
 ( Allergic Rhinitisآلطغی تیٌی   ) 

 

 

احتٌاق . ػالئن قاهل ػطؿِ، ذاضـ، التْاب زض هؿیط تیٌی هی تاقس   ،تیٌییا حؿاؾیت  آلطغی

 پؿت ًاظال زضیپ(.یا  تطقح پكت حلكPNDتیٌی، آتطیعـ تیٌی، 

قَز )هثل ؾطهاذَضزگی( تِ ٍؾیلِ ػفًَت هجاضی تٌفؿی ایجاز هییٌیت هؼوَالً ضزٍضُ وَتاُ 

قَز. اها آى ّوچٌیي زض اثط اؾتفازُ تیف اظ حس اظ ز هیضیٌیت هعهي هؼوَالً تِ ٍؾیلِ آلطغی ایجا

قَز هاتمی قطایط پعقىی ٍ ػلل غیطلاتل تَجیِ تطای اوثط هطزم، ضیٌیت یه زاضٍّا ایجاز هی

قَز. ضیٌیت آلطغیه ّوچٌیي تاقس وِ زض طَل ظهاى ون ٍ ظیاز هیهی فطز قطایط تطای توام ػوط

. اگطچِ وٌس% اظ افطاز زض ّوِ ؾٌیي ضا گطفتاض هی20قَز حسٍز ِ ًیع قٌاذتِ هیتة یًَجتِ ًام 

زٌّس. هوىي اؾت تیواضاى ّیچ ػالئوی تیكتط افطاز ػالئن ضا زض زٍضاى وَزوی یا جَاًی ًكاى هی

 ًساقتِ تاقٌس. 

ای وِ ػلل ضیٌیت آلطغیه: ضیٌیت آلطغیه تِ ٍؾیلِ ٍاوٌف تیٌی تِ شضات ضیع َّا وِ آلطغى )هازُ

 قَز. قَز ایجاز هیقَز( ًاهیسُ هیهیتاػث پیكطفت آلطغی 



یت آلطغیه( یَتّا )وٌػوقًَس )آؾن( ٍ زض چكنزض تؼضی افطاز ایي شضات تاػث ٍاوٌف زض ضیِ هی

ٍاوٌف آلطغیه قاهل فؼال قسى زٍ ًَع اظ ؾلَلْای التْاتی وِ هاؾت ؾل ٍ تاظٍفیل ًاهیسُ هی 

ٌس هثل ّیتاهیي وِ تاػث احتماى )وِ آب زض وٌیا ؾلَلْا هَاز التْاتی تطقح هیتاقس. قًَس هی

. زض طی چٌسیي ؾاػت ایي هازُ كَزیه ٍ آتطیعـ تیٌی تافت تیٌی جوغ هی قَز(، ذاضـ، ػطؿِ 

 قَز. قَز وِ تاػث ػالئن هماٍم هیفؼال قسُ ؾلَلْای التْاتی ضا تاػث هی

 زائوی -ّویكگیتَاًس فهلی )زض فهل ّای هكرم( یا حؿاؾیت )آلطغی( فهلی: آلطغی هی

 .تاقٌس

قَز قاهل آلَزگی اظ زضذتاى، چوي ّا، ػلف هی یػاهل حؿاؾیت ظایی وِ تاػث حؿاؾیت فهل

 . هیثاقس ّاّطظ )گیاّاى( ٍ ّوچٌیي اؾپَضّای لاضچ ّا ٍ وپه

هایت گطز ٍ غثاض، ؾَؾه ّا، فضَالت قًَس قاهل آلطغی ّایی وِ تاػث حؿاؾیت زائوی هی

 اؾیت ّویكگی زضهاًف هكىل اؾت.ّا ّؿتٌس. حؿحیَاًی، لاضچ ّا ٍ وپه

ػالئن ضیٌیت آلطغیه: ػالئن اظ فطزی تِ فطز زیگط هتغیط اؾت اگطچِ انطالح ضیٌیت اقاضُ تِ 

 ّا زاضًس. ػالئن تیٌی زاضز تیكتط هطزم هكىالت زیگطی زض چكن ّا، گلَ ٍ گَـ

 ل قَز. ػالئن هوىي اؾت قاهل: كىتؼالٍُ ذَاب هوىي اؾت ه

ٌی آتىی، اًؿساز هؿیط تیٌی، ػطؿِ، ذاضـ تیٌی، تطقحات پكت حلك، تیٌی: تطقحات تی -

 واّف هعُ چكایی، فكاض یا زضز نَضت. 

