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امروزه موجب ع بوده ویشايهايماریاز بیتنفسيهايآلرژ:نه و هدفیزم
یمختلف علت اصليهاآلرژن. اندها شدهدر انسانيادیزیمشکالت بهداشت

و يریگشیپيها در هر منطقه براآلرژنییشناسا. باشندیميآلرژمیعالبروز 
-وع آلرژنیشیبررس،ن مطالعهیهدف ا. استيک ضروریآلرژيمارهایدرمان ب

.     باشدیک میپریبا استفاده از آزمون پوستیتنفسيها
در شهر اهواز يمار مبتال به آلرژیب410یمقطعۀک مطالعیدر :یروش بررس

زا مورد آزمون يآلرژعیشاةعصار24استفاده ازبامارانیبۀهم. شدندیبررس
و SPSSافزارنرم18ۀنسخها توسطت، دادهیدر نها. قرار گرفتندکیپریپوست

.   ل شدندیتحله ویتجزيمجذور کايهاآزمون
یآزمون پوستيدارا) درصد3/86(نفر 354مار مورد مطالعه یب410از :هاافتهی

خارج يهاوع آلرژنیش. بودندیمورد بررسيهااز آلرژنیکیحداقل يمثبت برا
ن یاز ب. بود) درصد6/42(داخل منزل يهاباالتر از آلرژن) درصد6/65(نزل م

ن آلرژنها یترعیدرصد شا3/62یهرز با فراوانيهاخارج منزل علفيهاآلرژن
و تاج )Salsola kali(شور علف هرز، يهاان علفین در میهمچن. بودند

2/72یفراوانب بایترتبه )Amaranthus retroflexus(یخروس وحش
درصد 4/34یبا فراوانLolium perenneن و یشتریدرصد ب7/70درصد و 

ماران با یتام سرم در بIgEزان متوسط غلظت یم. داشتندوع رایزان شین میکمتر
.بودIU/ml176واکنش مثبت 

در یتنفسيجاد آلرژین علت ایترعیشا،اهانیگةت به گردیحساس:يریگجهینت
ۀتوان با ارائیع در منطقه میشايهان آلرژنییو تعییبا شناسا. باشدیاهواز م
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.ک، آلرژن، اهوازیپری، آزمون پوستيآلرژ:د واژگانیکل
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مقدمه
ر به یاخيهاوع آنها در سالیکه ش،کیآلرژيهايماریب

در ،داشته استيریگش چشمیافزایر مناطق صنعتژه دیو
طور ه بها يمارین بیا.دارندمزمن قرار يهايماریبةزمر

- یر قرار میها را تحت تاثانسانیت زندگیفیکیقابل توجه
یو درمانیمراجعه به مراکز بهداشتةد و از علل عمدنده

).3-1(دنگردیمحسوب م
بدن يافته فوریر شکل ییواکنش تغیبه نوعيآلرژ

یمنیستم ایسترشیپکهینسبت به ورود مجدد مواد آلرژن
). 4(شودیک شده است، اطالق میفرد نسبت به آنها تحر

وانند در افراد مستعد تشود که بیگفته ميموادۀیآلرژن به کل
يزايتاکنون عوامل آلرژ. ندینمايا آلرژیت یجاد حساسیا

-توان به آلرژنیآن جمله ماند که از شدهییشناسايمتعدد

.ره اشاره کردیو غیی، داروی، تماسی، خوراکیاستنشاقيها
نسبت يشتریت بیاهمیاستنشاقيها، آلرژنيدر بروز آلرژ

-یم میها به دو دسته تقسن آلرژنیا. ها دارندر آلرژنیبه سا
ت، یما:شامل) داخل منزل(بستهيفضاهايهاآلرژن. شوند

و یوانات خانگیحفضوالت وهاوستهمو، پ،قارچ، سوسک
يهاگرده: که شامل) خارج منزل(بازيفضاهايهاآلرژن

