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Penurun panas, batuk, dan pilek
Obat tradisional banyak memberi manfaat bagi manusia, selain proses-nya secara alami
memperkuat imun tubuh, juga dapat diperoleh dengan mudan dan murah. Berikut salah satu
cara merekan batuk dan pilek secara alami :

 Parut bawang merah, tambahkan minyak telon,
lalu balurkan pada punggung sampai bagian pantat sambil sedikit diurut. Juga pusar dan
ubun-ubun. Untuk ramuan minum: air kelapa satu cangkir ditambah 1 sendok teh madu,
aduk, lalu kukus. Setelah dingin, berikan pada anak sebanyak 3 sendok teh setiap 2 jam
sekali. Ramuan ini diberikan untuk bayi 8 bulan ke atas. Bila usia anak di bawah 8 bulan,
cukup dengan pemberian ASI atau ibunya yang minum ramuan tersebut.

Pada orang dewasa dapat gunakan ramuan minum berupa air kunyit dan madu. Setengah
sampai satu ruas jari kunyit yang sudah bersih dibakar, dikerik kulitnya, diparut, lalu diberi
air matang 1/2 cangkir, peras, kemudian diendapkan. Campur bagian air kunyit yang tanpa
endapan dengan kocokan 1 butir kuning telur dan 1 sendok makan madu, kemudian
disuapkan pada di badan. Ramuan ini bisa untuk penurun panas seperti pada sakit cacar air,
flu, atau apa saja.

Penggunaan antibiotik sebaiknya dihindarkan karena berpotensi membunuh dan melemahkan
imun tubuh. Selain itu pilek juga dapat disebabkan oleh alergi, kenali alergan dengan baik,
dan tingkatkan daya tahan tubuh juga dengan makan makanan yang sehat serta olah raga
secara teratur.

Menggunakan sambiloto juga cukup efektif untuk meredakan pilek menahun
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Dengan minyak tempurung kelapa

Tempurung kelapa atau batok kelapa dibagian cekung bekas daging kelapa diberi bara api
kemudian diletakkan dalam mangkok.  Setelah dalam mangkok terdapat cairan kuning pekat
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yang keluar dari tempurung tersebut, inilah minyak tempurung/batok.  Ambil kapas lalu celup
atau sentuhkan sedikit yang penting minyak meresap pada kapas.  Masukkan kapas yang telah
basah oleh minyak pada gigi yang berlubang selanjutnya gigit kuat-kuat.  Dalam waktu relatif
singkat rasa sakit akan hilang.

Dengan getah pohon kamboja atau minyak cengkih

Kapas secukupnya dicelupkan dalam minyak cengkih, kemudian dimasukkan ke dalam gigi
yang berlubang.  Kapas yang sudah dibasahi dengan getah pohon kamboja juga dapat
meredakan rasa sakit pada gigi.

Dengan biji alpukat

Ambil biji alpukat, bersihkan dan ditumbuk sampai halus.  Masukkan bubuk biji alpukat tadi
ke dalam gigi yang berlubang.  Rasa sakit akan segera hilang.

Dengan bawang merah

Ambil satu siung bawang merah tunggal.  Gosokkan pada sela ibujari kaki.  Kalau yang sakit
gigi bagian kanan maka yang digosok pada sela jempol kaki kanan demikian sebaliknya. 
Gosok terus sampai sakitnya mereda.

Dengan bawang putih

Ambil satu siung bawang putih yang berumbi tunggal (jawa=bawang lanang) tumbuk halus
dan masukkan pada gigi yang berlubang.  Jangan dikunyah, cukup digigit kuat agar bawang
menempel pada lubang gigi.

