�صفحة ا�سبوعية ت�صدرها دائرة

العالقات العامة والإعالم بوزارة ال�صحة ..للتوا�صلpr-info@moh.gov.om:

ح�سا�سية الطعام
�أعرا�ضها وعالجها
تنق�سم الأم��را���ض ال�ت��ي لها ع�لاق��ة بالطعام �إىل
ق�سمني رئي�سيني هما ح�سا�سية ال�ط�ع��ام ،وع��دم
حتمل الطعام .و»ح�سا�سية الطعام عبارة عن ظهور
�أع��را���ض يف اجل�ه��از اله�ضمي ،كالغثيان وال�ق��يء
واملغ�ص يف البطن مبا�شرة بعد تناول وجبة الطعام،
بالإ�ضافة �إىل ظهور حكة وعطا�س وان�سداد يف الأنف
واحمرار يف اجللد و�أرتكاريا ،و»ال��وذم��ة الوعائية»
( )Angioedemaوهي عبارة عن انتفاخات
يف الفم وال�شفتني واحللق ،حيث تنتج هذه الأعرا�ض
عن تو�سع يف الأوع�ي��ة الدموية نتيجة �إف��راز مادة
«اله�ستامني» وزيادة يف خروج ال�سوائل من الدم �إىل
الأن�سجة.
 ,قد ُوج��د يف الدرا�سات الطبية احلديثة �أن معدل
انت�شار ح�سا�سية ال�ط�ع��ام يف البالغني منخف�ض
( )%1.4يف حني �أن ح�سا�سية الطعام تنت�شر ب�صورة
�أك�ب�ر يف الأط �ف��ال خ�لال ال�سنة الأوىل م��ن العمر
حتديدا ب�سبب ا�ستعمال حليب البقر ،وهو احلليب
اال�صطناعي ،ثم تبد�أ بعد ذل��ك ح�سا�سية الطعام
بالتناق�ص كلما ازداد عمر الطفل.
و ُي�ستثنى م��ن ذل��ك بع�ض الأط�ع�م��ة ال�ت��ي ت�ستمر
ح�سا�سيتها وال تتناق�ص مع تقدم العمر مثل الفول
ال�سوداين واملك�سرات وال�سمك واملحار.كما ميكن
حل�سا�سية الطعام �أن توجد مع �أمرا�ض ح�سا�سية
�أخ��رى كح�سا�سية اجللد لدى الأطفال (الإكزميا ،
والربو ال�شعبي).
وت�خ�ت�ل��ف ح���س��ا��س�ي��ة ال �ط �ع��ام م��ن جم�ت�م��ع لآخ��ر
تبعا الخ�ت�لاف ع ��ادات الأك ��ل ب�ين تلك املجتمعات
كاحل�سا�سية ال�شديدة للفول ال�سوداين املوجودة يف
الواليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا ،يف حني �أن
احل�سا�سية ال�شائعة يف اليابان هي لل�سمك.
�صدمة احل�سا�سية
�إن عدد الوفيات من ح�سا�سية الطعام قليلة ،حيث
تنتج عادة من فرط احل�سا�سية (�صدمة احل�سا�سية)
م�ث��ل ف��رط احل�سا�سية ل�ل�ف��ول ال �� �س��وداين وبع�ض
املك�سرات وال�سمك والبي�ض واحلليب واملحار وبع�ض
الفواكه وبع�ض اخل�ضراوات .ولذلك ف�إن ظهور فرط
احل�سا�سية من �أي نوع من �أنواع الطعام يعترب �سببا
م�ؤكدا ومبا�شرا ملنع تناول ذلك الطعام مدى احلياة،
حيث مينع تناول ذلك الطعام ب�شكل دائم.
�أما بالن�سبة للمري�ض ،ف�إن جتنب �أكل بع�ض امل�أكوالت
ال�شائعة ي�سبب تقييدا حلياة املري�ض ،لذلك يجب
ع��دم توجيه املري�ض بتجنب �أي ن��وع م��ن الطعام
�إال عند وجود ثبوت قطعي للح�سا�سية منه ،حتى ال
يتجنب املري�ض طعاما لي�س عنده ح�سا�سية منه.

