
 تست حساسیت غذایی
Food Allergy Testing 

در این متن بھ طور خالصھ بھ روش تشخیص حساسیت غذایی 
ھایی کھ برای کمک بھ این روند  و تست IgEناشی از واکنش پادتن 

شود. حساسیت غذایی ناشی از واکنش  موجود ھستند پرداختھ می
ترین انواع حساسیت غذایی بھ شمار  یکی از شایع IgEپادتن 

 رود. می
 

ھای آلرژیک، افراد دچار  برای جلوگیری از بروز حساسیت
صرف کدام ھای غذایی باید بدانند کھ ملزم بھ اجتناب از م حساسیت

مواد غذایی ھستند. بدون تشخیص نوع حساسیت، این افراد بھ 
سختی متوجھ خواھند شد کھ کدام غذا یا مواد غذایی محرک آغاز 

شود. تشخیص نوع حساسیت ھمچنین  واکنش آلرژیک آنھا می
اطالعاتی درباره شدت حساسیت غذایی، بھترین درمان در صورت 

مھ برای نظارت بر حساسیت بروز واکنش آلرژیک و بھترین برنا
 دھد. غذایی ارائھ می

 حساسیت غذایی چیست؟ 
ھای  تغذیھ، سیستم ایمنی بدن را در معرض انواع مختلفی از پروتئین

ھای  آموزد کھ پروتئین دھد. سیستم ایمنی بدن می غذایی قرار می
ضرر  غذایی را تشخیص دھد و بھ خاطر بسپارد و عموماً آنھا را بی

دھد کھ سیستم ایمنی بدن،  کند. حساسیت غذایی وقتی رخ می میتلقی 
آورد.  بعضی از انواع پروتئین غذایی را مضر بھ حساب می

ھای غذایی کھ محرک آغاز واکنش آلرژیک ھستند،  پروتئین
 شوند. ھای غذایی نامیده می آلرژن

 
تواند بروز کند کھ سیستم  ترین نوع حساسیت غذایی وقتی می شایع
ھای غذایی تولید  بدن، نوعی پادتن علیھ بعضی از پروتئین ایمنی

ھم  IgEپادتن نام دارند و با نام  Eھا، ایمونوگلوبولین  کند. این پادتن
ھای سیستم  ، با آن دستھ از سلولIgEھای  شوند. پادتن شناختھ می

ھای التھابی مانند ھیستامین ھستند، واکنش  رسان ایمنی کھ حاوی پیام
 ند.دھ نشان می

 
وقتی یک فرد دچار حساسیت غذایی، آلرژن غذایی خاص خود را  

بھ صورت ناگھانی و سریع مقادیر  IgEھای  کند، پادتن دریافت می
ھای بدن  ھای التھابی را در بافت رسان زیادی ھیستامین و سایر پیام

توانند باعث التھاب شده  ھای التھابی می رسان کنند. این پیام آزاد می
بھ خود محرک آغاز واکنش آلرژیک ھستند. این کھ بھ نو

توانند بر بافت پوست، مجرای تنفسی (برای نفس  ھا می رسان پیام
کشیدن)، سیستم گوارشی (برای گوارش و ھضم) و/یا سیستم قلبی و 

 عروقی (برای گردش خون) تاثیر بگذارند.
 

توانند عبارت باشند از  ھای یک واکنش آلرژیک می عالئم و نشانھ
بثورات پوستی، تورم و التھاب، خس خس، سرفھ، مشکل در تنفس، 

استفراغ، ناتوانی، ضعف و غش کردن. عالئم معموالً بھ سرعت 
 شوند. ظاھر می

 
ھای  بعضی از افراد دچار حساسیت غذایی، در معرض خطر واکنش

حاد آلرژیک ھستند. نشان دادن واکنش فوری یا بھ محض شروع 

ر حائز اھمیت است.  برای کسب اطالعات واکنش حاد آلرژیک بسیا
بیشتر درباره اقداماتی کھ در صورت برخورد با فرد دچار واکنش 

واکنش حاد آلرژیک باید انجام داد، لطفاً بھ اینجا مراجعھ کنید 
شدید بھ غذا در کودکان و نوجوانان حساسیتی 

)HealthLinkBC File 100a(. 

