
برای درمان خارش و حساسیت های پوستی که در فصل بهار بیشتر می شود، بهتر 
است الگوی تغذیه اصالح شود زیرا حتی نوع لباس، غذا، ورزش، میزان خواب 
و بیداری و همچنین استرس در این زمینه تاثیر دارد. مصرف روغن نارگیل، 
آبلیمو و نعناع تازه توصیه می شود. برای جلوگیری از حساسیت فصلی باید از 
مصرف غذاهای پرادویه و غذاهای با طبع گرم پرهیز کرد. مصرف سبزی های 
تازه، سبوس گندم، نان سبوس دار، انواع آش، مصرف کاهو و خاکشیر نیز برای 
کاهش خارش بهاری توصیه می شود. مصرف نعناع تازه میزان خارش و درد 
ناشی از آن را کاهش می دهد. از طرفی مصرف روغن نارگیل و آبلیمو نیز از 

التهاب و خارش می کاهد چرا که خاصیت ضدویروسی و ضدقارچی دارد.

غذاهای بهاری به روایت طب سنتی
درمانگران و قدمای طب سنتی در متون طب سنتی ایران غذاهایی مانند آش، بورانی اسفناج، 
بورانی شبدر و یونجه، کاهو-سکنجبین، سمنو، آش شبدر و قره قروت به عنوان بهترین و سبک ترین 
انرژی و ویتامین زیادی دارند را برای فصل بهار توصیه کرده اند. حبوبات  ایرانی که  غذاهای 
فصل بهار مانند ماش، نخود فرنگی، جو و غذاهایی مانند سوپ جو، آش، بورانی اسفناج، بورانی 
شبدر و یونجه، کاهو- سکنجبین، سمنو، آش شبدر و قره قروت و چلو گشنیز با گوشت جوجه 
خروس بهترین و سبک ترین غذاهای ایرانی برای فصل بهار هستند. افزودن زرشک، سماق و 
انار به غذا ها نیز توصیه می شود. نوشیدن آب ماست، آب دوغ و ماءالشعیر سنتی که افزودنی های 
شیمیایی نداشته باشد، شربت لیمو، آلبالو و سکنجبین و پرهیز از مصرف غذاهای گرم و خشک، 

گوشت و شیرینی زیاد نیز توصیه می شود.

ورزش های بهاری به روایت طب سنتی
در فصل بهار ورزش معتدل )نه شدید و نه خفیف( توصیه می شود. ورزش شدید به طبیعت 
فصل کمک می کند و موجب هیجان مواد ساکن در بدن می شود و می تواند موجب بروز برخی 
بیماری ها از جمله بثورات پوستی شود. ولی ورزش معتدل می تواند باعث تحلیل مواد و فضوالت 

و دفع آنها از طریق ادرار و مدفوع شود.

افرادی  هم  شما  شاید 
جعبه های  مجبورند  که 
کاغذی  دستمال 
باشند  داشته  همراهشان 
را دیده باشید؛ عطسه های پیاپی، چشمان 
متورم و اشک ریزان، سردرد و عالئم گاهی 
آشنای  نشانه های  دیگر   آزاردهنده  بسیار 
حساسیت های فصلی است که هرساله بهار، 
برای گروه زیادی از مردم به همراه دارد. 
این عالئم گاهی بسیار آزار دهنده می شوند 
و تا جایی پیش می روند که امکان زندگی 
عادی روزمره را از افراد سلب می کنند. دکتر 
ابراهیم رزم پا، متخصص گوش و حلق و بینی 
و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران معتقد 
است امروزه با پیشرفت علم راه های زیادی 
برای کاهش مشکل حساسیت های فصلی 
پیش  رو است. به گفته او، با بهره گیری از 
درمان مناسب و آموزش مهارت های ساده به 
بیماران می توان تا حد زیادی به افراد مبتال 
به حساسیت کمک کرد و دیگر نیازی نیست 
افراد تا پایان فصل صبر کنند و همچنان در 
سختی باشند. مطلب زیر اطالعات کاملی 
در این زمینه در اختیار شما قرار می دهد 
برای  که خواندن آن ممکن است کلیدی 

درمان به شما معرفی کند.

