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نتحدث كثيرا وبشكل مستمر عن الحساسية والربو كما لو كانوا نفس المرض.عندما 5ن 4بل3غ العائلة
بأن طفلهم يعاني من الربو ،وعلى الرجح أن يسألوا" :هل طفلي يعاني من الحساسية؟ وإذا كان
الطفل يعاني من حساسي Tة على بعض الغذية أو التهاب الجلد ؟ )الكثيما( فتسأل العائلة عن
المخاطر في المستقبل من الصابة بالربو أو حساسية النف والتهاب الملتحمة.
ولكن الحساسية والربو ليسا نفس المرض  ،ومن الممكن أي شخص أن يكون عنده حساسية
وبدون الربو .وعلى العكس من ذلك ،قد يكون عنده الربو ولكن بدون حساسية )يحدث في -10
 ٪30من المصابين بالربو(.إن المرضين لهما أساسا  gوراثيا  gولكن ذات صلة بجينات مميزة
ومختلفة .ومع ذلك في كثير من الحيان ،الربو والحساسية تبرز في شخص واحد.

ما هي الحساسية وما هي أسبابها؟
" ليس عنده حساسية الذي يريد ان يكون ولكن قد يمكن ".أما بالنسبة إلى اسباب
"الحساسية" يجب أن يكون هناك قاعدة وراثية )أي موروثة في الجينات( ،وتدعى اتوبية.
مع هذه الخلفية الوراثية الجهاز المناعي يستجيب بردات فعل عند الطفال بإلفراط الحساسي
لمواجهة بعض البروتينات التي تحتوي على المواد المسببة للحساسية .الجسام المضادة التي
غالبا ما تكون مسؤولة عن الحساسية هي المناعة نوع .E
في حساسية الجهاز التنفسي )الربو أو حساسية النف والتهاب الملتحمة( ،المواد الهوائية
)تسمى هكذا لنها منتشرة في الهواء الذي نتنفسه( يمكن أن تؤدي الى ردة فعل لجهاز المناعة
عندما يلتمس المجاري الهوائية )النف والشعب الهوائية( أو ملتحمة العين .أمثلة من المواد
الهوائية :بروتينات معينة في الجهاز الهضمي من القراد )المفصليات المجهرية التي تعيش في
غبار المنزل" ،درماتوفاجودي" و "بترونيسينوس"( ،غبار الطلع من الشجار والشجيرات
والعشاب أو الحشائش؛ ظهارة أو وبر أو لعاب أو بول الحيوانات )القطط والكلب ،حيوانات
أليفة ،خنزير غينيا ،الرنب ،الحصان ،البقرة( ،والفطريات من الرطوبة )مثل"الترناريا" النوباء
المتناوبة أو"كلدوسبوريم"(.

ما هو مرض الربو ،وكيف يظهر؟
الربو هو مرض تنفسي مزمن )مدى الحياة( الذي يسببه التهاب البطانة من داخل ال 5
شعب
الهوائية في الرئة .هذا اللتهاب في الشعب الهوائية يسبب تضييق وانسداد المساري الهوائية
والقصبات الهوائية ترد بشكل مفرط على مجموعة متنوعة من المثيرات ،مثل :التبغ ،وتلوث
الجهازالتنفسي بالميكروبات ،وممارسة الرياضة ،والدموع ،والضحك ،والروائح القوية
كالدهانات أو المواد الهوائية  .كما يظهر الربو كنوبات من السعال وضيق التنفس ،والتعب في

الصدر و "صفارات" ،خاصة في الليل أو مع ممارسة الرياضة .ولو بأقل تردد  ،قد يكون هناك
ألطفال والمراهقين الذين يعانون من الربو وتبرز عندهم هذه العراض أكثر استمرارا gوليس
بشكل نوبات،ولكن تظهر في ايام كثيرة من السبوع او الشهر ،لهذا ل يوجد عندهم فترات بدون
عوارض وهذا الوضع 5ي 4غ wير نوعية حياتهم .
في بلدنا اسبانيا واحد من كل  10أطفال عنده مرض الربو  ٪80 .منهم برزت عندهم أعراض
الربو قبل ستة سنوات من العمر .خلل مرحلة ما قبل المدرسة بين ثلثة وستة سنوات فإن
العامل الرئيسي لبروز نوبات الربوهو التهابات الجهاز التنفسي بالفيروس .مع نمو الطفال
وعندما يصبحون اكبر سنا  gعندئذ الفيروس يفقد دوره ولذلك عند أطفال المدارس والمراهقين
تظهر عوامل اخرى للربو وهي المواد الهوائية ،وعدم نسيان عامل الرياضة )التي يمكن أن
تؤثر عليك أكثر بمدى سؤ السيطرة على الربو( والتعرض لدخان التبغ ،والذي هو عامل مهم
آخر لبروز االربو .ولذا فمن الضروري على جميع الطفال والمراهقين ان يعيشوا في بيئة خالية
من التدخين .

لماذا من المهم أن نعرف ما إذا كان الطفل بمرض الربو لديه حساسية؟
• من وجهة نظر التشخيص ،يمكننا أن نفعzل اختبzار الحساسzية.يجzري الختبzار فzي الجسzم الحzي
)الجلد( أو في المختبر )من خلل التحليل المخبري لعينة من الدم( .من خلل هذه التجارب سوف
نحصل ونعرف ما هي نوعية الحساسية وحسب ألعوارض التي 5تعzzرف،يمكننا ربطهzا مzع أي مzن
هzzzzzzzzذه المzzzzzzzzواد المzzzzzzzzثيرة للحساسzzzzzzzzية )ليسzzzzzzzzت كzzzzzzzzل الحساسzzzzzzzzيات 5تحzzzzzzzzدث امzzzzzzzzراض(.
• من وجهة نظر العلج من المهم أن نعرفه جيدا gلنه من  ٪90- 70من تلميzذ المzدارس الzذين
يعانون من الربوعندهم حساسية على بعض المواد الهوائية الحساسzة .مzن المهzم جzدا أن نعzرف
ما هي العوامzل الهوائيzة الحساسzة )واحzد أو أكzثر( وتوعيzة كzل طفzل ومراهzق ،واتخzاذ التzدابير
لتجنzzzzzzب المzzzzzzواد الهوائيzzzzzzة الحساسzzzzzzة فهzzzzzzي ضzzzzzzرورية لمكافحzzzzzzة وعلج مzzzzzzرض الربzzzzzzو.
• و من وجهة نظر التنبؤ ،فإن الحساسية تسمح على عمر  3مبكر معرفة مzن هzم الzذين فzي خطzر
ببروز المzراض الحساسzية مثzل الربzو فzي المسzتقبل  .علzى سzبيل المثzال ،الطفzال الzذين عنzدهم
ارتفzzاع الجسzzم المضzzاد  Eضzzد المzzواد المسzzببة للحساسzzية مzzن الzzبيض أو حليzzب البقzzر عنzzدهم
احتمالت متزايدة لظهzور حساسzية علzى المzواد الهوائيzة وعzوارض مثzل العطzس والتهzاب العيzن
والربو على عمر  3من  10-7سنة  .الحساسية )تzأتب( هzو عامzل خطzر )والzذي يزيzد مzن فرصzة
الحصول على المرض( أكثر أهمية للطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الذين يعانون من الربzو ل
تزال لديهم أعراض في فترات قبل المدرسة والمراهقة وعمر البالغين.
كلمات البحث :الحساسية،عامل الحساسية تشخيص الربو.،
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