آیا حساسیت غذایی با عدم تحمل غذایی و حساس بودن 
 بھ مواد غذایی تفاوت دارد؟ 

حساس بودن بھ مواد غذایی یک عبارت عمومی و کلی است. از  
توان برای توصیف شرایط متعددی کھ پس از صرف  این عبارت می

شوند، استفاده  بعضی از مواد غذایی خاص  باعث بروز عالئم می
ی توان بھ حساسیت غذایی، بیمار کرد. از جملھ این موارد می
سوزش معده و عدم  ،)IBSپذیر ( سلیاک، سندرم روده تحریک

تحمل غذایی مانند عدم تحمل الکتوز اشاره کرد. حساس بودن بھ 
انواع مواد غذایی باید بھ درستی تشخیص داده شوند تا بھترین 

 ھای نظارتی قابل شناسایی باشند. راھکارھای درمانی و برنامھ
   

بر خالف حساسیت غذایی، عارضھ عدم تحمل غذایی بھ ھیچ وجھ 
ھا و عالئم عدم تحمل  کند. نشانھ بدن را درگیر نمی سیستم ایمنی

دھند کھ بدن فرد مقدار کافی از آنزیم  غذایی عموماً وقتی رخ می
مخصوص ھضم کامل یا متابولیزه کردن بخشی از ماده غذایی را 

ای از عدم تحمل غذایی است  کند. عدم تحمل الکتوز نمونھ تولید نمی
ورد نیاز برای گوارش الکتوز، یا کھ بھ دلیل نبود آنزیم الکتاز م

 شود. ھمان قند طبیعی موجود در شیر، ایجاد می

 شود؟ حساسیت غذایی چطور تشخیص داده می 
متخصصان آلرژی و متخصصان آلرژی اطفال، گروھی از پزشکان 

شناسی و تشخیص و درمان  متخصص ھستند. آنھا در زمینھ ایمنی
اند.  گذارند، آموزش دیده یعوارضی کھ بر سیستم ایمنی بدن تاثیر م

ای را برای تشخیص و توصیھ راھکارھای  ھای پیشرفتھ آنھا آموزش
ھای نظارتی مخصوص بیماران مبتال بھ انواع  درمانی و برنامھ

مختلف حساسیت غذایی، از جملھ حساسیت غذایی ناشی از پادتن 
IgE  اند. پشت سر گذاشتھ 

 
توانند حساسیت غذایی  میپزشکان خانواده و متخصصین اطفال نیز  

تری نیاز باشد،  را تشخیص دھند. در صورتی کھ بھ ارزیابی دقیق
آنھا بیماران را بھ متخصص آلرژی یا متخصص آلرژی کودکان 

 ارجاع خواھند داد.
 
یک متخصص آلرژی برای تشخیص حساسیت غذایی، سھ اقدام  

 دھد: اصلی انجام می

 و انجام معاینھ.گرفتن سابقھ دقیق سالمت بیمار  . 1 

کند کھ تا چھ حد احتمال  سابقھ سالمت بیمار و معاینھ مشخص می
دارد حساسیت غذایی علت بروز عالئم در بیمار پس از مصرف 

یک ماده غذایی خاص باشد.  سابقھ سالمت ھمچنین بھ شناسایی آن 
کند.   دستھ از مواد غذایی کھ باید بھ آنھا مشکوک شد نیز کمک می
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ین اقدام در جھت تشخیص است چون بھ شناسایی آن دستھ تر این مھم
از مواد غذایی کھ، در صورت وجود، باید آزمایش شوند، کمک 

دھند کھ نیازی  کند.  گاھی سابقھ سالمت بیمار و معاینھ نشان می می
 ھای آلرژی نیست.  بھ انجام تست

 آزمایش کردن مواد غذایی مشکوک. .2

دھد کھ آیا سیستم ایمنی  شان میتست کردن مواد غذایی مشکوک ن
در برابر مواد غذایی مورد آزمایش  IgEبدن در حال تولید پادتن 

 است یا خیر.

