما موضعية أو عامة. (7
 امحرار ملتحمة العني. (8
 وحكة وشرى. سيالن أنفي. (9

 إن اخلالاي البدينة ال حتوي فقط اهليستامني وإمنا حتوي أيًضا السريوتونني والرباديكينني.  مالحظة هرضامة:

 عالقة التفرضاعل التحسسي ابجلهرضاز املنرضاعي:
 .جلهاز املناعييوجد عالقة وثيقة بني التفاعل التحسسي وا  -
 وتبني أن دخول أحد العوامل املؤرجة لداخل اجلسم حيفز مباشرًة اخلالاي اللمفاوية   -

B-lymphocytes  املسؤولة عن املناعة اخللطيةhumoral immunity  على إنتاج األضداد اليت
 تتفاعل مع املؤرج )أو املستضد( وحترر اهليستامني.

 .Immunoglobulins (Ig)الغلوبيولينات املناعية  هذا وقد تبني أن البناء الكيماوي لألضداد هو  -
هناك تعليل آخر: قدم العامل الندشتاير أن بعض املركبات الدوائية ذات الوزن اجلزيئي املنخفض ميكن أن   -

 ( وهي تقوم بوظيفة املستضد.Haptenتقرتن حبامل بروتيين وتشكل ما يسمى ابلنواشب )مجع انشبة 
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 داي نرتوفنيل: phenyl nitro DNP (Di(مادة مثال: 
 ال ميكنها التفاعل مع املستقبالت على سطح اخلالاي اللمفاوية. -
على التفاعل مع  Protein Carrierوال تصنع أي تفاعل حتسسي إاّل إذا اقرتنت حبامل بروتيين  -

 املستضد.
 هو ارتباطها مع احلامل الربوتيين. DNPإًذا.. شرط التفاعل التحسسي للـ 

 الغلوبيولينرضات املنرضاعية:أنواع 
 استناداً لتسمية السالسل الثقيلة فيها وهي: Igأمكن التعرف على مخسة أنواع من الغلوبيولينات املناعية 

IgG السلسلة الثقيلة من نوع :  (Gamma). 

IgMالسلسلة الثقيلة من نوع : (Mue) . 

IgDالسلسلة الثقيلة من نوع : (Delta). 

IgAيلة من نوع : السلسلة الثق (Alpha). 

IgEالسلسلة الثقيلة من نوع : (Epsilon)  .]مسؤول عن التفاعل التحسسي[ 

 م احل التفرضاعل التحسسي:
 امل حلة األوىل:

  تقوم املستضدات )كيماوايت، مسك، عطور( بعد دخوهلا للجسم بتحفيز اخلالاي اللمفاوية البائية إلنتاج
 .IgEاألضداد 

  الغلوبيولينات املناعية من نوع( هذه األضدادIgE تتحد مع الغالف اخللوي للخلية البدينة حبيث تنغرس )
املسافة املستقيمة داخل املستقبالت اخلاصة هبا يف جدار اخللية البدينة وتبقى الشعب العلوية مؤهبة 

 non-sensitized mast cellsالستقبال املؤرجات، وبذلك تتحول اخلالاي البدينة غري احملسسة 
، أما الشعب العلوية sensitized mast cells)املوجودة يف احلالة الطبيعية( إىل خالاي بدينة حمّسسة 

 فتكون مؤهبة للتفاعل مع املستضدات.
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 وجد أن بعض األشخاص ويف احلالة الطبيعية لديهم خالاي بدينة حمسسة أصالً  مالحظة:
Originally sensitized Mast cells  ًوهي ختتلف عن اخلالاي البدينة غري  ،( منذ الوالدة )وراثيا

على األقل من الغلوبيولينات املناعية وتكون  الثنني F.Cاحملسسة بوجود انغراس للساق املستقيمة السفلية 
 مؤهَّبة الستقبال املؤرجات.

