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 Hypersensitivityفرط الحساسية )الحساسية(  
تفاعالت فرط الحساسية هي استجابة مناعية غير مناسبة أو مبالغ فيها تؤدي إلى تخريب النسيج وليس إلى التمنيع  
، وفعععي البالعععب تةعععون هعععذة ااسعععتجابة المناعيعععة لعععد معععواد غيعععر لعععارة لجةعععحة   ااسعععتجابة المناعيعععة الناتجعععة ععععن 

ساسععية إذا ةانععت موجهععم نحععو مةونععات جمستلععدات  جسععم التاوععل تععؤدي إلععى تةععوين مناعععة ذاتيععة تفععاعالت فععرط الح
    autoimmune diseases  والتي تؤدي إلى حدوث أمراض المناعة الذاتية جautoimmunityج
 .لحساسية هي استجابة غير مناسبة من الجهاز المناعي لد مواد غير لارةا    

 3691  فعي سعنة Coomb`s and Gellتم تقسعيم تفعاعالت فعرط الحساسعية إلعى أربتعة أنعواع معن سبعل ةعومبس وجيعل ج
 -إفرنجي وذلك عجي النحو التالي :

 Type I Hypersensitivity or anaphylaxisتفاعالت النوع األول أو التأسي  -3
   Type II Hypersensitivity or Cytotoxic Typeتفاعالت النوع الثاني لفرط الحساسية جالنمط السام لجخاليا   -2
 Type II Hypersensitivity or Immuneتفعاعالت النعوع الثالعث   جفعرط الحساسعية المتوسعط لجمرةعب المنعاعي  -1

Complex Reaction    
 Type IV  Hypersensitivity or Delayed جفععرط الحساسععية األجععل أو المتععأخر   تفععاعالت النععوع الرابعع  -4

Hypersensitivity  
 -: Type I Hypersensitivity or Anaphylaxisتفاعالت النوع األول أو التأق  -1

وعنعد ذةعر هذا النوع من تفاعالت فرط الحساسية هو اةثر األنواع األرب  شيوعا من حيث المترفة بعين عامعة النعاس 
ةجمة حساسية فهي في البالب لتتبير عن أحد مظاهر تفاعالت النوع األول لفرط الحساسية   تحدث هذة التفاعالت 

  allergenعند األفراد الذين لديهم تحسس مسبق أو استتداد وراثي لجمستلعد المسعبب والعذي يتعرس باسعم ال رجعين ج
حة  أن أهعم المعواد المسعببة لتفعاعالت فعرط الحساسعية معن النعوع ، والذي يةون في البالب من معواد غيعر لعارة بالةع

األول هي؛ حبوب الجقاح ، الببار المنزلي ، الرواوح التطرية المختجفة ، بتض أنواع ااغدية ةالسمك والبيض والجبن 
حيوانععات وبتععض أنععواع األدويععة ةالبنسععجين ، المرةبععات البروتينيععة ةاألمةععال والهرمونععات وسععموم الحشععرات وحتععى ال

  inhalationوخةوةعععا األليفعععة منهعععا ؛ ةعععالقطط والةعععالب   يعععتم التتعععرض لهعععذت المعععواد المحسسعععة عبعععر ااستنشعععاق ج
  ، أو عبععر الجهععاز الهلععمي مععن خععالل الفعم أو بالتمععاس المباشععر معع  الججععد وعععن طريععق absorptionواامتةعاص ج

 الحقن  
نمعا بتعض مةونعات هعذة المعواد هعي أن المسبب لتفاعالت فرط الحساسية لعيس المعواد المعذ ةورة أععالت فعي حعد ذاتهعا وا 

 التي تؤدي إلى أحداث تفاعالت فرط الحساسية  
 Skin  وسشعر الججعد جMouldsيتةعون الببعار المنزلعي معن معواد عديعدة منهعا التفعن ج -: House dustالغبار المنزلي 

scalesالب لجببار المنزلي هو السوس جالتت  المجهري أو   الجاس المتساسط من البشر والحيوانات ولةن المةون الب
  ومخجفاتم  والذي يتتبر اةبر مةدر لجحساسية في التديعد معن House dust mitesما يترس بسوس الببار المنزلي ج
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دول التالم ، وخةوةا النوع الذي يتبذى عجي سشر الججد المتساسط من البشر والذي يتواجد بنسبة عالية فعي غعرس 
 النوم  

