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  ده يچک
  
ن يـ هـدف ا  .دنـ کن يدا مـ يـ  پيشتريـ وع بيکه در فصول خـاص شـ   هستندع ي شايها يمارياز ب کيژ آلر يها يماريب :ه و هدف  نيمز

  . بودک يژت آلرينيان به ري در مبتاليي و غذايع تنفسي شايها نژت به آلريوع حساسين شييمطالعه تع
  
 مفـتح  ديک شـه يـ نيمارمراجعه کننده به کل   يب ۱۸۴ يبر رو  ۱۳۹۰-۱۳۹۱يها  سال يط يمقطع يفيتوصن مطالعه   يا :يرسربروش   
 يابزار گـردآور . انجام شد زن ۶۴و مرد ۱۲۰  مشتمل بر سرفه وت، عطسه يني ر ؛ شامل يت تنفس ي حساس يماريم ب ياسوج با عال  ي

بـر   ي انتخـاب آلرژن ۲۱ت به ي مرتبط با حساسيها  و دادهيت شناختي اعم از اطالعات جمع   ياهه ثبت اطالعات پژوهش   ي س ،ها  داده
  .شدندل يه و تحليتجز ي و استنباطيفيبا آمار توصها  داده. دک بوي پريج آزمون پوستياساس نتا

  
 ۳۱  کهي در حال،ندت داشتي آلرژن تست شده حساس۲۱ا چند ماده آلرژن از يک ي نسبت به ) درصد ۲/۸۳( نفر ۱۵۳ تعداد   :ها افتهي

 حشرات ؛بيها به ترت  به آلرژنيتين واکنش حساس  يتر عيشا. ت نشان ندادند  ي حساس  آنها  از کدام چياز آنها به ه   ) درصد۸/۱۶(نفر
 ۳/۳۳( مـورد ۵۱، گنـدم و آرد  ) درصـد ۹/۳۵( مـورد ۵۵، سوسـک  ) درصـد ۹/۳۷( مـورد ۵۸، علف و چمـن      ) درصد ۷/۴۷( مورد ۷۳

  .بود ) درصد۵/۲۳( مورد۳۶ گربه ي مو و) درصد۲/۲۴( مورد۳۷، عصاره گردو )درصد
  

ک مراجعـه کننـده بـه    يـ ژت آلريـ نيان بـه ر يـ وع در مبتالين شـ يشتري بي سوسک و چمن دارا  ،ت به حشرات  ي حساس :يريگ جهينت
 لذا ،رد دايط بستگي موجود در محيها ت افراد به آلرژنياز آنجا که حساس  . اسوج بود ي در شهر    يژ آلر يدرمانگاه فوق تخصص  

  .  منجر شوديتي حساسيها تواند به اجتناب و کنترل واکنش ي از آنها ميآگاه
  

  يکژ آلرتينير، کي پريتست پوست، کيژلر آيها يماريب:يدي کليها واژه
  
يگروه پرستار ،يي و مامايدانشکده پرستار ،ياسوج، دانشگاه علوم پزشکي دکتر محمد ذوالعدل،: سنده مسئولينو*  

Email: zoladl.mohammad@yums.ac.ir 
 

  



 يک ژهاي شايع در افراد مبتال به رينيت آلرنآلرژشيوع 

۷۳۷ )۸۱شماره پي در پي (۱۳۹۲ ديـ ۹ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

  مقدمه
ــژ آلريهــا يمــاريب ــه بک ي  يهــا يمــارياز جمل

رو بـه   نهـا   وع آ ير ش ي اخ يها  هستند که در سال    يمزمن

ت يـ في کي بـر رو   هـا   يمـار ين ب يـ  ا ،ش بـوده اسـت    يافزا

 افراد اثر گذاشـته و از علـل مراجعـه مکـرر بـه             يزندگ

ها که در افراد مستعد  آلرژن ).۱(هستند يمراکز بهداشت
 ؛ دارند که شـامل يکنند انواع مختلف  يت م يجاد حساس يا

 بـوده و  يقـ ي و تزري، شغلي، تماس يي، غذا يانواع تنفس 

د و يف تـا حـاالت شـد   يـ ارض متفاوت از خف   موجب عو 

  ).۲(شوند ي کشنده ميها يالکسي آنافيحت

 يهـا  يمـار يجـاد ب  ي در ا  ي استنـشاق  يها آلرژن

ک کــه بـا واســطه  يـ ت آلرژيـ نيک مثـل آســم و ر يـ آلرژ
شـوند   يت مـ يجب عوارض حساس مو Eنيمونوگلوبوليا

