بیماری شایع پاییزی

هرچند که بیمار شدن ربطی به روز ،ماه و فصل خاصی ندارد ،اما برخی بیماریها در فصلهای خاصی
از سال شیوع بیشتری دارند .پاییز هم از این موضوع مستثنی نیست و این فصل زیبا هم بیماریهای
خاص خودش را دارد.
سرماخوردگی ،سینوزیت ،آنفلوآنزا و عفونتهای ویروسی از بیماریهای شایع در فصل پاییز هستند.
در همین رابطه پزشکان با اشاره به شیوع بیماریهای ویروسی در فصل پاییز هشدار میدهند که این
بیماریها به شدت واگیردار بوده و بیشتر در میاان دانا

آماوزان کاه نکاات بشداشاتی را رعایات

نمیکنند ،دیده میشود.
عالئم سرماخوردگی به دو صورت تنفسی و گوارشی بروز میکند و گاهی اوقات هم سیستم تنفسی و
هم گوارشی را با هم درگیر میکند .دل درد ،اسشال و استفراغ از عالئم گوارشی و سرفه ،تنگینفس و
تب و لرز از عالئم تنفسی این بیماری ویروسی است.
آنفلوآنزا نیز نوع دیگری از عفونتهای تنفسی است که با تب و دردهای عضالنی شدید همراه است و
به آن سرماخوردگی حاد عفونی هم گفته میشود.آنفلوآنزا با تب و لرز شدید همراه اسات و از یا
سرماخوردگی ساده به سرماخوردگی شدید تبدیل میشود .معموال در ماههاای آباان و آ ر احتماال
ابتالی فرد به آنفلوآنزا بسیار زیاد است.

البته اگر فکر میکنید که هوای سرد باعث میشود بیشتر در معرض سرماخوردگی یا آنفلاوآنزا قارار
بگیرید ،در اشتباه هستید .بر اساس تحقیقات انجام شده واقعیت این است که گرچه سرماخوردگی و
آنفلوآنزا در فصل زمستان شیوع بیشتری دارند ،اما این امر بیشتر ناشی از محبوسشدن در فضاهای
بسته است .ویروس ها در هوای خش  ،گرم و محیطهای بسته که هوا به خوبی در آن جریان نادارد،
بیشتر پخ

میشوند و احتمال تماس مستقیم با میکروبها بیشتر است .باه عاالوه سیساتمهاای

گرماده ،مخاط را که دفاع طبیعی بدن در مقابل ویروسهاست ،خش

میکند.

به گفته پژوهشگران ،عامل سرماخوردگی یا آنفلوآنزا به سیستم ایمنی بدن حمله میکند و باه ایان
ترتیب برای برخاورداری از دساتگاه ایمنای قاوی تار باه ویاژه در فصال زمساتان ،بایاد روزاناه
آنتیاکسیدانهای حاوی ویتامینهای C ، Aو  Eمصرف شود.
داشتن ی

رژیم غذایی سالم و متنوع ،خواب کافی ،کنترل استرس و انجام ورزش ،بدن را در مقابال

بیماریها مقاوم میکند.
آلرژی پاییزی
آلرژی افراد نسبت به گرده گیاهان در فصل پاییز تشدید میشود ،اما بروز بیماریهای آسم و آلارژی
در این فصل نگران کننده نیست و در اکثر موارد ،باا اتماام فصال ،کاامال بشباود پیادا مایکنناد.
آب ریزش و خارش بینی ،عطسه و در حالت شدید ،تنگی نفس از مشمترین عالیم بروز آلرژی در ایان
فصل است.
آلرژی پاییزی اگر منحصر به ایجاد عالئم در بینی و سینوس باشد ،باید بیمار به متخصص گوش ،گلو و
بینی مراجعه کند .پزش

با عالئمی که از بیمار میگیرد ،معموال از داروهای استنشاقی موضعی (مثل

اسپری بینی) استفاده میکند .درمان آلرژی پاییزی به کم
حدود سه هفته طول میکشد .اگر عالئم فرد مبتال کاه

داروهای استنشاقی کوتاهمدت اسات و
یافت ،میتواند با توجه به توصایه پزشا

استفاده از آن را قطع کند.
اینکه گفته میشود داروهای استنشاقی نباید به علت داشتن کورتون مصرف شوند ،درست است ،اما
مصرف آنشا در زمان کوتاه و مقطعی و البته با تجویز پزش  ،عارضهای در پی ندارد.