ّا، التْاب ٍ وثَز قسى پَؾت ظیط چكن چكن ّا: ذاضـ، لطهعی، احؿاؼ ٍجَز قي زض چكن -

(Allergic shiner .ًاهیسُ هی قَز ) 

 ى گَـ، ذاضـ گلَ یا گَـ ّا.تَز طیا پ احتماىّا: زضز گلَ، گطفتگی نسا، گلَ ٍ گَـ -



 ذَاب: تٌفؽ زهاغی، تیساض قسى هىطض، ذؿتگی طَل ضٍظ، اًجام هكىل واضّا.  -

اگط آلطغی زض طَل ؾال ٍجَز زاقتِ تاقس ػالئن تاضظ قاهل تطقحات پكت حلك ، احتماى تیٌی 

 زائوی، ٍ ذَاب تا ویفیت پاییي ذَاّس تَز. 

تاقس. ِ هؼایٌِ تالیٌی ٍ تَضیحات زازُ قسُ زض تاال هیضیٌیت، آلطغیه تؿتِ تتكریم: تكریم 

 تَاًس تكریهی ضا تاییس وٌس ٍ آلطغی ػاهل ضا قٌاؾایی وٌس. ّای پعقىی هیتؿت

قٌاؾایی آلطغی ٍ زیگط هحطن ّا هوىي اؾت ّا: ایي هؼوَالً قٌاؾایی آلطغی ٍ زیگط هحطن

 تاػث پیكطفت ضیٌیت آلطغیه تَؾیلِ:

  وِ لثل اظ ػالئن ٍجَز زاضز.تِ یازآٍضزى ػاهلی 

 قَز. تَجِ تِ ػالئن وِ زض چِ ظهاًی قطٍع هی 

 ّای پتاًؿیل زض ذاًِ، هحل واض، ٍ هحیط هسضؾِ. قٌاؾایی آلطغی 

قَز یا وؿاًی وِ آلطغی ػاهل هؼوَل تؿت پَؾتی تطای وؿاًی وِ ػالئن آًْا تا زاضٍ وٌتطل ًوی

 ًیؿت هوىي اؾت هفیس تاقس. 

ّا ّوطاُ تا زضهاى غیه: زضهاى قاهل واّف تواؼ تا آلطغی ٍ زیگط هحطنزضهاى ضیٌیت آلط

 وٌس. تاقس. زض تیكتط افطاز ایي السام پیكگیطی تِ طَض هَثط ػالئن ضا تطططف هیزاضٍیی هی

ٍ تحطیه  كگیطی ٍجَز زاضز وِ تواؼ تا آلطغىّا: ضٍـ ؾازُ السام پیواّف تواؼ تا هحطن

 زّس. تَضیح زض نفحات تؼسی.قًَس ضا واّف هیرتي آلطغی هیوٌٌسُ ّا ضا وِ تاػث تطاًگی



قؿتكَی تیٌی ٍ اؾپطی ؾالیي: قؿتي تیٌی تا آب ًوه )ؾالیي( ضا قؿتكَی تیٌی یا الٍاغ  -

تیٌی هی ًاهٌس. ؾالیي ّوچٌیي تِ نَضت اؾپطی زض زؾتطؼ اؾت. اگطچِ تاثیطـ هاًٌس قؿتكَ 

 تا هایغ ظیاز زض قؿتكَ ًیؿت. 

ٍ احتماى هَثط  ی تَیػُ تطای زضهاى تكطحات پكت حلك، ػطؿِ، ذكىی تیٌیقؿتكَی تیٌ

قؿتكَی اؾت. زضهاى تاػث قؿتكَ ٍ ذاضج وطزى آلطغی ّا ٍ هحطن وٌٌسُ اظ تیٌی هی قَز. 

تَاًس آى ضا لثل اظ ههطف اؾپطی اؾتفازُ وٌس. تیواض هیؾالیي ّوچٌیي پَقف تیٌی ضا پان هی

 تْتطی ذَاّس زاقت.  وٌس چَى زض ایي نَضت زاضٍ اثط

قؿتكَی تیٌی تا ؾالیي گطم قسُ هی تَاًس ّط ظهاًی الظم قس اًجام قَز یه تاض زض ضٍظ، یا زٍ 

 تاض زض ضٍظ اگط ػالئن قسیس تاقس. 