  Immediate hypersensitivityتفاعالت النوع األول من فرط الحساسعية يتعرس أيلعا باسعم فعرط الحساسعية الفعوري ج
 وسميت هةذا ان التفاعل يحدث خالل دساوق من حدوث التماس م  المستلد المسبب  

د وراثعي لهعذا النعوع مععن ُيةعاب بهعذا النعوع معن فعرط الحساسعية فعي البالعب األفععراد العذين لعذيهم ميعل طبيتعي أو اسعتتدا
، حيععث أن هععذا النععوع مععن  Atopy  وتسععمي الحالععة بعععAtopicالحساسععية ويطجععق عجععي مثععل هععؤاس األفععراد اسععم اتوبععك ج

فرط الحساسية يمةن وراثتم من األبوين إذا ةان ااثنان أو أحدهما يتاني من هذا النعوع معن تفعاعالت فعرط التحسعس 
 قاح والببار المنزلي وبتض األدوية ةالبنسجين وبتض ااغدية    ومن ابرز مسبباتم غبار حبوب الج

 -العناصر األساسية في أحداث تفاعالت فرط الحساسية من النوع األول هي :
    IgE antibodyج  IgEاألجسام الملادة من نوع   -The allergen      2ال رجين ج -3
    The mast cells ~ basophilsالخاليا الةارية ~ الخاليا القتدة ج  -1
 و Prostaglandin  وSRSAجأو مععععا يتععععرس بععععع Leukotrieneو Histamine  مثععععل العععععMediatorsالوسععععاوط  ج  -4

Kinin  
  فعأن ذلعك يعؤدي إلعى Allergensعند التترض ألول معرة ألي معن هعذة المعواد جالالرجينعات -طريقة حدوث التفاعل :

  لعذلك اررجعين IgEميعة ةبيعرة معن األجسعام الملعادة النوعيعة جمعن نعوع تنبيم الجهعاز المنعاعي عجعي إنتعاج جتةعوين  ة
  فعععي Mast cellsمععع  مسعععتقبالتها الموجعععودة عجعععي اسعععطح الخاليعععا الةعععارية ج Fcتعععرتبط معععن المنطقعععة  IgEمععععن نعععوع 

في ترةيب    في الدورة الدموية غالبا ، وفي هذة المرحجة ا تشاهد أي تبيرات شةجيةBasophilsاألنسجة والبازوفيل ج
  ولةن عند التترض لذات ال رجين لمرة أخعرى ، فعأن ال رجعين IgEج Eالخاليا الةارية المرتبط بها الجسم الملاد 
المرتبطعععععة بأسعععععطح الخاليعععععا الةعععععارية أو القتعععععدة ممعععععا يثيعععععر أو يقعععععدح  IgEيعععععرتبط مععععع  األجسعععععام الملعععععادة معععععن نعععععوع 

  Degranulationي إلععى مسعع  أو خسععس حبيبععات تجععك الخاليععا ج  الخاليععا الةععارية أو البازوفيععل ممععا يععؤدTriggeredج
مؤديعًا بهعا إلعى إطعالق المعواد األمينيعة الموسعتة للوعيععة الدمويعة الشعتيرية أو معا يتعرس بالوسعاوط الخاةعة بتفععاعالت 

بات إلى   جمثل الهستامين والجوةريتين  ، ويتم ذلك بانتقال الحبيThe Mediators of Allergic Responseالحساسية ج
سعطح الخجيععة ثععم تتسععرب عبععر السعطح إلععى خععارج الخجيععة  هععذة المععواد تسعبب ظهععور اعععرض تفععاعالت فععرط الحساسععية 
المتمثجة في توس  األوعية الدموية الشتيرية وزيادة نفاديتها لجبالزما فتسبب ااحمرار والودمعة ، وةعذلك تسعبب تقجعص 

اإلفعععععععرازات المخاطيعععععععة ، وتجعععععععدب الخاليعععععععا الحملعععععععية  جلعععععععيق  القةعععععععبات الهواويعععععععة والتلعععععععالت المجسعععععععاس وزيعععععععادة
  إلععى منطقععة التفاعععل جالتحسععس  والتععي تقععوم بتمجيععة التهععام وتحطععيم المتقععدات المناعيععة المتةونععة جأي Eosinophilsج

