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تخش 1
تغذیه درهانی (رژین درهانی)
 تغذیِ درهبًی در ٍاکٌؼّبی ًبهطلَة ًغبت بِ غذا :آلزصیّب ٍ عذم تحولّبی غذایی تغذیِ درهبًی دراختالالت دعتگبُ گَارػ فَقبًی تغذیِ درهبًی در اختالالت دعتگبُ گَارػ تحتبًی تغذیِ درهبًی در اختالالت کبذ ٍ پبًکزاط-

تغذیِ درهبًی در دیببت

 -تغذیِ درهبًی در اختالالت تیزٍئیذ ،آدرًبل ٍ عبیزاختالالت غذد درٍى ریش

 تغذیِ درهبًی در کن خًَی تغذیِ درهبًی در بیوبریّبی قلبی عزٍقی تغذیِ درهبًی در بیوبریّبی ریَی تغذیِ درهبًی در اختالالت کلیَی تغذیِ درهبًی در پیؾگیزی ،درهبى ٍ بقب عزطبى -تغذیِ درهبًی در درهبى  ٍ HIVایذس

 تغذیِ درهبًی در هزاقبتّبی ٍیضُ تغذیِ درهبًی در بیوبراى رٍهبتَئیذعصبیارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد
مجوز وزارت
شابک ،فیپا و
نخبگان
توسط مرکس
اختالالت
دارای در
درهبًی
تغذیِ
کلیه منابع ارائه شذه -
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 626ؽٌبختی
اختالالت
رٍاًپشؽکی ٍ
تغذیِ درهبًی در
-

تغذیه درهانی پزشکی
ایٗ ثػً ٌبُٔ فُّٞبیی اوز وٍ٘ ٝبٖ ؼٙٞؽ ٜسىبُٔ فّٓ سغؿی ٝاق ٌٙبوبیی ٔٛاؼ ٔغؿی ٔٛـؼ ٘یبق  ٚاخفای فّٕی
ایٗ ؼاً٘ سب ـویؽٖ ثٔ ٝفبٞیٕی اوز ؤ ٝفثٛط ث ٝسغؿیٚ ٝدیٍٍیفی اق ثیٕبـیٞابی ٔاكٔٗ  ٚففوبیٍای  ٚثٟیٙاٝ
وبقی والٔز اوز٘ .مً سغؿی ٝؼـ وب ًٞاِشٟبة و ٝفبُٔ ثیٕبـیٞابی ٔاكٔٗ اواز آٌابٞی ؼـ ـلیآ غاؿایی ؼـ
دیٍٍیفی اق ثیٕبـی ٔ ٚؽیفیز آٖ ـا سبییؽ ٔیٕ٘بیؽ.
سغؿی ٝؼـٔب٘ی دكٌىی )ٌ (MNTبُٔ اـقیبثیٌٙ ،بغز ٔغؿیٞبٔ ،ؽاغالر ،دابیً  ٚثفـوای ثیٕابـی ایدابؼ ٌاؽٜ
اوز .ؼـ ثفغی ٔٛاـؼ ،سغؿی ٝؼـٔب٘ی دكٌىی الؽاْ دیٍٍیفا٘ ٝلؽـسٕٙؽی اوزِ .یىز ثیٕبـیٞابیی وا ٝثاب ٔؽاغّاٝ
سغؿیٝای لبثُ ؼـٔبٖ ٞىشٙؽ ؼـ ضبَ افكایً اوز ثٚ ٝیم ٜث ٝایٗ ؼِیُ وِ ٝؽٞب ٌافایظ ؼـ ضابَ ضبراف ٍٔاػُ
ٌؽ ٜوِٛٔ ٝفٞٝبی ل٘شیىی  ٚاـسجبعی ثب ٔىیف ثیبٖ لٖ سغؿیٝای ؼاـ٘ؽ.
ـٚیٞٝبی دیسیؽ ٜسغؿی ٚ ٝـٌؽٔ ،ىئِٛیز ـٚقافك٘ٚی ـا ٔشٛخ ٝاففاؼی ٔیوٙؽ ؤ ٝفالجز سغؿی ٝـا ث ٝفُٕ ٔیآٚـ٘ؽ.
٘بٙٞدبـیٞبی ٔفثٛط ث ٝسغؿی ٝو ٝؼـ ایٗ خب آٚـؼٌ ٜؽٜا٘ؽ ـا ٔیسٛاٖ ؼـ سغییف ؼـ الؽأبر غؿایی ثف اوابن ؼا٘اً
ٔٛخٛؼ ٔؽیفیز وفؼٞ .ؽف ؼـ ٛٔ ٕٝٞاـؼ ضفوز ؼاؼٖ اففاؼ ؼـ ـاواشبی دیٛواشبـ ٔاؽیفیز ثیٕابـی  ٚثٟؽاٌاز ؼـ
ـاوشبی والٔز وّی  ٚسغؿیٝای ٔیثبٌؽ.
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فصل 1
تغذیه درهانی در واکنشهای ناهطلوب نسثت ته

غذا :آلزژیها و عذم تحولهای غذایی
ثفآٚـؼٞب ٍ٘بٖ ٔیؼٙٞؽ و 20 ٝؼـِؽ خٕقیز ـلیٓ غؿایی غٛؼ ـا ث ٝؼِیُ ٚاوًٞٙبی ٘ابٔغّٛة غاؿایی )(ARFs
سغییف ٔیؼٙٞؽ .ؼـ ضبَ ضبرفٌ ،یٛؿ آِفلی غؿایی ؼـ خٕقیز ایبِز ٔشطؽٚ ٜلشی ثف اوابن زابًِٞابی غاؿایی ٚ
اـقیبثی وفِٛٚلیه ٔىشٙؽوبقی ٔیٌٛؼ ثیٗ  2/5سب  3ؼـِؽ اوزٌ .یٛؿ ؼـ وٛؼوبٖ ثبالسف اوز و ٝضاؽٚؼ  4ساب 7
ؼـِؽ ٔیثبٌؽ  ٚؼـ ثكـٌىبالٖ ثیٗ  1سب  2ؼـِؽ سػٕیٗ قؼٔ ٜیٌٛؼ.
 ARFsؼـ ثىیبـی اق ٌفایظ ث ٝؼِیُ ؼـٌیفی اـٌبٖٞبی اِّی اق خّٕ ٝویىشٓٞبی دٛواشی ،سٙفىایٌٛ ،اـٌای ٚ
فّجی ٕ٘بیبٖ ٔیٌ٘ٛؽٔ .ؽیفیز  ARFsث ٝؼِیُ سٛٙؿ ٚاوًٞٙبیی و ٝثؽٖ ثٚ ٝاوغ ٝآٖ ث ٝاخكای سٍىیُ ؼٙٞاؽٜ
غؿایی ٍ٘بٖ ٔیؼٞؽ  ٚعجیقز زٙؽ ٌب٘ٔ ٝىب٘یىٓٞبی ٔٛخٛؼ ؼـ آٖ دیسیؽ ٜاوز .اـسجبط ثبِیٙی  ARFsـا ثبیؽ ثاب
ؼلز ؼـ ففایٙؽ ٔفالجز سغؿیٝای ٔٛـؼ اـقیبثی  ٚثفـوی لفاـ ؼاؼ ،قیفا ٕٔىٗ اوز اثف لبثاُ ٔالضؾاٝای ثاف ویفیاز
ق٘ؽٌی ففؼ ؼاٌش ٝثبٌٙؽ.
تعبریف
القْ اوز و ٝقثبٖ  ARFsـا ثؽا٘یٓ .ایٗ فبـرٔ ٝیسٛا٘ؽ ٔٙجـ اثٟبْ  ٚوٛثفؼاٌز ثبٌؽ(وبؼـ .)1-1
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فصل  :1تغذیِ درهبًی در ٍاکٌؼّبی ًبهطلَة ًغبت بِ غذا :آلزصیّب ٍ 7 / ...

کبدر ٍ .1-1اکٌؼّبی ًبهطلَة بِ غذا :تعبریف
ٍاکٌؼ ّبی ًبهطلَة ًغبت بِ غذا )ٌ :(ARFsبُٔ آِافلی ثّـ غؿاٞبی ضبٚی ٔاٛاؼ آ٘شای ل٘یاه ؼاـای سفویجابر ٍٔابثٝ
ٞبی غؿایی  ٚفؽْ سطُٕ غؿا ٔیثبٌؽ وٞ ٝف ؼٙٔ ٚدف ث ٝفالیآ اسٛآ٘شی لٖ ثؽٖ ٔٙدف ث ٝسِٛیؽ دبؼسٗٞبیی ٔیٌٛؼ و ٝث ٝآ٘شای
س ًٙقا ٌؽ ٚ ٜاثفار ٘بٔغّٛثی ثف والٔز ففؼ ث ٝخب ٔی ٌؿاـؼ.

لٟ٘بی غؿا  ٚثبفشٟبی ثؽٖ ٚاوٍ٘ ًٙبٖ ٔیؼٞؽ (Vojdani,

آتَپی ٌ :Atopyفایظ ل٘شیىی ثفای سِٛیؽ دبؼسٗٞابی  IgEؼـ ).2015
ٚاو ًٙث ٝآِفلٖ اوز وٙٔ ٝدف ثٝایدبؼ فالیٓ ٔقٕٔ َٛب٘ٙؽ آوٓ عیذم تحویل غیذایی (ٚ :)Food intoleranceاوٍٙای
 ٚاٌكٔب ٔیٌفؼؼ.

٘بٔغّٛة ث ٝغؿا  ٚیب افكٚؼ٘یٞبی غؿا و ٝویىاشٓ ایٕٙای ـا ؼـ

آلزصی غذایی( :)Food allergyیه ٚاو ًٙایٕٙی ٘بٔغّٛة ثفٕ٘یٌیفؼ ٙٔ ٚدف ث٘ ٝبسٛا٘ی ثؽٖ ؼـ ٞضٓ ،خؿة  ٚواٛغز ٚ
٘ىجز ث ٝغؿاوز ؤ ٝقٕٛال یه دفٚسئیٗ غؿاییٌّ ،یىاٛدفٚسئیٗ وبق غؿا یب اخكایی اق آٖ ٔیٌفؼؼ.
یب ٞبدشٗ ؼـ آٖ ؼغیُ ٔیثبٌؽ و ٝففؼ ث ٝآٖٞب ضىبویز ؼاـؼ  ٚحغبعیت بِ غذا ) :)Food sensitivityفجبـسی و ٝاغّت
ٚلشی غٛـؼٌ٘ٛ ٜؽ ثبفا ٔایٌا٘ٛؽ ٔاٛاؼ ٌایٕیبیی یاب ٚاواغ ٝثفای سِٛیف ٚاوٍٙی ث ٝوبـ ٔیـٚؼ ؤٍ ٝػُ ٘یىز آیب ثاٝ
اِشٟبثی سفٌص ٌ٘ٛؽ و ٝثف ثبفزٞبی ثؽٖ اثف ٌؿاٌشٙٔ ٚ ٝداف ثاٚ ٝاوغ ٝایٕٙی ثؽٖ اوز یب ث ٝؼِیُ ٍٔاىالر ثیٌٛایٕیبیی یاب
ایدبؼ فالیٕیٌ٘ٛؽ.
ٍاکٌؼ خَدایوٌی ٍ ایوٌیی بیِ غیذا

فیكیِٛٛلیىی.
 (Foodتحول دّبًی( :(Oral toleranceففایٙاؽی وا ٝثا ٝفافؼ

)ٔ :autoimmune or immune reactivityفٟٔٛی وا ٝأىبٖ ٔیؼٞؽ سب غؿا ـا و ٝغبـخی اوز ثؽ ٖٚاثفار ٘ابٔغّٛة
ٚلشی سطُٕ فبؼی ثؽٖ ثٛٔ ٝاؼ آ٘شی ل٘یه ٔب٘ٙؽ اسٛآ٘شی لٟ٘ابی  ٚیب فىهاِقُٕ ث ٝآٖ ثػٛـؼ.
سِٛیؽ ٌؽ ٜسٛوظ ثؽٖ ففؼ ث ٝؼِیاُ ثیٕابـی ،خفاضازٌ ،اٛن ،بیوییبریّییبی هزبییَب بییِ حغبعیییت (Sensitivity-
سفٔٚب ،خفاضی ،ؼاـ ٚ ٚا٘شمبَ غ ٚ ٖٛیب ٔطفوٟبی قیىز ٔطیغی )ٔ :related illnessفٟٔٛی و ٝففؼی و ٝؼـ ٔقافْ ٘اٛفی
ٔٛاـؼی اق ایٗ ؼوز ٔػشُ ٔیٌفؼؼ.

وٓ یب سٟابخٓ لافاـ ٌففشا ٝاواز ثاٚ ٝاواغٔ ٝىب٘یىآٞابیی
٘بٍٔػُ ث ٝغؿا ،اوشٍٙبق  ٚیب ٔاٛاؼ ٌایٕیبیی ثا ٝیاه غاؿا
ضىبن ٔیٌٛؼ.

ٚاوًٞٙبی ٘بٔغّٛة ٘ىجز ث ٝغؿا )ٌ (Adverse reactions to foodبُٔ آِافلیٞابی غاؿایی  ٚفاؽْ سطٕاُ
غؿاٞبوز وٞ ٝف ؼٔ ٚیسٛا٘ٙؽ ٔٙدف ث ٝفالیٓ س ًٙقا  ٚاثفار ٘بٔغّٛة ثاف واالٔشی ٌا٘ٛؽ .آِافلی غاؿایی Food
) )allergyیه ٚاو ًٙویىشٓ ایٕٙی اوز و ٝقٔب٘ی آغبق ٔیٌفؼؼ و ٝغؿا سٛوظ ففؼی و ٝث ٝآٖ ضىابن اواز،
غٛـؼٔ ٜیٌٛؼ .یه آ٘شی لٖ (ِٛٔ )antigenىِٛی اوز و ٝدبوع ایٕٙای ثاؽٖ ـا ٍ٘ابٖ ٔایؼٞاؽٚ .لشای ٚاواًٙ
ضىبویز ٌؽیؽ ثِٛ ٝـر آِفلی ثفٚق ٔیوٙؽ ،آ٘شی لٖ ،آِفلٖ (٘ )allergenبٔیؽٔ ٜیٌٛؼ .ـٚیؽاؼ وّی ؼـ آِافلی
غؿایی سٍػیُ غؿا سٛوظ اخكای ویىشٓ ایٕٙی ثؽٖ اوز و ٝوذه ثبف آقاؼ ٌؽٖ ٔٛاؼ ٌیٕیبیی (ٚاواغٞٝابی
اِشٟبثی) ٔیٌ٘ٛؽ و ٝثف ثبفزٞبی ثؽٖ فُٕ وفؼ ٚ ٜثٔ ٝدٕٛفٝای اق فالیٓ ٔٙشٟای ٔایٌا٘ٛؽ .آِافلٖ ٔقٕاٛال یاه
دفٚسئیٗ غؿایی یب ٌّیىٛدفٚسئیٗ (دفٚسئیٙی اوز وا ٝق٘دیاف ٜوفثٞٛیاؽـار ثا ٝآٖ ٔشّاُ اواز) یاب یاه ٞابدشٗ
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(ِٛٔ( )haptenى َٛوٛزىی اوز و ٝفمظ ؼـ ِٛـر اسّبَ ث ٝیه دفٚسئیٗ ٘بلُ ثكـي ٔیسٛا٘ؽ ٚاوا ًٙایٕٙای ـا
ثفاٍ٘یكؼ) ٔیثبٌؽ .یه ادی سٛح ثػً ٚالقی آِفلٖ اوز و ٝثّٔ ٝى َٛایٕٙی ثؽٖ ٔشُّ اوز .ثفغی وفثٞٛیاؽـاسٟب
ٔیسٛا٘ٙؽ ث ٝفٛٙاٖ آِفلٖ غٛؼ ث ٝغٛؼی فُٕ وٙٙؽ  ٚسطز فٛٙاٖ ادی سٛح وفثٞٛیؽـار ٌٙبغشٔ ٝیٌ٘ٛؽ .ایٗ ادای
سٛحٞبی وفثٞٛیؽـارٔ ،ىئ َٛفٕؽٚ ٜاو ًٙدؿیفی آِفلٖٞبوزٕٞ. .سٙیٗ اضشٕبال ؼـ ِٔٛىَٞٛبی اِالش ل٘شیه یب
ٟٔٙؽوی ل٘شیه ٌؽ GM ( ٜیب  ( GEؼـ ٔطّٛالر غؿایی ٘یك ،ادی سٛح ٞب ث ٝفٛٙاٖ آِفلٖ فُٕ وفؼٙٔ ٚ ٜدف ثٝ
ضىبویز  ٚآِفلی غؿایی ٔیٌ٘ٛؽ .ایٗ ٔىبِ ٓٞ ٝزٙبٖ ؼـ ؼوز ثفـوی اوز.
ٚاو٘ ًٙبٔغّٛثی و ٝـظ ٔیؼٞؽ ضبُِ ٚاوٙٔ ًٙطّف ث ٝففؼ ٌػُ ث ٝغؿاوز ٘ ٝغٛؼ غؿا ث ٝسٟٙبیی ٓٞ .زٙایٗ
فالیٓ آِفلی ؼـ یه ففؼ ؼـ ٚاو ًٙث ٝیه غؿا ثىیبـ ٔشفبٚر اق ٚاو ًٙففؼ ؼیٍف اوز .فالیٓ آِفلی غؿایی ؼـ وبؼـ
 1-2آٚـؼٌ ٜؽٜا٘ؽ.
سقفیف آِفلی سقٕیٓ یبفش ٝاوز سب ٌبُٔ ٞف ٚاو ًٙایٕٙی ث ٝیه ثػً اق غؿا ثبٌؽ و ٝفالیٓ ٘بٔغّٛة ـا ؼـ ثفٌیفؼ
 ٚأفٚقٌ ٜبُٔ ٚاوًٞٙبیی ث ٝغؿاوز و ٝؼـ اؼأ ٝآٔؽٜا٘ؽ:
ٚ اوًٞٙبیی و ٝسِٛیؽ  IgEغبِی ـا ٍ٘بٖ ٔیؼٙٞؽ.
ٚ اوًٞٙبی و ٝضبُِ آقاؼوبقی ٚاوغٞٝبی اِشٟبثی ؼـ ٚاو ًٙث IgE ٝسِٛیؽ ٌؽ ٜؼـ ٔمبثّ ٝثاب ٔاٛاؼ غیاف
غؿایی ٔب٘ٙؽ ٌفؼٜٞبی اوشٍٙبق ٌؽ ٜیب السىه ٔیثبٌٙؽ.
ٚ اوًٞٙبیی و٘ ٝبٌی اق ٚاوغٞٝبی اِشٟبثی آقاؼ ٌؽ ٜاق ٌفاِ٘ٛٛویزٞبیی ٔب٘ٙاؽ ائٛقیٛٙفیاُٞابی ٌٛاـٌای
ٔیثبٌٙؽ.
 ا٘شفٚدبسی دفٚسئیٗ غؿایی ث ٝؼِیُ دفٚسئیٗٞبی ٌیف یب وٛیب
 ثیٕبـیٞبی ٔفثٛط ث ٝغؿا ٔب٘ٙؽ ا٘شفٚدبسی ضىبن ثٌّٛ ٝسٗ (ثیٕبـی وّیبن) وِٛٔ ٝف ٝایٕٙی ؼاـؼ.
کبدر  .1-2عالین آلزصی غذایی
گَارؽی

