
حرشة عث الغبار   

املنزيل  

t	دليل مكافحة الحساسية 



إرشادات لألشخاص الذين يعانون من حساسية عث الغبار 
املنزيل

يُرجى تهوية مناطق المعيشة باستمرار وتجنب استخدام أجهزة ضبط رطوبة الهواء 	t

يُرجى اإلبقاء على درجة حرارة غرف النوم منخفضة قدر اإلمكان. 	t

يُرجى غسل مالءات الفراش على درجة حرارة ال تقل عن 60 درجة مئوية، واألفضل أن 	t	
تكون على 95 درجة مئوية.  

يُرجى استعمال مكنسة كهربائية مزودة بفلتر لعث الغبار للنظافة الدورية للسجاد   t
واألثاث المنجد والستائر.

يُرجى االستغناء عن السجاد المكسو بشكل كبير واألغطية 	t	
الفرو والقطيفة.  

تخلصوا من العث لفترة من الزمن: يُوصى بشدة اإلقامة 	t	
في أماكن يزيد ارتفاعها عن 1200 متر وفي فنادق مجهزة   

بغرف مخصصة لألشخاص الذين يعانون من الحساسية.  

إرشادات خاصة لغرف األطفال

يُرجى غسل حيوانات اللعب باستمرار على درجات حرارة ال تقل عن 60 درجة مئوية أو 	t	
وضعها في الثالجة الُمجمدة لمدة يوم كامل.  

يُرجى تجهيز غرف األطفال بكسوات حاجزة للعث. 	t

في غرفة األطفال، يُرجى االستغناء عن السرير المزود بسحارة. 	t

يُفضل أن تكون أرضيات غرف األطفال ناعمة ملساء حتى تكون سهلة التنظيف اليومي 	t	
بأقمشة مبللة.  



تجنب االتصال باملواد املسببة للحساسية

يكون ذلك صعبًا يف حالة انتشار عث الغبار املنزيل يف كل مكان. ولكن ميكنكم تضييق الخناق 

عىل العث بصورة كبرية. كيف ذلك؟ - ميكنكم التعرف عىل هذه الُسبل يف الجزء الخاص 

باإلرشادات املوجهة إىل األشخاص الذين يعانون من حساسية عث الغبار املنزيل.

تخفيف األعراض

باستخدام قطرات العني أو األنف أو بخاخ التنفس ميكنكم تخفيف األعراض مؤقتًا.

إال أن األدوية املخففة لألعراض واملضادة لاللتهابات ليست سوى حل قصري األجل. يساعد العالج 

املناعي املختص يف العالج طويل األجل.

زيادة قدرة مقاومة مسببات الحساسية

العالج املناعي املختص هو السبيل الوحيد لعالج أمراض الحساسية. يف مسار العالج ترجع، 

خطوًة بخطوٍة، نسب ردود الفعل املبالغ فيها إىل املعدالت الطبيعية. كام أن العالج الذي يُطلق 

عليه „معالجة فرط الحساسية“ يكون له جدوى فقط إذا تبينت أنواع املواد املسببة للحساسية 

التي تسبب ردود فعل مفرطة.

عىل أية حال أنتم بحاجة ماسة إىل الصرب.

عادة ما تستمر إجراءات العالج املناعي املختص طويلة األجل ملدة ال 

تقل عن 3 سنوات.

 ماذا تفعل إذا تعرضت لحساسية

عث الغبار املنزيل؟
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عث الغبار املنزيل عبارة عن جريان طبيعيني يقطنون يف محيط املنزل. ومع 

ذلك ال نراهم وال نلحظ أو نستشعر وجودهم، إال أنهم موجودين حولنا. 

قد يصل عدد عث الغبار املنزيل الذي يعيش يف جرام واحد فقط من الغبار 

إىل 15000 عث.

عند تنظيف الغبار باستخدام املكنسة الكهربائية أو باملمسحة يتناثر عث 

الغبار غري املريئ وإفرازاته بشكل كبري يف الجو. وخاصًة إفرازات عث الغبار 

تحتوي وحدها عىل عنارص بروتني صغرية تتسبب يف اإلصابة بالحساسية 

لنسبة 6 إىل 12 يف املئة من البرش. وبشكل ال 

إرادي تتسلل املواد املسببة للحساسية إىل مجرى 

التنفس عند استنشاقها وتتسبب يف وقوع استجابة 

مناعية مفرطة للجهاز املناعي.

 عث الغبار: مشاركني غري مرئيني

يف املنزل ناقلني للحساسية



أعراض اإلصابة بحساسية عث الغبار

حك العينين واألنف 	t

العطس، ودموع على العين، والتهاب ملتحمة العين 	t

رشح األنف 	t

السعال وضيق التنفس 	t

الربو التحسسي 	t

عادًة ما يظهر عث الغبار املنزيل عىل مدار العام كله. غري أن األعراض التي يسببها العث قد 

تتباين يف شدتها وضعفها من وقت آلخر، إال أن األغشية املخاطية دامئًا ما تكون متهيجة.

