
العالج املناعي املختص  
)معالجة فرط الحساسية(  

دليل مكافحة الحساسية  t



ال يمكن إجراء العالج المناعي المختص إال عندما تتبين أنواع األجسام الغريبة التي تسبب  t 

لكم الحساسية.  

يمكن إجراء العالج المناعي المختص حتى إذا كان جسدكم يستجيب إلى أنواع متعددة  t 
من المواد المسببة للحساسية. عندئٍذ سيقرر طبيبكم المختص في هذه الحالة ُسبل إجراء   

العالج.  

كلما أسرعتم في العالج، زادت فرص شفائكم نهائيًا من الحساسية.  t

ال يلعب السن دوًرا في إجراء العالج المناعي المختص. حيث يمكن إجراء العالج بغض  t 
النظر عن السن.  

إرشادات للعالج

ينبغي االستمرار في الذهاب إلى الطبيب على أية حال حتى  t 
عند تراجع األعراض، ألنه فقط عن طريق إتمام العالج يمكن   

أن يُشفى المريض شفاء تاما.  

ينبغي الحرص على راحتكم عند تلقي العالج المناعي تحت  t 
الجلد في يوم الحقن وتجنب القيام باألعمال البدنية الصعبة    

أو ممارسة الرياضات الشاقة أو جلسات الساونا.   

ال يجوز إجراء معالجة فرط الحساسية في فترة الحمل. ومع ذلك إذا أصبحِت حاماًل في  t 
فترة إجراء العالج المناعي المختص، فهذا ال يعد سببًا لالنقطاع عن العالج.  

مـعـلـومـات تـهـمـك



نصيحتنا لكم:

يُرجى استعامل املستحرض الخاص بكم كل يوم يف التوقيت نفسه، 

مثالً بعد فرتة وجيزة من تنظيف األسنان. فهذا يساعدكم عىل تذكر 

استعامل املستحرض وعدم نسيانه.

قبل أن تقرر نوع وطريقة العالج التي تسري عليها، هناك بعض األسئلة التي يجب توضيحها مع 

طبيب الحساسية الخاص بكم:

هل تتوفر لكم المواد الالزمة إلجراء العالج بشكل وكمية الجرعة المناسبة؟  t

هل من األفضل أن يكون عالج الحساسية التي تعرضتم لها من خالل العالج المناعي تحت   t 

الجلد أم تحت اللسان؟  

هل توجد أمراض مسبقة تتعارض مع العالج المناعي المختص، مثالً وجود اختالالت دائمة  t 

في وظائف الرئة؟  

ما هي اآلثار الجانبية غري املرغوب فيها التي ميكن أن تظهر؟

يف إطار العالج املناعي املختص قد تظهر مناطق احمرار بالجلد أو تورمات أو حكة بأماكن وخز 

الجلد باإلبر. ونادًرا ما تحدث اضطرابات بالحالة الصحية العامة مثل اإلرهاق أو آالم الرأس. قد 

تحدث استجابات وتفاعالت أخرى مثل ضيق التنفس أو اضطرابات بالدورة الدموية أو االنتبار 

أو اإلكزميا.

 املـشـورة
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عند اإلصابة بحساسية يستجيب الجهاز املناعي إىل مادٍة ما غري ضارة يف حد ذاتها 

وغريبة عىل الجسم استجابًة مناعيًة مفرطة. 

فالهدف من العالج املناعي املختص يكمن يف إرجاع االستجابات املناعية املفرطة 

إىل معدالتها الطبيعية. خطوة بخطوة يتعلم الجهاز 

املناعي سبل التعامل مع املواد املسببة للحساسية التي 

يفرتض أنها „خطرة“ ومن ثم يستطيع الجسد التعود 

عىل هذه املادة املسببة للحساسية. 

بعد إمتام مسرية العالج تكون استجابة الجسد مع حبوب اللقاح وعث الغبار 

املنزيل وغريها من املواد األخرى املسببة للحساسية استجابًة عادية شأنها شأن 

استجابة األشخاص الذين ال يعانون من الحساسية، وبذلك يتحقق الهدف األمثل 

من العالج.

 الـتـعـرف عـلـى الـجـهـاز الـمـنـاعـي
مـن جـديـد بـشـكـل هـادف



)SIT( هذا يستلزم العالج املناعي املختص

العالج المناعي المختص هو العالج السببي الوحيد والفعال ضد أمراض الحساسية.  t

حيث يعمل هذا العالج على تحقيق المداواة الدائمة أو على األقل يساعد على تخفيف  t 
األعراض بشكل كبير.  

