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الخالصة
مرض الحساسية يعد من المشاكل الكبيرة التي يعاني منيا الشعوب السيما في العراق حيث جمعت  79عينو دم ( 82
ذكور و 61اناث) من المرضى ممن احيمو لمركز الربو والحساسيو في بابل تراوحت اعمار المرضى الذين شممت الدراسة من16- 6
تاثير معنويا في زيادة تركيز لمفئات
ا
سنة .وبينت تقنية االلي از ارتفاعاً واضحاً في تراكيز الكموبيولين المناعي لمرضى الحساسية ،فوجد

العمرية كافة.

أظيرت الفئة 66-6سنة أعمى تركيز ، IgEاذ بمغ معدل التركيز فييا  772894وحدة عالمية/مل مقارنة بمجموعة السيطرة46866 .
وحدة عالمية /مل .
أن الفئة العمرية 66-6اكثر عرضة لمحساسية اذ بمغت نسبة المصابين  %87.2ثم الفئة . %بنسبة 7.89
أظيرت النتائج َ
واقميا في الفئة العمرية  46-76 16-46بنسبة %62.4
بينت الدراسة الزيادة في االصابات لسكان المدينة اذ بمغت  11اصابة أي بنسبة  % 12بينما اصابات سكنة الريف بمغت16
اصابة بنسبة % 18من بين  72مريض بالحساسية.و بينت الدراسة الحالية وجود ارتفاع في معدل تركيز األضداد  IgEفي مصول
المرضى الحساسيو بالمقارنة مع مجموعة السيطرة.
الكممات المفتاحية :الحساسية 8(Elisa) IgE ,العمر 8الجنس.

Abstract
Allergy is a hypersensitivity reaction mediated by immunological mechanisms which can be
antibody or cell-mediated. This study aims at evaluating serum immunoglobulins E levels in patients
suffering from allergic in comparison with healthy individuals. This work was applied on 97 allergiec
patients(28 male,16 femal) admitted to the Babylon Center of Allergic and 20 apparently health
controls with age range (10-69 years). .
)The Immunological parameters showing that there is a significantly increased (p< 0.05) in IgE(448.75
IU/ml compared to control group (50.11) in age group1-10 .
The results was revealed that rural-urban ratio was higher –urban 66, 68% than in rural 31,32%for
allergiec patients. We conclude that there is an association of all Allergic IgE level increase it in
differant age in serum of Allergic Pationts.
Key words: Allergic , IgE Elisa ,Age ,Gental

المقدمة
تمثللل الحساسللية ردة فعللل جيللاز المناعللة ) (Immune systemلملواد ريللر مالوفللة لللو ،مثللل حبيبللات
المقللاح ،السللم النحللل او وبللر الحيوانللات 8تختمللف اع لراض الحساسللية مللن شللخ

الخللر عللادة تتمثللل بحكللو فللي

األن للف والعي للون ،ولك للن ق للد تس للبب بل ل عراض ك للاأللم ف للي ألرأس/الص للداع ،ا رخ للاو ،التع للب ةوانخف للاض الق للدرة عم للى

التركيز( Galliوجماعتو )8662

تعللد الحساسللية مللن االم لراض الشللائعة فللي انحللاو العللالم ،وتبللرز بوصللفيا أحللد االسللباب التللي تضللطر الم لريض
لممعالجللو بالمستشللفيات والعيللادات الخاصللة التللي تكمللف الشللخ

والدولللة مبللالغ كبيلرة تسللبب الحساسللية (االرجيللة)

اع ارضللا مختمفللة يمكللن ان تظيللر عمللى الجمللد ،فللي الجيللوب االنفيللة ،فللي المسللال اليوائيللة التنفسللية وفللي الجيللاز
اليضمي .وتختمف حدة الحساسية ودرجة خطلورة الحساسلية ملن شلخ

