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 9مرکز تحقيقات پزشكي هستهای خليج فارس ،پژوهشكدة علوم زيست پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 9گروه آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 4گروه کودکان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -14/6/92 :پذيرش مقاله)14/92/1 :

چكيده
زمينه :شيوع بيماری های حساسيتي (آلرژی) در جهان و ايران رو به افزايش است .عوامل حساسيتزا (آلرژن) نقش مهمي در ايجاد اين
بيماریها دارند .از آنجا که آلرژنهای استنشاقي بخش مهمي از اين آلرژنها را شامل ميشوند ،در اين مطالعه به بررسي فراواني آلرژنهای

استنشاقي و ارتباط آنها با بيماریهای آلرژی بر اساس واکنشپذيری تست پوستي پريک پرداخته شد.
مواد و روشها :در اين مطالعه با استفاده از  99آلرژن استنشاقي شايع و بر اساس تست آلرژی پريک که بر روی  9922بيمار آلرژی مراجعه
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 9گروه ايمونولوژی ،آسم و آلرژی ،مرکز تحقيقات بيماریهای گرمسيری و عفوني ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران

کننده به درمانگاه بيمارستان شهدای خليجفارس بوشهر انجام شد ،فراواني اين آلرژنها مورد بررسي قرار گرفت.
يافتهها :شدت واکنش تست آلرژی پريک و شدت بيماری با آلرژنهای استنشاقي به ترتيب با گرده علف هرز شور ( 99/9درصد،
اين بيماران فراواني آلرژنهای استنشاقي به ترتيب شامل مايت گرد و غبار منزل ( 61درصد) ،پر پرندگان ( 62/8درصد) ،گرده علف هرز
شور ( 11/1درصد) و قارچها ( 11/6درصد) بود.
نتيجهگيری :اين مطالعه نشان داد که آلرژنهای استنشاقي خارج منزل نظير گرده علف هرز شور و علف هرز سلمه تره بيشترين
حساسيتزايي را در بيماران مبتال به آلرژی و آسم در استان بوشهر دارند ،در حاليکه فراواني آلرژنهای استنشاقي درون منزل نظير مايت،
قارچ و پر پرندگان در اين بيماران بيشتر بود.
واژگان کليدی :بيماریهای آلرژی ،آسم ،آلرژنهای استنشاقي ،تست پوستي پريک
* بوشهر ،خیابان معلم ،گروه ایمونولوژی ،آسم و آلرژی ،مرکز تحقیقات بیماریهای گرمسیری و عفونی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
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 ،)P꞊2/229علف هرز سلمه تره ( 94درصد )P꞊2/229 ،و مايت درماتوفاگوئيد پتريسينوس ( 1درصد )P꞊2/229 ،مرتبط بود .همچنين در

مرادی و همكاران

مقدمه

ارتباط بيماریهای آلرژی و عوامل حساسيتزای استنشاقي 169/

شناسایی علل و عوامل ایجاد کننده و مداخلهگر در ایجاد

ماده حساسیتزا (آلرژن) به هر مادهای گفته میشود که با

عالیم بسیار مهم و ضروری است .روشهایی مانند آزمون

توجه به واکنشهای ایمنی در بدن بتواند در افراد مستعد،

پوستی پریک ،آزمونهای چالشی و آزمون تنفسی در

ایجاد عالیم حساسیتی یا آلرژی نماید (.)1

تشخیص عوامل حساسیتزا مورد استفاده قرار میگیرند

سالهاست که بیماریهای آلرژی باعث ایجاد مشکالت
زیادی در بیماران میشوند و عوامل حساسیتزا (آلرژن)
نقش مهمی در ایجاد این بیماریها دارند ( .)2آلرژنها انواع
مختلفی دارند که شامل استنشاقی ،غذایی ،تماسی ،شغلی

