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 הקדמה
ורוב  ,פעמים ביום 4מהאוכלוסייה מקנחים את האף לפחות  95% – מין שכיח ביותרהיא תס )*(נזלת

או  אוויר קר משב כגוןלגירויים אקלימיים התעטשות בבהפרשה מימית או האנשים הבריאים מגיבים 

של גודש, תגובות לוהאף נחירי של סירוגית חסימה כל אדם לגורמת לפיזיולוגית  , מחזוריותלכך . נוסףאבק

חם(.  וא מתובל)ריחות חריפים, אוכל  יםחיצוניגורמים לחשיפה בתנוחה או  ישינויטשות או נזלת בעת התע

תסמינית הגורמת -בין נזלת טבעית )"פיזיולוגית"( לבין נזלת כרוניתחשוב להבדיל  ,מבחינה רפואית

 איכות החיים.יותר בפגיעה משמעותית בלסבל וללתחלואה, 

חולי נזלת . והיא המחלה החמישית בשכיחותה בארה"ב לות הנפוצות ביותרמהמחאחת  נההינזלת כרונית 

קשורה  . המחלהבמחלות דומותחולים אצל אשר מ 2פי הן לרופאים והוצאות הטיפול  1.8אלרגית פונים פי 

 הפרעה בנשימה אפית, דלקות חוזרות בלוע ובגתותאסתמה אלרגית,  כגון רחב של סיבוכיםבמנעד 

 מודים.יבדן ריכוז ופגיעה בתפקוד בעבודה ובלות בשינה, א, הפרעו)סינוסים(

הידוע לנו על תופעות המחלה, את  –בהסכמה  – להגדירלעדכן ו מיועדים "קווים מנחים לנזלת כרונית"

מומחים  יםעמדה נכללהמוכחות. בצוות ההכנה של נייר המקובלות והטיפול הלאבחון ושיטות  האמצעים

אוזן גרון. מסמך זה אינו "ספר בישול" המנחה את  נולוגיה קלינית ואףמשני תחומים: אלרגיה ואימו

הרופא לפעולה אוטומטית, אלא קובץ של מידע שיוכל לסייע לרופא בקבלת החלטות מעשיות בבואו לטפל 

ים ייונח( clinical guidelinems ,practice parameters)מעודכנים מנחים  קוויםבחולה. אנו מאמינים ש

לשיפור התקשורת בין דיסציפילינות רפואיות שונות, לחינוך ועדכון  ת הטיפול בחולים, אך גםאיכו טיובל

בחיבור נייר  סבירות.-בלתימפני תביעות  על הרופא גןולה ,, להנחות את קופות החוליםהידע הרפואי

 American Academy ofשפורסמו על ידי גופים מקצועיים )כגון  קווים מנחיםהסתמכנו על העמדה 

Allergy ,Asthma & Immnology ,ARIAלתנאים ולסביבה הרפואית  נו(, אך התאמנו את המלצותי

 בישראל.

מיד ולא תמיד ניתן לאשש מדי שנה מוצעים חדשים  יםמשתנה באופן מתמיד, גישות וטיפול ירפואידע הה

זלת כרונית: לנהעדכניות ניסינו להציג בצורה מאוזנת את הגישות הטיפוליות במסמך תקפותם. את 

אנו מקווים שהקווים  מודולטורי )חיסונים(.-הטיפול התרופתי, הגישות הניתוחיות והטיפול האימונו

כל הרופאים שולחנם של הרפואה בישראל ויגיעו לישמשו נדבך לשיפור איכות המוגשים בזה המנחים 

 והמטפלים במחלה נפוצה זו.

 

 

 החוג לרינולוגיהמטעם  מטעם האיגוד לאלרגיה 

  צוואר-שניתוחי ראגרון /  א"איגוד א  ואימונולוגיה קלינית 

 רון אלישר ד"ר הועדה יו"ר –אבנר רשף  ד"ר

 כרם-כהן רענן ד"ר ידון כמונה  ד"ר

 יהודה רוט ד"ר מנחם רתם ד"ר

 ברוורמןיצחק  ד"ר לוין-ננסי אגמון ד"ר

 נחמה אורי ד"ר 

________________________________________ 

העורכים החכמים קוראים ל'סקרופיל' נזילה ול'ַקַטר' יצרו שם חדש, הדומה לשמו "(: "הספרות והלשון", מדור 1888, התרמ"ט "הצבי"זר בן יהודה: )* אליע

גם בה יקראו לזה ַנְזָלה. בלשונות אירֹופה, והוא קטרון. אך פירוש נזילה לפי השימוש בכל ספרות הרופאה בעברית הוא 'ַקַטר', ועשוהו הסופרים לפי לשון ערבית, ש

שחפת, צרעת,  רק שלפי דעתנו טוב היה לתת להשם הזה צורה אחרת מעט, והיא צורת כל שמות המחלות בלשון עברית, כפי אשר התברר לנו, והוא משקל ַפֶעֶלת,

 ".לאז המלה מיוחדת לשם מחלה, מה שאין כן נזילה, שהיא שם הפעולה בכל הייתה, וַנֶזֶלת וכו', וכן גם פה
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 . מבוא1פרק 

 

 א' הגדרות 1

  נזלת(Rhinitis ) גודש אפיתסמינים:  המשלושתר או יומוגדרת על ידי אחד (nasal congestion,) 

 (.Itching ,Sneezing) גרד והתעטשות(, Rhinorrhea) קדמית או אחורית נזלת

 הריח, דלקת לחמיות, מחנק  בדן חושוכאבי ראש, א, כגון: לוויםבמקרים רבים מופיעים תסמינים נ

 יומי.וקוצר נשימה, הפרעות בשינה והפרעות בריכוז ובתפקוד היומ

  נ"א( נזלת אלרגיתאבחנה של( – Allergic Rhinitis,  רגישות אלרגית חיהוכלמחייבת (allergic 

sensitivity( לאלרגן נשאף )airborneמופיעה  נזלת אלרגית. אדם, הקיימים בסביבת ה( אחד או יותר

ת, דלקת דרמטיטיס )אקזמה( אטופיעם  , בשילוב(atopy) טופיתבמקרים רבים כחלק מהתסמונת הא

 , רגישות למזון )בילדים( ואסתמה.תלחמית אלרגי

 אלרגית  נזלת לא תאבחנ(Rhinopathy ,Non-allergic rhinitis-NAR ,Vasomotor rhinitis )

קשורה  מחלה זו. רלוונטילא ניתן להוכיח רגישות לגורם אלרגני  כאשרנקבעת בדרך השלילה, 

 ים נדיפים ומגרים.חומרוחשיפה ללחות ום, קור, ח :וירואב םברגישות לשינויים פיזיקליי

סובלים משני מהחולים  44%-87%-, אך מעריכים ש1:3הוא  אלרגית נזלת לאו נ"אבין המספרי היחס 

 הסוגים גם יחד.

 

  הגדרות על פי תדירות המחלה וחומרתה

ויה בפריחת הראשונה תל(; Perennialשנתית )-( או כלSeasonalעונתית ) נזלתבעבר היה מקובל להגדיר 

ונגרמת בעיקר עקב חשיפה  חודשי השנה רובב מסתמנתקדחת השחת, והשנייה  – הצמחים האלרגנים

 . לאלרגנים ביתיים

שנתיים -כללאלרגנים הן ) סובלים מרגישות משולבתאשר מהחולים,  41%-הגדרות אלו אינן מתאימות לכ

גדיר את הנזלת , המ2119משנת  ARIA יעולמאנו מקבלים את המלצת הפורום הלכן הן לעונתיים(. ו

 : , כדלהלןחומרת המחלההכרונית על פי תדירות הופעת התסמינים ו

  תדירות התסמינים 

  כרונית מתמדתנזלת (Chronic Persistent )– ימים  4-מוגדרת כאשר התסמינים קיימים יותר מ

 שבועות ברצף. 4-למשך יותר מבשבוע ו

  נזלת סירוגית(Intermittent )– פחות מארבעה ימים בשבוע או לתקופה של  ה אשר מופיעהמחל

 שבועות. 4-פחות מ

 (.ד'1אה הפגיעה באיכות החיים )רחומרת מוגדרת על פי  – חומרת המחלה 

 מחלה קלה (Mild) – תפקוד ב ,פנאי או ספורטבפעילות , אינה פוגעת בשינה, בפעילות יומיומית

 . התסמינים אינם מפריעיםו ,ובלימודים בעבודה

  בינונית עד קשהמחלה (Moderate to Severe) – אחד או יותר מהמדדים אופן משמעותי בפוגעת ב

 וגורמת לתסמינים המפריעים לחולה. לעילשנמנו 
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 בעולם ובישראל – שכיחות ב' 1

גורם מרכזי לתחלואה הינה  , הכוללת בחובה נזלת אלרגית ונזלת כרונית שאינה אלרגית,נזלת כרונית

ופגיעה משמעותית  ,ימי לימודו בדן ימי עבודהוהוצאות ניכרות על תרופות, אוכרוכה בהעולם  באוכלוסיית

 בילדים 41% ועדבמבוגרים  31%-כהיא הכללית שכיחות המחלה באוכלוסייה מעריכים שבאיכות החיים. 

בממוצע  22.7%-במדינות אירופה היא כ (נ"א) נזלת אלרגית שכיחות. מיליון איש( 61-31-מדובר ב)בארה"ב 

 ISAACמחקר (. ב26%ובריטניה  21.5%, ספרד 16.9%, איטליה 21.6%, גרמניה 24.5%, צרפת 28.5%)בלגיה 

על נזלת וגירוי מהילדים דיווחו  29%-ש נמצא, ארצות 121-ב 14שנערך בקרב חצי מיליון ילדים עד גיל 

בגיל ההתבגרות עולה שכיחותה ך , א5גיל לירה אצל ילדים מתחת . קדחת השחת נדים בשנה האחרונהבעיני

של  (medianהחציון )ו ,18מאובחנים לפני גיל בארה"ב ( 81%)המקרים  רוב .25-15ומגיעה לשיאה בגילים 

נמצא  ,18( על טיפול בילדים עד גיל 2116-2112בסקר גדול שנערך בארה"ב ) שנה. 23גיל הופעת המחלה הוא 

ואסתמה מבין המחלות הנפוצות, ( 9.8%את המקום השני ) תפסה נ"אשמתוך כלל הביקורים אצל מומחים, 

 .ברשימה זו (5.2%את המקום השביעי )תפסה 

 . בסקר טלפוניאוכלוסייהב כרוניתה נזלתשכיחות העל וסיסטמתי לא נערך סקר מקיף מעולם  בישראל

נזלת "על מהנשאלים  14% דיווחו ,חיפה אזורבאקראית  אוכלוסייה שלעל מדגם  2111שנערך בשנת 

 ,בישראל ילדי בית ספר 11,111-ל מעל נכללובו , ו1997שנערך בשנת  העולמי ISAACבמחקר . אלרגית"

ל ש נוסף. בסקר בקרב הערבים 6%-ו בקרב היהודים 11.7% הייתהתשובות הילדים(  ל פי)ע נ"אשכיחות 

ISAAC מחקרים . 11.5%-ל והגיעזרים המגשני מ אלרגית נזלתבשתווה שיעור החולים ה 2113-פורסם בש

 שנים. בהאלרגית נזלתהעלייה בשכיחות של בים( מעידים על מגמת "בקרב מועמדים לשירות בצה"ל )מלש

ילידי ב 92.1בקרב עולי אתיופיה לעומת  14.8מתגייסים היה  1111-שיעור המחלה ללדוגמה,  ,2114-2113

 לשעבר(.  ת המועצותי חבר העמים )ברייוצאב 131.5-ו ,הארץ

 

  סביבה-תורשה' ג 1

 אלרגית ונזלת כרונית שאינה אלרגית נזלתעלייה בשכיחות של  בעשורים האחרונים מסתמנת מגמה ברורה

, לדוגמה שונות בין אוכלוסיות תאלרגית שונים משמעותיבנזלת המדינות המערביות. שיעורי התחלואה  רובב

מעידים על שוני  ואלשהבדלים ייתכן  בין שני חלקי גרמניה, או בין ארצות קומוניסטיות לעומת שוודיה.

