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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال بيستم ،شماره  ،1صفحه ( 65 –65فروردين و ارديبهشت )1935
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ارتباط بيماريهاي آلرژيک و عوامل حساسيتزاي غذايي
براساس تست پوستي پريک در استان بوشهر
سامان کشوري  ،1افشين شيرکاني  ،2رحيم طهماسبي  ،9عبدالمجيد عمراني  ،6شكراله فرخي

 1و *2

 1مرکز تحقيقات پزشكي هستهاي ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2گروه ايمونولوژي ،آسم و آلرژي ،مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليجفارس ،پژوهشكده علوم زيست پزشكي خليجفارس،
 9گروه آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 6گروه کودکان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
(دريافت مقاله -36/5/22 :پذيرش مقاله)36/11/6 :

چكيده
زمينه :فراواني بيماريهاي آلرژيک (حساسيتي) در سالهاي اخير در حال افزايش است .شناسايي فراواني آلرژنهاي غذايي مناطق مختلف
در تشخيص و درمان اين بيماريها نقش بسيار مهمي دارد .هدف از اين پژوهش تعيين فراواني و ارتباط آلرژنهاي غذايي شايع در بيماران
حساسيتي در استان بوشهر بر اساس تست پوستي پريک بود.
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دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران

مواد و روشها :در اين مطالعه مقطعي -توصيفي 1111 ،بيمار مبتال به بيماريهاي آلرژيک که در تست آلرژي پوستي پريک حداقل به
يک آلرژن حساسيت داشتند ،وارد مطالعه شدند .اين تست با  21عصاره آلرژنهاي شايع غذايي انجام شد.
يافتهها :در کل بيماران تحت مطالعه ارتباط بين شدت واکنش تست آلرژي پريک و شدت بيماريهاي آلرژيک به ترتيب با ميگو (،)P=1/11
( 12/6درصد) ،کهير حاد ( 91/9درصد) و اگزما ( 12درصد) بود .در حالي که شايعترين آلرژنهاي غذايي به ترتيب بادام زميني
( 65/5درصد) ،زردة تخم مرغ ( 69/1درصد) و ميگو ( 62درصد) بودند.
نتيجهگيري :اين مطالعه نشان داد که آلرژنهاي حساسيتزاي غذايي مانند ميگو ،شير گاو و بادامزميني در شدت عاليم بيماريهاي آلرژيک
نقش بيشتري دارند و همين آلرژنهاي غذايي بيشترين فراواني را در بيماران نشان دادند.
واژگان کليدي :بيماريهاي آلرژيک ،آسم ،آلرژنهاي غذايي ،تست پوستي پريک
* بوشهر ،مرکز تحقیقات بیماریهای گرمسیری و عفونی ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،بوشهر ،ایران
E-mail: sh.farokhi@bpums.ac.ir
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شير گاو ( )P=1/12و بادام زميني ( )P=1/16بود .در اين مطالعه فراواني حساسيت بيني ( 66/2درصد) ،آسم ( 21درصد) ،کهير مزمن

کشوري و همكاران
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مقدمه

رنگهای خوراکی که جهت ارائة کیفیت بهتر مواد غذایی

بیماریهای حساسیتی (آلرژیک) ،بیماریهای افزایش

در صنایع غذایی مصرف میشوند ،میتوانند حساسیتزا

حساسیت سیستم ایمنی در مقابله با آنتی ژنها هستند

باشند ( .)5آلـرژی غذایی با اختالالت بالینی گسـتردهای

که در حالت عادی این عوامل زیانآور به نظر نمیرسند،

همـراه اسـت کـه شدت آن در سنین مختلف متفاوت

با این حال شیوع این بیماریها در دنیا رو به افزایش

میباشد .میزان درگیری بافتهای مختلف در آلرژی

است ( .)1بیماریهای آلرژی در هر سـنی ممکن است

غذایی به ترتیـب  68درصـد در پوست 11 ،درصد

بروز کنند اما بیشترین میزان ابـتال در نـوزادان و کودکان

اختالالت دستگاه گوارش و  36درصـد در دستگاه

 1-3ساله مشاهده میشود.