تٌفغی

عیغتن عصبی

ؼـؼ ٌىٕی

اِشٟبة ٔػبط ثیٙی (ـیٙیز)

وفؼـؼٞبی ٔیٍف٘ی

ٚـْ ٘ ٚفع ٌىٓ

آثفیكي ثیٙی

ؼیٍف وفؼـؼٞب

فؽْ ٞضٓ غؿا

آوٓ

ثی لفاـی

آـٚك قؼٖ

اوذبوٓ ثفًٞ٘ٚب

ثیً فقبِی

سٟٛؿ

وففٝ

فؽْ سٕفوك

اوشففاك

اؼْ ضٙدف( ٜوفز ٌاؽٖ ٌّا ٛثا ٝؼِیاُ وٙؽـْ غىشٍی سٍٙی

یجٛوز

ٚـْ ثبفزٞب)

فیجفٔٚیبِمی (غىشٍی ٔكٔٗ)
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اوٟبَ

سٌ ًٙؽٖ ٔدفای ٛٞا

وح غّمی

غ٘ٛفیكیٞبی ٌٛاـٌی

غٍ٘ٛز ِؽا

سطفیه دؿیفی
وفٌیدٝ

غبـي ؼٞبٖ  ٚضّك
پَعت ٍ غؾبّبی هخبطی

چؾن ،گَػ ،بیٌی ٍ گلَ

عبیز

وٟیف قؼٖ

ضّمٞٝبی سیف ٜؼٚـ زٍٓ

دفاؼـاـی

آ٘میٛاؼْ (سٛـْ ثبفزٞبی فٕیكسف)

٘مبط خّٛی زٍٓ

ٌت اؼـاـی

اٌكٔب (ؼـٔبسیز آسٛدیه)

اٚسیز وفٚق ٔیب٘ی (ٌٛي ؼـؼ ٕٞافا ٜثاب ففق ـیػشٗ ثیً اق ضؽ

ؼـٔبسیز سٕبوی

سفٌص)

اـیشٓ (اِشٟبة دٛوز)

ٚـْ ّٔشطٕ( ٝغبـي ،آثفیكي  ٚوافغی ست غفیف

غبـي

زٍٕبٖ)

لفٔك ٌؽٖ دٛوز

عیغتویک

وٙؽـْ آِفلی ؼٞب٘ی

ؼـؼٞبی فضال٘ی
ـً٘ دفیؽٌی

آ٘بفیالوىی
افز فٍبـ غٖٛ
ؼیه ـیشٕی (ـیشٓ غیف عجیقی لّت)

فجبـر وّی ٌ ٚىشفؼ ٜضىبویز غؿایی ( )food sensitivityقٔب٘ی ث ٝوبـ ٔیـٚؼ ؤٍ ٝػُ ٘یىز آیب ٚاواًٙ
اـسجبط ث ٝایٕٙی ؼاـؼ یب ث ٝؼِیُ وٕجٛؼ ثیٌٛیٕیبیی یب فیكیِٛٛلیىی اوز ).(Joneja, 2013
فؽْ سطُٕ غؿا (ٚ )Food intoleranceاوٍٙی ٘بٔغّٛة ث ٝغؿا یب افكٚؼ٘یٞبی غؿایی اوز و ٝؼوشٍب ٜایٕٙای ـا
ؼـٌیف ٕ٘یوٙؽ  ٚاق ٘بسٛا٘ی ثؽٖ ؼـ ٞضٓ ،خؿة یب وٛغز  ٚوبق یه غؿا یب ثػٍی اق ٔٛاؼ غؿایی اواز (Joneja,
)ٕٔ .2013; Turnbull et al, 2015ىٗ اوز فّز ایٗ فبـرٚ ٝاوا ًٙوإیٌٛ ،اـٌای ،ؼاـٚیای یاب ل٘شیاه ٚ
وٛغز  ٚوبق ثؽٖ ،ـٚا٘ی یب ایؽیٛدبسیه ث ٝغؿا یب سفویجبر ٌیٕیبیی آٖ ثبٌؽ .ثفای ٔثبَ ،ففؼی ٕٔىٗ اواز ؼزابـ
فؽْ سطُٕ ثٌ ٝیف ثبٌؽ أب ٘ ٝث ٝؼِیُ آِفلی ث ٝدفٚسئیٗ ٌیف ثّى ٝث ٝؼِیاُ ٘ابسٛا٘ی ؼـ ٞضآ الوشاٛق ٔٛخاٛؼ ؼـ
وفثٞٛیؽـار (ٌىُ .)1-1
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ؽکل ٚ .1-1اوٞ ًٙبی ٘بٔغّٛة ٘ىجز ثا ٝغاؿا ،آِافلی ثا ٝدافٚسئیٗ ٌایف ٌاب ،(CMPA)ٚاقٚفبلیاز ائٛقیٛٙفیّیاه (،)EOE
ٌبوشفٚا٘شفیز ائٛقیٛٙفیّیه ( ،)EGEآ٘بفیالوىای ٘بٌای اق ٚـقي ٚاثىاش ٝثا ٝغاؿا ) ،)FDEIAواٙؽـْ ففٚوشاٛق ،اِٚیٍا ٚ ٛؼی
وبوبـیؽ  ٚدّی ا ،(FODMAPs) َٚا٘شفٚدبسی ٘بٌی اق دفٚسئیٗ( ،)FPIEوٙؽـْ ا٘شفٚوِٛیز ٘بٌای اق دافٚسئیٗ غاؿا )،)FPIES
دفٚوشٛوِٛیز ٘بٌی اق دفٚسئیٗ غؿا ) ،)FPIPثیٕبـی اِشٟبة ـٚؼ ،)IBD)ٜثیٕبـی اؼـاـ ٌافثز افافا ) ،(MSUDواٙؽـْ آِافلی
ؼٞب٘ی ( ،)OASفٙیُ وشٛ٘ٛـیب )(PKU

یه ففری ٝخؽیؽ ث٘ ٝبْ ثیٕبـی ٔفسجظ ث ٝضىبویز ( )sensitivity-related illnessثاف ایاٗ فافْ اواز واٝ
ففؼی و ٝؼـ ٔقفْ ثفغی اق ؤٕ ْٛقٕٛال اق عفیك ٔدفای ٌٛاـٌی لفاـ ٔیٌیفؼ ٕٔىٗ اوز ده اق آٖ ،ثا ٝغاؿا،
ٔٛاؼ اوشٍٙبلی یب ٌیٕیبیی ضىبن ٌٛؼ.
علت ؽٌبعی
ٍ٘ ARFsبٖ ؼٙٞؽ ٜإٞیز وّیؽی ٌٙبغز ٔٙطّف ث ٝففؼ ثٛؼٖ ٔٛاؼ ثیٌٛیٕیبیی ث ٝفٛٙاٖ ٔف ْٟٛثبِیٙی وّیاؽی
ؼـ اـقیبثی ٔٛاؼ غؿایی ٔیثبٌٙؽ .فبوشٛـٞبی سغؿیٝای ٔشقؽؼی اق خّٕ ٝل٘شیه  ٚادی ل٘شیه ،یىذابـزٍی واؽ ـٚؼٜ
ایٔ ،یىفٚثی  ٚاق ثیٗ ـفشٗ سٛٙؿ قیىشی  ٚفٛأُ اِٚی ٝق٘ؽٌی ٔب٘ٙؽ وكاـیٗ  ٚفؽْ سغؿی ٝثاب ٌایف ٔابؼـ ،اواشفن،
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فٛأُ ـٚا٘یٚ ،ـقي  ٚسبثیفار ٔطیغی  ٚفیكیِٛٛلیىی ٔب٘ٙؽ سغییف ؼـ وغٛش ٛٞـٔ٘ٛی ؼـ دبوع ٔٙطّف ث ٝففؼ یاه
ٌػُ ث ٝیه غؿا یب اخكای آٖ  ٚسفىیف ٟ٘بیی غؿا سٛوظ ثؽٖ ثِٛ ٝـر ؼٌٕٗ یب ؼٚوز سبثیفٌؿاـ ٞىشٙؽ.
کبدر  .1-3ایوًََگلَبیيّب
IgG
IgA
ث ٝؼٌ ٚىُ یبفز ٔی ٌٛؼ؛ وفٔی  ٚسفٌطی) .(sIgAو٘ ٝاٛؿ سٟٙب آ٘شی ل٘ی و ٝاق ثٙؽ ٘بف اق ٔبؼـ ث ٝخٙیٗ ٔٙشمُ ٔیٌاٛؼ.
ؼ ْٚؼـ سفٌطبر ٔػبعی ؼٞبٖ ،ؼوشٍب ٜسٙفه ٌٛٚاـيٚ ،الٖ ؼف ابؿ اق ثااؽٖ ؼـ ثفاثااف فٛأااُ ثیٕاابـیقا ـا ا٘داابْ ؼاؼ ٚ ٜسااب
 ٚوّٛوشفٌ ْٚیف دىشب٘ؽاـاٖ ؼیؽٔ ٜیٌاٛؼ .ایاٗ ٔابؼٌ ٜابُٔ ٔؽرٞبی عٛال٘ی ده اق ـفـ غغف ٘یك ثبلی ٔیٔب٘ؽ .ایٗ آ٘شی
یه ثػً سفٌطی ؼـ وبغشبـ غاٛؼ اواز وا ٝاق آٖ ؼـ ثفاثاف لٖ اضشٕبال فبُٔ ثفغی اق ٚاوًٞٙبی ضىبویز ٌؽیؽ ثاؽٖٚ
آ٘ااكیٓٞاابی سػفیاات وٙٙااؽ ٜداافٚسئیٗ ؼـ ٔداافای ٌٛاـٌاای ـاثغٔ IgE ٝیثبٌاؽ .زٟابـ قیفٔدٕٛفا ٝآٖ ٌابُٔ IgG1,
ٔطبفؾز ٔیوٙؽ ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝثٌ ٝىُ فقبَ ث ٝفٙاٛاٖ ؼفابؿ  IgG2, IgG3, IgG4اوز IgG4 .ؼـ ثفغی ٚاواًٞٙابی
غظ ا َٚؼـ ثفاثف آ٘شی لٟ٘ب فُٕ وفؼ ٚ ٜاق ٔطیظ غبـخی ٚاـؼ ٘بٔغّٛة ٘ىجز ثا ٝغاؿا ٘ماً ؼاـؼ .آ٘شای ثابؼی اغشّبِای
ٔی ٌٛؼ IgA .وفٔی و ٝثػاً سفٌاطی ٘اؽاـؼ اق ٘ؾفٔماؽاـ دفٚسئیٗ غؿایی ؼـ زٙؽ ٔب ٜأّ َٚفف اق غؿا افكایً ٔییبثٙؽ
ؼٔٚیٗ ایٌّٕٛٙجِٛیٗ ؼـ ٌفؼي غا ٖٛاواز  ٚسٟٙاب ٔماؽاـ

 ٚوذه وبٔ ًٞییبثٙؽ ضشی اٌف غؿا  ٓٞزٙبٖ ّٔفف ٌاٛؼ.

 IgGاق آٖ ثیٍشف اوز.

ث٘ ٝؾف ٔیـوؽ و ٝایٗ ثػٍی اق سطُٕ غؿا ثبٌؽ .افاكایً ؼـ
ٕٞ IgG4فا ٜثب وب IgE ًٞاغّت ٍ٘بٖ ؼٙٞؽ ٜثٟجٛؼ آِافلی

IgD
ؼـ ٔمبؼیف ا٘ؽن ؼـ ثبفزٞبیی یبفز ٔیٌٛؼ و ٝویٌ ٚ ٝٙاىٓ غؿایی اوز .اففاؼ ؼاـای اغشالالر اِشٟبثی ـٚؼٔ ٜب٘ٙؽ ثیٕابـی
ـا دٔ ًٌٛیؼٙٞؽ؛ ؼـ سغییاف واالن ایٌّٕٛ٘ٛاٛثیٗٞاب ٘ماً وّیبن یب وِٛیاز اِٚىافاسی ،ٛاغّات واغص ثابالیی اق ٚ IgG
ؼاـ٘ؽ ٘ ٚمً آٖ ؼـ آِفلی ث ٝغٛثی ٌٙبغشٍ٘ ٝؽ ٜاوز.

 IgMـا ؼـ غ ٖٛغٛؼ ؼاـ٘اؽ  .(Stapel et al, 2008),واٝ
اضشٕبال ٍ٘بٖ ؼٙٞاؽ ٜفجاٛـ ِٔٛىاَٞٛابی غاؿایی ثا ٝفٙاٛاٖ

IgE
آ٘شی ثابؼی آِافلی والوایه ؼـ سات ی٘ٛدا ،ٝآوآ ،اٌكٔاب ٟٔ ٚبخٕبٖ ثیٍب٘ ٝثٌ ٝفؼي غ ٖٛثبٌؽ.

آ٘بفیالوىی ٘بٌی اق غؿا ،وٙؽـْ آِفلی ؼٞب٘ی ٚ ٚاواًٞٙابی IgM
ضىبویز ٌؽیؽ ٌٛاـٌی فٛـی اوازٚ .اواًٞٙابی آِفلیاه ثكـيسفیٗ آ٘شی ثبؼی و ٝغظ ا َٚؼفبفی ٔیثبٌؽ ٔ ٚیسٛا٘اؽ
فٛـی ٔقٕٛال ٌبُٔ  IgEث ٚ ٜٛفٕؽسب ٔىب٘یىٓٞبی آٖ ثیٍاشف ؼـ یه قٔبٖ سقؽاؼ قیبؼی آ٘شی لٖ ـا دبن وبقی ٕ٘بیؽ سٛوظ
ٌٙبغشٌ ٝؽٜا٘ؽ.

خٙیٗ ؼـ ـضٓ سِٛیاؽ ٔایٌاٛؼ  ٚواغص آٖ ؼـ ِاٛـر ثافٚق
فف٘ٛز ـضٕی افكایً ٔییبثؽ.

