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مقدمه

آلرژی واکنش سیستم ایمنی بدن است و هنگامی ایجاد می شود که سیستم ایمنی ماده ا ی را که معموالً
برای بدن بی ضرر است اشتباها ً به عنوان ماده ای زیان آور شناسایی می کند و بر علیه آن وارد عمل
می شود .بدن انسان به طور معمول در مقابل عوامل مضری مانند ویروسها و باکتریها از خود دفاع
می کند .اما گاهی اوقات این دفاع در مقابل مواد بی ضرری مانند گرد و غبار ،کپکها ،یا گرده ی گیاهان
صورت می گیرد.
سیستم ایمنی بدن در مقابل این مواد واکنش نشان داده و مقدار زیادی پادتن می سازد  .پادتن مانند
اسلحه ای به آنها حمله ور می شود تا آنها را از بین ببرد .هر پادتن برای ماده ی ویژه ای ساخته می
شود و مخصوص همان ماده ای است که موجب آلرژی می شود .به موادی که واکنش آلرژیک ایجاد
می کنند ،اصطالحا ً آلرژن گفته می شود.
در فرایند دفاع ،واسطه های التهابی شیمیایی مانند هیستامین ،و سایر موادی که از گلبولهای سفید
ترشح می شوند ،موجب ایجاد عالئم نا مطبوعی می شوند .افراد مستعد به آلرژی این عالئم را تجربه

می کنند.
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Drug allergy
آلرژی دارویی

وقتی صحبت از حساسیت میشود بیشتر حساسیت فصلی و عطسه و آبریزش بینی همراه با آن در ذهن
مجسم میشود ،اما حساسیت انواع دیگری مانند حساسیت غذایی ،دارویی و حساسیت به حیوانات نیز
دارد.
بیشتر متخصصان اولین قدم برای مبارزه با حساسیت را دوری از ماده حساسیتزا عنوان میكنند .این
مساله درست است ولی برای این كار باید این مواد را شناسایی كنید و دید بهتری از وضعیت موجود
خود داشته باشید.
بنابراین اگر عالیم شما به علت ماده دیگری باشد مصرف داروهای ضدحساسیت مشكل شما را حل
نخواهد كرد .به همین صورت اگر به قارچ حساسیت داشته باشید دوری از گرده گیاهان فایدهای نخواهد
داشت .اگر بتوانید عامل حساسیتزا را پیدا كرده و به همین ترتیب از آن دوری كنید دیگر نیازی به
دارو نخواهید داشت.
حساسیت به یك آنتیبیوتیك یا به همه
واكنشهای حساسیتزا نسبت به داروها شایع است و آنتیبیوتیكها یكی از مقصران اصلی برانگیختن
واكنشهای حساسیتی هستند .اگر شما به یك آنتیبیوتیك حساسیت داشته باشید احتمال زیادی وجود
دارد كه نسبت به ماده شیمیایی مشابه یا آنتیبیوتیك دیگری از همان خانواده نیز حساس باشید.
به عنوان مثال اگر به پنیسیلین حساسیت داشته باشید ،این شانس وجود دارد كه به آموكسیسیلین (از
وابستگان نزدیك پنیسیلین) یا حتی كفلكس (از وابستگان دورتر پنیسیلین) نیز حساسیت داشته باشید
چرا كه برخی از قسمتهای ساختار شیمیایی آنها همشكل است.
غیرمعمول است كه فردی به بیش از یك یا  2نوع (یا خانواده) از آنتیبیوتیكها حساسیت داشته باشد
چرا كه انواع مختلف آنتیبیوتیكی از نظر ساختار شیمیایی رابطهای با هم ندارند.
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به عنوان مثال حساسیت به پنیسیلین به طور كلی شانسشما برای حساس بودن نسبت به
آنتیبیوتیكهای حاوی سولفا (مانند سولفامتوكسازول) را افزایش نمیدهد .شناخت حساسیتهای فردی
بسیار مهم است چرا كه آنتیبیوتیكها برای درمان عفونتهای باكتریایی بسیار مفیدند و در برخی موارد
جان شما را نجات میدهند و شما باید بتوانید در مواقع لزوم آنتیبیوتیك مورد نظر را دریافت كنید.
موضوع دیگری كه اغلب اشتباه گرفته میشود قایل شدن افتراق بین عوارض جانبی غیرحساسیتی از
حساسیت واقعی است .دل بهمخوردگی به دنبال مصرف اریترومایسین یك واكنش حساسیتی نیست اما
جوش زدن یك واكنش حساسیتی است.
شاید عارضه جانبی و حساسیت برای شما ناخوشایند باشند و در هر صورت بخواهید كه داروی
مسوول را كنار بگذارید ولی باید بدانید كه افتراق بین عارضه جانبی و حساسیت واقعی در برخی موارد
بسیار مهم است .به عنوان مثال اگر با مصرف اریترومایسین دچار دل بهمخوردگی میشوید شاید
بتوانید یكی از اعضای نزدیك همین خانواده مانند كالریترومایسین را به خوبی تحمل كنید.
اما اگر به دنبال مصرف اریترومایسین دچار مشكل تنفسی میشوید (حساسیت واقعی) مصرف
كالریترومایسین برای شما خطرناك خواهد بود.در بعضی مواقع پزشك دارویی كه قبال باعث بروز
عوارض جانبی در شما شده است را برایتان تجویز میكند ،اما بندرت دارویی را برایتان تجویز میكند
كه در گذشته نسبت به آن حساسیت نشان دادهاید.
یك تفاوت دیگر بین واكنش حساسیتی خفیف و عارضه جانبی این است كه میتوان بر واكنش حساسیتی
توسط روشی به نام حساسیتزدایی چیره شد .در این روش در ابتدا مقادیر اندكی از دارو به فرد تجویز
میشود و به مرور این مقدار افزایش مییابد تا حساسیت از بین برود .اما این روش در مواردی كه
عارضه جانبی وجود دارد پاسخگو نیست.
اگر شما جزو آن دسته از افراد هستید كه به داروی خاصی حساسیت دارید یا آن كه دچار عارضه
جانبی میشوید مطمئنا دلتان نمیخواهد كه در آینده از آن دارو استفاده كنید .به همین جهت پزشك را از
این مساله آگاه كنید ،اما دقت كنید كه مشكل ایجادشده را درست توصیف كنید تا پزشك بتواند بین
حساسیت و عارضه افتراق قایل شود.
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Nasal allergy
آلرژی بینی
دـبؿیت یب آٌغژی ثیٕی ِلکً ٔـجتب كبیؼی اؿت کٗ ثـیبعی اػ ِغصَ ثٗ آْ ِجتال ٘ـتٕض.
ژٔتیک ِ ٚذیَ ٘غ ص ٚصع ثغٚػ ایٓ ِلکً ِٛثغٔض
اگغ یکی اػ ٚاٌضیٓ ثٗ دـبؿیت ثیٕی ِجتال ثبكض ،كبٔؾ اثتالی کٛصک  03صعهض اؿت ٚ
چٕبٔچٗ پضع ِ ٚبصع ٘غ ص ٚثٗ دـبؿیت ثیٕی ِجتال ثبكٕض ،ادتّبي گغفتبعی کٛصک ثٗ  03صعهض
ِیعؿض

ثغٚػ آٌغژی صع ٘غ ؿٕی  ٚصع ٘غ ص ٚجٕؾ ِّکٓ اؿت صیضٖ كٛصِ .ؼّٛال ٚلتی فغصی ثٗ آٌغژی
ِجتال ِیكٛص تب ِضت٘بی ػیبصی اػ آْ عٔج ِیثغص
ؿیـتُ ایّٕی ثضْ ثؼٌی افغاص ثٗسوٛم کٛصکبْ ِّکٓ اؿت ثب گظكت ػِبْ ثٗ تضعیج
دـبؿیت سٛص ٔـجت ثٗ ِبصٖ ِذغک عا اػ صؿت ثض٘ض  ٚػالیُ آٌغژی ثٗ تضعیج ثغٍغف كٛص