( .)8آزمون پوستی پریک ( ،)Skin Prick Testآزمونی
مناسب برای اثبات واکنش فوری (آلرژی نوع یک) وابسته
به  IgEاست .این آزمون به آسانی قابل انجام و در دسترس
است و در تمامی افراد از جمله کودکان قابل انجام است

آلرژی مثل آسم و حساسیت (آلرژی) بینی از اهمیت باالیی

هوای مرطوب بیشترین فراوانی مربوط به مایتها بود

برخوردار است ( .)3این نوع از آلرژنها به انواع درون و

( .)11درحالیکه در مطالعه انجام شده در کرج با آب و

بیرون منزل تقسیم میشوند .آلرژنهای درون منزل یا

هوای خشک شایعترین آلرژن های استنشاقی در بیماران

فضای بسته شامل مایت گرد و غبار منزل (هیرهها)،

آسم و حساسیت بینی ،گرده گیاهان بودند و از بین آنها

سوسک ،حیوانات خانگی ،کپک و قارچها میباشند.

گرده علف هرز هرباسه و سلمه تره (کنوپودیوم) شایعتر

آلرژنهای بیرون منزل شامل گردههای درختان ،علفهای

بودند (.)12

هرز و چمنها میباشند ( .)4عوامل مستعد کننده برای

بنابراین با توجه به شیوع باالی بیماریهای حساسیتی و

داشتن آلرژی نسبت به گردهها شامل عوامل ژنتیکی و

اهمیت شناسایی عوامل حساسیتزا در درمان و

محیطی میباشد .آلودگی هوا در مناطق صنعتی و شهرهای

پیشگیری از این بیماریها و نبود یک بررسی جامع در

بزرگ ،سبب افزایش قدرت آلرژنزایی عوامل حساسیتزا

مورد شناسایی آلرژنهای شایع در استان بوشهر این

بهخصوص گردهها میشود (.)5

مطالعه میتواند در درمان و پیشگیری از ایجاد این

شیوع بیماریهای حساسیتی در جهان و ایران رو به

بیماریها در افراد مؤثر باشد.

افزایش است .در مطالعات مختلف شیوع آلرژیهای
( .)6آسم یکی از شایعترین بیماریهای مزمن در جهان

این مطالعه به صورت توصیفی -تحلیلی از نوع مقطعی

است و تخمین زده میشود که در حال حاضر در سطح

است و بر روی تمام بیماران مراجعه کننده به درمانگاه

جهان  311میلیون بیمار آسمی وجود داشته باشد و

آلرژی بیمارستان شهدای خلیجفارس بوشهر (طی سالهای

پیشبینی میگردد تا سال  2125به جمعیت بیماران آسمی

 1393و  )1394که عالئم بیماری حساسیتی داشتند و

در جهان  111میلیون نفر دیگر نیز اضافه شود.

تست پوستی پریک برای آنها انجام شد ،صورت گرفت.

در گزارش بار جهانی آسم که در سال  2113منتشر شد،

این مطالعه و اهداف آن برای بیماران به صورت شفاهی

میزان شیوع بیماری آسم در ایران در کل جمعیت حدود

توضیح داده شد و رضایتنامه کتبی نیز تکمیل گردید .پس

 5/5درصد برآورد گردید (.)7

از دریافت شرح حال و انجام معاینات توسط پزشک
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تنفسی در ایران بین  11تا  31درصد گزارش شده است

مواد و روشها
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و تزریقی میباشند .آلرژنهای استنشاقی در بیماریهای

( 9و  .)11در مطالعه صورت گرفته در مازندران با آب و
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غیرآلرژیک برای مشکالت ،اطالعات بیماران بهصورت

از بیست دقیقه نتیجه تست مشخص میگردید .در صورت

پرسشنامه آلرژی که شامل اطالعاتی از قبیل سن ،جنس،

ایجاد تورم بیشتر یا مساوی 3 ،میلیمتر تست پریک مثبت

محل زندگی ،شکایات بیمار ،مدت زمان ابتال به آلرژی،

در نظر گرفته شد .تورم  3تا  5میلیمتر معادل واکنش

فصول عود ،عوامل خطر بیماریهای آلرژیک مانند سیگار،

خفیف 5 ،تا  11میلیمتر معادل واکنش متوسط و بیش از

حیوان خانگی و سابقه خانوادگی بود ،تکمیل گردید.

