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 www.leti.deهو دليل  LETIالجديد عىل
اإلنرتنت  -ويجيب فيه أطباء مشهورون عن أسئلة
مهمة متعلقة بالتأتُّب والحساسية.

دليل حساسية حبوب اللقاح

هذا الدليل مطور بناء عىل توصيات األستاذ
الدكتور لودجر كليمك  ،Ludger Klimekمن
مركز الحساسية يف فيسبادن ،رئيس الجمعية
الطبية ألطباء الحساسية األملانية.

تعبت من ح َّمى القش؟
هل َ

حساسية حبوب اللقاح
ومسبباتها
ميكنك أن تتخيل رد فعل تحسيس عىل جسمك عىل النحو التايل:

تعتقد أ َّن صديقك هو لص ف تدافع عن نفسك عىل نحو خاطئ وبكل
قوتك.
مع ح َّمى القش ،يدافع الجهاز املناعي عن نفسه بقدر مفرط ضد حبوب
اللقاح النباتية (حبوب الطلع) غري الضارة متا ًما .يكفي عدد قليل من
حبوب اللقاح إلثارة ر ِّد فعل عنيف لجهاز املناعة.
األعراض األكرث شيو ًعا هي سيالن األنف وحكته وعطس وعيون حمراء
ملتهبة .غال ًبا ما تشبه األعراض أعراض الربد .لذلك يكون من املستحسن
زيارة طبيب الحساسية ،وإذا لزم األمر ،إجراء اختبار الحساسية.
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من سكان أملانيا يعانون من ح َّمى القش ،وهذا يشكل

 12مليون شخص.

ميكن ملجموعة متنوعة من حبوب اللقاح النباتية أن تسبب ح َّمى
القش :األعشاب أو الحبوب أو الشجريات أو األشجار أو األعشاب.

للحصول عىل عالج فعال يجب أن يجد أخصايئ الحساسية املح ِّفزات
أول بالتفصيل عن تاريخهم
(العوامل) الفردية .لعمل ذلك ،اسأل املرىض ً
الطبي.
بهذه هي الطريقة ُيكن حرص املح ِّفزات .عادة ما يح َّدد النوع الدقيق
للنبات باستعامل ما يس َّمى اختبار الوخز .وهو ممكن أيضً ا مع األطفال
الرضَّ ع.
كل منها مادة مسببة للحساسية ،عىل
يضع الطبيب محاليل مختلفة ،يف ٍّ
ساعد املريض.وهي تخرتق الجلد من خالل مجرفة صغرية .إذا استجاب
الجسم لها ،عىل سبيل املثال باالحمرار أو الحكة ،فهذا مؤرش عىل محفِّز
الحساسية.

ح َّمى القش

اختبار الوخز

من املفيد معرفته

دليل ح َّمى القش

تخفيف ح َّمى القش عىل نح ٍو
دائم

نصائح يومية

مع حساسية خفيفة من حبوب اللقاح فإ َّن ما يسمى مبضادات الهيستامني
تخفف األعراض مؤقتًا .ومع ذلك ،تخفف هذه األدوية مؤقتًا من أعراض
الحساسية وغال ًبا ما تجعلك تشعر بالتعب.

ميكنك عمل الكثري لتخفيف األعراض بنفسك:

إنقاص الحساسية هو العالج الوحيد الذي ميكن أن يحارب سبب
ويحسن أعراضها عىل املدى الطويل.
الحساسية
ِّ
كام أنها الطريقة الوحيدة لتقليل خطر ما يسمى مبسار التأتبي أو تطور
الحساسية :غالبًا ما يُعاين مرىض الحساسية ليس فقط من مرض واحد
ولكن من العديد من أمراض الحساسية .وعادة ما يكون التهاب الجلد
العصبي هو املرحلة األوىل يف حياة خالية من الحساسية .يف السنوات
التالية ،غال ًبا ما يصاب املرىض بحمى القش أو الربو التحسيس .الحساسية
"تسري" عرب الجسم  ،إذا جاز التعبري :من الجلد إىل األنف والرئتني.
تحدث مع طبيبك عن إنقاص الحساسية.

	نظِّف ورطِّب أنفك بانتظام باستخدام محلول شطف ملحي.
	اعمل تهوية للمكان الذي أنت فيه عندما يكون هناك القليل من
حبوب اللقاح :يف املدينة بني الساعة  6و  8صبا ًحا ،يف الريف بعد
الساعة  6مسا ًء
	ال تحتفظ باملالبس امللبوسة يف غرفة النوم.
	خذ إجازة يف املناطق التي ال تنمو فيها النباتات املسببة للحساسية أو
عىل األقل ال تتفتح .تكون الجبال أو الجزر أو السواحل العالية أقل
تلوث ًا بصورة عامة..

غال ًبا ما يعاين مرىض ح َّمى القش من جفاف الجلد والحكة .تلف الحاجز
الواقي للبرشة بسبب الحساسية .يفقد الجلد الرطوبة ،وميكن ملسببات
الحساسية وامللوثات البيئية اخرتاق الجلد والتسبب بأعراض الحساسية
فيه .ولذلك يجب عىل مرىض الحساسية دامئًا عالج مرضهم بصورة كلية.
مهم من
وتع ُّد العناية املنتظمة مبنتجات العناية بالبرشة الطبية جز ًءا ًّ
هذه املعالجة.
جسدية ،إذ تعاين نوعية
ال تسبب حساسية حبوب اللقاح مجرد أعراض جسدية
حياة وأداء املترضرين منها أيضً ا .مبا أ َّن العديد من مرىض حساسية حبوب
اللقاح يعانون من الحكة والعطس والخدش وسيالن األنف حتى يف الليل
يسء .ولذلك قد يكونوا رسيعي االنفعال أثناء
فإنهم ينامون عىل نح ٍو ِّ
النهار وغري متوازنني وحتى أنهم يصابون يف بعض الحاالت باالكتئاب.

الحساسية.
التعاون الف َّعال للمريض عىل مدى ثالث سنوات من العالج هو
رشط أسايس للعالج الناجح.

يجب عىل األشخاص الذين يعانون من الحساسية استعامل املستحرض
مرتني يوميًّا للحفاظ عىل الحاجز الواقي للبرشة عىل النحو األمثل.

LETIAT4
LETI
ع ِّينات فاخرة من AT4

اطلب وتعرف عىل املنتج مجانًا:

www.leti.de/gratisprobe

	ال تُجفف الغسيل خارج البيت.
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مرىض حساسية ميكن أن يخففوا بنجاح أعراضهم مع إنقاص

 LETIعبارة عن مجموعة مستحرضات للعناية بالبرشة الطبية خاصة
LETIAT4
لبرشة مرىض الحساسية* ومرىض التهاب الجلد العصبي .تساعد جميع
املنتجات يف تخفيف األعراض األربعة النموذجية :الجفاف والحكة والتهيج
والعدوى.

جرب اآلن مجانًا**

	شعر الكلب أو القط هو مغنطيس لحبوب اللقاح ،لذلك أب ِعد
الحيوانات األليفة متا ًما عن باب البيت.

تجد العديد من النصائح املفيدة األخرى عىل املوقع www.leti.de

العناية بالبرشة للذين يعانون من الحساسية

النوع الفرعي األول مثل ح َّمى القش أو الربو التحسيس
حتى انتهاء املخزون

اآلثار النفسية لح َّمى القش
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