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معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
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األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 





احملتويات

املـقـــدمــــــــــــــــــــــة

املؤلـــف فـي سـطور

الفـصـــــــــــــل األول 

الفصـــــل الـثـانـــــي

الفصــــــل الـثـالــــث

الفصـــــل الــرابــــــع

املــراجــــــــــــــــــــــع

............................................................................

..........................................................................

حساسية األغذية .....................................................

حساسية الحليب )بروتني حليب األبقار(.......................

بدائل الحليب...........................................................

حاالت مرضية تشابه أعراضها حساسية الحليب.............

............................................................................

:

:

:

:

:

:

:

ج

هـ

1

15

35

49

67

- أ -





املقدمة

- ج -

ُتعرف حساسية األغذية بأنها حالة يقوم فيها جهاز املناعة برد فعل غير معتاد؛ 
نتيجة تناول نوع واحد أو أكثر من األغذية التي تحتوي على مواد تسبب الحساسية، 
ومع أن ردود فعل الحساسية غالبــــًا ما تكون خفيفة وال تدعو للقلق، إال أنها في 
أحيان أخرى قد تكون خطيرة جدًا، ويمكن أن تتسبب في الوفاة، وهناك عدة أغذية 
البيض، والفول السوداني، والجوز،  90% من حاالت الحساسية منها:  تتسبب في 
وفول الصويا، واألسماك واملحار، والقمح، واللنب، وُيعد حليب األبقار السبب الرئيسي 
تكون  أن  والبالغني، ومع ذلك يمكن  الصغار،  لدى األطفال  التحسسية  الفعل  لردود 
الثدييات األخرى،  أو  الجاموس،  أو  أو األغنام،  املاعز،  الحساسية أيضًا من حليب 
وُتعد حساسية الحليب استجابة غير طبيعية لجهاز املناعة في الجسم إلى الحليب 
الغذائية شيوعًا لدى  أنواع الحساسية  أكثر  التي تحتوي عليه، وهي من  واملنتجات 
األطفال، ويحدث رد الفعل التحسسي بعد تناول الطفل أو الشخص البالغ الحليب، 
وتتراوح عالمات وأعراض حساسية الحليب من خفيفة إلى حادة، ويمكن أن تشتمل 

على القيء، واألزيز، والّشرى ومشكالت في الجهاز الهضمي.

الحديث حول حساسية  يتناول هذا الكتاب الذي بني أيدينا )حساسية األلبان( 
األغذية  عن حساسية  األول  الفصل  تحدث  حيث  األلبان،  خاصة حساسية  األغذية 
الثالث  الفصل  الحليب، ووضح  الثاني حساسية  الفصل  واستعرض  عامة،  بصورة 
الحاالت  بعض  عرض  الذي  الرابع  بفصله  الكتاب  ُاختتم  ثم  الحليب،  بدائل  بعض 

املرضية التي تشابه أعراضها حساسية الحليب.

إليه من معلومات  بالشرح كل ماتطرق  الكتاب قد استوفى  أن يكون هذا  نأمل 
عن حساسية األغذية وخاصة حساسية الحليب، وأعطى معلومات عن البدائل املتاحة 
ملن يعانون هذه الحساسية، وأن يكون إضافة جديدة لسلسلة الثقافة الصحية التي 

يصدرها املركز.

األستاذ الدكتــور/ مــرزوق يوسف الغنيــم

األمني العام املساعد

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

وهلل ولــي التوفيق،،
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املؤلف في سطور

• أ. د. لؤي محمود اللبان 	

ــ  أمريكي الجنسية من أصل سوري من مواليد عام 1958م. 

ــ الجمهوريــة العربية  ــ جــامعة دمشق  ــ  حاصــل على بكــالــوريــوس العلــوم الصحية 
السورية ــ عام 1981م.

ــ  حاصل على دبلوم التغذية السويدية ــ جامعة لوند ــ السويد ــ عام 1989م.

ــ  حــاصل على درجــة املــاجستير فــي التغذيــة والعلــوم الحيــوية ــ جامعة نيو كاسل ــ 
إنجلترا ــ عام 1991م.

ــ  حاصل على درجة الدكتوراه في التغذية العالجية والحميات ــ جامعة السال ــ الواليات 
املتحدة األمريكية ــ عام 1995م.

ــ  أشرف على عديد من الرسائل العلمية بعدة جامعات.

ــ نشر أكثر من 50 بحثًا في مجالت عاملية، وعددًا من الكتب.

السورية،  العربية  الجمهورية  ــ  الخاصة  الجزيرة  جامعة  ــ  التغذية  أستاذ  حاليًا  يعمل  ــ  
واستشاريًا في التغذية العالجية في مشافي دمشق.
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الفصل األول
حساسية األغذية

املتناولة  األغذية  هضم  في  مهمًا  دورًا  اإلنسان  عند  الهضمي  الجهاز  يلعب 
وتحويلها إلى عناصر غذائية بسيطة يمكن امتصاصها، ومن َثمَّ يستخدمها الجسم 
إلنتاج الطاقة الالزمة لنموه وتطوره، وقد طور الجهاز الهضمي آليات غير محددة )غير 
وذلك  ثانوية؛  مناعة  اعتبارها  يمكن  التي  العشوائية  املناعة  منها  واملقصود  مناعية( 
املعوي  الـَمِعدي  الحاجز  طريق  عن  الغريبة   "Antigens"املستضدات من  للتخلص 
حركة  إلى  إضافة  واألمعاء،  املعدة،  في  املوجود  املخاطي  الغشاء  من  يتألف  الذي 
األمعاء، وإفراز املخاط، وكذلك حموضة املعدة، ووجود بعض اإلنزيمات، ومن خالل 
إفــراز الجلوبولني املناعي، وتفاعل األجسام املضادة  عـوامل مناعيــة أخــرى مثـل: 
 i(Gut Associated Lymphoid Tissue; باألمعاء  املرتبطة  اللمفاوية  األنسجة  مع 

.GALT)i

ومن أجهزة الجسم املهمة أيضًا التي تساعد على حماية الجسم من املسببات 
املرضية املختلفة جهاز املناعة، حيث إنه يقوم بحماية الجسم عن طريق إنتاج بروتينات 
متخصصة ُتسمى األجسام املضادة، وتحدِّد تلك األجسام التهديدات املحتملة التي 
املواد  هذه  تقوم  كما  والفيروسات،  البكتيريا،  مثل:  للجسم  األذى  تسبب  أن  يمكن 

بوظائف مهمة من مثل: منع انتشار العدوى، والسيطرة عليها.

ويمكن تعريف حساسية األغذية (Food Allergy) بأنها حالة يقوم فيها جهاز 
املناعة برد فعل بشكل غير اعتيادي نتيجة لتناول نوع واحد، أو أكثر من األغذية التي 
تحتوي على مواد تسبب الحساسية، ومع أن ردود فعل الحساسية غالبًا ما تكون 
أنها في أحيانًا أخرى قد تكون خطيرة جدًا، ويمكن أن  للقلق، إال  خفيفة وال تدعو 
تتسبب في الوفاة، وتشير التقديرات إلى أن معدل انتشار حاالت الحساسية لألغذية 
يتراوح بني (1 ــ 10%)، وهذه النسبة في ازدياد مستمر كل عام، ولكن من الصعب 
تحديد نسبة االنتشار بسبب كثير من العوامل التي تؤثر عليها مثل: طرق التشخيص 
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املتعددة، واالختالفات البيئية، والعمر، ونوعية األغذية املتناولة وخاصة املصنَّعة منها، وقد تم 
اإلبالغ عن وجود أكثر من 70 مادة غذائية تسبب حساسية األغذية املختلفة، وفي أكثر أنواع 
 (E) حساسية األغذية شيوعًا تستهدف األجسام املضادة املعروفة باسم الجلوبولني املناعي
عن طريق الخطأ بروتينًا معينًا موجودًا في هذا النوع من األغذية، وتتعامل معه على أنه مادة 
غريبة تهدد الجسم؛ مما يؤدي إلى أن الجلوبولني املناعي (IgE) يتسبب في إطالق عديد من 
املواد الكيميائية التي تؤثر على األوعية الدموية مسببًة توسعها؛ لزيادة كمية الدم الواردة لهذه 
املنطقة املحتوية على تلك املواد. التي من أهمها الهيستامني (Histamine) كوسيلة دفاعية عن 

الجسم كما هو موضح بالشكل التالي.

 شكل يوضح آلية حدوث رد فعل الجسم تجاه املواد املحسسة في األغذية .

)E( الجلوبولينات املناعية
ترتبط بالخاليا البدينة

املحسسات الغذائية

إطالق وسائط فّعالة تؤثر على األوعية 
مثل: الهيستامني خالل ثواٍن فقط.

من  معينة  أجزاء  على  الغذائية  الحساسية  في معظم حاالت  الهيستامني  إفراز  يقتصر 
الفم، أو الحلق، أو الجلد، ولكن يمكن أن يؤثر على مناطق وأجهزة أخرى  الجسم من مثل: 
من الجسم مثل: الجهاز التنفسي، ويتسبب الهيستامني في ظهور معظم األعراض النموذجية 
املعروفة التي تحدث في أثناء تفاعل الحساسية، مثل: توسع األوعية الدموية الصغيرة، واحمرار 
طبقة الجلد املحيطة بها وانتفاخها، كما ُيعتبر مسببًا ملشكالت جلدية مثل: الطفح الجلدي، أو 
رى (Urticaria ،Hives)، ويمكن للهيستامني أن يزيد من كمية املخاط املنَتج في بطانة  الشَّ
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األنف، والذي بدوره يسبب كاًل من الحكة، والشعور بعدم الراحة، والحرقة في األنف، ويساهم 
الهيستامني في تشّكل الوذمة )التورم( في الوجه، وحول العينني، والشفتني، واللسان، وسقف 

 .(Angioedema) الحلق، وهذا ما ُيسمى بالوذمة الوعائية
أما في حالة فرط الحساسية، أو التأقي (Anaphylexis) فيقوم الجهاز املناعي بإطالق 
الكيميائية األخرى في  ُيفِرز عديدًا من املواد  أنه  إلى  الهيستامني، إضافة  كميات كبيرة من 
الدم، وهذا يسبب مجموعة واسعة من األعراض املرتبطة بالحساسية املفرطة أو )التأقي( وهذه 
الحاالت هي األكثر خطورة، حيث يكون لدى الشخص الذي ُأصيب برد فعل تحسسي شديد 
أعراض كثيرة منها: الشعور بالدوار، أو اإلغماء، وصعوبات في التنفس، والبلع، أو الكالم، 
  .(Anaphylactic shock) ويمكن أن تؤدي كل هذه األعراض إلى الوفاة نتيجة صدمة التأقي

أسباب الحساسية الغذائية
ُيعتقد أن سبب حســاسية األغذية يعود إلى التحوالت الوراثية الوظيفية في مستقبالت 
عائلة  إلى  تنتمي  التي   (Lymphopoietin) الليمفوبويتني  ومورثات   (IL-12) البروتني 
الجني  وتحوُّل   (T cells) التائية  الخاليا  إنضاج  ُتعتبر مسؤولة عن  والتي  السيتوكينات، 
(IL-4 gene)، وتحدث الحساسية تجاه أي نوع من األغذية تقريبًا، ولكن هناك أغذية معينة 
التي تسبب  الغذائية، وتتمثل األغذية األكثر شيوعًا  أنواع الحساسية  مسؤولة عن معظم 

الحساسية عند األطفال والبالغني في:
• نتيجة 	 يعاني حساسية  الطفل  وإذا كان  بالنسبة لألطفال،  الحليب ومشتقاته، وخاصة 

تناوله حليب األبقار، فمن املحتمل أن يكون لديه حساسية تجاه عديد من األغذية.
• البيض وباألخص بياض البيض )بروتني البيض( وليس الصفار.	
• الشوكوالتة.	
• الفستق، أو الفول السوداني.	
• املكسرات مثل: الجوز، واللوز، والبندق. 	
• األسماك، واملحار، والقريدس (الجمبري) والسرطان.	
• فول الصويا.	

• القمح، والشعير، والشيلم أو الجاودار وأحيانًا الشوفان؛ بسبب وجود البروتني الذي 	
ُيدعى الجلوتني.

• األغذية املعدَّلة وراثيًا التي قد تسبب بعض أنواع الحساسية.	
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شكل يوضح أهم األطعمة التي تسبب حساسية األغذية.

القمح

املكسراتالبيض

فـــول 
الصويا

األسماك

الحليب
الفول السوداني

املحار

• الكرفس، تسبب الخضراوات عادة أعراض الحساسية التي 	  : بعض الخضراوات مثل 
الفموية  الحساسية  متالزمة  عليها  ُيطلق  والحلــق حيث  والشــفتني،  الفــم،  على  تــؤثر 
i(Oral Allergy Syndrome)i، وتسبب متالزمة الحساسية الفموية عند بعض األشخاص 
حكة في الفم والحلق مع توّرم خفيف في بعض األحيان، وتظهر هذه األعراض مباشرة 
بعد تناول بعض الفاكهة، أو الخضراوات الطازجة، وتحدث متالزمة الحساسية الفموية 
في  املوجودة  البروتينات  بعض  بني  تخلط  التي  للحساسية  املضادة  األجسام  بسبب 
الفواكه الطازجة، أو املكسرات، أو الخضراوات وحبوب اللقاح، ويزداد حدوثها بشكل 
خاص عند املصابني بالربو، أو حّمى القش (Hay fever)، وال تسبب متالزمة الحساسية 
الفموية عمومًا أعراضًا شديدة، ومن املمكن إبطال مفعول املواد املسبِّبة للحساسية عن 

طريق الطهي الجيد للغذاء إن أمكن ذلك.

• بعض البذور، وخاصة السمسم ومنتجاته مثل: الحالوة الطحنية، والطحينة، وبذور الصنوبر. 	

• اللحوم حيث يعاني بعض الناس حساسية تجاه نوع واحد من اللحوم فقط وهو لحوم 	
أنواع أخرى، وهذا يسبب بعض  يعاني بعضهم اآلخر حساسية تجاه  بينما  األبقار، 
األعراض الشائعة من مثل: تهيُّج الجلد واحمراره، وتسبب اللحوم متالزمة ُتعرف باسم 

.(Alpha-Gal Syndrome)

يسبب  حيث  بالحساسية،  التسبب  في  مشاركتها  نسبة  حيث  من  املواد  تلك  تتفاوت 
الحليب ومشتقاته 34% من حاالت الحساسية، ويتبعه في ذلك األسماك التي تسبب %23، 
ثم البيض بنسبة 15%، والفول السوداني 12%، ومن ثم الصويا والقمح بنسبة (7 ــ %9) 

كما هو موضح بالشكل التالي:
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 شكل يوضح النسبة املئوية ألهم األغذية املسببة للحساسية.

السمك الحليبالقمحالبيضالفول السوداني الصويا

% 12

% 34

% 15

% 23

% 9 % 7

أنماط حساسية األغذية
تم تصنيف الحساسية الغذائية في ثالثة أنماط معروفة حسب األعراض التي تظهر على 

األشخاص، والوقت الذي تستغرقه لظهورها على النحو التالي:

• 	 A)Ig Emediated اE النمط األول: حساسية الطعام بواسطة الجلوبولني املناعي
Food(d ، وهذا النوع هو األكثر شيوعًا، حيث يسببه الجهاز املناعي بإنتـاجه جسمــًا 
مضـــادًا يسمى الجلوبولني املناعي (E)، وتظهر األعراض لهذا النوع من الحساسية 
النوع من الحساسية خطرًا  الطعام، وُيشكِّل هذا  تناول  قليلة من  أو دقائق  ثواٍن،  بعد 
أكبر؛ لتسببه في اإلصابة بالحساسية املفرطة، أو التأقي، ومن املمكن أيضًا أن يسبب 
صدمة التأقي، ويمكن تقسيم هذه املجموعة إلى فئتني، األولى: ُتسمى فئة تفاعالت البداية 
من  ساعتني  خالل  تظهر  األعراض  أن  أي:   (Immediate-onset reactions) الفورية 
تناول الطعام. واألخرى: ُتدعى التفاعالت اآلنية أي: أن األعراض التي تلي تناول الطعام 

تتبعها أعراض مستمرة. 

• الجلوبولــني 	 بـواسـطــة  تتــم  ال  التـي  الطعــام  حسـاسـية  الثانــي:  النمــط 
تنتج  ال  الحالة  هذه  وفي   ،)Non- IgE Mediated Food Allergy(و)E( املناعي 
ردود الفعل التحسسية عن الجلوبولني املناعي (E)، بل تنتج عن خاليا أخرى مهمة في 
جهاز املناعة، وغالبًا ما يصُعب تشخيص هذا النوع من الحساسية حيث إن األعراض 
تستغرق وقتًا طوياًل لتظهر، وتتطور، كما أن صعوبة التشخيص تأتي نظرًا لعدم وجود 
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اختبار للتأكد بدقة من حساسية الطعام بدون وساطة الجلوبولني املناعي (E)، ويقتصر 
هذا النوع من التفاعل إلى حد كبير على الجلد، والجهاز الهضمي، حيث يسبب أعراضًا 
األغذية  تسبب حساسية  أن  يمكن  كما  واإلكزيمة،  الهضم،  وُعسر  املعدة،  ُحرقة  مثل: 
واالرتجاع  اإلسهال،  أيضًا   (E) املناعي  الجلوبولني  بواسطة  تتم  ال  التي  األطفال  عند 
املريئي )القلس(، حيث ترجع مفرزات املعدة إلى املريء؛ مما يسبب مشكالت هضمية، 
كما يعاني معظم األطفال املصابني بحساسية األغذية الطفح الجلدي، أو اإلكزيمة في 
أثناء الرضاعة، وكلما كانت إكزيمة الطفل أسوأ بدأت الحساسية بشكل مبكر وازدادت 

احتمالية إصابته بحساسية األغذية الحقــًا في املراحل العمرية التالية.

• هذا 	 وفي   ،)Mixed Food Allergy( املختلطة  الطعام  حساسية  الثالث:  النمط 
النمط يعاني بعــض األشــخاص أعراض كال النوعني السابقني، حيث تكـون األعـراض 

متعددة مثل : التهاب املعدة، واملريء، والتهاب الجلد التأتبي )اإلكزيمة(.

شكل يوضح أنماط الحساسية الغذائية املعروفة.

حساسية األغذية

حساسية مختلطة
حساسية ليس لها 
عالقة بجهاز املناعة

حساسية لها عالقة 
بجهاز املناعة

ــ التهاب املريء.

ــ التهاب املعدة.

ــ التهاب املعدة، واألمعاء.

ــ التهاب القولون.

ــ التهاب الجلد التأتبي.

متالزمة التهاب املعــدة، واألمعــاء   -

بسبب البروتني.

- التهاب القولون، واملسـتقيم بسبب 

البروتني.

- اعتالل األمعاء بسبب البروتني.

- فـرط حسـاسـية الجهـاز الهضمــي 
املباشر.

- متالزمة التحسس الغذائي املرتبط 
لع. بغبار الطَّ

- التأقي.

- )التـأقي املتأخر( تأخر التأقي 

الناتج عن تناول اللحوم.

