
حبوب اللقاح  

t	دليل مكافحة الحساسية



تـقـويـم تـطـايـر حـبـوب الـلـقـاح

معدالت منخفضة/متوسطة من مسببات الحساسية معدالت عالية من مسببات الحساسية

مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب



حبوب لقاح األشجار يناير فرباير مارس أبريل

التامول

النغت

أشجار املُران

البندق

الدردار

املصدر: االستشارة العلمية: األستاذ الدكتور الطبيب لودجر كليميك، مركز الحساسيات 
بفيسبادن، مركز طب األنف وأمراض الحساسية

األعشاب

حبق الراعي

عشبة الرجيد

الحامض البستاين

لسان الحمل السهمي

الحبوب

الشوفان الربي

الحسيك املرتفع

الشيلم املزروع

القمح

العشب

الثيل/ِعْرق النَِّجيل

اإلصبعية العنقودية

الزوان

ثعلبية املروج

اإلفليوم املرجي



يُرجى الحرص على البقاء أقصر وقت ممكن في الهواء الطلق عند التعرض لنوبات شديدة  t	
من حساسية حبوب اللقاح. يُرجى ممارسة األنشطة الرياضية في الداخل.  

يُرجى إبقاء نوافذ السيارة ونوافذ المنزل مغلقًة قدر اإلمكان. توجد مرشحات لحبوب  t	
اللقاح متوافقة مع كثير من طرازات السيارات يمكن تركيبها فيما بعد.  

إذا كنتم تقطنون في الريف، فمن األفضل أن تجروا أعمال التهوية في الفترة من 19:00  t	
إلى 24:00 يوميًا. يجب أن يستغل سكان المدن الساعات المبكرة من اليوم في الفترة من   

الساعة 06:00 إلى 8:00 لتهوية الغرف.  

يُرجى استخدام المكانس الكهربائية المزودة بمرشحات لحبوب اللقاح لتنظيف السجاد 	t	
واألثاث بشكل يومي.  

يُرجى التخطيط لعطلة في الجبال العالية أو على البحر أو  t	
في جزيرة ما في األوقات التي تكونوا فيها مهددين    

باإلصابة بالحساسية. حيث تكون نسب حبوب اللقاح    

منخفضة عادة في هذه األماكن.  

قد تعلق حبوب اللقاح في مالبسكم أو شعركم. ومن ثم   t
يُرجى غسل الشعر جيًدا قبل النوم ونزع المالبس قبل الذهاب إلى غرفة النوم.

يُرجى تجنب دخان التبغ. حيث يلحق هذا الدخان أضراًرا بالقوى المناعية ويهيج األغشية   t
المخاطية ويجعلك أكثر حساسية لمسببات الحساسية.

 إرشادات لألشخاص الذين يعانون

من حساسية حبوب اللقاح



تجنب املواد املسببة للحساسية

نظًرا ألن حبوب اللقاح تتطاير يف الهواء بكميات كبرية وعىل مسافات بعيدة، فإنه من الصعب 

تفادي التعرض لها. إال أنكم تستطيعون تخفيف حدتها بعض اليشء. كيف ذلك؟ - ميكنكم 

التعرف عىل هذه الُسبل يف الجزء الخاص باإلرشادات املوجهة إىل األشخاص الذين يعانون من 

حساسية حبوب اللقاح.

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 تحمل 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.

عىل أية حال أنتم بحاجة ماسة إىل الصرب.
عادة ما تستمر إجراءات العالج املناعي املختص طويلة األجل ملدة 

ال تقل عن 3 سنوات. سيبلغكم طبيب الحساسية مبعلومات دقيقة حول مسار العالج.

ينبغي االستمرار يف الذهاب إىل الطبيب عىل أية حال حتى عند تراجع األعراض، ألنه فقط عن 

طريق إمتام العالج ميكن أن يُشفى املريض شفاء تاما.

 ماذا تفعل إذا تعرضت لحساسية

حبوب اللقاح؟



يتطلع كثري من الناس إىل أشعة الشمس األوىل يف الربيع ويفرحون لها 

فرًحا كبريًا. إال أن هذا الفصل يعد أسوأ فصول السنة بالنسبة لألشخاص 

الذين يعانون من حساسية حبوب اللقاح. حيث يستجيب الجهاز املناعي 

مع البوغ النبايت غري الضار يف حد ذاته استجابًة مناعيًة مفرطة.

خاصًة حبوب اللقاح التي تظهر بكميات كبرية من 

أنواع نباتات تنرش البوغ النبايت مع الرياح دوًما ما 

تكون وبااًل عىل كثري من مرىض الحساسية.

تنتقل املواد املسببة للحساسية عن طريق الهواء 

وتتسلل إىل األغشية املخاطية يف األنف والعني والفم 

والشعب الهوائية. حيث ميكن لهذه املواد أن تسبب 

أعراًضا طفيفة وقد تصل إىل أعراٍض تشكل خطرًا 

عىل الحياة وذلك كله يف غضون بضع دقائق.