وَضتیىَ اؾتطٍئیس تیٌی: وَضتیىَ اؾتطٍئیس تیٌی )اؾپطی( اٍلیي ذط زضهاًی تطای زضهاى ػالئن 

وٌٌس. اضو ووی زاضًس ٍ زض تیكتط افطاز ػالئن ضا تطططف هیضیٌیت آلطغیه اؾت. ایي زاضٍّا ػَ

اًس وِ وَضتیىَ اؾتطٍئیسّای تیٌی )اؾپطی( اظ آًتی ّیؿتاهیي ّای ذَضاوی هطالؼات ًكاى زازُ

 تطای زضهاى ػالئن هَثطتط ّؿتٌس. 

 – Mometazon -(Fluticasoneهمساضی اظ زاضٍّا زض زؾتطؾی ّؿتٌس تَیػُ قاهل فلَتیىاظٍى)

Budesonide- Flonizolide- Triamcinolone- Beclomethosone-  ایي زاضٍّا تطاؾاؼ ههطف

 ضٍظاًِ ٍ لیوت هتفاٍت ّؿتٌس اها اثط هكاتْی زاضًس. 

اؾتفازُ وٌٌس. لثل اظ  )ضس احتماى(تیواضاى هوىي اؾت تطای چٌس ضٍظ اظ زوًَػؾتاى تیٌی ظاتؼضی 

وٌس تا اؾپطی وَضتي تِ ایي ووه هی اؾتفازُ اظ اؾپطی وَضتي تا التْاب تیٌی واّف پیسا وٌس.

 جاّای تیكتطی اظ تیٌی اثط وٌس. 



ضٍظ اٍل احؿاؼ وٌٌس اها تاثیط حساوثطی اؾپطی ّا یه تیواضاى هوىي اؾت تْثَزی ػالئن ضا زض 

وكس. تِ ّویي زالیل اؾپطی گلَوَتَضتیىَئیس ظهاًی تیكتطیي تأثیط ضا ضٍظ تا چٌس ّفتِ طَل هی

زاضز وِ تِ نَضت هٌظن اؾتفازُ قَز. تؼضی اظ افطاز لازضًس همساض ووی ههطف وٌٌس ٍ تؼضی وِ 

 .ػالئن واّف یافت

 اؾپطی تیٌی ضا چگًَِ اؾتفازُ وٌین؟  

ٌىِ تِ َز ٍ زاضٍ زض تیٌی تواًس تا ایوٌس وِ تِ زضؾتی اؾتفازُ قاؾپطی ًاظال ٍلتی تْتط واض هی

ؾالیي یا قؿتكَی تیٌی ذاضج  ح زاضز تیواض تایس آى ضا تا اؾپطیقطپكت حلك تطٍز. اگط تیٌی ت

 لثل اظ اؾتفازُ اظ اؾپطی زاضٍ. وٌس ٍ 

ؾط تایس زض حالت طثیؼی تاقس یا چاًِ ووی تاالتط تطٍز. اؾپطی تایس تِ زٍض اظ تیغِ تیٌی )غضطٍف 

لؿوت ّای تاالتط تیٌی  ظزُ قَز. تؼس اظ ظزى اؾپطی، آضام تا تیٌی ًفؽ تىكیس. تا تِ ٍؾط تیٌی(

قَز. ّن تطؾس. اظ ًفؽ وكیسى ػویك ذَززاضی وٌیس چَى تاػث ضفتي زاضٍ تِ پكت حلك هی

اًس وِ ًگِ زاقتي یه ؾَضاخ تیٌی تا اًگكت تِ تاال ضفتي اؾپطی تِ تؼضی اظ تیواضاى زضیافتِ

 وٌس. تط تیٌی ووه هیلؿوت ّای تاال

ّا: تحطیه تیٌی، ذًَطیعی ترهَل زض ظهؿتاى، ػفًَت تیٌی. تیواضاى تا ػَاضو ههطف اؾپطی

واّف همساض زاضٍ هی تَاًٌس ایي ػَاضو ضا واّف زٌّس ٍ افطازی وِ ظیاز اظ اؾپطی اؾتفازُ هی 

 وٌٌس تایس اظ ًظط ػَاضو تیٌی تطضؾی قًَس. 