- التأقي الناتج بعد النشاط البدني.
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عوامل الخطورة لحساسية األغذية 
هناك كثير من عوامل الخطورة التي تلعب دورًا في اإلصابة بحساسية األغذية منها: 

• حيث 	 األغذية:  بعض  لحساسية  أو  عام،  بشكل  بالحساسية  لإلصابة  العائلي  التاريخ 
يرتفع معدل اإلصابة بحساسية األغذية إذا كان أحد الوالدين، أو اإلخوة، أو األخوات 
مثل:  جلدية  أو حساسية  الربو،  مثل:  تنفسية  أكانت  مختلفة سواء  بحساسية  مصابًا 

اإلكزيمة، أو حساسية ألي نوع غذائي، أو أي شكل من أشكال الحساسية املختلفة.

• األطفال املصابون بالتهاب الجلد التأتبي )اإلكزيمة(: ُيعد األطفال املصابون بهذا املرض 	
في سن مبكرة أكثر ُعرضة لإلصابة بحساسية األغذية.

ارتفع عدد األطفال الذين يعانون الحساسية تجاه نوع واحد من األغذية أو أكثر بشكل 
كبير خالل العقود القليلة املاضية، كما زادت أيضًا في الوقت نفسه حاالت الحساسية األخرى 
مثل: التهاب الجلد التأتبي، ألسباب غير واضحة حتى اآلن، لكن تؤكد بعض الدراسات أن 
سبب هذا االرتفاع في أعداد حاالت الحساسية تجاه األغذية في السنوات األخيرة هو أن 
النظام الغذائي املثالي لألطفال قد تغّير بشكل كبير خالل األربعني عامًا املاضية، وذلك من 
حيث زيادة استخدام األغذية الـُمصنَّعة واالعتماد عليها بشكل أوسع، وهذا ما سبَّب االرتفاع 
الكبير في عدد حاالت تحّسس األغذية، بينما تقول النظرية األخرى: إن األطفال ينمون حاليًا 
بشكل متزايد، ويعيشون في بيئات شبه معقمة، أو »شبه خالية من الجراثيم«، وهذا يعني 
أن أجهزتهم املناعية قد ال تتعرض للجراثيم الالزمة لتعزيز وتقوية جهاز املناعة لديهم بشكل 
صحيح، وهذا ما ُيعرف باسم فرضية النظافة )Hygiene hypothesis(. وتؤثر معظم أشكال 
الحساسية الغذائية على األطفال دون سن ثالث سنوات، ولكن معظم األطفال الذين يعانون 
مبكرة سوف  في سن  والقمح  الصويا،  وفول  والبيض،  الحليب،  تجاه  الغذائية  الحساسية 
يتخلصون منها بحلول الوقت الذي يدخلون فيه املدرسة أي: بعمر ثالث إلى خمس سنوات، 
ولكن عادة ما تستمر الحساسية تجاه أنواع أخرى من األغذية مثل: الفول السوداني، والجوز 
لفترة أطول، ويمكن أن تستمر مدى الحياة، ومن املحتمل أن تكون الحساسية الغذائية التي 

تتطور وتستمر خالل مرحلة البلوغ هي الحساسية التي سوف يعانيها الطفل مدى الحياة.

• املضافات الغذائية (Food Additives): مع أنه من النادر أن يعاني شخص ما حساسية 	
حدة  زيادة  في  الغذائية  املضافات  بعض  تتسبب  قد  ولكن  الغذائية،  املضافات  تجاه 
األعراض لدى األشخاص الذين يعانون حاالت حساسية موجودة مسبقًا، ومن املضافات 
وجود  هي  بالحساسية  اإلصابة  معدالت  من  تزيد  أن  يمكن  أو  تسبب،  أن  يمكن  التي 



- 8 -

الكبريتات بتراكيز تصل إلى 10 ملجرامات/ كيلوجرام، أو أكثر، وُيسَتخدم ثاني أكسيد 
الكبريت (E220)، واملركبات األخرى من الكبريتات )من األرقام E221 إلى E228( كمواد 
حافظة في مجموعة واسعة من األغذية، وخاصة في املشروبات الغازية، والنقانق، والبرجر، 
واللحوم الباردة، والفواكه، والخضراوات املجففة، حيث من املؤكد أن أي شخص يعاني 
الربو، أو التهاب األنف التحسسي سيحدث لديه رد فعل تحسسي عند استنشاق ثاني 
بوضع  املصنِّعني  ُتلِزم  التي  القوانني  َسن  الدول  تتبنى  أن  يجب  لذلك  الكبريت؛  أكسيد 
البيانات واملكونات الغذائية على عبوات األغذية، وأن يتم اإلشارة إليها وتنبيه املستهلك 
إذا كانت هذه األغذية تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت، أو الكبريتات بمستويات أعلى 
من 10 ملجرامات لكل كيلوجرام، ومن املضافات األخرى البنزوات حيث ُيستخدم حمض 
 (E219و ،E218و ،E215و ،E211) واملركبات األخرى من البنزوات (E210) البنزويك
كمواد حافظة لألغذية التي تمنع نمو الفطريات والعفن في األغذية، وغالبًا ُتستعمل أيضًا 
في املشروبات الغازية، كما أنها يمكن أن توجد بشكل طبيعي في الفواكه والعسل، ويمكن 
بالفعل  الذين يعانون  الربو واإلكزيمة عند األطفال  ُتفاِقم من حدة أعراض  للبنزوات أن 
هذه الحاالت، وهناك بعض املواد املضافة إلى األغذية األخرى التي تسبب الحساسية 
اللون األصفر رقم 5، أو (Tartrazin)، واللون األحمر  أيضًا وهي بعض امللونات مثل: 
(Carmine) الـُمستخلَص من الحشرات، وبعض املستحلبات (Emulsifiers)، واملثبتات 

.(Aspartame) وبعض املحليات الصناعية مثل: األسبارتام ،(Stabilizers)

تشخيص حساسية األغذية
على  تظهر  التي  األعراض  بعض  وجود  على  بناًء  األغذية  حساسية  تشخيص  يمكن 
يقوم  حيث  أخرى،  بطرق  التشخيص  أيضًا  ويتم  معينة،  غذائية  مادة  تناوله  بعد  الشخص 
الطبيب بناًء على األعراض الظاهرة بطلب اختبارات الحساسية األكثر شيوعًا وهي اختبار 
وخز الجلد، أو اختبار الدم، حيث يكون الهدف منها هو التحرِّي عن وجود زيادة في األجسام 
املضادة من الجلوبولني املناعي (E)، وهذه األجسام املضادة هي املسؤولة عن إطالق املواد 
الكيميائية مثل: الهيستامني التي تؤدي إلى ظهور األعراض املعروفة، ومن أهم طرق تشخيص 

الحساسية الغذائية ما يلي:

الفورية عادًة عندما يتم . 1 الغذائية  تبدأ الحساسية   : عن طريق أعراض الحساسية 
تناول أية مادة غذائية تحتوي على مركبات محسسة )تسبب الحساسية(، فتظهر بعض 
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الحكة،  مثل:  الجلدية  األعراض  وبعض  واإلسهال،  املغص،  مثل:  الهضمية  األعراض 
السعال، والحشرجة، ومن املمكن أن تكون  والشرى، وبعض األعراض التنفسية مثل: 

سببًا في االختناق، ومن هذه األعراض يستطيع الطبيب وضع تشخيص للحالة.

الفحص السريري: يقوم الطبيب بإجراء فحص سريري على الشخص املصاب على . 2
النحو التالي:

• قياس النبض، والتنفس، والحرارة، وضغط الدم.	
• عمل تخطيط للقلب وصورة أشعة للصدر )قد يكون مفيدًا أحيانًا(.	
• الجلد، 	 مثل:  الحساسية  أعراض  عليها  تظهر  التي  الجسم  فحص بعض أعضاء 

مثل:  املختلفة  الحساسية  أعراض  عن  للبحث  والرئتني؛  واألنف،  العني،  وملتحمة 
الحكة، واحمرار الجلد وتقشره، وصعوبة في التنفس مع أزيز )صفير(، والسعال، 
األنف،  وسيالن  واحمرارهما،  العينني  في  وتدّمع  والقيء  واإلسهال،  واملغص، 

واحمراره، واحتقانه.
اختبار وخز الجلد )Skin Prick Test ;SPT(اi: في اختبار وخز الجلد يتم وضع . 3

مستخلص يحتوي على املواد الغذائية التي يشك الطبيب بأنها السبب الرئيسي في ظهور 
أعراض الحساسية الغذائية على املريض، وعادة يتم وضعها على منطقة الساعد، أو 
الظهر، ويتم وخز الجلد في مكان وضع السائل بإبرة صغيرة معقمة؛ مما يسمح للسائل 
بالتسّرب إلى الجلد، فإذا ظهرت في غضون 15 إلى 20 دقيقة من الوخز على الجلد 
بقعة حمراء اللون منتفخة فقد يشير ذلك إلى وجود حساسية لهذه املادة الغذائية كما 

هو موضح بالشكل التالي.

شكل يوضح اختبار التحّسس الغذائي بوخز الجلد.
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اختبار فحص الدم: يتم فحص زيادة مستوى األجسام املضادة للجلوبولني املناعي . 4
(E) عن طريق أخذ عينة دم، حيث يتم اإلبالغ عن النتائج كقيمة عددية، وتتم مقارنتها 

بالقيم املرجعية حسب الجدول التالي.

مستوى الجلوبولني

i)اKUA/L(ا)E) املناعي

التفسيرالفئة

اإلصابة غير واردة.0ال يمكن قياسه )أقل من 0.35)

إصابة غير مؤكدة.Iمنخفض (0.35 ــ 0.69)

إمكانية اإلصابة.IIمعتدل  (0.7 - 3.4)

إمكانية اإلصابة مرتفعة.IIIمتوسط االرتفاع  (3.5 ــ 17.4)

احتمال اإلصابة.IVمرتفع إلى حد ما (17.5 ــ 49.99)

اإلصابة شبه مؤكدة.Vمرتفع (50.00 ــ 100.00)

اإلصابة مؤكدة حتمًا.VIمرتفع جدًا (أعلى من 100.00)

إنزيم . 5 كمية  لقياس  الدم  اختبارات  ُتجرى  الحساسية:  فرط  أو  التأقي،  تشخيص 
معني وهو التريبتاز (Tryptase) الذي يمكن أن ترتفع مستوياته بعد ثالث ساعات من 

حدوث التأقي.

تدبير عالج حاالت حساسية األغذية

إن أفضل طريقة للوقاية من رد الفعل التحسسي بالنسبة لعالج حاالت تحّسس األغذية 
وتركز  الغذائي،  النظام  إدراجها ضمن  وعدم  الحساسية،  تسبب  التي  األغذية  تحديد  هي 
املوجودة  األبحاث حاليًا على إيجاد طرق للتخلص من حساسية بعض املواد الغذائية مثل: 
في الفول السوداني، والحليب، ولكن هذه األبحاث يمكن أن تستغرق بعض الوقت قبل أن يتم 
التصريح بأن هذه املواد آمنة لالستهالك دون أية مشكالت، وُينصح بعدم إجراء أي تغييرات 
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رئيسية في النظام الغذائي الـُمتبع، وبشكل خاص في حالة حساسية بروتني حليب األبقار 
يسبب  األطفال  تغذية  في  ذاتي  بشكل  ومشتقاته  الحليب  عن  االستغناء  ألن  األطفال،  عند 
مشكالت في نموهم وتطورهم، وذلك ألهمية الحليب في النظام الغذائي لهم كمصدر لعديد من 

املغذيات، ويفضل أن تتم مناقشة ذلك مع الطبيب، أو اختصاصي التغذية.

وفي حال حدوث حساسية األغذية وظهور األعراض املعروفة يمكن أن يساعد العالج 
مضادات الهيستامني )H1 وH2( على تخفيف حدة هذه األعراض، وأما في  الدوائي مثل: 
حاالت الحساسية الشديدة، مثل: الحساسية املفرطة، أو التأقي )هو رد فعل جهاز املناعة في 
جسم اإلنسان تجاه بعض املواد مثل: اللقاحات، أو بعض األطعمة، وهو رد فعل تحسسي شديد 
يمكن أن يعيق التنفس، ويؤدي إلي انخفاض شديد في ضغط الدم ويؤثر على معدل نبضات 
للسيطرة  الهيستامني  عالية من مضادات  إلى جرعات  تكون هناك حاجة  ما  فغالبًا  القلب( 
على أعراضها، وفي حاالت أخرى يمكن استخدام األدرينالني بحيث يتم تزويد األشخاص 
املصابني بحساسية الطعام بأداة ُتعرف باسم قلم الحقن الذاتي الذي يحتوي على جرعات 
من األدرينالني، أو اإلبينفرين كما أنه يمكن استخدامه في حاالت الطوارئ بشكل شخصي، 
وذلك بالحقن العضلي، ويفضل أخذ املشورة الطبية املناسبة حول األدرينالني، وهناك أدوية 

أخرى مثل: الستيرويدات )الكورتيزون(، ومثبطات إنزيم تصنيع البروستاجالندين.

قلم األدرينالني املستخدم للحقن الفوري عند حدوث التأقي.
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الفرق بني حساسية األغذية وعدم التحمل الغذائي
ل املواد الغذائية، ويمكن أن  غالبًا ما يتم الخلط بني مفهوم حساسية األغذية، وعدم تحمُّ
يكون لكلتا الحالتني أعراض متشابهة ومتداخلة، لكن املضاعفات التي تسببها كلتاهما يمكن 
أن تكون مختلفة تمامًا، حيث إن عدم التحمل الغذائي عبارة عن صعوبة في هضم جزء من 
الغذاء نتيحة لنقص بعض اإلنزيمات )Enzymes( الالزمة للهضم، على سبيل املثال: الالكتوز، 
أو سكر الحليب، فتسبب هذه املشكلة الشعور بعدم االرتياح املعوي البطني، أو زيادة الغازات 
املعوية، أو اإلسهال، ولكن في هذه الحالة ال يحدث رد فعل تحسسي؛ لذلك ال ُتعتبر ُمهدِّدة 
للحياة، أما حساسية الغذاء التي تم تفصيلها سابقًا فهي رد فعل للجهاز املناعي، ويمكن أن 
تؤثر على عديد من األعضاء في الجسم، بل وقد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة قد 

تؤدي إلى الوفاة.

ل بعض املواد الغذائية وحساسية األغذية . شكل يوضح الفروق األساسية بني عدم تحمُّ

ل األغذية عدم تحمُّ

مشكلة هضمية

لها عالقة بالجهاز 
الهضمي

حساسية األغذية

رد فعل تحسسي

لها عالقة بجهاز 
املناعة

تشمل االختالفات املهمة بني حساسية األغذية وعدم تحمل املواد الغذائية ما يلي:

• تظهر أعراض عدم تحمل املواد الغذائية عادة بعد عدة ساعات من تناول الطعام، بينما 	
تظهر أعراض حساسية األغذية بعد عدة ثواٍن فقط من تناوله.

• تحتاج أعراض عدم تحمل األغذية حتى تظهر إلى تناول كميات كبيرة من املادة الغذائية، 	
بينما في حالة حساسية األغذية يحتاج ظهور األعراض إلى كميات صغيرة جدًا. 
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• يمكن أن تظهر أعراض حساسية األغذية نتيجة التَّماس املباشر للجلد، أو العينني مع 	
املادة املحسسة )املتسببة في الحساسية(، أو استنشاق هذه املادة عبر الجهاز التنفسي 

العلوي.

• ال تهدد حالة عدم تحمل املواد الغذائية الحياة أبدًا، وذلك بخالف حساسية األغذية التي 	
يمكن أن تتسبب بمشكالت خطيرة تنتهي بالوفاة، ويوضح الجدول التالي االختالفات 

الرئيسية بني عدم تحمل األغذية وحساسية األغذية.

حساسية األغذيةعدم تحمل األغذية

أعراض شديدةأعراض خفيفة

ظهور األعراض يتطلب من (12 ــ 72) ساعة 
بعد تناول الطعام.

رد فعل مباشر وظهور األعراض خالل ساعة 
إلى ساعتني من تناول الطعام.

يحدث رد الفعل عند تناول كميات صغيرة من كمية الطعام ليس لها تأثير كبير.
الطعام.

يؤثر على الجلوبولني املناعي (A)، وبعض 
املركبات مثل: البروستاجالندين، واللوكوترين.

.(E) يؤثر على الجلوبولني املناعي

عادة اليتم الشفاء منها.يمكن أن يتحسن املريض بالحمية الغذائية.

األعراض: مشكالت جلدية، وتنفسية، وأزمات.األعراض: إسهال، وآالم بطنية.

.(A) االختبارات : وخز الجلد، أو اختبار الجلوبولني االختبارات: اختبار الجلوبولني املناعي
.(E) املناعي

تشمل حاالت عدم تحمل املواد الغذائية الشائعة الحاالت التالية:
عدم تحمل الالكتوز )Lactose intolerance(: الالكتوز، أو سكر الحليب هو نوع . 1

من السكاكر يوجد في الحليب ومشتقاته، ويفتقد األشخاص الذين يعانون عدم تحمل 
الالكتوز إنزيم الالكتاز (Lactase enzyme) الذي يفكك الالكتوز إلى سكاكر بسيطة هي 
الجلوكوز، والجاالكتوز؛ ونتيجة لذلك فإن األشخاص الذين يعانون عدم تحمل الالكتوز 
القولون  في  الحليب  يتخمر سكر  َثمَّ  ومن  ومشتقاته،  الحليب  على هضم  قادرين  غير 
الغثيان، والتشنجات،  بفعل البكتيريا املوجودة فيه؛ مما يسبب األعراض املعروفة مثل: 
والغازات، وتطبل البطن، واإلسهال، ويمكن أن يسبب عدم تحمل الالكتوز انزعاجًا كبيرًا 

يؤثر على جودة الحياة، ولكنه ال يهددها.
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الحساسـية بسـبب الجلـوتـامـات أحـادية الصوديوم: وهي مادة ُمعزِّزة للنكهة . 2
ُتضاف إلى عديد من األغذية املصنَّعة مثل : اللحوم الباردة، واملشروبات الجاهزة التي 
اآلسيوية،  املطابخ  في  كبير خاصة  بشكل  املادة  هذه  وُتستعمل   ،(E621) الرقم  تأخذ 
اإلحساس  التي تشبه أعراض الحساسية من مثل:  ويمكن أن تسبب بعض األعراض 
بضيق التنفس، والتعّرق، والصداع، والنعاس، واإلحساس بالتنميل في األطراف، وُتعتبر 
الجلوتامات )Glutmate( املوجودة في الجلـوتـامـات أحـادية الصوديوم ناقلة عصبية، 

وحتى اآلن لم يتم توضيح العالقة بني هذه املادة والحساسية.

