
 
تهيه و بررسی مجدد شده است. محتوای آن براساس نظريات کارشناسی و مطالب منتشرشده در زمان بررسی مجدد  ASCIAاين مقاله توسط اعضای سلب مسئوليت: 

 د از پزشک پرسيده شود.ميباشد.  هدف از اطالعات موجود در اين مقاله جايگزين کردن مشاوره پزشکی نميباشد و هر سئوالی در رابطه با تشخيص پزشکی يا درمان باي
 ASCIA ©   2015ين مقاله توسط هيچ منبع تجاری پرداخت نشده و تحت تاثير سازمانهای تجاری قرار نگرفته است. هزينه تهيه ا

 

 
 
 

(Anaphylaxis) آنافيالکسی 
 

معرض  در اثر قرار گرفتن در یآنافيالکس.  با آن رفتار کرد ميباشد و بايد هميشه بصورت اورژانس پزشکی زندگی بالقوه تهديد کننده و واکنش شديد حساسيتی آنافيالکسی
 در معرض آنافيالکسی نيستند. حساسيتکه شخص به آن حساسيت دارد، رخ ميدهد.  همه افراد مبتال به  (معموال غذا، حشرات، يا دارو) یعامل حساسيتيک 

 
 دانستن عالئم و نشانه های آنافيالکسی مهم است

 
 کننده زندگی هستند و شامل هر يک از موارد زير ميباشند:نشانه های آنافيالکسی بالقوه تهديد 

 تنفس سخت / پرسروصدا •
 تورم زبان •
 تورم يا تنگی گلو •
 اشکال در صحبت کردن /يا صدای خشن •
 صدای خش خش يا سرفه مداوم •
 ازحال رفتنسرگيجه مداوم يا  •
 پريدگی رنگ و تلو خوردن (در بچه های کوچک) •

 
 :رخ ميدهد کم خطر مثل موارد زير یحساسيتال نشانه های ، آنافيالکسی بدنبدر برخی موارد

 يا چشم ها تورم صورت، لبها و/ •
 ل تاوکهير يا  •
 حشرات هستند) به حساسيتی راغ (اينها عالئم آنافيالکسی برادرد شکم، استف •

 
اينها عبارتند از: ورزش، گرما، الکل، در افراد مبتال به حساسيت غذايی، ميزان   عوامل متعددی ميتوانند شدت واکنشهای مربوط به حساسيت را تحت تاثير قرار بدهند.

 غذای خورده شده و نحوه تهيه غذا.
 

 شناسايی علت آنافيالکسی مهم است
 

، يا در معرض حشرات آنروزصرف شده درعلل احتمالی از قبيل غذا يا داروی مبه محدود کردن ليست دکتر شما معموال يکسری سئواالت از شما خواهد پرسيد که شايد 
در صورت شوند، کمک ميکند. گرفته بودن، کمک کند.  اين روش همچنين نسبت به حذف شرايطی مثل ضعف يا غش کردن که گاهی اوقات ميتوانند با آنافيالکسی اشتباه 

(قبال بنام آزمايش راست  IgE  ، اين آزمايش معموال يک آزمايش خون مخصوص عامل حساسيتانجام شودممکنست يک آزمايش حساسيت  ، به حساسيتشک 
)RAST(  پوستی ميباشد که بمنظور تاييد يا حذف محرکهای احتمالی انجام ميشود.  نيشتری ) يا آزمايششناخته ميشد 

 بشرح زير در دسترس ميباشد: ASCIAاطالعات در مورد آزمايش حساسيت در سايت اينترنتی 
testing-testing/allergy-www.allergy.org.au/patients/allergy  

يک مواد غذايی، تست وگا، حرکت شناسی، تکنيکهای حذف حساسيت، که ادعای آزمايش حساسيتها (شامل: سيتوتوکس روشهايیمهم است که توجه داشته باشيد که بعضی 
را دارند، از نظر پزشکی  حساسيت غذا)   IgGتجزيه و تحليل مو، و آزمايش، رفلکسولوژی، رينکل ،آزمايش داخل جلدی Alcatايريدولوژی، آزمايش پالس، آزمايش 

 بشرح زير در دسترس است:  ASCIA  يا علمی برای تاييد حساسيت اثبات نشده اند.  اطالعات در مورد اين آزمايشها در سايت اينترنتی
www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/unorthodox-testing-and-treatment  
 

 مديريت موثر آنافيالکسی باعث نجات جان ميشود
 

 اگر شما در معرض خطر آنافيالکسی هستيد، الزم است که تحت نظر مداوم دکترتان باشيد.  اين بايد شامل موارد زير باشد:
 *حساسيت بالينی متخصص ايمنشناسی/ارجاع به يک  •
 ، می شود.يک تاريخچه پزشکی ومعاينه بالينی که تفسير نتايج آزمايشهای حساسيت را بدنبال خواهد داشت اين شامل –شناسايی محرکه(های) آنافيالکسی  •
اين امر بخصوص در حساسيت شديد به مواد غذايی مهم است، چون دوری از غذا تنها راه جلوگيری از واکنش  –آموزش در دوری جستن از محرک(ها)  •