ٍاکٌؼّبی بب ٍاعطِ IgE
ٚاوًٞٙبی آِفلی غؿایی ثب ٚاوغ IgE ٝؼـ اثشؽا وفیـ ٞىشٙؽ  ٚؼـ ؽفف زٙؽ ؼلیم ٝسب زٙؽ وبفز ده اق ٔٛاخٟٝ
ـظ ٔیؼٙٞؽ .ـٚيٞبی ٔٛاخ ٟٝفجبـسٙؽ اق اوشٍٙبق ،سٕبن دٛوشی  ٚغٛـؼٖ اوزٔ .طؽٚؼٚ ٜویقی اق فالئٓ ث ٝایاٗ
٘ٛؿ آِفلی غؿایی ٘ىجز ؼاؼٌ ٜؽٜا٘ؽ  ٚث ٝوفار ٌبُٔ ؼوشٍبٌٛ ٜاـٌی ،دٛوز یب ویىشٓ سٙفىی ٞىشٙؽ  ٚاق فالئٓ
ست ی٘ٛد ٝغفیف سب آ٘بفیالوىی ا٘ؽاْٞبی ٔػشّف و ٝق٘ؽٌی ففؼ ـا سٟؽیؽ ٔیوٙٙؽ ٔشغیف ٞىشٙؽ .سقؽاؼ ٔطؽٚؼی اق
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غؿاٞب فبُٔ فٕؽٚ ٜاوًٞٙبی آِفلیه ثب ٚاوغ IgE ٝث ٝغؿا ٞىششؽٌ :یف ،سػٓ ٔفك ،ثبؼاْ قٔیٙای ،آخیاُ ؼـغشای،
وٛیبٌٙ ،ؽْٔ ،بٞیِ ،ؽف  ٚوٙدؽ.
ثب ایٗ ضبَ ٞف غؿایی ٔیسٛا٘ؽ و ٝده اق ضىبویز ،وجت سطفیه ٚاو ًٙثب ٚاوغٌ٘ٛ IgE ٝؽ .آ٘بفیالوىای ایدابؼ
ٌؽ ٜسٛوظ غؿا ،آوٓ ،وٟیف ،اٌكٔب  ٚوٙؽـْ آِفلی ؼٞب٘ی) ،(OASضىبویز ث ٝالسىه ٔی ٚ ٜٛآ٘بفیالوىی ٘بٌی اق
ٚـقي ) (FDEIAا٘ٛافی اق ٚاوًٞٙبی ایٕٙی ثب ٚاوغٔ IgE ٝیثبٌٙؽ.
آًبفیالکغی ًبؽی اس غذا
آ٘بفیالوىی (٘ )anaphylaxisبٌی اق غؿا یه دبوع ایٕٙی ضبؼ  ٚاغّت ٌؽیؽ ٌ ٚب ٜوٍٙؽ ٜاواز وأ ٝقٕاٛال ؼـ
ٔؽر قٔبٖ ٔطؽٚؼی ده اق سٕبن ثب آ٘شی لٖ ـظ ٔیؼٞؽ ٚ .زٙؽیٗ اـٌبٖ ثؽٖ سطز سبثیف آٖ لفاـ ٔیٌیف٘ؽ .فالیٓ
آٖ فجبـسٙؽ اق ؼیىشفن سٙفىی ،ؼـؼ ٌىٕی ،سٟٛؿ ،اوشففاك ،ویب٘ٛق ،آـیشٕای ،افاز فٍابـ غا ،ٖٛآ٘میاٛاؼْ ،وٟیاف،
اوٟبٌَٛ ،ن ضّٕ ٝلّجی ٔ ٚفي .فٕؽٚ ٜاوًٞٙبی آ٘بفیالوىی وٍاٙؽ٘ ٜىاجز ثا ٝغاؿا ؼـ ثكـٌىابالٖ ؼـ ٌإبَ
آٔفیىب ثف اثف ثبؼاْ قٔیٙی یب ٔغك ؼا٘ٞٝبی ؼـغشی (آخیُ)ٔ ،بٞی ِ ٚؽف اسفبق ٔیبفشؽ؛ ؼـ ضبِی و ٝؼـ وٛؼوبٖ ثبؼاْ
قٔیٙی ٔ ٚغك ؼا٘ٞٝبی ؼـغشی (آخیُ) ٔقَٕٛسفیٗ فُّ ٚاوًٞٙبی ٔكثٛـ ٔیثبٌٙؽ أب ٚاو ًٙثٌ ٝیف ٘یاك ٌاكاـي
ٌؽ ٜاوز .ثبؼاْ قٔیٙی ـایح سفیٗ غؿای آِفلٖ اوز و ٝثٚ ٝاوًٞٙبی ٔفٌجبـ آ٘بفیالوىی ٔٙدف ٔیٌٛؼ.
اففاؼ ثب ٚاوٌٙ ًٙبغشٌ ٝؽ ٜآ٘بفیالوىی ٘ىجز ث ٝآِفلٖٞبی غؿایی ،ثبیاؽ ادای ٘فافیٗ  ٚیاه آؼـ٘ابِیٗ سكـیمای ـا
ٕٞیٍٕٞ ٝفا ٜغٛؼ ؼاٌش ٚ ٝآٔبؼ ٜاوشفبؼ ٜاق آٟ٘ب ثبٌٙؽ .ادی ٘ففیٗ ؼاـٚیی اوز وٚ ٝاو ًٙآِفلیه ـا ٕٞیٍ ٝضشی
ؼـ قٔبٖ آوٓ اق ثایٗ ٔایثافؼ (Franchini et al, 2010) .سابغیف ؼـ اواشفبؼ ٜاق ادای ٘فافیٗ ثاب افاكایً غغاف
ٚاوًٞٙبی ؼٚفبقی (ٕٞ )biphasicفا ٜاوز و ٝؼـ آٖ ثفٌٍز فالیٓ  4سب  12وبفز ده اق ٚاوا ًٙآ٘بفیالوىای
اِٚیٕٔ ٝىٗ اوز وٍٙؽ ٜثبٌؽ.
آلزصی دّبًی یب عٌذرم آلزصی بِ غذا ٍ گزدُ
واٙؽـْ آِافلی ؼٞاب٘ی) oral allergy syndrome (OASیاب واٙؽـْ غاؿاٌ -افؼpollen-food (PFS) ٜ
 syndromeاق سٕبن ٔىشمیٓ ثب آِفلٖٞبی غؿایی ؼـ ففؼی و ٝؼـ  ّٝٞٚا َٚث ٝیه ٌافؼ ٜغابَ ضىبوایز ؼاـؼ
ایدبؼ ٔیٌٛؼ  .فالیٓ ایٗ آِفلی سمفیجب ٔٙطّف ث ٝضّك ؼٞب٘ی ثٛؼٌ ٚ ٜبُٔ غبـي ؼٞبٖ ،غفاٌیؽٌی ٌّا ٛیاب ساٛـْ
ِتٞب ،ؼٞبٖ ٚقثبٖ وٛزه  ٚسٍٙی ٌّٔ ٛیثبٌؽ .غبـي ٌٛي ٘یك ٌبٞی ٌكاـي ٌؽ ٜاوز .ث٘ ٝؽـر ا٘ؽاْٞبی ٞؽف
ؼیٍفی ؼـٌیف ٔیٌ٘ٛؽ .ثب ایٗ ضبَ ٕٔىٗ اوز ثقؽا ٚاوٍٙی ث ٝؼِیُ ا٘شٍبـ ٞیىشبٔیٗ ؼـ ٔدافای ٌٛاـٌای ایدابؼ
ٌٛؼٕٔ OAS .ىٗ اوز ٌؽیؽ  ٚثٌ ٝىُ غه غه وفؼٖ وی،ٝٙوٟیف ،اوشففاك ،اوٟبَ  ٚافز فٍبـغ ٖٛیاب ضشای
آ٘بفیالوىی ثبٌؽ أب ایٗ ٔٛاـؼ ٘بؼـ اوز.
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ضىبویز ثٌ ٝفؼ ٜاق عفیك ؼوشٍب ٜسٙفىی ـظ ٔیؼٞؽٚ .او ًٙث ٝغؿاٞب ث ٝؼِیُ ٚخٛؼ آ٘شی ل٘ی ؼـ غؿا ـظ ٔیؼٞؽ
و ٝوبغشبـی ٍٔبثٌ ٝفؼ ٜؼاـؼ .ایٗ ٌفایظ ٚاؤ ًٙشمبعـ  cross-reactivityثیٗ دفٚسئیٗٞبی اوشٍٙبق ٌاؽٚ ٜ
ٞضٓ ٌؽٔ ٜیثبٌؽ .ضىبویز اِٚی ٝثٌ ٝفؼ ٜاوز ٘ ٝث ٝغؿا .ثفٚق فالیٓ وفیـ ثٚ ٝخٛؼ ٔیایٙؽ  ٚؼـ ٔؽر  5ساب 30
ؼلیم ٝاق غٛـؼٖ غؿای ضبٚی آِفلٖ ثفٚق ٔییبثٙؽ  ٚاغّت ؼـ ٔؽر  30ؼلیم ٝفافٚوً ٔایوٙٙاؽ .ؼـ ٔاٛاـؼ ٌاؽیؽ،
ٌففشٍی ٌّ ٛث ٝؼِیُ سٛـْ ثبفزٞبی آٖ ٘بضی ٝثٚ ٝخٛؼ ٔیآیؽ  ٚغفٍی ٘یك ؼـ ٔٛاـؼی ٘بؼـ ٌكاـي ٌؽ ٜاوز.
ٔ OASقٕٛال ؼـ اففاؼی و ٝث ٝعٛـ ٕٞكٔبٖ اِشٟبة ٔػبط ثیٙی آِفلیه فّّی ٘ىجز ث ٝؼـغشبٖ ،أجفٚویب یب ا٘اٛاؿ
فّف ـا ؼاـ٘ؽ و ٝؼـ دی ّٔفف ٔی ،ٜٛوجكی یب ثفغی ٔغكؼا٘ٞٝب ؼاـ٘ؽ ،ؼیؽٔ ٜیٌٛؼٔ .یٜٞٛب  ٚوجكیدبر دػش ٝاغّت
سطُٕ ٔیٌ٘ٛؽ قیفا ٚاوًٞٙب ث ٝؼِیُ دفٚسئیٗٞبی غیفٔمب ْٚؼـ ثفاثف ٌفٔب ایدبؼ ٔیٌ٘ٛؽ و ٝؼـ ٔمبثُ دػشٗ سغییف
ٔییبثٙؽ .ثب ایٗ ضبَ ٕٞیٍ ٝایٗ ٌ٘ ٝ٘ٛیىز  ٚوبثم ٝؼلیك  ٚدفواً ؼـ ٔاٛـؼ غاؿا إٞیاز ؼاـؼ (Kondo and
) .Urisu, 2009ؼـ وبؼـ ِ 1-4یىشی اق غؿاٞب ٌ ٚفؼٜٞب و ٝثیٍشفیٗ اـسجبط ـا ثب  OASؼاـ٘ؽ اـایٌ ٝؽ ٜاوز.
ث ٝؼِیُ ایٗ وٚ ٝاوًٞٙب ثالفبِّ ٝده اق غٛـؼٖ ٔٛاؼ غبْ ثٚ ٝخٛؼ ٔیآیؽ ،ثیٍشف اففاؼ ٔیسٛا٘ٙؽ غؿای ٍٔىُ ؼاـ
ـا ٌٙبوبیی وٙٙؽ .ثب ایٗ ضبَ ثفغی ٔٛاـؼ زٙؽاٖ ٍٔػُ ٘یىز ٚ .خٌّٛیفی اق غؿای فبُٔ  OASده اق ثفـوای
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ؼلیك ثب ٌؿاٌشٗ ٔمؽاـ ا٘ؽن غؿا ـٚی ِت ٍٔ ٚبٞؽٚ ٜاو ،ًٙوبؼ ٜغٛاٞؽ ثاٛؼ .سٟٙاب غاؿاٞبیی وا ٝثبفا ٚاواًٙ
٘بٔغّٛة ٔیٌ٘ٛؽ ثبیؽ اخشٙبة ٌفؼ٘ؽ.
عٌذرم غذایی التکظ یب هیَُ ای التکظ
الوشیه عجیقی السىه )ٛٔ Natural rubber latex (NRLـؼ اوشفبؼ ٜؼـ ؼوشىًٞبی الواشیىی ،دٌٛابن ٚ
وفٌیٍ ٚ ٝاوجبة ثبقیٞبی دالوشیىی وٛؼوبٖ  ٚثىیبـی اثكاـٞبی ؼیٍف ضبٚی دفٚسئیٗٞبیی ٞىشٙؽ ؤ ٝایسٛا٘ٙاؽ
ضىبویز قا ثبٌٙؽٚ .او ًٙآِفلیه ثٚ ٝاوغ IgE ٝاوز  ٚاغّت ؼـوبـوٙبٖ ٔفالجزٞبی ثٟؽاٌاشی ( %8ساب ٚ )%17
ؼیٍف اففاؼی و ٝاق ؼوشىًٞبی الوشیىی اوشفبؼٔ ٜیوٙٙؽ ٔب٘ٙؽ اـایٍٍفٞب  ٚیاب ٘ؾبفاز زایٞاب  ٚوىاب٘ی وا ٝؼـ
ِٙقز السىه وبـ ٔیوٙٙؽ  ٚؼـ اففاؼی و ٝخفاضیٞبی ٔشقؽؼی ا٘دبْ ؼاؼ ٚ ٜؼـ سٕبن ثب السىاه لافاـ ٌففشاٝا٘اؽ
( ٪68اق وٛؼوبٖ ٔجشال اوذیٙب ثیفیؽا) ؼیؽٔ ٜیٌٛؼ .فالیٓ ایٗ وٙؽـْ  NRLفجبـسٙؽ اق ؼـٔبسیاز سٕبوای ،اٌكٔاب،
آ٘میٛاؼْ ،آوٓ  ٚؼـ ٔٛاـؼ ضبؼ آ٘بفیالوىی.
ثفآٚـؼ ٔیٌٛؼ و 50 ٝسب  70ؼـِؽ اففاؼی و ٝؼزبـ آِفلی ث ٝالسىه ٞىشٙؽ ؼاـای آ٘شی ثبؼیٞبی ٞ IgEىشٙؽ وٝ
ٔیسٛا٘ؽ ٚاؤ ًٙشمبعـ ثب آ٘شی لٖٞبی غؿا  ٚثیٍشف ٔیٜٞٛب ؼاٌش ٚ ٝثبف فالیٓ وٙؽـْ ٔی ٜٛالسىه latexfruit
 syndromeیب وٙؽـ ْٚالسىه ٔٛاؼ غؿایی( ٌ٘ٛ (latex-food syndromeؽ .فالیٓ ایٗ وٙؽـْ ٔشغیف ٞىشٙؽ
 ٚثىیبـ ٍٔبثٔ NRL ٝیثبٌٙؽ اق خّٕ ٝآ٘بفیالوىیٚ .او ًٙث ٝدفٚسئیٗ السىه اوز و ٝؼـ غؿا ٔٛخٛؼ ٔیثبٌؽ.
اـقیبثی غؿاٞبی ٍٔىُ وبق ؼـ آِفلی غؿای السىه ؼٌٛاـ اوز قیفا ضشی اٌف یه ٚاوا ًٙثاٚ ٝاواغ IgE ٝثبٌاؽ،
ٔقٕٛال  IgEغبَ یه غؿا ؼـ وفْ ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ  ٚاق ایٗ ـ ٚآقٖٔٞٛبی  IgEوٛؼی ٘ؽاـ٘ؽ .ثفای اففاؼ ثب آِفلی ثجز
ٌؽ ٜث ،NRL ٝو ٝفالیٕی ده اق ّٔفف غؿاٞبی ٔفثٛع٘ ٝؽاـ٘ؽ ٟٓٔ ،اوز و ٝث ٝغبعف ؼاٌش ٝثبٌایؽ ٞاف آِافلی
ففؼی  NRLث ٝعٛـ ٔشمبٚسی ثٛٔ ٝاؼ غؿایی ثب آِفلٖٞبی ٚاؤ ًٙشمبعـ السىه ٚاوٍ٘ ًٙبٖ ٔیؼٞؽٔ .ىفـسافیٗ
غؿاٞبیی و ٝث ٝایٗ ٚاوًٞٙب ا٘دبٔیؽٜا٘ؽ ؼـ وبؼـ  1-5آٔؽٜا٘ؽ .ثىیبـی اق دكٌىبٖ ث ٝاففاؼ ؼزبـ ایٗ آِفلی سِٛایٝ
ٔیوٙٙؽ و ٝثفای أٙیز غٛؼ اق ایٗ غؿاٞب ؼٚـی وٙٙؽ .ثب ایٗ ضبَ ٕ٘یسٛاٖ ففْ وفؼ و ٝففؼ ؼاـای آِافلی NRL
ث ٝایٗ غؿاٞب ٚاوٍ٘ ًٙبٖ ؼٞؽ  ٚغؿای ؼیٍفی ثبف ٚاوٍ٘ ًٙفؼؼٔ .ؽیفیز ثف اوبن یه ـلیٓ ضؿفی اوز و ٝثاب
غٛؼؼاـی اق غؿاٞبیی آغبق ٔیٌٛؼ و ٝؼـ ففؼ ٚاو ًٙایدبؼ ٔیوٙٙؽ
ٍاکٌؼ هتقبطع)ً :(Cross reactivityحَُ ایجبد
دفٚفیّیٗ ٞب ،دفٚسئیٗٞبی ٔفثٛط ث ٝفٛأُ ثیٕبـی قا (ٞ (PRىشٙؽ و ٝؼـ ٔیٜٞٛب  ٚوجكیدبسی یبفز ٔیٌ٘ٛؽ و ٝؼـ ٌیب ٜسطاز
س ًٙسِٛیؽ ٌؽ ٚ ٜث ٝفٛٙاٖ ٔبؼٌ ٜیٕیبیی ؼفبفی فُٕ ٔیوٙٙؽ .ایٗ ٔٛاؼ ؼـ  ٕٝٞوِّٟٛبی یٛوبـیٛسی ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ  ٚؼـ ٔطاؽٚؼٜ
ٚویقی اق ٌیبٞبٖ یىىبٖ ثٛؼٔ ٚ ٜیسٛا٘ٙؽ ث ٝفٛٙاٖ آِفلٖ فُٕ ٕ٘بیٙؽ .ایٗ ٔٛاؼ ٔیسٛا٘ٙؽ فبُٔ ٚاؤ ًٙشمبعـ ثیٗ آِافلٖٞابی
ٌیبٞی ثبٌٙؽ  ٚؼـ ٌفؼ ،ٜالوشیه السىه  ٚؼیٍف ٌیبٞبٖ ٔٛخٛؼ٘ؽ .ایٗ دفٚسئیٗٞب اغّت ثب ففاٚـی  ٚدػز سغییاف ٔایوٙٙاؽ  ٚاق
ایٗ ـ ٚفبُٔ ایٗ ٍٔبٞؽٞ ٜىشٙؽ و ٝغؿای غبْ ثبف ٚاو ًٙؼـ ففؼ ٔیٌٛؼ  ٚغؿای دػش ٝزٙیٗ سبثیفی ٘ؽاـؼ.
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وفثٞٛیؽـارٞب ٘یك ٍٔػُ ٌؽ ٜو ٝزٙیٗ فّٕىفؼی ؼاـ٘ؽ.