 .)MSG( شكل يوضح الجلوتامات أحادية الصوديوم

تحسس الجلوتني الالبطني )Non-Celiac gluten sensitivity(: ُيطلَق على هذه . 3
الحالة عدة أسماء مثل: التحسس للجلوتني، أو التحسس املعوي للقمح، وأحيانًا ُيطلق عليه 
اعتالل األمعاء بالجلوتني، أو اإلسهال غير االستوائي، ويدخل االعتالل املعوي الجلوتيني 
في طيف االضطرابات املرتبطة بالجلوتني، والعامل املسبب لتحسس الجلوتني الالبطني 

 .(Gliadin) وبشكل خاص جزء منها اسمه الجليادين (Gluten) هو مادة الجلوتني
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الفصل الثاني
حساسية احلليب )بروتني حليب األبقار(

ُيعتبر حليب الثدييات بشكل عام و حليب األبقار بشكل خاص من املواد الغذائية 
الرئيسي  الغذاء  إنه  حيث  لألطفال،  بالنسبة  وخاصة  العمرية،  املراحل  لكافة  املهمة 
للطفل في أول مراحل حياته، وُيعتبر حليب األبقار مصدرًا جيدًا للطاقة ولعديد من 
العناصر  إلى  إضافة  )النافعة(،  الجيدة  والدهون  البروتني،  مثل:  الكبرى  املغذيات 
ذلك  في  بما  املهمة  الفيتامينات  وبعض  واليود  الكالسيوم،  مثل:  الصغرى  الغذائية 
فيتامني )B12(، كما أنه يحتوي على املغنيزيوم املهم لنمو العظام، والعضالت، وتطور 
الجهاز العصبي عند الطفل، ومع األهمية الغذائية للحليب، إال أنه يمكن أن يتسبب عند 

بعض األشخاص في حدوث نوع من الحساسية.
يمكــن تعــريف حســاسية الحليب بأنها الحالة التي ُيظهر فيها الجسم رد 
التي  وخاصة  الحليب،  في  املوجودة  املتعددة  البروتينات  أحد  تجاه  مناعي  فعل 
األبقار  حليب  بروتــني  تحسس  الحالة  هذه  ُتدعى  لذلك  األبقار؛  حليب  في  توجد 
لردود  الرئيسي  السبب  األبقار  حليب  وُيعتبر   ،)Cow Milk Protein Allergy(
غذائية  مواد  ثماني  من  وواحدًا  والبالغني،  الصغار  األطفال  لدى  التحسسية  الفعل 
التي  السبعة األخرى  أما األغذية  لدى األطفال،  الحساسية  90 % من  مسؤولة عن 
تسبب الحساسية فهي: البيض، والفول السوداني، والجوز، وفول الصويا، واألسماك، 
واملحار، والقمح، وعادة ما تظهر حساسية بروتني حليب األبقار في املراحل األولى 
من مرحلة الطفولة، ويتألف البروتني املوجود في حليب األبقار من جزأين: 20% من 
بروتني مصل الحليب، و80% من بروتــني الكازين، ويتكون الكازيــن من أنواع أخــرى 
)α-S2(، وكابا )κ(، أما بروتني مصل  S2 وألفا ،)α-S1( S1 ألفــا مــن البروتينات 
الحليب فإنه يتكون من ألفا الكتوجلوبولني، وبيتا الكتوجلوبولني، وألبومني مصل حليب 
والترانسفيراز  الالكتوفيرين،  املختلفة مثل:  البروتينات  األبقار، وكميات صغيرة من 
)إنزيم الناقلة(، وإنزيم الليباز، واإلستريز، وُتعتبر حساسية بروتني حليب األبقار من 
أكثر أمراض الحساسية شـيوعًا حيث ُلوحظ في الدراسـات الوبائيـة الحديثة التـي 
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ُأجريت أن انتشــار حســاسية الطعــام يتـراوح بني 5% و 20%، وتفاوت انتشاره 
بني 2% و 3% عند األطفال والرضع، ويكون معدل انتشار حساسية بروتني حليب 
األبقار عاليًا في السنة األولى من العمر، لكنه ينخفض إلى أقل من 1% عند األطفال 
الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات وما فوق، كما تم اإلبالغ عن انتشار حساسية بروتني 
حليب األبقار بنسبة 0.5% في األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية نتيجة انتقال 
بروتني حليب األبقار إلى حليب األم، وقد تم اإلبالغ عن ارتفاع نسبة انتشار حساسية 
ــ 70%( عند األطفال املعرضني ألخطار أي نوع من  بروتني حليب األبقار من )50 

أنواع الحساسية املختلفة.
وتكون نسبة اإلصابة بحساسية الحليب عالية عند األطفال مقارنة بالبالغني بسبب 
أن بروتني حليب األبقار هو أول بروتني غريب يتم إدخاله إلى النظام الغذائي لألطفال 
الرضع، وتشير اإلحصائيات أن الغالبية العظمى من األطفال سوف يتخلصون من 
هذه الحساسية بحلول الوقت الذي يبلغون فيه سن الثالثة، ولكن الدراسات الحديثة 
تناقض هذه النظرية، وقد أوضحت إحدى الدراسات أن أقل من 20% فقط من األطفال 
قد تخلصوا من حساسيتهم بحلول سن الرابعة، ومع ذلك فمن املرجح أن يتخلص 
حوالي 80% من األطفال من حساسية الحليب قبل بلوغهم سن 16، وفي كثير من 
ما  غالبًا  ألنهمــا  الالكتوز؛  تحمل  وعدم  الحليب  حساسية  بني  الخلط  يتم  الحاالت 

يتشاركان األعراض نفسها، ولكّن الحالتني مختلفتان تمامًا. 
حليب  بروتني  تناول  من  قليلة  أسابيع  أو  أيام  بعد  األعراض  تظهر  أن  يمكن   
اإلسهال، والقيء إلى الحساسية  األبقار، حيث تختلف األعراض من البسيطة مثل: 
املفرطة التي ُتهدِّد الحياة، وفي الحاالت التي تظهر فيها األعراض في الجهاز الهضمي 
على شكل إسهال وقيء يمكن أن يصاب الطفل بالجفاف، ويتأثر نموه نتيجة نقص 

كثير من املغذيات.
)خاصة  للحساسية  الرئيسية  املسـببات  بأنها  البروتينات  هذه  بعض  ُتوصـف 
والبيتا  األبقار،  وألبومني  البقري،  جلوبولني  والجاما  والكازين،  الكتوألبومني،  األلفا 
مسببات  وتحافظ  للحساسية.  طفيفة  مسببات  اآلخر  بعضها  وُيعد  الكتوجلوبولني(، 

حساسية بروتني الحليب على أنشطتها البيولوجية حتى بعد الغليان، والبسترة.
ويوضح الجدول التالي الفرق في تركيب بروتينات الحليب بني حليب األم وحليب 
األبقار، ونجد أن املواد التي تسبب الحساسية تكون بمستويات عالية في حليب األبقار 

مقارنة مع حليب األم.
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حليب األمالبروتني
)ملجرام / ملي لتر(

حليب األبقار
)ملجرام / ملي لتر(

ألفا الكتوألبومني
Alpha Lactoalbumin

2.21.2

ألفا S1 كازين
Alpha -S1-Casein

011.6

ألفا S2 كازين
Alpha –S2-Casein

03.0

Beta Casein 2.29.6بيتا كازين

Kappa Casein 0.43.6كابا كازين

Gamma Casein 01.6جاما كازين

الجلوبولينات املناعية
Immunoglobulins

0.80.6

 Lactoferrins 1.40.3الكتوفيرين

Beta Globulins 03.0بيتا جلوبولني

Lysozome آثار )شبه معدومة(0.5إنزيمات حالَّة

ألبومني مصل الدم
Serum Albumin

0.40.4

مواد أخرى
Others

0.80.6

جدول يوضح الفروق بني بروتني حليب األم وحليب األبقار



- 18 -

تظهر الحساسية الغذائية لبروتني الحليب بسبب الجهاز املناعي عند الشخص، 
يستجيب  املناعي  جهازه  فإن  الحليب،  تجاه  حساسية  يعاني  الشخص  كان  فإذا 
للبروتني املوجود في الحليب، ويطلق استجابة مناعية محاواًل تقييد هذا البروتني املحفِّز 
للجسم  أو غير مباشر  فيها تماس مباشر  يكون  التي  التالية  املرة  للحساسية، وفي 
مع هذا البروتني، تتعرف االستجابة املناعية للجسم على البروتني، وهذا يحفز جهاز 
املناعة على تكوين استجابة فورية بما في ذلك إطالق الهيستامني والوسطاء املناعية 
وأعراض  عالمات  ظهور  في  الكيميائية  للمواد  اإلطالق  هذا  يتسبب  حيث  األخرى، 
حساسية بروتني حليب األبقار، ويمكن اعتبار حساسية بروتني حليب األبقار كنموذج 
متكامل للحساسية الغذائية الذي يسبب مجموعة واسعة من األعراض السريرية، وال 
الحليب  وإنما بعض مشتقات  الحليب،  األبقار وحده حساسية  بروتني حليب  يسبب 
الرائب،  واللنب  والنباتية،  الحيوانية  والزبدة  املجفف،  والحليب  الجنب،  مثل:  األخرى 

والقشدة، واآليس كريم، ولكن بدرجات متفاوتة.
تكون األعراض التقليدية لردود الفعل التحسسية التي تتم بواسطة الجلوبولني 
أو  األنظمة  متعددة  مظاهر  إلى  تؤدي  أن  ويمكن  الظهور،  في  سريعة   )E( املناعي 
األجهزة، وبشكل عام تكون االستجابة للتحسس حادة، وتكون األعراض الجلدية هي 
األكثر شيوعًا بما في ذلك: الشرى، أو الوذمة الوعائية )هو رد فعل تحسسي لألوعية 
الدموية يظهر على الجلد كوذمة أو ورم موضعي بلون وردي فاتح وبأحجام مختلفة(، 
وقد يصاب املريض بأعراض مزمنة من خالل تفاعل املرحلة املتأخرة والتعرض املتكرر 
الجهاز  أعراض  تصاحب  أن  املمكن  من  أنه  كما  االلتهابية،  الخاليا  بتدفق  املرتبط 

التنفسي أعراض وذمة العني، وتفاعالت جهازية أخرى هضمية، أو قلبية.
أما أعراض الجهاز الهضمي لدى مرضى تحسس بروتني حليب األبقار بواسطة 
الحلق، والفم،  الجلوبولني املناعي )E( فتتمثل في الشعور بعدم الراحة في كلٍّ من: 
البطنية،  والتشنجات  القيء،  يكون  قد  وأحيانًا  والغثيان،  بالحكة  والشعور  واللسان، 
الجهاز  أعراض  ظهور  بداية  تتراوح  أن  ويمكن  السريرية،  املظاهر  من  واإلسهال 

الهضمي من دقيقة إلى ساعتني.
أما أعراض القلب واألوعية الدموية فهي أشد مظاهر التفاعل الجهازي، ويمكن 
أن تشمل انخفاض ضغط الدم، وتمزق األوعية الدموية، وعدم انتظام ضربات القلب 
تدخل  منفرد دون  الدموية بشكل  واألوعية  القلب  أمراض  أعراض  ما تحدث  ونادرًا 

أعضاء أخرى.
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األعراض الجلدية

)E( التهاب الجلد التأتبي.بواسطة الجلوبولني املناعي
رى. الشَّ

الوذمة الوعائية.

)E( إكزيمة.ليس بواسطة الجلوبولني املناعي
التهاب الجلد التأتبي.

األعراض الهضمية

)E( غثيان، وقيء، وإسهال.بواسطة الجلوبولني املناعي
متالزمة الفم التحسسي.

مغص.

)E( التهاب البلعوم.ليس بواسطة الجلوبولني املناعي
التهاب املريء.

التهاب املعدة واألمعاء.
التهاب القولون بسبب بروتني الحليب.

اعتالل األمعاء.

األعراض التنفسية

)E( التهاب األنف وامللتحمة.بواسطة الجلوبولني املناعي
الربو.

وذمة بالحنجرة.
الربــو بســـبب تناول األغذيــة أو الناجم عن 

التمارين الرياضية.

)E( في حاالت نادرة.ليس بواسطة الجلوبولني املناعي )قيء مدّمى )متالزمة هينير

جدول يوضح األعراض املختلفة لحساسية بروتني حليب األبقار
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أما األعراض السريرية التي تحدث بتفاعالت دون وساطة الجلوبولني املناعي 
)E( فتكون عادة دون الحادة، أو املزمنة مثل: أعراض الجهاز الهضمي املتمثلة في: 
التهاب األمعاء والقولون الناجم عن التحسس لبروتني حليب األبقار، أو متالزمة التهاب 
األمعاء والقولون الناجم عن البروتني الغذائي )FPIES( والتهاب املستقيم والقولون، 
الـــداء الهيمـوسيدريني  واألعراض الرئـوية التنفسيـــة، واملشكــالت الدمــوية مثــل: 
ُيستخدم  مصطلح  وهو  "الهيموسيدرين"(  الحديد  رواسب  )أو   )Hemosiderosis(

لوصف تراكم نسبة الحديد الزائدة في األعضاء أو األنسجة.

تتصف تفاعالت الحساسية تجاه بروتني حليب األبقار بالظهور السريع عادًة 
عندما تكون بواسطة الجلوبولني املناعي )E(، حيث تحدث األعراض في غضون ساعة 
بعد تناول الحليب، أو أن تكون بطيئة الظهور إذا كانت بدون واسطة الجلوبولني املناعي 

)E(، حيث تستغرق األعراض ساعات، أو أيامًا حتى تظهر.

رى، والحكة، أو شعورًا بالوخز  يمكن أن تشمل األعراض السريعة ما يلي: الشَّ
حول الفم أو الشفتني، والوذمة الوعـائية، وتورمــًا في الشفتني، أو اللسان، أو الحلق، 
والقيء،  التنفس،  وضيق  الحلق،  وانتفاخ  الهوائية،  املسالك  في  وتضيقًا  والسعال، 
والحساسية املفرطة، أو التأقي وهي حالة طبية طارئة تتطلب العالج بحقنة اإلبينفرين، 

ويجب أن يتم تقييمها في غرفة الطوارئ.

ُمدّمى،  وبرازًا  إسهااًل،  يلي:  ما  أن تشمل  فيمكن  البطيء  الظهور  أعراض  أما 
ومغصًا. واألطفال الذين تظهر عليهم حساسية من الحليب هم أكثر ُعرضة لإلصابة 
لألطعمة  املصاحبة  العكسية  التفاعالت  وتظهر  األطعمة،  تجاه  أخرى  بحساسية 
املختلفـــة لدى ما يصــل إلــى 50% من األطفال، وتحدث الحساسية ضد املستنشقات 

في )50 ــ 80%( من األطفال قبل البلوغ.

أعراض حساسية الحليب
للحليب،  بطيء  فعل  رد  الحليب  بحساسية  املصابون  األطفال  يعاني  ما  غالبًا 
وهذا يعني أنه بمرور الوقت ستتطور األعراض، وقد تكون من عدة ساعات إلى أيام، 
وقد تشمل األعراض التي تظهر بسرعة )خالل ثواٍن إلى ساعات( واحدًا أو أكثر من 

األعراض التالية :
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• األعراض، 	 أبرز  الهضمي  الجهاز  أعراض  تكون  الهضمي:  الجهاز  أعراض 
وتشمل التالي:

ــ أملًا واضحًا في البطن. 
ــ االرتجاع املريئي.

ــ القيء.
ــ املغص.

ــ اإلسهال.
ــ رفض الطفل املتكرر لتناول الحليب، أو الطعام، أو كره التغذية. 

ــ احمرارًا حول فتحة الشرج. 
ــ وجود دم في البراز.

• أعراض الجهاز التنفسي: تشمل هذه األعراض التالي:	
ــ السعال املتقطع.

ــ وذمة باللسان، والشفتني.
ــ صعوبة في التنفس.

ــ الحشرجة، والصفير.

ــ سيالن األنف، أو التهاب الجيوب.

طفل يظهر عليه وذمة الشفتني نتيجة حساسية الحليب.



- 22 -

• أعراض جلدية	

ــ حكة في الجلد.

ــ احمرار الجلد.
ــ طفح جلدي، أو التهاب الجلد التأتبي.

ــ إكزيمة شديدة )جافة(.
ــ بقع ملتهبة. 

التهاب الجلد التأتبي عند البالغني.

األعراض الجلدية بسبب حساسية الحليب عند األطفال. 

وهناك أعراض أخرى يمكن أن تظهر على الطفل املصاب بالحساسية مثل: نقص 
في الوزن، وَضْعف النمو نتيجة عدم قدرة الطفل على تناول الحليب واالستفادة 

من العناصر الغذائية املوجودة فيه بسبب حدوث القيء واإلسهال.
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عادة ما يتم اكتشاف حساسية الحليب في وقت مبكر جدًا عند البدء بالرضاعة 
الحـــليب  بحســاسية  املصــاب  الطفـــل  أن  إال  األعـــراض  ندرة  ومــع  الطــبيعيــة، 
يمكن أن يعاني رد فعل خطير ُيعرف بــاسم صــدمة الحســاسية املفــرطة )التــأقية( 
وضيق  والفم،  الحلق،  تورم  في:  تتسبب  أن  يمكن  التي   )Anaphylactic Shock(

السبل التنفسية، وانخفاض ضغط الدم، وصعوبة التنفس، وهذا بدوره يمكن أن يسبب 
الوفاة إذا لم يتم عالج الحالة بشكل طارئ عن طريق العناية الطبية الفورية، حيث يتم 

عالجها باستخدام اإلبينيفرين عن طريق الحقن. 

ُتعد الرضاعة الطبيعية من أفضل الطرق لتجنب الحساسية والوقاية منها، حيث 
إن حليب األم يوفر أفضل مصدر للمواد الغذائية للطفل، ويساعده على تطوير جهازه 
املناعي ضد بعض أنواع الحساسية، وقد أثبتت الدراسات أن األطفال الذين يرضعون 
رضاعة طبيعية يعانون الحساسية وااللتهابات بنسبة قليلة خالل السنة األولى مقارنة 

مع أولئك الذين يتناولون الحليب االصطناعي.

ومع ذلك يجب الحذر واالنتباه إلى أن األم التي تشرب حليب األبقار يمكن أن 
تنقل بروتني الكازين، وبروتني مصل الحليب إلى طفلها من خالل الرضاعة، وهذا قد 

يسبب رد فعل تحسسي لدى الطفل املصاب بالحساسية.