ها به انواع درون و  ن نوع از آلرژني ا ، دارند ينقش مهم 

درون  يهـا  ند کـه آلـرژن    شـو  يم مـ  يل تقـس  رون منز يب

ت، قارچ، سوسک، مـو،    ي ما ؛ بسته شامل  يفضاا  يمنزل  

 يهـا   و آلـرژن   يوانـات خـانگ   يها و فـضوالت ح     پوسته

 درختان،  يها  گرده ؛ باز شامل  يفضاا  يرون از خانه    يب
 ).۳(باشـند  ي هوا مي گرد و خاک و آلودگ،ها، چمن  علف

آزاد شـدن   و يمنـ يستم ايـ ک سيـ ن مـواد باعـث تحر    يا

 شـوند کـه در   يهـا مـ   سل   از ماست  ي التهاب يها واسطه

  و زشيـ  مثل خـارش، آبر    يم آلرژ ين حالت بروز عال   يا

  ).۴( داردي را در پعطسه

ت ياند که عالوه بر حـساس      مطالعات نشان داده  
ت بـه چنـد     يشگفت، حـساس  يـ  پ يهـا   از آلـرژن   يکـ يبه  

 از يکي ).۵(باشند يع مي شايها افتهيز از جمله    يآلرژن ن 

ــساس  ــل ح ــنش   يعل ــراد، واک ــرژن در اف ــد آل ــه چن ت ب

 که فرد حـساس     يها است به نحو    ن آلرژن ي ب )۱(متقاطع

ت يگر هم حـساس يا چند آلرژن د  يک  يک آلرژن، به    يبه  

ت چندگانه  ين واکنش متقاطع و حساس    يا. دهد ينشان م 

د ييـ مـورد تأ   يادي مختلف در مطالعات ز    يها به آلرژن 

زاده  ين مثال در مطالعـه نبـو    عنوا  ه ب .قرار گرفته است  

 افـراد  ،)۱۹۹۴(و بالنکـو و همکـاران     ) ۲۰۰۹(و همکاران 

، يويـ طور همزمان به ک  ه  ت به التکس، ب   ي حساس يدارا

 يت پوسـت ي هم حساسياواکادو، بلوط، موز و انبه هند  
  . ).۶و ۷(اند دادهنشان 

 ينـ ي مخـاط ب   ي التهاب يماريک که ب  يت آلرژ ينير

ک شـناخته   يـ  آلرژ يمـار ين ب يتـر  عيشـا عنوان  ه  باست  

آن را در حـدود     وع  يشـ  ،و مطالعات مختلف  است  شده  

ت يــنيوع ريشــ ).۸(انــد  درصــد گــزارش نمــوده۴۰-۱۰

 ۴۰)۳(درصــد، ســالپا ۲۰)۲(يصــورت فـصل ه ک بــيـ آلرژ
 آن را   ي البته گاه  .باشد يدرصد م  ۴۰درصد و مخلوط    

 يبنــد مي هـم تقـس  )۵(يگـاه   و گــاه)۴(صـورت مـداوم  ه بـ 

 طـول مـدت     ،يگـاه  ا گـاه  يـ ع متنـاوب     که در نو   کنند يم

ا کمتـر از  يـ  کمتـر از چهـار روز در هفتـه       ينيم بال يعال

ش از چهـار    يم ب ي عال ،چهار هفته بوده و در نوع مداوم      

ش از چهـار هفتـه بـه طـول خواهـد       يروز در هفته و بـ     
م يـ  عال ،ينيم بـال  يـ  عـالوه بـر عال     يمـار ين ب يا. ديانجام

 ،ياختالل رفتـار  ،ت روزانهي مثل اختالل در فعال   يرگيد

ز يـ ن را يريادگيـ اختالل خواب و اخـتالل در تمرکـز و        

  ).۹(کند يجاد ميا

جـاد آسـم کـه    ي ا يک و حتـ   يـ هـا در تحر    آلرژن

 اسـت هـم نقـش       يي هـوا  يها راه ي مزمن التهاب  يماريب
 به .تر است عي شايله در دوران کودکئن مسيدارند که ا  

                                                
 
1-Cross Reactivity 
2-Seasonal Allergic Rhinitis 
3-Perennial Allergic Rhinitis 
4-Permanent Allergic Rhinitis 
5-Intermittent Allergic Rhinitis 

 



  و همكارانزاده  نبويسيد حسام الدين

۷۳۸ )۸۱شماره پي در پي (۱۳۹۲ ديـ ۹ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

 شتر علـل  ي آسم کودکان نسبت به بزرگساالن ب      يعبارت

 ثابـت   يکـ ينه ژنت ي زم يچه آسم دارا   گرا .ک دارد يآلرژ

کننـده و    کيـ عنوان تحر ه  ها هم ب    آلرژن يشده است ول  

 ي بـرا  ).۱۰( مطـرح هـستند    يمارين ب يدکننده ا يهم تشد 

از تـست    ،ها عـالوه بـر سـابقه تمـاس         ص آلرژن يتشخ

د کـه روش    شـو  ي استفاده مـ   )۱(کيا پر ي خراش   يپوست
 واکنش  اي تي حساس ي اثبات واکنش فور   ي برا يمناسب

