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 Các chất dị ứng

Người biên dịch: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày đăng: 15/09/2015

Mặc dù hầu hết các loại thực phẩm đều có thể gây dị ứng, nhưng chỉ 8 nhóm thực phẩm sau được cho là
gây ra đến 90% các phản ứng dị ứng thực phẩm tại Mỹ. Những nhóm thực phẩm đó bao gồm:

Đậu phộng
Các loại hạt cây
Sữa
Trứng
Lúa mì
Đậu nành
Cá
Các loài động vật không xương sống có vỏ

Thông tin trong các bài này cung cấp cái nhìn sâu hơn về từng loại thực phẩm gây dị ứng phổ biến kể trên,
đồng thời hướng dẫn cách phòng tránh các thực phẩm này khi bạn bị dị ứng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chất dị ứng khác và các tình trạng rối loạn liên quan đến dị ứng.

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/allergens
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 Các triệu chứng dị ứng

Người biên dịch: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày đăng: 22/09/2015

Phản ứng dị ứng với thực phẩm có thể gây ảnh hưởng đến da, hệ tiêu hóa (dạ dày, ruột), hệ hô hấp và trong
các trường hợp nặng, có thể ảnh hưởng đến cả hệ tim mạch. Các phản ứng dị ứng xảy ra từ mức độ nhẹ
đến nặng, bao gồm cả sốc phản vệ (tham khảo Bài Sốc phản vệ), là tình trạng có khả năng đe dọa đến tính
mạng. Ở Mỹ, cứ mỗi 3 phút thì có 1 người phải cấp cứu vì dị ứng thực phẩm.

Các triệu chứng dị ứng điển hình xuất hiện trong vòng vài phút đến vài giờ sau khi ăn phải loại thực phẩm
gây dị ứng. Cần lưu ý rằng trẻ em có thể thể hiện hay diễn tả các triệu chứng theo cách khác với người lớn
như mô tả bên dưới.

Trường hợp dị ứng nhẹ:

Người bị dị ứng có thể có một hay nhiều triệu chứng sau:

Nổi mề đay (các vùng da bị sưng phồng, ngứa và có màu hơi đỏ)
Chàm (các vùng da nổi ban khô, ngứa dai dẳng)
Xuất hiện những vùng đỏ trên da hoặc xung quanh mắt
Ngứa ở miệng hoặc ống tai
Buồn nôn hoặc nôn mửa
Tiêu chảy
Đau dạ dày
Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi
Hắt hơi
Ho khan nhẹ
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Có vị khó chịu trong miệng
Co thắt tử cung

Trường hợp dị ứng nặng:

Người bị dị ứng có thể có một hay nhiều triệu chứng sau:

Sưng tấy môi, lưỡi và/hoặc cổ họng
Khó nuốt
Thở gấp hoặc khò khè
Tái xanh
Tụt huyết áp (cảm giác uể oải, yếu ớt, mệt mỏi, ngất xỉu)
Mất ý thức
Đau ngực
Mạch yếu hoặc mạch ngắt quãng (weak or “thread” pulse)
Cảm giác tim ngừng đập (sense of “impending doom”)

Các triệu chứng nặng, xuất hiện đơn lẻ hay kết hợp cùng các triệu chứng nhẹ hơn, đều là dấu hiệu của tình
trạng sốc phản vệ và cần có sự điều trị ngay lập tức.

Trẻ em diễn tả các triệu chứng dị ứng như thế nào?

Trẻ em có những cách riêng để thể hiện các trải nghiệm và cảm giác của chúng, bao gồm cả việc thể hiện
các triệu chứng di ứng. Thời gian quý báu để điều trị sẽ bị bỏ lỡ nếu người lớn không kịp thời nhận ra các
triệu chứng hay không hiểu những gì mà trẻ em nói với họ.

Một số trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ thường có biểu hiện đưa tay vào miệng để kéo hay cào vào lưỡi của
mình do ngứa hay khó chịu vì dị ứng. Giọng của trẻ cũng có thể thay đổi (trở nên khàn hay gắt hơn), hoặc
nói lắp.

Sau đây là những cách mà trẻ có thể sử dụng để mô tả triệu chứng dị ứng:

“Thức ăn này cay quá.”
“Lưỡi của con nóng quá/bị bỏng.”
“ Có cái gì đó khó chịu ở lưỡi con.”
“Lưỡi của con như bị kiến bò/đang cháy.”
“Lưỡi/miệng của con bị ngứa.”
“Con có cảm giác có tóc ở trên lưỡi.”
“Con có cảm giác nhột ở miệng.”
“Có 1 con ếch trong cổ họng con.”
“Có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng con.”
“Lưỡi của con bị đầy/bị đơ.”
“Môi con bị đơ/cứng.”
“Con có cảm giác có con bọ ở bên trong.” (mô tả lỗ tai bị ngứa)
“Cổ họng của con bị dày lên.”
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“Con có cảm giác như có cục gì đằng sau lưỡi con.”

Nếu bạn nghi ngờ trẻ đang có các phản ứng dị ứng, hãy nhanh chóng thực hiện các biện pháp điều trị theo
chỉ dẫn của bác sĩ.

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/symptoms
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 Sốc phản vệ

Người biên dịch: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày đăng: 19/09/2015

Bài này cung cấp các thông tin về nguyên nhân, các triệu chứng và cách điều trị sốc phản vệ (anaphylaxis).
Nếu cần thêm thông tin, mời bạn vui lòng liên hệ bác sĩ chuyên về dị ứng hoặc bác sĩ điều trị của bạn.

Trong quá trình sốc phản vệ, các triệu chứng dị ứng có thể gây ảnh hưởng đến nhiều bộ phận cơ thể khác
nhau, đồng thời đe dọa đến hệ hô hấp và tuần hoàn máu. Dị ứng thực phẩm là nguyên nhân chính gây nên
sốc phản vệ, mặc dù các tác nhân gây dị ứng khác như côn trùng cắn, dị ứng thuốc, dị ứng với nhựa, mủ,…
cũng có thể là nguyên nhân. Hiếm khi nào sốc phản vệ xảy ra chỉ do vận động. Một dạng không phổ biến
của sốc phản vệ xảy ra khi bệnh nhân vận động ngay sau khi ăn thực phẩm gây dị ứng. Rất hiếm khi sốc
phản vệ xảy ra mà không xác định được tác nhân kích thích.

Mặc dù bất cứ ai dị ứng thực phẩm cũng có khả năng bị sốc phản vệ, nhưng những thực phẩm có nguy cơ
gây sốc phản vệ cao nhất là đậu phộng, các loại hạt cây, cá và các loài không xương sống có vỏ. Những
người bị hen suyễn khi bị dị ứng thực phẩm sẽ có nguy cơ bị sốc phản vệ cao hơn.

Hiện tại, tránh ăn nghiêm ngặt các thực phẩm dị ứng là cách duy nhất để phòng tránh sốc phản vệ, mặc dù
các nhà nghiên cứu vẫn đang tích cực tìm các biện pháp phòng ngừa.

Epinephrine (adrenaline) là một loại thuốc có tác dụng chữa trị các triệu chứng nặng của sốc phản vệ. Nó
được sử dụng dạng liều tiêm và hiện có bán sẵn ở dạng ống tiêm tự động, do đó có thể mang theo để dùng
khi cần. Epinephrine là loại thuốc có hiệu quả cao, nhưng phải được sử dụng ngay lập tức khi bị sốc phản
vệ để đạt được hiệu quả tốt nhất, nếu chậm trễ có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vòng 30 phút. Ngay cả khi
đã sử dụng epinephrine và các triệu chứng đã thuyên giảm, bệnh nhân vẫn cần được chuyển đến phòng cấp
cứu để được đánh giá tình trạng và tiếp tục điều trị.
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Các triệu chứng của sốc phản vệ

Sốc phản vệ thường xuất hiện trong vòng vài phút sau khi người bệnh ăn phải thực phẩm có vấn đề. Ít phổ
biến hơn, các triệu chứng có thể xuất hiện sau vài giờ. Khoảng 20% bệnh nhân xuất hiện đợt triệu chứng
thứ 2 trong vòng vài giờ hoặc thậm chí là vài ngày sau khi những triệu chứng đầu tiên đã được điều trị dứt.
Tình trạng này được gọi là sốc phản vệ pha 2.

Sốc phản vệ có khả năng cao đang xảy ra khi bệnh nhân có những triệu chứng dưới đây, xuất hiện từ vài
phút đến vài giờ sau khi ăn phải thức ăn bị dị ứng:

1. Một người có những triệu chứng liên quan đến da, mũi, miệng, hệ tiêu hóa và một trong hai triệu chứng
sau:

Khó thở, hoặc
Hạ huyết áp (xanh xao, mạch yếu, lo lắng, mất tỉnh táo,…)

2. Một người có tiếp xúc với các chất nghi ngờ gây dị ứng, kèm 2 hoặc nhiều hơn những biểu hiện sau:

Triệu chứng ở da hoặc môi sưng phồng
Khó thở
Hạ huyết áp
Các triệu chứng về hệ tiêu hóa (nôn mửa, tiêu chảy, chuột rút)

3. Một người có tiếp xúc với các chất dị ứng đã biết trước kèm các biểu hiện sau:

Giảm huyết áp, mệt mỏi hoặc ngất xỉu

Điều trị sốc phản vệ

Bệnh nhân và người nhà nên biết cách xử lý các phản ứng dị ứng nặng. Khi bác sĩ chỉ định dùng
epinephrine, nhiều người cảm thấy lo lắng về việc làm sao để sử dụng kim tiêm tự động đúng cách. Tuy
nhiên, bạn cần biết rằng, hàng ngàn người đã sử dụng thành công thiết bị này và nếu chịu luyện tập, bạn
cũng có thể làm được. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ hướng dẫn và thực hành với thiết bị được cung cấp
bởi các nhà sản xuất. Bạn nên kiểm tra website của nhà sản xuất để xem có video hướng dẫn sử dụng hay
không. Bằng cách trang bị đủ các thông tin cần thiết và được luyện tập với các thiết bị thực hành, bạn
sẽ được chuẩn bị tốt để có thể sử dụng kim tiêm tự động khi sốc phản vệ xảy ra. Việc chuẩn bị trước cho
các trường hợp khẩn cấp sẽ giúp bạn có tâm lý bình tĩnh hơn. Tùy thuộc vào loại kim tiêm tự động (Auvi-
Q™, EpiPen® hoặc Adrenaclick®) mà bác sĩ chỉ định, bạn có thể tìm thấy các hướng dẫn chi tiết về cách
sử dụng các dụng cụ này trên mạng.

Nên nhớ rằng epinephrine sẽ hết hạn dùng sau một thời gian nhất định (thông thường khoảng 1 năm), do
đó bạn nên kiểm tra hạn dùng của thuốc để mua mới kịp thời. Mặc dù có thể bạn không bao giờ phải dùng
đến loại thuốc đó, nhưng cần đảm bảo bạn có sẵn để dùng bất cứ lúc nào.

Ứng phó với sốc phản vệ
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Những diễn biến khó lường của tình trạng sốc phản vệ là một trong những khía cạnh khó khăn nhất khi
ứng phó với dị ứng thực phẩm. Một người trước đây chỉ phản ứng nhẹ nhưng sau đó có thể gặp một phản
ứng nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng; ngược lại, một người có tiền sử sốc phản vệ có thể chỉ bị một
phản ứng nhẹ sau đó. Nếu bạn bị dị ứng với thực phẩm hoặc đã từng bị sốc phản vệ, bạn nên tham khảo ý
kiến của bác sĩ chuyên về dị ứng. Bác sĩ sẽ xem xét bệnh sử và trao đổi với bạn về các biện pháp phòng
tránh và điều trị thích hợp cho tình trạng sốc phản vệ và cả các triệu chứng dị ứng nhẹ hơn (Để xem lời
khuyên phòng tránh các thức ăn có vấn đề, vui lòng xem Bài Các chất dị ứng). Nếu bạn đang dùng thuốc
điều trị các bệnh khác, bác sĩ sẽ xem xét liệu loại thuốc đó có ảnh hưởng đến tác dụng của epinephrine hay
không và thảo luận với bạn về các phương án xử lý.

May mắn là nhờ vào hiệu quả của epinephrine và nhận thức ngày càng cao về mức độ nghiêm trọng của dị
ứng thực phẩm, những trường hợp tử vong do sốc phản vệ ít xảy ra. Những đối tượng có nguy cơ tử vong
cao nhất là những thiếu niên hoặc người trẻ tuổi mắc bệnh hen suyễn và những người không được sử dụng
epinephrine kịp thời. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều trường hợp tử vong có thể tránh được nếu loại thuốc
này được sử dụng ngay lập tức. Do đó, phải luôn nhớ rằng sốc phản vệ là một tình trạng cấp cứu y khoa đòi
hỏi phải được điều trị ngay lập tức.

Tóm lại, những điều cần lưu ý

Bạn đã học được tất cả những điều cần biết về chất dị ứng . Đọc kỹ thông tin trên nhãn thực phẩm và đừng
ngần ngại đặt các câu hỏi trước khi sử dụng thực phẩm khi xa nhà. Sự thận trọng của bạn là phòng tuyến
đầu tiên để tránh sốc phản vệ.

Bạn có thuốc để sử dụng ở bất cứ nơi nào.
Nói chuyện với bác sĩ của bạn về cách sử dụng thuốc khẩn cấp và khi nào nên sử dụng.
Đảm bảo đơn thuốc của bạn được cập nhật mới nhất.
Luôn mang các vật nhận diện y tế (vòng tay, hoặc trang sức khác có ghi tình trạng bệnh lý bản
thân).
Đừng chần chừ sử dụng thuốc epinephrine trong khi chờ đợi xem các triệu chứng có thuyên
giảm không! Dùng thuốc khẩn cấp theo đúng hướng dẫn.
Đến phòng cấp cứu ngay lập tức để được đánh giá tình trạng và điều trị tiếp - ngay cả khi
phản ứng sốc phản vệ đã ngừng lại do dùng thuốc.
Epinephrine không phải là một phương pháp điều trị "hoàn hảo". Đừng thử nghiệm bằng
cách ăn thực phẩm bị dị ứng.

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/anaphylaxis
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Thực phẩm Cộng đồng
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam

 Những tác nhân gây dị ứng khác

Người biên dịch: Nguyễn Thị Mai Ngọc
Ngày đăng: 28/10/2015

Mặc dù chỉ 8 loại thực phẩm (sữa, trứng, đậu phộng, các loại hạt cây, cá, động vật không xương sống có
vỏ, lúa mì và đậu nành) đã chiếm gần 90% nguyên nhân gây dị ứng do thực phẩm, một người vẫn có thể dị
ứng với hầu như bất cứ loại thực phẩm nào, ví dụ như:

Ngô (bắp)
Gelatin
Thịt (bò, gà, cừu, heo)
Các loại hạt (vừng, hướng dương và phổ biến nhất trong nhóm này là anh túc)
Các loại gia vị (thì là, rau mùi/ngò, tỏi, cải cay/mù tạt...)

Những nguyên nhân gây dị ứng nặng thường gặp khác bao gồm:

Thuốc
Nhựa cao su
Côn trùng đốt

Phản ứng dị ứng với rau và trái cây tươi, ví dụ như táo, cà rốt, đào, mận, cà chua và chuối thường được
chẩn đoán là hội chứng dị ứng đường miệng.

Dị ứng thực phẩm ít gặp

Dị ứng ngô
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Thực phẩm Cộng đồng
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam

Dị ứng với ngô thường hiếm gặp và do vậy chỉ có một số ít ca bệnh được báo cáo trong tài liệu y khoa.
Tuy nhiên những báo cáo đã chỉ ra rằng các phản ứng dị ứng do ngô có thể rất nặng. Phản ứng có thể xảy
ra đối với cả ngô tươi và ngô đã nấu. Những người dị ứng với ngô nên tìm các thông tin hướng dẫn riêng
cho mình từ các chuyên gia về dị ứng.

Dị ứng thịt

Dị ứng với thịt như thịt bò, gà, cừu hay thịt heo cũng rất hiếm gặp. Một người bị dị ứng với một loại thịt
không cần thiết phải kiêng cữ các loại thịt khác. Làm nóng hoặc nấu chín thịt có thể làm giảm tính gây dị
ứng của thực phẩm.

Vậy liệu một người bị dị ứng với sữa có nên kiêng thịt bò hay không? Không có lời khuyên dành cho
những người bị dị ứng sữa nên tránh ăn thịt bò, phần lớn trong số họ có thể sử dụng thịt bò an toàn. Tuy
nhiên có một nghiên cứu chỉ ra rằng gần 8% trong số 62 trẻ bị dị ứng sữa được khảo sát cũng có phản ứng
dị ứng với thịt bò. Nghiên cứu này cũng gợi ý rằng thịt bò được nấu kỹ có lẽ ít gây dị ứng với những người
bị dị ứng sữa.

Tương tự, những người bị dị ứng với trứng cũng được khuyên không nên kiêng thịt gà và ngược lại.

Một vài người bị dị ứng với thịt động vật có vú sẽ xuất hiện những triệu chứng dị ứng sau 3-6 giờ ăn thịt
bò, thịt heo hoặc thịt cừu. Loại dị ứng này được cho là do dị ứng với một loại đường trong thịt gọi là
“alpha-gal”.

Dị ứng gelatin 

Gelatin là một protein được hình thành khi da hoặc mô liên kết bị đun sôi. Mặc dù hiếm song những phản
ứng dị ứng do gelatin cũng đã được biết đến.

Nhiều loại vaccine chứa gelatin từ da heo (“porcine gelatin”) như là chất ổn định. Dị ứng với gelatin là
nguyên nhân thường gặp trong những trường hợp dị ứng vaccine. Những người đã từng có triệu chứng dị
ứng sau khi ăn gelatin nên thảo luận với nhân viên y tế trước khi chích ngừa. Nếu đã từng dị ứng nặng với
gelatin thì nên tránh những loại vaccine có chứa gelatin.

Dị ứng các loại hạt

Phản ứng dị ứng với các loại hạt có thể rất nghiêm trọng. Vừng, hạt hướng dương và hạt anh túc đã được
biết rằng có thể gây sốc phản vệ.

Con số ước tính tỉ lệ mắc tình trạng dị ứng với hạt vẫn chưa được biết rõ. Tuy nhiên trong một nghiên cứu
công bố năm 2010, các nhà nghiên cứu tại trường Y khoa New York’s Mount Sinai kết luận rằng khoảng
0,1% dân số có thể bị dị ứng với vừng, dựa trên một khảo sát trên toàn nước Mỹ mà ban đầu tập trung vào
dị ứng với đậu phộng và các loại hạt cây.

Các loại hạt thường được sử dụng trong sản xuất bánh mì và bánh ngọt, và các chiết xuất của vài loại hạt
cũng được tìm thấy trong các sản phẩm chăm sóc tóc.
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Thực phẩm Cộng đồng
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam

Một vài loại dầu từ hạt được tinh chế, trong quá trình này protein được loại bỏ ra khỏi dầu. Tuy nhiên,
không phải tất cả các loại dầu từ hạt đều được tinh chế, vì vậy những người dị ứng với hạt nên cẩn thận khi
ăn những thức ăn chế biến với dầu từ hạt.

Dị ứng gia vị

Dị ứng với các loại gia vị như rau mùi, tỏi và mù tạt thường hiếm và thường ở mức độ trung bình, tuy
nhiên cũng có vài trường hợp dị ứng nặng với gia vị đã được báo cáo. Một vài gia vị có phản ứng chéo với
ngải cứu và phấn cây bạch dương, vì vậy những bệnh nhân nhạy cảm với những tác nhân trong không khí
này có nguy cơ cao sẽ dị ứng với gia vị.

Những tác nhân dị ứng thường gặp khác

Không may là thực phẩm không phải là tác nhân duy nhất có thể gây sốc phản vệ, một phản ứng dị ứng rất
nặng và có thể đe dọa tính mạng. Dưới đây chúng tôi đề cập đến những nguyên nhân thường gây dị ứng
nặng bao gồm thuốc, mủ cao su và côn trùng đốt.

Thuốc

Sốc phản vệ với thuốc điển hình thường xảy ra trong vòng 1 giờ sau khi dùng thuốc, nhưng cũng có thể xảy
ra sau vài giờ. Có khoảng 1% dân số (ở Mỹ) có nguy cơ dị ứng với thuốc.

Theo tài liệu từ Học viện về Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch của Mỹ, "Khả năng tiến triển phản ứng dị
ứng có thể tăng nếu loại thuốc đó được dùng thường xuyên, bôi ngoài da hoặc qua đường tiêm hơn là qua
đường uống. Khuynh hướng di truyền của hệ thống miễn dịch đối với khả năng bị dị ứng có thể cũng quan
trọng. Tuy nhiên, trái với quan niệm dân gian thông thường, tiền sử gia đình có dị ứng với một loại thuốc
nào đó không có nghĩa rằng bệnh nhân đó có nguy cơ cao dị ứng với cùng loại thuốc.”

Những nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng 90% bệnh nhân có tiền sử dị ứng với penicillin sẽ có thể dung nạp
được thuốc. Những bệnh nhân cần sử dụng penicillin sẽ trải qua một quy trình gây tê dưới sự giám sát của
bác sĩ nhằm thay đổi phản ứng của hệ thống miễn dịch đối với kháng sinh. Nếu bạn dị ứng với bất cứ loại
thuốc kháng sinh nào, bạn sẽ dễ bị dị ứng với những loại thuốc khác hơn những người không bị dị ứng
thuốc.

Nếu bạn có những dấu hiệu dị ứng sau khi dùng thuốc, hãy thông báo với bác sĩ của bạn. Nếu dấu hiệu
nặng, hoặc giống như sốc phản vệ, hãy gọi cấp cứu ngay lập tức.

Mủ cao su (latex)

Dị ứng mủ cao su thường được chẩn đoán ở những người có tiếp xúc với mủ cao su thường xuyên, ví dụ
như nhân viên chăm sóc y tế, người làm trong ngành công nghiệp cao su hay trẻ em bị dị tật nứt đốt sống
và những bệnh lý bẩm sinh khác cần phẫu thuật nhiều.

Ước tính có khoảng 1% dân số Mỹ có dị ứng với mủ cao su, nhưng con số cao hơn nhiều – khoảng 10 đến
17% - ở nhóm người làm việc trong ngành nghề chăm sóc sức khỏe.
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Thực phẩm Cộng đồng
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam

Vài người dị ứng với mủ cao su cũng sẽ có phản ứng với một vài thực phẩm có phản ứng chéo với mủ cao
su, như chuối, kiwi, bơ, hạt dẻ Châu Âu và ít gặp hơn là khoai tây, cà chua, cherry, đào, mận và những trái
cây khác. Phản ứng chéo này xảy ra giữa protein có trong mủ cao su (dạng mủ cao su hay nhựa) với
protein trong các loại thực vật khác.

Côn trùng đốt

Người dân Mỹ thường hay bị các loài côn trùng như ong mật, ong nghệ, ong vàng, ong bắp cày, ong vò vẽ
và kiến lửa đốt nhiều nhất. Những triệu chứng của phản ứng sốc phản vệ do côn trùng thường xảy ra ngay
sau khi bị đốt vài phút.

Phản ứng do côn trùng đốt có thể thay đổi từ nhẹ và khu trú tại chỗ đến nặng và đe dọa tính mạng. Những
phản ứng tại chỗ bao gồm sưng tấy một vùng rộng hơn vết đốt (ví dụ cả cánh tay có thể bị sưng lên sau khi
bị đốt ở bàn tay). Phản ứng này có thể bao gồm ói và sốt nhẹ. Vết côn trùng đốt gây ra khoảng 50 ca tử
vong mỗi năm tại Mỹ.

Trong một vài trường hợp, dị ứng do côn trùng đốt có thể được điều trị với liệu pháp miễn dịch, một quy
trình mà trong đó bác sĩ sẽ sử dụng nọc độc với liều tăng dần trong một thời gian để kích thích hệ miễn
dịch của người bệnh.

Để giảm thiểu nguy cơ bị côn trùng đốt, tránh mặc quần áo màu sáng, có mùi thơm, nước hoa và tất nhiên
tránh đi chân không, luôn cảnh giác khi nấu ăn ngoài trời, tránh những khu vực nhiều côn trùng và luôn có
sẵn thuốc diệt côn trùng trong tay khi làm việc ngoài trời.

Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/allergens/other-allergens
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Thực phẩm Cộng đồng
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam

 Các tình trạng rối loạn liên quan đến dị ứng

Người biên dịch: Nguyễn Bảo Nhi
Ngày đăng: 10/10/2015

Những rối loạn được mô tả dưới đây có thể sản sinh nhiều triệu chứng tương tự như dị ứng thực phẩm.
Tuy nhiên, một vài tình trạng này thì không liên quan đến IgE (immunoglobulin E), loại kháng thể có thể
gây ra các phản ứng đe dọa tính mạng cho những người bị dị ứng thực phẩm. Trong một số trường hợp,
một người có thể vừa bị dị ứng thực phẩm vừa bị các tình trạng liên quan này, ví dụ như viêm thực quản
tăng bạch cầu eosin (eosinophilic esophagitis).

Viêm thực quản tăng bạch cầu eosin (EoE) 

Gây ra một số lượng lớn eosinophil (một loại tế bào máu trắng) tập trung trong thực quản (đường ống nối
từ miệng đến dạ dày). Vì vậy, niêm mạc thực quản có thể bị viêm, cản trở thức ăn đi xuống. EoE có thể bị
gây ra bởi một loại thực phẩm nào đó.

Triệu chứng của EoE đa dạng, phụ thuộc vào độ tuổi. Với trẻ sơ sinh và trẻ tập đi, gia đình thường nhận
thấy việc cho ăn khó khăn, trẻ dễ cáu và thỉnh thoảng sụt cân. Trẻ lớn hơn có biểu hiện đặc trưng là nôn ói,
ợ nóng và “đau bụng”. Thiếu niên và người lớn có thể bị đau ngực, khó nuốt và cảm thấy thức ăn bị mắc
kẹt khi nuốt. Một số người than phiền phải mất nhiều thời gian để ăn xong bữa và dùng rất nhiều nước để
nuốt thức ăn. Họ cũng cảm thấy no nhanh và thường ngừng ăn trước khi xong bữa. Một khi xác nhận là bị
EoE, xét nghiệm dị ứng thực phẩm thường được thực hiện để xác định loại thức ăn nào đã gây ra tình trạng
trên.

Để biết thêm chi tiết về EoE, vui lòng truy cập website American Partnership for Eosinophilic Disorders.

Hội chứng viêm ruột do protein từ thực phẩm

Hội chứng viêm ruột do protein từ thực phẩm (FPIES) là một loại dị ứng thực phẩm khá nghiêm trọng và
không có liên quan đến IgE. FPIES thường gây ra do sữa bò hoặc đậu nành, mặc dù một số hạt ngũ cốc,
đặc biệt là gạo và yến mạch, và một số loại thực phẩm khác cũng có thể là nguyên nhân. Triệu chứng
thường là nôn mửa dữ dội và tiêu chảy. Phản ứng thường xảy ra 2-3 giờ sau khi ăn phải thực phẩm dị ứng.

Thử ngiệm tiêu chuẩn cho dị ứng thực phẩm không được dùng để chẩn đoán FPIES. Thử nghiệm y học
chuyên dụng đầu tiên dùng để chẩn đoán căn bệnh này là thử nghiệm ăn thử với thực phẩm nghi ngờ (tham
khảo Bài Thử nghiệm ăn thử thực phẩm) . Trong hầu hết trường hợp, FPIES thường hết khi trẻ ba tuổi.

Để biết thêm thông tin về FPIES, vui lòng truy cập vào FPIES Foundation và the International Association
for Food Protein Enterocolitis.

Hội chứng dị ứng vòm họng

Hội chứng dị ứng vòm họng (OAS), được biết đến như là hội chứng phấn - thực phẩm, là một thuật ngữ
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dùng để mô tả triệu chứng ngứa miệng gây ra bởi trái cây hoặc rau củ sống ở những người bị sốt cỏ khô
(viêm mũi dị ứng theo mùa). Triệu chứng thường chỉ ở miệng. Phản ứng này gây ra do có sự tương tác
giữa protein trong phấn hoa và protein trong thực phẩm, hệ miễn dịch của người bị dị ứng nhận ra và có
phản ứng chống lại các protein này. Do những protein này nhạy cảm với nhiệt, hầu hết mọi người mắc
bệnh OAS có thể ăn cùng loại trái cây hoặc rau củ được nấu chín mà không bị gì. Triệu chứng thường hết
chỉ vài phút sau khi nuốt hoặc khi lấy thức ăn ra khỏi miệng, và nói chung không cần thiết phải chữa trị.

OAS thường gặp ở trẻ lớn, thiếu niên và người trẻ tuổi. Thường bệnh nhân có thể từng ăn những thực
phẩm gây dị ứng loại này mà không có vấn đề gì trong nhiều năm trước khi xuất hiện phản ứng dị ứng.

Một số trường hợp có liên quan giữa thực phẩm - phấn hoa thường gặp*

Phấn hoa từ cây bạch dương: táo, cà rốt, đào, mận, chery, lê, hạnh nhân, hạt phỉ
Phấn hoa từ cây thân thảo: cà chua
Phấn hoa cỏ phấn hương: dưa hấu, bí xanh, dưa chuột, kiwi, chuối

*Danh sách kể trên liệt kê những trường hợp có thể xảy ra. Không phải tất cả mọi người có dị ứng với
phấn hoa đều bị dị ứng với trái cây hoặc rau củ có phản ứng chéo với phấn hoa đó. Thường mọi người dị
ứng với một vài loại chứ không phải tất cả những loại kể trên. Đọc thêm Bài Dị ứng thực phẩm và phản
ứng chéo để tìm hiểu thêm về phản ứng chéo.

Không dung nạp thực phẩm

Ngoài bệnh celiac (dị ứng với gluten - xem bên dưới), các bệnh không dung nạp thực phẩm thường không
liên quan đến hệ miễn dịch. Mặc dù không dung nạp thực phẩm có thể gây ra một vài triệu chứng giống
với dị ứng thực phẩm, nhưng chúng không gây ra sốc phản vệ (tham khảo Bài Sốc phản vệ), một phản ứng
tiềm ẩn đe dọa tính mạng.

Các bệnh không dung nạp thực phẩm thông thường bao gồm:

Không dung nạp đường lactose

Không dung nạp lactose xảy ra khi ruột non không sản sinh đủ men lactase. Vì vậy làm ảnh hưởng đến sự
tiêu hóa lactose, một loại đường tìm thấy trong các sản phẩm từ sữa.

Triệu chứng của tình trạng không dung nạp lactose thường xảy ra trong vòng 30 phút tới 2 giờ sau khi ăn
các sản phẩm từ sữa. Sử dụng lượng sữa lớn hơn có thể làm tăng triệu chứng.

Bệnh celiac 

Phản ứng dị ứng với gluten được biết đến với tên gọi là bệnh celiac hay “celiac sprue”. Gluten là chất được
tìm thấy trong lúa mì, lúa mạch, lúa mạch đen và có thể trong yến mạch. Bệnh celiac mãn tính này yêu cầu
hạn chế dùng gluten suốt đời. Người bệnh celiac phải kiên nghiêm ngặt các loại hạt và sản phẩm phụ của
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chúng.

Khi người bệnh celiac ăn phải gluten, họ có phản ứng miễn dịch trong ruột non. IgE, kháng thể chịu trách
nhiệm cho các phản ứng dị ứng đe dọa tính mạng (tham khảo Bài Sốc phản vệ) không có vai trò nào trong
sự rối loạn này. Tuy nhiên, phản ứng miễn dịch ở bệnh celiac có thể phá hủy thành ruột non, ngăn cả sự
hấp thụ chất dinh dưỡng thích hợp từ thức ăn. Qua thời gian, bệnh nhân có thể bị suy dinh dưỡng.

Bệnh celiac có thể gây ra nhiều triệu chứng, bao gồm đầy bụng và đầy hơi, tiêu chảy, táo bón, đau đầu, nổi
mề đay và miệng tái. Triệu chứng có thể khác nhau tùy người.

Để biết thêm thông tin về bệnh celiac, xin mời tham khảo bài viết Bệnh celiac trên trang Y học Cộng đồng.

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/related-conditions
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 Thử nghiệm ăn thử thực phẩm

Người biên dịch: Đỗ Thị Thanh Vân
Ngày đăng: 22/09/2015

Đôi khi, ngay cả sau khi đã thực hiện thử nghiệm lẩy da (skin prick test) và xét nghiệm máu, bác sĩ chuyên
khoa dị ứng cũng không thể đưa ra chẩn đoán chính xác. Trong trường hợp này, bạn có thể được yêu cầu
thực hiện thử nghiệm ăn thử thực phẩm (oral food challenge - OFC), một xét nghiệm chẩn đoán có độ
chính xác cao với dị ứng thực phẩm. Bởi vì thử nghiệm này có khả năng gây ra phản ứng nghiêm trọng nên
chỉ được thực hiện khi có bác sĩ chuyên khoa dị ứng có kinh nghiệm tại một cơ sở y tế có đủ các loại thuốc
và thiết bị phù hợp. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng thử nghiệm ăn thử thực phẩm rất an toàn khi được
thực hiện theo cách này, và cộng đồng y tế đã phát triển các nguyên tắc và tiêu chuẩn toàn diện cho những
thử nghiệm này. Thật vậy, hàng ngàn thử nghiệm thực phẩm trực tiếp đã được thực hiện trên toàn thế giới
với độ an toàn tuyệt đối.