تركس ٍلی ؿتاهیي ذاضـ، ػطؿِ، آتطیعـ تیٌی ضا تْثَز هیآًتی ّیؿتاهیي ّا: آًتی ّی -

س. زضهاى ّوعهاى تا زوًَػؾتاى تیٌی تِ واّف تیكتط ػالئن ووه ًضٍی احتماى تیٌی ًساض یتاثیط

 وٌس. هی



ایي زاضٍّا تاػث ذَاب  -ّیسضاهیي زیفي -طفیٌط آهیيول -تطم فٌیطآهیيی: زاضٍّای ذَضاو

 آلَزگی هی قًَس. 

 فىؿَفٌازیي. -اب آلَزگی ووی زاضًس: لَضاتازیي، ؾیتطیعیيزاضٍّایی وِ ذَ

  Azelastin- olopatadineاؾپطی تیٌی: 

 فٌیل افطیي وِ ههطف ایي زاضٍّا تَنیِ ًوی قَز. زوًَػؾتاًت تیٌی: ؾَزٍافسضیي ٍ  -

- Cromolyn :(وطٍهَلیي ؾسین) .تایس لثل اظ قطٍع ػالئن ههطف قَز 

تْثَزی، تستط قسى ٍ یا تغییطی زض ضیٌیت  حاهلگی ٍ آلطغی تیٌی: حاهلگی هوىي اؾت تاػث -

آلطغیه ًساقتِ تاقس. تؼضی اظ ذاًن ّا زض هطاحل پایاًی تاضزاضی احؿاؼ احتماى تیٌی ضا زاضًس 

ایي حالت ضیٌیت حاهلگی ًاهیسُ هی قَز تِ ذاطط ؾطح  لثالً ضیٌیت آلطغیه ًساقتِ تاقٌساگط 

 ٍضغ حول ازاهِ هی یاتس. پایاى تا  ًوی زّس َّضهًَْا هی تاقس. ضیٌیت حاهلگی تِ زاضٍّا پاؾد

 زضهاى ضیٌیت حاهلگی: اؾپطی تیٌی وطٍهَلیي

پیكٌْاز  Budesonidاؾپطی ّای وَضتیىَاؾتطٍئیس زض حاهلگی هٌؼی تطای ههطف ًساضًس. ٍلی 

 قَز. هی

 زوًَػؾتاًت: تایس زض حاهلگی لطغ قَز. 

ِ تاػث ضیٌیت آلطغیه هی قَز قٌاؾایی آلطغی: چْاض طثمِ تٌسی انلی تطای آلطغی ّایی و

 ٍجَز زاضز. 



 

 

- Pollen )گطزُ ّا )تْاض ٍ تاتؿتاى : 

 حكطات )هایت ّای ذاًگی، ؾَؾه ّا، پیٌِ زٍظّا(  -

 چطم، تعاق، ذع(  ،آلطغى ّای حیَاًات )پَؾت  -

 وپه ّا -

گام اٍل زض زضهاى ضیٌیت آلطغیه واّف تواؼ تا آلطغی ّاؾت. قایؼتطیي آلطغی ّای ذاًگی 

هاُ  3-6اهل هایت ذاًگی، گطتِ ٍ ؾگ ّؿتٌس. تا ٍجَز ایي تا آلطغی ّای ذاًگی، هوىي اؾت ق

 تؼس اظ تطزاقتي آلطغی طَل تىكس تا ػالئن تطططف قًَس. 

واّف تواؼ تا هحطن ّا: هحطن ّا هوىي اؾت زض ذاًِ یا هحل واض تاقٌس اگطچِ تطای اوثط افطاز 

واّف تواؼ تا آلطغی زض ترت ذَاب چَى تیكتط  ذاًِ تِ ػٌَاى هٌثغ انلی اؾت. هْن اؾت

افطاز ؾاػت ّای ظیازی ضا زض آًجا هی گصضاًٌس. اها تطای هَثط تَزى تایس توام هحیط ذاًِ تغییط 

 پیسا وٌس. 

پی ّؿتٌس. وِ زض ترت ذَاب، : هایت ّا یه حكطات هیىطٍؾىDust mittَ: گطزٍ ذان  هایت

ًسگی هی وٌٌس. هایت ّا ًیف ًوی ظًٌس. ٍ تطای اًؿاى هثل ّا، فطـ، یا ّط ًَع ٍؾیلِ تافتٌی ظ

 ضطض ًساضًس. تِ جع تحطیه حؿاؾیت ّا.