 11میلیمتر معادل واکنش شدید در نظر گرفته شد.

برای ورود به مطالعه ،بیماران میبایست برای  3-5روز

همچنین در صورت ایجاد پای کاذب نسبت به هرکدام از

داروهای آنتیهیستامین و برای حداقل  2هفته داروهای

آلرژنها ،واکنش شدید در نظر گرفته میشد .در این تست

کورتیکواستیروئیدی مصرف نکرده باشند .همچنین افراد با

کنترل مثبت ،هیستامین هیدروکلراید (با غلظت 11میلیگرم

سابقه شوک سپتیک ،شوک قلبی ،آنژیوادم ارثی ،خانمهای

بر میلیلیتر) و کنترل منفی نیز نرمال سالین بود .در نهایت

حامله و همچنین افراد با التهاب بینی به دلیل عوامل عفونی

بیمارانی که حداقل به یک آلرژن حساسیت داشتند وارد

از مطالعه حذف شدند.

مطالعه میشدند.

در این مطالعه بیماران آسمی بر اساس تقسیمبندی GINA

تحلیل دادهها با وارد کردن دادهها در نرمافزار SPSS

( )Global Initiative for Asthmaبه سه نوع خفیف،

( )USA ،Il ،Chicago ،SPSS Incویرایش  21انجام

شدند

شد .در تحلیل دادهها عالوه بر ارائه شاخصهای توصیفی،

( .)http://www.ginasthma.orgهمچنین بیماران

از آزمون مربع کای جهت مقایسه فراوانی متغیرهای کیفی

تقسیمبندی

استفاده شد و آزمون با  P valueکمتر از  ،1/15معنیدار

متوسط
حساسیت

و
بینی

شدید
بر

تقسیم
اساس

( Allergic Rhinitis and its Impact on

در نظر گرفته شد.

 ARIA )Asthmaبه دو نوع دایمی ( )Persistentو
متناوب ( )Intermittentتقسیم شدند که هرکدام از این
دو نوع نیز خود به سه دسته خفیف و متوسط تا شدید
تقسیم شدند (.)http://www.whiar.org/
تست پوستی به عمل آمده شامل  22آلرژن استنشاقی شایع
از جمله قارچها ،مایتهای گرد و غبار منزل ،گرده
درختان ،چمنها ،علفهای هرز (خریداری شده از
آلرژنها در مناطق مختلف ،در این مطالعه انتخاب عصاره
گیاهان بر اساس گزارش مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی
بوشهر از گیاهان منطقه صورت گرفت.
روش انجام تست به این صورت بود که عصاره آلرژنهای
مورد نظر بر روی ناحیه جلوی ساعد هر دو دست قرار
http://bpums.ac.ir

در این مطالعه  1111بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند که 511
نفر ( 46/3درصد) مرد و  591نفر ( 53/6درصد) زن بودند.
محدوده سنی افراد از  1سال تا  85سال بود و میانگین سنی
بیماران نیز  29±15/3سال بود.
بهطور کلی فراوانی آلرژنهای استنشاقی در افراد مورد
مطالعه در نمودار  1و همچنین فراوانی واکنش شدید افراد
نسبت به آلرژنها بر اساس واکنشپذیری تست پوستی
پریک در نمودار  2نشان داده شده است.