Trong quá trình thử nghiệm ăn thử thực phẩm, bác sĩ chuyên khoa dị ứng cho bạn ăn loại thực phẩm nghi
ngờ dị ứng với liều lượng xác định, bắt đầu với một lượng rất ít mà dường như không thể gây ra triệu
chứng dị ứng. Sau mỗi liều lượng, bác sĩ sẽ quan sát trong một khoảng thời gian xem có bất kỳ dấu hiệu
phản ứng nào không. Nếu như không có triệu chứng gì, bạn sẽ ăn dần dần với liều lượng ngày càng nhiều
hơn. Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu phản ứng nào, bác sĩ sẽ dừng ngay việc thử nghiệm. Với cách thử nghiệm
này, hầu hết các phản ứng đều nhẹ, chẳng hạn như da ửng đỏ hoặc phát ban, các phản ứng nặng thường ít
xảy ra. Nếu cần thiết, bạn sẽ được cho thuốc, thường là các thuốc kháng histamin, để làm giảm các triệu
chứng.

Nếu bạn không có triệu chứng gì thì nguy cơ dị ứng thức ăn có thể được loại trừ. Nếu thử nghiệm xác định
rằng bạn bị dị ứng thức ăn, bác sĩ chuyên khoa dị ứng sẽ trao đổi với bạn về phương pháp tránh thực phẩm
gây dị ứng và kê toa thuốc phù hợp.
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Trong một số trường hợp, thử nghiệm này được dùng cho những người đã được chẩn đoán. Bác sĩ chuyên
khoa dị ứng có thể yêu cầu thử nghiệm để xem bệnh nhân đã hết bị dị ứng thực phẩm chưa. Trong các thử
nghiệm lâm sàng, ăn thử thực phẩm giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu được những người tham gia phản
ứng tốt thế nào với phương pháp điều trị đang được nghiên cứu.

Có ba loại thử nghiệm ăn thử thực phẩm:

Thử nghiệm mù kép, kiểm soát giả dược (double-blind, placebo-controlled
food challenge - DBPCFC)

Thử nghiệm này được coi là "tiêu chuẩn vàng" trong chẩn đoán dị ứng thực phẩm. Bệnh nhân tiếp nhận
liều lượng tăng dần các chất nghi ngờ gây dị ứng thực phẩm hoặc giả dược – placebo (một chất vô hại). Vì
chất gây dị ứng và giả dược trông giống nhau, nên bạn cũng như bác sĩ đều không biết bạn đang nhận loại
nào – giống như thuật ngữ “mù kép". Ví dụ, nếu bạn đang được thử nghiệm dị ứng sữa, bạn có thể ăn một
miếng bánh hamburger có chứa sữa bột, hoặc một miếng bánh giống hamburger mà không có sữa trong đó.
Quá trình này đảm bảo tính khách quan cho các kết quả thử nghiệm. Mối lo lắng của bệnh nhân hay định
kiến của bác sĩ chuyên khoa dị ứng cũng đều không gây ảnh hưởng đến kết quả.

Thử nghiệm thực phẩm mù đơn (single-blind food challenge)

Trong thử nghiệm này, bác sĩ chuyên khoa dị ứng biết bạn có đang tiếp nhận chất dị ứng hay không, còn
bạn thì không biết.

Thử nghiệm thực phẩm mở (open-food challenge)

Cả bạn và bác sĩ đều biết bạn có đang tiếp nhận chất gây dị ứng hay không. Đây là loại thử nghiệm thường
được thực hiện khi sự căng thẳng của bệnh nhân hầu như không ảnh hưởng đến kết quả.

Các phương pháp thử nghiệm đã được chứng minh khác:

Xét nghiệm máu

Thử nghiệm lẩy da

Chế độ ăn uống loại trừ

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/diagnosis-and-testing/oral-food-challenge
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 Thử nghiệm lẩy da

Người biên dịch: Đỗ Thị Thanh Vân
Ngày đăng: 22/09/2015

Nguyên nhân của các triệu chứng dị ứng thức ăn là do sự tương tác giữa các chất gây dị ứng trong thực
phẩm và kháng thể IgE (immunoglobulin E hay globulin miễn dịch E). Để chẩn đoán dị ứng thực phẩm,
bác sĩ chuyên khoa dị ứng có thể sử dụng thử nghiệm lẩy da (skin prick test - SPT) để đo lượng kháng thể
IgE đối với thực phẩm nghi ngờ gây dị ứng. Thử nghiệm lẩy da thì không tốn kém, cho kết quả ngay lập
tức và có thể được thực hiện tại phòng khám bác sĩ.

Trong thử nghiệm này, bác sĩ chuyên khoa dị ứng nhỏ một giọt dung dịch chứa chất gây dị ứng thực phẩm
trên cẳng tay hoặc lưng của bạn (khi thử nghiệm các loại trái cây hoặc rau quả, thực phẩm tươi có thể
được sử dụng thay vì dùng dung dịch). Sử dụng một đầu dò nhỏ bằng nhựa hoặc kim loại, các bác sĩ nhẹ
nhàng chích hoặc làm xước da để đưa một lượng dung dịch nhỏ vào ngay bên dưới bề mặt da. Thử nghiệm
lẩy da thường không đau và không có chảy máu. Vết xước trên bề mặt da cảm giác tương tự như vết cào
nhẹ bằng móng tay.

Tùy vào trường hợp mà bạn có thể kiểm tra một hoặc vài loại thực phẩm. Kết quả thường xuất hiện trong
vòng 30 phút. Kết quả dương tính được thể hiện bằng một nốt phồng - một vết sưng màu trắng bao quanh
bởi một vùng da nhỏ bị ngứa đỏ. Nói chung, một nốt phồng lớn có nhiều khả năng chỉ thị đó là dị ứng thực
phẩm, nhưng kích thước không phải lúc nào cũng là một yếu tố dự đoán chính xác. Nếu không có nốt
phồng xuất hiện, thì không chắc chắn được rằng bạn bị dị ứng với thực phẩm thử nghiệm.

Thử nghiệm lẩy da hiếm khi cho kết quả "âm tính giả" (kết quả sai cho thấy rằng bạn không bị dị ứng với
thức ăn trong khi bạn thực sự có bị dị ứng). Kết quả âm tính hầu như luôn có nghĩa rằng bạn không bị dị
ứng với thức ăn.
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Tuy nhiên, xét nghiệm dương tính không phải lúc nào cũng chính xác. Khoảng 50% đến 60% các thử
nghiệm lẩy da cho kết quả "dương tính giả", có nghĩa là các xét nghiệm cho thấy dương tính ngay cả khi
bạn không thực sự dị ứng với thực phẩm đang được thử nghiệm. Những kết quả này xảy ra vì hai lý do:

Khi bạn ăn, hệ tiêu hóa dần dần phá vỡ protein thành các phần tử rất nhỏ. Kết quả là các protein
gây dị ứng có thể nhỏ đến nỗi các kháng thể IgE không thể phát hiện ra chúng, do đó, loại thực
phẩm đó thực sự an toàn cho bạn. Nhưng thử nghiệm lẩy da và xét nghiệm máu không thể bắt
chước quá trình tiêu hóa. Bởi vì protein thực phẩm thì lớn hơn khi chúng tương tác với da hoặc
máu, các kháng thể IgE có thể dễ dàng "nhận thấy" các chất gây dị ứng và tấn công chúng. Đây là lý
do tại sao thử nghiệm lại chỉ thị rằng bạn nhạy cảm với một loại thực phẩm nghi ngờ dị ứng hơn
bạn thực sự nhạy cảm với chúng.

Thành viên trong một "họ" thực phẩm thường chứa các protein tương tự nhau. Ví dụ, nếu bạn bị dị
ứng với đậu phộng, thử nghiệm của bạn có thể cho phản ứng dương tính với các loại khác trong họ
đậu như đậu xanh, ngay cả khi việc ăn đậu xanh chưa bao giờ gây ra vấn đề gì cho bạn. Đây được
gọi là phản ứng chéo. Thử nghiệm cho kết quả dương tính vì nó nhận ra một loại protein giống
nhau có trong đậu phộng và đậu xanh. Nhưng thử nghiệm đã không phát hiện được thủ phạm thực
sự - một loại protein khác chỉ được tìm thấy trong đậu phộng.

Mặc dù tỷ lệ cho kết quả dương tính giả khá cao nhưng đối với bác sĩ có kinh nghiệm về dị ứng, thử
nghiệm lẩy da và xét nghiệm máu đều vô cùng hữu ích. Ví dụ, nếu bệnh sử cho thấy rằng bạn gặp phải một
số phản ứng sau khi ăn sản phẩm đậu nành, và các thử nghiệm lẩy da cho thấy phản ứng dương tính với
protein đậu nành thì rất có khả năng bạn bị dị ứng với đậu nành. Nếu cần thiết, bác sĩ có thể yêu cầu xét
nghiệm bổ sung.

Nếu bạn đang uống thuốc kháng histamin, hãy nhớ rằng chúng có thể gây trở ngại cho các xét nghiệm da.
Nếu việc ngừng dùng thuốc trong một thời gian ngắn làm cho các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, bác sĩ của
bạn có thể sẽ thực hiện xét nghiệm máu.

Các phương pháp thử nghiệm đã được chứng minh khác:

Xét nghiệm máu

Thử nghiệm ăn thử thực phẩm

Chế độ ăn uống loại trừ

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/diagnosis-and-testing/skin-tests
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 Xét nghiệm máu

Người biên dịch: Đỗ Thị Thùy Vân
Ngày đăng: 30/09/2015

Các xét nghiệm máu giúp chuẩn đoán sự xuất hiện của các kháng thể IgE đối với từng loại thực phẩm cụ
thể (IgE, viết tắt của globulin miễn dịch E, là một loại kháng thể kích ứng với các triệu chứng dị ứng thức
ăn). Trước kia, những xét nghiệm này được gọi là RAST (xét nghiệm phóng xạ miễn dịch) vì chúng dùng
năng lực phóng xạ, tuy nhiên các xét nghiệm hiện đại ngày nay không còn dùng phương pháp này. Xét
nghiệm máu và xét nghiệm phản ứng trên da (tham khảo Bài Thử nghiệm lẩy da) sẽ sàng lọc kháng thể IgE
đối với từng loại thức ăn cụ thể. Làm xét nghiệm phản ứng trên da sẽ cho kết quả ngay lập tức nhưng kết
quả của xét nghiệm máu phải mất 1 tuần. Không giống như xét nghiệm da, xét nghiệm máu không bị ảnh
hưởng bởi các kháng histamin và được áp dụng rộng rãi hơn xét nghiệm da.

Đôi khi các phòng xét nghiệm sử dụng các phương pháp khác nhau cho xét nghiệm máu và vì vậy có thể
dùng những hệ thống ghi nhận hoặc đơn vị khác nhau để báo cáo kết quả. Bác sĩ chuyên khoa dị ứng của
bạn phải nhận biết được sự khác nhau này.

Bác sĩ chuyên khoa dị ứng cũng cần phân tích kết quả xét nghiệm máu cho bạn. Những kết quả đó không
giúp ích mấy cho việc phỏng đoán sự phức tạp và đa dạng của các loại dị ứng. Tuy nhiên, các kết quả này
lại cung cấp thông tin về nguy cơ xuất hiện dị ứng ở cơ thể bạn. Xét nghiệm máu không giống như việc
khám thai rằng người đó có thai hay không. Thông thường nếu xét nghiệm máu là dương tính nhưng người
được xét nghiệm vẫn có thể ăn các thức ăn mà không có dấu hiệu gây dị ứng thì người đó được xem là
không bị dị ứng.

Khoảng 50-60% các xét nghiệm máu và xét nghiệm phản ứng trên da sẽ cho kết quả sai lệch. Tức là xét
nghiệm sẽ cho ra kết quả dương tính mặc dù bạn có thể không thật sự dị ứng với loại thức ăn được kiểm
tra. Có hai nguyên nhân dẫn đến điều này:
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Xét nghiệm có lẽ đã kiểm tra phản ứng của bạn đối với các loại protein có trong thức ăn ở dạng
chưa được tiêu hóa. Có thể sau khi được tiêu hóa, protein từ thức ăn xâm nhập vào dòng máu
không còn phản ứng với IgE nữa.
Xét nghiệm có lẽ đã xét nhầm lẫn giữa các protein tương tự nhau trong thức ăn nhưng không gây ra
các phản ứng dị ứng. Ví dụ, nếu bạn dị ứng với lạc (đậu phộng), xét nghiệm có thể sẽ cho bạn kết
quả dương tính đối với các loại hạt khác thuộc họ đậu như đậu que ngay cả khi bạn vẫn ăn được
đậu que một cách bình thường.

Mặc dù rất có khả năng các xét nghiệm sẽ cho kết quả dương tính trong khi bạn không bị dị ứng hoặc
trường hợp hiếm hơn là cho kết quả âm tính trong khi bạn có bị dị ứng, nhưng theo các chuyên gia dị ứng
giàu kinh nghiệm, xét nghiệm máu và xét nghiệm phản ứng trên da rất hữu ích. Điều này đặc biệt chính
xác nếu kết quả của bạn được phân tích kết hợp với việc xem xét tiền sử bệnh lý của bạn. Chẳng hạn nếu
trước kia bạn đã có nhiều phản ứng dị ứng sau khi ăn các sản phẩm từ đậu nành, và kết quả xét nghiệm
máu cho kết quả dương tính đối với protein từ đậu nành thì rất có thể bạn đã bị dị ứng với đậu nành. Nếu
cần thiết, bác sĩ chuyên khoa dị ứng sẽ yêu cầu bạn làm thêm một số xét nghiệm phụ (tham khảo Bài Chẩn
đoán và xét nghiệm bệnh dị ứng thực phẩm)

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/diagnosis-and-testing/blood-tests
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 Chế độ ăn hạn chế (Hoặc chế độ ăn loại trừ)

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 15/08/2015

Chế độ ăn hạn chế (hay còn gọi là chế độ ăn loại trừ) là chế độ ăn loại trừ bớt các thực phẩm nghi ngờ gây
dị ứng khỏi khẩu phần ăn uống, qua đó hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán dị ứng thực phẩm. Phương pháp này kết
hợp với các phương pháp xét nghiệm lẩy da hoặc xét nghiệm máu có thể giúp ích trong việc chẩn đoán
bệnh dị ứng thực phẩm thông qua lượng kháng thể IgE và cả những bệnh rối loạn có liên quan, ví dụ như
các loại dị ứng có liên quan đến đường ruột.

Chế độ ăn uống hạn chế này thường kéo dài khoảng 2 đến 4 tuần. Trong thời gian này, người bệnh sẽ
không ăn các loại thực phẩm bị nghi ngờ gây dị ứng trong khi bác sĩ theo dõi triệu chứng của bệnh nhân.
Nếu các triệu chứng dị ứng ở người bệnh biến mất thì có khả năng cao một trong số các thực phẩm hạn
chế là nguyên nhân gây dị ứng. Khi đó, chúng ta có thể kết thúc giai đoạn thử nghiệm. Trong một vài
trường hợp, thử nghiệm xác định nguyên nhân dị ứng này còn kéo dài thêm một bước nữa là cho người
bệnh dùng trở lại từ từ các thực phẩm nghi ngờ gây dị ứng. Nếu các triệu chứng trở lại, thì khả năng kết
luận người bệnh bị dị ứng với loại thực phẩm này càng cao.

Nếu chế độ ăn hạn chế này chưa có hiệu quả, người bệnh sẽ được đề nghị thử nghiệm phương pháp kích
thích qua miệng để xác nhận lại kết quả.

Lưu ý: Chế độ ăn hạn chế chỉ nên được thực hiện dưới sự giám sát của một chuyên gia dị ứng có kinh
nghiệm.

Các phương pháp thử nghiệm khác đã được chứng minh khoa học :

Xét nghiệm máu
Xét nghiệm lẩy da
Nghiệm pháp kích thích qua miệng

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/diagnosis-and-testing/food-elimination-diet
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 Chẩn đoán và xét nghiệm bệnh dị ứng thực phẩm

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 15/08/2015

Các dấu hiệu dị ứng nghi ngờ là dị ứng thực phẩm cần nên đến gặp các chuyên gia để được chẩn đoán và
điều trị thích hợp. Nếu như đang ở Mỹ, chúng ta có thể nhờ các bác sĩ gia đình (primary care provider) có
thể giới thiệu hay tìm kiếm danh mục các chuyên gia dị ứng tại Viện Dị ứng, Hen Suyễn và Miễn dịch Hoa
Kỳ (American Academy of Allergy, Asthma and Immunology).

Người bệnh không nên tự mình chẩn đoán các loại thực phẩm gây dị ứng. Việc tự chẩn đoán này có thể
dẫn đến chế độ ăn kiêng không cần thiết và không đủ dinh dưỡng, đặc biệt đối với trẻ em. Ngoài ra, một số
bệnh nhân nghĩ rằng họ bị dị ứng thực phẩm, trong khi thực tế họ bị chứng rối loạn thức ăn (xem thêm Bài
Các tình trạng rối loạn liên quan đến dị ứng), mà cách điều trị hai chứng bệnh này có thể khác nhau.

Cần lưu ý rằng hiện nay chưa có nghiên cứu nào có thể chẩn đoán hiệu quả bệnh dị ứng thực phẩm. Một số
xét nghiệm dị ứng chưa được chứng minh khoa học và còn gây tranh cãi. Một số phương pháp thậm chí có
thể làm tăng nguy cơ gây dị ứng.

Tìm hiểu thêm các phương pháp chẩn đoán chưa được chứng minh khoa học.

Các bước chẩn đoán dị ứng thực phẩm

Bước đầu tiên, chuyên gia dị ứng sẽ chẩn đoán bệnh dựa vào tiền sử dị ứng của người bệnh. Bác sĩ sẽ đặt
câu hỏi cho bệnh nhân để xác định được các dấu hiệu bị dị ứng thực phẩm và các thực phẩm thường gây dị
ứng cho bệnh nhân, sau đó bác sĩ sẽ thực hiện một số kiểm tra bên ngoài.

Tiếp theo, bác sĩ tiến hành các xét nghiệm để giúp xác định các loại dị ứng thực phẩm. Thông thường một
xét nghiệm không cho kết quả chính xác, do đó cần kết hợp các xét nghiệm khác nhau cộng với tiền sử
bệnh dị ứng của bệnh nhân mới có thể đưa ra một chẩn đoán chính xác.

Các xét nghiệm này có thể bao gồm:

Thử nghiệm lẩy da
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Xét nghiệm máu
Thử nghiệm ăn thử thực phẩm
Chế độ ăn hạn chế (chế độ ăn loại trừ loại thức ăn nghi ngờ gây dị ứng)

Tất cả các xét nghiệm trên đều là phương pháp chẩn đoán dựa vào các dấu hiệu dị ứng. Tùy thuộc vào tiền
sử dị ứng của bệnh nhân và các kết quả xét nghiệm ban đầu, người bệnh có thể làm thêm các xét nghiệm
khác để có được một chẩn đoán chính xác. Viện Quốc gia Bệnh về Dị ứng và Truyền nhiễm Hoa kỳ
(NIAID) đã xuất bản cuốn tài liệu hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị dị ứng thực phẩm. Đây là nguồn tư
liệu đáng tin cậy, được phát triển bởi một nhóm chuyên gia dị ứng thực phẩm chuyên nghiệp, cùng với 34
tổ chức, cơ quan liên bang và những nhóm hỗ trợ bệnh nhân. Tài liệu này cung cấp những tư vấn lâm sàng
và luôn cập nhật mới nhất để giúp cho việc chăm sóc bệnh nhân dị ứng thực phẩm.

Tài liệu tham khảo:

http: //www.foodallergy.org/diagnosis-and-testing
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 Các xét nghiệm chưa được chứng minh khoa học

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 15/10/2015

Tác giả: Thạc sĩ Philippe Bégin, Đại học Montreal

Một số bác sĩ và chuyên gia sức khỏe đôi khi vẫn khuyên các bệnh nhân bị dị ứng nên làm các xét nghiệm
chưa được chứng minh khoa học. Tại Mỹ, các tài liệu hướng dẫn về chẩn đoán và quản lý thực phẩm gây
dị ứng (The Guidelines for the Dianosis and Management of Food Allergy in the United States) được Viện
Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm ở Mỹ (the National Institute of Allergy and Infectious Diseases
– NIAID) xuất bản. Các tài liệu này liệt kê các phương pháp xét nghiệm KHÔNG ĐƯỢC KHUYẾN
NGHỊ dùng trong chẩn đoán dị ứng thực phẩm.

Đây là nguồn tài liệu hướng dẫn đáng tin cậy, được phát triển bởi một nhóm chuyên gia dị ứng thực phẩm
chuyên nghiệp cùng với 34 tổ chức, cơ quan liên bang và những nhóm ủng hộ bệnh nhân với nhiệm vụ
cung cấp những tư vấn lâm sàng cũng như luôn cập nhật mới nhất để giúp cho việc chăm sóc bệnh nhân dị
ứng thực phẩm.

Xin lưu ý rằng danh sách chỉ liệt kê một số xét nghiệm mà NIAID và các chuyên gia cho rằng chưa được
chứng minh và thử nghiệm. Nếu có thắc mắc, bạn nên nhờ chuyên gia tư vấn thêm.

Bên cạnh việc tốn phí xét nghiệm, các phương pháp này còn mang lại những rủi ro sau: Đầu tiên, nó có thể
đưa đến chẩn đoán sai đi kèm với những âu lo và chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt vô ích. Tệ hơn, các xét
nghiệm sai khiến người bệnh hiểu nhầm họ không bị dị ứng thực phẩm và tiếp tục dùng thực phẩm đó,
điều này có thể dẫn đến tử vong cho bệnh nhân.

Ứng dụng Kinesiology (thử nghiệm cơ)
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Nguyên lý: Người bệnh sẽ cầm thực phẩm nghi ngờ gây dị ứng ở một cánh tay. Cánh tay còn lại sẽ
duỗi thẳng và giơ ngang vai. Người kiểm tra sẽ đo “độ mạnh” bằng cách tác động một lực lên cánh
tay đang duỗi thẳng. Nếu cánh tay được kiểm tra “yếu hơn” thì loại thực phẩm bệnh nhân cầm có
khả năng gây dị ứng cho họ.
Những gì bạn sẽ nghe (giải thích sai lầm): Cơ bắp khá "nhạy cảm" với bất cứ thứ gì có hại cho nó.
Một chất gây dị ứng thực phẩm sẽ làm “cơ yếu hơn” khi bạn tiếp xúc với nó. Phương pháp châm
cứu hoặc bấm huyệt được sử dụng để "chữa bệnh" dị ứng thực phẩm.
Tại sao phương pháp này không đáng tin? Thứ nhất, phương pháp này chưa có tài liệu chứng
minh rõ ràng. Thứ hai, việc kết luận các cơ bắp “bị yếu” có thể do người kiểm tra suy đoán hoặc
mất tập trung. Lấy ví dụ một nghiên cứu được thực hiện với bệnh nhân bị dị ứng nọc độc của ong
bắp cày. Bốn chuyên gia làm xét nghiệm không thể phân biệt giữa nọc độc ong và nước khi sử dụng
thử nghiệm cơ trên bệnh nhân.

Xét nghiệm độc tế bào (cytotoxicity testing)

Xét nghiệm này là gì? Các tế bào máu trắng được lấy từ một mẫu máu. Các tế bào này được đặt
trên bản kính có chứa các mẫu khô của các loại thực phẩm nghi ngờ dị ứng. Các bản kính được
quan sát dưới kính hiển vi. Sự biến dạng ở tế bào cho thấy cơ thể dị ứng với loại thực phẩm này.
Những gì bạn sẽ nghe (giải thích sai lầm): Người xét nghiệm kết luận rằng việc tế bào bị thay đổi
hình dạng đồng nghĩa là thực phẩm đó gây hại cho tế bào. Ví dụ, tế bào T không còn hình dạng chữ
T như bình thường, hoặc nhầm lẫn hình dạng của tiểu cầu trong máu là những "vi khuẩn" trong
thực phẩm dị ứng và khuyên người bệnh nên tránh những thực phẩm đó hoặc phải điều trị bằng
thuốc dạng giọt đặc hiệu.
Tại sao phương pháp này không đáng tin cậy? Sự thay đổi của tế bào khi tiếp xúc với chất dị
ứng thực tế không quan sát được dưới kính hiển vi. Nếu muốn thấy rõ sự thay đổi của tế bào cần
những máy móc tiên tiến hơn dùng trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu. Vì vậy, kết quả báo cáo
về thực nghiệm này không đáng tin cậy.

Thử nghiệm xung điện bề mặt (electrodermal test) hoặc thử nghiệm
VEGA 

Thử nghiệm này là gì? Phương pháp này sử dụng một điện kế (dụng cụ đo dòng điện) để đo sức
đề kháng của cơ thể (body’s resistance) khi tiếp xúc với một chất gây dị ứng thực phẩm. Bệnh nhân
được yêu cầu cầm một ống kim loại chứa thực phẩm nghi ngờ gây dị ứng, và tay còn lại được gắn
các điện cực để đo dòng điện.
Những gì bạn sẽ nghe (giải thích sai lầm): Người xét nghiệm giải thích rằng các tín hiệu điện từ
đặc trưng (electromagnetic signature) từ thực phẩm dị ứng can thiệp vào dòng điện được đo. Nếu
dòng điện bị giảm (điện trở tăng) đồng nghĩa với thực phẩm đó gây dị ứng.
Tại sao phương pháp này không đáng tin cậy? Không có cơ sở khoa học cho những tuyên bố
này. Chỉ số trên điện kế bị ảnh hưởng một phần do diện tích tiếp xúc của điện kế với tay và áp lực
khi thao tác của kĩ thuật viên.

Kỹ thuật loại bỏ dị ứng Nambrudipad (NAET) hoặc cách loại bỏ dị ứng tự
nhiên (NEAT)
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Xét nghiệm này là gì? NAET là một phương pháp điều trị dựa trên châm cứu mà thường kết hợp
với xét nghiệm xung điện bề mặt và thử nghiệm cơ (đã đề cập ở trên). Phương pháp này được Devi
Nambrudipad, một nhà châm cứu từ California, phát minh dựa trên ý tưởng dùng phương pháp
châm cứu để "làm bớt nhạy" chất gây dị ứng.
Những gì bạn sẽ nghe (giải thích sai lầm): Nambrudipad tuyên bố rằng 95% các loại bệnh gây ra
bởi một số loại dị ứng. Chất gây dị ứng rất đa dạng và mơ hồ. Lý thuyết NAET cho rằng nguyên
nhân gây ra dị ứng là năng lượng bị nghẽn cục bộ và phương pháp châm cứu có thể loại bỏ dị ứng
vì nó làm thông các năng lượng bị nghẽn này.

Devi Nambrudipad nói rằng cô đã nhận được bằng thạc sĩ từ Đại học Khoa học Y Tế Antigua (UHSA)
năm 2002. Tuy nhiên, Hội đồng Y khoa California không công nhận bằng cấp của trường UHSA từ năm
1995, do đó không cấp giấy phép hoạt động cho Nambrudipad.

Tại sao phương pháp này không đáng tin cậy? Phương pháp không nằm trong danh sách hướng
dẫn NIAID do những tuyên bố thiếu cơ sở. Lý thuyết NAET “trái” với các khái niệm về giải phẫu
học, sinh lý học, bệnh lý học, vật lý và dị ứng được công nhận bởi khoa học.

"Khám phá" của Nambrudipad bằng cách kiểm tra dị ứng bằng cách đo cơ bắp là vô căn cứ. Chẩn đoán sai
này có thể dẫn đến khuyến nghị tránh những thực thẩm không gây dị ứng, làm bệnh nhân thiếu hụt dinh
dưỡng, gây suy dinh dưỡng ở trẻ em và gây rối loạn ăn uống.

Bác sĩ Stephen Barret, người sáng lập tổ chức Quackwatch, đã bác bỏ những tuyên bố sai lầm của NAET.

Xét nghiệm tổng lượng IgG và Ig4

Xét nghiệm này là gì? Xét nghiệm kháng thể IgG trong máu. IgG là một kháng thể được tạo ra
bởi cơ thể để chống lại chất gây dị ứng thực phẩm.
Những gì bạn sẽ nghe (giải thích sai lầm): Kháng thể IgG có liên quan tới bệnh viêm nhiễm và
bệnh tự miễn dịch. Vì vậy, việc tránh các loại thực phẩm gây dị ứng có thể chữa khỏi bệnh như
bệnh đái tháo đường, trầm cảm, béo phì, bệnh rối loạn giảm chú ý và bệnh Crohn.
Tại sao phương pháp này không đáng tin cậy? Không giống như kháng thể IgE chịu trách
nhiệm đối với dị ứng, kháng thể IgG tìm thấy trong cả người dị ứng và không dị ứng. IgG là kháng
thể bình thường được thực hiện bởi cơ thể để chống nhiễm trùng. Việc tạo ra các kháng thể IgG
được cho là một phản ứng bình thường của cơ thể khi ăn uống. Ví dụ, các kháng thể IgG tìm thấy
trong quá trình nghiên cứu về miễn dịch thực phẩm.

Phân tích tóc

Xét nghiệm này là gì? Xét nghiệm này kiểm tra hàm lượng chất khoáng trong tóc.
Những gì bạn sẽ nghe (giải thích sai lầm): Nếu bạn ăn thực phẩm có hại, nó sẽ ảnh hưởng đến
lượng khoáng chất của tóc.
Tại sao phương pháp này không đáng tin cậy? Tóc mọc chậm (ít hơn 1,2 cm mỗi tháng), do đó
dù tóc mọc sát da đầu cũng đã vài tuần tuổi. Vì vậy, không thể dùng phương pháp xét nghiệm tóc
để suy ra tình trạng sức khỏe hiện tại của bệnh nhân. Ngoài ra, không có cơ sở nào cho mối liên hệ
giữa tóc và chất gây dị ứng thực phẩm.
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Kiểm tra mạch của bệnh nhân (pulse testing)

Phương pháp này là gì? Kiểm tra mạch của bệnh nhân sau khi họ ăn một loại thực phẩm.
Những gì bạn sẽ nghe (giải thích sai lầm): Kiểm tra này được dựa trên ý tưởng rằng, nếu bị dị ứng
với một loại thức ăn nào đó, mạch đập sẽ tăng sau khi ăn thực phẩm đó.
Tại sao phương pháp này không đáng tin cậy? Phương pháp này không có cơ sở khoa học. Việc
mạch đập nhanh rất có thể do sự hồi hộp của người bệnh trong quá trình kiểm tra.

Những xét nghiệm khác chưa được chứng minh khoa học và không đạt chuẩn NIAID bao gồm: 

Tế bào basophil giải phóng/kích hoạt histamine
 Kích thích lymphocyte (lymphocyte stimulation)
 Kiểm tra nhiệt trên mặt (facial thermography)
Phân tích dịch dạ dày (gastric juice analysis)
 Kích thích nội soi gây dị ứng (endoscopic allergen provocation)
 Kích thích trung hòa (provocation neutralization)
Các thử nghiệm giải phóng chất trung gian (mediator release assay)

Danh sách các phương pháp trên đều không đạt tiêu chuẩn để chẩn đoán dị ứng thực phẩm. Bạn muốn xem
danh sách đầy đủ, vui lòng tham khảo các hướng dẫn. Nếu bạn có thắc mắc hoặc câu hỏi về bất kỳ phương
pháp chẩn đoán, xin mời liên hệ với Học viện Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Hoa Kỳ (American
Academy of Allergy, Asthma& Immunology - AAAAI).

Xem thêm Bài Chẩn đoán và xét nghiệm bệnh dị ứng thực phẩm.

Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/diagnosis-testing/unproven-testing
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 Dị ứng hạt cây

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 13/08/2015

Dị ứng hạt cây (tree nut allergy) là một loại dị ứng thực phẩm phổ biến ở trẻ em và người lớn. Nó gây ra
phản ứng dị ứng nặng (như sốc phản vệ) (anaphylaxis), có thể gây tử vong. Do đó để phòng tránh dị ứng
này, các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên biết cách dùng dụng cụ tiêm tự động epinephrine (epinephine auto-
injector) (chẳng hạn như EpiPen®, Auvi-Q™ hoặc Adrenaclick®), đồng thời tránh tuyệt đối ăn các loại
hạt, sản phẩm có thành phần từ hạt và đọc kĩ nhãn thành phần khi mua sản phẩm.

Dị ứng hạt cây thường kéo dài suốt đời. Theo các nghiên cứu gần đây, khoảng 9% trẻ em có thể khỏi
bệnh khi trưởng thành. Ngoài ra, anh chị em của người bệnh cũng là đối tượng có nguy cơ bị dị ứng cao.
Do đó bác sĩ khuyên những đối tượng này nên đi xét nghiệm dị ứng.