تنفسی مشاهده میشود ( 5و  .)8بنابراین با توجه به

شـیوع آلرژی غذایی در دوران کودکی بسیار شایع بوده

اهمیت شناسایی مواد حساسیتزا در درمان و پیشگیری

و با افزایش سـن بـه میزان قابل توجهی شـیوع آن

از بیماریهای آلرژی و نبود بررسی جامع جهت

کاهش مییابد .تست پوستی پریک ( )SPTروشی قابل

شناسایی آلرژنهای شایع غذایی در استان بوشهر ،این

اعتماد برای تشخیص آلرژنها با در نظر گرفتن آنتیبادی

مطالعه با هدف بررسی شیوع آلرژنهای غذایی در

میشود .این تست شواهد الزم جهت تأیید تشخیص
بیماریهای آلرژیک را فراهم میکند و به دلیل

کهیر مزمن و آسم و ارتباط آن با این بیماری بر اساس
واکنشپذیری تست پوستی پریک انجام شد.

غیرتهاجمی بودن ،ارزانی و پاسخدهی سریع به عنوان
حساسیت نوع یک مطرح میباشد ( .)2اگر چه هر

در این مطالعه بیماران مبتال به بیماریهای حساسیتی

غذایی بالقوه آلرژیزا محسوب میشود ولی بیش از 09

مراجعه کننده به کلینیک آلرژی درمانگاه ابوالفضل (ع)

درصد واکنشهای سیستمی حاد نسبت به غذا در

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تحت تست آلرژی پوستی

کودکان ناشی از تخممرغ ،شیر ،سویا ،حبوبات یا

پریک بر حسب اندیکاسیون قرار گرفتند.

خشکبار و در بزرگساالن ناشی از میگو و خرچنگ،

بیماران توسط متخصص ایمونولوژی و آلرژی مورد

خشکبار یا ماهی است (.)3

پرسش و معاینه قرار گرفتند و برای آنها پرسشنامه

آلرژی غذایی  4تا  5درصد از کودکان و  2تا  3درصد از

اختصاصی بیماران آلرژی شامل اطالعات دموگرافیک،

بزرگساالن را مبتال میسازد .در برخـی کشورهای صنعتی

سن ،جنس ،علت مراجعه ،سابقه خانوادگی ،سابقه

جهان میزان این شـیوع را بـین  15تـا  49درصـد تخمین

مصرف سیگار و نگهداری حیوانات خانگی تکمیل

زدهاند ( .)4شیوع غذاهای آلرژیزا در مناطق مختلف دنیا

گردید .همچنین برای بیمارانی که اندیکاسیون و شرایط

متفـاوت است و احتماالً به نوع تغذیه و نژاد بسـتگی

انجام تست پوستی آلرژی پریک را داشتند ،به طوری که

دارد .شـیر ،تخممرغ ،سویا ،گندم و ماهی بـه عنـوان

حداقل  3-5روز داروهای آنتی هیستامین و حداقل 2

شـایعترین مـواد تغذیهای آلرژیزا شنـاخته شدهاند.

هفته داروهای کورتیکواستیروئیدی مصرف نکرده

همچنـین بسـیاری از مـواد افزودنی خوراکی مانند

باشند ،این تست انجام شد.
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روش مناسبی جهت تشخیص بیماریهای افزایش

مواد و روشها
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 IgEمیباشد که برای بیماریهای آلرژی استفاده

بیماران مبتال به اگزما (درماتیت آتوپی) ،آلرژی بینی،

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1935

/ 64طب جنوب

در این مطالعه بیماران آسمی بر اساس تقسیمبندی

درمانگاه آلرژی میباشد ،جمعآوری گردید .در نهایت

 1GINAبه سه نوع آسم خفیف ،متوسط و شدید تقسیم

آنالیز آماری با وارد کردن دادهها در نرم افزار SPSS

شدند و همچنین بیماران آلرژی بینی بر اساس

ویرایش  10انجام شد .از آزمون مربع کای جهت مقایسه

تقسیمبندی  2ARIAدو نوع دایمی و متناوب تقسیم

فراوانی متغیرهای کیفی استفاده شد و آزمون با P value

شدند که هرکدام از این دو نوع نیز خود به سه دسته

کمتر از  9/95به عنوان یافته معنیدار در نظر گرفته شد.

