
آلرژي هاي غذايي

مواد حساس��يت زا به خان��واده پروتئين ها تعلق 
ندارن��د بلكه م��واد طبيعي موجود در بافت هاي 
منابع غذايي به صورت اس��يد ساليس��يليك و 
 م��واد ش��يميايي تولي��د كنن��ده رايح��ه و ي��ا

Biogen Amineه��اي موج��ود در اين يا آن 
م��اده غذايي مي باش��د كه اغل��ب باعث ايجاد 
حمله هاي ميگرني يا موجب دل بهم خوردگي 

و يا حالت زكام مانند در افراد می شوند.
كس��انی كه به آس��پيرين حساس��يت نش��ان 
مي دهند اغلب در قبال اس��يد بنزوييك نيز كه 
بط��ور طبيع��ي در م��واد غذاي��ي وج��ود دارد 
عكس العمل نشان مي دهند. عالوه بر تركيبات 
طبيعي در مواد غذايي ممكن اس��ت در فرآيند 
اضاف��ه كردن افزودني هاي مج��از به غذاها و 
نگهدارنده ه��ا،  قبي��ل  از  ان��واع كنس��روها 
طعم دهنده ها و رنگ دهنده ها نيز مي توانند به 
عن��وان ايجاد كنندگان حساس��يت هاي كاذب 
برش��مرده  ش��وند. برخ��الف مواد حساس��يت 
برانگي��ز  موج��ود در مناب��ع غذاي��ي )حيواني و 
گياهي( كه آلرژي هاي شديد با كمترين مقدار 
ممك��ن فراخوان��ده مي ش��ود، در عوامل ايجاد 
كننده آلرژي هاي كاذب، بروز حساسيت ارتباط 
تنگاتنگ��ي ب��ا مقدار مص��رف دارد. بطور مثال 

مش��كلی در اثر مصرف كم برگه  هاي مختلفي 
كه تركيبات گوگردي در پروسه خشك كردن 
آنها به كار برده ش��ده )درحد يكي دو برگه هلو 
و زردآل��و و غي��ره( به وج��ود نمي آيد ولي وقتي 
مق��دار مص��رف به بيش از ص��د گرم بالغ  گردد 
ممكن اس��ت خارش در تمام بدن به وجود آيد. 
از آنجائ��ي ك��ه نمي توان از طريق آزمايش��ات 
مرسوم مايعات بدن و تست های پوستي بوجود 
اي��ن تركيب��ات پي برد لذا تش��خيص  و تعيين 
عام��ل واقعي تظاهرات بالين��ي ايجاد گرديده 
بس��يار دش��وار بوده و مي بايد با صبوري مرحله 
به مرحله اقدامات تجسس��ي براي كشف علت 
واقع��ي اق��دام و پيگي��ري گردد. بط��ور مثال 
حداق��ل ب��ه مدت 4 هفته بايد مواد مش��كوك 
داراي تركيب��ات پيش گف��ت از برنام��ه غذايي 

روزمره حذف شوند.
 در اي��ن م��دت جهت علت ياب��ي واقعي عامل 
بوج��ود آورنده حساس��يت هاي كاذب يا ش��به 
حساس��يت، مواد غذايي مثل ميوه جات و مواد 
غذاي��ي حاوي آنها مث��ل كمپوت و مرباجات و 
پنيرهاي تخمير شده و كهنه انواع گوشت هاي 
ف��رآوري ش��ده مث��ل سوس��يس و كالب��اس 
ژامبون،س��االمی،تخم مرغ، ماه��ي، كره هاي 

گياه��ي يا مارگارين و ادويه جات تند خالص يا 
ادويه ج��ات مخل��وط، دمنوش ه��اي گياهي و 
آبجو و ش��راب و س��اير نوش��يدني هاي حاوي 
ال��كل و تمامي تولي��دات صنايع غذايي كه در 
ف��رآوري آنها م��واد نگهدارن��ده، طعم دهنده، 
رنگ دهنده به كار برده ش��ده باشند بايد حذف 
گردد. عالوه بر موارد ذكر ش��ده، گوجه فرنگي، 
فلفل، زيتون، قارچ،  اس��فناج، نخود، آرتيش��و يا 
كنگ��ر فرنگي در دوران پرهي��ز چهار هفتگي 
نبايد ميل شوند. بعد از پرهيز چهار هفتگي اگر 
تظاه��رات بالين��ي كامال برط��رف و عوارض 
ايجاد شده فروكش نموده باشد در اقدام بعدي 
ق��دم ب��ه قدم و دانه به دان��ه به ميزان كم، مواد 
غذايي مش��كوك ب��ه برنامه غذاي��ي روزمره 
اف��زوده  و ب��ه طور دقيقي عكس العمل فرد زير 
ذره بي��ن ق��رار داده  ش��ود ك��ه آي��ا ب��دن فرد 
عكس العمل دفاعي قبلي را نش��ان مي دهد يا 
خي��ر؟ اگر هي��چ اتفاقي در مورد م��اده غذايي 
دوباره مصرف گرديده، رخ نداده باشد اين ماده 
به ليس��ت مواد غذايي بي خطر افزوده مي شود. 
بدي��ن ترتيب يكي بع��د از ديگري مواد غذايي 
مش��كوك بررس��ي يا حذف يا به ليس��ت مورد 

نظر افزوده مي شوند.

