تعتبر األرتكاريا (الشرى)  Urticariaمن األمراض
الجلدية شائعة الحدوث  ،حيث أن حوالي  15إلى
 %20من الناس تقريبا ً يحصل لديهم على األقل إصابة
لمرة واحدة بهذا المرض خالل فتر ٍة ما من مراحل
حياتهم .
يظهرعادة الطفح على هيئة تورمات وانتفاخات
حمراء وردية مسببة للحكة و مختلفة الشكل والحجم
 ،وعاد ًة ما يزول الطفح خالل عدة ساعات دون أن
يترك أثراً مكانه  ،وقد يحدث في بعض الحاالت
الشديدة تورم حول العينين والشفتين .
تتشكل التورمات نتيجة تحرر مادة الهستامين والتي
تفرز من نوع من الخاليا الخاصة حيث ال يكون
السبب المحدث لألرتكاريا معروفا ً في أغلب األحيان.

األرتكاريا الحادة :
ويقصد بها األرتكاريا التي تستمر لفترة أقل من 6
أسابيع  .يكون السبب مجهوالً في أغلب الحاالت.
لكنه أحيانا يحدث بسبب بعض األطعمة أو األدوية.
وغالبا ً ما يبدأ الطفح في حاالت التحسس للطعام خالل
دقائق إلى عدة ساعات بعد تناول الطعام أو الدواء
المحسس .
األرتكاريا المزمنة :
وهي الحاالت التي تستمر لفترة تزيد عن  6أسابيع ،
إن تحديد السبب في هذا النوع من األرتكاريا أمراً
ليس سهالً  ،وعلى اعتبار أنه ال يوجد اختبار نوعي
خاص لكشف العامل المسبب لألرتكاريا  ،فإن الطبيب
عاد ًة ما يقوم باالستفسار واألسئلة العديدة لتحديد
العامل المحتمل  ،ولكن في أغلب الحاالت ال يوجد
سبب لحدوثها .

األرتكاريا الفيزيائية :
قد تحدث بعد التعرض ألشعة الشمس  ،أو البرد  ،أو
الضغط  ،أو االهتزازات  ،أو بعد التمارين الرياضية
.
إن األرتكاريا الناتجة عن التعرض ألشعة الشمس
قليلة الحدوث وتظهر خالل عدة دقائق من التعرض
للشمس  ،وعادة تختفي خالل ساعات .
العالج بعد تحديد األسباب ( عند وجودها )
يصعب تحديد العامل المسبب في أغلب الحاالت ،
وعند وجودها فإنه يجب عالجها أوالً .
يعتمد العالج في أغلب الحاالت على مضادات
الهستامين .
ومن المفيد أن نذكر أن االستجابة لمضادات الهستامين
شخص آلخر  ،لذلك كثيراً ما يلجأ الطبيب
تختلف من
ٍ
لتغيير نوع مضاد الهستامين أو إضافة نوع آخر أو

زيادة الجرعة عند عدم التحسن .قد يوصف
الكورتيزون عن طريق الفم في بعض الحاالت
الشديدة من األرتكاريا .
وقد يلجأ الطبيب إلجراء بعض الفحوصات الطبية
المساعدة في تحديد سبب المرض وخاصة في
الحاالت المزمنة التي عاد ًة ما يكون عالجها طويالً
ويحتاج إلى الكثير من الصبر والمثابرة .
وحديثا تم اكتشاف أحد العالجات المناعية لعالج
الحاالت الشديدة وغير المستجيبة للعالجات التقليدية
المعروفة حيث يسمى علميا ً ()Omalizumab
ويؤخذ شهريا على شكل حقنة تحت الجلد والذي
يعطي عادة نتائج فعالة في مثل هذه الحاالت.

