ﺗﺳت ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ
Food Allergy Testing
در اﯾن ﻣﺗن ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ روش ﺗﺷﺧﯾص ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ
ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﻧش ﭘﺎدﺗن  IgEو ﺗﺳتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ اﯾن روﻧد
ﻣوﺟود ھﺳﺗﻧد ﭘرداﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﻧش
ﭘﺎدﺗن  IgEﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗرﯾن اﻧواع ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
ﻣﯽرود.
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺑروز ﺣﺳﺎﺳﯾتھﺎی آﻟرژﯾﮏ ،اﻓراد دﭼﺎر
ﺣﺳﺎﺳﯾتھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﻠزم ﺑﮫ اﺟﺗﻧﺎب از ﻣﺻرف ﮐدام
ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑدون ﺗﺷﺧﯾص ﻧوع ﺣﺳﺎﺳﯾت ،اﯾن اﻓراد ﺑﮫ
ﺳﺧﺗﯽ ﻣﺗوﺟﮫ ﺧواھﻧد ﺷد ﮐﮫ ﮐدام ﻏذا ﯾﺎ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣﺣرک آﻏﺎز
واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺷود .ﺗﺷﺧﯾص ﻧوع ﺣﺳﺎﺳﯾت ھﻣﭼﻧﯾن
اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺷدت ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ،ﺑﮭﺗرﯾن درﻣﺎن در ﺻورت
ﺑروز واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ و ﺑﮭﺗرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑرای ﻧظﺎرت ﺑر ﺣﺳﺎﺳﯾت
ﻏذاﯾﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽدھد.

ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﭼﯾﺳت؟
ﺗﻐذﯾﮫ ،ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن را در ﻣﻌرض اﻧواع ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﭘروﺗﺋﯾنھﺎی
ﻏذاﯾﯽ ﻗرار ﻣﯽدھد .ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن ﻣﯽآﻣوزد ﮐﮫ ﭘروﺗﺋﯾنھﺎی
ﻏذاﯾﯽ را ﺗﺷﺧﯾص دھد و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرد و ﻋﻣوﻣﺎ ً آﻧﮭﺎ را ﺑﯽﺿرر
ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ وﻗﺗﯽ رخ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن،
ﺑﻌﺿﯽ از اﻧواع ﭘروﺗﺋﯾن ﻏذاﯾﯽ را ﻣﺿر ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآورد.
ﭘروﺗﺋﯾنھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺣرک آﻏﺎز واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ ھﺳﺗﻧد،
آﻟرژنھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺷﺎﯾﻊﺗرﯾن ﻧوع ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑروز ﮐﻧد ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم
اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن ،ﻧوﻋﯽ ﭘﺎدﺗن ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌﺿﯽ از ﭘروﺗﺋﯾنھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺗوﻟﯾد
ﮐﻧد .اﯾن ﭘﺎدﺗنھﺎ ،اﯾﻣوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن  Eﻧﺎم دارﻧد و ﺑﺎ ﻧﺎم ﭘﺎدﺗن  IgEھم
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد .ﭘﺎدﺗنھﺎی  ،IgEﺑﺎ آن دﺳﺗﮫ از ﺳﻠولھﺎی ﺳﯾﺳﺗم
اﯾﻣﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺎوی ﭘﯾﺎمرﺳﺎنھﺎی اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد ھﯾﺳﺗﺎﻣﯾن ھﺳﺗﻧد ،واﮐﻧش
ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد.
وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﻓرد دﭼﺎر ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ،آﻟرژن ﻏذاﯾﯽ ﺧﺎص ﺧود را
درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد ،ﭘﺎدﺗنھﺎی  IgEﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ و ﺳرﯾﻊ ﻣﻘﺎدﯾر
زﯾﺎدی ھﯾﺳﺗﺎﻣﯾن و ﺳﺎﯾر ﭘﯾﺎمرﺳﺎنھﺎی اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ را در ﺑﺎﻓتھﺎی ﺑدن
آزاد ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﭘﯾﺎمرﺳﺎنھﺎی اﻟﺗﮭﺎﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎﻋث اﻟﺗﮭﺎب ﺷده
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ﺧود ﻣﺣرک آﻏﺎز واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ ھﺳﺗﻧد .اﯾن
ﭘﯾﺎمرﺳﺎنھﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑر ﺑﺎﻓت ﭘوﺳت ،ﻣﺟرای ﺗﻧﻔﺳﯽ )ﺑرای ﻧﻔس
ﮐﺷﯾدن( ،ﺳﯾﺳﺗم ﮔوارﺷﯽ )ﺑرای ﮔوارش و ھﺿم( و/ﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗم ﻗﻠﺑﯽ و
ﻋروﻗﯽ )ﺑرای ﮔردش ﺧون( ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارﻧد.
ﻋﻼﺋم و ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﯾﮏ واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻋﺑﺎرت ﺑﺎﺷﻧد از
ﺑﺛورات ﭘوﺳﺗﯽ ،ﺗورم و اﻟﺗﮭﺎب ،ﺧس ﺧس ،ﺳرﻓﮫ ،ﻣﺷﮑل در ﺗﻧﻔس،
اﺳﺗﻔراغ ،ﻧﺎﺗواﻧﯽ ،ﺿﻌف و ﻏش ﮐردن .ﻋﻼﺋم ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﮫ ﺳرﻋت
ظﺎھر ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد دﭼﺎر ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ،در ﻣﻌرض ﺧطر واﮐﻧشھﺎی
ﺣﺎد آﻟرژﯾﮏ ھﺳﺗﻧد .ﻧﺷﺎن دادن واﮐﻧش ﻓوری ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺣض ﺷروع

