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فصل هشتم: واکنش  هاي ازدیاد حساسيت و انواع آن

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
مهم7ازدیاد حساسیت

اگــه سيســتم ايمنــي زيــادي حســاس بشــه يــا بــه ســلوالي خــودي گيــر ميــده کــه ميشــه خودايمنــي يــا بــه عوامــل بيرونــي الکــي گيــر ميــده 

کــه ميشــه آلــرژي. در جريانــي؟

بيمارياي ازدياد حساسيت برحسب نوع پاسخ و مکانيسم اجرايي ۴تا تيپ ميشن ��

ــور اصلــی؛  ــه وســيله ي IgE و ماست ســل )ترشــح گرانول هــای آن( و مدياتور هــاي آن )مديات ــا تيــپ Ι �� ب ــاد حساســيت فــوري ي ۱- ازدي

هيســتامين( و ســيتوکاين های التهابــی IL-4 و IL-13 ايجــاد مي شــود. مثــل تــب يونجــه، آســم، اگزمــا، شــوک آنافيالکتيــک مثــل حساســيت 

ــرژن  ــا آل ــورد ب ــز از برخ ــم پرهي ــک ه ــاي  آلرژي ــان و پيشــگيري از بيماري  ه ــن راه درم ــر. بهتري ــک و کهي ــت آتوپي ــيلين، درماتي ــه پني س ب

اســت . کنتــرل ايــن نــوع ازديــاد حساســيت هــم در بــدن بيشــتر بــا واســطه ســيتوکاين هــای ضــد التهابــی مثــل IL-12 صــورت می گيــرد. 

ــده می شــوند. ــوری دي ــاد حساســيت ف ــری ازدي ــاز تأخي ــل IL-13 و IL-4( در ف ــد ســايتوکاين ها )مث ائوزينوفيل هــا و تولي

ــا  ــلول ي ــطح س ــاي س ــه آنتي ژن  ه ــد IgM و IgG علي ــيله ي تولي ــه وس ــپ ΙΙ �� ب ــا تي ــادي ي ــطه ي آنتي ب ــه واس ــيت ب ــاد حساس ۲- ازدي

ــي  ــان و فراخوان ــردن کمپلم ــال ک ــا فع ــورد نظــر ب ــي ژن م ــه آنت ــس از اتصــال ب ــا پ ــارج ســلولي ايجــاد مي شــود. آنتي بادي ه ماتريکــس خ

ســلول  هاي التهابــي مثــل نوتروفيــل و ماکروفــاژ و اپسونيزاســيون و فاگوســيتوز و تداخــل در اعمــال طبيعــي ســلول باعــث آزار بافتــي مي شــوند. 

مثــل ناســازگاري گــروه خونــي، ارتيروبالســتوز جنينــي، آنمــي هموليتيــک اتوايميــون و ســندرم گودپاســچر. البتــه مکانيســم ديگــر ايجاد آســيب 

در ايــن تيــپ، اختــالل در عملکــرد ســلول ناشــي از نقــش مســتقيم خــود آنتي بــادي اســت. مثــل گريــوز، مياســتني گراويــس و هاشــيموتو.

ــي  ــاي ايمن ــش داده و کمپلکس  ه ــون واکن ــود در خ ــاي موج ــه آنتي ژن  ه ــاي IgM و IgG علي ــپ ΙΙΙ آنتي بادي  ه ــيت تي ــاد حساس ۳- ازدي

ــه وســيله ي  ــي و فعــال کــردن لکوســيت ها ب ــا فراخوان ــد و ب ــي رســوب مي کنن ــژه رگ  هــاي خون ــه وي ــد کــه در بافت هــا ب تشــکيل مي دهن

کمپلمــان باعــث آســيب بافتــي مي شــوند. مثــل آرتريــت روماتوئيــد، لوپــوس، واکنــش آرتــوس و بيمــاري ســرم )تزريــق ســرم ضــد مارگزيدگی( 

