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 89تاریخ تدوین : آبان—واحد آموزش سالمت

 تابش مستقيم آفتاب بر روي ضايعات را كامال محدود كنيد.  91.

پشمي يا دوخته ، تيره رنگ،ضخيم، چسبان، از پوشيدن لباس هاي تنگ 02.
شده از پارچه هاي مصنوعي و پالستيكي خودداري كرده و لباس هاي 

 كامال نخي و به رنگ روشن بپوشيد. ، گشاد،سبك

هنگام خوابيدن از ملحفه هاي كامال نخي و بالش پنبه اي استفاده كرده  09.
 روز يك بار آنها را با آب گرم بشوييد.  3-4و هر 

، گوجه فرنگي،از مصرف غذاهاي تحريك كننده ) به خصوص تخم مرغ 00.
آجيل هايي مثل بادام زميني ، شير و فرآورده هاي آن، انواع سس ها، ادويه ها
كنسروها مثل ماهي ، سوسيس و كالباس، غذاهاي دريايي، سويا،و گردو

غذاهاي داراي تركيبات ، غذاهاي آماده و بسته بندي شده، فست فود،تن
نوشابه ها ( تا حد ،انواع شكالت و شيريني، نگهدارنده يا رنگ هاي مصنوعي

 امكان خودداري نماييد. 

تماس خود با گل ها و گياهان ) مثال حضور در باغ يا پارك يا گل  03.
فروشي ( را تا حد امكان محدود كرده و از نگهداري آنها در داخل منزل بويژه 

 اتاق خواب خودداري كنيد. 

به طور مرتب استحمام كرده و پوست را كامال تميز نگاه داريد تا از بروز  04.
 عفونت هاي ثانويه پيش گيري شود

. از صابون ها يا مواد شوينده ي معطر براي استحمام و شستن لباس ها 02
استفاده نكنيد و از تماس طوالني مدت ضايعات با كف و مواد شوينده 

 جلوگيري نماييد. 

از اصالح و تراشيدن موهاي ناحيه اي كه ضايعات در آنجا بروز كرده  02.
 است تا زمان بهبودي كامل پرهيز كنيد. 

 پرندگان و فضوالت آنها اجتناب كنيد. ، از تماس نزديك با حيوانات 02.

از تجمع گرد و غبار بر روي وسايل ، نظافت منزل را كامال رعايت كرده 02.
روز يك بار به خوبي جارو  0-3جلوگيري كنيد و فرش و موكت ها را هر 

 بزنيد. 

شوينده و انواع عطر و اسپري با ، آرايشي، از مصرف هرگونه مواد بهداشتي 01.
به طور كلي توصيه ، مارك ها و اسامي جديد يا ناشناخته جدا خودداري كنيد

 مي شود مصرف اين گونه مواد را تا حد امكان كامال كاهش دهيد. 

تا زمان بهبودي از مواد شيميايي يا بهداشتي غيرضروري مانند رنگ مو و  32.
 عطرهاي تند استفاده نكنيد. 

 از شنا كردن در استخرهاي عمومي خودداري كنيد.  39.

، هيجانات عاطفي، استرس و فشارهاي عصبي، از عوامل ايجاد اضطراب 30.
 بحث و مجادله تا حد امكان دوري كنيد. ، واكنش هاي شديد احساسي

 از استعمال سيگار و قليان و تماس با انواع دود خودداري نماييد.  33

از انجام فعاليت هاي سنگين جسماني و خستگي شديد بويژه در هواي گرم  34.
 خودداري كرده و استراحت كافي داشته باشيد. 

اگر هنگام تماس با مواد مشخصي )به خصوص انواع داروها( دچار واكنش  32.
نام آنها را بر روي يك كاغذ نوشته و همواره همراه ، حساسيتي مثل كهير مي شويد

 با خود )در جيب لباس يا كيفتان( نگاه داريد. 

در صورتي كه به طور مكرر و در تماس با مواد مختلف دچار كهير مي شويد  32.
به طوري كه باعث اختالل در فعاليت هاي روزمره ي شما شده است مي توانيد به 

ي و سيستم ايمني مراجعه كنيدتا آزمايش هاي تكميلي بر ژپزشك متخصص آلر
روي شما انجام شده و در صورت نياز از درمان هاي تخصصي و حساسيت زدايي 

 استفاده شود. 