الناتجة من تفعاعالت فعرط الحساسعية    ةعل هعذة الحعوادث جالتفعاعالت  تعؤدي إلعى حعدوث أععراض شعديدة تتمثعل فعي 
غماس   حدة وموس  هعذة األععراض وخطورتهعا يتتمعد عجعي أعراض الةدم ة مثل انخفاض لبط الدم وطفح ججدي وا 

عدد وموس  وجود الخاليا الةارية المنشطة وهذت بدورها تتتمعد عجعي ةميعة المستلعد جال رجعين  وطريعق دخولعم إلعى 
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ذا ةانت المعواد األمينيعة الموسعتة لعذات الدمويعة الشعتيرية المفعرز  ة تفعوق سعدرة جسعم التاوعل عجعي تحمجهعا جسم التاول وا 
 فأن الحالة سد تؤدي إلى الوفاة  

 The Mediators of Allergic Responseالوسائط الخاصة بتفاعالت الحساسية 
 Histamineالهستامين  -1

 دالتععون يوجععد فععي حبيبععات سععيتوبالزم الخاليععا الةععارية والبازوفيععل و 333هععو عبععارة عععن أمععين وزنععة الجععزيس حععوالي 
بدرجة اسل في الةفاوح الدموية في بتض الحيوانات  لجهستامين تأثيرات خاةة في االتهاب حيت يتمل عجي زيادة 
نفادية األوعية الدموية وتقجص القةيبات الهواوية والتلالت المجساس ويزيد من إفرازات البدد المخاطية فعي المسعالك 

 الهواوية  
دساوق تم يتحطم فعي  31دسيقتين من بداية حةول التفاعل ويستمر حوالي  عمل الهستامين يبدأ في خالل دسيقة إلى

  ، والهسععتامين هععو المسعؤول عععن ظهعور أعععراض حمععي histaminasesالبالزمعا واألنسععجة بفتعل أنزيمععات الهسعتامين ج
 القش والشري وتقجص القةيبات الهواوية مؤديا إلى ليق التنفس  

 -: Chemotactic factor of Anaphylaxis Eosinophilلخاصة بالتأق العامل الجاذب لمخاليا الحمضية ا -2
دالتعون يفعرز بتعد حعدوث تفاععل المستلعد جالالرجعين  معع   011هعو عبعارة ععن ببتيعد حاملعي وزنعة الجعزيس حععوالي 

معع  الخاليععا الةعععارية أو البازوفيععل   هععذا التامععل ينععتج مسععبقا ويخععزن فعععي  Fcالجسععم الملععاد المععرتبط مععن المنطقععة 
  إلعى مةعان التفاععل حيعت تتمعل Eosinophilsالحبيبات وعند إفرازت يسبب ججب أععداد ةبيعرة معن الخاليعا الحملعية ج

زالة المتقد المناعي المتةون من المستلد والجسم الملاد    عجي التهام وا 
 -: Newly synthesized mediatorsالوسائط المنتجة حديثا )الوسائط الثانوية(  -3

 -ل كل من األتي:ومخمفاته تشم
أو التعي سعميت  Slow reactive substance of anaphylaxis (SRS-A)المااد البطيئاة التفاعال الخاال بالتاأق-ا

  ولهعذت المعادة سابجيعة عاليعة عجعي تقجعيص القةعيبات الهواويعة Leukotrenes , C4, D4, E4حعديثا باسعم الجوةرترينعات ج
 ولذلك فهي تتتبر المسبب الرويسي لجربو  

 Postaglandinsالبرستوكالندين  -ب
هذة المادة منتشرة بةثعرة فعي األنسعجة وهعي التعي تسعبب تقجعص التلعالت المجسعاس وتوسعي  األوعيعة الدمويعة الشعتيرية 

   واحمرار الججد  Whealوزيادة نفاديتها   ومخجفاتم المواد هي المسؤولة عن أعراض الشري ج
مولععتية ةمععا فععي حععاات الشععري وحمععي الةععال جحمععي القععش  أو تةععون  ** تةععون أعععراض تفععاعالت النععوع األول أمععا

األعراض عجي شةل إفرازات أنفية وعطاش وحةة في األنس والتين أو عجي شةل هجمات متةررة من لعيق التعنفس 
عن تشنج سةبي وهبوط في لبط الدم  ومخاط ةما في الربو أو تةون األعراض عامة عجي شةل ليق تنفس ناتج