-یهوا میها، چمن و گرد و خاك و آلودگدرختان، علف
و آزاد یمنیستم ایک سین مواد باعث تحریا). 6، 5(باشد

یعلت اصلشده و ها تیاز ماستوسفعال کیوژنیبشدن مواد 
در . )7(هستنددر افراد يآلرژةآزار دهندمیعالبروز 

ص آلرژن یجهت تشخيمتعدديهاشیآزمايآلرژیابیارز
ن ین ایتراز متداولیکییآزمون پوست. باشدیدر دسترس م

سه با یآن در مقایژگیت و ویزان حساسیو مبودههاروش
یین آزمون با شناسایا. ار باالستیمشابه بسيهاشیآزما

، يریگشیپيهاند در اتخاذ روشتوایزا ميعوامل آلرژ
کننده داشته نییماران نقش تعیبییزداتیدرمان و حساس

).  9، 8(باشد
وع روز یشوهوا در منطقهیبا توجه به روند آلودگ

ش یان در حال افزایتعداد مبتال،کیآلرژيهايماریافزون ب

-نهیمهم و آزار دهنده آن، هزمیعالعوارض و . استمداوم 
یت زندگیفیو کاهش قابل توجه کیدرمانن یسنگيها

ع در هر یشايهاآلرژنییشناسا،هايمارین بیاز ایناش
را ها يمارین بیح ایو درمان صحيریگشیمنطقه جهت پ

. ساخته استيضرور
آب و يواز که دارااهیبزرگ و صنعتدر کالن شهر 

ز یل انتشار ریز به دلینراًیباشد و اخیگرم و خشک ميهوا
يهايماریب، افته استیش یهوا افزایآلودگ،ذرات در فضا

جاد کرده ین در شهر ااساکنيبرایک مشکالت فراوانیآلرژ
ع در یشايهااز آلرژنیقیکه اطالعات دقییاز آنجا. است
یاز فراوانی، به منظور آگاهستیخوزستان در دست نۀمنطق

ینطقه، فراواندر مک یآلرژيهايماریبةجادکنندیايهاآلرژن
ۀنیقرار گرفت تا زمیها در شهر اهواز مورد بررسآلرژن
ن یح ایص و درمان صحی، تشخيریگشیپيبرایمناسب

حاضر با هدف ۀن مطالعیبنابرا.ها فراهم گردديماریب
و یع در شهر اهواز طراحیشايهان آلرژنییو تعییشناسا

.اجرا شد

یروش بررس
یدر دانشگاه علوم پزشک1389سال در ن مطالعه یا
انجام يماران مبتال به آلرژیبتیدر جمعاهوازشاپوريجند
تست،یماران مورد بررسیدر بتشخیص آلرژي براي.شد

قراراستفادهمورد)Skin Prick Test(پریکپوستی
جهتدقیقواستانداردیروش،کپریپوستیتست.گرفت

- میشماربه) IgEۀواسطاب(کینوعهايآلرژيارزیابی
هايآلرژنعلیهاختصاصیIgEوجودآنتوسطکهرود

In(ط بدنیدر شرامختلف vivo (شودمیارزیابی.

مختلف يهاهن روش در مطالعیت ایت و اختصاصیحساس
).11، 10(قرار گرفته استدییتأمورد 
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يهااز آلرژنیک ناشیآلرژيهاواکنشیبه منظور بررس
میعاليماران دارایسطح شهرستان اهواز بمختلف در 

، ینیزش از چشم و بیر، آبيتکرارۀعطس:ک مانندیآلرژ
ماه از 12یط،رینفس و کهیچشم، سرفه، تنگيقرمز

جهت .مورد مطالعه قرار گرفتند1389ماهن تا اسفندیفرورد
-يماریان به بیبر دعوت از مبتالیمبنياهی، اطالعیابیماریب

و از دیع گردیدر سطح شهر توزیتنفسکیآلرژيها
ک دعوت شد تا در یآلرژيهايماریان به انواع بیمبتال