 امل حلة الثرضانية:
 لوبيولينات يتم احتاد املؤرجات )املستضدات( مع الشعب العلوية من الغIgE  املنغرسة يف اخلالاي البدينة

رة للهيستامني ، وابلتايل تتحول خلالاي بدينة حمسسة مرتبطة مع املؤرجات لتبدأ عملية جتزؤ احلبيبات املدخِّّ
 وهنا تنتهي املرحلة الثانية.
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وجود جمموعة من  بإن متام التفاعل ومتزق اخلالاي البدينة وجتزؤ احلبيبات املدخرة للهيستامني يتطل مالحظة:
وذلك بتفاعل  C5وحىت  C1وهي مخس متمِّّمات من  Complimentsاإلنزميات تدعى املتممات 

 C4فتقوم  C4واليت بنفس اآللية تنبه   C3اليت تنبه  C2بتنبيه  C1تسلسلي بشكل شالل حيث تقوم 
      . C5بتنبيه 

 امل حلة الثرضالثة:
تبدأ من جتزؤ احلبيبات املدخرة ومتزق الغالف اخللوي للخالاي البدينة وابلتايل حترر اهليستامني الذي يصل 

املوجودة يف مجيع أحناء اجلسم )عدا  H1عرب الدوران إىل مستقبالت خاصة به هي مستقبالت اهليستامني 
بزايدة  ه، إذ يقوم اهليستامنيالغشاء املخاطي للمعدة والعفج( ليحدث التفاعل التحسسي وتظهر أعراض

النفوذية الشديدة ويوسع األوعية وابلتايل ترتفع درجة احلرارة املوضعية والعامة ويسبب احلكة وهبوط الضغط 
الشرايين، كما يضّيق القصبات فيسبب زرقة وضيق نفس )زلة تنفسية( كما حيدث ضخامة يف العقد 

 امللتحمة، آالم مفصلية...اللمفاوية وسيالانً أنفياً ودمعياً وامحرار 
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وقد تُثري  Hypersensitivityميكن تصنيف األرجية عرضامةا ألربعة أمنرضاط من ف ط التحسس 
 األدوية تفرضاعال من مجيع األمنرضاط :

a)  تفرضاعالت النمطI  النمط العرضاجل أو التأقي(Immediate or anaphylactic type ) 
س للنسيج والذي جيري تثبيته على اخلالاي  (Ig E)سبب الدواء تشكيل أضداد الغلوبولني املناعي يُ  حسِّّ

ُ
امل

)ترتكز يف اجللد، القصبات وخماطية السبيل املعدي املعوي( أو الكرايت البيض  mast cellsالبدينة 
Leukocytes. ًسبباً  اخللية دون ختريبها ومُ عند اإلعطاء الالحق يتفاعل املؤرِّج مع هذه األضداد مفعِّال

، LTs، الليكوتريينات PGs، الربوستاغالندينات Hإطالق املواد الفعالة فارماكولوجيًا مثل اهليسامني 
 ساعة. 2 – 1فتحدث أتثريات مثل الشرى والصدمة التأقية والربو. وتنشأ األرجية خالل دقائق وتدوم ملدة 
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b)  تفرضاعالت النمطII  النمط السرضام للخالاي املعتمد على الضد(Antibody dependent 
toxicity cell type) 

 يتحد الدواء أو املستقلب مع بروتني يف اجلسم حبيث ال مييز اجلسم هذا الربوتني ويتفاعل معه على أنه بروتني
ستضد وتنشط املتممة Ig Gو  Ig Mغريب وُيشكل أضدادًا ) 

ُ
اليت  Complement( تتحد مع امل

 تضر ابخلالاي.
 . Hemolytic anemiaمثال : حُيرض البنسيللني أو املتيل دواب فقر الدم االحناليل 
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c)  تفرضاعالت النمطIII  النمط املتواســـــــــــط ابملع د املنرضاعي(Immune complex 
mediate type)      

ُيشــــكل الضــــد واملســــتضــــد معقدات ضــــخمة ويُفعِّل املتممة، جيري اإلضــــرار ابألوعية الدموية الصــــغرية. تبتلع 
الكرايت البيض املنجذبة إىل مقر التفاعل املعقدات املناعية وتُنشط مواد فعالة فارماكولوجياً )متضمنة أنزميات 

 هابية. ( وابدئة العملية االلت Lysosomal Enzymesاجلسيمات احلالة 

، االلتهـــاب الوعـــائي  Globular nephritisالتهـــاب كبيبـــات الكلى  تتضــــــــــــــمن هـــذه التفـــاعالت : 
Vasculitis .واملرض الرئوي 
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d)  تــفــــــرضاعــالت الــنــمــطIV  الــنــمــط املــتــواســــــــــــط ابلــلــمــفــــــرضاوايت (Lymphocyte 
mediate type) 