Các loại hạt cây (tree nut) phổ biến gồm có quả óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ, hạt điều, quả hồ trăn và quả
hạch Brazil. Các loại hạt này không thuộc họ đậu như đậu phộng, cũng không thuộc các loại hạt (seed) như
hạt hướng dương, hạt mè (đọc thêm về Những tác nhân dị ứng khác).

Người bị dị ứng với một loại hạt thì có nguy cơ bị dị ứng với các loại hạt khác rất cao. Do đó, chuyên gia
dị ứng khuyên bệnh nhân nên tránh tất cả các loại hạt. Chuyên gia dị ứng khuyên bệnh nhân nên tránh ăn
đậu phộng vì các thành phần trong đậu phộng có nhiều khả năng gây ra tương tác chéo (cross-contact) với
các hạt cây trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm.

Cách phòng tránh các loại hạt gây dị ứng

Luật Liên Bang về Cách ghi nhãn thực phẩm dị ứng và Luật Bảo vệ người tiêu dùng (FALCPA) yêu cầu
tất cả các sản phẩm thực phẩm đóng gói được bán ở Mỹ có chứa các hạt cây phải được liệt kê cụ thể trên
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nhãn như một thành phần thực phẩm.

Bạn nên đọc kĩ thành phần ghi trên nhãn trước khi mua và tiêu thụ bất kỳ sản phẩm nào. Vì thành phần
trong các thực phẩm đóng gói có thể thay đổi mà không báo trước, nên hãy nhớ kiểm tra lại thành phần
mỗi khi mua sản phẩm. Nếu thắc mắc, bạn có thể hỏi nhà sản xuất.

Tính đến thời điểm này, việc dùng nhãn khuyến cáo (như "có thể chứa") trên các loại thực phẩm đóng gói
mang tính tự nguyện và chưa có hướng dẫn rõ ràng cho việc sử dụng loại nhãn này. Tuy nhiên, FDA đã bắt
đầu phát triển một chiến lược dài hạn giúp các nhà sản xuất kê khai thành phần trên nhãn rõ ràng và nhất
quán, để những người bị dị ứng thực phẩm và người chăm sóc bệnh nhân dị ứng biết thông tin về 8 loại
thực phẩm gây dị ứng cao.

Tìm hiểu thêm về ghi nhãn thực phẩm.

Các loại thực phẩm có chứa hạt cây

Quả hạnh (almond)
Các loại hạt nhân tạo (artificial nuts)
Quả hạch Brazil (Brazil nut)
Hạt dẻ gai (beechnut)
Bí hồ lô (butternut)
Hạt điều (cashew)
Hạt dẻ nâu (chestnut)
Hạt từ cây chinquapin
Quả dừa
Hạt phỉ (filbert/hazelnut)
Gianduja (một hỗn hợp sô cô la-nut)
Bạch quả (Hạt ginkgo)
Hạt hickory
Vải/vải thiều/hạt vải (litchi/lichee/lychee nut)
Hạt Macca (macadamia nut)
Bánh hạnh nhân/bột hạnh nhân (marzipan/almond paste)
Hạt nangai
Chiết xuất hạt tự nhiên (ví dụ hạnh nhân, quả óc chó)
Các loại bơ từ hạt (như bơ hạt điều)
Thức ăn từ hạt
Nhân hạt phỉ (nut meat)
Các loại sữa trộn với hạt (ví dụ sữa hạnh nhân, sữa hạt điều)
Bột từ hạt xay nhuyễn (ví dụ bột hạnh nhân) (nut paste)
Các loại hạt mảnh (nut pieces)
Hạt hồ đào (pecan)
Pesto (loại sốt của Ý có hạt thông)
Hạt pili
Hạt thông (pine nut) (tiếng Ấn Độ gọi là pignoli, pignolia)
Quả hồ trăn (pistachio)
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Praline (loại chocolate hạt dẻ)
Hạt mỡ (shea nut)
Quả óc chó (walnut)

Các loại hạt này cũng có thể có trong: 

Hương liệu chiết xuất từ quả óc chó đen
Chiết xuất hạt tự nhiên
Quá trình chưng cất hạt/chiết xuất cồn
Dầu hạt (ví dụ dầu quả óc chó, dầu hạnh nhân)
Hương liệu chiết xuất từ quả óc chó

Một số nguồn có chứa hạt cây ít được để ý tới*

Các protein trong hạt có thể được tìm thấy trong các thực phẩm như ngũ cốc, bánh quy giòn, bánh,
kẹo, sôcôla, thanh năng lượng (energy bar), hương café, các món lạnh để tráng miệng, nước xốt,
xốt thịt nướng và một số thực phẩm nguội như Mortadella.
Người bệnh cũng nên tránh các thức uống có cồn chứa thành phần hương liệu từ hạt. Do những đồ
uống này không theo quy định của FALCPA, nên nếu có thắc mắc bạn nên hỏi nhà sản xuất chính
xác thành phần hương liệu trong đồ uống.

*Lưu ý: Danh sách trên chỉ nêu một số sản phẩm thực phẩm điển hình có thể chứa các loại hạt mà người
tiêu dùng ít để ý đến (như trên nhãn thực phẩm của một sản phẩm cụ thể, trong một bữa ăn ở nhà hàng,
trong việc sáng tạo chế biến món ăn). Những thực phẩm kể trên không phải lúc nào cũng có chứa hạt, nó
chỉ nhằm khuyến cáo người tiêu dùng nên đọc nhãn thực phẩm và hỏi kỹ thành phần trước khi dùng sản
phẩm này.

Những điều cần lưu ý  

Theo luật pháp Hoa Kỳ, các loại hạt có tên như sau: hạt dẻ gai (beechnut), bạch quả (ginkgo), hạt
mỡ (shea nut), hạt hickory, hạt từ cây chinquapin, hạt vải thiều, hạt pili và quả dừa phải ghi rõ
thành phần, cho dù các phản ứng dị ứng của chúng chưa được xác định rõ.
Theo trường Đại học Mỹ về Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch (The American College of Allergy,
Asthma & Immunology) (ACAAI) quả dừa được xếp như một loại trái cây, nhưng Cục Quản lý
Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) lại xếp dừa như một hạt cây. Theo nghiên cứu, hầu hết những
người bị dị ứng với hạt cây có thể ăn dừa. Tuy nhiên, nếu bị dị ứng hạt cây, bạn nên tham khảo ý
kiến chuyên gia trước khi ăn dừa.
Bệnh nhân dị ứng nên tránh các loại dầu hạt cây vì có chứa protein từ hạt cây. Nó được sử dụng
trong các loại kem, sản phẩm chăm sóc tóc và xà phòng.
Ở Trung Quốc, Châu Phi, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam, các tiệm kem và tiệm bánh có dùng
nhiều loại hạt cho món kem và món bánh, do đó gây nguy cơ cao cho người dị ứng, ngay cả khi bạn
mua bánh hay kem không có thêm hạt. Ngoài ra, việc dùng nhiều loại hạt còn gây ra tương tác chéo
(cross-contact) giữa các thành phần trong hạt.
Tránh các chất chiết xuất tự nhiên, chẳng hạn như chiết xuất hạnh nhân nguyên chất. Chiết xuất
hương liệu nhân tạo thì an toàn cho người dị ứng.
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Các loại sau đây không phải là hạt: hạt nhục đậu khấu (nutmeg), củ năng (water chestnut) và quả bí
đỏ hồ lô (butternut squash).
Dầu Argan là loại dầu ăn có nguồn gốc từ hạt của cây Argan và đã kiểm chứng không gây dị ứng.
Dầu Argan ít phổ biến ở Mỹ, nó có mặt nhiều ở Morocco.
Hạt tiêu hồng (được gọi là Brazil pepper, rose pepper, christmasberry) có thể gây dị ứng với người
bị dị ứng hạt điều. Quả mọng khô (như schinus, cùng họ với hạt điều) dùng như loại gia vị nhưng
khác với hạt tiêu đen và trái cây như ớt chuông (chilli pepper) dù được dán nhãn là "hạt tiêu"
(“pepper”).

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/allergens/tree-nut-allergy
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 Dị ứng sữa

Người biên dịch: Hồ Thị Lệ
Ngày đăng: 28/10/2015

Dị ứng với sữa bò là dị ứng thực phẩm phổ biến nhất ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các triệu chứng của phản
ứng dị ứng sữa có thể dao động từ nhẹ như phát ban, đến nặng như sốc phản vệ. Vì vậy những người bị dị
ứng với sữa nên luôn có sẵn bộ tiêm epinephrine (chẳng hạn như EpiPen®, Auvi-Q ™ hoặc
Adrenaclick®). Để ngăn chặn phản ứng, tránh dùng sữa và các sản phẩm làm từ sữa. Luôn đọc thành phần
ở nhãn để xác định thành phần sữa.

Khoảng 2,5% trẻ em dưới ba tuổi bị dị ứng với sữa. Gần như tất cả các trẻ sơ sinh mà bị dị ứng với sữa sẽ
bị trong năm đầu đời. Sau đó thì hầu hết trẻ em sẽ hết dị ứng với sữa. Nhưng dị ứng này rất có thể vẫn tồn
tại ở những trẻ có nồng độ các kháng thể sữa trong máu cao. Các xét nghiệm máu dùng để đo kháng thể có
thể giúp bác sĩ xác định trẻ có thể hết dị ứng sữa hay không.

Độ nhạy cảm với sữa ở mỗi người mỗi khác. Một số người có phản ứng nghiêm trọng sau khi tiêu thụ phải
một lượng nhỏ sữa. Người khác thì chỉ có phản ứng nhẹ sau khi tiêu thụ một lượng sữa vừa phải. Một vài
phản ứng với sữa có thể nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.

Sự khác nhau giữa dị ứng với sữa và không dung nạp lactose

Chúng ta không nên nhầm lẫn giữa dị ứng với sữa và chứng không dung nạp lactose (đọc thêm về Các tình
trạng rối loạn liên quan đến dị ứng). Dị ứng thực phẩm là một phản ứng quá mức của hệ thống miễn dịch
với một loại protein cụ thể trong thực phẩm. Khi protein đó được tiêu hóa, nó có thể gây ra phản ứng dị
ứng, có thể bao gồm một loạt các triệu chứng từ nhẹ (phát ban, nổi mề đay, ngứa, sưng, v.v...) đến các triệu
chứng nặng (khó thở, thở khò khè, ngất xỉu, v.v...). Dị ứng thực phẩm có thể gây tử vong.

Không giống như dị ứng thực phẩm, chứng không dung nạp thực phẩm không liên quan đến hệ thống miễn
dịch. Những người không dung nạp lactose là do họ đang thiếu enzyme lactase; enzyme này giúp phá vỡ
lactose, một loại đường được tìm thấy trong sữa và các sản phẩm sữa. Kết quả là bệnh nhân không dung
nạp đường lactose không thể tiêu hóa những thực phẩm này và có thể gặp các triệu chứng như buồn nôn,
đau bụng, đầy hơi và tiêu chảy. Tình trạng không dung nạp lactose có thể rất khó chịu, nhưng nó không đe
dọa tính mạng.

Tìm hiểu thêm về chứng không dung nạp thực phẩm

Công thức cho trẻ bị dị ứng với sữa

Các khuyến cáo cho rằng trẻ sơ sinh bị dị ứng với sữa nên sử dụng các công thức sữa dựa trên casein đã
được thủy phân. Đây là công thức sữa có chứa protein đã bị phá vỡ, vì vậy nó khác với protein sữa và gần
như không gây ra một phản ứng dị ứng nào. Ví dụ về các công thức sữa thủy phân casein là Alimentum®
và Nutramigen®. Nếu trẻ không bị dị ứng với đậu nành, bác sĩ có thể đề nghị công thức dựa trên đậu nành.

Một công thức không chứa sữa bò là nguồn tuyệt vời của các chất dinh dưỡng cần thiết, do vậy nhiều bác
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sĩ khuyên bạn nên tiếp tục sử dụng sau khi trẻ được một tuổi trong chế độ ăn hạn chế do bị dị ứng thực
phẩm. Thảo luận về các lựa chọn của bạn với bác sĩ hoặc chuyên viên dinh dưỡng để đảm bảo rằng các yêu
cầu dinh dưỡng của trẻ đều được đáp ứng.

Tránh sữa bò

Bộ luật liên bang về việc ghi nhãn chất gây dị ứng và bảo vệ người tiêu dùng (FALCPA) yêu cầu tất cả các
sản phẩm thực phẩm đóng gói được bán ở Mỹ có chứa thành phần từ sữa phải liệt kê từ "sữa" trên nhãn.

Đọc tất cả các nhãn hiệu sản phẩm một cách cẩn thận trước khi mua và sử dụng. Thành phần trong các sản
phẩm thực phẩm đóng gói có thể thay đổi mà không báo trước, vì vậy nên kiểm tra thành phần cẩn thận
mỗi lần bạn mua. Nếu bạn có thắc mắc, hãy gọi cho nhà sản xuất.

Tính đến thời điểm hiện nay, việc sử dụng nhãn khuyến cáo (như là "có thể chứa") trên các loại thực phẩm
đóng gói mang tính tự nguyện và không có hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, FDA đã bắt đầu phát triển một
chiến lược dài hạn để giúp các nhà sản xuất sử dụng nhãn một cách rõ ràng và nhất quán. Từ đó người tiêu
dùng bị dị ứng thực phẩm và người chăm sóc cho họ có thể biết về khả năng có chứa 8 chất chính gây dị
ứng.

Xem thêm về nhãn thực phẩm.

Cần tránh các loại thực phẩm có chứa sữa và các nguyên liệu sau:

Bơ (chất béo bơ, dầu bơ, axit bơ, ester bơ)
Sữa bơ
Casein
Chất thủy phân casein
Caseinate
Phô mai
Phô mai Cottage
Kem
Sữa đông
Custard (món sữa trứng)
Diacetyl
Ghee
Half-and-half (hỗn hợp giữa sữa nguyên kem và kem tươi)
Lactalbumin, lactalbumin phosphate
Lactoferrin
Lactose
Lactulose
Sữa (ở bất kỳ dạng nào, kể cả sữa đặc có đường, sữa khô, sữa cô đặc, sữa dê và sữa từ động vật
khác, sữa mạch nha, sữa béo, sữa tách béo, sữa bột, protein sữa, sữa gầy, sữa đóng khối, sữa
nguyên kem)
Sản phẩm thủy phân protein từ sữa
Pudding
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Recaldent®
Rennet casein
Kem chua
Bột sữa chua
Tagatose
Whey (ở bất kỳ dạng nào)
Sản phẩm thủy phân từ whey protein
Sữa chua

Sữa đôi khi được tìm thấy trong:

Hương bơ nhân tạo
Các món nướng
Kẹo caramel
Sôcôla
Môi trường nuôi cấy lên men axit lactic hoặc vi khuẩn khác
Thịt hộp, xúc xích
Margarine
Nisin
Các sản phẩm làm từ bơ
Kẹo nougat

Một số nguồn chứa sữa không ngờ tới:

Máy thái thịt thường được sử dụng cho cả thịt và pho mát
Một số thương hiệu cá ngừ đóng hộp chứa casein, một loại protein sữa
Nhiều sản phẩm bơ chứa casein (một dẫn xuất sữa) được liệt kê trên nhãn thành phần
Một số sản phẩm đặc biệt được làm bằng chất thay thế sữa (ví dụ các sản phẩm sữa làm từ đậu
nành, quả hạch hoặc lúa gạo) được sản xuất trên thiết bị dùng chung với sữa
Một số loại thịt có thể chứa casein như một chất kết dính. Kiểm tra tất cả các nhãn cẩn thận.
Động vật có vỏ đôi khi được nhúng vào sữa để làm giảm mùi tanh. Hãy hỏi về những nguy cơ liên
quan đến sữa khi mua sò ốc.
Nhiều nhà hàng đặt bơ lên miếng thịt bò sau khi nướng để thêm hương vị. Không thể nhìn thấy bơ
sau khi nó tan chảy.
Một số loại thuốc có chứa protein sữa

* Lưu ý: Danh sách này nêu ví dụ về những thực phẩm có chứa sữa mà ta không ngờ tới (ví dụ, trên nhãn
thực phẩm của sản phẩm cụ thể, trong bữa ăn nhà hàng, trong nấu ăn). Danh sách này không nói lên rằng
sữa sẽ luôn luôn có trong các thực phẩm trên; nó được đưa ra như một lời nhắc nhở hãy luôn đọc nhãn và
đặt câu hỏi về các thành phần trước khi ăn một loại thức ăn mà bạn không tự mình chuẩn bị.

Hãy ghi nhớ những điều sau đây:

Những người bị dị ứng với sữa bò thường được khuyên nên tránh sữa từ gia súc khác. Ví dụ,
protein sữa dê cũng tương tự như protein sữa bò. Do vậy nó có thể gây ra phản ứng ở những người
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bị dị ứng sữa.
Sữa Kosher: Chữ cái "D" hoặc từ "sữa" theo sau chữ K hoặc U được khoanh tròn trên nhãn sản
phẩm cho thấy sự hiện diện của protein sữa hoặc nguy cơ rằng các sản phẩm có nhiễm protein sữa.
Cần phải tránh ăn những sản phẩm này.
Kosher Pareve: Một sản phẩm được dán nhãn "pareve" được coi là không chứa sữa theo luật chế độ
ăn kiêng Kosher. Tuy nhiên, một sản phẩm thực phẩm vẫn có thể được xem xét là pareve nếu nó có
chứa một lượng rất nhỏ các protein sữa – lượng nhỏ này đủ để gây ra phản ứng dị ứng ở những
người nhạy cảm. Đừng cho rằng các sản phẩm có nhãn hiệu pareve sẽ luôn an toàn. Tìm hiểu thêm
về Cách ghi nhãn Kosher.

Những thành phần sau đây có chứa sữa không?

Những người bị dị ứng với sữa thường có những câu hỏi về các thành phần sau đây. Những thành phần này
không chứa protein sữa và người kiêng sữa không cần tránh:

Calcium lactate
Canxi stearoyl lactylate
Bơ ca cao
Bột kem tartar
Axit lactic (tuy nhiên, canh trường vi khuẩn axit lactic có thể chứa sữa)
Nhựa dầu
Natri lactate
Natri stearoyl lactylate

Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/allergens/milk-allergy
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 Dị ứng trứng

Người biên dịch: Đỗ Thị Thanh Vân
Ngày đăng: 03/09/2015

Dị ứng trứng là một trong những loại dị ứng thường gặp nhất ở trẻ em, chỉ đứng thứ hai sau dị ứng sữa.
Triệu chứng của dị ứng trứng có thể từ nhẹ như phát ban đến nặng như sốc phản vệ. Bệnh nhân dị ứng
trứng nên được xử trí bằng epinephrine, sử dụng bút tiêm epinephrine tự động (chẳng hạn như bút tiêm
của hãng EpiPen®, Auvi-Q ™ hoặc Adrenaclick®). Để ngăn ngừa phản ứng dị ứng, cần tránh dùng trứng
và các sản phẩm từ trứng. Ngoài ra, cần luôn đọc bảng thành phần để xác định thành phần trứng. Hầu hết
trẻ em sẽ tự hết dị ứng với trứng.

Tuy chỉ có lòng trắng của quả trứng có chứa các protein gây dị ứng nhưng bệnh nhân bị dị ứng trứng vẫn
nên tuyệt đối không ăn trứng, vì không thể tách hoàn toàn lòng trắng trứng khỏi lòng đỏ, gây ra tương tác
chéo.

Liên quan giữa dị ứng trứng với một số vắc-xin

Một số vắc-xin có chứa protein trứng. Khuyến nghị của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) cho rằng vắc-
xin MMR (sởi - quai bị - rubella) có thể được dùng an toàn cho tất cả các bệnh nhân bị dị ứng trứng, kể cả
những bệnh nhân có tiền sử phản ứng phản vệ nặng với trứng.

Vắc-xin cúm cũng thường chứa một lượng nhỏ protein trứng. Theo Viện Hàn lâm Hoa Kỳ về Dị ứng, Hen
suyễn và Miễn dịch học (AAAAI): "Nghiên cứu cho thấy rằng vắc-xin cúm có thể được sử dụng an toàn
cho những người bị dị ứng trứng. Bệnh nhân có thể được tiêm vắc-xin cúm tại các cơ sở y tế đa khoa, hoặc
tại các cơ sở y tế chuyên khoa dị ứng, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của phản ứng dị ứng với trứng".
Nếu bạn hoặc con bạn bị dị ứng trứng, nên trao đổi với bác sĩ của bạn trước khi tiêm phòng cúm.
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Tìm hiểu thêm về dị ứng trứng và vắc-xin cúm.

Phòng tránh sản phẩm chứa trứng

Luật ghi nhãn các thực phẩm dị ứng và bảo vệ người tiêu dùng (FALCPA) yêu cầu tất cả các loại thực
phẩm đóng gói được bày bán ở Mỹ có chứa thành phần trứng phải ghi chữ "egg" (trứng) trên nhãn.

Người tiêu dùng nên đọc nhãn sản phẩm thực phẩm cẩn thận trước khi mua hoặc trước khi sử dụng. Cũng
cần lưu ý, nhà sản xuất có thể thay đổi thành phần sản phẩm mà không báo trước, vì vậy cần kiểm tra
thành phần sản phẩm trước mỗi lần mua. Nếu có thắc mắc, hãy gọi cho nhà sản xuất.

Tại Việt Nam và nhiều nước khác, cho đến nay, việc sử dụng thông tin khuyến cáo (như "có thể chứa")
trên các loại thực phẩm đóng gói là tự nguyện, và chưa có hướng dẫn cụ thể nào cho việc sử dụng này. Tuy
nhiên, tại Mỹ, FDA đã bắt đầu phát triển một chiến lược lâu dài để giúp nhà sản xuất sử dụng các khuyến
cáo này một cách rõ ràng và nhất quán, để những người tiêu dùng bị dị ứng thực phẩm và người chăm sóc
họ có thể nắm bắt được thông tin về khả năng có mặt của tám chất gây dị ứng chính.

Đọc thêm về ghi nhãn thực phẩm.

Tránh các loại thực phẩm có chứa trứng hoặc chứa bất kỳ các thành phần
nào dưới đây:

Albumin (cũng được viết là albumen)
Trứng (khô, bột, dạng rắn, lòng trắng, lòng đỏ)
Eggnog (cocktail trứng sữa)
Lysozyme
Mayonnaise
Meringue (bột meringue)
Ovalbumin
Surimi

Đôi khi trong các loại thực phẩm sau cũng có thể có trứng:

Bánh nướng các loại
Sản phẩm thay thế trứng
Lecithin
Mì ống macaroni
Bánh hạnh nhân
Kẹo dẻo marshmallow
Kẹo nougat
Mì ống (pasta)

Một số sản phẩm có trứng ít được lưu ý *
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Trứng có thể được sử dụng để tạo bọt hoặc tạo lớp bề mặt cho các loại cà phê đặc biệt và có thể
được sử dụng trong một số đồ uống ở quán bar.
Một số loại sản phẩm thay thế trứng có thể chứa lòng trắng trứng.
Hầu hết các món mì ống, mì sợi nấu sẵn (bao gồm cả những loại mì ống trong thực phẩm chế biến
sẵn như súp) đều có trứng hoặc được chế biến chung với thiết bị dùng để nấu mì có trứng. Mì ống
khô đóng hộp thường không có trứng, nhưng có thể được xử lý bằng thiết bị đã sử dụng cho các sản
phẩm có chứa trứng. Mì ống tươi đôi khi cũng không có trứng. Đọc nhãn hiệu hoặc hỏi về thành
phần trước khi dùng.
Phết trứng (egg wash) đôi khi được dùng để quét lên bánh xoắn (bánh pretzel) trước khi tẩm muối.

* Lưu ý: Danh sách này liệt kê những nguồn thực phẩm mà bạn có thể không ngờ tới là có chứa trứng.
Danh sách này không hàm ý rằng trứng luôn có trong những loại thực phẩm này; mà nhằm nhắc nhở bạn
luôn đọc nhãn sản phẩm và quan tâm về thành phần trước khi ăn một loại thức ăn mà bạn không tự tay chế
biến.

Luôn ghi nhớ những điều sau:

Người bị dị ứng trứng nên tránh ăn trứng vịt, trứng gà tây, trứng ngỗng, trứng cút, bởi chúng được
cho là có phản ứng chéo với trứng gà.

Xem danh sách những sản phẩm thay thế trứng tại đây.

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/allergens/egg-allergy
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 Dị ứng lúa mì

Người biên dịch: Đỗ Thị Thanh Vân
Ngày đăng: 03/09/2015

Dị ứng lúa mì thường gặp nhất ở trẻ em và thường tự khỏi khi trẻ lên 3 tuổi. Triệu chứng của dị ứng lúa mì
có thể từ nhẹ như nổi mề đay, đến nặng như sốc phản vệ. Bệnh nhân dị ứng lúa mì nên được xử trí bằng
epinephrine, sử dụng bút tiêm epinephrine tự động (chẳng hạn như bút tiêm của hãng EpiPen®, Auvi-Q
™ hoặc Adrenaclick®). Để ngăn ngừa phản ứng dị ứng, cần tránh sử dụng lúa mì và các sản phẩm từ lúa
mì. Ngoài ra, luôn đọc bảng thành phần sản phẩm để xác định thành phần lúa mì nếu có.

Những người bị dị ứng với lúa mì thường có thể ăn được các loại ngũ cốc khác. Tuy nhiên, khoảng 20%
trẻ em bị dị ứng với lúa mì cũng bị dị ứng với các loại ngũ cốc khác. Vì vậy, người bị dị ứng lúa mì cũng
cần được kiểm tra để đảm bảo an toàn với các loại ngũ cốc khác, đặc biệt các loại ngũ cốc cùng họ với lúa
mì.

Tại Mỹ và một số nước phương Tây, dị ứng lúa mì gây khó khăn cho việc ăn uống hàng ngày, vì lúa mì là
sản phẩm ngũ cốc chủ yếu. Tại Việt Nam, bệnh nhân dị ứng lúa mì có thể sử dụng các loại bột thay thế
như bột gạo, bột bắp, bột khoai mì. Khi sử dụng các loại bột này để thay thế bột mì trong làm bánh, có thể
phối trộn các loại bột theo tỷ lệ thích hợp để bánh có cấu trúc gần giống với bánh làm từ bột mì.

Sự khác biệt giữa dị ứng lúa mì và bệnh Celiac hay chứng không dung
nạp gluten

Cần phân biệt “dị ứng lúa mì” với chứng "không dung nạp gluten" (hay còn gọi là bệnh Celiac).

Dị ứng lúa mì là phản ứng quá mức của hệ thống miễn dịch với một loại protein có trong lúa mì. Khi loại
protein đó được tiêu hóa có thể gây ra phản ứng dị ứng bao gồm một loạt các triệu chứng từ các triệu
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chứng nhẹ (phát ban, nổi mề đay, ngứa, sưng,…) đến triệu chứng nặng (khó thở, thở khò khè, mất ý
thức,…). Dị ứng thực phẩm nói chung và dị ứng lúa mì nói riêng, có thể gây tử vong.

Bệnh Celiac (còn được gọi là celiac sprue) là bệnh lý gây ảnh hưởng đến ruột non do phản ứng miễn dịch
bất thường với gluten. Bệnh Celiac thường được các bác sĩ chuyên khoa về ruột và dạ dày chẩn đoán. Đó là
một bệnh lý đường tiêu hóa có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm suy dinh dưỡng và tổn hại
đường ruột nếu không được điều trị. Người mắc bệnh Celiac phải tránh gluten, một loại protein hiện diện
trong lúa mì, lúa mạch đen, lúa mạch và đôi khi trong yến mạch.

Tìm hiểu thêm về bệnh Celiac ở bài viết Các tình trạng rối loạn liên quan đến dị ứng.

Phòng tránh sản phẩm chứa lúa mì

Luật ghi nhãn các thực phẩm có chứa chất gây dị ứng và bảo vệ người tiêu dùng (FALCPA) yêu cầu tất cả
các loại thực phẩm đóng gói được bày bán ở Mỹ có chứa thành phần lúa mì phải ghi chữ "wheat" (lúa mì)
trên nhãn.

Người tiêu dùng nên đọc nhãn sản phẩm thực phẩm cẩn thận trước khi mua hoặc trước khi sử dụng. Cũng
cần lưu ý, nhà sản xuất có thể thay đổi thành phần sản phẩm mà không báo trước, vì vậy cần kiểm tra
thành phần sản phẩm trước mỗi lần mua. Nếu có thắc mắc, hãy gọi cho nhà sản xuất.

Tại Việt Nam và nhiều nước khác, cho đến nay, việc sử dụng thông tin khuyến cáo (như "có thể chứa")
trên các loại thực phẩm đóng gói là tự nguyện và chưa có hướng dẫn cụ thể nào cho việc sử dụng các sản
phẩm này. Tuy nhiên, tại Mỹ, FDA đã bắt đầu phát triển một chiến lược lâu dài để giúp nhà sản xuất sử
dụng các khuyến cáo này một cách rõ ràng và nhất quán, để những người tiêu dùng bị dị ứng thực phẩm và
người chăm sóc họ có thể nắm bắt được thông tin về khả năng có mặt của tám chất gây dị ứng chính.

Đọc thêm về Nhãn thực phẩm.

Tránh các loại thực phẩm có chứa lúa mì hoặc chứa bất kỳ các thành
phần nào dưới đây:

Vụn bánh mì
Bulgur
Chất trích từ ngũ cốc (cereal extract)
Club wheat
Couscous
Cracker meal
Lúa mì cứng
Eikorn
Emmer
Farina
Bột mì - flour (all purpose, bread, cake, durum, enriched, graham, high gluten, high protein,
instant, pastry, self-rising, soft wheat, steel ground, stone ground, whole wheat)
Protein lúa mì thủy phân (hydrolyzed wheat protein)
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Kamut®
Bột matzoh (cũng được viết là matzo, matzah, hoặc matza)
Mì ống
Bột seitan
Bột semolina
Lúa mì spenta
Mầm lúa mì
Tiểu hắc mạch
Bột mì căn (vital wheat gluten)
Lúa mì (cám, lúa mì cứng, mầm, gluten, cỏ, mạch nha, tinh bột)
Cám lúa mì thủy phân (wheat bran hydrolysate)
Dầu mầm lúa mì (wheat germ oil)
Cỏ lúa mì
Wheat protein isolate
Whole wheat berries

Đôi khi lúa mì cũng có mặt trong các loại thực phẩm dưới đây:

Glucose syrup
Chả surimi
Nước tương đậu nành
Tinh bột (tinh bột hồ hóa, tinh bột biến tính, tinh bột thực phẩm biến tính, tinh bột thực vật)

Một số sản phẩm chứa lúa mì ít được lưu ý *

Đọc bảng thành phần một cách cẩn thận, ngay cả khi bạn không nghĩ là sản phẩm đó có chứa lúa mì. Lúa
mì có thể có mặt trong một số loại kem, nước sốt marinara, bột nặn, khoai tây chiên, bánh gạo, chả gà tây
và xúc xích.

Lúa mì cũng có thể có trong bột bánh nướng, sản phẩm nướng, bánh bột chiên, bia, thực phẩm tẩm bột,
ngũ cốc ăn sáng, kẹo, bánh quy giòn, thịt chế biến, nước xốt trộn salad, nước xốt, súp, nước tương đậu
nành và chả cá surimi.

Một số loại thịt giả cua có chứa lúa mì.

* Lưu ý: Danh sách này liệt kê những loại thực phẩm mà bạn có thể không ngờ tới là có chứa lúa mì. Danh
sách này không hàm ý rằng lúa mì luôn có mặt trong những loại thực phẩm này; mà nhằm nhắc nhở bạn
luôn đọc nhãn sản phẩm và thắc mắc về các thành phần trước khi ăn một loại thức ăn mà bạn không tự tay
làm.

Luôn ghi nhớ những điều sau:

Ở Việt Nam và một số nước Châu Á, nhiều thực phẩm chay có chứa lúa mì, đặc biệt các sản phẩm
giả thịt, giả cá hoặc giả tôm.
Nhiều vòng hoa phong cách truyền thống của phương Tây được trang trí bằng các sản phẩm lúa mì.
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Kiều mạch không cùng họ với lúa mì.

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/allergens/wheat-allergy
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Thực phẩm Cộng đồng
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam

 Dị ứng đậu nành

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 02/08/2015

Dị ứng đậu nành là một trong những dạng dị ứng ngày càng phổ biến, đặc biệt đối với trẻ nhỏ và em bé.
Khoảng 0,4 % trẻ em bị mắc loại dị ứng này. Các nghiên cứu cho thấy bệnh dị ứng đậu nành ở trẻ em xảy
ra vào những năm đầu đời và thường sẽ tự hết khi trẻ gần 3 tuổi. Nghiên cứu cũng cho thấy phần lớn các
em sẽ hết bị dị ứng đậu nành khi lên 10 tuổi.