خفیف و متوسط رو به شدید تقسیم شدند.
کهیر بر مبنای زمان ابتال به صورت حاد (کمتر از  8هفته)

يافتهها

و مزمن (بیشتر از  8هفته) تعیین گردید .تست پوستی

در این مطالعه  1199بیمار آلرژیک مورد بررسی قرار

به عمل آمده شامل  21آلرژن غذایی شایع مانند بادام

گرفتند که  519نفر ( 48/3درصد) مرد و  509نفر (53/8

زمینی ،گردو ،گوجه فرنگی ،سویا ،زرده تخممرغ ،شیر،

درصد) زن بودند .محدوده سنی بیماران بین  1-65سال

سفیده تخم مرغ و میگو بود.

بود و میانگین سنی آنها  20±15/3سال بود .در این

بازو و ساعد دست راست بیمار قرار داده شد و پس از

گرفتند و نتایج حاصل در بیماریهای مختلف آلرژی در

ایجاد خراش در محل عصارهها ،بعد از بیست دقیقه

زیر آورده شده است.

نتیجه تست توسط متخصص ایمونولوژی و آلرژی
گرفته میشد که تورم بیشتر یا مساوی  3میلیمتر در

حساسيت بيني

محل خراش پوستی آلرژن ایجاد میشد .برای

میزان فراوانی بیماری آلرژی بینی  54/2درصد (501

تقسیمبندی واکنشپذیری تست آلرژی از نظر شدت،

نفر) بود که از این تعداد 269 ،نفر ( 48/0درصد) مرد و

ایجاد واکنش پوستی به صورت تورم بین  3-5میلیمتر

 311نفر ( 53/1درصد) زن بودند و از نظر جنسیت

خفیف 5 -19 ،میلیمتر متوسط ،و بیش از  19میلیمتر

اختالف معنیدار وجود نداشت ( .)P<9/95فراوانی

و یا ایجاد پای کاذب به صورت شدید در نظر گرفته

واکنشپذیری تست پوستی پریک در بیماران مبتال به

میشد .همچنین در این تست هیستامین هیدروکلراید به

حساسیت بینی در نمودار  1نمایش داده شده است.

عنوان کنترل مثبت و ترمال سالین به عنوان کنترل منفی

همچنین در بیماران مبتال به حساسیت بینی  22/0درصد

در نطر گرفته شد.

نوع متوسط تا شدید مبتال بودند .بنابراین از نظر ارتباط

در صورت داشتن حساسیت حداقل به یک آلرژن فرد

بین شدت بیماری حساسیت بینی و شدت واکنش

مبتال وارد مطالعه شد .پس از تکمیل اطالعات و پاسخ

پوستی نسبت به بادام زمینی ( )P=9/918و گردو

به پرسشنامه و ضمیمه شدن تست پریک صورت گرفته

( )P=9/991ارتباط معنیدار وجود داشت.

کلیه اطالعات مورد نیاز بر اساس پرونده بیمار که در
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مشخص گردید .این تست در صورتی مثبت در نظر

فراواني آلرژنهاي غذايي در بيماران مبتال به
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در این تست ،عصاره آلرژنهای غذایی بر روی ناحیه

مطالعه همه  1199بیمار تحت تست پوستی پریک قرار
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کشوري و همكاران
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نمودار  )1فراوانی آلرژنهای غذایی در بیماران مبتال به حساسیت بینی بر اساس واکنشپذیری تست پوستی پریک
Fig 1) Frequency of Food Allergens based on Skin Prick Test Reactivity

در این مطالعه میزان فراوانی آسم  23درصد ( 254نفر) بود

( .)P<9/95فراوانی واکنشپذیری تست پوستی پریک در

که  41/2درصد ( 129نفر) مرد و  52/1درصد ( 134نفر)

بیماران مبتال به آسم در نمودار  2نمایش داده شده است.
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فراواني آلرژنهاي غذايي در بيماران مبتال به آسم

زن بودند و از نظر جنسیت اختالف معنیدار وجود نداشت

Fig 2) Sevierity of Reaction to Food Allergens based on Skin Prick Test in Patients with Asthma

خفیف 34 ،درصد متوسط و  15/1درصد به نوع شدید

میزان فراوانی کهیر مزمن در بیماران تحت بررسی 12/4

مبتال بودند .از نظر ارتباط بین شدت بیماری آسم و

درصد ( 131نفر) بود که شامل  43نفر (  31/3درصد)

شدت واکنش پوستی مثبت نسبت به موز (،)P=9/991

مرد و  04نفر (  86/8درصد) زن بودند و از نظر جنسیت

خیار ( )P=9/931و بادام زمینی ( )P=9/935ارتباط

اختالف معنیدار وجود داشت ( .)P=9/99میزان

معنیدار یافت شد.