 تشخیص. .3

متخصص آلرژی کلیھ اطالعات حاصل از دو مرحلھ قبل را  
این مرحلھ از اھمیت بسیار زیادی  کند. آوری و تحلیل می جمع

نھایی فقط با برخوردار است چون امکان رسیدن بھ تشخیص 
ھا بھ تنھایی میسر نیست. متخصص  استفاده از نتایج آزمایش

آلرژی برای رسیدن بھ تشخیص باید نتایج آزمایش را ھمراه با 
نتایج حاصل از بررسی سابقھ سالمت و معاینھ مورد تحلیل قرار 

 دھد.

 ھای حساسیت غذایی وجود دارند؟ چھ نوع تست 
ھا عبارتند  ھای حساسیت غذایی دو نوع اصلی دارند. این تست تست

مختص مواد  IgEپادتن ھای خراش پوستی و آزمایش خون  از تست
 غذایی.

مختص  IgEپادتن کنند کھ آیا  بررسی می ھای خراش پوستی تست
مواد غذایی در بدن ایجاد شده یا خیر. برای انجام این کار، عصاره 

ه از ماده غذایی، روی پوست قرار داده پروتئین استخراج شد
کنند تا اطمینان  شود. روی پوست خراشی سطحی ایجاد می می

حاصل شود کھ عصاره پروتئینی در پوست با سیستم ایمنی در 
تماس قرار خواھد گرفت. اگر بدن فرد در برابر آلرژن احتمالی، 

روی ای بھ نام کھیر  تولید کند، بثورات پوستی برآمده IgEپادتن 
پوست ایجاد خواھد شد. اگر کھیر بھ اندازه مشخصی بزرگ شد، بھ 

این معنی است کھ بدن فرد در برابر پروتئین ماده غذایی مورد 
است و در این صورت نتیجھ  IgEپادتن آزمایش، در حال تولید 

توان در مطب  آزمایش مثبت خواھد بود. تست خراش پوستی را می
 کودکان انجام داد. متخصص آلرژی یا متخصص آلرژی

 
 IgEپادتن مقدار  مختص مواد غذایی IgEپادتن آزمایش خون  

کند. در  گیری می مختص مواد غذایی موجود در خون را اندازه
 IgEپادتن آزمایشگاه پزشکی، کمی خون برای بررسی مقدار 

شود. اگر اندازه  گیری می  مختص مواد غذایی موجود در خون نمونھ
دھد کھ سیستم ایمنی  باالتر از حد نرمال باشد، نشان می IgEپادتن 

در برابر پروئتین یک ماده غذایی  IgEپادتن بدن فرد در حال تولید 
 خاص است و در این صورت نتیجھ آزمایش مثبت خواھد بود.

 
مختص مواد غذایی، بالفاصلھ آماده  IgEپادتن نتیجھ آزمایش خون  

شود تا  خصص آلرژی ارسال میشود. نتیجھ آزمایش برای مت نمی
وی بتواند این نتیجھ را ھمراه با نتایج حاصل از بررسی سابقھ 

سالمت فرد و معاینھ مورد تحلیل قرار دھد. برای اطالع از نتیجھ 
 تشخیص باید با متخصص آلرژی صحبت کرد.

ھای خراش پوستی و آزمایش خون  نتیجھ مثبت تست 
 مختص مواد غذایی تا چھ اندازه دقیق است؟ IgEپادتن 

 IgEپادتن در بدن بعضی از افراد در مواجھھ با یک ماده غذایی، 
شود اما این فرد بھ این ماده غذایی حساسیتی ندارد. این  تولید می

توانند این ماده غذایی را بدون بروز ھیچگونھ  دستھ از افراد می
اد فقط یک تست خراش واکنش آلرژیک مصرف کنند. اگر این افر

مختص مواد غذایی برای  IgEپادتن پوستی یا یک آزمایش خون 
این ماده غذایی انجام داده باشند، نتیجھ آن مثبت خواھد بود.  اگر از 

این نتایج برای تشخیص استفاده شده باشد، چنین تشخیصی دقیق 
 نخواھد بود.