Các phản ứng dị ứng với đậu nành thường nhẹ; tuy nhiên, mặc dù hiếm, nhưng các phản ứng nghiêm trọng
như sốc phản vệ cũng có thể xảy ra. Do đó những bệnh nhân dị ứng này nên luôn có sẳn bộ tiêm
epinephrine tự động (epinephrine auto-injector) chẳng hạn: EpiPen®, Auvi-Q ™ hoặc Adrenaclick. Để
ngăn ngừa dị ứng khi biết bạn bị dị ứng đậu nành, bạn nên tránh tuyệt đối đậu nành và các thực phẩm từ
đậu nành. Nhớ đọc kĩ nhãn thành phần dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm để tránh các thực phẩm có thành
phần từ đậu nành.

Đậu nành thuộc họ đậu, bao gồm các loài thực vật khi chín vỏ tách ra. Các loại đậu khác như: đậu Hà Lan,
đậu lăng và đậu phộng. Những người bị dị ứng với đậu nành thì chưa chắc bị dị ứng các loại đậu khác. Nếu
bạn bị dị ứng với đậu nành, bạn ít khi bị dị ứng với loại đậu khác, bao gồm đậu phộng.

Tại Hoa Kỳ, đậu nành được sử dụng rộng rãi trong các thực phẩm chế biến. Tuy đậu nành không phải là
một thực phẩm chính trong bữa ăn nhưng có rất nhiều thức ăn chế biến từ đậu nành, do đó việc loại bỏ các
thực phẩm này sẽ gây nên tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng. Bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia
dinh dưỡng để có kế hoạch ăn uống hợp lý.

Tránh đậu nành

Tại Mỹ, Luật Liên Bang về Bảo vệ người tiêu dùng và cách dán nhãn thực phẩm dị ứng (FALCPA) quy
định tất cả các sản phẩm thực phẩm đóng gói ở Mỹ có chứa thành phần đậu nành phải ghi tên “đậu nành”
(“soy”) trên bao bì.

Bạn nên đọc kĩ thành phần ghi trên nhãn trước khi mua và tiêu thụ bất kỳ sản phẩm nào. Vì thành phần
trong các thực phẩm đóng gói có thể thay đổi mà không báo trước, nên kiểm tra lại thành phần mỗi khi
mua sản phẩm. Nếu có thắc mắc, bạn có thể hỏi nhà sản xuất.

Tính đến thời điểm này, việc dùng nhãn khuyến cáo (như "có thể chứa") trên các loại thực phẩm đóng gói
mang tính tự nguyện và chưa có hướng dẫn rõ ràng cho việc sử dùng loại nhãn này. Tuy nhiên, Cục Quản
lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration – FDA) đã bắt đầu phát triển một
chiến lược dài hạn giúp các nhà sản xuất kê khai thành phần trên nhãn rõ ràng và nhất quán, để những
người bị dị ứng thực phẩm và người chăm sóc bệnh nhân dị ứng biết thông tin về 8 loại thực phẩm có tiềm
năng gây dị ứng.
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Tránh thực phẩm chứa đậu nành và các thành phần từ đậu nành

Edamame (đậu nành Nhật Bản)
Miso (tương Miso của Nhật)
Natto (món ăn của Nhật làm từ hạt đậu tương lên men)
Shoyu (nước tương Nhật Bản)
Đậu nành bao gồm: albumin đậu nành (soy albumin), pho mát đậu nành (soy cheese), chất xơ đậu
nành (soy fiber), bột đậu nành (soy flour), đậu nành mảnh (soy grit), kem đậu nành (soy ice cream),
sữa đậu nành (soy milk), các loại hạt đậu nành (soy nut), mầm đậu nành (soy sprout), sữa chua đậu
nành (soy yogurt)
Đậu tương (soya)
Đậu nành (sữa đông từ đậu nành, hạt đậu nành)
Protein đậu nành: soy protein concentrate (SPC); soy protein hydrolyzed; soy protein isolated (SPI)
Nước tương (soy sauce)
Tương chay Tamari
Tempeh (món ăn truyền thống từ đậu nành của Indonesia)
Sợi protein đậu nành (textured vegetable protein) (TVP)
Đậu hũ

Đậu nành đôi khi tìm thấy trong:

Các món ăn Châu Á (Asian cuisine)
Chất tạo đặc từ thực vật (vegetable gum)
Tinh bột thực vật (vegetable starch)
Nước luộc rau (vegetable broth)

Các sản phẩm chứa đậu nành ít người biết
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Đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm, bao gồm các
món nướng, cá ngừ và thịt đóng hộp, ngũ cốc, bánh quy (cookies), bánh quy giòn (cracker), thanh
ngũ cốc giàu protein năng lượng (high-protein energy bar) và snack, sữa có công thức được chứng
minh là tốt cho bé (infant formula), bơ đậu phộng ít béo (low-fat peanut butter), thịt chế biến
(processed meat), nước sốt, nước dùng và súp đóng hộp (canned broth and soup).

* Lưu ý: Danh sách trên chỉ nhấn mạnh một số sản phẩm/thức ăn có thể chứa đậu nành mà người tiêu
dùng thường ít để ý đến (như là: trên nhãn thực phẩm của một sản phẩm cụ thể, trong một bữa ăn ở nhà
hàng, trong việc sáng tạo món ăn). Danh sách thực phẩm kể trên không phải lúc nào cũng sẽ chứa đậu
nành, nó chỉ nhằm khuyến cáo người tiêu dùng nên đọc nhãn thực phẩm và hỏi kĩ thành phần trước khi
dùng sản phẩm này.

Cần lưu ý những điều sau:

Theo FDA, dầu đậu nành tinh chế (refined soybean oil) không nằm trong danh sách chất gây dị ứng.
Nghiên cứu cho thấy hầu hết bệnh nhân dị ứng đậu nành có thể dùng dầu đậu nành đã qua tinh chế kĩ
(không ép lạnh hay ép đùn dầu đậu nành) (not cold-pressed, expeller-pressed or extruded soybean oil). Nếu
bị dị ứng với đậu nành, bạn có thể hỏi bác sĩ có nên tránh dầu đậu nành hay không.

Các món ăn Châu Á được xếp vào loại có nguy cơ gây dị ứng đậu nành cao, vì phần lớn món ăn có
thành phần từ đậu nành dẫn đến nguy cơ tương tác chéo (cross-contact) của các thành phần trong
thức ăn, thậm chí với các món không có đậu nành.

Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/allergens/soy-allergy
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Thực phẩm Cộng đồng
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam

 Dị ứng cá

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 02/08/2015

Cá vây (finned fish) có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng (như sốc phản vệ) (anaphylaxis). Do đó
bệnh nhân có dị ứng cá nên luôn có sẵn bộ tiêm epinephrine tự động (epinephrine auto-injector) (chẳng
hạn: EpiPen®, Auvi-Q ™ hoặc Adrenaclick). Bệnh dị ứng này thường kéo dài cả đời. Khoảng 40% số
người dị ứng với cá có biểu hiện dị ứng lần đầu tiên là lúc trưởng thành. Để ngăn ngừa dị ứng nếu bạn biết
mình bị dị ứng với cá, bạn nên tránh tuyệt đối cá và các thực phẩm làm từ cá. Nhớ đọc kĩ nhãn thành phần
dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm để tránh các thực phẩm làm từ cá.

Cá hồi (salmon), cá ngừ (tuna) và cá bơn (halibut) là 3 loại phổ biến thuộc họ cá vây gây dị ứng. Hơn một
nửa trong tổng số người từng dị ứng với một loại cá sẽ dị ứng với các loại cá khác, do đó bác sĩ thường
khuyên bệnh nhân nên tránh tất cả các loại cá. Nhưng nếu bạn bị dị ứng với một loại cá cụ thể nào đó mà
vẫn muốn ăn các loại cá khác, thì bạn nên gặp bác sĩ để kiểm tra phản ứng dị ứng với từng loại cá cụ thể.

Cá vây không có chung họ với động vật không xương có vỏ (shellfish) (như tôm, cua, ốc) nên bệnh nhân dị
ứng cá vây không cần phải kiêng động vật có vỏ.

Tránh cá vây

Ở Mỹ, Luật Liên Bang về Bảo vệ người tiêu dùng và cách dán nhãn thực phẩm dị ứng (FALCPA) quy định
tất cả các sản phẩm thực phẩm đóng gói ở Mỹ làm từ cá phải dán nhãn đặc biệt.

Bạn nên đọc kĩ thành phần ghi trên nhãn trước khi mua và tiêu thụ bất kỳ sản phẩm nào. Vì thành phần
trong các thực phẩm đóng gói có thể thay đổi mà không báo trước, do đó bạn nên kiểm tra lại thành phần
mỗi khi mua sản phẩm. Nếu có thắc mắc, bạn có thể hỏi nhà sản xuất.

Tính đến thời điểm này, việc dùng nhãn khuyến cáo (như "có thể chứa") trên các loại thực phẩm đóng gói
mang tính tự nguyện và chưa có hướng dẫn rõ ràng cho việc sử dùng loại nhãn này. Tuy nhiên, Cục Quản
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lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Food and Drug Administration – FDA) đã bắt đầu phát triển một
chiến lược dài hạn giúp các nhà sản xuất kê khai thành phần trên nhãn rõ ràng và nhất quán, để những
người bị dị ứng thực phẩm và người chăm sóc bệnh nhân dị ứng biết thông tin về 8 loại thực phẩm có tiềm
năng gây dị ứng.

Người ta ước tính rằng có trên 20.000 loài cá. Những loại cá phổ biến có tên trong danh sách sau có nguy
cơ gây dị ứng cao như:

Cá cơm (anchovy)
Bộ cá vược (bass)
Cá da trơn (catfish)
Cá tuyết ( cod fish)
Cá bơn (flounder)
Cá mú (grouper)
Cá tuyết haddock
Cá hake
Cá bơn (halibut)
Cá trích (herring)
Cá nục heo (mahi mahi)
Cá vược (perch)
Cá măng (pike)
Cá tuyết (pollock)
Cá hồi (salmon)
Cá tuyết (scrod)
Cá kiếm (swordfish)
Cá bơn (sole)
Cá hồng (snapper)
Cá rô phi (tilapia)
Cá hồi (trout)
Cá ngừ (tuna)

Một số thực phẩm từ cá ít người biết *

Món salad Caesar (món salad nổi tiếng của Ý)
Sốt Worcestershire (Worcestershire sauce)
Súp hải sản Bouillabaisse
Thanh giả cá (artificial fish) hoặc động vật không xương có vỏ (shellfish) (như món cá xay nhuyễn
surimi)
Bánh thịt xay (meatloaf)
Sốt để nướng thịt (barbecue sauce)
Caponata, món cà tím đặc biệt ở Sicilian

*Lưu ý: Danh sách trên chỉ nhấn mạnh một số sản phẩm/thức ăn có thể chứa cá mà người tiêu dùng
thường ít để ý đến (như là: trên nhãn thực phẩm của một sản phẩm cụ thể, trong một bữa ăn ở nhà hàng,
trong việc sáng tạo món ăn). Danh sách thực phẩm kể trên không phải lúc nào cũng sẽ chứa cá, nó chỉ
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Thực phẩm Cộng đồng
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nhằm khuyến cáo người tiêu dùng nên đọc nhãn thực phẩm và hỏi kĩ thành phần trước khi dùng những sản
phẩm này.

Cần lưu ý những điều sau

Protein trong cá có thể thoát ra ở dạng hơi trong quá trình nấu nướng và gây dị ứng, do đó người bị
dị ứng nên tránh xa khu vực nhà bếp.
Nếu bạn có bị dị ứng hải sản nên tránh đến nhà hàng hải sản. Vì thậm chí nếu bạn gọi món không
có hải sản, món ăn có thể đã bị tương tác chéo (cross-contact) với cá.
Các món ăn tại nhà hàng dân tộc (như ở Trung Quốc, Châu Phi, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam)
được xếp vào loại có nguy cơ cao gây ra dị ứng với cá, vì phần lớn món ăn có cá và các thực phẩm
từ cá dẫn đến nguy cơ tương tác chéo (cross-contact) của các thành phần trong thức ăn thậm chí
với các món không có cá.
Tránh các loại thực phẩm như thanh cá (fish stick) và cá cơm (anchovy). Một số bệnh nhân thường
hiểu nhầm là loại thực phẩm này không phải cá tươi nên không gây dị ứng.
Nhiều người bị dị ứng nhiều hơn một loại cá hoặc động vật không xương có vỏ. Do đó bạn nên đi
kiểm tra để xác định chính xác loại thực phẩm nào gây dị ứng.
Các protein trong thịt cá là nguyên nhân chính gây ra các phản ứng dị ứng. Tuy nhiên, gelatin từ
xương và da cá cũng có thể gây dị ứng. Mặc dù dầu cá không chứa các protein từ cá, nhưng có thể
bị nhiễm một ít phân tử nhỏ protein từ quá trình chiết xuất, do đó bệnh nhân cũng nên tránh dầu cá.
Carrageenan, một loại rêu từ Ai-len (Irish moss), không phải là cá. Nó là một loại tảo biển màu đỏ
được sử dụng trong thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm từ sữa, dùng làm chất nhũ hóa, chất ổn định
và tạo đặc trong thực phẩm. Do đó nó an toàn khi dùng cho bệnh nhân dị ứng với cá.
Dị ứng với iôt (iodine) hay dị ứng với chất liệu phim X-quang (radiocontrast material) (được sử
dụng trong việc chụp X- quang) không có liên quan đến dị ứng cá. Do đó nếu bị dị ứng cá, bạn
không cần lo lắng về các phản ứng dị ứng chéo với iôt hay chất liệu phim X-quang.

 Tài liệu tham khảo

http: //www.foodallergy.org/allergens/fish-allergy
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Thực phẩm Cộng đồng
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 Dị ứng với động vật không xương sống có vỏ

Người biên dịch: Đỗ Ngọc Hoàng Yến
Ngày đăng: 13/09/2015

Động vật không xương sống có vỏ (gọi tắt là động vật có vỏ - shellfish) có thể gây ra phản ứng dị ứng
nghiêm trọng (như sốc phản vệ). Vì vậy, những người bị dị ứng động vật có vỏ được khuyên rằng nên luôn
có sẵn bộ tiêm epinephrine tự động (chẳng hạn như EpiPen®, Auvi-Q ™ hoặc Adrenaclick®). Dị ứng này
thường tồn tại cả đời. Khoảng 60% người bị dị ứng với động vật có vỏ trải qua phản ứng dị ứng đầu tiên ở
tuổi trưởng thành. Tôm, cua và tôm hùm là nguyên nhân gây bệnh dị ứng với động vật có vỏ nhiều nhất. Cá
vây và động vật có vỏ không phải cùng nhóm thực phẩm về mặt dị ứng, do đó dị ứng với một loại không
nhất thiết có nghĩa là bạn phải tránh cả hai. Để ngăn chặn phản ứng, cần tránh nghiêm ngặt động vật có vỏ
và các sản phẩm làm từ động vật có vỏ. Luôn đọc nhãn thành phần để xác định thành phần từ động vật có
vỏ.

Có hai loại động vật có vỏ: động vật giáp xác (như tôm, cua, ghẹ, tôm hùm) và động vật thân mềm (như
trai, sò, hàu và sò điệp). Phản ứng với động vật giáp xác có xu hướng đặc biệt nghiêm trọng. Nếu bạn bị dị
ứng với một nhóm các động vật có vỏ, bạn có thể ăn một số loại từ các nhóm khác. Tuy nhiên, vì hầu hết
những người bị dị ứng với một loại động vật có vỏ thường bị dị ứng với các loại khác, các bác sĩ thường
khuyên bệnh nhân của họ tránh ăn tất cả các loại. Nếu bạn đã được chẩn đoán bị dị ứng với động vật có vỏ,
không ăn bất kỳ động vật có vỏ mà không có ý kiến từ bác sĩ của bạn.

Để ngăn chặn phản ứng, cần tránh nghiêm ngặt động vật có vỏ và các sản phẩm làm từ động vật có vỏ.
Luôn đọc nhãn thành phần để xác định thành phần động vật có vỏ. Ngoài ra, tránh chạm vào động vật có
vỏ, vào khu chợ cá và ở trong khu vực đang nấu nướng động vật có vỏ (protein trong hơi nước cũng có thể
gây nguy hại).

Tránh xa động vật có vỏ
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Thực phẩm Cộng đồng
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Luật bảo vệ người tiêu dùng và ghi nhãn dị ứng thực phẩm liên bang (FALCPA) yêu cầu tất cả các sản
phẩm thực phẩm đóng gói được bán ở Mỹ có thành phần động vật có vỏ phải liệt kê động vật có vỏ cụ thể
được sử dụng trên nhãn.

Đọc tất cả các nhãn hiệu sản phẩm một cách cẩn thận trước khi mua và tiêu thụ. Thành phần trong các sản
phẩm thực phẩm đóng gói có thể thay đổi mà không báo trước, vì vậy phải kiểm tra báo cáo thành phần
cẩn thận mỗi lần bạn mua. Nếu bạn có thắc mắc, hãy gọi cho nhà sản xuất.

Tính đến thời điểm này, việc sử dụng nhãn khuyến cáo (như "có thể chứa") trên các loại thực phẩm đóng
gói là tự nguyện, không có hướng dẫn sử dụng cho việc này. Tuy nhiên, FDA đã bắt đầu phát triển một
chiến lược dài hạn để giúp các nhà sản xuất sử dụng các khuyến cáo này một cách rõ ràng và nhất quán, để
người tiêu dùng bị dị ứng thực phẩm và những người chăm sóc họ có thể được thông báo về sự hiện diện
tiềm năng của các chất gây dị ứng chính.

Tìm hiểu thêm về nhãn thực phẩm.

Tránh các loại thực phẩm có chứa động vật có vỏ hoặc bất kỳ các thành
phần nào sau đây:

Hàu
Cua
Tôm đất (crawdad, crayfish, ecrevisse)
Tôm krill
Tôm hùm (tôm rồng, tôm hùm Na Uy, tôm vịnh Moreton, tôm càng, gạch tôm hùm)
Tôm panđan (tôm hồng)
Tôm (crevette, tôm càng)

Điều quan trọng cần lưu ý là động vật thân mềm không được coi là chất gây dị ứng chính theo FALCPA và
có thể không được thể hiện đầy đủ trên nhãn sản phẩm.

Bác sĩ có thể tư vấn cho bạn để tránh các loại động vật thân mềm hoặc các
thành phần sau đây:

Bào ngư
Ngao (trai nhỏ, ốc vòi voi, littleneck, pismo, quahog)
Sò
Mực nang
Loài ốc đá (lapas, opihi)
Trai
Bạch tuộc
Hàu
Ốc mút (ốc bờ)
Hải sâm
Nhím biển
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Điệp
Ốc (escargot)
Mực (calamari)
Ốc biển lớn (sò Turban)

Động vật có vỏ đôi khi được tìm thấy trong:

Súp Bouillabaisse
Mực nang
Glucosamine
Nước cá hầm
Gia vị hải sản (ví dụ chiết xuất từ cua, sò)
Chả cá (surimi)

Luôn nhớ những điều sau:

Nếu bạn bị dị ứng hải sản, hãy tránh nhà hàng hải sản. Thậm chí nếu bạn gọi một món không phải
hải sản trên thực đơn, tương tác chéo vẫn có thể xảy ra.
Các nhà hàng châu Á thường phục vụ các món ăn có sử dụng nước mắm là thành phần gia vị chính.
Hãy sử dụng thận trọng hoặc hoàn toàn tránh đến những nơi này.
Protein trong động vật có vỏ có thể bay lên theo hơi nước khi đang được nấu và có thể nguy hại.
Hãy tránh xa khu vực nấu ăn.
Thức ăn làm từ rong/tảo biển (carrageenan), hoặc "rêu Ailen," không phải là động vật có vỏ. Nó là
một loại tảo biển đỏ được sử dụng trong một loạt các loại thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm từ sữa,
như một chất nhũ hóa, chất ổn định và chất làm đặc. Nó an toàn cho hầu hết những người bị dị ứng
thực phẩm.
Dị ứng với iôt (iodine), dị ứng với chất liệu phóng xạ (được sử dụng trong một số thủ tục X quang),
và động vật có vỏ không liên quan. Nếu bạn bị dị ứng với động vật có vỏ, bạn không cần phải lo
lắng về phản ứng chéo với chất liệu phóng xạ hoặc iôt.

Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/allergens/shellfish-allergy
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 Dụng cụ tiêm tự động epinephrine

Người biên dịch: Đỗ Ngọc Hoàng Yến
Ngày đăng: 13/09/2015

Epinephrine (adrenaline), một loại thuốc tự tiêm, là phương thức điều trị đầu tiên cho các phản ứng dị ứng
nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng (sốc phản vệ). Epinephrine là một loại thuốc hiệu quả cao có thể đẩy
lùi các triệu chứng nghiêm trọng của dị ứng. Tuy nhiên, nó phải được thực hiện kịp thời trong quá trình
sốc phản vệ để đạt hiệu quả nhất. Việc trì hoãn sử dụng epinephrine trong quá trình sốc phản vệ có thể dẫn
đến tử vong.

Nếu bạn đã được kê đơn dùng epinephrine, FARE khuyến cáo rằng bạn nên mang theo hai bộ tự tiêm
epinephrine mọi lúc để chắc chắn rằng bạn có thể nhanh chóng sử dụng đến phương thức bảo toàn tính
mạng này. Luôn để ý ngày hết hạn sử dụng của bộ tiêm!

Các loại epinephrine & hướng dẫn sử dụng

Có rất nhiều loại epinephrine tiêm tự động được FDA chấp thuận và sẵn có trên thị trường, đi kèm toa
thuốc, dành cho những người bị dị ứng thực phẩm. Các bộ tiêm này hoạt động theo những cách khác nhau,
vì vậy cần phải hỏi bác sĩ loại nào thích hợp cho bạn và cần được hướng dẫn rõ ràng cách sử dụng chúng.
Dưới đây là danh sách các bộ tiêm hiện có trên thị trường, liên kết đến các thông tin quan trọng về từng
sản phẩm và video hướng dẫn sử dụng.

Adrenaclick®
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Thông tin chi tiết về Adrenaclick® và tên hóa học được chấp thuận cho Adrenaclick® có tại trang
www.adrenaclick.com và www.epinephrineautoinject.com.

Auvi-Q™

Thông tin chi tiết về Auvi-Q™ có tại trang web www.auvi-q.com.

EpiPen®
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Thông tin chi tiết về EpiPen® có tại www.epipen.com.

Lời khuyên cho việc chọn lựa bộ tiêm tự động thích hợp với bạn

Cho dù bạn bị chứng dị ứng thực phẩm trong nhiều năm hoặc chỉ mới được chẩn đoán gần đây, bạn có lẽ
sẽ có sự ưu tiên cho một loại bộ tiêm epinephrine tự động nào đó. Điều quan trọng là nên tham khảo ý kiến
của bác sĩ cho sự lựa chọn của bạn. Dưới đây là một số mẹo để chọn lựa bộ tiêm tự động hợp với bạn.

1. Tham khảo với bác sĩ của bạn xem sản phẩm nào là tốt nhất cho bạn
2. Hãy chắc chắn rằng bạn đã biết cách sử dụng bộ tiêm mà bạn chọn trước khi rời khỏi văn phòng

của bác sĩ
3. Yêu cầu bác sĩ của bạn kê toa thuốc cụ thể cho sản phẩm mà bạn chọn, tên thương hiệu hoặc tên

hóa học
4. Nói cho dược sĩ biết loại epinephrine tự tiêm mà bạn muốn khi bạn đưa ra toa thuốc
5. Trước khi rời khỏi hiệu thuốc, kiểm tra lại sản phẩm để đảm bảo rằng đó là cái bạn muốn và được

chỉ định bởi bác sĩ của bạn.

Sử dụng bộ tiêm tự động

Hãy hỏi bác sĩ của bạn để hướng dẫn về cách sử dụng bộ tiêm đã được kê đơn cho bạn. Ngoài ra, các trang
web của nhà sản xuất cũng cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm hướng dẫn sử dụng bộ tiêm. Điều quan
trọng là bạn phải trở nên quen thuộc với các hướng dẫn. Thực hành bằng cách sử dụng bộ tiêm tự động cho
đến khi quá trình này trở thành bản năng thứ hai, cũng như hướng dẫn lại cho người khác sử dụng nó.

Epinephrine nên được tiêm vào phía ngoài đùi. Không nên tiêm vào tĩnh mạch hoặc vào mông. Có thể tiêm
xuyên qua qua quần áo. Hãy chắc chắn kiểm tra các chỉ dẫn của nhà sản xuất một cách chi tiết.
Một khi thiết bị được tiêm, thực hiện theo các hướng dẫn được cung cấp bởi các nhà sản xuất liên quan
đến việc giữ mũi tiêm trong bao lâu để đảm bảo thuốc được truyền vào.
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Ngay sau khi tiêm epinephrine, bạn nên gọi cấp cứu ngay lập tức và báo cho nhân viên cấp cứu biết bạn
vừa sử dụng epinephrine cho một phản ứng phản vệ thức ăn gây ra nghi ngờ. Hãy đến phòng cấp cứu để
được điều trị thêm và quan sát thêm.

Lưu trữ và bảo quản epinephrine

Epinephrine nhạy cảm với ánh sáng và cần được bảo quản ở nhiệt độ phòng. Không bảo quản lạnh
epinephrine và có biện pháp phòng ngừa để tránh thiết bị bị đông cứng. Không bao giờ lưu trữ epinephrine
trong xe, nơi nhiệt độ có thể tăng cao, làm cho thuốc trở nên kém hiệu quả hơn.
Định kỳ kiểm tra các màu sắc của thuốc. Nếu dung dịch chuyển màu hồng nhạt, hoặc có màu tối hơn màu
vàng sáng, thuốc có thể đã kém hiệu quả; gọi cho bác sĩ của bạn để thay thế thuốc khác.

Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/treating-an-allergic-reaction/epinephrine
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 Luật ghi nhãn thực phẩm dị ứng và bảo vệ người tiêu dùng

Người biên dịch: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày đăng: 17/09/2015

Tại Mỹ, Luật ghi nhãn thực phẩm dị ứng và bảo vệ người tiêu dùng (FALCPA) có hiệu lực từ 01/06/2006
quy định nhãn của các loại thực phẩm có chứa các chất gây dị ứng chủ yếu (sữa, trứng, cá, động vật giáp
xác, đậu phộng, các loại hạt, lúa mì và đậu nành) phải khai báo chất gây dị ứng bằng ngôn ngữ phổ biến, có
thể khai báo ngay trong danh mục thành phần của sản phẩm hoặc bằng các cách sau:

sử dụng từ “có chứa” và nêu tên của loại chất dị ứng chủ yếu trong thực phẩm, ví dụ: “có chứa sữa,
lúa mì”
bổ sung thông tin trong danh sách thành phần của thực phẩm, thông tin bổ sung được đặt trong dấu
ngoặc đơn, ví dụ: “albumin (trứng)”

Thành phần gây dị ứng phải được khai báo khi sử dụng với bất cứ hàm lượng nào, cả khi chúng được sử
dụng như chất tạo màu, mùi hay được pha trộn với các gia vị khác. Ngoài ra, nhà sản xuất phải liệt kê cụ
thể loại hạt (ví dụ: hạt hạnh nhân, quả óc chó, hạt điều) hay loại hải sản (ví dụ: cá ngừ, cá hồi, tôm, tôm
hùm) được sử dụng.
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Mặc dù luật FALCPA đã giúp hàng triệu người Mỹ đang sống chung với các thực phẩm dị ứng dễ dàng
đọc các nhãn thực phẩm hơn, nhưng mọi người hãy vẫn cứ tiếp tục đọc tất cả các nhãn mác trên bao bì
một cách cẩn thận.

Để gửi các khiếu nại về FALCPA, bạn có thể gửi email cho FDA theo địa chỉ: consumer@fda.gov

Các nguồn tham khảo thêm

Ghi nhãn thực phẩm
Giải đáp các câu hỏi thường gặp về FALCPA
Ghi nhãn “có thể chứa” 

Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/laws-and-regulations/falcpa
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 Ghi nhãn thực phẩm

Người biên dịch: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà
Ngày đăng: 21/09/2015

Tại Mỹ, Luật ghi nhãn thực phẩm dị ứng và bảo vệ người tiêu dùng (FALCPA) có hiệu lực từ 01/06/2006
yêu cầu các nhãn thực phẩm (bao gồm các loại thực phẩm thông thường, chế phẩm bổ sung vào chế độ ăn
uống, thực phẩm công thức dành cho trẻ sơ sinh và các loại thực phẩm chữa bệnh) có chứa chất gây dị ứng
chính (sữa, trứng, cá, động vật giáp xác, đậu phộng, các loạt hạt, lúa mì và đậu nành) phải ghi chú chất gây
dị ứng bằng ngôn ngữ thông dụng ngay trong danh mục thành phần của sản phẩm hoặc bằng các cách sau:

sử dụng từ “có chứa” trước tên của loại chất dị ứng chủ yếu trong thực phẩm, ví dụ: “có chứa sữa,
lúa mì” HOẶC
nếu ghi trong danh mục thành phần của thực phẩm, thì đặt trong dấu ngoặc đơn, ví dụ: “albumin
(trứng)”

Thành phần gây dị ứng phải được khai báo khi sử dụng với bất cứ hàm lượng nào, ngay cả khi chúng được
sử dụng như chất tạo màu, mùi hay được pha trộn với các gia vị khác. Ngoài ra, nhà sản xuất phải liệt kê
cụ thể loại hạt (ví dụ: hạt hạnh nhân, quả óc chó, hạt điều) hay loại hải sản (ví dụ: cá ngừ, cá hồi, tôm, tôm
hùm) đã được sử dụng.

Mặc dù luật FALCPA đã giúp các nhãn thực phẩm trở nên dễ đọc hơn, FARE (cơ quan nghiên cứu và giáo
dục về dị ứng thực phẩm – Food Allergy Research Education) khuyên người tiêu dùng cá nhân và các gia
đình có người dị ứng thực phẩm nên đọc kỹ tất cả các thông tin nhãn mác trên bao bì mỗi khi sử dụng. Các
thành phần thực phẩm có thể thay đổi mà không có cảnh báo, do đó việc đọc thông tin trên nhãn mỗi lần
sử dụng sẽ giúp bạn tránh được các thành phần gây ra dị ứng.

Cụm từ “có thể chứa”
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Việc sử dụng các nhãn khuyến cáo (ví dụ: có các cụm từ cảnh báo như “có thể chứa”, “được chế biến tại
nhà máy đang cùng chế biến” hay “được sản xuất bằng những thiết bị có”) là lựa chọn tự nguyện của nhà
sản xuất. Do chưa có luật yêu cầu bắt buộc sử dụng các cụm từ này, nên họ có thể dùng hoặc không dùng
trong trường hợp thực phẩm có chất gây dị ứng. Theo hướng dẫn của FDA đối với ngành công nghiệp thực
phẩm, các nhãn khuyến cáo “không nên được dùng như một biện pháp thay thế cho việc tuân thủ quy trình
sản xuất tốt thực phẩm, đồng thời phải trung thực và không gây hiểu lầm”. Nếu bạn không chắc chắn việc
thực phẩm có chất gây dị ứng hay không, bạn nên liên hệ nhà sản xuất để hỏi thông tin về thành phần và
quy trình sản xuất thực phẩm.

Ban hành nhãn thực phẩm

Tại Mỹ, nếu bạn tin rằng một sản phẩm đã bị ghi sai thông tin trên nhãn hoặc bị nhiễm chất có hại, bạn có
thể tìm đến trung tâm khiếu nại người tiêu dùng của FDA tại khu vực của bạn và liên hệ với họ bằng cách
truy cập trang web www.fda.gov/opacom/backgrounders/complain.html. Bạn cũng có thể liên hệ với Hệ
thống báo cáo sự việc gây hại thuộc Trung tâm An toàn thực phẩm & dinh dưỡng ứng dụng của FDA qua
điện thoại, hoặc email, hoặc gửi thư.

Cần lưu ý rằng FARE không phải một cơ quan quản lý của các nhà sản xuất và các cảnh báo dị ứng của
FARE chỉ được ban hành khi USDA, FDA hoặc nhà sản xuất đã chính thức đưa ra một tuyên bố về sản
phẩm.

Tìm hiểu thêm về việc cần làm khi bạn cho rằng một sản phẩm đã sai thông tin nhãn.  

Các nguồn tham khảo thêm:

Những mẹo để tránh dị ứng thực phẩm

Các câu hỏi thường gặp về FALCPA

Dị ứng thực phẩm và nhãn mác đối với chế độ ăn kiêng Kosher

Mua các thẻ đọc nhãn loại bỏ túi (Wallet-sized Label Reading Cards)

Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/food-labels
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Thực phẩm Cộng đồng
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam

 Ngăn ngừa tương tác chéo

Người biên dịch: Đỗ Thị Thùy Vân
Ngày đăng: 30/09/2015

Tương tác chéo xảy ra khi một loại thức ăn tiếp xúc với một thức ăn khác và protein của chúng hòa lẫn với
nhau. Kết quả sau đó là mỗi loại thức ăn đều chứa một hàm lượng nhỏ của nhau. Các hàm lượng này đều
rất nhỏ đến mức không thể nhìn thấy được.

