
کَهیر (به انگلیسی Urticaria) واکنش آلرژیک حاد یا مزمنی است که معموالً بر اثر پاسخ بدن 
در برابر مواد هیستامینی یا ترکیباتی با خواص و ساختار نزدیک به هیستامین، پدید میآید. 
عارضه پوستی کهیر، بصورت دانه های کوچک صورتی رنگ و یا به شکل برجستگی های وسیع تر 
و گاهی بصورت تاول تظاهر کرده و با خارش شدید همراه است. کهیر، بیماری گذرا و کوتاه مدتی 
است. هر ضایعه کهیر بعد از چند دقیقه تا چند ساعت، بدون باقی گذاشتن اثر از بین میرود و 
سپس ضایعات جدید در محل های قبلی یا محل های جدید (تا زمان رفع عامل محرک) به وجود 
می آید. اندازه ضایعات کهیر از کوچکی یک عدس تا بزرگی یک بشقاب متغیر است! ممکن است 
ضایعات به هم پیوسته باشد و نواحی وسیعی از پوست را بپوشانند. معموالً خارش شدید وجود 

دارد، ولی ممکن است احساس سوزش، گزش و یا به ندرت درد نیز وجود داشته باشد.
بطورکلی، کهیر بیماری بسیار شایعی بوده و حدود ۲۰ - ۱۰% افراد، حداقل یک بار در طول عمر خود به آن مبتال میشوند. کهیر بطور معمول ظرف چند 
روز تا چند هفته خود به خود بهبود می یابد، ولی در مواردی هم ممکن است درمان آن، ماه ها و حتی سالها به طول انجامد و مرتباً حمالت بیماری تکرار 
شود (عود). چنانچه واکنش در نواحی خاصی مثل پلک ها و لب ها بروز کند، سبب ایجاد تورم میشود که ممکن است باعث نگرانی بیمار گردد ولی این 

تورم ظرف ۱۲ تا ۲۴ ساعت برطرف میشود اما اگر بیمار دچار مشکل تنفسی یا بلع گردد، باید بصورت اورژانسی تحت مراقبت و درمان قرار گیرد.
علل بروز کهیر

تراوش مایع پالسمای خون از درون رگ ها به درون فضای میان بافتی در پوست (ناشی از تحریکات مواد هیستامینی که موجب گشادی عروق میشوند)، 
باعث کهیر زدن میگردد و عامل آزاد شدن هیستامین نیز، تماس با موارد حساسیت زا (آلرژن) میباشد.

۱)- خوراکی ها و تنقّالت: موادی از قبیل شکالت، گوجه فرنگی، توت فرنگی، موز، کیوی، بادمجان، سیب زمینی سرخ شده، کالباس و سوسیس، افزودنی
های غذایی (مانند سس، ادویجات و رنگها)، میوههای تازه مخصوصاً مرکبات، کنسروها و بویژه : حلزون، ماهی، شیر، چیپس و پفک، تخم مرغ و آجیل، از 

شایع ترین مواد آلرژن هستند که خوردن آنها میتواند باعث پدید آمدن کهیر بشود.
۲)- داروها از قبیل : آنتی بیوتیک ها (مانند پنیسیلین)، مُسکّن ها (مثل آسپیرین، کدئین، ایندومتاسین)، خوابآورها و آرام بخش ها، آنتی اسیدها، مواد 
ملیّن، قطره های چشمی، ویتامین ها و مکمل های غذایی و تقریباً هر نوع داروئی، میتواند عامل ایجاد کهیر باشد. حتی مصرف مداوم آسپیرین، قادر است 

به ایجاد کهیر مزمن بیانجامد. درصورت ابتال به کهیر، باید تمامی داروهای مصرف شده، حتی در هفته های اخیر را به پزشک اطالع دهید.
۳)- بعضی از عفونت ها از قبیل : سرما خوردگی و عفونت های گلو در کودکان میتوانند سبب بروز کهیر شوند، ولی برخی از عفونت های مزمن (مانند انواع 

