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 توتال و درصد  IgEيباد يآنت مين سطح سريارتباط ب
 مراجعه  در آسميماريبا بل ي ائوزنوفيها سلول

  ۱۳۹۲اسوج در سال يمفتح د يشهک يني به کلگان کننده
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  دهيچک
ن ين ارتباط بييآسم، هدف اين مطالعه تع در پاتوژنز بيماري IgEيباد آنتي و هاي ائوزنوفيل سلول نقش به توجهبا  : و هدفنهيزم

  . بود آسميماريبا بل ي ائوزنوفيها سلول توتال و درصد IgE ي بادي آنتيسطح سرم
  

مفتح شهر شهيد ک ي بيمار مبتال به آسم مراجعه کننده به کلين۳۰ بر روي۱۳۹۲ در ساليشاهدـ مورد اين مطالعه  :يبررسروش  
 نفر از افـراد سـالم كـه    ۳۰شده بود، به عنوان گروه مورد و  ييد  أتاسوج كه ابتالي آنها به بيماري به وسيله متخصص مربوطه           ي

پس از تكميل پرسشنامه محقـق  . انجام شد، هاي انگلي را نداشتند، به عنوان گروه شاهد فسي و يا ابتال به بيماريسابقه بيماري تن  
سـي خـون     سـي ۲سي خون اگزاالته و   سي۲ساخته شامل؛ اطالعات دموگرافيك و وضعيت باليني بيماران، از افراد هر دو گروه   

. يزا اندازه گيري شدند توتال با روش االIgE يباد آنتيوفيل با دستگاه سل كانتر و ميزان  ي ائوزن ها  سلولدرصد   .لخته گرفته شد  
  .   تجزيه و تحليل شدنديداده ها با آزمون هاي آماري توصيفي، آزمون دقيق فيشر و تست ت

  

هـم   د، بـو يعـ ي توتال باالتر از حـد طب IgE زانيم شاهد درصد از افراد گروه ۲۰وماران مبتال به آسم   ي درصد از ب   ۳۴ در :ها يافته
افـت  ي يچ مـورد مثبتـ  ي کـه در افـراد گـروه شـاهد هـ     يدرصـد داشـتند، در حـال    ۴ يل بـاال يـ ئوزنوفماران ايب درصد از ۳۶چنين 

 توتال و درصد IgEزانين ميبن يچن و همم بيماري آسم و شدت آن يزان عاليي ائوزنوفيل و مها سلولبين درصد  ). p>۰۵/۰(نشد
  .p)>۰۵/۰(داري مشاهده شد ماران مبتال به آسم ارتباط معنييها در ب ليائوزنوف

  

ن يـ  با توجه به ارتبـاط ا .باشد يان به آسم باال ميل در مبتالي ائوزنوفيها سلول توتال و درصد IgE يباد يزان آنتي م :يريگ جهينت
  . استفاده نمودفاكتور ن دو ي از ايماري و کنترل درمان بيش آگهيتوان در پ ي ميماريم و شدت بيور با عالدو فاکت
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  و همكارانسامان اکبري علي آباد
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  مقدمه

