
 آلرژي فصلي

 شده در بخش حوادث بيمارستان آتيه تهيه



 

آلرژي واكنش سيستم ايمني بدن به يك ماده خارجي مي باشد در بيشتر مـردم  

ماده خاص، عالمتي را ايجاد نمي كند، اما در افراد حساس؛ اين ماده باعـث  يك 

آزار   ها خفيف بوده و نسـبـتـاً   بيشتر آلرژي.  شروع واكنش هاي آلرژيك مي شود

 . شوندمي درمان دهنده هستند و معموالً بخوبي با دارو و اقدامات پيشگيري كننده

و   غـذاهـا    واكنش هاي آلرژيك بيشتر به علت مواد خارجي مثل گرده گيـاهـان،  

تماس اول   در  ناميده مي شوند كه)  آلرژن ( ماده آلرژي زا .  داروها ايجاد مي شوند

شـخـص     عارضه اي ايجاد نمي كند و پس از تماس اول، سيستم ايمنـي بـدن    

هـاي  كند و بعضي از انواع گـلـبـول   شروع به آنتي كرساز بر عليه ماده آلرژن مي

شوند سپس تماس بعدي با اين مـاده    سفيد خون به اين ماده آلرژن حساس مي

 .شود تا سلولهاي بخصوصي در بدن هيستامين ترشح كنندآلرژن باعث مي

بـعـضـي      در  هيستامين ماده ايست كه واكنش هاي آلرژيك را شروع مي كـنـد    

از   قسـمـتـي     در  موارد، واكنش هاي آلرژيك ممكن ست منجر به كهير يـا ورم   

ناميده مي شـود  )  آنافيالكسي( هاي بسيارشديد آلرژيك واكنش.  پوست بدن شود

 . كه ممكن ست باعث مرگ بيمار شود

دوران   در  يـا   شود كه ممكن ست باقي بمـانـد  آلرژي معموالً در بچگي ايجاد مي

حالت هايي مثل آسم و اگزما كه پايه آلرژيك دارند نيز در اين .  بلوغ از بين برود

 .ها قرار مي گيرندگروه بيماري

 :التهاب آلرژيك مخاط بيني وحلق�

و معموالً در بيماران،   شده  در اين نوع آلرژي پوشش مخاطي بيني و حلق ملتهب

و تابستان پيدا   اين حالت معموالً در بهار.  شودعلت تنفس مواد آلرژن ايجاد ميبه

يونجه نيز معروف است شود كه به عنوان آلرژي فصلي خواند شده و بنام تب مي

 .ولي ممكن ست در تمام فصول نيز ديده شود

 .   وجود دارد بيشتر) مثل آسم(هاي ديگري هم دارند اين آلرژي در افرادي كه آلرژي

 علت اين آلرژي چيست؟ �

گـلـهـا      و  آلرژي فصلي بيني و حلق معموالً به علت دانه گرده علف ها، در ختان

ايجاد شده و طي بهار و تابستان به علت گرده افشاني گياهان اين بيمار يبيشتـر  

حلق ايجاد  و بيني تواند آلرژي فصلي پايدارآلرژن كه مي شايعترين. ديده مي شود

مو   ،)   M ITE(   خانه  در  موجود  كند، گرد و خاك و پودر الشه حشرات بسيار ريز

 .پر حيوانات و اسپور قارچها مي باشد

 :عالئم �

 :عبارتند از عالئم .شودعالئم آلرژي فصلي بالفاصله بعد از تماس با آلرژن پيدا مي

 احساس خارش شديد در بيني •

 عطسه مكرر •

 آبريزش بيني •

 انسداد بيني •

 قرمزي، خارش و ترشح چشم •

اگر مخاط بيني شديداً پر .  در بعضي از بيماران سردرد نيز اضافه مي شود

 .خون شود احتمال خونريزي از بيني نيز وجود دارد
 



 

 چه بايد انجام داد؟�

كند كه با سواالت و امتحاناتي كـه انـجـام      با مراجعه به پزشك، پزشك سعي مي

با خراش دادن پوست و تماس مواد مختـلـف   .  دهد نوع آلرژن را مشخص كندمي

در   كـرده   آلرژن در محل خراش توسط پزشك، شايد بتوان نوع آلرژن را مشخـص 

 . بعضي موارد، آلرژن را نمي توان پيدا كرد

رود اگر نوع ماده آلرژن پيدا شود و بيمار بتواند از آن دوري كند، عالئم از بين مـي 

داروها به شكل خوراكي، تزريقـي  .  توان استفاده كرداز داروهاي ضد آلرژن نيز مي

داروهايي نيز هستند كه در بيني چكانـده  .  و قطره بيني يا اسپري بيني وجود دارند

بيني چكانيده   در  زياد  مي شود كه باعث باز شدن بيني مي شود ولي اين دارو نبايد

 . شود زيرا باعث صدمه شديد به مخاط بيني و عوارض جدي و دائمي مي شود

ترين درمان براي آلرژي فصلي، پيدا كردن آلرژن و سپس ايجاد ايمنـي  اختصاصي

شود، در اين روش به بيمار، آلرژن از مقادير بسيار داده مي.  بر عليه آن آلرژن است

 .آميز نيستكشد و هميشه هم موفقيتسال معموالً طول مي 4تا  3به اين درمان 

 :پيشگيري از حساسيت فصلي�

 :اقدامات زير با هدف كاهش محيط زيست از مواد آلرژن انجام مي شود

 پرهيز از نگهداري حيوانات در منزل •

با مـواد    ) مثل پر و پشم(جايگزيني بالش و تشك ساخته شده از مواد حيواني  •

 مصنوعي شبه پشم 

 پوشش پتو و لحاف با نايلون •

جمع آوري اشيائي كه گرد و خاك را در خود جمع مي كنند و پاك كردن آنها  •

 .مشكل است

 كاهش سطح پرده ها در منزل     •

براي جلوگيري از ايجاد عالئم آلرژي فصلي اقدامات زير نيز ممكن است مـفـيـد    

 :باشند

 . پرهيز از قدم زدن در مناطق علف زار يا مناطقي كه علف هرزه روئيده است •

در تابستان درها و پنجره ها را بخوبي ببنديد و از هوايي كه توسط دسـتـگـاه     •

 .                                        هواساز وارد ساختمان مي شود استفاده كنيد

صبح خيلي زود و عصرها از منزل بيرون نرويد، زيرا در اين زمانها مقدار گرده  •

 .گياهان در هوا بسيار بيشتر است

زمانهايي كه بيرون هستيد از عينك آفتابي استفاده كنيد تا چشمهـاي شـمـا       •

 .                                        كمتر در معرض هواي بيرون باشد

كولرهاي آبي منشاء بزرگي براي فرستادن مواد آلرژن به داخل سـاخـتـمـان      •

 .     هستند
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