در واقع آلرژی ی

بیماری روشن و خاموش است ،یعنی گاهی اوقات عالئم آن روشن اسات و گااهی

اوقات خاموش ،که در هنگام روشنشدن آن ،مصرف داروهای استنشاقی و برخی آنتیهیستامینها به
مقدار محدود می تواند این عالئم را کاه

دهد .البته توصیه میشود آنتایهیساتامینهاای جدیاد

مصرف شوند ،چراکه خوابآلودگی آنشا کمتر است و توصیه میشود افراد ،هنگام عصر آن را مصارف
کنند تا اگر خواب آلودگی هم دارد ،در شب ظاهر شود.

خشکی هوا چه تاثیراتی روی بدن دارد؟
مخاط فوقانی تنفسی ی

فیزیولوژی نرمال دارد و ی

بنابراین زمانی که هوای محیط خش

مکانیسم دفاعی برای بدن به شمار مای آیاد،

می شود ،این خشکی باعاث ایجااد اخاتالل در بادن شاده و

مقاومت فیزیولوژیکی مخاط فوقانی تنفسی را کاه

می دهد و بدن افاراد مساتعد اباتال باه اناواع

بیماری های ویروسی در این فصل می شود.
یکی دیگر از شایع ترین مشکالت این فصل ،عفونت های ویروسی است .البته در فصل پااییز زمیناه
آلرژی و بروز آن با توجه به تغییرات فصلی عود می کند و کسانی که مستعد آلرژی هساتند ،زودتار
دچار مشکالت عفونت فوقانی تنفسی می شوند.

چرا عفونت های سینوس ،گلودرد ،عفونت های گوش و ...در این فصل شایع تر است؟
در این فصل عالوه بر سرماخوردگی و آنفلوانزا مشکالتی مانند گلودرد ،آنژین چرکی ،عفونات هاای
گوش و سینوزیت شیوع زیادی پیدا می کند که به علت تغییرات هوا و خشکی محیط رخ می دهاد و
آن دسته از افرادی که به عفونت های فوقانی تنفسی مبتال هستند ،در این فصل باا تشادید عالئام

بیماری خیلی سریع به آلرژی و بیماری های ویروسی مبتال می شوند .البته دالیل عمده دیگری نیاز
وجود دارد .مشم ترین علت ،تشخیص ندادن بموقع بیماری و تفکی

بیماری ها به شامار مای رود و

عالوه بر این دو بیماری شایع در فصل سرد ،عفونت های مربوط به سینوزیت و گوش زمینه بروز پیدا
می کنند.
برخی افراد با شروع فصل سرما و افزای

بیماری های عفونی و ویروسی از مشکالتی چون ترشاحات

پشت حلق (خلط گلو) شکایت می کنند .این مشکالت به چه علت بروز پیدا می کند؟
در حالت عادی و در شرایطی که فرد در سالمت کامل به سر می برد و هیچ گونه عالئمی از بیماری در
وی وجود ندارد ،ترشحات بینی و سینوس ،با حرکت سلول های مژک دار به تدریج از جلوی بینی باه
پشت حلق رانده می شوند و زمانی که فرد آب دهان خود را قورت می دهد ،این ترشحات بدون اینکه
فرد متوجه آن باشد ،بلعیده می شوند .بنابراین ترشحات بینی و حلق ی

روند طبیعی در همه افاراد

است.
اما زمانی که افراد از ترشحات پشت حلق و بینی شکایت می کنند ،نشان دهنده ی

بیمااری اسات.

وقتی که میزان این ترشحات غلیظ تر از حد طبیعی باشد و فرد به صورت آشکار هنگام قاورت دادن
آب دهان این ترشحات را احساس کند و متوجه ترشح پشت حلقی (خلط گلو) شود ،در ایان حالات
دیگر نمی توان آن را طبیعی دانست و نشان از ی
مسائلی که به افزای
فوقانی تنفسی است.