بهاره  حساسیت  اصلی   علت   :
چیست؟

فصل بهار، زمان رویش است؛ استشمام گل های 
بهاری اگرچه برای بسیاری افراد دل انگیز است، 
عده زیادی را  دچار دردسر می کند. در واقع 
ورود گرده هایی به سیستم تنفسی مشکالتی 
در بدن برخی افراد ایجاد می کند. گیاهان گلدار 
برای انتقال گرده های خود از حشرات بهره 
می گیرند و کار جابجایی برعهده آنهاست اما 
گیاهان بدون گل به شیوه ای دیگر گرده های 
خود را از طریق وزش باد منتقل می کنند و 
این باد سرکش می تواند گرده ها را به سیستم 
تنفسی انسان ها یا حتی حیوانات هم برساند؛ 
درست به همین دلیل سیستم تنفسی عده ای 

دچار مشکل می شود.
بر  حساسیت   گفت  می توان  آیا   :
اثر گرده افشانی فقط در فصل بهار ایجاد 

می شود ؟
شرایط  به  باتوجه  که  است  این  حقیقت 
جغرافیایی، منطقه ای که افراد زندگی می کنند و 
نوع پوشش گیاهی آن ممکن است گرده افشانی 
در زمان های مختلفی باشد؛ به طور کلی در 
مناطق گرم درختان اوایل بهار عمل گرده افشانی 
را آغاز می کنند و به تبع حساسیت ها نیز در 
برخی  اما در  همان زمان عود خواهند کرد 
مناطق گیاهان در فصل پاییز کار تولیدمثل شان 
را شروع می کنند، حتی در مناطقی که قارچ ها 
می رویند، هاگ ها در فصل تابستان پراکنده 
فصل  این  در  حساسیت  عالئم  و  می شوند 

دیده می شود.
: عالئم حساسیت زا تا چه زمانی 
باقی می مانند؟  چرا برخی افراد دچار این 

مشکل می شوند؟

این عالئم گاهی به شدت آزار دهنده، معموال 
با شروع دوره گرده افشانی آغاز و با پایان آن 
نیز تمام می شوند. برخی افراد در این مواقع 
گرفتار حساسیت می شوند و نمی توان کامال 
پیش بینی یا مشخص کرد که چرا این اتفاق 
بیماری  بروز  می دهد.  رخ  عده ای  بدن  در 
کامال به سیستم ایمنی هر فرد بستگی دارد. 
ورود گرده هایی که در هوا هستند در برخی 
افراد ترشح بیشتر هیستامین که ماده درون ریز 
را  اعصاب  هیستامین  دارد.  دنبال  به  است  
تحریک می کند و سیستم ایمنی را برمی انگیزد 
بیرونی حساسیت  عالئم  بروز  درنهایت  که 

نتیجه این تحریک نابجاست.
: لطفا از عالئم بیماری حساسیت 

برایمان بیشتر بگویید.
شاید در نظر برخی افراد عالئم  حساسیت 
شباهت هایی به سرماخوردگی داشته باشند. 
عالئمی مانند سوزش و خارش گلو، ریزش 
اشک از چشم ها و متورم شدن آنها، آبریزش بینی 
و عطسه و نشانه هایی مانند سردرد یا التهابات 
از  نشانه هایی  می توانند  سینوس ها  و  گوش  
حساسیت باشند. زمان عامل مهمی در شناخت 
عالئم حساسیت زاست. اگر هرساله در زمان 
مشخصی این عالئم سراغ تان می آیند، می توان 
نتیجه گرفت پای حساسیت فصلی در میان 
است. تشخیص حساسیت بسیار مهم است 
و توصیه من به شما این است که با وجود 
نشانه های حساسیت به پزشک مراجعه کنید 
تا با درمان بالینی از وجود آن  مطمئن شوید.

نام   گاهی  بحث  حساسیت  در   :
حساسیت زا،  رینیت  مانند  بیماری هایی 
کونژکتیویت حساسیت زا مطرح می شوند، 
شاید بجا باشد  کمی هم درباره این بیماری ها 

توضیح دهید.
فصلی  با حساسیت های  مرتبط  بیماری های 
آنها  نمونه  دو  به  شما  که  دارند  وجود 
حساسیت زا  رینیت  بیماری  کردید.  اشاره 
با نشانه های برجسته التهابات بینی و حلق، 
بیماری کونژکتیویت با عالئم بیشتر در چشم 
و بروز قرمزی، سوزش و خارش در آن است 
آسم های  به  می توان  دیگر  نمونه های  از  و 
حساسیت زا که تنگی نفس و انسداد راه های 
تنفسی و بروز صدا در نفس را به همراه دارند 