وذمة في العينني.
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تشخيص حساسية الحليب )بروتني حليب األبقار(
ُيعد تشخيص حساسية بروتني حليب األبقار املتأخرة أصعب من تشخيص حاالت 
أخرى كعدم تحمل الالكتوز؛ نظرًا ألنه يمكن أن تحدث األعراض بعد ساعات أو حتى 
أيام من تناول الحليب؛ مما يجعل من الصعب ربط الحليب بظهور هذه األعراض، وأيضًا 
ال يمكن تشخيص الحساسية املتأخرة من بروتني حليب األبقار باستخدام اختبارات 
الحساسية من مثل: اختبارات وخز الجلد، واختبارات الدم بسبب أنه يمكن أن تكون 
أعراض الحساسية املتأخرة من حليب األبقار مماثلة ألعراض األمراض الشائعة مثل: 

املغص، وارتجاع املريء، والبراز الطري املدّمى، واإلكزيمة.
ويتم عادة تشخيص الحساسية املفرطة عند األطفال الصغار والرضع في وقت 
مبكر جدًا، وغالبًا في عمر ثالثة أشهر، وُيعد االختبار الوحيد املوثوق به لحساسية 
حليب األبقار املتأخرة هو إزالة بروتينات حليب األبقار من النظام الغذائي لألم املرضعة 
تمامًا، أو استبعاد ذلك من النظام الغذائي للرضيع إذا كان يرضع حليبًا صناعيًا، 
إزالة  يجب  وبالتدريج، حيث  بطريقة مخططة  تقديمها  إعادة  وقت الحق  في  َثّم  ومن 
بروتينات حليب األبقار لفترة ال تقل عن أسبوعني إلى أربعة أسابيع، وهذا هو الوقت 
الذي قد تتحسن فيه األعراض، ويفضل أن يتم ذلك بالرجوع إلى اختصاصي الرعاية 

الصحية، وأيضًا اختصاصي التغذية.
يجب القيام بالتشخيص من قبل اختصاصي الحساسية وحده، حيث سيقوم 
بأخذ تاريخ مفصل عن العائلة وإمكانية وجود حاالت تحسس للحليب فيها، والنظام 
الغذائي للطفل واألم املرضع، واملواد املتناولة، واألعراض التي ظهرت، ومدة استمرار 
هذه األعراض، وهذا التاريخ يعطي الطبيب فكرة أولية عن مشكلة الحساسية التي 

تتطلب اختبارات أخرى للتأكد من التشخيص. 

إجراءات التشخيص
• التاريخ العائلي )Family History( : ملعرفة إذا ما كانت في العائلة حاالت 	

تحسس لبروتني حليب البقر كإصابة أحد الوالدين، أو إصابة اإلخوة، أو أحد 
األقارب بحساسية الحليب، أو أي نوع من الحساسية األخرى، حيث إن معرفة 
التاريخ الطبي، ومعرفة النظام الغذائي للشخص، وعائلته، ومنطقة سكنه، ومعرفة 

طبيعة املنزل الذي يسكنه يمكن أن تساعد في تشخيص هذه الحاالت.
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• على 	 ظهرت  التي  وشدتها  األعراض  نوع  تحديد   :  )Symptoms( األعراض 
الشخص بعد تناوله الحليب سواء أكانت أعراضًا جلدية، أو تنفسية، أو هضمية، 
وما الوقت الذي احتاجته هذه األعراض حتى تظهر، وبهذا يمكن معرفة حساسية 

بروتني حليب األبقار وتشخيصها.

• اختبار وخز الجلد )Skin Prick Test( : ُيعتبر من الطرق املهمة لتشخيص 	
ويتم  بالحساسية،  االختصاصيون  األطباء  بها  يوصي  التي  الحليب  حساسية 
هذا االختبار بوضع قطرة صغيرة جدًا من الحليب على الجلد، ومن ثم يتم وخز 
الجلد برفق بواسطة إبرة معقمة، وإذا ظهرت في مكان الوخز نتوءات مرتفعة مع 
احمرار حولها تشبه لدغة البعوض في غضون )15 ــ 20( دقيقة فهذا يوضح 
أن الشخص لديه حساسية تجاه الحليب، ويجب اإلشارة إلى الحساسية تجاه 
الحليب في اختبار وخز الجلد، أو فحص الدم، وال تظهر دائمًا حساسية حقيقية 

ما لم يكن هناك رد فعل سابق تجاه الحليب.

• اختبار الدم )Tryptase( : وذلك ملعايرة إنزيم التريبتاز )Tryptase(، وخاصة 	
في حاالت التأقي )الحساسية الشديدة(، حيث ترتفع مستوياته بعد ثالث ساعات 

من حدوث التأقي.

• )Blood Test for IgE(: أما 	 E اختبــار الدم لقياس الجلوبولني املناعي
يطلبه  أن  فيمكن   )E( املناعي  الجلـوبــولني  ملعايــرة  ُيجرى  الذي  الدم  اختبــار 
النتيجة املرتفعة  الطبيب لتشخيص حساسية بروتني حليب األبقار، حيث تشير 
للحساسية املحددة إلى أن الشخص الذي تم فحصه من املحتمل أن يكون لديه 
هذا النوع من الحساسية ، ومع ذلك فإن مقدار الجلوبولني املناعي )E( الحالي 
ال يمكنه التنبؤ بالضرورة بالشدة املحتملة للتفاعل، وقد يكون التاريخ السريري 
للشخص وإجراء فحوص إضافية للحساسية تحت إشراف طبي أمرين ضروريني 
ال  ربما  الشخص  أن  إلى  السلبية  النتائج  وتشير  الحساسية،  لتأكيد تشخيص 
يعاني حساسية حقيقية، وهو استجابة بواسطة الجلوبولني املناعي )E( ملسببات 
الدم  فحص  نتائج  تفسير  يتم  أن  يجب  فحصها،  تم  التي  املحددة  الحساسية 
وفي  الكاذبة،  واإليجابيات  السلبيات  تحدث  أن  يمكن  بعناية، حيث  بالحساسية 
حال كان فحص الجلوبولني املناعي )E( سالبًا فهناك فرصة ضئيلة ألن يكون 
الشخص مصابًا بحساسية بروتني حليب األبقار، والشيء نفسه ينطبق على كون 
فحص الجلوبولني املناعي )E( املحــدد إيجابيًا، فقد يكون أو ال يكون لدى أي 

شخص رد فعل تحسسي ضد الحساسية عند تناوله الحليب.
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• 	 :)Oral Food Challenge Test( اختبار تحدي الطعام عن طريق الفم
وهو اختبار آخر قد يطلبه اختصاصي الحساسية لتشخيص حساسية بروتني 
حساسية  تشخيص  املراد  املريض  إعطاء  االختبار  هذا  خالل  وسيتم  الحليب، 
الحليب لديه كميات صغيرة من الحليب أو مادة تحتوي عليه، أو مسحوق الحليب 
املجفف ملعرفة ما إذا كان سيحدث أي رد فعل تجاه الحليب، ونظرًا الحتمالية 
أن يكون رد الفعل شديدًا لذلك يتطلب إجراء هذا االختبار تحت إشراف طبي مع 
وجود معدات الطوارئ، واألدوية اإلسعافية، وبعد ذلك ستتم مراقبة الشخص عن 

كثب ملعرفة ما إذا كان هناك رد فعل تحسسي تجاه هذه املادة. 

حمية االستبعاد )Elimination Diet( : ُتستخدم هذه الحمية للتأكد من أن الحليب 
كان مصدرًا لظهور أعراض الحساسية، حيث تعتمد هذه الحمية على استبعاد الحليب 
من النظام الغذائي، وكذلك استبعاد جميع األغذية التي تحتوي عليه أو مشتقاته من 
النظام الغذائي، ومراقبة املريض لفترة معينة، وتدوين ظهور األعراض وأنواعها إن 
وجدت، وبعد ذلك يمكن إعادة إضافة الحليب، أو األغذية التي تحتوي عليه مرة أخرى 

إلى النظام الغذائي تدريجيًا، بحثًا عن رد فعل تحسسي.

التدبير العالجي لحساسية الحليب
يشمل التدبير العالجي لحساسية األلبان عدة طرق وذلك على النحو التالي: 

أو  مشتقاته،  أو  الحليب،  تناول  تجنب  إن  ومشتقاته:  الحليب  تناول  تجنب  ٭ 
تناول املنتجات التي تحويه واالبتعاد عنها ُيعتبر الوسيلة الوحيدة لتدبير حساسية 
بروتني الحليب، حيث ُيعتبر الحليب واحدًا من ثمانية مسببات للحساسية، وقد 
التونة، والنقانق، واللحوم املصنَّعة  تحتوي بعض األغذية املصنَّعة واملعلبة مثل: 
وغيرها على منتجات وبروتينات األلبان مثل: الكازين كما تحتوي بعض املشروبات، 
ومشروبات كمال األجسام، ومشروبات الطاقة عادًة على مصل الحليب، وقد تم 
وُيستخدم  املصنَّعة،  العلكة  أنواع  بعض  في  أيضًا  الحليب  بروتني  على  العثور 
تجنبه  يجعل  مما  املختلفة؛  األطعمة  في  واسع  نطاق  على  البقر  حليب  بروتني 
صعبــًا للغاية، ويجب أن يتجنب األطفال املصابون بالحساسية الفورية من حليب 

األبقار في البداية الحليب بجميع أشكاله، وكذلك بعض املنتجات مثل:
• األجبان املصنعة من حليب األبقار مثل: األجبان الطازجة، واألجبان املصنَّعة 	

 .)Spread cheese( الطرية



- 27 -

• اللنب الرائب، أو الزبادي.	
• الحليب املجفف، واملبخر، واملكّثف، وكل منتجات األطفال املصنَّعة من حليب 	

األبقار.
• الزبدة، أو الزبدة السائلة.	
• اآليس كريم.	
• 	 )Whey protein( )منتجات تغذية الرياضيني، وخاصة البروتني )مصالة اللنب

بكل أشكاله.
• الكازين والالكتوألبومني بشكل منفرد، أو إذا كانا في األغذية املصنَّعة.	

األبقار  حليب  بروتني  يعانون حساسية  الذين  األشخاص  على  يجب  ذلك  ومع 
استشارة طبيب الحساسية واختصاصي التغذية قبل تحديد ما إذا كان ينبغي عليهم 
تجنب الحليب ومنتجات األلبان األخرى تمامًا أم ال، ألن ذلك يمكن أن يسبب نقصًا في 

بعض املغذيات املهمة والضرورية وخاصة بالنسبة لألطفال. 

٭ تشجيع الرضاعة الطبيعية عند األطفال: على الرغم من أنــه يمكن اكتشاف 
بيتا الكتوجلوبولني )b- Lactoglobulin( في حليب األمهات املرضعات، إال أنه 
يمكن ملعظم الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية َتحمُّل حليب األم، حيث تشير 
الدراسات إلى أن )0.4-0.5 %( فقط من األطفال الرضع الذين يرضعون طبيعيًا 
تظهر عليهم أعراض تحسس بروتني األلبان؛ لذلك فإن تجنب تناول الحليب في 
النظام الغذائي لألم غير مطلوب إال إذا ظهرت أعراض الحساسية على الرضيع 
في أثناء فترة الرضاعة الطبيعية، ويجب تقديم اإلرشادات الغذائية إلى األمهات 
وتقييم  أو مشتقاته،  الحليب،  على  تحتوي  التي  واملشروبات  األغذية  بتجنب كل 
الكالسيوم،  وخاصة  املغذيات،  من  محتواها  حيث  من  الغذائية  أنظمتهن  كفاءة 
وفيتامني )D(، كما يجب إعطاء فيتامني )D( للرضع بعمر ستة أشهر أو أكثر 

الذين يرضعون طبيعيًا من األم.

٭ قراءة محتويات العلبة: يجب على األشخاص الذين يعانون حساسية بروتني 
ملعرفة  فائقة  بعناية  األغذية  علب  على  املوجودة  امللصقات  قراءة  األبقار  حليب 
املكونات للتأكد من عدم وجود الحليب، أو مشتقاته في هذه املنتجات، وقد تدرج 
بعض الشركات طواعية معلومات تفيد بأن منتجاتها الغذائية يمكن أن تحتوي 
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على الحليب، أو مشتقاته، أو أنها ُتصنَّع في منشأة تصنع الحليب أيضًا مع أن 
تناول  القانون، ويجب أن يكون تجنب  البيانات ليست مطلوبة بموجب  مثل هذه 
الحليب، أو مشتقاته فعااًل وكاماًل؛ ملنع ظهور األعراض، حيث من املهم للمرضى 
وأفراد األسرة قراءة امللصقات الغذائية؛ للتأكد من عدم وجود الحليب أو مشتقاته، 
وقد تكون االستشارة من اختصاصي التغذية مفيدة في معرفة أفضل الخيارات 
ويجب  األبقار،  حليب  بروتني  حساسية  يعانون  الذين  لألطفال  املتاحة  األخرى 
تبني القوانني التي ُتلزم بوضع ملصقات على الحليب ومنتجات األلبان في جميع 

األطعمة املعبأة حول مسببات الحساسية لألغذية واملضافات الغذائية.

ُيعتبرالحليب عنصرًا سهاًل إلى حد   : ٭ استبدال حليب األبقار ببدائل أخرى 
ما يمكن استبداله في األنظمة الغذائية، ويمكن أن تنجح معظم األنظمة الغذائية 
غذائية  بمواد  يعادله  ما  استبدال  خالل  من  نفسه  بالقدر  الحليب  تتطلب  التي 
تتشابه معه في القيمة الغذائية، ويجب التحدث إلى طبيب األطفال وطبيب التغذية 
يعانــي  الطفــل  كــان  إذا  استخـدامها  يجــب  التي  األبقــار  حليب  بدائل  حول 
حساسية تجــاهه، وفــي كثيــر مــن األحيــان ُيوصــى بـاستخـدام تركيبة محللة 
مائيــًا )Hydrolyzed( بشكل مكثف، أو تركيبة الكازين املحللة مائيًا لتدبير عالج 
حساسية الحليب عند الرضع، حيث تم تفكيك البروتينات في هذه التركيبات بشكل 
مكثف، أو قد يوصي الطبيب بتركيبة حليب مصنَّعة من فول الصويا، أو جوز الهند، 
أو املكسرات مثل: اللوز، أو البندق، أو الحبوب املختلفة التي تتمثل في: الشوفان، 
أو األرز، أو الكينوا والعدس، أو بذور الكتان، ومع أنه يمكن أن تكون هذه املنتجات 
أنها ال يمكن اعتبارها غذاء كاماًل ومناسبًا  خالية من بروتني حليب األبقار، إال 
وبدياًل عن حليب األبقار، كما أنها غالبًا ما تحتوي على قيم غذائية متدنية مقارنة 
بحليب األطفال الرضع الصناعي، ومن ثم ال ينبغي إعطاؤها لألطفال الرضع الذين 
بالنسبة  أما  غذائية،  استشارة  أية  بدون  األبقار  حليب  بروتني  يعانون حساسية 
لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 شهرًا والبالغني فيمكن استخدامها كبدائل 
مع التقييم الغذائي املستمر ومراقبة مستويات الطاقة والبروتني، والعناصر املعدنية 

خاصة الكالسيوم.

حليب  بروتني  حساسية  من  يتخلصون  األطفال  غالبية  أن  مع  املناعي:  العالج  ٭ 
لذلك  الحياة؛  بها مدى  يظل مصابًا  بعضهم  أن  إال  بالعمر،  تقدمهم  مع  األبقار 
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يجب تجنب تناول الحليب الذي يعتبر العالج املناعي الوحيد لهؤالء األطفال، ومع 
مخاطر  ويشكل  منه،  مفر  ال  أمرًا  الحليب  لبروتني  العرضي  التعرض  يظل  ذلك 
لردود الفعل التحسسية، ومن ثم ركزت األبحاث على تطوير طرق عالج جديدة 
التحمل  تحريض  أو  الفموي،  املناعي  العالج  كشف  ولقد  الغذائية،  للحساسية 
واعدة،  نتائج  عن  األبقار  حليب  بروتني  لحساسية  عالجي  خيار  وهو  الفموي، 
حيث أظهرت الدراسات أن األطفال الذين يتلقون العالج املناعي عن طريق الفم 
يستطيعون تحمل كميات كبيرة من الحليب حوالي )150 ــ 200( ملي لتر مرتني 
أسبوعيًا، ومع فّعالية العالج املناعي، إال أن هناك مخاطر مرتبطة به مثل ردود 
الفعل السلبية التي يمكن أن تحدث مرة في كل ست جرعات، ومع ذلك، تم اإلبالغ 

عن ردود فعل شديدة، ولكن بشكل نادر. 

٭ الحليب الصناعي منخفض املحسسات: إذا كان الطفل يعاني حساسية تجاه 
الذي  للحساسية  املضاد  األطفال  حليب  باستخدام  ُينصح  فقد  األبقار،  حليب 
يتم تحضيره ويكون محتواه من البروتني منخفضًا بشكل خاص؛ مما يقلل من 
حساسية بروتينات الحليب، وفي حاالت الحساسية الشديدة للغاية قد يكون من 
الضروري استخدام أنواع من الحليب الصناعــي الذي يحوي بعض األحماض 
وهذه  الحساسية،  تسبب  ال  والتي  األبقار  حليب  في  املوجودة  غير  األمينية 
تصميمها  تم  وقد  متوفرة،  للحساسية  املضاد  الصناعي  الحليب  من  املجموعة 
لتكون حليبًا متكاماًل من الناحية التغذوية للطفل، وتغطي احتياجاته الغذائية خالل 
مراحله العمرية، وهناك مجموعة أخرى من التركيبات الخاصة للحليب الصناعي، 
حيث يتم تكسير بروتني حليب األبقار جزئيًا فقط، ومع ذلك فهي ليست مضادة 

للحساسية بدرجة كافية.

األبقار  حليب  استبدال  أن  الناس  بعض  يظن  الالكتوز:  من  الخالي  الحليب  ٭ 
بحليب خاٍل من الالكتوز يمكن أن يساعد في تدبير عالج حساسية الحليب، ولكن 
ال ُيعتبر الحليب الخالي مــن الالكتـوز مناسبًا ألنه يحتوي على بروتينات الحليب 
التي تسبب الحساسية، ومن ثم الُيسمح بإعطائه إلى األطفال البالغني املصابني 

بالحساسية.

٭ بدائل الحليب األخرى: بسبب أن حليب األبقار ُيعتبر املصدر الرئيسي للكالسيوم 
بالنسبة للرضع واألطفال؛ لذلك يجب طلب استشارة من الطبيب واختصاصي 
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التغذية بشأن استبدال حليب األبقار بأنواع أخرى من الحليب، وُيعتبر األطفال 
الذين ُيستبعد الحليب من أنظمتهم الغذائية أكثر ُعرضة لخطورة انخفاض مستوى 
ألعمارهم  بالنسبة  اليومية  احتياجاتهم  مع  مقارنة   )D( وفيتامني  الكالسيوم، 
وجنسهم، ومن ثم يجب على اختصاصي التغذية تقييم كميات الكالسيوم املتناولة، 
وتقديم املشورة بشأن تناول األغذية املحتوية على الكالسيوم، إضافة إلى التوصية 
للطفل،  اليومية  االحتياجات  تغطية  أجل  من  وذلك  الكالسيوم؛  مكمالت  بإعطاء 
ويكون استبدال حليب األطفال إلزاميًا عند األطفال الذين تقل أعمارهم عن عامني 
لتقليل مخاطر اإلصابة بالتحسس، بينما قد ال يكون االستبدال ضروريًا لألطفال 
الذين تزيد أعمارهم عن سنتني، أو لألطفال الذين يرضعون من حليب األم، ويعتمد 
أفضل خيار لبديل الحليب على عمر املريض، وشدة الحساسية، ووجود أنواع 

للحساسية الغذائية األخرى. 