-ن نوع آلرژنییآنها و تعيآلرژیل جهت بررسیصورت تما
. ندیمراجعه نمایک جهاد دانشگاهینیزا به کلتیحساسيها

يهایژگیضمن ثبت ويمونولوژیابتدا متخصص ا
از ی، شرح کامل.. . جنس و سن، : ک همچونیدموگراف

و نشانگان میعالدر فرد و خانواده و يبه آلرژيابتالۀسابق
رایمصرفيمصرف دارو و نوع داروۀدر فرد، سابقيآلرژ

ص یکه تشخیکرد؛ در صورتیمخصوص ثبت ميهادر فرم
توسط پزشک استاندارد يارهایاساس معبريابتالء به آلرژ

مار یساعد دست بيوک ریپریتست پوست،شدیمدییتأ
ک حداقل یپریتست پوستکهیدر صورت. دیگردیانجام م

تر خون یلیلیم5مار یشد، از بیک آلرژن مثبت میيبرا
يه و سرم آن در دمایتهکل IgEزان یميریگجهت اندازه

-یميش نگهداریگراد تا زمان انجام آزمایسانتۀدرج-20
دیگردیمشخص م،در زمان انجام مصاحبهکهيافراد.شد

مصرف دارو ۀکه سابقيا افرادیت ندارند و یکه حساس
.شدندیاز مطالعه حذف م،داشتند

ن مطالعه از آنان خواسته یماران در ایش از شرکت بیپ
ن طرح را یبا ايموافقت همکارۀنامتیفرم رضاتاشد

ا ک بیپریش پوستیماران آزمایبۀهميبر رو.ندینماءامضا
Hollister-stirساخت شرکت يهاز عصارهاستفاده ا

ن مطالعه بر اساس یها در اانتخاب آلرژن. انجام شدکا یامر
آلرژن 24در مجموع . موجود در منطقه بودیاهیگيهاگونه

اهان گروه یگةگرد:شاملخارج منزليهاآلرژن. شدیبررس
:شامل) weed/grass(هرزيهاعلف

Amaranthus palmeri ،Amaranthus

retroflexus،Salsola kali،Chenopodium

album،Kochia scoparia ،Artemisia

douglasiana ،Plantago lanceolata ،Poa

pratensis ،Cynodon dactylon ،Sorghum

halepense ،Lolium perenne گروه درختان ،)Tree (
، Prosopis juliflora ،Fraxinus americana:شامل

Acacia longifolia ،Eucalyptus globulesبودند .
، مخلوط گرد و غبار منزل:شاملداخل منزليهاآلرژن

، Dermatophagoides farinae(هاتیما
Dermatophagoides pteronyssinus(ها شامل ، قارچ

Cephalosporiumيها، و قارچهاکپکمخلوط 

acremonium ،Aspergillus fumigatus ،
Penicillium Mix ،Alternaria Mix و مخلوط

P. americana(ها سوسک + B. germanica (بود.
ن به عنوان کنترل یسرین به عنوان کنترل مثبت و گلیستامیه

.ز مورد استفاده قرار گرفتینیمنف
ةعصارک قطره از ییبر اساس پروتکل استاندارد جهان

ساعد قرار داده یسطح قداميبر رویمورد بررسيآلرژنها
واکنش ؛هدجاد شیايمختصريجلدخراش النستا بو 

قه یدق15پس ازو تورم پوستيبه صورت قرمزیپوست
از کنترل شتر یبمتر یلیم3ش از یبا یبرابر تورم .دیثبت گرد

.مثبت محسوب شدیبه عنوان واکنش پوستیمنف
يهاتام در نمونهIgEیزان سرمیميریگاندازهيبرا

یمونو اسیم ایمطالعه به روش آنزماران موردیبیسرم
)ELISA (شرکتیترت تجایاز کDIAPLUS کشور