نیز اشاره کرد.
: تست حساسیت در چه شرایطی 

انجام می شود؟
تست حساسیت به ما کمک می کند  عامل  
حساسیت زا را کشف کنیم. گاهی بیماران نگران 
عارضه انجام تست اند که باید به این گروه 
هیچ گونه  تست  این  دهیم  اطمینان  افراد  از 
عارضه ای ندارد و در مدت کوتاهی، حداکثر 
15 دقیقه انجام می شود. در تست حساسیت 
آزمایش هایی روی آلرژن ها انجام می دهند تا 
عامل اصلی بروز حساسیت را کشف کنند. 
این  کرد  توصیه  شما  به  پزشکتان  اگر  پس 
تست را انجام دهید، بهتر است بدون نگرانی 
این کار را انجام دهید تا فرایند درمان شما به 

درستی انجام شود.
: راه خالصی از حساسیت چست؟ 

آیا درمان دارد؟
یافتن علت حساسیت و دوری از آن اولین نکته 
در پیشگیری و راهی درمانی است. مراقبت 
و رعایت نکاتی ساده توسط خود فرد مبتال 
به حساسیت بسیار مهم است. هر فرد مبتال 
به  حساسیت باید کمی خالقیت و ذکاوت به 
خرج بدهد تا بدون اینکه دچار مشکل شود، 

از برخی شرایط و محیط ها دور بماند. البته 
ما به بیماران مبتال به حساسیت تا حد زیادی 
حق می دهیم.  دور ماندن از گرده هایی که در 
بیشتر نقاط پراکنده هستند، کاری دشوار است، 
اما می توانید با راهکارهایی ساده مانند بسته 
نگه داشتن پنجره ماشین و خانه، شرایط را 
بهتر کنید. اگر روزی به گشت و گذار رفتید 
یا در محیطی قرار گرفتید که گرده ها پراکنده 
بودند، بعد از رسیدن به خانه حتما دوش بگیرید 
ناخودآگاه  تا  کنید  عوض  را  لباس هایتان  و 
گرده ها را به منزل و رختخواب تان نبرید. البته 
با همه این مراقبت ها ممکن است دوری از 
گرد ه ها در شرایطی برای برخی افراد مشکل 
باشد که می توان از دارودرمانی مناسب بهره 
گرفت. باید این نکته را بدانید که حیوانات 
هم می توانند عامل بروز حساسیت باشند و 

باید از آنها نیز دوری کنید.
: آیا راهی برای شناسایی دقیق تر 
علت بروز حساسیت در افراد وجود دارد؟
به طور موردی می توانم به گل هاي زرد رنگ، 
درختان بلوط، افرا و توس یا همان غوشه و 
قارچ ها اشاره کنم که در تولید مواد  حساسیت زا 
نقش مهمی  ایفا می کنند. شناخت دقیق عامل 
ما  نیست.  ساده  ای  آنچنان  کار  حساسیت زا 
روزانه در معرض مواد گوناگونی هستیم که 
تفکیک آنها کار دشواری است. آزمایش خون 
و  تزریق زیر پوستی که در برخی کلینیک ها 
انجام می شود، راه هایی هستند که به تشخیص 

دقیق ماده حساسیت زا کمک می کنند.
: استفاده از داروهای ضدحساسیت 
حس بد خواب آلودگی را برای برخی افراد 
به دنبال دارد و شاید به همین دلیل برخی 
مسالمت با درد حساسیت را ترجیح بدهند. 

نظر شما در این باره چیست؟
بسیار  داروهای  پزشکی  در طب  ما  امروزه 
در  درمان حساسیت  برای  موثری  و  خوب 
دسترس داریم که شرایط زندگی بیماران مبتال 

را کاهش می دهد.
 کافی است فرد بیمار به متخصص مراجعه  
دریافت  را  شرایطش  مناسب  داروهای  و 
برای  آنتی هیستامین ها  از گروه  کند. معموال 
زمان های  در  که  می شود  استفاده  درمان 
موجب    Benadryl مانند  انواعی  گذشته 
خواب آلودگی می شد اما امروزه این مشکل 
حل شده است. آنتی هیستامین های نسل جدید 

دو ویژگی دارند؛
1. ایمنی بیشتر

بدون  یا  کم  بسیار  خواب آلودگی   .2
خواب آلودگی

از  بسیاری  نگرانی  ویژگی  دو  این 
مصرف کنندگان را در این زمینه کاهش داده 
  Allegra و  Claritin است. داروهایی از قبیل
حتی در مقادیر کم نیز خواب آلودگی ایجاد 

نمی کنند. 
خواب آلودگی  کمی   Zyrtec داروی  البته 
ایجاد می کند که گزینه مناسبی برای استفاده 
هنگام شب است. غیر از درمان های دارویی 
راه های دیگری مانند استفاده از اسپری ها و 
قطره ها نیز وجود دارد که در جایگاه مناسب 
و با توجه به تشخیص پزشک می توان از آنها 
استفاده کرد، مثال در بیماری های کونژکتیویت  
حساسیت زا استفاده از قطره چشمی اهمیت 