ومن ثم لم يعد من الضروري أخذ الكثير من األدوية لتخفيف األعراض.  t

يمكنكم الوقوف حائاًل دون تفاقم المرض (تضخم المرض)، حيث يمكن الحول دون تطور  t 
حساسية القش إلى الربو التحسسي على سبيل المثال.  

عادة ما تكون إجراءات العالج املناعي املختص طويلة األجل ملدة ال تقل عن 3 سنوات.

سيبلغكم طبيب الحساسية مبعلومات دقيقة حول مسار العالج.

مقومات العالج الناجح

وجود سبب ملموس للحساسية ولألعراض التي تعانون منها وذلك بعد تشخيص الحالة من  t 
ِقبل طبيب الحساسية  

توفر المستحضرات المناسبة الممزوجة بمسببات الحساسية  t

وأخيرًا: تعاونكم ومثابرتكم لمدة ال تقل عن 3 سنوات من العالج  t

 األمـر يـتـطـلـب

الـصـبـر!



 أمثلة للمواد املسببة للحساسية التي ميكن عالجها

باستخدام العالج املناعي املختص:

حبوب اللقاح  t

عث الغبار المنزلي  t

شعر الحيوانات  t

العفن الفطري  t

المبيدات الحشرية  t

ال يتوفر عالج مناعي مختص يف الوقت الحايل ملداواة حساسية املواد 

الغذائية.

غري أنه ميكن مالحظة تحسن يف االستجابة للحساسية يف مسار العالج 

لدى كثري من الحاالت التي تعاين من حساسية حبوب اللقاح وتطورت 

لديهم حساسية أخرى تجاه أنواع معينة من املواد الغذائية.

العالج املناعي املختص لألطفال

خاصًة لدى األطفال هناك بعض األسباب التي تحث عىل إجراء العالج:

عادًة ما يكون المرض سطحيًا ولم يتوغل بعد ويحدث تغييرات كبيرة داخل األعضاء.   t

بفضل العالج يقل خطر التعرض لتفاقم المرض (تضخمه) بشكل أساسي.  t

يمكن تقليل احتمالية زيادة أمراض الحساسية تجاه مواد أخرى أي (نشأة حساسيات  t 

أخرى جديدة).  



عند إجراء العالج المناعي المختص يمكن حقن كميات ضئيلة من المواد 
المسببة للحساسية تحت الجلد أو ابتالعها عن طريق 

الفم.

العالج املناعي تحت الجلد

عند إجراء العالج املناعي تحت الجلد (املعروف باألملانية اختصاًرا SCIT) يتم حقن املواد املسببة 

للحساسية بواسطة إبرة رفيعة تحت الجلد. عادة ما يتم حقن كميات قليلة جًدا من املواد 

املسببة للحساسية يف العضد بشكل أسبوعي عند بدء مسرية العالج. ويف أوقات الحقة من العالج 

يكفي الذهاب للطبيب مرة واحدة كل 4 إىل 6 أسابيع. كام يوجد نوع من العالج يُطلق عليه 

العالج املناعي قصري األجل. يف هذا النوع من العالج يتم حقن املصاب بالحساسية عدة حقن كل 

عام حتى بدء تطاير حبوب اللقاح.

نصيحتنا لكم:

عند تخطيط وتحديد موعد الذهاب للطبيب ضعوا يف اعتباركم أنكم بحاجة ماسة إىل البقاء يف 

العيادة ملدة ال تقل عن نصف ساعة بعد أخذ الحقنة.

فتح الفم أثناء العالج تحت اللسان

عند إجراء العالج املناعي تحت اللسان (املعروف باألملانية اختصاًرا SLIT) توضع قطرات من 

مواد تحتوي عىل مسببات الحساسية أو أقراص أسفل اللسان. يجب „اإلبقاء“ عىل هذه املواد 

تحت اللسان ملدة ترتاوح بني دقيقتني إىل ثالث دقائق قبل ابتالعها. من الرضوري أن يكون 

االستعامل بشكل يومي وبكل موثوقية.

 مـكـافـحـة الـنـد بـالـنـد
ولـكـن بـطـرق مـخـتـلـفـة.




