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 إيهاب صالح عشوشد / 

 قسم علوم األغذية
 جامعة عين شمس –كلية الزراعة 

 
ولكنها  –نها من أمراض الحساسية الغذائية إ –يتعرض البعض لحاالت مرضية ال تعيق الكثيرون 

 تحدث بعد تناول بعض األطعمة مثل:

 وجع وآالم فى المعدة 

 صداع 

 إسهال 

 ظهور ندبات على سطح الجسم 

 لعضالتألم بالمفاصل وا 

 األجهاد 

 قلة التركيز 

 ونحو عشرون عرض مرضى آخر 

ينن ونو المنادة چينات )األليرچاأللير% من 08يعتقد البعض أن الفول السودانى واللبن مسئولين عن 
ات ذوأومها ما وو مرتبط بالبروتينات وتسمى أنتيجين و – التى عند إمتصاصها فى الدم تسبب الحساسية

  (طبيعة أنتيجينية
 08-08خاصة فإن الجليكوبروتينات المقاومة للحموضنة والحنرارة والتنى يتنراوح وزنهنا الجزئنى بنين  وبصفة

 ينىچكيلو دالتون تكون وى الشق األلير
مننا اللننبن والفننول السننودانى المسننببة للحساسننية لنندا بعننض األفننراد منهننا بخننال   األغذيننةويوجنند العدينند مننن 

 يلى:
لنذرة ا –ومنتجاتهنا  األسنما  ذات الزعنفنة -ومنتجاتهنا  قشنريات – ومنتجاتن فول صويا  -منتجات األلبان 

ومنتجات  )يعتبر وجود أحد األصطالحات التالية على البطاقة دليل على وجود بنيض  البيض –ومنتجاتها 
 –أوفنننننننوفيتللين  –فيتللنننننننين  –أوفوميوكيننننننند  – جلوبينننننننولين – البينننننننومينڤأو - البينننننننومينأو أحننننننند مكوناتننننننن : 

 الرخويات. –وكل منتجات   القمح –ات( سيليكوالبيومين
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 :الثمانية الكبارمسببة للحساسية على أنها الوتذكر بعض المراجع األغذية 
 الشوفان –الشعير  –الحبوب )الجلوتين( مثل القمح  -0

 القشريات  -2
 البيض ومنتجات  -3
 الفول السودانى ومنتجات  -0
 اللبن ومنتجات األلبان -5
 جات فول الصويا ومنت -6
 النقل ومنتجات  -7
 لذرةا -0

 األخرا األغذيةكما أن ونا  تقسيمات أخرا لتشمل على العديد من 
سنتعمال  امإوتمقد بدأ و  الرأا العام بموضوع الحساسية الغذائية لتعدد ظهور الحناالت خاصنة منع إنتشنار وام

 والطعم األصطناعية مكسبات اللون
 قسمين رئيسين: إلىبصفة أساسية تقسم الحساسية الغذائية 

 6 وحتىين )چالير المحتوا علىوذه تنتج خالل دقائق من أكل الغذاء الحساسية الحقيقية و   األول:القسم 
كيمائينة وتنشنط خالينا الندم البيضناء ثنم تفنرز منواد  IgE بنروتين المنناعىينن منع الچاأللينرو حنديتو ساعات( 

ينننننات األعصننننناب  وبننننندء حننننناالت الهنننننرش مثنننننل الهسنننننتامين والسنننننيروتونين وغيرونننننا تسنننننبب إلتهننننناب فنننننى نها
 واأللتهابات وباقى عالمات الحساسية.