 نتيجة ااحتقان الوعاوي  
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** هذا النوع من تفاعالت فرط التحسس يمةن نقجة من شخص محسس إلى آخر سجيم عن طريق المةل وبالتعالي 
ينةح األفراد الذين يتانون من أي من ظواهر تفعاعالت النعوع األول معن فعرط التحسعس بتعدم التبعرع بالعدم خةوةعا 

 تةون مرتفتة عندهم   IgEبالدم الةامل ألنم مثل هؤاس األفراد ةمية األجسام الملادة من نوع التبرع 
 -من األمثمة عمي ظواهر تفاعالت النوع األول لفرط التحسس األتي :

  تةعون األععراض فيهعا عجعي شعةل حةعة واحمعرار فعي األنعس والتيعون مع  ةثعرة Hay Feverحمعي القعش جالةعال  ج -3
 دة في اإلفرازات األنفية  التطاش وزيا

 تةون األعراض فيها مولتية عجي شةل حةة وانتفاخ في الججد   Urtricariar rash or nettleالشري  -2
  هو من اشد واخطر ظواهر تفاعالت النوع األول لفرط الحساسية ، حيعث تةعون األععراض فيعم Asthmaالربو ج -1

  جأو ازيعععز ربعععوي  بسعععبب لعععيق القةعععبات Wheezingر جعجعععي شعععةل هجمعععات متةعععررة معععن لعععيق التعععنفس مععع  ةعععفي
 الهواوية وستال مةحوب ببجبم وهبوط في لبط الدم  

  تةون األعراض فيها عجي شةل طفح ججدي غالبا ما يةون شديد فعي طيعات الججعد مثعل خجعس Eczemaالحةة ج -4
ا سعد يشعاهد أيلعا عنعد البعالبين فعي الرةبة وفي مقدمة المرفق وسد يبطي جسم الطفل فعي حالعة اإلةعابة الشعديدة وهعذ

 شةل طفح ججدي يبطي أجزاس عديدة من الجسم ةاليدين والقدمين  
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 Type II hypersensitive or  Cytotoxicتفااعالت الناوع الثااني لفارط الحساساية )الانمط السااا لمخالياا(  -2

Type 
قععدرة عجعي تحطععيم جزيوعات اسععطح الخاليععا يتميعز هععذا النعوع مععن تفعاعالت فععرط الحساسعية بتةععون أجسعام ملععادة لهعا ال

  مع  المستلعدات النوعيعة IgMأو معن نعوع  IgGواألنسجة ويحدث هذا بواسطة اتحاد أجسام ملادة جغالبا من نعوع 
لهععا المتواجععدة عجععي سععطح خاليععا مععا فععي الجسععم وهععذا ينععتج عنععم تنشععيط المععتمم والخاليععا البجتميععة مؤديععا إلععى تجععس تجععك 

 الحمراس اوالبيلاس أو الةفاوح الدموية   الخاليا جةريات الدم 
 : األمراض التي يسببها هذا النوع من فرط الحساسية األتي- 
    HDNBأمراض تحجل الدم عند األطفال حديثي الوادة  ج -ا

    Auto-immune hemolytic anaemiaفقر الدم اانحاللي المناعي الذاتي ج -ب
 التفاعل اانحاللي لنقل الدم أو مشتقاتم   -ج
 

 Immune Complex Reactionتفاعالت النوع الثالث )فرط الحساسية المتوسط لممركب المناعي( -3
  لهععا القععدرة عجععي ااتحععاد معع  المستلععدات  IgMو  IgGهنععاك  أنععواع متينععة معععن األجسععام الملععادة جغالبععا مععن نععوع 

لععى تةععون مرةععب منععاعي غيععر دواب يترسععب فععي منععاطق مختجفععة مععن الجسععم جعادتععا فععي الذاتيععة المنععاظرة ممععا يععؤدي إ
المفاةععععل  أو يةععععون محمععععول فععععي الععععدوران هععععذة المتقععععدات المناعيععععة تترسععععب عجععععي خاليععععا األنسععععجة المحتويععععة عجععععي 

ذلععك جععدب مسعتقبالت لتجععك المتقععدات محفعزة جتنشععط  عناةععر المعتمم ممععا يععؤدي إلععى إثعارة التمجيععة االتهابيععة بمعا فععي 
فرازها لجمعواد الةيماويعة الفتالعة  يةعون الترسعيب عادتعا فعي ةعورة ةعفاوح دمويعة  الخاليا األةولة جالتدلة والبجتميات  وا 