فراوانی واکنشپذیری تست پوستی پریک نسبت به
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بر اساس شدت بیماری آسم 59/3 ،درصد بیماران آسم

فراواني آلرژنهاي غذايي در بيماران مبتال به کهير مزمن

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1935

/ 61طب جنوب

آلرژنهای غذایی در بیماران مبتال به کهیر مزمن در

( ،)P=9/99هلو ( ،)P=9/922فلفل سبز (،)P=9/915

نمودار  3نمایش داده شده است .بین کهیر مزمن و تست

گردو ( ،)P=9/992بادام زمینی ( )P=9/934و سویا

پوستی مثبت نسبت به برنج ( ،)P=9/991سفیدهی

( )P=9/948ارتباط معنیدار یافت شد.

تخممرغ ( ،)P=9/994گوشت گاو ( ،)P=9/99پرتقال
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Fig 3) Sevierity of Reaction to Food Allergens based on Skin Prick Test in Patients with Chronic Urticaria

فراواني آلرژنهاي غذايي در بيماران مبتال به کهير حاد

پریک نسبت به آلرژنهای غذایی در بیماران مبتال به کهیر

میزان فراوانی کهیر حاد در بیماران  4/1درصد ( 48نفر)

حاد در نمودار  4نمایش داده شده است .در این بیماران با

بود که  41/3درصد مرد ( 10نفر) و  56/8درصد زن (21

وجود فراوانی باالی آلرژنهای غذایی ،بهدلیل فراوانی آنها

نفر) بودند و از نظر جنس اختالف معنیدار نبود

در کل بیماران مورد بررسی ارتباط معنیداری بین بیماری

( .)P<9/95همچنین فراوانی واکنشپذیری تست پوستی

کهیر حاد با آلرژن خاصی مشاهده نشد.
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فراواني آلرژنهاي غذايي در بيماران مبتال به اگزما

( 31نفر) و  18/8درصد زن ( 192نفر) بودند از نظر

(درماتيت آتوپي)

جنس اختالف معنیداری مشاهده شد (.)P=9/99

میزان فراوانی بیماری اگزما در بیماران بهطور کلی 12

فراوانی واکنشپذیری تست پوستی پریک در بیماران

درصد ( 133نفر) بود که  23/3درصد از بیماران مرد

مبتال به اگزما در نمودار  5نمایش داده شده است.
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Fig 2) Sevierity of Reaction to Food Allergens based on Skin Prick Test in Patients with Atopic Eczema

در این بیماران نیز بین اگزما و تست پوستی مثبت نسبت

واکنش افزایش حساسیت نوع یک با واسطه IgE

به شیر گاو ( ،)P=9/990ماهی ( ،)P=9/910هلو

(آلرژی) میشوند .هر چند تعداد بسیار کمی از غذاها

( )P=9/934و فلفل سبز ( )P=9/931ارتباط معنیداری

هستند که موجب بیشتر واکنشهای حساسیتی میشوند

وجود داشت.

که شامل بادام زمینی ،گردو ،تخممرغ ،شیر ،ماهی ،میگو،
گندم و سویا میباشند (.)1

آلرژی غذایی یک مسأله مهم سالمت عمومی است که

نسبت به میگو ،شیر گاو و بادام زمینی دیده شد .هر چند

کودکان و بزرگساالن را تحت تأثیر قرار میدهد و شیوع

شدت عالیم حساسیتی با غذاهای دریایی معموالً باال

آن رو به افزایش است .علیرغم خطر واکنشهای شدید

میباشد ولی شاید در استان بوشهر به دلیل مصرف باالی

آلرژی و حتی مرگ ،درمان قطعی برای آلرژی غذایی

میگو علت ،واکنشدهی بیشتر این آلرژن در تست آلرژی

وجود ندارد و این بیماری را تنها باید با اجتناب از

پریک باشد .مطالعهای که در مشهد بر روی کودکان مبتال

آلرژنها و درمان عالئم مدیریت کرد .برخالف آلرژنهای

به آلرژیهای غذایی انجام شد ،نشان داد که  35/0درصد

استنشاقی ،بررسیهای زیادی در کشور درباره شیوع

از بیماران دارای تست پوستی پریک مثبت حداقل به یک

آلرژنهای غذایی انجام نشده و بررسیها بیشتر به

آلرژن غذایی بودند که حساسیت به زرده تخممرغ ،سفیدة

صورت شیوع یک آلرژن غذایی خاص بوده است .تاکنون

تخممرغ و گوجه فرنگی بیشترین شیوع را داشت ،این

 112نوع ماده غذایی گزارش شده است که موجب

میزان بهصورت معنیداری در مردان بیشتر از زنان بود (.)6
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بحث