انس يا پزشك ژدر صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به اور 

 مراجعه كنيد :

عدم ايجاد هرگونه تغيير يا بهبودي نسبي و كاهش عاليم )عدم پاسخ به داروها(  -
 ساعت مصرف دارو  04پس از 

 تشديد ضايعات و گسترش آنها يا خارش بسيار شديد با وجود مصرف داروها  -

باقي ماندن عاليم و عدم بهبودي كامل پس از يك هفته از شروع درمان با  -
 وجود رعايت موارد توصيه شده در باال 

 به هم پيوستن و يك پارچه شدن ضايعات در كل بدن و دردناكي و تورم آنها  -

 بروز تاول يا ضايعات زخمي بر روي پوست  -

 خس خس سينه ( ر ) سختي تنفس يا تنفس صدادا، تنگي نفس -

 اختالل و سختي بلع  -سرفه يا گرفتگي گلو      -

 گلو و لب ها ، حلق، تورم زبان -بيرون ريختن بزاق )آب دهان( از دهان    -

 دست ها و پاها ، صورت، تورم اطراف چشم -

 سردرد يا سرگيجه  -تب و لرز     -بروز هرگونه خونريزي    -

 درد يا سنگيني قفسه ي سينه يا تپش قلب  -رنگ پريدگي يا تعريق شديد   -

 درد شكم ، تهوع و استفراغ، اسهال -

 ،......( انگشتان، سفتي و تورم مفاصل ) زانو، درد -

 ضعف و بي حالي يا خواب آلودگي شديد  -

 بروز عوارض ناشي از مصرف داروها به خصوص خواب آلودگي شديد -
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كهير به ضايعات پوستي ناشي از بروز حساسيت گفته مي شود كه داراي ويژگي  
 هاي زير است :

 خارش شديد و آزار دهنده  -

ضايعات برجسته به شكل هاي نامنظم و صورتي رنگ كه گاهي وسط آن ها   -
 رنگ پريده و روشن است .

سانتي متري تا موارد به هم  9-0داراري اندازه هاي متفاوت از ضايعات كوچك   -
 پيوسته و وسيع كه بخش بزرگي از بدن را مي پوشاند. 

 شكل و اندازه ي ضايعات ، متغير بودن محل -

 شيوع بيشتر در دست و پاها و سپس تنه   -

گرفتگي و ، گاهي كهير همراه با عاليم خفيف حساسيت تنفسي مثل عطسه 
آبريزش از چشم ها و بيني بروز مي كند كه اين موارد نيز اغلب با ،قرمزي بيني 

استفاده از داروهاي ضد حساسيت) آنتي هيستامين( و رعايت موارد توصيه شده در 
 زير بهبود مي يابند. 

كهير اغلب به شكل منتشر در بدن ديده مي شود و محل ثابت و مشخصي ندارد  
اما گاهي فقط در محل تماس با ماده ي حساسيت زا ايجاد مي شود كه به آن 

كهير تماسي گفته مي شود. )مثال كهير مچ دست پس از تماس با فلز ساعت (  
طول مدت باقي ماندن اين ضايعات متفاوت بوده و از چند دقيقه يا ساعت تا چند 

 روز برطرف مي شود.  4  - 3روز متغير است اما اغلب در طول     

ميكروبي و واگيردار نبوده و يك عارضه ي بسيار شايع ، كهير يك بيماري عفوني
است كه اكثريت مردم حداقل يك بار در عمر خود به شكلي آن را تجربه مي 

 كنند و اغلب ناشي از حساسيت نسبت به يكي از موارد زير مي باشد :

شير و فرآورده ، سس ها ، ادويه ها ، گوجه ،انواع غذاها ) به خصوص تخم مرغ   -
سوسيس و ، غذاهاي دريايي ، سويا ،آجيل هايي مثل بادام زميني و گردو ، هاي آن
غذاهاي داراي ، غذاهاي آماده و بسته بندي ، كنسروها مثل ماهي تن ، كالباس 

 نوشابه ها ( ،انواع شكالت و شيريني، تركيبات نگهدارنده يا رنگ هاي مصنوعي

 داروهاي مختلف ) به خصوص آنتي بيوتيك ها و تركيبات آسپيرين ( -

 خاك و گرد و غبار      -

 گل ها و گياهان ) به خصوص گرده ي گل ها (  -

 عطرها و اسانس ها    -

 مواد شيميايي يا شوينده ها  -

 مواد نفتي يا پالستيكي    -مواد آرايشي و بهداشتي  -

 پارچه هاي مصنوعي يا پشمي  -

 بزاق و فضوالت آنها ( ، مو، تماس با حيوانات )به خصوص پوست -

 نيش حشرات  -

 گرما يا سرماي شديد  -

 تابش مستقيم نور خورشيد  -

 فشار زياد و مستقيم بر روي پوست  -

 دكمه يا زيپ لباس ( ، ساعت، تماس با اجسام فلزي ) مثل انواع زيورآالت -

 ابتال به بيماري هاي ويروسي  -

 اضطراب و فشارهاي رواني ، استرس -

 فعاليت جسماني سنگين و خستگي شديد  -

 تشخيص :

سابقه ي تماس با مواد ، تشخيص بروز واكنش حساسيتي اغلب بر اساس شرح حال
عاليم و معاينات باليني صورت مي گيرد و تنها در برخي موارد نياز به انجام ، خاص

 آزمايش هاي تكميلي مانند آزمايش خون خواهد بود. 