 Serumمشةجة خثرت أو ةتجة تبجق األوعية الدموية الشتيرية ومن أمثجة هذا النوع من فرط الحساسية مرض المةل ج

sicknessوالتهعععاب المفاةعععل ج  rheumatoid arthritisوحمعععي الرومعععاتيزم ج  Rheumatic fever التهعععاب الةبعععب ،  
    Systemic lupus erythrematosus  والدؤاب جالدوب  ااحمراري الجهازي جGlomerulonephritisالةجوي ج

 

 Delayed hypersensitivityتفاعالت النوع الرابع )فرط الحساسية اآلجل أو المتأخر(  -4
جح لوةععس حالععة فععرط الحساسععية المسععتجيبة لجمستلععد وتةععون تفععاعالت التهععاب متععأخرة ، التععي يسععتتمل هععذا المةععط

يمةععن أن تحععدت فععي أي مةععان مععن الجسععم ويةععون الوسععيط فععي هععذة التفععاعالت الخاليععا الجيمفاويععة التاويععة المحسسععة 
ناةععر المععتمم أي دور   وةععذلك البجتميععات المحسسععة وا يةععون للجسععام الملععادة أو عsensitized T lymphocyteج

في تفاعالت هذا النوع من فرط التحسس بالمقارنة باألنواع األخرى ولذلك يسمي أيلا هذا النوع من فرط الحساسعية 
   ارليعة التعي تحعدت بهعا هعذة التفعاعالت Cell-mediated hypersensitivityباسم فرط الحساسعية المتوسعط بالخاليعا ج

ات أوزان جزيويععم ةععبيرة بواسععطة البجتميععات والتععي بععدورها تترلععها لجيمفاويععات تععتم عنععدما يععتم ابععتالع مستلععدات ذ
  والمتروفعععععة بقعععععدرتها عجعععععي ستعععععل Lymphokinesالتاويعععععة ومخجفاتعععععم األخيعععععرة تفعععععرز ععععععدة معععععواد تسعععععمي الجمفوةينعععععات ج



 المادة :  المناعت                                                                                 جامعت االنبار   

 كليت التربيت للبناث                                                                    مدرس المادة : أ.م.د. مثنى بديع فرحان
 

 6 

ة سعدرتها عجعي المستلدات مباشرة  أيلا هذة المواد تتمل عجعي زيعادة سعدرة جعدب البجتميعات إلعى موسع  التفاععل وزيعاد
 البجتمة  

من األمثجة لهذا النوع  الحساسية لد السجين  الذي يتسبب في احمرار وتورم في مةان الحقن وفي الحاات الشعديدة 
سعععد يتطعععور ارمعععر إلعععى حعععدوث نخعععر وتخشعععر فعععي مةعععان الحقعععن   أيلعععا الحساسعععية لعععد المعععواد الةيماويعععة الةعععناعية 

التعي هععي غالبععا معا تةععون معن ظععواهر لشععدة الحساسعية التالمسععية المتععأخرة  والمنظفعات ومععواد التجميعل وبتععض األدويععة
 والتي تندرج تحت نوع فرط الحساسية المتأخرة  

 (The diagnosis of hypersensitivityتشخيل حاالت تفاعالت فرط الحساسية )
 -تشخيل حاالت الحساسية تعتمد عمي ثالثة عوامل هي :

 الفحوةات السريرية   -2  راض   األعراض جتشخيص الطبيب للع -3
    The result of special testsااختبارات المتمجية جنتاوج ااختبارات الخاةة  -1

 -اختبارات تشخيل الحساسية  :
 -هناك التديد من ااختبارات التي تستخدم لتشخيص حاات تفاعالت فرط الحساسية أهمها األتي :

 -( ومخمفاته تشمل األتي :Skin testsساسية الجمدية( )اختبارات الجمد )اختبارات الح -1
يستتمل لهذت ااختبعارات محجعول محتعوي عجعي ةميعة مخففعم جعدا معن المعادة أو المعواد المحسسعة وتجعري بأحعد الطعرق 

 المولحة أدنات 
  Patch- testing  -جع    Intradermal testing -ب   Skin-prick testing -ا
    Breathing testsاختبارات التنفس ج -2
 -  والتي تشمل اختبارات األتي :Blood testsاختبارات الدم ج -1
 (PRISTاختبار بريست ) -ا

