


به نام خدا
لرژی :موضوع
 
ا

شقایق قیامی حور :گرد اورنده

فرزانگان شش:دبیرستان



:الرژی 

.میکنداعدفخودشاززا بیماری عواملوهاباک تری ،هاویروسبرابردرمتداومطور بههاانسانمابدن

عاملایویروساینکهازبعدومیکندشناسای  یرا خودهایسلولبدنفرایند،اینطیدرواقعدر
.میکندخطربییامیبردبینازرا هاانکرد،یافترا زا بیماری 

است؟مرتبطحساسیتباچرامواردایندرکلحاال



لرژی 
 
:ا

ای،مادهتباهاشبهمابدنایمنیسیستمکهمیفتداتفاقزمانیدرواقعدرالرژی یاحساسیت
عنوانبهمیکند؛شناسای  یاور زیانمادهیکعنوانبهرا استضرر بدونبدنبرایعموماکه

....گیاهانگردیاوغبار،کپکوگردمثال

مقداردرپادتناین.میکندسازی پادتنعواملاینبامقابلهبرایشرایطی،بدنهمچیندر
.میشودتولیدزیادیبسیار



لرژی 
 
:ا

گرده گل ها کپک ها



:پادتن

اک تری پادتن پادتن در واقع یک نوع اسلحه است برای مقابله با عوامل بیماری زا ،برای هر ویروس یا ب
منحصربه فردی ساخته و ترشح میشود وقتی مقدار 

.میشودپادتن سازی زیاد میشود موجب حساسیت یا الرژی 



:هیستامین

زمانی که بدن در برابر این موارد به اصطالح بیماری زا از خود دفاع میکند،واسطه

یشههای التهابی شیمیای  ی ترشح میکند که موجب پدید امدن وضعیت نا مطلوبی م

.از انواع این واسطه ها میتوانیم به هیستامین اشاره کنیم



:هیستامین

.ند میکترشح در واقع یک فرستنده عصبیه که بدن در طی فرایند الرژیک یستامین ه

ادسازی با از بدن در زمان الژی یک مقدار و سطح معینی از مواد شیمیای  ی در بدن ما موجود است که 
واقع همراه با بسیاری از مدر زیاد هیستامین باعث میشود منطقه الرژی به رنگ قرمز تغییر کند و 

.خارش باشد



تاثیرات هیستامین بر روی پوست 



لرژن 
 
:ا

الرژیکواکنشانجامموجبومیکنندتحریکرا بدنایمنیسیستمکهموادیبه
.میگویندالرژن میشود،

تامیرودشپیخوبداستان،ایننمیزنندمابهایصدمهوهستندضرر بدونمعموالمواداین
.میشودحساسیتیاالرژی موجبکند،انگاهشروعرا سازی پادتنمابدنکهزمانی





لرژی 
 
چه صورت است؟به انواع ا

موارد زیر اشاره بهالرژی ها بر اساس انواع الرژن ها دسته بندی میشوند از شایع ترین اونها میتوانیم 
:کرد

دانه گرده گیاهان                                         . 1

کپک ها. 2

پر پرندگان. 3

لرژی به مواد غذای  ی.
 
ا 4

لرژی به حشرات یا نیش حشرات.
 
ا 5



لرژی 
 
چه صورت است؟به انواع ا

لرژی یا حساسیت به ذرات موجود در هوا مثل گرده ی گل ها یا .
 
لرژی تنفسی مانند ا

 
ا 6

ُکرک و شوره بدن حیوانات. 7

لرژی به داروها مثل داروهای دارای پنی سیلین .
 
ا 8

لرژی به مواد .
 
ا شیمیای  ی9



لرژی ها
 
:انواع ا

ند که هر یک از الرژی ها با توجه به نوع الرژن انها به دسته های گوناگونی تتقسیم میشو
انها عالئم خاص خودشان و البته راه های پیشگیری و درمان خاص خودشان را 

.در ادامه با مهم ترین و شایع ترین انها اشنا خواهیم شد. دارند



نافیالکسی
 
:ا

الرژن های دیگر انفیالکسی یا شوک الرژیک یک پاسخ الرژیک بسیار شدید به دارو ها و بسیاری از
ن ها به طو . است

 
لرژن ها قرار می گیرد ماستوسیت های ا

 
ر ناگهانی هنگامی که فرد در معرض این ا

زاد می کنند
 
می شوند و در نتیجه رگ های خونی فرد به سرعت گشاد. مقدار زیادی مواد شیمیای  ی ا

شاهد از بدنمختلفی در اثر این واکنش ،در نقاط . فشار خون شخص به شدت کاهش می یابد
ین همچن.رنگ میشودقرمز کهیر،خارش و سوزش  هستیم ،در خیلی مواقع محل این واکنش 

.ید گلو باشدیا خشک شدن شدصدا،گرفتی ممکن است این واکنش همراه با گرفتگی یا خس خس 



:کهیر

.کهیر تورم قرمز رنگی از پوست است که همراه با خارش و سوزش است

.اندازه یک کهیر میتواند به اندازه یک عدس تا اندازه یک بشقاب متغیر باشد

اسطه علت پدید امدن کهیر ،خروج پالسمای خون از مویرگ ها خونی سطح پوست است که به و
.  میگیردعوامل شیمیای  ی به خصوص هیستامین صورت 



:علل به وجود امدن کهیر

مواد خوراکی. .تنقالت، شکالت، ماهی، گوجه فرنگی، تخم مرغ، توت و شیر: 1

داروها. نتی اسی: 2
 
ورها، مکمل های غذای  ی، ا

 
رام بخش ها و خواب ا

 
نتی بیوتیک ها، مسکن ها، ا

 
.دهاا

عفونت ها. .بعضی از عفونت ها از قبیل سرماخوردگی و عفونت های گلو در کودکان: 3



:تب یونجه

،عطسه و تب یونجه یک نوع الرژی است که با التهاب مجاری بینی و عالئمی همچون خارش

.استرینیتبیماری ابریزش بینی همراه است اسم دیگر این 

ن است البته که در همه سنین ممک.این حساسیت عموما در نوجوانان و کودکان رخ میدهد
.این الرژی رخ بدهد اما در این سنین درصد ابتال بیشتر است



:اگزما

واند منجر به به التهاب یا التهاب پوست گ فته می شود که می ت،درماتیت یا ِاگِزما
.خارش، قرمزی، تورم، پوسته ریزی و دیگر نشانه ها شود

:از انواع انها میتوان موارد زیر را نام برد

درماتیت اتوپیک . 1

درماتیت تماسی تحریکی . 2

لرژیک .
 
درماتیت تماسی ا 3





:تشخیص الرژی 

لرژی را به  صورت ژنتیکی از والدین خود به  ارث می برند
 
، گرچه بسیاری از افراد ا

لرژن ها دچار حساسیت شود
 
یکی از اگر. هرکسی می تواند با قرار گرفتن در معرض ا

لرژی داشته باشد کودک به احتمال 
 
در مواردی که . درصد مبتال می  شود5۰والدین ا

لرژی داشته باشند، فرد تا 
 
لرژی را 75هم پدر و هم مادر ا

 
درصد احتمال ابتال به ا

دارد



:پیشگیری از بروز عالئم الرژی 

شست و شوی مجرای بینی با اب و نمک. 1

قرار نگرفتن در معرض گرد و غبار. 2

نداشتن حیواناتی همچون پرنده ،سگ،گربه. 3

استفاده از ک ف پوش به جای قالی. 4