ت یکةاستفاده شد و طبق دستورالعمل شرکت سازندکانادا 
ت مورد یمطابق با ک.دیتام محاسبه گردIgEیزان سرمیم



...یماراندر بهاي تنفسی آلرژنیوعشیبررس84

13921392،،11ة ة شمارشمار،،1212ةة، دور، دورشاپورشاپورجنديجنديعلمی پزشکیعلمی پزشکیۀۀمجلمجل

IgEزان یبا ميهانمونهيبراياحتمال وجود آلرژ،استفاده

. اد استیار زیبسIU/ml100باالتر از 
افزارنرم18ۀنسخشده با استفاده ازيآورجمعيهاداده
SPSSاز یفیز توصیدر آنال. ز قرار گرفتیمورد آنال
ون یانگیو میفراوان،درصد:همچونيمرکزيهاشاخص
جهت مستقلtو ياز آزمون مجذور کایلیز تحلیدر آنال

. رها استفاده شدیسه متغیمقا

هاافتهی
درصد48و مذکردرصد52(ماریب410،ن مطالعهیادر

. قرار گرفتیبررسمورد يآلرژيهايماریمبتال به ب)نثمؤ
و 4سال با حداقل7/31±4/14ماران یبین سنیانگیم

نفر 152ن تعداد یاز ا. بود)سال31یسنۀانیم(70حداکثر
آموز و دانش)درصد9/23(نفر 98، )درصد1/37(کارمند 

7/11(نفر 48دار، خانه)درصد7/23(نفر 97نشجو، دا
8/27.کار بودندیب) درصد7/3(نفر 15کسبه و ) درصد

ر، یرا در سه سال اخيآلرژيهايماریدرصد زمان ابتالء به ب
ابتالء به ۀدرصد سابق39سال و 10درصد حدود 2/33
ۀسابق.گزارش کردندسال 10ش از یرا بيآلرژيهايماریب
8/36ک خانواده یۀدرجياعضاک دریآلرژيهايماریب

.دیدرصد گزارش گرد
ینیزش بیرآب: ماران عبارت بود ازیبمیعالن یترعیشا

ینیخارش ب،)درصد5/78(مکررۀ، عطس)درصد9/82(
3/36(ریکهو )درصد1/44(چشمي، قرمز)درصد2/63(

ن یهوا را مهمتریآلودگ)درصد6/87(نفر359.)درصد
در .ک اعالم نمودندیآلرژمیعالد کننده در بروز یعامل تشد
در شما يآلرژمیعالیدر چه مکان"که سؤالن یپاسخ به ا

52داخل خانه؛ و ) درصد2/20(نفر 83"شود؟ید میتشد
) درصد3/66(نفر272خارج از خانه و ) درصد7/12(نفر

.نددانستلیدخک یدر بروز تظاهرات آلرژهر دو محل را 
يکه برانددکرماران اعالم یاز ب) درصد4/94(نفر387

استفاده یخوراکيدارواز دارو و عمدتاًيآلرژمیعالبهبود 
.کنندیم

یآزمون پوستيدارا) درصد3/86(نفر 354تعداد 
مورد مطالعه بودند يهااز آلرژنیکیمثبت نسبت به حداقل 

یع فراوانیتوز. ندداشتیواکنش منف) درصد7/13(نفر 56و 
نشان داده 1ها در نموداربه آلرژنیاختصاصیواکنش پوست

مثبت در یوع واکنش پوستیزان شین میشتریب. شده است
A. retroflexusو S. kaliهرز مربوط بهيهاان علفیم

ن یدرصد و کمتر7/70درصد و 2/72یب با فراوانیترتبه
.Lآن مربوط به  perenneدر . بوددرصد 4/34یبا فراوان

ن  ین و کمتریشتریب بیت مورد مطالعه به ترتیان جمعیم
بهمربوط ،درختانةبه گردمثبتیوع واکنش پوستیزان شیم

