
 کهیر

 01تا  01که  طوریه کهیر یک بیماری پوستی به نسبت شایع است ب

 .شوندمیبار در طی زندگی خود دچار آن  درصد مردم حداقل یک
 

 عالئم کهیر:
دار و گاهی سوزش دار صورت تورم و برجستگیهای پوستی صورتی تا قرمز رنگ، خارشه کهیر ب

ایجاد شود. ضایعات کهیر معموال گذرا بوده و طی مدت  دتوانمیکند که در هر ناحیه از بدن بروز می

ولی با پاک شدن ضایعات قبلی، ضایعات جدید  شوندمیگذاشتن اثری ناپدید  کوتاهی و بدون برجا

 در محل دیگر ایجاد شوند. ممکن است

درگیری نواحی اطراف چشمها و لب و دهان و دستگاه تناسلی 

هری نگران کننده گردند که با ست باعث ایجاد ورم شدید و ظاا ممکن

 .شوندمیدرمان مناسب معموال به راحتی برطرف 
 

 علت کهیر:
علل دیگری نیز  تواندمیولی  باشدمیکهیر معموال ناشی از واکنشهای حساسیتی )آلرژیک( 

 داشته باشد.

ک کشند )کهیرهای حاد( معموال ناشی از یک عامل آلرژیهفته طول می 6از  کهیرهایی که کمتر

یابد. اما کهیر بهبود می تعیین علت این نوع کهیر و رفع عامل آن،با هستند و لذا در اکثر موارد 

انجامند )کهیرهای مزمن( معموال علت نامشخص دارند و هفته بطول می 6کهیرهایی که بیش از 

 ند.ست به علل دیگری غیر از آلرژی ایجاد شده و نیازمند انجام آزمایشات تشخیصی باشا ممکن
 

 کننده کهیر:یا تشدید برخی عوامل ایجاد 
 مانند تخم مرغ، غذاهای دریایی و ماهی، دانه ها و آجیلها )بویژه بادام زمینی(، برخی  غذاهایی

میوه ها و سبزیجات )همچون کیوی، هلو، توت فرنگی، گوجه فرنگی، انگور، بادمجان، اسفناج، موز، 

 های غذایی و غذاهایها و افزودنیو لبنیات،  ادویه جات، رنگ آناناس، انجیر، پیاز، سیر(، شکالت، شیر

 ...( حاوی مواد نگهدارنده )کنسرو، سوسیس و کالباس،



   

 بویژه عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی :عفونتها 

 :تواند ایجاد کهیر نماید مانند می هر نوع داروییتقریبا  داروها

ا، ...(، مسکنها )آسپرین، کدئین، بیوتیکها )پنی سیلین، سولفونامیدهآنتی

مرفین، ایندومتاسین، ...(، داروهای ضدتشنج و ضددیابت، آرامبخشها، 

 ویتامینها، ملین ها، داروهای گیاهی و سنتی

 گزش و نیش حشرات 

 گردوخاک و گرده گل و گیاهان 

 پرز و پر و موی حیوانات 

 و استعمال رنگ مو مواجهه با مواد شیمیایی 

 ی ناشی از مواجهه با عوامل کهیرهای فیزیک

 مثل گرما، سرما، فشارهای موضعی، تعریق، تماس با آب و نور خورشید؛ که معموال در این محیطی

 شوند.حالت بیماران خود متوجه عامل ایجادکننده می

 بیماری قند( مانند بیماری تیروئید و دیابت برخی بیماریهای داخلی( 

 استرسها و هیجانات روحی 
 

 درمان کهیر:
های زیر را جهت کاهش بروز توصیه بیمار گرامی

 جدی بگیرید: حمالت کهیر،

  پرهیز از مصرف هرگونه موادغذایی کهیرزا، غذاهای

 چرب، الکل، تنباکو، غذاهای حاوی رنگها و افزودنی های خوراکی و مواد نگهدارنده

 امین ها و داروهای گیاهی قطع مصرف خودسرانه هرگونه داروی غیرضروری مثل مسکن ها، ویت 



و خانگی )آگاه باشید که داروهای گیاهی و سنتی، به صرف ماهیت گیاهی خود ضرورتا بی خطر 

 .یا تشدید ضایعات کهیری باشند( عامل ایجاد و ممکن استنیستند بلکه 

 پرهیز از مواجهه با حیوانات و حتی کرک و پر و موی آنها 

 در فصل بهار و بویژه هنگام وزش باد از  مراقب باشید که) پرهیز از گرد و خاک و گرده گیاهان

 .قدم زدن در محیطهای باز و پارکها اجتناب نمایید(

 و  به حداقل رساندن مواجهات شغلی یا خانگی با هرگونه مواد شیمیایی مثال استعمال رنگ مو

 مواد آرایشی

  پرهیز از خاراندن ضایعات و اجتناب از استحمام با آب

)در چنین حالتی استحمام متناوب با  یا خیلی گرم خیلی سرد

در تسکین خارش  تواندمیآب ولرم و خنک کردن ضایعات 

 .کمک کننده باشد(

 دوری از هرگونه استرس و فشارهای روحی و روانی 

 
 

 
 

 یادآوري:
باشند که می آنتی هیستامینهاشامل  شوندمیمهمترین داروهایی که در درمان کهیر استفاده  -

طور منظم تحت نظر پزشک متخصص مصرف شوند تا از بروز ضایعات کهیری جدید ه د ببای

به هنگام رانندگی و یا جلوگیری شود. البته بدلیل امکان خواب آلودگی در حین مصرف این داروها، 

 انجام کارهای دقیق احتیاط کنید.

ی در بیمارستان جهت ای بسترنیاز به دوره ممکن استگاهی نیز بنابر صالحدید پزشک معالج  -

 انجام بررسیها و آزمایشات و دریافت درمانهای الزمه باشد.

تذکر آخر اینکه در صورت بروز تورم شدید لب و دهان و مشکالت  -

تنفسی، باید سریعا به پزشک معالج خود ویا به اورژانس بیمارستان 

 مراجعه نمایید.

 

شناسایی عامل جهت درمان کهیر،  قدم اساسی و اولیه ********

 ********است  ایجادکننده و اجتناب از تماس مجدد با آن
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 تهيه و تدوين: دكتر محمدرضا اقسمي
 دكتر غالمحسين غفارپور     

 ميظنت كننده: كبري قره باغ