 حـبـوب لـقـاح صـغـيـرة -

لـكـن مـشـاكـلـهـا كـبـيـرة



الدالئل الشائعة عىل اإلصابة بحساسية حبوب اللقاح

حك العينين واألنف  t

العطس، ودموع على العين، والتهاب ملتحمة العين  t

رشح األنف  t

السعال وضيق التنفس  t

الربو التحسسي  t

هناك أنواع مختلفة من حبوب اللقاح مثلام هناك تنوع كبري يف النباتات املزهرة. ومع ذلك ال 

تكون استجابة األشخاص الذين يعانون من الحساسية لحبوب اللقاح من األشجار عريضة األوراق 

واألعشاب والحشائش واحدة. لتحقيق الهدف األسايس من العالج يجب تحديد أنواع حبوب 

اللقاح التي تتسبب يف اإلصابة بالحساسية.

التشخيص: مرشدكم صوب الشفاء

سيالن األنف وذرف الدموع والكحة هي أعراض قد تظهر ألمراض أخرى غري الحساسية. حيث 

ميكن أن تتسبب فيها العدوى أو اإللتهابات املزمنة. ومن ثم فإنه من الرضوري تحديد األعراض 

وتحديد وقت ظهورها بكل دقة. حيث إن هذه البيانات تعطي لطبيب الحساسية الخاص بكم 

إرشادات قيمة جًدا حول احتاملية اإلصابة بحساسية حبوب اللقاح.

الـتـامـول أم حـبـق الـراعـي؟



يجري البحث عن مسببات الحساسية بصورة هادفة ومحددة من خالل إجراء اختبارات 

الحساسية، مثاًل اختبار الوخز:

تُوضع قطرات من محلول الحساسية عىل الساعد، وبعد ذلك يتم وخز الجلد وفتحه بلطف بإبرة 

صغرية حتى تدخل القطرات أسفل الجلد. بعد انقضاء ما يقرب من 20 دقيقة ميكن لطبيب 

الحساسية معرفة أنواع املواد املسببة للحساسية التي يستجيب معها الجسد. من خالل هذه 

النتائج ميكنكم عمل تقويم تطاير حبوب اللقاح ومعرفة األشهر التي تظهر فيها أنواع حبوب 

اللقاح التي تسبب لكم الحساسية ومعرفة األوقات التي تشكل تهديًدا بالًغا لإلصابة بالحساسية. 

ومن ثم يُفضل عدم قضاء فرتات طويلة يف الهواء الطلق يف هذه األثناء.

غالبًا ما تنترش حبوب اللقاح يف الهواء يف جميع فصول السنة. ولكن ال تطلق كل النباتات أبواغها 

يف الوقت نفسه. 

 حـبـوب الـلـقـاح لـهـا
مـوسـم لـلـظـهـور



إذا ظهرت أعراض مفاجئة عىل مرىض حساسية القش بعد تناول أطعمة معينة، فهذا يعني 

عادة أنها ليست حساسية جديدة. يف معظم الحاالت تكون االستجابة املناعية للربوتني مشابهة 

لالستجابة لحساسية حبوب اللقاح وهذا ما يسبب „الخلط“ بني اإلثنني. وهذا ما يسمى 

باالستجابات املتداخلة.

 تـفـاعـالت
خـطـرة

االستجابات املتداخلة

حبوب لقاح األشجار

مواد غذائية:

اللوز والجزر واملكرسات )خصوًصا 

البندق وعني الجمل(

فواكه طازجة: 

اللوزيات والثامر: التفاح، الكمرثى، 

الخوخ، املشمش، توت الُعليق، 

الفراولة، التوت الربي، الربقوق، الكرز

أخرى: 

 الطامطم )النيئة(،

 البطاطس )النيئة(،

 األعشاب/التوابل،

 الكيوي، الليتيش،

األفوكادو

العشب

الحبوب:

 الجاودار، الشوفان،

القمح، الشعري

مواد غذائية: 

البطاطس )النيئة(، فول الصويا، 

الفول السوداين، البقوليات، البازالء، 

الكيوي، الطامطم، الشامم

أخرى: 

 النعناع،

األعشاب / التوابل

حبق الراعي

التوابل: 

 الينسون، الكزبرة،

 الكاري، الفلفل الحار،

 الطرخون، القرفة،

 الزنجبيل، الكراوية،

 جوزة الطيب العطر،

الفلفل األحمر، البقدونس، 

 الفلفل، الشيح،

 الشبت، الشمر،

الكاشم الرومي

مواد غذائية: 

 الكرفس، الجزر،

 البطاطس، الكيوي،

 الخيار، الشامم،

الخرشوف الشويك، 

 الطامطم،

 بذور تباع الشمس،

الفول السوداين

حبوب اللقاح: 

الفصيلة النجمية مثل 

األقحوان / املارجريتا، 

 التامول،

 الطرخشقون،

البابونج، تباع الشمس، 

)عشبة الرجيد(

األعشاب: 

 ريحان،

 مردقوش كبري،

 مردقوش شائع،

زعرت

 املصدر: االستشارة العلمية:األستاذ الدكتور الطبيب لودجر كليميك،

مركز الحساسيات بفيسبادن، مركز طب األنف وأمراض الحساسية
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معلومات إضافية للمرىض

LETI Pharma

العنوان:

LETI Pharma GmbH

Gutenbergstraße 10

85737 Ismaning

الهاتف: 400-0 121 )89 0(

 الفاكس: 400-299 121 )89 0(

خدمة العمالء:

 الهاتف: 86-0 202 )2302 0(

 الفاكس: 86-20 202 )2302 0(

info-allergie@leti.de 

  www.allergologie.leti.de