آٌغژی ثیٕی ِؼّٛال فوٍی اؿت  ٚصع ثٙبع  ٚاٚایً پبییؼ ،ػالیُ ثیّبعی ػٛص ِیکٕض ،اِـب صع
ِٛاعصی صیضٖ ِیكٛص کٗ ثیّبع صع تّبَ ٍٛي ؿبي اػ آٌغژی عٔج ِیثغص
آٌغژی فوٍی ِؼّٛال ٔبكی اػ دـبؿیت ٔـجت ثٗ ِٛاص ِذغک ثیغ ْٚاػ ِٕؼي ِثً گغصٖ
صعستبْ اؿت ،اِـب آٌغژی٘بیی کٗ صع تّبَ ٍٛي ؿبي ٚجٛص صاعصِ ،ؼّٛال ٔبكی اػ ِٛاص ِذغک
 ٚدـبؿیتػای صعِٕ ْٚؼي ِثً طعات ٔبكی اػ پغ پغٔضگبْ یب دیٛأبتی ِثً گغثٗ  ...ٚاؿت
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صالیً اثتال ثٗ دـبؿیت ثیٕی
ؿیـتُ ایّٕی ثضْ أـبْ ثٗ گٗٔٛای اؿت کٗ ػٍیٗ ِٛاص ٌِغ ِثً ثبکتغی٘ب ٚ ٚیغٚؽ٘ب
ثالفبهٍٗ ٚاعص ػًّ ِیكٛص .صع دـبؿیت ثیٕی ایٓ ؿیـتُ ایّٕیِٛ ،اص ثیًغعی ِثً
گغصٖ صعستبْ عا ِبصٖ ٌِغ تٍمی کغصٖ  ٚػٍیٗ آْ ٚاعص ػًّ ِیكٛص .ػبًِ كغٚع دـبؿیت،
ِبصٖ آٌغژْ یب دـبؿیتػاؿت
ٚلتی کٗ ِبصٖ آٌغژْ ِثً گغصٖ صعست یب طعات گغصٚغجبع اػ ٍغیك تٕفؾ ٚاعص ثیٕی  ٚعیٗ فغص
ِجتال ثٗ دـبؿیت ثیٕی ِیكٛص ،ثضْ ایٓ فغص ِٛاصی كیّیبیی اػ جٍّٗ ٘یـتبِیٓ تغكخ
ِیکٕض.
ایٓ ِٛاص كیّیبیی ثبػث ثغٚػ ػالیّی ِثً سبعف ،تٛعَ  ٚآثغیؼف اػ ثیٕی ِیكٔٛض
گغصٖ صعست ،طعات ثٗ جب ِبٔضٖ اػ ثضْ پغٔضگبْ  ٚدیٛأبت سبٔگی ،طعات لبعچ  ٚگغصٚغجبع ِذیَ
آٌغژْ٘بی كبیغ ٘ـتٕض .گغصٖ صعستبْ ٘غ ِٕطمٗای ثب ِٕطمٗ صیگغ ِتفبٚت اؿت .اػ ٍغف
صیگغ تبثیغ یک گغصٖ سبم عٚی افغاص ِشتٍف ٔیؼ ِتفبٚت اؿت.
گغصٖ٘بی ثؼعگ  ٚلبثً عٚیت ثٗ ٔضعت ِّکٓ اؿت ثبػث آٌغژی كٔٛض ،اِـب گغصٖ٘بی ثـیبع
عیؼی کٗ ثٗ ؿشتی ِّکٓ اؿت صیضٖ كٔٛض ،ثٗ ٍٛع كبیؼی ثبػث آٌغژی ِیكٔٛضِ .مضاع
گغصٖ ِٛجٛص صع ٘ٛا ٔیؼ صع ثغٚػ ػالیُ ِٛثغ اؿت
عٚػ٘بی گغَ  ٚسلک ٍٛ ٚفبٔی ِیؼاْ گغصٖ ِٛجٛص صع ٘ٛا ثیلتغ اػ عٚػ٘بی ؿغصِ ،غٍٛة ٚ
ثبعأی اؿت
ثبعاْ ِمضاع ػیبصی اػ طعات عا كـتٗ ٛ٘ ٚا عا تّیؼ ِیکٕض
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ػالیُ دـبؿیت ثیٕی
سبعف ثیٕی ،ص٘بْ ،چلُ٘ب ،گٍ ٚ ٛپٛؿت -
آثغیؼف ثیٕی -
ػطـٗ -
عیؼف اكک -
ٚجٛص سَ ػغًی عٚی پٛؿت ثیٕی -
ؿغفٗ ،ادـبؽ کیپ كضْ گغفتگی ثیٕی ػالیّی کٗ صیغتغ ظب٘غ ِیكٔٛض ،كبًِ ادتمبْ ٚ
گٛف  ٚکب٘ق دؾ ثٛیبیی اؿت
ؿغصعص  ٚسٛاةآٌٛصگی ٔیؼ اػ ػالیُ سـتگی ٘ب،پف ػیغ چلُ  ،ؿیب٘ی صٚع چلُ٘ب،گٍٛصعص
تبسیغی ٘ـتٕض
تلشین دـبؿیت ثیٕی
ِؼّٛال كغح دبي ثیّبع  ٚػالیُ ٚی ثغای تلشین کبفی اؿت .ثٍٗٛع ِلشن ثیّبع ِجتال ثٗ
آٌغژی اػ ػطـٗ٘بی ِکغع هجذگب٘ی ،آثغیؼف ثیٕی ،سبعف  ٚأـضاص ثیٕی عٔج ِیثغص .ایٓ
ػالیُ ِؼّٛال صع فوً ثٙبع  ٚكغٚع پبییؼ تلضیض ِیكٔٛض
تـت آٌغژی ِّکٓ اؿت ٔٛع ِبصٖای عا کٗ ثیّبع ثٗ آْ دـبؿیت صاعص ِلشن کٕض .تـت
پٛؿتی عایجتغیٓ عٚف تـت آٌغژی اؿت .چٕبٔچٗ پؼكک تلشین ص٘ض کٗ ثیّبع لبصع ٔیـت
تـت آٌغژی عا أجبَ ص٘ض ،اػ آػِبیق سِ ُ٘ ْٛیتٛاْ کّک گغفت
ِیؼاْ ائٛػیٕٛفیً سِ ْٛجتالیبْ ثٗ آٌغژی ثبالتغ اػ دض ِؼّٛي اؿت
ثب أضاػٖگیغی ِٛاص كیّیبیی کٗ ثضْ ٍی عٔٚض دـبؿیت تغكخ ِیکٕض  ٚثٗ صع ْٚسٚ ْٛاعص

ِیكٛص (ِثً ایّٛٔٛگٍٛثیٓ ای)
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ٔیؼ ِیتٛاْ ٚجٛص دـبؿیت عا اثجبت کغص
صع ِؼبیٕٗ ثبٌیٕیِ ،شبٍ صاسً ثیٕی کٗ ثٗ ٍٛع ِؼّٛي هٛعتی پغعٔگ یب لغِؼ اؿت ،کبِال
عٔگپغیضٖ ِیكٛص .كبسک٘بی ثیٕی ثؼعگ ِ ٚتٛعَ ٘ـتٕض ِّ ٚکٓ اؿت پٌٛیپ ثیٕی ُ٘
ٚجٛص صاكتٗ ثبكض

صعِبْ دـبؿیت ثیٕی
ثٙتغیٓ صعِبْ ثغای دـبؿیت ثیٕی ،اجتٕبة  ٚصٚعی کغصْ اػ ػبًِ دـبؿیتػاؿتِ .ؼّٛال
٘غ فغص ثیّبعی ثؼض اػ ِضتی ثٗتضعیج ِتٛجٗ ِیكٛص کٗ ٔـجت ثٗ چٗ ِٛاصی دـبؿیت صاعص
كـتٚكٛی ثیٕی ثب ؿغَ فیؼیٌٛٛژیک ثغای ِجتالیبْ ثٗ فغَ سفیف دـبؿیت ثیٕی ؿٛصِٕض
اؿت .ثب ایٓ کبع طعات دـبؿیتػا اػ صع ْٚثیٕی كـتٗ ِیكٔٛض
سغثؼٖ ،أگٛع ٍ ٚبٌجی ِٛاص سٛعاکی كبیؼیأض کٗ دـبؿیتػا ٘ـتٕض .عٚكٓ اؿت کٗ
ثٗعادتی ِیتٛاْ اػ ِوغف آٔٙب سٛصصاعی کغص ،اِـب اجتٕبة اػ گغصٖ صعستبْ کٗ صع فوً ثٙبع صع
تّبَ كٙغ پشق اؿت ،اِکبْپظیغ ٔیـتٌٚ .ی ثب ثـتٓ پٕجغٖ٘ب  ٚاؿتفبصٖ اػ تٛٙیٗ٘بیی کٗ
٘ٛای ثیغ ْٚعا ٚاعص ّٔیکٕٕض ِیتٛاْ اػ ٚعٚص طعات دـبؿیتػا ثٗ صعِٕ ْٚؼي جٍٛگیغی کغص
جبیگؼیٓ کغصْ ٌذبف  ٚتلک  ٚثبٌق ٘بیی کٗ اػ پلُ یب پغ دیٛأبت صعؿت كضٖ اؿت ،ثب
أٛاػی کٗ اػ ِٛاص ِوٕٛػی صعؿت كضٖ اؿت  ٚاؿتفبصٖ ٔکغصْ اػ فغف یب ِٛکتی کٗ پغػ
تٌٛیض ِیکٕض ،عٚف٘بی ِثّغثّغی اؿت
كـتٚكٛی ثیٕی ثب ؿغَ فیؼیٌٛٛژیک ثغای ِجتالیبْ ثٗ فغَ سفیف دـبؿیت ثیٕی ؿٛصِٕض
اؿت .ثب ایٓ کبع طعات دـبؿیتػا اػ صع ْٚثیٕی كـتٗ ِیكٔٛض٘ .غ فغصی ِیتٛأض سٛصف
صع ِٕؼي ؿغَ كـتٚك ٛعا صعؿت کٕض .ثغای ایٓ کبع کبفی اؿت ٔوف لبكك چبیشٛعی
ّٔ.ک عا صع یک ٌیٛاْ آة ٌٚغَ دً کغصٖ  ٚثب آْ ثیٕی عا كـتٚك ٛص٘ض
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ِتبؿفبٔٗ صاعٚیی کٗ ثتٛأض ثٗ ٍٛع کبًِ دـبؿیت عا عیلٗکٓ کٕض ٚجٛص ٔضاعص ،اِـب صعِبْ
ًضآٌغژی ثٗ سٛثی ِیتٛأض ػالیُ ثیّبع عا ثٗ ٍٛع ِٛلت ثغٍغف کٕض
تٛهیٗ ِیکٕیُ صع فوٍی کٗ ثیّبع ثب ػٛص ػالیُ عٚثٗعِ ٚیكٛص ؿؼی کٕض اػ صاع٘ٚبی
ًضآٌغژی اؿتفبصٖ کٕض تب ِلکالت ٔبكی اػ ایٓ استالي عا ثغٍغف کغصٖ  ٚاػ ثغٚػ ػالیُ
جٍٛگیغی کٕض .ثغای صعِبْ آٌغژی ثیٕی ِیتٛاْ اػ آٔتی٘یـتبِیٓ٘بً ،ضادتمبْ٘بی ثیٕی ٚ
صاع٘ٚبی کٛعتیکٛاؿتغٚییضی ثٙغٖ گغفت
دـبؿیت ثیٕی عا جؼ ٚفٙغؿت ثیّبعی٘بیی لغاع صاصٖ کٗ ) (WHOؿبػِبْ ثٙضاكت جٙبٔی
اػ ٔظغ آْ ؿبػِبْ ثبثت كضٖ اؿت «ٍت ؿٛػٔی» ثغای صعِبْ آٔٙب ِفیض اؿت