يوم �أو يومني من �أكل الطعام.
وقد ُوجد من خالل الدرا�سات الطبية احلديثة �أن
عدد امل��أك��والت التي ت�سبب ح�سا�سية الطعام قليلة
وت�شمل الأط�ع�م��ة ال�شائعة مثل احلليب والبي�ض
وم�ن�ت�ج��ات ال �ق �م��ح ،ك�م��ا وج��د �أن معظم مر�ضى
«ح�سا�سية الطعام» يتح�س�سون لنوع واحد �أو نوعني
من الطعام لي�س �أكرث.

والأطعمة امل�سببة حل�سا�سية الطعام هي:

• حليب البقر (احلليب ال�صناعي) :وه��و �أه��م
م�سبب للح�سا�سية لدى الأطفال الر�ضع حتت عمر
�سنة ،وال�سنوات القليلة التالية لها ،التي تتناق�ص مع
ازدياد عمر الطفل حيث �أثبتت الدرا�سات احلديثة
�أن احل�سا�سية ناجتة عن الربوتني املوجود يف احلليب
الذي ال يت�أثر بالغلي ،وبالتايل فهذا النوع من احلليب
ي�سبب ح�سا�سية �سواء كان مغليا �أو غري مغلي.
• بيا�ض البي�ض :ويق�صد به اجل��زء الأبي�ض من
البي�ض املحتوي على الربوتني الذي ي�سبب احل�سا�سية
وال��ذي ال يت�أثر بالغلي (مثل ال�بروت�ين امل��وج��ود يف
حليب البقر) ،ما يعني �أنه ي�سبب احل�سا�سية �سواء
كان مطبوخا �أو غري مطبوخ.
• ال�سمك وامل�أكوالت البحرية :وهي ثالثة �أق�سام:
 الق�سم الأول :املحار ،وهو من امل�أكوالت ال�شائعةامل�سببة (حل�سا�سية الطعام).
 -الق�سم الثاين :الق�شريات البحرية (ال�سرطان،

احل�سا�سية بدرجة �شديدة (فرط احل�سا�سية) ،حيث
وج��د من خ�لال الدرا�سات احلديثة �أن تلك امل��واد
التت�أثر بالتحمي�ص وال الت�سخني ،ما يعني �أن��ه قد
ي�سبب تلك التفاعالت ال�شديدة� ،سواء مت حتمي�صه
�أو ت�سخينه �أو مل ي�سخن �أو يحم�ص.كما �أن تلك
املواد موجودة يف «زيت الفول ال�سوداين» امل�ستخدم
يف بع�ض الأطعمة وبع�ض م�ساحيق الزينة وال�صابون
امل�ستخدم للوجه املحتوي عليه� .إال �أن «زيت الفول
ال�سوداين املكرر وامل�صفى» يعترب �آمنا وال ي�سبب
تلك التفاعالت ال�شديدة بعك�س الزيت اخلام للفول
ال�سوداين.

