अन्न द्वारे ऍलर्जी (अहहतकारक प्रहतहिया हनमावण करणारी शरीराची आरोग्यहवषयक हथिती)
अन्न ऍलर्जी म्हणर्जे काय?

ऍलर्जी ही अन्नाला होणारी रोगप्रतिकारक शक्तीची प्रतितिया असिे. अन्न ऍलर्जीन हा अन्नािील घटक तकिंवा रसायन आहे ज्यामळ
ु े
रोगप्रतिकारक शक्ती प्रतितिया देिे. र्जेव्हा रोगप्रतिकारक शक्ती ऍलर्जीन तवरूद्ध र्जोरदारपणे लढिे आतण िम्ु हाला आर्जारी पडिे िेव्हा
ऍलर्जीक प्रतितिया होिाि. अन्न खाल्लल्लयानिंिर, स्पशश के ल्लयानिंिर तकिंवा अन्नाचा वास घेिल्लयानिंिर काही तमतनटािंि िे काही िासािंि ऍलर्जीची
प्रतितिया होऊ शकिे.
अन्न ऍलर्जीचा धोका कशामुळे वाढतो? .
अन्न ऍलर्जी कधीही तवकतसि होऊ शकिे. बरय् ाच मल
ु ानिं ा लहानपणापासनू च दधू , गहू आतण अिंड्याविं रील ऍलर्जी वाढिे. प्रौढामिं ध्ये
तवकतसि होणारी अन्न एलर्जी बहुिेकदा दरू होि नाही.
अन्न ऍलर्जी सहसा 2 वर्षे तकिंवा त्यापेक्षा कमी वयाच्या मल
ु ामिं ध्ये सरूु होिे, सामान्यिः मल
ु ामिं ध्ये. र्जवळच्या कुटुिंबािील सदस्याला
अन्नाची ऍलर्जी असल्लयास धोकाही र्जास्ि असिो. र्जर िम्ु हाला एतजर्जमा तकिंवा दमा असेल िर िम्ु हाला अन्नाची ऍलर्जी होण्याची शजयिा
र्जास्ि असिे.
सववसामान्य अन्न ऍलर्जी कशामुळे होते ?
• सक
ु ामेवा

•

िळे आतण भाज्या

• अिंडी

•

दधू

• मासे आतण शेलतिश

•

सोया तकिंवा गहू

अन्न ऍलर्जीचे हनदान कसे के ले र्जाते ?

• काही खाद्यपदार्ाांची ऍलर्जी िपासण्यासाठी तस्कन तप्रक टेस्ट वापरली र्जािे. डॉजटर त्वचेवर वेगवेगळ्या खाद्यपदार्ाांचे छोटे िक
ु डे
स्िॅ च करे ल. र्जर काही तमतनटािंि प्रतितिया तदसली , िर कदातचि िम्ु हाला त्या अन्नाची ऍलर्जी असेल.
• रक्ताच्या चाचण्या अन्न ऍलर्जी तनमाशण करणाऱ्या अँटीबॉडीर्ज शोधण्यासाठी वापरल्लया र्जाऊ शकिाि. अँटीबॉडी ही िमु च्या
रोगप्रतिकारक शक्तीचा भाग आहे.
• िमु ची लक्षणे बरी होिाि की नाही हे पाहण्यासाठी िम्ु हाला अनेक आठवडे अन्न टाळण्याि मदि करण्यासाठी एतलतमनेशन डाएटचा
वापर के ला र्जािो.
• िूड चॅलेंर्ज म्हणर्जे िमु ह् ाला ऍलर्जी असलय् ाचे पदार्श िम्ु ही कमी प्रमाणाि खावीि.
अन्नावर ऍलर्जीक प्रहतहिया कशी हाताळली र्जाते ?

• अँटीहहथटामाइन्स खार्ज येणे हकिंवा पुरळ येणे यासारखी सौम्य लक्षणे कमी करतात.
• ऍनाहिलेहससस सारख्या गिंभीर ऍलर्जीक प्रहतहियािंवर उपचार करण्यासाठी एहपनेहिनचा वापर के ला र्जातो.
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