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أ    طعمة لدى لاطفال:من لاأالحساسية 

ًع       
 
 جابةوتختلف استتناولهم ألغذية معينة، ما يتعرض بعض الناس للحساسية نتيجة  ادة

ألاجسام املختلفة ألنواع ألاغذية، فما يتسبب في ظهور التحسس عند بعض ألاشخاص ال 

قائمة في ألاغذية التي تسبب الحساسية عند الكثير من  آلاخر، إليكميؤثر على البعض 

ً.ألاشخاص

أ:سكساا امل

 من       
 
إن الحساسية التي تحدث عند بعض ألاشخاص نتيجة تناول املكسرات تعد نوعا

 عند تناول التي تكون مدى الحياة ًوأنواع الحساسية الدائمة ًو
 
من أكثر ردود الفعل شيوعا

ً .األاكزيم وتقيؤ وانتشاًراملعدة  وآالم فيالحكة ااملكسرات هي توّرم في الفم والبلعوم ًو

أ:الفول السوداني

عندما يتعرض الجلد املصاب ببعض الخدوش للفول السوداني أو للزيت الذي يتم      

يكثر هذا النوع من ًو ،يثير شكال من أشكال الحساسية قداستخالصه منه فإن ذلك 

ً.الحساسية عند الاطفال املصابين باالكزما

أ:البيض

 حساسية البيض ًومن أكث      
 
أكثر ما تظهر عند ألاطفال الصغار. ر حساسيات الطعام شيوعا

 ما
 
تنتهي هذه الحساسية في عمر الطفولة لكنها من املمكن أن تالزم إلانسان في كبره  وعادة

في قليل من الحاالت الحليب تشمل هذه الحساسية الحليب البقري ومشتقاته من الزبدة 

ب يل، كما ان العديد من الاشخاص املصابين بالحساسية من الحوغيرها والجبنة بأنواعها

ً.وألاغنامالبقري لديهم ايضا حساسية من حليب املاعز 
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أ:السمك

ذكره ان املواد التي تسبب  ومن الجديًر السمك،يتحسس بعض ألاشخاص من أنواع من      

لي خالل الق ال تختفيالحساسية في السمك هي مواد مستقرة الحرارة جدا، ويعني هذا بأنها 

سية 
ّ
أو السلق. أن بعض ألاشخاص املصلبين بحساسية السمك يصابون بردود فعل تحسـ

ً.البخار قد يسبب أعراض الربو االسمك، فهذعن سلق  البخار الناتجإذا ما قاموا باستنشاق 

أ:املحار

ينبغي على ألاشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الحساسية الابتعاد عن هذا النوع       

ً.ن الطعام البحرًيم

أ:القمح

ً:تظهر ألاعراض التالية عند ألاشخاص املصابين بالحساسية من القمح او غباره 

ً.آالم في أملعدة -

ً.إثارة ألاكزيما -

ً.الصدمة التحّسسية -

ً.إلاسهال -

ً.الربو -

أ:الصويا

 من أنواع حساسية       
 
الطريقة الوحيدة ملعالجة هذا  ألاطعمةتعد حساسية الصويا نوعا

ً.هي قطع كل ألاطعمة املحتوية على بروتين الصويا النوع من الحساسية،