Prosopis julifloraوEucalyptusب با یبه ترت
يهاان قارچیدر م.باشدیمدرصد 21و 1/65یفراوان
ت یر جمعمثبت دیزان واکنش پوستین میشتریزا بيآلرژ

درصد 11یبا فراوانAlternariaمورد مطالعه مربوط به 
تیماۀبه دو گونین واکنش پوستیعالوه بر ا. بود

D. pteronyssinusوD. farinaeو 5/31ب یبه ترت
مخلوط ةبه عصاریواکنش پوست. دست آمدهبدرصد6/35

.دیماران مثبت مشاهده گردیدرصد از ب7/32سوسک در 
ن یبيدار آماراک از موارد تفاوت معنیچیدر هیبه طور کل

دشدر مردان و زنان مشاهده ننش مثبت وع واکیزان شیم
)54/0p= .(مثبت در مورد یواکنش پوستیزان فراوانیم

؛ و بر عکس شتر از زنانیبدر مردانخارج از منزليهاآلرژن
تر از شیداخل منزل در زنان بيهازان در مورد آلرژنین میا

.بودمردان 
یسنيهاک مثبت در گروهیوع واکنش پریشۀسیدر مقا

-هب) =001/0p(مشاهده شديدار آمارامختلف تفاوت معن
15یمختلف در گروه سنيهاوع آلرژنیزان شیکه مينحو
. گر باالتر بودیاز دو گروه ديداراطور معنهسال ب35تا 
ن با واکنش مارایتام سرم در بIgEزان متوسط غلظت یم

تام سرم در IgEسطح . بودIU/ml4/163±176مثبت 
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IgEش سطح یافزا. ش داشتیماران افزایاز بیمیش از نیب

ۀسیمقا. باالتر بودIU/ml100ماران از یدرصد ب60در 
تام سرم در مردان و زنان نشان داد که IgEزان ین میانگیم
باالتر استيداراطور معنهتام سرم در مردان بIgEن یانگیم

)018/0p=.(زان ین میانگیمۀسیمقاIgEتام سرم در گروه-

ن یانگیم). =028/0p(دار بودامعنيز از نظر آمارینیسنيها
سال باالتر از دو 16-35یتام سرم در گروه سنIgEزان یم

.گر بودیدیگروه سن
مختلفیسنيهاان و گروهدر مردان و زنیپوستيهاموارد مثبت واکنشیع فراوانیتوز:1جدول 

56. یموارد منف
)درصد(یفراوان

354.موارد مثبت
)درصد(یفراوان

عوامل مختلف

سن
)درصد6/24(15 )درصد4/75(46 سال15ر یز

)درصد8(15 )درصد92(173 سال35تا 15
)درصد1/16(26 )درصد9/83(135 سال35باالتر از 

جنس
)درصد6/13(29 )درصد4/86(184 مرد
)درصد7/13(27 )درصد3/86(170 زن
)درصد7/13(56 )درصد3/86(354 کل جامعه مورد مطالعه

و جنسیسنيهاک گروهیمختلف به تفکيهات به آلرژنیحساسیدرصد فراوان:2جدول 
جنس یسنيهاگروه

ماران مورد مطالعهیکل ب
n=410

زنآلرژن ها
n=197

مرد
n=213

35≥

n=161
35 -15

n=188
15≤

n=66
4/62 4/55 7/54 6/67 6/42 241 داخل منزليهاآلرژن
7/46 2/43 1/44 9/48 4/34 184 هاتیما
9/24 8/26 5/20 9/31 3/21 106 هاقارچ
4/29 7/35 3/27 6/42 4/16 134 هاسوسک
7/79 2/81 9/78 7/86 6/65 330 خارج منزليهاآلرژن
1/72 2/73 9/73 3/79 2/49 293 درختان
6/76 8/79 77 6/84 3/62 321 هرزيهاعلف
3/86 4/86 9/83 92 4/75 354 مارانیجمع کل ب
7/154 7/195 5/181 5/187 5/116 176 تام سرمIgEمیانگین