و گلومرونفريــت بعــد از عفونــت  اســترپتوکوکی. SLE در اثــر رســوب کمپلکــس ايمنــی حساســيت تيــپ ۳ و ۱ را ايجــاد می کنــد. ســلول مهــم 

در پاک ســازي کمپلکــس ايمنــي از خــون در ايــن تيــپ نوتروفيــل اســت. تفــاوت مهــم بيــن ازديــاد حساســيت typeII و type III ايــن اســت 

ــا  ــپ III غالب ــاي هــدف در تاي ــي آنتي  ژن ه ــد ول ــود دارن ــت وج ــت در ســطح ســلول و باف ــه صــورت ثاب ــپ II ب ــا  در تاي ــه اتوآنتي  بادي ه ک

آنتي  ژن هــاي محلــول خــودي و ندرتــاً بيگانــه هســتند.

 👈 ΙV يــا تيــپ T يــا بــه واســطه ي ســلول !DTH يــا Delayed Hypersesivity Reaction ۴- ازديــاد حساســيت ديــررس يــا تأخيــري

 T بــا فعــال ســازي ماکروفــاژ و توليــد ســايتوکاين باعــث التهــاب مي شــود و ســلول Th17 و Th1 صدتــا اســم داره. در ايــن حالــت يــا ســلول

سايتوتوکســيک بــه بافت هــا آســيب مي رســاند. مثــل درماتيــت تماســي، MS )کــه مربــوط بــه فعاليــت Th1 اســت(، واکنــش بافــت پيونــد 

شــده عليــه ميزبــان )اســرائيل بــازي(، رد پيونــد، ســلياک، ديابــت نــوع ۱، کــرون و تشــکيل گـــرانولوم )مثــال در توبرکلوزيــس کــه در ايــن 

گرانولــوم انــواع ســلولهای T، ماکروفــاژ و giant cell هــا وجــود دارنــد.(

اين نوع واکنش بدون ميانجی گری آنتی بادی صورت می گيرد. مثال در توبرکلوزيس.
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 )desensitization ( روش حساســیت زدایی   -1  👸

جهــت درمــان کدام یــک از مــوارد زیــر کاربــرد 

دارد؟ )پزشــکی خــرداد ۹۸- میــان دوره ی کشــوری(

 I الف ازدیاد حساسیت تیپ

  II ب ازدیاد حساسیت تیپ

  III ج ازدیاد حساسیت تیپ

IV د ازدیاد حساسیت تیپ

ــدي  ــورت زيرجل ــه ص ــرراً ب ــي ژن مک ــي از آنت ــدار کم ــيت زدايي �� مق حساس پاسخ

ــرده  ــدا ک ــدار IgE اختصاصــي کاهــش پي ــن کار، مق ــود. در نتيجــه ي اي ــق مي ش تزري

ــي ژن  ــردن آنت ــي ک ــق خنث ــر از طري ــن ام ــد. و اي ــدا مي کن ــش پي ــر IgG افزاي و تيت

ــه  ــی ک ــس از آن جاي ــد. پ ــري مي کن ــد IgE جلوگي ــادي، از تولي ــک آنتي ب ــر فيدب و اث

ازديــاد حساســيت فــوری يــا همــان تيــپ يــک بــه وســيله ی IgE و ماســت ســل ايجــاد 

ــان  ــن روش در درم ــد، اي ــش می ياب ــدار IgE کاه ــيت زدايی مق ــود و در حساس می ش

ازديــاد حساســيت فــوری بــه کار مــی رود. IgG کــه زيــاد شــد آنتي ژنــا بيشــتر بــه اون 

ــه.  ــر مي ش ــيتم کمت ــبن حساس ــه IgE مي چس ــر ب ــبن. کمت مي چس

ــد  ــام فراين ــرای انج ــی ب ــه فرصت ــی ک ــع اورژانس ــه در مواق ــدون ک ــم ب ــی اين  ول

ــرای نجــات  ــی ب ــدام درمان ــن اق حساســيت زدايــی نيســت؛ تزريــق اپی نفريــن مهم تري

زندگــی بيمــار اســت.