اللى اخلر ،اذ يمكلن ان تتلراوح الحساسلية

بين التنبيو ) (Stimulationالطفيف وحتى التاق) Oftedal( . (Anaphylaxisوجماعتو )8669
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تعللد الوسللائل الدفاعيللة لمجيللاز التنفسللي ميمللة لحمايللة الجسللم ،اذ تحتللوي الطبقللة المخاطيللة التللي تغطللي الجيللاز
التنفسي عمى اجسام مضادة ليا القابمية عمى حمايتو  8تنتج جياز المناعة بروتينا يدعى الضد  :الجسم المضاد
 Antibody IgEىذه االضداد تحمي الجسم من االجسام الغريبة رير المررلوب فييلا ،التلي قلد تغلزو الجسلم

وتسبب االمراض او العدوى 8يعاني المريض من الحساسية (االرجية) فان جيازه المناعي ينتج اضدادا ضد المادة
الغريبة الداخمة  ،التي تسبب الحساسية  Allergenوتتعامل معو كمادة ضار مما يؤدي الى افراز الييستامين
Histamineومواد اخرى تسبب ظيور اعراض الحساسية ( Szakosوجماعتو .)8667

المواد وطرائق العمل
جمع العينات

جمعت  79عينة دم بمقدار  4مل دم من مرضى الحساسية تراوحت أعمارىم بين  17-66سنة .

أ -مجموعة المرضى

شممت الدراسة  79مريضا مصابا بالحساسية ( 91ذكور و 86اناث) تراوحت أعمار المرضى بلين

 17-66سنة .شخصلت الحلاالت ملن قبلل الملك الطبلي فلي مركلز الربلو والحساسلية باالعتملاد عملى االعلراض
السريرية واخذت المعمومات الخاصة بتاريخ المرض والتاريخ العائمي لكصابة بالحساسية.
ب  -مجموعة السيطرة

شممت مجموعة السيطرة  86فردا من األسوياو كقرينة ضبط تراوحت أعمارىم بين 17-66سنة .

جمع عينات الدم

ُسلحب اللدم بحجللم (  4ملل ) مللن المرضلى واألسللوياو ملن الوريللد العضلدي  Antecubital veinبواسللطة
محللاقن طبيللة نبيللذه ثللم وضللع الللدم فللي أنابيللب بكسللتيكية معقمللة بللدون مللادة مانعللة لمتخثللر 8نقمللت العينللات إلللى
المختبللر ثللم تركللت األنابيللب ليتخثللر الللدم لمللدة  5دقللائق ثللم وضللعت األنابيللب فللي جيللاز الطللرد المركللزي لمللدة 5

دقللائق بسللرعة  5000دورة  /دقيقللة لغللرض الحصللول عمللى المصللل ثللم سللحب المصللل بواسللطة ماصللة باسللتور
معقمة ووضع في أنابيب حفظ العينات وحفظ في الثكجة لحين االستخدام.

قياس تركيز الكموبيولينات المناعية المصمية IgEلمرضى الحساسية.
جرى الكشف عن وجود األجسام المضادة IgE

بواسطة اختبار الت لق

المناعي رير المباشلر

العدة المجيزة من قبل شركة EUROIMMUN
 8 Indirect immunofluorescence methodوباستخدام ُ
باستخدام تقنية االمتزاز المناعي المرتبط با نزيم  8وفق تعميمات شركة  EUROIMMUNالمجيزة لمعدة .

التحميل اإلحصائي

حممللت نتللائج الد ارسللة وفللق الطللرق ا حصللائية القياسللية باسللتعمال البرنللامج ا حصللائي المعللرو

ببرنللامج

الحقيبة ا حصائية لمعموم االجتماعية  )SPSS) Statistical Package For Social Sciencesا صدار

السابع عشر وباستخدام اختبار  tحيث تم قياس (المعلدل  ±الخطل المعيلاري ) لمقارنلة معلدل تركيلز الكموبيولينلات
المناعية في مرضى التياب الموز  8تحت مستوى احتمالية .)8667 ، Niazi ( p < 0.05
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النتائج والمناقشة
درس معدل انتشار الحساسية بين الذكور واالناث في المرضى الذين ىم قيد الدراسة ،وقد لوحظ ان
معدل انتشار الحساسية كان اعمى في الذكور مما ىو في االناث  ،حيث وجد ان من مجموع  79مريضا كان
عدد المصابين من الذكور  )%92 (19و 86من االناث ( ، )%88شكل( . )6قد يعود ذل