، ويؤدي اإلعطاء الالحق لتفاعل أرجي موضعي أو Tتنشأ ُمستقبالت نوعية للمستضد على اللمفاوايت 
)ما ُيسببه طوق أو ساعة معدنية  Contact dermatitisنسيجي، مثال: التهاب اجللد التماسي 

وخاصة معدن الكروم والنيكل، ويكون مكان التحسس مطابقاً لشكل الساعة أو الطوق....، كذلك 
 حفاظات األطفال تُعترب مثاالً على هذه النمط 
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 عالج التفرضاعالت التحسسية:
 إيقاف تناول الدواء أو املادة املؤّرجة املسبّبة للتفاعل التحسُّسي. -1
 فئات للمعاجلة هي: 4معاجلة التفاعالت التحسسية الناجتة عن املؤرجات وفق  -2

 :Adrenalineاألدرينالني  اخلط األول:
مضاد فيزيولوجي للهيستامني، ففي التفاعل التحسسي اخلفيف يقوم األدرينالني مبعاكسة 

 أتثري اهليستامني حيث:
 األدرينرضالني اهليسترضامني

 يرفع الضغط خيفض الضغط
 يضيق األوعية يوسع األوعية

 عريةالشينقص النفوذية الوعائية  يزيد النفوذية الوعائية الشعرية
 
  1/1111حيضر األدرينالني بشكل حملول معد للحقن برتكيز. 
  ملغ حقناً حتت اجللد. 1إىل  1.5نعطي املريض 
  أعدت بعض الشركات الدوائية إبراً جاهزة لألدرينالني لإلبرة شكل القلم فيها حملول

 جاهز معد للحقن وذلك للسرعة يف عالج الصدمة التأقية.
ال يُدعى األدرينالني من مضادات اهليستامني ولكن يُدعى مضاد فيزيولوجي  مالحظة:

 للهيستامني.

 اخلط الثرضاين: امل كبرضات الستريوئيدية ال ش ية )أحد م كبرضات الكورتيزون(:
 111يث يعطى سريع التأثري حاهليدروكورتيزون: تعترب هذه املركبات منقذة للحياة ومثاهلا: 

 البالغني. ملغ حقناً يف الوريد عند
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زجاجة اهليدروكورتيزون مؤلفة من حجرتني يفصل بينهما قطعة مطاط، احلجرة  مالحظة:
العلوية حتوي السائل أما السفلية فتحوي اهليدروكورتيزون. وابلضغط على قطعة املطاط 

يتسرب السائل إىل احلجرة السفلية ليختلط ابلكورتيزون الذي ينحل ليصبح حملوالً معداً 
أجل السرعة وعدم إهدار الوقت، ألن أي اثنية أتخري يف عالج الصدمة التأقية  للحقن من

 قد تسبب املوت.
 دنيزولون، ، ترايم سينولون، بردنيزون، بر يكسا ميثازونمن املركبات الستريوئيدية نذكر: د 

 حتدث هذه املركبات أتثرياً مضاداً للتفاعل التحسسي وفق حمورين:
 البائية )وابلتايل تثبط املناعة وتشّكل األضداد(. تثبط وظيفة اللمفاوايت -1
عدم  وابلتايل  IgEتنقص من حالة االرتباط بني املؤرجات والشعب العلوية ملركبات  -2

 عدم حدوث التفاعل التحسسي.وعدم االرتباط 
وقد تستخدم هذه املركبات موضعيا ملعاجلة التهاب اجللد واألكزميا وبعض األمراض اجللدية 

 أهم املشتقات الكورتيزونية املستخدمة موضعيا :ومن 
  املوميتازون 
 البيتازون ديربوبيوانت 

 اخلط الثرضالث: مثب ِّترضات اخلالاي البدينة أو مثبطرضات جتزؤ احلبيبرضات املدخ   للهيسترضامني:
 :Sodium chromo glycate صوديوم ك وموغليكرضات (1
  ميكن للهيستامني وابلتايلإن صوديوم كروموغليكات مثبط لتجزؤ احلبيبات املدخرة 

 من اهلجمة احلادة للربو. الوقرضاية استخدامه يف
  حيضَّر بشكل قطرة عينية ملعاجلة التهاب امللتحمة التحسسي، وبشكل قطرة أنفية ملعاجلة