تّبِی صاع٘ٚبی ػیغ عا ثبیض تذت ٔظغ پؼكک  ٚثب تجٛیؼی ایلبْ ِوغف کٕیض

آٔتی٘یـتبِیٓ٘ب
٘ب ثغای صعِبْ دـبؿیت ثیٕی ثـیبع ِٛثغٔض .آٔتی٘یـتبِیٓ صکٔٛژؿتبْ ،آٔتی٘یـتبِیٓ
صیفٓ٘یضعاِیٓ ،کٍغفٕیغآِیٓ ِبٌئبت ،پغِٚتبػیٓ ٌٛ ٚعاتبصیٓ اػ ایٓ صؿتٗ صاعٚیی ٘ـتٕض .ػیت
اهٍی ایٓ صؿتٗ صاعٚیی ،سٛاةآٌٛصگی پؾ اػ ِوغف آٔٙبؿت .سٛكجشتبٔٗ أٛاع جضیض آْ
ِثً ؿیتغیؼیٓ چٕیٓ ِلکٍی ٔضاعٔض .ثبیض تٛجٗ صاكتٗ ثبكیض کٗ چٕبٔچٗ ثٗ ِضت ٍٛالٔی اػ
یک ٔٛع آٔتی٘یـتبِیٓ اؿتفبصٖ کٕیضِّ ،کٓ اؿت ثضْ كّب ٔـجت ثٗ آْ ػبصت کٕض  ٚصیگغ اثغ
صاعٚیی الػِٗ عا ٔضاكتٗ ثبكض .صع ایٓ هٛعت الػَ اؿت کٗ آْ آٔتی٘یـتبِیٓ عا لطغ کغصٖ ٚ
ثٗ جبی آْ اػ ٔٛع صیگغی اؿتفبصٖ کٕیض
ٔکتٗ صیگغ صع ِٛعص آٔتی٘یـتبِیٓ٘ب اؿتفبصٖ آٔٙب ثغای کٛصکبْ اؿت .تٛجٗ صاكتٗ ثبكیض کٗ
سٛاةآٌٛصگی ٔبكی اػ آٔتی٘یـتبِیٓ٘ب ِّکٓ اؿت عٚی یبصگیغی کٛصکبْ تبثیغگظاع ثبكض
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صاع٘ٚبی کٛعتیکٛاؿتغٚییضی
ِٛثغتغیٓ صاع ٚثغای صعِبْ دـبؿیت ثیٕی ٘ـتٕض .ایٓ اؿپغی٘ب آٔمضع ِٛثغ ٘ـتٕض کٗ ِّکٓ
اؿت ثٗ تٕٙبیی کبفی ثبكٕض  ٚثیّبع ٔیبػ ثٗ ِوغف آٔتی٘یـتبِیٓ یب صکٔٛژؿتبْ ٔضاكتٗ
ثبكضِّ .کٓ اؿت یکی ،ص٘ ٚفتٗ ٍٛي ثکلض تب ثٙجٛصی دبهً كٛص .صع ِٛاعصی کٗ ػالیُ
ثیّبعی سیٍی كضیض ثبكض ِوغف کٛعتیکٛاؿتغٚییض سٛعاکی ثٗ ِضت چٕض عٚػ ٔیؼ ثـیبع
ؿٛصِٕض اؿت
اؿتفبصٖ ِضا َٚاػ ایٓ اؿپغی٘ب ثبػث سلکی ثیٕی ِیكٛص.
دـبؿیت ثیٕی ثبػث أـضاص صاسً ثیٕی ِیكٛص .ایٓ أـضاص ِبٔغ عؿیضْ طعات ثٛصاع ثٗ
صاسً ثیٕی ِیكٛص .ثٗ ّ٘یٓ صٌیً اؿت کٗ دؾ ثٛیبیی ِجتالیبْ ثٗ دـبؿیت ثیٕی کب٘ق
ِییبثض.

11

Reference
www.nasonex.com
www.netdoctor.co.uk

12

Allergy to peanuts
آٌغژی ثبصاَ ػِیٕی
دـبؿیت ثٗ ثبصاَ ػِیٕی ِی تٛأض تٙضیض کٕٕضٖ ػٔضگی ثبكض ،ثٕبثغ ایٓ آٌغژی ثٗ ثبصاَ
ػِیٕی ،صاعای ػالئُ ٚاکٕلی سفیف یب كضیض اؿت .ثبصاَ ػِیٕی یکی اػ كبیغ تغیٓ
ػًٍ ٚاکٕق ٘بی دـبؿیتی كضیض ِی ثبكض دتی طعات کٛچک اػ ثبصاَ ػِیٕی ِی
تٛأض ثٗ أضاػٖ کبفی ٚاکٕق ٘بی آٌغژیک ایجبص کٕض .کٛصکبْ ثیلتغیٓ ادتّبي عٔج اػ
دـبؿیت ثٗ ثبصاَ ػِیٕی صاعٔض .اگغ آٌغژی غظایی صع سبٔٛاصٖ ثبكض سطغ اثتال ثٗ
دـبؿیت ثبال اؿت.
افغاص ِجتال ثٗ اگؼِب تّبیً ثٗ تٛؿؼٗ آٌغژی غظایی صاعص .یک ٚاکٕق آٌغژیک ػِبٔی عر
ِی ص٘ض کٗ ؿیـتُ ایّٕی ثضْ كّب ثیق اػ دض ٚاکٕق صاصٖ  ٚالضاَ ثٗ أتلبع ِٛاص
كیّیبیی ،اػ جٍّٗ ٘یـتبِیٓ ثٗ سِ ْٛی کٕض ایٓ ِبصٖ ِی تٛأض اثغات ِشتٍفی ثغ
ثبفتٙبی ِشتٍف ِبٕٔض ( پٛؿت ،چلّٙب ،ثیٕی ،عاٖ ٘بی ٘ٛایی ،عٚصٖ ،عیٗ ٘ب  ٚعگ
٘بی سٔٛی ) صاكتٗ ثبكض ایٓ ِٛاص كیّیبیی ِی تٛأض ثغ عٚی ثبفت ٘بی ِشتٍف صع
ثضْ ،تبثیغ ثگظاعص ٕ٘ٛػ عٚكٓ ٔیـت کٗ چغا ثبصاَ ػِیٕی ثبػث ایٓ ٚاکٕق ٘ب صع
ثغسی اػ ِغصَ ِی كٛص دـبؿیت ثٗ ثبصاَ ػِیٕی ػِبٔی عر ِیض٘ض کٗ ؿیـتُ
ایّٕی ثضْ كّب ثٗ اكتجبٖ پغٚتئیٓ ثبصاَ ػِیٕی عا ثٗ ػٕٛاْ چیؼی ٌِغ كٕبستٗ اؿت
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ٕ٘گبِی کٗ كّب ثٗ ٍٛع ِـتمیُ یب غیغِـتمیُ ثب ثبصاَ ػِیٕی تّبؽ صاكتٗ ثبكیض
ؿیـتُ ایّٕی ثضْ كّب ِٛاص كیّیبیی ( ٘یـتبِیٓ ) عا ثٗ جغیبْ س ْٛع٘ب ِی کٕض
لغاع گغفتٓ صع ِؼغى ثبصاَ ػِیٕی ثٗ عٚف ٘بی ِشتٍف عر ِی ص٘ض .
تّبؽ ِـتمیُ  -كبیؼتغیٓ ػٍت دـبؿیت ثٗ ثبصاَ ػِیٕی صع دبي سٛعصْ ثبصاَ
ػِیٕی  ٚیب ِٛاص غظایی دبٚی ثبصاَ ػِیٕی اؿت گب٘ی اٚلبت ٌّؾ پٛؿت ثب ثبصاَ
ػِیٕی ِی تٛأض ٚاکٕق ٘بی آٌغژیک عا آغبػ کٕض .
اؿتٕلبق  -اگغ گغص  ٚغجبع اؿتٕلبلی  ٚیب طعات ِؼٍك صع ٘ٛا كبًِ ثبصاَ ػِیٕی
ِبٕٔض ( آعص ثبصاَ ػِیٕی کٗ اػ عٚغٓ ثبصاَ ػِیٕی  ٚیب اؿپغی پشت  ٚپؼ ) ثبكض ٚاکٕق
٘بی آٌغژیک عر ِی ص٘ض.
ػالیُ سفیف آٌغژی ثبصاَ ػِیٕی
ثٗ ٍٛع ِؼّٛي ،یک ٚاکٕق دـبؿیتی ثٗ ثبصاَ ػِیٕی صع ِضت چٕض صلیمٗ اػ تّبؽ
آكکبع ِی كٛص ثغسی ػالئُ ِی تٛأض ثـیبع ظغیف ثبكض ثٕبثغ ایٓ یبصگیغی ایٓ ػالئُ
ثغای تلشین ِ ُٙاؿت .
ٔلبٔٗ ٘بی سفیف ِی تٛأض كبًِ :
سبعف پٛؿت ،سبعف یب ؿٛػف صع اٍغاف ص٘بْ یب گٍ ،ٛتٛٙع ،آثغیؼف  ٚیب ثیٕی
ِتغاکُ ،کٙیغ ،کٗ ِی تٛأض ثٗ ػٕٛاْ ٌکٗ ٘بی کٛچک  ٚیب تبٚي گـتغصٖ ای ظب٘غ
كٛص.
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ػالئُ ثبعػ آٌغژی ثبصاَ ػِیٕی
ثغسی اػ ػالئُ دـبؿیت ثٗ ثبصاَ ػِیٕی ِی تٛأض ثـیبع سلٓ ٔ ٚبسٛكبیٕض ثبكٕض.
ثب ایٓ دبيِّ ،کٓ اؿت ٔلبْ صٕ٘ضٖ یک سطغ جضی ثغای ؿالِتی ٔجبكض .
ثغسی اػ ػالئُ كبیغ ػجبعتٕض اػ :تٛعَ ٌجٙب  ٚػثبْ ،سؾ سؾ ،اؿٙبي ،گغفتگی ِؼضٖ،
تٛٙع ،اؿتفغاؽٚ ،عَ صؿت  ٚپب یب هٛعت  ٚگب٘ی ادـبؽ تٕگی ٔفؾ عا تجغثٗ کٕٕض.
ػالئُ ٚاکٕلٙبی دـبؿیتی كضیض ثٗ ثبصاَ ػِیٕی
ثغسی اػ ِغصَ کٗ اػ آٌغژی عٔج ِی ثغٔض  ٚصع ِؼغى سطغ آٔبفیالکـی  ٚكغایَ ثٗ
ٍٛع ثبٌمِ ٖٛغگجبع لغاع صاعٔض ٔلبٔٗ ٘بی آٔبفیالکـی ِی تٛأض كبًِ :تٛعَ گٍ ،ٛعاٖ
٘ٛایی تٕگ كضٖ ،افت كضیض فلبع س ،ْٛافؼایق ًغثبْ لٍت ،گیجی  ٚادـبؽ
ؿغگیجٗ ثبكض اگغ كّب یب کـی صچبع آٔبفیالکـی ثبكض ثبیض ثٗ صٔجبي کّک پؼكکی
اٚعژأؾ ثبكیض.
کبع ٘بیی کٗ ثبیض ثغای یک ٚاکٕق سفیف أجبَ ص٘یض
ٚاکٕق ٘بی آٌغژیک جؼئی ثؼیض اؿت کٗ تٙضیض کٕٕضٖ ػٔضگی ثبكض ٌٚی آْ ُ٘ ثبیض
جضی گغفتٗ كٛص .ایٓ ٚاکٕق عا ِی تٛاْ ِؼّٛال ثب اػ تجٛیؼ آٔتی ٘یـتبِیٓ صعِبْ
کغص ایٓ ثٗ تـکیٓ ػالئُ ادـبؽ سبعف یب کٙیغ کّک ِی کٕض صاع٘ٚبی آٔتی
٘یـتبِیٓ اػ دّالت آیٕضٖ جٍٛگیغی ِی کٕض ثغای پیگیغی ثب پؼكک ِلٛعت کٕیض اگغ
فکغ ِی کٕیض ػالئُ یک ٚاکٕق كضیض اٌغژیک عا صاعیض کّک اٚعژأؾ پؼكکی ٔیبػ اؿت
یک ٚاکٕق آٌغژیک كضیض ثٗ ػٕٛاْ یک اٚعژأؾ پؼكکی صعِبْ ِی كٛص.
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ػیغا اگغ ػالئُ ثٗ ؿغػت صعِبْ ٔلٛص ٚاکٕق كضیض ِی تٛأض تٙضیض کٕٕضٖ ػٔضگی
ثبكض .اگغ كّب یب کـی اػ یک ٚاکٕق كضیض یب آٔبفیالکـی عٔج ِی ثغص یک تؼعیك اپی
ٔفغیٓ (آصعٔبٌیٓ) ٔیبػ ِی ثبكض .اگغ آصعٔبٌیٓ تؼعیمی سٛصکبع ٔضاعیض عٚی ػالئُ دیبتی
ثیّبع  ٚكغایَ کٍی تب ػِبٔی عؿیضْ ثٗ اتبق اٚعژأؾ ٔظبعت صاكتٗ ثبكیض.
ثب صاكتٓ آٌغژی ثٗ ثبصاَ ػِیٕی اػ ِٛاص غظایی صاعای ثبصاَ ػِیٕی اجتٕبة کٕیض
٘غ ِذوٛي ثٗ ٍٛع ٚاًخ صاعای ثبصاَ ػِیٕی ثغای کـبٔی کٗ دـبؿیت ثٗ ثبصاَ
ػِیٕی ِٕبؿت ٔیـت ٔ ٚجبیض ِوغف کٕٕض .ثب ایٓ دبي ،ثبصاَ ػِیٕی  ٚیب طعات ثبصاَ
ػِیٕی صع ثؼٌی اػ ِٕبثغ غظایی پٕٙبْ كضٖ اؿت .اگغ كّب اػ یک دـبؿیت ثٗ ثبصاَ
ػِیٕی عٔج ِی ثغٔض ثبیض اػ غظای ِوغفی ِطّئٓ كٛیض  ٚثغچـت ِٛاص غظایی صاعای
ثبصاَ ػِیٕی ٔجبكض
ِٛاص غظایی ِ takeoutبٕٔض ( چیٕی ،تبیٍٕضیِ ،کؼیکی ) ِی تٛأض ثبصاَ ػِیٕی صاكتٗ
ثبكض.
چگ ٗٔٛدـبؿیت ثٗ ثبصاَ ػِیٕی تلشین صاصٖ ِی كٛص؟
ثغای تلشین دـبؿیت ثٗ ثبصاَ ػِیٕی ،پؼكک كّب ثب یک تبعیشچٗ پؼكکی ٚ
ِؼبیٕٗ جـّی اػ كّب كغٚع ِی کٕض صکتغ كّب صع ِٛعص ٘غ گ ٗٔٛآٌغژی غظایی ( ثٗ
سوٛم آٌغژی ثب ثبصاَ ػِیٕی ) صع سبٔٛاصٖ ،سٛا٘غ  ٚثغاصع ؿٛاي صلیك ِی پغؿض.
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پؼكک اػ كّب ؿبثمٗ ای اػ تّبَ غظا٘بیی کٗ ِی سٛعیض ٘ ٚغ گٚ ٗٔٛاکٕق ٘ب ٔـجت
ثٗ ِٛاص غظایی عا ِی پغؿض ٚاکٕق آٌغژی كّب ِّکٓ اؿت تٛؿَ چیؼ٘بیی ِبٕٔض
آٌغژی ثٗ صاع ٚیب ٔیق دلغاتِ ،ـِّٛیت غظاییِٛ ،اص ِذغک صع ِٛاص غظایی  ٚلغاع
گغفتٓ صع ِؼغى ِٛاص ِذغک پٛؿتی ثبكض .
ِّکٓ اؿت صکتغ اػ كّب ثشٛا٘ض کٗ ؿؼی کٕیض صع عژیُ غظایی سٛص ِٛاص غظایی
آٌغژی عا دظف کٕیض اگغ ثبػ ُ٘ آٌغژی ایجبص كض ِغث ٍٛثٗ غظای صیگغی یب چیؼ صیگغی
اؿتٌٚ .ی اگغ ٔلبٔٗ ٘بی كّب ثغٚص ٚ ٚلتی کٗ كّب صٚثبعٖ آْ غظا عا ثشٛعیض ثبػ ُ٘
صچبع دـبؿیت كضیض صکتغ كّب ِی تٛأض دـبؿیت ثٗ ِٛاص غظایی عا تبییض کٕض.
دظف ِٛاص غظایی آٌغژی ػا اػ عژیُ غظایی ِی تٛإٔض اػ  2تب ٘ 8فتٗ ٍٛي ثکلض ایٓ
آػِ ْٛثٙتغیٓ عاٖ ثغای تلشین آٌغژی غظایی صع ٔظغ گغفتٗ كضٖ اؿت
ّ٘چٕیٓ كّب ِی تٛأیض تـت دـبؿیتِ :بٕٔض تـت پٛؿتی یب آػِبیق س ْٛثغای