ــک  ــلول هاي دندريتي ــط س ــده و توس ــدن ش ــرژن وارد ب ــدا آل ــرژي، ابت ــاد آل ــاز ح در ف

ــده ي ورود  ــه راه عم ــه س ــتي ک ــي و پوس ــي، گوارش ــت تنفس ــوم باف ــود در اپي تلي موج

آنتي  ژن هــا اســت  بلعيــده شــده و پــس از مهاجــرت بــه گره  هــاي  لنفي بــه ســلول هاي 

ــک  ــراد اتوپي ــال شــده در اف ــا  عرضــه مي شــود. ســلول T فع ــن گره ه T موجــود در اي

ــد؛  ــايتوکاين هايي مي کن ــد س ــده و تولي ــز ش ــلول هاي Th2  متماي ــه س ــاس ب و حس

ــد IgE در  ــر گذاشــته و باعــث تولي ــن ســايتوکاين روي ســلول هاي B اث ــل IL4. اي مث

ــل و  ــطح ماست س ــاي  FcɛR1 در س ــه گيرنده  ه ــده ب ــد ش ــود. IgE تولي آن ها مي ش

ــود. ــل مي ش ــل وص بازوفي
پاسخ ِســُرم شــامل ترکيبــات پالســما+ آنتي بادي هاســت. در تمــام تيپ  هــاي ۱ تــا ۳ 

آنتي بــادي دخالــت دارد ولــي در تيــپ ۴ فقــط ســلول T نقــش دارد کــه در ســرم نيســت! 
همانطــور هــم کــه در درســنامه گفتيــم؛ IgE و ماست ســل ها مربــوط بــه ازديــاد فــوری 

و کمپلمــان و کمپلکــس ايمنــی هــم مربــوط بــه ازديــاد نــوع ۳ اســت.
 اســترپتوکوک نامــرد يــه آنتــي ژن داره کــه کپــي يکــي از آنتي ژنــاي بدنــه. اگــه بــدن 
ــع  ــش   متقاط ــه واکن ــده مي تون ــاخته ش ــادي س ــده، آنتي ب ــون ب ــش نش ــه اون واکن ب
)cross-reaction( بــده وســلوالي خــودي رو هــم اذيــت کنــه. بــه ايــن داســتان ميگــن 
تقليــد مولکولــي )molecular mimicry(. تــوي MS هــم همچيــن قضيــه اي داريــم.

ــوع ۱( يــه قطــره محلــول  ــا )ن ــرژي غذايــي و اين ــراي بررســي آل  تســت پريــک: ب
آلــرژن مي ريزيــم روي پوســت و بــا خــراش خيلــي کوچيــک روي پوســت آلــرژن وارد 
پوســت ميشــه. يــه ربــع بعــد جــواب آماَده ســت. اگــه جــاي تســت خاريــد يــا قرمــز شــد 

يعنــي حساســيت داريــم.

�� 2- در یــک واکنــش جلــدی مثبــت از نــوع 

ازدیــاد حساســیت تاخیــری، کدام یــک از اجــزای زیــر 

ــی(   ــکی قطب ــد؟ )دندان پزش ــرکت دارن ش

الف آنتی ژن، کمپلمان و لنفوسیت ها  

ب آنتی ژن، لنفوسیت های حساس به آنتی ژن و ماکروفاژها

ج کمپلکس های ایمنی و نوتروفیل ها

د آنتی ژن، IgE و ماست سل ها
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�� 3- تولید لوکوترین و پروستاگالندین به واسطه  ی 