ממצאים אלה הובילו ל"תיאוריית  אקונומיים וחברתיים.-הבדלים סוציועל ו לרגניםבחשיפה הסביבתית לא

בהן פחתו הזיהומים ש ,המסבירה את העלייה בשכיחות מחלות אלרגיות בחברות "נקיות" ההיגיינה"

 ושימוש באנטיביוטיקה. חייםה הרגלינויים בחיסונים, שימתן הנרכשים עקב 

 

 :נוספות עובדות

מחלות אטופיות אחרות. לדוגמה: שכיחות קדחת לבין  נ"אקיימת חפיפה משמעותית ביותר בין  – אטופיה

ושכיחות אסתמה בחולי  ,הכללית( אוכלוסייהב 11%-21%)לעומת  28%-51%-השחת בחולי אסתמה מגיעה ל

בחולי  הכללית(. שכיחות קדחת השחת אוכלוסייהב 5%-11%)לעומת  13%-38%-קדחת השחת מגיעה ל

 דרמטיטיס בחולי קדחת השחת. 29%, לעומת שכיחות של 5%-13% הינה דרמטיטיס אטופית

קיימות הוכחות שהדבר קשור ה. משפחהקרב בני אותה בגבוהה שכיחות המחלה  – תורשה ומשפחה

נוגדני  לייצר ה)הנטיישאטופיה חר בתורשה ולא בחשיפה משותפת של בני המשפחה לתנאים סביבתיים. מא

IgE מופיעות בשכיחות גבוהה יותר אצל אחרות )דרמטיטיס, אסתמה( אטופיות ( היא תורשתית, מחלות

  .נ"אאנשים עם 
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אצל יוצאי  יותר נמוכה ךשכיחות גבוהה בקרב יוצאי איי הודו המערבית, אבאנגליה מוצאים  – גזע והגירה

 מקום המגורים הנוכחי.המקורי מאשר עם מקום הלידה יותר עם ק קשר חז קייםאצל מהגרים  וולס.

המחלה שכיחה יותר אצל בנים להורים משכבות משכילות ומקצועיות  – אקונומי-השכלה ומצב סוציו

 .בשכבות שאינן מקצועיותמאשר 

. וןהיריבמשקל הילוד או בגיל ה אין תלות, אך אמהות מבוגרותבהשכיחות עולה  – לידתיים-ורמים סבג

 מת בשיעור של נ"א.מסוי, וייתכן שאף קשורה בעליה הווה גורם מונעאם אינה מ הנקה בחלב

שנים יש שיעור נמוך יותר של אין הוכחות שעישון של האם גורם להופעת נ"א או אטופיה. אצל מע – עישון

 .Total IgEשעישון קשור ברמות גבוהות יותר של על אף נ"א 

 

 ות חייםעל תפקוד ואיכ ה' השפעד 1

לא בכדי שינה  .ת על איכות החייםניכרהשפעה ו נזלת כרונית היא מחלה שכיחה עם תחלואה משנית רבה

מדדים המשקפים  ההכליל ב, ונ"אאת הקלסיפיקציה של  2111בשנת ( ARIA )יוזמת ארגון הבריאות העולמי

  HRQoL (Health-related Quality of Life.) – הפגיעה באיכות חייו של החולה את

סינוסיטיס, דלקות רינו, פוליפים אפיים :התחלואה הנלווית לנזלת אלרגית כרונית כוללת בין היתר

. (מהחולים בנזלת אלרגית 31%-41%-בכאשר מאובחנת ) מהתואס (OME) תיכונההאוזן ת של הונסיובי

יים של ילדים פוגעות באיכות החיהן מה סובלים מנזלת אלרגית, ושתתמחולי האס 65%-81%-כ ,לחלופין

 , ולכן מוגדרות כספקטרום של אותו תהליך דלקתי.)ראה להלן( ומבוגרים באופן דומה

א במתאם ומידת הירידה בחוש הריח הי ,מהלוקים בנזלת כרונית 47.2%דווחה על ידי  פגיעה בחוש הריח

חישת לו טעםחוש הל, מנגנון ויסות התיאבוןקשר החברתי, לל . חוש הריח חיוניישיר עם חומרת המחלה

יעה בחוש . כן הוכח קשר בין פגיעה בחוש הריח גם הפרעה בטעםלפגמהחולים נלווית  71%-בכולכן  ,סכנהה

 כאון.ידלדוניה והֶ -אנלהריח, 

החמרת הגודש האפי בעיקר עקב , הנלווים לנזלת כרונית אחד הסיבוכים המשמעותייםזהו  – הפרעת שינה

דום נשימה בסדירה ו-בלתינשימה בנחירות, בקושי להירדם, מתבטאת בהפרעת השינה בשכיבה פרקדן. 

עייפות ממהחולים בנזלת אלרגית כרונית או עונתית סובלים מירידה באיכות השינה ו 71%-81%-כ .בשינה

בעבודה  ירידה בהישגיםיומיומי והלבין הפרעות שינה, ירידה בתפקוד נ"א ישיר בין כרונית. נמצא קשר 

מהחולים אשר  41%-מהלוקים בנזלת אלרגית בחומרה בינונית עד קשה וב 81%-ח בקשר זה דווובלימודים. 

 מחלתם הוגדרה כקלה.

מהחולים מדווחים על עייפות רבה  43.7%תוצאה ישירה של הפרעות בשינה, אך לרוב  היא עייפות כרונית

 גם ללא הפרעות בשינה. וזאת  ,ישנוניותכן במהלך היום, כאבי ראש עם הקימה בבוקר ו

כרונית נמצאה בשכיחות מוגברת בקרב ילדים ומבוגרים הסובלים  נ"א – תסמונת דום נשימה בשינה

הגדלת האדנואידים  כגון, ע במניעת חלק מהגורמים לתסמונתעשוי לסיימוקדם טיפול התסמונת. מ

 . יםהשקדו

ששת בשיניים אפית יכולה להביא לעמה הפרעה מתמשכת בנשיהוכח ש – םתפקודבוהפנים במבנה שינויים 

 נשך.מ  מבנה הלסת ובפציאליים, כגון הפרעות ב-ולשינויים אורו

 ישוריכשצא מבמחקר מבוקר נ נצפתה בילדים ומבוגרים הסובלים מנזלת אלרגית. ירידה בתפקוד קוגניטיבי

היו ירודים משמעותית בהשוואה  טופלו בפלצבוש ,הלמידה של חולים הסובלים מנזלת אלרגית עונתית

במחקר אחר שבוצע במהלך עונת הפריחה נ"א אשר טופלו באנטי היסטמינים שלא מדור ראשון. ללוקים ב

 כרון הפעיל.יירידה ביכולת העיבוד הקוגניטיבי וירידה בז נמצאה

נופלים נזלת כרונית ובלים מילדים ומבוגרים צעירים מושפעים מהמחלה. תלמידים אשר ס של לימודים

 71% -בנופלים ים ינים סדטיבאנטיהיסטמי יםטלונאלה ההישגיהם של ו, מילדים אחרים 41%-בבהישגיהם 
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  .מאלו של ילדים אחרים

הסובלים חולים  .35%-45%שכיחותה ו, עם נזלת כרונית דווחה בחולים תסמיניים פגיעה בכושר העבודה

 מה.אלו הלוקים באסתמאשר כחמורה יותר מעריכים את מחלתם  כרונית בלבד נזלתמ

מהילדים "האלרגים"  28.1%דווחו במבוגרים ובילדים.  תיות וירידה בכישורים חברתייםהפרעות התנהגו

 . מהבריאים 6%-בעונת הפריחה, בהשוואה ל הפרעות התנהגותיותמשקט ו-איסובלים מ 7-4בגילאים 

 

בוגרים נמצא קשר ישיר מם. ביכישורים הקוגניטיביפגיעה בללהפרעות השינה ו יםמיוחס חרדהוכאון יד

השפעה מיטיבה של טיפול על תסמינים  הדווחם. יהאלרגיתסמינים בין הם ליר בין תסמינים פסיכיאטריוברו

 .הם אליפסיכיאטרי

מתוקפים במחלות אלרגיות ה( HRQoL)בעשור האחרון פותחו מדדי איכות חיים  – מדדי איכות חיים

משמעותית באיכות החיים של  המוכיח שקיימת פגיעבנזלת כרונית ועונתית ה מדדים אלשימוש בוכרוניות. 

חיים של האת הפגיעה באיכות ומשפרים את תסמיני המחלה אבחון מוקדם וטיפול מתאים  בהן. הלוקים

  החולים.

 

 כלכליה נטלה' ה 1

היא נ"א  השפעה משמעותית על ההוצאות לבריאות במדינות העולם המפותח.יש לנזלת כרונית  – בעולם

שהיא מטילה )ביקורי רופא, תרופות,  "ב מבחינת העומס הכלכליחותה בארההמחלה החמישית בשכי

על בארה"ב ההוצאה הלאומית הוערכה  2112בשנת בדן כושר זמני(. ובדיקות מעבדה, היעדרות מעבודה וא

. הוצאות עקיפות(כמ"ד  4.3-מ"ד כהוצאות ישירות ו 7.3מיליארד דולר )מהם  11.6-ב נזלת וסיבוכיה

כלל מ 2%-כ , מקיפה(איש מיליון 31-ת ארה"ב )כימאוכלוסי 14%-16%אצל  מאובחנת רינוסינוסיטיס

ההוצאה הכוללת על חולה  .בשנה מיליארד דולר 6-מגיעות לבה וההוצאות על הטיפול  ,הביקורים אצל רופא

 4.24, מיליון ימי עבודה 3.5 גורמת לאובדןדולר לשנה, נזלת  363-217-נאמדת בבארה"ב במערכת הבריאות 

ילדים נעדרים מדי  11,111-מעריכים שכ .מיליון ימי לימוד בשנה 2-כובעבודה  תפקוד לקויעקב  ון ימיםמילי

 .בארה"ב עקב נזלת הספר תייום מב

וניתן רק לשער שהשפעתה על אורח  נזלת בישראלמחלת הנתונים על הנטל הכלכלי של אין בידנו  – בישראל

. שאר המדינות המערביותנתונים בערכת הבריאות דומים להחיים, איכות החיים והנטל המונח על כתפי מ

( ניתן ללמוד הנרשמות בארץ מכלל התרופות 21%-כהמספקים מנתוני בתי המרקחת הפרטיים בישראל )

בעיקר טיפות סטרואידליות ) אפיות לא-תוךתרופות  מרשמיםהמ 51%-61% כללו 2118-2116שבשנים 

סך המרשמים  אנטיהיסטמינים מהדור השני.מתוכם היו  21%-31%-ו ,(י דםמכווצי כלותרסיסים של 

 .בשנה מיליון 2.6-כלהגיע  2118-2117 יםבשנ בבתי המרקחת הפרטיים לתרופות שונות לנזלתשמולאו 
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 המחלה מנגנון .2פרק 

 (1איור מס'  :נספחים )ראה של האף והסינוסים פתופיזילוגיהאנטומיה ו א' 2

 "שער" ומשמשים( upper airways) של מערכת הנשימה את חלקה העליון יםמהוו (סינוסיםגתות )וההאף 

 ,נשאפים םמריושל חנחשפים לגירויים  והריריותהאף  .אל הריאות וירושל א יםגדול נפחים מרכזי להעברת

האף מסייע אלרגנים, נגיפים וחיידקים. המבנה המיוחד של עשן, אבק, חלקיקי ם נדיפים, קליכגון: כימי

ויר הנשאף. פעולות אלה מחייבות ואשל ה לחלוחו על ידי סינון, חימום על דרכי הנשימה והריאות הגנהל

 האף ( הבולטים לתוך חלל"טורבינות", "קונכיות", המתאפשרת בזכות הרכסים )יחסית איטית אווירזרימת 

 תל רספירטוריברירית של אפי האף מצופה ויר. חללוערבול האהאטת מהירות הזרימה ואת ים מאפשרו

בלוטות  קבועותהרירית -תתה בכלי דם. ב( ועשירciliaדת בריסים )מצוימפונות. הרירית יהדומה לאפיתל הס

יוצר על פני שטח הרירית "שמיכה" הלוכדת חלקיקים ומונעת את ייבוש הרירית. הריר אשר המפרישות ריר 

ים, מוצין ומלחים. הרירית ננוגדין(, )בעיקר אלבומ חלבונים יש בואך (, 95%-97%מים )מורכב ברובו מ

 ה שלגודש וחסימלהגורמים , חדירות הדופןהגברת עשירה בכלי דם ומתנפחת עקב הרפיית השריר החלק ו

ומתאווררים  דומה לרירית האף. הם מתנקזיםרספירטורית הברירית הם  אףמצופים  גתותהמעברים. ה

מגיב היא אזור פעיל ביותר הרירית האף ות. ילחלל האף בעזרת פתחים זעירים הנמצאים מתחת לקונכ

מרים נדיפים, וקר ויבש, ריחות חזקים, עשן, ח אווירכגון: מיקרואורגניזמים, אלרגנים,  ,לגירויים חיצוניים

מעבר בין התאים הגורמים לחסימת הומבניים שינויים פתולוגיים מאמץ גופני ואף גורמים נפשיים. 