] [ DOI: 10.18869/acadpub.ismj.19.6.962

شرکت گریر آمریکا) بود و با توجه به شیوع متفاوت

يافتهها
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متخصص ایمونولوژی و آلرژی و رد علل ارگانیک و

داده میشد و پس از ایجاد خراش در محل عصارهها بعد

ارتباط بيماریهای آلرژی و عوامل حساسيتزای استنشاقي 161/
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نمودار  )1فراوانی آلرژنهای استنشاقی در کل افراد تحت مطالعه بر اساس واکنشپذیری تست پوستی پریک
Fig 1) Prevalence of Aeroallergens based on Skin Prick Test Reactivity

25%
20% 21/1
14

3/9 3/2 3
2/11/6 1/51/3 1 1 0/9
.0/80/80/7 0/7 0/50/180/1

5/6

10%

9

7/3

5%

اسپور…
سوسک
گرده…
مو ،پرز و…
گرده چمن…
گرده…
گرده جو
گرده…
گرده…
گرده گندم

اسپور…
گرده…

پر پرندگان

گرده علف…

اسپور…

گرده…

مو ،پرز و…

گرده…

مایت…

علف هرز…

مایت…

گرده علف…

0%

نمودار  )2فراوانی واکنش شدید به آلرژنها در کل افراد تحت مطالعه بر اساس واکنشپذیری تست پوستی پریک
Fig 2) Sevierity of Reaction to Allergens based on Skin Prick Test

حساسيت (آلرژی) بيني

معنیدار نبود ( .)P<1/15فراوانی  5آلرژن شایع بر

در این مطالعه فراوانی بیماری حساسیت بینی در بین

اساس واکنشپذیری تست پوستی پریک در بیماران

بیماران  54/2درصد ( 597نفر) با میانگین سنی 27/6

مبتال به حساسیت بینی در جدول  1نمایش داده

سال بود که  46/9درصد ( 281نفر) مرد و  53درصد

شده است.

جدول  )9فراواني پنج آلرژن شايع بر اساس واکنش پذيری تست پوستي پريک در بيماران مبتال به حساسيت بيني
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فراواني آلرژنهای استنشاقي در بيماران مبتال به

( 317نفر) زن بودند و از نظر جنسیت این اختالف
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همچنین از نظر ارتباط ،بین شدت بیماری حساسیت

فراواني آلرژنهای استنشاقي در بيماران مبتال به آسم

بینی و شدت واکنش تست پوستی نسبت به مایت گرد

فراوانی آسم در بین بیماران 23درصد ( 254نفر) با

و غبار منزل ( ،)P=1/112اسپور قارچ ،سوسک،

میانگین سنی  31/1سال بود که  47/2درصد ( 121نفر)

حیوانات خانگی و پر پرندگان به عنوان عوامل درون

مرد و  52/7درصد ( 134نفر) زن بودندو از نظر جنسیت

منزل و گرده درختان ،گرده چمنها و علفهای هرز

این اختالف معنیدار نبود (.)P<1/15

( P꞊1/111برای همه موارد) به عنوان آلرژنهای خارج

همچنین بین ابتال به آسم و مصرف سیگار ارتباط

منزل ارتباط معنیداری یافت شد.

معنیدار یافت نشد ( .)P<1/15فراوانی آلرژنها بر
اساس واکنشپذیری تست پوستی پریک در بیماران
مبتال به آسم در جدول  2نمایش داده شده است.

جدول  )9فراواني پنج آلرژن اسستنشاقي شايع بر اساس واکنشپذيری تست پوستي پريک در بيماران مبتال به آسم
بيماران (درصد)