اکسیداسیون اسید آراشیدونیک توسط کدام سلول ها و 

می افتد؟  اتفاق  ازدیاد حساسیت  انواع  از  کدام یک  در 

)دندان پزشکی اردیبهشت ۹7(
I الف ماست سل ها، ازدیاد حساسیت تیپ

II ازدیاد حساسیت تیپ ،NK- Cells ب

III ج ماکروفاژ ها، ازدیاد حساسیت تیپ

IV د سلول های دندریتیک، ازدیاد حساسیت تیپ

ــتق  ــيد مش ــيدونيک اس ــيژنازکه از آراش ــير ليپواکس ــاي  مس ــن ميانجي  ه مهم تري پاسخ

ــل از  ــاي  حاص ــن C4 و فرآورده ه ــژه لکوتري ــه وي ــتند. ب ــا هس ــوند لکوترين ه مي ش

 LTC4 ــا ــي و بازوفيل ه ــل هاي مخاط ــي LTD4 و LTE4. ماست س ــه ي آن يعن تجزي

ــا  ــي لکوترين ه ــده ي اختصاص ــاف، گيرن ــالت ص ــطح عض ــد. روي س ــد مي کنن را تولي

ــن مســير شــناخته  ــور بلندمــدت اي ــوان مديات ــه عن ــرار دارد. در ضمــن لکوترين هــا ب ق

مي شــوند. 

يادته که پروستاگالندين محصول عملکرد مسير سيکلواکسيژناز بود؟

ازدیاد حساسیت تیپ ۱ )آلرژي(

Th2 در واکنش به حضور آلرژن توسط IgE ۱. توليد

FCεRI از طريق گيرنده IgE ۲. حساس شدن ماست سل ها  با اتصال

IgE با آلرژن و واکنش متقاطع با Re- exposure .۳

۴. دگرانوله شدن ماست سل و آزادسازي مدياتور هاي التهابي

ازدیاد حساسیت تیپ ۲ )به واسطه آنتی  بادی(

۱. اپسونيزاسيون و فاگوسيتوز
۱. آنمی هموليتيک

۲. پورپورای ترومبوسيتوپنيک

۲. التهاب القا شده توسط کمپلمان و 
Fc Receptor

۱. پمفيگوس ولگاريس
ANCA ۲. واسکوليت
۳. سندروم گودپاسچر

۴. تب روماتيسمی حاد

 اينم خالصه ي داستان ��

ازدیاد حساسیت تیپ ۲ )به واسطه آنتی  بادی(

۳. اختالل عملکرد سلولی به 

دليل عملکرد آنتی  بادی

۱. مياستنی گراويس )عليه رسپتور استيل کولين(
)TSH ۲. پرکاری تيروئيد يا گريوز )عليه گيرنده

۳. ديابت مقاوم به انسولين
۴. آنمی بدخيم )عليه IF سلول  های  پاريتال معده(

ازدیاد حساسیت تیپ ۳ )به دلیل تجمع کمپلکس  هاي  ایمني(

۱. لوپوس اريتماتوز سيستميک

۲. بيماري سرم

بانه
طبی

نشر 
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ازدیاد حساسیت تیپ ۳ )به دلیل تجمع کمپلکس  هاي  ایمني(

۳. پلي آرتريت ندوزا و آرتريت واکنشي

۴. گلومرولونفريت بعد از عفونت استرپتوکوکي

۵. واکنش آرتوس )موضــــعـــي(

)T  ازدیاد حساسیت تیپ ۴ )به دلیل عملکرد ایمني سلولي و سلول  هاي

التهاب با واسطه ي ۱Th17. آرتريت روماتوييد

التهاب با واسطه ي ۲Th17. پسوريازيس

التهاب با واسطه ي Th1 و ۳Th17. مولتيپل اسکلروزيس

۴. حساسيت تماسي )با دستکش التکس، کرم 

آرايشی(
Th17 و Th1 التهاب با واسطه ي

)Bowel( ۵. بيماري التهابي رودهTh17 و Th1 التهاب با واسطه ي

تخريب سلول ها  توسط ۶CTL. ديابت مليتوس نوع يک

جدول ۱۲ انواع ازدياد حساسيت

ــاد حساســيت  ــی واکنش هــای ازدي ــب بافت ــق درســنامه و جــدول ۱۲، تخري پاسخ طب

ــی FcεR1 اســت. ــر مســتقيم عملکــرد ماست ســل های بافت ــک، نتيجــه تاثي ــوع ي ن

طبــق درســنامه، هيســتامين بــه عنــوان مدياتــور اصلــي ماســت ســل ها در ازديــاد  پاسخ

حساســيت فــوري شــناخته می شــود.