در کل بیماران بررسی شده بیشترین حساسیتزایی غذایی
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نمودار  )5فراوانی آلرژنهای غذایی در بیماران مبتال به اگزما براساس واکنشپذیری تست پوستی پریک

/ 62طب جنوب

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1935

و زرده تخممرغ است ( .)0در بررسی که در گناباد

حساسیت داشتند و در ردههای بعدی شیر گاو (21

خراسان انجام شد ،بیشترین آلرژی به مواد غذایی به

درصد) ،گوشت گوسفند ( 10/21درصد) و بادام زمینی

ترتیب نسبت به خربزه ( 34/2درصد) ،زعفران (11/4

( 15/32درصد) قرار داشت ( .)14در این مطالعه

درصد) ،بادمجان ( 18/6درصد) ،شیر ( 18/2درصد)،

بیشترین بیماری آلرژی در بیماران مورد بررسی،

سیر ( 19/0درصد) ،انگور ( 6/6درصد) طالبی (6

حساسیت بینی بود .شایعترین آلرژنها در این بیماران

درصد) ،سویا ( 6درصد) ،کیوی ( 1/4درصد) ،تخم مرغ

به ترتیب زردة تخممرغ ،بادام زمینی و میگو بود.

( 1/1درصد) ،موز ( 5/3درصد) و کنجد ( 2/1درصد)

همچنین آلرژی غذایی وابسته به  IgEمعموالً به صورت

گزارش شد (.)19

رینیت ظهور نمیکند .به نظر نمیرسد حساسیت بینی

در مطالعهای که با استفاده از عصارههای مواد غذایی

عامل خطری برای توسعه آلرژی غذایی باشد (.)15

مختلف بر روی  1861کودک بین  9-2ساله در شرق

آسم و آلرژی غذایی در بیماران کودک و بزرگسال اغلب

آسیا انجام شد ،به ترتیب حساسیت به تخممرغ ،شیر

همراه با هم وجود دارند .آلرژی غذایی با آسم شدید در

گاو ،میگو و ماهی بیشترین شیوع را داشت (.)11

ارتباط است .در مطالعات انجام شده در آمریکا ارتباط

در مطالعهای در تهران که بر روی  09کودک مبتال به

آلرژی غذایی با آسم را بررسی کردهاند .این مطالعات

اگزما و به صورت واکنشپذیری به تست پوستی پریک

بیان کردند که احتمال بستری شدن و مراجعه به

انجام گرفت ،بیشترین فراوانی آلرژن مربوط به شیر گاو

اورژانس به دلیل آسم در آن دسته از بیماران آسمی که

( 31درصد) ،تخممرغ ( 11/1درصد) ،سیبزمینی

آلرژی غذایی دارند ،نسبت به بیماران آسمی بدون

(11/1درصد) ،گوجه فرنگی ( 6/6درصد) و بادام زمینی

آلرژی غذایی شدیدتر است .کودکان آسمی که به

( 6/6درصد) بود ( .)12در حالی که در این مطالعه

غذاهایی مانند شیر ،گندم ،بادام زمینی یا تخم مرغ

بیشترین حساسیت غذایی در بیماران مبتال به اگزما

حساس هستند (که با حضور  sIgEاختصاصی نشان

مربوط به بادام زمینی و زردة تخممرغ بود که همانند

داده میشود) نسبت به کودکان آسمی غیر حساسیتی،

مطالعه تهران ،حساسیت به تخممرغ و بادام زمینی در

میزان بستری شدن باالتر و همچنین نیاز بیشتری به

هر دو باال بود .البته از نظر شدت حساسیتزایی در

استفاده از داروهای استروئیدی دارند .وجود آلرژی

استان بوشهر در بیماران مبتال به اگزما با شیر گاو و ماهی

غذایی به طور قابل توجهی در بیماران مبتال به آسم

بود که باز نقش محصوالت دریایی در این واکنشپذیری

بستری شده در  ICUباالتر است .شدت آسم و احتمال

بیشتر دیده میشود.