کبدر  .1-5غذاّبیی کِ بِ کزات گشارػ ؽذُ کِ آلزصی غذای
التکظ ایجبد هیکٌٌذ
آٚٚوبؼٚ

ٔیٌٛ ٜٛـ

ٔٛق

ٌٛخ ٝففٍ٘ی

وبوبٚا

ٌّغٓ

زفیٕٛیب

وؽٚوجك

فٙؽق

فّفُ ؼِٕ ٝای

ویٛی

وففه

ا٘جٝ

ویت قٔیٙی

دبدبیب

ویت وبوشبـؼ

آًبفیالکغی ًبؽی اس ٍرسػ ٍابغتِ بِ غذا
آ٘بفیالوىاای ٘بٌاای اق ٚـقي ٚاثىااش ٝثاا ٝغااؿا Food-dependent, exercise-induced anaphylaxis
)ٛ٘ (FDEIAؿ ٍٔػّی اق آِفلی اوز  ٚؼـ آٖ غؿای ٍٔىُ وبق ٔٙدف ث ٝآغبق ضّٕ ٚ ٝیه ٚاوا ًٙآ٘بفیالوىای
ثٚ ٝاوغ ،IgE ٝسٟٙب ٚلشی و ٝففؼ  2سب 4وبفز ده اق آٖ غؿا ٚـقي وٙؽٔ ،یٌٛؼ .فالیٓ ایٗ آ٘بفیالوىی فجبـسٙاؽ
اق وٟیف ،غبـي  ٚاـیشٓ (لفٔك ٌؽٖ)  ٚده اق آٖ وػشی ؼـ ٘فه وٍیؽٖ ٍٔ ٚىالر ٌٛاـٌی .ؼـ ٘جٛؼ ٚـقي ،غاؿا
ٍٔىّی ایدبؼ ٕ٘یوٙؽٔ .قٕٛال یه غؿای غبَ ثبف ٔ FDEIAیٌاٛؼ أاب آ٘بفیالوىای ٘بٌای اق ٚـقي )(EIA
ده اق ّٔفف یه ٚفؽ ٜغؿایی ٕٔىٗ اوز ایدبؼ ٌٛؼِ ،فف ٘ؾف اق ایٙى ٝزا ٝغاؿایی ؼـ آٖ ٚفاؽٚ ٜخاٛؼ ؼاٌاشٝ
ثبٌؽ.
 FDEIAث٘ ٝؾف ٔیـوؽ و ٝؼـ ٘ٛخٛا٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ  ٚؼـ اففاؼی و ٝآِافلی غاؿایی  ٚیاب وابثم ٝآ٘بفیالوىای ؼاـ٘اؽ
ٌبیـسف اوزِ .ؽف ،غؿاٞبی ؼـیبییٔ ،یٜٞٛبیی غبٌَ ،یف ،وففه  ٚثػً ٌّیبؼیٗ ٌٙؽْ  ٚثفغی غاؿاٞب ٌاكاـي
ٌؽ ٜؤٍ ٝىُ وبق ٞىشٙؽ .ؼـ ایٗ  ،FDEIAسفویت غؿاٞبی ضىبویز قا ٚ ٚـقي فالیآ ـا ایدابؼ ٔایوٙاؽ واٝ
اضشٕبال ث ٝؼِیُ افكایً ٘فٛؾ دؿیفی  ٚخؿة ثبالسف ؼوشٍبٌٛ ٜاـي ،سغییف خفیبٖ غ ٚ ٖٛافكایً اوإٛالِیش ٝاواز.
فٛأُ ؼیٍفی ٔب٘ٙؽ ّٔفف آوذفیٗ ٕٔىٗ اوز ؼـ ٚاو٘ ًٙمً ؼاٌش ٝثبٌٙؽ.
ٍاکٌؼّبی بِ ٍاعطِ  ٍ IgEبذٍى ٍاعطِ آى بب ّن
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اغشالالر ٌبُٔ ٚاوًٞٙبی ثٚ ٝاوغ ٚ IgE ٝغیف  IgEسطز فٛٙا٘ی (ثب ٌٙ )mixed ٓٞبغشٔ ٝایٌا٘ٛؽ ٌ ٚابُٔ
آِفلی ثا ٝدافٚسئیٗ ٌایفٌب ،(CMPA) ٚاقٚفبلیاز ائٛقیٙاٛفیّی (ٌ ،)EOEبواشفٚا٘شفیز ائٛقیٙاٛفیّی (ٚ )EGE
ؼـٔبسیز آسٛدیه ٔیثبٌٙؽ .ایٗٞب ٌبُٔ ٚاوًٞٙبی ث ٝغٛثی ٔٛـؼ ٔغبِقا ٝلافاـ ٌففشا ٝثاٚ ٝاواغ IgE ٝؼـ وٙابـ
ٚاوًٞٙبیی ؤ ٝفثٛط ث ٝغیف  IgEثٛؼ ٚ ٜوٕشف ٌٙبغشٌ ٝؽٜا٘ؽ ٔیثبٌٙؽ.
آلزصی بِ پزٍتئیي ؽیز گبٍ
آِفلی ث ٝدفٚسئیٗ ٌیف ٌب Cow’s milk protein allergy (CMPA) ٚؼـ وٛؼوی ٌبیـ اوز  ٚؼـ  %2ساب %7
وٛؼوبٖ قیف  1وبَ ٌكاـي ٌؽ ٜاوز )ٚ .(Ludman et al, 2013اوًٞٙبی ثٚ ٝاواغٔ IgE ٝقٕاٛال ثا ٝؼِیاُ
وٟیف ،آ٘میٛاؼْ  ٚاٌكٔب  ،فالیٓ ٌٛاـٌی  ٚسٙفىی و ٝؼـ ؽفف ؼ ٚوبفز ده اق ّٔفف دفٚسئیٗ ٌایف ٌاب(CMP) ٚ
ثفٚق دیؽا ٔیوٙٙؽ لبثُ ٌٙبوبیی ٞىشٙؽٚ .اوًٞٙبی غیفٔفسجظ ث IgE ٝـا ث ٝوػشی ٔیسٛاٖ ٌٙبوابیی وافؼ قیافا
قٔبٖ عٛال٘ی سفی ثیٗ ّٔفف ) ٚ (CMPثفٚق فالیٓ ٚخٛؼ ؼاـؼ وٌ ٝبٞی سب  20وبفز ثا ٝؼـاقا ٔایوٍاؽ .فالیآ
ٕٔىٗ اوز ٌبُٔ ثیٕبـی ـیفالوه ٔقؽ ،(GERD) ٜاٌكٔبٌ ،فیٔ ٝؽا ،ْٚاوٟبَ  ٚیجٛوز ثبٌاؽٛٔ .اخٟا ٝثاب ایاٗ
دفٚسئیٗ ٌیف ٌب (CMP)ٚاق عفیك ففٔٛال یب ٌیف ٔبؼـ غٛاٞؽ ثٛؼ اٌف ٔبؼـ ؼـ ـلیٓ غٛؼ ٌیف ٌبّٔ ٚفف وٙؽ .فٕؽٜ
وٛؼوبٖ ؼاـای ایٗ آِفلی سب  5وبٍِی ایٗ ٔىبِ ٝـا ؼاـ٘ؽ اٌف ٚاو ًٙثٚ ٝاوغ IgE ٝثبٌؽ  ٚؼـ ِٛـسی و ٝثاIgE ٝ
ٔفثٛط ٘جبٌؽ سب  3وبٍِی.
بیوبریّبی ائَسیٌَفیلی دعتگبُ گَارؽی
ثیٕبـیٞبی ائٛقیٛٙفیّی ؼوشٍبٌٛ ٜاـٌای )ٌ eosinophilic gastrointestinal diseases (EGIDفٞٚای اق
اغشالالر ٌٛاـٌی ٞىشٙؽ و ٝؼـ آٖٞب سدٕـ ائٛقیٛٙفیُٞب (ٌفاِ٘ٛٛویزٞبی لبؼـ ث ٝـٞبوبقی ٚاوغٞٝابی اِشٟابثی)
لبثُ سٍػیُ ٔیثبٌؽ .اقٚفبلیز ائٛقیٛٙفیّی )ٌٚ (EoEبوشفٚا٘شفیز ائٛقیٛٙفیّی ) (EGEاغشالالر اِشٟبثی ٞىشٙؽ
و ٝثب ٘فٛؾ ائٛقیٛٙفیُ ؼـ ٔقؽ ،ٜـٚؼٔ ٚ ٜفی ٌٙبغشٔ ٝیٌ٘ٛؽ .سمفیجاب ٘یٕای اق ثیٕابـا٘ی وا ٝؼاـای ٞ EGEىاشٙؽ
ٚیمٌیٞبی آسٛدیه ـا ٘یك ؼاـ٘ؽ EGE .ؼـ ٞف وٙی ـظ ٔیؼٞؽ  ٚفالیآ آٖ ـا ثا ٝوابؼٌی ٔایساٛاٖ ثاب اغاشالالر
ٌٛاـٌی ( )GIاٌشجبٌ ٜففز EOE .اغّت ؼـ ٔفؼاٖ وفیؽدٛوز ثٚ ٝخٛؼ ٔیآیؽ ؤ ٝقٕاٛال واٗ آغابق آٖ ؼـ ؼٚـٜ
ٔؽـو ٝسب ٔیب٘ىبِی اوز .آقٔبیً  IgEغبَ غؿا ؼـ ٌٙبوبیی غؿاٞبی ٍٔىُ وبق ثایسابثیف اواز  ٚثبیاؽ ؼغبِاز
ٚاوًٞٙبی  IgEـا ؼـ ٔٛـؼ آٖٞب ٔٛـؼ ثفـوی لفاـ ؼاؼ .ث ٝوبـٌیفی یه ـلیٓ ضؿفی ثاب ٞاؽف ٌٙبوابیی  ٚضاؿف
غؿاٞبی ٍٔىُ وبق ٔیسٛا٘ؽ ثفای اـقیبثی غؿایی ٔ ٚؽیفیز  EGIDثىیبـ وٛؼٔٙؽ ثبٌؽ .وٛقي وف ؼَ ثاب ّٔافف
اِىُ ؼـ ضؽٚؼ  30ؼـِؽ ثیٕبـاٖ ثكـٌىبَ ؼیؽٔ ٜیٌٛؼ وٍ٘ ٝبٖ ٔیؼٞؽ و ٝضؿف اِىُ ٔیسٛا٘ؽ وٛؼٔٙؽ ثبٌؽ.
ٍاکٌؼّبی غیز ٍاعطِای IgE
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وٚ ٟٓاوًٞٙبی ایٕٙی غیف ٚاوغٝای  IgEث ٝغؿا ٛٙٞق ؼـ ؼوز ثفـوی اوز .ایٗ ٞب ثٚ ٝاوًٞٙبی ؼیفٍٙٞابْ یاب
ٔكٔٗ ٔفسجظ ٞىشٙؽ  ٚدیً اق ٔ 6بٍٞی ؼـ ٘ٛقاؼاٖ ؼاـای سغؿی ٝففٔٛال ؼیؽٔ ٜیٌٛؼ أب ٔٛاـؼی ٘یاك ؼـ وٛؼواب٘ی
و ٝاق ٌیف ٔبؼـ سغؿیٔ ٝیوٙٙؽ ٘یك ٌكاـي ٌؽ ٜاوزٌ .فشٔ ٝیٌٛؼ و ٝایٗ ٚاواًٞٙاب ٕٔىاٗ اواز ؼـ ؼـٔبسیاز
آسٛدیه ،وٙؽـ ْٚا٘شفٚوِٛیز ٘بٌی اق دفٚسئیٗ غؿایی )ٕٛٞ ،(FPIP) ،(FPIESویؽـٚق ـیاٛی ٘بٌای اق ٌایف ٌابٚ
(وٙؽـ ٚ )Heiner ْٚا٘شفٚدبسی ٘بٌی اق دفٚسئیٗ غؿایی ٘مً ؼاٌش ٝثبٌٙؽ .اخكای ٔػشّف ویىشٓ ایٕٙای اضشٕابال
ؼـ ٔىب٘یىٓٞبی ٔػشّف ٔٛخٛؼ ٘مً ؼاٌش ٝثبٌٙؽ .ث٘ ٝؾف ٔیـوؽ وٚ ٝاو ًٙوَّٞٛبی  Thـا ؼـٌیفٔیوٙاؽ واٝ
 TNFآِفب ـا آقاؼ ٔیوٙٙؽ ،و ٝؼـ ٚالـ دبوع ٔ Th1یثبٌؽ.
عٌذرم اًتزٍکَلیت ًبؽی اس پزٍتئیي غذا )(FPIES
ٔثبِی اق ٚاو ًٙایٕٙی ث ٝغیف اق ٚاوغ IgE ٝث ٝغؿا وٙؽـْ ا٘شفٚوِٛیز ٘بٌی اق دفٚسئیٗ غاؿایی–food protein
 (FPIES) induced enterocolitis syndromeاوزٞ .ف زٙؽ ایٗ ٔٛاـؼ ٘بؼـ ٞىشٙؽ ،أاب ؼـ ٘اٛقاؼاٖ ؼاـای
سغؿی ٝففٔٛال ؼیؽٔ ٜیٌٛؼ  ٚؼـ ضؽٚؼ ٔ 6بٍٞی ثفٚق ٔییبثؽٔ .قٕٛال ٌیف ٌب ٚ ٚیب ٌیف ثف دبی ٝدفٚسئیٗ واٛیب فبٔاُ
آٖ اوز .یه ٚاو ًٙثٌ ٝیف ٌٛوفٙؽ یب ثك  ٚیب غؿاٞبی خبٔؽ ؼیٍف وٕشف ٔقٕ َٛاوز ،أب ٕٔىٗ اواز وا ٝاسفابق
ثیفشؽٚ .او ًٙثب اوشففاك فٛـی  ٚده اق آٖ اوٟبَ  ٚؼـؼ ٌىٓ ٕٞفا ٜاوز .ؼـ ٔٛاـؼ ٔاكٕٔٗٔ ،ىاٗ اواز اغاشالَ
ـٌؽ ٘یك ؼیؽٌٛ ٜؼٌ.بٞی  FPIESؼـ ثفغی ٘ٛقاؼاٖ ؼاـای سغؿی ٝثب ٌیف ٔبؼـ ٘یك ؼیؽٔ ٜیٌٛؼ و ٝاضشٕابال ثا ٝایاٗ
ؼِیُ اوز و ٝدفٚسئیٗٞبی ـلیٓ غؿایی ٔبؼـ ثٌ ٝیف ٚی ٘فٛؾ وافؼٜا٘اؽ .آ٘شای ثابؼیٞابی  IgEغابَ غاؿا اـقي
سٍػیّی ٘ؽاـ٘ؽ  ٚسبییؽ  FPIESاق ایٗ خٟز زبًِ ثفاٍ٘یك اوز ؤ ٝب٘ٙؽ اغشالالر اِشٟبثی ؼوشٍبٌٛ ٜاـٌای GI
ٔیثبٌؽ.
٘ٛقاؼا٘ی و ٝاق ففٔٛال سغؿیٔ ٝیوٙٙؽ ثبیؽ ث ٝففٔٛال ثب وبقئیٗ ) (EHFثٌ ٝؽر ٞیؽـِٚیك ٌؽ ٜسغییاف ـلیآ ؼٙٞاؽ
(وبؼـ  .)1-9اٌف ٘شٛا٘ٙؽ ایٗ ففٔٛال ـا سطُٕ وٙٙؽٕٔ ،ىٗ اوز یه ففٔٛالی إِٙشبَ (ضاؿفی) ٘یابق ؼاٌاش ٝثبٌاٙؽ.
٘ٛقاؼا٘ی وٌ ٝیف ٔبؼـ ث ٝآٖٞب ؼاؼٔ ٜیٌٛؼ ثبیؽ ثٕٞ ٝیٗ ـلیٓ اؼأا ٝؼٙٞاؽ ٔ ٚابؼـاٖ ثبیاؽ اق ٌایف ٌاب ٚ ٚواٛیب ٚ
غؿاٞبی ٍٔىٛن ؼیٍف ؼـ ـلیٓ غؿایی غٛؼؼاـی وٙٙؽ FPIES .ؼـ  2وبٍِی ثفعفف ٔیٌٛؼ.
پزٍکتیت ًبؽی اس پزٍتئیي غذایی یب پزٍکتَکَلیت )(FPIP
ؼـ دفٚوشیز ٘بٌی اق دفٚسئیٗ غؿایی یب دفٚوشٛوِٛیز food protein–induced proctitis or proctocolitis
)ٔ ،(FPIPؽفٛؿ غ٘ٛی یب ٕٞفا ٜثب ٔػبط اق وٛؼوی و ٝث ٝؽبٞف وبِٓ اوز ؼیؽٔ ٜیٌٛؼ  ٚایٗ ؼـ ضؽٚؼ ٔ 2ابٍٞی
ـظ ٔیؼٞؽٚ .اِؽیٗ ٚلشی غ ٖٛؼـ ٔؽفٛؿ وٛؼن غٛؼ ٔیثیٙٙؽ ٍ٘فاٖ ٔیٌ٘ٛؽ أب ایٗ غ ٖٛا٘ؽن  ٚاضشٕبَ ثفٚق وٓ
غ٘ٛی ٘بزیك اوز .غؿاٞبیی ؤ ٝقٕٛال ث ٝایٗ فبـرٙٔ ٝشٟی ٔیٌ٘ٛؽ فجبـسٙؽ اق ٌیف ٌب ٚیب دفٚسئیٗ وٛیب ؼـ ففٔاٛال
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ٔ ٚقٕٛال ضؿف ایٗ ٔٛاـؼ اق ٌیف ٍٔىُ ـا ضُ ٔیوٙؽ .ؼـ ٔٛـؼ ٘ٛقاؼی و ٝاق ٌیف ٔبؼـ سغؿیٔ ٝیوٙؽٔ ،بؼـ ثبیؽ ایٗ
غؿاٞب ـا اق ـلیٓ غٛؼ ضؿف وفؼ ٚ ٜثٌ ٝیف ؼاؼٖ اؼأ ٝؼٞؽ .ثفای ٘ٛقاؼی و ٝففٔٛال ٔیغٛـؼ ،القْ اوز و ٝاق ٌیفی
ثىیبـ ٞیؽـِٚیك ٌؽ (EHF) ٜاوشفبؼٌٛ ٜؼ ٔب٘ٙؽ ٔٛاـؼی و ٝؼـ وبؼـ 1-9آٚـؼٌ ٜؽٜا٘ؽ .ثب ایٗ ضبَ ٌبٞی ٘ٛقاؼ ٘یبق
ث ٝیه ففٔٛالی إِٙشبَ ؼاـؼ ؤ ٝثبَٞبیی اق آٟ٘ب ؼـ وبؼـ 1-9آٚـؼٌ ٜاؽ ٜاواز .غا٘ٛفیكی ٔقٕاٛال  3ـٚق داه اق
سغییف ـلیٓ ففٔٛال یب ـلیٓ غؿایی ٔبؼـ ٌیفؼٔ ٜشٛلف ٔیٌٛؼ .ؼـ ثىیبـی اق ٔٛاـؼ FPIP ،غٛؼثػاٛؼ ٚلشای واٛؼن
یه یب ؼ ٚوبِ ٝاوز ثفعفف ٔیٌٛؼ  ٚغؿاٞبی ٍٔىُ وبق ـا ٔیسٛاٖ ثب ٘ؾبـر ثف غ ٖٛؼـ ٔؽفٛؿ وٛؼن ث ٝا ٚؼاؼ.
عذم تحول غذایی
فؽْ سطُٕ غؿایی ARFsای اوز وٙٔ ٝدف ث ٝفالیٓ ثبِیٙی ٔیٌفؼؼ أب ٚاو ًٙؼوشٍب ٜایٕٙی ـا ثٕٞ ٝافا٘ ٜاؽاـؼ.
آٟ٘ب ٘بٌی اق ٔىب٘یىٓٞبی غیفایٕٙی اق خّٕٚ ٝاؤ ًٙىٕٔٛیز ،ؼاـٚییٌٛ ،اـٌی ،ل٘شیاهٔ ،شبثِٛیاه ،ـٚا٘ای  ٚیاب
ٚاوًٞٙبی ٔٙطّف ث ٝففؼ ٞىشٙؽ .فؽْ سطُٕ غؿایی ثىیبـ ـایح سف اق آِفلیٞبی غاؿایی اواز ٔ ٚقٕاٛال ثاب ٔاٛاؼ
ٌیٕیبیی ثب ٚقٖ ِٔٛىِٛی وٕشف  ٚاخكای ؼاـای فقبِیز ثیِٛٛلیه غؿا آغبق ٔیٌٛؼ ) .(Joneja, 2013فالیٓ ٘بٌای
اق فؽْ سطُٕ غؿایی اغّت ٔب٘ٙؽ آِفلی غؿایی ٞىشٙؽ  ٚفالیٓ ٌٛاـٌی ،سٙفىی ،دٛواشی  ٚسؾابٞفار فّاجی ٔب٘ٙاؽ
وفؼـؼ ـا ؼـ ثف ٔیٌیف٘ؽ .ثِ ٝطبػ ثبِیٙی ٟٔٓسف اوز و ٝثیٗ فؽْ سطُٕ غؿایی  ٚآِفلی غؿایی ثاٚ ٝاواغ ٝایٕٙای
سٕبیك لبیُ ٌٛیٓ قیفا آِفلیٞبی غؿایی ٔیسٛا٘ٙؽ آ٘بفیالوىی غغفآففیٗ ثٕٞ ٝفا ٜؼاٌش ٝثبٌٙؽ ؼـ ضابِی وا ٝفاؽْ
سطُٕ غؿایی زٙیٗ ٘یىز.
عذم تحول کزبَّیذرات
وفثٞٛیؽـارٞب افٓ اق لٙؽٍ٘ ،بوش ٚ ٝدّی وبوبـیؽ وبغشبـی دیسیؽ ٜؼاـ٘ؽ  ٚثبیؽ سٛوظ آ٘كیٓٞب سدكیٌ ٝا٘ٛؽ ساب ثاٝ
غٛثی ٞضٓ ،خؿة ّٔ ٚفف ٌفؼ٘ؽ .فٛاـْ خب٘جی ٕٔىٗ اوز اٌف آ٘كیٓٞبی ٔىئٞ َٛضٓ وفثٞٛیؽـارٞب ثاٚ ٝیامٜ
ؼی وبوبـیؽٞب ٔب٘ٙؽ الوشٛق یب وبوبـٚقث ٝا٘ؽاق ٜوبفی ٘جبٌٙؽ یب ایٗ و ٝوٛءخؿة ٔطّٛالر سدكیٌ ٝؽٚ ٜخٛؼ ؼاٌشٝ
ثبٌؽ ،ـظ ؼٙٞؽ.
عذم تحول الکتَس
فؽْ سطُٕ ؼی وبوبـیؽ الوشٛق ٔقَٕٛسفیٗ  ARFاوز  ٚؼـ فٕؽٛٔ ٜاـؼ ٘بٌی اق یه واب ًٞل٘شیىای ؼـ الوشابق
ـٚؼٜای ٔیثبٌؽ .ثفآٚـؼ ٔیٌٛؼ و ٝسب  75ؼـِؽ خٕقیز خٟبٖ ؼزبـ ایٗ فبـرا ٝثبٌاٙؽ٘ .فاع ٌاىٕی  ٚؼِذیسا،ٝ
ٌففشٍی  ٚاوٟبَ ٔقٕٛال سب زٙؽ وبفز ده اق ٞضٓ الوشٛق ٚخٛؼ ؼاـؼ .ث ٝؼِیُ ایٗ و ٝثفغی فالیآ ٌٛاـٌای GI
ٍٔبث ٝیىؽیٍف ٞىشٙؽ ،فؽْ سطُٕ الوشٛق اغّت ثب آِفلی ثٌ ٝیف ٌب ٚاٌشجبٌ ٜففشٔ ٝیٌٛؼ .ثب ایاٗ ضابَ ثىایبـی اق
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اففاؼ ؼاـای آِفلی ثٌ ٝیف ٌب ٚفالیٕی ؼـ ا٘ؽاْٞبی ؼیٍف ٘یك ؼاـ٘ؽ اق خّٕٔ ٝدفای سٙفىی ،دٛوز ٚ ،ؼـ ٔاٛاـؼ ضابؼ
ٚاوًٞٙبی ا٘بفیالوشیه ویىشٕیه ،وٕجٛؼ الوشبق  ٚؼیٍف آ٘كیٓٞبی ٞضٓ وفثٞٛیؽـارٞب ٔ ٚؽیفیز اٖٞب ؼـ فّاُ
ٛٔ 3ـؼ ثط لفاـ ٌففشٝا٘ؽ.
عذم تحول فزٍکتَس ٍ ًبتَاًی در ّضن پلیوزّبی فزٍکتَس )(FODMAPs
فؽْ سطُٕ ففٚوشٛق ثب ٘بسٛا٘ی ؼـ ٞضٓ  ٚخؿة ٔٛ٘ٛوبوبـیؽ ففٚوشٛق اق یه غؿای ضبٚی ففٚوشٛق ث ٝعٛـ ٔىشمیٓ یب
ؼی وبوبـیؽ وبوبـٚق (ٌّٛوك  +ففٚوشٛق) ٌٙبغشٔ ٝیٌٛؼ .واٛء ٞبرإ ٚ ٝواٛء خاؿة ففٚوشا ،-ٛاِٚیٍا ،-ٛؼیٚ -
ٔٛ٘ٛوبوبـیؽٞب  ٚدّی اَٞٚب )٘ (FODMAPsیك ٕٔىٗ اوز ـظ ؼٞؽ .ا٘ىبٖٞب آ٘كیٓٞابی ٞضآ ٞیاؽـٚالق ـا واٝ
ثفای ٌىىشٗ دی٘ٛؽ ثیٗ ق٘دیف ٜدّیٕفی ففٚوشٛق القْ اوز ـا ٘ؽاـ٘اؽ  ٚاق ایاٗ ـ ٚثیٍاشف افافاؼ ایاٗ فالیآ ـا اٌاف
وفثٞٛیاؽـار ٞابیی اق ایاٗ ؼواز قیابؼ ّٔافف ٌا٘ٛؽ غٛاٙٞاؽ ؼاٌاز )ّٔ .(Joneja, 2013افف ٔمابؼیف قیابؼ
) (FODMAPsث٘ ٝفع ،اوٟبَ ٌ ٚففشٍی ٌىٓ ٔٙدف ٔیٌٛؼ .فالیٓ ث٘ ٝؾف ٔیـوؽ و ٝؼـ اففاؼی وا ٝاغاشالالر
ٌٛاـٌی ٔ GIب٘ٙؽ واٙؽـْ ـٚؼ ٜسطفیاه داؿیف ؼاـ٘اؽ ٌابیـساف اواز( .فّاُ  3ـا ثجیٙیاؽ ثافای ثطا