עלולים להביא  ,(Osteo-Meatal Complex =OMC) המקסילרייםתות גהאתמואידליים הקדמיים ופתחי ה

 ., הפרשת ריר צמיג וצמיחת חיידקיםבחלל החמצן וןוירוב ההפחת עקב חוזרותדלקות ל

 

 (1טבלה מס'  :נספחים )ראה של נזלת אלרגית פתולוגיה-ואימונ 'ב 2

 IgE נוגדנייצירת ב המתבטאת (allergic hypersensitivity) אימונולוגיתיתר  רגישות של ביטוי היא נ"א

בעקבות חשיפה של אדם רגיש )אטופי( לאלרגנים אלה מתרחשת דלקת . סביבתיים ייחודים לאלרגנים

סינוסיטיס( רינוהפרשה מימית. דלקת הגתות )לו התעטשויותל ,גרדלבריריות, המביאה לבצקת ונפיחות, 

 muco-ciliaryופגיעה במנגנון הריסני ) ,לאוורור עלולה להופיע עקב בצקת, חסימת מוצא הסינוסים, הפרעה

mechanism .)( תאי פיטוםmast cells), יחודיים לאלרגניםירירית האף, נושאים עליהם נוגדנים השוכנים ב 

 Cystinyl יקוטריאנים )בעיקרו, לי(המתווך הכימי העיקר) היסטמין :מתווכים כימיים שונים מפרישיםו

LT's( פרוסטגלנדינים ,)PG's)מופיע תסנין  ת האף והסינוסיםורירי-תתירופפטידים. בוונ , קינינים

והופעה של כמוקינים  מפטנטיםוק-אימונותאים  ה והפעלה שלנדידאיאוזינופילי ולימפוציטי ומתרחשת 

אפיתל. תאי הדלקת מפרישים ציטוקינים הכלי הדם ואנדותל על  (adhesion moleculesומולקולות הדבקה )

כמוקינים  לצדאלה, ציטוקינים (. IL-4 ,IL-13 ,IL-5 ,GM-CSF: כגון) TH2רוע זהשייכים ל

(Chemokines )ירוטרנסמיטורים ונבדלקת משתתפים  .מעודדים נדידה והפעלה של איאוזינופילים ,שונים

, Vasoactive Intestinal Peptide ,Calcitonin gene-related Peptide ,Substance-P :כגון) ואזואקטיביים

Neurokinin A), מימיתהפרשה לו ויריגלהתעטשויות, גורמים לקצות העצבים וממכלי הדם ו מופרשיםה .

שפעול תאים למנוע מתווכים אחרים ולוהרקמה להיסטמין  תתגובמיועד להקטין את הטיפול התרופתי 

 .נוספים כימייםמתווכים וייצור 
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  ואבחנה מבדלת ביטויים קליניים 'ג 2

 ergic RhinitisAll – נ"א. 1

אלרגנים (. airborne allergens ,aeroallergensאלרגנים סביבתיים נשאפים )עקב רגישות ל נגרמתהמחלה 

, עשביםאבקות צמחים )עצים, שיחים,  כגון: ,גליקופרוטאינים שמקורם בטבעאו חלבונים בעיקר הם אלה 

אלרגנים תעסוקתיים כן ו ,של חיות מחמד( הרוופשיירי תיקנים, נבגי עובש וגללי קרדיות, דגניים(, אבק בית )

שקיים אבחנה יש לוודא הבעת קביעת (. לכן ועוד ם שונים )לייטקס, איזוציאנטיםייאנאורגנם ויאורגני

ים הנמצאים בסביבת רלוונטי הנשימה לאלרגנים רכתחשיפה של מעלבין התופעות הקליניות מתאם בין 

 : השונותבעונות  האלרגנים הסביבתיים וצתתפעל פי  את המחלהבעבר הגדירו  .החולה

 SAR-Seasonal Allergic Rhinitis ,("Hay Fever", או )"קדחת השחת" עונתית נ"אא. 

אותה עם לקשור  מאפשרתעונה. אנמנזה מכוונת ההתקפיות החוזרות מדי שנה באותה תופעות מתאפיינת ב

 אביב או פריחת שיח הלענה בסתיו.זית בישראל ביחת עץ לדוגמה, פר .של אירואלרגנים צפוי או נמדד יזורפ

 PAR (Perennial Allergic Rhinitis) ,שנתית-כלנ"א ב. 

אנמנזה סביבתית ואישית . או עונתיים אקלימייםשינויים למובהק השנה ללא קשר  כל ימותבמופיעה 

 .חלהנשאף לבין התקפי המאו תעסוקתי ביתי בין גורם נסיבתי זהות קשר ל מדוקדקת מאפשרת

 

 (Vasomotor Rhinitis – Rhinopathy allergic-Nonאלרגית ) . נזלת כרונית לא2

האבחנה המבדלת של נזלת זו כוללת שורה ארוכה של  תסמיני המחלה הם בעיקר גודש אפי והפרשה מימית.

לרגן לאייחודית ניתן לזהות רגישות לא במחלה זו . (2טבלה מס'  :נספחים )ראה מצבים ומחלות סיסטמיות

לנזלת  שונים( triggersמעוררים )גורמים החולים מדווחים על  .באמצעות תבחיני עור או בדיקות אחרות

, אדי דלק, אדי כלור, בשמים או אוויר, אלכוהול, עשן סיגריות, זיהום טמפרטורה, לחותי שינוי :כגון, גודשלו

מופיעה נזלת כרונית לא אלרגית . 7%-11% היא אוכלוסייהה בהמחל מניחים ששכיחות .מסוימיםריחות 

מתוך כלל הסובלים מנזלת שאינה בהשוואה לנזלת אלרגית, והיא נפוצה יותר בנשים.  יחסיתמבוגר בגיל 

מכלל מקרי  21%-31%-ב. Non-allergic Rhinopathy (vasomotor rhinitis)-סובלים מ 71%-כ ,אלרגית

 באותו אדם. תאלרגי לאו תרגימעורב של נזלת כרונית אל מצביתכן יהנזלת הכרונית 

 :ארבעה מנגנוניםמוצעים  – פתופיזיולוגיה

חסימה במעבר ל מיםהגור (ונכיותקאו  nasal valvesמחיצה, ) במבנה האףשינויים  – יםאנטומי יםשינוי .1

 .)"אף סתום"( גודשתחושת ו אווירה

2. Entopy – וגיים ברירית האף )כגון שינויים פתולרירית האף. של  מקומיתיתר  רגישותמונח המתייחס ל

 ופיליה.איאוזינו IgE-ב כגון עליה ת,סיסטמי ייצור מקומי של נוגדנים( ללא מעורבות

3. Nociceptive Nerve Dysfunction –  התחושה בתוך חלל האף מועברת על ידי ענפים של העצב

 מת להפרשתגור (טמפרטורה או חשיפה לכימיקלים)שינוי הקרניאלי החמישי. תגובה לגירוי סביבתי 

 חלבונים שמשפיעים על גודש כלי הדם ברירית.

4. Autonomic dysfunction –  אוריה המסבירה בין השאר הפרעות י, תטיתתסימפהפרעה בפעילות

 .הנכללות במחלה אוטונומיות אחרות
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 ים סביבתייםגורמד'  2

גנים הנישאים באוויר. חשיפה לאלרעת באצל אנשים רגישים מופיעים ומחמירים  הנזלת האלרגיתתסמיני 

( לבין אלרגנים שמקורם מחוץ לבית indoor allergensניתן להבחין בין אלרגנים הנמצאים בתוך הבית )

(outdoor allergens.)  אבק הבית כוללים בעיקר אתהאלרגנים הביתיים (house dust),  אך גם אבקות של

ים גללים וחלקי גוף של קרדיות כולל בקהא מרכיביחודרות אל חלל הבית בעת עונת הפריחה. הצמחים 

ד של חיות מחמ , רוק או שתןפרוותחלקיקים הנושרים מ ,תיקנים )ג'וקים(, עובשנבגי , (dust mites) אבקה

לנזלת המתמשכת לאורך רוב השנה  מביאה אלהלגורמים קבועה חשיפה  )חתולים ובמידה פחותה כלבים(.

(persistent .) 

 מקשקשים יםניזונה םימיקרוסקופי יםחרקאלו ורם עיקרי לנזלת האלרגית. הינן ג הביתאבק קרדיות 

הקרדיות בארץ מצויות בכל אזורי הארץ באבק. חומרים אורגניים אחרים מהנושרים מעור בני האדם ו

רהיטים מרופדים. הגורם האלרגני בבגדים ובוילונות, בושטיחים, בשמיכות, בכריות, בבמזרונים,  –והבתים 

ות ממערכת העיכול וחלבוני הגוף של הקרדיות. הפרשות אלו הינן קלות משקל ועל כן הפרשההוא 

מתערבבות בזרמי האוויר וחודרות לדרכי הנשימה, לעיניים ולעור. החשיפה הממושכת ביותר לקרדיות 

שנת הלילה במיטה, כשהראש צמוד לכרית, למזרן או לשמיכה. חשיפה עת האבק מתרחשת באופן טבעי ב

בתנאי לחות  תש בעת ניקוי אבק או בחשיפה במקום העבודה. קרדיות מתפתחוחק יכולה להתרחדה לאב

 נגב.המאשר באזורים יבשים כגון  באזורים חמים ולחים כגון מישור החוףיותר ועל כן הן נפוצות  ,וחום

בעונות  מתגברתפעילותן מסיבה זו גם מורגשת פחות פעילות שלהן בעונת הקיץ היבשה או בחורף קר, אך 

שהו בארון זמן רב. מעגל החיים של הקרדית מביצה ש האלכב ם עונתייםומצעים המעבר ובעת החלפת בגדי

בחום ובלחות. התנאים המיטביים לקרדיות הם תלות עם  ,חודשים 4-לשבועיים בין נמשך ועד חרק בוגר 

ק כשבועיים. בנספח המצורף ובתנאים אלו מעגל החיים אורך ר ,מעלות צלזיוס 25מעל אחוזי לחות ו 51מעל 

 תמצאו הנחיות מעשיות להפחתת החשיפה לקרדיות האבק.

מתפתחים גם הם בעיקר בתנאי לחות וחום. הפחתת תנאים אלו על ידי שמירה על יובש  (molds)עובשים 

מים גדלים בתוך הבית )לדוגמה: מסויעובשים  וטמפרטורה נמוכה תפחית את החשיפה לגורמים אלו.

גינות )בעיקר אלה הגדלים על מצע בבשדות ו יצוני,, אספרגילוס(, בעוד אחרים נפוצים באוויר החפניציליום

 .פירות וירקות רקובים(או על עלים וקש רטוב, 

הם ועל כן  ,עשבים ועצים , דגניים,כולל דשאים ,של צמחים שונים ותאבקבעיקר הם  אלרגנים שמחוץ לבית

 רבים מואבקים על ידי חרקים ולכן אינם גורמים לאלרגיה. צמחיםהתאם לעונות הפריחה. בנפוצים 

החשיפה. עיתוי לו( בהתאם לאופי persistentאו מתמשכת ) (intermittent) תסירוגיגורמת לנזלת רגישות ה

עוצמת התסמינים של הנזלת האלרגית תלויה גם בעוצמה האלרגנית של גורמי הצמחייה וגם במידת 

מכמות של הצמח המסוים,  ה לנבוע מריבויגנים. חשיפה בעוצמה גבוהה יכולהחשיפה לריכוז גבוה של אלר

שצמחים  על אף .מהתנאים האטמוספריים המעודדים הפצה )רוחות, חום, יובש(כן ו ,האלרגנים שהוא מפזר

בעוצמת יותר סוגים שהינם הן נפוצים יותר והן משמעותיים  כמהרבים עלולים לגרום לאלרגיה, קיימים 

נית לבין כמות האלרגנים שהם מפזרים גוזאת עקב השילוב בין עוצמתם האלר ,שהם מעוררים התסמינים

 לאוויר.

(, מרץ-הפריחה בחודשים פברואר א)שי ברושה ניתן לציין בעיקר את עצי ,בישראלהאלרגנים  העציםמבין 

ופריחתם  ,ת עירוניותנפוצים מאד בסביבו ערער שיחי)מאי(.  ןאפקהמאי( ו-)אפריל זיתהאפריל(, -)מרץ אלוןה

דגניים שונים )איטן, ציבורת, הצמחים האחרים:  עםימות השנה.  רוברוגין במשך ייכולה להתרחש לס

אוגוסט( -כותלית יהודה )אפרילספטמבר(, -מרץבהפריחה )שיא ודשאים תרבותיים יבלית  ,סיסנית ועוד(

 אוקטובר(. -רלענה )ספטמבושיח ה
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עשבים בעת קצירתם וסגירת חלונות לשיפה לדשאים ומנעות מחיוללת ההפחתת החשיפה לגורמי הצמיחה כ

  בעת פריחת העצים. (רי השינהבעיקר חד)הבית 

  

 

 , סיבוכיםנלוויתתחלואה  'ה 2

מחלות  עם (Comorbidity)קשורה בקשר הדוק )בפרט על רקע אלרגי( התחלואה בנזלת מחקרים מוכיחים ש

 :תיכונה ודלקת אוזן ים אפייםפוליפ, רינוסינוסיטיסאסתמה,  אחרות:

 

 אסתמה .1

ובאסתמה ובנזלת האלרגית בפרט,  ,אלרגיה בכללהעם הבנת התפקיד המרכזי של התהליך הדלקתי במחלת 

סקרים מראים ובגישה האבחנתית והטיפולית. המחלה חלו בשנים האחרונות שינויים משמעותיים בהגדרות 

 נ"אמחולי האסתמה סובלים גם מנזלת אלרגית.  78%ת ולפחו ,סובלים גם מאסתמה נ"אמחולי  38%-שכ

התסמונת  יספקטרום המשכי של ביטוי ותאלא מבטא ,נחשבות עוד כשני תהליכים נפרדים ןואסתמה אינ