خفيف از کل بيماران

متوسط از کل بيماران

شديد از کل بيماران

مایت درماتوفاگوئید فارینا

73/4

51/5

14/5

7/4

مایت درماتوفاگوئید پتریسینوس

71/1

45/6

16/5

9

اسپور قارچ پنی سیلیوم

61/7

44/4

11/4

1/9

اسپور قارچ آسپرژیلوس

61/4

45/6

12/5

2/3

گرده علف هرز شور

58/1

33

9/8

15/3

عوامل حساسيتزا

بیماران آسمی  51/3درصد نوع خفیف 34 ،درصد نوع

فراواني آلرژنهای استنشاقي در بيماران مبتال به کهير مزمن

متوسط و  15/7درصد به نوع شدید مبتال بودند .بین شدت

فراوانی کهیر مزمن در بین بیماران  12/4درصد ( 137نفر) با

بیماری آسم و شدت واکنش پوستی مثبت نسبت به برخی

میانگین سنی  34/4سال بود که  31/3درصد ( 43نفر) مرد

آلرژنها ارتباط معنیداری یافت شد .از جمله :مو و پرز و

و  68/6درصد ( 94نفر) زن بودند و از نظر جنسیت این

ترشحات گربه ،گرده گندم (برای هر دو  ،)P꞊1/111گرده

اختالف معنیدار بود ( .)P=1/111فراوانی آلرژنها بر اساس

چمن برمودا ( ،)P꞊1/113اسپور قارچ آلترناریا

واکنشپذیری تست پوستی پریک در بیماران مبتال به کهیر

( ،)P꞊1/116گرده علف هرز شور ( ،)P꞊1/11سوسک

مزمن در جدول  3نمایش داده شده است.
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واکنش مثبت در کل

درصد واکنش مثبت

درصد واکنش مثبت

درصد واکنش مثبت

حمام و گرده درخت بلوط (برای هر دو .)P꞊1/14

واکنش مثبت در کل

درصد واکنش مثبت

درصد واکنش مثبت

درصد واکنش مثبت

بيماران (درصد)

خفيف از کل بيماران

متوسط از کل بيماران

شديد از کل بيماران

مایت درماتوفاگوئید فارینا

71/5

48/9

17/5

5/1

مایت درماتوفاگوئید پتریسینوس

61/9

43

13/8

1/7

اسپور قارچ آسپرژیلوس

57/5

44/4

11/4

1/9

56

31/3

16

8/7

49/5

27

18/9

3/6

عوامل حساسيتزا

گرده علف هرز شور
گرده علف هرز سلمه تره (کنوپودیوم)
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جدول  )9فراواني پنج آلرژن اسستنشاقي شايع بر اساس واکنشپذيری تست پوستي پريک در بيماران مبتال به کهير مزمن

ارتباط بيماریهای آلرژی و عوامل حساسيتزای استنشاقي 167/

مرادی و همكاران

فراواني آلرژنهای استنشا قي در بيماران مبتال به کهير

مرد و  58/6درصد ( 27نفر) زن بودند و از نظر جنسیت

حاد

این اختالف معنیدار نبود ( .)P<1/15فراوانی آلرژنها

فراوانی کهیر حاد در بین بیماران 4/1درصد ( 46نفر) با

بر اساس واکنشپذیری تست پوستی پریک در بیماران

میانگین سنی  29/1سال بود که  41/3درصد ( 19نفر)

مبتال به کهیر حاد در جدول  4نمایش داده شده است.

جدول  )4فراواني پنج آلرژن اسستنشاقي شايع بر اساس واکنشپذيری تست پوستي پريک در بيماران مبتال به کهير حاد
واکنش مثبت در کل

درصد واکنش مثبت

درصد واکنش مثبت

درصد واکنش مثبت

بيماران (درصد)

خفيف از کل بيماران

متوسط از کل بيماران

شديد از کل بيماران

مایت درماتوفاگوئید فارینا

67/5

45/6

17/3

4/6

مایت درماتوفاگوئید پتریسینوس

66/4

47/8

13

8/6

اسپور قارچ آسپرژیلوس

49/9

43/4

6/5

1

گرده علف هرز شور

49/9

23/9

4/3

21/7

مو ،پرز و ترشحات گربه

47/8

41/3

6/5

1

عوامل حساسيتزا

حساسيتي (درماتيت آلرژيک)

اختالف معنیدار بود ( .)P=1/111فراوانی آلرژنها بر

فراوانی اگزما در بیماران 12درصد ( 133نفر) با میانگین

اساس واکنشپذیری تست پوستی پریک در بیماران

سنی  26/7سال بود که  23/3درصد ( 31نفر) مرد و

مبتال به اگزما در جدول  5نمایش داده شده است.

