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 9مرکز تحقيقات پزشكي هستهای خليج فارس ،پژوهشكدة علوم زيست پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 9گروه ايمونولوژی ،آسم و آلرژی ،مرکز تحقيقات بيماریهای گرمسيری و عفوني ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 9گروه بيوشيمي ،مرکز تحقيقات طب گرمسيری و عفوني خليجفارس ،پژوهشكدة علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم
پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -12/9/92 :پذيرش مقاله)12/91/1 :

چكيده
زمينه :آسم و بيماریهای حساسيتي به عنوان يک مشكل بزرگ بهداشتي در دنيا مطرح ميباشند .شيوع اين بيماریها در جهان و ايران رو
به افزايش است .بر همين اساس اين مطالعه به بررسي شيوع اين بيماریها در شهرستان جم از توابع استان بوشهر پرداخته است.
مواد و روشها :اين مطالعه بر اساس پرسشنامه استاندارد بيماریهای حساسيتي و آسم ( )ISAACفاز  9و  9که به بررسي فراواني و
عوامل خطر اين بيماریها ميپردازد و بر روی  196دانشآموز  6-7سال و  161دانشآموز  99-92سال مدارس اين شهرستان در سال
 9919انجام شد.
يافتهها :در شيوع اگزمای حساسيتي ،حساسيت بيني و آسم در دانشآموزان  6-7سال به ترتيب  91 ،99/8و  9/1درصد بود ،در حالي که
فراواني اين بيماریها در دانشآموزان  99-92سال بهترتيب  91/9 ،91/1و  6/7درصد بود .در اين مطالعه بين ميزان ابتال به آسم و همراهي
آن با بيماری حساسيتي اگزما و آلرژی بيني در هر گروه ارتباط معنيداری وجود داشت ( .)P<1/11همچنين بين وجود عوامل خطر نظير
مواجهه با دود سيگار ،نگهداری حيوانات خانگي و استفاده از گاز به عنوان سوخت در منزل و فراواني اين بيماریها ارتباط معنيداری
يافت شد (.)P<1/11
نتيجهگيری :فراواني بيماریهای حساسيتي و آسم در شهرستان جم از توابع استان بوشهر باال است و اين افزايش با عوامل خطر نظير
مواجهه با دود سيگار ،نگهداری حيوانات خانگي و استفاده از گاز به عنوان سوخت در منزل مرتبط است.
واژگان کليدی :شيوع ،آسم ،اگزمای حساسيتي ،حساسيت بينيISAAC ،
* بوشهر ،خیابان معلم ،گروه ایمونولوژی ،آسم و آلرژی ،مرکز تحقیقات بیماریهای گرمسیری و عفونی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
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 ISAACدر شهرستان جم ،استان بوشهر در سال 4131
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دوماهنامه طبّ جنوب

مقدمه

به دلیل انجام مطالعات اندک در زمینه بررسی

بیماریهای آلرژیك و آسم به عنوان یك مشکل شایع

بیماریهای آسم و آلرژی در جنوب غرب ایران ،شیوع

در جهان میباشد که بیماری آسم به تنهایی بالغ بر
 033میلیون نفر را در دنیا درگیر کرده است .آسم
التهاب مزمن راههای هوایی میباشد که منجر به

این بیماریها در این منطقه هنوز به شکل کامل
مشخص نیست .همچنین طی سالهای اخیر استان
بوشهر بهطور متعدد در معرض آلودگی هوای گرد و

خس ،کوتاهی تنفس ،احساس سنگینی در قفسه سینه

شامل میشود .بنابراین این مطالعه جهت بررسی شیوع

و ایجاد سرفه بهخصوص بهصورت شبانه یا اوایل

آسم و بیماریهای آلرژی و همچنین یافتن عوامل خطر

صبح میشود ( 1و .)2

موجود در بین کودکان سنین مدرسه در شهرستان جم

شیوع آسم و بیماریهای آلرژی در جهان به خصوص

در استان بوشهر در سال  1030طراحی شده است.