طبــق درســنامه، در بــروز ازديــاد حساســيت تيــپ۲، اپسونيزاســيون و فاگوســيتوز  پاسخ

موثــر اســت.

45۶سؤال
جددپاسخ

ــیت  ــاد حساس ــای ازدی ــی واکنش ه ــب بافت 4- تخری

نــوع یــک، نتیجــه تاثیــر مســتقیم عملکــرد کدام یــک 

ــفند ۹۹(  ــکی اس ــت؟ )دندان پزش ــر اس ــلول های زی از س

 Bالف لنفوسیت  

  Th2 ب لنفوسیت

   IgE ج پالسماسل ترشح کننده

FcεR1 د ماست سل های بافتی

5- کدام یک از موارد زیر به عنوان مدیاتور اصلي ماست 

می شود؟  شناخته  فوري  حساسیت  ازدیاد  در  سل ها 

)علوم پایه دندان پزشکی اسفند ۹۹(
ب پروستاگالندین الف سروتونین 

د هیستامین ج ترومبوکسان 

از  کدام یک  تیپ2،  حساسیت  ازدیاد  بروز  در   -۶

مکانیسم های زیر موثر است؟ )دندان پزشکی قطبی(

الف رسوب کمپلکس های ایمنی در بافت های مختلف    

ب اثر آنتی توکسین

ج اپسونیزاسیون و فاگوسیتوز

TH1۷ د فعال شدن سلول های

بانه
طبی

نشر 
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۷۸۹1۰سؤال
دالفججپاسخ

ــاد  ــپ ازدی ــر تای ــای زی ــک از گزینه ه ۹- در کدام ی

حساســیت کــه منجــر بــه بیمــاری می گــردد، صحیــح 

نیســت؟ )پزشــکی شــهریور ۹۸- مشــترک کشــوری(

الف مولتیپل اسکلروزیس-تایپ دو     

ب دیابت نوع اول-تایپ چهار  

ج میاستنی گراویس-تایپ دو   

د بیماری سرم- تایپ سه

طبــق درســنامه، در ســرم درمانــی امــکان وقــوع واکنش    هــای ازديــاد حساســيت  پاسخ

از نــوع واســطه ی کمپلمــان وجــود دارد.

ــوم  ــا مايکوباکتري ــت ب ــال عفون ــه دنب ــوز ب ــش گرانولومات ــنامه، واکن ــق درس طب پاسخ

توبرکلوزيــس، بيانگــر بــروز واکنــش  ازديــاد حساســيت نــوع IV اســت و در ايــن گرانولوم 

ســلول کســنده طبيعــی مشــاهده نمی شــود.

پاسخ طبــق جــدول ۱۲، مولتيپــل اســکلروزيس مربــوط بــه ازديــاد حساســيت تايــپ 

دو اســت. 

پاسخ طبــق جــدول ۱۲، حساســيت تماســی بــا دســتکش التکــس از نــوع IV واکنــش 

ازدياد حساســيت اســت.