 است دنيا نقاط اغلب در عمده مشكل يك آسم

 بهداشـتي  معضلک ي آن معالجه و تشخيص هنوز كه

 بيماري اين به مبتاليان زيادي از تعداد ساالنه و است

 و آسـم   شـيوع ).١(دهنـد  مـي  دسـت  از را خـود  جـان 

 دنيا مختلف قو مناط کشورها در آلرژيک هاي بيماري

 علـت  اي بـه  انـدازه  تـا  موضـوع  ايـن  .اسـت  متفـاوت 

 منـاطق  در هـا  بيماري اين شيوع در واقعي هاي تفاوت

  نبودو ها روش در اختالف دليل به چنين هم و مختلف

گذشـته   در. باشـد  مـي  يکـسان  تشخيـصي  معيارهـاي 

 انجـام  بـا  تـا   استگرفته صورت زيادي هاي کوشش

 ايـن  ايجاد علل و شيوع ميزان يدميولوژيکمطالعات اپ

 وجـود  عدم دليل به اما نمايند، را شناسايي ها بيماري

 مطلـوب  نتيجـه  زمينـه  اين در يکسان، مطالعات روش

وع آسم كـه  يزان شي در باره ميگزارش ).٢(است نداده

 منتشر شد، ميزان شيوع بيمـاري آسـم        ۲۰۰۳در سال   

 درصـد بـرآورد     ۵/۵  حدود  را در ايران در كل جمعيت    

 طبق همين گزارش ميزان شيوع آسـم در دوران        . نمود

اي كه  در مطالعه). ۳(باشد مي درصد ۱۰ حدود كودكي

بـا عنــوان  ) ۱۳۸۹(بـه وسـيله رجـايي فـرد و همكـاران     

 ۶تعيين شيوع آسم و عوامل منتخب در كودكـان زيـر            

سال استان كهگيلويه و بويراحمـد انجـام شـد، شـيوع            

  ).۴( درصد برآورد شد۳/۱۰آسم 

ــه     ــت ك ــده اس ــت ش ــف ثاب ــات مختل در مطالع

هاي آلرژيك نوعي ازدياد حساسيت با واسـطه         بيماري

ي در پاسـخ بـه      بـاد   آنتـي ايـن   . باشند مي IgEي  باد  آنتي

ي ها سلولاش بر روي  ها توليد شده و به گيرنده   آلرژن

Mast cell  شــود، در  مـي ل متــصل ، بازوفيـل و ائوزنوفيـ

 IgE صورت ورود مجدد آلرژن به بدن و درگير نمودن  

ــن   ــه اي ــصل ب ــلولمت ــا س ــات  ه ــه محتوي ــث تخلي  باع

ــرژي   گرانــول ــاليني آل هــاي آنهــا و بــروز تظــاهرات ب

عوامل مختلفي در سيستم ايمني باعث توليـد         . شود مي

شـوند،   مـي ي  باد  آنتيي مولد   ها  سلول از   IgE يباد  آنتي

كه يكي از اين عوامـل كـه نقـش آن تـا حـدود زيـادي                  

 ۴روشــــن شــــده اســــت، ســــيتوكاين اينترلــــوكين

 را بـه    IgE زانيـ  مطالعـات م   يـــ  در برخ  ).۵ـ۹(باشد مي

 ي در برخـ يدهنـد، ولـ   ي نـشان مـ   يماريعنوان شدت ب  

شـده   گـزارش    يج متناقض ين مورد نتا  يها در ا   پژوهش

  ).۱۰(است

شود، توليـد  يكه احتمال داده م  با توجه به اين 

حت كنترل عوامل ژنتيكـي    تا حد زيادي ت    IgE يباد  آنتي

در برخـي از مـوارد، آسـم بـه واسـطه سـاير               و   باشد

 هدف اين شود، مي  نيز ايجاد    IgEهاي غير از     يباد  آنتي

 IgE يبـاد  ي آنتـ يرمن سطح سـ  ين ارتباط ب  ييمطالعه تع 

 آسـم  يمـار يبـا ب ل ي ائوزنوفيها سلولتوتال و درصد   

  .بود

    

  يروش بررس

 بر ۱۳۹۲الـــ در س يشاهدـ   اين مطالعه مورد  

 کيـ  بيمار مبتال به آسم مراجعه کننـده بـه کلين          ۳۰روي

اسـوج كـه ابـتالي آنهـا بـه         ي شهر   ۲ مفتح شماره  ديشه

شده بود، به ييد أتتخصص مربوطه بيماري به وسيله م 

 بر اساس  نفر از افراد سالم كه۳۰عنوان گروه مورد و 

 ســابقه بيمــاري تنفــسيص پزشــک متخــصص يتــشخ



   آسمبا بيماريهاي ائوزنوفيل    و سلول IgEبادي آنتيارتباط بين 
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م يش مــستقي بـار آزمــا ۳ج  يبــر اسـاس نتــا  و نداشـته 