ــساس ــوع يحـ ــت نـ ــيـ ــد يک مـ ــ در ا.باشـ ن روش يـ

 بـا آلـرژن وارد      يمـار ي ب ي اختصاص Eنيمونوگلوبوليا

م يـ دهـد و موجـب عال   يشده به پوست واکنش نشان م    

اگر چه  ن روشيا. دشو ي پوست مي و برجستگ  يقرمز

 آن مثبـت بـودن  ، امـا  )۱۱(باشـد  يمطمئن و کم خطر مـ  
ن عامل آلرژن خاص   فرد به آ   نشانه حساس شدن  فقط  

ت يـ ني آسـم و ر    يعني يماريبجاد  يعامل ا  و الزاماً  بوده

  ).۱۲(باشد يفرد نمدرک يآلرژ

ع يخـصوص انـواع شـا     ه  ها بـ    آلرژن ييشناسا

ــ    ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــر منطق ــا در ه ــرژيآنه  و يوع آل

.  دارد ياريت بـس  ي آن اهم  ي صرف شده برا   يها نهيهز

ــوجيدر شــهر  ــ ،اس ــوا ه ب ــود ه ــت وج ــدل و يعل  معت

، ينـ ي ب ي چـون آلـرژ    ييهـا  يمـار ي درختان، ب  يها ردهگ

له موجـب   ئن مـس  ي دارد و ا   يوع فراوان ير ش يآسم و که  

بـت از  ي ازجملـه غ   يا دهيـ نـه و مـشکالت عد     يصرف هز 

 يهـا   آلـرژن  ييشناسـا . شـود  يل مـ  يمحل کار و تحص   

 يريشگيـ پ يفرد برا  يتواند راهنما  يم طيع در مح  يشا

ت را  يساسجه کـاهش حـ    يدر نت و   بودهو کاهش تماس    

ن عوامـل   ي ا يين با شناسا  يچن هم. داشته باشد دنبال  ه  ب

ن يـ وع ا ي کـاهش شـ    ي الزم را بـرا    يها هيتوان توص  يم

 و  ي صـنعت  يامـروزه در کـشورها    .  انجـام داد   يماريب

 بـه طــور  هــا  انــواع آلـرژن ي تـوال يي، شناســاشرفتهيـ پ

  ).۱۳(رديگ يانه صورت ميسال
بـا  ن مطالعـه    يـ  ا ،شگفتيـ ت بـه مـوارد پ     يبا عنا 

در  عي شـا  يهـا  ت به آلـرژن   يوع حساس ين ش ييهدف تع 

ک مراجعـه کننـده بــه   يـ ت آلرژيــنيمـاران مبـتال بـه ر   يب

د مفـتح   يک شـه  يـ ني کل يآلـرژ  يفوق تخصص درمانگاه  

  .اسوج انجام شدي
  

  يبررسروش 
ــادر  جامعــه  ،ي مقطعــيفين مطالعــه توصــ ي

ک يــت آلرژيــنيم ريــ عاليمــاران دارايه بيــکلژوهش پــ

 ي آلــرژيرمانگـاه فــوق تخصــص بــه د مراجعـه کننــده 
 يهـا   و داده  نـد بود اسـوج يد مفـتح شـهر      يک شـه  ينيکل

  بهمنتا ۱۳۹۰  ماهبهشتي اردي زمانمربوطه در فاصله 

  حجـم  ،ن پـژوهش  يـ در ا . دشـدن  يآور  جمـع  ۱۳۹۲ماه  

حجـم نمونـه    استفاده از فرمول محاسبه     با ،الزم نمونه

ــر اســاس ــسبت ب ــات يهــا و داده ن  موجــود در مطالع

و در   کيـ ت آلرژ يـ نيابـتال بـه ر     وعينه ش ي زم ن در يشيپ
ن يتخم نفر ۱۹۰ ي درصد۲۵زش ينظر گرفتن احتمال ر  

ــ از طري پژوهــــشي و واحــــدها)۱۴(زده شــــد ق يــ

 .ندانتخاب شـد   بر هدف    يدر دسترس مبتن   يريگ نمونه

 ورود بـه  يارهـا ين روند، معيدر ا ان ذکر است که   يشا

طـسه  ع ماننـد؛ ک  يـ ت آلرژ يـ نيم ر يدارا بودن عال  نمونه  

 ي قرمـز ا بـدون  يـ  بـا    ينـ يزش چـشم و ب    ي، آبر يتکرار
ش بـوده و  خـار  و ريـ  نفـس، سـرفه و که  يچـشم، تنگـ  