 
ھای  دتنبرای رسیدن بھ تشخیص دقیق، پزشک پیش از آزمایش پا 

IgE باید از اطالعات موجود در سابقھ سالمتی بیمار و اطالعات ،
بھ دست آمده از معاینھ نیز استفاده کند تا بھ این نتیجھ برسد کھ آیا 

ایجاد حساسیت غذایی محتمل است یا خیر. اگر سابقھ سالمت بیمار 
و معاینھ نشان داد کھ حساسیت غذایی غیرمحتمل است، در این 

ص آلرژی ممکن است تست خراش پوستی یا صورت متخص
 مختص مواد غذایی را پیشنھاد ندھد. IgEپادتن آزمایش خون 

 
ھدف برای فرد دچار بھ حساسیت غذایی این است کھ فقط از آن 

دھد، اجتناب کند. در  دستھ از مواد غذایی کھ بھ آنھا واکنش نشان می
تواند مقدار  یشود کھ م ھا، آزمایشی انجام می بعضی از آزمایشگاه

تولید شده در واکنش بھ مجموعھ متنوعی از بسیاری از  IgEپادتن 
گیری کند. این تست معموالً با نام آزمایش پانل  مواد غذایی را اندازه

شود. با انجام آزمایش پانل، احتمال مثبت نشان داده شدن  شناختھ می
عالئمی نتیجھ آزمایش برای آن دستھ از مواد غذایی کھ باعث ایجاد 

 یابد. شوند و در نتیجھ رسیدن بھ تشخیص نادرست افزایش می نمی

چرا بدن بعضی از افراد در برابر یک ماده غذایی کھ  
 کند؟ تولید می IgEپادتن بھ آن حساسیت ندارند، 

فاکتورھای متعدد دیگری از سیستم ایمنی بدن وجود دارند کھ 
کنند. بعضی  را وادار بھ نشان دادن واکنش آلرژیک می Eھای  پادتن

کنند اما  تولید می IgEپادتن از افراد در برابر یک ماده غذایی 
سیستم ایمنی بدنشان فاکتورھای الزم برای بروز واکنش آلرژیک را 

کند اما در  تولید می IgEپادتن کند.  افرادی کھ بدنشان  ایجاد نمی
ظر تحمل دارند، حساسیتی بھ این ماده برابر ماده غذایی مورد ن
شود کھ این افراد فقط در برابر این دستھ از  غذایی ندارند.  گفتھ می
شوند. توجھ داشتھ باشید با اینکھ کلمات و  مواد غذایی حساس می

عبارات شبیھ ھستند، حساس شدن بھ یک ماده غذایی با حساس بودن 
 بھ ماده غذایی متفاوت است.

ھای خراش پوستی و آزمایش خون  تنتیجھ منفی تس
 مختص مواد غذایی تا چھ اندازه دقیق است؟ IgEپادتن 

ھا تقریباً قابل اطمینان است. نتیجھ منفی تست  نتیجھ منفی این تست
مختص مواد غذایی بھ  IgEپادتن خراش پوستی یا آزمایش خون 

این معنی است کھ سیستم ایمنی بدن در برابر یک ماده غذایی 
کند.  این بدان معناست کھ چنین  تولید نمی IgEپادتن خاص، 

پادتن افرادی بھ احتمال زیاد بھ حساسیت غذایی ناشی از واکنش 
IgE .دچار نیستند 



توانند شدت حساسیت  ھای حساسیت غذایی می آیا تست
 بینی کنند؟ غذایی را پیش

مختص مواد غذایی  IgEپادتن تست خراش پوستی و آزمایش خون 
بینی کنند. سابقھ  نند شدت حساسیت غذایی را بھ خوبی پیشتوا نمی

