
 :تغذیه و آلرژی غذایی در سالمت کودکان

اندازد و در حساسیت غذایی یکی از عواملی است که سالمت کودکان را به خطر می

 شیرخواران و کودکان شایع است.

با مواد غذایی که توسط  است از واکنش ایمنی بدن در مواجهه آلرژی غذایی عبارت 

 شود.فرد دریافت می

یا غیر وابسته به آن یا به صورت IgE این واکنش ممکن است از نوع وابسته به 

 باشد.مختلط و یا به صورت تاخیری می

ترین آن شود ولی شایعماده غذایی باعث واکنش ایمنی در بدن می 170بیش از 

لبنیات گاوی به ویژه شیر، تخم مرغ، بادام، بادام زمینی، ماهی، گندم و سویا است 

 دهد . درصد موارد ، حساسیت در کودکان را تشکیل می 90ر که د

 میلیون نفر از حساسیت غذایی رنج می برند. 200-500در دنیا بین 

حساسیت غذایی در پوست ، دستگاه گوارش، تنفسی، قلبی و عروقی و چشم باعث 

 شود.تظاهرات بالینی و آسیب مخاطی می

 پیدایش آلرژی غذایی: فاکتورهای خطر

ژنتیکی می باشد.  و فاکتورهای خطر برای افزایش آلرژی شامل عوامل محیطی

       عوامل سایکولوژیکال و تکاملی و همین طور تعدادی از عوامل آلرژیک غذایی

دهد. فاکتورهای ژنتیکی مانند ند شروع آلرژی غذایی را تحت تاثیر قرار انتو می

. فیسم ژنتیکی می تواند در این زمینه نقش داشته باشدمرآتوپی والدین و پلی 

بوده و در  روده تکامل مخاط روده و سیتم ایمنیفاکتورهای تکاملی شامل عدم 

 شکل گیری آلرژی غذایی موثرند.

 



 

 اختالل رشد و سوء تغذیه در آلرژی غذایی:

حساسیت غذایی به عنوان عوارض سوء ناشی از واکنش ایمنی اختصاصی که در اثر 

نوع غذا  170شود بیش از  اده غذایی خاص ایجاد میمواجهه بدن با یک یا چند م

ده و فراورولی رایج ترین آن ها شامل شیرگاو  نش های ایمنی می شوندموجب واک

گندم و ماهی است. اکثر کودکان به یک های لبنی، تخم مرغ، سویا، بادام زمینی، 

سیت ماده غذایی حسایت و آلرژی دارند ولی گاهی ممکن است در چندین ماده حسا

داشته باشند در این صورت باید به جای این مواد، موادی مناسب جایگزین شوند تا 

 ی نیازهای بدن کودک بر طرف شود.همه

 اهمیت شیر مادر در آلرژی غذایی:

های مختلف ضدمیکروبی و آنزیمها و ها، لکوسیتشیر مادر با داشتن ایمنوگلوبین

عوامل ایمنولوژیکی خاص دیگر به حفاظت از شیرخوار تا زمان کامل شدن تولید 

شود و فاکتورهای ایمنی بخش بدن کمک نموده و باعث تقویت سیستم ایمنی می

های عفونی، آلرژی و مزمن نیز نقش بسیار مهم و کلیدی در پیشگیری از بیماری

 دارد.

 

 رژیم غذایی کودکان مبتال به آلرژی غذایی:

مداخالت تغذیه ای در بیماران مبتال به آلرژی غذایی پیشگیری از واکنش 

کافی در  نان از تغذیه یک حاد و مزمن با حذف آلرژن و اطمیآلرژیهای 

 زمینه ی رژیم غذایی محدود شده است.



بر اساس مشاهدات در برخی از افراد بسیار حساس کمتر از یک میلی گرم 

که یا شود. در حاله نه ام زمینی می تواند باعث بروز نشاشیر، تخم مرغ  یا باد

 م از این مواد را تحمل کنند.گر 10برخی دیگر می توانند 

 سال باید به نکات تغذیه ای زیر توجه کنند: 5تا  1کودکان 

 آنان استفاده کنند.از هرم غذایی با توجه به تعداد سهم های  -1

 مواد غذایی با ارزش غذایی و دانسیته باال استفاده کنند -2

از مواد غذایی مانند مغزها، زیتون، عسل، خرما، ماهی، میوه و سبزی  -3

 استفاده کنند.

از موادی مانند چیپس، پفک، چوب شور، همبرگر، سوسیس و کالباس و  -4

 .... استفاده نکنند

 ریفالکس در آلرژی غذایی:

در تشخیص ریفالکس به برگشت محتویات معده به مری گفته می شود. 