ت جهـت  ي عـدم رضـا  ؛شامل خروج از نمونه   يارهايمع

ن يستاميـ ه ي آنتـ  يداروهـا  شرکت در مطالعه، مصرف   

نقـص در    گونـه  ا هـر  يـ  هفته قبل از انجام پژوهش       يط

  .ندها بود  دادهيل ابزار گرد آوريتکم



 يک ژهاي شايع در افراد مبتال به رينيت آلرنآلرژشيوع 

۷۳۹ )۸۱شماره پي در پي (۱۳۹۲ ديـ ۹ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

اهه ثبـت اطالعـات     يها سـ    داده يابزار گردآور  

 يهـا   و داده  يت شناخت ي اعم از اطالعات جمع    يپژوهش

ج يبـر اسـاس نتـا      آلـرژن  ۲۱ت بـه    يمرتبط بـا حـساس    

 اطالعـات  يآور ند جمـع يآفر. ک بود ي پر يآزمون پوست 

ن نحـو بـود کـه پزشـک     ين ابزارهـا بـد  يبا استفاده از ا  

از خچــه ينــات معمــول و گــرفتن تاريضــمن انجــام معا
بـه منظـور   و  ي پژوهـش يق مـصاحبه بـا واحـدها      يطر

ــرعا ــژوهش ي ــالق در پ ــات اخ ــس از،ت نک ــ  پ ح يتوض

 نيـ  بـر ا   ينان دادن به افراد مبن    ياطم رامون مطالعه و  يپ

و در  بـوده  ق کامالً مختار يکه در مورد شرکت در تحق     

 بـه  مجـاز  ،نبـوده  قيـ ادامـه تحق   بـه  ليما که يهر زمان 

ــ  از خــروج ــه م ــت در باشــ يمطالع ــان خواس ند، از آن
 ياالت و ؤ بـه سـ    ،قيـ ل به شـرکت در تحق     يصورت تما 

 ،ل اطالعــات مــورد لــزوميــتــا پــس از تکم داده پاســخ

 ۲۱ت بـه    يزان حـساس  ي م ي جهت بررس  يآزمون پوست 

 ي اطالعـات افـراد در تمـام       .رديماده آلـرژن انجـام پـذ      

ه هـا بـ    از داده   مانـده و   يمراحل پژوهش محرمانه بـاق    

 . جهت انجام پژوهش اسـتفاده شـد      و فقط  يصورت کل 
 ياز واحـدها  تي عالوه بر کـسب رضـا     ن مطالعه، يدر ا 

 با  ،به شرح فوق   سال   ۱۵تر از     سن کم  ي دارا يپژوهش

ــق   ــو نکــات پتوضــيح مراحــل تحقي ، رضــايت شگفتي

  نفر ۲ن مرحله   ي در ا  .دشز كسب   يآگاهانه والدين آنها ن   

 در پــژوهش ان فرزندشــيل بــه همکـار يــن ماياز والـد 

نان دادن به آنها کـه عـدم شـرکت     يوده که ضمن اطم   نب
جـاد نخواهـد    يا  را در رونـد درمـان      ي خلل ،در پژوهش 

 مذکور از مطالعـه کنـار       ي پژوهش يها واحد ،)۱۵(نمود

  . گذاشته شد

 به  ي آزمون پوست  ،هياطالعات اول  ليپس از تکم  

 آلرژن ۲۱ عصاره استاندارد  ک با استفاده از   يروش پر 

ر مخلوط ي خارج منزل نظيها رژنمشتمل بر آل  يانتخاب

 درختـان مختلـف موجـود در منطقـه، چمـن،          يها گرده

 داخل منزل از    يها ها و آلرژن   ليا آج يها   ها و دانه   وهيم

 از  يها و سوسـک كـه همگـ        ها، کپک  ها، قارچ  تيل ما يقب

 بـه وسـيله    ،فرانسه تهيه شـده بـود      كارخانه استالرژن 

  نحـو کـه    ني بد ،انجام شد  يفوق تخصص آسم و آلرژ    
 سـطح  ي بـر رو ي مورد بررسـ   يها  آلرژن يها عصاره

 ه، ساعد براساس شـماره واحـد قـرار داده شـد           يقدام

ک يـ ، بـا   تـست پِريـک  يسپس بـا روش خـراش پوسـت    

جـاد شـده و     ي پوسـت ا   ي بر رو  يالنست خراش کوچک  

و بعـد  مار وارد شـد  يدرم پوست بيداخل اپدر  عصاره  

 و )۱(يمـدگ صـورت برآ ه   ب يقه، واکنش پوست  ي دق ۱۵از  
)  درصـد ۱/۰هيـستامين  ( مثبت با تست کنترل )۲(يقرمز