تؼییٓ ِبصٖ غظایی آٌغژی ػا أجبَ ص٘یض.
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Iodine allergy
آٌغژی یض

ثب ایٓکٗ دـبؿیت ثٗ یض یکی اػ ثیّبعی٘بی ٔبصع اؿتِ ،یتٛأض دیبت فغص ِجتال عا ِٛعص
تٙضیض لغاع ص٘ض .ثب تٛجٗ ثٗ ایٓ ٔکتٗ ،كٕبستٓ ٔلبٔٗ٘بی آْ ثغای الضاَ ثٗ ػٍّیبت صعِبٔی ثٗ
ِٛلغ اػ اّ٘یت ػیبصی ثغسٛعصاع اؿت.
ٍجك صاصٖ٘بی آِبعی دضٚص  92صع هض افغاصی کٗ ثٗ غظا٘بی صعیبیی دـبؿیت صاعٔض ثغ ایٓ
ثبٚعٔض کٗ یض ثبػث ثغٚػ ٚاکٕق٘بی آٌغژیک صع ثضْ آْ٘ب ِیكٛص .اِب ایٓ ػمیضٖ ٌؼِٚبً هذیخ
ٔیـت .اگغچٗ ادتّبي دـبؽ ثٛصْ ثٗ یض صع افغاصی کٗ ثٗ غظا٘بی صعیبیی آٌغژی صاعٔض ثیقتغ
اؿت ،اِب كبیض ایٓ صِٛ ٚعص ثٗ یک صیگغ ِغثٔ ٍٛجبكٕض.
ٍی تذمیمی صع صألگبٖ کبٌیفغٔیب ،فغصی آٌغژیک صع ِؼغى یض لغاع گغفت تب ٚاکٕق٘بی
ِغثِٛ ٍٗٛعص ثغعؿی لغاع گیغٔض .پؼكکبْ ِؼتمضٔض کٗ ثغٚػ ٔلبٔٗ٘بی آٌغژیک صع کُتغ اػ صٚ
ؿبػت اتفبق ِیافتضّ٘ .بٕٔض ؿبیغ ٚاکٕق٘بی آٌغژیک ،ثضْ ثٗ ِبصٖی آٌغژْ (دـبؿیت ػا)
ٚاکٕق كضیض ٔلبْ ِیص٘ض ِ ٚمبصیغ ػیبصی اػ آٔتی ثبصی ِٕتلغ ِیكٛص .أتلبع آٔتی ثبصی
ِٛجت آػاص كضْ ٘یـتبِیٓ كضٖ ٘ ٚیـتبِیٓ ثبػث ثغٚػ ػالئُ ِشتٍف آٌغژیک ِیكٛص ،کٗ
صع ایٓ ِٛعص ایٓ ٚاکٕق٘ب ثٗ كغح ػیغ ٘ـتٕض:
–تٛٙع
–اؿتفغاؽ
–سبعف
–ثثٛعات جٍضی

19

–کٙیغ
–لغِؼی یب اكک آٌٛص كضْ چلُ٘ب
–آة عیؼف ثیٕی
–گغفتگی  ٚاٌتٙبة ثیٕی
–تٛعَ گٍٛ
–دّالت آؿّی
–كٛک آٔبفیالکتیک (ٚاکٕق كضیض آٌغژیک(
–ادتمبْ گٍٛ
–افؼایق ًغثبْ لٍت
–ادـبؽ ؿجکی صع ؿغ
–تت
–ٔجي تٕض
–افت فلبع سْٛ
–ؿغفٗ
–اؿٙبي
–گُغ گغفتگی
–ؿغگیجٗ
ػالئُ صیگغ
ثـیبعی اػ افغاص ثٗ صٌیً دـبؿیت ثٗ یض ِّکٓ اؿت صچبع ِلکالت تیغٚئیض كٔٛض چغا کٗ
آْ٘ب ّٔیتٛإٔض ِمبصیغ ِٛعص ٔیبػ یض ثغای تٌٛیض تیغٚکـیٓ (٘ٛعِ ْٛتیغٚئیض) عا ِوغف کٕٕض.
ِلکالت تیغٚئیض ِیتٛأض الغغی یب چبلی كضیض  ُ٘ ٚچٕیٓ ِلکالت عٚأی عا ثٗ صٔجبي صاكتٗ
ثبكض.
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ثب ایٓ دبي سجغ سٛة ایٓ اؿت کٗ ثؼٌی اػ افغاص ِجتال ثٗ آٌغژی یضی ِیتٛإٔض یضیض (فغِی اػ
یض ؿٕتؼ یبفتٗ) عا ِوغف کٕٕض؛ ِیؼاْ ٚاکٕق آٌغژیک ثضْ ایٓ افغاص ثٗ یضیض کُ ثٛصٖ یب هفغ
اؿت .ثب ایٓ دبي ِلبٚعٖ ثب صکتغ لجً اػ ِوغف ٘غ گ ٗٔٛصاعٚی یضی ًغٚعی اؿت چغا کٗ
سٛص صاعِ ٚیتٛأض ٌِغ ثبكض.
صعِبْ آٌغژی یضی
ٚاکٕق٘بی پٛؿتی دـبؿیت یضی اػ لجیً ثثٛعات جٍضی ،کٙیغ  ٚسبعف عا ِیتٛاْ ثٗ عادتی
ثب آٔتی ٘یـتبِیٓ سٛعاکی کٗ صع تّبِی صاعٚسبٔٗ٘ب یبفت ِیكٛص صعِبْ کغصِّ .کٓ اؿت
پؼكک ثغای کب٘ق ؿغفٗ  ٚگغفتگی عیٗ  ٚثبػ کغصْ عاٖ٘بی ٘ٛایی ثغٔٚکٛصیالتٛع تجٛیؼ کٕض.
ُ٘ چٕیٓ ِّکٓ اؿت ثغای ِتٛلف ّٔٛصْ ٚاکٕق٘ب آٌغژیک ،تؼعیك اپی ٔفغیٓ تجٛیؼ كٛص.
اگغ كّب پؾ اػ ِوغف یض یب اؿتفبصٖ اػ ِذوٛالت دبٚی یض ػالئُ آٌغژی یضی عا تجغثٗ
کغصٖایض ،ثبیض ثب صکتغتبْ صع ِٛعص عاٖ٘بی تـکیٓ آٌغژی ِلٛعت کٕیض .صع ِٛعص ٔلبٔٗ٘بی
آٔبفیالکتیک ،ؿغیؼبً ِغالجت٘بی پؼكکی اٚعژأـی الػَ اؿت.
صع ثغیضگی٘بی ثبػ  ٚؿبیغ آؿیت٘ب اػ ِوغف یض اجتٕبة کٕیض ُ٘ .چٕیٓ صع ِٛعص ِوغف ٚ
اؿتؼّبي ِذوٛالت یضی ثـیبع ِغالت ثبكیض .ثٙتغ اؿت اػ ٍغیك تـت٘بی ِشتٍف ،كک
سٛص عا ٔـجت ثٗ دـبؿیت ثٗ یض ثغٍغف کٕیض.
اگغ كّب یکی اػ ػالئُ طکغ كضٖ صع ثبال عا تجغثٗ کغصٖ  ٚثٗ دـبؿیت یضی ِلکٛک ٘ـتیض،
ثبیض دتّبً آْ عا ثب صکتغ سٛص صع ِیبْ ثگظاعیض.
ػال ٖٚثغ ایٓ ،پؼكک ثغسی الضاِبت پیق گیغأٗ  ٚصعِبٔی عا ثٗ كّب سٛا٘ض گفت تب صیگغ ایٓ
ػالئُ ثغٚػ ٔکٕٕض٘ .غگؼ الضاَ ثٗ سٛص صعِبٔی ٔکٕیض  ٚثض ْٚتجٛیؼ پؼكک صاعٚیی ِوغف
ّٕٔبییض.
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دتی ٔلبٔٗای سفیف اػ آٌغژی یضی ِیتٛأض ٔلبْ ص٘ض کٗ ؿالِت كّب صع سطغ اؿت ،ثٕب ثغ
ایٓ اػ تٛهیٗ٘بی پؼكک سٛص ؿغپیچی ٔکٕیض ّ٘ ٚیلٗ ایّٓ ثّبٔیض.
عفغ ِـئٌٛیت :اٍالػبت اعائٗ كضٖ صع ایٓ ِمبٌٗ هغفبً ثغای آِٛػف ثٗ سٛإٔضگبْ اؿت  ٚثٗ
ػٕٛاْ جبی گؼیٓ تٛهیٗ٘بی یک ِتشون صع ٔظغ گغفتٗ ّٔیكٛص.
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Aspirin allergy
آٌغژی آؿپغیٓ
اؿتیً ؿبٌیـیٍیه اؿیض" ٔبَ صیگغ آؿپیغیٓ اؿت"
آؿپیغیٓ یه صاعٚی عایج اؿت وٗ ثضٔ ْٚـشٗ پؼكه لبثً تٙیٗ ِی ثبكض .ایٓ صاعٚ
 ٚصعص٘بی ،صٔضاْ صعصؿغصعص غیغِشضع ثغای تـىیٓ صعص٘بی سفیف تب ِتٛؿَ ٔظیغ ِـىٓ یه
عا پبییٓ ِی آٚعص  ٚاٌتٙبة عِٚبتیـّی عا وب٘ق ِی تت ٕ٘گبَ ػبصت ِب٘بٔٗ اؿت .آؿپیغیٓ
ص٘ض
عا صع آعتغیت ِی وب٘ضٌٚ ،ی ثیّبعی عا صعِبْ ّٔی وٕض تٛعَ  ٚصعص ِفبهً آؿپیغیٓ سلىی ،
دٍّٗ  ٚوب٘ق سطغ ٌشتٗ كضْ س ْٛاػ ایٓ صاعّ٘ ٚچٕیٓ صع پیلگیغی اػ
اؿتفبصٖ ِی كٛص ِغؼی ٚلٍجی
اٌجتٗ ایٓ سبهیت آؿپیغیٓ ِّىٓ اؿت ِٛجت افؼایق ادتّبي سطغ سٔٛغیؼی كٛص