ואסתמה באים מרקע גנטי ואפידמיולוגי משותף, גורמי הסיכון  נ"אהאלרגית בדרכי הנשימה. חולי 

בלבד  נ"אחולים עם נמצא כי יינים פתופיזיולוגיים משותפים. והגורמים המעוררים דומים, ויש להם מאפ

במבחני תגר שונים, במיוחד בעונת התחתונות של דרכי הנשימה ( BHR) רגישות יתרמראים  (מהתללא אס)

וסיכון  ,מבוגריםבאסתמה בילדים ו הפריחה. כן נמצא שנזלת כרונית היא גורם סיכון משמעותי להתפתחות

ם מוכיחות ים ואימונולוגייעדויות ממחקרים פיזיולוגינוכחות חשיפה לעשן סיגריות. זה עולה עוד יותר ב

של תהליך דלקתי אחיד, הכולל את מערכת האפיתל והאנדותל  (continuum)ששתי המחלות מהוות המשך 

מדדים של דלקת בריריות האף והסינוסים העליונה והתחתונה. , של הריריות לאורך כל מערכת הנשימה

תאם עם סמני דלקת בדרכי הנשימה איאוזנופילים משופעלים, מתווכים כימיים( נמצאים במ   :מה)לדוג

מה תילדים ומבוגרים עם אס .One Airway, One disease-התחתונות, ממצאים התומכים בתפיסת ה

מאשר אסתמטים שאינם  קשה יותר לשליטהתמה נזלת אלרגית סובלים בדרך כלל מאסעם  משולבת

, רבה רופא, צריכת תרופותאצל אשפוזים וביקורים , יותר ריאות גרועים יותרתפקודי להם  אלרגים, יש

גרועים יותר. מגבלות בתפקוד החברתי של איכות חיים מדדי וריבוי של ימי היעדרות מלימודים ועבודה, 

 ת. עונתיאלרגית רגישות המאפיינות מחמירים בעונות  אשראפיים התסמינים הנובעים בעיקר מ אלוחולים 

 דלקת. לדוגמה,ה גישות הטיפוליות המודרניות, בפרט בטיפול נוגדהבנת הקשר בין המחלות הביאה לשינוי ב

 – ואף את המאפיין העיקרי שלהמה תטיפול בתסמיני הנזלת משפר באופן משמעותי את חומרת האס

 תי המחלות עובר עדכוןשהמתקבלים לגבי  יםהמחקרימערך הנתונים  (.BHRשל הסימפונות ) יתרתגובתיות 

 ARIA (Allergic ,מטעם ארגון הבריאות העולמישל ועדה מסמך ההסכמה בומופיע שנים  כמהדי מ

Rhinitis Impact on Asthma). 

של נזלת  יסודיתהערכה בהם מודגש הצורך באשר  ,ARIA האחרונים שלקווים המנחים ה אנו מקבלים את

אנו ממליצים  )גודש, נזלת( בהתאם. תסמינים האפייםלפואי יפול רבמתן טים ויטמבחולים אסת אלרגית

צפצופים, קשיי נשימה  :תסמינים נשימתיים )כגוןו מה בחולים עם נזלת אלרגיתתהערכה של אסלבצע 

של נזלת תפיסה מערכתית בקרב הרופאים לעודד  הוועדה מוצאת לנכוןטיפול בהתאם. ה הכוונתו במאמץ(

 לות האלרגיה הרספירטורית.מחלטיפול משולב מתן ו ואסתמה

 

  חדה וכרונית סינוסיטיסרינו .2

וכרוכות  ,זו בזו, מופיעות בילדים ובמבוגרים כאחד קרובות לעתים ורינוסינוסיטיס הן מחלות הקשורות נ"א
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מתאפיינת בדלקת בריריות  תסינוסיטיס זיהומירינובהוצאות תקציביות גדולות מצד מערכת הבריאות. 

תהליך זיהומי להתפתחות עימדון )סטאזיס( בפינוי הריר, ובעקבות זאת ליליה וסהפקוד בתהפרעה להגורמת 

הפרעה בניקוז הריר מאזור הקומפלקס לדלקת אלרגית של רירית האף תורמת לגודש ושגשוג חיידקים. לו

 האתמואידליים הקדמיים, ( שמכיל את פתחי הסינוסים המקסילרייםOMCהאוסטאומיאטלי )

הפיך ברירית המצפה את הסינוסים -בלתימצב עלולים ליצור  או זיהום כרוני רועים חוזריםיא. םיוהפרונטלי

 סינוסיטיס כרונית.רינולגרום ו

סינוסיטיס חריפה רינומחקרים אפידמיולוגיים אכן מצביעים על שיעור גבוה של רגישות אלרגית בחולים עם 

 אוכלוסייהוזאת בהשוואה ל ,חי סינוסים חוזריםמהחולים העוברים ניתו 84%-וכרונית. שיעור זה מגיע עד ל

. חולים הרגישים לאלרגנים נשאפים 6%-סינוסיטיס הכרונית בכרינוהשיעור בה מעריכים את שהכללית 

לסינוסים, אך מחקרים לא הצליחו להוכיח שכיחות גבוהה יותר של מחלת הנוגעות מציגים יותר תלונות 

  ונתית(.סינוסים בחולים עם קדחת השחת )נזלת ע

רוי ימהחולים האלרגיים המציגים התעבות רירית של הסינוסים המקסילריים בצילומי רנטגן אחרי ג 75%-כ

בקבוצת  33.4%עונתית לעומת  נ"אמהחולים עם  67.5%אצל  -CTשינויים בסינוסים נצפו ב. אלרגני באף

 ,שינויים קלים ברירית ם.שינויים דומים הודגמו לאחר פרובוקציה של האף בחולים מרוגשיביקורת. ה

 .מהחולים האלרגיים התסמיניים 61%מופיעים בקרב אינם משתפרים אחרי טיפול, ש

סינוסיטיס כרונית. רינוים עם יחולים אטופעל אלרגי -אנטיעוסקים בהשפעת טיפול  מעטים בלבד מחקרים

 ינוסיטיס חריפה. סרינואת הטיפול ב תבמחקר אחד נמצא שהוספת אנטיהיסטמין לטיפול המקובל משפר

 

 פוליפים אפיים. 3

מות מסוישהמנגנון לכך אינו ברור דיו. בעבודות  על אףקשורה באופן הדוק להתפתחות פוליפים נזליים  נ"א

-4.5%אך עבודות אחרות מראות שרק  ,בחולים עם פוליפים נזליים 64%-נמצא ששכיחות האלרגיה מגיעה ל

פוליפים הם מחלה הכללית(.  אוכלוסייהעור זהה ליזליים )שמפתחים פוליפים נ נ"אמהחולים עם  1.5%

סיון יעל פי הנ רוי לא ידוע.יולכן נחשבו בעבר כתגובה אלרגית לג ,כרונית דלקתית של רירית האף והסינוסים

ות חסר אך ,אלרגיהל הן לאסתמה והן פוליפים נזליים קשורים באופן הדוק רון,ג א"המצטבר ברפואת א

ידוע שאצל אנשים אלרגים קיימת נטייה ברורה להישנות של  .לנזלת אלרגיתשלהם שר קמוצקות להוכחות 

הגברת התגובה האלרגית משפיעה על התהליך הדלקתי בפוליפים )ובכלל זה . לאחר כריתה כירורגית פוליפים

בחינת התגובה הדלקתית בנזלת אלרגית ובפוליפים דומה, הן מ, על כך נוסף. (IgEיצירה מקומית של נוגדני 

לאחרונה (. IL-5דוגמה: לתסנין התאים המעורבים )איאוזונופילים( והן מבחינת המתווכים הכימיים )

רגישות  .Anti-IgE (Omalizumab) נוגדניםבחולים שטופלו ב פים אפייםהופיעו דיווחים על שיפור בפולי

ם דווח על שיעור מוגבר של יים. בחולים עם פוליפיאפחולים עם פוליפים המ 31%-בלמזון ולתרופות נמצאת 

)ובפרט  בחולים רגישים לאספיריןביקורת(. הבקבוצת  11%-לבהשוואה  81%תגובה לאלרגנים של מזון )

שיעור גבוה של פוליפים מצוי אסתמה. ו שיעור גבוה של פוליפים נזליים מוצאים התסמונת ע"ש סאמטר(

 אצל ילדים עם ציסטיק פיברוזיס.

 

 ת אוזן תיכונהודלק. 4

אוזן נסיוביות של המדלקות גם אטופיה סובלים מ( מהילדים הסובלים מנזלת אלרגית או 21%כחמישית )

מציגים בשיעור נ"א . ילדים עם נ"אמהילדים עם דלקות אוזן תיכונה יש גם  35%-51%-כל. (OMEהתיכונה )

מערכת  ם שלומיהילוקים לעתים קרובות בזהם ו ,וירוס ברירית האף-קולטנים לרינו (91%גבוה ביותר )

 נגיף זה. הנשימה עם 
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 (2איור מס'  :)ראה נספחים אבחנה. 3פרק 

 אנמנזה – סיפור המחלה 'א 3

בקבלת סיפור המחלה )אנמנזה( יש לשאול שאלות מכוונות עם דגש על אופי התסמינים, היסטוריה 

 קודמים: ענות לטיפוליםילימודים(, וה ,אישית ומשפחתית, הערכת הסביבה )מגורים, עבודה

 הפרעה בנשימה האפית יתר , עיטוש)מימית, מוגלתית, דמית( נשימה אפית/פומית, נזלת, טיב הנזלת ,

 .ת, גרד באף, בעיניים או בלוע, דלקת בעיניים)דו"צ/ח"צ(, הבדלים בין יום ולילה, עונתיּו

 האם הבעייה הופיעה בילדות או בגיל מבוגר – גיל ההופעה? 

 מה, דרמטיטיסתריניטיס, פוליפוזיס, אס ת אחרת כגון:יאלרגמחלה  – רקע משפחתי. 

  תגובות אלרגיות בעבר לנשאפים, מזון, כימיקלים )כולל בשמים(, עשן סיגריות )שאיפה אקטיבית או

 .(NSAIDתרופות )במיוחד , פסיבית(, מזגנים, שינויים בטמפרטורת האוויר

 עול יה, הפרעות בשינה, כחכוח או שהפרעה בכושר הריח והטעם, כאבי ראש/פנים, הפרעות בראיי

 .גודש מקומיים )יום/לילה(, קשיי נשימה, שימוש מופרז במונעי

  הפרעות תחושה בפנים או (אפיסטקסיסדמם )חבלה קודמת באף או בפנים, ניתוחי אף קודמים, אירועי ,

 .בחיך, עישון, מחלות זיהומיות חוזרות )דלקות ריאה, דלקות אוזניים(

 אווירמרים נדיפים, נשאפים, סוג האוורור ומיזוג הוהמגורים: מבנה הבית והמשרד, חהעבודה ו תסביב ,

 .שטיחים, וילונות, ספרים, חיות מחמד, צמחייה

 קשר . הרגלי תזונה, הרכב המזון היומיומי, על איכות החיים )עבודה, פנאי, שינה( ת המחלההשפע

 .חיים( )חשיפה לדבקים, אבק אורגני ואנאורגני, בעלי לתחביבים

  כי סימפטומים יכולים להופיע בזמן העבודה )או הלימודים בביה"ס( או רק יש לזכור בהקשר התעסוקתי

קיום התסמינים בסופי השבוע ובעת את לברר  שיימודים(. בשעות הערב לאחר תום העבודה )או הל

 חופשה.

 ענותיהפולים קודמים, מידת היט (compliance)מינימלי, כולל בקרה פול )משך טיפול י, תגובה לט

 .חודשים( 3סביבתית, הוא 

 

 בדיקה פיזיקלית 'ב 3

 עור ועיניים:ריאות, אף אוזן ולוע,  – מומלץ להתרכז בממצאים של מערכת הנשימה

 ,צורת קינוח או ניגוב, משיכה אחורית של הפרשות אפיות נשימה פומית, עיטוש. 

 האחורית של האורופרינקס גיינה דנטלית, הליטוזיס, נזלת אחורית, הדופןיפה: ה. 

 גולים שחורים סביב העיניים, בצקת פריאורביטליתיעיניים: דלקת הלחמית, ע. 

 )אוזניים: תפליט )עדות אפשרית לסלפינגיטיס. 

 אקספיריום, צפצופיםהמשך ה, כניסת האוויר, קולות נשימאות: יר. 

 עור: דרמטיטיס. 

  אף )מבנה חיצוני(: דפורמציה, מלציה, קפל(allergic salute). 

 ( רינוסקופיה קדמיתאף)אדום(, גודש, הפרשות פתולוגיות )מימיות או /כחלחל/: צבע ריריות )חיוור

 מקומי. מוגלתיות, מיקום באף(, נזלת אחורית, סטיית מחיצה, פוליפוזיס, גוף זר, תגובה למונע גודש

 נזלת אחורית(: הגדלת אדנואידיםרוןג א"רינוסקופיה אחורית )א ,. 