ــاعت  ــک 24 س ــک دندانپزش ــه ی 1۰- در صورتی ک

ــرای  ــس ب ــتکش التک ــردن دس ــت ک ــه دس ــد از ب بع

جراحــی، دچــار اگزمــا و خارش شــدید دســتان شــود، 

ــاد حساســیت  ــواع واکنــش ازدی ــروز کدام یــک از ان ب

ــفند ۱4۰۰(  ــکی اس ــت؟ )دندان پزش ــن اس محتمل تری

II ب       I الف  

IV  د       III ج

۸- کدام یــک از انــواع ســلول های زیــر، معمــوال 

ــود؟  ــاهده نمی ش ــدی مش ــای توبرکولوئی در گرانولوم

)۱4۰۰ شــهریور  )دندان پزشــکی 
الف ماکروفاژ

T  ب لنفوسیت

ج سلول کشنده طبیعی

Giant د سلول

۷- در سرم درمانی امکان وقوع کدام نوع از واکنش    های 

ازدیاد حساسیت وجود دارد؟     )دندان پزشکی اسفند ۹7- 

مشترک کشوری(
الف تاخیری

ب فوری

ج واسطه ی کمپلمان  

د وقایع سیتوتوکسیک

بانه
طبی

نشر 
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111213سؤال
دالفبپاسخ

12- کــدام بیمــاری خودایمــن زیــر، بــا واســطه ایمنــی 

ــکی  ــه دندان پزش ــود؟ )علوم پای ــاد می ش ــورال ایج هوم

خــرداد ۱4۰۰( 
ب آرتریت روماتوئید الف گریوز 

د مالتیپل اسکلروزیس ج دیابت نوع یک 

13- در واکنـش تخریـب نسـجی نـوع III یـا آرتـوس 

کدام یـک از موارد زیر عامل تخریب نسـجی محسـوب 

می گـردد؟ )علوم پایـه دندان پزشـکی خـرداد ۱4۰۰( 

IgE الف

ب سلول های سیتوتوکسیک

ADCC ج

د ایمن کمپلکس ها

پاسخ طبــق جــدول ۱۲، لوپــوس اريتماتــوز سيســتميک بــه واســطه ايمــن کمپلکس هــا 

ايجــاد می شــود.

ــورال ايجــاد  ــی هوم ــا ايمن ــادی ي ــا واســطه آنتی ب ــوز ب ــدول ۱۲، گري ــق ج پاسخ طب

می شــود.

ــن  ــوس، ايم ــا آرت ــوع III ي ــجی ن ــب نس ــش تخري ــدول ۱۲، در واکن ــق ج پاسخ طب

ــردد. ــوب می گ ــجی محس ــب نس ــل تخري ــا عام کمپلکس ه

زیــر  خودایمــن  بیماری هــای  از  11-کدام یــک 

بــه واســطه ایمــن کمپلکس هــا ایجــاد می شــود؟ 

)۱4۰۰ شــهریور  )دندان پزشــکی 
الف دیابت

ب لوپوس اریتماتوز سیستمیک

ج مالتیپل اسکلروزیس

د میاستنیا گراویس

بانه
طبی

نشر 
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ازدیاد حساسیت: 
۱. حساسیت تیپl )فوری(: ائوزینوفیل در فاز تاخیِر ازدیاد حساسیت فوری دیده می شود. / حساسیت زدایی 
)Desensitization( : کاهش IgE و افزایش IgG. / ترشح گرانول های ماست سل)هیستامین به عنوان 

مدیاتور اصلی( در ایجاد آن و تخریب بافتی نقش دارد. 
۲. حساسیت تیپ ll: در اثر تزریق سرم ضد مارگزیدگی ممکن است در افراد ایجاد شود. / SLE در اثر 

رسوب کمپلکس ایمنی حساسیت تیپ lll ایجاد می کند. / آرتریت روماتوئید، بیماری سرم، گلومرولونفریت 
بعد از عفونت استرپتوکوکی . 

  TH17 و TH1 مهم است به ویژه T نقش لنفوسیت :)DTH /دیررس / تاخیری( lV ۳. حساسیت تیپ
. / سلول مجری اصلی ماکروفاژ است. / واکنش پوستی)درماتیت تماسی( با دستکش التکس، کرم آرایشی و 
 / .)PPD( است. / تست جلدی توبرکولین TH1  که مربوط به فعالیت )مالتیپل اسکلروزیس( MS / ...

تشکیل گرانولوم در یک بافت. )مثال در توبرکلوزیس- سل(. 

بانه
طبی

نشر 