الى وجود او

انتشار بعض العادات السيئة عند جنس دون االخر ومنيا انتشار عادات التدخين وتناول الكحول لدى الذكور
اكثر مما ىو عميو في االناث مما يزيد من نسبة االمراض التنفسية .
اش للارت الد ارس للات ال للى ارتف للاع نس للبة ح للدوث الخم للج عن للد ال للذكور حي للث بمغ للت (  )%18.2مقارن للة
باالنلاث التلي بمغللت (  )%19.6وقلد يعلود السللبب فلي ىللذا التفلاوت فلي نسللب االصلابة اللى نللوع الد ارسلة والفئللات
العمرية او البيئة (  Melvinو ) 8668 ، Ramanathan

االناث; %22 ;21
الذكور
االناث
الذكور ; %78 ;76

شكل ( )1توزيع مرضى الحساسية حسب الجنس.
أن الفئة العمرية 66-6اكثر عرضة لألصابة اذ بمغت نسبة المصابين  % 87.2ثم
أظيرت النتائج َ
الفئة  46-67مشكمة  %62.4واقميا في الفئة العمرية  16-46بنسبة  %7.89جدول ( .)6يتضح من
الى ان

أن الفئات العمرية الصغيرة ىي اكثر الفئات عرضة لمحساسية وربما يعود السبب في ذل
النتائج َ
االطفال في ىذه المرحمة العمرية قد اصبحوا معتمدين عمى فعالية أجيزتيم المناعية التي قد تكون رير كافية
لصد االصابات الجرثومية والمواد الكيميائية التي تثير االلرجين فضك عن كثرة الحركة ونشاط االطفال في ىذه
المرحمة من العمر ،مما يجعميم معرضين الى ظرو

بيئية مختمفة مما يزيد فرصة تعرضيم لكصابة.

( Higginsو )86688 Reh
عمى اساس سوو

أن نسبة االصابة تبمغ ذروتيا في الفئة العمرية  46-67وقد يفسر ذل
ويكحظ َ
استعمال المضادات الحياتية مما يؤدي الى ظيور سكالت مقاومة لكنواع الشائعة االستعمال من المضادات

الحياتية (  Chiangوجماعتو . ) 8668 ،
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جدول ( )1يبين توزيع لمرضى الحساسية حسب الفئات العمرية

الفئة العمرية

اعداد مرضى الحساسية %

66-6

)29: 97 (29.8 %

86-66

)11: 97 (11.3 %

16-86

)14: 97 (14.4 %

76-16

)16: 97 (16.4 %

46-67

)18: 97 ( 18.5%

16-46

9:97

)( 9.27%

بينت الدراسة لمتاريخ العائمي لحدوث المرض وقد لوحظ ان معدل انتشار الحساسية لكشخا

الذين عوائميم

مصابة مسيق بالحساسية كان عميا بمغ  99حالة من مجموع  79وبنسبة ( )%97.1اما الحاالت السالبة 86

بنسبة ( )%86.1جدول(.)8

اكدت الدراسات ان العامل الوراثي يرتبط بتنظيم انتاج ال  IgEفي مصول مرضى الحساسية ويؤثر عمى
االستجابة المناعية لممريض تجاه االلرجين الداخل لجسم المريض ان االشخا

المذين اباوىم يعانون من مرض

الحساسية يكونون اكثر عرضة وحساسية لممواد االلرجية الناتجة من حبوب المقاح او المواد الكيميائية وبالتالي

يكون تركيز  IgEاعمى لدييم (  Pooleوجماعتو.)86648

جدول ( )2توزيع مرضى الحساسية حسب التاريخ العائمي لممرض.

العدد الكمي

)%666(79

التاريخ المعائمي لمحساسية

التاريخ المعائمي لمحساسية

% N.

%N.