Tuy vậy, hàm lượng rất nhỏ của protein trong thức ăn đó lại gây ra nhiều phản ứng ở người gặp chứng dị
ứng thực phẩm. Hiện nay, thuật ngữ “tương tác chéo” còn khá mới và một số người hay gọi nó là “lây
nhiễm chéo”.

Sự khác nhau giữa lây nhiễm chéo và tương tác chéo

Khi dùng bữa ở nhà hàng, bạn cần thảo luận về sự tương tác chéo với một trong những nhân viên nhà hàng.
Mặc dù dị ứng thức ăn được rất nhiều người biết đến nhưng thuật ngữ tương tác chéo lại khá mới. Có thể
bạn biết về sự tương tác chéo và cách chuẩn bị một bữa ăn không chứa chất gây dị ứng nhưng thuật ngữ
này vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp phục vụ thực phẩm. Trong khi đó thuật ngữ
“lây nhiễm chéo” lại được sử dụng rộng rãi hơn. Nhân viên phục vụ ăn uống chỉ được huấn luyện để đảm
bảo thực phẩm không bị nhiễm độc hay nhiễm bẩn từ các nguồn ô nhiễm sinh học. Một khi bạn nắm rõ sự
khác nhau này, bạn sẽ dễ dàng thảo luận với nhân viên nhà hàng để có một bữa ăn đảm bảo không gây dị
ứng.

Lây nhiễm chéo là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra ngộ độc thực phẩm (foodborne illness).
Các vi sinh vật như vi khuẩn và vi rút từ những nguồn khác nhau có thể làm hỏng thức ăn trong suốt quá
trình chế biến và dự trữ. Tuy nhiên, việc nấu các thực phẩm bị nhiễm bẩn một cách thích đáng trong
một số trường hợp nhất định sẽ giảm hoặc loại trừ khả năng gây ngộ độc.
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Tương tác chéo xảy ra khi một chất gây dị ứng tình cờ được chuyển từ một thực phẩm chứa chất dị ứng
sang một thực phẩm không chứa chất dị ứng. Việc nấu chín trong trường hợp này không làm giảm
hoặc loại bỏ nguy cơ gây phản ứng dị ứng ở người bị dị ứng với thực phẩm đó.

Bạn có thể thấy, nhiều nhân viên phục vụ ăn uống nghe bạn nói tương tác chéo nhưng họ có thể nghĩ nó
cũng giống như lây nhiễm chéo. Việc bạn cần làm là giải thích cho họ biết sự khác nhau của chúng.

Một số ví dụ tương tác chéo và cách phòng tránh

Một con dao được dùng để trét bơ đậu phộng chỉ được lau chùi sạch trước khi dùng để trét mứt quả. Trên
con dao, có thể vẫn còn protein từ đậu phộng còn sót lại và lượng protein đó đủ để gây ra một số phản ứng
đối với người bị dị ứng đậu phộng. Thậm chí một vết thức ăn mà chúng ta không thể nhìn thấy còn sót trên
muỗng hoặc dao bay cũng có thể gây ra các phản ứng dị ứng. Tất cả các thiết bị và dụng cụ chứa phải được
rửa sạch với nước nóng pha xà phòng trước khi sử dụng để chế biến thức ăn không chứa chất gây dị ứng.

Hãy nói chuyện với nhân viên nhà hàng về tương tác chéo

Một điều rất quan trọng khi bạn đi ăn ở ngoài (xem Bài Đi ăn tiệm) là chú ý đến sự tương tác chéo. Một ví
dụ rõ ràng cho điều này là cách dùng vỉ nướng dạng phẳng. Trong bữa sáng, vỉ nướng dùng để bác trứng và
làm món bánh mì nướng kiểu Pháp vì vậy vỉ nướng sẽ còn vướng trứng, sữa và protein bột mì. Vào bữa
trưa, vỉ nướng có thể được dùng để nướng thịt. Thịt này có thể không chứa trứng, sữa và bột mì nhưng nếu
vỉ nướng không được rửa sạch trước bữa trưa thì chất gây dị ứng có thể vẫn còn sót lại trên đó. Thịt lúc
này sẽ tiếp xúc với protein từ trứng sữa bột mì và bị nhiễm. Vì vậy quá trình chế biến bữa ăn không chứa
chất gây dị ứng cần được đảm bảo an toàn từ khâu nhỏ nhất.

Bạn đừng lo lắng về việc gọi cho nhà hàng và nói rằng bạn muốn dùng bữa ở đó. Các đầu bếp và người
quản lý nhà hàng sẽ đánh giá cao điều này nếu bạn gọi cho họ. Họ không hề muốn phục vụ những bữa ăn
có thể gây dị ứng cho bạn. Thời gian tốt nhất để gọi là vào khoảng 2 đến 4 giờ chiều khi nhà hàng không
quá bận rộn. Nếu đầu bếp hoặc người quản lý không có ở đó thì bạn có thể xin được biết tên của họ và gọi
lại sau.

Những câu hỏi để hỏi đầu bếp hoặc người quản lý về sự tương tác chéo

Ở đây có khu vực dành riêng cho việc chế biến thức ăn cho những thực đơn đặc biệt không?
Nhà hàng có sử dụng thớt riêng và đồ chứa riêng để chuẩn bị cho bữa ăn của tôi không?
Các bạn có dùng chung vỉ nướng hoặc chảo để nấu những món ăn thông thường và những bữa ăn
không chứa chất gây dị ứng không? Nếu nhà hàng xác nhận điều này thì họ không hiểu rõ về dị ứng
thực phẩm.
Ai sẽ chuẩn bị bữa ăn cho tôi? Người phục vụ không nên tham gia vào việc chuẩn bị bất cứ công
đoạn nào cho bữa ăn của bạn. Muôi múc và kẹp dùng khi phục vụ món súp và thành phần của món
salad có thể ngẫu nhiên đặt nhầm vào thức ăn khác. Điều này có thể dẫn đến việc bữa ăn của bạn bị
tiếp xúc với một số chất làm bạn dị ứng.
Bữa ăn của tôi sẽ được phân loại và đưa ra bàn như thế nào? Bữa ăn của bạn nên được đưa ra bàn
một cách riêng biệt, tốt nhất là bởi đầu bếp hoặc người quản lí. Nhiều nhân viên phục vụ đặt rất
nhiều dĩa trên tay họ hoặc đặt các dĩa đó chồng lên nhau. Dĩa thức ăn của bạn cùng với nhiều dĩa
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thức ăn như vậy có thể gây tương tác chéo chất dị ứng với cơ thể bạn.
Bàn ăn của tôi đã được khử trùng rồi chứ?

Xem thêm mẹo khi đi ăn ở ngoài.

Cách vệ sinh hiệu quả

Rửa sạch bề mặt dụng cụ nấu ăn và phục vụ thức ăn bằng xà phòng và nước để loại bỏ hoàn toàn protein
còn sót lại trên bề mặt đó. Quét vụn bánh trên dao bay, giấy ăn, thớt, hoặc bề mặt dụng cụ thì không đủ để
đảm bảo độ sạch. Để đảm bảo an toàn, bạn hãy dùng riêng thớt, dĩa và dụng cụ chứa trong nhà bếp chỉ để
chế biến thức ăn không chứa chất gây dị ứng. Bảo quản những vật dụng này ở một nơi riêng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cách lau rửa truyền thống có hiệu quả trong việc loại bỏ protein trong thức
ăn gây dị ứng như đậu phộng. Theo một nghiên cứu được công bố ở Tạp chí Dị ứng và Miễn dịch lâm
sàng, xà phòng dạng thỏi hoặc dạng lỏng giúp bạn rửa sạch protein trên tay bạn rất hiệu quả trong khi cồn
sát trùng không giúp bạn loại sạch protein đó. Nghiên cứu đó cũng chỉ ra rằng xà phòng và các chất tẩy rửa
công nghiệp hoàn toàn loại bỏ protein đậu nành, còn nếu chỉ dùng nước rửa chén thì không tẩy sạch hết
được.

Một thìa thuốc tẩy đậm đặc hòa với một gallon (khoảng 4 lít) nước ở nhiệt độ phòng là tiêu chuẩn để tẩy
rửa các bề mặt dụng cụ chế biến. Nhiệt độ của nước nóng hơn nhiệt độ phòng sẽ làm giảm hiệu quả của
dung dịch tẩy. Bạn nên cho dung dịch này vào bình xịt để di chuyển chúng dễ dàng hơn. Và bạn hãy để khô
tự nhiên các bề mặt dụng cụ sau khi khử trùng. Hiệu quả của dung dịch tẩy cũng sẽ giảm dần theo thời
gian.

Nấu ăn thông minh tại nhà

Khi nấu các bữa ăn không chứa chất gây dị ứng, bạn nên dùng đồ chứa và chảo đã được rửa kĩ bằng xà
phòng và nước. Nếu bạn đang nấu nhiều món ăn cũng một lúc, bạn hãy nấu món ăn không chứa chất gây dị
ứng trước. Hãy đậy các món đó lại và đặt chúng ra xa tránh các chất khác văng tóe vào khi bạn nấu các
món khác. Nếu bạn nấu thức ăn gây dị ứng, bạn nên rửa tay sạch bằng nước xà phòng và nước ấm trước
khi dọn các món ăn không dị ứng lên bàn ăn.

Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/tools-and-resources/managing-food-
allergies/cross-contact
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 Dị ứng đậu phộng (lạc)

Người biên dịch: Trần Thị Thanh Diệu
Ngày đăng: 03/09/2015

Dị ứng đậu phộng là một trong những bệnh dị ứng thức ăn phổ biến nhất. Đậu phộng có thể gây ra phản
ứng dị ứng nghiêm trọng có nguy cơ gây tử vong như sốc phản vệ. Vì vậy lời khuyên dành cho những
người bị dị ứng với đậu phộng là luôn có sẵn bút tiêm epinephrine tự động (ví dụ như EpiPen®, Auvi-Q
™ hoặc Adrenaclick®). Để ngăn chặn phản ứng dị ứng, tuyệt đối không sử dụng đậu phộng và sản phẩm
làm từ đậu phộng. Luôn đọc nhãn thành phần để xác định thành phần đậu phộng.

Dị ứng với đậu phộng thường gặp ở trẻ em và đang có dấu hiệu tăng lên. Theo một nghiên cứu, số lượng
trẻ em ở Mỹ bị dị ứng với đậu phộng tăng lên gấp ba lần từ năm 1997 đến 2008, một nghiên cứu ở Anh và
Canada cũng cho thấy tỷ lệ dị ứng đậu phộng cao trong học sinh.

Dị ứng đậu phộng có xu hướng kéo dài cả đời, mặc dù nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 20 % trẻ em bị dị
ứng với đậu phộng cuối cùng có thể hết dị ứng. Anh chị em (trong gia đình) của trẻ bị dị ứng với đậu
phộng có thể có nguy cơ bị dị ứng với đậu phộng cao. Bác sĩ có thể cung cấp hướng dẫn về việc làm kiểm
tra cho các bé.

Đậu phộng không giống như các loại hạt cây (tree nut) là loại hạt mọc trên thân cây (như là hạt hạnh nhân,
hạt điều, quả óc chó, v.v). Đậu phộng mọc dưới đất và nó thuộc một họ thực vật khác gọi là cây họ đậu.
Các ví dụ khác của các cây họ đậu bao gồm đậu hạt (bean), đậu hạt tròn (pea), đậu lăng và đậu nành. Nếu
bạn bị dị ứng với đậu phộng, thì không có nghĩa là bạn sẽ có nguy cơ bị dị ứng với cây họ đậu khác (bao
gồm cả đậu nành) cao hơn các loại thực phẩm khác.

Một lượng nhỏ đậu phộng có thể gây ra phản vệ. Tiếp xúc thông thường với đậu phộng, như chạm vào đậu
phộng hoặc bã bơ đậu phộng, thường ít khi gây ra phản ứng nghiêm trọng. Tiếp xúc thông thường sẽ trở
nên đáng lo ngại nếu bộ phận cơ thể có tiếp xúc với đậu phộng sau đó lại tiếp xúc với mắt, mũi hay miệng
(ví dụ, một đứa trẻ bị dị ứng với đậu phộng dính bơ đậu phộng vào ngón tay và sau đó xoa lên mắt).

Dựa trên các nghiên cứu gần đây, khoảng 25-40% những người có dị ứng đậu phộng cũng bị dị ứng với các
loại hạt cây (tree nut). Ngoài ra, đậu phộng và các loại hạt cây thường tiếp xúc với nhau trong quy trình sản
xuất và quy trình đóng gói. Do đó, bác sĩ thường khuyên bệnh nhân bị dị ứng với đậu phộng cũng nên tránh
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các loại hạt cây.

Tránh đậu phộng

Luật Liên Bang về Bảo vệ người tiêu dùng và cách dán nhãn thực phẩm dị ứng (FALCPA) yêu cầu tất cả
các sản phẩm thực phẩm đóng gói được bán ở Mỹ có chứa đậu phộng phải liệt kê thành phần "lạc" (đậu
phộng) trên nhãn.

Đọc tất cả các nhãn sản phẩm một cách cẩn thận trước khi mua và sử dụng. Thành phần trong các sản
phẩm thực phẩm đóng gói có thể thay đổi mà không báo trước, do đó bạn nên kiểm tra thành phần cẩn
thận mỗi lần bạn mua. Nếu bạn có thắc mắc, hãy gọi cho nhà sản xuất.

Tính đến thời điểm này, việc sử dụng nhãn khuyến cáo (như "có thể chứa") trên các loại thực phẩm đóng
gói là tự nguyện và không có hướng dẫn rõ ràng cho việc sử dụng loại nhãn này. Tuy nhiên, FDA đã bắt
đầu phát triển một chiến lược dài hạn để giúp các nhà sản xuất kê khai thành phần trên nhãn một cách rõ
ràng và nhất quán, để người tiêu dùng bị dị ứng thực phẩm và người chăm sóc bệnh nhân dị ứng biết được
thông tin về khả năng có chứa tám chất gây dị ứng chính.

Xem thêm về ghi nhãn thực phẩm.

Tránh các loại thực phẩm có chứa đậu phộng hoặc bất kỳ các thành phần
nào dưới đây:

Hạt nhân tạo
Hạt Beer (tên một loại sản phẩm đậu phộng)
Dầu đậu phộng ép lạnh hoặc ép thường
Goobers (tên một loại sản phẩm đậu phộng phủ sô-cô-la)
Các loại hạt mọc dưới đất
Mandelonas (đậu phộng ngâm hương liệu hạnh nhân)
Các loại hạt hỗn hợp
Monkey nut (một loại đậu phộng của Anh)
Hạt dạng nghiền nát (nut meat)
Hạt dạng lát mỏng (nut pieces)
Bơ đậu phộng
Bột đậu phộng
Đậu phộng (thủy phân) giàu protein

Đậu phộng đôi khi được tìm thấy trong những sản phẩm sau đây:

Sản phẩm nướng (ví dụ, bánh ngọt, bánh quy)
Kẹo (bao gồm cả kẹo sô cô la)
Trứng cuộn
Sốt Enchilada
Marzipan (Bánh hạnh nhân)
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Mole sauce (một loại nước xốt của Mê-xi-cô)
Nougat (một nhãn hiệu bánh kẹo của Ý)

Một số loại thực phẩm có chứa đậu phộng mà có thể bạn không nghĩ tới

Món ăn châu Phi, châu Á và Mexico
Nước xốt như tương ớt, nước xốt nóng, pesto, nước thịt, nước xốt Mexico và nước trộn salad
Đồ ngọt như bánh pudding, bánh quy, bánh nướng, bánh nướng và sô cô la nóng
Trứng cuộn
Bánh rán hay bánh xèo
Pizza đặc sản tùy vùng
Một số sản phẩm thực phẩm chay, đặc biệt những sản phẩm quảng cáo thay thế thịt
Các sản phẩm có chứa dầu đậu phộng ép lạnh hoặc ép thường (do có chứa protein của đậu phộng)
Glaze và marinade (các loại xốt gia vị)
Thức ăn vật nuôi

* Lưu ý: Danh sách trên chỉ nhấn mạnh một số sản phẩm/thức ăn có thể chứa đậu phộng mà người tiêu
dùng thường ít để ý đến (ví dụ, trên nhãn thực phẩm cho một sản phẩm cụ thể, trong một bữa ăn nhà hàng,
trong món ăn lạ). Danh sách này không có nghĩa là đậu phộng luôn luôn hiện diện trong những thực phẩm
trên; nó chỉ nhằm nhắc nhở người tiêu dùng luôn luôn đọc nhãn và xem xét các thành phần trước khi ăn
một loại thức ăn mà không do tự bản thân họ chuẩn bị.

Hãy nhớ rằng:

Một số dịch vụ ăn uống được coi là có nguy cơ cao đối với cá nhân bị dị ứng với đậu phộng do họ
thường sử dụng đậu phộng làm nguyên liệu và gây ra tương tác chéo, thậm chí ngay cả khi bạn gọi
món ăn không chứa đậu phộng. Những nơi này bao gồm nhà hàng châu Phi, châu Á (đặc biệt là
Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam) và Mexico, các tiệm bánh và các cửa hàng
kem.
FDA quy định dầu đậu phộng tinh chế không cần dán nhãn như là một chất gây dị ứng. Nghiên cứu
cho thấy rằng hầu hết các cá nhân bị dị ứng với đậu phộng thường an toàn với dầu đậu phộng
(nhưng không tính tới loại dầu đậu phộng ép lạnh hoặc ép đùn - đôi khi còn được coi là dầu dành
cho người sành ăn). Nếu bạn bị dị ứng với đậu phộng, hãy hỏi bác sĩ của bạn về việc bạn có nên
tránh dầu đậu phộng hay không.
Một nghiên cứu cho thấy, không giống như các loại đậu khác, khả năng phản ứng chéo (cross-
reaction) giữa đậu phộng và hoa lupine rất cao.
Dầu Arachis là dầu đậu phộng.
Hạt hướng dương thường được sản xuất trên cùng thiết bị với đậu phộng.
Một số loại bơ hạt thay thế, chẳng hạn như bơ hạt đậu nành hoặc bơ hạt hướng dương, được sản
xuất trên cùng thiết bị với các loại hạt khác, trong một số trường hợp có cả đậu phộng. Hãy liên hệ
với nhà sản xuất trước khi ăn những sản phẩm này.
Vỏ đậu phộng đôi khi có thể được tìm thấy trong phân trộn, được dùng để bón trên bề mặt bãi cỏ.
Trước khi bạn thuê một nhà thầu làm vườn, hãy hỏi thăm về việc họ có sử dụng các vỏ đậu phộng
trong phân trộn hay không để bạn có thể đưa ra quyết định thích hợp.
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Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/allergens/peanut-allergy
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 Phải làm gì khi bạn nghĩ rằng một sản phẩm bị sai nhãn mác (tại
Mỹ)

Người biên dịch: Trần Thị Thanh Diệu
Ngày đăng: 03/09/2015

Ở Mỹ trong năm 2012, đã có khoảng 180 vụ thu hồi sản phẩm thực phẩm do chất gây dị ứng không được
khai báo trên nhãn. Trong đó, một số vụ thu hồi được khởi xướng bởi các nhà sản xuất hoặc do thanh tra
của Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) hoặc Sở Nông nghiệp Mỹ (USDA) và một số vụ thu hồi
khác là do khiếu nại của người tiêu dùng.

FARE (Food Allergy Research & Education, Trung tâm Nghiên cứu và giáo dục về dị ứng thực phẩm)
thường xuyên nhận được những câu hỏi từ các thành viên cộng đồng về sản phẩm và nhãn sản phẩm. Điều
quan trọng phải lưu ý là FARE không phải là một cơ quan chức năng về mặt pháp lý. FARE là một tổ chức
vận động bệnh nhân, nhằm truyền tải thông tin về việc thu hồi sản phẩm từ FDA và các nhà sản xuất, và để
kết nối người tiêu dùng với FDA, giúp người tiêu dùng báo cáo các vấn đề có thể phát sinh.

Dưới đây là hướng dẫn làm thế nào để xử lý với một vài tình huống liên quan đến các vấn đề về thực phẩm
đóng gói.

Nếu bạn tin rằng một sản phẩm bị sai nhãn hoặc bị nhiễm:

Ví dụ: Bạn mở một túi bánh có nhãn ghi là "Bánh Chip sô-cô-la", nhưng bên trong lại là bánh bơ đậu
phộng.

Giữ bao bì và chụp hình sản phẩm.
Hãy gọi cho nhà sản xuất và báo cáo tình hình. Họ có thể sẽ hỏi bạn số UPC (mã vạch của sản
phẩm), vị trí nơi bạn đã mua sản phẩm và có thể yêu cầu bạn gửi cho họ sản phẩm đó để họ có thể
tiến hành kiểm tra.
Gọi Trung tâm khiếu nại tiêu dùng FDA trong khu vực của bạn, hoặc báo cáo trực tuyến tại
Tổng đài báo cáo an toàn của FDA.
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Nếu bạn bị dị ứng từ một sản phẩm mà bạn nghĩ là an toàn:

Ví dụ: Bạn đọc nhãn bao bì của sản phẩm và không thấy có chất gây dị ứng cho bạn được liệt kê. Bạn ăn
sản phẩm và bị dị ứng.

Đầu tiên và trước hết, hãy tìm sự chăm sóc y tế thích hợp.
Lưu ý rằng có thể chỉ là do bạn đã phát hiện ra bạn bị một loại dị ứng mới. Nếu bạn nghi ngờ đây là
trường hợp trên, hãy liên lạc với bác sĩ của bạn để kiểm tra.
Không vứt đi sản phẩm này, bao bì của nó, hoặc bất kỳ sản phẩm tương tự mà có thể đã được mua
cùng lúc, vì nó rất quan trọng cho việc điều tra; giữ các phần ăn thừa vào hộp đựng thích hợp và
đông lạnh nó nếu nó không thuộc loại sản phẩm có thể bảo quản ở nhiệt độ phòng (self-stable
food).
Hãy gọi cho nhà sản xuất và báo cáo tình hình. Họ có thể sẽ hỏi bạn số UPC, vị trí nơi bạn đã mua
sản phẩm và có thể yêu cầu bạn gửi cho họ sản phẩm của bạn để họ có thể tiến hành kiểm tra.
Gọi Trung tâm khiếu nại tiêu dùng của FDA trong khu vực của bạn, hoặc báo cáo trực tuyến tại
Tổng đài báo cáo an toàn của FDA.
Nếu nhà sản xuất không trả lời đơn khiếu nại của bạn và bạn muốn làm kiểm tra độc lập cho sản
phẩm, bạn có thể liên hệ với Phòng thí nghiệm dịch vụ FARRP tại Đại học Nebraska. Tuy
nhiên, có thể tốn phí cho việc kiểm tra.

Ghi nhãn cảnh báo đã thay đổi trên một sản phẩm

Ví dụ: Bạn thường xuyên mua một sản phẩm mà không thấy có ghi nhãn cảnh báo, sau đó bạn nhận thấy
rằng trên nhãn bỗng dưng có một cảnh báo mới nêu rằng "có thể chứa sữa".

Bạn cần biết rằng các loại nhãn cảnh báo này mang tính tự nguyện và không có quy định về mặt
pháp lý.
Hãy gọi cho nhà sản xuất để tìm hiểu về những thay đổi gần đây trong quy trình sản xuất và ghi
nhãn, để bạn có thể đưa ra quyết định đúng đắn về sản phẩm.
Quy trình sản xuất có thể đã thay đổi và đó là nguyên nhân họ ghi thêm nhãn cảnh báo.
Nếu bạn muốn nộp đơn khiếu nại, hãy gửi văn bản cho nhà sản xuất. Nghe trực tiếp từ bạn về việc
những thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến quyết định mua hàng của bạn sẽ đảm bảo họ có
thêm thông tin về sự ưu tiên của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm, giúp họ có những
quyết định đúng đắn trong tương lai.

FARE đánh giá cao khi người tiêu dùng thông báo các vấn đề về ghi nhãn sản phẩm, và luôn sẵn sàng trả
lời câu hỏi về pháp luật ghi nhãn hiện hành hoặc cách đọc nhãn. Bạn có thể liên hệ với FARE tại
atcontactfare@foodallergy.org hoặc liên hệ 800-929-4040.

Tài liệu tham khảo

 http://www.foodallergy.org/food-labels/mislabeling
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 Những mẹo để tránh dị ứng thực phẩm

Người biên dịch: Hồ Hải Thượng
Ngày đăng: 05/10/2015

Luật pháp Hoa Kỳ qui định tất cả những sản phẩm thực phẩm chịu sự kiểm soát của Cục quản lí thực
phẩm và dược phẩm Hoa Kì nếu thành phần có “chất gây dị ứng thực phẩm chính” (sữa, lúa mì, trứng, đậu
phộng, các loại hạt, cá, động vật có vỏ và đậu nành) thì phải ghi thông tin về chất đó trên sản phẩm. Đối
với các loại hạt cây, cá và động vật giáp xác thì thông tin cụ thể về loại hạt và cá phải được liệt kê.

Cần đọc kỹ tất cả thông tin trên nhãn mác trước khi mua và sử dụng bất kì sản phẩm nào.

Hãy cẩn thận với những chất có thể là chất gây dị ứng không ngờ tới, ví dụ như một số thành phần được
liệt kê dưới đây.

*Chú ý: Danh sách sau đây không có ý kết luận những chất gây dị ứng luôn luôn có trong những loại thức
ăn này. Mục đích của danh sách này nhằm nhắc nhở người dùng phải luôn đọc kĩ nhãn mác sản phẩm và
đưa ra câu hỏi về thành phần thực phẩm.

Dành cho chế độ ăn không có sữa

Bạn cần tránh những thực phẩm có sữa hoặc bất kì thành phần nào dưới đây:

- Bơ, chất béo từ bơ (butter fat), dầu từ bơ (butter oil) và các chế phẩm khác của bơ (butter acid, butter
ester, buttermilk).

- Casein, casein thủy phân và các dạng muối của casein (caseinate), phô mai, phô mai tươi, kem, sữa đông
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(curd), sữa trứng (custard), diacetyl, bơ loãng (ghee), sữa hỗn hợp của sữa nguyên kem và sữa tươi (half-
and-half).

- Lactalbumin, lactalbumin phosphate, lactoferrin, lactose, lactulose, sữa (ở mọi dạng, bao gồm sữa đặc,
sữa bột, sữa đặc không đường, sữa dê và sữa động vật khác, sữa ít béo, sữa mạch nha, sữa béo, sữa không
béo, sữa không kem, sữa nguyên kem …), protein sữa thủy phân, bánh pudding, Recaldent® (là một loại
sản phẩm từ sữa có chứa casein phosphopeptide), rennet casein, kem chua, kem chua đặc, sữa chua, sữa
chua đặc, tagatose, whey và các sản phẩm khác từ sữa.

Đôi khi sữa cũng có trong một số sản phẩm dưới đây:

Hương bơ nhân tạo, bánh nướng, kẹo caramel, sô cô la, chế phẩm giống hoặc canh trường vi khuẩn tạo axit
lactic, hoặc canh trường vi khuẩn khác, thịt hộp, bánh mì kẹp xúc xích, xúc xích, bơ thực vật, nisin, các
sản phẩm không chứa sữa, kẹo nougat.

Bạn luôn phải nhớ điều này:

Những người dị ứng với sữa bò thường được khuyên tránh sử dụng sữa từ động vật nuôi khác. Ví
dụ, protein sữa dê tương tự với protein sữa bò, do đó có thể gây ra phản ứng dị ứng đối với những
người bị dị ứng sữa.

Dành cho chế độ ăn không có trứng

Bạn cần tránh những thức ăn có chứa trứng hay bất kì thành phần nào dưới đây:

Albumin (hay còn gọi là albumen), trứng (dạng khô, dạng bột, dạng rắn, lòng trắng, lòng đỏ), thức uống
làm từ sữa và trứng (eggnog), globulin, livetin, lysozyme, mayonnaise, meringue (bột meringue), surimi,
vitellin, hoặc những thành phần khác mà tên gọi bắt đầu bằng “ovo” hay “ova” (mang nghĩa “từ trứng”, ví
dụ như ovalbumin).

Đôi khi trứng cũng có trong những sản phẩm sau đây:

Các loại bánh nướng, bánh mì, thức uống có bọt (thức uống có cồn, một số loại cà phê), các sản phẩm thay
thế trứng, cơm chiên, kem, lecithin, bánh hạnh nhân, kẹo xốp tan (marshumallow), thịt xay nướng hoặc
thịt viên, kẹo nougat, mì ống.

Bạn luôn phải nhớ điều này:

Những người dị ứng với trứng không nên ăn trứng vịt, trứng gà tây, trứng ngỗng, hay trứng chim
cút,… vì chúng có thể gây ra phản ứng chéo với trứng gà.
Mặc dù lòng trắng trứng mới chứa những protein gây dị ứng, tuy vậy những người dị ứng trứng
tuyệt đối tránh tiêu thụ trứng hoàn toàn (lòng đỏ lẫn lòng trắng).

Dành cho chế độ ăn không chứa lúa mì
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Bạn không nên ăn những thức ăn có lúa mì hay bất kì thành phần nào dưới đây:

Vụn bánh mì, bulgur, chiết xuất từ ngũ cốc, club wheat, món couscous (làm từ bột mì, thịt và rau), bột tẩm
(để chiên, nướng) (cracker meal), durum, einkorn, emmer (tên gọi các loại lúa mì), bột ngũ cốc, bột mì
(trong bánh mì, bánh kem, durum, bột mì bổ sung dinh dưỡng, bột mì nguyên cám, bột mì giàu gluten, bột
mì giàu protein, bột làm bánh ngọt, bột mì trộn sẵn, bột mì mịn, bột nghiền, bột mì nguyên cám), lúa mì
thủy phân, protein Kamut®, bột matzoh (hay được gọi là matzo, matzah hoặc matza), mì ống, mì căn, bột
báng làm từ lúa mì, triticale (tên 1 loại lúa mì), bột mì căn, lúa mì (cám, lúa mì cứng, mầm, gluten, cỏ,
mạch nha, tinh bột), cám từ lúa mì thủy phân, dầu mầm lúa mì, cỏ lúa mì, protein chiết xuất từ lúa mì và
tất cả các loại hạt lúa mì.

Đôi khi lúa mì có thể có trong một số sản phẩm sau:

Xi rô đường glucose, yến mạch, nước tương (xì dầu), tinh bột bao gồm cả tinh bột hồ hóa, tinh bột biến
tính, thức ăn chế biến từ tinh bột, tinh bột thực vật, surimi.

Dành cho chế độ ăn không chứa đậu nành

Bạn cần tránh những thức ăn có chứa đậu nành hay bất kì thành phần nào dưới đây:

Đậu nành Nhật (edamame), tương Miso, natto (đậu nành lên men), đậu nành (albumin đậu nành, phô mai
đậu nành, xơ đậu nành, bột đậu nành, đậu nành mảnh, kem đậu nành, sữa đậu nành, hạt, mầm đậu nành,
sữa chua đậu nành), đậu tương (dạng đông hoặc dạng hạt rời), protein đậu nành (hàm lượng cao, thủy
phân, hoặc tinh chất), ngoài ra còn có nước tương đậu nành (soyu), nước tương tamari, tempeh (tương
nén), protein sợi đậu nành (TVP), đậu phụ, đậu hũ.

Đôi khi đậu nành cũng có trong một số sản phẩm sau:

Các món ăn châu Á, canh rau củ, chất tạo đặc từ thực vật, tinh bột thực vật.

Bạn cần nhớ những điều sau:

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, dầu đậu nành tinh luyện không nằm trong
danh sách bị dán nhãn là chất gây dị ứng. Nghiên cứu cho thấy hầu hết những người bị dị ứng đậu
nành vẫn an toàn khi sử dụng dầu đậu nành tinh luyện cao (không phải dưới dạng ép lạnh, ép
thường hay ép xay thô).
Hầu hết những người dị ứng đậu nành vẫn an toàn khi ăn thức ăn có lecithin từ đậu nành.
Bạn cần làm theo hướng dẫn của bác sĩ trong việc sử dụng những thành phần được nêu ở trên.

Dành cho chế độ ăn không có động vật có vỏ

Bạn không nên ăn những động vật có vỏ hay bất kì thành phần nào sau đây:

Hàu, cua, tôm các loại (tôm sông, tôm đất, tôm sú, tôm hùm…), khuyết, tép, một số loài tôm nhuyễn thể.
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Theo luật phân loại thực phẩm thì những loài động vật thân mềm không được xem là nguyên nhân gây dị
ứng chính và do đó có thể không được ghi đầy đủ trên nhãn sản phẩm.

Bác sĩ có thể sẽ khuyến cáo bạn tránh những loài thân mềm hoặc thức ăn chứa
những thành phần sau

Bào ngư, con trai, nghêu, sò, ốc, hến và các loại có vỏ khác, sò nứa, mực nang, mực ống, ốc đá (ốc đá
lapas, ốc vú nàng), bạch tuộc, hàu, ốc mỡ, hải sâm, nhím biển (cầu gai), ốc sên, ốc biển lớn.

