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 :حساسية الطعام

عّرف حساسية الطعام        
ُ
ي يحدث عند تناول أنواع على أّنها رد فعل جهاز املناعة الذ ت

صابين بحساسية 
ُ
ُمعينة من ألاطعمة، حتى وإن كانت بكمياٍت قليلة، وتتراوح نسبة ألاطفال امل

، بينما تبلغ نسبة البالغين الذين %8-6الطعام، وال يتجاوز عمرهم الثالثة أعوام ما بين 

 ج ُيحق  الففا  ، وتجدر إلاشارة إلى عدم وجود عالا%3ُيعانون من حساسية الطعام حوالي 

التام لحساسية الطعام، ولكّن بعض ألاطفال يتخلصون من هذه الحالة مع التقدم في العمر، 

 عدم ، إذ إّناوُيخطئ الكثير من الناس في التفري  بين حساسية الطعام وعدم التحمل الطعام

 النعدام دور جه
ً
ااز املناعة في حدوثه.تحمل الطعام أقل خطورة، نظرا

 :أعراض حساسية الطعام

اض حساسية الطعام خالل ثواٍن إلى دقائ  من تناول الطعام املسبب لهذه تظهر أعرا      

ا لشخص وأعراضهالحالة لدى الشخص، وُيمكن بيان أنواع حساسية الطعام التي تظهر على ا

اعلى النحو آلاتي:

 :املرتبطة بالغلوبولين املناعي ه -

ظهور مجموعة من  الطعام املرتبطة بالغلوبولين املناعي هُيصاحب حدوث حساسية         

األاعراض، نذكر منها ما يأتي:

االفعور بالوخز أو الحكة في الفم. -

اظهور الفرى وهو طفح جلدي بارز، ذو لون أحمر، تصاحبه الحكة. -

ل بانتفاخ الوجه، والفم، والحل ، ومناط  أخرى من حدوث الوذمة الوعائية -
ّ
، والتي تتمث

االجسم.
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اصعوبة في البلع. -

اأو ضي  التنفس. ألازيز -

االفعور بالدوخة، وإلاغما . -

االغثيان والتقيؤ. -

األم البطن وإلاسهال. -

فبه مث ظهور أعراض تفبه أعراض حمى القش -
ُ
ل العطاس أو حكة العين، والتي قد ت

ا.إلاصابة بالتهاب امللتحمة التحسس ي

 :غير املرتبطة بالغلوبولين املناعي هـ -

ظهور مجموعة  رتبطة بالغلوبولين املناعي هـُيصاحب حدوث حساسية الطعام غير امل       

امن ألاعراض، والتي قد تحتا ج إلى عّدة أيام لتظهر، نذكر منها ما يأتي:

ااحمرار وحكة في الجلد. -

 الحكة.  حدوث إلاكزيما التأتبّية -
ً
ل باحمرار الجلد، وجفافه، وتفّققه، مسببا

ّ
اوالتي تتمث

ِعديةا -
َ
اوعسر الهضم. رتداد أحماض املعدة والتي تسّبب حدوث الحرقة امل

ازدياد عدد مرات إلاخرا ج، بحيث يصبح أكثر ليونة، ولكن ليس من الضروري أن يحدث  -

اإلاسهال.

اظهور الدم واملخاط في البراز. -

ستمر، بفكٍل مبالغ فيه، دون وجود سبب يد -
ُ
اعو لذلك.بكا  الطفل امل
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اإلاصابة باإلمساك. -

ااحمرار منطقة ما حول الفر ج، واملستقيم، وألاعضا  التناسلية. -

اشحوب الجلد غير الطبيعي. -

ا.ففل النمو حسب املعدل املتوقع -

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 :صدمة الحساسية

ل صدمة الحساسية أو التأق       
ّ
مث

ُ
رد فعل تحسس ي شديد، يحدث بفكٍل مفاجئ ويزداد  ت

 مع مرور الوقت، وتتطلب هذه الحالة تقديم الرعاية الطبية الفورية، إذ إّن هذه الحالة 
ً
سو ا

 على حياة إلانسان في حال عدم عالجها، وتجد
ً
ل خطرا

ّ
ر إلاشارة إلى ظهور مجموعة قد تفك

امن ألاعراض عند إلاصابة بصدمة الحساسية، نذكر منها ما يأتي:

ااملعاناة من ألازيز والسعال، وما ُيسّببه من زيادة في صعوبة التنفس. -

االفعور املفاجئ والفديد بالقل  والخوف. -

ا.تسارع دقات القلب -

اضغط الدم، مما يؤدي إلى شعور الشخص باالضطراب والدوار. انخفاض حاد ومفاجئ في  -

ا.فقدان الوعي -

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 :عالج حساسية الطعام

تتضمن الخطة العالجية لحساسية الطعام مجموعة من الطرق، وفيما يلي بيان لكل        

امنها:

ب ألاطعمة: -
ّ
 تجن

سّببة للحساسية، يركز عال ج حساسية الطعام في املقام       
ُ
ألاول على تجّنب ألاطعمة امل

فبمجرد تحديد ألاطعمة املسؤولة عن ذلك، يجدر باملريض إزالتها من نظامه الغذائي، وتجدر 

إلاشارة إلى ضرورة قرا ة ملص  املكونات املوجود على ألاصناف الغذائية، للتأكد من خلوها 

ا
ً
إلى التأكد من خلو أطباق الطعام  من املواد املسّببة للحساسية لدى الشخص، إضافة

.
ً
ااملقدمة في املطاعم من تلك املواد أيضا

 عالج تفاعالت الحساسية املفرطة: -

عالج تفاعالت الحساسية املفرطة عن طري  حقن الشخص باألدرينالين )باإلنجليزية      
ُ
 :ت

Adrenaline)ة يجب ق، ومن ثم نقله إلى غرفة الطوارئ الستكمال العال ج املناسب، وفي الحقي

ب على مفكلة تفاعالت 
ّ
إعداد ألاشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام الفديدة للتغل

قة بتفاعل الحساسية، 
ّ
تعل

ُ
الحساسية، ويتضمن ذلك إلاملام بطبيعة العالمات وألاعراض امل

وكيفية التعامل مع هذه الحالة، وُيمكننا القول بأّن تعليم ألاشخاص الذين ُيعانون من 

لطعام بفكٍل عام، بغض النظر عن شدتها، كيفية التعامل مع تفاعالت حساسية ا

سّبب لهم الحساسية دون 
ُ
الحساسية أمر بالغ ألاهمية، وذلك ألّنهم قد يتناولون أطعمة ت

ختصون ألاشخاص الذين ُيعانون من الحساسية 
ُ
انتباه أو إدراك لطبيعة مكوناتها، وينصح امل

ن الكادر الطبي وألاشخاص من حولهم من الفديدة للطعام بارتدا  إسوارة 
ّ
مك

ُ
أو قالدة ت
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ختصون إلى تعليم هؤال  ألاشخاص كيفية 
ُ
معرفة طبيعة حالتهم والتنبه لها، كما يلجأ امل

ااستخدام حقن ألادرينالين الذاتية، لتمكينهم من السيطرة على حالتهم فور ظهور ألاعراض. 

 عالج ألاعراض ألاخرى: -

ن من السيطرة على أعراض حساسية الطعام ألاخرى، تتوفر العديد من ألادوي       
ّ
مك

ُ
ة التي ت

والتي تؤخذ في الحاالت التي يتناول فيها الشخص أطعمة ُمسّببة للحساسية لديه دون قصد، 

وتجُدر إلاشارة إلى أّن هذه ألادوية كفيلة بالسيطرة على ألاعراض وليست قادرة على منع رد 

قبل تناول الطعام، وفي الحقيقة ال يتوفر حتى وقتنا الفعل التحسس ي، إذا ما تّم أخذها 

الحالي أي نوع من ألادوية الوقائية، القادرة على منع حدوث رد الفعل التحسس ي إذا ما تم 

اأخذها قبل تناول الطعام، ومن ألادوية املستخدمة للسيطرة على ألاعراض ألاخرى ما يأتي:

التي تخفف من أعراض الجهاز الهضمي، والعطاس، وسيالن ألانف،  مضادات الهستامين: -

اوالفرى.

ا.التي تخفف من أعراض الربو املوسعات القصبية: -

 

 

 

 

 

 

ا