إعادة تقييم حساسية الحليب
يتم التخلص عادة من مشكالت حساسية حليب األبقار بشكل طبيعي في مرحلة 
الطفولة مع تفاوت الوقت من طفل إلى آخر؛ لذلك يجب إعادة تقييم الرضع واألطفال 
املصابني بحساسية بروتني حليب األبقار بشكل دوري كل )6 ــ 12 شهرًا(؛ ملعرفة 
تطور التحمل السريري لحليب األبقار، وإلعادة إدخاله في النظام الغذائي للطفل في 

الوقت املناسب.

إعادة إدخال الحليب في النظام الغذائي
عندما يعاني األطفال حساسية بروتني حليب األبقار ويتم استبعاده من األنظمة 
الغذائية، يمكن إعادة إدخاله مرة أخرى في نظامهم الغذائي عندما تتحسن حالتهم، 
عملية  في  ُتستعمل  التي  العالية  الحرارة  تعمل  أن  ويمكن  العمر،  في  يتقدمون  أو 
تصنيع األغذية مثل: املخبوزات على التقليل من حساسية بروتني حليب األبقار، ويمكن 
ملسببات الحساسية أن تنخفض بشكل كبير عند االرتباط باملكونات األخرى في أثناء 
تصنيع األغذية، مثل: القمح، والدقيق، وأظهرت بعض الدراسات أن 75% من األطفال 
املصابني بحساسية بروتني حليب األبقار كانوا قادرين على تحّمل منتجات الحليب 

املخبوزة خاصة األطفال الذين يعانون أعراضًا خفيفة فقط.
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:)Milk Ladder( )االنتقال التدريجي لتناول الحليب )سلم الحليب

عند إعادة إدخال الحليب في النظام الغذائي، يجب البدء دائمًا باألغذية التي 
تحتوي على كمية صغيرة من الحليب مثل: البسكويت، ويجب أن يبدأ املريض بجزء 
ثم زيادة الكمية، وعندما يتم  صغير من هذا الطعام )قضمة واحدة من البسكويت( 
مالحظة تحّمل معظم األغذية في مرحلة واحدة، يمكن للمريض تجربة األغذية التي 
توجد فيها كمية أكبر من الحليب مثل: الكعك واملعجنات، ومن ثم االنتقال إلى صلصة 
الجنب، أو البيتزا التي تحوي الجنب بنسبة قليلة، وأخيرًا االنتقال إلى الحليب الطازج، 
أو املبستر، ويمكن أن يوفر اختصاصي التغذية نصائح شخصية حول األغذية املتناولة 

في كل مرحلة، وفقًا للنظام الغذائي لكل مريض حسب الشكل التالي:

شكل يوضح االنتقال التدريجي لتناول الحليب )سلم الحليب(.

بسكويت. 	

أي نوع من أنواع املخبوزات التي ُأضيف إليها الحليب في أثناء التصنيع. 	

معكرونة مع صلصة الكريمة. 	
بيتزا مع الجنب. 	
أرز بالحليب. 	

اللنب الرائب. 	
الجبنة. 	
أي نوع من الحليب سواء أكان مبسترًا، أو طازجًا. 	

املرحلة 
األولى

املرحلة 
الثانية

املرحلة 
الثالثة

املرحلة 
الرابعة
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نصائح عامة عند االنتقال التدريجي لتناول الحليب )سلم الحليب( 

• إعادة إدخال الحليب: يجب دائمًا إعادة إدخال الحليب بداية من املرحلة األولى، 	
ويجب عدم االنتقال إلى املرحلة التالية إن وجدت أي أعراض مثل: الطفح الجلدي، 
أو آالم البطن، ويجب تجريب كمية صغيرة فقط في اليوم األول، ثم زيادة الكمية 
ل الطعام الذي يحوي الحليب يمكن زيادة الطعام  في اليوم التالي، وإذا تم تحمُّ
تدريجيًا إلى الكمية املناسبة لسن الطفل، ويجب تكرار هذه العملية مع األغذية 
األخرى التي تحتوي على الحليب في املرحلة نفسها، وننصح دائمًا بمناقشة حالة 
الطفل، أو املريض مع الطبيب املشرف، أو اختصاصي التغذية قبل االنتقال من 

مرحلة إلى املرحلة التي تليها.

• التحضير: يجب أن يكون الشخص الذي يتم عليه 	 تقييم ما قبل )التحدي( 
حرارة  ارتفاع  مثل:  أعراض  أي  دون  أي:  جيدة  بصحة  الحليب  تحدي  تطبيق 
الربو يجب أن يكون مستقرًا  الجسم، أو إذا كان يعاني مشكالت تنفسية مثل: 
بدون أزيز، وينبغي على الشخص قبيل التحدي التوقف عن تناول أي مضادات 
املفعول(،  الهيستامني قصيرة  )في حال مضادات  أيام  بفترة ثالثة  للهيستامني 
أو خمسة أيام )في حال مضادات الهيستامني طويلة املفعول(، وتحضير حاقن 

تلقائي لألدرينالني في حال حدوث رد فعل تحسسي )تأقي(.

• مواد التحدي	

ــ أقل من 12 شهرًا : حليب األطفال املصنوع من حليب البقر.

ــ أكثر من 12 شهرًا : حليب بقري كامل الدسم.

• نظام تحدي تناول الحليب 	

اليوم األول: يتم إدخال الحليب بالكيفية املوضحة بالجدول التالي:
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الوقت )خالل اليوم 
األول(

كمية الحليب )ملي لتر(

وضع نقطة من الحليب على الشفة من الداخل، وتجنب تماس 0 )البداية(
الحليب على الشفة من الخارج

1 ملي لتر20 دقيقة

5 ملي لتر40 دقيقة

15 ملي لتر60 دقيقة

40 ملي لتر80 دقيقة

100 ملي لتر100 دقيقة

160 ملي لتر تقريبًا.الكمية الكلية اليومية

مراقبة ما بعد التحدي:  تكون بشكل عام ملدة ساعتني.

االستمرار باملنزل في اليوم الثاني: تكون الكمية 160 ملي لتر. 

أما في اليوم )3 ــ 14(  فيجب زيادة الكمية التي يمكن أن يتحملها الطفل حتى 
من  12 شهرًا(  أعمارهم عن  تقل  الذين  )لألطفال  اإلرضاع  تصبح جميع زجاجات 
الحليب الصناعي الـُمعد من حليب األبقار، أو حتى تصبــح الكميــة اليوميــة )300 ــ 

400( ملي لتر لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 شهرًا.
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الفصل الثالث

بدائل احلليب
عند تدبير عالج حساسية بروتني حليب األبقار يمكن أن ُتستخدم بعض البدائل التي 

يمكن تصنيفها إلى مجموعتني: مجموعة البدائل النباتية، ومجموعة البدائل الحيوانية. 

أواًل: البدائل النباتية لحليب األبقار
ُينصح . 1 ال   :)Soybean based Milk Formula( الصويــا  فــول  تركيبــة 

بتركيبات الرضع التي تعتمد على حليب الصويا كبديل أول، خاصة الرضع دون 
سن ستة أشهر، إال إذا ثبت عدم نجاح جميع البدائل األخرى، أو إذا ثبت عدم 
وجود حساسية للصويا عندهم، أو إذا كان أهل الطفل يريدون تركيبة مناسبة 
للنباتيني بعد مناقشة ذلك مع املختصني بالتغذية، ومن املعروف أن هؤالء الرضع 
الذين يعانون حساسية تجاه بروتني حليب األبقار معرضون بشكل متزايد لخطر 
اإلصابة بالحساسية تجاه البروتني املوجود في فول الصويا، وهناك أيضًا أبحاث 
بروتني الصويا  يتناولون كميات كبيرة من  الذين  مستمرة حول سالمة األطفال 
الفيتوستروجني  مثل:  الكيميائية  املواد  لبعض  الواضحة  غير  التأثيرات  بسبب 
توازن  على  الصويا  في  املوجود  النباتي  اإلستروجني  أو   ،)Phytoestrogen(
التي   )Phytates( الفيتات  على  الصويا  احتواء  وكذلك  الطفل،  عند  الهرمونات 
ُيعتقد أنها تتسب بمنع امتصاص املغذيات الصغرى مثل: بعض املعادن، وكذلك 
مخاطر اإلصابة بحساسية غذائية أخرى، ويمكن فقط  لحوالي )10 ــ 14%( من 
الرضع الذين أعمارهم أقل من ستة أشهر والذين يعانون حساسية الحليب أن 
يتحملوا تركيبات الحليب التي يدخل فيها فول الصويا، وكتوصيات عامة يجب 
عدم إعطاء حليب الصويا كمشروب رئيسي حتى يبلغ األطفال سن الثانية؛ ألن 
هذا الحليب ليس مصدرًا رئيسيًا مناسبًا لتغذية األطفال الصغار، حيث يمكن أن 
يسبب نقصًا كبيرًا في املغذيات، ومن املشكالت األخرى الستخدام تركيبة فول 
الصويا التي يجب أخذها بعني االعتبار هي استخدام فول الصويا املعدَّل وراثيًا 
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في تصنيع تركيبات الحليب، حيث تشير وزارة الزراعة األمريكية إلى أن ما يصل 
لة وراثيًا، ويتم حاليًا دعم تركيبات حليب  إلى 93% من محاصيل فول الصويا معدَّ
والتورين،  امليثيونني،  مثل:  األمينية  األحماض  من  مناسبة  بكميات  الصويا  فول 
والكارنيتني، كما أن هذه التركيبات تحتوي على كميات قليلة من الحديد، والزنك، 
التركيبات  من  مرة   50 أكثر  األلومنيوم  محتوى  ولكن  والفسفور،  والكالسيوم، 
األخرى، وبسبب هذه العيوب الغذائية، وزيادة الحساسية، وقلة التحمل توصي 
األكاديمية األوروبية للحساسية واملناعة السريرية، والجمعية األوروبية ألمراض 
الجهاز الهضمي لألطفال والتغذية بعدم إعطاء فول الصويا للرضع الذين يعانون 
حساسية بروتني حليب األبقار خالل األشهر الستة األولى، ولألطفال الذين عانوا 

أعراض الجهاز الهضمي.

تركيبة محللة مائيًا من األرز : ُيعتبر األرز من األغذية األقل تسببًا  للحساسية . 2
حيث ُوجد أن أقل من 1% من األطفال يمكن أن يصابوا بالحساسية بسبب األرز، 
ومن إيجابياته أنه اليحتوي على الالكتوز أو اإلستروجينات النباتية، وتم تطوير 
منذ  ُتستخدم  مائيًا  محللة  بروتينات  على  تحتـوي  للحسـاسية  مضـادة  تركيبة 
عقد في عديٍد من البلدان األوروبية، وُيعتبر األرز غنيًا باألحماض األمينية، ولكن 
يعانون  الذين  األطفال  أن  نضمن  وحتى  لذلك  األم؛  حليب  تكوينه  في  يشابه  ال 
حساسية بروتني حليب األبقار ويتغذون على تركيبة حليب األرز يحصلون على 
احتياجهم من األحماض األمينية الالزمة يجب دعم التركيبة باألحماض األمينية 
األساسية مثل: الاليسني، والثريونني، والتربتوفان، والكارنيتني والتورين، إضافة 
إلى بعض العناصر املعدنية مثل: الحديد، والزنك، ومع أن عديدًا من الدراسات 
أظهرت أن تركيبة حليب األرز آمن من الناحية التغذوية والحساسية، إال أنه ما 
يزال ُيوصى به كخيار ثاٍن لحساسية بروتني حليب األبقار، أما فيما يتعلق بمسألة 
محتوى األرز من الزرنيخ فتشير األدلة املتاحة إلى وجود مستويات من الزرنيخ 
آسيا،  مثل:  املناطق  بعض  في  ُيستهلك  الذي  وخاصة  األرز  في  العضوي  غير 
وكذلك يمكن تقديم األرز أيضًا كبديل على شكل مشروب األرز الذي ُيعتبر غنيــًا 
بالسكريات البسيطة؛ لذا فإن الطاقة فيه متوفرة بسهولة، ويحتوي هذا املشروب 
على مستوى منخفض من الدهون مقارنة باملشروبات األخرى، حيث ال يحتوي 
على دهون مشبَّعة، ولكن يحتوي على دهون غير مشبَّعة بشكل أساسي، عالوة 
كمية  أقل  على  األرز  مشروب  فيحتوي  البروتني  بمحتوى  يتعلق  فيما  ذلك  على 
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املغذيات  مستويات  وتتشابه  األخرى،  النباتية  باملشروبات  مقارنة  البروتني  من 
الكالسيوم، واملغنيزيوم، والحديد مع حليب األبقار، في حني أن  الصغرى مثل: 

.)E( وفيتامني ،)A( مشروب األرز يحتوي على كثير من فيتامني

حليب اللوز )Almonds Milk Formula( : ال يحتوي حليب اللوز على نسبة . 3
مرتفعة من البروتني، في حني أن كمية الكربوهيدرات والدهون تكاد تكون مماثلة 
لتلك املوجودة في حليب األبقار، وفيما يتعلق بمحتواه من الدهون فإنه يحتوي 
على مستويات قليلة من الدهون املشبَّعة، ومستويات عالية من الدهون املتحولة، 
 ،)Oleic Acid( األوليك  حمض  مثل:  املشبَّعة  غير  املتعددة  األحادية  والدهون 
فيما  أما   ،ALA أمينولفولينيك  ــ  ألفا  كحمض  املشبعة  غير  املتعددة  والدهون 
اللوز من املغذيات الصغرى، فهو يحتوي على مستويات  يتعلق بمحتوى حليب 
جيدة من فيتامني )E(، ومن مضادات األكسدة املهمة واملنجنيز، كما ُيعتبر اللوز 
والبوتاسيوم،  الكالسيوم،  مثل:  األخرى  الغذائية  بالعناصر  غنيًا  أيضًا مصدرًا 
املنتج  هذا  غنى  ومع  والزنك،  والنحاس،  والسيلينيوم،  والحديد،  واملغنيزيوم، 
باملغذيات إال أن هذا ال يجعله الغذاء املناسب الوحيد في النظام الغذائي للطفل، 
وإذا تم إعطاؤه كبديل للحليب فمن الضروري إضافة املغذيات الصغرى املهمة 
وهناك  للطفل،  اليومية  االحتياجات  بناًء على   )B12( وفيتامني  الكالسيوم،  مثل: 
بعض الفوائد املذكورة عن حليب اللوز أال وهي قدرته على خفض الكوليستيرول 
وخصائصه كغذاء بالنسبة للبكتيريا املفيدة، أو البريبايوتك )Prebiotics(، ولكن 
له جوانب سلبية أيضًا مثل: انتشار الحساسية من تناول اللوز، وارتفاع أسعاره 
التي تحد من استهالكه، ومع خصائصه التغذوية املهمة، إال أنه ال يمكن اعتباره 

بدياًل للحليب، ولكن يمكن إعطاؤه لألطفال كمشروب أو كوجبة خفيفة.

حليب جوز الهند )Coconuts Milk( : يلعب حليب جوز الهند دورًا مهمًا . 4
في كثير من وجبات جنوب شرق آسيا، سواء كمشروب، أو كعنصر ُيستخدم في 
الوصفات املختلفة في الطهي، وفي الواقع يتم استخدامه في كثير من األحيان 
كمكثف لصنع األطباق كاملة القوام، ويحتوي حليب جوز الهند على نسبة عالية 
من الدهون؛ لذلك فهو مشروب غني بالطاقة ألنه يحتوي على مستويات عالية من 
الدهون املشبَّعة، وخاصة حمض الهيالورونيك )Hyaluronic acid(، ومستويات 
منخفضة من الدهون غير املشبعة، وهذا السبب وراء الحد من استخدامه كبديل 
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لحليب األبقار، أما فيما يتعلق باملغذيات الصغرى فيحتوي حليب جوز الهند على 
مستويات عالية من البوتاسيوم، واملغنيزيوم، والحديد، والزنك، وكمية جيدة من 
فيتامني )E و C(، ويجب أن نذكر أن املشروبات املوجودة في السوق تحتوي عادًة 
على كمية قليلة من حليب جوز الهند، حيث يتم تخفيفها بشكل كبير مع إضافة 
الهند  حليب جوز  من  بكثير  أقل  الدهون  نسبة  أن  يعني  مما  بسيطة،  سكريات 

ز. املركَّ

بعض أنواع الحليب التي ُتستخدم كبدائل لحليب األبقار.

 حليب الشوفان )Oats Milk( : يحتوي حليب الشوفان على نسبة قليلة من . 5
الدهون، وخاصًة الدهون املتعددة غير املشبعة، كما يحتوي على نسبة قليلة من 
البروتينات، ولكن محتواه من األحماض األمينية ُيعتبر أفضل من غيره من أنواع 
الحليب النباتية األخرى، واكتسب هذا الحليب مؤخرًا كثيرًا من االهتمام بسبب 
الكيميائية  واملواد   ،)Beta glucan( جلوكان  البيتا  مثل:  الذوابة  باأللياف  غناه 
النباتية املهمة في التغذية مثل: مضادات األكسدة، والبوليفينول أو متعدد الفينول، 

حليب 
اللوز

حليب 
الصويا

حليب 
األرز
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ويمكن للبيتا جلوكان أن يزيد من اللزوجة وهذا يمكن أن يتسبب في تأخير وقت 
تفريغ املعدة، مما يزيد من زمن العبور املعوي الذي يؤدي إلى خفض مستويات 
مساوئ  عن  وDL(، أما  الكلي؛  )الكوليستيرول  والكوليستيرول  الدم  في  السكر 
الفيتيك  حمض  من  كبيرة  كمية  على  الشوفان  احتواء  بسبب  فإنه  الحليب  هذا 
)Phytic acid( الذي يعتبر مضادًا للمغذيات، حيث يتعارض مع امتصاص بعض 
العناصر الغذائية مثل: الكالسيوم؛ مما قد يسبب عوز الكالسيوم، وهو ما يجعل 

هذا الحليب يحتاج إلى التدعيم ببعض العناصر الغذائية.

بعض أنواع الحليب األقل استخدامًا كبدائل لحليب األبقار مثل: حليب . 6
البندق، والكينوا، وحاليًا دخل على خط البدائل حليب العدس، وحليب بذور الكتان 
ألهميتهما في تزويد الطفل باألحماض الدهنية طويلة السلسلة غير املشبعة مثل 

األوميجا 3.