Manfaat Buah Sirsak / Sirsat Sebagai Obat Kanker, DLL

 

Berikut uraian kandungan gizi dan kegunaan buah, bunga dan biji  sirsak / sirsat
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untuk kesehatan terutama untuk pengobatan kanker, ambeien, sakit liver, bisul, eksim,
rematik, sakit pinggang, dll

Nama Umum : Buah sirsak / sirsat
Nama Latin :  Annona muricata L

Nama lain : Soursop (Inggris), Corossol atau Anone (Perancis), Zuurzak
(Belanda)  guanábana (Spanish), graviola (Portuguese), Brazilian Paw Paw, Corossolier,
Guanavana, Toge-Banreisi, Durian benggala, Nangka blanda, and Nangka londa. Kandungan
Gizi  buah sirsak adalah sbb:
Buah sirsak terdiri dari 67,5 persen daging buah, 20 persen kulit buah, 8,5 persen biji buah,
dan 4 persen inti buah.

Setelah air, kandungan zat gizi yang terbanyak dalam sirsak adalah karbohidrat. Salah satu
jenis karbohidrat pada buah sirsak adalah gula pereduksi (glukosa dan fruktosa) dengan kadar
81,9 – 93,6 persen dari kandungan gula total.
Buah sirsak mengandung sangat sedikit lemak (0,3 g/100 g), sehingga sangat baik untuk
kesehatan. Rasa asam pada sirsak berasal dari asam organik non volatil, terutama asam malat,
asam sitrat, dan asam isositrat.

Vitamin yang paling dominan pada buah sirsak adalah vitamin C, yaitu sekitar 20 mg per 100
gram daging buah. Kebutuhan vitamin C per orang per hari (yaitu 60 mg), telah dapat
dipenuhi hanya dengan mengkonsumsi 300 gram daging buah sirsak. Kandungan vitamin C
yang cukup tinggi pada sirsak merupakan antioksidan yang sangat baik untuk meningkatkan
daya tahan tubuh dan memperlambat proses penuaan (tetap awet muda).

Mineral yang cukup dominan adalah fosfor dan kalsium, masing-masing sebesar 27 dan 14
mg/100 g. Kedua mineral tersebut penting untuk pembentukan massa tulang, sehingga
berguna untuk membentuk tulang yang kuat serta menghambat osteoporosis.

Selain komponen gizi, buah sirsak juga sangat kaya akan komponen non gizi. Salah satu
diantaranya adalah mengandung banyak serat pangan (dietary fiber), yaitu mencapai 3,3 g/
100 g daging buah.

Konsumsi 100 g daging buah dapat memenuhi 13 persen kebutuhan serat pangan sehari. Buah
sirsak merupakan buah yang kaya akan senyawa fitokimia, sehingga dapat dipastikan bahwa
buah tersebut sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan.
Senyawa fitokimia tersebut dipastikan memiliki khasiat bagi kesehatan, walaupun belum
semuanya terbukti secara ilmiah. Berbagai manfaat sirsak untuk terapi antara lain pengobatan
batu empedu, antisembelit, asam urat, dan meningkatkan selera makan. Selain itu, kandungan
seratnya juga berfungsi untuk memperlancar pencernaan, terutama untuk pengobatan sembelit
(susah buang air besar).
Sari buah (jus) sirsak di dalam sistem pencerna

Studi di Purdue University membuktikan bahwa daun graviola mampu membunuh sel
kanker secara efektif, terutama sel kanker: prostat, pankreas, dan paru-paru.

Hasil riset beberapa universitas itu membuktikan jika pohon ajaib dan buahnya ini
bisa:

1. Menyerang sel kanker dengan aman dan efektif secara alami, tanpa rasa mual, berat
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badan turun, rambut rontok, seperti yang terjadi pada terapi kemo.

2. Melindungi sistim kekebalan tubuh dan mencegah dari infeksi yang mematikan.

3. Energi meningkat dan penampilan fisik membaik.

4. Secara efektif memilih target dan membunuh sel jahat dari 12 tipe kanker yang
berbeda, di antaranya kanker usus besar, payudara, prostat, paru-paru, dan pankreas.

5. Daya kerjanya 10.000 kali lebih kuat dalam memperlambat pertumbuhan sel kanker
dibandingkan dengan adriamycin dan terapi kemo yang biasa digunakan.

