
 

 خارش پوستو عطسه,بهار فصل آلرژی ها و حساسیت هاست

 

تغیاسی اص تیواساى تَ خاؼش آتشیضػ . تِاس فصل آلشژی ُا ّ حغاعیت ُاعت

ؽذیذ، عؽغَ ُای پی دس پی ّ خاسػ ُای پْعتی دس ایي فصل تَ پضؽک 

. هشاجعَ هی کٌٌذ

حغاعیتی یا گشچَ ًْعی آلشژی کَ تَ عٌْاى ّاکٌؼ ُای افضایؼ   

آًافیالکغی ؽٌاختَ هی ؽْد، تیؾتش هشتْغ تَ تضسیق داسُّاعت کَ 

عشدعتَ آًِا پٌی عیلیي اعت، اها حقیقت ایي اعت کَ ّاکٌؼ 

حغاعیتی ّاکٌؾی اعت کَ تشای تشّص ًیاص تَ تواط هادٍ ای تا تذى داسد 

هحط تواط تذى تا هادٍ  دس ایي ّاکٌؼ تَ. کَ عیغتن دفاعی تذى آى سا غشیثَ تذاًذ ّ ؽشّع تَ ّاکٌؼ ؽذیذ کٌذ

. حغاعیت صا یک عشی هْاد دس خْى آصاد هی ؽْد کَ تاعث تشّص ایي عالئن هی ؽًْذ

. آًافیالکغی تَ ؽذیذتشیي ّاکٌؼ ُای حغاعیتی گفتَ هی ؽْد کَ تا افت فؾاس خْى ّ حالت خفگی ًوْد هی یاتذ 

ًذ تَ ّاکٌؼ ُای ؽذیذ ّ حتی هشگ هٌجش اها تایذ ایي سا تَ خاؼش عپشد کَ ّاکٌؼ ُای حغاعیتی خفیف هی تْاى

. ؽًْذ

اها تیواساًی کَ . عي، جٌغیت، ؽغل، ًژاد ّ هْقعیت جغشافیایی تاثیشی دس هیضاى تشّص ّاکٌؼ ُای حغاعیتی ًذاسد  

سا داسًذ یا افشادی کَ قثال تا داسّیی دچاس چٌیي ّاکٌؾی ؽذٍ اًذ ّ ُوچٌیي ( تَ ُش چیضی)تجشتَ آًافیالکغی قثلی 

اهکاى تشّص تشای پٌی . د آعوی کَ تیواسیؾاى تخْتی کٌتشل ًؾذٍ، دس هعشض تشّص تیؾتش آًافیالکغی ُغتٌذافشا

دسصذ عٌْاى هی ؽْد ّ ؽایع تشیي علل تشّص ّاکٌؼ ُای  ۴۰ـ  ۶۰دسصذ ّ تشای ًیؼ حؾشات  ۱۰ـ  ۲۰عیلیي 

اص ( صذف، تخن هشغ، گٌذم ّ ؽیش)ُا دس کْدکاى غزا. حغاعیت پزیشی ؽذیذ آًتی تیْتیک ُا، حؾشات ّ غزاُا ُغتٌذ

. علل ؽایع تشّص ایي ّاکٌؼ ُا ُغتٌذ

 عالئم و نشانه ها●  

عپظ اظؽشاب، عثکی عش، احغاط پشی دس گلْ، . تیواساى عوْها اتتذا دچاس قشهضی ّ خاسػ پْعت ّ کِیش هی ؽًْذ

ُوچْى تٌگی ًفظ ؽذیذ، افت  تا پیؾشفت تیواسی عالئوی. کن آّسدى ًفظ ّ عٌگیٌی دس قفغَ عیٌَ تشّص هی کٌذ

تشّص احغاط تْدٍ ای دس گلْ ّ خؾًْت صذا اص عالئن ُؾذاس دٌُذٍ تشای تشّص ّسم . ُْؽیاسی ّ فؾاس خْى تشّص هی کٌذ

تیواساى هوکي اعت عالئوی ُوچْى دسد ؽکن، تِْع ّ اعتفشاغ، اعِال، قشهضی ّ . دس حٌجشٍ ّ تشّص خفگی اعت

. ًذآتشیضػ اص چؾن سا ًیض تجشتَ کي

عالئن دس تیواساى ظشف یک عاعت تشّص هی کٌذ ّ ُش چَ عالئن عشیع تش تشّص ًوایذ، احتوال عالئن ؽذیذتش تیؾتش   

دس ّاقع ًیوی اص هشگ ّ هیش ًاؽی اص ّاکٌؼ ُای حغاعیت پزیشی ؽذیذ ظشف یک عاعت اتتذایی تواط تشّص . اعت

. عاعت تعذ هوکي اعت عالئن هجذد تشّص کٌذ ۳ ـ ۴پظ اص ایي کَ عالئن اتتذایی تِثْد یافتٌذ، . هی کٌذ

 تشخیص●  

اها دس هْاقعی کَ تواط تا هْاد . صهاًی کَ تواط تا هادٍ ای حغاعیت صا هؾخص اعت، تؾخیص ّاظح خْاُذ تْد