Đôi khi một số loài động vật có vỏ cũng có trong một số sản phẩm sau:

Súp Bouillabaisse, mực của mực nang, thuốc glucosamine, nước hầm cá, hương liệu hải sản (chiết xuất từ
cua hoặc sò), surimi.

Bạn cần nhớ những điều sau đây:

Bất kì món ăn nào được phục vụ trong các nhà hàng hải sản đều có thể chứa protein từ loài động
vật có vỏ do tương tác chéo.
Đối với một số người dị ứng, phản ứng có thể xảy ra ngay cả khi họ chỉ hít phải mùi thức ăn hay
trong quá trình chế biến, xử lí cá và động vật có vỏ.

Dành cho chế độ ăn không có hạt cây

Bạn cần tránh những thức ăn chứa các loại hạt hay bất kì thành phần nào dưới đây:

Hạnh nhân, hạt nhân tạo, hạt dẻ gai, hạt dẻ Brazil, bí hồ lô, hạt điều, hạt dẻ nâu, hạt chinquapin, dừa*,
gianduja từ trái phỉ (một loại hạt sô cô la hỗn hợp), hạt bạch quả, hạt hồ đào, hạt vải, hạt vải thiều, hạt mác
ca, bánh/bột hạnh nhân, hạt nangai, chiết xuất hạt tự nhiên (hạnh nhân, hồ đào), bơ từ hạt (bơ hạt điều),
đậu phộng, bột từ hạt xay nhuyễn (bột hạnh nhân), hạt mảnh, hạt hồ đào, sốt pesto, hạt pili, hạt thông (còn
được gọi dưới những tên khác như pignoli, pigñolia, pignon, piñon và pinyon), quả hồ trăn, hạt mỡ, quả óc
chó.

Đôi khi những loại hạt cây có thể có trong một số sản phẩm sau:

Hương liệu chiết xuất từ quả óc chó đen, chiết xuất hạt tự nhiên, chiết xuất hạt chưng cất, chiết xuất rượu
từ hạt, dầu từ hạt (dầu quả óc chó, dầu hạnh nhân), hương liệu chiết xuất từ quả óc chó.

Bạn cần nhớ những điều sau:

Món Mortadella có thể chứa hạt hồ trăn.
Hiện nay không có bằng chứng nào cho thấy dầu dừa và dầu/bơ từ hạt mỡ có thể gây dị ứng.
Nhiều bác sĩ khuyên bệnh nhân dị ứng hạt cây tránh ăn đậu phộng.
Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ nếu một số hạt nào đó chưa được liệt kê ở bài này.
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* Quả dừa, một loại quả có hạt cứng, thường không được xếp vào danh mục tránh sử dụng đối với người bị
dị ứng hạt cây. Tuy nhiên tháng 10 năm 2006, Cục Quản lí Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kì đã xếp dừa
là một loại hạt cây. Những tài liệu y khoa ghi nhận một số ít trường hợp bị dị ứng với dừa và phần lớn xảy
ra ở những người không bị dị ứng với những hạt cây khác. Hỏi ý kiến bác sĩ về việc sử dụng nó.

Dành cho chế độ ăn không có đậu phộng

Bạn không nên ăn đậu phộng hay bất kì thành phần nào dưới đây:

Các loại hạt nhân tạo, đậu phộng rang tẩm muối đường, dầu đậu phộng ép lạnh, ép thường hoặc ép xay thô,
đậu phộng bọc sô cô la sữa (goobers), các loại hạt mọc dưới đất, hạt hỗn hợp, đậu phộng còn nguyên vỏ,
hạt xay, hạt mảnh (hạt được dập nhỏ), bơ đậu phộng, bột đậu phộng, protein đậu phộng thủy phân.

Đôi khi đậu phộng có thể có trong một số sản phẩm sau:

Các món ăn châu Phi, châu Á (đặc biệt ở Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam), và
Mexico; các món bánh nướng (bánh ngọt, bánh qui), kẹo (bao gồm cả kẹo sô cô la), tương ớt, trứng cuộn,
sốt enchilada, bánh hạnh nhân, sốt mole và kẹo nougat.

Bạn luôn phải nhớ những điều sau:

Mandelonas chính là đậu phộng được ngâm trong hương liệu hạnh nhân.
FDA loại trừ dầu đậu phộng được tinh luyện ra khỏi danh sách chất gây dị ứng. Nhiều nghiên cứu
cho thấy hầu hết những người dị ứng vẫn có thể dùng dầu đậu phộng tinh luyện (không phải dầu
dạng được ép lạnh, ép thường hay éo xay thô) mà không có phản ứng gì. Tuy vậy, hãy tuân theo chỉ
dẫn của bác sĩ.
Một nghiên cứu cho thấy, không giống như những cây họ đậu khác, hạt đậu lupine có khả năng cao
gây ra phản ứng chéo với đậu phộng.
Dầu Arachis là dầu đậu phộng.
Nhiều bác sĩ khuyên những người dị ứng đậu phộng cũng cần tránh sử dụng các loại hạt cây khác.
Hạt hướng dương thường được sản xuất trên cùng thiết bị với đậu phộng.
Một số loại bơ thay thế như bơ đậu nành hoặc bơ hạt hướng dương thường được sản xuất trên cùng
thiết bị với những hạt cây khác, một vài trường hợp có cả hạt đậu phộng. Bạn nên liên hệ với nhà
sản xuất trước khi sử dụng những sản phẩm của họ.

Dành cho chế độ ăn không có cá

Đôi khi cá có thể có trong những thực phẩm sau:

Sốt thịt nướng, súp Bouillabaisse, salad Caesar, trứng cá muối, thức ăn chiên kĩ, hương liệu cá, bột cá, cá
hun khói, bột gelatin từ cá (kosher gelatine, marine gelatine), dầu cá, nước mắm giả cá và chất keo lấy từ
động vật có vỏ cứng, dạ dày cá tuyết, nước mắm làm từ dạ dày cá (fish maws), nước hầm cá, bột cá, nước
mắm (nước chấm làm từ cá của Việt Nam), bánh pizza (loại có lớp phủ là cá cơm), trứng cá, một số loại
nước sốt salad, hương liệu hải sản, sụn cá mập, vây cá mập, surimi, sushi, sashimi (thịt cá sống), sốt
Worcestershire.
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Bạn cần phải nhớ những điều sau:

Bạn không nên đến những cửa hàng hải sản nếu bạn bị dị ứng cá. Cho dù bạn yêu cầu những món
không có cá trong thực đơn, tương tác chéo với protein của cá vẫn có khả năng xảy ra.
Ẩm thực châu Á hay dùng nước mắm như là gia vị cơ bản khi chế biến món ăn. Bạn nên cân nhắc
khi ăn những món này.
Protein trong cá có thể thoát ra bên ngoài, bay theo hơi nước trong quá trình chế biến chúng và có
thể gây ra phản ứng dị ứng. Tránh xa khu vực chế biến thức ăn khi cá đang được chế biến.

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/document.doc?id=133
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 Giải đáp các câu hỏi thường gặp về FALCPA

Người biên dịch: Nguyễn Duy Hùng
Ngày đăng: 26/10/2015

Tác giả: Martin Hahn, Esq. và Meg McKnight, Esq.

Martin Hahn và Meg McKnight là hai chuyên gia về luật thực phẩm tại Công ty luật Hogan & Hartson,
L.L.P, Washington, DC.

Luật Ghi nhãn Thực phẩm Dị ứng và Bảo vệ Người tiêu dùng của Mỹ (FALCPA) năm 2004 đã được
thông qua nhằm đảm bảo rằng các cá nhân, đặc biệt là phụ huynh của các trẻ em bị dị ứng thực phẩm và
những người cung cấp thực phẩm cho những trẻ em này, có thể xác định dễ dàng và chính xác thành phần
thực phẩm mà có thể gây ra phản ứng dị ứng. FALCPA quy định việc khai báo chất gây dị ứng phải được
viết bằng tiếng Anh. Dưới đây là giải đáp cho các câu hỏi thường gặp (FAQ) về FALCPA, thông tin thêm
về FAQ có thể được tìm đọc trên trang FDA (tiếng Anh).

1. Những điều chỉnh trong việc ghi nhãn (sản phẩm) sau khi luật FALCPA được thông qua?

FALCPA yêu cầu chất gây dị ứng có trong các sản phẩm thực phẩm phải được khai báo bằng tiếng Anh rõ
ràng theo một trong hai cách:

Ghi chữ "có chứa", mà theo sau là tên của nguồn thực phẩm phát sinh chủ yếu các chất gây dị ứng,
ngay sau hoặc liền kề với danh sách thành phần, với kích thước chữ không nhỏ hơn so với cỡ chữ
của mục danh sách các thành phần (ví dụ, "có chứa sữa và lúa mì")
Liệt kê tên thông dụng hay phổ biển của các chất gây dị ứng trong danh sách các thành phần, theo
sau là tên của nguồn thực phẩm phát sinh các chất gây dị ứng được đặt trong ngoặc đơn vuông (ví
dụ, "hương liệu tự nhiên [trứng, đậu nành]").
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Tên của chất gây dị ứng chỉ cần xuất hiện một lần trong khai báo thành phần. Ví dụ, một sản phẩm có chứa
cả sữa và một thành phần có nguồn gốc từ sữa, như huyết thanh sữa (whey), nên được đặt tên như sau:
"sữa, đạm natri casein, huyết thanh sữa" hoặc "hương liệu tự nhiên (sữa), đạm natri casein, huyết thanh
sữa."

Trong trường hợp các loại hạt và hải sản, luật yêu cầu khai báo các loại cụ thể của hạt (ví dụ, quả óc chó,
hạnh nhân, hạt điều), cá (ví dụ, cá tuyết, cá ngừ), hay của động vật có vỏ (tôm, tôm hùm).

2. Thời điểm Luật có hiệu lực?

Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

3. Luật có qui định hình phạt cụ thể đối với các trường hợp không tuân thủ?

Có. Một công ty sẽ bị xử phạt dân sự hoặc hình sự theo Luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm liên
bang nếu một trong các sản phẩm thực phẩm đóng gói của công ty không tuân thủ các yêu cầu về ghi nhãn
của FALCPA. Ngoài ra, các sản phẩm thực phẩm có chứa chất gây dị ứng không được khai báo có thể sẽ
bị thu hồi.

4.  Tại sao Luật này chỉ áp dụng cho một số chất gây dị ứng nhất định?

Đã có hơn 160 loại thực phẩm được xác định trong các tài liệu khoa học có thể gây dị ứng thực phẩm. Khi
soạn thảo cách dùng các thuật ngữ trong FALCPA, Quốc hội đã giới hạn việc yêu cầu ghi nhãn đối với 8
"chất gây dị ứng thực phẩm chính", tương ứng với 90% các bệnh dị ứng thực phẩm ở Hoa Kỳ. Tám loại
thực phẩm hay nhóm thực phẩm này gồm sữa, trứng, cá (ví dụ như cá vược, cá bơn, cá tuyết), động vật
giáp xác có vỏ (ví dụ như cua, tôm hùm, tôm), hạt cây (ví dụ như hạnh nhân, quả hồ đào, quả óc chó), lúa
mì, hạt đậu phộng và hạt đậu nành hoặc một thành phần có chứa một loại đạm có nguồn gốc từ một trong
những thực phẩm này.

Trong khi các chất gây dị ứng khác không phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn của FALCPA, 8 chất gây dị
ứng này và các thành phần có nguồn gốc chủ yếu từ 8 chất này phải được khai báo trong báo cáo thành
phần nguyên liệu. Điều quan trọng là bạn cần đọc kỹ toàn bộ các thành phần của sản phẩm, bởi nếu bạn bị
dị ứng với một chất không thuộc nhóm 8 chất ở trên (như hạt mè hoặc hạt thuốc phiện) thì chất đó không
bắt buộc phải liệt kê trong mục "có chứa" xuất hiện trên một số bao bì sản phẩm.

5. Nếu một nhà sản xuất lựa chọn mục khai báo “có chứa”, tôi có thể cho rằng mục đó chứa
tất cả các chất gây dị ứng và chỉ cần để ý tới mục "có chứa" này?

FALCPA yêu cầu các công ty phải sử dụng một trong hai (không phải cả hai) cách, hoặc khai báo "Có
chứa" hoặc liệt kê tên tiếng Anh thông dụng (của nguồn thực phẩm gây dị ứng) trong báo cáo thành
phần. Bất kể các công ty chọn cách nào, thì đều phải liệt kê tất cả 8 chất gây dị ứng có trong thực phẩm cụ
thể. Chúng tôi khuyến cáo những cá nhân bị dị ứng thực phẩm và những người chăm sóc họ xem lại cả hai
mục “khai báo thành phần” và "có chứa".

6.  Làm thế nào tôi có thể biết một sản phẩm đạt các tiêu chuẩn của FALCPA hay không?
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Trong giai đoạn chuyển tiếp này, không có cách nào để xác định xem liệu các thực phẩm được dán nhãn
theo FALCPA hay không. Bạn có thể trực tiếp liên hệ với một nhà sản xuất để có được thông tin cụ thể về
một sản phẩm cụ thể.

7.  FALCPA có áp dụng đối với các công ty địa phương sản xuất các nhãn hàng nội bang?

Luật này áp dụng cho tất cả các sản phẩm thực phẩm theo quy định của FDA và được yêu cầu phải có khai
báo thành phần. Trong khi FDA về mặt kỹ thuật chỉ có thẩm quyền đối với các sản phẩm được đưa vào
thương mại liên bang, rất khó để hình dung một sản phẩm được sản xuất nội bang sẽ không thuộc quyền tài
phán của FDA. Mặc dù có giải thích rộng rãi của FDA về "thương mại liên bang”, có thể các loại thực
phẩm sản xuất địa phương không phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về ghi nhãn của FDA, bao gồm
FALCPA. Bạn nên đọc kỹ mục khai báo thành phần của tất cả các loại thực phẩm và liên hệ với nhà sản
xuất nếu có thắc mắc.

8.  Nếu một sản phẩm mà người bị dị ứng đã sử dụng trong nhiều năm nhưng nay (với các
luật dán nhãn mới) được cho là một chất gây dị ứng, bạn chỉ đơn giản dừng cung cấp sản
phẩm này cho họ?

Chỉ có bạn và bác sĩ của bạn mới có thể xác định xem bạn nên ăn thực phẩm nào. Tuy nhiên, bạn không
nên giả định rằng bạn có thể tiếp tục ăn một món ăn đơn giản chỉ vì nó vẫn an toàn với bạn từ trước tới
nay. Công thức tạo sản phẩm thực phẩm có thể đã thay đổi, các nhà sản xuất có thể đã nhận được thông tin
mới chỉ ra rằng một chất gây dị ứng chính hiện nay có thể có mặt trong thực phẩm, hoặc các nhà sản xuất
có thể khai báo thêm các chất gây dị ứng chính vì FALCPA không có ngoại lệ đối với một chất gây dị ứng
chính với hàm lượng nhỏ được cho là không quan trọng. Đúng là không thể phân biệt được trường hợp nào
với trường hợp nào. Cách an toàn nhất là tránh tất cả các loại thực phẩm nào có khai báo chứa chất dị ứng
chính.

9.  Với cách ghi nhãn thực phẩm mới, làm thế nào để chúng ta biết liệu một chất gây dị ứng đã
tồn tại và đã được an toàn, hoặc nếu nó là một thành phần bổ sung mới?

Như đã giải thích ở trên, không có cách nào để biết được thông tin này ngoài việc liên hệ trực tiếp tới các
nhà sản xuất.

10.  Chất lecithin đậu nành an toàn với con tôi. Gần đây tôi nhìn thấy một số nhãn liệt kê đậu
nành trong bản khai báo các chất gây dị ứng, nhưng lecithin đậu nành là thành phần đậu
nành duy nhất trong danh sách của tất cả các thành phần. Tôi có thể hiểu rằng lecithin đậu
nành là nguồn gốc của dị ứng, hoặc có thể sản phẩm còn có một thành phần khác của đậu
nành không an toàn?

Bạn không thể cho rằng lecithin đậu nành là thành phần đậu nành duy nhất có trong sản phẩm. FALCPA
không yêu cầu mỗi thành phần có nguồn gốc từ một chất gây dị ứng chính phải được định rõ bằng một cái
tên tiếng Anh thông dụng mà chỉ cần tên tiếng Anh của chất gây dị ứng đó xuất hiện một lần. Trong trường
hợp cụ thể trên, thực phẩm đó có thể chỉ chứa lecithin đậu nành là thành phần đậu nành duy nhất hoặc
cũng có thể chứa cả một thành phần khác có nguồn gốc từ đậu nành.

11.  Liệu các sản phẩm sản xuất sau tháng 01 năm 2006 sẽ phải ghi nhãn nếu sản phẩm đó được
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thực hiện trên cùng một dây chuyền như đậu phộng hay các chất gây dị ứng khác, hay loại
bỏ sự cần thiết với khai báo "có thể chứa"?

Không. FALCPA không thiết lập các tiêu chuẩn cho khai báo "có thể chứa", các cách khai báo ghi nhãn
khuyến cáo khác, hay giải quyết việc sử dụng chung dây chuyền. Tuy nhiên FALCPA hiện đã yêu cầu
FDA trình ra Quốc hội về vấn đề này.

12.  FALCPA sẽ ngăn chặn sự khác biệt giữa danh sách các thành phần và các biểu tượng đạt
tiêu chuẩn Kosher? Tôi đã có một hộp bánh quy với một biểu tượng Kosher "D", nhưng khi
tôi gọi cho nhà sản xuất thì họ nói với tôi là không có sữa trong sản phẩm. Tôi nên tin vào
cái gì?

Cách ghi nhãn Kosher không thể được sử dụng như một hướng dẫn để xác định liệu một sản phẩm nào đó
có chứa sữa hay không.

13.  FALCPA sẽ áp dụng đối với thực phẩm nhập khẩu?

FALCPA áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm đóng gói (trừ thịt, thịt gia cầm và một số sản phẩm nhất
định từ trứng) được bán tại Hoa Kỳ, cho dù chúng được sản xuất tại Hoa Kỳ hay ở nước ngoài và nhập
khẩu vào Hoa Kỳ.

14.  Liệu FALCPA sẽ áp dụng đối với thịt hoặc các đồ uống có cồn?

Không. FALCPA không áp dụng cho việc ghi nhãn sản phẩm được quy định bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ
(USDA), chẳng hạn như thịt và sản phẩm gia cầm, hay các sản phẩm được quy định bởi Cục Thương mại
và Thuế Rượu - Thuốc lá (ATTB), chẳng hạn như rượu chưng cất, rượu vang và bia. USDA và ATTB đã
chỉ ra sự cần thiết trong việc sửa đổi các quy định của mình để phù hợp với các yêu cầu về ghi nhãn của
FALCPA. Cho đến bây giờ, thịt và các sản phẩm gia cầm và đồ uống có cồn sẽ không phải tuân thủ các
yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng vào ngày 01 tháng 01 năm 2006.

15.  Sử dụng thuật ngữ "không chứa sữa" (dairy-free) theo FALCPA như thế nào?

FDA có quy định cho việc sử dụng thuật ngữ “không phải sữa” (non-dairy) nhưng lại không có quy định cụ
thể cho thuật ngữ "không chứa sữa" (dairy-free). FALCPA không thay đổi các yêu cầu đối với việc sử
dụng thuật ngữ “không phải sữa” và thuật ngữ này sẽ tiếp tục xuất hiện trên các sản phẩm có chứa các đạm
casein làm nguyên liệu. Các loại đạm casein phải được liệt kê trong khi báo thành phần và được đặt trong
ngoặc đơn tròn như "(một chất dẫn xuất từ sữa)". Tìm hiểu thêm về thuật ngữ “không phải sữa” và “không
chứa sữa” tại đây.

16.  Tôi nghe nói sẽ có một quá trình yêu cầu, theo đó, nếu một công ty có thể chứng minh rằng
lượng chất gây dị ứng không đủ để tạo ra phản ứng dị ứng thì thành phần này không phải
liệt kê trên nhãn.

Luật quy định ba cách để có thể được miễn ghi nhãn một chất gây dị ứng thực phẩm chính:

Thứ nhất là, miễn cho tất cả các loại dầu tinh chế cao cấp.

                                         80 / 116

http://thucphamcongdong.vn/phan-biet-san-pham-khong-chua-sua-va-khong-phai-sua-danh-cho-nguoi-bi-di-ung-sua-2-b-39.html


Thực phẩm Cộng đồng
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam

Thứ hai là, một thông báo tiền thị trường (trước khi cung cấp ra thị trường) có thể được nộp khi (i)
chứng cứ khoa học cho thấy rằng các thành phần thực phẩm không chứa chất đạm gây dị ứng hoặc
(ii) FDA đã xác định thông qua quá trình thẩm định phụ gia thực phẩm rằng thành phần đó không
gây ra một phản ứng dị ứng có nguy cơ đối với sức khỏe con người.
Thứ ba là, một thỉnh cầu có thể nộp lên yêu cầu miễn trừ cho một thành phần có nguồn gốc từ một
chất gây dị ứng thực phẩm chính, chứng minh rằng thành phần này không gây ra một phản ứng dị
ứng gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

17.  Tại sao một công ty sẽ không muốn ghi nhãn một chất gây dị ứng phổ biến?

Mục đích chính của luật này là cung cấp cho các cá nhân bị dị ứng thực phẩm các thông tin dễ hiểu và
chính xác về thành phần của các sản phẩm thực phẩm, nhờ đó họ có thể chọn cho mình những loại thực
phẩm không gây ra rủi ro từ các phản ứng dị ứng.

Có những thành phần có nguồn gốc từ chất gây dị ứng chính có thể chứa hàm lượng rất nhỏ các chất đạm
gây dị ứng. Khi các chất đạm gây dị ứng ở mức thấp này, người ta tin rằng những người bị dị ứng thực
phẩm có thể ăn một cách an toàn thực phẩm đó. Ví dụ, có những nghiên cứu lâm sàng chứng minh rằng
những người bị dị ứng thực phẩm có thể dùng các loại dầu tinh chế cao cấp một cách an toàn, dù những
loại dầu này có thể chứa một lượng rất nhỏ chất đạm. Quốc hội đã miễn yêu cầu ghi nhãn chất gây dị ứng
đối với các loại dầu tinh chế cao cấp này.

Trong trường hợp không được miễn trừ, có thể có một sự gia tăng đáng kể trong việc ghi nhãn chất gây dị
ứng. Lạc, đậu nành và lúa mì có thể được khai báo trên nhiều sản phẩm có chứa bột ngũ cốc bởi vì quá
trình tiếp xúc chéo diễn ra ở các trang trại. Cũng có thể có một sự gia tăng đáng kể số lượng các bao bì ghi
nhãn "đậu nành" từ lecithin đậu nành. Lecithin đậu nành được sử dụng trong các ngành công nghiệp bánh
nướng vì nó ngăn các sản phẩm bánh nướng không dính vào chảo, băng chuyền và các bề mặt tiếp xúc thực
phẩm khác.

Một công ty có thể muốn tránh ghi nhãn đối với một chất gây dị ứng được sử dụng ở hàm lượng rất thấp
bởi vì nó sẽ hạn chế một cách không cần thiết chế độ ăn uống vốn đã rất nghiêm ngặt của người bị dị ứng
thực phẩm.

Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/falcpa-faq
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 Nhãn Kosher ở Mỹ và dị ứng thực phẩm

Người biên dịch: Lê Nguyễn Quang Tú
Ngày đăng: 26/10/2015

Nhãn Kosher dùng để đánh dấu những sản phẩm thực phẩm tuân thủ theo luật Do Thái giúp người Do Thái
phân biệt thành phần sản phẩm và tuân thủ luật ăn kiêng của họ. Lưu ý là nhãn sản phẩm này không phải
dành cho người dị ứng thực phẩm. Tuy nhiên, bài viết sau đây (được viết bởi Rabbi Yitzchok Lerman, một
người Do Thái) phân tích những điểm trong nhãn Kosher giúp người dị ứng chọn lựa thực phẩm thích hợp
cho họ (bao gồm dị ứng sữa, thịt, cá và động vật có vỏ).

Lần đầu tiên chúng tôi phát hiện con gái của chúng tôi bị dị ứng với sữa là khi cháu được sáu tuần tuổi. Vợ
tôi đã quay trở lại với công việc nên chúng tôi đã trộn một ít sữa công thức được nhận từ bệnh viện vào sữa
mẹ. Trong vòng nửa giờ, con gái của chúng tôi bị phát ban khắp ngực.

Bốn năm sau đó, hai con gái của chúng tôi bị dị ứng tổng cộng với sáu loại thực phẩm: trứng, sữa, đậu
phộng, hạt cây, cá và mè.

Dị ứng thực phẩm là điều khó khăn lớn đối với người Do Thái, bởi vì hầu hết nền văn hóa và tín ngưỡng
của chúng tôi được xây dựng xung quanh thực phẩm. Chúng tôi có các bữa ăn lớn với gia đình và bạn bè
vào ngày thứ bảy (Shabbat), ngày lễ và ở hầu hết các buổi lễ đặc biệt đều có thức ăn phục vụ. Gần đây
chúng tôi dự một buổi lễ đặt tên cho em bé, buổi lễ có một lượng lớn bánh ngọt có chứa sữa và các loại hạt
khác nhau. Tất nhiên con tôi muốn ăn, hơn nữa mang theo bánh ngọt riêng chuẩn bị từ nhà không phải lúc
nào cũng dễ dàng, bánh ngọt chế biến sẵn tại nhà lại khó có thể ngon và được ưa thích bằng các loại bánh
ngọt được phục vụ tại buổi lễ.

Trước khi chúng tôi đi đến một sự kiện, chúng tôi ngồi xuống với con gái lớn của chúng tôi (cháu được ba
tuổi) và nói với cháu rằng trước khi cháu ăn bất cứ thứ gì thì nên hỏi chúng tôi trước, bởi vì các loại hạt và
sữa sẽ gây cho cháu khó chịu và bị tiêu chảy. Chúng tôi luôn cẩn trọng, tôi và vợ tôi mỗi người luôn để mắt
trông chừng đến một đứa. Tôi chắc rằng nhiều bạn đã từng trải nghiệm và có thể tưởng tượng, có một chút
khó khăn để giao tiếp với bạn bè và tận hưởng buổi lễ khi phải luôn trông chừng bọn trẻ.

Chúng tôi LUÔN LUÔN mang theo bộ tiêm tự động epinephrine và thuốc kháng histamin bên người, vì
ngay cả những tương tác chéo nhỏ nhất cũng có thể gây ra dị ứng (như chúng tôi đã không may từng gặp
phải).

Là người Do Thái chính thống chúng tôi giữ một chế độ ăn uống đặc biệt gọi là "Kosher." Tôi và vợ tôi rất
ngạc nhiên khi nhận ra rằng chế độ ăn kiêng của chúng tôi thực sự giúp giữ con gái của chúng tôi an toàn.
Nhưng bạn không cần phải là người Do Thái để tận hưởng những lợi ích này, chỉ cần biết cách vận dụng
khái niệm Kosher là bạn có thể thay đổi cách mà bạn mua thực phẩm.
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Tổ chức Nghiên cứu và Giáo dục về Dị ứng thực phẩm FARE (Food Allergy Research and
Education) đã tham khảo ý kiến với Hội đồng Kosher quốc tế và biên soạn một số lời khuyên cho
việc làm thế nào để giải mã nhãn Kosher:

Nhãn Kosher có thể là một chỉ dẫn đầu tiên để nhận định một loại thực phẩm có chứa chất gây dị ứng cho
bạn hay không, điều quan trọng cần lưu ý là các quy định Kosher khác với các quy định ghi nhãn thực thi
bởi FDA và USDA. Theo các tiêu chuẩn Kosher, nếu một sản phẩm chứa ít hơn 1/60 của thành phần
không phải Kosher, nó vẫn đủ điều kiện để dán nhãn Kosher. Ghi nhãn Kosher nhằm mục đích giúp những
người theo tín ngưỡng Do Thái tuân thủ theo chế độ ăn kiêng Kosher chứ không phải dành mục đích cho
người bị dị ứng thực phẩm. Vì vậy, mặc dù các sản phẩm Kosher phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm
ngặt, bạn cũng nên đọc kỹ tất cả các nhãn và gọi điện cho các nhà sản xuất để đặt câu hỏi nếu bạn không
chắc chắn liệu một sản phẩm là an toàn cho bạn hay không.

Trong đầu những năm 1920, Liên minh Chính thống của giáo đoàn Do Thái ở Mỹ thành lập một tổ chức
nhằm giám sát các sản phẩm để đảm bảo rằng chúng là Kosher và tổ chức này hiện đang là cơ quan cấp
chứng nhận lớn nhất cho các sản phẩm Kosher. Có bao giờ bạn thắc mắc về ký hiệu "U" trong hình
tròn được in trên các sản phẩm của bạn có ý nghĩa gì chưa? Nó là biểu tượng Kosher đầu tiên của tổ chức.

Có hàng trăm các tổ chức và biểu tượng chứng nhận Kosher, phần lớn là đáng tin cậy và hoạt động trên
cùng một tiêu chuẩn. Các tổ chức này có quyền truy cập vào danh sách tất cả các thành phần được sử dụng
để đảm bảo rằng chúng là Kosher. Sau đó, trong suốt cả năm, hàng ngàn giám sát viên được cử đi kiểm tra
không báo trước tại nhiều công ty và các nhà máy trên thế giới để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn Kosher
được thực hiện.

Một trong những điều luật của Kosher là không được ăn sữa và các sản phẩm thịt với nhau. Chúng không
thể được sản xuất chung, nấu chung, phục vụ chung hoặc ăn cùng nhau. Biểu tượng Kosher được thiết kế
để giúp người tiêu dùng tìm thấy những sản phẩm tuân theo quy tắc Kosher và có thể hữu ích cho bạn nếu
bạn bị dị ứng với sữa hoặc thịt.
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Nguyên tắc áp dụng với các biểu tượng Kosher như sau:

Nếu chỉ có một chữ "U" bên trong một vòng tròn (viết tắt như là "OU") thì sản phẩm đó đáp ứng
tiêu chuẩn Kosher và được coi như không chứa sữa và không chứa thịt. Theo các tiêu chuẩn
Kosher, sản phẩm của bạn phải có một thời gian chờ là 24 giờ cũng như tuân thủ các quy trình vệ
sinh nhất định trước khi có thể được chứng nhận là sản phẩm không chứa sữa và không chứa thịt
để nhận được chứng nhận này. Trong ngôn ngữ Kosher, các sản phẩm có nhãn "OU" được gọi là
"Pareve" hay "Parve", tiếng Đức cổ của người Do Thái có nghĩa là "trung tính".
Một lưu ý quan trọng về nhãn "OU" là đối với các thiết bị coi là "nhiễm" sữa hoặc thịt, sản phẩm
cần được đun nóng đến một nhiệt độ nhất định. Điều này có thể cho phép các sản phẩm vẫn được
dán nhãn "OU" ngay cả khi chúng đã được sản xuất trên thiết bị mà trước đây được sử dụng cho
nguyên liệu sữa hoặc thịt, nếu chúng được sản xuất ở nhiệt độ lạnh. Ví dụ, nếu sô cô la nóng có
chứa sữa đã được đổ vào một khuôn nhưng đã chưa được đun nóng đến nhiệt độ đủ cao, sau đó
một sản phẩm sô cô la không có sữa được sử dụng trong cùng khuôn trên thì vẫn được dán nhãn
"OU". Vì lý do này, phải luôn luôn kiểm tra các nhãn khuyến cáo và gọi điện cho các nhà sản xuất
nếu có thắc mắc.
Nếu sản phẩm có dán nhãn "OUD", nhãn đó có nghĩa là nó có chứa thành phần sữa hoặc được sản
xuất trên thiết bị đã tiếp xúc với sữa và nó cũng là Kosher. Cách phân loại này có thể gây nhầm lẫn,
vì biểu tượng này có thể được tìm thấy trên các sản phẩm được cho rằng không chứa sữa. Ví dụ,
sữa đậu nành có thể được xử lý trên cùng một dây chuyền với một sản phẩm có chứa sữa sau khi
các dây chuyền được làm sạch hoàn toàn. Mặc dù sữa đậu nành có thể xem là an toàn cho những
người bị dị ứng với sữa, trừ phi nhà sản xuất phải chờ 24 giờ trước khi sản xuất sữa đậu nành, nếu
không họ không thể sử dụng các biểu tượng “OU” và phải thay bằng “OUD”.
Các biểu tượng "OUM" có nghĩa là nó có chứa các thành phần thịt hoặc được xử lý chung thiết bị
với thịt, nhưng nó cũng là Kosher. Mặc dù bị dị ứng với thịt là rất hiếm, biểu tượng này có thể giúp
đỡ những người bị dị ứng thịt xác định được sản phẩm để tránh.
Đối với những người bị dị ứng với cá, biểu tượng "OUF" chỉ ra rằng các sản phẩm có thành phần
cá. Tuy nhiên, chỉ vì sản phẩm được dán nhãn "OU" không có nghĩa là nó hoàn toàn không chứa
cá. Như đã đề cập ở trên, miễn là các sản phẩm chứa ít hơn 1/60 thành phần cá, nó có thể được dán
nhãn là "OU".
Đối với những người bị dị ứng với động vật có vỏ, sản phẩm Kosher không chứa bất kỳ động vật có
vỏ nào. Vì vậy, bất kỳ sản phẩm nào có nhãn Kosher trên đó gần như có thể xem là an toàn.

Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ hơn về nhãn Kosher, vậy từ đâu chúng ta bị dị ứng thực phẩm? Vâng, hãy nghĩ
theo hướng này; nếu một sản phẩm là thịt Kosher, hoặc nếu bạn bước vào một nhà hàng thịt Kosher, bạn
có thể khá tự tin rằng các sản phẩm sẽ không chứa sữa. Nếu một "bữa ăn Kosher" được cung cấp, hầu như
nó sẽ không có chứa tí nào của sữa và ngược lại. Tuy nhiên, bạn nên luôn cẩn thận kiểm tra với nhà hàng
hoặc nhà sản xuất để đảm bảo rằng bữa ăn của bạn hoặc một sản phẩm bạn đang tiêu thụ là không chứa
sữa.

Ngày nay, một phần ba đến một nửa của các loại thực phẩm bày bán trong các siêu thị điển hình của Mỹ là
Kosher. Tôi chắc rằng nếu bạn nhìn vào kho thức ăn của bạn, bạn sẽ thấy rằng ít nhất 60% sản phẩm ở nhà
được chứng nhận Kosher. Vì vậy, lần tới khi bạn đi mua sắm hoặc đi du lịch, hãy để ý những biểu tượng
Kosher để giúp bạn nhanh chóng xác định sản phẩm có thể an toàn cho bạn và gia đình.

Rabbi Yitzchok Lerman là một giáo sĩ Do Thái, hiện đang giảng dạy tại trường Trung học YTTL ở Queens,
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bang New York. Rabbi Lerman sống ở Brooklyn cùng với vợ Bina và hai cô con gái. Thông tin này đã được
xuất bản dưới sự tư vấn của Hội đồng Kosher quốc tế.

Tài liệu tham khảo

http://blog.foodallergy.org/2014/03/26/kosher-labeling-and-food-
allergies/
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 Đi ăn tiệm

Người biên dịch: Trần Thị Thu Trà
Ngày đăng: 26/10/2015

Bạn mắc phải chứng dị ứng thực phẩm khó chịu và bạn nghĩ mình phải hạn chế những bữa ăn bên ngoài
cùng với gia đình và bạn bè? Thực tế, bạn vẫn có thể tận hưởng những bữa ăn ngoài tiệm chỉ cần bạn
chuẩn bị lập ra những kế hoạch phù hợp.

FARE đã tạo ra chương trình FARESafe progame (hay còn gọi là “Ăn uống an toàn”) để cung cấp cho cả
nhà hàng lẫn người bị dị ứng thực phẩm những công cụ cần thiết giúp tạo ra kinh nghiệm ăn uống an toàn
hơn – và cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống cho những người đang phải chịu đựng chứng dị ứng
thực phẩm. Theo dõi các liên kết dưới đây để tìm lời khuyên quan trọng và thông tin về việc quản lý ăn
uống sao cho phù hợp với bệnh dị ứng thực phẩm của bạn.

Trước khi bạn quyết định ra ngoài cho một bữa ăn
Gọi cho nhà hàng
Tại nhà hàng
"Hướng dẫn cho những chuyến ăn ngoài " của đầu bếp Joel Schaefer
Các khóa tập huấn về chất gây dị ứng cho nhân viên nhà hàng
Tải về "thẻ đầu bếp" có vạch ra những "Cảnh giác dị ứng thực phẩm"

Mang theo một "thẻ đầu bếp" (chef card) đã vạch ra các loại thực phẩm bạn nên tránh là một cách tuyệt
vời để trao đổi thông tin về dị ứng của bạn với đầu bếp hoặc người quản lý tại các nhà hàng.

* Trắc nghiệm kiến thức của bạn về thành phần bữa ăn!

Hãy suy nghĩ bạn biết tất cả những gì cần biết về các thành phần bữa ăn mà có thể bày ra trong một nhà
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hàng? Tải về các bài trắc nghiệm và đáp án bởi đầu bếp Joel Schaefer, để xem có bao nhiêu điều bạn thực
sự biết.

Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/managing-food-allergies/dining-out
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 Trước khi bạn đi ăn tiệm

Người biên dịch: Nguyễn Bảo Nhi
Ngày đăng: 10/10/2015

Khi bạn có dị ứng với thực phẩm nhưng muốn đi ăn bên ngoài, lập kế hoạch trước là rất quan trọng. Làm
theo những mẹo dưới đây, bạn sẽ biết cần phải làm gì trước khi ra ngoài để thưởng thức một bữa ăn hoàn
hảo hơn.

Lựa chọn nhà hàng

Hỏi xung quanh: Bác sĩ chuyên khoa dị ứng hoặc là những người, những gia đình có kinh nghiệm
về dị ứng thực phẩm có thể cho bạn lời khuyên. Để biết một nhà hàng cụ thể nào đó có là lựa chọn
tốt hay không, lên website hoặc xem trước thực đơn. FARE có sẵn cơ sở dữ liệu của nhà hàng mới
trên safefare.org (ở Hoa Kỳ).
Chọn một nhà hàng phù hợp nhất cho bạn. Tránh các chọn lựa rủi ro, bao gồm:

Buffet: với nhiều loại thức ăn để quá gần nhau, rủi ro do sự tiếp xúc ngẫu nhiên và tương
tác chéo cao.
Tiệm bánh: đây là nơi có rủi ro do tương tác chéo cao, vì nhiều loại được làm từ một số
trong số 8 loại dị nguyên hàng đầu và nhiều loại thì không được đóng gói.
Nhà hàng với những món được chế biến sẵn: các nhân viên có thể không có một danh sách
chính xác về các thành phần trong một món trước khi chế biến. Vì những chiếc đĩa không
được chuẩn bị từ đầu, bạn không thể yêu cầu đầu bếp loại bỏ các thành phần có vấn đề từ
một món mà nó sẽ không an toàn để ăn theo cách này hay cách khác.
Nhà hàng được biết là sử dụng dị nguyên trong nhiều món. Ví dụ như, đậu phộng và các
loại đậu khác thường được dùng nhiều trong ẩm thực Châu Á. Trong các quán kem, việc
dùng chung muỗng làm gia tăng rủi ro tương tác chéo. Nếu bạn bị dị ứng với cá hoặc tôm
cua, cần tránh xa các nhà hàng hải sản.

Xem xét các chuỗi nhà hàng, đặc biệt là khi đi du lịch. Mỗi nhà hàng có thể dùng thành phần và
cách chuẩn bị thức ăn giống nhau,và làm tăng số lượng nhận biết dị ứng.
Nếu như bạn có kế hoạch tham dự một sự kiện ẩm thực mà thức ăn sẽ được chuẩn bị trước, bạn
nên hỏi xem có thể cung cấp một lựa chọn không dị ứng hay không.

Chuẩn bị cho việc đi ăn bên ngoài

Gọi trước và hỏi người quản lí: Đầu bếp Joel Schaefer đã đưa một số mẹo và mẫu câu hỏi để gọi
nhà hàng (tham khảo Cách đặt món tại nhà hàng khi bạn bị dị ứng).
Chọn đúng thời điểm: Chọn một ngày và thời gian khi nhà bếp của nhà hàng không quá bận. Thời
gian tốt nhất cho bữa ăn ở một nhà hàng bất kì là một giờ đầu tiên khi nhà hàng bắt đầu phục vụ.
Nhân viên nhanh nhẹn và chú ý hơn, và nhà bếp cũng sạch sẽ hơn nhiều. Nếu có thể bạn nên lập kế
hoạch đi ăn sớm.
Mang theo thẻ đầu bếp: Thẻ này có kích cỡ bỏ vừa ví của bạn, liệt kê danh sách những món ăn
mà bạn dị ứng và điều kiện nấu những món ăn của bạn phải sạch và an toàn để tránh tương tác chéo
(tham khảo Ngăn ngừa tương tác chéo).
Chuẩn bị sẵn: Dù bạn cẩn thận lên kế hoạch hay bạn cảm thấy an toàn tại một nhà hàng nào đó,
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đừng bao giờ rời khỏi nhà mà không đem theo dụng cụ tiêm tự động epinephrine và thuốc bổ sung,
và phải chắc rằng bạn có mang theo thẻ y khoa (ví dụ gắn trên vòng tay hay trang sức khác).

Tài liệu tham khảo:

 http://www.foodallergy.org/managing-food-allergies-at/dining-
out/before-you-go
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 Cách đặt món tại nhà hàng khi bị dị ứng

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 18/08/2015

Khi đặt món ở nhà hàng, bạn nên gọi vào khoảng thời gian giữa các bữa ăn chính. Bạn đừng gọi lúc giờ cao
điểm của bữa ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối. Thời gian tốt nhất để gọi cho nhà hàng là 2-4 giờ chiều vì đây là
khung giờ không quá bận rộn của nhà hàng nên bạn có thêm thời gian nói chuyện với người quản lý hay
đầu bếp về món ăn. Nếu người quản lý hay đầu bếp đang bận, bạn hãy hỏi tên người quản lý hoặc đầu bếp
và thời gian thuận tiện để bạn gọi lại.

Dưới đây là vài cách đặt câu hỏi về món ăn khi bạn cho nhà hàng biết bạn hay con bạn bị dị ứng thực
phẩm.

Anh/chị có sẵn lòng phục vụ cho tôi trong nhà hàng của anh/chị nếu tôi có yêu cầu đặc biệt không?

Nếu họ nói có, bạn hãy cung cấp nhiều thông tin về loại thực phẩm bạn bị dị ứng và chế độ ăn đặc biệt.
Hãy chắc chắn rằng người quản lý hay đầu bếp hiểu về mức độ nguy hiểm của dị ứng thực phẩm.

Anh/chị có thường đào tạo đội ngũ nhân viên về dị ứng thực phẩm hay không?

Điều này rất quan trọng vì có sự thay đổi nhân viên thường xuyên trong ngành công nghiệp dịch vụ thực
phẩm. Bạn chắc hẳn không muốn nhờ một nhân viên mới chưa được đào tạo về dị ứng thực phẩm thực
hiện yêu cầu của mình.

Anh/chị có khu vực riêng để chuẩn bị thức ăn cho những chế độ ăn đặc biệt không?

Nếu câu trả lời là có, bạn hỏi tiếp các loại thực phẩm mà nhà hàng chế biến ở khu vực này bởi vì khu vực
này có thể bị nhiễm các chất gây dị ứng bạn cần tránh.

Anh/chị có dùng thớt và đồ nấu riêng cho món ăn của tôi không?

Một số nhà hàng dùng dụng cụ mã hóa bằng màu để chuẩn bị thức ăn cho người bị dị ứng thực phẩm. Nếu
họ có những dụng cụ này, đó là dấu hiệu cho thấy nhà hàng có sự hiểu biết về qui trình chế biến an toàn
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cho những thực phẩm gây dị ứng.

Anh/chị có món ăn đặc biệt nào cho người dị ứng thực phẩm không?

Nếu nhà hàng có các món trộn sẵn, sữa gạo, bánh snack hoặc các món tráng miệng từ các nhà sản xuất uy
tín, chứng tỏ nhà hàng này có ý thức về dị ứng thực phẩm và đã lên kế hoạch chuẩn bị cho khách du lịch
khi họ có yêu cầu đặc biệt.

Tôi có thể xem nhãn thành phần các nguyên liệu nấu ăn hay không?

Nếu họ sẵn sàng cho bạn xem nhãn thành phần, đây là một dấu hiệu cho thấy nhà hàng này đáng tin cậy.
Nhớ rằng, bạn hiểu rõ về thực phẩm dị ứng của bạn hơn là nhân viên nhà hàng.

Anh/chị sẽ có mặt tại nhà hàng khi tôi đến chứ?

Nếu không, hãy hỏi tên của người quản lý hoặc nhân viên có kinh nghiệm về dị ứng thực phẩm và biết về
yêu cầu của bạn.

Thảo luận về thực đơn

Sau khi cung cấp cho người quản lý hay đầu bếp danh sách các thực phẩm bạn di ứng, hãy cho họ biết
thêm về những gì bạn thường ăn bên ngoài. Với những thông tin này, các đầu bếp sẽ tạo ra thực đơn phù
hợp với bạn.

Tiếp theo, hãy thảo luận về cách chế biến món ăn. Xào hoặc nướng món ăn sẽ giảm thiểu việc sử dụng đồ
dùng chung. Hãy xem qua các thành phần được sử dụng để chế biến món ăn của bạn, bao gồm cả đồ trang
trí món ăn, để đảm bảo các món ăn không tiềm ẩn chất gây dị ứng. Một khi cả hai bên hoàn toàn thống
nhất ý kiến về bữa ăn, hãy viết nó ra giấy và mang thông tin này đến nhà hàng khi bạn dùng bữa. Thông
báo cho người quản lý hay đầu bếp khoảng thời gian bạn đến để họ có mặt phục vụ bữa ăn của bạn.

Tài liệu tham khảo

http: //www.foodallergy.org/managing-food-allergies-at/dining-
out/calling-the-restaurant
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 Cách chọn món tại nhà hàng khi bị dị ứng

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 18/08/2015

Giao tiếp với nhân viên nhà hàng

Khách hàng bị dị ứng thực phẩm cần nói chuyện với nhân viên nhà hàng trước khi gọi món để đảm
bảo bữa ăn an toàn.
Bạn nên nói chuyện với tất cả mọi người trong nhà hàng. Quản lý nhà hàng và nhân viên phục vụ
đều nên hiểu về loại thực phẩm bạn bị dị ứng. Hãy nhắc người quản lý hoặc tổ trưởng của nhân
viên phục vụ về thực phẩm gây dị ứng trước khi bạn ngồi vào chỗ.
Hãy hỏi về những thành phần có trong món ăn của bạn và cách chế biến chúng. Bạn nên đảm bảo
rằng người phục vụ hiểu được những loại thực phẩm bạn bị dị ứng và giải thích cho họ về tác hại
của việc lây nhiễm chéo các thành phần gây dị ứng khi chuẩn bị món ăn. Bạn cũng có thể nói
chuyện với người quản lý và đầu bếp để đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị đúng cách và biết quy
trình chế biến của nhà hàng để đảm bảo món ăn của bạn an toàn.
Đừng cảm thấy xấu hổ nếu bạn cảm thấy mình giao tiếp không hiệu quả. Nếu nhân viên phục vụ
không hiểu được tình hình của bạn, hãy tìm một nhân viên khác hoặc người quản lý. Đôi khi, sự
lựa chọn an toàn nhất là tránh ăn uống, ngồi chơi với mọi người và sau đó đi ăn ở một nơi khác.
Nếu nhà hàng phục vụ bạn tốt, hãy khen ngợi họ và quay trở lại nhà hàng đó vào các dịp khác. Bạn
nên có phần thưởng (tiền boa) cho nhân viên phục vụ tận tình và xây dựng mối quan hệ tốt với các
nhân viên trong nhà hàng.

Cách chọn lọc bữa ăn

Bạn nên chọn bữa ăn đơn giản. Nếu cần phải hỏi nhiều câu hỏi phức tạp về các món trên thực đơn,
có lẽ lựa chọn các món đơn giản, như là một củ khoai tây nướng, gà nướng hoặc rau hấp, có thể là
cách lựa chọn an toàn nhất.
Bạn nên tránh các loại thực phẩm chiên. Cả cách nướng và dầu chiên là môi trường tốt cho thức ăn
bị nhiễm chéo các thành phần gây dị ứng từ món này qua món khác; tốt nhất là bạn tránh các loại
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thực phẩm chiên, trừ khi bạn biết chắc chắn rằng họ chế biến món ăn một cách an toàn.
Bạn hãy đặc biệt lưu ý khi gọi các món tráng miệng, các món này có thể chứa chất gây dị ứng. Vì
nhiều nhà hàng đặt món tráng miệng từ các cửa hàng riêng, nên nhân viên nhà hàng có thể sẽ không
nắm rõ đầy đủ các thành phần của món tráng miệng. Nếu nghi ngờ, tốt nhất bạn nên dùng món
tráng miệng tại nhà.

Tài liệu tham khảo:

http://www.foodallergy.org/managing-food-allergies-at/dining-out/at-
the-restaurant
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 Hướng dẫn cho người dị ứng thực phẩm khi ăn tại nhà hàng

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 20/08/2015

Khi đến nhà hàng, bạn hãy gặp lễ tân để được xếp chỗ ngồi. Vì bạn đã gọi điện trước cho nhà hàng biết về
dị ứng thực phẩm của bạn hoặc con bạn, hãy hỏi nhà hàng có lưu ý nhân viên về việc đặt món của bạn
không. Nếu có, đây là dấu hiệu tốt vì thông tin về dị ứng của bạn đã được thông báo đến đội ngũ nhân viên
trong nhà hàng. Nếu không, đây là dấu hiệu đáng lưu tâm, nhưng bạn cũng không nên lo lắng quá mà hãy
yêu cầu được gặp và nói chuyện với người quản lý nhà hàng.

Khi đến bàn ăn, bạn nên kiểm tra bàn ghế có sạch sẽ hay không. Điều này càng quan trọng nếu bạn từng bị
dị ứng chỉ do tiếp xúc. Nếu tiếp tân nói rằng họ đã biết về thực đơn đặc biệt của bạn, bạn vẫn nên yêu cầu
được nói chuyện trực tiếp với người quản lý hay đầu bếp chính để đảm bảo thông tin của bạn được truyền
chính xác đến nhà bếp. Khi người quản lý đến, bạn đưa anh ta hoặc cô ta xem thực đơn mà bạn đã gọi điện
thoại đặt trước (Xem thêm tại Bài Cách đặt món tại nhà hàng khi bạn bị dị ứng). Nếu người quản lý nhiệt
tình và tận tình quan tâm đến yêu cầu của bạn, hãy nói lại chi tiết một lần nữa về các món ăn. Bạn có thể
yêu cầu người quản lý trực tiếp theo dõi bữa ăn của bạn để đảm bảo an toàn. Nếu họ đồng ý, có nghĩa là
bạn đã chọn đúng nhà hàng đáng tin cậy.

Nhân viên phục vụ bàn không nên tham gia vào việc chuẩn bị bất kì món ăn nào cho bạn. Khu vực của
nhân viên phục vụ thường rất đông với nhiều nhân viên phục vụ nhiều khách hàng cùng một lúc. Do đó,
muỗng và kẹp để phục vụ món súp hay salad có thể vô tình bị đặt nhầm vào món ăn khác, làm món ăn của
bạn bị lẫn chất gây dị ứng.

Khi món ăn được mang đến, bạn hãy chắc chắn đó là nhân viên phục vụ, người quản lý hay đầu bếp bạn đã
nói chuyện. Nếu người phục vụ món ăn là người bạn chưa từng nói chuyện, đây là dấu hiệu nên cảnh giác.
Bạn nên yêu cầu người quản lý kiểm tra lại lần nữa thực đơn của bạn vì người phục vụ này có thể đã mang
nhầm món ăn cho bạn.

Thứ hai, đĩa thức ăn của bạn nên được mang riêng đến. Nhiều nhà hàng thường dùng kĩ thuật “xếp chồng
các đĩa thức ăn" khi phục vụ thực khách. Tất nhiên bạn không muốn món ăn của bạn đặt cạnh món ăn của
người khác vì có thể làm nhiễm chất gây dị ứng vào món ăn của bạn.

Thứ ba, xác nhận lại thực đơn với nhà hàng. Yêu cầu họ mô tả lại cách nấu các món ăn. Để ý xem họ có đề
cập đến một thành phần hoặc kỹ thuật nấu ăn nào chưa được thảo luận trước đó không? Sau đó, bạn nhìn
vào đĩa thức ăn. Có bất kỳ đồ trang trí thức ăn nào không? Món ăn có được làm chín kĩ hay không? Nếu có
bất cứ điều gì có vẻ không ổn, bạn nên hỏi lại đầu bếp. Bạn nên xem xét tình hình và đưa ra quyết định
cuối cùng. Nếu thấy điều gì sai và cảm thấy không thoải mái, bạn nên gửi trả lại món ăn. Cẩn tắc vô áy
náy!

Nếu bạn có tìm hiểu kỹ, có nói chuyện với đầu bếp hoặc người quản lý về chế độ ăn uống đặc biệt của bạn,
kiểm tra lại món ăn trước khi bắt đầu ăn, bạn và gia đình sẽ luôn có một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời và
an toàn.

                                         94 / 116

http://thucphamcongdong.vn/cach-chon-mon-tai-nha-hang-khi-bi-di-ung-2-b-31.html


Thực phẩm Cộng đồng
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam

Tài liệu tham khảo:

http: //www.foodallergy.org/managing-food-allergies-at/dining-
out/insiders-guide
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 Giới thiệu các khóa tập huấn cho nhân viên nhà hàng

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 04/09/2015

FARE (Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Dị ứng Thực phẩm của Hoa Kỳ) tự hào là đối tác với Hiệp hội
Nhà hàng Quốc gia (National Restaurant Association, NRA) và MenuTrinfo nhằm thiết kế những bữa ăn
an toàn cho các gia đình và thực khách bị dị ứng thực phẩm.

Các khóa học trực tuyến về các chất gây dị ứng của ServSafe™ do hiệp hội NRA tổ chức nhằm đào tạo
cho mọi đối tượng trong nhà hàng - từ nhân viên đến người quản lý, bếp trưởng - về mức độ nghiêm trọng
của dị ứng thực phẩm và các cách phòng tránh. Tìm hiểu thêm tại đây.

Dịch vụ AllerTrain® của MenuTrinfo thì mở các lớp học, cũng như hội thảo trực tuyến có huấn luyện viên
hướng dẫn. Chương trình nhằm huấn luyện các đầu bếp và nhân viên nhà hàng cách xử lý món ăn và cách
phục vụ bữa ăn an toàn cho thực khách bị dị ứng thực phẩm. Tìm hiểu thêm tại đây.

Trang web SafeFARE cung cấp dữ liệu tìm kiếm các nhà hàng trên toàn nước Mỹ, trong đó cung cấp công
cụ và tài liệu cho cả thực khách và chuyên gia trong lĩnh vực nhà hàng.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về tài liệu và chương trình đào tạo cho nhà hàng tại đây.

Thông báo!

Bạn nên thông báo với các nhà hàng địa phương về chương trình đào tạo dị ứng thực phẩm. Đồng thời bạn
có thể tải xuống các tờ quảng cáo (flyer) và phân phát cho những người quản lý ở các nhà hàng tại địa
phương.
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Tờ quảng cáo SafeFARE 
Tờ quảng cáo về chương trình đào tạo trực tuyến về các chất gây dị ứng của ServSafe 
Tờ quảng cáo AllerTrain 

Ingredient Quiz - Kiểm tra kiến thức của bạn!

Bạn hãy suy nghĩ những gì cần biết về các thành phần bữa ăn? Tải về các bài trắc nghiệm sau đây do bếp
trưởng Joel Schaefer biên soạn để củng cố kiến thức của bạn.

Câu đố
Đáp án. Không nên gian lận!

Tài liệu tham khảo: 

http://www.foodallergy.org/managing-food-allergies-at/dining-
out/training-for-restaurant-employees
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 Dị ứng trứng và vaccine cúm

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 04/09/2015

Bài viết được hiệu đính bởi Thạc sĩ Thanai Pongdee, FAAAAI, AAAAI, biên tập viên trang web về Y tế.

Tiêm vaccine là biện pháp phòng tránh hữu hiệu cho bệnh cúm. Loại vaccine này chứa một lượng nhỏ
protein của trứng, do đó nếu bạn bị dị ứng trứng hãy nói cho bác sĩ biết trước khi tiêm chủng. Nhưng có
thật là bạn bị dị ứng với trứng hay không? Hay là bạn bị chứng không dung nạp trứng?

Dị ứng thực phẩm ảnh hưởng đến hàng triệu người lớn và trẻ em. Mặt khác, nhiều người nghĩ rằng họ bị dị
ứng nhưng không cần thiết phải tránh một vài sản phẩm nhất định.

Sự khác biệt lớn giữa chứng không dung nạp thực phẩm (food intolerance) và dị ứng thực phẩm (food
allergy) là ở chổ dị ứng có thể gây ra một phản ứng nghiêm trọng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng. Đây là
lý do quan trọng tại sao bạn phải biết mình bị dị ứng trứng hay là bị chứng không dung nạp trứng trước khi
tiêm chủng vaccine cúm. Bạn có thể nhờ chuyên gia dị ứng/nhà miễn dịch học làm các xét nghiệm chẩn
đoán chính xác về phản ứng của bạn với trứng hoặc các thực phẩm khác.

Chứng không dung nạp thực phẩm xảy ra trong hệ thống tiêu hóa và xảy ra khi cơ thể bạn không thể tiêu
hóa một loại thực phẩm nào đó. Nguyên nhân có thể do cơ thể bạn thiếu hụt enzyme, nhạy cảm với các
chất phụ gia thực phẩm hoặc do các phản ứng xảy ra bởi các thành phần hóa học tự nhiên trong thực
phẩm.

Trái lại, phản ứng dị ứng thì có liên quan đến hệ thống miễn dịch. Nếu bạn bị dị ứng với trứng, hệ thống
miễn dịch của bạn sẽ phản ứng quá mức bằng cách sản sinh các kháng thể được gọi là Immunoglobulin E
(IgE). Những kháng thể này đi đến các tế bào làm phóng thích các chất hóa học, gây ra phản ứng dị ứng.

Nghiên cứu cho thấy rằng thậm chí đối với người bị dị ứng trứng cũng có thể tiêm chủng vaccine cúm
nhưng phải kèm theo các biện pháp phòng tránh nhất định.

Nếu biểu hiện dị ứng trứng của bạn hoặc con bạn chỉ nổi mề đay (xem hình bên dưới), thì việc tiêm chủng
có thể được thực hiện tại phòng tiêm chủng của nhân viên y tế và cần theo dõi các triệu chứng trong 30
phút. Nếu bạn có các triệu chứng nặng hơn như khó thở, đầu lâng lâng thì việc tiêm chủng nên được tiến
hành tại phòng khám của chuyên gia, bạn sẽ được chuyên gia tiêm chủng và theo dõi triệu chứng trong 30
phút.
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Bạn có biết?

Có sự khác biệt giữa lớn giữa dị ứng thực phẩm và chứng không dung nạp thực phẩm.

Kết luận

Nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêm vaccine cúm có thể tiến hành một cách an toàn cho bệnh nhân dị ứng
trứng tại phòng khám của chuyên gia dị ứng hoặc phòng tiêm chủng của nhân viên y tế tùy thuộc vào mức
độ dị ứng của bệnh nhân.

Tài liệu tham khảo

http://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/allergy-
library/egg-allergy-and-the-flu-vaccine.aspx.

                                         99 / 116



Thực phẩm Cộng đồng
Dự án “Thực phẩm cùng cộng đồng” phổ biến những kiến thức khoa học và thường thức về thực phẩm cho cộng đồng Việt Nam

 Mẹo nấu ăn và nướng bánh an toàn cho người dị ứng thực phẩm

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 04/09/2015

Đọc thêm tài liệu "Thiết kế khu vực an toàn cho dị ứng thực phẩm tại nhà" của FARE để biết cách chuẩn bị
bữa ăn an toàn và loại bỏ nguy cơ tương tác chéo tại nhà bếp. 

Bạn muốn chuẩn bị những bữa ăn hay bữa tiệc ngon và thân thiện với người bị dị ứng thực phẩm? Hãy thử
thay thế một số thực phẩm gây dị ứng sau đây:

Sữa

May mắn thay, sữa là một trong những thành phần dễ thay thế nhất trong nướng bánh và nấu ăn. Sữa có thể
thay thế, với lượng tương đương, bằng nước hoặc nước trái cây. (Ví dụ: thay thế 1 cốc sữa bằng 1 cốc
nước.)

Trứng

Một quả trứng có thể được thay thế bằng một trong những cách sau đây. Những cách thay thế này có hiệu
quả trong việc nướng bánh sử dụng từ 1 – 3 quả trứng.

1 muỗng cà phê bột nở (bột nướng bánh), 1 muỗng canh nước, 1 muỗng canh giấm
1 muỗng cà phê nấm men hòa tan trong 1/4 chén nước ấm
1,5 muỗng canh nước, 1,5 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng cà phê bột nở
1 gói bột gelatin, 2 muỗng canh nước ấm. Không trộn lẫn với nhau cho đến khi sử dụng.
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Lúa mì

Thay thế bằng bột không làm từ lúa mì, thường là bằng cách trộn nhiều loại bột khác nhau. Bạn hãy trộn
các loại bột theo những tỉ lệ khác nhau để tìm ra tỷ lệ thích hợp để thay thế cho bột mì.

Hãy thử thay thế 1 chén bột mì bằng một trong các cách sau:

7/8 chén bột gạo
5/8 chén bột khoai tây
1 chén bột đậu nành cộng với 1/4 chén bột khoai tây
1 chén bột bắp (ngô)

Tài liệu bổ sung

Truy cập trang Blog của FARE để tham khảo công thức nấu ăn an toàn cho người dị ứng thực
phẩm

Mua sách dạy nấu ăn của FARE
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Khó khăn trong chế độ ăn uống: Thực phẩm thay thế an toàn và nhiều dinh dưỡng

Tài liệu tham khảo

http://www.foodallergy.org/tools-and-resources/managing-food-
allergies/cooking-and-baking
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 Kiểm soát và điều trị dị ứng

Người biên dịch: Trần Lê Kim Ngọc
Ngày đăng: 04/09/2015

Hiện nay, cách duy nhất để phòng ngừa dị ứng thực phẩm là tránh các thực phẩm nghi ngờ gây dị ứng.

Một khi được chẩn đoán bị dị ứng với một loại thức ăn, bạn nên thảo luận với bác sĩ về cách điều trị dị
ứng. Bạn nên nhờ bác sĩ lập cho bạn Kế hoạch cấp cứu khi bị sốc phản vệ và bị dị ứng thực phẩm để bạn
và người thân biết xử lý khi bị dị ứng.

Các triệu chứng dị ứng từ nhẹ đến vừa phải (ví dụ ngứa, hắt hơi, phát ban và nổi mề đay) thường điều trị
bằng thuốc kháng histamine và thuốc steroid dạng viên uống hoặc típ kem thoa.

Với các bệnh nhân có triệu chứng nặng hơn như sốc phản vệ (anaphylaxis), bệnh nhân phải dùng thuốc
epinephrine. Epinephrine là thuốc duy nhất làm thuyên giảm các triệu chứng của sốc phản vệ, thuốc được
điều chế có sẵn trong bộ tiêm tự động (chẳng hạn: Auvi-Q™, EpiPen® hoặc Adrenaclick®). Nếu được
chỉ định, bạn nên sử dụng epinephrine ngay khi có dấu hiệu dị ứng đầu tiên và gọi cấp cứu. Gọi xe cứu
thương và báo cho nhân viên cấp cứu là người bệnh vừa được tiêm epinephrine vì có phản ứng sốc phản vệ
do ăn phải thực phẩm nghi ngờ gây dị ứng. Bệnh nhân phải vào phòng cấp cứu để điều trị thêm, ngay cả
khi các triệu chứng dị ứng thuyên giảm sau khi tiêm epinephrine.

Epinephrine là một loại thuốc an toàn, có tác dụng điều trị sốc phản vệ tốt hơn các loại thuốc khác. Cần
cẩn trọng khi dùng cho bệnh nhân cao tuổi hoặc bệnh nhân có vấn đề tim mạch. Tuy nhiên, những bệnh
nhân này vẫn có thể dùng epinephrine để điều trị khi bị sốc phản vệ. Sau khi tiêm epinephrine, nên đưa
bệnh nhân đến phòng cấp cứu để theo dõi và kiểm soát phản ứng dị ứng, chứ không phải vì thuốc
epinephrine không an toàn.
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Sau khi dùng epinephrine, một số loại thuốc khác cũng có thể dùng để
kiểm soát phản ứng dị ứng:

Steroid (ví dụ như cortisone), thường dùng trong phòng cấp cứu, giúp giảm viêm sau phản ứng sốc phản
vệ. Mặc dù steroid không có tác động nhanh để xử lý tình huống khẩn cấp, nó có thể giúp ngăn ngừa tái
phát sau khi phản ứng ban đầu được xử lý.

Thuốc kháng histamine (antihistamine), hay còn gọi là thuốc kháng H1, được chỉ định để giảm các
triệu chứng dị ứng nhẹ, nhưng nó không thể kiểm soát các phản ứng dị ứng nặng. Các loại thuốc thuộc
nhóm này bao gồm diphendydramine (Benadryl®) và Cetirizine (Zyrtec®). Thuốc kháng histamine không
thể dùng để thay thế cho epinephrine.