جدول  )1فراواني پنج آلرژن اسستنشاقي شايع بر اساس واکنشپذيری تست پوستي پريک در بيماران مبتال به اگزما
واکنش مثبت در کل

درصد واکنش مثبت

درصد واکنش مثبت

درصد واکنش مثبت

بيماران (درصد)

خفيف از کل بيماران

متوسط از کل بيماران

شديد از کل بيماران

63

44/3

9/7

9

مایت درماتوفاگوئید فارینا

62/3

41/6

15/7

6

گرده علف هرز شور

62/3

36/8

12

13/5

اسپور قارچ آسپرژیلوس

54/7

37/5

14/2

3

54

36/8

16/5

1/7

عوامل حساسيتزا
مایت درماتوفاگوئید پتریسینوس

اسپور قارچ آلترناریا

در این مطالعه شایعترین آلرژنها به ترتیب شامل

قارچ و هر دو نوع مایت بررسی شده در بیماران ،بیش

مایتهای گرد و غبار منزل ،پر پرندگان ،علف هرز

از  51درصد بود که قابل توجه است .البته این نتایج با

شور ،قارچها ،علف هرز سلمه تره (کنوپودیوم) و چمن

توجه به آب و هوای گرم و مرطوب منطقه چندان دور

برمودا بود .بهعبارتی آلرژنهای استنشاقی درون منزل

از انتظار نبود .بنابراین این نکته مورد تأکید است که

بیشترین فراوانی را داشتند ،در حالی که شدت عالیم

علیرغم مواجهه بیشتر و طوالنیتر افراد با آلرژنهای

بیماریهای آلرژی و آسم با آلرژنهای گرده علف هرز

درون منزل نظیر مایت و قارچها که به دلیل حضور

شور و علف هرز سلمه تره به عنوان آلرژنهای خارج

بیشتر افراد در منزل به دنبال شرایط آب و هوایی گرم و
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بحث

منزل ارتباط داشت .داشتن حساسیت به هر سه نوع
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فراواني آلرژنهای استنشاقي در بيماران مبتال به اگزما

 76/6درصد ( 112نفر) زن بودند و از نظر جنسیت این

/ 168طب جنوب

سال نوزدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 9911

نشان دادند.

و درختان قرار داشت .در این مطالعه نیز میتوان نتیجه

در مطالعه صورت گرفته در مازندران با آب و هوای

گرفت که گردهها شایعترین عوامل در منطقه خشک

تقریباً مشابه (گرم و مرطوب) از  819بیمار با

(گرم و یا سرد) هستند ( )16که با مطالعه ما در منطقه

بیماریهای آسم ،حساسیت بینی و کهیر مزمن 799 ،نفر

بوشهر با هوای گرم و مرطوب تفاوت دارد.

مورد آنالیز قرار گرفتند و  29آلرژن استنشاقی با تست

در مطالعه اصفهان تعداد  1177بیمار دارای آسم،

پریک مورد بررسی قرار گرفت و بیشترین فراوانی

حساسیت بینی ،کهیر و اگزما با روش تست پوستی

مربوط به مایت گرد و غبار منزل بود .در رتبههای بعدی

پریک با  31عصاره مختلف مورد بررسی قرار گرفتند.