ثانيًا: البدائل الحيوانية لحليب األبقار
ُيعتبر حليب األم هو األفضل بالنسبة لألطفال، حيث إنه يوفر كل املغذيات التي 
يحتاجها الطفل، ويتم هضم العناصر الغذائية املوجودة في حليب األم وامتصاصها 
تم  إذا  ولكن  الطفل،  احتياجات  لتلبية  باستمرار  الحليب  تركيبة  وتتغير  بسهولة، 
تشخيص الطفل بحساسية بروتني حليب األبقار فيجب أن ُتنصح األمهات املرضعات 
مناقشة  بعد  فقط  ذلك  يتم  أن  ويجب  الغذائي،  نظامهن  من  األبقار  حليب  باستبعاد 
غذائيًا  نظامًا  املرضعات  األمهات  تتبع  أن  املهم  من  إنه  حيث  التغذية،  اختصاصي 
لحليب  كبدائل  ُتستخدم  الخيارات  من  عديد  هناك  للطفل  وبالنسبة  متوازنًا،  صحيًا 
البلد وأنواع الحيوانات التي يتم  البدائل كثيرة جدًا، وتختلف حسب  األبقار، وهذه 
تربيتها، فمثاًل في آسيا يمكن استخدام حليب الجاموس، بينما في أمريكا الجنوبية 
فمن املمكن استخدام حليب الالما كبديل عن حليب األبقار، أما في املنطقة العربية 

فيمكن استخدام البدائل التالية:

حليب املاعز )Goats Milk( : يملك حليب املاعز تركيبة غذائية مشابهة جدًا . 1
املتحولة  أو  االنتقالية  الدهون  وكمية  املشبعة،  الدهون  حيث  من  األبقار  لـحليب 
الدهنية   األحماض  من  كبيرة  كميات  املاعز  حليب  في  ويوجد   ،)Trans fats(

قصيرة السلسلة ومتوسطتها، وبكميات تعادل ِضْعف التي توجد في حليب األبقار، 
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وعالوة على ذلك فإن انخفاض حجم كريات الدهون يجعل حليب املاعز أسهل 
في الهضم مقارنة مع حليب األبقار، ويحتوي حليب املاعز على كميات متغيرة من 
الالكتوز التي تتغير حسب طبيعة النظام الغذائــي للحيــوان، كمــا يحتــوي حليب 
املاعز على مستويات مرتفعة من قليلة السكاريد )Oligosaccharides( حيث إن 
محتوى حمض السياليك )Scialic Acid( أعلى بأربع مرات من محتوى حليب 
األبقار، أما كمية البروتني املوجودة في حليب املاعز فهي مماثلة لتلك املوجودة 
في حليب األبقار، ولكن تحتوي على مستويات عالية من األحماض األمينية الحرة 
وخاصة التورين، أما فيما يتعلق بمحتواه من باقي املغذيات، فيحتوي حليب املاعز 
على نسبة عالية من الريتينول، ومستويات قليلة من فيتامني )B12(، ومستويات 
قليلة بشكل ملحوظ من حمض الفوليك )B9( مقارنة مع حليب األبقار، وهناك كثير 
من  تركيبات الحليب الصناعي التي يدخل فيها حليب املاعز على نطاق واسع 
كبديل لحليب األبقار لـلذين يعانون حساسية بروتني حليب األبقار، وبما أن حليب 
املاعز له نفس التشابه والتفاعل املتبادل بنسبة 90% تقريبًا على مستوى حليب 
األبقار، فذلك يسبب لحوالي 95% من األطفال املصابني بـحساسية بروتني حليب 
األبقار التحسس من حليب املاعز؛ لذلك ال ُينصح بإعطاء األطفال الرضع حليب 
املاعز لتدبير عالج حساسية بروتني حليب األبقار، واقترحت بعض الدراسات أن 
حليب املاعز الطازج يمكن أن يزيد من خطر زيادة صوديوم الدم أو فرطه وفقر 
الدم العضلي األروماتي في األطفال بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم، وانخفاض 

محتوى حمض الفوليك به.

حليب األغنام )Sheep Milk( : يحتوي حليب األغنام على كريات دهن أقل . 2
حجمــًا من حليب األبقار؛ مما يجعله أسرع في الهضم، ويحتوي حليب األغنام 
على مستويات عالية من البروتني )5.6 جرامات/ 100 ملي لتر(، والدهون )6.4 
جرامات / 100 ملي لتر(، وعلى غرار حليب املاعز يحتوي حليب األغنام أيضًا 
على الحمض األميني التورين، ويحتوي حليب األغنام أيضًا على سكر الالكتوز 
ذلك  على  وعالوة  املاعز،  وحليب  األبقار،  حليب  و  األم،  حليب  من  عالية  بنسبة 
يحتوي حليب األغنام على مستويات منخفضة من الصوديوم، والبوتاسيوم مقارنة 
مع حليب األم وحليب املاعز، في حني أن معظم املعادن األخرى موجودة بكميات 
عالية، ويحتوي حليب األغنام على مستوى من الريتينول أعلى من حليب املاعز، 

وحليب األبقار.
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أكثر . 3 على  الجاموس  حليب  يحتوي   :  )Buffalos Milk( الجاموس  حليب 
من ِضْعف كمية الدهون املوجودة في حليب األبقار )5.7% مقابل 3.3%(، مما 
ينتج عنه ارتفاع في مستوى الطاقة بحليب الجاموس، حيث إن النسبة العالية 
من الدسم تجعل حليب الجاموس مناسبًا بشكل خاص إلنتاج منتجات األلبان 
تلك  الجاموس على مستويات بروتني أعلى من  الزبدة، ويحتوي حليب  وخاصة 
والُيستخدم  له،  مماثلة  الالكتوز  كمية  أن  حني  في  األبقار،  حليب  في  املوجودة 
حليب الجاموس كبديل عن حليب األبقار بالنسبة لألطفال، ولكن يمكن للبالغنب 

استخدامه.

حليب اإلبل )Camels Milk( : للجمل دور غذائي مهم في املناطق القاحلة . 4
وشبه القاحلة التي تشبه املناطق العربية كمصدر غذائي للسكان، ويحتوي حليب 
الالكتوز مقارنة مع حليب األبقار، ولكنه يحتوي على  اإلبل على مكونات تشبه 
كميات عالية من الدهون، كما يحتوي حليب اإلبل على نسبة عالية من األحماض 
الدهنية األحادية غير املشبعة، وعلى نسبة قليلة من األحماض الدهنية املشبعة 
مقارنة بحليب األبقار، وُيعد بروتني ألفا الكتوجلوبولني املصل األكثر شيوعًا، أما 
الكازين الرئيسي فهو بيتا كازين الذي يتشابه بهذا مع حليب األم، وتمنح هذه 
امليزات هذا النوع من الحليب قابلية كبيرة للهضم، ونسبة قليلة من الحساسية، 
عالوة على ذلك يحتوي حليب اإلبل على كميات كبيرة من املواد الحيوية النشطة 
بحليب  مقارنًة  املناعي(  والجلوبولني  الالكتوفيرين،  )مثل:  للمكروبات  واملضادة 
ما  اإلبل  في حليب   )C( فيتامني  تكون مستويات  ما  وعادة  والجاموس،  األبقار 
بني 2.5 ملجرام / 100 ملي لتر إلى 18.4 ملجرامًا / 100 ملي لتر والتي تتغير 
حسب الساللة، وليس هناك دراسات حول إعطاء حليب اإلبل األطفال املصابني 

بالحساسية، ولكن بسبب ميزاته العالجية يمكن إعطاؤه البالغني.

بنسب . 5 الثدييات  جميع  من  الحليب  أنواع  تشترك  األخرى:  الثدييات  حليب 
متفاوتة في البروتينات املتشابهة. 
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على . 6 التركيبة  هذه  تحتوي   :)Hydrolyzed formula( مائيًا  محللة  تركيبة 
احتمال  يقل  ثم  ومن  أجزاء صغيرة،  إلى  باملاء(  )تحللها  تكسيرها  تم  بروتينات 
هذه  تعتمد  أن  ويمكن  الحليب،  بروتني  من  تحسسي  تفاعل  حدوث  في  تسببها 
متحللة  أخرى  تركيبات  أيضًا  وهناك  الكازين،  أو  الحليب،  مصل  على  التركيبة 
مائيًا على نطاق واسع ال تعتمد على الحليب، ولكن تعتمد على مشتقات اللحوم، 
ويمكن أال تكون هذه التركيبات مستساغة )وقد ال تكون مناسبة لبعض األديان، أو 
الثقافات، أو النباتيني بسبب احتوائها على اللحوم(، حيث إن تركيبة حليب األبقار 
املحللة مائيًا بشكل مكثف هي نتيجة لعملية تصنيع معقدة باستخدام التحلل املائي 
اإلنزيمي الشامل، وبروتينات حليب األبقار أي: بروتني مصل الحليب، أو الكازين، 
يتحملها  أن  يمكن  ولكن  الغذائية،  الناحية  من  كافية  غير  التركيبة  هذه  وُتعتبر 
األطفال، ومن مساوئ التركيبات املحللة مائيًا: مرارة الطعم، وارتفاع تكلفة اإلنتاج، 

حيث يعادل سعرها ِضْعف سعر تركيبة الحليب الصناعي. 

تركيبة األحماض األمينية )Amino Acids Formula(: تعتمد هذه التركيبة . 7
على استخدام بعض األحماض األمينية التي تشّكل البروتني املوجود في الحليب، 
والتي من غير املرجح أن تسبب تفاعاًل تحسسيًا، وتوفر تركيبة األحماض األمينية 
الحليب  تركيبة  ُتعتبر  ثم فهي  أمينية حرة، ومن  البروتينات على شكل أحماض 
الوحيدة غير املسببة للحساسية تمامًا، وُتعتبر من املكمالت الغذائية التابعة للخط 
األول واملناسبة لكل األطفال الذين يعانون حساسية بروتني الحليب، ولكنها عادة 
ما تكون محدودة االستخدام بسبب ارتفاع تكلفتها، وال يتقبلها كثير من الناس، 

ويمكن إعطاء هذه التركيبة الرضع الذين يتوفر لديهم التالي:
• عدم االستجابة لتركيبة الحليب املهضومة مسبقًا.	
• ظهور أعراض الحساسية في أثناء الرضاعة الطبيعية فقط.	
• الهضمي 	 )الجهاز  األجهزة  متعدد  التداخل  مع  سيما  وال  املتعّثر،  النمو 

مثل:  من  الشديدة  واألعراض  لألغذية،  املتعددة  والحساسية  الجلد(،  أو 
الحساسية املفرطة.

إضافة إلى ذلك يمكن إعطاء تركيبة األحماض األمينية األطفال الذين يعانون فرط 
الحساسية للغذاء الـَمِعدي املعوي بدون وساطة الجلوبولني املناعي )E(، إضافة إلى 

األشكال الشديدة من متالزمة التهاب األمعاء والقولون الناجم عن البروتني الغذائي.
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بالنسبة لألطفال فوق السنتني يمكن استخدام فول الصويا، والبازالء، والشوفان 
الجاهز أو غيرها من أنواع تركيبات الحليب كمشروب رئيسي، وال ُينصح باستخدام 
مدعمة  تركيبات  استخدام  يجب  كما  ونصف،  سنوات  أربع  سن  تحت  األرز  حليب 
بالكالسيوم، ويجب مناقشة هذا األمر مع اختصاصي التغذية حتى يتمكن من التحقق 
من أن الطفل يحظى بنظام غذائي متوازن؛ ليستفيد من املغذيات كافة، ويتم إعطاء 
معظم األطفال في السنوات األولى من حياتهم إما حليب األم، أو أي نوع من تركيبات 
الحليب االصطناعي، أما بالنسبة لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنتني فيتم إدخال 

بدائل الحليب العمر

من الوالدة إلى عمر 
عام واحد.

تركيبات محللة مائيًا بشكل مكثف، والتي  تم هضم بروتينات الحليب 
فيها مسبقًا، أو تم تقسيمها إلى أجزاء صغيرة ُتسمى الببتيدات التي 

يتحملها أكثر من 90% ممن يعانون حساسية الحليب.

حليب الصويا ليس الخيار األول لعالج حساسية الحليب عند األطفال من عمر عام واحد.
دون سن ستة أشهر؛ بسبب محتوى اإلستروجني النباتي في فول 

الصويا، وال ُينصح باستخدامه كبديل رئيسي للحليب حتى سن عام 
واحد، ومن سن ستة أشهر يمكن استخدام حليب الصويا ومنتجات 

الصويا في النظام الغذائي لفطام الطفل، وُيرجى مالحظة أن تركيبات 
األطفال من الصويا لم تعد موصوفة.

يكون حليب الشوفان مناسبًا إذا كان الطفل يتبع نظامًا غذائيًا خاليًا من من عمر عامني.
الحليب والصويا. )وُينصح باستخدام املنتجات الغنية بالكالسيوم(.

حليب اللوز غير مناسب لحساسية الجوز املشخصة، أو املشتبه بها.

من عمر خمس 
سنوات.

حليب األرز غير موصى به لألطفال دون سن أربع سنوات ونصف من 
وكالة معايير الغذاء بسبب تركيز الزرنيخ غير العضوي.

جدول يوضح توصيات استخدام بدائل الحليب عند األطفال
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بعض األطعمة الصلبة تدريجيًا، لكن مع ذلك قد يحتاج بعض األطفال إلى مكمالت 
للحليب من تركيبات  يتناولون بدائل  الذين  الفيتامينات، وخاصة األطفال  غذائية من 
مختلفة، كما أن النظام الغذائي لألم يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تأمني 
احتياجات الطفل، أو إصابته بعوز للمغذيات الضرورية؛ لذلك يحتاج الطفل إلى بعض 
املكمالت الغذائية. ومن هذه املكمالت: الكالسيوم، وفيتامني )D(، والحديد، وفيتامني 

)B12(، أما احتياجات الكالسيوم فموضحة في الجدول التالي:

االحتياج )ملجرام/ اليوم(العمر

525 األطفال حتى عمر 12 شهرًا

350)1-3( سنوات

450)4-6( سنوات

550)8-10( سنوات

1000ذكور )11-18( سنة

800إناث )11-18( سنة

19700 سنة وأكبر

1250املرضعات 

الجدول يوضح االحتياجات اليومية من الكالسيوم حسب الفئة العمرية

طرق اإلصابة بحساسية بروتني حليب األبقار عند البالغني
الحذر . 1 توخي  يجب  املنزل  في  الطعام  إعداد  عند  بالحليب:  امللوثة  األواني 

األواني  استخدام  ويجب  الحليب،  ببقايا  لألواني  تلوث  حدوث  عدم  لضمان 
واألطباق املنفصلة عند الضرورة، ثم غسلها جيدًا.
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األغذية املعلبة: يجب تجنب تناول الحليب بجميع أشكاله، ويجب قراءة البيانات . 2
املوجودة على علب األغذية التي يجب وجودها بموجب القانون، حيث  يجب دائمًا 

اإلعالن عن وجود حليب األبقار وإبرازه في قائمة املكونات.

تحتوي عديد من األطعمة املعلبة مسبقًا على الحليب، بينما ال يحتوي بعضها 
اآلخر على ذلك، وفي بعض األحيان يمكن أن يوجد الحليب في بعض املنتجات التي 
لم نتوقع وجوده فيها. على سبيل املثال: ُيعتبر الحليب أحد مكونات بعض مشروبات 
على  الغذائية  امللصقات  من  التحقق  املهم  ومن  الفاكهة،  مشروبات  وبعض  الطاقة، 
األغذية املعلبة بدقة في كل مرة يتم التسوق فيها، وحتى لو تم شراء املنتج من قبل، 
حيث إن الوصفات تتغير في بعض األحيان، وكثيرًا ما نرى مصطلحات مثل: الكازين، 
الكالسيوم، فكل هذه املركبات هي  ومصل الحليب، وكازينات الصوديوم، وكازينات 
عبارة عن أنواع مختلفة لبروتينات الحليب؛ لذلك يجب تجنبها، وننصح هنا باستشارة  

اختصاصي التغذية الذي سيساعد على فهم املركبات التي يجب تجنبها بالضبط. 

رة خارج املنزل يمكن أن يضاف الحليب إلى كثير منها؛  وبالنسبة لألغذية املحضَّ
لذلك يجب السؤال دائمًا عند تناول الطعام بالخارج، أو شراء األطعمة غير املعبأة من 

مراكز بيع الطعام. 

الكعك ــ الكرواسون ــ الوافلز ــ الخبز وخاصة املدعم بالحليب ــ املخبوزات 
فطاير الجنب.

األرز بالحليب ــ قالب حلوى بالجبنة ــ اآليس كريم. الحلويات

الشوكوالتة ــ كل الحلويات التي تدخل فيها الشوكوالتة ــ رقائق الوجبات الخفيفة
البطاطا املنكهة بالجنب.

كل اللحوم املصنَّعة مثل: النقانق، واللحوم الباردة، والدجاج اللحوم
املقلي، واملغمس بالطحني.

رة خارج املنزل جدول يوضح إمكانية وجود الحليب في املنتجات املحضَّ
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الشوكوالتة املشروبات والشوربات ــ  القهـــوة  ُمبيِــّض  ــ  واملعلبــة  السريعــة  الشوربــة 
الساخنة ــ مشروبات الصويا.

 الزبدة النباتية أو 
املرجرين

الزبدة، أو السمنة النباتية ــ مستخلص اللحم ــ أو الخضراوات ــ 
الصلصات.

رة خارج  جدول يوضح إمكانية وجود الحليب في املنتجات املحضَّ تابع/ 
املنزل

مستحضرات التجميل.. 3

األدوية واملكمالت الغذائية: يتم تصنيع بعض األدوية واملكمالت الغذائية التي . 4
يمكن أن تحتوي على الالكتوز، أو سكر الحليب الذي يمكن أن يتلوث بسهولة 
ببروتني حليب األبقار؛ لذلك يجب توخي الحذر عند وصف األدوية للمرضى الذين 

يعانون حساسية حليب األبقار.

الشوكوالتة العادية، أو املصنَّعة: إن الشوكوالتة الداكنة ال تسبب الحساسية . 5
الرئيسي وراء اإلصابة  السبب  أن تكون  الشوكوالتة املصنَّعة ممكن  لكن  عادًة، 
بالحساسية عند بعض الناس؛ بسبب إدخال الحليب عليها في أثناء التصنيع؛ 
لذلك يجب أخذ الحذر عند تناول الشوكوالتة للذين لديهم تاريخ عائلي لإلصابة 
أزالت  أنها  التجارية  للعالمات  املصنِّعة  الشركات  بعض  وتدعي  بالحساسية، 
مخاطر الحساسية من الشوكوالتة، ولكن يجب التأكد من هذا اإلدعاء قبل تناولها.

خطوط إنتاج األغذية: يمكن أن يكون هناك خطر كبير من انتقال التلوث ببعض . 6
لألشخاص  بالنسبة  مخاطرة  يمثل  وهذا  األغذية،  إنتاج  أثناء  في  الحليب  بقايا 

الذين يعانون حساسية حليب األبقار؛ لذلك يجب عليهم الحذر الشديد.

لحم البقر: من املعروف أن بروتني لحم األبقار له خصائص تفاعلية تبادلية مع . 7
البقري إلى حساسية حليب  اللحم  بروتني حليب األبقار، حيث تشير حساسية 
خاصية  تعّدل  أن  اللحوم  تصنيع  لعمليات  ويمكن  األوقات،  معظم  في  األبقار 
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الحساسية للحوم البقر، ومن ثم يمكن ملعظم املرضى تحمل تناول لحوم األبقار؛ 
لذلك فإن االبتعاد التام عن لحوم األبقار من الذين يعانون حساسية بروتني حليب 
البقر  للحوم  تقييم تحمل كل مريض  األبقار ليس ضروريًا، ويجب على األطباء 

وتقديم املشورة باالبتعاد عنها.

ُيستخدم بروتني الحليب في صناعة معظم الواقيات الذكرية، . 8 الواقي الذكري: 
وهناك تقارير تشير إلى أن األشخاص الذين يعانون حساسية الحليب قد سبب 

لهم الواقي الذكري تهيجًا، وأملًا بالجلد. 