در کشورهای پیشرفته در  2دهه اخیر افزایش یافته
است ( .)0نتایج مطالعات در کشورهای مختلف ،شیوع

مواد و روشها

آسم و بیماریهای آلرژی را از  1تا  03درصد گزارش

منطقه و جمعيت مورد مطالعه

کردهاند ( .)0تفاوت در شیوع این بیماریها با عوامل

این مطالعه به صورت مقطعی و در سال  1030در

ژنتیکی و به خصوص عوامل محیطی از قبیل عوامل

شهرستان جم در استان بوشهر انجام شد .جمعیت این

حساسیتزا (آلرژن) ،آلودگی هوا ،مواجهه با دود

شهرستان بر اساس سرشماری سال  1033بیش از

سیگار و رژیم غذایی همراه است که تمامی این عوامل

 51333نفر بوده است .این منطقه به دلیل ارتفاع 733

بر شیوع بیماریهای آلرژی تأثیر میگذارند (.)5

متری از سطح دریا نسبت به سایر نقاط استان از آب

افزایش زندگی شهرنشینی و تغییرات در سبك زندگی

و هوای مطلوب و با درجه حرارت کمتری برخوردار

از عوامل اصلی افزایش شیوع آسم و بیماریهای

است .همچنین این مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه

آلرژی میباشد (.)6

علوم پزشکی بوشهر تأیید شد.

بررسی گسترده آسم و بیماریهای آلرژی در سطح دنیا
برای اولین بار به وسیله پرسشنامه استاندارد شده که

طراحي مطالعه

توسط برنامه جهانی آسم و آلرژی در کودکان

افراد مورد مطالعه از تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی

( )ISAACارائه شده بود ،انجام گرفت ( .)7طی

شهرستان جم انتخاب شدند .نسخه فارسی پرسشنامه

سالهای اخیر شیوع آسم و بیماریهای آلرژی در ایران

استاندارد  ISAACفاز  1و ( 0ترجمه شده توسط

از  2/7تا  05/0درصد گزارش شده است .همچنین

مؤسسه ملی تحقیقات سل و بیماریهای ریوی،

براساس مطالعه انجام شده در شهر بوشهر در سال

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) به همراه

 1032شیوع حساسیت بینی (رینیت آلرژی) در بین

پرسشنامه

بررسیهای

کودکان سنین  6-7سال  11/3درصد و در کودکان

اپیدمیولوژیك آسم و بیماریهای آلرژی بر مبنای

سنین  10-10سال  21/2درصد گزارش شده است (.)0

اصول استاندارد مورد قبول ،از اولویتهای راهبردی
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افزایش پاسخدهی راههای هوایی و ایجاد عالئم خس

غباری (ریزگردها) بوده است که شهرستان جم را نیز
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اسدی و همكاران

شيوع آسم و بيماریهای آلرژی در شهرستان جم 179/

يافتهها

طرح بینالمللی مطالعه  1ISAACبرای بررسی آسم و

از بین  1112پرسشنامه جمعآوری شده1315 ،

آلرژی بیماریها در کودکان دو رده سنی  6-7و

پرسشنامه ( 516دانشآموز  6-7سال و  563دانشآموز

 10-10سال که بیشترین شیوع بیماری آلرژی در این

 10-10سال) به صورت قابل قبول تکمیل شده بود.

محدوده سنی رخ میدهد ،پایهریزی شد .پرسشنامه آن

گروه  6-7سال شامل تعداد  035پسر ( 53/1درصد) و

به عنوان الگوی استاندارد بررسی و مطالعه

 211دختر ( 01/3درصد) و گروه  10-10سال شامل

اپیدمیولوژی آسم و آلرژی در کشورهای مختلف

 236پسر ( 51/1درصد) و  270دختر ( 07/1درصد)