 . تراقی ریفالکی مشکالت آلرژی نقش مهمی دارند اف

     اران خواری رخ دهد عالئم بیمدرگیری مری ممکن است از سن شیر

       ، استفراغ متناوب ، اجتناب از خوردن ، GER  می تواند به صورت 

 .دل درد ، دیسفاژی ، تحریک پذیری و اختالل خواب باشد 

شیرخواران کوچک تر از یک سال که با تظاهر ریفالکس پاتولوژیک 

گروه پروتئین شیر گاو دارند لذا در این  آلرژی به %40مراجعه می کنند 

ن را شروع کنند به مدت یک تا دو هفته استفاده از رژیم قبل از اینکه درما

 محدود از پروتئین شیر گاو توصیه می شود.

 

 

 



 تظاهرات پوستی در آلرژی غذایی:

ی غذایی در پوست به صورت کهیر حاد ، اگزمای آتوپیک و آنژیو ادم ، هاحساسیت

نماید و مواد غذایی که این راشهای مولبلیفور، درماتیت هرپتی فرم تظاهر می

کنند عبارت اند از: شیر، تخم مرغ، کیوی، گندم، سویا، ماهی و تظاهرات را ایجاد می

ت ، عفونت باکتریال ، ویرال، توت فرنگی و همچنین بعضی از داروها ، گزش حشرا

 باشد.ها و ... میها و انگلقارچ

 

 

  :های غذاییتظاهرات تنفسی در آلرژی

کنند و شامل آبریزش بینی، ریزش اشک همراه با عالئم آن معموال سریع بروز می

های خشک ،       التهاب ، عطسه ، خارش چشم و بینی و التهاب حنجره ، سرفه

 تنگی نفس و آسم است.

تخم مرغ، شیرگاو، آجیل، سویا، ماهی، حلزون، بادام درختی مهم ترین موادی 

 گردند.هستند که باعث بروز عالئم تنفسی می

 کودکان مبتال به آلرژی غذایی ممکن است در بزرگسالی به آسم مبتال شوند.

 کولیک:

در پزشکی به درد شدیدی گفته می شود که ابتدا به صورت تشدید شونده پدیدار 

  .وج به طور ناگهانی قطع می گرددمی شود و پس از رسیدن به نقطه ا

 عوامل متعددی در بروز کولیک نقش دارند که مهم ترین آن ها عوامل گوارشی است 



ن شیر گاو ، عدم تحمل الکتوز ، عدم ئیعوامل گوارشی : از جمله آلرژی به پروت 

تحمل برخی آبمیوه ها و جذب ناقص کربوهیدرات ها در روده باریک و لذا افزایش 

از ، افزایش پریستالتیسم روده ، تغییر در میکرو فلور روده ، عدم تحمل تولید گ

 برخی از غذا ها و برخی از عوامل بیولوژیک را شامل می شود

 حساسیت به گندم:

آلرژن اصلی غذایی به همراه شیر، تخم مرغ، سویا، ماهی و  6گندم از جمله 

در اطفال  نش های آلرژیک غذایی را% واک 90مغزیجات است که این ها مجموعا 

 شامل می شوند.

 این واکنش ها را به دو دسته می توان تقسیم کرد:

قیقه پس از مصرف مشابه با سایر آلرژن ها که چند د لرژیک به گندمواکنش آ -1

و ، ادم  مثل خارش ن ها دهانی استروع و عمر کوتاهی دارند و عالئم آش

 ی می شود.همچنین باعث ادم راه های تنفستورم لب ها و سوزش دهان و 

گروه دوم واکنش آلرژیک به گندم، واکنش تاخیری به گلیادین گندم است   -2

 شود، که حذف گندم باعث بهبود بیماری می به بیماری سلیاک می که منجر

 شود.

 

 آلرژی غذایی در واکسیناسیون:

بروز واکنش های آلرژیک در واکسیناسیون کودکان نادر است اما بعضی از 

 افراد، سابقه ی آلرژی غذایی خاص در خطر بروز این واکنش ها قرار دارند.

و تخم مرغ جزء رایج ترین علل آلرژی غذایی هستند بعضی از شیر گاو 

رایج حاوی مقادیر مختلفی از پروتئین های شیر گاو، تخم واکسن های 



مرغ، ژالتین و با موادی هستند که بالقوه باعث بروز واکنش های آلرژی و 

 ا وجود دارد.کسی در اثر تزریق آن هحتی انافیال

و پروتئین  MMRاکسن های تب زرد، آنفوالنزا و تخم مرغ در وپروتئین 

 یافت میشود. DTPشیر گاو در اشکال 

 