 (: מיאטוס תיכון, רום האף, נזופרינקס, לרינקס )כולל סימני רפלוקס(רוןג א"קופיה )אאנדוס. 
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  תבחיני עור 'ג 3

אלרגנים באופן מהיר וזמין. מספר רב של רגישות האדם לשל הוי יזמאפשרים ( Skin tests)עור תבחיני 

יותר  , רגישיםיותר ריםהם מהידקות.  20-15מתבצעים במרפאה והתוצאות מתקבלות תוך  תבחיני העור

  .במעבדה על האבחוןעדיפים ועל כן  ,זוליםו

 ועדה:והמלצות ה

 חולף בלבד. במקרים נדירים ביותר וגרד קל לתבחיני העור הם בטוחים וגורמים לתגובה מקומית ו

 תתפתח תגובה אלרגית המחייבת טיפול.

 התוצאותאת  פענח, לםלבצעמך שהוכשר לכך ומוס מקצועי צוות רפואי על ידיו בוצעי תבחיני העור, 

 ולטפל במקרה של תגובה אנאפילקטית. 

 ( תבחיני העור מתבצעים בדרך כלל בדקירהSkin Prick test), בהזרקה תוך – ורק במקרים מיוחדים-

 .(Intradermalעורית )

 עובשים, נוצות, קרדית, אבקות צמחים, ) הנפוצים לישראלים רלוונטילהשתמש באלרגנים  מומלץ

 .(בעלי חיים וכיוצא בזהנים, תיק

  תפוגהותאריכי הסון חהאיש לרכוש אלרגנים ממקורות מוסמכים בלבד ולשמור בקפדנות על תנאי. 

 אנטיהיסטמינים להפסיק ) הממצאיםאת דא כי הנבדק אינו נוטל תרופות העלולות לשבש וחשוב לו

 .(טרם הבדיקה ימים 5 טווח יארוכ

  ונדרשת התאמה עם סיפור המחלה, תלונות החולה  ןבפני עצמ ותדעומ ןאינתוצאות תבחיני האלרגיה

 וממצאי הבדיקה הגופנית. 

 

 הדמיהבדיקות  'ד 3

 בדיקות הדמיה של נזלת.או מעקב אבחנה קביעת צילומי רנטגן רגילים של הסינוסים בלאין ערך 

המחלה לא מגיבה או כאשר  יש סיבוך,כאשר , חשובות כאשר שוקלים התערבות ניתוחית (CT) ממוחשבות

 .לטיפול

 

 )בהמלצת מומחה בלבד( מעבדה' בדיקות ה 3

  רמה כללית שלIgE (Total IgE): יחודית ואינה תורמת לאבחנה.אינה משקפת רגישות י 

 רמת IgE  ייחודי(specific IgE):  וגדניוכחות נבדיקה מזהה נה .יתיחודיבדיקת דם לאבחון רגישות IgE 

-RAST (Radioנעשתה בשיטת בעבר ציפי כלפי אלרגנים מסוימים. המכוונים באופן ספבנסיוב, 

Allergo-Sorbent-Test אך כיום הבדיקה מתבצעת בשיטת ,)ELISA (Enzyme-Linked-Sorbent-

Assayלפיכך ת. הבדיקה יקרה ותוצאותיה אינן מיידיו, אך תבחיני העורבין (. יש התאמה בין בדיקה זו ל

או  ,)ילדים קטנים, עור פגוע, נטילת תרופות( ניתן לבצע תבחיני עורא בהם לשמקרים מומלצת ל הבדיקה

 פענוח התוצאות צריך להתבצע על ידי מומחה לאלרגיה.. משמעית-תוצאת תבחיני העור אינה חדשכ

  יכולה לתרום להבנת מקור המחלה. אוזינופיליםיאב עלייה בנויטרופילים או :מבדלת+ ספירת דם 

 ום בריריות האף והסינוסיםזיהחשד לב :בקטריולוגיה. 

 אוזינופילים לצורך אבחנת אלרגיה ותגובה לטפול מקומי בסטרואידיםיאמעקב  :ציטולוגיה אפית. 

 הריסיםוגנר או הפרעות בתפקוד  לתכגון מח – אלרגית בירור ריניטיס לאל :מרירית האף הביופסי. 
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 מדידת תנועה ריסנית בדגימות מדידת הסעה של חלקיקים מסומנים :הערכת התפקוד המוקוציליארי ,

מקרים קשים של ו CF, אלרגית ר ריניטיס לאורילב. מיועדת תאלקטרוני הרירית, מיקרוסקופי

 .רינוסינוסיטיס כרונית

  מדידתNO:  כבדיקת שגרה( ניסיוני, לא מקובלעדיין בחלל האף )מדידה. 

 

 )בהמלצת מומחה בלבד( רינומנומטריה' ו 3

אות, אשר ימקבילה לתפקודי הרובדיקה אובייקטיבית  זוהי באף. אווירת הת עבירּובשיטה זו ניתן לבדוק א

רור תגובתיות יפול או תגר, ביהאפית, מעקב אחר שינויים בעקבות ט אווירמאפשרת ניטור של זרימת ה

, להשגת בריניטיס כרונית, לצורך אפיון ההפרעהמומלצת השסתום האפי. בדיקת ו ,פול תרופתייהרירית לט

 פול.יתיעוד תוצאות הטלצורך קב אובייקטיבי ומע

 

 ריח )אולפקטומטריה( חושהערכת ז'  3

כדי לכמת את הפגיעה בתפקוד האף, מאפשרת הערכה של סיבה אפשרית )מקומית או מרכזית(, מומלצת 

 .לסייע בהתדיינות משפטיתגם פול, ויכולה יתוצאות הטאחר  מעקב אובייקטיביולקבל  ההפרעה לאפיין את

 

 תבחיני תגר 'ח 3

בין הנתונים  סתירהכשיש  או בעיקר לבירור נזלת תעסוקתיתדרוש  (:asal challengeN) אפיתגר 

תרסיס או  על ידיהטכניקות המקובלות הן  .תבחיני עור( :)לדוגמה תוצאות הבדיקותלבין  םאנמנסטיה

ורינומנוטריה.  )אלבומין( הקליניקה, כימות ההפרשות על פיהנחת דיסקיות נייר סופג והערכת התגובה 

 יש צורך להסתייע בתגר ריאתי. לעתים

, Metacholin Adenosin שאיפת מאמץ גופני על מסוע, על ידימבוצע  (:Bronchial challenge) ריאתיתגר 

Histamine ,Cold air מפונותישל הס יתר להוכחת תגובתיות יםמשמשה (BHR). 

 

 ייחודיותבדיקות  'ט 3

 אווירת זרימ של המדיד –מה תחשד לאסב (Peak Flow Meter)אותיאו תפקודי ר , ספירומטר משרדי 

 .מלאים במכון

  רינוסינוסיטיס ב – מיקרוסקופיה אלקטרוניתהערכת תפקוד מוקוציליארי, ביופסיה של הרירית עם

 .Cystic fibrosis-באו קשה  כרונית

 

 י' הערכה קלינית 3

ל מרכיבי הגודש, נזלת, עיטוש וגרד. ניתן להוסיף מרכיבים המבוסס ע קליני Score-מומלץ להשתמש ב

 אפיים, לדוגמה:שאינם 

 .= ללא סימפטומים או סימנים 1

 .= סימפטומים וסימנים קלים, מחלה נסבלת1

 .= סימפטומים וסימנים בינוניים, מחלה מטרידה אך נסבלת2

 .נסבלת-בלתיבשינה, מחלה  = סימפטומים וסימנים קשים, הפרעה בפעילות היומיומית הרגילה או3
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 להערכה קלינית. תוקפיםניתן למצוא באינטרנט( כלים מראה ספרות וקיימים בספרות העולמית )
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 בנזלת טיפולה: 4פרק 

  (Environmental Control) א' פיקוח סביבתי 4

( מהווה הפחתת החשיפה לקרדיות אבק בית, תיקנים, עובשים ואלרגנים של חיות מחמד )חתול, כלבכללי: 

חלק חשוב במערך הטיפולי בנזלת אלרגית בילדים ובמבוגרים. הפחתת החשיפה לאלרגנים יכולה לתרום 

להפחתת  גםשייתכן ו ,מידת הסבל היומיומי והפגיעה באיכות החייםלהפחתת להקטנת תדירות ההתקפים, 

 ( לאלרגנים.sensitizationהריגוש )

 

 בבתי המגורים: ת חשיפה לאלרגניםפחתמומלצים לה טיפולים

 חשוב:
  אחוז( 51-למעלות( והלחות )מתחת  25-ללאוורר את הבית ולהפחית את החום )מתחת. 

  :הסיר וילונות, להימנע משימוש בשטיחים, בפרט מקיר לקיר, ללהפחית מקורות להצטברות אבק בבית
 .בגדים, ספרים וצעצועיםבארון לסגור ו
 כריותלשמיכה וללמזרן,  – אך "נושם"( ,מצופה)מבד צפוף ו להתקין כיסויים אטומים לאבק. 

  צלסיוס(, לפחות פעם בשבוע מעלות 61-55גבוהה ) רטורהמצעים בטמפלכבס. 
  רגיש אליהםהלהרחיק חיות מחמד )כלבים, חתולים( אם יש בבית אדם. 
 מכלים וכו' ,לטפל במוקדי עובש ורטיבות על הקירות, מזווה, ארונות. 

  ,מקקים( באופן סדירלהדביר תיקנים )ג'וקים. 
 

 (:לסובלים מ"קדחת השחת" )נ"א עונתית

 ים עשירים באלרגנים נשאפים )עצים, דגניים, אזורשנה ובהמועדות לאורך המנע מטיולים בתקופות ילה
 .שיחים(

 מנע מנטיעת עצים וצמחים אלרגניים בסביבת הביתילה. 
 לסגור חלונות כאשר יש פריחה כבדה, אובך או רוחות חזקות. 
 
 סביבת העבודה:ב
 חללים סגורים )ראה בבמשרדים ו ,ביתב – לנקוט באמצעים שיפחיתו את החשיפה לקרדיות אבק

 .למעלה(
 לזהות ולטפל במוקדי רטיבות ולחות המשמשים קרקע מזון לעובשים אלרגניים. 
 ים, לייטקס, שרפים סינתטי-לאבחן ולטפל בעובדים עם רגישות סגולית לאלרגן תעסוקתי )לדוגמה: גומי

 .ב( ולהרחיקם מוקדם ככל האפשר ממקור החשיפה"איזוציאנטים וכיו

 
  :אין הוכחות מדעיות(עדיין ניתן לשקול )

 חודשים 4-3כל  ים קוטלי קרדיות )אקריצידים(חומרלטפל בשטיחים באופן תקופתי על ידי ריסוס ב. 
 )להמעיט ככל הניתן בריהוט צובר אבק )צמר או אריג. 

 ות סגוריםלהחזיק בגדים בארונ. 
  רצוי עם פילטר( להשתמש בשואבי אבקHEPA.) 

 לכבס וילונות לעתים קרובות. 
  לילה לעתים קרובותהמשך מקפיא לאותם ל כניסלהצעצועים צמריים או להרחיק. 
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 (5 וטבלה מס' 3 מס')ראה נספחים: טבלה  תרופתיהטיפול הב'  4

 , א"ה(Antihistamines. אנטיהיסטמינים )1

ת וכיחו במשך שנים רבות את יעילותן בהקלת תסמיני אלרגיה כגון גרד, התעטשויות והפרשתרופות אלה ה

הטיפול בא"ה הוא טיפול הבחירה בנזלת אלרגית  נזלת, אך יעילותם נמוכה בהפחתת גודש ריריות האף.

)א"ה מהדור הראשון( נפוצים  1981שנתית. א"ה שהיו בשימוש לפני -כלבנזלת עונתית )קדחת השחת( ו

ם תופעות לוואי של מערכת העצבים, ובכלל זה רדימות, פגיעה בערנות, הפרעות רובוזולים יותר, אך ל

( הם non-sedating antihistaminesמהדור השני )נקראים גם  א"ה כולינרגיות.-תופעות אנטיכן ו ,בשיפוט

מאחר (. יםעינימעכבים סלקטיביים של היסטמין ברקמות המטרה )ריריות מערכת הנשימה, עור, 

הם אינם גורמים לרדימות או להפרעות  ,אינם חודרים למערכת העצבים המרכזיתאלה תכשירים ש

שעות(,  24ממושכת )עד  םהם יעילים, בעלי מקדמי בטיחות גבוהים, פעילות קוגניטיביות משמעותיות.

 .פעם אחת ביוםבטבליות ורובם ניתנים 

 

 לעיניים(כטיפות אפי או -במתן תוך – Topicalאנטיהיסטמינים לשימוש מקומי ). 2

תרופות אנטיהיסטמיניות להזלפה מקומית יעילות במינונים נמוכים ומתחילות את פעולתן באופן כמעט 

לכן הן דורשות הזלפה לפחות פעמיים ביום. לרוב מטרה אחד ואיבר בת דממוקמיידי, אבל השפעתן 

-הפחתת תסמינים של נזלת עונתית וכלב ותיעיל הן .השימוש בהן מוגבל למחלה בחומרה קלה עד בינונית

יעיל בטיפול , Azelastine ,אחרים. לאחרונה הוכח שא"ה מקומי יתרון על טיפולים ןשנתית, אך אין לה

 .Vasomotor rhinitisאלרגית מסוג  בנזלת לא

 

 (Oral decongesting agents. מפחיתי גודש פומיים )3

סימת האף. הם מפחיתים ביעילות את תפיחות ריריות האף וניתן תכשירים מסוג זה מקלים על גודש וח

חסימה אפית, במקביל לשימוש בתרופות אחרות או בשילוב עם לשפר להשתמש בהם לתקופות קצרות כדי 

 אנטיהיסטמינים. 

