
 ؟أم ال ! حقيقةالغلوتين"حساسية " االضطرابات الجلدية سببها

 ؟ العوارضالغلوتين على بشرتك وما هي  تؤثر حساسيةكيف 

 

الحساسية على الغلوتين هي 

أشتهرت  ,حالة طبية جديدة

 مؤخرا

على مواقع التواصل 

 اإلجتماعي أو خالل

األحاديث اليومية مع 

 األصدقاء

 

 

 الغلوتين ؟ تعني الحساسية علىما هو الغلوتين؟ وماذا 

بشكل رئيسي في القمح  و هو موجود اتالغلوتين نفسه هو شكل من أشكال البروتين

. عندما يكون لدى الشخص جهاز هضمي يعمل ..ومشتقاته مثل الشوفان أو الشعير

، لكن، يتم امتصاص الغلوتين وهضمه مثل أي بروتين آخر. و و سليم بشكل طبيعي

، فإنه يصبح مشكلة تؤثر على يعاني من حساسية على الغلوتينعندما يكون الشخص 

 األمعاء والصحة العامة.

 

هو شخص ال يهضم هذا  يعاني من حساسية الغلوتينإن الشخص الذي  كيف؟

في أمعائه. بمجرد أن يتراكم  متفككو غير  على حالهالبروتين مما يعني أنه سيبقى 

تمنع امتصاص العناصر الغذائية  الصقة، يبدأ في تكوين طبقة  في هذه المنطقةالغلوتين 

 هذا االلتهاب بعدة طرق في تكوين يظهرمزمن.  المعوي ، مما يؤدي إلى التهاب خلل في التوازن مسببامن األطعمة األخرى و الفيتامينات 



.و صحة البشرة

 
 

تعاني من كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت 

 أم ال؟ حساسية الغلوتين

المشكلة هي أنه يصعب أحيانًا تشخيص هذا االضطراب ألن 

مشاكل  أعراض مع تشابهيمكن أن تظهر تدريجيًا وت هأعراض

 معرفة األعراض المحتملةهنا تكمن اهمية صحية أخرى.

 .النوع من الحساسيةلهذا  التالية

 

الحكة والطفح الجلدي الحبوب الصغيرة,تشمل  عدة أعراض يعانون من حساسية الغلوتينألشخاص الذين يعانون من ا مشاكل بشرة

الذي  فائض من الكيراتينوالوجه واألرداف والمرفقين وخط الشعر.هو عبارة عن  صدروالظهر وال الذراعينالذي يمكن أن يظهر على 

و  Aفيتامين في الويرجع ذلك أساًسا إلى نقص  في الجزء العلوي من الذراعتتكون  على شكل حبوب صغيرة في معظم األحيان يظهر

. هذا ليس ألن الشخص يعاني من سوء التغذية ، ولكن ألن طبقة الغلوتين الالصقة تمنع امتصاص هذه غيرها من األحماض األساسية

  العناصر بشكل صحيح.

 

  و الضعيفةاألظافر المتكسرة 

 الهضمية المتكررة ، االنتفاخ والغازات التعسرات

 التعب واإلرهاق

 آالم المفاصل والعضالت

لنساء ، من السهل مالحظة ذلك ألن هذا سيؤثر على الدورة الشهرية ، وتقلبات هذه العوارض تخص ا التوازن الهرموني خلل في

 الوزن ، ومواعيد نومهن.

 

 



 

 

 

 

 ؟مع و عالج هذا النوع من الحساسية كيف يمكنك التعامل

 األكثر شيوًعا هي: الألطعمة و لوتينغحاول تجنب أي طعام يحتوي على ال

 مشتقاته  من وأي القمح •

 الشعير  •

 الذرة •

  البيرة خميرة •

 المعكرونة والخبز والمعجنات والعديد من المخبوزات والحبوب والفطائر.

 

 

اعتبارك أن "القمح" ، في يجب أن تضع في  :معلومة مهمة

( بحيث يمكن GM) جينيامعدل  يكونمعظم األحيان ،

محكمة و تجارية للمحاصيل أن تنمو بشكل أسرع وبطريقة 

تناول الغلوتين فكرة جيدة وصحية  الحد من. هذا يجعل أفضل

لتجنب استهالك األطعمة غير الطبيعية والمعدلة ، حتى لو لم 

 .ني من حساسيةاتعتكن 


