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کنه گرد و غبار

Allergy

حساسیت به حشرات و حیوانات  |  آلرژی

کنه گرد و غبار، حشرات بسیار ریزی، متعلق به خانواده عنکبوت ها و بندپایان هستند که در بسیاری از خانه ها یافت می شوند. 
بر اســـاس نظر انجمن آســـم و آلرژی آمریکا، کنه گرد و غبار سال هاســـت که یکی از آلرژن های مهم تلقی می شـــود. کنه های 
گرد و غبار از پوســـت انســـان تغذیه کرده و بر روی آن زندگی می کنند. به طور متوســـط، در هر فرد ۱/۵ کیلوگرم از پوست وی، 
دچار پوســـت اندازی می شـــود و ممکن است این تکه های کوچک پوست، بر روی وسایل منزل، لوازم خواب و ملحفه و یا حتی 
بر روی اســـباب بازی های کودکان نیز وجود داشـــته باشـــند. برخی از افراد با توجه به ساختار ژنتیکی شان، ممکن است آلرژی 

باالیی به این حشرات داشته باشند.

HLA, IL4, C11ORF30, IL10, TSLP, IL101, GSDMA, IL1RL1, IL102, LINC00299  

Tested Genes:

عالئم:  عطسه، آبریزش بینی، قرمزی چشم، کهیرهای پوستی، سرفه یا آسم

متوسط

کم باال

ژن های شما بیانگر آن است که
احتمال آلرژی داشتن شما به کنه، کم است.



بادام زمینی

Allergy

حدود سه میلیون نفر در آمریکا به بادام زمینی و درخت آن حساسیت دارند. عالئم آلرژی به بادام زمینی می تواند حتی با مصرف 
مقدار بســـیار اندک از آن هم بروز کند. برخی از افراد با توجه به ســـاختار ژنتیکی شان، ممکن است حساسیت شدیدی به بادام

 زمینی نشان دهند.

HLA-DQB1, STXBP6, HLA-DRA, HMGA2

Tested Genes:

آلرژی  |  حساسیت به مواد غذایی

عالئم:  گزگز دهان، مور مور شدن، آبریزش بینی، احتقان و آنافیالکسی

متوسط

کم باال

ژن های شما بیانگر آن است که
احتمال آلرژی داشتن شما به بادام  زمینی، کم است.



درماتیت تماسی

Allergy

درماتیت تماســـی، نوعی اگزمای پوســـتی می باشـــد که در اثر تماس با آلرژن ها یا مواد خاصی ایجاد می شـــود. تعداد زیادی از 
افرادی که دچار این حساســـیت می شـــوند، کارمندان شـــاغل در صنایع ســـالمتی، مراقبت از پوســـت، زیبایی، صنایع غذایی و 
شـــغل های مرتبط با فلزات هســـتند. به طور طبیعی، عالئم درماتیت تماسی در اولین تماس ظاهر نمی شوند، بلکه تماس های 
مکرر بعدی باعث بروز حساســـیت در افراد شـــده و عالئم آلرژی در آن ها ظاهر می شـــود. برخی از افراد با توجه به ســـاختار 

ژنتیکی شان، ممکن است بیشتر دچار درماتیت تماسی شوند.

TNF

Tested Genes:

آلرژی  |  حساسیت به سایر موارد

عالئم:  قرمزی، خارش، تاول و گاهی خشکی و پوسته پوسته شدن پوست

حساسیت به سایر موارد

متوسط

کم باال

ژن های شما بیانگر آن است که
احتمال درماتیت تماسی در شما، کم است.



Allergy

گرده گل، یکی از عوامل شایع بروز تب یونجه می باشد. سیستم ایمنی بدن میزبان، دانه گرده گل را به عنوان یک جسم خارجی 
تلقی کرده و نســـبت به آن واکنش نشـــان می دهد. برخی از افراد با توجه به ســـاختار ژنتیکی شـــان، ممکن اســـت حساسیت 

بیشتری نسبت به گرده گل از خود نشان دهند.

TSLP, IL1RL1, HLA, GSDMA, LRRC32

Tested Genes:

•    از فعالیت هایی مانند باغبانی در طول ساعات ابتدایی صبح، که گرده گل ها در آن زمان بیشتر هستند، خودداری 
کنید.

•    قبل از خواب، دوش بگیرید و موهای خود را بشویید زیرا گرده گل ها ممکن است بر پوست و یا موهای شما 
باقی مانده باشد.

•    لباس هایتان را ترجیحا به جای آویزان کردن بر روی بند رخت در هوای آزاد، با خشک کن خشک کنید.
•    دستگاه تهویه هوا با فیلتر HEPA در خانه قرار دهید تا گرده را از هوا حذف کند.

آلرژی  |  حساسیت به سایر موارد

گرده گل

عالئم:  حمله شدید آسمی، گرفتگی و آبریزش بینی

متوسط

کم باال

ژن های شما بیانگر آن است که
احتمال آلرژی داشتن شما به گرده گل، متوسط است.



میزوفونیا (صدا بیزاری)

Allergy

TENM2

Tested Genes:

•    اگر هر یک از عالئم ذکر شده را هنگام قرار گرفتن در معرض آلرژن تجربه کردید، سعی کنید از مواجهه مجدد 
با آن اجتناب کنید تا عالئم فروکش کند.

•    اگر عالئم شما همچنان ادامه یافت، با پزشک خود مشورت کنید.
•    ســـعی کنید منشـــا صداهایی که باعث بروز این حساسیت در شما می گردند را شناسایی کرده و از رخداد آن 

جلوگیری کنید.
•    از محافظ های گوش، به خصوص در هنگام خوردن غذا، استفاده کنید.

•    هنگامی که در معرض صداهای اجتناب ناپذیری مانند جویدن قرار گرفتید، با فکر کردن به مسائل لذت بخش، 
فکر خود را منحرف کنید.

حساسیت به سایر موارد  |  آلرژی

عالئم:  عصبانیت، پرخاشگری و روحیه تهاجمی

صـــدا بیزاری، حساســـیت به صدای جویدن و گیـــره و صداهایی نظیر: صدای جویدن غذا، ملچ مولـــوچ کردن، جویدن آدامس، 
مزه مزه کردن و صدای پا می باشد. این عارضه در اواخر دوران کودکی بروز می کند. برخی از افراد با توجه به ساختار ژنتیکی شان 

ممکن است بیشتر دچار صدا بیزاری باشند.

متوسط

کم باال

ژن های شما بیانگر آن است که
شما با احتمال متوسط صدا بیزاری دارید.
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