6. Tidak seperti terapi kemo, sari buah ini secara selektif hanya memburu dan
membunuh sel-sel jahat dan tidak membahayakan atau membunuh sel-sel sehat.

Resep2 pengobatan tradisional dengan sirsak sbb
1. Pengobatan Kanker.
10 lembar daun sirsak yg tua direbus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, minum 2 kali
per hari selama 2 minggu. Daun sirsak ini katanya sifatnya seperti kemoterapi, bahkan
lebih hebat lagi karena daun sirsak hanya membunuh sel sel yang tumbuh abnormal dan
membiarkan sel sel yang tumbuh normal.

2 Sakit Pinggang.
20 lembar daun sirsak, direbus dengan 5 gelas air sampai mendidih hingga tinggal3 gelas,
diminum 1 kali sehari 3/4 gelas.

3.  Bayi Mencret.
Buah-sirsak yang sudah masak. Buah sirsak diperas dan disaring untuk diambil airnya,
diminumkan pada bayi yang mencret sebanyak 2-3 sendok makan.

4.  Ambeien.
Buah sirsak yang sudah masak. Peras untuk diambil airnya sebanyak 1 gelas, diminum 2 kali
sehari, pagi dan sore.

5. Bisul.
Daun sirsak yang masih muda secukupnya, tempelkan di tempat yang terkena bisul.

6. Anyang-anyangen.
Sirsak setengah masak dan gula pasir secukupnya. Sirsak dikupas dan direbus dengan gula
bersama-sama dengan air sebanyak 2 gelas, disaring dan diminum.

7. Sakit Kandung Air Seni.
Buah sirsak setengah masak, gula dan garam secukupnya. Semua bahan tersebut dimasak
dibuat kolak. Dimakan biasa, dan dilakukan secara rutin setiap hari selama 1 minggu
berturut-turut.

8. Penyakit Liver.  Puasa makanan lain, hanya minum juice sirsak selama 1 minggu

9. Eksim dan Rematik.  Tumbuk daun sirsak sampai halus dan tempelkan di bagian yang sakit

10. Bunga sirsak dapat digunakan utk menyembuhkan katarak tapi bagaimana
penggunaannya saya belom tau.  Kalo saya sudah dapatkan resepnya akan saya tambahkan di
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sini.

Sumber tulisan :
http://www.ibujempol.com/manfaat-buah-sirsak-sirsat-sebagai-obat-kanker-dll/

Khasiat Sirsak 10.000X Lebih Kuat dari Kemoterapi
Kanker

Sumber berita sangat mengejutkan ini
berasal dari salah satu pabrik obat terbesar di Amerika. Buah Graviola di-test di lebih
dari 20 Laboratorium, sejak tahun 1970-an sampai beberapa tahun berikutnya.Hasil
Test dari ekstrak (sari) buah ini adalah secara effektive memilih target dan membunuh
sel jahat dari 12 type kanker yang berbeda, diantaranya:
* Kanker Usus Besar
* Kanker Payu Dara
* Kanker Prostat
* Kanker Paru-paru
* Kanker Pankreas. 
Berdasarkan data dan hasil penelitian, daya kerja zat anti kanker di dalam tanaman
sirsak adalah 10.000 kali lebih kuat dalam membunuh dan memperlambat
pertumbuhan sel kanker secara alami dibandingkan dengan Adriamycin dan Terapi
Kemo yang biasa digunakan. Tidak seperti terapi kemo, sari buah ini secara selective
hanya memburu dan membunuh sel-sel jahat dan TIDAK membahayakan/ membunuh
sel-sel sehat
Beberapa peneliti di Health Sciences Institute mengakui jika buah sirsak memberikan
efek anti tumor/kanker yang sangat kuat, dan terbukti secara medis menyembuhkan
segala jenis kanker.