ھای  تر شدت واکنش بینی دقیق سالمت بیمار و معاینھ نیز برای پیش
گیرند. اطالعات مفید در سابقھ  آلرژیک مورد تحلیل قرار می

ھای آلرژیک پیشین و سایر  سالمت بیمار عبارتند از شدت واکنش
 ھای سالمتی مانند آسم. عارضھ

توان برای بررسی وجود حساسیت  یا نوزادان را ھم میآ 
 غذایی آزمایش کرد؟

توانند برای حساسیت غذایی  بلھ، نوزادان و خردساالن ھم می
مورد آزمایش قرار بگیرند. متخصصان آلرژی کودکان، 

سالگی ویزیت  18توانند کودکان را از بدو تولد تا سن  می
حساسیت غذایی وجود کنند. ھیچ حداقل سنی برای آزمایش 

 ندارد.

آیا امکان دارد کھ حساسیت غذایی کودکان بھ مرور از 
 بین برود؟

حساسیت غذایی بعضی از کودکان، بھ تدریج با افزایش سن از بین 
رود. متخصص آلرژی کودکان باید وضعیت کودکان دچار بھ  می

حساسیت غذایی را تحت نظر داشتھ باشد. تکرار آزمایش خراش 
مختص مواد غذایی در مراحل زمانی  IgEپادتن آزمایش  پوستی و

تواند بھ متخصص آلرژی کودکان در امر نظارت بر  مختلف، می
توانند  وضعیت این افراد کمک کند.  بدین صورت، متخصصان می

تصمیم بگیرند کھ آیا حساسیت غذایی کودک برطرف شده یا خیر و 
کنند کھ افزودن مواد توانند توصیھ  ھمچنین در این شرایط آنھا می

 غذایی خاص بھ رژیم آنھا، چھ وقت ایمن و مناسب است.

توان بھ این نتیجھ رسید کھ حساسیت غذایی  چطور می
 کودک از بین رفتھ است؟

توانند در امر  مختص مواد غذایی می IgEپادتن ھای  آزمایش
غذایی مفید باشند.  حساسیت نظارت بر وضعیت کودک دچار بھ 

 IgEپادتن رود، مقدار  وقتی حساسیت غذایی کودکی از بین می
مختص مواد غذایی در بدن وی کمتر از قبل خواھد شد، اما نتیجھ 

 ممکن است ھنوز مثبت باقی بماند.
 
توانند تایید کنند کھ آیا  ھای حساسیت غذایی نمی بھ این دلیل، تست 

ھ یا خیر. پزشک این دستھ از حساسیت غذایی کودک از بین رفت
کودکان ممکن است برای تایید از بین رفتن حساسیت غذایی، 
 پیشنھاد دھد کھ این ماده غذایی از طریق دھان وارد بدن شود.

 
این پروسھ بھ معنی بلع دھانی ماده غذایی حاوی آلرژن است تا  

مشخص شود کھ آیا ھمچنان واکنش آلرژیک نسبت بھ آن ایجاد 
شود کھ سابقھ واکنش  یا خیر. این تست وقتی پیشنھاد میشود  می

شدید وجود داشتھ باشد. بلع دھانی ماده غذایی فقط در مطب پزشکی 
و تحت نظارت مستقیم متخصص آلرژی یا متخصص آلرژی 

شود. در صورت بروز واکنش آلرژیک،  کودکان انجام می

 متخصص آلرژی برای شناسایی و درمان فوری آن حاضر خواھد
 بود. بلع دھانی ماده غذایی مشکوک را در خانھ انجام ندھید.