پیشنهاد گردید و مورد استقبال قرار گرفت (.)7

بودند .تفاوت معنیداری از نظر جنسیت در بین دو گروه

راهنمایی الزم جهت تکمیل پرسشنامه توسط یك

وجود نداشت (.)P=3/33

کودکان سنین  6-7سال و  10-10سال جهت شرکت
در مطالعه دعوت شدند .تعداد کل دانشآموزان 1233
نفر بود که تعداد  1112پرسشنامه ( 31/5درصد) در
 11مدرسه ابتدایی و راهنمایی تکمیل شد .جهت
تکمیل پرسشنامه توسط دانشآموزان  10-10سال ،یك
پزشك حضور داشت و مفهوم خس خس در حین
تنفس و سایر بیماریها را توضیح داد .پرسشنامه
دانشآموزان  6-7سال توسط والدین آنها در منزل
تکمیل شد.
آناليز آماری
شیوع کلی اگزما ،رینیت آلرژی و آسم در بین افراد مورد
مطالعه محاسبه گردید .همراهی اگزما ،رینیت آلرژی و
آسم با یکدیگر و همچنین عوامل خطر آنها با اطمینان
 35درصد محاسبه گردید .جهت بررسی همزمانی عالئم
بین گروههای مختلف از آزمون مربع کای استفاده شد.
اطالعات متناقض و ناقص از مطالعه حذف شدند .نتایج
با  P valueکمتر از  3/35به عنوان نتایج معنیدار در
نظر گرفته شد.

شيوع و عوامل خطر آسم و بيماریهای آلرژی در
دانشآموزان  6-7سال
شیوع اگزما در این گروه 10/1 ،درصد ( 71نفر) بود که
از این تعداد  02نفر ( 53/2درصد) پسر و  23نفر (03/1
درصد) دختر بودند .در این گروه ارتباط معنیداری بین
جنسیت و ابتال به اگزما وجود نداشت ( .)P>3/35در
بیماران اگزمایی ،تعداد  13نفر ( 26/7درصد) در سن
کمتر از  2سالگی 20 ،نفر ( 00/1درصد) در سنین  2تا 0
سالگی و  21نفر ( 03/0درصد) در سن بیشتر از  5سالگی
دچار اگزما شدند که بین سن و ابتال به اگزما ارتباط
معنیداری وجود داشت ( .)P=3/31همچنین  20نفر
( 00/1درصد) در  12ماه گذشته دارای ضایعات اگزمایی
خارش دار بودند .بهبودی ضایعات اگزمایی در  12ماه
گذشته برای  10نفر ( 11/0درصد) رخ داده بود .به عالوه،
تعداد  21نفر ( 23/5درصد) از کودکان اگزمایی در این
گروه حداقل یك شب در  12ماه گذشته به دلیل خارش
ناشی از این ضایعات از خواب بیدار شدهاند .از افراد مبتال
به اگزما 6 ،نفر ( 1/5درصد) به طور همزمان دارای آلرژی
بینی بودند که همراهی این دو بیماری در این افراد
معنیدار بوده است ( .)P=3/305همچنین 5 ،نفر
International Study of Asthma and Allergies in Childhood
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پزشك و معلم کالس به دانشآموزان داده شد .تمامی
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در سطح جهان است .بر این اساس در سال 1332

سال نوزدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 9911

اسدی و همكاران

در این افراد معنیدار نبود (.)P=3/1

همچنین  61نفر ( 11/1درصد) حداقل  1-0بار در 12

شیوع آلرژی بینی در گروه سنی  6-7سال 23 ،درصد

ماه گذشته دچار حمالت خس خس شده بودند .به

( 130نفر) بود که از این تعداد  13نفر ( 0/7درصد) به

عالوه از این افراد  26نفر ( 22درصد) کمتر از یك شب

شکل همزمان دارای عالئم آلرژی بینی و چشم نیز بودند.