بستری شدن در بیماران آسمی دارای آلرژی غذایی به

به عالوه در مطالعهای دیگری که در مرکز درمانگاهی آسم

طور قابل توجهی بیشتر است (.)18-10

و آلرژی تهران و بر روی  313کودک با سنین  4ماهه تا

در مطالعهای که در سمنان بر روی  206کودک زیر 16

 16ساله انجام شد شایعترین آلرژنهای غذایی بر اساس

سال انجام شد 35/0 ،درصد حداقل به یکی از مواد

تست پوستی پریک ،شیر گاو و تخممرغ بود (.)13

غذایی (گندم ،برنج ،بادام زمینی ،تخممرغ ،سویا و یا
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فراوانی حساسیت به آلرژنهای غذایی مربوط به سفیده

 39درصد به تخممرغ و  20/18درصد به گردو
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همچنین مطالعهای دیگر در کرمان نشان داد که بیشترین

در مطالعة دیگر که در سیستان و بلوچیستان انجام شد،
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ترتیب بادام زمینی و سویا بود ( .)29در این مطالعه 139

( 18/0درصد) ،فلفل ( 13/5درصد) ،گردو (19/8

نفر ( 11/8درصد) واکنش خفیفی نشان دادند 82 ،نفر

درصد) بودند ( .)23در بررسی دیگر بر روی  51کودک

( 5/8درصد) واکنش متوسط و  29نفر ( 1/6درصد)

که در تهران انجام شد ،بیشترین میزان حساسیت غذایی

واکنش شدید نشان دادند .شایعترین آلرژنها در این

به ترتیب به شیر گاو ،گوجه فرنگی ،سفیده تخممرغ،

بیماران به ترتیب زردة تخممرغ ،میگو و بادام زمینی بود

زرده تخممرغ ،گوشت گاو و بادام زمینی بود (.)24

که همانند مطالعة سمنان ،بادام زمینی آلرژن شایع در بین

همچنین در یک بررسی در هنگ کنگ  44/1درصد از

بیماران آسمی بود.

بیماران اگزما سابقه حساسیت غذایی را ذکر کردند که

اگزما و آلرژی غذایی نیز ارتباط زیادی با یکدیگر دارند.

موجب بدتر شدن حساسیت غذایی آنها میشود.

هنگامی که تحمل به ماده غذایی ایجاد میشود ،مواجهه

غذاهای دریایی ،تخممرغ ،گوشت و شیر گاو و غذاهای

مجدد با آن ماده غذایی در رژیم غذایی منجر به عود یا

سرخ کردنی شایعترینها بودند (.)25

بدتر شدن اگزما نمیشود .حدود  35درصد کودکان زیر

در مطالعهای که بر روی 259بیمار با عالئم بیماری آلرژی

 5سال مبتال به اگزما متوسط تا شدید ،آلرژی غذایی

در تهران انجام شده بود و  34درصد از بیماران را بیماران

وابسته به  IgEدارند ( .)21اینکه آیا آلرژی غذایی

مبتال به کهیر تشکیل میداد ،بیشترین آلرژنهای شایع شیر

میتواند در تشدید اگزما نقش داشته باشد ،هنوز مورد

گاو و تخممرغ بودند و در مبتالیان به کهیر بیشترین

بحث است ،زیرا عالئم و نشانههای مواجهه با آلرژی

آلرژنی که تست واکنشپذیری پوستی آن مثبت شد

غذایی بسیار متنوع است البته کارآزماییهای بالینی

روغن کنجد بود ( .)28در حالی که در این مطالعه

خوبی که نقش پرهیز آلرژنهای غذایی در بیماران مبتال

شایعترین آلرژنهای غذایی در بیماران مبتال به کهیر به

به اگزما را تایید نماید به ندرت انجام شده است .یک

ترتیب بادام زمینی و زردة تخممرغ بودند .در این مطالعه

مرور سیستمی از  0کارآزمایی بالینی که تأثیرات حذف

بیشترین فراوانی آلرژنها در بیماران حساسیتی به ترتیب

از رژیم غذایی برای درمان قطعی اگزما در بیماران غیر

شامل بادام زمینی ،زردة تخممرغ و میگو بود و رد پای

انتخابی را بررسی کردهاند ،شواهد اندکی را در حمایت

آنها در اکثر بیماریهای آلرژی مشاهده شد .در اکثر

از نقش پرهیز غذایی نشان میدهد .هر چند چندین

مطالعات صورت گرفته در ایران نیز این چند آلرژن

مطالعه نشان دادهاند هنگامی که بیماران مبتال به آلرژی

بیشترین اهمیت را در بیماران آلرژی داشتند.
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شیر) حساسیت داشتند و شایعترین آلرژنهای غذایی به