چگٔٛگی ِوغف
صاع٘ٚبی ،كیغ ثغای جٍٛگیغی اػ اثغات ٌِغ آؿپیغیٓ ثغ عٚی ِؼضٖ ،ایٓ صاع ٚعا ثب غظا* ،
ِوغف وٕیض (ایٓ صع ِٛعص لغم ٘بی پٛكق صاع یب كیبف هضق آة  ،یب یه ٌیٛاْ پغ اػًضاؿیض
ّٔی وٕض)
ثغای پیلگیغی اػ صي ث ُٙسٛعصگی ثٙتغ اؿت  50تب  03صلیمٗ پؾ اػ سٛعصْ آؿپیغیٓ صعاػ *
ٔىلیض
ثٗ جؼ صع ِٛعص لغم ٘بی پٛكق صاع  ٚلغم ٘بی ٍٛالٔی اثغ آؿپیغیٓ ،ؿبیغ اكکبي آْ عا *
ِی تٛاْ ثغای ؿٌٛٙت ثٍغ سغص کغص ،یب صع یه ِبیغ دً ّٔٛص
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ثٗ ِٕظٛع اؿتؼّبي عادت تغ كیبف آؿپیغیٓ ،آْ عا ثغای  03صلیمٗ لجً اػ اؿتفبصٖ صاسً *
یشچبي ثگظاعیض
اگغ یه ٔٛثت عا فغاِٛف وغصیض  ،ثٗ ِجغصی وٗ آْ عا ثٗ یبص آٚعصیض ،اٌجتٗ اگغ تمغیجبً ِٛلغ ٔٛثت *
ثؼضی ِوغف صاع ٚعؿیضٖ اؿت ٛٔ ،ثت فغاِٛف كضٖ عا ع٘ب وغصٖ  ٚثٗ ثغٔبِٗ ِٕظُ صاعٚیی
تبْ ثبػگغصیض ِ ٚمضاع صاع ٚعا صٚثغاثغ ٔىٕیض
٘لضاع٘ب  ٚػٛاعى جبٔجی
صع هٛعت ثغٚػ ٘غیه اػ ػالیُ ػیغِ ،وغف آؿپیغیٓ عا لطغ وغصٖ  ،ثب پؼكه سٛص تّبؽ ثگیغیض
افؼایق ٘ب ،پٍه تغف کغصْ غظا) ،ثثٛعات پٛؿتی ،تٛعَ صؿت ٘ب  ٚپب٘ب  (ٚؿٛػف ؿغ صي
ِـٛان ػصْ  ،سؾ سؾ ؿیِٕٗ ،ضفٛع ؿیب٘غٔگ  ٚسٔٛغیؼی اػ ٌثٗ ٘ب صع ٕ٘گبَٚػْ
ِٛاعص ادتیبٍ
صع هٛعت ٚجٛص ٘غیه اػ ِٛاعص ػیغ ،پیق اػ ِوغف آؿپیغیٓ پؼكه سٛص عا ِطٍغ ؿبػیض
دـبؿیت ثٗ ٘غ چیؼ ،ثٗ ٚیژٖ آؿپیغیٓ یب صاع٘ٚبی كجٗ آؿپیغیٓ
كیغص٘ی یب ثبعصاعی
ِوغف صاع٘ٚبی صیگغ ،ثٗ ٚیژٖ صاع٘ٚبی ًضاٌتٙبثی غیغاؿتغٚییضی (ِثً ایجٛپغٚفٓ) ،صاع٘ٚبی
آٔتی ثیٛتیه ًضأؼمبصی (علیك وٕٕضٖ ٘بی سِ ْٛثً ٚاعفبعیٓ) ،صاع٘ٚبی سٛعاوی ًضصیبثت،
ؿفبٌٛؿپٛعیٓ ٘بٚ ،أىِٛبیـیٓ) ،صاع٘ٚبی ًضؿغٍبْ (ِتٛتغوـبت)ٚ ،اٌپغٚئیه اؿیض٘ ( ،ب
 ٚ ،ػیضٚٚٚصیٓ)ٔمغؽ پغٚثٕـیض  ٚؿٌٛفیٓ پیغاػ( ْٚصاع٘ٚبی
پٌٛیپ  ٚ ،)،وّجٛص پالوتّ٘ٛفیٍی ،ػسُ ِؼضٖ ؿبثمٗ یب اثتال ثٗ ِلىالت سٔٛغیؼی صٕ٘ضٖ (ِثً
ثیّبعی ٘بی ،فلبع س ْٛثبال ٔ G6PD ،بكی اػ آؿپیغیٓٔ ،مغؽ ،وّجٛص آٔؼیُ ٘بی ثیٕی
لٍجی  ٚوٍیٛی ،وجضی
ٕ٘گبَ ِوغف آؿپیغیٓ تٛهیٗ ِی كٛص
ثغچـت عٚی صاع ٚعا ثشٛأیض  ٚاػ صؿتٛعاتق پیغٚی وٕیض
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ثغچـت عٚی ؿبیغ صاع٘ٚبی ثضٔ ْٚیبػ ثٗ تجٛیؼ پؼكه عا ٔیؼ ثشٛأیض تب ِجبصا صع دبي ِوغف
صاع٘ٚبیی ثبكیض وٗ دبٚی آؿپیغیٓ ٘ـتٕض یب دبٚی صاع٘ٚبیی ثبكٕض وٗ ثب آؿپیغیٓ تضاسً
ایجبص ِی وٕٕض
آؿپیغیٓ عا صٚع اػ صؿتغؽ وٛصوبْ  ،صٚع اػ گغِب ،تبثق ٔٛع ِـتمیُ  ٚعٍٛثت ٔگٗ صاعیض (صع
ایٓ كغایَ آؿپیغیٓ فبؿض ِی كٛص) .كیبف آؿپیغیٓ عا صع یه جبی سٕه ٔگبٖ صاعیضٌٚ ،ی
كیبف  ٚكىً ٘بی ِبیغ آؿپیغیٓ عا ِٕجّض ٔىٕیض
آؿپیغیٓ تبعیز گظكتٗ عا صٚع اػ صؿتغؽ وٛصوبْ صع تٛاٌت صٚع ثغیؼیض
صع هٛعتی وٗ آؿپیغیٓ عا ثغای صعص ،تت یب گٍٛصعص ِوغف ِی کٕیض ،صع ِٛاعص ػیغ ثب پؼكه سٛص
ِلٛعت وٕیض
صعص ثیق اػ  53عٚػ ٍٛي ثىلض یب ػالِت جضیضی ثٗ آْ اًبفٗ كٛص
تت ثیق اػ  0عٚػ ٍٛي ثىلض ،تلضیض كٛص یب ػالِت جضیض ثٗ آْ اًبفٗ كٛص
اؿتفغاؽ ،ثثٛعات پٛؿتی یب تٛٙع گٍٛصعص صعصٔبن تغ كٛص ،ثیق اػ  2عٚػ ثٗ ٍٛي أجبِض ،یب تت،
ؿغصعص عر ص٘ض
آؿپیغیٓ عا فمَ ثٗ ِمضاع تجٛیؼ كضٖ ثغای جٍٛگیغی اػ دٍّٗ لٍجی ِ ،غؼی  ٚصیگغ ِلىالت
ٔبكی اػ ٌشتٗ كضْ سِ ْٛوغف وٕیض
ٕ٘گبَ ِوغف آؿپیغیٓ ِغالت ثبكیض
آؿپیغیٕی عا وٗ ثٛی ؿغوٗ ِی ص٘ض اؿتفبصٖ ٔکٕیض ،ػیغا ایٓ ث ٛثٗ ِؼٕبی فبؿض كضْ
آؿپیغیٓ اؿت
یب جغادی صٔضاْ  ،یبولیضْ صٔضاْ ،جغادی ٌٛػٖ صع هٛعتی وٗ صع ػغى  7عٚػ گظكتٗ ػًّ
ص٘بْ صاكتٗ ایض ،آؿپیغیٓ عا ٔجٛیض ،ثٍکٗ ثٗ ّ٘بْ هٛعت ثجٍؼیض
آؿپیغیٓ عا ِـتمیّبً عٚی صٔضاْ یب ٌثٗ ٔگظاعیض ؛ صع ایٓ هٛعت ِّىٓ اؿت ِٛجت ؿٛػف
كٛص
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اگغ آؿپیغیٓ عا ثغای پیلگیغی اػ ٌشتٗ كضْ سِ ْٛوغف ِی وٕیض ،ثضِ ْٚلٛعت ثب پؼكه
سٛص ِوغف آْ عا لطغ ٔىٕیض
تب  0عٚػ پیق اػ ٘غ جغادی آؿپیغیٓ ِوغف ٔىٕیضِ ،گغ ثٗ صؿتٛع پؼكه  ،ػیغا ایٓ وبع ِٛجت
سٔٛغیؼی سٛا٘ض كض
وٗ تت یب صیگغ ػالیُ كجٗ آٔفٍٛآٔؼایی وٗ ِّىٓ اؿت ٔبكی اػ یه ٚیغٚؽ ِثً وٛصوی ثٗ
ثبكض آؿپیغیٓ ٔض٘یض آٔفٍٛآٔؼا یب آثٍٗ ِغغبْ ٚیغٚؽ
آؿپیغیٓ صع ثغسی اػ ِٛاعص ثب ٔلبٔگبْ «عای » وٗ یه ثیّبعی ٚسیُ اؿت اعتجبٍ صاكتٗ اؿت.
صع ایٓ ِٛاعص صع ِٛعص صاعٚی ِٕبؿت ثب پؼكه سٛص ِلٛعت وٕیض
ِـِّٛیت
صع هٛعت كه ثٗ ِوغف ثیق اػ دض آؿپیغیٓ  ،ثالفبهٍٗ صعسٛاؿت وّه پؼكىی وٕیض .ػالیُ
ِوغف ثیق اػ دض ػجبعتٕض اػ
٘یجبْ كضیض ،اًطغاة ،افت كٕٛایی آٌٛصگی ،گیجی ،سٛاة ،هضای ػٔگ صع صاسً گٛف ٘ب
تٕفؾ تٕض  ٚػّمی
ثغای پیلگیغی اػ ػٛاعى جضی ٔظیغ تلٕج یب دتی ِغگ ثالفبهٍٗ ثٗ صٔجبي ِغالجت ٘بی
پؼكىی ثبكیض
اٍالػبت صیگغ
أٛاع ژٔغیه آؿپیغیٓ اػ أٛاع صاعای ٔبَ تجبعی اعػاْ تغ ٘ـتٕض  ٚصع اوثغ ِٛاعص ثٗ ّ٘بْ أضاػٖ
ِؤثغٔض .أٛاع ٍٛالٔی اثغ گغاْ تغٔضٌٚ ،ی ِّىٓ اؿت ِوغف آٔٙب عادت تغ ثبكض