هپاتیت ها)، عفونت هائی به شکل سینوزیت و یا برخی آبسه ها نیز، بعنوان علل ایجاد کهیر مهّم هستند.
۴)- بیماری های داخلی مختلفی از جمله بیماریهای غدد داخلی (مانند دیابت و هیپوتیروئیدی)، بیماری های کبد و کیسه صفرا، آلودگی های انگلی و 

ندرتاً بیماری های بدخیم (سرطان خون)، بایستی در فهرست علل کهیر مدنظر باشند. نوعی از کهیر نیز، در زمان حاملگی بروز می نماید.
۵)- برخی از عوامل فیزیکی مثل نور خورشید، سرما، فشار، ارتعاشات شدید، تعریق، ورزش، گرده گلها، نیش حشرات، الستیک، پشم حیوانات و تماس با 
آب میتوانند در بعضی از افراد سبب بروز کهیر شوند. در کهیر ناشی از آفتاب، ضایعات در محل هایی که در معرض تابش نور هستند بروز میکنند و ظرف 
چند ساعت برطرف میشوند. کهیر ناشی از تماس با سرما، در عضوی که در معرض بوده است، پیدا میشود. تعریق در افراد جوان باعث بروز کهیرهای 
کوچک خارش دار میگردد و معموالً به دنبال ورزش یا اضطراب بروز کرده و ظرف ۱۵ - ۱۰ دقیقه برطرف میشود. گاه در بعضی افراد، خارانیدن شدید 

پوست یا تحت فشار قرار گرفتن آن، باعث بروز کهیر میگردد. تماس با آب صرف نظر از این که سرد یا گرم باشد، از علل دیگر کهیرهای فیزیکی است.
انواع کهیر

الف)- کهیر حاد
کهیرهائی که کمتر از ۶ هفته از ایجاد آنها میگذرد، تحت عنوان «کهیر حاد» طبقه بندی 
میشوند. در این نوع کهیر معموالً علت قابل تشخیص میباشد. شایع ترین علل کهیر حاد : غذاها، 

داروها و عفونت ها هستند. نیش حشرات نیز میتواند سبب بروز کهیر حاد گردد.
ب)- کهیر مزمن

کهیرهائی که بیش از ۶ هفته از بروز آنها میگذرد، «کهیر مزمن» نامیده میشوند. تعیین علت این 
نوع کهیر، اغلب بسیار مشکل است و در تعداد کمی از بیماران میتوان علت را تشخیص داد. 
پزشک برای تعیین علت کهیر، باید سؤاالت زیادی از بیمار بپرسد و معاینات و آزمایشات 

متعددی را انجام دهد هر چند با وجود این بررسی های زیاد، در بیش از دو سوم بیماران نمیتوان علت ابتالء را پیدا کرد.
درمان کهیر

بهترین درمان کهیر، تعیین علت و حذف آن است! شخصی که دچار کهیر شده قبل از هر چیز باید از خوراکی ها و مواد ایجاد کننده حساسیت دوری کند 
تا بدن به تدریج حسّاسیّت خود را از دست داده و دیگر عکس العملی به آن مادّه نشان ندهد. اما در اغلب موارد، بویژه در کهیر مزمن، انجام این کار ممکن 

نیست (فقط در مواردی که عللی از قبیل عفونت، غذا، دارو یا عوامل فیزیکی عامل کهیر باشند، با حذف آن عامل کهیر نیز درمان میشود).



در بسیاری از موارد، الزم است که پس از معاینات کامل بیمار، آزمایش های تکمیلی انجام شود 
تا درصورت امکان علت کهیر تعیین شود (که البته همیشه این توفیق حاصل نمیگردد). چنانچه 
علت پیدا شود، درمان طبعاً باعث حذف کهیر خواهد گشت. ولی در مواردی که علت پیدا نشود، 
کهیر بصورت عالمتی درمان میگردد. داروهای آنتی هیستامینیک، در رأس درمان های کهیر 
هستند. آنتی هیستامین ها درصورتی از بروز کهیر جلوگیری میکنند که از قبل و بطور منظم 

مصرف شوند و مصرف آنها صرفاً در زمان پیدایش کهیر، تأثیر خیلی زیادی ندارد.
البته در مورد مصرف آنتی هیستامین ها، عوارض آنها (از قبیل ایجاد حالت خواب آلودگی) را 
باید در نظر داشت و در افراد سالخورده که دچار احتباس ادراری هستند، از مشکالت مربوط به 

ضربانات قلبی (آریتمی ها) رنج میبرند یا بعضی داروهای آرام بخش را مصرف میکنند، تجویز آنها باید با احتیاط صورت گیرد. همچنین در زمان حاملگی، 
بسیاری از داروها از جمله آنتی هیستامین ها، دارای عوارضی هستند که باید مورد توجه باشند.