Selain menyembuhkan kanker, buah sirsak juga berfungsi sebagai antibakteri, antijamur
(fungi), efektif melawan berbagai jenis parasit/cacing, menurunkan tekanan darah tinggi,
depresi, stres, dan menormalkan kembali sistem syaraf yang kurang baik.

Penelitian Health Sciences Institute diambil berdasarkan kebiasaan hidup suku Indian yang
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hidup di hutan Amazon. Beberapa bagian dari pohon ini seperti kulit kayu, akar, daun, daging
buah dan bijinya, selama berabad-abad menjadi obat bagi suku Indian. Graviola atau sirsak
diyakini mampu menyembuhkan sakit jantung, asma, masalah liver (hati) dan rematik.

Sejak 1976, graviola telah terbukti sebagai pembunuh sel kanker yang luar biasa pada uji
coba yang dilakukan oleh 20 Laboratorium independen yang berbeda dan dilakukan di bawah
pengawasan The National Cancer Institute.

Suatu studi yang dipublikasikan oleh the Journal of Natural Products menyatakan bahwa studi
yang dilakukan oleh Catholic University di Korea Selatan, menyebutkan bahwa salah satu
unsur kimia yang terkandung di dalam graviola, mampu memilih, membedakan dan
membunuh sel kanker usus besar dengan 10.000 kali lebih kuat dibandingkan dengan
adriamycin dan terapi kemo.

Penemuan yang paling mencolok dari studi Catholic University ini adalah: graviola bisa
menyeleksi memilih dan membunuh hanya sel jahat kanker, sedangkan sel yang sehat tidak
tersentuh atau terganggu.

Graviola tidak seperti terapi kemo yang tidak bisa membedakan sel kanker dan sel sehat,
maka sel-sel reproduksi (seperti lambung dan rambut) dibunuh habis oleh terapi kemo,
sehingga timbul efek negatif rasa mual dan rambut rontok.

Studi di Purdue University membuktikan bahwa daun graviola mampu membunuh sel kanker
secara efektif, terutama sel kanker: prostat, pankreas, dan paru-paru.

Hasil riset beberapa universitas itu membuktikan jika pohon ajaib dan buahnya ini bisa:

* Menyerang sel kanker dengan aman dan efektif secara alami, tanpa rasa mual, berat badan
turun, rambut rontok, seperti yang terjadi pada terapi kemo.
* Melindungi sistim kekebalan tubuh dan mencegah dari infeksi yang mematikan.
* Energi meningkat dan penampilan fisik membaik.
* Secara efektif memilih target dan membunuh sel jahat dari 12 tipe kanker yang berbeda, di
antaranya kanker usus besar, payudara, prostat, paru-paru, dan pankreas.
* Daya kerjanya 10.000 kali lebih kuat dalam memperlambat pertumbuhan sel kanker
dibandingkan dengan adriamycin dan terapi kemo yang biasa digunakan.
* Tidak seperti terapi kemo, sari buah ini secara selektif hanya memburu dan membunuh
sel-sel jahat dan tidak membahayakan atau membunuh sel-sel sehat.

Kisah lengkap tentang graviola, di mana memperolehnya, dan bagaimana cara
memanfaatkannya, dapat dijumpai dalam Beyond Chemotherapy: New Cancer Killers, Safe
as Mother’s milk, sebagai bonus terbitan Health Sciences Institute
(http://www.ewellnesspro.com/pdf_files/Beyond%20Chemotherapy.pdf ).
Buah Sirsak Untuk Mencegah Kanker

Untuk pencegahan dapat dilakukan dengan mengkonsumsi secara teratur buah sirsak
baik dengan cara dimakan langsung atau dalam bentuk jus buah.
Daun Sirsak Untuk Penyembuhan Kanker

Untuk penyembuhan, bisa dengan merebus 10 buah daun sirsak yang sudah tua (warna
hijau tua) ke dalam 3 gelas air (600cc) dan direbus terus hingga menguap dan air
tinggal 1 gelas (200cc) saja. Air yang tinggal 1 gelas dimimumkan ke penderita setiap
hari 2 kali.
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Efek meminum ramuan daun sirsak adalah perut akan terasa hangat/panas dan badan
berkeringat deras.