مبتال نبوده و از نظـر سـن   هاي انگلي    به بيماري مدفوع  

به عنوان گـروه    و جنس با گروه مورد سازگار بودند،        

 تصادفي مبتني بـر     يريگ  روش نمونه  .شاهد انجام شد  

ه بيمـاران   يـ جامعه مـورد مطالعـه شـامل کل        .هدف بود 

د مفـتح   يک شـه  يـ مبتال به آسم مراجعـه كننـده بـه کلين         

بـر اسـاس     حجـم نمونـه   .  بودند ۱۳۹۲اسوج در سال    ي

ه يت پاي در جمعيطيخون مح ليبرآورد درصد ائوزنوف

ــورد  و) ۰۴/۰( ــروه م ــوان ، )۱/۰(در گ ــد و ۸۰ت  درص

بر اسـاس   و  نفر۲۵ هر گروه  يبرا  ۰۵/۰ ي آلفا يخطا

تـر  ي بـر ل   يالمللـ  ني واحد ب  ۵۰ (يباد ين سطح آنت  يانگيم

 يتـر بـرا   ي بـر ل   يالملل ني واحد ب  ۱۰۰ه و   ي گروه پا  يبرا

 هـر  يبـرا ار، يـ و با احتـساب انحـراف مع      ) گروه مورد 

 بنـا بـر ايـن در ايـن مطالعـه      .برآورد شد   نفر ۳۵گروه  

  . نفر در نظر گرفته شد۳۰هر گروه  تعداد افراد

 از شـرکت کننـدگان      يت کتبـ  يپس از اخذ رضا   

جهت تمام افـراد شـرکت کننـده در مطالعـه         در مطالعه   

پرسشنامه محقق ساخته شامل؛ اطالعـات دموگرافيـك        

 از افـراد هـر دو    .ل شـد  ي تکم نو وضعيت باليني بيمارا   

 خـون   سـي سـي  ۲ سي سي خـون اگزاالتـه و      ۲گروه  

بـا اسـتفاده از خـون اگزاالتـه درصـد      . لخته گرفته شد  

 بـا دسـتگاه سـل    يطـ يل خـون مح  يـ  ائوزنوف يها  سلول

 بـا   يطـ يخـون مح   ري اسم يبررس  در نيکانتر و هم چن   

 بـا   يکروسـکوپ نـو   يم با استفاده از   تي را يزيآم رنگ

سرم خون لخته جدا شد  .ن شدند يي تع ۱۰۰ يينما بزرگ

زا بـا اسـتفاده از   يـ توتال سرم به روش الIgE زان يو م

  آلمـان  monobind  سـاخت شـرکت    LOT،EIA-25K512 كيت

ر نرمـال،  ي بر اساس دستورالعمل مقاد  . شد يريگ اندازه

تـر  ي بر ل  يالملل ني واحد ب  ۲۰۰ توتال باالتر از     IgEزان  يم

 و درصـد    يبه عنوان مثبت و کمتر از آن به عنوان منف         

 درصد مثبت و کمتـر      ۴شتر از   يل ب ي ائوزنوف يها  سلول

  .شوند ي قلمداد مياز آن منف

 شــده بــا اســتفاده از    يآور  جمــع يهــا  داده

هاي آماري توصـيفي، آزمـون     آزمون و   SPSSافزار   نرم

  .   تجزيه و تحليل شدنديو تست تدقيق فيشر 

  