ِّکٓ اؿت  NSAIDآٌغژی یب دـبؿیت ٔـجت ثٗ آؿپیغیٓ یب ٚاکٕق ٔـجت ثٗ ؿبیغ صاع٘ٚبی
ؿجت ثغٚػ ٔلبٔٗ٘بی سفیف تب كضیض كٛص ،گفت :اغٍت ظغف چٕض ؿبػت پؾ اػ ِوغف صاع،ٚ
ٚاکٕق آكکبع ِیكٛص
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ٔلبٔٗ٘بی ایٓ ٚاکٕق
کٙیغ ،سبعف پٛؿت ،آثغیؼف ثیٕی ،تٛعَ ٌت٘ب ،ػثبْ یب هٛعت ،ؿغفٗٚ ،یؼیٕگ یب کٛتب٘ی
ٔفؾ ،آٔبفیالکـی (ٚاکٕق ٔبصع  ٚآٌغژیک سطغٔبک) اػ جٍّٗ ٚاکٕق٘ب ٔـجت ثٗ آؿپغیٓ
ِیتٛإٔض ثبكٕض
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Angioedema
آٔژیٛاصَ
آًژیْاصم تْعهی اؿت كجیَ ثَ کِیغ  ،اهب تْعم ثجبی ػیغ پْؿت صع ؿطخ پْؿت اؿت.کِیغ اغلت تبّل ًبهیضٍ هی كْص.
ایي اهکبى ّجْص صاعص کَ آًژیْاصم ثضّى کِیغثبكض.آًژیْاصم هوکي اؿت ثؼلت ّاکٌق آلغژیک ایجبص هی كْص .صع ّاکٌق،
ُیـتبهیي ّ صیگغ هْاص كیویبیی ّاعص جغیبى سْى هیلْص .ثضى ػهبًی ُیـتبهیي آػاص هی کٌض کَ ؿیـتن ایوٌی ثضى یک
هبصٍ سبعجی آلغژی ػا تلشین هی صُض
تْعم کِیغ هبًٌض دبص یب هؼهي صع ثبفت ػیغجلضی پْؿت ّ هشبٍ آًژیْاصم ًبهیضٍ هی كْص.
كغح دبل
کِیغ ّ آًژیْاصم صع ثـیبعی هْاعص ُوغاٍ ُن عر هی صٌُض.
ّاکٌق ػومی تغ (آًژیْاصم) ،تْعم هٌتلغی ثَ ُوغاٍ سْاُض صاكت.
سبعف هؼوْالً ّجْص ًضاعص ّلی ادـبؽ ؿْػف ّ صعص صع ًبدیَ هتْعم كبیغ اؿت.
كبیغ تغیي هذل ُبی صعگیغی ،لت ُب ،کف صؿت ،کف پب ،اًضام ُب ،تٌَ ّ ًبدیَ تٌبؿلی ُـتٌض.
صعگیغی صؿتگبٍ گْاعف ّ تٌفؾ ثب تٌگی ًفؾ ،صیؾ فبژی ،صعص کْلیکی كکن ّ دوالت اؿتفغاؽ ّ اؿِبل ُوغاٍ سْاُض
ثْص.
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ثیوبعی صّ كکل دبص ّ هؼهي صاعص.
ًْع دبص ثیوبعی کَ سْص هذضّص اؿت ،یک ّاکٌق افؼایق دـبؿیت ًْع اّلّ ،اثـتَ ثَ  IgEاؿت.
كٌبؿبیی ّ عفغ ػبهل تذغیک (صاعّ ،هْاص دبجت ّ …) هؼوْالً ثیوبع عا صعهبى هی کٌض .اغلت دوالت دبص صع ػغى -84
 48ؿبػت عفغ هی كًْض.
ػلت اغلت آًژیْاصم ُبی هؼهي ًبكٌبستَ اؿت .ثیلتغ صع سبًن ُبی  85-05ؿبلَ صیضٍ هی كْص .الگْی ػْص ثیوبعی
غیغلبثل پیق ثیٌی اؿت ّ هوکي اؿت دتی پؾ اػ  0ؿبل ّ ثیلتغٌُْ ،ػ صّعٍ ُبی ػْص عر ثضٌُض.
یبفتَ ُبی پْؿتی
ّاکٌلی پْؿتی كجیَ کِیغ اؿت ّلی صع الیَ ُبی ػومی تغ ثبفت ػیغپْؿتی ّ هشبٍی ّعم (اصم) عر هی صُضً .وبی ثبلیٌی
كضیضتغ اػ کِیغ اؿت ّ دتی گبُی چِغٍ عا ثَ دضی تغییغ هی صُض کَ فغص لبثل كٌبؿبیی ًیـت.
آػهبیلگبٍ
ثغسی هجتالیبى آًژیْاصم هؼهي ،آًتی ثبصی ًض هیکغّػّهی تیْعئیض ّ ًض تیغّگلْثْلیي صاعًض.
صعهبى
دوالت دبص كضیض ثب اپی ًفغیي ّ صّػ ثبالی آًتی ُیـتبهیي صعهبى هی كًْض.
ثغای افغاصی کَ دوالت كضیضی صاعًض اپی پي یب اپی پي  Jrتجْیؼ کٌیض.
افغاص هجتال ثبیض صؿتجٌضی صاكتَ ثبكٌض کَ دبّی تلشین ثیوبعی آًژیْاصم صع آًِب ثبكض.
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صع هْاعص هؼهي هی تْاى آًتی ُیـتبهیي (هبًٌض ُیضعّکـی ػیي) تجْیؼ کغص.
گبُی ثغای ؿغکْة ثیوبعی اؿتغّئیض ؿیـتویک الػم هی كْص.
صع هْعت ُیپْتیغّئیض ثْصى ثیوبع ،لّْتیغّکـیي كغّع کٌیض.

Reference www.nhs.com
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Dermatitis allergic
آٌغژی صعِبتیت