واﮐﻧش ﺣﺎد آﻟرژﯾﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت .ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت
ﺑﯾﺷﺗر درﺑﺎره اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺻورت ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻓرد دﭼﺎر واﮐﻧش
ﺣﺎد آﻟرژﯾﮏ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم داد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ اﯾﻧﺟﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد واﮐﻧش
ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﺷدﯾد ﺑﮫ ﻏذا در ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن
).(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
اﯾن ﻋﺑﺎرت ﻣﯽﺗوان ﺑرای ﺗوﺻﯾف ﺷراﯾط ﻣﺗﻌددی ﮐﮫ ﭘس از ﺻرف
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﻋث ﺑروز ﻋﻼﺋم ﻣﯽﺷوﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد .از ﺟﻣﻠﮫ اﯾن ﻣوارد ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ،ﺑﯾﻣﺎری
ﺳﻠﯾﺎک ،ﺳﻧدرم روده ﺗﺣرﯾﮏﭘذﯾر ) ،(IBSﺳوزش ﻣﻌده و ﻋدم
ﺗﺣﻣل ﻏذاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻋدم ﺗﺣﻣل ﻻﮐﺗوز اﺷﺎره ﮐرد .ﺣﺳﺎس ﺑودن ﺑﮫ
اﻧواع ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺗﺷﺧﯾص داده ﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﮭﺗرﯾن
راھﮑﺎرھﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑر ﺧﻼف ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ،ﻋﺎرﺿﮫ ﻋدم ﺗﺣﻣل ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ
ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن را درﮔﯾر ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎ و ﻋﻼﺋم ﻋدم ﺗﺣﻣل
ﻏذاﯾﯽ ﻋﻣوﻣﺎ ً وﻗﺗﯽ رخ ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺑدن ﻓرد ﻣﻘدار ﮐﺎﻓﯽ از آﻧزﯾم
ﻣﺧﺻوص ھﺿم ﮐﺎﻣل ﯾﺎ ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾزه ﮐردن ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ را
ﺗوﻟﯾد ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻋدم ﺗﺣﻣل ﻻﮐﺗوز ﻧﻣوﻧﮫای از ﻋدم ﺗﺣﻣل ﻏذاﯾﯽ اﺳت
ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻧﺑود آﻧزﯾم ﻻﮐﺗﺎز ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای ﮔوارش ﻻﮐﺗوز ،ﯾﺎ
ھﻣﺎن ﻗﻧد طﺑﯾﻌﯽ ﻣوﺟود در ﺷﯾر ،اﯾﺟﺎد ﻣﯽﺷود.

ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﭼطور ﺗﺷﺧﯾص داده ﻣﯽﺷود؟
ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن آﻟرژی و ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن آﻟرژی اطﻔﺎل ،ﮔروھﯽ از ﭘزﺷﮑﺎن
ﻣﺗﺧﺻص ھﺳﺗﻧد .آﻧﮭﺎ در زﻣﯾﻧﮫ اﯾﻣﻧﯽﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﺷﺧﯾص و درﻣﺎن
ﻋوارﺿﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن ﺗﺎﺛﯾر ﻣﯽﮔذارﻧد ،آﻣوزش دﯾدهاﻧد.
آﻧﮭﺎ آﻣوزشھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫای را ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص و ﺗوﺻﯾﮫ راھﮑﺎرھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ و ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻧظﺎرﺗﯽ ﻣﺧﺻوص ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ اﻧواع
ﻣﺧﺗﻠف ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺎدﺗن
 IgEﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫاﻧد.
ﭘزﺷﮑﺎن ﺧﺎﻧواده و ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن اطﻔﺎل ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ
را ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﯾقﺗری ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد،
آﻧﮭﺎ ﺑﯾﻣﺎران را ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﮐودﮐﺎن
ارﺟﺎع ﺧواھﻧد داد.
ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ،ﺳﮫ اﻗدام
اﺻﻠﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد:
.1

ﮔرﻓﺗن ﺳﺎﺑﻘﮫ دﻗﯾق ﺳﻼﻣت ﺑﯾﻣﺎر و اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ.

ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﻼﻣت ﺑﯾﻣﺎر و ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد اﺣﺗﻣﺎل
دارد ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﻋﻠت ﺑروز ﻋﻼﺋم در ﺑﯾﻣﺎر ﭘس از ﻣﺻرف
ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷد .ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﻼﻣت ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ آن
دﺳﺗﮫ از ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺷﮑوک ﺷد ﻧﯾز ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد.

اﯾن ﻣﮭمﺗرﯾن اﻗدام در ﺟﮭت ﺗﺷﺧﯾص اﺳت ﭼون ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ آن دﺳﺗﮫ
از ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ ،در ﺻورت وﺟود ،ﺑﺎﯾد آزﻣﺎﯾش ﺷوﻧد ،ﮐﻣﮏ
ﻣﯽﮐﻧد .ﮔﺎھﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﻼﻣت ﺑﯾﻣﺎر و ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزی
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺗﺳتھﺎی آﻟرژی ﻧﯾﺳت.
.2

آزﻣﺎﯾش ﮐردن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣﺷﮑوک.

ﺗﺳت ﮐردن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣﺷﮑوک ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ
ﺑدن در ﺣﺎل ﺗوﻟﯾد ﭘﺎدﺗن  IgEدر ﺑراﺑر ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣورد آزﻣﺎﯾش
اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
.3

ﺗﺷﺧﯾص.

ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻل از دو ﻣرﺣﻠﮫ ﻗﺑل را
ﺟﻣﻊآوری و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ از اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی
ﺑرﺧوردار اﺳت ﭼون اﻣﮑﺎن رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾشھﺎ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯾﺳر ﻧﯾﺳت .ﻣﺗﺧﺻص
آﻟرژی ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺑﺎﯾد ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش را ھﻣراه ﺑﺎ
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از ﺑررﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﻼﻣت و ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار
دھد.