Obat herbal yang berasal dari daun sirsak ini bukanlah obat instan, pasien
memerlukan waktu 3 sampai 4 minggu dengan meminumnya secara rutin untuk dapat
merasakan manfaat penyembuhannya.

Sumber :

Sumber:

http://www.lembahpinus.com/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=
29

http://www.inilah.com/berita/gaya-hidup/2009/10/24/172073/as-rahasiakan-obat-kanker-dari-
buah-sirsak/

http://www.edric-online.com/content/buah-sirsak-pembunuh-kanker-terjemahan-bebas

http://www.ewellnesspro.com/pdf_files/Beyond%20Chemotherapy.pdf

http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aoffic
ial&hs=mqg&q=Beyond+Chemotherapy+%2B+New+Cancer+Killers+%2B+graviola&aq=f
&oq=&aq

Catatan Etja

September 2, 2007
Alergi Udara Dingin
Filed under: Konsultasi, Medical — etja @ 2:57 am

Waktu saya bangun tadi pagi, mendadak tenggorokan saya gatel2, abis itu jadi batuk2 deh.
Pagi ini emang dingin banget, n biasanya kalo dingin emang jadinya batuk2 gini. Ini kenapa
yah?? Tn. E=== Dari data2 yang disampaikan Tn E sepertinya Tn E menderita alergi
udara dingin atau bahasa kerennya Allergic Rhinitis. Alergi udara dingin sebenarnya adalah
peradangan yang timbul pada saluran hidung(mukosa) yang disebabkan oleh adanya bahan2
yang mengakibatkan alergi (alergen) dalam hal ini alergennya adalah udara dingin. Dalam
translasinya ke bahasa Indonesia saya menggunakan istilah Alergi UDARA dingin supaya
tidak terjadi kerancuan dengan alergi dingin yang mengakibatkan gatal-gatal pada kulit ( Cold
Urticaria).

Alergi Udara Dingin sering kali “dituduh” sebagai flu. “Penuduhan” yang salah ini dapat
mengakibatkan kita meminum obat yang tidak tepat. Walaupun bahaya yang ditimbulkan oleh
kekeliruan minum obat ini bisa dibilang cukup minor, akan tetapi jika ini berulang terus
menerus tentu akan dapat mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh juga, dalam hal ini
terutama memperberat kerja hepar.

FLU VS ALERGI

http://www.Word-to-PDF-Converter.net
http://www.Word-to-PDF-Converter.net
http://www.lembahpinus.com/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=29
http://www.lembahpinus.com/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=29
http://www.inilah.com/berita/gaya-hidup/2009/10/24/172073/as-rahasiakan-obat-kanker-dari-buah-sirsak/
http://www.inilah.com/berita/gaya-hidup/2009/10/24/172073/as-rahasiakan-obat-kanker-dari-buah-sirsak/
http://www.edric-online.com/content/buah-sirsak-pembunuh-kanker-terjemahan-bebas
http://www.ewellnesspro.com/pdf_files/Beyond%20Chemotherapy.pdf
http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=mqg&q=Beyond+Chemotherapy+%2B+New+Cancer+Killers+%2B+graviola&aq=f&oq=&aqi=
http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=mqg&q=Beyond+Chemotherapy+%2B+New+Cancer+Killers+%2B+graviola&aq=f&oq=&aqi=
http://www.google.com/search?hl=en&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Aen-US%3Aofficial&hs=mqg&q=Beyond+Chemotherapy+%2B+New+Cancer+Killers+%2B+graviola&aq=f&oq=&aqi=
http://catatanetja.wordpress.com/
http://catatanetja.wordpress.com/category/medical/konsultasi/
http://catatanetja.wordpress.com/category/medical/