در هفته و  16نفر ( 10/5درصد) بیشتر از یك شب در

در طی  12ماه گذشته بیشترین شکایت از نظر داشتن

هفته بخاطر تنگی نفس و خس خس از خواب بیدار

آلرژی بینی در ماه آذر بود که  03نفر ( 3/5درصد) دارای

شدند .همچنین برای  23نفر ( 0/3درصد) از این افراد

این عالیم بودند .همچنین بیشترین شیوع عالئم آلرژی

از طرف پزشك آسم تشخیص داده شد .در بین مبتالیان

بینی در فصل پاییز و معادل  73درصد بود ولی از نظر

به آسم تعداد  7نفر ( 05درصد) پسر و  10نفر (65

آماری نسبت به سایر فصول تفاوت معنیداری نداشت

درصد) دختر بودند که از نظر جنسیت و ابتال به آسم

( .)P>3/35از بین افراد مبتال به آلرژی بینی در طی 12

اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P=3/320به عالوه،

ماه گذشته 00 ،نفر ( 01/7درصد) محدودیتی در فعالیت

 17نفر ( 10/0درصد) از این افراد در طی  12ماه گذشته

روزانه نداشتند ،در حالی که  03نفر ( 07/1درصد) در

بعد از ورزش دچار عالئم خس خس شدند .همچنین

حد کم 17 ،نفر ( 16/5درصد) به میزان متوسط و  0نفر

والدین این دانشآموزان از وجود سرفه خشك شبانه

( 2/3درصد) به میزان زیاد دچار محدودیت در فعالیت

طی  12ماه گذشته در  03نفر ( 3/5درصد) از

روزانه بودند .شیوع خس خس در گروه سنی  6-7سال،

دانشآموزان گزارش دادند (جدول .)1

 22/3درصد ( 111نفر) بود که  17نفر ( 15/1درصد) از
جدول  )9مقايسه فراواني بيماری های آلرژی و آسم در دو گروه دانش آموزان  6-7و  99 -92سال
شهرستان جم استان بوشهر 9919
گروه سني
بيماری

اگزما
آلرژی بینی
خس خس
آسم

 6-7سال

 99-92سال

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مبتال

)10/1( 71

)13/5( 111

غیرمبتال

)16/2( 005

)11/5( 051

مبتال

)23( 130

)13/2( 133

غیرمبتال

)13( 010

)11/1( 063

مبتال

)22/3( 111

)07/1( 211

غیرمبتال

)77/1( 031

)62/3( 051

مبتال

)0/3 ( 23

)6/7( 01

غیرمبتال

)36/1( 036

)30/0( 501

P value

3/30
3/0
3/315
3/31

در دانشآموزان این گروه سنی ،بین عوامل خطری نظیر

معنیداری یافت نشد ( ،)P>3/35در حالیکه عواملی نظیر

نمایه توده بدنی ( ،)BMIمصرف مکرر غذاهای دریایی،

مصرف سوخت گاز برای گرم کردن (،)P=3/310

مصرف زیاد غالت ،مصرف زیاد آنتی بیوتیك و سطح

نگهداری حیوانات اهلی و پرندگان ( ،)P=3/331مواجهه

تحصیالت مادر با بیماریهای آلرژی و آسم ارتباط

با دود سیگار ( ،)P=3/332مصرف استامینوفن

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 18:34 +0430 on Monday June 25th 2018

( 7درصد) مبتال به آسم بودند که همراهی این دو بیماری

این افراد در  12ماه گذشته دچار این حالت بودند.
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شيوع آسم و بيماریهای آلرژی در شهرستان جم 171/

/ 176طب جنوب

( )P=3/331و مصرف باالی فست فود ( )P=3/330با این

شیوع خس خس در این گروه 07/1 ،درصد ( 211نفر)

بیماریها ارتباط معنیداری داشتند.

بود که از این تعداد  107نفر ( 60/3درصد) پسر و  70نفر
( 05/1درصد) دختر بودند که از نظر جنس اختالف

دانشآموزان  99-92سال

( 62/5درصد) در  12ماه گذشته دارای عالئم خس خس

از مجموع  563نفر دانش آموز  10-10سال ،برای 13/5

بودند که  25نفر ( 11/1درصد) بیش از  5بار دارای عالیم

درصد ( 111نفر) تشخیص اگزما مطرح شد که  06نفر

خس خس در طی  12ماه گذشته بودند .همچنین  22نفر

( 01/1درصد) از این افراد در  12ماه گذشته دارای

( 13/0درصد) بیش از یك شب بهطور متوسط به دلیل

ضایعات اگزمایی بودند .همچنین از نظر ایجاد اختالل در

خس خس از خواب بیدار شده بودند.