 حساسيتی است.  مشاوره با يک متخصص باتجربه در حساسيت غذايی نيز شايد الزم باشد.
آدرنالين راهنمايی کننده خودکار ر مورد زمان و چگونگی استفاده از تزريق د  ASCIAطرحهای عملياتی -برای آنافيالکسی**  ASCIA طرح عملياتیارائه  •

   ه ميدهند.ارائ
  متخصص ايمنشناسی/حساسيت بالينی.پيگيری منظم از طريق بازديد از يک  •
 

Persian/Dari 

http://www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/allergy-testing
http://www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/allergy-testing
http://www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/unorthodox-testing-and-treatment


گان و مراقبينبرای بيماران، مصرف کنند  ASCIA اطالعات 
 

Translated by the WSLHD Translation Service July 2015 
 

 ذکر شده:بشرح زير ASCIAارائه ميدهند در سايت اينترنتی  بالينی وحساسيتی ليست متخصصين پزشکی که خدمات ايمنشناسی * 
 specialist-a-locate-to-services/how-immunology-clinical-and-www.allergy.org.au/patients/allergy  

 
برای آنافيالکسی در  ASCIA طرحهای عملياتی  بايد توسط يک دکتر تکميل شده و با تزريق کننده خودکار آدرنالين نگهداری شود. ASCIA طرحهای عملياتی** 

 بشرح زير در دسترس ميباشند: ASCIAسايت اينترنتی 
anaphylaxis-for-plan-action-resources/ascia-professionals/anaphylaxis-www.allergy.org.au/health  

   
  درمان برای آنافيالکسی است خط اولآدرنالين داروی 

 
 اپی پن ار آدرنالين (مثل:آدرنالين بسرعت کار ميکند تا اثرات آنافيالکسی را معکوس کرده و داروی خط اول برای درمان آنافيالکسی ميباشد.  تزريق کننده های خودک

)EpiPen( د.  اين افراد ميتوانند نشو استفادهريق توسط افرادی که زمينه پزشکی ندارند، که برای تزطراحی شده اند طوری ) محتوی يک دوز ثابت از آدرنالين ميباشند
  .يکدوست، معلم، کارکن مهد کودک، پدر يا مادر، رهگذر، يا خود مريض (بشرطی که حالش آنقدر بد نباشد که نتواند اينکار را بکند) باشند

 
برای آنافيالکسی و  ASCIA اتیعملي طرحشامل يک  اين برنامه باشد. برنامه مديريت جامع آنافيالکسیتزريق کننده خودکار آدرنالين صرفا بايد بعنوان بخشی از يک 

اگر تزريق کننده خودکار آدرنالين به شما يا فرزندتان تجويز شده باشد، مهم است که شما با استفاده از آموزش در مورد چگونگی کاهش واکنش های حساسيتی ميباشد. 
 .تمرين کنيد ماه 4-3هر  آن را ياد گرفته و روش کاريکدستگاه يادگيری 

 
 اطالعات بيشتر

 
، اطالعات تزريق کننده خودکار آدرنالين، منابع يادگيری و راهنماييها) به ASCIAسئواالت متداول، طرح سفری ، ASCIAبرای منابع آنافيالکسی (شامل طرح عملياتی 

  بشرح زير مراجعه کنيد:  ASCIA  سايت اينترنتی
resources-professionals/anaphylaxis-www.allergy.org.au/health  

 
گروههای پشتيبانی آنافيالکسی اطالعات مفيد و در صورتيکه خودتان يا کس ديگری در خانواده به آنافيالکسی مبتال باشيد، گاهی اوقات کنارآمدن با آن سخت است.  

 ارائه ميدهند.  سازمانهای پشتيبانی مبتاليان به آنافيالکسی بشرح زير هستند: شما رايطشپشتيبانی کننده از افرادی در
 Allergy & Anaphylaxis Australia( - www.allergyfacts.org.au(آلرژی و آنافيالکسی استراليا  •
 Allergy New Zealand( - www.allergy.org.nz( آلرژی نيوزيلند   •
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 ) باالترين سازمان تخصصی و حرفه ای ايمونولوژی بالينی و حساسيت در استراليا و نيوزيلند ميباشد. ASCIAاستراليا ( حساسيتانجمن ايمونولوژی و 
  www.allergy.org.au آدرس سايت اينترنتی:

  projects@allergy.org.au ايميل:
  PO Box 450 Balgowlah, NSW Australia 2093 آدرس پستی:

 
 سلب مسئوليت

در زمان بررسی مجدد در دسترس تهيه و بررسی مجدد شده است. محتوای آن براساس نظريات کارشناسی و مطالب منتشرشده  ASCIAاين مقاله توسط اعضای 
مشاوره پزشکی نميباشد و هر سئوالی در رابطه با تشخيص پزشکی يا درمان بايد از پزشک پرسيده  آن با ميباشد.  هدف از اطالعات موجود در اين مقاله جايگزين کردن

 شود.
 است. وهزينه آن توسط هيچ منبع تجاری پرداخت نشده تحت تاثير سازمانهای تجاری قرار نگرفته تهيه اين مقاله

 
 2015آخرين بروزرسانی محتوا: ژوئن 

http://www.allergy.org.au/patients/allergy-and-clinical-immunology-services/how-to-locate-a-specialist
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http://www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/ascia-action-plan-for-anaphylaxis
http://www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources
http://www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources
http://www.allergyfacts.org.au/
http://www.allergy.org.nz/
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