بیماری عفونی یاا ویروسای دارد .شاایع تارین

ترشحات پشت حلق و بینی منجر می شود ،مشکالت آلرژیکی و عفونت هاای

به چه دالیل دیگری فرد با ترشحات پشت حلق و بینی مواجه می شود؟
زمانی که ترشحات پشت حلق افزای

پیدا کند ،اما عفونی نباشد نشان از آلرژی دارد و زمانی که فرد

به سینوزیت مبتال شده است ،مخاط فوقانی تنفسی به میکروب آلوده شده و فارد ترشاحات پشات
حلق را احساس مای کناد .همچناین ترشاحات پشات حلاق وقتای عفاونی مای شاود ،یکای از
عالئم سینوزیت مزمن به شمار می رود .در مواردی که عفونت ها از حالت ویروسی به عفونی تبادیل
می شود ،آن زمان است که ماهیت ترشحات تغییر پیدا می کند و معموال غلیظ تر می شود .بناابراین
در این گونه موارد اقدامات درمانی با توجه به ماهیت ترشحات تفاوت دارد.

تجویز و مصرف آنتی بیوتیک های غیرضروری چه مشکالتی را تشدید می کنند؟
در بحث خوددرمانی دیده می شود که برخی افراد اقدام به تشیه آنتی بیوتیا

مای کنناد و بعاد از

مصرف چند عدد قرص ،آن را قطع می کنند .از این رو استفاده ناقص از آنتی بیوتی

هاا در درماان

بیماری های فصل پاییز باعث بروز مشکالت بیشتری می شود ،زیرا این شیوه مصرف آنتی بیوتی

نه

تنشا تاثیری در بشبود روند بیماری ندارد ،بلکه باعث پیدای

برخی میکروب ها شده کاه نسابت باه

درمان مقاوم می شوند و بعد از مدتی ،مصرف این داروها در بدن فرد تاثیر بسزایی ندارد ،زیرا آنتای
بیوتی

ها تاثیرات عادی خود را از دست می دهند.

در این شرایط چه باید کرد ؟
یکی از تمشیدات مشم در این راستا این است که آنتی بیوتی

ها به راحتی و بدون نسخه پزشا

دسترس افراد قرار نگیرد و متخصصانی که چند آنتی بیوتی

مختلف را تجویز می کنند ،به تداخالت

دارویی توجه داشته باشند ،زیرا آن دسته از بیمارانی که همزمان چند آنتی بیوتی

در

را با هم مصارف

می کنند ،باید از این موضوع اطالع پیدا کنند که تداخالت دارویی باعث می شود میکروب ها در بدن
تکثیر پیدا کرده و آنتی بیوتی

وقتی در چرخه درمانی قرار می گیرد ،به جای تاثیر مثبت باعث مای

شود تا این چرخه درمانی متوقف شده و بدن توان دفاع را از خود نداشته باشد که در این حالت آنتی
بیوتی

ها باعث بی حرکتی و ثابت شدن میکروب ها می شوند.

بنابراین مصرف همزمان چند آنتی بیوتی

باعث می شود تا داروهاا اثار یکادیگر را خنثای کنناد.

استفاده از مایعات ،بخور و مرطوب نگه داشتن هوا به میزان متعادل باعث می شود تا افاراد در دوران
بیماری های فصلی به نتیجه مثبت دست پیدا کنند .همچنین استفاده از اصول تغذیاه ای مناساب و
مصرف میوه و سبزیجات و مصرف غذاهای تازه باعث می شود سیستم ایمنی بدن تقویت شود.

دوره این بیماری ها چند روزه است؟
معموال طول دوره سرماخوردگی  3تا  5روز است ،اما اگر بی

از  5روز این عالئم طول کشید و حتی

به  01روز رسید ،احتماال فرد به آنفلوانزا یا آلرژی مبتال شده است که باز هم تشخیص بیماری و ناوع
درمان باید توسط متخصص صورت بگیرد.

تزریق واکسن آنفلوآنزا چقدر از بروز بیماری های فصلی جلوگیری می کند؟
تزریق این واکسن برای افراد مسن و افرادی که به مشکالت قلبی ،کلیوی و کبادی مباتال هساتند،
توصیه می شود ،اما در بحث سرماخوردگی باید گفات چاون ویاروس هاای سارماخوردگی متناوع
هستند ،این بیماری نیاز به تزریق واکسن ندارد ،چرا که تاثیر چندانی در بشبود این بیماری نخواهاد
داشت.
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