خواب 01 ،نفر ( 27/3درصد) بیش از یك شب در  12ماه

از مجموع دانشآموزان ،برای  01نفر ( 6/7درصد)

گذشته به دلیل خارش از خواب بیدار شدهاند .از نظر توزیع

تشخیص آسم توسط پزشك مطرح شده بود ،از این تعداد

جنسیت ،در افراد مبتال به اگزما 61 ،نفر ( 50/3درصد) پسر

 26نفر ( 61/0درصد) پسر و  12نفر ( 01/6درصد) دختر

و  53نفر ( 01/1درصد) دختر بودند که از این نظر اختالف

بودند که تفاوت معنیداری از نظر جنس در این گروه

معناداری وجود نداشت ( .)P>3/35همچنین تعداد  00نفر

مشاهده نشد ( .)P=3/1تعداد  105نفر ( 20/7درصد) تا به

( 23/7درصد) همزمان دارای آلرژی بینی بودند که رابطه

حال حداقل یك بار هنگام ورزش دچار خس خس شده

معنیداری وجود داشت ( )P=3/335و  13نفر ( 3درصد)

و  133نفر ( 17/6درصد) نیز دارای سرفه خشك شبانه

همزمان دارای آسم بودند که از نظر همراهی دو بیماری

بودند .از نظر داشتن آسم و آلرژی بینی 17 ،نفر (05/3

رابطه معنیداری وجود داشت (.)P=3/1

درصد) دارای هر دو بیماری بودند که از نظر همراهی این

در گروه دانشآموزان  10-10سال 13/2 ،درصد ()133

دو بیماری ارتباط معنیداری وجود داشت ()P<3/331

نفر دارای آلرژی بینی بودند که از این تعداد  72نفر (60/1

(جدول .)1

درصد) پسر و  07نفر ( 05/2درصد) دختر بودند که از نظر

در دانشآموزان این گروه سنی بجز نمایه توده بدنی

جنس اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P=3/31از

( ،)P=3/1( )BMIبین عواملی نظیر مصرف مکرر غذاهای

دانشآموزان مبتال به آلرژی بینی ،تعداد  131نفر (32/7

دریایی ( ،)P=3/32مصرف زیاد غالت (،)P=3/30

درصد) به طور همزمان دارای عالئم حساسیت چشم

مصرف زیاد آنتیبیوتیك ( ،)P=3/337سطح تحصیالت

بودند .از نظر داشتن عالئم آلرژی بینی در ماههای مختلف

مادر ( ،)P=3/331مصرف سوخت گاز برای گرم کردن

سال ،در دی ماه  30نفر ( 10/6درصد) عالئم آلرژی بینی

( ،)P=3/3نگهداری حیوانات اهلی و پرندگان

داشتند و همچنین از نظر داشتن عالئم بینی در تمام فصول

( ،)P=3/330مواجهه با دود سیگار ( ،)P=3/3مصرف

سال اختالف معنیداری وجود داشت ( .)P<3/331از نظر

استامینوفن ( )P=3/30و مصرف باالی فست فود

ایجاد محدودیت فعالیت روزانه  00نفر ( 01/7درصد) به

( )P=3/332با آسم و بیماریهای آلرژی ارتباط معنیداری

میزان متوسط و  11نفر ( 3درصد) به میزان زیاد به دلیل

وجود داشت.

وجود این عالئم دچار محدودیت در فعالیت روزانه بودند.
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معنیداری وجود داشت ( .)P<3/331تعداد  102نفر
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اسدی و همكاران

برخی مطالعات انجام شده در جنوب غرب ایران

بحث
شیوع آسم و بیماریهای آلرژی در دنیا در حال افزایش

براساس برنامه  ISAACمیباشد که طبق گزارشات آنها

است و بر اساس مطالعات انجام شده شیوع این بیماریها

شیوع بیماریهای آلرژی در پسران بیشتر از دختران

در ایران نیز در حال افزایش میباشد ( 1و  .)3برنامه

میباشد ( 11 ،0و .)12

استاندارد  ISAACشرایط بسیار مناسبی را جهت بررسی

با توجه به اینکه به نظر میرسد سن شیوع اگزما بیشتر
زیر  2سال باشد ،نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع

و مقایسه شیوع آسم و بیماریهای آلرژی در دنیا فراهم

اگزما در افراد باالی  5سال بیشتر است .به نظر میرسد

کرده است ( .)0بهطور کلی این مطالعه نشان داد فراوانی

که عوامل محیطی و تغذیهای تأثیرگذار میباشند .اگزما به

اگزما ،آلرژی بینی و آسم در شهرستان جم به ترتیب 16/7

عنوان شروع بیماریهای حساسیتی در کودکان میباشد

درصد 13/5 ،درصد و  5/0درصد میباشد.
اگزما

حساسیتی نظیر آلرژی بینی و آسم نیز ایجاد میشود (.)10

با توجه به شیوع جهانی اگزما در دنیا که  7/6درصد

در این مطالعه بین اگزما و ابتال به آلرژی بینی در هر دو

است ( ،)13شهرستان جم با  16/7درصد شیوع ،دارای

گروه سنی همزمانی معنیداری وجود داشت که این

شیوع باالی اگزما میباشد .همچنین در این مطالعه

همزمانی در دانشآموزان  10-10سال بیشتر بود .نکته

شهرستان جم در بین سایر شهرهای ایران از شیوع

قابل توجه دیگر اینکه در این مطالعه دانشآموزانی که در

باالتری برخوردار بود ( 0و ( )11نمودار  .)1در این

معرض دود سیگار قرار داشتند بیشتر به بیماری اگزما

مطالعه شیوع اگزما در پسرها بیشتر از دخترها بود ،هر

مبتال بودند.

چند این تفاوت شیوع معنیدار نبود ولی تأیید کننده
100%
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جم

بوشهر 1032

بوشهر 1012

یزد

اهواز

نمودار  )1فراوانی اگزما در شهرهای ایران بر اساس برنامه ISAAC
Fig 1) Prevalence of Eczema in Cities of Iran based on ISAAC Protocl

آلرژی بيني

درصد گزارش کردهاند ( 0و ( )10شکل  .)2در این

بر اساس مطالعه سال  ،1032انجام شده توسط همین

مطالعه نیز این شیوع در بین دانش آموزان  6-7سال و

گروه در شهر بوشهر ،مشخص شد که آلرژی بینی در

 10-10سال به ترتیب  23درصد و  13/2درصد بود.

ایران شیوع باالیی دارد ( .)0در حالیکه بهطور کلی

همانگونه که در سایر مطالعات عنوان شد ،آلرژی بینی

مطالعات مختلف شیوع آلرژی بینی را از  1/6تا 03/7

دارای باالترین درصد شیوع در بین بیماریهای حساسیتی
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که با پیشرفت بیماری حساسیت ،سایر بیماریهای

16.70%

] [ DOI: 10.18869/acadpub.ismj.19.6.972
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/ 178طب جنوب

میباشد ( 10و  .)15به عالوه در این مطالعه نیز شیوع

منزل میباشد و دوم مواجهه با عوامل حساسیتزای

عالئم رینیت در بین پسرها بیشتر از دخترها بود که منطبق

بیرونی که شامل علفهای هرز میباشد که تا اواسط پاییز

با نتایج سایر مطالعات میباشد ( 10و  .)11در این مطالعه

گردهافشانی میکنند.

شیوع عالئم آلرژی بینی بیشتر در فصل پاییز بود که

در این مطالعه کودکانی که با دود سیگار مواجه بودند به

میتواند به دو دلیل باشد ،ابتدا مواجهه با عوامل

شکل قابل توجهی بیشتر به آلرژی بینی مبتال شدند .نکته

حساسیتزای درون منزل نظیر مایتها ،کپك و سوسك

قابل توجه دیگر اینکه در این مطالعه در اکثر افراد همزمان

که با توجه به سرد شدن هوا و حضور بیشتر کودکان در

با آلرژی بینی ،عالئم آلرژی چشم نیز وجود داشت.
100%

] [ DOI: 10.18869/acadpub.ismj.19.6.972
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نمودار  )2فراوانی آلرژی بینی در شهرهای ایران بر اساس برنامه ISAAC
Fig 2) Prevalence of Allergic Rhinitis in Cities of Iran based on ISAAC Protocl