 من الربو. للوقرضاية sprayالتهاب األنف التحسسي، كما حيضر بشكل خباخ 
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 :H1 (H1 Antagonist) اخلط ال ابع: مضرضادات مست بالت اهليسترضامني
هذه املركبات ليست ، H1تقوم هذه األدوية بضرب حصار حول مستقبالت اهليستامني 

أو جتزؤ احلبيبات املدخرة للهيستامني وال متنع حترر اهليستامني،  IgEمثبطة الصطناع 
، وإمنا تقوم فقط بضرب حصار IgEوليست مثبطة لتفاعل املؤرجات مع الشعب العلوية لـ 

( وهلا أتثريات مماثلة H1)وهو مكان التأثري يف مستوى املستقبالت  H1حول مستقبالت 
 لألتروبني.

 
 م كبرضات اجليل الثرضاين م كبرضات اجليل األول

 Loratidineلوراتيدين  Chlorphenyramineكلورفينريامني 
 Deslorationeديسلوراتيدين  Alememazineأمليمازين 

 Cetirizineسيرتيزين  .Promethazineبروميثازين 
 Fexofenadine فيكسوفينادين Triprolidineتريربوليدين 

 Levocetirizine ليفوزيرتيزين Dephenhydramine ديفينهيدرامني
  Hedroxyzine هيدروكسيزين
  Doxylamine دوكساالمني

  Cyproheptadine سيربوهبتادين
  .Dimen Hydrineهيدرينات دميين
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 مضرضادات اهليسترضامني أهم 
A. : بية للورااتدين ليس له أتثري على اجلملة العص فعال هو مستقلب الديسلورااتدين

( واخلالاي التأية وحترر IL 4,6,8,13املركزية وله قدرة على تثبط انتاج السيتوكينات )
ويعطى جبرعة وحيدة يوميا  (C4والليكوترينات ) IgE ـ اهليستامني املعتمد على ال

 ملغ وميكن إعطائه ملرض الربو ويستخدم للشرى املزمن 5
B. : ملغ مرة واحدة يوميا يشبه الديسلورااتدين 11يعطى جبرعة اللورااتدين 

ملغ  181أو  121ملغ مرتني يوميا أو جبرعة  61يعطى جبرعة  الفيكسوفينرضادين :
 هرمرة واحدة يوميا ولألطفال فوق الستة األش

 ص بهولكن غري مرخيستخدم بشكل كبري كفاتح للشهية  يربوهبترضادين :الس
 يستخدم بشكل كبري ملعاجلة االضطراابت الدوارنية الدهليزية  السينرضاريزين :

 يستخدم بشكل خاص ملعاجلة اقياءات السفر الدمينهدرينرضات :
 ملعاجلة االقياءات عند احلوامل B6يشارك مع فيتامني  : لدوكسيالمني ا

ملشاركة مع ابويف القطورات العينية  معاجلة االحتقان األنفيوتستخدم يف االنترضازولني: 
 ( يف حاالت التحسس والتهاابت امللتحمة التحسسية α1م لدات )النافازولني 

يشارك بشكل كبري مع مضادات االحتقان والبارسيتامول ملعاجلة  الكلورفين امني :
 الرشح

واللورااتدين  السيرتيزين  ميكن تستخدم يف معرضاجلة ال بو :من مضرضادات اهليسترضامني اليت 
جفاف املفرزات  تسبب بينما ابقي مضادات اهليستامني والديسلورااتدين والليفوسيرتيزين 

 .وتزيد لزوجة القشع وجتعل إخراجها صعب
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 مضرضادات اهليسترضامني املستخدمة كمضرضاد  لالقيرضاء:
 دات وهي مضــــــــــا: واهليدوكســـــــي زين والســـــــيكليزين نرضات وســـــــينرضاريزين نهدريالدمي

ــــــــــ  و ذات أتثريات مضادة  نعاس،الوتسبب  BBBهيستامني من اجليل األول تعرب الـ
)دوار  Motion siknessللموســــكارين حيث تكون فعالة خاصــــة لداء احلركة 

 السفر( وتفيد للقياءات التيهية ) رمبا تثبط النقل يف الطريق الدهليزي املخي(.
 اهليسترضامني املستخدمة يف احلمل كمضرضاد  لالقيرضاء: مضرضادات
   دوكسي المني+فيترضامني((B6 ميكلوزين+فيترضامني( ,(B6 والسيكليزين 

 
 
 