اللقاحات: ال يحتوي اللقاح الثالثي )لقاح الحصبة، والنكاف، والحصبة األملانية( . 9
على مسببات حساسية الحليب، ولكن قد تم اإلبالغ عن حالة ُأصيب بها طفل في 
فرنسا بعد تلقيه لقاحًا واحدًا ضد الحصبة؛ ألنه كان يحتوي على بروتني الحليب، 
وتسبب برد فعل تحسسي شديد؛ لذلك ُينصح األهل الذين يريدون أن يحصل 

طفلهم على لقاح الحصبة بمعرفة مكونات اللقاح قبل إجراء التلقيح.

 ردود الفعل من خالل اللمس واالستنشاق: تحدث التفاعالت الحادة عادًة . 10
فقط عندما يتم تناول بروتني الحليب فعليًا، ولكن يمكن حدوث تفاعالت عن طريق 
األبقار عند  لبروتني حليب  أن يحدث استنشاق  أو االستنشاق، ويمكن  اللمس، 
تسخني الحليب، أو منتجات األلبان، مما يسبب ردود فعل فورية لدى األشخاص 

الحساسني للغاية. 

 في املقاهي واملطاعم:  من املعروف أن بعض أنواع الحليب  ُتستخدم في هذه . 11
اء تناول املواد التي يدخل  األماكن، ومن املمكن أن يحدث رد فعل تحسسي جرَّ
فيها الحليب، أو التعرض غير املقصود لهذه املواد التي يمكن أن تسبب حكة في 

العني واألنف. 





- 49 -

)Lactose intolerance( عدم تحّمل الالكتوز

ُيسمى السكر املوجود في حليب الثدييات: الالكتوز، وهو عبارة عن سكر ثنائي 
تم  إذا  إال  امتصاصه  للجسم  يمكن  ال  يتألف من جزيء جلوكوز وجزيء جاالكتوز 
بواسطة خميرة،  والجاالكتوز  الجلوكوز  إلى مكوناته من  الدقيقة  األمعاء  تفكيكه في 
أو إنزيم ُيدعى الالكتاز، ويسمى عدم تحّمل الالكتوز، أوالجلوكوز، أوالجاالكتوز عدم 

تحمل منتجات الحليب، أو سوء امتصاص الالكتوز، أو عدم تحّمل سكر الحليب.

وفي حال عدم وجود إنزيم الالكتاز لسبب ما، فال يمكن تفكيك الالكتوز إلى 
سكر بسيط، ومن َثمَّ ال يمكن امتصاصه في األمعاء الدقيقة، وينتهي به املطاف في 
القولون على شكل غير مهضوم، حيث يتم تخميره بواسطة البكتيريا املوجودة عادة 
عن  ينتج  الالكتوز  تحّمل  عدم  فإن  َثمَّ  ومن  املعروفة،  األعراض  مسببًا  القولون  في 
نقص الخميرة، أو اإلنزيم، وال يمكن الخلط بينه وبني حساسية الحليب، حيث إنه في 
حالة حساسية الحليب يتفاعل جهاز املناعة مع مكونات الحليب، وخاصة البروتينات، 
لالكتوز، وهي حالة  أولي  الالكتاز في حدوث سوء هضم  انخفاض نشاط  ويتسبب 

ُتسّمى عدم تحمل الالكتوز، وتكون هذه الحالة في بعض األحيان بدون أعراض. 

ومن املهم التمييز بني أسباب عـدم تحمل الالكتوز، بما في ذلك التمييز بني نقص 
الالكتاز األولي، ونقص الالكتاز الِخلْقي، وهو مرض وراثي جسدي متنحٍّ نادر له آليات 
الوالدة، وعالوة على ذلك تحدث بعض األمراض  ع منذ  جزيئية فريدة تصيب الرضَّ
آثار مرضية وعالجية  له  الذي  أو داء كرون  املعدة واألمعاء،  التهاب  الهضمية مثل: 

خاصة.

الفصل الرابع

حاالت مرضية تشابه أعراضها            
حساسية احلليب 
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أسباب عدم تحّمل الالكتوز
يحدث عدم تحمل الالكتوز عند الرضع )نقص الالكتاز الِخلْقي( بسبب طفرات 
الالكتاز،  إنزيم  لتصنيع  الالزمة  التعليمات  املوروثة  تلك  وتوفر   ،)LCT( موروثة  في 
وُيعتقد أن الطفرات التي تسبب نقص الالكتاز الِخلْقي تتداخل مع وظيفة الالكتاز، 
مما يتسبب في إصابة األطفال بَضْعف شديد في القدرة على هضم الالكتوز املوجود 

في حليب األم، أو الحليب الصناعي.
يبدأ  الثانية  وبعد سن  الوقت،  بمرور  تتطور  حالة  األساسي  الالكتاز  عوز  إن 
الجسم في إنتاج كمية قليلة من الالكتاز، مع أن معظم الناس لن يالحظوا األعراض 
حتى يكبروا، أما نقص الالكتاز الثانوي فيحدث عند إصابة معينة باألمعاء الدقيقة، 
أو  أمراض الجهاز الهضمي التي تقلل من كمية الالكتاز التي ينتجها جسم اإلنسان، 

وتشمل هذه األمراض: مرض االضطرابات الهضمية، والتهاب األمعاء، وداء كرون.
وحدَّد الباحثون االرتباط الجيني مع عالج حساسية الالكتوز، حيث ُولد بعض 
الناس مع احتمال إصابتهم بنقص الالكتاز األولي؛ ألنه انتقل إليهم وراثيًا )موروثة 
لتحديد  اختبار تشخيصي  تطوير  في  مفيدًا  االكتشاف  هذا  يكون  وقد  آبائهم(،  من 

األشخاص املصابني بهذه الحالة.

تشخيص عدم تحّمل الالكتوز

• الالكتاز 	 لخميرة  املباشر  الحيوي  الكيميائي  الفحص  ُيعتبر  الالكتاز:  معايرة 
الطريقة األكثر دقة املتاحة لتشخيص سوء هضم الالكتوز، أو عدم تحمل الالكتوز، 
أكسيداز  كاشف  مع  االختبار  هذا  إجراء  ويتم  الصائم،  من  تؤخذ خزعة  حيث 

الجلوكوز الذي يكشف تحرير الجلوكوز من الالكتوز. 

• اختبار حمل الالكتوز )Lactose Load Test(: ُيجرى هذا االختبار على املرضى 	
وهم فــي حالــة صيام حيث ُيجمــع الدم لتحديـد نسبة الجلوكوز فيه، حيث ُيعطى 
املريض 50 جرامًا من الالكتــوز في 400 ملي لتر من املاء )أو بنسبة جرامني 
من الالكتوز / كيلو جرام من وزن الجسم(، ثم يقاس مستوى سكر الدم بعد 30 
و 60 و 90 و 120 دقيقة؛ لتحديد نسبة الجلوكوز في الدم، وهذا االختبار ُيجنب 

املريض أخذ الخزعات املعوية. 
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• هذا 	 ُيعد   :)Hydrogen Breath Test( النََّفس  في  الهيدروجني  غاز  اختبار 
االختبار األفضل لتشخيص نقص إنزيم الالكتاز، ويعتمد اختبار تحديد الغازات 
بالنَّفس على تخمير الالكتوز غير املهضوم بواسطة الفلورا املعوية؛ مما ينتج عن 
الهيدروجني، وثاني أكسيد الكربون، وامليثان، حيث يتم  ذلك بعض الغازات مثل: 
امتصاصها والتخلص منها عبر الرئتني، و هذه الغازات هي التي تسبب بعض 
أعراض عدم تحمل الالكتوز مثل: االنتفاخ، وآالم البطن، واإلسهال، ومع استخدام 
هذا االختبار على نطاق واسع، إال أن موثوقيته تعتمد على نشاط الفلورا البكتيرية، 
كما يمكن أن تكون النتيجة سلبية عن طريق الخطأ إذا تم تناول املضادات الحيوية 
خالل شهر من االختبار، أو إذا كان الرقم الهيدروجيني )pH( للقولون حمضيًا 
بدرجة كافية لتثبيط النشاط البكتيري، أو إذا كان هناك تكيف من الفلورا البكتيرية 
نتيجة التعّرض املستمر لالكتوز، وُيعطى في هذا االختبار 50 جرامًا من الالكتوز، 
ومن ثم يتم أخذ عينات من النََّفس )هواء الزفير( كل )15 ــ 20( دقيقة للتأكد من 
ارتفاع نسبة الهيدروجني فيه، حيث إن ارتفاع مستوى الهيدروجني فيه دليل على 

عدم هضم الالكتوز، وذلك ُيعد مؤشرًا على وجود حالة من عدم تحمل الالكتوز.

• وخاصة 	 البراز،  في   )pH( الهيدروجيني  الرقم  قياس  البراز:  قياس حموضة 
بالنسبة لألطفال.

شكل يوضح اختبار الهيدروجني بالنََّفس )هواء الزفير(.
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• باستخدام 	 الالكتاز  استدامة  لتشخيص عدم  الجينية  االختبارات  اختبارات وراثية: 
 .)PCR( تفاعل البوليمراز املتسلسل

أعراض عدم تحّمل الالكتوز

تبدأ عالمات عدم تحمل الالكتوز وأعراضه عادًة من 30 دقيقة إلى ساعتني بعد 
شرب الحليب، أو تناول األغذية التي تحتوي على الالكتوز، وتشمل العالمات التقليدية 
اإلسهال، والغثيان، والقيء في بعض األحيان، واملغص، وآالمًا  واألعراض الشائعة: 
بطنية، واالنتفاخ، وتطبل البطن، والغازات، وتعتمد شدة األعراض ووقت ظهورها على 

كمية الالكتوز التي تناولها الشخص.

)Differential diagnosis( التشخيص التفريقي

ــ متالزمة القولون املتهيج.

ــ الداء الزالقي. 

ــ تليف البنكرياس الحوصلي.

ــ التهاب القولون التقرحي.

ــ التهاب املعدة الفيروسي.

ــ فرط استخدام امللينات.

ــ اإلصابة بالطفيليات مثل: الجياردية.

املضاعفات

العظم،  كثافة  قلة  مثل:  عديدة  الالكتوز مضاعفات  تحمل  عدم  يسبب  أن  يمكن 
وهشاشة العظام، وسوء التغذية، وانخفاض شديد في الوزن.
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عالج عدم تحمل الالكتوز

ال يوجد عالج لعدم تحمل الالكتوز، ولكن معظم املرضى يمكن أن يتحكموا في 
أعراضهم عن طريق إجراء تغييرات في نظامهم الغذائي، وفي بعض حاالت عدم تحمل 
الالكتوز التي يسببها التهاب املعدة واألمعاء تكون الحالة مؤقتة فقط، وتتحسن في 
غضون أيام، أو أسابيع قليلة بعد االبتعاد عن الالكتوز، واملواد الغذائية التي يدخل 
تحمل  عدم  يعانون  الذين  وخاصة  املرضى،  بعض  العالج  يساعد  أن  ويمكن  فيها، 
الالكتوز الثانوي في استعادة قدرة الجسم على هضم الالكتوز، ويمكن أن تستغرق 
عملية الشفاء عدة أشهر في حال التزم املريض بالخطة العالجية التي هي عبارة عن 
اتباع نظام غذائي منخفض الالكتوز، ويمكن اتباع النظام الغذائي لتدبير عدم تحمل 

الالكتوز باتباع النصائح التالية:

• تناول الحليب الخالي من الالكتوز.	

• التقليل من تناول الحليب، ومنتجات األلبان األخرى.	

• تناول الحليب في أثناء تناول الوجبة وليس بشكل منفصل.	

• املكمالت 	 طريق  عن  أو  الغذاء،  من   )Probiotics( املفيدة  البكتيريا  تناول 
الغذائية يمكن أن يساهم في تخفيف األعراض.

• تناول كمية صغيرة من الحليب أو مشتقاته في الوجبات العادية.	

• استبدال حليب األبقار بحليب الصويا، أو األرز، أو اللوز، أو الشوفان، أو 	
حليب جوز الهند.

• 	 Aged( طويلة  لفترة  املخزنة  الجافة  باألجبان  الطازجة  األجبان  استبدال 
cheeses( ويمكن أيضًا استبدال األجبان بجبنة الصويا.

• ويمكن في حاالت أخرى استخدام إنزيم الالكتاز على شكل كبسوالت قبل 	
تناول الحليب، حيث يساعد في تحويل الالكتوز إلى جلوكوز، وجاالكتوز، 

ومن َثّم يمنع تخمير الالكتوز بالقولون، ويمنع ظهور األعراض.
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)Hidden Lactose( الالكتوز املخفي

اليوجد الالكتوز أو سكر الحليب فقط  في الحليب ومشتقاته، ولكن تعدى ذلك 
إلى مجاالت أخرى كاألدوية، ومواد ُتستخدم في تصنيع األغذية وغيرها، ومن أهم 
الـُمحليات الصناعية، وحليب األطفال  املواد التي يوجد فيها الالكتوز بشكل مخفي: 
الصناعي، واملخبوزات، وبعــض الحلــوى، والشــوربات الجــاهزة، والعلكــة، واللحــوم 
الباردة والنقانق، والشوكوالتة، والقهوة السريعة، وُمبيِّــض القهــوة، واألدوية، واملكمالت 

الغذائية، والزبدة، والدهون، وشرائح البطاطس.

الداء الزالقي )الداء البطني( )Celiac Disease(  أو )Sprue(  أو      
  )Gluten Enteropathy(

الداء الزالقي )الداء البطني( هو أحد أمراض املناعة الذاتية التي يسببها بروتني 
الجلوتني املوجود في عديد من أنواع الحبوب مثل: القمح، والشعير، والجاودار، وهذا 
الداء ليس حساسية وإنما يحدث عند األفراد املهيئني وراثيًا، وينتج عنه اعتالل األمعاء 
مدى الحياة، واليمكن اعتباره مرضًا نادرًا ألن نسبة اإلصابة به تصل إلى واحد من 
بني )200 ــ 500( شخص، ويمكن أن يسبب الداء الزالقي بعض املضاعفات الخطيرة 
إذا لم يتم عالجه مثل: فقر الدم، وهشاشة العظام، وحتى سرطانات الجهاز الهضمي.

عوامل الخطورة

بهذا  اإلصابة  زيادة  ترتبط  ولكن  الزالقي،  بالداء  أن يصاب أي شخص  يمكن 
املرض بالعوامل التالية: التاريخ العائلي، واإلصابة بمتالزمة داون أو تيرنر، واإلصابة 
كإدخال  البيئية  والعوامل  األول،  النمط  من  السكري  الداء  مثل:  آخر  مناعي  بمرض 

الجلوتني في غذاء األطفال بشكل مبكر، أو اإلصابة بعدوى مثل: فيروس الروتا.

يعاني املرضى الذين يصابون بالداء الزالقي التهابًا مزمنًا في الغشاء املخاطي 
في األمعاء الدقيقة، وضمورًا في الزغـابة املعـــوية )Villi(، وتضخمــًا في الجريب 

كما في الشكل التالي:
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وتتراوح املظاهر السريرية الناتجة بني أعراض خفيفة، وشديدة، ويمثل املرضى 
الكلية،  املصابني  أعداد  مع  مقارنة  قلياًل  عددًا  فقط  نموذجية  أعراضًا  يعانون  الذين 

ويمكن ملرضى االضطرابات الهضمية أن تظهر عليهم األعراض التالية:

شكل يوضح الزغابة املعوية الطبيعية واملصابة.

 زغابة مصابة بالداء
البطني

زغابة طبيعية

انخفاض الوزن ــ تعب ــ بطء النمو ــ فقر الدم.أعراض عامة.

انتفاخ ــ إسهال ــ غثيان ــ آالم بطنية - قيء.أعراض هضمية.

هشاشة عظام ــ آالم باملفاصل ــ آالم عضلية  ــ اختالجات.أعراض عضلية عظمية.

وذمة ــ التهاب الجلد العقبولي ــ الصلع.الشعر والجلد.

التهاب الفم القالعي ــ نقص تصنع ميناء السن ــ اللسان الجغرافي.التجويف الفموي.

عقم ــ إجهاض متكرر.الغدد الصماء.

تطبل البطن ــ تقّوس العمود الفقري ــ  َضْعف النمو ــ خسارة الكتلة األعراض عند األطفال.
العضلية.

األعراض الرئيسية للداء الزالقي
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تشخيص الداء الزالقي

فإن  َثمَّ  ومن  مزمن،  التهابي  ذاتي  مناعي  مرض  عن  عبارة  هو  الزالقي  الداء 
االختبارات املصلية، والوراثية، والنسيجية، وُتعتبر  االختبارات التشخيصية تشمل: 
األجسام  اختبارات  تسمح  ال  حيث  للغاية،  مهمة  املصلية  املخبرية  االختبارات 
املضادة املصليــة عـــالية الحســـاسية بتشخيــص الداء الزالقي فحســب، بل يمكـن 
بطـــانة  فــي   IgA املضـــادة  األجســـام  وُتعتبـــر  للمتــابعــة  أيضــًا  استخدامها 
األمعــاء )Transglutaminase( عالمات محددة جدًا لوجــود الـداء الزالقي، ويضمن 
الجمع بني هذين التحليلني حساسية وخصوصية عالية )~ 100 %( في تشخيص 

هذا الداء.

عالج الداء الزالقي

إن العالج الرئيسي للداء الزالقي هو تجنب الجلوتني مدى الحياة، والذي يوجد 
في القمح، والشعير، والشوفان ألن األخير يمكن أن يتلوث أثناء التصنيع، كما يجب 
والطحني،  واملكرونة،  والسميد،  والقمح،  البرغل،  التالية:  الحبوب  منتجات  تجنب كل 
الغذائية  غير  املركبات  في  مخفي  أو  ظاهر  غير  بشكل  الجلوتني  ويوجد  والشعير، 
التالية: األدوية، واملكمالت الغذائية، وأدوات التجميل، ومعاجني األسنان، واألصماغ، 

والطوابع. 

األعراض التقليدية للداء الزالقي عند األطفال.
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وحاليًا هناك أنواع من األطعمة املعدلة منزوعة الجلوتني، ولكن يجب التأكد من 
الفيتامينات،  مثل:  الغذائية  املكمالت  استخدام  يمكن  وكذلك  استخدامها،  قبل  ذلك 
واملعادن في حال ُأصيب الشخص بفقر الدم، أو هشاشة العظام، ويمكن استخدام 

بعض املضادات الحيوية لعالج حاالت التهاب األمعاء بسبب الجلوتني.