ﭼﮫ ﻧوع ﺗﺳتھﺎی ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ وﺟود دارﻧد؟
ﺗﺳتھﺎی ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ دو ﻧوع اﺻﻠﯽ دارﻧد .اﯾن ﺗﺳتھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﻧد
از ﺗﺳتھﺎی ﺧراش ﭘوﺳﺗﯽ و آزﻣﺎﯾش ﺧون ﭘﺎدﺗن  IgEﻣﺧﺗص ﻣواد
ﻏذاﯾﯽ.
ﺗﺳتھﺎی ﺧراش ﭘوﺳﺗﯽ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﭘﺎدﺗن  IgEﻣﺧﺗص
ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در ﺑدن اﯾﺟﺎد ﺷده ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر ،ﻋﺻﺎره
ﭘروﺗﺋﯾن اﺳﺗﺧراج ﺷده از ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ،روی ﭘوﺳت ﻗرار داده
ﻣﯽﺷود .روی ﭘوﺳت ﺧراﺷﯽ ﺳطﺣﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن
ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﻋﺻﺎره ﭘروﺗﺋﯾﻧﯽ در ﭘوﺳت ﺑﺎ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ در
ﺗﻣﺎس ﻗرار ﺧواھد ﮔرﻓت .اﮔر ﺑدن ﻓرد در ﺑراﺑر آﻟرژن اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ،
ﭘﺎدﺗن  IgEﺗوﻟﯾد ﮐﻧد ،ﺑﺛورات ﭘوﺳﺗﯽ ﺑرآﻣدهای ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﮭﯾر روی
ﭘوﺳت اﯾﺟﺎد ﺧواھد ﺷد .اﮔر ﮐﮭﯾر ﺑﮫ اﻧدازه ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑزرگ ﺷد ،ﺑﮫ
اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑدن ﻓرد در ﺑراﺑر ﭘروﺗﺋﯾن ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ﻣورد
آزﻣﺎﯾش ،در ﺣﺎل ﺗوﻟﯾد ﭘﺎدﺗن  IgEاﺳت و در اﯾن ﺻورت ﻧﺗﯾﺟﮫ
آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﺧواھد ﺑود .ﺗﺳت ﺧراش ﭘوﺳﺗﯽ را ﻣﯽﺗوان در ﻣطب
ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﮐودﮐﺎن اﻧﺟﺎم داد.
آزﻣﺎﯾش ﺧون ﭘﺎدﺗن  IgEﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣﻘدار ﭘﺎدﺗن IgE
ﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣوﺟود در ﺧون را اﻧدازهﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد .در
آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﭘزﺷﮑﯽ ،ﮐﻣﯽ ﺧون ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻣﻘدار ﭘﺎدﺗن IgE
ﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣوﺟود در ﺧون ﻧﻣوﻧﮫﮔﯾری ﻣﯽﺷود .اﮔر اﻧدازه
ﭘﺎدﺗن  IgEﺑﺎﻻﺗر از ﺣد ﻧرﻣﺎل ﺑﺎﺷد ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ
ﺑدن ﻓرد در ﺣﺎل ﺗوﻟﯾد ﭘﺎدﺗن  IgEدر ﺑراﺑر ﭘروﺋﺗﯾن ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ
ﺧﺎص اﺳت و در اﯾن ﺻورت ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﻣﺛﺑت ﺧواھد ﺑود.
ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺧون ﭘﺎدﺗن  IgEﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آﻣﺎده
ﻧﻣﯽﺷود .ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺑرای ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود ﺗﺎ
وی ﺑﺗواﻧد اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ را ھﻣراه ﺑﺎ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻل از ﺑررﺳﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺳﻼﻣت ﻓرد و ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار دھد .ﺑرای اطﻼع از ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﺗﺷﺧﯾص ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﺻﺣﺑت ﮐرد.

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺛﺑت ﺗﺳتھﺎی ﺧراش ﭘوﺳﺗﯽ و آزﻣﺎﯾش ﺧون
ﭘﺎدﺗن  IgEﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه دﻗﯾق اﺳت؟
در ﺑدن ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ،ﭘﺎدﺗن IgE
ﺗوﻟﯾد ﻣﯽﺷود اﻣﺎ اﯾن ﻓرد ﺑﮫ اﯾن ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﻧدارد .اﯾن
دﺳﺗﮫ از اﻓراد ﻣﯽﺗواﻧﻧد اﯾن ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ را ﺑدون ﺑروز ھﯾﭼﮕوﻧﮫ
واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ ﻣﺻرف ﮐﻧﻧد .اﮔر اﯾن اﻓراد ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗﺳت ﺧراش
ﭘوﺳﺗﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﺧون ﭘﺎدﺗن  IgEﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑرای
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.
ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص دﻗﯾق ،ﭘزﺷﮏ ﭘﯾش از آزﻣﺎﯾش ﭘﺎدﺗنھﺎی
 ،IgEﺑﺎﯾد از اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎر و اطﻼﻋﺎت
ﺑﮫ دﺳت آﻣده از ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑرﺳد ﮐﮫ آﯾﺎ
اﯾﺟﺎد ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﻣﺣﺗﻣل اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .اﮔر ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﻼﻣت ﺑﯾﻣﺎر
و ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻧﺷﺎن داد ﮐﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﻏﯾرﻣﺣﺗﻣل اﺳت ،در اﯾن
ﺻورت ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺳت ﺧراش ﭘوﺳﺗﯽ ﯾﺎ
آزﻣﺎﯾش ﺧون ﭘﺎدﺗن  IgEﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻧدھد.
ھدف ﺑرای ﻓرد دﭼﺎر ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻓﻘط از آن
دﺳﺗﮫ از ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،اﺟﺗﻧﺎب ﮐﻧد .در
ﺑﻌﺿﯽ از آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎهھﺎ ،آزﻣﺎﯾﺷﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﻘدار
ﭘﺎدﺗن  IgEﺗوﻟﯾد ﺷده در واﮐﻧش ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﺗﻧوﻋﯽ از ﺑﺳﯾﺎری از
ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را اﻧدازهﮔﯾری ﮐﻧد .اﯾن ﺗﺳت ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺎ ﻧﺎم آزﻣﺎﯾش ﭘﺎﻧل
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﭘﺎﻧل ،اﺣﺗﻣﺎل ﻣﺛﺑت ﻧﺷﺎن داده ﺷدن
ﻧﺗﯾﺟﮫ آزﻣﺎﯾش ﺑرای آن دﺳﺗﮫ از ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻋﻼﺋﻣﯽ
ﻧﻣﯽﺷوﻧد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻧﺎدرﺳت اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.

