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 :الحساسية عند ألاطفال

عتبر أمراض الحساسية من أكثر املشاكل الصحية الشائعة عند ألاطفال، وتحدث       
ُ
ت

سبّ 
ُ
ات الحساسية نتيجة العوامل وامل ولد 

ُ
ختلفة؛ منها: ألاسباب الوراثية، والتعر ض مل

ُ
بات امل

ختلفة، أو التعرض  الحساسية
ُ
ستنشَقة امل

ُ
البيئية؛ والتي تتضمن بعض ألاطعمة واملواد امل

ج والالتهاب، وتجدر إلاشارة إلى أن  أمراض الحساسية ازدادت بشكٍل كب بة للتهي  سب 
ُ
ر يللمواد  امل

ات فهي ت .من ألاطفا %53ؤثر في لدى ألاطفال في السنوات ألاخيرة، وبحسب إلاحصائي 
ً
ّل تقريبا

 :أعراض الحساسية عند ألاطفال

ب لها، ومن هذه ألاعراض نذكر ما          تختلف أعراض الحساسية بحسب نوعها واملسب 

ّيأتي:

فح الجلدي أو الشرّىظهور ا -
 
؛ وقد يتمثل ذلك في إلاصابة بما ُيعرف باإلكزيما أو التهاب لط

ّ.الجلد التأتبي

عاناة من الربو.  -
ُ
نفس؛ وقد يتمثل ذلك في امل ّصعوبة الت 

ة العيوّن -
 
عال، وسيالن ألانف، وحك ّ.املعاناة من الُعطاس، والس 

ّ.حدوث اضطرابات في املعدة -

 

 

ّ

ّ

ّ
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 :تشخيص الحساسية عند ألاطفال

        
ً
، ولكن قد يصعب أحيانا

ً
 سهال

ً
ة أمرا ُيعتبر تشخيص إلاصابة ببعض أنواع الحساسي 

ة ألاخرى، مثل نزالت البرد، وتجدر إلاشا لى رة إلتشابه أعراضها مع بعض املشاكل الصحي 

ة   ملد 
ً
ضرورة مراجعة الطبيب في حال ُمعاناة الطفل من استمرار ألاعراض املذكورة سابقا

تتجاوز ألاسبوع أو ألاسبوعين، أو في حال حدوثها وتكرارها في الوقت نفسه من كل  عام، 

ّويتطلب تشخيص الحساسية إجراء بعض الاختبارات، نذكر منها ما يأتي:

 الاختبارات الجلدية: -

يتم إجراء هذه الاختبارات للكشف عن سبب الحساسية، حيث يقوم مبدؤها على        

نة، وهناك طريقتين إلجراء هذا الاختبار؛  الكشف عن مدى تحسس الطفل تجاه مادة معي 

دات الحساسية على الجلد ومن ثم  
 
ى الخاص  بمول ا عن طريق وضع قطرة من السائل املنق  إم 

دات خدش املنطقة باستخدام جهاز وخ
 
ة صغيرة من مول ز صغير، أو عن طريق حقن كمي 

الحساسية تحت الجلد، ومن ثم  مراقبة أي أعراض قد تظهر خالل ربع ساعة، فإذا ظهر نتوء 

فل. 
 
ة لدى الط ة تجاه هذه املاد   بمنطقة حمراء فإن  ذلك يدل  على وجود حساسي 

 
ُّمحاط

 اختبارات الدم: -

ة، أو الذين يتناولون أنواع يتم إجراء هذه الاختبارات لألطفال ا       صابين بمشاكل جلدي 
ُ
مل

ّ.ُمعينة من ألادوية، أو الذين ُيعانون من حساسية شديدة

 

 

ّ