خاصًة يف الصباح، بعد فرتة وجيزة من االستيقاظ، تتزايد الشكوى وتصل إىل ذروتها خصوًصا 

عند تنفيض مالءات الفراش أو مسح الغبار أو الرتاشق بالوسائد.

يتواجد عث الغبار أينام تواجد اإلنسان

قرشة جلد اإلنسان هي املصدر األسايس لغذاء عث الغبار. يتواجد عث الغبار غالبًا يف األماكن 

التي يقيض فيها اإلنسان أوقات طويلة، مثالً يف الفراش. يف هذه األماكن ينعم عث الغبار املنزيل 

بالراحة والسعادة بشكل خاص. هناك حيث ترتاوح درجات الحرارة بني 20 و30 درجة مئوية، 

وتصل رطوبة الهواء إىل مستويات عالية بفعل التعرق أثناء الليل وبالتايل يكون هناك وفرة يف 

املواد الغذائية للعث.

قضية العرص

حساسية عث الغبار املنزيل



كام أن العناكب الصغرية التي يبلغ حجمها تقريبًا من 0.2 إىل 0.6 مم تفضل البقاء يف املراتب 

والوسائد والستائر والسجاد واملنسوجات األخرى يف املنزل.

النوعان األكرث شيوًعا لعث الغبار املنزيل

عث الغبار يف املخزن

عث الغبار الذي ينمو يف املخزن هو اآلخر يندرج ضمن الكائنات غري املرئية يف املنزل. مثلها مثل 

عث الغبار املنزيل، فهي ال تشكل أي مخاطر عىل األشخاص الذين ال يعانون من الحساسية ألنها 

ال تلدغ وال تقرص وال تنقل األمراض.

كام أنها تفضل البقاء يف املخازن، مثل املطابخ وأماكن التخزين 

الخاصة باملخابز واملطاعم والكانتني وما شابه ذلك.

وعىل الرغم من أن عث املخازن يُقىض عىل أغلبيته أثناء معالجة 

املواد الغذائية، إال أنه يكفى اتصال طفيف لهذا العث مع األشخاص 

الذين يعانون من الحساسية حتى يتسبب يف وقوع استجابة مناعية مفرطة. فالخبازون 

والطباخون وعاملو املطاعم الذين يعانون من حساسية عث املخازن يعرفون ذلك حق املعرفة 

وفًقا لتجاربهم الخاصة.

Dermatophagoides
pteronyssinus

الحجم تقريبًا 0.3 مم

Dermatophagoides
farinae

الحجم تقريبًا 0.4 مم



وأخرًيا وليس آخًرا يتعرض العاملون يف الزراعة ويف االسطبالت أيًضا لهذا العث غري املريئ. إن 

عث املخازن تتسلل إىل املنازل يف املدن عن طريق كرات القش والتنب الالزمة لرتبية األرانب 

واألقداد وغريها من القوارض.

عندما تزداد الربودة يف الخارج بينام تعمل املدفئة يف الداخل وتضبط حرارة الغرفة، تكون 

عندئٍذ نسبة التعرض للحساسية كبرية جًدا. عىل الرغم من أن العديد من العث الذي ينترش 

خاصًة يف فصل الصيف، قد مات بالفعل، إال أنه يخلِّف وراءه الربوتينات املسببة للحساسية يف 

الغبار املنزيل.

يؤدي دوران الحرارة إىل تناثر الغبار املحتوي عىل املواد املسببة للحساسية وتُنقل إىل جميع 

مناطق املعيشة. فهذه هي أسوأ فرتة يف السنة بالنسبة لكثري من األشخاص الذين يعانون من 

حساسية عث الغبار املنزيل.

بينام يف الربيع والصيف ال تزال األعراض محتملة بفعل التهوية املتكررة والبقاء يف الهواء الطلق 

لفرتات طويلة، إال أنه آن األوان الذي يلتمس فيه العديد من 

املرىض املساعدة الطبية.

ال تنتظروا حتى تصبح األعراض غير محتملة. 	t	
يُرجى التواصل في وقت مبكر مع طبيب الحساسية الخاص بكم وأبلغوه   

عن تفاصيل األعراض.  

يُرجى تدوين مالحظات حول فترات ظهور هذه األعراض ومدى شدتها وعلى أي هيئة 	t	
تظهر هذه األعراض قبل الذهاب إلى الطبيب. فهذا يساعد كثيًرا في تشخيص األعراض   

بشكل دقيق.  

 أحيانًا أكرث وأحيانًا أقل،

ولكنه موجوٌد دامئًا.