�أعرا�ض ح�سا�سية الطعام

تظهر الأع��را���ض خ�لال دقائق بعد تناول الوجبة،
وت�ظ�ه��ر ع�ل��ى ع��دة �أج �ه��زة يف اجل���س��م (ك��اجل�ه��از
اله�ضمي واجللد واجلهاز التنف�سي وجهاز ال��دورة
الدموية).
اوال � :أعرا�ض اجلهاز اله�ضمي
 .1الوذمة الوعائية ،وهي ح�سا�سية الفم التي تظهر
ب�صورة حكة وانتفاخات يف ال�شفتني واحللق ،والتي
قد ي�سبقها �أحيانا «ف��رط احل�سا�سية» التي حتدث
ع��ادة نتيجة «احل�سا�سية امل�شرتكة» ما بني حبوب
اللقاح و�أنواع خمتلفة من الفواكه واخل�ضراوات.
 .2غثيان ومغ�ص يف البطن وتقل�صات يف الأمعاء وقد
ي�صل الأمر �أحيانا �إىل «القيء والإ�سهال» بعد الأكل
مبا�شرة (بعد ب�ضع دقائق) .
 .3مغ�ص الر�ضع يعترب مثاال على ح�سا�سية الطعام
عند الأط�ف��ال الر�ضع �أق��ل من ثالثة �أ�شهر نتيجة
�إعطائهم حليب البقر (احلليب اال�صطناعي) الذي
ي ��ؤدي �إىل حتطيم ال�شعريات امل��وج��ودة على �سطح
الأمعاء الداخلي ما ي�سبب نق�ص امت�صا�ص الأغذية
وبالتايل نق�ص النمو لدى الطفل.
ثانيا� :أعرا�ض اجللد
�أرتكاريا حادة تظهر بعد دقائق من �أكل الطعام يف
�شكل طفح جلدي ،ما ي�سهل على املر�ضى معرفة
�سبب ذلك الطفح فيتجنبونه وال يلج�أون �إىل امل�شورة
الطبية .وقد حتدث ن��ادرا الأرتكاريا املزمنة وهي
�أرتكاريا تظهر على ف�ترات طويلة ولكنها ن��ادرا ما
تكون ناجتة عن الطعام.
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التالية:
�أوال :التاريخ املر�ضي واملعلومات الإكلينيكية التي
ت�ؤخذ من املري�ض خالل الك�شف عليه حيث يعترب
حجر الزاوية يف ت�شخي�ص ح�سا�سية الطعام.
وحتدث ح�سا�سية الطعام يف معظم الأحيان نتيجة
نوع �أو نوعني من الطعام ،لكن يف ح��االت ن��ادرة يف
الأطفال قد حتدث نتيجة عدد �أك�بر من الأطعمة،
حيث يكون ذلك ناجتا عن م�صدر خفي يف الطعام
يتوجب على الطبيب البحث عنه.
ثانيا :الفحو�صات املختربية
الفح�ص املختربي لوجود �أج�سام م�ضادة يف الدم،
يعترب الفح�ص الرئي�سي حل�سا�سية الطعام.
الفح�ص املختربي للدم لوجود احل�سا�سية ميكن
ا�ستخدامه لأي نوع من �أن��واع الطعام ب�سهولة ،لكن
عند �صعوبة ت�شخي�ص احل��ال��ة ميكن اللجوء �إىل
فح�ص اختبار فح�ص وخز اجللد.
يعترب فح�ص اختبار اجللد بالوخز �أك�ثر دق��ة من
الفح�ص املخربي للدم لوجود �أج�سام م�ضادة.
ثالثا :مفكرة الطعام ( )Food Diaryهي
مفكرة تعطى للمري�ض لي�سجل فيها �أن��واع الطعام
التي يتناولها يف املنزل و�أي �أع��را���ض جانبية بعد
تناول ذلك الطعام ،حيث يتم عر�ض تلك املفكرة
على الطبيب يف وقت الحق ،ما ي�سهل عليه ا�ستنتاج
نوعية الطعام الذي له عالقة باحل�سا�سية.
ت�ستعمل ه��ذه امل�ف�ك��رة يف امل��ر��ض��ى ال��ذي��ن ت�أتيهم
�أع��را���ض ح�سا�سية غ�ير م�ستمرة (متقطعة) لأن
ت�شخي�ص نوعية ذلك الطعام الذي ي�سبب احل�سا�سية
يكون �أمرا �سهال حينها.
يتم التنبيه على املري�ض ب�أن ي�سجل كل طعام يتناوله
حتى ال�ل�ب��ان (ال�ع�ل�ك��ة) ال ��ذي مي�ضغه �أو معجون
الأ�سنان ال��ذي ي�ستخدمه يف تنظيف �أ�سنانه.كما
ي�سجل املري�ض وقت تناول �أي نوع من �أنواع الطعام
والأعرا�ض اجلانبية املرافقة وامل�صاحبة له.
كما يتم اال�ستعانة باخت�صا�صي التغذية ليتمكن
من توجيه الن�صح للمري�ض خالل ت�سجيله الطعام،
بحيث يكون طعامه متوازنا طبيا.