آسم

باشد .به عنوان مثال منطقه جنوب غرب ایران در چند

شیوع آسم در دانشآموزان شهرستان جم  6/7درصد

سال اخیر با آلودگی ناشی از ذرات گرد و غبار روبرو

بود که با توجه به آمار انجمن جهانی آسم که شیوع آن

بوده که این پدیده خود باعث افزایش بیماریهای

را در دانشآموزان منطقه خاورمیانه  5/1درصد گزارش

حساسیتی شده است ( .)17شیوع آسم و بیماریهای

کرده است ،دارای شیوع باالتری در این شهرستان می

آلرژیك در شهرهای مختلف ایران در دانشآموزان

باشد ( .)16این شیوع باال میتواند به علت عوامل

 6-10سال بین  2/1تا  7/6درصد گزارش شده است

محیطی مثل تغذیه ،آلودگی هوا و عوامل ناشناخته دیگر

(( )17نمودار .)0
15.00%

9.70%
7.60%

6.70%

10.00%

6.70%
4.70%
2.60%

جم

اهواز

بوشهر  1392بوشهر 1382

رشت

تهران

5.00%
0.00%

نمودار  )0فراوانی آسم در شهرهای ایران براساس برنامه ISAAC
Fig 3) Prevalence of Asthma in Cities of Iran based on ISAAC Protocl
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به آسم از اکثر شهرها به جز بوشهر و اهواز شیوع

در این مطالعه به طور کلی شیوع بیماریهای آلرژی و

باالتری دارد .همچنین شیوع آسم در بین پسران 10-10

آسم در دانشآموزان شهرستان جم استان بوشهر باال بود،

سال در شهرستان جم بیشتر از دخترها بود ،هر چند این

که این میزان در گروه سنی  10-10سال دارای فراوانی

اختالف شیوع در گروه سنی  6-7سال دیده نشد .این

بیشتری نسبت به گروه دانش آموزان  6-7سال بود.

نتایج منطبق با نتایج مطالعه  ISAACمیباشد که شیوع

عوامل متعددی در این خصوص مطرح میباشد که شاید

آسم را در بین پسران ،باالتر گزارش کرده است (.)17

در معرض بودن بیشتر با عوامل خطر ذکر شده بتواند

به عالوه همزمانی قابل توجهی میان ابتال به آسم و

مطرح باشد .محدودیتهایی در اجرای این طرح وجود

آلرژی بینی در این دانشآموزان دیده شد .همچنین

داشت که شامل عدم همکاری کامل ادارات مرتبط با

عوامل خطر نظیر استفاده مکرر از استامینوفن ،سوخت

موضوع (علیرغم هماهنگیهای قبلی) ،مسافت طوالنی

گاز ،وجود گربه در محیط زندگی و مصرف باالی فست

شهرستان جم با مرکز استان و نبود شرایط اسکان

فود در دانش آموزان مبتال به آسم به شکل چشمگیری

مناسب برای محققین میباشد.

بیشتر دیده شد .در سایر مطالعات نیز عوامل خطری

این مقاله تحت حمایت مرکز تحقیقات طب عفونی و

نظیر مصرف غذاهای فست فود ،وزن باالتر ،آلودگی

گرمسیری خلیجفارس انجام شده است.

هوا ،مواجهه بیشتر با دود سیگار و آلودگی هوای
آشپزخانه

برای

آسم

گزارش

شده

است

( 17 ،11 ،1و .)11

تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
نشده است.
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Abstract
Background: Asthma and allergic diseases are raised as a major health problem in the world. The
prevalence of these diseases is on the rise specifically in the world and Iran. Accordingly, the aim of this
study was to assess the prevalence of these diseases in Jam City, from environs of Bushehr Province.
Material and Methods: this study was performed on 516 schoolchildren aged 6-7 years and 569
schoolchildren aged 13-14 years in schools of this city based on a standard questionnaire of allergic
conditions and asthma (ISAAC) phase 1 and 3, which mention to the prevalence and risk factors for these
diseases in 2014.
Results: in prevalence of atopic eczema, allergic rhinitis and asthma among 6-7year old schoolchildren were
13.8 %, 20% and 3.9%, respectively, While, the prevalence of these diseases among 13-14 year old
schoolchildren were 19.5%, 19.2% and 6.7%, respectively. There were a significant association in each
group, between affliction rate to asthmaand its association with rhinitis and eczema (P<0.05). Also, there
were a significant association between the prevalence of these diseases and the presence of risk factors such
as exposure to cigarette smoke, pet care and use of gas as a fuel at home. (P<0.05).
Conclusion: the prevalence of asthma and allergic diseases was high in Jam city and this increase is
associated to risk factors such as exposure to cigarette smoke, pet care and use of gas as a fuel at home.
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