( 34/6درصد) ،زرده تخممرغ ( 28/2درصد) و شیر گاو

تخم مرغ و اگزما در رژیم بدون تخم مرغ قرار میگیرند
مطالعه شایعترین آلرژنها در بیماران اگزمایی به ترتیب

این مطالعه توصیه میکند افراد با آلرژی غذایی وابسته

بادام زمینی ( 46/1درصد) ،زرده تخممرغ ( 44/4درصد)

و غیر وابسته به  IgEتأیید شده باید از خوردن آلرژن یا

و میگو ( 30/1درصد) بودند.

آلرژنهای خاص اجتناب کنند .بیماران در معرض

در مطالعهای در خراسان از بین  291کودک مبتال به

آلرژی غذایی بیمارانی هستند که والدین یا بستگان آنها

اگزما شایعترین آلرژنها بـه ترتیـب سفیدة تخممرغ

دارای شرح حالی از حساسیت آلرژی ،آسم ،اگزما یا
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بهبودی در خارش آنها مشاهده میشود ( .)22در این

نتيجهگيري

1935  فروردين و ارديبهشت/1  شماره/سال بيستم

طب جنوب/ 66

 تفاوتهای نژادی و سبک زندگی افراد،مصرفی افراد

 بیماران در معرض خطر ایجاد.آلرژی غذایی هستند

 شناسایی آلرژنها و دوری از آنها و.متفاوت است

آلرژی غذایی نیازی به محدود کردن مواجهه با غذاهایی

 در کنار درمان دارویی،گزینش رژیمهای غذایی آگاهانه

،که ممکن است با آلرژنهای غذایی عمده (شیر

نقش بسیار مهمی در کنترل و درمان کودکان مبتال به

 ماهی و، گندم، سویا، آجیلها، بادام زمینی،تخممرغ

.بیماریهای آلرژی دارد

، ندارند،غذاهای دریایی) واکنش متقاطع داشته باشند

این مقاله تحت حمایت مرکز تحقیقات طب عفونی و

ولی با این حال توجه بیشتر مردم و خانوادهها نسبت به

.گرمسیری خلیج فارس انجام شده است

 شیوع آلرژنها در هر ناحیه.این عوامل توصیه میشود

تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان
.نشده است

تحت تأثیر در مطالعه قبلی انجام شده ما که به بررسی
فراوانی آلرژی غذایی دریایی در استان بوشهر انجام
 بنابراین.)21(  درصدی گزارش شد12  شیوع،گرفت
 عادات غذایی و مواد غذایی،شرایط اقلیمی هر منطقه
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Abstract

Background: The Frequency of allergic diseases is growing in recent years. Identification of frequency of
food allergens in different areas play an important role in diagnosis and treatment of these diseases. The aim
of this study was to determine frequency and association of common food allergens in patients with allergic
diseases based on Skin Prick Test in Bushehr province.
Material and Methods: In this descriptive cross-sectional study, 1100 patients were enrolled with allergic
diseases which had a sensitivity to at least one allergen. This test was carried out with 21 common food
allergens extract.
Results: In all patients, association between the severity of the reaction prick allergy test and severity of
allergic diseases with shrimp, cow's Milk and peanuts were (P= 0.01), (P= 0.02) and (P=0.04) respectively.
In this study, the frequency of allergic rhinitis, asthma, chronic and acute urticaris and atopic eczema were
54.2%, 23%, 12.4%, 4.1% and 12%, respectively. While the the most common food allergens were peanuts
(46.6%), egg yolk (43.1%) and shrimp (42%) respectively.
Conclusion: This study indicated that food allergens such as shrimp, cow's Milk and peanuts have a greater
role in severity of allergic diseases and this food allergens showed the highest frequency in patients.
Key words: Allergic diseases, Asthma, Food allergens, Skin prick test
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