املتخ�ص�ص يف احل�سا�سية ،ثم يجب جتنب الطعام
املهيج ،مع مالحظةالآتي:
 �إن جتنب ن��وع معني م��ن الطعام ي��ؤث��ر يف حياةاملري�ض ويقيد حركته ،لذا يجب �أن ال يتجنب املري�ض
�أي طعام �إال �إذا كان هناك دليل طبي وا�ضح على
ح�سا�سية املري�ض من ذلك الطعام ،لأنه لوحظ �أن
الكثريين ين�صحون املر�ضى بتجنب طعام معني
مبجرد التخمني ،وهذا غري �صحيح.
 وحتى لو مت الت�أكد من كون �أن طعاما معينا يهيجاحل�سا�سية ف�إنه يجب �أن ال يزداد عدد الأطعمة التي
يتجنبها املري�ض عن طعام واحد �أو اثنني ،و�أن ال يتم
ن�صحه ب�أن يتجنب عددا كبريا من الأطعمة لأن ذلك
ي�ؤدي �إىل �سوء التغذية.
 جتنب نوع معني من الطعام يجب �أن يتم بالت�شاوربني الطبيب واملري�ض ح�سب طريقة حياته وغذائه
ما يزيد قناعاته عند اختيار الطعام البديل وفر�ص
جناح العالج معه.
 وعلى الرغم من �أن حجر الزاوية يف العالج هوجتنب الطعام امل�سبب للح�سا�سية ،ف�إن هذا التجنب
�أمر �صعب وغري �سهل.
�أما يف حالة حدوث فرط احل�سا�سية نتيجة نوع معني
من الطعام فين�صح بالآتي:
 يجب جتنب ذلك النوع من الطعام مدى احلياة. يجب �إعطاء املري�ض حقنة الأدرينالني الأوتوماتيكية( )Adrenaline Auto-injectorمع
تدريبه على ا�ستخدامها وقت الطوارئ.
 يجب على املري�ض �أن يراجع العيادة ب�شكل منتظم. يجب �إعطاء املري�ض �سوار مع�صم ()Braceletsيو�ضح حالة املري�ض عند حدوث �إغماء نتيجة فرط
احل�سا�سية ،مما ميكن امل�سعفني من التعرف ال�سريع
على حالته و�إعطائه �إبرة الأدرينالني ب�شكل �سريع.
 �أم��ا يف املر�ضى ال��ذي��ن لديهم �أع��را���ض جانبيةلكنها غري خطرية ،فين�صح ب�إرجاع الطعام امل�سبب
للح�سا�سية �إليهم بعد عامني كاملني من التوقف
ب�شكل تدريجي.

طعام الأطفال

�أما جتنب الطعام يف الأطفال امل�صابني بح�سا�سية
الطعام فيجب:
 �أن ال ي�ت��م �إال حت��ت ت��وج�ي��ه مبا�شر م��ن طبيبمتخ�ص�ص يف احل�سا�سية واخت�صا�صي تغذية .ويتم
بعد الت�أكد الكامل من ح�سا�سية الطفل لذلك الطعام.
كل ذلك لأننا نخاف من �سوء التغذية يف الأطفال
التي قد يتعر�ض لها الطفل �إذا متت عملية جتنب
الطعام ب�شكل غري مدرو�س.

�أم�����ا جت��ن��ب احل��ل��ي��ب ع��ن��د الأط���ف���ال
ح���دي���ث���ي ال����������والدة ف���ه���ن���اك ن��ق��اط
م����ه����م����ة ي�����ج�����ب ال����ت����ن����ب����ي����ه ل����ه����ا:

ح�سا�سية الطعام

�إن اجلهاز اله�ضمي الطبيعي لدى الإن�سان يعمل على
امت�صا�ص املواد الغذائية املفيدة ويحولها �إىل طاقة،
وال ي�سمح للمواد املهيجة للح�سا�سية بالدخول �إىل
الدم لوجود عدة �أجهزة دفاعية ت�ؤدي هذه الوظيفة.
هذه الأجهزة الدفاعية هي مثل حام�ض و�أنزميات
املعدة والغ�شاء املبطن للأمعاء وبع�ض الإف��رازات
لأج�سام م�ضادة مو�ضعية داخل الأمعاء  ،ووظيفتها
�أن�ه��ا ترتبط م��ع امل ��واد املهيجة للح�سا�سية ومتنع
دخولها �إىل ال��دم .وتكون ه��ذه الأج�ه��زة الدفاعية
غري نا�ضجة عند الأطفال حديثي ال��والدة �إىل عمر
ثالثة �أ�شهر ،وبالتايل �إذا �أعطي الطفل طعاما فيه
مهيجات للح�سا�سية خالل هذه الفرتة ف�إنها تدخل
�إىل الدم وت�سبب �إثارة اجلهاز املناعي واحل�سا�سية
لديه مما يجعله عر�ضة لظهور �أمرا�ض احل�سا�سية
يف امل�ستقبل.
وعند ت�ك��رار تعر�ض الطفل لنف�س امل��واد املهيجة
للح�سا�سية يف امل�ستقبل ،ف��إن ذلك يعر�ضه لظهور
�أعرا�ض ح�سا�سية الطعام.
وتظهر الأع��را���ض خ�لال ف�ترة وج �ي��زة بعد الأك��ل
يف ��ص��ورة �أع��را���ض ف��وري��ة وه��ي �أع��را���ض (ال��وذم��ة
الوعائية) مثل جتمع ال�سوائل حتت اجللد ما ي�ؤدي
�إىل انتفاخات يف ال�شفتني واحللق واجلفون واملريء
�أو ت�ؤثر ب�شكل غثيان وق��يء �شديد و�آالم مغ�ص يف
الأم�ع��اء و�إ�سهال ،وق��د تظهر الأع��را���ض يف �أجهزة
�أخرى كالرئة واجللد والأنف.,كل التفاعل ال�سابق هو
تفاعل فوري يحدث خالل دقائق بعد تناول الطعام،
لكن ذلك ال مينع من حدوث تفاعالت مت�أخرة بعد
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وج��راد البحر  ،واجلمربي) التي ت�سبب ح�سا�سية
جلدية �شديدة والوذمة الوعائية ب�شكل انتفاخات يف
ال�شفتني واجلفون.
 الق�سم الثالث :الرخويات البحرية التي ت�أتي عادةداخ��ل ال�صدف مثل (بلح البحر ،و�صدف البحر،
واملحار) ،حيث وجد �أن هذه الأنواع ت�سبب«ح�سا�سية
الطعام» والكره واملقت ال�شديد للطعام ،وذلك لأن
بع�ض ه��ذه ال��رخ��وي��ات يكون ملوثا ببكترييا تفرز
�سموما وت�ؤدي �إىل ا�ضطرابات يف اجلهاز اله�ضمي
عند �أكلها.
• منتجات القمح :التي تعترب غذاء رئي�سيا عند
كثري من النا�س ،وحل�سن احل��ظ �أن امل��ادة امل�سببة
للح�سا�سية فيها تتحطم نتيجة �إف��رازات و�إنزميات
اجلهاز اله�ضمي ،ما يخفف من �شدتها وخطورتها
(عك�س حليب البقر اال�صطناعي ،وبيا�ض البي�ض،
حيث ال يت�أثران ب�شيء) .
• املك�سرات :مثل (الكاجو ،واللوز البجلي ،والبندق،
وال�ق�ع�ق��ع) ح�ي��ث وج��د �أن ه��ذه امل�ك���س��رات ت�سبب
“ح�سا�سية الطعام” ،وقد ت�سبب فرط احل�سا�سية.
• ال�صويا :وه��و �أح��د �أن��واع احلبوب امل�ستخدمة
بكرثة يف ال�صناعات الغذائية ،حيث وجد من خالل
ال��درا��س��ات الطبية احلديثة �أن�ه��ا ق��د ت�سبب فرط
احل�سا�سية ال�شديدة.
• الفول ال�سوداين :ال��ذي يحتوي على م��واد تهيج

ح�سا�سية اجللد لدى الأطفال ،حيث لوحظ �أن �شدة
ه��ذه احل�سا�سية ت ��زداد م��ع زي ��ادة تعر�ض الطفل
لعدد �أكرب من املهيجات وب�شكل متكرر ،ما ي�صعب
ت�شخي�ص �سبب تلك احل�سا�سية .والأطعمة التي ت�سبب
هذا النوع من احل�سا�سية هي مثل البي�ض واحلليب
والفول ال�سوداين وال�صويا والقمح ومنتجاته.
ثالثا� :أعرا�ض اجلهاز التنف�سي
�سيالن الأنف ،ويحدث مبا�شرة بعد الأكل بعدة دقائق.
الوذمة الوعائية ،وتظهر ب�شكل انتفاخات يف اجلدار
املبطن للحنجرة ال��ذي ي�ح��دث يف ع��دد كبري من
احلاالت ،حيث ي�شعر املري�ض �أن هناك ثقال فيحلقه
و�صعوبة يف الكالم وكحة جافة ،وقد ي�صل �إىل مرحلة
ان�سداد القناة الهوائية واختناق لدى الأطفال.
الربو ال�شعبي ،وقد ي�صاحبه �سيالن الأنف وح�سا�سية
اجللد لدى الأطفال.
رابعا � :أعرا�ض جهاز الدورة الدموية
تظهر ب�شكل فرط احل�سا�سية (�صدمة احل�سا�سية)
التي تظهر ب�شكل انخفا�ض يف �ضغط الدم وهبوط يف
الدورة الدموية وا�ضطراب يف �ضربات القلب وهبوط
يف اجلهاز التنف�سي و�إغماء.