Thuốc hen suyễn (asthma medication), thuốc có tác dụng làm giãn phế quản tạm thời (gọi là thuốc dạng
hít "sơ cứu"), như là albuterol (Alupent®, Proventil®, Ventolin®). Thuốc làm giảm các triệu chứng khó
thở sau khi tiêm epinephrien, đặc biệt có tác dụng với bệnh nhân hen suyễn. Tuy nhiên, các bệnh nhân
không nên phụ thuộc vào loại thuốc này trong việc điều trị các vấn đề liên quan đến hô hấp có thể xảy ra
trong quá trình sốc phản vệ, thay vào đó là phải sử dụng epinephrine.

Luôn cẩn trọng - Luôn an toàn

Kế hoạch điều trị dị ứng thực phẩm hiệu quả bao gồm những bước sau:

Tránh tất cả các thực phẩm nghi ngờ gây dị ứng.
Thảo luận với bác sĩ để xây dựng Kế hoạch cấp cứu khi bị dị ứng thực phẩm và sốc phản vệ.
Luôn đeo thẻ nhận dạng y tế khẩn cấp (emergency medical identification) (ví dụ như thẻ được gắn
trên vòng đeo tay hoặc các đồ trang sức khác).
Luôn mang theo thuốc bên cạnh.
Dùng thuốc ngay khi có dấu hiệu đầu tiên của dị ứng.
Đến ngay phòng cấp cứu gần nhất khi bạn gặp phải triệu chứng dị ứng nặng.

Tài liệu tham khảo:

 http: //www.foodallergy.org/treating-an-allergic-reaction.
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 Mối liên hệ giữa dị ứng thực phẩm và các loại dị ứng khác - phản
ứng chéo

Người biên dịch: Đỗ Thị Thanh Vân
Ngày đăng: 26/10/2015

Nguyên nhân

Nguyên nhân gây ra dị ứng là do các phản ứng của hệ thống miễn dịch trong cơ thể với nhiều nguồn khác
nhau. Các nguồn này bao gồm sản phẩm động vật, mạt bụi, nấm mốc, mủ cao su, phấn hoa, dược phẩm,
thực vật, nọc độc cũng như thực phẩm. Hầu hết bệnh dị ứng phi thực phẩm có thể đi kèm với các phản
ứng đường miệng hoặc đường tiêu hóa. Tỷ lệ người mắc phải các phản ứng đường ruột do dị ứng phi thực
phẩm thay đổi phụ thuộc vào loại dị ứng và dân số. Ví dụ, có đến 80% các trường hợp bị dị ứng với phấn
hoa gặp phải những phản ứng liên quan đến đường miệng hoặc đường ruột.
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Nguyên nhân gây ra phản ứng chéo là do những điểm tương đồng về cấu trúc giữa các protein của nhiều
nguồn khác nhau, chẳng hạn như phấn hoa và thực phẩm. Nghiên cứu phân tử hiện đang mang lại các
thông tin hữu ích trong việc dự đoán các phản ứng chéo. Xem thêm về phản ứng chéo

Tần suất mắc bệnh trong dân số

Khoảng 70% bệnh nhân bị dị ứng thực phẩm cũng mắc phải các loại dị ứng khác, trong đó có cả
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chứng sốt cỏ khô.
Khoảng 15-20% dân số mắc chứng sốt cỏ khô (viêm mũi dị ứng) và khoảng 50% trong số này sẽ
mắc phải loại dị ứng về đường miệng (hội chứng dị ứng miệng; quá mẫn cảm với thực phẩm) hoặc
ít phổ biến hơn là phản ứng dị ứng đường ruột.
Dị ứng với phấn hoa bạch dương là một dạng bệnh sốt cỏ khô thường đi kèm với dị ứng thực phẩm
ở các nước phát triển phương Tây - lên đến 80% dân số.
Khoảng 30-80% trường hợp dị ứng với mủ cao su gặp phải các phản ứng dị ứng thực phẩm.
Độ phản ứng chéo giữa dị ứng với động vật có vỏ và dị ứng với mạt bụi thì khá phổ biến.
Trẻ em bị viêm da dị ứng/chàm có tỷ lệ cao (ít nhất là 30%) mắc phải dị ứng thực phẩm, chủ yếu là
với sữa bò, trứng và đậu phộng.
Tỷ lệ mắc bệnh hen suyễn do dị ứng thực phẩm ở trẻ em vào khoảng 6% (hiếm hơn ở người lớn)
với loại dị ứng thực phẩm phổ biến nhất là sữa, trứng và đậu phộng.

Các loại dị ứng 

Dị ứng thường liên quan đến nhiều bộ phận trong cơ thể, ví dụ như hệ tiêu hóa và hệ hô hấp bao gồm
xoang, mắt, da và thậm chí cả hệ thần kinh. Việc quan sát cẩn thận và xem xét tiền sử gia đình bởi bác sĩ là
rất cần thiết để tìm ra các mối liên hệ giữa các loại dị ứng.

Phản ứng chéo phổ biến giữa phấn hoa và thực phẩm

Phấn hoa bạch dương: táo, cà rốt, cần tây, lê, cà chua, các loại quả mọng, các loại hạt (không phổ
biến: nhiều loại trái cây và gia vị khác)
Phấn hoa cây rau muối (goosefoot): chuối, dưa, đào (không phổ biến: xuân đào, măng tây, kiwi,
khoai tây, ô liu, hành tây)
Phấn hoa ngải cứu: cà rốt, cần tây, hạt hồi, đào (không phổ biến: nhiều loại trái cây, rau và gia vị
khác)
Phấn hoa cỏ phấn hương: dưa hấu, dưa chuột, chuối, hoa hướng dương.
Cỏ timothy: táo, vải, cà chua, cần tây, ngô, ớt chuông, ớt bột.

Hầu hết những người bị sốt cỏ khô có phản ứng chéo với hai hoặc nhiều loại thực phẩm. Các triệu chứng
thường gặp nhất là ngứa, sưng, ngứa trong miệng hay trên môi và khoảng 10% có triệu chứng về đường
ruột.

Phản ứng chéo phổ biến giữa các loại thực phẩm khác nhau

Tôm, tôm hùm, cua, ít phổ biến hơn: mực, sò điệp, sò, hàu (liên quan: dị ứng mạt bụi). Xem thêm
về dị ứng với động vật có vỏ
Mực, sò, nghêu, hàu, ít phổ biến: tôm, tôm hùm, cua
Đậu phộng, đậu lupin
Quả hạch (quả óc chó, hạt dẻ, đậu Brazil, quả bồ đào), hạt dẻ cười, hạt điều
Sữa bò, sữa từ các loài động vật có vú (ví dụ, hơn 90% sữa dê và sữa cừu, thịt bò (10%))
Trứng gà, hiếm khi gặp ở trứng các loài gia cầm khác và thịt gia cầm
Ngũ cốc (lúa mì, yến mạch, lúa mạch, lúa mạch đen, kê, lúa miến, ngô, gạo): dị ứng chéo thường
không phổ biến. 20% phản ứng chéo với một loại ngũ cốc khác
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Dị ứng với bột - xem xét xem bột có chứa mạt bụi hay không
Cá, phản ứng chéo rất phổ biến, thậm chí giữa cá biển và cá nước ngọt. Không phản ứng chéo với
động vật có vỏ. Phân biệt với chứng không dung nạp histamin (tức là không dị ứng).
Hạt, hạt mè, mù tạt, hạt hướng dương
Đào và dưa thường phản ứng chéo với trái cây khác (các phản ứng thường nhẹ)

Hội chứng dị ứng mủ cao su – 30-80% các trường hợp dị ứng mủ cao
su mắc phải dị ứng thực phẩm

Mủ cao su, chuối, bơ, hạt dẻ, táo, kiwi, khoai tây, cà chua, dưa hấu, đu đủ. Ít phổ biến hơn: sung,
dứa, đào, lê, chanh dây, quả óc chó, hạnh nhân, bưởi, dâu tây, rau bó xôi, rau diếp, cần tây, các loại
gia vị khác. Dị ứng chéo với sản phẩm từ mủ cao su, cũng như một số loại cây (ví dụ như sung, cây
trúc đào, cây xương rồng).

Các triệu chứng

Phản ứng dị ứng liên quan đến đường tiêu hóa có thể dẫn đến một loạt các triệu chứng, từ ngứa miệng vô
hại đến sốc phản vệ nguy hiểm tính mạng và có thể kéo dài từ vài giờ đến nhiều ngày. Ít nhất 30% người
bệnh sẽ có triệu chứng tương tự rối loạn chức năng ruột, như hội chứng ruột kích thích, tiêu chảy hoặc khó
tiêu, buồn nôn, nôn, đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy và các vấn đề nhai nuốt hoặc trào ngược. Ngứa ran, sưng,
ngứa miệng, lưỡi và cổ họng là dấu hiệu dị ứng phổ biến liên quan đến hội chứng dị ứng phấn hoa (hội
chứng quá mẫn cảm với thực phẩm), là loại dị ứng thực phẩm phổ biến ở thanh thiếu niên và người lớn.
Những triệu chứng này thường đi kèm với sốt cỏ khô. Những biểu hiện khác của dị ứng thực phẩm là phản
ứng trên da như ngứa (mề đay), phát ban, phù nề hoặc sưng và các vấn đề hô hấp, chẳng hạn như chảy
nước mũi, viêm xoang, hen suyễn hoặc viêm phế quản. Phản ứng hệ thần kinh chẳng hạn như mệt mỏi,
mệt mỏi kinh niên, mất khả năng tập trung, đau nửa đầu và rối loạn tâm thần và các triệu chứng cơ xương,
bao gồm đau cơ và khớp ngày càng được ghi nhận nhiều. Dị ứng thực phẩm có thể dẫn đến các phản ứng
bên ngoài đường tiêu hóa chẳng hạn như chàm (eczema), không có triệu chứng nào liên quan đến đường
tiêu hóa. Triệu chứng nặng nhất gặp phải là sốc phản vệ.

Viêm da dị ứng/eczema có liên quan tới dị ứng trứng, sữa bò và đậu phộng, việc loại bỏ các chất gây dị
ứng làm thuyên giảm bệnh đáng kể ở hầu hết trẻ em. Hầu hết các trường hợp cải thiện dần theo độ tuổi
thiếu niên, nhưng một số lại mắc phải dị ứng đường hô hấp.

Kiểm soát

Mặt quan trọng nhất của việc kiểm soát dị ứng là việc xác định chính xác loại thực phẩm gây dị ứng hoặc
(các) yếu tố gây dị ứng khác. Việc loại trừ hoàn toàn các thành phần được xác định gây dị ứng ra khỏi chế
độ ăn uống hiện được coi là việc quan trọng hàng đầu, vì việc này ngăn ngừa sự xuất hiện và sự gia tăng
của các triệu chứng. Một chế độ ăn kiêng tuyệt đối thường rất khó khăn, tùy thuộc vào các thành phần thức
ăn, thường xuyên đòi hỏi chuyên gia tư vấn về chế độ ăn uống, động lực và quyết tâm từ người bệnh. Nên
đọc kỹ các thành phần trên nhãn thực phẩm, thuốc, trên các sản phẩm gia dụng và mỹ phẩm trong một số
trường hợp. Lời khuyên về thực phẩm thay thế thì rất quan trọng đối với các trường hợp dị ứng trái cây
hoặc rau quả để ngăn ngừa thiếu chất.
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Nguy cơ gây dị ứng của nhiều thành phần sẽ giảm xuống khi đun nấu và chế biến, nhưng nói chung không
loại bỏ hoàn toàn, trừ đậu phộng và các loại hạt cây.

Nếu việc loại bỏ hoàn toàn là không thể được hoặc có thể được, thì một số loại thuốc chống dị ứng có thể
hữu ích. Chúng bao gồm cromoglycate, ketotifen, sự kết hợp giữa thuốc kháng histamin và probiotic. Hiện
chưa có đủ bằng chứng để củng cố việc sử dụng các steroid hoặc các chất mới hơn, ngoại trừ trong trường
hợp viêm dạ dày tăng bạch cầu eosin. Kim tiêm điều trị khẩn cấp (ví dụ như Epipen™) nên được tiêm
trong trường hợp có phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Liệu pháp miễn dịch (gây tê) đối với một số bệnh dị
ứng, đặc biệt là dị ứng thực phẩm phấn hoa, có thể thành công ở một số nhỏ người bệnh, tuy nhiên sau đó
hiệu quả thường không duy trì lâu dài. Các phương pháp điều trị khác bao gồm tiêm chủng, chống IgE và
các kháng thể khác, peptide toleragen, epitope tái tổ hợp giảm mẫn cảm, thuốc kháng dưỡng bào, cũng như
sự biến đổi phân tử protein trong thực phẩm gây dị ứng.

Các điểm cần lưu ý

Phản ứng chéo giữa dị ứng thực phẩm với phấn hoa có thể tăng trong mùa thụ phấn và giảm sau đó. Do đó,
một số loại thực phẩm nhất định chỉ có thể ăn được khi hết mùa thụ phấn.

Nếu mắc phải dị ứng cá, thì tốt nhất là tránh ăn tất cả các loại cá do khả năng phản ứng chéo cao. Phản ứng
với cá, đặc biệt là với cá không tươi, có thể là do nhạy cảm với histamin hơn là do dị ứng.

Phản ứng chéo phổ biến nhất của chứng dị ứng trái cây là giữa đào với dưa hấu.

Dị ứng thực phẩm có thể gây ra các triệu chứng bên ngoài đường ruột, như eczema, mà lại không gây các
triệu chứng có liên quan đến đường ruột.

Tài liệu tham khảo

http://www.foodintolerances.org/non-food-allergies.aspx
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 Dị ứng thực phẩm và phản ứng chéo

Người biên dịch: Đỗ Thị Thanh Vân
Ngày đăng: 26/10/2015

Viết bởi bác sĩ Vaishali Mankad

Dị ứng thực phẩm xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng quá mức với một loại thực phẩm. Loại phản ứng phổ
biến nhất là khi hệ miễn dịch tạo ra một loại kháng thể gọi là IgE chống lại những protein có trong một loại
thực phẩm nào đó. Đây là loại dị ứng thực phẩm qua trung gian IgE. Khi tiếp xúc với thực phẩm, triệu
chứng xuất hiện một cách nhanh chóng. Các triệu chứng bao gồm bất kỳ hoặc một vài trong số các triệu
chứng sau: ngứa da, nổi mề đay, sưng, buồn nôn, tiêu chảy, khó thở (thở khò khè, hắng giọng, ho, đau
họng), hoặc sốc phản vệ. Sốc phản vệ là loại phản ứng dị ứng nghiêm trọng, nhanh chóng bộc phát và tiến
triển. Các triệu chứng của sốc phản vệ liên quan đến một vài hệ cơ quan nói trên. Chúng cũng có thể bao
gồm triệu chứng chóng mặt hoặc ngất xỉu (do tụt huyết áp) và gây tử vong. Sốc phản vệ có thể xảy ra với
bất kỳ loại dị ứng thực phẩm nào qua trung gian IgE.

Các chất gây dị ứng thực phẩm phổ biến nhất là sữa, trứng, lúa mì, đậu nành, đậu phộng, các loại hạt cây,
cá và động vật có vỏ.

Phản ứng chéo xảy ra khi các protein trong một chất tương tự như loại protein có trong chất khác. Kết quả
là hệ thống miễn dịch nhần lẫn xem chúng là cùng một loại. Trong trường hợp dị ứng thực phẩm, phản ứng
chéo có thể xảy ra giữa loại thực phẩm này với một loại khác. Phản ứng chéo cũng có thể xảy ra giữa phấn
hoa với thực phẩm hoặc giữa mủ cao su với thực phẩm.

Do phản ứng chéo mà việc kiểm tra và chẩn đoán các bệnh dị ứng thực phẩm có thể gặp khó khăn. Bởi vì
hệ miễn dịch nhận diện các protein tương tự nhau là cùng một loại, kết quả thử nghiệm lẩy da hoặc xét
nghiệm máu (IgE huyết thanh) có thể dương tính với một thực phẩm, nhưng bệnh nhân có thể thực sự là bị
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dị ứng với một chất khác có phản ứng chéo với thực phẩm đó. Tuy nhiên, người bệnh có thể có hoặc có
thể không có bất kỳ triệu chứng dị ứng nào khi ăn loại thực phẩm đó. Người bệnh có thể không mắc phải
triệu chứng dị ứng từ một loại thực phẩm có phản ứng chéo với loại thực phẩm hoặc phấn hoa mà họ bị dị
ứng. Điều này đúng ngay cả khi họ có kết quả xét nghiệm lẩy da hoặc xét nghiệm máu dương tính với loại
thực phẩm đó. Điểm này không thể được nhấn mạnh đầy đủ. Nhiều người chọn cách tránh các loại thức ăn
vì xét nghiệm dương tính và trong một số trường hợp, họ có thể đã ăn loại thức ăn đó trước kia mà không
gặp bất kỳ vấn đề gì.

Phản ứng chéo giữa sữa bò và sữa từ động vật có vú khác

Phản ứng chéo giữa sữa bò và sữa từ động vật có vú khác như sữa dê và sữa cừu thường ở mức độ cao.
Trong các nghiên cứu, nguy cơ dị ứng (dẫn đến các triệu chứng) với sữa dê hoặc sữa cừu ở một người bị dị
ứng với sữa bò là khoảng 90%.

Nguy cơ thấp hơn nhiều, khoảng 5%, đối với dị ứng sữa ngựa (hoặc sữa lừa), loại dị ứng ít phản ứng chéo
với sữa bò.

Phản ứng chéo giữa thực phẩm trong cùng nhóm động vật

Phản ứng chéo thường không phổ biến giữa các loại thực phẩm trong cùng nhóm động vật. Ví dụ, hầu hết
người bị dị ứng với sữa bò có thể ăn thịt bò và hầu hết những người bị dị ứng với trứng có thể ăn thịt gà
mà không có bất kỳ triệu chứng nào với các loại thịt tương ứng.

Phản ứng chéo giữa đậu phộng và các loại đậu khác (đậu nành và các loại đậu)

Đậu phộng và đậu nành thuộc họ đậu mà bao gồm cả đậu bean và đậu lăng. Câu hỏi phổ biến từ những
người bị dị ứng với đậu phộng là liệu họ có thể ăn các loại thực phẩm từ đậu nành hoặc các loại đậu khác
hay không. Hơn 50% bệnh nhân bị dị ứng đậu phộng có kết quả thử nghiệm lẩy da hoặc xét nghiệm máu
dương tính với một loại đậu khác (đậu nành, đậu khác) nhưng thực tế 95% trong số họ có thể chịu được và
ăn được các loại đậu có phản ứng chéo. Nhiều năm trước đây, người ta thường khuyên bạn nên tránh các
loại đậu, kể cả đậu nành khi bạn bị dị ứng đậu phộng nhưng thực tế điều này đã được chứng minh là không
cần thiết.

Phản ứng chéo giữa đậu phộng và quả hạch hoặc các loại hạt

Như đã nói ở trên, đậu phộng thuộc họ đậu và không liên quan đến các loại quả hạch (hạnh nhân, quả óc
chó, hạt điều, v.v.). Tuy nhiên, khoảng 35% số trẻ em bị dị ứng đậu phộng ở Mỹ đã hoặc sẽ mắc phải dị
ứng quả hạch. "Đồng dị ứng" với các loại quả hạch là khá phổ biến nếu trẻ bị dị ứng đậu phộng. Vì thế, các
bác sĩ khuyến cáo rằng trẻ em nên tránh các loại quả hạch nếu chúng bị dị ứng đậu phộng. An toàn cũng là
một mối quan tâm. Trẻ nhỏ có thể sẽ mất một khoảng thời gian để phân biệt quả hạch với đậu phộng. Như
vậy, khả năng nhiễm chéo có thể xảy ra giữa các sản phẩm từ quả hạch với đậu phộng. Các nghiên cứu đã
được tiến hành xem xét sự xuất hiện phổ biến của dị ứng với cả quả hạch và đậu phộng có phải là do phản
ứng chéo giữa chất gây dị ứng hay không. Ít nhất có một nghiên cứu cho thấy rằng có thể có một số phần
của phản ứng chéo giữa các protein dị ứng giống nhau. Nhưng phản ứng chéo thực sự thì chưa rõ. Tuy
nhiên, vấn đề lớn hơn đó là dị ứng với các loại quả hạch lại rất phổ biến ở những người dị ứng với đậu
phộng. Các bác sĩ nên xem xét dị ứng quả hạch ở những người dị ứng đậu phộng. Khuyến nghị của bác sĩ
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cần phải được thực hiện trên cơ sở từng cá nhân.

Điều này cũng tương tự với dị ứng đậu phộng và dị ứng các loại hạt như hạt mè. Có một vài người bị dị
ứng với cả hai. Điều này có lẽ là do sự xuất hiện của hơn một loại dị ứng thực phẩm ở những người có
nguy cơ bị dị ứng, cao hơn là do phản ứng chéo. Đối với các loại quả hạch, phản ứng chéo giữa hạt điều
với quả hồ trăn và giữa quả óc chó với quả hồ đào thường ở mức độ cao. Hầu hết những người bị dị ứng
với một loại quả không bị dị ứng với tất cả các loại quả hạch.

Phản ứng chéo giữa các loài cá

Có nhiều phản ứng chéo giữa các loại cá khác nhau kể cả cá nước ngọt và cá nước mặn. Nguy cơ dị ứng
với loại cá khác khi một người bị dị ứng với một loại cá là khoảng 50%.

Phản ứng chéo giữa các loài động vật có vỏ

Động vật có vỏ, cá, đậu phộng, các loại quả hạch thường có liên quan tới phản ứng đe dọa tính mạng
nghiêm trọng. Phản ứng chéo thường ở mức độ cao giữa các động vật có vỏ giáp xác (tôm, tôm hùm, cua,
tôm càng). Nguy cơ dị ứng với một loại động vật có vỏ giáp xác khác là 75%. Nguy cơ có thể thấp hơn đối
với phản ứng chéo giữa các loài động vật có vỏ giáp xác và động vật có vỏ phi giáp xác (động vật thân
mềm) như nghêu, hàu, sò, hến. Đáng chú ý là có phản ứng chéo giữa chất chitin (một thành phần của bộ
xương ngoài của động vật có vỏ và các loài côn trùng) trong mạt bụi với động vật có vỏ giáp xác. Điều này
có thể dẫn đến kết quả "dương tính giả" đối với động vật có vỏ mà không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng
nào.

Phản ứng chéo giữa phấn hoa và thực phẩm (Hội chứng dị ứng phấn hoa-thực phẩm hay còn gọi là
hội chứng dị ứng đường miệng). Xem thêm tại đây.

Một số người bị dị ứng với phấn hoa (viêm mũi dị ứng hay sốt cỏ khô) có thể gặp phải các triệu chứng
xung quanh và trong miệng, cổ họng ngay lập tức sau khi ăn trái cây tươi, rau, các loại quả hạch hoặc hạt
chứa các protein có phản ứng chéo với phấn hoa. Điều này được gọi là hội chứng dị ứng miệng hoặc hội
chứng dị ứng phấn hoa-thực phẩm. Ví dụ, những người bị dị ứng phấn hoa bạch dương có thể gặp các triệu
chứng dị ứng sau khi ăn táo, đào, mận Bắc, cà rốt, đậu phộng và hạt dẻ. Tương tự như vậy, những người bị
dị ứng với cỏ phấn hương có những triệu chứng dị ứng với dưa trong số các loại thực phẩm khác. Các triệu
chứng có thể bao gồm ngứa hoặc ngứa ran ở môi, lưỡi và vòm miệng hoặc cổ họng. Ngoài ra, có thể bị
phát ban xung quanh vùng miệng nơi thực phẩm tiếp xúc với da hoặc sưng môi, lưỡi và đau thắt cổ họng.
Trong khoảng 3%, các triệu chứng có thể lan toàn thân (ngoài miệng hay cổ họng) hoặc dẫn đến sốc phản
vệ. Các dạng thực phẩm đã chế biến thường được dung nạp tốt vì các protein thực phẩm phản ứng chéo
với phấn hoa rất yếu và bị phá vỡ khi chịu nhiệt hoặc axit dạ dày (ví dụ, táo tươi có thể gây ra các triệu
chứng nhưng việc ăn một chiếc bánh táo có thể không gây bất kỳ triệu chứng nào). Không phải tất cả
những người bị dị ứng với phấn hoa đều mắc hội chứng dị ứng miệng (OAS), nhưng nhiều người mắc phải
hội chứng này. Và đối với những người mắc hội chứng dị ứng miệng, họ có thể gặp các triệu chứng với
một số loại thực phẩm chứ không phải tất cả các loại thực phẩm có phản ứng chéo với loại phấn hoa mà họ
bị dị ứng.

Phản ứng chéo giữa mủ cao su và thực phẩm
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Mủ cao su là một sản phẩm tự nhiên có nguồn gốc từ các chất dạng sữa chiết xuất từ cây cao su. Sản phẩm
mủ cao su tự nhiên phổ biến bao gồm găng tay cao su và bong bóng. Mủ cao su có thể gây ra một số loại
phản ứng dị ứng hoặc phản ứng không dị ứng (kích thích). Loại được quan tâm nhất là phản ứng dị ứng
qua trung gian IgE với mủ cao su, loại dị ứng này gây ra các phản ứng tức thì như phát ban, sưng tấy, thở
khò khè và sốc phản vệ. Khoảng 30 đến 50% số người bị dị ứng qua trung gian IgE với mủ cao su gặp các
triệu chứng với bất kỳ hoặc một số loại trái cây có phản ứng chéo với mủ cao su gồm các loại phổ biến
nhất là chuối, bơ, kiwi và hạt dẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ của phản ứng qua trung gian IgE với mủ cao su thì khá
hiếm. Phản ứng được ghi nhận nhiều nhất là do nhạy cảm tiếp xúc.

Lời kết

Những phản ứng riêng lẻ thay đổi khi nói đến dị ứng thực phẩm và phản ứng chéo. Bởi vì những khó khăn
trong xét nghiệm chẩn đoán dị ứng do phản ứng chéo gây ra mà việc nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa dị
ứng-miễn dịch của bạn về các triệu chứng dị ứng bạn mắc phải với các loại thực phẩm là rất quan trọng. Ví
dụ, những người bị dị ứng phấn hoa bạch dương hoặc cỏ cũng có thể có kết quả xét nghiệm trên da dương
tính với đậu phộng. Bác sĩ chuyên khoa dị ứng của bạn có chuyên môn về phản ứng chéo giữa các chất gây
dị ứng và có thể giúp trong việc chẩn đoán chính xác và cung cấp hướng dẫn về việc một loại thực phẩm
có phản ứng chéo có cần phải loại bỏ khỏi thực đơn hay không.

Bác sĩ Vaishali Mankad làm việc tại phòng mạch tư thuộc Allergy Partners Raleigh, một trung tâm của
Allergy Partners PA, hệ thống phòng mạch chuyên môn lớn nhất nước Mỹ về dị ứng, hen suyễn và miễn
dịch. Bà chuyên về chăm sóc trẻ em và người lớn bị dị ứng thực phẩm và các bệnh dị ứng khác, hen suyễn,
eczema và các bệnh về miễn dịch. Bác sĩ Mankad đến từ thành phố lộng gió Chicago. Bà chuyển đến
Durham, Bắc Carolina vào năm 1998, nơi bà đã hoàn thành khóa học nhi khoa ba năm tại Trung tâm Y tế
Đại học Duke. Bà tiếp tục theo học khóa đào tạo về Dị ứng-Miễn dịch học từ năm 2003 đến năm 2005 và
sau đó làm việc trong Khoa Dị ứng và Miễn dịch nhi khoa tại Duke đến năm 2007. Bà tiếp tục sự nghiệp của
mình tại phòng khám tư nhân. Bác sĩ Mankad sống với chồng và hai con ở Chapel Hill, Bắc Carolina.
Không có trải nghiệm nào lại dạy bà nhiều về những thách thức dài hạn mà người bệnh và gia đình phải đối
phó với dị ứng thực phẩm hơn con gái bà, người mắc dị ứng thực phẩm qua trung gian IgE với trứng, đậu
phộng, quả hạch, khoai tây trắng và viêm ruột non với sữa bò.

Tài liệu tham khảo:

http://community.kidswithfoodallergies.org/blog/food-allergy-cross-
reactivity
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 Phân biệt sản phẩm “không chứa sữa” và “không phải sữa” dành
cho người bị dị ứng sữa

Người biên dịch: Lê Nguyễn Quang Tú
Ngày đăng: 26/10/2015

Người tiêu dùng bị dị ứng sữa và các bậc cha mẹ của người tiêu dùng bị dị ứng sữa nên phần nào thận
trọng về việc sử dụng các sản phẩm thực phẩm được dán nhãn là ”không chứa sữa” (dairy-free) hoặc
“không phải sữa” (non-dairy). Những thuật ngữ này có thể xuất hiện khá nổi bật trên các nhãn của gói thực
phẩm. Tuy nhiên, chúng không nên được sử dụng để xác định ngay tuyên bố thành phần xuất hiện trên
nhãn gói.

Các thuật ngữ này có nghĩa là gì?

Không chứa sữa (dairy-free)

Không có bất kỳ quy định nào về định nghĩa cho thuật ngữ này. Có nghĩa là Cục Quản lý Thực phẩm và
Dược phẩm (FDA) không thiết lập bất kỳ quy định nào về việc sử dụng thuật ngữ nói trên trong nhãn thực
phẩm. Tất nhiên, FDA không cho phép việc sử dụng các thuật ngữ sai và gây hiểu nhầm nói chung trên
nhãn thực phẩm. Nhưng nếu không có quy định về khái niệm được đặt ra thì sẽ không có sự bảo đảm rằng
thực phẩm được dán nhãn là "dairy-free" trong thực tế không chứa bất kỳ protein sữa nào.

Người tiêu dùng bị dị ứng sữa có nên mua các sản phẩm mang nhãn “dairy-free” không? Không, người tiêu
dùng không nên căn cứ vào nhãn “dairy-free” mà nên căn cứ vào thành phần nguyên liệu được công bố
trên nhãn. Mặc dù các sản phẩm như vậy thường sẽ không gây dị ứng, nhưng trước đây chương trình
nghiên cứu dị ứng thực phẩm (FARRP) đã xác định các sản phẩm từ một số nhà sản xuất nhỏ có chứa sữa
mặc dù chúng được dán nhãn là “không chứa sữa” (dairy-free). Một số công ty có thể sử dụng thuật ngữ
này để mô tả sản phẩm không chứa lactose (lactose-free) hoặc hàm lượng lactose thấp dành cho những
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người tiêu dùng không dung nạp đường lactose. Hoặc các nhà sản xuất có thể sử dụng thuật ngữ này trên
các sản phẩm không chứa các thành phần sữa truyền thống như là sữa và kem nguyên chất, nhưng lại chứa
các dẫn xuất của sữa như là casein hoặc whey. Tuy nhiên, nếu các sản phẩm có chứa protein sữa, chúng
không an toàn cho cá nhân bị dị ứng với sữa sử dụng. Do đó, những người bị dị ứng với sữa không thể dựa
vào nhãn "dairy free" mà cần phải xem xét kỹ lưỡng các thành phần được công bố trên nhãn để tránh các
sản phẩm có chứa bơ sữa.

Không phải sữa (non-dairy)

Có định nghĩa về mặt pháp lý dành cho thuật ngữ này. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là định nghĩa pháp lý
này thực sự cho phép sự hiện diện của các protein sữa, đó là casein, trong các sản phẩm. Non-dairy được
sử dụng phổ biến cho các loại bột kem cà phê làm từ casein, một loại protein từ sữa, thay vì sữa hoặc kem
nguyên chất. Thuật ngữ non-dairy là một kết quả phụ có từ lâu đời từ những cơ quan sữa quyền lực muốn
đảm bảo rằng các sản phẩm thay thế sữa và kem không thể mang tên như là sản phẩm sữa.

Non-dairy không có nghĩa là các sản phẩm không chứa sữa. Quy định cụ thể FDA cho phép sử dụng casein
(casein là một trong những chất gây dị ứng chủ yếu của sữa) trong các sản phẩm dán nhãn “non-dairy”. Tuy
nhiên, thuật ngữ “casein” sẽ xuất hiện trong bảng thành phần dinh dưỡng và phải được theo sau bởi một lời
giải thích trong ngoặc, ví dụ như là (một dẫn xuất từ sữa). Mặc dù non-dairy là một thuật ngữ thường được
dùng cho các sản phẩm bột kem cà phê, nó cũng được sử dụng tương tự cho các sản phẩm khác có chứa
casein. Một lần nữa, kiểm tra cẩn thận các thành phần là cách tốt nhất cho người tiêu dùng tự bảo vệ bản
thân.

Nhiều chuyên gia trong ngành công nghiệp thực phẩm đều cho rằng các quy định của FDA cho thuật ngữ
“non-dairy” là không thích hợp và không hiệu quả. Tuy nhiên, muốn thay đổi những quy định đã tồn tại
trong Bộ luật liên bang là một quá trình lâu dài và phức tạp.

Tài liệu tham khảo

https://farrp.unl.edu/resources/gi-fas/opinion-and-summaries/dairy-
free-and-non-dairy
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Thực phẩm Cộng đồng cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến dự án.

Mọi thắc mắc, góp ý về dự án, xin vui lòng gửi về địa chỉ email

thucphamcungcongdong@gmail.com
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