ھای پیشنھادی دیگری برای کمک بھ تشخیص  آیا تست 
 حساسیت غذایی وجود دارند؟

گروھی از مواد غذایی را بھ صورت  ھای حذفی غذایی رژیم
کنند تا مشخص شود کھ آیا این  آزمایشی از رژیم غذایی حذف می

 شود یا خیر. ھای و عالئم واکنش آلرژیک می کار باعث توقف نشانھ
 

کننده باشد. اجرا و  تواند وسوسھ اجرای رژیم حذفی غذایی می
پیگیری دقیق آن کاری سخت و چنین عملی بھ ندرت برای رسیدن 

ھای حذفی غذا کھ مواد غذایی  بھ تشخیص ضروری است. رژیم
ص در توانند بھ سوء تغذیھ، بھ خصو کنند، می زیادی را حذف می

کودکان منجر شوند. اگر کودکی کھ بھ احتمال بیشتری در معرض 
حساسیت غذایی است، یک ماده غذایی تحمل شده را بھ مدت 

طوالنی مصرف نکند، احتمال ایجاد حساسیت غذایی بھ آن نوع غذا 
 بھ مرور زمان در وی افزایش پیدا خواھد کرد.

 
تواند بھ شما بگوید کھ آیا رژیم حذفی  یک متخصص آلرژی می 

توانند بر اساس سابقھ  غذایی برای شما مفید است یا خیر. آنھا می
سالمت و نتایج آزمایش ھر فرد، لیستی از مواد غذایی خاصی کھ 
خوردن آنھا باید طی یک دوره زمانی آزمایشی متوقف شود را در 

تواند بھ  متخصص رسمی تغذیھ میاختیار آنان قرار دھند. یک 
ای و  منظور کمک بھ فرد برای تامین نیازھای خوراکی و تغذیھ

ریزی غذایی برای دوره آزمایشی،  ھمچنین پشتیبانی از برنامھ
مشاوره و راھنمایی ارائھ دھد. امکان اضافھ کردن مجدد مواد 

غذایی بھ رژیم و نحوه این کار باید با نظر متخصص آلرژی انجام 
شود. بعضی از مواد غذایی فقط باید بعد از طی شدن پروسھ بلع 

   دھانی در مطب، دوباره بھ رژیم غذایی بازگردانده شوند.

ھایی برای کمک بھ تشخیص حساسیت غذایی  چھ تست
 شوند؟ توصیھ نمی

 IgGمقدار پادتن مختص مواد غذایی  IgG ھای آزمایش پادتن 
کند. سیستم  گیری می اندازهمختص مواد غذایی موجود در خون را 

ھای غذایی موجود در غذاھایی کھ  ایمنی بدن در برابر پروتئین
کند. بعضی از افراد ادعا  تولید می IgGخوریم، پادتن  معموالً می

دھنده  مختص مواد غذایی، نشان IgGھای  کنند کھ داشتن پادتن می
حساسیت غذایی یا حساس بودن بھ یک ماده غذایی است، اما 

واھدی برای اثبات درستی این ادعا وجود ندارد. تولید مقدار زیاد ش
در برابر آن دستھ از مواد غذایی کھ معموالً مصرف  IgGپادتن 

کنیم، در افرادی کھ ھیچ نوع حساسیت غذایی ندارند دیده  می
در مواجھھ با غذاھایی کھ تحمل آنھا را  IgGشود. تولید پادتن  می

 شود. ین دلیل، انجام این تست توصیھ نمیداریم، عادی است. بھ ھم
 

 IgEپادتن مختص مواد غذایی و  IgG زمان پادتن تست ھم
 IgEپادتن و  Gدھنده مجموع پادتن  نشان مختص مواد غذایی

متخص مواد غذایی تولید شده در مواجھھ با یک ماده غذایی است. 
دھنده  مختص مواد غذایی نشان Gاز آنجا کھ مقادیر پادتن 

ھای سالمتی نیستند، مجموع کل آنھا برای تشخیص عارضھ  دغدغھ
حساسیت غذایی مفید نیست.