ﭼرا ﺑدن ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد در ﺑراﺑر ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ آن ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻧدارﻧد ،ﭘﺎدﺗن  IgEﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮐﻧد؟
ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﻣﺗﻌدد دﯾﮕری از ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن وﺟود دارﻧد ﮐﮫ
ﭘﺎدﺗنھﺎی  Eرا وادار ﺑﮫ ﻧﺷﺎن دادن واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﻌﺿﯽ
از اﻓراد در ﺑراﺑر ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ﭘﺎدﺗن  IgEﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد اﻣﺎ
ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدﻧﺷﺎن ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﻻزم ﺑرای ﺑروز واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ را
اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﻓرادی ﮐﮫ ﺑدﻧﺷﺎن ﭘﺎدﺗن  IgEﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮐﻧد اﻣﺎ در
ﺑراﺑر ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ﻣورد ﻧظر ﺗﺣﻣل دارﻧد ،ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣﺎده
ﻏذاﯾﯽ ﻧدارﻧد .ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن اﻓراد ﻓﻘط در ﺑراﺑر اﯾن دﺳﺗﮫ از
ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺣﺳﺎس ﻣﯽﺷوﻧد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻠﻣﺎت و
ﻋﺑﺎرات ﺷﺑﯾﮫ ھﺳﺗﻧد ،ﺣﺳﺎس ﺷدن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺳﺎس ﺑودن
ﺑﮫ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت.

ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳتھﺎی ﺧراش ﭘوﺳﺗﯽ و آزﻣﺎﯾش ﺧون
ﭘﺎدﺗن  IgEﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه دﻗﯾق اﺳت؟
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ اﯾن ﺗﺳتھﺎ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﻗﺎﺑل اطﻣﯾﻧﺎن اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﻧﻔﯽ ﺗﺳت
ﺧراش ﭘوﺳﺗﯽ ﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﺧون ﭘﺎدﺗن  IgEﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ
اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن در ﺑراﺑر ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ
ﺧﺎص ،ﭘﺎدﺗن  IgEﺗوﻟﯾد ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن
اﻓرادی ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از واﮐﻧش ﭘﺎدﺗن
 IgEدﭼﺎر ﻧﯾﺳﺗﻧد.

آﯾﺎ ﺗﺳتھﺎی ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷدت ﺣﺳﺎﺳﯾت
ﻏذاﯾﯽ را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧد؟

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

ﺗﺳت ﺧراش ﭘوﺳﺗﯽ و آزﻣﺎﯾش ﺧون ﭘﺎدﺗن  IgEﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺷدت ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﻧد .ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺳﻼﻣت ﺑﯾﻣﺎر و ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﻧﯾز ﺑرای ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ دﻗﯾقﺗر ﺷدت واﮐﻧشھﺎی
آﻟرژﯾﮏ ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .اطﻼﻋﺎت ﻣﻔﯾد در ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺳﻼﻣت ﺑﯾﻣﺎر ﻋﺑﺎرﺗﻧد از ﺷدت واﮐﻧشھﺎی آﻟرژﯾﮏ ﭘﯾﺷﯾن و ﺳﺎﯾر
ﻋﺎرﺿﮫھﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد آﺳم.