سه شده و پاسـخ     يمقا) يولوژيزيسرم ف (يو کنترل منف  

ه متر ب  يلي م ۱۰ش از   ي ب يا قرمز يمتر و    يلي م ۳ش از   يب

 در  ان ذکـر اسـت      يشا. ديگرد عنوان تست مثبت اعالم     

 با اسـتفاده از     يقبل از انجام آزمون پوست     ،ن مطالعه يا

 از تمـاس بـا    از حساسيت بعـد ،استاندارد يها عصاره
ده شـده و در     يال پرسـ  ئوسـ آزمـون     مورد يها آلرژن

زات اورژانس آماده و در     يز تجه يهنگام انجام آزمون ن   

  . دسترس بود

 يبررســـ  ويپـــس از اتمـــام آزمـــون پوســـت

ــا داده ــا  موجــود يه ــت نت ــه ثب ــ ن،ج آزمــونيو برگ ز ي

کـه   يژوهـش  پ ي نفـر از واحـدها     ۴ مربوط به    يها داده

 کامـل  يهـا  و داده  شـده  حـذف  بود ناقص اطالعاتشان

و  SPSS نرم افزار  با استفاده از  ي واحد پژوهش  ۱۸۴

 ،نيانگي، م ي مطلق و نسب   ير فراوان ي نظ يفيبا آمار توص  

ر ي نظ يو آمار استنباط    جدول و نمودار   ،اريانحراف مع 



  و همكارانزاده  نبويسيد حسام الدين

۷۴۰ )۸۱شماره پي در پي (۱۳۹۲ ديـ ۹ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

ل يـ ه و تحليتجز  مستقل ي آزمون ت   و يآزمون مربع کا  

  .شدند
  
  ها هافتي

ج حاصـله، شـرکت کننـدگان در       يبر اساس نتـا   

ــامل؛   ــه ش ــر۱۲۰مطالع ــد ۲/۶۵( نف ــذکر و )درص  ۶۴م

 ۷/۲۳ آنها ين سنيانگيم. مونث بودند) درصد ۸/۳۴(نفر

  . سال بود۶/۲ار يسال با انحراف مع
 ۱۵۳ کـه تعـداد      بـود  از آن    يج مطالعه حاک  ينتا

ک يـ ، نسبت به ياز افراد مورد بررس)  درصد ۲/۸۳(نفر

ت ي آلرژن تست شده حـساس     ۲۱چند ماده آلرژن از     ا  ي

از آنهـا بـا     ) درصـد ۸/۱۶( نفـر  ۳۱  کـه  يداشته در حـال   

بـا   ن بـه عنـوان کنتـرل مثبـت    يستاميوجود آن که به ه  

 يت قابل تـوجه   يحساس ،يقرمز  و ي برآمدگ يها نشانه
 مـاده آلـرژن تـست      ۲۱ک از   يـ  چيبه ه   اما ،نشان دادند 

   .)P=۰۰۱/۰(ت نشان ندادنديشده حساس

ا يـ ک  يـ ت بـه    ي حـساس  ي نسب ي فراوان ،۱نمودار

را  کيـ ت آلرژيـ نيان به رين مبتاليچند ماده آلرژن در ب   

 از آن يداده و حـاک    نـشان  ين افراد مورد بررس   يدر ب 

ن يشتريـ ش از چهـار آلـرژن ب      يبه ب  تياست که حساس  

  . را به خود اختصاص داده استيفراوان

در اين مطالعـه کـه همراهـي حـساسيت بـه دو       

 ۲۹ حـشره  زمـان نظيـر سوسـک و       طور هـم  ه  ن ب ژآلر

)  درصـد ۱۶( مورد ۲۴سگ   و گربه و  )  درصد ۱۹(مورد
طـور  ه  عنوان باالترين مورد همراهـي دو آلـرژن بـ         ه  ب

زمان گزارش شده است، فراواني حساسيت بـه هـر        هم

نـشان داده    ۱ جـدول  درهاي تست شـده،      يک از آلرژن  

  .استشده 

تـايج  شايان ذکر اسـت کـه در ايـن پـژوهش، ن           

 و نيز P)=۴۷/۰(آزمون تي مستقل در مورد متغير سن    
نتــايج آزمــون مجــذور کــاي در مــورد متغيــر جــنس  

)۵۹/۰=(P  ، دار  ي عدم وجـود تفـاوت معنـ       نشان دهنده

بين واحدهاي پژوهشي گروه داراي حساسيت به يـک          

هـاي   يا چند آلرژن و گروه بدون حساسيت بـه آلـرژن         

  .تست شده بود

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 يک مراجعه کننده به درمانگاه آلرژيت آلرژينيان به رين مبتاليا چند ماده آلرژن در بيک يت به ي حساسينسب يسه فراوانيمقا: ۱رنمودا
  ۱۳۹۰-۱۳۹۱ يها  سالياسوج طيد مفتح يک شهينيکل