تقريباً 20 درصد افراد رشد يافته حداقل يكبار در عمر خود به اين يا آن ماده ميل شده عدم تحمل پيدا مي كنند كه اغلب اين رخداد ها به عامل حساسيت هاي 
غذايي خاص تعلق ندارند. گرچه تمام تظاهرات بيماري مش�ابهت كاملي با حساس�يت هاي غذايي دارند از اين رو حتي متخصصين بنام ايمونولوژي را نيز در 
انجام تس�ت هاي پوس�تي در تشخيص واقعي دچار مشكل می سازند چرا كه در حساس�يت هاي كاذب برخالف حساسيت هاي واقعي آنتي كوري در قبال چنين 

رويدادي در بدن فرد ساخته نمي شود و از اين رواز طريق تست های پوستی و آزمايشگاهی نمی توان عامل شبه حساسيت را شناسايی نمود.

چهتركيباتيزمينهسازوعاملحساسيتهايكاذبميگردد؟

عوامل شبه حساسيت  )ا حساسيت های كاذب( را بشناسيد
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متخصص تغذيه و رژيم د           رماني
نائب رئيس انجمن علمي پيشگيري و د           رمان چاقي

د           كتر سيد           ضياءالد           ين مظهري

الف(جدولنوعموادطبيعیایجادكنندهحساسيتهایكاذبموجوددرمنابعغذایی

ب(جدولموادافزودنیبهفرآوردههایغذاییكهموجبایجادشبهحساسيتهامیشوند

عامل ایجاد کننده حساسیت های کاذب یا شبه حساسیت هاگروههای غذاییردیف
ساليسيالت ها و بنزوآتبرخی انواع توت ها ،خردل،آنيس1
هيستامينكنسروهای ماهی،پنير،شراب مخصوصاشراب قرمز2
بيوژن آمين ها )تيرامين،سروتونين(پنير و سبزيجات تخمير شده، شكالت، موز، آناناس3
تركيبات ايجاد كننده رايحه در آنهاميوه  های كامال رسيده و  گوجه فرنگی4

بروز و شيوع حساسيت هاي كاذب در افراد جامعه
اغلب در سنين بعد از اتمام دوران رشد ، چنين حساسيت هايي رخ مي دهد 
ولي در گروههاي مختلف س��ني نيز اين پديده ممكن اس��ت بروز نمايد 
البت��ه باي��د گفته ش��ود فرد مبت��ال براي تمام عمر اين عكس العمل ش��به 
حساس��يتي را در قبال اين يا آن تركيبات بروز نخواهد داد. چرا كه اغلب 
حساس��يت هاي كاذب در قبال بعضي از مواد غذايي حاوي تركيبات مورد 
اش��اره بعد از ماهها و س��ال ها بطور كامل به صورت غير مترقبه و ناگهانی 
ي��ا بط��ور دايم بدون هيچ اقدام درماني برط��رف مي گردند.  ولي در موارد 
خاص ، تحت تاثير فش��ار هاي روحي يا بعلت داروهاي مصرفي يا ش��رب 

الكل امكان بروز مجدد پيدا مي كنند.
 اثر بازدارنده تغذيه سالم و متعادل در بروز 

عكس العمل هاي شبه حساسيت
 ي��ك تغذي��ه متنوع و متعادل روزم��ره نه تنها يك عامل مهم حفاظتي در 
قبال اكثريت قريب  به اتفاق عوامل بيماري زا و تثبيت س��المتي جس��م و 
جان را بعهده مي گيرد، بلكه در قبال تركيبات بوجود آورنده حساسيت هاي 
كاذب نيز اثر پيش��گيرانه دارد. ولي با وجود همه اين تاثيرات، افرادي كه 
به سالمتي جسم و جان خود بها مي دهند و از جمله انسان هاي تاثير پذير 
تلقي مي گردند بهتر اس��ت كه از غذاهاي حاضري و آس��ان دس��ترس و 
غذاهاي پخته آماده و غذاهاي رستوراني كمتر استفاده نمايند و تا آنجائي  
كه مقدورش��ان مي باش��د از منابع غذايي حيواني و گياهي تازه و به طور 
طبيعي پرورش يافته و داش��ت و كاش��ت و برداش��ت و نگهداری ش��ده اند 

استفاده نمايند.

عوامل ایجاد کننده حساسیت های کاذبنوع مواد فرآوری شدهردیف
اسيد بنزوئيكانواع ساالدهای آماده شده وكنسروها1
سولفيت و اكسيد گوگرد و دی اكسيد گوگردميوه جات خشك،سيب زمينی  های فرآوری شده،شراب ها2

گوشتهای فرآوری شده بصورتهای مختلف از جمله سوسيس و كالباس و 3
نيترات ونيتريتساالمی و غيره،بعضی از فرآورده  هايی ازماهی  ها،بعضی پنيرها

موادايجاد كننده طعم ها درچاشنی های تهيه شده ازادويه جات و افزودنی های 4
گلوتاماتخوش طعم كننده در رستوران های چينی يا تايلندی )پخت های آسيايی(

ساخارين،سيكالمات،آسپارتامجايگزين قندها در محصوالت رژيمی5
رنگهای شيميايی مختلفپودر كيك و پودينگ ها و نوشيدنی های رنگی6
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