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

آﯾﺎ ﻧوزادان را ھم ﻣﯽﺗوان ﺑرای ﺑررﺳﯽ وﺟود ﺣﺳﺎﺳﯾت
ﻏذاﯾﯽ آزﻣﺎﯾش ﮐرد؟
ﺑﻠﮫ ،ﻧوزادان و ﺧردﺳﺎﻻن ھم ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ
ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد .ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن آﻟرژی ﮐودﮐﺎن،
ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﮐودﮐﺎن را از ﺑدو ﺗوﻟد ﺗﺎ ﺳن  18ﺳﺎﻟﮕﯽ وﯾزﯾت
ﮐﻧﻧد .ھﯾﭻ ﺣداﻗل ﺳﻧﯽ ﺑرای آزﻣﺎﯾش ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ وﺟود
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
ﻣﯽرود .ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﯾد وﺿﻌﯾت ﮐودﮐﺎن دﭼﺎر ﺑﮫ
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ را ﺗﺣت ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺗﮑرار آزﻣﺎﯾش ﺧراش
ﭘوﺳﺗﯽ و آزﻣﺎﯾش ﭘﺎدﺗن  IgEﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در ﻣراﺣل زﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺧﺗﻠف ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﮐودﮐﺎن در اﻣر ﻧظﺎرت ﺑر
وﺿﻌﯾت اﯾن اﻓراد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺑدﯾن ﺻورت ،ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﮐودک ﺑرطرف ﺷده ﯾﺎ ﺧﯾر و
ھﻣﭼﻧﯾن در اﯾن ﺷراﯾط آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗوﺻﯾﮫ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻓزودن ﻣواد
ﻏذاﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﮫ رژﯾم آﻧﮭﺎ ،ﭼﮫ وﻗت اﯾﻣن و ﻣﻧﺎﺳب اﺳت.

ﭼطور ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾد ﮐﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ
ﮐودک از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت؟
آزﻣﺎﯾشھﺎی ﭘﺎدﺗن  IgEﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣﯽﺗواﻧﻧد در اﻣر
ﻧظﺎرت ﺑر وﺿﻌﯾت ﮐودک دﭼﺎر ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﮐودﮐﯽ از ﺑﯾن ﻣﯽرود ،ﻣﻘدار ﭘﺎدﺗن IgE
ﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در ﺑدن وی ﮐﻣﺗر از ﻗﺑل ﺧواھد ﺷد ،اﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت ھﻧوز ﻣﺛﺑت ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد.
ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ،ﺗﺳتھﺎی ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﮐودک از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ ﯾﺎ ﺧﯾر .ﭘزﺷﮏ اﯾن دﺳﺗﮫ از
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
ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر .اﯾن ﺗﺳت وﻗﺗﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ واﮐﻧش
ﺷدﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻠﻊ دھﺎﻧﯽ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ﻓﻘط در ﻣطب ﭘزﺷﮑﯽ
و ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی
ﮐودﮐﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .در ﺻورت ﺑروز واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ،

رژﯾمھﺎی ﺣذﻓﯽ ﻏذاﯾﯽ ﮔروھﯽ از ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را ﺑﮫ ﺻورت
آزﻣﺎﯾﺷﯽ از رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﺣذف ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺷﺧص ﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ اﯾن
ﮐﺎر ﺑﺎﻋث ﺗوﻗف ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی و ﻋﻼﺋم واﮐﻧش آﻟرژﯾﮏ ﻣﯽﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر.
اﺟرای رژﯾم ﺣذﻓﯽ ﻏذاﯾﯽ ﻣﯽﺗواﻧد وﺳوﺳﮫﮐﻧﻧده ﺑﺎﺷد .اﺟرا و
ﭘﯾﮕﯾری دﻗﯾق آن ﮐﺎری ﺳﺧت و ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﻧدرت ﺑرای رﺳﯾدن
ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺿروری اﺳت .رژﯾمھﺎی ﺣذﻓﯽ ﻏذا ﮐﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ
زﯾﺎدی را ﺣذف ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ ،ﺑﮫ ﺧﺻوص در
ﮐودﮐﺎن ﻣﻧﺟر ﺷوﻧد .اﮔر ﮐودﮐﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﺑﯾﺷﺗری در ﻣﻌرض
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ اﺳت ،ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ ﺗﺣﻣل ﺷده را ﺑﮫ ﻣدت
طوﻻﻧﯽ ﻣﺻرف ﻧﮑﻧد ،اﺣﺗﻣﺎل اﯾﺟﺎد ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ آن ﻧوع ﻏذا
ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن در وی اﻓزاﯾش ﭘﯾدا ﺧواھد ﮐرد.
ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ رژﯾم ﺣذﻓﯽ
ﻏذاﯾﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﻔﯾد اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر .آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑر اﺳﺎس ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺳﻼﻣت و ﻧﺗﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾش ھر ﻓرد ،ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ
ﺧوردن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد طﯽ ﯾﮏ دوره زﻣﺎﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﻣﺗوﻗف ﺷود را در
اﺧﺗﯾﺎر آﻧﺎن ﻗرار دھﻧد .ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص رﺳﻣﯽ ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ
ﻣﻧظور ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻓرد ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی ﺧوراﮐﯽ و ﺗﻐذﯾﮫای و
ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻏذاﯾﯽ ﺑرای دوره آزﻣﺎﯾﺷﯽ،
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.