 يک ژهاي شايع در افراد مبتال به رينيت آلرنآلرژشيوع 

۷۴۱ )۸۱شماره پي در پي (۱۳۹۲ ديـ ۹ ـ شماره۱۸مجله ارمغان دانش ـ دوره 

عه کننده به درمانگاه توزيع فراواني مطلق و نسبي واکنش حساسيتي به عصاره آلرژن در مبتاليان به رينيت آلرژيک مراج: ۱جدول
 ۱۳۹۰-۱۳۹۱هاي  آلرژي کلينيک شهيد مفتح ياسوج طي سال

  
 آلرژن تعداد درصد

 عصاره حشره ۷۳ ۷/۴۷
 عصاره چمن ۵۸ ۹/۳۷
 عصاره سوسک ۵۵ ۹/۳۵
 عصاره آرد ۵۱ ۳/۳۳
 عصاره گردو ۳۷ ۲/۲۴
  گربهيعصاره مو ۳۶ ۵/۲۳
 عصاره مخلوط گرده درختان  ۲۹ ۹/۱۸
 ومياره کلودوسپورعص ۲۹ ۹/۱۸

  سگيعصاره مو ۲۶ ۱۷
 عصاره گرده درخت بلوط ۲۵ ۳/۱۶
  عصاره بلوط ۱۸ ۷/۱۱
 لوسيعصاره آسپرژ ۱۸ ۷/۱۱
 ايعصاره سو ۱۶ ۵/۱۰
 رهيعصاره ه ۱۳ ۵/۸
 عصاره پر ۱۲ ۸/۷
 عصاره تخم مرغ  ۱۰ ۵/۶
 يويعصاره ک ۹ ۹/۵
 عصاره موز ۵ ۳/۳
 عصاره غالت ۴ ۶/۲
  مخمرعصاره ۲ ۳/۱
 يعصاره گوجه فرنگ ۲ ۳/۱

  

  بحث 

ترين بيماري آلرژيک بوده   رينيت آلرژيک شايع  

هـاي ايجـاد    ، که در اين مطالعـه شـيوع آلـرژن        )۸(است

. کننده آن در شهر ياسوج مورد بررسـي قـرار گرفـت           

هـاي ايـن مطالعـه نـشان داد کـه بـيش از هـشتاد           يافته

 حداقل بـه    درصد از افراد داراي عاليم رينيت آلرژيک،      

 ماده آلـرژن مـورد آزمـون، واکـنش مثبـت        ۲۱يکي از   

نيـا و همکـاران       هاي مطالعه شـکور     يافته. اند  نشان داده 

 درصــدي ۳/۸۶مبنــي بــر شــيوع   ) ۲۰۱۳(در اهــواز

ها در مبتاليان به رينيـت آلرژيـک،          حساسيت به آلرژن  

ــاران در      ــشار و همکـ ــدي افـ ــژوهش احمـ ــايج پـ نتـ

 ۸۲مبني بر مثبت بودن واکنش پوسـتي        ) ۲۰۰۸(زنجان

 درصـدي  ۸۵درصدي بـه حـداقل يـک آلـرژن، شـيوع            

تـست پريـک مثبــت در مطالعـه اکبـري و همکــاران در     

 درصـــدي ۸۵و نيـــز ذکـــر شـــيوع ) ۲۰۰۰(اصـــفهان

حساسيت به حـداقل يـک آلـرژن در تـست خـراش در           

مطالعــه انجــام شــده بــه وســيله گنــده و همکــاران در  

هــاي مطالعــه حاضــر حمايــت   از يافتــه) ۲۰۰۴(مــالزي

هاي ايـن پـژوهش بـا         چنين يافته   هم). ۱۶-۱۹(نمايند  مي

هاي محيطي شـامل     عنايت به وجود مقادير زياد آلرژن     

هاي فـضاهاي بـاز و فـضاهاي بـسته و شـيوع               آلرژن

  .باشد باالي آتوپي از پشتوانه نظري نيز برخوردار مي

در اين مطالعه، ميـزان حـساسيت بـه عـصاره           

هـاي داخـل منــزل     عنـوان يکـي از آلـرژن   حـشرات بـه  
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بيشترين مورد را به خود اختصاص داده و حساسيت         