 ها افتهي

ج حاصــله افــراد گــروه مــورد ياســاس نتــا بــر

و گروه )  درصد۷۰( زن۲۱و )  درصد۳۰( مرد۹ ؛شامل

)  درصـد  ۵۷( زن ۱۷و)  درصد ۴۳( مرد ۱۳ ؛شاهد شامل 

 سـال و    ۶/۳۶ گـروه مـورد      افـراد  ين سن يانگيم .بودند

 در افـراد    .د بـو   سال   ۵۳/۳۲ گروه شاهد    ين سن يانگيم

  نفـر  ۶سـاکن شـهر و       ) درصـد  ۸۰( نفر ۲۴گروه مورد   

 ۴۰( نفر۱۲ساکن روستا و در گروه شاهد )  درصد۲۰(

.  بودنـد  ييروستا)  درصد ۶۰( نفر ۱۸ و   يشهر) درصد

 يمـار يسـابقه ب  )  درصـد  ۶/۳۶( نفـر  ۱۱در گروه مورد    

چ از  ي در هـ   ي ولـ  ،ک را داشـته   يـ ل درجـه    يآسم در فام  

   .  ن سابقه وجود نداشتي اهدشاافراد گروه 

از افـراد   )  درصد ۳(نفر۱ج نشان داد که در      ينتا

.  نفس از بدو تولد وجود داشتيگروه مورد سابقه تنگ

از افراد گروه مورد سابقه )  درصد۶/۸۶( نفر۲۶تعدادد 

 ۳۰ن ياز ب . ماه گذشته را نشان دادند    ۱۲ نفس در    يتنگ

 ۱۰ ر آسـم متنـاوب،  مـا ي ب۴ ،گـروه مـورد   يمار آسم يب

مار آسم مقـاوم متوسـط     يب ۹ف،  يمار آسم مقاوم خف   يب
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مـاران  يشتر ب يـ ب .د داشـتند  يمار آسم مقاوم شـد    ي ب ۷و  

م مربوط به حملـه آسـم اعـم از      يمورد مطالعه همه عال   

بـه   و  دنيتند تند نفس کش    اضطراب، خس خس،  سرفه،

 صحبت کردن را در هنگام حملـه بـا هـم بـروز          يسخت

  .دادند يم

مـاران  ي درصـد از ب  ۳۴ ،ج مطالعه نشان داد   ينتا

 يعـ ي توتـال بـاالتر از حـد طب       IgE زانيـ مبتال به آسـم م    

 درصد از افـراد گـروه شـاهد         ۲۰ که   ي، در حال  داشتند

ــم ــد طب   IgEزان يـ ــاالتر از حـ ــا بـ ــال آنهـ ــي توتـ  يعـ

 درصد از افراد گروه مورد      ۴۰ن  يچن هم). p>۰۵/۰(بود

 که در افراد ي درصد داشتند، در حال۴ ياالل بيائوزنوف

 افت نشد، كه اين تفـاوت ي يچ مورد مثبت  يگروه شاهد ه  

  .)۱جدول()p>۰۵/۰(دار بود  معنيزين

زان يــي ائوزنوفيـل و م هـا  ســلول بـين درصـد   

داري  م بيمــاري آســم و شــدت آن ارتبــاط معنــييــعال

 توتال و IgEزانين ميبچنين  هم. p)>۰۵/۰(وجود داشت

 زيـ  ن مـاران مبـتال بـه آسـم       يل هـا در ب    يدرصد ائوزنوف 

  .p)>۰۵/۰(داري مشاهده شد ارتباط معني

  