ت�شخي�ص ح�سا�سية الطعام:

ميكن ت�شخي�ص ح�سا�سية الطعام ب�إحدى الطرق

رابعا :طريقة ا�ستبعاد الطعام امل�شتبه فيه
بعد درا�سة مفكرة الطعام يت�ضح �أن هناك نوعا معينا
من الطعام م�شتبه يف عالقته بح�سا�سية الطعام،
وعندها ميكن ا�ستبعاد ذل��ك الطعام م��ن وجبات
املري�ض ومراقبة مدى حت�سن حالته.
االمتناع والتوقف عن ن��وع معني من الطعام يجب
�أن يكون حتت �إ�شراف طبي مبا�شر وحتت �إ�شراف
اخت�صا�صي تغذية ،وخ�صو�صا الأغذية ذات الفائدة
ال�صحية املهمة كاحلليب للأطفال.
خ��ام�����س��ا :ف �ح ����ص حت���دي ال �ط �ع��ام (Food
)Challenge
يتم تعري�ض املري�ض لنوع حمدد من الطعام ومالحظة
الآثار اجلانبية عليه بعد التعر�ض له مبا�شرة.
يعتمد هذا الفح�ص على الفح�ص ال�سابق وهو «�إبعاد
الطعام امل�شتبه فيه» .وعند حت�سن حالة املري�ض بعد
جتنب ذلك الطعام ميكن ا�ستعمال هذاالفح�ص كنوع
من الت�أكيد على عالقة ذلك الطعام باحل�سا�سية.

العــــــــــــــــالج

�إن جميع املر�ضى الذين لديهم ح�سا�سية الطعام يجب
�أن يتم عالجهم حتت �إ�شراف جهاز طبي متخ�ص�ص
يف جم��ال احل�سا�سية كالطبيب املتخ�ص�ص يف
احل�سا�سية واخت�صا�صي التغذية واملثقف ال�صحي

 �إن �أهم غذاء للأطفال الر�ضع هو حليب الأم ،ملاله من قيمة غذائية ممتازة ،كما �أنه ير�سخ العالقة
النف�سية بني الطفل و�أمه.
 عند الت�أكد من ح�سا�سية الطفل حلليب البقر يجبالتنبيه على الأم بتجنب ذلك النوع من احلليب ،مع
�إعطاء بدائل طبية متوازنة ال ت�ؤدي �إىل �سوءالتغذية
عند ذلك الطفل ،مثل حليب ال�صويا �أو بع�ض �أنواع
احلليب اال�صطناعية اخلا�صة التي ال ت���ؤدي �إىل
ح�سا�سية الأط �ف��ال (ل�ك��ن يجب التنبه �أن حليب
ال�صويا ال يرتقي �إىل القيمة الغذائية حلليب الأم وال
حليب البقر .كما يجب الت�أكد �أوال من �أن الطفل لي�س
عنده ح�سا�سية من حليب ال�صويا قبل البدء به).
 يف جميع الأحوال يجب ا�ستمرار حليب الأم وعدمقطعه �إال يف حاالت قليلة فقط يتم فيها �إعطاء مدعم
غذائي وهو الكال�سيوم بدال من حليب الأم.

الآثار اجلانبية

�إن جتنب الطعام امل�سبب للح�سا�سية مفيد ملري�ض
احل�سا�سية� ،إال �أن له �آثارا جانبية على املري�ض مثل:
 �سوء التغذية واحلرمان النف�سي. تكاليف مادية زائدة نتيجة ال�صرف على الأغذيةالبديلة التي تعترب غالية.
 قلق وتوتر لدى املري�ض وعائلته. حماية زائ ��دة ع��ن احل��د على نف�سية املري�ض،وخ�صو�صا لدى الأطفال.
 ان �ع��زال ع��ن املجتمع نتيجة جتنب �أن ��واع معينةمن الطعام لعدم رغبة املري�ض مبعرفة من حوله
مب�شكلته.
 الغ�ضب واالكتئاب والإحباط عند حدوث �أعرا�ض«ح�سا�سية الطعام» ،على الرغم من جتنب الأطعمة
امل�سببة للح�سا�سية ب�شكل كامل ،حيث ينت جذلك
من كون �أن الطعام املهيج للح�سا�سية خمفي داخل
الطعام وال يعرف عنه املري�ض.