بیشتری پیدا می کند.
: دارودرمانی تضمین مناسبی برای 

درمان است؟
به توقع هر فرد از درمان بستگی دارد. باید 

این نکته را بگویم  تقریبا همه داروهایی که 
در بیماری حساسیت از آنها استفاده می  شود، 
آرامش بخش اند و التهاب ها را کاهش می دهند؛ 
یعنی این داروها وظیفه درمان دائمی ندارند و 
تا زمانی که فرد با ماده ایجادکننده  حساسیت 
در تماس باشد، خطر بروز عالئم وجود دارد.

: دارو در همه افراد تاثیر گذار است 
و عالئم را کاهش می دهد؟

نه، در قدم های درمانی، پیشگیری اولین قدم و 
دارودرمانی دومین است اما ممکن است هیچ 
باشد  بیمار نداشته  برای  تاثیر مطلوب  کدام 
کند.  نرم  بیماری دست وپنجه  با  و همچنان 
اگر شرایط برای فردی بسیار دشوار باشد، به 
طوری که زندگی او تحت تاثیر قرار گرفته 
باشد می توان از شیوه درمانی»آلرژی شات«، 
Allergy Shot  بهره گرفت. این شیوه با 
تزریق است و به طور هفتگی مقادیر کمی از 
ماده حساسیت زا به بدن فرد وارد می شود تا 
سیستم ایمنی بدن به طور معمول به کارش 
ادامه  دهد اما بعد از گذشت چند هفته و تماس، 
با این ماده از در سازش وارد می شود و پاسخ 
دفاعی را متوقف می کند. ما امروزه شاهدیم با 
قرار گرفتن افراد تحت این درمان در بیشتر 
موارد فرد بعد از حدود 3 سال یا بیشتر به 

طور کامل بهبود پیدا می کنند.
: برای حل مشکل حساسیت حتما 

باید دنبال درمان باشیم؟
بیماری ها قرار  در طب حساسیت در گروه 
نمی گیرد اما تحمل نشانه های شدید آن  در 
برخی افراد بسیار دشوار و ناشدنی است و 
حتما نیاز به درمان دارد. البته طوالنی شدن دوره 
حساسیت، به احتمال زیاد فرد را در معرض 
بیماری های دیگر قرار می دهد. تحقیقات نشان 
داده نشانه های حساسیت زا می تواند خطر ابتال 
به بیماری هایی خاص مانند آسم را افزایش 
دهد. به همین دلیل الزم است بیماران با جدیت 
عامل  از  اجتناب  و  شناخت  برای  بیشتری 

بیمار ی زا تالش کنند.
: می توان سیگار را به عنوان عاملی 
در  می شود،  حساسیت  افزایش  باعث  که 

نظر گرفت؟
دود سیگار در هوا پراکنده می شود و می تواند 
میزان حساسیت را در بیماران شدت بدهد. 
به همین دلیل به افرادی که دچار حساسیت 
هستند، توصیه می کنیم از استعمال سیگار و 
قرار گرفتن در معرض آن اجتناب کنند. نتایج 
عوامل  با  سیگار  دود  کرده  ثابت  تحقیقات 
و  ترکیب  محیط  در  موجود  حساسیت زای 
موجب می شود شدت واکنش دستگاه ایمنی 
بدن افزایش یابد. تحقیقات معتبری در این 
زمینه نشان داده بیمارانی که در معرض دود 
سیگار بوده اند، نسبت به گروهی که از دود 
سیگار دور بودند تا چند برابر بیشتر پادتن های 
مرتبط با حساسیت دارند. دانستن این نکته هم 
ضروری است که الزم نیست خودتان سیگار 
تا میزان حساسیت خود را  به دست شوید 
شدت دهید، قرار گرفتن در محیطی که دود 
سیگار در آن وجود دارد نیز به میزان سیگار 

کشیدن آسیب زاست.

توصیه ها و هشدارهای فصلی دکتر ابراهیم رزم پا متخصص گوش و حلق و بینی

راهی به رهایی از آلرژی
 نیلوفر 

جامه بزرگی

گاهی دانستن یا یادآوری نکاتی به ظاهر کوچک می تواند تا حد زیادی مشکل 
ما را بهبود دهد و راهی برای تسکین ما از دردهایی گاه بزرگ باشد. ما در 
این مطلب راهکارهایی کوچک برای کاهش حساسیت های خفیف و حاد در 

اختیارتان می گذاریم که امیدواریم هرچه بیشتر به کمکتان بیایند.