  بحث

ي ائوزنوفيـل و  هـا   سـلول با توجـه بـه نقـش        

هـدف   ،)۸ و ۹( در پاتوژنز بيمـاري آسـم  IgEي  باد  آنتي

 يبـاد  آنتـي   مياين مطالعه تعيين ارتباط بين سطح سـر    

IgE     بـا بيمـاري   ي ائوزنوفيـل    هـا   سلول توتال و درصد 

لبته در کنار اين موضوع ارتباط بين ميـزان        ا .آسم بود 

IgE چنين ارتباط بين درصـد    توتال با شدت عاليم و هم

 آسم نيـز بررسـي   ئوزنوفيل با شدت عاليم اي  ها  سلول

  .شدند

ــان درصــد    ــايج ايــن مطالعــه زن بــر اســاس نت

ر هـ . دهنـد  مـي بيشتري از مبتاليان به آسم را تـشکيل         

داري  چند که بين ابتال به آسـم و جـنس ارتبـاط معنـي            

مشاهده نشد، ولي اين يافته بـا مطالعـات ديگـر انجـام             

ميــانگين ). ۵و۱۱(خـواني دارد  شـده در ايـن زمينــه هـم   

 ۶/۳۶سني بيماران مبتال بـه آسـم در مطالعـه حاضـر             

که با مطالعات ديگر انجام شده کـه بـر روي      سال بود، 

 در سنين ميانـسالي انجـام شـده       بيماران مبتال به آسم   

در اين مطالعه اکثـر بيمـاران   ). ۱۱(خواني دارد است هم 

اند، که با مطالعات ديگر  در گروه مورد شهرنشين بوده  

رسـد   مـي بـه نظـر     ). ۱۲(خـواني دارد   در اين زمينه هـم    

 توان ايـن موضـوع را بـه شـيوه زنـدگي شـهري و           مي

ــودگي هــاي محيطــي آن در مقايــسه بــا زنــدگي       آل

وستايي که برخالف محيط شهر داراي هوايي پاک و          ر

  .نحوه زندگي مناسب هستند، نسبت داد

  
  ل در افراد گروه مورد با گروه شاهدي ائوزنوفيها سلول توتال و درصد IgE ي باديزان آنتيم) تعداد و درصد(ي نسبيسه فراوانيمقا: ۱جدول

  
 

IgEتوتال   
  )تري بر لين المليواحد ب(

  ليائوزنوف
  )درصد(

  ري متغ                   
  گروه

  ۲۰۰>  ۲۰۰<  ۴>  ۴<  
  )۶۰(۱۸  )۴۰(۱۲  )۶۶(۲۰  )۳۴(۱۰  مورد
  )۱۰۰(۳۰  )۰(۰  )۸۰(۲۴  )۲۰(۶  شاهد

  >۰۵/۰  >۰۵/۰  ي داريسطح معن
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ن مطالعـه اکثـر   يـ ج حاصـله در ا يبر اساس نتـا   

