
 غال-متالزمة ألفا
 

 غال؟ - ما ھي متالزمة ألفا
  جاالكتوز) ھو جزيء سكر یوجد في معظم الثدییات.-1,3-ألفا-غال (جاالكتوز-ألفا •

 غال في األسماك، أو الزواحف، أو الطیور، أو البشر.-ال یوجد ألفا •

الخنزیر، ولحم البقر، ولحم  غال في اللحوم (على سبیل المثال، لحم -یمكن العثور على ألفا •
األرانب، ولحم الضأن، ولحم الغزال) والمنتجات المشتقة من الثدییات (بما في ذلك الجیالتین، وحلیب 

 البقر، ومنتجات األلبان). 

 
  غال؟ - ما ھي متالزمة ألفا

 أو حساسیة لدغة القراد) ھي رد فعل تحسسي خطیر، قد یھدد الحیاة. غال، أو الحساسیة تجاه اللحوم الحمراء،-) (تُسمى أیًضا حساسیة ألفاAGSغال (-متالزمة ألفا
غال تأثیرات تغیر  -وقد یكون لمتالزمة ألفا غال.-غال بعد أن یأكل الفرد اللحوم الحمراء أو یتعرض لمنتجات أخرى تحتوي على ألفا-تحدث أعراض متالزمة ألفا

  الحیاة.

  غال ما یلي:-قد تشمل ردود فعل متالزمة ألفا
 الَشَرى (األرتیكاریا)، أو الطفح الجلدي المصحوب بحكة  •

 الغثیان أو التقیؤ  •

 حرقة المعدة أو عسر الھضم  •

 اإلسھال  •

 الُسعال، أو ضیق التنفس، أو صعوبة التنفس  •

 انخفاض ضغط الدم  •

م الشفتین، أو الحلق، أو اللسان، أو الجفنین •  تورُّ

 الدوخة أو الدّوار  •

 في المعدة ألم شدید  •

 

غال (على سبیل المثال، -ساعات من تناول اللحوم أو منتجات األلبان، أو بعد التعرض للمنتجات التي تحتوي على ألفا 6عادةً ما تظھر األعراض بعد ساعتین إلى 
  غال.-وقد ال یعاني األشخاص من رد فعل تحسسي بعد كل تعرض أللفا األدویة المغلفة بالجیالتین).

  غال، فاحرص على زیارة مقدم الرعایة الصحیة المتابع لك. - عتقد أنك قد أُصبت بمتالزمة ألفاإذا كنت ت



 

 غال ولدغات القراد-ألفا
ھناك عدد متزاید من األدلة التي تشیر إلى أن رد الفعل ھذا قد یكون بسبب لدغة قراد  

استبعاد أنواع أخرى من  لیغموش األمریكي (لون ستار) في الوالیات المتحدة، ولكن لم یتم 
وتم العثور على قراد لیغموش األمریكي في جمیع أنحاء جنوب شرق وشرق   القراد.

 الوالیات المتحدة.

 اإلصابة بمتالزمة للوقایة منما الذي یمكنني فعلھ  
  غال؟ -ألفا

إن الوقایة من لدغات القراد مھمة في الوقایة من األمراض المنقولة عن طریق القراد، 
 غال.-ا أن تقلل من احتمال إصابتك بمتالزمة ألفاویمكنھ

 قبل أن تذھب إلى الخارج 

 تجنب المناطق الملیئة باألشجار الكثیفة واألعشاب ومناطق الغابات التي یمكن أن یتواجد فیھا القراد. •

 ) على الجلد.EPAاستخدم طارد الحشرات المسجل لدى وكالة حمایة البیئة ( •

 % أو اشتِر مواد ُمعالجة مسبقًا.0.5ات باستخدام بیرمیثرین عالج المالبس واألدو •

 بعد القدوم إلى المنزل 

 افحص مالبسك بحثًا عن وجود قراد.  •

 احرص على االستحمام وتحقق من عدم وجود قراد ملتصق بجسمك.  •

 https://www.cdc.gov/ticks/removing_a_tick.htmlلالطالع على التعلیمات، یرجى زیارة  أزل القراد الملتصق على الفور. •

 ابذل قصارى جھدك لوقایة حیواناتك األلیفة ووقایة فناء منزلك من القراد. •

 غال؟ -ما الذي یجب عليَّ فعلھ إذا كنت أعتقد أنني مصاب بمتالزمة ألفا
 غال وإدارتھا اختصاصي حساسیة أو غیره من مقدمي الرعایة الصحیة.-متالزمة ألفایجب أن یتولى عالج  •

لیس كل   غال؛ سیتعین علیك العمل مع مقدم الرعایة الصحیة المتابع لك لفھم المنتجات التي یجب تجنبھا.-تحتوي العدید من األطعمة والمنتجات على ألفا •
 غال.-غال تحدث لدیھم ردود فعل مع كل مكّون یحتوي على ألفا-ألفاالمرضى الذین یعانون من متالزمة 

o غال بالتوقف عن تناول لحوم الحیوانات الثدییة (مثل لحم البقر، ولحم الخنزیر، ولحم -یوصي معظم مقدمي الرعایة الصحیة مرضى متالزمة ألفا
 الضأن، ولحم الغزال، ولحم األرانب).

o فعلك التحسسي، قد یقترح مقدم الرعایة الصحیة المتابع لك أیًضا تجنب األطعمة والمكونات األخرى التي قد تحتوي  اعتماًدا على حساسیتك وشدة رد
 غال (مثل حلیب البقر، ومنتجات األلبان، والجیالتین).-على ألفا

o ة قد یصابون برد فعل تجاه مكونات في لقاحات أو غال الشدید-على الرغم من أن ذلك نادر جًدا، إال أن بعض األشخاص الذین یعانون من متالزمة ألفا
 تحدث إلى مقدم الرعایة الصحیة المتابع لك قبل تناول دواء جدید أو تلقي لقاح. أدویة معینة.

 غال.-سبب ألفافقد تعید لدغات القراد الجدیدة تنشیط ردود الفعل التحسسیة ب  غال تجنب لدغات القراد.-یجب على المرضى الذین یعانون من متالزمة ألفا •

 https://www.cdc.gov/ticks/alpha-gal/index.htmlلمزید من المعلومات: 

https://www.cdc.gov/ticks/removing_a_tick.html
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