غزایی اعت، هوکي اعت ًغثت دادى عالئن تَ ّاکٌؼ ُای حغاعیتی دؽْاس تْدٍ ّ تَ اؽتثاٍ چیض ُای دیگش تشای 

تغیاسی اص تیواسی ُا داسای چٌیي عالئوی تْدٍ ّ تایذ اص ّاکٌؼ ُای حغاعیت پزیشی جذا . ظش گشفتَ ؽْدتیواس دس ى

. ؽًْذ، ظوي ایي کَ فشصت تشای هذاّای تیواساى تغیاس کْتاٍ اعت ّ تأخیش هی تْاًذ ًتایج ًاگْاسی تَ جا تگزاسد

ٍ تشای دسهاى ًوی تْاى اص آصهایؾگاٍ کوکی آصهایؾگاٍ ًقؾی دس تؾخیص ًذاؽتَ ّ تا تْجَ تَ فشصت صهاًی کْتا

. گشفت



 درمان●   

ّ ؽشّع هایع ّسیذی ( آدسًالیي)تشای ایي تیواساى تایذ عشیعا اقذام تَ تشقشاسی ساٍ ُْایی، دادى اکغیژى، تجْیض اپی ًفشیي  

. ّسیذی تضسیق هی ؽْداپی ًفشیي تغتَ تَ ؽشایػ ععالًی، صیش جلذی یا . هِن تشیي اقذام تجْیض اپی ًفشیي اعت. کشد

دس اؽکال خفیف تش تیواسی داسّ ععالًی یا . اگش تیواس دس ؽْک قلثی ـ عشّقی قشاس داسد، تایذ تا تجْیض ّسیذی دسهاى ؽْد

تشای تشقشاسی ساٍ . تشای جثشاى افت فؾاسخْى تایذ اص هایع ّسیذی ُوضهاى تا اپی ًفشیي تِشٍ تشد. صیشجلذی تجْیض هی ؽْد

. اساى تا تشّص اّلیي عالئن دال تش دسگیشی هغیش ُْایی تحت لْلَ گزاسی دسّى هجاسی ُْایی قشاس گیشًذُْایی تایذ تین

تاخیش دس اًجام لْلَ گزاسی هوکي اعت تا تْسم تیؾتش هجاسی ُْایی، عذم اهکاى لْلَ گزاسی ّ اًغذاد هجاسی ُْایی 

. ُوشاٍ تاؽذ

ُوچْى ؽغتي پْعت یا گزاؽتي هاعک تشای کاُؼ )تیواس دّس ؽْد  اگش هادٍ ایجادکٌٌذٍ ُوچٌاى ّجْد داسد، تایذ اص 

ًکتَ هِن ایي اعت کَ دس حغاعیت تَ هْاد (. تواط تا هادٍ حغاعیت صای هْجْد دس ُْا یا دس آّسدى ًیؼ صًثْس

ُای عالٍّ تش ایي داسُّا، داسّ. غزایی ؽغتؾْی هعذٍ کاستشد ًذاسد، چشا کَ اثشات هْاد حغاعیت صا ایجاد ؽذٍ اعت

دیگشی ُن تَ کاس هی سّد کَ عوذتا جِت هْاسد هقاّم یا عْاسض ًاؽی اص حولَ یا جلْگیشی اص تشّص هجذد حولَ هفیذ 

. تَ عٌْاى هثال هی تْاى اص داسُّایی ُوچْى دگضاهتاصّى ّ پشدًیضّلْى ًام تشد. ُغتٌذ

 چنذ نکته مهم●    

دٍ تْدٍ ّ دس دفعات تعذی تواط عالئن تشّص هی کٌذ، اها تشای ـ ّاکٌؼ ُای حغاعیتی اغلة ًیاصهٌذ تواط اّلیَ تا ها 

تٌاتشایي تشای تجْیض ُش داسّیی احتوال تشّص ایي عاسظَ سا دس رُي داؽتَ . تغیاسی اص هْاسد اؼالعی اص تواط اّلیَ ًیغت

. کٌیذّ دس هکاى هٌاعثی کَ اهکاًات الصم تشای احیا ّ دسهاى تیواس ّجْد داسد، اقذام تَ تجْیض داسّ 

تشّص ّاکٌؼ دال تش هٌع اعتفادٍ اص داسّعت، اها عذم . ـ اًجام تغت قثل اص تجْیض تشای تغیاسی اص داسُّا تَ کاس هی سّد

. تشّص ّاکٌؼ سد کٌٌذٍ تشّص ّاکٌؼ حغاعیت پزیشی ًیغت

اگش . ام تَ تجْیض داسّ کشدـ تا ّجْد حتوی ًثْدى تشّص ّاکٌؼ دس ًْتت دّم تشخْسد، ًثایذ دس تیواساى تا عاتقَ ّاکٌؼ، اقذ 

 .الضام تَ هصشف داسّعت تایذ تْعػ پضؽک حغاعیت صدایی اًجام ؽْد

  

 