هایت ّا ضطَتت ضا اظ جَ هی گیطًس ٍ تِ ظًسگی زض آى ًیاظ زاضًس. تواؼ تا هایت ّا هی تَاًس تا 

 پَقاًسى تالف ّا، تكه، ضاحتی ّا ٍ هثل ّا واّف یاتس. 

ا اؾتفازُ ًىٌیس. اظ وف پَـ اؾتفازُ وٌیس تِ جای فطـ. ٍلی اظ پَقف پالؾتیىی تطای تچِ ّ

 هیىطٍى یا ووتط ذیلی هَثط ّؿتٌس تطای وٌتطل ٍ زضهاى هایت ّا. 6تافتٌی ّای تا ؾایع ؾَضاخ 

هایت ّا تا قؿتكَی هالفِ ّا ٍ پتَّا تا آب گطم ٍ هَاز قَیٌسُ تِ نَضت ّفتِ ای یا تا ذكه  -

 ( واّف یاتس. HEPA)ؼ هی تَاًس تا اؾتفازُ اظ جاضٍتطلی تا فیتلط وطزى تا اتَ اظ تیي هی ضًٍس. توا

اًس وِ گطزگیطی هٌظن: ًرَاتیسى ضٍی هثلواى، اثاثیِ فطٍقی، تاٍجَز ایي هطالؼات ًكاى زازُ

ضٍـ ّای تویع وطزى فیعیىی ٍ قیویایی هیعاى هایت ضا واّف زازُ ٍ تاػث تْثَزی ػالئن قسُ 

 اؾت. 

% حفظ قَز. هططَب وٌٌسُ قطایط ضا تستط هی وٌس ٍ اؾتفازُ اظ آى  30-00ضطَتت ذاًِ تایس تیي 

زضّن ضیرتگی تایس واّف یاتس تطای  ٍ هثلواى ٍ قَز. اگط هوىي تاقس هیعاى فطـ ّاتَنیِ ًوی 

 وَزواى اًثاقتي ٍؾایل تاظی زض اتاق ذَاب تایس تِ حسالل تطؾس. 

زض ذاًِ تواًیس اگط اهىاى زاضز.  ٍ تؿتِ قَز.  آلطغی ّای ذاضج اظ ذاًِ: تایس پٌجطُ ذاًِ ٍ هاقیي

اظ تَْیِ وٌٌسُ َّا تطای فیلتط وطزى َّا زض هَلغ تكسیس ػالئن اؾتفازُ وٌیس. اؾتفازُ اظ هاؾه 

تا ویفیت تاال هوىي اؾت تطای فؼالیت هٌاؾة تاقس هثل چوي ظًی، چَب تطیسى، ایي ّوچٌیي هی 

ٍ ذان ٍ تراضات ووه وٌٌسُ تاقس. وِ ػطؿِ ضا  تَاًس تطای هحطن ّای غیطاذتهانی هثل گطز

 تحطیه هی وٌس. 



آلطغی ّا ضا اظ ضٍی پَؾت ٍ هَ تطهی زاضز. ٍ تاػث واّف  ،زٍـ گطفتي لثل اظ ضفتي تِ ترت

آلَزگی ترت ذَاب هی قَز. اؾتفازُ اظ ؾالیي تؼس اظ ضفتي تِ ذاضج اظ ذاًِ تِ قؿتكَی آلطغی 

 ّا ووه هی وٌس. 

هانی: ؾیگاض، ػططّای تٌس، تراضات، تغییط ؾطیغ زض زهای هحیط، هی تَاًس آلطغی ّای غیطاذت

 تطای آلطغی ّای ضیٌیت هحطن تاقٌس. 

 اؾتفازُ اظ هاؾه، اؾتفازُ اظ ػیٌه آفتاتی تِ واّف آلطغی چكن ووه هی وٌس. 

 3ضغین غصایی: ههطف اهگا 

 اؾتفازُ وٌیس.  HEPAزض اتاق ذَاب اظ فیلتط 

 ًىٌیس.  في اؾتفازُ ٍ اظ پٌىِ

 

 تْیِ ٍ تطجوِ:زوتط حؿیي جسیس                     

 medscapeهٌثغ: ؾایت 
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