)%86.1(86

)%97.1(99

-

+

بينت الدراسة الزيادة في االصابات لسكان المدينة اذ بمغت  11اصابة أي بنسبة  % 12بينما اصابات سكنة
الريف بمغت  16اصابة بنسبة % 18من بين  72مريض بالحساسية كما موضح في الشكل (. )8
إن ارتفللاع نسللبة االصللابة فللي المدينللة اعمللى مقارنللة بالمنللاطق الريفيللة وىللذا يعللود الللى الكثافللة السللكانية او
َ
التعللرض لمللدد طويمللة لألتربللة والغبللار النللاتج مللن المموثللات الصللناعية والم لواد الكيمياويللة واالدخنللة المنبعثللة مللن
السلليارات والمحللام الصللناعي وبالتللالي كث لرة التعللرض ليللذه المموثللات يزيللد مللن مشللاكل الجيللاز التنفسللي والحساسللية

.وق للد اش للارت الد ارس للات ال للى ان كثل لرة االترب للة و والغب للار ال للداخل لممج للرى التنل للفسي المحم للل بالبكتري للا والس للبورات
الفطرية يزيد من نسبة االصابة بالحساسية مقارنة بالريف الذي يمتاز ببيئة نظيفة خالية من المموثات الصلناعية

(  Holstوجماعتو .) 8666 ،

0202

الزيف; %32 ;31
المدينة
الزيف
المدينة; %68 ;66

شكل (  )2النسبة المئوية لمرضى الحساسية حسب منطقة السكن .

قياس تركيز الكموبيولين المناعي  IgEلمرضى الحساسية .

تتللاثر مسللتويات الضللد  IgEبشللكل واضللح فللي المصللابين بالحساسللية  .ي للظير الجللدول  1ارتفاع لاً معنوي لاً

الرمب المجاميع العمرية لممصلابين مقارنلة بالسليطرة فللقد سلجل اعملى تركيلز عنلد الفئلة العمريلة 66-6

سلنة اذ

بمللغ 11.66 772.94وحللدة عالميللة /مللل مقارنللة بمجموعللة السلليطرة 7.67  46.64وحللدة عالميللة /مللل بينمللا
ظير اقل زيادة في مستوى التركليز علند الفئة العمريلة 16 -46سلنة وكلان  886.48 84.16مقارنلة بمجموعلة
السيطرة د 1.662 97.72وحدة عالمية /مل .

اظيرت العديد من الد ارسلات ارتفلاع معلايير الضلد  IgEفلي المصلابين بالحساسلية فقلد بلين )Ozcan
وجماعتو ) 8662،ان اعمى اصابة بالحساسية في الفئة العمرية  76-16سنة بنسبة  %76من بين المرضى اما
اقل فئة عمرية كانت  16-46بنسبة  %68من بين المرضى .

ان ارتفاع مستوى تركيز االجسام المضادة  IgEولكافة لفلئات العمرية قد يعود الى ان االصابلة بالحساسية ادت

الى تحفيز فعالية الجياز المناعي مملا ادى اللى تحفيلز عللدد اكبلر ملن الخكيلا الممفاويلة البائيلة وبالتلالي زيلادة فلي
انتاج االجسام المضادة ومنيا النوع  ، IgEلقد وجلد ان الكموبيولينلات المناعيلة  Immunoglobulinالسليما النلوع
 IgEتمعب دور ميم لدى مرضى الحساسية حيث تسبب تحسسا في جدار الجياز التنفسي مؤدية الى انتلاج كميلة
كبيرة من  Leung (IgEوجماعتو Raby: 866 1،وجماعتو.)866 9،
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. لمرضى الحساسية باستخدام تقنية االليزاIgE ) معايير الضد3 ( جدول
 مل/  وحده دوليوIgE

ألمجموعة

الفئة العمرية

33.10*448.75

المخمجين

11-1

9.0950.11

السيطرة

18.9 * 227.42

المخمجين

9.85 78.79

السيطرة

27.15*431.14

المخمجين

3.5683.68

السيطرة

28.9*228.58

المخمجين

1.7358.48

السيطرة

37.18 *346.19

المخمجين

3.5075.00

السيطرة

25.61*221.52

المخمجين

3.008 74.48

السيطرة

29.18*344.5

المخمجين

2.7287.20

السيطرة

21-11
31-21
41-31
51-41
61-51
71-61

. ( مقارنة بالسيطرةP< 0.05 ) العالمة * تشير الى وجود فروق معنوية تحت مستوى داللة
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