بــه عــصاره چمــن، عــصاره سوســک، عــصاره آرد و  

هـاي ايجـاد    تـرين آلـرژن   عصاره گردو به ترتيب شايع   

کننده تست خراش پوستي مثبت در افراد داراي عاليـم   

 هاي مطالعه حاضـر بـا    يافته. رينيت آلرژيک بوده است   

نتايج اعالمي در مطالعات انجام شده در نقـاط مختلـف     

موحـــدي و . باشـــد ايـــران تـــا حـــدي متفـــاوت مـــي

ها  ها را گرده ترين آلرژن در کرج شايع  ) ۲۰۰۰(همکاران

، در حالي که در مطالعـه انجـام شـده           )۲۰(اعالم نموده 

 ۴۸ها با  در زنجان، بيشترين حساسيت مربوط به چمن   

د، درخـت زيتـون بـا        درصـ  ۲۱ هـرز بـا       درصد، علـف  

 درصـد  ۵/۱۶ درصـد و سوسـک       ۱۶درصد، مايـت    ۲۲

و در مطالعـــه انجـــام شـــده در اصـــفهان ) ۱۷(بـــوده

 ۳۵ درصد، مايت ۳۷ها   درصد، قارچ  ۴۸هاي هرز،    علف

 درصـد بيــشترين شــيوع را  ۳۰درصـد و درختــان بــا  

چنين در مطالعـه خزايـي و همکـاران          هم). ۱۸(اند داشته

 ۸۶ها بـا   ، مايت)۲۰۰۳(تاندر استان سيستان و بلوچس 

 درصـد و    ۵۱ درصد، آسپرژيلوس با     ۷۶درصد، پر با    

 درصد بيـشترين واکـنش مثبـت بـه تـست            ۲۴چمن با   

). ۲۱(انـد  ه خراش پوسـتي پريـک را از خـود نـشان داد         

ــده در      ــام ش ــه انج ــه در مطالع ــت ک ــر اس ــايان ذک ش

نيز مايت ) ۲۰۱۰(مازندران به وسيله غفاري و همکاران  

در ). ۲۲(انـد  زا بـوده    عوامـل حـساسيت    در صدر گروه  

ــه نبــوي زاده و آل ياســين   در شــيراز ) ۲۰۰۷(مطالع

 ۴۲هـا    درصـد، چمـن  ۵۹حساسيت به گرده درختان با  

 درصـد، از  ۱۱ درصد و کانديديا با ۲۰ها   درصد، مايت 

هاي ايجاد کننده واکـنش مثبـت         ترين آلرژن   جمله شايع 

ــد ــاوت ). ۲۳(پوســتي بودن ــت تف ــا پژوهــشگران عل ي ه

موجود را، مربوط بـه تنـوع محـيط زنـدگي واحـدهاي          

هـا از جملـه مـوادي         داننـد، زيـرا آلـرژن       پژوهشي مـي  

هستند که با توجه به بافت جغرافيايي و پوشش گياهي       

هرمنطقه، افراد با آنها تماس بيشتري نسبت بـه سـاير           

 E مواد داشـته و سيـستم ايمنـي آنهـا ايمونوگلوبـولين        

بر اين اسـاس    .  نموده است  اختصاصي عليه آنها توليد   

و با توجه به بافت جغرافيايي، شـرايط آب و هـوايي و          

بهداشتي و پوشش گياهي منطقه، يافته مطالعه حاضـر         

رسـد، ضـمن آن کـه پژوهـشگران،           منطقي به نظر مـي    

گيري که نتايج را نيـز تحـت          امکان بروز خطا در نمونه    

  . دانند دهد محتمل مي الشعاع قرار مي

ايـن مطالعـه حـاکي از آن اسـت کـه         هاي     يافته

حساسيت به بيش از چهار آلرژن، بيشترين فراواني را     

توانـد بـه علـت     اين امر مـي   . دهد  به خود اختصاص مي   

حساسيت سيستم ايمني و استعداد ژنتيکي جهت پاسخ    

چنـين واکـنش متقـاطع از       هـم . ها باشد   آتوپي به آلرژن  

 برخـي   علل ايجاد حساسيت به چند آلرژن بوده که در        

  ).۵-۷(از مطالعات ديگر نيز نشان داده شده است

هـاي ايـن مطالعـه نـشان دهنـده         چنين يافته    هم

زمـان در     همراهي حساسيت به دو آلرژن به طـور هـم         

هاي عـصاره سوسـک و حـشره عـصاره مـوي         آلرژن

زمـان   تواند عالوه بر تماس هـم  سگ و گربه بود که مي 

ژن و واکـنش  فرد با اين دو آلـرژن از شـباهت دو آلـر      

از آنجا که مطالعات انجام شده در       . متقاطع ناشي شود  

انـد،   زماني دو يا چند آلرژن پرداختـه  ايران، کمتر به هم 

لذا توجه به اين مقوله در مطالعه حاضر از نقـاط قـوت     
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ايـن پـژوهش محــسوب شـده کـه جهــت دسـتيابي بــه      