PRIST = Paper Radio-Immunosorbent Test 
البشععري  IgE  بأجسععام ملعععادة لجعععcoatedيجععري هععععذا ااختبععار باسععتخدام  سععرص ورسعععي خععاص لهععذا البععرض مبجععس ج

، حيععث يلععاس دم المععريض جالمةععل  إلععى القععرص الععورسي وبتععد فتععرة الحلععانة األزمععة يبسععل   anti-human IgEج
التي تةون موجودة في المةل ولعم تعرتبط مع  األجسعام الملعادة  IgEالقرص لتخجص من األجسام الملادة من نوع 

متجمة جالموسعومة  البشري  IgEالبشري ، بتدها يلاس إلى القرص ةمية من محجول يحتوي أجسام ملادة لجع IgEلجع
  وبتعد الحلعانة والبسعل تقعدر ةميعة األجسعام anti-human IgE labeled with a radioactive markerبمعواد مشعتة ج

 في مةل المريض من خالل تقدير ةمية اإلشتاع المرتبط بقرص ااختبار   IgEالملادة من نوع 
 RAST = Radioallergosorbent Test( = RASTاختبار راست ) -ب

  أا أن فعععي هعععذا ااختبعععار بعععدل تبجيعععس القعععرص العععورسي باألجسعععام PRISTهعععذا ااختبعععار مشعععابم اختبعععار بريسعععت ج
  أو house dust mites  ، مثععل سععوس الببععار المنزلععي جallergenاإلنسععاني يععتم تبجيفععم بععاألرجين ج IgEالملععادة لجععع
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 IgEيحتعوي عجعي أجسعام ملعادة نوعيعة معن نعوع  حبوب الجقاح    ال  ، تم يلاس إلى القرص دم المريض فإذا ةان
ل رجععين الموجععود عجععي سععرص ااختبععار فسععوس تععرتبط بهععا وبتععد البسععل يلععاس إلععى القععرص محجععول يحتععوي أجسععام 

في مةعل المعريض  IgEالبشري المتجم بمواد مشتة وبتد البسل تقدر ةمية األجسام الملادة من نوع  IgEملادة لجع
    PRIST Testةما في اختبار بريست ج

 -( :MASTاختبار ماست ) -ج
MAST = Multiple allergosorbent Test 

  ولةن بدل استتمال مواد مشتة لتتجيم جوسم األجسام الملادة تسعتتمل RASTهذا ااختبار مشابم اختبار راست ج
نمععا تثبععت المععواد المحسسععة جاررجعع ين  عجععي مسععالط األنزيمععات وةععذلك ا يسععتخدم سععرص ورسععي فععي هععذا ااختبععار وا 

   في حجيرة خاةة لذلك  threadسينماوي ج
 -: Eosinophils countاختبار عد الخاليا البيضاء الحمضية  -د

فععي الةثيععر مععن حععاات تفععاعالت فععرط الحساسععية مععن النععوع األول يععزداد التععدد الةجععي لجخاليععا البيلععاس الحملععية عععن 
ى خروج الخاليا الحملية من مجري الدم إلى موس  الحساسية  المتدل الطبيتي ةما أن تفاعالت الحساسية تؤدي إل

خجيعة  معل ويةعون ععددها فعي حعاات الربعو  3011و  011وفي حاات الحساسية يةون عدد الخاليا الحملية بين 
خجيعععة   معععل ، مععع  مالحظعععة بعععأن ععععدد هعععذة الخاليعععا أيلعععا يرتفععع  فعععي بتعععض الحعععاات  2111و  3111الحعععاد بعععين 

، ةمععا يجععب مالحظععة بععأن  Hodgkin's diseaseثععل اإلةععابة بالديععدان وأمععراض الججععد ومععرض المرلععية األخععرى م
تؤدي إلى خفض عدد الخاليا البيلعاس الحملعية ععن المتعدل الطبيتعي وعجيعة عنعد أجعراس  steroidsتتاطي أسراص الع

   steroidsاختبار عد الخاليا الحملية يجب التأةد من أن المريض ا يتتاطى أسراص الع
 ( .Food challengeاختبارات الطعاا ) -5  ( .Nasal Testsاالختبارات األنفية) -4
 ( .X-raysفحل اإلشاعة السينية)-6

 