ؼـ ٔاٛـؼ

ٔ ٚ FODMAPsؽیفیز ـلیٓ غؿایی ،ثب ضؿف ففٚوشٛق اربفی ،دّیٕف ففٚوشٛق ٚ ،لٙؽ اِىّی)
ٍاکٌؼّبی دارٍیی
یه ٚاو٘ ًٙبٔغّٛة ث ٝیه غؿا ٕٔىٗ اوز ضبُِ دبوع ث ٝیه خك فقبَ ؼاـٚیی ؼـ غؿا ثبٌؽٔ .طؽٚؼٚ ٜوایقی اق
فالیٓ ٍٔبث ٝآِفلی ٕٔىٗ اوز اق ٞضٓ آٔیٗٞبی ثیٛل٘یه ٔب٘ٙؽ ٞیىشبٔیٗ  ٚیب سیفأیٗ ٘بٌی ٌفؼؼ.
ّیغتبهیي
ٞیىشبٔیٗ ( )Histamineآٔیٗ ثیٛل٘یه اوز و ٝثب فّٕىفؼٞبی ثىیبـ ٔ ٟٓؼـ ٖٚقا سِٛیؽ ٔیٌفؼؼ .ایٗ ٔابؼ ٜثاٝ
فٛٙاٖ ٚاوغ ٝاِشٟبثی ا َٚؼـ یه ٚاو ًٙآِفلیه یب ؼـ یه ٚاو ًٙؼفبؿ فیكیىی آقاؼ ٔیٌٛؼ .ده اق آقاؼ ٌؽٖ ،ایٗ
ٔبؼ ٜثبف

اسىبؿ ففٚق ،لفٔكی ،افكایً ٘فٛؾدؿیفی غٍبی واِّٛی ،اغاشالَ ؼـ ؼواشٍبٌ ٜاٛاـي ،غابـي ،وٟیاف ٚ

آ٘میٛاؼْ (سٛـْ ثبفز) ،افز فٍبـ غ ،ٖٛافكایً رفثبٖ لّت ،ؼـؼ لفى ٝوی ،ٝٙاضشمبٖ ثیٙی (ـیٙیز) ،آثفیاكي ثیٙای
اِشٟبة ّٔشطٕ( ٝوفغی ،آثفیكي  ٚاِشٟبة زٍٓٞب) ،وفؼـؼ ،سفن ،غىشٍی ٌ ٚیدی  ٚسطفیه دؿیفی ٌفؼؼ.
ٞف وىی ٔیكا٘ی اق ٞیىشبٔیٗ ـا ٔیسٛا٘ؽ سطُٕ وٙؽ ٚ ٚلشی اق ایٗ وغص ففاسف ـفز ،فالیٓ ایدبؼ ٔایٌا٘ٛؽ .واغص
دبی 0/3 ٝسب ٘ 1بٌ٘ٛفْ ثف ٔیّیِیشف ٘فٔبَ سّمی ٔیٌٛؼ) .(Joneja, 2013ثفغی اففاؼ ٘ىجز ثٞ ٝیىشبٔیٗ ضىبنسف
اق ؼیٍفاٖ ٞىشٙؽ ٔ ٚقٕٛال ث ٝایٗ فّز اوز و ٝثِ ٝطبػ ل٘شیىی ؼـ وبسبثِٛیىٓ  ٚسدكیٞ ٝیىشبٔیٗ ثب وففز وبفی
ثفای ٔؽیفیز وغٛش ٞیىشبٔیٗ  ٚفؽْ ثفٚق فالیٓ ٘بٌی اق ٞیىشبٔیٗ ٘بسٛاٖ ٞىشٙؽ.
کلیه منابع ارائه شذه توسط مرکس نخبگان دارای شابک ،فیپا و مجوز وزارت ارشاد می باشذ و هرگونه برداشت و کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد

626-00562606-00562676-65732227390

www.nokhbegaan.com

 / 20درعٌبهِ طالیی تغذیِ درهبًی در بیوبریّب ٍ تغذیِ درهبًی در بیوبریّبی کَدکبى (جلذ )1

غؿاٞبی ؼاـای ٞیىشبٔیٗ ثبال فجبـسٙؽ اق غؿاٞبی سػٕیفیٌٛ ،خ ٝففٍ٘ی ،سٛر ففٍ٘ی،وّٓ سفي ،دٙیف وٌٌٛ ،ٟٝٙز ٚ
ٔبٞی ففاٚـی ٌؽٌٛ٘ ،ٜیؽ٘یٞبی اِىّی (ٌبٔذبیٗ ٌ ٚفاة لفٔك) .ثبلی ٔب٘ؽ ٜفالیٓ ٞیىشبٔیٗ ثیً اق ضؽ ـا ٕٔىاٗ
اوز ٘شٛاٖ ث ٝؼِیُ فّٕىفؼ ٚاوغٝای ٞیىشبٔیٗ ؼـ ٚاوًٞٙبی آِفلیه ث ٝغؿا سٍػیُ ؼاؼ.
سوال :کدام یک حاوی مقدار زیادی هیستامین است؟(ارشد )89
الف) سفیذه تخم مرغ

ب) عذس

د) هنذوانه

ج) گوجه فرنگی

پاسخ :گزینه ج/

جذٍل  .1-1هثبل ّبیی اس عذم تحول غذایی
دلیل

عالین

غذاّبی هزتبط

اختالالت گَارؽی
کوبَد آًشیوی ٍ اختالالت عَءجذة
فؽْ سطُٕ الوشٛق(وٕجٛؼ الوشبق)

غؿاٞبی ضبٚی الوشٛق ٌ ٚیف دىشب٘ؽاـاٖ

٘فع ،ثبؼ ٌىٓ ،اوٟبَ  ٚؼـؼ ٌىٕی

وٕجٛؼ ٌّٛوٛق  6فىفبر ؼٞیؽـٚل٘بق

فبٚا یب ثبلال

وٓ غ٘ٛی ِٕٛٞیشیه

فؽْ سطُٕ ففٚوشٛق(ففٚوشبق)

غؿاٞبی ضبٚی وبوبـٚق  ٚففٚوشٛق

٘فع ،ثبؼ ٌىٓ ،اوٟبَ  ٚؼـؼ ٌىٕی

بیوبری ّب
فیجفٚق ویىشیه

فالیٓ ٕٔىٗ اوز ثب ثىیبـی اق غؿاٞب ث٘ ٝفاعٔ ،اؽفٛؿ آثىای ،ؼـؼ ٌاىٕی  ٚواٛء
ٚیم ٜغؿاٞبی دفزفة ایدبؼ ٌ٘ٛؽ.

ثیٕبـی ویىِ ٝففا

سغؿیٝ

فااالْ ٕٔىااٗ اوااز ثااب غااؿاٞبی دفزاافة ؼـؼ ٌىٕی ده اق غٛـؼٖ
سٍؽیؽ ٌ٘ٛؽ.

ثیٕبـی دب٘ىفان

فالیٓ ٕٔىٗ اوز ثب غٛـؼٖ سٍؽیؽ ٌ٘ٛؽ .ثی اٌشٟبیی ،سٟاٛؿٔ ،اك ٜثاؽ ؼـ ؼٞابٖ ٚ
ؼیٍف فالیٓ ٌٛاـٌی

ثیٕبـی اِشٟبة ـٚؼٜ
اختالالت هبدرسادی هتببَلیغن
فٙیُ وشٛ٘ٛـی ))pku

غؿاٞبی ضبٚی فٙیُ آال٘یٗ

ٌبالوشٛقٔی

غؿاٞبی ضبٚی الوشٛق یب ٌبالوشٛق

افكایً وغص وفٔی فٙیُ آال٘یٗ  ٚفمات
ٔب٘ؽٌی ؾٙٞی
اوشففاك ،ثی ضبِی٘ ،بسٛا٘ی ؼـ ـٌؽ

ٍاکٌؼّبی رٍاًی یب عصبی
فالیٓ ٕٔىٗ اواز ثاب ٞاف غاؿایی ایدابؼ ا٘ٛاؿ ٌ٘ٛبٌ٘ٛی اق فالیٓ ٔفسجظ ثب ٞف یاه
ٌ٘ٛؽ

اق ویىشٓٞبی ثؽٖ

ٍاکٌؼّب بِ هَاد دارٍیی در غذاّب
فٙیُ اسیُ آٔیٗ

ٌىالر ،دٙیف وٌ ،ٟٝٙفاة لفٔك

وفؼـؼٞبی ٔیٍف٘ی
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فصل  :1تغذیِ درهبًی در ٍاکٌؼّبی ًبهطلَة ًغبت بِ غذا :آلزصیّب ٍ 21 / ...
سیفأیٗ

دٙیف ؤ ،ٟٝٙػٕف آة خاٌ ،ٛافاة لفٔاك ،واافؼـؼٞبی ٔیٍف٘اای ،اِشٟاابة دٛوااز ٚ
ٔبٞی وٙىفٚی ،خٍف ٔفكٛٔ ،ق ،ثبؼٔدابٖٔ ،ػبط ،وٟیف  ٚافكایً ثطفا٘ی فٍبـ غٖٛ
ؼـ ثیٕبـا٘ی وا ٝاق ٟٔبـوٙٙاؽٜٞابی ٔ٘ٛاٛ

ٌٛخ ٝففٍ٘ی ،سٍٕه  ٚآِٞٛب

آٔیٗ اوىیؽاق ّٔفف ٔیوٙٙؽ.
ٞیىشبٔیٗ

دٙیف و ،ٟٝٙغؿاٞبی سػٕیافی(وّٓ سافي ،واافٌیدٌ ،ٝفٌففشٍاای ،وٟیااف ،لفٔااكی،
ٔبوااز ،وفیااف) ٌٌٛااز فاافاٚـی ٌااؽ ٜآثفیكي ثیٙی ،وفؼـؼ ،وب ًٞفٍبـ غ،ٖٛ
(وٛویه ،ثِٙٛیاب  ،)salami، bolognaسٟٛؿ ،اوشففاك ،سٍٙی ٘فهٚ ،ـْ
ٔبٞی ؼٚؼی  ٚوٙىفٚیِٛ ،ثیب لفٔك ،واٛیب،
ٔفوجاابر ،آٚٚواابؼ ،ٚثبؼٔداابٖ ،قیشاا،ٖٛ
ٔطّٛالر ٌٛخ ٝففٍ٘یٌ ،ىالر ،وبوابئ،ٛ
زاابیٔ ،ػٕااف ،اِىُ،ثىاایبـی اق اؼٚیداابر
سفٌیدبر ،افكٚؼ٘ایٞاب ٍٟ٘ ٚؽاـ٘اؽٜٞابی
غؿایی

فٛأُ آقاؼ وٙٙؽٞ ٜیىشبٔیٗ

ضّااكِ ٖٚااؽف ؼاـ ،واافیؽ ٜسػاآ ٔاافك ،وٟیف ،اٌكٔب  ٚغبـي
ٌىالر ،آٚٚوبؼ ،ٚساٛر ففٍ٘ایٔ ،فوجابر،
آ٘ب٘بنٌٛ ،خ ٝففٍ٘ی ،اوفٙبج ،آخیُ ،ثبؼاْ
قٔیٙی ،اِىُ

ٍاکٌؼ بِ افشٍدًیّبی غذایی
ـً٘ٞبی ّٔٛٙفی :سبـسفاقیٗ یاب ـ٘اً ـً٘ قـؼ ِٙقشی یب غؿاٞبی قـؼ٘ ،ابـ٘دی ، ،ثثٛـار خّؽی،آوٓ ،سٟٛؿ ،وفؼـؼ
قـؼ ٌااإبـ ٚ )FD&C( 5 ٜؼیٍاااف ٌ٘ٛیؽ٘یٞبی ثؽ ٖٚاِىُ  ٚثفغی ؼاـٞٚب
ـً٘ٞبی آقٚ
ثٙااكٚار :ثٙكٚییااه اواایؽ یااب ثٙااكٚار غؿاٞبی ففاٚـی ٌؽٔ ٜب٘ٙؽ ٍٟ٘ؽاـ٘ؽٜٞابی ـاي ،آواآ ،آ٘میااٛاؼْ ،اضشماابٖ ثیٙاای،
وؽیٓ

رؽٔیىفٚة ،افكٚؼ٘ایٞابی ـٍ٘ای ،وافیؽ وفؼـؼ ،ؼـٔبسیز سٕبوی ،فالیآ ٔػشّاف
وٙٙؽٜٞب و ٝثاِ ٝاٛـر عجیقای ؼـ ا٘اٛاؿ ٔدفای ٌٛاـٌی
سٛرٞب ،ؼاـزیٗ  ٚاؼٚیٝخبر سفٌی خابر
 ٚزبی ٚخٛؼ ؼاـؼ.