 ( Word to PDF Converter - Unregistered ) 
http://www.Word-to-PDF-Converter.net

Sebenarnya cukup gampang membedakan flu dan alergi dingin. Poin-poin perbedaan tersebut
adalah sebagai berikut :

1. Demam (-)

Penderita alergi udara dingin biasanya tidak menunjukkan gejala demam, while penderita flu
biasanya menunjukkan gejala demam

2. Tenggorokan Gatal (+)

Penderita alergi cenderung merasa <strong> gatal </strong>, sedang penderita flu biasanya
diikuti sakit tenggorokan

3. Pembengkakan di sekitar leher (-)

Pembengkakan kecil diakibatkan oleh membengkaknya limfo nodi, biasanya dialami oleh
penderita flu.

4. Lemas (-)

Penderita flu cenderung lebih terlihat lemas dibanding penderita alergi

5. Mata merah dan berair (+)

Reaksi alergi juga dapat disertai mata merah dan berair krn alergi yg juga terjadi di area mata.

6. Bersin (++)

Penderita alergi biasanya bersin dalam waktu yg sering, dan diikuti rasa gatal2 dihidung

7. Batuk (++)

Penderita alergi batuk lebih banyak dr penderita flu.

7.Waktu (lama)

Flu biasanya akan sembuh dengan sendirinya setelah bbrp minggu, sedangkan alergi terjadi
terus menerus sepanjang penderita terpapar alergen (udara dingin)

8. Riwayat keluarga (+)

Penderita alergi biasanya juga memiliki keluarga yang menderita alergi sama.

Pengobatan Alergi

Pengobatan alergi meliputi 3 hal :

1. Pencegahan Alergi

Tentu saja dengan cara menghindari terpapar dengan alergen.

Cara ini adalah cara paling mudah dan praktis.Untuk penderita alergi dingin : Ketika udara
dingin gunakanlah baju yang tebal dan usahakan untuk berkumur2 dg air hangat untuk
menghilangkan gatal2 ada tenggorokan
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2. Penggunaan obat2an

Penggunaan obat2an hanya dapat mengurangi gejala saja. Obat2 ini tidak dapat mengobati
alergi sampai tuntas. Obat yang digunakan adalah obat2an anti-histamine. Dalam hal ini dapat
digunakan spray antihistamine intra-nasal yang dihirup dan tetes mata antihistamine.

3. Immunotherapy

Meliputi proses desensitisasi terhadap alergen, proses ini memakan waktu lama, bahkan
kadang bisa mencapai waktu 3-5 tahun. Untuk melakukannya harus dilakukan di tempat2
pelayanan kesehatan yang sudah berpengalaman, karena metode ini memiliki efek samping
yang cukup besar. Tingkat kesuksesan immunotherapy bervariasi terhadap alergen nya, dalam
bbrp kasus bisa mencapai 80 %- 90 %

Kesimpulan :Bagi anda yang menderita alergi dingin, langkah terbaik dan mudah adalah
menjauhkan diri dari alergen. Jika udara menjadi dingin, usahakan menggunakan pakaian
tebal dan berkumur-kumur menggunakan air hangat. Jika reaksi alergi menjadi sangat
berlebihan dan sangat menganggu, segeralah konsultasikan ke dokter.ps: bagi yang tertarik
pada patofisiologi alergi dingin, berikut adalah patofisiologi nya

Pathophysiology: Because the nose is the most common port of entry for allergens, in
patients with allergies, signs and symptoms of allergic rhinitis, not surprisingly, are the most
common complaints.

Four types of hypersensitivity responses exist, as initially classified by Gell and Coombs and
later modified by Shearer and Huston. Individuals with allergic rhinitis are thought to have
type I reactions.

After initial exposure to an antigen, antigen-processing cells (macrophages) present the
processed peptides to T helper cells. Upon subsequent exposure to the same antigen, these
cells are stimulated to differentiate into either more T helper cells or B cells. The B cells may
further differentiate into plasma cells and produce immunoglobulin E (IgE) specific to that
antigen. Allergen-specific IgE molecules then bind to the surface of mast cells, sensitizing
them.