پس از ترخيص تا زمان بهبودي به نكات و توصيه هاي زير توجه 

 كنيد :

در صورتي كه براي ، علت دقيق بروز كهير معموال به سختي مشخص مي شود  9. 
اولين بار است كه دچار اين عارضه شده ايد و سابقه ي حساسيت شناخته شده اي 

علت كهير در شما احتماال ماده ي كامال جديدي است كه در چند روز اخير ، نداريد
مواد ، داروها ، به تازگي با آن تماس داشته يا از آن استفاده كرده ايد )انواع غذاها 

بنابراين با تمركز كامل فهرستي از فعاليت هاي ، لباس و....(، عطر،شيميايي مختلف
غذاهاي مصرف شده )شامل كليهي مواد ، اخير خود  مانند تماس با مواد مختلف 

در مكان هاي مختلف را يادداشت نماييد تا به يافتن عامل و حضووور اوليه(  
 حساسيت زا كمك كند .

توجه كنيد افرادي كه مستعد بروز كهير هستند اغلب به بيش از يك ماده   0. 
 حساسيت داشته و ممكن است در تماس با مواد مختلفي دچار اين عاليم شوند .

براي بهبود عاليم مي توانيد از داروهاي ضد حساسيت )آنتي هيستامين(   3. 
فكسوفنادين يا ، ستيريزين ، لوراتادين ،هيدروكسي زين ، مختلف مثل پرومتازين 

 ديفن هيدرامين )حداكثر سه بار در روز ( استفاده كنيد.)ترجيحا طبق نظر پزشك(  

در صورتي كه هنگام ترخيص داروي خاصي براي شما تجويز شده است فقط   4. 
 همان دارو را طبق دستور مصرف كنيد.

. توجه كنيد مصرف داروهاي آنتي هيستامين در اغلب موارد باعث ايجاد خواب 2
بنابراين پس از مصرف آنها از انجام فعاليت هاي مهم كه ، آلودگي شديد مي شود 

 نياز به تمركز ذهني دارند )به خصوص رانندگي( كامال پرهيز كنيد.  

  

بنابراين از ، درمان كهير در اغلب موارد نياز به مصرف آنتي بيوتيك ندارد 2.
اين تركيبات مي توانند ، مصرف خودسرانه ي اين داروها جدا خودداري كنيد

 باعث بدتر شدن عاليم بيماري شوند. 

، از مصرف تركيبات مختلف تزريقي يا خوراكي كورتون دار )مثل دگزامتازون 2.
پردنيزولون ( و هم چنين انواع پمادهاي داراي ، هيدروكورتيزون، بتامتازون

كلوبتازول ( به طور خودسرانه و ، تريامسينولون، كورتون )مثل هيدروكورتيزون
 بدون دستور پزشك كامال خودداري كنيد. 

 از تركيبات گياهي ناشناخته )موضعي يا خوراكي( به هيچ عنوان استفاده نكنيد  2.

در صورتي كه براي بيماري خاصي داروهاي ديگري را به طور دائم مصرف  1.
اما به ، مي كنيد)مثل انواع كورتون يا آسپيرين ( حتما به پزشك خود اطالع دهيد

 هيچ وجه به طور خودسرانه مصرف دارو را تغيير نداده يا قطع نكنيد. 

، مشكالت سيستم ايمني، روماتيسم، اگر به بيماري خاصي )مثل ديابت 92.
 بيماري هاي عفوني ( مبتال هستيد حتما به پزشك خود اطالع دهيد

در صورتي كه ماده ي حساسيت زا براي شما مشخص شده است )مثال  99. 
 –ماده ي شوينده يا آرايشي ، ساعت، زيورآالت، لباس،يك ماده ي غذايي

بهداشتي و گونه هاي گياهي مختلف( از هرگونه تماس دوباره با آن و )همه ي 
توجه كنيد كه تماس هاي بعدي ، تركيبات حاصل از آن( كامال دوري كنيد

 ممكن است عاليم شديدتر و خطرناكي را ايجاد كنند. 

خارش آنها باعث زخمي شدن و بروز ، از خاراندن ضايعات خودداري كنيد 90.
 عفونت شديد پوستي مي شود. 

ناخن هاي خود را كامال كوتاه نگاه داريد تا در صورت خاراندن ناخواسته ي  93.
 ضايعات به خصوص در خواب پوست شما دچار زخم و عفونت نشود.

.  براي كاهش احساس خارش شديد مي توانيد از پمادهايي مثل كاالمين يا 94
 كاالندوال بر روي آنها استفاده كنيد. 

 از الكل يا بتادين يا آب اكسيژنه بر روي ضايعات استفاده نكنيد.  92.

 . كهير نياز به پانسمان و پوشيده شدن با باند و گاز استريل ندارد. 92

مي توانيد از ، خنك كردن ضايعات باعث كاهش احساس خارش مي شود 92.
دوش آب سرد يا كيسه ي يخ استفاده كنيد )كيسه را در يك پوشش پارچه اي 

از تماس مستقيم يخ با ، دقيقه بر روي پوست قرار دهيد 92پيچيده و به مدت 
 پوست جلوگيري نماييد(

بنابراين ، .گرما باعث تشديد ضايعات و افزايش احساس خارش آنها مي شود 92
بخار آب ، بايد از در معرض گرما قرار گرفتن ضايعات )مثل تماس با آب گرم

 فعاليت در هواي گرم ( پرهيز شود. ، داغ
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