ٞیؽـٚوىاای آ٘یااك َٚثٛسیّااٌ ٝااؽٜ

غؿاٞبی ففاٚـی ٌؽٔ ٜب٘ٙؽ ا٘شی اوىایؽاٖ ٚاوًٞٙبی دٛوشی ٔب٘ٙؽ وٟیف

)ٞ ،(BHAیؽـٚوىی سِٛاٛئٗ ثٛسیّاٞ ٝبی ٔٛـؼ اوشفبؼ ٜؼـ ثىش ٝثٙؽی غؿاٞب
ٌؽ(BHT) ٜ
ٔٛ٘ٛوؽیٓ ٌّٛسبٔبر )(MSG

غاااؿاٞبی آوااایبیی  ٚغاااؿاٞبیی وااا ٝاق ثی ضىی ِٛـر ،وٛقٖ واٛقٖ ٌاؽٖ ٚ
( )MSGث ٝفٛٙاٖ سٍاؽیؽ وٙٙاؽ ٜعقآ ثاای ضىاای ؼـ ؼوااز  ٚداابٍٔ ،ااىالر
اوشفبؼٌ ٜؽ ٜاوز.

واافٌید ،ٝسقاابؼَ ،اغااشالالر ثیٙاابیی،
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 / 22درعٌبهِ طالیی تغذیِ درهبًی در بیوبریّب ٍ تغذیِ درهبًی در بیوبریّبی کَدکبى (جلذ )1
وفؼـؼ ،آوٌٓ ،فٌففشٍی ،فالیآ ٔػشّاف
ؼوشٍبٌٛ ٜاـٌی
٘یشفار ٞب ٘ ٚیشفیز ٞب

غااؿاٞبی فاافاٚـی ٌااؽ ٜضاابٚی ٘یشفیااز وٟیاافٔ ،یٍاافٖ ،واافؼـؼ ،ؼیٍااف فالیاآ
وؽیٓ٘ ،یشفار وؽیٓ٘ ،یشفیز دشبویٓ وا ٝؼوشٍبٌٛ ٜاـي
ٔقٕااٛال ؼـ ٌٌٛاازٞاابی فاافاٚـی ٌااؽ،ٜ
وٙىفٚی ٔ ٚبٞی ؼٚؼی ٌٌٛ ٚاز سفٌای
ٚخٛؼ ؼاـؼ

وبِیىیالر

ثااِ ٝااٛـر عجیقاای ؼـ ثفغاای ٔیااٞ ٜٛااب ،آ٘میٛاؼْ ،آوٓ ،غٍىی ،اففاؼ ضىابن ثاٝ
آوااذیفیٗ ـیىااه ثاابالسف فااؽْ سطٕااُ ـا

وجكیدبر  ٚاؼٚیٞ ٝب ٚخٛؼ ؼاـؼ

ؼاـ٘ؽ
عَلفیت ّب
وااِٛفیز وااؽیٓ ،وااِٛفیز دشبواایٓٔ ،یٍ ،ٛآٚٚوبؼ ،ٚوایت قٔیٙایٔ ،یاٜٞٛاب  ٚآوٓ ضبؼ  ٚآ٘بفیالوىی ؼـ اففاؼ ٔجشال ثاٝ
ٔشاابثی وااِٛفیز وااؽیٓ ٔ ٚشااب ثاای وجكیدبر غٍه ٔ ٚیاٜٞٛاب  ٚواجكیدبر آواآ ٚ ٚاوااًٞٙااب ؼـ دٛوااز  ٚغٍاابی
وِٛفیز دشبویٓ ،وؽیٓ ثای واِٛفیز ،ساابق ٜفاافاٚـی ٌااؽ ٜثااب وااِٛفیز ثاافای ٔػبعی
دشبواایٓ ثاای وااِٛفیز ،ؼی اوىاایؽ خٌّٛیفی اق لٜٟٛای ٌؽٖ ،آة ٔیاٜٞٛابی
وِٛفٛـ

اویؽیٌ ،فاة ،آثد ٚ ٛثىیبـی اق غؿاٞبی
ففاٚـی ٌؽٜ

ٍاکٌؼّبی هزتبط بب آلَدگی ّبی هیکزٍبی یب عوَم در غذاّب
دفٚسئٛن ،وّجىیال ٚاٌفٌیب وّی ثبف

ٔبٞی اوىٔٛجفٚیؽ غبـج اق یػسابَ (ساٗ ،وٓ ٔابٞی اواىٔٛجفٚیؽ (ایدابؼ غابـي،

سجااؽیُ ٞیىااشیؽیٗ ثااٞ ٝیىااشبٔیٗ ثٙیشب  ٚغبَ ٔػبِی) ،سِٛیؽ وآ ٔماب ْٚؼـ ـاي ،اواااٟبَ  ٚاواااشففاك ٔااایوٙاااؽ)
ٔیٌ٘ٛؽ.

ثفاثف ضفاـر

ٚاوًٞٙبی آ٘بفیالوشیه.

ثب ایٗ ضبَ فؽْ سطُٕ ٞیىشبٔیٗ ٔىب٘یىٕی ثف دبی IgE ٝثفای آقاؼوبقی ٞیىشبٔیٗ ٘ؽاـؼ .یه ؼـِاؽ اق خٕقیاز
ایبالر ٔشطؽ ٜاق فؽْ سطُٕ ٞیىشبٔیٗ ـ٘ح ٔیثف٘ؽ  80 ٚؼـِؽ آٖٞب ٔیب٘ىبَ ٔیثبٌٙؽ (Maintz and Novak,
) .2007ؼـ ایٗ فبـرٚ ،ٝاو ًٙثیً اق ضؽ ثٞ ٝیىشبٔیٗ ث ٝؼالیُ قیف ثٚ ٝخٛؼ ٔیآیؽ )1 :غؿاٞبیی غبَ ث ٝعاٛـ
عجیقی ضبٚی ٔمبؼیف قیبؼ ٞیىشبٔیٗ  ٚیب ٔبؼ ٜاِٚی ٝآٖ ٞیىشیؽیٗ ٔیثبٌٙؽ  ٚایٗ ٚاو ًٙثٞ ٝیىشبٔیٗ ـا ؼـ اففاؼ
ضىبن ث ٝآٖ ثٚ ٝخٛؼ ٔیآٚـؼ )2 ،ثفغی اففاؼ ٕ٘یسٛا٘ٙؽ ٞیىشبٔیٗ ـا ثِٛ ٝـر قٔبٖ ثٙؽی ٌؽ ٜغیففقبَ یب ٞضٓ
وٙٙاؽ واا ٝؼِیااُ آٖ وٕجااٛؼ آ٘ااكیٓٞاابی ؼی آٔاایٗ اوىاایؽاق ) (DAOیااب ٞیىااشبٔیٗٔ-N-شیااُ سفا٘ىففاقاوااز
) (HNMTیب ٚ )3خٛؼ آٔیٗٞبی ؼیٍفی و ٝآٖٞب ٘یك ثف ٚاوٞ ًٙیىشبٔیٗ اثف ٔیٌؿاـ٘ؽ.
غؿاٞبیی ٔب٘ٙؽ سٛر ففٍ٘ی ،وفیؽ ٜسػٓ ٔفكِ ،ؽف  ٚثفغی اق ٔىُٕٞبی غؿایی (ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،سبـسفاقیٗ) ٔ ٚاٛاؼ
ٍٟ٘ؽاـ٘ؽ( ٜث ٝفٛٙاٖ ٔثبَٞ)benzoates ،بی غؿایی آقاؼوبقی ٞیىشبٔیٗ سٛوظ ٔبوز وُٞب ـا ثإٞ ٝافا ٜؼاـ٘اؽ.
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فصل  :1تغذیِ درهبًی در ٍاکٌؼّبی ًبهطلَة ًغبت بِ غذا :آلزصیّب ٍ 23 / ...
ٔىب٘یىٓٞبی ایٗ ٚاؤٍ ًٙػُ ٘یىشٙؽ .فؽْ سطُٕ ٞیىشبٔیٗ یب ضىبویز ث ٝآٖ قٔب٘ی ٔٛـؼ سٛخ ٝلفاـ ٔیٌیفؼ
و ٝؼِیُ آِفلیه ثفای آٖ ٍٔػُ ٌؽ ٜثبٌؽ.
کبدر  .1-6رصین غذایی هحذٍد ؽذُ اس ّیغتبهیي
ِیىز ٔطشٛای ٞیىشبٔیٗ غؿاٞب ؼـ آقٔبیٍٍبٜٞبی ٔػشّف ٔشفبٚر اوز.
ث ٝؼٌٛاـی ٔیسٛاٖ ث ٝؼلز ٔطشٛای ٞیىشبٔیٗ غؿاٞب ـا ٍٔػُ وفؼ ثٝ
ٚیم ٜثفای ٔیٜٞٛب  ٚوجكیدبر قیفا ؼـ غؿاٞب ٔٛاـؼی  ٓٞزا ٖٛـوایؽٌی،
قٔبٖ  ٚـٚي وٍزٌ ،فایظ ؾغیف ٚ ٜؼـخ ٝآِٛؼٌی  ٚسفبٚر ؼـ ٌافایظ -
سطّیُ ٔشفبٚر اوز.
 .1غااالرٔ ،یااٜٞٛاابی ثىااش ٝثٙااؽی ،وااجكیدبر اغّاات ؼاـای ٔطشااٛای
ٞیىشبٔیٗ ثبالسفی ٘ىجز ث ٝضبِز سبقٞ ٜىشٙؽٔ .یٜٞٛاب  ٚواجكیدبر
وبُٔ ؼـ ثفاثف ٞدٔ ْٛیىفٚةٞب (ؼـ ٘شید ٝسِٛیؽ ٞیىاشبٔیٗ) سٛواظ
الیٞٝب  ٚیب دٛوز غٛؼ ضفبؽز ٔیٌ٘ٛؽٔ .طّٛالر ثفیؽٌ ٜؽ ٜثیٍشف
ؼـ ٔقفْ ثبوشفیٞب لفاـ ؼاـ٘ؽ (ٔثبَ :وبالؼ غفؼ  ٚثىش ٝثٙؽی ٌاؽ)ٜ
 ٚاق ایٗ ـ ٚاضشٕبَ ثیٍشفی ٔیـٚؼ و ٝضبٚی ٞیىشبٔیٗ ثبٌٙؽ .ثافای
ٔثبَ ،فؽنٔ ،بي  ٚخٛا٘ ٝسفثس ٝثىش ٝثٙؽی ٌاؽٕٔ ٜىاٗ اواز ؼٚ
ثفاثف سبق ٜغٛؼ ؼـ ٔمبیى ٝثب خٛا٘ ٝغابٍ٘ی ٞیىاشبٔیٗ ؼاٌاش ٝثبٌاٙؽ.
تبسُ بْتز اعت!

هیَُّب
 قـؼآِٛ
ٌ یالن
ٔ فوجبر افٓ اق دفسمبٌَ ،فیخ ففٚر ِ ٚیٕٛ
 لف ٜلبط
 غفٔب
 اٍ٘ٛـ
 سٍٕه لفٔك
 آ٘ب٘بن
 آِ ٛویبٜ
 وًٍٕ
 سٍٕه
 سٛر ففٍ٘ی

 .2غؿاٞبی ٔطؽٚؼ ٌاؽ ٜؼـ ایاٗ ثف٘بٔأ ٝاؽیفیشی ٌابُٔ غاؿاٞبیی واٝ

عیشیجبت

ٞیىشبٔیٗ ـا ثب ٔىب٘یىٓٞبی ٘بٌٙبغش ٝآقاؼ ٔایوٙٙاؽ ٔب٘ٙاؽ وافیؽٜ

 آٚٚوبؼٚ

سػٓ ٔفك ،ثفغی غؿاٞبی ٌیبٞی ٛٔٚاؼ افكٚؼ٘یٞبیی ٔب٘ٙاؽ ـ٘اًٞابی

 ثبؼٔدبٖ

آق ،ٚوِٛفیز ،ثٙكٚار و ٝفٛاـْ خب٘جی آٖٞاب افاكایً ٞیىاشبٔیٗ ـا

 قیشٖٛ

ٌبُٔ ٔیٌٛؼ ٘یك ٔیثبٌؽ.

 سفٌیدبر  ٚاؼٚی ،ٝوبیف غؿاٞبی ضبٚی وفوٝ

 .3اق ایٗ ـ ٚایٗ ِیىزٞب ٔطؽٚؼ ث ٝغاؿاٞبیی واٌ ٝاكاـي ٌاؽ ٜواغص

 وؽ ٚضّٛایی

ثبالیی اق ٞیىشبٔیٗ ـا ؼـ آقٔبیٍٍب ٜؼاٌشٝا٘ؽ ٕ٘یثبٌؽ ٕٝٞ .اففاؼ ثاٝ

 اوفٙبج

افكٚؼ٘یٞب ٚاوٍ٘ ًٙبٖ ٔیؼٙٞؽ  ٚاق ایٗ ـ ٚزابًِ اـقیابثی داه اق

ٌٛ خ ٝففٍ٘ی ،وه ٌٛخ ٚ ٝوسبح

آقٔبیً اِٚی ٝسقییٗ ٔیوٙؽ و ٝآیب ثبیؽ ؼـ ثّٙؽ ٔاؽر اق آٖٞاب ؼٚـی
وفؼ یب ٘.ٝ

حبَببت
ِٛ ثیب لفٔك

ِیىزٞبی اـایٌ ٝؽ ٜؼـ ایٗ خب اق ٔٙابثـ ٔػشّفای ٌافؼآٚـی ٌاؽٜا٘اؽ ٚ

 وٛیب ٔ ٚطّٛالر آٖ

وغص ثبالی ٞیىشبٔیٗ ؼاـ٘ؽ.

افشٍدًیّبی غذایی

ٍ٘بٖ ؼٙٞؽ ٜغؿاٞب  ٚافكٚؼ٘ی ٞابیی ٞىاشٙؽ وا ٝثیٍاشفیٗ اـسجابط ـا ثاب

راٌّوبیی رصین غذایی هحذٍد ؽذُ بب ّیغتبهیي

 سبـسفاقیٗ  ٚؼیٍف ـً٘ٞبی ّٔٛٙفی غؿایی
ٍٟ٘ ؽاـ٘ؽٜٞب ثٚ ٝیم ٜثٙكٚار  ٚوِٛفیز
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 / 24درعٌبهِ طالیی تغذیِ درهبًی در بیوبریّب ٍ تغذیِ درهبًی در بیوبریّبی کَدکبى (جلذ )1
غؿاٞب  ٚافكٚؼ٘یٞبی قیف ثبیؽ ؼـ آقٔبیً ٞ 4فشٝای ضؿف ،اخشٙبة ٌ٘ٛؽ.
هبّی ،تخن هزغ ٍ گَؽت
ٔ بٞی ِ ٚؽف ثٞ ٝف ٌىُ سابقٙٔ ٜدٕاؽ ٚؼٚؼی یاب وٙىافٌ ٚاؽ ٜؼـ
ِٛـسی و ٝففاٚـی ٘بٍٔػُ اوز٘ .ىش :ٝاٌف ٔبٞی سبقٌ ٜففشاٌ ٝاؽ،ٜ
وجبثی  ٚدػشٌ ٝؽ ٚ ٜثٔ ٝؽر ٘یٓ وبفزٔ ،یسٛاٖ آٖ ـا ّٔفف وفؼ.
 سػٓ ٔفك٘ ،ىشٔ :ٝمؽاـ ا٘ؽن سػٓ ٔفك دػش ٝؼـ یه غؿای دػشٔ ٝب٘ٙؽ
دٙىیه ،وّٛز ٚ ٝویهٞب ٔقٕٛال ٍٔىّی ٘ؽاـؼ.
ٌٌٛ زٞبی ففاٚـی ٌؽ ،ٜؼٚؼی  ٚسػٕیفی اق ٞف ٘اٛؿ افآ اق ٌٌٛاز

 ؼاـٞٚب  ٚلافَٞابی ٚیشابٔیٗ وا ٝضابٚی ـ٘اً
ّٔااٛٙفی ٞىااشٙؽ ،ثٙااكٚار  ٚوااِٛفیز (یااه
ؼاـٚوبق لبؼـ ث ٝسِٛیٔ ٝىُٕٞبی آقاؼ افكٚؼ٘ای ٚ
ؼاـٞٚب غٛاٞؽ ثٛؼ)
ادٍیِ تزؽیجبت
 دٛؼـ زیّی
 ؼاـزیٗ
ٔ یػه

٘بٞبـ ،وٛویه ،ثِ٘ٛٛیاب ،وبِجابن ،دذف٘ٚای  ٚلأجا ٖٛؼٚؼی  ٚثیىابٖ

 وبـی

ففاٚـی ٌؽٜ

 آٚیٍٗ

ٔ ب٘ؽ ٜغؿا٘ ،ىشٞ :ٝف غؿای غٛـؼٍ٘ ٜؽ ٚ ٜدفٚسئیٙای ـا ٔٙدٕاؽ وٙیاؽ.
ثبوشفیٞب ث ٝوففز ـٚی دفٚسئیٗ ؼـ ؼٔبی اسبق  ٚیػسبَ  ٚففیكـ اثاف
ٔیٌؿاـ٘ؽ  ٚسِٛیؽ ٞیىشبٔیٗ ـا ثٕٞ ٝفا ٜؼاـ٘ؽ.
هحصَالت ؽیزی ٍ ؽیز
ٔ ٕٝٞ طّٛالر ٌیفی سػٕیف ٌؽ ٚ ٜآٖٞبیی و ٝضبٚی وٍز ثبوشفی
ٞىشٙؽ اق خّٕ:ٝ
 دٙیفٞ :ف ٘ٛؿ دٙیف سػٕیفی ٔب٘ٙؽ زؽاـ ،وّجی ،آثای ،ثافی ،وابٕٔجف،فشب ،ـٔٚب٘ٔ ٚ ٛب٘ٙؽ آٖ