متالزمة التهاب األمعاء والقولون الناجمة عن البروتني الغذائي
)Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome(

الحالة هي عبارة عن رد فعل تحسسي شديد تجاه األغذية، حيث يكون  هذه 
بروتني حليب األبقــار هــو السبب األكثر شيوعــًا، وُتعتبر هذه الحالة نادرة في الرضع 
الذين تكون تغذيتهم عن طريق الرضاعة الطبيعية، وتحدث هذه املتالزمة عند األطفال 
ـ 12( شهرًا، ولكن قد تتأخر في حالة الرضاعة الطبيعية بسبب  الرضع قبــل ســن )8ـ 
50% من  الدراسات أن حوالي  املوجودة في األغذية، ووجــدت  املختلفة  البروتينات 
الحـاالت تم شفاؤها في عمر 18 شهرًا، وحوالي 90% عند بلوغ سن ثالث سنوات، 
أما األغذية التي يمكن أن تسبب هذه املتالزمة فتشمل: الحليب، والحبوب، والبيض، 
واألسماك، وكذلك ُيعتبر بروتني الصويا املوجود في بعض تركيبات الحليب الصناعي 
مسؤواًل عن ذلك أيضًا، ويؤدي ذلك إلى قيء متكرر مع وجود خمول يتبع ذلك عادة بعد 
ساعتني إلى أربع ساعات من تناول بروتني الحليب عند األطفال، وقد يتبعه بعد ذلك 
إسهال شديد حيث يعاني حوالي 80 % من املصابني باإلسهال الدهني الخفيف إلى 
املعتدل الذي يمكن أن يسبب في أشد حاالته الجفاف الشديد، والنوم لفترات طويلة، 
تشمل  قد  املركزة،  العناية  إلى  الدخول  يتطلب  مما  الجلد  زرقة  وأحيانًا  والشحوب 
الرضاعة، واإلسهال  بعد  ــ 3( ساعات   1( لفترات طويلة  التهيج، والقيء  األعراض: 

الدموي، والجفاف، وفقر الدم، وانتفاخ البطن، وضعف بالنمو.  

بشكل  الغذائي  البروتني  عن  الناجم  والقولون  األمعاء  التهاب  متالزمة  ُتشّخص 
خاطئ بأنها اضطراب فرط الحساسية لألغذية من دون الجلوبولني املناعي )E(، وُيعتقد 
أن التهاب املستقيم والقولون الناجم عن الغذاء ناتج عن بروتينات الطعام التي تنتقل 

إلى الرضيع من حليب األم، أو حليب األبقار، أو حليب الصويا.

تدبير  الطبيب، ويبدأ  بدقة من  التعرف على األعراض  التشخيص على  ويعتمد 
هذه الحالة بإزالة بروتني حليب األبقار من حمية الرضيع، وقد يكون التحدي الغذائي 
ضروريًا لتأكيد التشخيص، ولكن يجب اتخاذ هذا القرار بعناية من طبيب ذي خبرة 
إشراف  تحت  مستشفى  في  أيضًا  إجراؤه  ويتم  الشديدة،  الغذائية  الحساسية  في 
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دقيق، وبمرور الوقت ــ عادة خالل سنوات ما قبل املدرسة ــ سيتمكن معظم األطفال 
من تحمل بروتني الحليب مرة أخرى، ويعتمد التشخيص على:

ــ التعرف على هذا النمط من األعراض من الطبيب، وقد تشمل هذه األعراض: 
الوزن الخفيف املكتسب املعروف باسم الفشل في النمو واملعروف أيضًا باسم 

النمو املتعثر.

ــ اختفاء األعراض عند إزالة بروتني حليب األبقار من غذاء الرضيع.

ــ تكرار األعراض بعد تناول الطعام عن طريق الفم مع الحليب والذي يتم تحت 
إشراف اختصاصي التغذية.

ــ يتطلب التشخيص النهائي خزعة مخاطية. 

تدبير عالج الحساسية

يتوقع أن يتحّمل معظم األطفال إدخال بروتني الحليب مرة أخرى في نظامهم 
الغذائي بعد مرور عامني إلى ثالث أعوام.

جدول يوضح مقارنة سريرية للحاالت الثالث وهي: التهاب معوي قولوني، 
واعتالل معوي، والتهاب القولون واملستقيم.

التهاب معوي 
قولوني

التهاب القولون اعتالل معوي
واملستقيم

الرضع واألطفال حتى الرضعوقت ظهور األعراض
سن ثالث سنوات

الخّدج

أقل من 12 شهرًا12 ــ 24 شهرًا12 ــ 24 شهرًاالوقت من اإلصابة إلى الخمود

عدم القدرة األعراض
على النمو ــ 

صدمة ــ َوَسن 
ــ إسهال مزمن

متالزمة سوء 
االمتصاص ــ ضمور 

الزغابة املعوية ــ 
إسهال مزمن

براز ُمدّمى 
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االضطرابات الهضمية اليوزينية )الحمضات(
تظهر هذه الحالة املتعلقة بجهاز املناعة عندما توجد الحمضات )نوع من خاليا 
الدم البيض( في الجهاز الهضمي بنسب أعلى من الطبيعية، وُتعتبر هذه الخاليا مهمة 
للجسم، وتقوم بالدفاع عنه ضد الطفيليات، ولها عالقة ببعض حاالت الحساسية من 
املريء  في  الحمضات  توجد  أن  ويمكن  أخرى،  أي مسببات  أو  األدوية،  أو  الطعام، 

واملعدة، واألمعاء الدقيقة، واإلثنا عشري. 

قد تظهر األعراض التالية على األطفال الذين تظهر عندهم هذه الحالة:

ــ رفض تناول الطعام مع الصراخ. 

ــ تقّوس الظهر في أثناء الرضاعة.

ــ القيء.

ــ النمو املتعثر املحتمل. 

ــ انخفاض في الوزن.

التشخيص

أو  للمريء،  باملنظار  الفحص  تأكيد من خالل  إلى  التشخيص  يحتاج  ما  عادة 
أخذ  مع  مباشر  بصري  بإجراء فحص  يسمح  وهذا  التخدير،  تحت  واألمعاء  املعدة 
ملراقبة  الطفل  يخضع  ما  فعادة  التشخيص  من  التأكد  تم  وإذا  الالزمة،  الخزعات 

متخصصة مشتركة لكلٍّ من اختصاصي الحساسية، وأمراض الجهاز الهضمي.

العالج

ليس هناك عالج لهذه الحالة، ولكن ُيعتبر تجنب الطعام املسبب للحساسية العالج 
األكثر فّعالية للرضع، كما يمكن إعطاء مضادات الحموضة، واستخدام الستيرويدات 
القشرية، وعادة يتم اللجوء إلى توسيع املريء جراحيًا، ويمكن أيضًا تقديم املكمالت 

الغذائية لألطفال الذين انخفض عندهم اإلمداد الغذائي بفعل هذه املشكلة.
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)Inflammatory Bowel Disease( داء األمعاء االلتهابي
ما يزال السبب الحقيقي لداء التهاب األمعاء غير معروف، ولكنه من املفترض 
بالعدوى  إلى اإلصابة  البيئية، إضافة  والعوامل  الوراثية،  بالعوامل  متعلقًا  يكون  أن 
الفيروسيــة، أو البكتيــرية والتغيــر فــي السلوك الغذائي، أو استهــالك بعض املواد 
في  املناعي  الجهاز  أو حتى اضطراب  الحافظة،  املواد  فيها  ُاستخدم  التي  الغذائية 
جسم املريض يمكن أن يسبب هذه املشكلة، حيث إن التهاب األمعاء االلتهابي عبارة 
مرض  أعراض  أما  الهضمي،  للجهاز  املزمن  االلتهاب  تتضمن  مشكلة هضمية  عن 
األمعاء االلتهابي فهي كثيرة ومتعددة، وعادًة ما يرتبط التهاب القولون التقرحي وداء 
كرون باإلصابة باإلسهال الشديد، والشعور بألم في البطن، والتعب وفقدان الوزن، 
بعض  في  يؤدي  كما  ْعف،  بالضَّ الشعور  في  األمعاء  التهاب  مرض  يتسبب  قد  كما 

األحيان إلى مضاعفات تهّدد الحياة.

يتألف مرض األمعاء االلتهابي من مرضني تتداخل أعراضهما وأسباب حدوثهما 
بشكل كبير وهما:

في  الحالة  هذه  تتسبب   :)Ulcerative Colitis( التقرحي  القولون  التهاب  ٭ 
عمقًا  األكثر  البطانة  في  األمد  طويلة  وتقرحات  وخراجات،  بالتهابات،  اإلصابة 

لألمعاء الغليظة )القولون(، واملستقيم.

قولون سليم

التهاب القولون التقرحي

القولون

شكل يوضح مكان اإلصابة بالتهاب القولون التقرحي.
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التهاب  مرض  أنواع  من  النوع  هذا  يتسبب   :)Crohn’s Disease( كرون  داء  ٭ 
األمعاء في التهاب بطانة القناة الهضمية الذي ينتشر بعمق في األنسجة املصابة 
غير  األمعاء  حركات  مثل:  معينة  أعراض  في  تشتركان  الحالتني  وكلتا  غالبًا، 
املنتظمة، والتبرز املتكرر، واختالط البراز مع املخاط والدم، وإسهال شديد، وآالم 
التعب، وعدم الشعور باالرتياح،  في البطن، وأحيانًا تظهر أعراض أخرى منها: 

وفقدان الشهية، إضافة إلى ارتفاع الحرارة. 

تعتمد درجة املرض وشدته واألعراض في الجهاز الهضمي لداء التهاب األمعاء 
على مدى شدة االلتهاب في الجهاز الهضمي وموضعه، فبأي حال فإن نسبة 25%  من 
املصابني بداء التهاب األمعاء قد تحدث لديهم أعراض االلتهاب في أماكن أخرى غير 
الجهاز الهضمي مثل: التهاب املفاصل حول العمود الفقري، أو الحوض، مما يؤدي إلى 
التورم، واأللم، والحركة املحدودة، وأيضًا تكون بشرة الجلد خشنة وسميكة، خاصة 
الكاحل،  وعظم  املرفقني،  عند  أحمر  بنفسجيًا  لونها  ويكون  والرجلني،  اليدين  حول 

ومشكالت في العينني، وخاصة القزحية وامللتحمة، وحدوث التهاب في الكبد أيضًا.

تشخيص داء األمعاء االلتهابي

ُيعد التشخيص الدقيق والصحيح عاماًل أساسيًا لتقديم عالج أفضل للمريض،  
ويصعب في بعض الحاالت تشخيص داء األمعاء االلتهابي بالشكل الصحيح، حيث 
تتشابه أعراضه مع أعراض بعض الحاالت واملشكالت الهضمية األخرى، كما يمكن 

ص داء كرون على أنه التهاب قولون تقرحي، أو العكس. بالخطأ أن ُيشخَّ

أي  استبعاد  يتم  أن  بعد  فقط  األمعاء  التهاب  بمرض  اإلصابة  تشخيص  يتم 
الظاهرة.  واألعراض  العالمات  ظهور  إلى  أدت  التي  األخرى  املمكنة  املسببات  من 
وللمساعدة في تشخيص مرض التهاب األمعاء يمكن اللجوء إلى إجراء واحد، أو أكثر 

من االختبارات واإلجراءات التالية:
ــ اختبارات الدم: قد يقترح الطبيب إجراء اختبارات الدم للتحقق من اإلصابة بفقر 

الدم، أو للتحقق من عالمات وجود التهابات بكتيرية، أو فيروسية.
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ــ فحص وجود دم خفي في البراز: عمل عينة براز حتى يتمكن الطبيب من التحقق 
من وجود دم خفي في البراز.

ــ تنظير القولون: يسمح هذا الفحص للطبيب برؤية القولون، كما يمكن للطبيب أيضًا 
أن يأخذ عينات صغيرة من األنسجة )خزعة( لتحليلها في املختبر، ويمكن أن تساعد 

عينة األنسجة في تأكيد التشخيص في بعض األحيان.

ــ فحص املوجات فوق الصوتية للبطن للكشف عن أي تغييرات مبدئية: وُيستخدم 
للكشف عن أمراض أخرى.

املغناطيسي،  بالرنني  والتصوير  السينية،  األشعة  مثل:  من  الشعاعية:  الفحوص  ــ 
والتصوير املقطعي، وحقنة الباريوم.

ــ التصوير باستخدام كاميرا: على شكل كبسولة لفحص األمعاء الدقيقة.

شكل يوضح الفرق بني داء كرون والتهاب القولون التقرحي من حيث أماكن اإلصابة.

داء كرونالتهاب القولون التقرحي

عالج داء األمعاء االلتهابي 

يتضمن عالج مرضى داء األمعاء االلتهابي مشاركة عدة فرق طبية تتعاون معًا 
لتوفير الرعاية الشاملة لهذه الحاالت التي غالبًا ما تكون معقدة، ويتولى فريق أمراض 
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الجهاز الهضمي أواًل: إجراء الفحوص التشخيصية الالزمة لتشخيص مرض كرون، 
العالجي  الخيار  األدوية  وُتعد  املرضى،  حاالت  ومتابعة  التقرحي،  القولون  والتهاب 
األساسي لهؤالء املرضى، فيما يلجأ األطباء إلى الجراحة للمرضى الذين ال يستجيبون 
جيدًا لألدوية، أو الذين يعانون مضاعفات أخرى تتعلق باملرض، ويتم تحضير مرضى 
داء األمعاء االلتهابي بعناية من جميع النواحي الطبية والنفسية والتغذوية قبل أي تدخل 
جراحي، ويوفر فريق جراحة القولون واملستقيم اإلجراءات الجراحية املتخصصة، مثل 

فغر القولون عند بعض املرضى الذين تتطلب حاالتهم ذلك.
وتشمل خيارات العالج لداء التهاب األمعاء أربعة أنواع هي : الدواء، والتدخل 
الغذائي، والعناية وتقديم التعليمات والدعم النفسي، والجراحة، والهدف األساسي من 
العالج هو التخفيف من أعراض املرض مثل: اإلسهال، وألم البطن، ووجود الدم في 

البراز، واألعراض الجانبية من مثل: الناسور.
أن معدل  تبني  وقد  التدخني،  ترك  داء كرون  يعانون  الذين  املرضى  يجب على 

تكرار املرض قد انخفض بمقدار 60% خالل عامني ملن أقلع عن التدخني.

التدخل الغذائي في عالج داء األمعاء االلتهابي

ال تسبب األغذية داء األمعاء االلتهابي، ولكن يمكن أن تفاقم األغذية غير املناسبة 
األعراض عندما تكون حالة املرض نشطة، ويهدف الغرض من التدخل الغذائي عند 
املرضى الذين يعانون داء األمعاء االلتهابي إلى تعديل نظامهم الغذائي لتقليل األعراض 
املتعلقة بالجهاز الهضمي، والحفاظ على الكمية الكافية من العناصر الغذائية املهمة 

من السعرات الحرارية، والفيتامينات، واملعادن التي تحتاجها أجسامهم.

)Non-Celiac gluten sensitivity( تحسس الجلوتني الالبطني
ُيطلق على هذه الحالة عدة أسماء مثل: التحسس للجلوتني، أو التحسس املعوي 
االعتالل  ويدخل  اإلسهال،  أو  الجلوتيني  األمعاء  اعتالل  عليه  ُيطلق  وأحيانًا  للقمح، 
املسبب  العامل  أما  بالجلوتني،  املرتبطة  االضطرابات  طيف  في  الجلوتيني  املعوي 
لتحسس الجلوتني الالبطني فهو مادة الجلوتني )Gluten(، ونخص جزءًا منها بالذكر 
القمح،  في  املوجود  البروتني  عن  عبارة  املادة  وهذه   ،)Giliadin( الجليادين  وهو 

والشعير، والحبوب األخرى مثل: الجاودار.
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األعراض 

ــ آالم بطنية.

ــ انتفاخ، وتطبل البطن.

ــ اإلسهال.

ــ تغير طبيعة البراز، ورائحته، فيصبح البراز ذا رائحة كريهة جدًا، ودهنيًا، ويكون 
لونه متغيرًا.

الوزن، ويكون مالحظًا بشكل واضح عند األطفال، حيث يتسم  ــ انخفاض في 
بنقص في التطور )نقص الوزن وبطء النمو(.

ــ تعب، ووهن عام.

ثم تظهر األعراض املتقدمة من املرض في حال لم ُيشّخص املرض، ولم ُتتخذ 
التدابير الوقائية له نتيجة نقص أو سوء امتصاص الفيتامينات، والبروتينات، واألمالح 

املعدنية من األمعاء األمر الذي يؤثر على جميع أعضاء الجسم بدون استثناء، مثل:

.)B6, B9, B12( ــ فقر الدم نتيجة نقص امتصاص الحديد وفيتامني

ــ اضطرابات عصبية.

ــ وذمات بالساقني نتيجة نقص في امتصاص البروتينات.

.)K( ــ حدوث نزوف متعددة بسبب عدم امتصاص فيتامني

ــ هشاشة العظام بسبب نقص فيتامني )D( والكالسيوم.

ــ طفح جلدي.

ــ تأخر البلوغ عند املراهق.

الطفل مميزًا، فيكون قصيرًا ونحيفًا، ولديه بطن منتفخ بشكل  ــ يصبح شكل 
واضح.
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هذه  مشتقات  أحد  تناول  أو  الشعير،  أو  القمح،  تناول  بعد  األعراض  تظهر 
الحبوب  املصنَّعة مثل: الكعك، والخبز، والبسكويت، واملكرونة، واملعجنات، وفي بعض 
األحيان قد ال تظهر األعراض أو تتأخر بالظهور، إال أن ذلك ال يعني انحسار املرض 
وشفاء املريض منه تمامًا، بل إنه وإن لم تظهر أعراض الحساسية املعوية فإن الحالة 
املريض  إصابة  استبعاد  وُيعد  الزالقي،  الداء  بمضاعفات  لإلصابة  ُعرضة  تزال  ما 
باالضطرابات الهضمية وحساسية القمح أمرًا مهمًا، خاصة لدى األفراد الذين يعانون 
من  الخالية  األطعمة  على  تعتمد  التي  املعالجة  الختالف  وذلك  الجلوتيني،  االعتالل 

الجلوتني.

تشخيص تحسس الجلوتني الالبطني

يعتمد التشخيص على التاريخ املرضي للعائلة، وبعد تكرار ظهور األعراض لفترة 
معينة تكون الخطوة األولى في تشخيص تحسس الجلوتني الالبطني باستبعاد اإلصابة 
بالداء الزالقي عن طريق إجراء فحص دم الختبار األجسام املضادة للجلوبولني املناعي 
)A(، إضافة إلى ذلك مــن الضــروري أخذ خزعة من األمعاء الدقيقــــة، والحصــول 
 )Distal duodenum( على مـــا ال يقـل عن أربعة أجزاء من اإلثنا عشري القاصي

للتأكد من سالمة الزغابة املعوية.

بطن طفل مصاب بتحسس الجلوتني الالبطني.
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عالج تحسس الجلوتني الالبطني

ُيعتبر استبعاد املواد التي يدخل فيها الجلوتني والجليادين هي الطريقة الوحيدة 
هي:  استبعادها  من  التأكد  يجب  التي  واملواد  الالبطني،  الجلوتني  تحسس  لتدبير 
القمح، والشعير، وكل املنتجات التي تدخل هذه املواد في صناعتها بما في ذلك املواد 
غير الغذائية كاألدوية، واملكمالت الغذائية، ومستحضرات التجميل، وقسم كبير من 

الصناعات الغذائية مثل: الشوربات الجاهزة، واللحوم الباردة. 
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