پْؿت اػ دـبؽتغیي ًمبٍ ثضى اؿت ّ ثَ سبٍغ ایي کَ پْكلی ًضاعص ،گبُی صع توبؽ ثب هْاص هذغک صچبع دـبؿیت ّ ّاکٌق
اؿتفبصٍ هیكْص .كبیض صع اٍغاف سْص افغاصی عا صیضٍ ثبكیض کَ ّلتی ؿبػت صع صؿت هیاًضاػًض یب اػ اًْاع سبهی اػ لْاػم ػیٌتی
ّ تْعم هیكْص .ثؼٌیُب ُن صع هْاجَِ ثب عًگ هْ ،ػطغُب ّ گیبُبى سبم پْؿتكبى ّاکٌق هیکٌٌض ،پْؿتكبى صچبع لغهؼی
ًلبى هیصُض .ایي دبلتی اؿت کَ ثَ آى "صعهبتیت توبؿی" هیگْیٌض
صعهبتیت توبؿیًْ ،ػی التِبة پْؿت اؿت کَ صع هْعت توبؽ هـتمین ثب هبصٍ هذغک سبعجی یب ایجبص کٌٌضٍ دـبؿیت ثغّػ هیکٌض؛
هْاصی هثل هبثْى ،هْاص آعایلی ،جْاُغ یب لجبؽُبیی اػ جٌؾ پالؿتیک
ایي لغهؼیُبّ ،اگیغصاع یب سطغًبک ًیـتٌضّ ،لی هیتْاًٌض آػاعصٌُضٍ ثبكٌض .صعهبتیت توبؿی فمَ ؿطخ پْؿت عا تذت تبثیغ لغاع
هیصُض
ثِجْص ایي دـبؿیت هؼوْال عّػُب ّ ُفتَُب ٍْل هیکلض ّ فمَ ّلتی ثَ ٍْع کبهل اػ ثیي هیعّص کَ پْؿت صیگغ ثَ ُیچ ّجَ صع
توبؽ ثب هبصٍ دـبؿیتػا یب هذغک لغاع ًگیغص .صعهبتیت توبؿی هؼوْال ًمبٍ سبعفصاعی عا ثغجب هیگظاعص کَ ؿطخ ّؿیؼی عا صعگیغ
.هیکٌض ّ دبلت ؿْستگی ایجبص هیكْص .صع ایي دبلت ،ؿطذی کَ ثیلتغ ثب هبصٍ هذغک صع توبؽ ثْصٍ ،ثیلتغ صعگیغ هیكْص
ػلت اثتال ثَ صعهبتیت توبؿیُ ،وبىٍْع کَ اكبعٍ کغصین توبؽ هـتمین ثب ثـیبعی اػ هذغکُب ّ آلغژىُبؿت .اػ ایي هذغکُب
لْی ،هذوْالت پبککٌٌضٍ پْؿتی ،لْاػم آعایلی ،صئْصّعاًتُب (هْاص ثغٍغفکٌٌضٍ ثْی ثض هیتْاى ثَ هبثْىُب ّ هْاص كْیٌضٍ
ثضى ،لجبؽُب ّ کفقُب ،هْاص پالؿتیکی ّ التکؾ ،جْاُغات ،ػطغُب ،ثغسی اػ گیبُبى هبًٌض پیچک ؿوی ،ثغسی هذلْلُبی پؼكکی
هبًٌض آًتیُیـتبهیيُب ّ آًتیثیْتیکُب اكبعٍ کغص
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کَ صاعًض ،هوکي اؿت ثَ آة ،هْاص كیویبیی ،هْاص ؿْستی ،عًگ ،هْاص پبککٌٌضٍ ،هذلْلُبی ثؼٌی اػ افغاص ُن ثَ سبٍغ كغلی
هٌؼتی ،گغص ّ غجبع یب ؿبیق ًیؼ دـبؿیت صاكتَ ثبكٌض

صالیل هشتلف ثغّػ التِبة پْؿتی
صعهبتیت توبؿی ثـتَ ثَ ػلت ایجبص کٌٌضٍ ی آى ثَ صّ صؿتَ تمـین هیكْص :صعهبتیت توبؿی تذغیکی ّ صعهبتیت توبؿی آلغژیک

صعهبتیت توبؿی تذغیکی ،كبیغتغیي ًْع صعهبتیت اؿت ّ دضّص  45صعهض صعهبتیتُب عا كبهل هیكْص .ایي ًْع صعهبتیت اػ توبؽ
ّ یب صئْصّعاًتُب ایجبص هیكْص .توبؽ ثب ایي هْاص ثبػث ایجبص لغهؼی ،سلکی هکغع پْؿت ثب هْاصی هثل هبثْى ،لْاػم آعایلی
صع پْؿت هیكْص کَ هؼوْال عّی صؿتُب ،اًگلتُب ّ هْعت ثغّػ هیکٌٌض سبعف
هْاصی هثل اؿیضُبی لْی ّ ؿفیضکٌٌضٍُب ،هِنتغیي هْاصی ُـتٌض کَ پؾ اػ اؿتفبصٍ ثبػث ایجبص صعهبتیت توبؿی تذغیکی هیكًْض،
چْى ایي هْاص چغثی ّ هْاًغ هذبفظتکٌٌضٍ عا اػ ؿطخ پْؿت دظف هیکٌٌض .ػالئن آى ثیلتغ كبهل لغهؼی ،سبعف ،پْؿتَ پْؿتَ
كضى ،تْعم ،تبّل ،سلکی ،فلـی كضىً ،شین كضى ّ ادـبؽ دغاعت صع ًمطَ توبؽ هیكْص .صع هْاعص كضیضتغ ،تبّلُبی كضیض ّ
ػسنُبی ثبػ ایجبص هیكْص .ثیلتغ افغاصی کَ ثب آة صع توبؿٌض ،هبًٌض آعایلگغُب ّ تْلیضکٌٌضگبى هْاص غظایی ،ثیلتغ ثَ ایي ًْع
صعهبتیت هجتال هیكًْض

ایجبص هیكْص ّ صع ًِبیت صع ثضى ّاکٌق ایوٌی صعهبتیت توبؿی آلغژیکًْ ،ػی صعهبتیت اؿت کَ اػ ّاکٌق ًـجت ثَ هْاص آلغژى
ایجبص هیکٌض ّ ثبػث التِبة پْؿت هیكْص .اًْاع هشتلف صاعُّب ،آفتکقُب ،لْاػم آعایلی ،افؼّصًیُبی غظایی ،هْاص كیویبیی
تجبعی ،هْاص پالؿتیکی ّ التکؾ ّ توبم هْاصی کَ ثَ ًْػی ثبػث ثغّػ دـبؿیت هیكًْض ،هیتْاًٌض ثبػث ثغّػ ایي ًْع صعهبتیت
كًْض .ثؼٌی اػ افغاص دتی ثَ ًیکل هْجْص صع اًْاع جْاُغات دـبؿیت صاعًض
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ایي ًْع صعهبتیت ثَ ًبدیَای اػ پْؿت هذضّص هیكْص کَ صع توبؽ ثب آلغژى لغاع هیگیغص؛ هبًٌض صؿت ّ هْعت .صع ّالغ ،چٌض ؿبل
ٍْل هیکلض تب آلغژی ایجبص كْص ّ ػهبًی کَ ایي دـبؿیت ایجبص كْص ،تب آسغ ػوغ صع فغص ثبلی هیهبًض ّ کْچکتغیي توبؽ ثب هبصٍ
ػالئن آى اػ سفیف تب كضیض هتغیغ ّ هثل صعهبتیت توبؿی تذغیکی اؿت. .آلغژى هیتْاًض ثبػث ثبػگلت دـبؿیت پْؿتی كْص
تلشین آى ُن اػ ٍغیك آػهبیق اًجبم هیكْص
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Eczema
اگؼِب
اگشها عثارت است اس یک تیواری پْستی آلزژیک هشهي .ایي تیواری خصْصا ً در پْست دست ،سز ،صْرت ،پطت
گزدى ،یا آرًج ّ ساًْ رخ هیدُذ ،تیواری هوکي است تیي یک هاُگی تا یک سالگی آغاس ضْد .ایي تیواری هعوْالً تا سَ
سالگی هقذار تخفیف هییاتذ ،اها هوکي است در ُز سٌی هجذداً ضعلَّر ضْد .اًْاع آى عثارتٌذ اس :اگشهای آتْپیک ،کَ در
افزادی کَ هستعذ آلزژی ُستٌذ رخ هیدُذ ّ خصْصاً در ضیزخْاراى ضایع است؛ اگشهای سکَ هاًٌذ ،کَ در تشرگساالى
رخ هیدُذ ّ علت آى ًاضٌاختَ است؛ اگشهای دست ،کَ هعوْالً در اثز تحزیک تا یک هادٍ تحزیککٌٌذٍ ایجاد هیضْد

ػالین كبیغ
خارش (گاُی ضذیذ) در ًاحیَ اگشها



تزّس تاّلُای کْچک در هحل اگشها ُوزاٍ تا تزاّش هایع
ضخین ضذگی ّ پْستَریشی در اثز التِاب هشهي
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ػلل

غالثا ً علت هطخصی ًذارد
ّاکٌص آلزژیک تَ چیشُای تسیار هتٌْع اس جولَ
غذاُایی هثل تخنهزغ ،گٌذم ،ضیز ،یا غذاُای دریایی
پارچَ پطوی





لْسیْىُا ّ پوادُای پْستی
صاتْىُا ّ پاککٌٌذٍُا





هْاد هْرد استفادٍ در دتاغی ،رًگُا ،دارُّای هْضعی گیاُاى



ػْاهل تلضیض کٌٌضٍ ثیوبعی
اؿتغؽ



ؿبثمَ ثیوبعی آلغژیک هثل تت یًْجَ ،آؿن ،یب ّاکٌق صاعّیی



پبعچَُبی صّستَ كضٍ اػ الیبف هوٌْػی کَ ػغق ثضى عا ثَ صام اًضاػًض



تغییغات كضیض آة ّ ُْا اػ ًظغ عٍْثت ،ؿغهب یب گغهب (سوْهبً ّلتی تؼغیك ػیبص كْص)



پیلگیغی
38

اجتٌبة اػ ػْاهل سطغ 
ثَ صؿت کغصى صؿتکقُبی الؿتیکی ثب آؿتغ ًشی ثغای کبعُبی هٌؼل 

ػْالت هْعص اًتظبع

هوکي است تعضی اس کْدکاى اس اگشها رُایی هییاتٌذ ،اها تعضی دیگز تَ درهاى هقاّهٌذ ّ هوکي است تا سهاى تلْغ اگشها
الثتَ عالین را هعوْالً هیتْاى تا درهاى کٌتزل کزد .تحزیک پْست در اثز ُز علتی هیتْاًذ تاعث ضعلَّر ضذى .داضتَ تاضذ
اگشها یا تطذیذ آى ضْد

ػْاعى ادتوبلی

عفًْتُای تاکتزیایی ًاضی اس آسیة تَ پْست
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صعهبى
صعهبى هلتول اؿت ثغ عفغ ػالین ّ كٌبؿبیی ّ دظف ػلت
پْكیضى لجبؽ ًشی گلبص ثغای کوک ثَ جظة ػغق
دتیالومضّع ثَ دضالل عؿبًضى اؿتغؽ







کْتبٍ کغصى هغتت ًبسيُب ّ ثَ صؿت کغصى صؿتکق ًغم ثَ ٌُگبم سْاة ثغای جلْگیغی اػ سبعاًضى .تْجَ صاكتَ



ثبكیض کَ سبعاًضى اگؼهب عا ثضتغ هیکٌض
کوتغ دوبم ثگیغیض تب اػ سلکی ػیبص پْؿت اجتٌبة كْص .هبثْى ّ آة هوکي اؿت ثبػث كؼلَّع كضى ثیوبعی



كًْض .ثَ ٌُگبم دوبم گغفتي ،اػ هبثْىُبی غیغ چغة هشوْم ّ آة ّلغم اؿتفبصٍ کٌیضًْ .ادی هلتِت عا
هبثْى ًؼًیض
.پؾ اػ دوبم ثالفبهلَ اػ کغم ًغم ّ هغٍْةکٌٌضٍ اؿتفبصٍ کٌیض



اػ لغاع گغفتي صع هؼغى تغییغات صهبیی كضیض (ؿغهب یب گغهبی ػیبص) سْصصاعی کٌیض
اػ ُغ چیؼی کَ لجالً ثیوبعی عا ثضتغ کغصٍ اؿت اجتٌبة کٌیض