تر نياز بـه تحقيقـات بيـشتري در ايـن          هاي مطمئن   يافته

 .باشد ميزمينه 

در پژوهش حاضر ارتباط بين واکنش مثبت به آزمون         

 آلـرژن   ۲۱پوستي بـا اسـتفاده از عـصاره اسـتاندارد           

مورد آزمون و متغيرهـاي سـن و جـنس مـورد تأييـد          

نيـا و   ايـن يافتـه بـا نتـايج مطالعـه شـکور        . قرار نگرفت 

مبني بـر شـيوع بـاالتر حـساسيت در          ) ۲۰۱۳(همکاران

ايـن  ). ۱۶(اوت بـوده اسـت    سال متف  ۱۵-۳۵گروه سني   

ــي  ــايج م ــتالف نت ــودن    اخ ــاوت ب ــل متف ــه دلي ــد ب توان

هاي مـورد اسـتفاده، تفـاوت در حجـم نمونـه و               آلرژن

  .گروه سني واحدهاي پژوهشي باشد

  

   يريگ جهينت

ت بــه ي حــساسن مطالعــه،يــج ايبــر اســاس نتــا

وع در ين شـ  يشتريـ  ب يحشرات، سوسـک و چمـن دارا      

جعه کننده بـه درمانگـاه      ک مرا يژت آلر ينيان به ر  يمبتال

از . اسوج بـوده اسـت   ي در شهر    يژ آلر يفوق تخصص 

 موجـود در    يهـا  ت افـراد بـه آلـرژن      يآنجا که حـساس   

توانـد بـه    ي از آنهـا مـ    ي داشته، لذا آگـاه    يط بستگ يمح

شده کـه    منجر   يتي حساس يها اجتناب و کنترل واکنش   

 و کاهش   يشرفت آلرژ ي از پ  يريبه نوبه خود در جلوگ    

ر بـه  يهـا تـأث   نيستاميـ ه يژه آنتـ يـ وه ا ب مصرف داروه 

  .  خواهد داشتييسزا

 باشـد کـه    ي مـ  ين نکته ضرور  ي ذکر ا  نيچن  هم

 و يامکانــات مــال تيل محـدود يــبـه دل  ن مطالعــهيـ در ا

 ،ت بـه مـواد آلـرژن      يد وجود حـساس   يي تأ ي برا ،يزمان

ن يـ ا.  اکتفا شده بـود يخراش پوست فقط به انجام تست 

ط ضـعف مطالعـه حاضـر        از نقـا   يکيصه به عنوان    ينق

ــا   ــه س ــده و ب ــسوب ش ــشگران پيمح ــر پژوه شنهاد ي

ن يـ  ا،ن مـورد  يـ  در ا  ي مطالعات آتـ   يشود در طراح   يم

ن نکته کـه  يداده و با توجه به ا    ز مد نظر قرار   يمهم را ن  

م فـرد بـا   اط عاليـ د ارتبـ يـ ؤ الزامـاً م  ،کيتست مثبت پر  

آلرژن مربوطه نبوده و صرفاً نشان دهنده تماس فـرد          

د ارتبـاط   ييـ باشد، جهـت تأ    ي م يمنيستم ا ي س و واکنش 

 اجتنـاب و  يها ت از روش  يجاد حساس يماده آلرژن با ا   

  .ندينما  استفادهRASTري مکمل نظيها ز تستين

  

  تقدير و تشكر

 ي پزشـک يدکتـرا ان نامه يپاحاصل ن مطالعه  يا

اسوج بود کـه    ي ي مصوب دانشگاه علوم پزشک    يعموم

ــا حما ــب ــالي ــت تحقيت م ــات و ي معاون ــآورق ــ ايفن ن ي

  .دانشگاه انجام شد



  و همكارانزاده  نبويسيد حسام الدين
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Abstract 

Background & Aim: Allergic diseases are one of the most common diseases which are more 
prevalent in certain seasons. The aim of this study was to determine the prevalence of respiratory 
and food allergies to common allergens in patients with allergic rhinitis. 
 
Methods: This cross-sectional study was performed on 184 patients including 120 males and 64 
females referred to the Shahid Mofatteh Clinic with the respiratory allergy symptoms including 
rhinitis, sneezing and coughing during 2012-2013. Data collection, checklist registered, including 
demographic information and data associated with sensitivity of skin prick test of 21 allergens were 
selected. Data were analyzed using descriptive and inferential statistical. 
 
 
Results: A number of 153 patients (83.2%) were allergic to one or more of the 21 allergens tested, 
whereas 31 patients (16.8) of them showed no sensitivity. The most common allergic reactions to 
insect allergens were 73 cases (47.7%), grass and turf 58 cases (37.9% percent), Beetle 55 cases 
(35.9%), wheat flour, 51 (33.3%)  walnuts, 37 (24.4%) and cat fur 36 (5/23.5%) respectively.. 
 
Conclusion: Susceptibility to insects, beetles and grass had the highest prevalence in patients 
with allergic rhinitis referred to Super Specialized clinic in Yasuj. Because susceptibility to allergens 
depends on the environment, therefore, being aware of them can lead to avoidance and control 
allergic reactions. 
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