ساعات إلى عندة أينام( ويعتقند أن أعراضنها تظهنر نتيجنة  0من يعر  بالحساسية المتأخرة ) الثانى:القسم 
 .IgEوليس البروتين المناعى   T-cells  (T-Lymphocytes and macrophages)إتحاد خاليا 

ولكن ثبنت أن وننا  حناالت  - لحساسية الغذائية تتولد عن طريق القناة الهضمي  فقط ويعتقد البعض أن ا
أو ناتجننة عننن مالمسننة مسننببات  (مننرض ربننو الخبنناز)عننن إستنشنناق غبننار النندقيق ة تجنناغذائيننة نحساسننية 

   Antigen Іالحساسية من الجمبرا 

السنيدات وعلنى ذلن   الذوب لدا بعضالتزين بمن و بل  –كذل  حساسية من روائح بعض العطور و 
سنية الغذائيننة وننو وجنود جزيئننات بنروتين غيننر مهضنوم ذات وزن جزينن  عننالى افنإن مننا يقنال أن سننبب الحس

نسنبيا  نفنندت مننن الغشناء المخنناطى المننبطن ل معناء لسننبب مرضننى ونو قننول غيننر سنليم حيننث أن بروتينننات 
% منننن 08كمنننا وأن  –ذات وزن جزيننن  صنننغير وعنننندما تصنننل النننى تينننار الننندم تظهنننر الحساسنننية  بعضالننن

 جزيئات بروتين غير مكتملة الهضم والينتج عنها أعراض حساسية. دمهمفى األشخاص األصحاء يوجد 
 ووى فقيرة فى البروتين  –حساسية غذائية تسبب كذل  فإن الفراولة 
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 :الحقائق المتعلقة بالحساسية الغذائيةومن 
 خر ال يتأثر أللبعض ايصابون بأزمات حساسية غذائية بينما اقد فراد فى نفس العائلة ألبعض ا .0

 فى ظهور علي  عالمات الحساسية ال يعر  على وج  التحديد كمية الطعام التى تتسبب .2

 من أبخرة طهى بعض األسما يتعرض للحساسية بعض األفراد  .3

 يتعرض للحساسية من رائحة البيض المقلى لوجود الميثيونينبعض األفراد  .0

والصنحيح ونو  –عنام واحند أو وعمنره ثمنانون عامنا  قد يصناب اننسنان بالحساسنية الغذائينة وعمنره  .5
ولكن أعراضها ونى التنى او تورث ل  عن أحد أبوي  أن حساسيت  للغذاء تكون مع  منذ مولد  

    مباشرة ال تظهر

م الغننندد الليمفاوينننة وظهنننور حننناالت يفنننى تحطننن اتقننند يتسنننبب األصنننابة بنننبعض األمنننراض والفيروسننن .6
 حساسية غذائية

مثل الغبار فى الجنو بمنا يحوين  منن خمنائر وفطرينات وعندم التهوين  الجيندة أثنر بيئية الإن للعوامل  .7
 كبير فى الحساسية الغذائية. 

تسنتمتع بن   كنت (الجمبرا أو الفول السودانى)مثل غذاء معين من غذائية القد تصاب بالحساسية  .0
 غذائيةال بينما اليوم تصاب منها بالحساسية –باألمس 

وال تعتقند أن عمنر   –تسنتطيع العنالم منهنا إن لنم تتوقعهنا  نالغذائينة ولن البد أن تتوقنع الحساسنية .0
 .سيحمي 

 ونذهدون ظهنور أعنراض  لسننوات طويلنة ى أكلن التى تعنودت علن ل قد تكون حساسا  لغذاء حتى ذ .08
 الحساسي  علي .

وتسننمى  Epinephrinونننا  إسننعافات سننريعة أومهننا حقنننة  الغذائيننةعننند ظهننور عالمننات الحساسننية  .00
Epipen –  ستشننارة فننى الحنناالت الشننديدة  طلننب انسننعا و  -الحساسننية الصننيدلى عننن مضننادات وام

ا كنان المصنناب طالنب فنى المدرسنة فيجننب بعند إسنعاف  إخطننار ذإوفنى حالننة منا  -لنقلن  للمستشنفى 
 .والدي  بالحال 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 