اػ صؿتگبٍ هغٍْة سٌککٌٌضٍ ُْا ثغای افؼایق عٍْثت ُْای سلک صاسل هٌؼل اؿتفبٍ کٌیض



صاعُّب
پوبصُبی دبّی لطغاى یب صاعُّبی کْعتیؼًّی ثغای کبُق التِبة .اگغ پوبص كجبًَ اؿتفبصٍ كْص ّ پؾ اػ هبلیضى



آى ،عّی ًبدیَ ثب پالؿتیک ثـتَ كْص ،كبیض اثغ ثِتغی دبهل كْص
آًتی ُیـتبهیي ُب ثغای کن کغصى سبعف
صع هْعت ّجْص ػفًْت آًتی ثیْتیک
ًضعتب ً سْاةآّعُب یب آعامثشقُب
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Allergic shock
كٛک آٌغژیک

كْک آلغژی ًبكی اػ آػاصكضى ًبگِبًی هیؼاى ثبالیی اػ ّاؿطَُبی كیویبیی صع پبؿز ثَ یک ػبهل هذغک (هبًٌض صاعّ یب
اؿت کَ ثب افت كضیض فلبع سْى )دتی ًیق ػًجْع)
ُوغاٍ اؿت ّ هیتْاًض هْجت هغگ كْص
افغاصی کَ آلغژی غظایی صاعًض
ثَ سوْم آلغژی ثَ ثبصام ػهیٌی ّ ؿبیغ آجیل ،صع هؼغى سطغ ثبالی كْک آًبفیالکـی ُـتٌض
صع هْعتی کَ فغص لجال ثَ آى هبصٍ ّاکٌق ًلبى صاصٍ ثبكض ،ایي سطغ افؼایق پیضا هی کٌض

ػالین كْک آلغژی
یب گؼگؼٍ ،ؼن فلؼی صع صُبى ،کِیغ ،هلکل ًفؾ کلیضى ،اؿتفغاؽ ،اؿِبل ّ ػالئن كْک آًبفیالکـی كبهل ادـبؽ سبعف
ثیِْكی اؿت .ایي ػالئن عا ثبیض ثَ ؿغػت كٌبؿبیی کغص
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ؿبیغ ػالئن ػجبعتٌض اػ
دبلت ؿْػى ؿْػى كضى یب کغستی اٍغاف صُبى
ػطـَ
ؿغفَ یب سؾسؾ ؿیٌَ
هْعت ّ صؿتُب ّعم
ادـبؽ اًطغاة
ًجي ًؼیف ّ تٌض
صل پیچَ صع ًبدیَ هؼضٍ
سبعف توبم ثضى ّ اغلت ُوغاٍ ثب کِیغ
اكک عیؼف
ادـبؽ گغفتگی صع ؿیٌَ
ّعم یب سبعف صُبى ّ گلْ
تپق للت
غق
كْک آًبفیالکـی ًْػی اػ افؼایق دـبؿیت آًی اؿت کَ ٍی آى یک فغص دـبؽ ،پؾ اػ هْاجَ ثب هبصٍ دـبؿیتػا صچبع
ایـت تٌفـی ،كْک ،کِیغ ّ سبعف هیكْص
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ػلت كْک آلغژی
سْعصى یب تؼعیك یب توبؽ ثب هبصٍای کَ ثَ آى دـبؿیت (آلغژی) صاعیض ثبػث ایي كْک هی كْص
پبؿز آلغژیکی کَ ثغای سٌثی کغصى یب سالم كضى اػ كغ ایي هبصٍ اػ ؿْی ثضى صاصٍ هیكْص ،سْص هٌجغ ثَ ثغّػ یک
ًْع ّاکٌق كضیض اؿت کَ گبُی ػًضگی فغص عا ًیؼ صع هؼغى سطغ لغاع هیصُض

ػْاهل سطغ كْک آلغژی
ػْاهلی کَ ثبػث ایي آلغژی كضیض هی كًْض ػجبعتٌض اػ
تؼعیك صاعّ ثب سطغ ثیلتغی ُوغاٍ اؿت تب سْعصى لغم ّ کپـْل یب لطغٍ .اًْاع صاعُّب ،ثَ سوْم پٌیؿیلیي
هثل اًْاع ػًجْع ،هْعچَُبی گؼًضٍ ّ ،ثغسی ػٌکجْتُب گؼف یب ًیق دلغات -
تؼعیك ّاکـيُب -
گغصٍ گیبُبى -
هْاصی کَ صع ثؼٌی اػ اًْاع ػکؾثغصاعی تؼعیك هیكًْض -
غظاُب ،ثَ سوْم تشنهغؽ ،ثبلال ،ثبصام ػهیٌی ،غظاُبی صعیبیی ّ هیٍُْب -
ّعػف کغصى -
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ػْاهل تلضیض کٌٌضٍ ثیوبعی
ؿبثمَ آلغژی ثَ هْاعصی کَ صع ثبال طکغ كض -
ؿبثمَ اثتال ثَ اگؼهب ،تت یًْجَ ،یب آؿن -

پیلگیغی اػ كْک آلغژی
اگغ ؿبثمَ اثتال ثَ آلغژی عا صاعیض
پیق اػ تجْیؼ ُغ ًْع صاعّیی ،ایي آلغژی عا ثَ پؼكک یب صًضاًپؼكک ثگْییض -
پیق اػ ایٌکَ صاعّیی ثَ كوب تؼعیك كْص ،اػ ًْع آى هطلغ كْیض ّ دـبؿیت سْص عا ثگْییض -
ُویلَ ّ صع ُوَ جب یک کیت آًبفیالکـی ثَ ُوغاٍ صاكتَ ثبكیض -
اگغ ثَ گؼف دلغات آلغژی صاعیضٌُ ،گبم ثیغّى عفتي ،لجبؽُبی هٌبؿت ثپْكیض -
ُویلَ یک صؿتثٌض یب گغصى آّیؼ هشوْم صاكتَ ثبكیض کَ عّی آى آلغژی كوب هلشن ثبكض -
ُویلَ پؾ اػ تؼعیك ُغ گًَْ صاعّیی ،تب  50صلیمَ صع هطت پؼكک یب هغکؼ صعهبًی ثوبًیض ّ ثغّػ ُغگًَْ ػالهت آلغژی
عا فْعاً اٍالع صُیض
یکی اػ عّفُبیی عا کَ پؼكک هتشون هی تْاًض اًجبم صُض ،ػجبعت اؿت اػ تؼعیك هبصٍای کَ ثَ آى دـبؿیت صاعیض ثب
عّكی هشوْم ّ تضعیجی ثَ ٍْعی کَ دـبؿیت كوب ثَ تضعیج ثغٍغف كْصً .بم صیگغ ایي عّف دـبؿیتػصایی اؿت
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صعهبى كْک آلغژی
صع هْعت ػضم صعهبى فْعی ّ ثَ هْلغ ،اهکبى صاعص آًبفیالکـی هٌجغ ثَ ایـت للجی ّ هغگ كْص
ُب ،اؿتغّئیضُب ّ آصعًبلیي اؿت .تؼعیك فْعی اپیًفغیي یب آصعًبلیي ایي كْک عا هِبع صعهبى ایي كْک ثب آًتی ُیـتبهیي
سْاُض کغص
اگغ ػالین آًبفیالکـی عا صع فغصی هلبُضٍ کغصیض ّ صیضیض کَ تٌفؾ ّی هتْلف كض
اگغ ایي اتفبق ثغای یک کْصک افتبصٍ اؿت ،لجل اػ .ـ اّعژاًؾ عا سجغ کٌیض یب ثَ فغص صیگغی ثگْییض ایي کبع عا اًجبم صُض
سجغ کغصى اّعژاًؾ ،الضاهبت ادیب عاثَ هضت یک صلیمَ اًجبم صُیض
ـ فْعاً تٌفؾ صُبى ثَ صُبى عا آغبػ کٌیض
ـ اگغ للت ًغثبى ًضاعص ،هبؿبژ للجی ثضُیض
عا اصاهَ صُیض ـ تب ػهبًی کَ کوک ًغؿیضٍ اؿت ،ػولیبت ادیب
ػولیبت ادیب ،هبؿبژ للجی ّ تٌفؾ صُبى ثَ صُبى عا صع هْعتی هی تْاًیض اًجبم صُیض کَ یبص گغفتَ ثبكیض ،صع غیغ ایي
هْعت کبع عا ثَ هتشون آى ثـپبعیض
ُغ گبٍ صاعّیی عا هوغف هیکٌیضً ،ـجت ثَ اهکبى ثغّػ ّاکٌق آلغژیک ُْكیبع ثبكیض ّ آهبصگی ایي عا صاكتَ ثبكیض کَ
ثَ هذي ثغّػ ػالین الضاهبت الػم عا اًجبم صُیض .اگغ لجالً صچبع ّاکٌق آلغژیک كضیض كضٍایضُ ،ویلَ کیت آًبفیالکـی
ُوغاٍ صاكتَ ثبكیض
صعهبى ٍْالًی هضت هـتلؼم دـبؿیتػصایی اؿت -
هِنتغیي هـئلَ صع ٌُگبم ثغّػ كْک آًبفیالکـی آى اؿت کَ ػالئن آى ؿغیغ تلشین صاصٍ كْص
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ثؼض اػ كْک آًبفیالکـی ،اػ ثغّػ كْک هجضص پیلگیغی کٌیض
هتشووبى هؼتمضًض ،صع هْعتیکَ فغص هجتال ثَ آلغژی یک ثبع صچبع كْک آًبفیالکـی كضٍ اؿت ،ثبیض اػ ّلْع یک كْک
آلغژیک صیگغ پیلگیغی کٌض
هتشووبى هغکؼ آلغژی ّیؼثبصى آلوبى ُلضاع صاصًضّ ،اکٌق ثیق اػ دض ؿیـتن ایوٌی صع افغاص هجتال ثَ آلغژی هیتْاًض
هٌجغ ثَ ایـت تٌفـی سطغًبک كْص ّ ثبیض صع ثشق اّعژاًؾ فْعا صعهبى كْص
هِنتغیي هـئلَ صع ٌُگبم ثغّػ كْک آًبفیالکـی آى اؿت کَ ػالئن آى ؿغیغ تلشین صاصٍ كْص
صع اغلت هْاعص كْک آًبفیالکـی ثَ صًجبل هوغف هْاص غظایی هبًٌض ثبصام ػهیٌی ،كیغ ،تشن هغؽ ّ یب هبُی ثغّػ هیکٌض.
ُوچٌیي ایي دولَ هیتْاًض ًبكی اػ ًیق ؿوی دلغات ّ یب هوغف صاعّ ثبكض
افغاص هجتال اثتضا ثبیض تذت ایوي ؿبػی غیغفؼبل سبم ّ ّیژٍ لغاع گیغًض .ػالٍّ ثغ ایي اؿتفبصٍ اػ صاعُّبی سبم ثغای
هْالغ اّعژاًؾ آًِب ًغّعی اؿت
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