Further exposures result in the bridging of 2 adjacent IgE molecules, leading to the release of
preformed mediators from mast cell granules. These mediators (ie, histamine, leukotrienes,
kinins) cause early-phase symptoms such as sneezing, rhinorrhea, and congestion. Late-phase
reactions begin 2-4 hours later and are caused by newly arrived inflammatory cells. Mediators
released by these cells prolong the earlier reactions and lead to chronic inflammation.
(Nguyen,2007)
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VIVAnews - Jika tubuh terlalu lama terpapar udara dingin, Anda memang lebih mudah
terserang flu. Parahnya, bagi penderita alergi, di kala udara berada pada temperatur rendah,
munculnya flu dapat berbarengan dengan gejala alergi. 

Menurut James Li, M.D., spesialis alergi dan asma dari Mayo Clinic, menghirup udara di
hawa dingin terlalu lama, dan tanpa ‘dibentengi’ baju hangat, memang dapat memicu alergi
dingin. 

Gejala awal, udara dingin menyerang daya tahan tubuh, yang menstimulasi produksi lendir di
saluran pernapasan. Selanjutnya, udara dingin bisa menyerang jaringan di bagian hidung.
Saluran di jaringan hidung pun melebar. Akibatnya, jaringan dalam hidung pun membengkak,
yang membuat hidung tersumbat. 

Hawa yang sangat dingin juga dapat memicu reaksi asma. Bagi penderita asma, ada baiknya
mengenakan baju hangat sebelum terpapar udara dingin.

Selain itu, ada alergi udara dingin lain yang lebih parah yaitu urtikaria. Kondisi tersebut di
sini lebih dikenal dengan sebutan biduran.  Cukup banyak kasus alergi dingin jenis ini terjadi,
karena keadaan negara kita beriklim tropis. Yang terbiasa dengan cuaca panas. Pada beberapa
orang memiliki jaringan kulit yang sangat sensitif pada histamin, lebih rentan mengalami
alergi dingin. 

Timbulnya biduran akibat alergi dingin disebabkan mekanisme pertahanan tubuh yang
bereaksi secara berlebihan mengeluarkan histamin. Yaitu , suatu senyawa kimia yang
menyebabkan timbulnya gejala alergi. Mulai dari  keluhan gatal, rasa terbakar atau tertusuk,
hingga sesak napas. Pada kulit tampak bercak kemerahan dan bengkak (edema) setempat,
berbatas tegas dan terkadang bagian tengah tampak lebih pucat . 

Gatal juga dapat terjadi akibat rangsangan udara dingin. Bentol yang timbul bisa muncul
hanya di tempat yang terpapar dingin saja tapi juga bisa di seluruh badan. Histamin juga dapat
mempengaruhi pipa saluran napas untuk menyempit yang menimbulkan sesak napas atau
menyebabkan pembuluh darah melebar sehingga timbul syok.

Bagi Anda yang mengalami alergi dingin seperti di musim hujan ini, upaya yang dapat
dillakukan untuk mengatasinya, adalah:

-Untuk mengurangi rasa gatal pada kulit , oleskan bedak dingin/ lotion yang mengandung
calamine dan anti histamin .

-Obat untuk mengatasi keadaan ini adalah obat golongan antihistamin. Pada keadaan akut,
selain antihistamin, kadangkala  juga diperlukan obat golongan steroid. Cara menghindari
timbulnya gejala akibat alergi dingin adalah dengan menghindari kontak dengan udara atau
air dingin. 

- Agar tidak mudah kambuh, kenakan pakaian tebal,  yang mampu menangkal cuaca dingin.
Sebaiknya, mandi dengan air hangat, terutama saat musim penghujan. 

-Istirahat yang cukup, agar daya tahan tubuh tidak mudah drop.
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-Bila gejala menetap disertai sesak nafas segera hubungi dokter .

Manfaat Daun Sirih
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