ریشه حساسیت را بخشکانید
علل حساسیت با محل زندگی شما ارتباط مستقیم دارد اما گیاه ابروسیاه )علف 
هرز( که در تعداد زیادی در زمین های کشاورزی رشد می کند، می تواند منبع 
عظیم تولید گرده باشد. دانه های این گیاه بسیار سبک هستند و می توانند سبکبال 
تا چند 100 کیلومتر در هوا پرواز کنند. کپک های گیاهی هم عاملی هستند که 
برای کاهش عالئم  حساسیت باید هرچه بیشتر به آنها توجه کنید. این کپک ها 
که روی گیاهانی با برگ های ضخیم و  در برگ های خشک شده ایجاد می شوند، 
در موارد زیادی از علل بروز حساسیت اند. این قارچ ها معموال بعد از باران 
افزایش می یابند. برای کاهش عالئم حساسیت بهتر است هرچه بیشتر از این 
عوامل دور بمانید اما مساله دیگری هم در میان است؛ اینکه محققان معتقدند 
به طور دقیق نمی توان پیش بینی کرد هرسال به چه میزان از مواد حساسیت زا 
در محیط وجود دارد و افراد تا چه حد دچار حساسیت می شوند، اما برخی 
اطالعات درباره آب وهوا، شرایطی اندک را برای پیش بینی میزان گرده ها فراهم 
می کند. به طور مثال با بارش باران میزان قارچ های روی گیاهان افزایش می یابد. 
طبق این اصل، اگر در منطقه ای زندگی می کنید که تابستان و بهاری بارانی 

دارید، با عالئم شدید تری از حساسیت روبرو خواهید بود.

مهندس راه خودتان باشید
اگر با نشانه های حساسیت روبرو هستید، باید سعی کنید راه هایی را برای 
خالصی از آن پیدا کنید. ضروری ترین راه از نظر متخصصان دوری از عوامل 

تحریک کننده است؛ می توانید از راهکارهای زیر نیز استفاده کنید.

هنگام باغبانی یا قدم زدن در محیط های پر گل از ماسک استفاده کنید. 	•
محیط داخلی محل زندگی تان را از غبارها ایمن کنید. به این منظور بهتر  	•
است تصفیه کننده های هوا که دارای فیلترهای HEPA )هپا( هستند، تهیه 
کنید. فلترهای هپا که قطرشان 0/5 تا 2 میکرون است از در هم تنیدن نامنظم 
الیاف فایبر گالس، پوشال و حصیر فشرده ساخته شده اند و می توانند به 

میزان زیادی ذرات موجود در هوا را جذب کنند.
یکی از بهترین راه ها گفت وگو با پزشک است. او راهکارهایی برای پیدا  	•

کردن علت اصلی  حساسیت به شما ارائه می دهد.
اگر عالئم حساسیت در چشمان تان وجود داشته باشد، می توانید از داروهایی  	•
برای کاهش تورم و مشکالت آن استفاده کنید. این داروها معموال ارزانقیمت 
و در دسترس هستند و سوزش چشم راکاهش می دهند. قطره های چشم 
معموال شامل antihistamines و decongestants هستند که به کاهش 
عالئم  حساسیت کمک زیادی می کنند. البته قبل از استفاده از هر دارویی 
دستورالعمل دارو را به دقت بخوانید و در صورتی که سوالی درباره نحوه 

مصرف دارید، حتما از پزشک بپرسید.

همه جانبه جستجو کنید
واژه »حساسیت فصلی« در ذهن بسیاری از افراد تنها با گرده های ناشی از 
چمن و گرده افشانی، عجین شده، در حالی که عوامل مختلف دیگری نیز در 
فصولی خاص می توانند علت حساسیت ها باشند که در این میان می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
دود شومینه در زمستان یا دود ناشی از آتش سوزی در تابستان 	•

گزش حشرات که به طور معمول در بهار و تابستان وجود دارد. 	•
کلر موجود در استخرهای شنا 	•

مواد تشکیل  دهنده برخی آبنبات ها.  	•
webMD :منبع

توصیه های فصلی طب سنتیتوصیه های ساده ولی موثر

فرد بیمار 
به متخصص 

مراجعه  و 
داروهای مناسب 

شرایطش را 
دریافت کند. 

معموال از گروه 
آنتی هیستامین ها 

برای درمان 
استفاده می شود 
که در زمان های 
گذشته انواعی 

  Benadryl مانند
موجب 

خواب آلودگی 
می شد اما 

امروزه این 
مشکل حل شده 

است

 علی 
حسینی

متخصص طب 
سنتی
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