از تداخل اثر داروها نیز نباید غافل بود و بیماران بایستی داروهای دیگری را که به علل دیگری مصرف می نمایند، به پزشک یادآوری کنند، چون داروها 
هم بعنوان عامل ایجاد کهیر و هم بعنوان تأثیرگذاری متقابل بر روی داروهای آنتی هیستامینی، مهم هستند.

گهگاه در کهیرهای مقاوم، پزشک ممکن است چند نوع آنتی هیستامین را با هم و یا بطور متناوب تجویز کند. در موارد حاد و شدید، بویژه مواردی که 
مشکل تنفسی بروز نماید، مراجعه به اورژانس و تجویز «اپی نفرین» یا «کورتیکواستروئید» تزریقی (با صالحدید پزشک معالج) صورت میگیرد.

کاربرد  طب سنتی در درمان کهیر
الف)- موضعی (بصورت ضماد، پماد، شستشو دهنده)

۱- شستشوی بدن با ماست، سدر و شاهتره
۲- دود کردن اسفند یا خاکشیر، حساسیت جلدی را از بین میبرد

۳- مالیدن آب کلم پیچ یا برگ آن بر روی پوست
۴- قرار دادن مخلوط له شده موز با سرکه و آبلیمو (چند بار در شبانه روز)

۵- مالیدن له شدن تره یا آب آن بر روی پوست
۶- گذاشتن پخته شلغم له شده روی پوست
۷- مالیدن له شده سیر خام به روی جوشها

(تذکّر : مورد ۷، حتماً با احتیاط کامل اجرا شود، چون ممکن است مقدار زیاد سیر یا ضمادهای دیگر، باعث ایجاد تاول شود. میتوانید از خاکستر سیر هم 
استفاده کنید، چون داروی خوبی برای درمان جوش ها میباشد!)

۸- مالیدن شاهتره روی پوست
۹- گذاشتن له شده پنیرک و گزنه روی ضایعه

این روشهای موضعی کهیر را تسکین داده و بطور موقت و در مواقع اضطراری مفید هستند.
ب)- خوراکی

۱- خوردن آب انگور در درمان کهیر اثری قطعی و بسیار خوب دارد (میتوانید ۱۰۰ گرم از آن را در مقداری آب ریخته و هر سه ساعت یک بار میل کنید).
۲- آب نارنج، آبلیمو و آبغوره، از هر کدام ۱۰۰ گرم مخلوط کرده میل کنید. کهیرهای ظاهر شده به مرور زمان و بصورت کامل از بین میروند.

۳- مصرف کاهو، گشنیز، چغندر (لبو)، برگ چغندر، ماست، زرشک، آبلیمو، شاه تره، خُرفه، خیار، هندوانه، لعاب اسفرزه و خاکشیر بسیار مفید هستند.
۴- برای دفع سموم معده و روده و صاف نمودن خون از آش های ساده و ترش استفاده کنید که حاوی موادی مانند : تمر هندی، آب شاهتره یا عرق آن، 

آب نارنج، آبغوره، آبلیمو، گشنیز، و برگ چغندر باشند.
۵- خوردن این غذاها و خوراکیها هم توصیه میشود :

ماست با کمی نعنا، خیار با کمی نمک، هندوانه به همراه کمی شکر، خاکشیر، قُدّومِه شیرازی (دانه ریز قرمز)، سبزی خرفه، شاه تره، عرق کاسنی، کاهو، 
آلبالو، عنّاب، گیالس، آب زرشک، آب ترب و گل گاو زبان.