 ي نفس را حداقل بـرا يماران مبتال به آسم سابقه تنگ    يب

دار شدن از خواب به علت ي ماه گذشته، ب۱۲ک بار در    ي

 بعـد از  ي نفس و سـرفه و بـروز مـشکالت تنفـس           يتنگ

ک سـال  يـ  از آنهـا در  يدرصـد  .ورزش را داشـته انـد  

 نفـس در حالـت      ي حمالت آسم و تنگـ     خچهيتارگذشته  

ب بـه   يـ هر چند که اکثـر قر      .ز داشته اند  ياستراحت را ن  

 نفـس  ي نفس تنگيگ از تن ي مشخص خچهيتاراتفاق آنها   

 بـه علـت   کـه احتمـاالً    از بدو تولد تـاکنون را نداشـتند،       

گـر انجـام    يمطالعـات د   . است يبروز آسم در بزرگسال   

 را نـشان    يا متـضاد  يـ ج مشابه   ينه نتا ين زم يشده در ا  

رنجبــر و  يعباســبــه عنــوان مثــال در مطالعــه  .دادنـد 

آسـم  ان بـه    يـ عالمـت غالـب در مبتال      ،)۲۰۰۵(همکاران

ن عـدم تناسـب در      يـ ا .)۱۲(نه بوده است  يخس خس س  

ط خــاص يتــوان بــه شــرا يم آســم را مــيــوع عاليشــ

وجـود پوشـش     ،ييتنوع آب و هـوا     ،ياجتماع ،يفرهنگ

 هـوا و    يت آلـودگ  يوضـع  تفـاوت در       متفـاوت،  ياهيگ

 . مختلف نسبت داديکيعوامل عوامل ژنت

ــا ــدود  ي ــشان داد ح ــه ن ــ۳۴ن مطالع د از  درص

 توتـال بـاالتر از حـد    IgEزان يـ ماران مبتال به آسـم م  يب

 و همکـاران  يج با مطالعـه رضـ  ين نتا يا .داشتند يعيطب

 کـه همـه افـراد       نيـ ل ا يـ دل. )۱۱( دارد يخوان هم) ۲۰۰۴(

 نداشتند را    يعي توتال باالتر از حد طب     IgEمبتال به آسم    

که   ک نسبت داد،يرژر آل ي غ يها توان به وجود آسم    يم

ست و در بزرگـساالن  يـ  توتال در آنها بـاال ن     IgEزان  يم

مـاران  ي اکثـر ب و در ايـن مطالعـه نيـز    تر است  عيهم شا 

ن در مطالعه خداده و همکاران      يچن هم .بزرگسال بودند 

ام ـــــــت انجيدر کو ۱۹۹۸ـ۱۹۹۹ يها  ساليکه در ط  

 يعـ يطباالتر از حد     توتال ب  IgE  درصد کودکان  ۶۳ شد،

 و  وني است لهي که به وس   يگريدر مطالعه د  . )۱۳(ندداشت

 توتــال ســرم و IgEن يبــ انجــام شــد،) ۱۹۸۴(همکــاران

دا يـ  پ يدار ي ارتبـاط معنـ    يطـ ي خون مح  يها ليئوزنوفا

و ) ۲۰۰۰( خـداده و همکـاران      در مطالعه  يول ،)۱۴(شدن

 توتـال سـرم     IgE ني بـ  )۱۹۹۴(تا و همکاران  يخاراتاسام

ن يـ علـت ا  . )۱۳ و ۱۵( ل ارتباط وجود داشـت    يئوزنوفاو

 يهـا  شتر عفونـت  يوع ب يش ليدلتوان به    يموضوع را م  

 ي مـصرف داروهـا   ،يريگ ر در فصول خون   يي تغ ،يانگل

ماران مورد ي در بيجاني ه يها ا استرس ي و   يضد آلرژ 

 از ي بعـض الزم بـه ذکـر اسـت کـه         .مطالعه نـسبت داد   

ــم يب ــاران آس ــه، يم ــورد مطالع ــا     م ــان ب ــت درم              تح

            ر يــ ي تغ و قطعــاً  ضــد آلــرژن بــوده انــد    يداروهــا

                  ل يـــــئوزنوف ايهــــا  ســـــلول   وIgE يبــــاد  يآنتــــ 

            مــورد اســتفاده ي از اثــرات داروهــايتوانــد ناشــ يمــ

ــد ــاال .باشـ ــودن مبـ ــ بـ ــال درIgEزان يـ ــ توتـ                       ي برخـ

جـز ابـتال    ه   ب يليدالتوان به    ي م  را گروه شاهد  از افراد 

ر يا ســايــ و ي انگلــيمــاري ماننــد بي تنفــسيمــاريبــه ب

 شوند، ي م IgE يباد يتر آنت يش ت ي که باعث افزا   يعوامل

  .نسبت داد

 درصـد از  ۴۰کـه حـدود     ن مطالعه نشان داد     يا

  بـاالتر از حـد     ليائوزنوفدرصد   ماران مبتال به آسم،   يب

چ ي کــه در گــروه شــاهد هــيدر حــال  داشــتند،يعــيطب

ن يـ کـه ا    مـشاهده نـشد،    ليـ ائوزنوفش  ي از افزا  يمورد

نـه  ين زمير مطالعات انجام شده در ا   يج سا يجه با نتا  ينت

 بـه نقـش مهـم و        توان ين موضوع را م   يا. تطابق دارد 
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 ينيدر بـروز تظـاهرات بـال      هـا    ليائوزنوفشناخته شده   

