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اولیه زندگی هايسالشایع و عمومی در میان کودکان بخصوص در نسبتاًیک مشکل )food intolerance(غذاعدم تحمل 
بالینی هايسندرمولی بعضی .دهندمیفوري را نشان ايروده-مل غذایی معديحکودکان عالئم عدم تچهارمسهتقریباً. است

.مورد، شیر گاو استترینشایعاز سایرین است که ترشایعدر کودکان » عدم تحمل غذا«

.زندگی باشدتهدیدکنندهت یک واکنش علتواندمیزمینیبادامژنآنتیو مقدار کمی از کندمیایجاد آتوپی زمینیباداملرژي به آ

، ماهی، گندم و شکالت مرغتخم، ، شیر)(Nutsتأیید شده در بالغین مربوط به خوردن نات يعدم تحمل غذاهايگزارشاکثر 
.غذایی وجود داردآورزیانهايواکنشمتعدد دیگري از هايمکانیسم،شناسیایمنیهايواکنشبه غیر از . دباشمی

آنزیمی، یا حتی رها شدن مواد تولید هاينقصو سمی، متابولیکی یا فارماکولوژیکی غذایی، مواد محركشامل اثرات هاواکنشاین 
مثل (هستندداراي مواد اولیه فعال فارماکولوژیکی غذاهابعضی از مثالعنوانبهاست،زواید غذایی در رودهشده توسط تخمیر

میگرنمثل هاییعالمتبر عروق خونی اثر گذاشته و مستقیماًه ممکن است در موارد حساس ک) تیرامین یا فنیل اتیل آمین
)migraine (ایجاد کنند.

، غذاهایی )سیلینپنیموجود در شیر حاصل از گاو تحت درمان با سیلینپنیمثل (بیوتیکآنتیمقادیر کمی از داروها یا هرحالبه
، مواد )سدیم گلوتاماتمثل منو(غذاهابه ، مواد اضافه شده)مثل میوها و سبزیجات(هستندسالیسیالت از طبیعی غنی صورتبهکه 



هايمکانیسمکه شوندمیدر افراد حساس منجر به عالئتواندمینیز ) مثل اسید بنزوئیک(نگهدارندهیا مواد ) مثل تارترازین(رنگی
مکانیسم لزوماًولی ،استهاسلروي ماستهاآنبه علت اثرات مستقیم احتماالًو و ناقص فهمیده شدهسختیبههاآن

سل هاي ماستا شده و منجر به رها شدن مدیاتورهپروستاگالندینها باعث مهار سنتز ندارد؛ براي مثال سالیسیالتشناسیایمنی
.شوندمی

:زمینیبادامنکات کلیدي درباره آلرژي به 

لوبیا و باقال است هايايدولپهاز خانواده زمینیبادام)legumes ( هااز ناتشناسیگیاهو از لحاظ)nuts (استمتفاوت.
با افزایش خطر آلرژي به نات ارتباط داردزمینیبادامبه آلرژي.
آنافیالکسی وابسته به آن است،در ایاالت متحده و انگلستانیا نزدیکی به مرگ غذاییعلت مرگ غذاییترینشایع.
 فرزندان بیماران مبتال بیشتر استدر ولی این آلرژي شوندمیمبتال زمینیبادامیک درصد کودکان به آلرژي.
 سالگی7کمتر از (شودمیاوایل کودکی شروع از دوره زندگی، مدتطوالنیمشکل(
سلولی هايکلونT سطح باالیی از زمینیبادامحاصل از مبتالیان به آلرژيIL-4یینی از و سطح پاIFN گاما تولید

.همخوانی داردTH2که با نماي شبیه کنندمی

:تشخیص آلرژي غذایی
.دقیق بالینی و معاینه کامل براي رد کردن سایر موارد بستگی دارديتاریخچهتشخیص آن به -
یک . دهندمیتشخیص بیماري آلرژیک غذایی را تشکیل يپایهغذایی هايرژیمحذف نمودن و ایجاد چالش در -

.دقیق پیگیري شود و تحت مطالعه دوسوکور انجام گرددطوربهچالش غذایی باید 
فقط بعضی از ) RAST(ژنآنتی- اختصاصیIgEهايباديآنتیپوستی افزایش حساسیت فوري و تست هايتست-

.باشد، حتی در جایی که یک تاریخچه مثبت قوي وجود داشته کندمیرا تعیین هویت هاژنآنتی