. יש להימנע (FDA)אזהרת  אזהרה: יש לנהוג בזהירות יתר בשימוש בתרופות אלה בילדים מתחת לגיל שנה

, חולים עם יתר לחץ דם, קרדיומיופתיה, פעילות היריון, נשים בקשישיםבתרופות אלה בחולים  משימוש

חולים המטופלים באו  ,יתר של בלוטת המגן, היפרטרופיה של הערמונית, גלאוקומה, מחלות פסיכיאטריות

 (.MAOאוקסידאז )-חוסמי מונואמיןבאו ( beta blockers)א טבבתרופות חוסמות 

 

 (Local vasoconstrictorsגודש בהזלפה מקומית לאף ). מפחיתי 4

ועדה אין ודואפדרין. לדעת האוים המכווצים את כלי הדם ברירית האף, כגון פסחומרתרופות אלה מכילות 

או  reboundמחשש לתופעות של  ימים( במפחיתי גודש מקומיים 5ארוך טווח )מעל רצוף מקום לשימוש 

. ניתן להשתמש בקורסים קצרים של תרופות אלה באופן מקומי Rhinitis medicamentosaסיבוכים כמו 

טיפולי במקביל לשימוש בתרופות נוספות. בגלל אינדקס  , וזאתלהקטין חסימה אפית באופן מיידי על מנת

מוך, יש לנהוג בזהירות יתר בשימוש בתרופות אלה בילדים מתחת לגיל שנה. יש להימנע משימוש בתרופות נ

, חולים עם יתר לחץ דם, קרדיומיופתיה, פעילות היריון, נשים בקשישים ודואפדרין בחוליםהמכילות פסא

או חולים המטופלים  ,יתר של בלוטת המגן, היפרטרופיה של הערמונית, גלאוקומה, בעיות פסיכיאטריות

 (. MAO inhibitorsאוקסידאז )-מונואמין חוסמיבאו ( beta blockers)א טבבתרופות חוסמות 
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 (Topical anticholinergicכולינרגיים מקומיים )-אנטי .5

משפר אך לא  ,( משפר את הנזלתipatropium bromideנט )באירונראה כי שנתית -רב נ"אבחולים עם 

תרופת בחירה בטיפול בחולים עם איננה תסמינים נוספים כמו גרד, חסימה אפית ועיטושים. לכן תרופה זו 

בהם הנזלת שאו כטיפול נוסף בחולים  ,הינה התלונה העיקרית של החולה נזלתה בהםשבמקרים אלא  ,נ"א

עת היא מטרד שאריתי. התרופה יעילה גם בחולי נזלת כרונית )אלרגית או לא אלרגית( הסובלים מנזלת ב

 .(Gustatotry rhinitisאו בעת האוכל ) חשיפה לאוויר קר

 

 , תרסיסים, ספריי( osteroidsIntranasal corticאפיים )-. קורטיקוסטרואידים תוך6

 קותרופת נחשבים עדיין כטיפול היעיל ביותר בנזלת אלרגית, אך במחקרים מבוקרים תכשירים אלה הוכחו 

ד, ההתעטשויות, וריהפחתת הגבשני )אחרי אנטיהיסטמינים( בנזלת קלה ועונתית. תרופות אלה יעילות 

הם ליש , למחזור הדםכמעט לא נספגים ישים יותר התכשירים החדמכיוון שהפרשת הנזלת וגודש הריריות. 

מגרים פחות הם שמאחר , קיימת עדיפות לתכשירים על בסיס מימי ון נמוך לתופעות לוואי סיסטמיות.סיכ

נזלת אלרגית בדרגה ב קו ראשוניכ. טיפול זה הוא הטיפול המועדף ומתפזרים היטב בחלל האף את הרירית

 גם לשימוש בנזלת כרונית שאיננה אלרגית. יםיעילתרסיסים אלו בינונית וקשה. 

 

 , פומיים או בהזרקה(Systemic corticosteroids. קורטיקוסטרואידים סיסטמיים )7

מומלצות כתרופות בחירה לטיפול בנזלת אלרגית. ניתן להשתמש בהן לתקופות מוגבלות  אינן תרופות אלה

פוליפים  רגית קשה ועקשנית ובנוכחותרק כאשר טיפולים אחרים אינם יעילים, בעיקר בנזלת אל

 היפרפלסטיים בריריות האף והסינוסים.

 חשוב!

 ניתן להתאים את המינון למטופל באופן מדויק, מה שאינו אפשרי )פרדניזון, דקסקורט( טיפול פומי ב

 .(depot) מושהה לשחרור בזריקות

 רות ובחולים עם התוויות יש להימנע ככל האפשר משימוש בסטרואידים סיסטמיים בילדים, בנשים ה

 מאוזנת(.-בלתיכרת ונגד ידועות )כגון ס

 

 (LTRAntagoninstsAeceptor r-Leukotrien ,) . חוסמי קולטני לויקוטריאנים8

עונתית נ"א תכשירים אלה שימשו במשך שנים לטיפול באסתמה ויעילותם הוכחה לאחרונה גם בחולים עם 

(Hay feverשילוב תרופות אלה עם אנט .) יהיסטמינים נמצא יעיל יותר מאשר השימוש בכל אחת מהתרופות

מחקרים נמצא שתרופות אלה יעילות לטיפול בנזלת אלרגית לפחות כמו אנטיהיסטמינים  כמהבבנפרד. 

 ,לתרופות אלה אין תופעות לוואי משמעותיות אפיים.-מהדור השני, אך פחות יעילות מסטרואידים תוך

 אסתמה.מזמנית מנזלת אלרגית ו-בולשמש טיפול יחיד בחולים הסובלים  הן יכולותמים מסויבמקרים ו

 

 (Chromones) . כרומונים9

לטיפול בנזלת אלרגית  יםיעיל ,בהזלפה מקומיתנדוקרומיל סודיום כן ו ,(DSCGדיסודיום כרומוגליקאט )

 -אידים תוךתרופות אנטיהיסטמיניות או סטרומפחותה יעילותם ובדלקת אלרגית של הלחמיות, אם כי 

הפרופיל הבטיחותי , עם זאת. אינם מהווים מרכיב חשוב בטיפול בנזלת אלרגית של המבוגרולכן הם  ,אפיים

 בילדים ובנשים הרות. להשתמש בהם בטיפולמאפשר  שלהם
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  היריוןמהלך הטיפול התרופתי ב .10

ר. הערכה זו נקבעת על פי הערכת הצורך מול הסיכון לאם ולעובאת מחייב  היריוןמהלך שימוש בתרופות ב

 : (4)ראה נספחים: טבלה מס' ןדרג הסיכולפי מ   FDA-מידע על בטיחות התכשירים והיא מדורגת על ידי הה

 .היריוןתרופות שהוכח במחקרים כי הן בטוחות לשימוש במהלך ה – Aקטגוריה 

ופה )הקטגוריה על פי המידע הקיים אין עדות לסכנה לאם או לעובר עקב שימוש בתר – Bקטגוריה 

 .(היריוןהשכיחה לתרופות המותרות לשימוש ב

 .המידע הקיים אינו מאפשר לשלול נזק עקב שימוש בתרופה – Cקטגוריה 

 מייצגות תרופות שיש להימנע משימוש בהן בהיריון. – X-ו Dקטגוריה 

 

במשאף  Budesonide. היריוןהינם הקו הראשון לטיפול בנזלת אלרגית במהלך הסטרואידים במשאף אפי 

אף על  Cאחרים נמצאים בקטגוריה הוהתכשירים הסטרואידיים , B אפי וכמשאף ריאתי מסווג כקטגוריה

 .לשימוש בטוחיםככל הנראה ש

ימוש מתייחס בעיקר לש השנ 51-למעלה משל סיון המצטבר יהנ – היריוןב אנטיהיסטמינים

בכל זאת , אך היריוןש במהלך כל חודשי השחלקם נמצאו בטוחים לשימו", ןבאנטיהיסטמינים מ"דור ראשו

 loratidine)שתי תרופות  ,של תופעות הלוואי שלהן. מבין האנטיהיסטמינים החדשיםב עודאינם מומלצים 

בעיקר בטרימסטר  ,נבדקה ונמצאה בטוחה לשימוש Cetirizine. היריוןב Bקטגוריה כהוגדרו  (cetirizine-ו

  .היריוןהגישה העדיפה לטיפול באנטיהיסטמינים במהלך ה לגבית . עדיין קיימת מחלוקהיריוןהשלישי ל

ממליצים כבר , אך רבים יותר רבתם יאסיון יאשר הנ ,יש המעדיפים שימוש באנטיהיסטמינים מהדור הישן

 .היריוןמהלך פול בנזלת אלרגית ביעל שימוש בתרופות מהדור השני כקו ראשון לט

. התכשיר נמצא בשימוש מעט Bהוגדרה לאחרונה בקטגוריה  Montelukast – אנטגוניסטים ללויקטריאנים

החולה קיבלה אם  היריוןמומלץ להמשיך טיפול זה במהלך ה .שנים, והמידע לגבי בטיחותו חלקי 11-יותר מ

 גנחת הסימפונות.באת הטיפול קודם לכן, או להתחיל טיפול בתכשיר זה בנשים הלוקות בנזלת אלרגית ו

 ,בשימוש טופיקלי אינם מומלצים כטיפול קבוע בנזלת כרונית( nasal decongestants) ימפחיתי גודש אפ

והשימוש בהם מוגבל לימים בודדים בלבד. הם יעילים בהקלת גודש אפי בנזלת אלרגית ובנזלת "הריונית" 

-ולא נצפתה פגיעה באם או בעובר. מפחיתי גודש פומיים ,בשימוש בלעדי או במשולב עם משאף סטרואידלי

 .היריוןסיסטמיים אינם מומלצים ב

בשל הסיכונים הכרוכים בתגובות סיסטמיות לטיפול,  ,עם זאת .היריוןבמהלך ה מותרת – אימונתרפיה

באימונתרפיה במינון  . אישה המטופלתהיריוןינון במהלך הלשנות את המאו מומלץ שלא להתחיל בטיפול 

 . היריוןהקבוע )"אחזקה"( יכולה להמשיך בטיפול זה גם במהלך 

 

 אימונותרפיה  – אלרגית ג' חיסונים להפחתת רגישות 4

הגורמת טיפול שיטת היא  (Immunotherapy, Allergen-specific vaccination) אימונותרפיה

להפחתת הריגוש האימונולוגי הייחודי כלפי כל אלרגן. התנאי לטיפול אימונותרפי הוא זיהוי של אלרגן אחד 

טיפול זה יכול להביא לשיפור משמעותי קיימות הוכחות שלמחלתו של המטופל.  יםרלוונטיאו יותר, ה

בתסמיני המחלה, הן במהלך תקופת הטיפול והן לאחר סיומו. אימונותרפיה הוכיחה את יעילותה בנזלת 

נליזה של עבודות מחקר רבות א-ילדים. מטאבשנתית במבוגרים ו-אלרגית עונתית )קדחת השחת( וכל

ובפרט להפחתת רגישות  ,(Monotherapyזו יעילה בעיקר כאשר משתמשים באלרגן בודד )מוכיחה ששיטה 

 תסמיניבבהם לא הושגה שליטה מספקת שבית. הטיפול האימונותרפי מומלץ במקרים הלקרדיות אבק 
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זמין מרוגש אליו החולה שובתנאי שהאלרגן  ,המחלה, לאחר טיפול סביבתי מונע וטיפולים תרופתיים

סון. יתרונות נוספים של האימונותרפיה הם: מניעת התפתחותן של רגישויות נוספות לאלרגנים ומתאים לחי

 5-3. משך הטיפול המומלץ הוא נ"אאסתמה בילדים עם  חדשים והקטנה משמעותית של הסיכון להתפתחות

 ,(systemic reactions( ומערכתיות )local reactionsטיפול כרוך בתופעות לוואי מקומיות )השנים. 