به ترتیب کاندیدا ،سوسک و پر پرندگان بودند (.)12

علفهای هرز با  48درصد ،قارچها با  37درصد،

همچنین در مطالعه انجام شده در کرج شایعترین

مایتها با  35درصد و درختان با  31درصد به ترتیب

آلرژنهای استنشاقی در بیماران آسم و حساسیت بینی

بیشترین شیوع را داشتند (.)17

گرده گیاهان بودند و از بین آنها گرده علف هرز هرباسه

از سوی دیگر در مطالعه سیستان و بلوچستان  894بیمار

و سلمه تره (کنوپودیوم) شایعتر بودند .در این مطالعه

مبتال به آلرژی ،تحت تست پوستی پریک قرار گرفتند که

تست پوستی مثبت نسبت به سوسک  25درصد ،مایت

آلرژنهای شایع شامل مایتها ( 86درصد) ،پر پرندگان

درماتوفاگوئید پتریسینوس  19درصد و مایت

( 76درصد) ،قارچ آسپرژیلوس ( 51درصد) و چمن (24

درماتوفاگوئید فارینا  18درصد بود .در کل با توجه به

درصد) بود ( .)18این مطالعه با نتایج این مطالعه در

آب و هوای خشک و نسبتاً گرم در این منطقه گردهها

بوشهر و مطالعه مازندران از نظر شیوع مایتها و قارچها

بیشترین شیوع را داشتند ( .)13در مطالعه سمنان تعداد

همخوانی بیشتری دارد .البته شیوع مایت در بوشهر و

 311نفر تحت تست پوستی پریک با آلرژنهای شایع

شمال کشور به علت رطوبت باالی منطقه میباشد ،این

قارچی شامل کالدوسپوریوم ،آلترناریا ،پنیسیلیوم و

در حالی است که شایع بودن مایت در سیستان و

آسپرژیلوس قرار گرفتند که حساسیت کلی برای تمام

بلوچستان شاید به دلیل گرد و غبار باالی داخل منازل آن

آنها 26/7درصد بود (.)14

منطقه باشد .در نهایت میتوان نتیجه گرفت که در مناطق

این در حالیست که در این مطالعه حساسیت کلی به

گرم و مرطوب از جمله بوشهر و مازندران شیوع مایتها

قارچها  55/6درصد بود که نشانگر شیوع باالی این

و قارچها بیشتر از سایر آلرژنها میباشد و این مسأله

آلرژن در بوشهر است .به عالوه اینکه در مطالعه شیراز

میتواند نقش مهمی در ایجاد عالیم بیماریهای آلرژی

نیز از  231کودک آسمی با متوسط سنی  6/5سال تعداد

در این مناطق داشته باشد که اهمیت کنترل این آلرژنها

 25نفر ( 11/9درصد) به قارچها حساسیت داشتند (.)15

را یادآور میشود.

در مطالعه صورت گرفته در زنجان نیز که بر روی

همچنین در مطالعه دیگری در مازندران نیز  78بیمار با

بیماران آلرژی شامل حساسیت بینی ،آسم ،اگزما و کهیر

کهیر مزمن مورد مطالعه قرار گرفتند که بیشترین موارد

صورت گرفت ،تعداد  211بیمار با سن بین  4تا  61سال

تست پوستی مثبت مربوط به مایتهای درماتوفاگوئید
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خارج منزل نظیر گرده علفهای هرز واکنش شدیدتری

بود ( 48درصد) و پس از آن گرده مربوط به علف هرز
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مرطوب میباشد ،ولی این افراد در مواجهه با آلرژنهای

شرکت داشتند .شایعترین آلرژن مربوط به گرده چمنها

مرادی و همكاران

ارتباط بيماریهای آلرژی و عوامل حساسيتزای استنشاقي 161/

فارینا و درماتوفاگوئید پتریسینوس بود که این میزان برای

هرز شور ،قارچ آسپرژیلوس و علف هرز سلمه تره

این دو مایت تواماً  72درصد بود ( .)19این میزان شیوع

ارتباط معنیدار یافت شد .در مورد اگزما نیز مایتها،

مایتها با مطالعه ما در بوشهر مطابقت دارد و در این

قارچها و گرده گیاهان بیشترین اهمیت را داشتند .در

مطالعه هم مایتها شایعترین آلرژن بودند.

مورد مایتها و قارچها نیز فراوانی آنها بیشتر از

به عالوه در مطالعه صورت گرفته در مشهد  217کودک

مطالعات صورت گرفته در سایر نقاط کشور که آب

با اگزما به وسیله تست پریک مورد بررسی قرار گرفتند.