  .)۵، ۹ و۱۰( و پاتوژنز آن مرتبط دانست آسميماريب

  توتـال سـرم و     IgEزان  يـ ن م ين مطالعه بـ   يدر ا 

ــائوزنوف ــا لي ــون محيه ــي خ ــ يط ــاط معن  يدار ي ارتب

 )۲۰۰۴( و همکـاران يکه بـا مطالعـه رضـ      ،مشاهده شد 

 و سـئارس  که با مطالعـه    يدر حال  ،)۱۱( دارد يخوان هم

 ين سـن يانگيـ  کودکان با ميکه بر رو )۱۹۹۱(همکاران  

در  .)۱۶( نـدارد يخـوان   هـم  ، سال انجام شـده اسـت      ۱۱

بـر   )۲۰۰۰(و همکاران  هيبله ي که به وسيگريمطالعه د

اران مـ ي درصد از ب۱۶ تنها ،  مار انجام شد  ي ب ۵۰۹ يرو

IgE     کـه بـا مطالعـه      داشتند، يعي توتال باالتر از حد طب

زان يـ بـه م  آن را  د بتـوان    يرت دارد که شا   ي مغا حاضر

ــا  ــرژن ه ــاوت يآل ــه    متف ــورد مطالع ــه م           در دو منطق

  .)۱۷(نسبت داد

  

  يريگ جهينت

 درصـد  ۳۴ن مطالعه نشان داد که يدر مجموع ا  

  طبيعـي  حـد  بـاالتر IgEزان يـ مماران مبتال به آسم ياز ب 

ل  يـ ها درصـد ائوزنوف  درصد از آن۴۰و حدود تند  داشت

ن درصد ين بيچن هم.  را نشان دادنديعيباالتر از حد طب 

م و شـدت    يـ زان عال يـ  آسـم و م    يماريها و ب  ليائوزنوف

 IgE زانين م ي ب . وجود داشت  يدار ي ارتباط معن  يماريب

م ي آسـم رابطـه مـستق   يمـار يم در بيتوتال و شدت عال 

 توتـال و    IgE زانيـ ن م يکـه بـ    نيـ ضمن ا  .وجود داشت 

ران مبتال بـه آسـم ارتبـاط        مايها در ب   ليدرصد ائوزنوف 

  .شدمشاهده 

  

  ر وتشکريتقد

 ي پزشـک ياان نامه دکتـر ين مطالعه حاصل پا يا

اسوج بود کـه    ي يمصوب دانشگاه علوم پزشک     ميعمو

ــا حم ــاب ــالي ــت تحقيت م ــاوري معاون ــات و فن ــ ايق ن ي

  .انجام شداه گدانش
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Abstract 

 
Background & aim: According to the role of eosinophil cells and IgE antibody in the pathogenesis 
of asthma, the aim of this study was to determine the correlation between serum levels of total IgE 
antibody and the percentage of eosinophil cells in patients with asthma. 
 
Methods: This case - control study was performed on 30 patients with asthma referred toYasuj 
Mofatteh Clinic in 2013. The disease had been confirmed by relevant specialists as the case group 
and 30 healthy subjects were selected with no history of respiratory disease or infection parasitic 
diseases as controls. After completing the questionnaire included demographic and clinical status, 
2 ml of oxalated blood and 2 ml of clotted blood were taken. Eosinophil cells percentage and total 
IgE antibody levels were measured by counter and ELISA respectively. Data were analyzed by 
descriptive statistical, Fisher's exact and t- tests. 
 
Results: This study indicated that the total IgE levels 34 % of patients with asthma and 20% of 
control group were higher than normal, this difference was statistically significant (p<0.05). The 
36% of cases showed Eosinophil above 4%, while the control group no positive cases were found, 
this difference was statistically significant (p<0.05).  There was a significant correlation between the 
percentage of Eosinophil cells and extent of symptoms of asthma with its severity (p<0.05). A 
significant correlation was seen between total IgE levels and the percentage of Eosinophil in 
asthma patients (p<0.05). 
 
Conclusion: The amount of total IgE antibody and the percentage of eosinophil cells in patients 
with asthma are high. Due to these two factors associated with symptoms and severity it can be 
used of these two factors for controlling, prognosis and treatment of the disease. 
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