מוות. טיפול אימונותרפי אינו מומלץ לחולים עם לואף  אנאפילקטיהלם לעלול לגרום ובמקרים נדירים 

ואנשים המקבלים טיפול קבוע בחוסמי  ,יציבה, חולים עם מחלת לב כלילית פעילה-ובלתיאסתמה קשה 

גיה ואימונולוגיה איגוד לאלרועדה מסתמכת על קווים מנחים של הו. לאור הסיכונים, הACEוחוסמי א טב

אך ורק על ידי רופא מומחה וממליצה שטיפול אימונותרפי יינתן  ,(1999) קלינית וההסתדרות הרפואית

 מתקן רפואי הערוך ומצויד לטיפול מיידי במקרה של אנפילקסיס.ב, במרפאה או מחלות אלרגיותל
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 ד' טיפולים אחרים  4

 טיפולים עתידיים .1

עדיין הטיפולים המומלצים באופן שגרתי, או שיעילותם  םעאינם נמנים עדיין טיפולים ששני מובאים בזאת 

 ה במחקרים קליניים:הוכחלא 

 (lingual immunotherapy-subלשונית )-אימונותרפיה תת

 חראשר הוכחה כיעילה בטיפול בנזלת אלרגית. מא ,בשנים האחרונות מתרחב השימוש בשיטה טיפולית זו

השפעותיה על רגישויות כן לגבי ו ,גבי יעילותה, בטיחותה, העלויות הכספיות שלהנתונים ל די איןשעדיין 

 בשיטה זו.שימוש -איאו על שימוש בשלב זה ועדה יכולה להמליץ וחדשות ועל התפתחות של אסתמה, אין ה

 IgE (Omalizumab)-ל ניםנוגד

תאי פיטום בריריות האף, הפחתה  על גבי IgEהתגובה בין נוגדנים מסוג  על ידיאלרגית מונעת נזלת שהיות 

בדם וברקמות יכולה לתרום להפחתת תסמיני המחלה. בשנים האחרונות בוצעו מחקרים  IgE-ברמות ה

הסובלים  12חולים מעל גיל  בקרבanti-IgE (Omalizumab )קליניים המראים יעילות לשימוש בנוגדן 

 מוגבל בשלב זה לחולי אסתמה בלבד.שיר תכבמה אלרגית בינונית וקשה. השימוש מנזלת אלרגית עם אסת

 

 . טיפולים אנטיביוטיים2

תרופות אנטיביוטיות אינן מהוות חלק מהטיפול המקובל בנזלת חריפה או כרונית. לתרופות אלה יש מקום 

 סינוסיטיס בקטריאלית.רינו, כגון נ"אבטיפול בסיבוכים הזיהומיים של 

 

 . שטיפות אף3

ם סטריליים משפרות תסמינים של נזלת בטווח הקצר בלבד ואינן מהוות מי יבמי מלח או בשטיפות אף 

גם כטיפול סימפטומטי  שטיפות אלהבניתן להיעזר  טיפול נוגד דלקת. לאור הפרופיל הבטיחותי הטוב,

 .היריוןבילדים צעירים ובנשים ב

 

 שיפור הלחות – לחלוח. 4

ולשלב למזגן(,  humidifierר אדים או תוספת של )על ידי מכשי אווירמים ניתן להוסיף לחות למסויבמקרים 

 תוספת שתייה מרובה ומניעת אידוי על ידי ג'לים המצפים את מבוא האף.

 

 ניתוחי בנזלת כרוניתהטיפול ה. 5

הינו טיפול תרופתי ושמרני. אולם אם הטיפול בה והטיפול העיקרי  ,היא תהליך דלקתי בעיקרו נ"א

במיוחד כאשר הבעיה העיקרית היא  ,יש לשקול טיפול כירורגי בוכים,, או במקרים של סינכשלהתרופתי 

במקרים אלה טיפול כירורגי יכול לשפר את הנשימה האפית, להפחית נזלת ולשפר את נשימה. להפרעה 

בהם שבעיקר במצבים  יכולים להפיק תועלת מניתוחים של האף נ"אחולים עם ברור כי  איכות החיים.

סטייה של מחיצת האף, הגדלה של הקונכיות התחתונות : , כגוןמבני-קע אנטומיקיימת חסימה אפית על ר

 היפרטרופיותהתחתונות קונכיות ה כאשרו ,או התיכונות, פוליפים אפיים, רינוסינוסיטיס חוזרת או כרונית

משמעית ליעילות של ניתוחים -עד כה אין הוכחה חד. טיפול שמרנילאחר ואין הטבה 

לנזלת האלרגית עצמה, אך  "Turbinectomy" ו"Conchiectomy"" ,Mucotomy" ,"Cauterization"כגון:

בניתוחי הקונכיות הגישה המקובלת כיום התסמינים.  אתסיון הקליני מוכיח שטיפול כירורגי יכול להקל יהנ

ולהפחית את מסת הרירית המעובה  אווירכדי לשפר את מעבר הומוגבלת היא כריתה חלקית התחתונות 

 קונכייהקיים ויכוח לגבי התועלת מול הסיכון )"אף ריק"( של כריתה שלמה של ה .קונכייהצם הסביב ע
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לגרום חסימה  העלולים ,יש לשלול תמיד מעורבות של האדנואידים ומתבגרים צעירים בילדים נה.והתחת

 אפית ונזלת כרונית. במקרים אלו, אדנואידקטומיה עשויה לפתור את הבעיה.

 

 (FESS)של הסינוסים  ניתוח אנדוסקופי

FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery)  שיטה כירורגית לטיפול במחלות האף והסינוסיםהיא, 

 .םהרחבתו פתחי הסינוסיםל עאפשר תצפית מולחלל האף  מבוססת על שימוש באנדוסקופ המוחדרה

ים באופן טבעי לאחר שהוסרו העקרון "הפונקציונלי" העומד מאחורי הניתוח הוא לאפשר לסינוסים להחל

ות לנקות את הרירית של הסינוס ממחלגם בשיטה זו ניתן בעטיה בוצע הניתוח. שהגורמים שתרמו למחלה 

 בלון ללא יצירת נזק לרקמות.ר תבצנשימוש  לאחרונה הוצעכמו פטרת ומוגלה. 

לאחר  פול תרופתיעדיין נזקקים לטי 41%-, אך כ81%-91%-הם כשל הניתוח אחוזי ההצלחה המיידיים 

 ,, יזדקקו לניתוח חוזר)עם או ללא אסתמה ברקע( עם פוליפים נזלייםאלה חלק מהחולים, בעיקר . הניתוח

 . 78%-ההצלחה מגיע לכשיעור בו ש

הינו כלי חשוב בצפי ההצלחה  CT לפי צילומי םהסינוסיריריות האף ושל מצב מצב של ( scoringרוג )יד

שלו הסיבוכים הניתוח עצמו בטוח ושכיח מאוד והמחלה. התפתחות בי המשך ובפרוגנוזה לג FESS בניתוח

 .עיןוב , בקרומי המוחכוללים פגיעה בכלי דםבהם שהקשים , אך ביותר נדירים

 

 מצבים מיוחדים  ה' 4

 נזלת אלרגית בילדים

 ISAAC (International Survey of Asthma andבילדים נתקבלו במסגרת פרויקט  "אהנתונים לגבי נ רוב

Allergies in Childhood מחקרים אלה 2116( שממצאיו ברחבי העולם בנקודות זמן שונות פורסמו בשנת .

שנים(.  7-6)והאסתמה( בקבוצת הגיל הצעירה )ילדים בגיל  נ"אמעידים על מגמה של עלייה בשכיחות 

חלה בילדים מתחת לגיל יה משמעותית בשכיחות המיעדים לעל אנו במקביל לנטייה העולמית, גם בישראל

 .האופיניים לאזורנו ומעריכים שהיא נובעת מחשיפה מוקדמת לאלרגנים סביבתיים ,6

אלה סובלים גם הילדים המ ⅓-היא גבוהה במיוחד. כ בילדים עם נ"א התחלואה ממחלות אטופיות אחרות

ת של הלחמיות, מדלקת אלרגיסובלים  51%-מהאסתמטים סובלים מנזלת אלרגית(. כ 81%מאסתמה )ומעל 

ת ודלקנזלת עם יפתחו  75%-סובלים או סבלו בעבר מדרמטיטיס אטופית )אקזמה( ויותר מ 51%-כ

אוורור  לצינוריותקיימת במחצית מהילדים העוברים ניתוח  נ"א(. Chronic Rhinosinusitisבסינוסים )

בקרב ילדים עם  4פי גבוהה  (Dental Malocclusionשכיחות הפרעות במנשך )תיכונה. האוזן בעקב דלקות 

 למבנה פנים מוארך במבוגר. ותמבנה הפנים וגורמעצמות הלסת ואלה משפיעות על , וונשימה פומית "אנ

השכיחות הגבוהה של תחלואה נלווית מחייבת בירור מקיף של ילדים עם נ"א, שיכלול את כל ההיבטים 

 התפתחות שפתית. שלהנזכרים וכן הפרעות בשינה וריכוז, הערכת שמיעה ומעקב 

מידע לכן אין נוסו בילדים ו נ"ארק חלק קטן מהתרופות המומלצות לטיפול ב – טיפול תרופתי בילדים

, בדבר הסכנות 2114-ב FDA תאזהרהקשר זה יש להזכיר את . בןובטיחות ןראיות של יעילות מבוסס

 Promethazineן או פנרגן דור הראשון )לדוגמת פרומתאזיניות מאנטיהיסטמיבשימוש בתרופות הטמונות 

תרופות מומלצות כ (טיריזיןסלורטדין, דסלורטדין ו) מדור שני ( בילדים. האנטיהיסטמיניםPhenergan-ו

חלק בילדים בגיל הצעיר, אולם  אפייםסטרואידים  ילדים. יש מעט מידע לגביב נ"אהבחירה לטיפול ב

טיפול בישראל ל מאושרת( Montelukast) שנים. סינגולאייר 4-2מגיל אלה מאושרות לשימוש תרופות מ

 .נ"א במשולבמה ותאס או במקרים של מה בילדיםתבאס
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לאחר  בולהתחיל מקובל  ך עקב מגבלות של היענות לטיפול,א ,בילדים יםיעיל – (אימונותרפיהחיסונים )

רדית אבק קמסוג ם )ובעיקר באלרגן תסמיניהעל של האימונותרפיה שנים. נוסף להשפעתה המיטיבה  6גיל 

ולהפחתה  לשינוי משמעותי במהלך הטבעי של המחלה,יכול להביא שהטיפול בילדים יש הוכחות  ,הבית(

 אלרגיות סביבתיות נוספות.ב

בטיפולים  חסימת האף שאינה משתפרתשל וממצאים ברורים ילדים עם נ"א ב – התערבות ניתוחית

או אדנואידים ולשקול טיפול כירורגי של ה ג"מומלץ להפנות לרופא אא (ניםחיסואו )תרופות  שמרניים

 הקונכיות.

הבנת  , לשםטיפול יעיל בנ"א בילדים מחייב שיתוף פעולה כולל בין הרופא, הצוות הרפואי, המשפחה והילד

 לגבי, אופן השימוש בתרופות והסכמה נרחבת יההתהליכים המשתתפים בקביעת חומרת המחלה והחרפות

ה יש להדגיש את החשיבות של מניעת החשיפה לאלרגנים נשאפים הסברבמטרות הטיפול. בחינוך ו

( כמו עשן סיגריות. במעקב יש לבחון גורמים המשפיעים על איכות החיים, כמו Irritantsולחומרים מגרים )

 איכות השינה, הפרעות בשמיעה ובדיבור, בעיות בקשב וריכוז.

 

  היריוןנזלת אלרגית ב

לוקות בנזלת אלרגית  הללונשים המ ⅔-מהנשים ההרות. כ 18%-31% נזלת וגודש אפי מדווחים על ידי

ם ימיוחסת לשינויים הורמונלי מחלה זומהנשים מאובחנת "נזלת הריונית".  21%-כבכרונית או עונתית, ו

 וחולפת עצמונית היא מופיעה לרוב במהלך הטרימסטר השלישי .היריוןבזמן ה ממושכים המתרחשים

, אך היריוןברוב המקרים יציבה במהלך השאר ית היריוןאשר אובחנה טרם ה "אנכשבועיים לאחר הלידה. 

ם ימיוחסת לשינויים וסקולריה, החמרה בתסמינים, בעיקר בגודש האפיצפויה מהנשים  11%-31%-ב

החמרה בעייפות ופגיעה באיכות החיים, גון כ ,היריוןלנזלת אלרגית כרונית היבטים נלווים ב והורמונליים.

