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مدیریت تغذیه ای در آسم و آلرژی کودکان
ندا روشن روان ، 1بابک قله باغی ،2علیرضا استاد رحیمی ،3نعیمه مصری علمداری
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مقدمه :اگزمای دوران کودکی ،رینیت آلرژیک و آسم جزو بیماریهای شایع در سراسر جهان محسوب می شوند .اختالالت آتوپیک
ناهمگن هستند و ناشی از فعل و انفعاالت پیچیده ای بین عوامل محیطی از جمله قرار گرفتن در معرض میکروب ها ،ژنوم میزبان،
تعدیل پاسخ ایمنی ذاتی و اکتسابی ،یکپارچگی سد مخاطی و پوست می باشند .مواجهه با برخی از محرک ها (ویروس های موجود
در هوا ،دود سیگار ،آلودگی هوا و مواد آلرژی زا) در شروع بیماری مؤثرند .تغذیه با شیر مادر ،رژیم های غذایی و چاقی نیز در شکل
دادن به بیماری نقش مؤثری دارند .نتایج مطالعات اخیر حاکی از نقش فاکتورهای رژیمی در پیدایش بیماری های آلرژیک می باشد.
مطالعه ی حاضر به بررسی رابطه بین عوامل غذایی با بیماری های آلرژیک در دوران کودکی می پردازد.

مواد و روش ها :جست و جوی سیستماتیک در  ،MEDLINE، EMBASEو  Cochraneبرای مطالعات مرتبط بین
سالهای  2007تا  2015انجام شد.

نتایج :تاثیر تغذیه بر توسعه اختالالت آلرژیک در دوران کودکی ممکن است باشرایط قبل از تولد در ارتباط باشد .برخی از تحقیقات
حاکی از ارتباط کاهش مصرف برخی غذاهای خاص (سبزیجات ،اسیدهای چرب خاص و شکالت) در دوران بارداری و افزایش خطر
آلرژی در نوزادان می باشد .ارتباط کمبود سطح ویتامین  Dمادر در دوران بارداری با بیماری های آلرژیک نوزادی مشخص شده است.
کمبود ویتامین  Dبا سطوح باالتر حساسیت  IgEنسبت به غذاها و آلرژنهای محیطی در ارتباط است .از طرفی شواهد اپیدمیولوژیک
نشان داده اند که چاقی نوزادان خطر ابتال به آسم ،درماتیت آتوپیک ،و بیماری های خود ایمنی را افزایش می دهد.
نتیجه گیری :مداخالت در رژیم های غذایی و بهبود وضع تغذیه در دوره جنینی و پس از تولد می تواند نقش مهمی را در مدیریت
بیماری های آلرژیک کودکان ایفا کند.
کلمات کلیدی :تغذیه ،آلرژی ،مداخله در رژیم های غذایی
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