هوای متفاوت با بوشهر دارند ،بود.

بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین میزان حساسیت
در آلرژنهای غذایی به ترتیب مربوط به سفیده تخم
مرغ ( 34/8درصد) ،زرده تخم مرغ ( 26/2درصد) ،شیر
گاو ( 16/9درصد) و فلفل ( 13/5درصد) بود .بیشترین
میزان حساسیت در آلرژنهای تنفسی نیز مربوط به علف
هرز شور ( 15/9درصد) و مایتها ( 11/6درصد) بود
( .)21در مطالعه صورت گرفته در کرمان نیز در بیماران
غذایی به ترتیب سفیده تخم مرغ ( 29/6درصد) ،زرده
تخم مرغ ( 29/2درصد) و علف هرز سلمه تره (9/3
درصد) بودند ( .)21در مطالعه ای دیگر نیز نشان داده
شد که حدود  81درصد از واکنشهای غذایی مربوط به
شیر ،تخم مرغ یا بادام زمینی میباشد و شیوع آلرژی به
شیر گاو در نوزادان و کودکان در سرتاسر جهان 2-2/5
درصد تخمین زده میشود ( .)22این نتایج نشان میدهد
که در بیماران اگزمایی آلرژنهای غذایی نیز از اهمیت

در این مطالعه بیشترین فراوانی آلرژنها در بیماران
حساسیتی به ترتیب شامل مایت گرد و غبار منزل ،پر
پرندگان و اسپور قارچها بود و بیشترین فراوانی گردهها
شامل علف هرز شور و علف هرز سلمه تره (کنوپودیوم)
بود که رد پای آنها در اکثر بیماریهای آلرژی مشاهده
شد .در اکثر مطالعات صورت گرفته در ایران نیز این چند
آلرژن بیشترین اهمیت را در بیماران آلرژیک داشتند .در
بوشهر با توجه به آب و هوای گرم و مرطوب منطقه که
محل مناسبی جهت رشد قارچها و مایتها میباشد ،به
نظر میرسد که شیوع قارچها و مایتها بیشتر از اکثر
مناطق کشور است و این دو آلرژن در کنار گردهها نقش
غالب را در بین آلرژنهای منطقه دارند.
این مقاله تحت حمایت مرکز تحقیقات طب عفونی و
گرمسیری خلیج فارس انجام شده است.

باالیی برخوردارند و باید مورد توجه قرار گیرد و از بین
بیشتری دارند .در این مطالعه بین اگزما و تست پوستی

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

مثبت نسبت به مایت درماتوفاگوئید پتریسینوس ،علف

نشده است.
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Abstract

Background: The prevalence of allergic diseases is growing in the world and Iran. Allergens play an
important role in creating these diseases. Since inhalation allergens are an important part of these allergens
the aim of this study was to assess the prevalence of aeroallergens and their association with allergic diseases
based on skin prick test (SPT).
Material and Methods: In this study, the frequency of these allergens were examined by using 22
aeroallergens and based on Skin Prick Test in 1100 patients with allergic diseases who referred to
Shohadaye- Khalije- Fars university hospital.
Results: The reaction severity of SPT and the severity of disease associated with inhaled allergens with
Russian thistle (21.1%, P꞊0.001), Chenopodium album pollen (14%, P꞊0.001) and Dermatophagoid
Pteronyssinus (9%, P꞊0.001) respectively. Also, in these patients, the frequency of inhalation allergens were
House Dust Mite (HDM) (69%), feather (60.8%), Russian this tle (59.9%) pollen and Alternaria mold
(59.6%) respectively.
Conclusion: This study indicated that outdoors inhaled allergens such as Russian thistle and Chenopodium
album pollen have the most allergenicity in patients with allergic and asthma in Bushehr province,
Meanwhile, the prevalence of indoor aeroallergens such as HDM, feather and mold were high in these
patients.
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