ﭼﮫ ﺗﺳتھﺎﯾﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ
ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﺷوﻧد؟
آزﻣﺎﯾش ﭘﺎدﺗنھﺎی  IgGﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣﻘدار ﭘﺎدﺗن IgG
ﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣوﺟود در ﺧون را اﻧدازهﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧد .ﺳﯾﺳﺗم
اﯾﻣﻧﯽ ﺑدن در ﺑراﺑر ﭘروﺗﺋﯾنھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﻣوﺟود در ﻏذاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﯽﺧورﯾم ،ﭘﺎدﺗن  IgGﺗوﻟﯾد ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از اﻓراد ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ داﺷﺗن ﭘﺎدﺗنھﺎی  IgGﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ،ﻧﺷﺎندھﻧده
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺳﺎس ﺑودن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ اﺳت ،اﻣﺎ
ﺷواھدی ﺑرای اﺛﺑﺎت درﺳﺗﯽ اﯾن ادﻋﺎ وﺟود ﻧدارد .ﺗوﻟﯾد ﻣﻘدار زﯾﺎد
ﭘﺎدﺗن  IgGدر ﺑراﺑر آن دﺳﺗﮫ از ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﻣﺻرف
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،در اﻓرادی ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻧوع ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﻧدارﻧد دﯾده
ﻣﯽﺷود .ﺗوﻟﯾد ﭘﺎدﺗن  IgGدر ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﻏذاھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺣﻣل آﻧﮭﺎ را
دارﯾم ،ﻋﺎدی اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،اﻧﺟﺎم اﯾن ﺗﺳت ﺗوﺻﯾﮫ ﻧﻣﯽﺷود.
ﺗﺳت ھمزﻣﺎن ﭘﺎدﺗن  IgGﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﭘﺎدﺗن IgE
ﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻧﺷﺎندھﻧده ﻣﺟﻣوع ﭘﺎدﺗن  Gو ﭘﺎدﺗن IgE
ﻣﺗﺧص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺗوﻟﯾد ﺷده در ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ﻏذاﯾﯽ اﺳت.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﻣﻘﺎدﯾر ﭘﺎدﺗن  Gﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻧﺷﺎندھﻧده
دﻏدﻏﮫھﺎی ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﻣﺟﻣوع ﮐل آﻧﮭﺎ ﺑرای ﺗﺷﺧﯾص ﻋﺎرﺿﮫ
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﻣﻔﯾد ﻧﯾﺳت.

ﭼطور ﺑﺎﯾد ﺑرای ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی آﻣﺎده ﺷوم؟








از ﻣطب ﻣﺗﺧﺻص آﻟرژی ﺳوال ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آﯾﺎ اﻗداﻣﯽ
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑرای آﻣﺎدﮔﯽ ﭘﯾش از وﯾزﯾت ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم
دھﯾد ﯾﺎ ﺧﯾر.
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.
در ﺻورت اﻣﮑﺎن ،ﺷرﺣﯽ ﺑرای ھر ﯾﮏ از واﮐﻧشھﺎی
ﺧود ﺑﻧوﯾﺳﯾد .اﮔر ﻣﯽﺗواﻧﯾد ،ﻧوﺷﺗن ﯾﺎدداﺷتھﺎی روزاﻧﮫ
درﺑﺎره ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﻣﺻرﻓﯽ و واﮐﻧش ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧد
ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد .در واﻗﻊ اﯾن ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﮫ روزاﻧﮫ از آﻧﭼﮫ
ﺧوردهاﯾد و زﻣﺎن آن و ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهاﯾد و
زﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾد .اﯾن ﯾﺎدداﺷتھﺎ را ھﻣراه ﺧود
ﺑﮫ ﻣطب ﺑﯾﺎورﯾد
از ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻋﮑس ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد و آﻧﮭﺎ را
ھﻣراه ﺑﺎ ﺧود ﺑﮫ ﻣطب ﺑﯾﺎورﯾد
ﻟﯾﺳﺗﯽ از داروھﺎی ﺗﺟوﯾز ﺷده و داروھﺎی ﺑدون ﻧﺳﺧﮫ و
ﻣﮑﻣلھﺎی داروﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺻرف ﻣﯽﮐﻧﯾد ھﻣراه ﺑﯾﺎورﯾد

آﻧﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﺣﯾن وﯾزﯾت اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد








ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳواﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﺳﺎﺑﻘﮫ
ﺳﻼﻣت ﻓرزﻧدﺗﺎن ﯾﺎ ﺧودﺗﺎن ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد
ﻟﯾﺳت و ﺗوﺿﯾﺣﯽ درﺑﺎره ﻋﺎرﺿﮫھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻣﺷﮑﻼت
ﺳﻼﻣﺗﯽ ،واﮐﻧشھﺎی ﭘﯾﺷﯾن و ﻋﻼﺋم ﻣوﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺷﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﺗﺎ اﺟﺎزه ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﺑﮫ
ﭘزﺷﮏ ﺑدھﯾد
ﻣﻣﮑن اﺳت اﻧﺟﺎم ﺗﺳت ﺧراش ﭘوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﺷود
ﻣﻣﮑن اﺳت درﺧواﺳت اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش ﺧون ﭘﺎدﺗن IgE
ﻣﺧﺗص ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ ﺷود
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ وﯾزﯾت ﺑﻌدی ﺑرای ﭘﯾﮕﯾری ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد

دوﻟت ﮐﺎﻧﺎدا .آﻟرژنھﺎی ﺷﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ
https://www.canada.ca/en/healthcanada/services/food-nutrition/foodsafety/food-allergies-intolerances/foodallergies.html
ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻏذاﯾﯽ ﮐﺎﻧﺎدا
https://foodallergycanada.ca/
 :ﺗﺳتھﺎی ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ اﺛﺑﺎت ﻧﺷده FARE
https://www.foodallergy.org/resources/un
proven-diagnostic-tests
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©  ۲۰۱۵دوﻟت اﺳﺗﺎن ﺑرﯾﺗﯾش ﮐﻠﻣﺑﯾﺎ .ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظ
اﺳت .ﺑﺎزﺗوﻟﯾد اﯾن اﺛر در ﺗﻣﺎﻣﯾت آن ،ﻣﺷروط ﺑﮫ ذﮐر ﻣﻧﺑﻊ،
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت.ھدف از اراﺋﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ
ﺗوﺻﯾﮫی ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ ﻣﺷﺎوره اﻧﻔرادی ﺑﺎ رژﯾمﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ
ﻏذاﯾﯽ ﻧﯾﺳت .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور آﻣوزش و
آﮔﺎھﯽرﺳﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
- HealthLink BC www.healthlinkbc.caدرﯾﺎﻓت
اطﻼﻋﺎت ﺗﺎﯾﯾد ﺷده از ﻧظر ﭘزﺷﮑﯽ و ﻏﯾر اورژاﻧس ﺳﻼﻣﺗﯽ.
 HealthLinkBC File #100aواﮐﻧش ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﯽ ﺷدﯾد ﺑﮫ
ﻏذا در ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن ﮐودﮐﺎن و ﻧوﺟواﻧﺎن
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/doc
uments/healthfiles/hfile100a-fa.pdf
آﺳم ﮐﺎﻧﺎدا :اطﻼﻋﺎت اوﻟﯾﮫ آﺳم
https://asthma.ca/asthmabasics

ﺑرای آﮔﺎھﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﺑﺎرهی ﺧوراک و ﻣواد ﻣﻐذی ﺳﺎﻟم ،از وﺑﺳﺎﯾت  www.HealthLinkBC.ca/healthy-eatingدﯾدن ﮐﻧﯾد ﯾﺎ از طرﯾق
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ) 8-1-1ﺗﻠﻔن راﯾﮕﺎن( ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﺷﻧﺎس رﺳﻣﯽ ﺗﻐذﯾﮫ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﻧﺎﺷﻧواﯾﺎن ﯾﺎ ﮐمﺷﻧواﯾﺎن ،ﺑﺎ  7-1-1ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد .در ﺻورت درﺧواﺳت ،ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﺑﮫ ﺑﯾش از  130زﺑﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽﮔردد.