החמרה  .החמרה בתחלואה נלווית כגנחת הסימפונותכן ו ,והלידה היריוןילית על מהלך ההשפעה של

לסכן את האם והעובר. )אסתמה( והסימפונות בגנחת  ההחמרל עלולה לגרוםבתסמיני הנזלת האלרגית 

מניעת . אמצעי מנע וטיפול מתאימיםחיוניים כדי לנקוט  היריוןלת אלרגית במהלך ההאבחון והטיפול בנז

הוכחות ליעילות טיפול זה הש על אף, היריוןמומלצת לכל הנשים האלרגיות בעת  שיפה לאלרגניםח

בנושא ) ת חותכות שהקפדת יתר תסייע למניעת התפתחות מחלות אטופיות בילודוואין הוכח ,מוגבלות

 .(11סעיף ב' 4 ראה פרק – טיפול תרופתי

 

 הצלחת הטיפולוהערכת  מעקב' ו 4

Score שיטה האפיים.  בעקר על מרכיבי הגודש, נזלת, עיטוש וגרד. ניתן להוסיף מרכיבים לא מבוסס קליני

=  2 ;= סימפטומים וסימנים קלים, מחלה נסבלת 1 ;= ללא סימפטומים או סימנים 1 :לדירוג מקובלתה

= סימפטומים וסימנים קשים, הפרעה  3 ;סימפטומים וסימנים בינוניים, מחלה מטרידה אך נסבלת

דומים השימוש במדדים לעשות לאחרונה הוצע  .נסבלת-בלתית היומיומית הרגילה או בשינה, מחלה בפעילו

 .נ"אמעקב הצלחת הטיפול בחולי צורך ל (ACT – Asthma Control Testלאסתמה )

 

 הפנייה למומחה 'ז 4

חה נזלת אלרגית מטופלת בהצלחה על ידי רופא המשפחה, מומלץ לפנות למומברוב המקרים ש על אף

 נ"אבמקרים של מהלך ממושך של ג( "לרפואת אף אוזן גרון )אא ולמומחהק( ")אא לאלרגיה ואימונולוגיה

, תסמינים או כרונית, פוליפוזיס נזלית סינוסיטיס חוזרתרינוכגון: אסתמה,  ,המשולבת בתחלואה נוספת

איננו יעיל או גורם  בהםבתפקוד או באיכות החיים, או אצל אלה שהטיפול התרופתי הפוגעים כרוניים 

 . לתופעות לוואי
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יפור באיכות החיים של המטופלים, שמובילה ל מעורבותו של המומחה לאלרגיה/אימונולוגיה קלינית

גית ר, לא ניתן לאבחן רגישות אלעל כך מרמת הטיפול בהם. נוסףסיפוק לטובה יותר למתן הטיפול והיענות ל

ק, המיומן ומנוסה בפענוח תולדות המחלה "של מומחה לאא ולכן חשובה התערבותו ,על סמך אנמנזה בלבד

ידע בזיהוי המקורות יש צוע תבחינים של מערכת הנשימה העליונה והתחתונה. למומחים באא"ק יבבו

כנית מתאימה ווהם מסוגלים להרכיב ת ,החיצוניים והביתיים של האלרגנים המשפיעים על מערכת הנשימה

 נעות מחשיפה אליהם.להדרכה של המטופל ומשפחתו להימ

ני הנזלת ייתר על כן, חיסונים באלרגנים סגוליים )אימונותרפיה( הוכחו כיעילים ביותר לשליטה על תסמ

יש לשקול הפניית ילדים  .האלרגית ויכולים להקנות הגנה והקלה ממושכת גם זמן רב לאחר שהופסקו

ת של המחלה האלרגית, לדוגמה: תרפי יכול למנוע התפתחות והתקדמוואימונטיפול שמאחר  ,למומחה

 .התפתחות אסתמה בילדים הסובלים מנזלת אלרגית

ג מאפשרת הערכה מלאה ומקיפה של האנטומיה והפיזיולוגיה של האף בפרט "מעורבותו של מומחה לאא

מאפשרת לזהות פתולוגיות העלולות לפגוע לא רק באיכות וכמו כן  ושל מערכת הנשימה העליונה בכלל,

נבדק אלא גם באיכות הטיפול בו, מאפשרת לשלול גורמים נוספים )כגון גידולים(, ובמידת החיים של ה

 הצורך מאפשרת טיפול ניתוחי.

 

 :מומחהלרופא הפניה גבי ועדה לוהמלצות ה

 מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קליניתל

 .ראשוניהרופא הכישלון חלקי או מלא של טיפול תרופתי אצל  .1

 .צמה בינונית עד חמורהוהשחת בע שנתית או קדחת-כל נ"א .2

 .אבחון הגורם לאלרגיה –לצורך ביצוע בדיקות אלרגיה סגוליות  .3

 .לקיחת אנמנזה סביבתית ומתן הנחיות לפיקוח סביבתי .4

 .מתן טיפול באימונותרפיה סגולית .5

 .כגון התקפי אסתמה ,סיבוכיםמחלות משותפות ושל טיפול ומעקב  .6

 חרדה או פגיעה משמעותי באיכות החיים. כל תגובה אלרגית חמורה הגורמת סבל, .7

 גרון אוזן מומחה אףל

 .ראשוניהרופא הכישלון חלקי או מלא של טיפול תרופתי אצל  .1

 .צמה בינונית עד חמורהוהשחת בע שנתית או קדחת-כל נ"א .2

 אנדוסקופיה.בדיקה וצורך בפתולוגיה באף או בסינוסים חשד ל .3

 .טורית(ואלרגית )ואזומ נזלת לא .4

 .נזליתאו פוליפוזיס  ת או כרוניתיטיס חוזרסינוסרינו .5

 של האף או הסינוסים. ותטיפול תרופתי או ניתוחי בפתולוגימעקב לצורך  .6

 

 לטיפול בנזלת כרונית מתווהח'  4

 נזלת אלרגית ולא מעקב נכון שללוטיפול ל, לניהול מלצותינות הומובא (ראה נספחים) 4-ו 3מס'  איורב

 אלרגית

  יש לצפות לשיפור תסמיני בעקבות טיפולים  ,יא תהליך דלקתי של הריריותאלרגית הנזלת שמאחר

עדר ישבועות. בה 3-2נוגדי דלקת )כגון תרסיסי סטרואידים מקומיים( לאחר תקופה רצופה של 

 שיפור יש לבצע בדיקה יסודית כדי לשלול הפרעות חסימתיות במעברי האף.
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 ה או פוליפים החוסמים את המעברים. חולים כגון תסמיני אסתמ ,יש לשים דגש על מחלות נלוות

 (.Vernal Conjunctivitisבנזלת אלרגית עונתית ייזדקקו גם לטיפול בדלקת הלחמית )

 חודשים כדי להתרשם מהתגובה  4-3עדה ממליצה שהמעקב יכלול ביקורים בתדירות של כל והו

תופעות לוואי כן בו ,יםשינויים לטובה או לרעה באורח החיים ובאיכות החיולהבחין בלטיפול, 

 מתרופות.
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 סים(ווהגתות )סינ האףמבנה  .1איור מס' 

 

 

 .(CT scanחתך קורונלי של חלל האף והגתות במישור ארובות העיניים )

 

( ותאים M) םי(, סינוסים מקסילריMT( ואמצעיות )ITבחלל האף מודגמים: מחיצה )*(, קונכיות תחתונות )

 (ciliary motion(. פינוי חללי הסינוסים המקסילרים מתבצע על ידי תנועה ריסנית )Eם )יאתמואידאלי

המביאה את ההפרשות אל הפתח )חצים(. בתוך חלל האף התנועה הריסנית מובילה את ההפרשות לכוון 

 הלוע.

 



 33 

 

 

 של נזלת כרונית בירור. מתווה ל2איור מס' 
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 אלרגית טיפול בנזלתמתווה ל .3ס' מ איור
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 אלרגית לטיפול בנזלת לא מתווה. 4איור מס' 
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 מתווכים כימיים וקולטנים בנזלת אלרגית :1טבלה מס' 

 (Receptorsקולטנים ) (Mediators)מתווכים כימיים  מנגנון תסמין

 H1 היסטמין עצבי גרד, גרוי

 H1 היסטמין עצבי יותהתעטשו

 H1 היסטמין עצבי הפרשה מימית

 H1+H2, B2, LTR היסטמין, ליקוטריאנים, קינינים וסקולרי הפרשה מימית

 PGD2  H1+H2, B2, LTR, DPכל הנ"ל +  וסקולרי חסימת האף – גודש

 

 *אלרגית אבחנה מבדלת של נזלת כרונית לא :2 טבלה מס'

 
* (Modified from: Wallace DV, et al. J Allergy Clin Immunol 2008; 122(2 Suppl): S1-84)  

1. Non-allergic Rhinopathy – "Vasomotor Rhinitis": 

a. Irritant triggers 

b. Cold air 

c. Exercise 

d. Gustatory 

2. Infectious: 

a. viral – common cold 

b. bacterial, 

c. fungal 

3. Occupational: 

a. Immune (IgE mediated- biologic or chemical) 

b. Non-Immune (irritant or chemical) 

4. Endocrine: 

a. Pregnancy 

b. Menstrual 

5. Drug-induced: 

a. Rhinitis Medicamentosa 

b. Aspirin/NSAID, Aspirin sensitivity triad (Samter's Syndrome) 

c. Oral contraceptives 

d. Anti-hypertensives, CV agents 

e. Other 

6. NARES – Non-allergic Rhinitis with Eosinophilia, 

   (or EMRED- Eosinophilic Mucinous Rhinosinusitis) 

7. Inflammatory: 

a. Anatomic obstruction 

b. Wegener's Granulomatosis 

c. Sarcoidosis 

d. Churg-Stauss Allergic Granulomatosis 

e. Allergic Fungal Sinusitis (AFS) 

f. Hyperplastic rhinitis with nasal polyposis 

g. Cystic fibrosis 

8. Other: 

a. Senile -Atrophic rhinitis 

b. CSF leak 
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 תרופות על תסמיני נזלתהפעילות יחסית של  :3טבלה מס' 

 גודש נזלת גרד התעטשויות תכשיר

 0 +++ ++++ +++++ אנטיהיסטמינים

 +++ +++ +++++ +++++ סטרואידים

 +++++ + 0 0 מונעי גודש

 0 +++++ 0 0 אנטיכולינרגים

 0 + +++ +++++ כרומולינים

 ++++ 0 ++ +++ ליקוטריאנים-אנטי

 

 היריוןופות לטיפול בנזלת בת הסיכון של תרוקטגורי :4טבלה מס' 

 
INS: Intranasal Steroids 

Yawn B, Knudtson M. Treating asthma and comorbid allergic rhinitis in pregnancy. J Am 

Board Fam Med. 2007;20(3):289-98 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17478662?ordinalpos=5&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum
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 1תרופות לטיפול בנזלת בשראל :5טבלה מס' 

 

                                                   הערות                            מרכיב פעיל                        שם מסחרי                         שפחה()מסוג

 למ"ג/מ" 1מ"ג, סירופ:  11ה: יטבלי Loratadine לורסטין, לורטרים, אלרג'יקס לורטדין, (2נים )דור אנטיהיסטמי
 מ"ג/מ"ל 1.5מ"ג, סירופ:  5ה: יטבלי Desloratadine  אריוס " 

  מ"ג 11יה: יטבל Cetirizine קייר-זילרג'י, היסטזין, אלרג'י "  

 מ"ג/כפית 31מ"ג, סירופ  181מ"ג,  121ה: יטבלי Fexofenadine טלפאסט, פקסופנדין  "  
 מ"ג 11טבליה:  Mizolastine מיזולן "  

2ייםנים מקומאנטיהיסטמי
  1.1%תרסיס  Azelastine  רינולסט 

 1.15%תרסיס:  Levocobastine ליבוסטין "  

Pseudoephedrine (PE טיפות-פי, טיפ על סינופד, טארופד, אף פומיים מפחיתי גודש
3
 מ"ג/מ"ל 6-15סירופ:  (

Loratadine+PE רפטאבס קלרינז משולבים-מפחיתי גודש פומיים
 מ"ג Lor 5+PE 120יה: יטבל  3

Dexchlorpheniramine+PE נוסידקס, היסטדקס "  
3

 סירופ מ"ג, Dex 1+PE 25ה: יטבלי 
Triprolidine+PE קייר, היסטפד-היסטמין "  

 סירופ מ"ג, PE30-60+1.25-2.5: יהיטבל 3

2מקומיים-מפחיתי גודש
 1.15-1.1%תרסיס, טיפות, ג'ל:  Xylometazoline פוז, קסילוויט-קייר, קסילו-אוטריווין, נזלת, אף 

 1.15%תרסיס, טיפות:  Oxymetazoline טיפה, סינולן, רינוקליר-אלרין, אף "  
 1.15% :טיפות Naphazoline נאפקון פורטה "  

 תרסיס, טיפות, ג'ל  Dimetindenum+Phenylephrine וויברוסיל משולבים 2מקומיים-מפחיתי גודש
 תרסיס Oxymetazoline+ Phenylephrine  סינאף "  
 תרסיס Mepyramine+Phenylephrine+Naphazoline אזול-אלנאז, פניפרין "  
 תרסיס, טיפות Fluroprednisolone+Ephedrine+Naphazoline פרואף "  

2מקומיים סטרואידים
 מק"ג/מנה 27.5תרסיס  Fluticasone Furoate אוואמיס 

 מק"ג/מנה 64תרסיס  Budesonide נאזוקורט "  
 מק"ג/מנה 51תרסיס  Mometasone furoate נאזונקס "  

   מק"ג/מנה  411מק"ג/מנה,  51תרסיס  Fluticasone proprionate  פליקסונז, אלגרו "  
 מק"ג/מנה 55תרסיס  Triamcinolone acetonide סטירונאז "  

 מ"ג/מ"ל( 21) 2%תרסיס  Cromolyn Sodium  קומוד-כרונאז, כרומו  כרומולין

  מ"ג 11ה: יטבלי Montelukast זו( סינגולר )עדיין לא רשום להתוויה קולטן ליקוטריאנים-נוגד

 

 לא כולל תרופות המיועדות ל"הצטננות" .1

 Topical -מקומי .2

3. PE= Pseudoephedrine  