 خٛق ٙٞؽی
 وفوٝ
هتفزقِ
ٔ طّٛالر سػٕیافی واٛیب (ٔب٘ٙاؽ واه واٛیب،
ٔیى)ٛ
 غؿاٞبی سػٕیفی (ٔب٘ٙؽ وّٓ سفي)
 زبی (ث ٝعٛـ ٔٙؾٓ  ٚیب وجك)
ٌ ىالر ،وبوبئٌٛ٘ ٚ ٛیؽ٘ی وٛالؼاـ

ٔ -طّٛالر دٙیفی ٔب٘ٙؽ دٙیف ففاٚـی ٌؽ ،ٜسى ٝسىٌ ٝؽ ٚ ٜدٟٗ

ٌٛ٘ یؽ٘یٞبی اِىّی اق ٞف ٘ٛؿ

 -دٙیف وشبل)(cottage

 ا٘ااٛاؿ ثااؽ ٖٚاِىااُ ٌ٘ٛاایؽ٘یٞاابی اِىّاای ٔب٘ٙااؽ

 -دٙیف ـیىٛسب ()ricotta

ٔباٍِقیفٌ ،فاة ٔ ٚب٘ٙؽ آٖ

 ٔبوز اة ؼٚك -وفیف

تیزاهیي
سیفأیٗ اق اویؽآٔی ٝٙسیفٚقیٗ سِٛیؽ ٔایٌاٛؼ ٔ ٚایسٛا٘اؽ ٚاواًٞٙابی ٘ابٔغّٛثی ؼـ افافاؼی ایدابؼ وٙاؽ وا ٝاق
ٟٔبـوٙٙؽٜٞبی ٔٛ٘ٛآٔیٗ اوىیؽاق) (MAOIsو ٝثب سدكی ٝسیفأیٗ سؽاغُ ؼاـؼ اوشفبؼٔ ٜیوٙٙؽ .ایٗ یاه ٔثابَ اق
 ARFثبِم٘ ٜٛبٌی اق سؽاغُ غؿا  ٚؼاـ ٚاوز .غٌٛجػشب٘ٞMAOI ،ٝب أفٚق ٜثٔ ٝب٘ٙؽ ٌؿٌاش ٝسداٛیك ٕ٘ایٌا٘ٛؽ.
ضىبویز ث ٝسیفأیٗ ؼـ اففاؼی ؤّ MAOI ٝفف ٕ٘یوٙٙؽ اضشٕبال ث ٝؼِیُ وٕجٛؼ ٔٛ٘ٛآٔیٗ اوىیؽاق اواز أاب
ایٗ ٔىبِ ٝث ٝغٛثی ٍٔػُ ٍ٘ؽ ٜاوزٞ .ضٓ غؿای ضبٚی سیفأیٗ ٔیسٛا٘ؽ وفؼـؼٞبی ٔیٍف٘ی یب وٟیفٔكٔٗ ـا ؼـ
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فصل  :1تغذیِ درهبًی در ٍاکٌؼّبی ًبهطلَة ًغبت بِ غذا :آلزصیّب ٍ 25 / ...
اففاؼ ضىبن ث ٝسیفأیٗ ایدبؼ وٙؽ وٚ ٝاو ًٙآٟ٘ب ث ٝؼٚق ٚاثىش ٝاوز .سیفأیٗ ؼـ ثفغی غؿاٞبی سػٕیافی ٔب٘ٙاؽ
دٙیف وٌ ،ٟٝٙفاة ،وفو ٚ ٝث ٝعٛـ عجیقی ؼـ خٍف ٔفكٛٔ ،ق ،ثبؼٔدبٖ ،سٍٕه ،آٌِٛ ٚ ٛخ ٝففٍ٘ی یبفز ٔیٌٛؼ.
ٍاکٌؼ بِ افشٍدًیّبی غذایی
ؼـ ضبَ ضبرف ،ثىیبـی اق ٔىب٘یىٓٞبی ٚاو ًٙث ٝافكٚؼ٘یٞبی غؿایی ث ٝغٛثی ٌٙبغشٍ٘ ٝؽ ٜاواز .افكٚؼ٘ایٞابی
غؿایی ٔب٘ٙؽ وبِیىیالرٞب ،وبـٔیٗ (فّبـ ٜلفٔك ؼا٘ ،)ٝـً٘ٞبی ّٔٛٙفی غٛـاوی ٍٟ٘ ٚؽاـ٘ؽٜٞبیی ٔب٘ٙؽ ثٙكٚییه
اویؽ ،ثٙكٚار وؽیٓ ٘ ٚیشفارٞب ،وِٛفیز ٞبٞ،یؽـٚوىی آ٘یك َٚثٛسیٌّ ٝؽٞ ٚ (BHA) ٜیؽـٚوىی سِٛاٛئٗ ثٛسیّاٝ
ٌؽ ٛ٘ٛٔ ٚ (BHT)ٜوؽیٓ ٌّٛسبٔبر )ٔ (MSGیسٛا٘ٙؽ ؼـ اففاؼی غابَ ٚاواًٞٙابی ٘ابٔغّٛثی ایدابؼ ٕ٘بیٙاؽ
).(Vojdani et al, 2015
عَلفیتّب
ٚاو ًٙث ٝوِٛفیز ٞب ؼـ اففاؼ ٔجشال ث ٝآوٓ ٌبیـ سف اوز ٙٔ ٚدف ث ٝفالیٓ ٔػشّفی ؼـ افافاؼ ضىابن ثا ٝواِٛفشی
ٔیٌفؼؼ  .ایٗ فالیٓ فجبـسٙؽ اق ؼـٔبسیاز ،وٟیاف ،افاز فٍابـ غا ،ٖٛؼـؼ ٌاىٕی ،اواٟبَ ٚ ٚاواًٞٙابی آوإی ٚ
آ٘بفیالوشیه و ٝق٘ؽٌی ففؼ ـا سٟؽیؽ ٔیوٙٙؽ) . (Vally and Misso, 2012ؤ ٝىب٘یىٓ ٍٔػُ ٘یىز.
هًََعذین گلَتبهبت )(MSG
ٚاو٘ ًٙبٔغّٛة ثٛ٘ٛٔ ٝوؽیٓ ٌّٛسبٔبر  ، MSGاثشؽا ث ٝفٛٙاٖ وٙؽـْ ـوشٛـاٖ زیٙی ث ٝؼِیُ اوشفبؼ ٜاق غؿاٞبی
زیٙی ٌكاـي ٌؽٌ .ىبیز اق وفؼـؼ ،سٟٛؿٌ ،فٌففشٍی ،ؼـؼ ٌىٕی  ٚآوٓ داه اق غاٛـؼٖ غاؿا آٌاىبـ ٔایٌاٛؼ.
 MSGؼـ ق٘دیف ٜغؿایی ثىیبـ سٛقیـ یبفش ٝاوز( ٔثبَ وٛح ٌٌٛزٌٌٛ ،از وٛثیاؽٛٔ،ٜاؼ غاؿایی وٙىافٔ ،ٚاٛاؼ
غؿایی ٔٙدٕؽ ،اؼٚی ٚ ٝفّفُ)  ٚثِٛ ٝـر عجیقی ؼـ ٌٛخ ٝففٍ٘ی ،دٙیف دبـٔىبٖ ،لبـذ  ٚؼیٍاف غاؿاٞب ٚخاٛؼ ؼاـؼ.
٘شبیح ضبُِ اق زبًِٞبی غؿایی ؼٚوف وٛـ ثب ٌف ٜٚؼاـٕ٘ٚب ) (DBPCFCفالیٕی اق  MSGـا ٍ٘بٖ ؼاؼ ٜا٘ؽ واٝ
دبیؽاـٔ ،كٔٗ  ٚـ٘ ٌٗٚیىشٙؽ(  (Geha et al, 2000; Williams and Woessner, 2009أب ؼاؼٞ ٜبی اغیاف
ؼـ ٔٛـؼ ضیٛا٘بر  ٚا٘ىبٖ ٞب ٍ٘بٖ ؼاؼ ٜاوز ؤّ ٝفف ٕٔ MSGىٗ اواز فابّٔی ؼـ افاكایً غغاف ارابفٚ ٝقٖ
ٔىشمُ اق فقبِیز ثؽ٘ی ّٔ ٚفف ا٘فلی وّی ثبٌؽ . (He et al, 2011).ثب ؼـ٘ؾفٌففشٗ اغشالف ٘ؾفٞبی ٔٛخٛؼ ؼـ
ٔٛـؼ ایٗ فبُٔ زبلی ل٘شیىیٔ ،شػّّبٖ سغؿی ٝثبیؽ اق ضىبویز ث MSG ٝآٌاب ٜثبٌاٙؽ (Savcheniuk et al,
).2014
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جذٍل  .1-2پزٍتکل پزّیش ٍ چبلؼ :بزًبهِ ریشی ،اجتٌبة ،چبلؼ ٍ ارسیببی ()PACE
بب بزًبهِ  4Rآغبس کٌیذ.
 .1فٛأااُ ٍٔااىُ واابق ـا ضااؿف وٙیااؽ(ٚاوًٞٙاابی غؿاٞبی عجی یب ففٔٛالٞبی إِٙشبَ ضبٚی ٞیذٛآِفل٘یه ٞب،
٘بوبقٌبـ غؿایی اق لجُ ٌٙبغشٌ ٝؽ،ٜوٕ ،ْٛفف٘ٛاز ٛ٘ ،سفیٙشٟبیی ٞىشٙؽ و ٝث ٝـاضشی ٞضٓ ٔیٌ٘ٛؽ ٔ ٚیسٛا٘ٙؽ
اوشفن ٔكٔٗ).

ٔىُٕ ـلیٓٞبی غؿایی ثبٌٙؽ .

 .2فٛأُ ٞضٓ وٙٙاؽ ٜـا خابیٍكیٗ ٕ٘بییاؽ(آ٘كیٓٞاب یاب چبلؼ :اوشفبؼٔ ٜدؽؼ اق غؿاٞبی ٍٔىٛن  ٚدفٞیك ٌؽ ٜؼـ
.)HCl

یه قٔبٖ ا٘دبْ ٔیٌٛؼ .ـلیٓ غؿایی ثبیؽ ثؽ ٖٚسغییف ثٕب٘اؽ

 .3ثب دف ٚ ٜدفٚثیٛسیه ٞب سىثیف وٙیؽ.

ثب ایٗ سفبٚر و ٝاق غؿاٞبی ٍٔىٛن اوشفبؼٔ ٜیٌاٛؼ .یاه

 .4ثب ؼـٔبٖ ٔٛاؼ ٔغؿیٞب ٛٔ ٚاؼ ٌیبٞی سفٔیٓ وٙیؽ.

ـٚي ٔقٕ َٛثفای اوشفبؼٔ ٜدؽؼ غٛاواشٗ اق ثیٕابـ ثافای

بزًبهِ ریشی :ثف٘بٔ ٝغؿایی ـا سٟیا ٚ ٝؼ٘جابَ وٙیاؽ  ٚقٔابٖ غٛـؼٖ ٔمؽاـ وٕی اق غؿا ضؽالُ ؼ ٚسب و ٝثبـ ؼـ ـٚق اٚ َٚ
ثٙؽی ـا ثفای ثف٘بٔ ٝغؿایی ضاؿفی ثاف اوابن ٔافٚـ واٛاثك ثااؽ ٖٚآقٔاابیً غااؿا ؼـ ـٚق ؼ ٚ ْٚواا ْٛاوااز .ثیٕاابـ ٞااف
دكٌىی  ٚثبِیٙی ثیٕابـ ،یبفشاٞ ٝابی اـقیابثی غاؿایی ٌابُٔ ٚاو ًٙغؿایی ـا ؼـ عی و ٝـٚق ٍٔبٞؽ ٚ ٜثجز ٔی ٕ٘بیاؽ.
فالیٓ  ٚـلیٓ غؿایی  ٚؼیٍف اعالفبر ٔب٘ٙؽ آٔبؼٌی ثیٕبـ ثا ٝففایٙؽ ثب غؿای ثقؽی ؼـ ـٚق زٟبـْ اؼأٔ ٝاییبثاؽ  ٚؼـ ـٚق
ٔؽر ؼوز وٓ یه ٞفش ٝسقییٗ ٕ٘بییؽ.

دٙدٓ  ٌٍٓ ٚآقٔبیٍی ا٘دبْ ٕ٘یٌٛؼ .ؼٚثابـ ٜثیٕابـ ثافای

پزّیش :ـلیٓ غؿایی ضؿفی ٌؽر وٓٔ ،شٛوظ  ٚقیابؼ ؼاـؼ  ٚـٚق  4سب ٍٔ 6بٞؽ ٚ ٜثجز ـا ا٘دبْ ٔیؼٞؽ .ثب سٛخ ٝث ٝایاٗ
ٔؽر قٔبٖ آٖ  2سب ٞ 4فش ٝاوز  ٚؼـ ِٛـر ٘یبق ساب اق ثایٗ وٚ ٝاوًٞٙبی ٘بٔغّٛة ث ٝغؿا )ٕٔ (AFRsىٗ اواز ساب
ـفشٗ فالیٓ ثیٕبـ ث ٝع َٛغٛاٞؽ ا٘دبٔیؽ.

 72وبفز(3ـٚق) سبغیف ؼاٌش ٝثبٌٙؽ ،القْ اوز و ٝساب واٝ

عطح  :1ـلیٓ غؿایی وجه ٌبُٔ غؿاٞبیی اوز وإٌ ٝابٖ ـٚق غؿایی ؼیٍف أشطبٖ ٍ٘ٛؼ .غؿاٞبی ٔٛـؼ آقٔبیً ایٕٗ،
ٔیـٚؼ ثفای ففؼ ٍٔىُ وبق ثبٌٙؽ ٔ ٚقٕٛال ثٔ ٝقٙبی دفٞیك ٘بایٕٗ یب ٘بٔغٕئٗ اـقیابثی ٔایٌا٘ٛؽ .اٌاف ثیٕابـ ٔغٕائٗ
اق زٙؽ غؿای ا٘شػبثی اوز.

٘یىز ،یه ٞفشٙٔ ٝشؾف ٔب٘ؽ ٚ ٜؼٚثبـٔ ٜب٘ٙؽ لجاُ آقٔابیً

عطح  :2یه ـلیٓ ضؿفی ٔشٛوظ ،ثىیبـی اق غؿاٞب ٌ ٚاف ٜٚـا سىفاـ ٔیوٙؽ.
ٞبی غؿایی ـا ضؿف ٔیوٙؽ  ٚثف اوبن اِٛٚیاز ٞابی ثیٕابـ ارسیببی :ده اق سىٕیُ فبق زبًِ ،ثیٕبـ  ٚدكٌه دبوع ٞب
ا٘شػبة ٞبی غؿایی ـا خبیٍكیٗ ٔیوٙؽ .ـلیٓ ٔطؽٚؼ اق ٘ؾاف ـا اـقیبثی وفؼ ٚ ٜثف٘بٔ ٝغؿایی عٛال٘ی ـا وٚ ٝاوًٞٙب ـا اق
ٌّٛسٗ  ٚوبقئیٗ یب ـلیٓ غؿایی ضؿفی ٍٞز غؿاٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،بیی ثیٗ ثفؼ ٚ AFRs ٜوالٔز ثٟی ٝٙـا ضفؼ ٔی ٕ٘بیؽ.
اق ایٗ ؼوز ٞىشٙؽ.
عطح  :3واٍٙیٗ سافیٗ ـلیآ غاؿایی oligoantigenic
اوز و ٝفٕؽ ٜی غؿاٞب ـا ضؿف وفؼ ٚ ٜثف اوبن سٟٙب زٙاؽ
ٔبؼ ٜغؿایی (ٌبیؽ ؼـ ضؽٚؼ  10سب) اوز ؤ ٝقٕٛال غؿاٞبی
ٞیذٛآِفل٘یه ٞىشٙؽ.
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ارسیببی
سٍػیُ ٘ ARFsیبقٔٙؽ ٌٙبوبیی غؿاٞب یب اخكای غؿایی ٍٔىٛن ،اثجبر ٘مً غؿا ؼـ ایدابؼ ٚاوا٘ ًٙابٔغّٛة ٚ
سبییؽ دبوع ایٕٙی یب غیفایٕٙی ٔیثبٌؽ .اِٚیٗ اثكاـ سٍػیّی وبثم ٝثبِیٙی ؼلیك اوز  ٚده اق آٖ آقٔبیً ٔٙبوات
ِٛـر ٔیٌیفؼ( .)Skypala et al, 2015آقٖٔٞٛبی ثیٌٛیٕیبیی ٔیسٛا٘ٙؽ ثىیبـی اق فٛأُ غیفآِفلیه فالیٓ ـا
٘بؼیؽ ٜثٍیف٘ؽ .آقٔبیًٞبیی ؤٕ ٝىٗ اوز وٛؼٔٙؽ ثبٌٙؽ ٌبُٔ ٍٔػّبر خبٔـ ٔشبثِٛیه ثب اقٔبیًٞبی ٌٕبـي
وبُٔ غٔ ٚ ٖٛؽفٛؿ اق ٘ؾف ٍ٘ب٘ٞٝبی اِشٟبثی ،اٍُ٘ یب آقٔبیً ٞیؽـٚلٖ سٙفىی  ٚوبثم ٝضىبویز ثٌّٛ ٝسٗ ،آقٖٔٛ
٘فٛؾ دؿیفی ـٚؼ ،ٜآقٖٔٞٛبی ل٘شیىی ثفای ثیٕبـی وّیبن ،ضىبویز ث ٝدفٚفبیُ ٌّٛسٗ ،فاؽْ سطٕاُ ٞیىاشبٔیٗ،
ـٌؽ ثیً اق ضؽ ثبوشفی ـٚؼ ٜوٛزه) ٚ (SIBOآقٔ ٖٛوّفیؽ ففق ثفای فیجفٚق ویىشیه ٞىاشٙؽ .آقٔابیًٞابی
ٚاو ًٙث ٝغؿا ٛٙٞق ٔٛـؼ اغشالف ٞىشٙؽ  ٚثبیؽ سٟٙب ثب یه وبثم ٝخبٔـ اـقیبثی خىٕب٘ی  ٚسغؿیٝای ث ٝوابـ ٌففشاٝ
ٌ٘ٛؽ( .خؽ1-3 َٚـا ثجیٙیؽ ٌفش وبّٔی ـا اـایٔ ٝیؼٞؽ).
آسهبیؼّبی ایوًََلَصیک
جذٍل  .1-3آسهبیؼ ّبی بِ کبر رفتِ بزای ارسیببی ٍاکٌؼ ًبهطلَة بِ غذا
آسهبیؼ ّبی پَعتی
آقٔاابیً دٛوااشی( ٌاابُٔ غفاٌاایؽٖ ،یه لغاف ٜاق آ٘شای لٖ ـٚی دٛواز لافاـ آقٔبیً غفثابٍِفی ثا ٝفٙاٛاٖ سٟٙاب اثاكاـ
وٛقٖ قؼٖ یب وٛـاظ وفؼٖ)

ٔیٌیافؼ  ٚدٛواز غفاٌایؽ ٜیاب واٛـاظ سٍػیّی لبثُ افشٕبؼ ٘یىاز  ٚسبـیػساٝ
ٔیٌاٛؼ ساب آ٘شای لٖ أىابٖ ٘فاٛؾ ثافای اـسجبط ثب فالیٓ غؿایی ٘یك إٞیاز ؼاـ٘اؽ.
ـوایؽٖ ثا IgE ٝضىبوایز قا ـا ؼاٌااش ٝیبفشٞ ٝبی ٔٙفی لبثُ اعٕیٙبٖ سف اق ٘شبیح
ثبٌؽ  ٚضىبویز ثاٚ ٝاواغٔ IgE ٝاٛـؼ ٔثجز ٞىشٙؽ٘ .شبیح ٔٙفی ،سبییاؽ وٙٙاؽٜ
٘جٛؼ ٚاو ًٙثٚ ٝاوغٔ IgE ٝیثبٌٙؽ.