 
دیدن کنید یا از طریق   eating-www.HealthLinkBC.ca/healthyی خوراک و مواد مغذی سالم، از وبسایت  برای آگاھی بیشتر در باره

تماس  7-1-1 شنوایان، با (تلفن رایگان) با یک کارشناس رسمی تغذیھ صحبت کنید. برای کمک بھ ناشنوایان یا کم  8-1-1تماس با شماره 
 گردد. زبان ارائھ می 130بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمھ بھ بیش از 

 چطور باید برای مالقات با متخصص آلرژی آماده شوم؟
  از مطب متخصص آلرژی سوال کنید کھ آیا اقدامی

وجود دارد کھ برای آمادگی پیش از ویزیت باید انجام 
 خیر.دھید یا 

  ،ممکن است از شما خواستھ شود تا پیش از ویزیت
مصرف بعضی از داروھا را قطع کنید. لیستی از 
داروھایی کھ مصرف آنھا پیش از ویزیت باید بھ 

صورت موقت متوقف شود را از مطب متخصص 
 آلرژی بخواھید.

 ھای  در صورت امکان، شرحی برای ھر یک از واکنش
ھای روزانھ  نوشتن یادداشت توانید، خود بنویسید. اگر می

تواند  درباره مواد غذایی مصرفی و واکنش بھ آنھا می
مفید باشد.  در واقع این یک سابقھ روزانھ از آنچھ 

اید و  ھایی کھ تجربھ کرده اید و زمان آن و نشانھ خورده
ھا را ھمراه خود  آید. این یادداشت زمان آنھا بھ حساب می

 بھ مطب بیاورید
  ھای قابل مشاھده عکس تھیھ کنید و آنھا را  نشانھاز

 ھمراه با خود بھ مطب بیاورید
  لیستی از داروھای تجویز شده و داروھای بدون نسخھ و

 کنید ھمراه بیاورید ھای دارویی کھ مصرف می مکمل

 آنچھ باید حین ویزیت انتظار داشتھ باشید
 قھ باید انتظار داشتھ باشید کھ بھ سواالتی درباره ساب

 سالمت فرزندتان یا خودتان پاسخ دھید
 ھای پزشکی، مشکالت  لیست و توضیحی درباره عارضھ

 ھای پیشین و عالئم موجود داشتھ باشید سالمتی، واکنش
  ممکن است از شما خواستھ شود تا اجازه معاینھ بھ

 پزشک بدھید
  ممکن است انجام تست خراش پوستی بھ شما پیشنھاد

 شود
  پادتن انجام آزمایش خون ممکن است درخواستIgE 

 مختص مواد غذایی بھ شما ارائھ شود
 ممکن است بھ ویزیت بعدی برای پیگیری نیاز باشد 

 برای کسب اطالعات بیشتر
 برای کسب اطالعات بیشتر، بھ منابع زیر مراجعھ کنید:

 
 www.healthlinkbc.caHealthLink BC  - دریافت

 اطالعات  تایید شده از نظر پزشکی و غیر اورژانس سالمتی.
 

HealthLinkBC File #100a  واکنش حساسیتی شدید بھ
 کودکان و نوجوانان غذا در کودکان و نوجوانان

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/doc
fa.pdf-uments/healthfiles/hfile100a 

 
 اطالعات اولیھ آسم آسم کانادا: 

https://asthma.ca/asthmabasics 
   

 ھای شایع غذایی آلرژن دولت کانادا.
-https://www.canada.ca/en/health
-nutrition/food-canada/services/food
-intolerances/food-allergies-safety/food

allergies.html 
 
 حساسیت غذایی کانادا 

https://foodallergycanada.ca/ 
   

FARE تست ھای تشخیصی اثبات نشده :
https://www.foodallergy.org/resources/un

proven-diagnostic-tests 

 

 2019آخرین بھ روز رسانی: اکتبر  

 

 

 

دولت استان بریتیش کلمبیا. تمام حقوق محفوظ  ۲۰۱۵© 
میت آن، مشروط بھ ذکر منبع، است. بازتولید این اثر در تما

بالمانع است.ھدف از ارائھ این اطالعات جایگزینی 
شناس رسمی  ی پزشک یا مشاوره انفرادی با رژیم توصیھ

غذایی نیست. این اطالعات تنھا بھ منظور آموزش و 
 شود. رسانی ارائھ می آگاھی
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