اـقیبثی لفاـ ٔیٌیفؼ.
آقٔبیً ٘بضی ٝآسٛدی

دؽٞبی وٛزه غیىب٘ؽٌ ٜاؽ ٜؼـ آِافلٖ ضىبویز  ٚؼلز آٖ ٔشغیف اوازٔ .اٛـؼ
ـٚی دٛوز وبِٓ ثٔ ٝؽر  48وبفز لفاـ اوشفبؼ ٜثفای اـقیبثی ٚاوٞ ًٙبی سبغیفی
ٔاای ٌیف٘ااؽ  ٚدااه اق  72واابفز خااٛاة  ٚیب ثؽٞ ،IgE ٖٚیر اـقي ثابِیٙی ثافای
سٍػیُ آِفلی غؿایی ٘ؽاـ٘ؽ.

غٛا٘ؽٔ ٜیٌ٘ٛؽ.

آقٔبیً ؼاغُ دٛوشی یاب ٘مغا ٝدبیابٖ ؼـ ٌافایظ ثابِیٙیٔ ،مااؽاـ ا٘اؽوی آِاافلٖ ایٗ آقٔابیً اق آقٔابیً غافاي دٛواز
سیشاف دٛواشی ٘یاك ٘بٔیاؽٔ ٜایٌا٘ٛؽ
)(SET

ٔىشمیٕب ثٝالی ٝقیف دٛوز سكـیك ٔیٌٛؼ ضىبن سف اوز أب غغف ثابالسف ٚاواًٙ
ٚ ٚخٛؼ وٟیف ٍ٘بٖ ؼٙٞؽٚ ٜاو ًٙاوز.

٘ااابٔغّٛة ـا ؼاـؼ  ٚثااا ٝسٟٙااابیی ثااافای
سٍػیُ سِٛیٕ٘ ٝیٌٛؼ.

آسهبیؼ ّبی خَى
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فّٛـویٗ – آ٘كیٓ ایٕٛٙاوی

وفْ ـٚی ِفط ٝوبغؿی ثب غؿا ٔػّاٛط  ٚثفای ًٌ غؿاٌ :ایف ،سػآ ٔافكٌٙ ،اؽْ،

CAP-FEIA

وااذه ثااب ٍ٘ IgEاابٖ ؼاـ ٌااؽ ٜثااب ٔااٛاؼ ٌیف ٌب ٚ ٚثبؼاْ قٔیٙی  ٚوٛیب لبثُ افشٕبؼ
ـاؼیٛاوشیٌ ٛىشٔ ٝی ٌٛؼ .ؼـ ٔمبیىا ٝثاب اوز.
 ،RASTایٗ آقٔبیً آِافلٖ ثیٍاشفی ـا
ثب٘ؽ ٔیوٙؽ  ٚثفای اـقیبثی ٚاوًٞٙبی ثٝ
ٚاوغٙٔ IgE ٝبوت سف اوز.

RAST

ثب آقٔبیً  CAP-FEIAخبیٍكیٗ ٌاؽ ٜآقٔبیًٞبی ضىبنسفی أفٚق خبی ایاٗ
اوااز  ٚضىبواایز ثااٚ ٝاوااغ IgE ٝـا آقٔبیً ـا ٌففشٝا٘ؽ ٕ٘ ٚیساٛاٖ آٖ ـا ثاٝ
اـقیبثی ٔیوٙؽ.

فٛٙاٖ سٟٙب اثكاـ سٍػیّای ٔاٛـؼ اواشٙبؼ
لاافاـ ؼاؼ .ؼـ ٔمااؽاـ ثاابالی  IgEسفٌااطی
ٕٔىااٗ اوااز سضاإیٗ وٙٙااؽٚ ٜاوااًٙ
آِفلیه ٘جبٌؽ ؼـ ضابِی وأ ٝماؽاـ وآ
ٕ٘ IgEیسٛا٘ؽ ٚاوا ًٙداؿیفی ٔشطٕاُ
ـا ضؿف وٙؽ.

ELISA
اـقیبثی ایٕٛٙوٛـثٙز اسّبَ ث ٝآ٘كیٓ

ٌجبٞز قیابؼی ثا RAST ٝؼاـؼ ،أاب ؼـ ثٔ ٝب٘ٙؽ  RASTاوز أب ٕ٘یسٛاٖ آٖ ـا
ایااٗ اقٔاا ٖٛثااب ایااٗ سفاابٚر واأ ٝاابؼ ٜث ٝفٛٙاٖ سٟٙب اثكاـ سٍػیّی ٔٛـؼ اوشٙبؼ
ـاؼیٛاوشی ٛث ٝوبـ ٕ٘یـٚؼ  ٚخبی غاٛؼ ـا لاافاـ ؼاؼ .ؼـ ٔمااؽاـ ثاابالی  IgEسفٌااطی
ث CAP-FEIA ٝؼاؼ ٜاوز  ٚضىبوایز ٕٔىااٗ اوااز سضاإیٗ وٙٙااؽٚ ٜاوااًٙ
ثٚ ٝاوغ IgE ٝـا اـقیبثی ٔیوٙؽ.

آِفلیه ٘جبٌاؽ ؼـ ضابِی وأ ٝماؽاـ وآ
 IgEاضشٕاابَ ضااؿف ٚاواا ًٙدااؿیفی
آِفلیه ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ.

آقٔبیًٞابی آ٘شای ثابؼی اغشّبِای ـٚيٞاابی ـوااٛة ٕٞبٌّٛسیٙبواای IgG ٚ ،ٖٛاغشّبِی و ٝثفای سٍػیُ ٔقشجف
IgA ٚ IgM ،IgG
سثجیز وٕذّٕابٖ ٔای ثبٌاؽ وا٘ ٝیابق ثا٘ ٝیىز أب ٛٙٞق ثِ ٝاٛـر ثابِیٙی وابـثفؼ
سػُّ ٚیم ٜؼاـ٘ؽ.

ؼاـؼٛٙٞ ٚ ،ق افشجبـ آٖ ٔٛـؼ وٛاَ اواز.
٘شاابیح ٔثجااز ٕٔىااٗ اوااز ِااففب ٍ٘اابٖ
ؼٙٞؽ ٜسٕبن لجّی ثب غؿا ثبٌٙؽ

 IgG4وفْ

آقٔاابیً غاا ٖٛثاافای ثفـواای IgG4ثفای اوشفبؼ ٜسٍػیّی ٔٛـؼ سبییاؽ لافاـ
اغشّبِی غؿا

ٍ٘ففش ٝاوز ٍ٘ ٚبٖ ؼٙٞؽ ٜسٕابن لجّای
ثب غؿا ٔیثبٌاؽ أاب ٙٞاٛق ٔاٛـؼ اواشفبؼٜ
ثبِیٙی لافاـ ٔایٌیافؼ  ٚافشجابـ آٖ ٙٞاٛق
ٔٛـؼ وٛاَ اوز.
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آقٔبیً فقبَ وبقی ثبقٚفیُ)(BAT

ثب اوشفبؼ ٜاق غ ٖٛوبُٔ ،دبوع ثبقٚفیُ ثٙٞ ٝااٛق ثاافای سٍااػیُ ثاابِیٙی اوااشب٘ؽاـؼ
 IgEآِفل٘یاااه ؼـ ٌفاِ٘ٛٛوااایزٞااابی وبقی ٍ٘ؽ ٜاوز(Hoffman et al, .
)2015

ثبقٚفیُ وٙدیؽٔ ٜیٌٛؼ.

آِفلٖ ثاب وٛوذب٘ىایِٛ ٖٛوٛوایز وافْ غیفاوشب٘ؽاـؼ اوز ٕٔ ٚىاٗ اواز ٘شابیح
آقٔبیً ویشٛسٛوىیه
آقٔبیً آ٘شی ثبؼی واِّٛی ِٛوٛوایز غ ٖٛوبُٔ ٔػّٛط ٔی ٌٛؼِٛ .وٛویشٟبی ٔثجز یب ٔٙفی اٌشجبٞی ـا ث ٝؼوز ؼٞاؽ
سدكیٌ ٝؽٛ٘ ،ٜسفٚفیُٞبی اِٚی ٝاثشاؽا ثاف  ٚثفای وبـثفؼ سٍػیّی سبییؽ ٍ٘ؽ ٜاوز.
ثفای آ٘شی لٖ)(ALCAT
اوبن آِفلٖ ا٘ؽاقٌٜیفی ٔیٌ٘ٛؽ.
آقٔ ٖٛسفٌص ٚاوغٞٝب ()MRT

سغییف ؼـ ا٘ؽاق ٜواّ ٚ َٛضدآ آٖ ٍ٘ابٖ
ؼٙٞؽ ٜدبوع ٔیثبٌٙؽ.

آسهبیؼّبی دیگز
ثفـوی وبـثفؼی ضفواز افضابی ثاؽٖ ثبقٚی ثیٕبـ ثابق ٔایٌاٛؼ  ٚغاؿای ٔاٛـؼ غیفاوشب٘ؽاـؼ اوز ٕٔ ٚىاٗ اواز ٘شابیح
(ویٙكیِٛٛلیااه) واا ٝسىااز لااؽـر آقٔبیً ـٚی ؼوز ا ٚلافاـ ٔای ٌیف٘اؽ ٔ ٚثجز ٙٔ ٚفی ٘بؼـوشی ثٕٞ ٝافا ٜؼاٌاشٝ
فضال٘ی ٘یك ٘بٔیؽٔ ٜیٌٛؼ.

آقٔبیً ٚاؤ ًٙثجز اـقیابثی ٔای ٌاٛؼ ثبٌؽ  ٚثفای سٍػیُ سبییؽ ٍ٘ؽ ٜاوز.
اٌف لؽـر ٔبٞیس ٝوٓ ٌٛؼ  ٚثابق ٚـاضاز
سف اق لجُ ضفوز ٕ٘بیؽ.

آقٔبیً قیفقثب٘ی

لغفار فّبـ ٜآِفلٖ ـٚی قثابٖ لافاـ ٔای ٕٔىٗ اوز ٘شبیح ٔثجز ٙٔ ٚفی ٘بؼـوشی
ثٕٞ ٝفا ٜؼاٌاش ٝثبٌاؽ  ٚثافای سٍاػیُ

ٌیف٘ؽ  ٚفالیٓ ثجز ٔیٌفؼ٘ؽ.

سبییؽ ٍ٘ؽ ٜاوز.
آقٔبیً سطفیه  ٚغٙثی وبقی

سكـیك قیفدٛوشی فّابـ ٜآِافلٖ فالیآ ـا ٕٔىٗ اوز ٘شبیح ٔثجز ٙٔ ٚفی ٘بؼـوشی
ثٕٞ ٝفا ٜؼاـؼ  ٚداه اق آٖ سكـیاك آٔابؼ ٜثٕٞ ٝفا ٜؼاٌاش ٝثبٌاؽ  ٚثافای سٍاػیُ
وبقی رقیفسف یب لٛیسف ثافای اق غٙثای سبییؽ ٍ٘ؽ ٜاوز.
وفؼٖ فالیٓ ا٘دبْ ٔیٌٛؼ.

ؼـ وٛؼوبٖ ٔجشال ث ٝؼـٔبسیز آسٛدیه ،آقٔبیً غفاي دٛوشی ثفای آِفلٖ ٞبی غاؿایی ٔٙاـ ٔایٌاٛؼ  ٚثا ٝؼِیاُ
ضىبویز ثبالی دٛوشی ٔٙدف ث ٝایدبؼ ٚاوًٞٙبی ٔثجز وبؾة ٔیٌٛؼ ٚغغف ایدبؼ ضىبوایز ثا ٝآِافلٖ ٔاٛـؼ
اوشفبؼ ٜاق عفیك دٛوز ٔشٛـْ ٔیٌٛؼ ٕٝٞ .غؿاٞبیی و ٝؼـ آقٔبیً ٘شیدٔ ٝثجز ٔیؼٙٞؽ ثبیؽ ثب وابثمٛٔ ٝاخٟاٝ
لٛی ٕٞجىشٍی ؼاٌش ٝثبٌٙؽ  ٚیب ثبثز ٌٛؼ و ٝثب زبًِٞبی غؿاییٚ ،اوًٞٙبی آِفلیه ایدبؼ ٔیوٙٙؽ دیً اق ایٗ
و ٝآِفلٖ سّمی ٌ٘ٛؽٔ .قَٕٛسفیٗ آِفلٖٞبی غؿایی افٓ اق (ٌیف ،سػٓ ٔفك ،ثبؼاْ قٔیٙیٌٙ ،ؽْ ،وٛیبِ ،ؽفٔ ،بٞی ٚ
آخیُ ؼـغشی) فبُٔ فٕؽ٘ ٜشبیح ٔثجز آقٔبیًٞبی غفاي دٛوشی ٞىشٙؽ.
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آسهبیؼ آًتی ببدیّبی عزم
آقٔابیً  IgEوافٔی اغشّبِای آِافلٖ غاؿای ( (Food allergen–specific serum IgE testingثافای
ٌٙبوبیی غؿاٞبیی ث ٝوبـ ٔیـٚؼ ؤٕ ٝىٗ اوز ٚاو ًٙآِفلیه ایدبؼ وٙٙؽ .آقٔابیً radioallergosorbent
) test (RASTو ٝیه آقٔابیً  IgEاواز  ٚآقٔابیً the enzyme-linked immunosorbent assay
) (ELISAوا ٝاغّاات یااه آقٔاابیً  IgGاوااز خاابی غااٛؼ ـا ثاا ٝآقٔاابیً CAP–fluorescein-enzyme
) immunoassay (FEIAؼاؼٜا٘ؽ CAP-FEIA .آقٔبیً غ٘ٛی اوز و ٝاـقیبثی وّٕای آ٘شای ثابؼیٞابی IgE
اغشّبِی آِفلٖ ـا ٔیدفؼاق٘ؽ .وغٛش ثبالسف آ٘شی ثبؼی اغّت ٕٞ ٝ٘ ٚیٍ ٝدیً ثیٙی وٙٙؽ ٜفالیٓ ثابِیٙی ٞىاشٙؽ.
ایٗ آقٔبیً  CAP-FEIAسٟٙب ثفای ًٌ غؿا سبییؽ ٌؽ ٜاوز سػٓ ٔفكٌ ،یف ،ثبؼاْ قٔیٙیٔ ،بٞیٌٙ ،اؽْ  ٚواٛیب
(وٛیب ٛٙٞق  ٓٞث ٝفٛٙاٖ دیً ثیٙی وٙٙؽٔ ٜطىٛة ٕ٘یٌٛؼ) )ٕٞ ٚ .(Sampson, 2004ابٖ عاٛـ وا ٝآقٔابیً
ـٚی وٛؼوب٘ی ؤٍ ٝػُ ٌؽ ٜؼاـای آِفلی غؿایی ٞىشٙؽ  ٚآِفلی آٟ٘ب ثب  DBPCFCsثبثز ٌؽ ٜاواز وبـآٔاؽ
ٍ٘بٖ ؼاؼ ٜاوز٘ .شبیح آقٔبیً ثبیؽ ثب زبًِ ضؿف غؿا یب  DBPCFCsؼ٘جبَ ٌٛؼ سب ففایٙؽ سٍػیُ وبُٔ ٌفؼؼ.
القْ ث ٝؾوف اوز و٘ ٝشبیح  CAP-FEIAیب آقٔبیً غفاي دٛوشی ثفای ضىبن وبقی ثٕٔ IgE ٝىٗ اوز ضشی
ده اق ایٗ و ٝآِفلی وٛؼن ثفعفف ٌؽ ٜثبٌؽ  ٚغؿا ثؽ ٖٚفالیٓ غٛـؼٌٛ ٜؼ ٘یك ٔثجز ثٕب٘ؽ.

نکته ههن :داوطلبین هحترم توجه فرهاییذ که با تهیه این جسوات دیگر نیاز به خریذ هیچ گونه
کتاب هرجع دیگری نخواهیذ داشت .برای اطالع از نحوه دریافت جسوات کاهل با شواره های
زیر تواس حاصل فرهاییذ.

خریذ اینترنتی:

901-33090931-33090966-90630006393

www.shop.nokhbegaan.ir
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