...یماراندر بهاي تنفسی آلرژنیوعشیبررس86

13921392،،11ة ة شمارشمار،،1212ةة، دور، دورشاپورشاپورجنديجنديعلمی پزشکیعلمی پزشکیۀۀمجلمجل

8178
73

59

33
26

45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

 ھا
مایت

 ھا
رج

قا
وسک

س

زل
ل من

داخ
ژنھای 

آلر

 ھا
رخت

د

ھرز
لفھای 

ع

زل
ج من

خار
ژنھای 

آلر

صد
در

شهر اهوازک در یماران آلرژیبمورد مطالعه در يهاآلرژنیفراوان:1نمودار

بحث
درصد 3/86نشان داد که مطالعه ن یحاصل از اج ینتا

مثبت نسبت به یآزمون پوستيماران مورد مطالعه دارایب
ت یزان حساسیم.بودندمورد مطالعه آلرژن 24از یکیحداقل 

-ژه علفیخارج منزل به ويهاماران به آلرژنین گروه از بیا
در کهيادر مطالعه. ها بودر آلرژنیشتر از سایهرز بيها

زان واکنش یميمار مبتال به آلرژیب200در انجام شد،زنجان
ج ینتا). 9(ماران مشاهده شدیدرصد ب82مثبت در یپوست
يبه آلرژيماران مبتالینفر از ب914يکه رويگریدۀمطالع

مثبت یزان واکنش پوستیمصورت گرفت،در شهر اصفهان 
به یج آزمون پوستینتا. )12(درصد گزارش کرد8/84را 

در کشور يکودك مبتال به آلرژ140يعمل آمده بر رو
آزمون يدرصد کودکان دارا85نشان داد که ز ینيمالز

.)13(مثبت بودندیپوست
يهاآلرژنیین مطالعه در شناسایحاصل از ايهاافتهی

ز ینشان داد که در اهواز نيماران مبتال به آلرژیع در بیشا
يهاعلفرازیو شاصفهان،تهران، کرجيشهرهاچونهم

در راًیاخ). 16-12،14(هستندين عامل آلرژیترعیهرز شا

-ز علفیمار در شهر مشهد نیب311يگر بر رویديامطالعه

ن آلرژن در یترعیدرصد به عنوان شا77یهرز با فراوانيها
ن یدر ا. اندشدهیک در آن منطقه معرفیپریتست پوست

ده شدرصد گزارش 81یت کلیزان حساسیز میمطالعه ن
و تاج ) S. kali(علف هرز علف شور در اهواز ). 17(است

ۀتهران سلمۀ، در منطق)A. retroflexus(یوحشخروس
راز چمن یو در شدر اصفهان علف شور،)C. album(تره
اندن نوع علف هرز بودهیترعیشا)Timothy(ياگربهدم
کا یمراز اروپا و اییهاانه، بخشیمدر شرق دور، خاور).12(

و بارهنگ یوحشدرمنه و بعد از آن تاج خروسعلف هرز 
ن یاهواز در بدر).12(هستند برخوردار يوع باالتریاز ش

ن نوع یترعیشاا یآکاسو ) P. Juliflora(کهور، درختان
:لیاز قبیدرختانر شهرها از یدر سا،زا بودنديدرخت آلرژ

).12(ام برده شده استد، چنار، زبان گنجشک و عرعر نیب
ن آلرژن یترعیا شایها؛ در اهواز آلترنارن قارچیبدر

، در )17و 14(ایآلترناريو سارراز یدر ش. بودیقارچ
ا و کالدوسپوروم و در اصفهان یخراسان و سمنان آلترنار
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يادر مطالعه). 19و 18، 12(تر بودندعیوم شایکالدوسپور
يگریدۀدرصد و در مطالع7/22ا با یوان آلترناریدر کشور تا

ن قارچها یدرصد ب6/17یا با فراوانیز آلترنارینيدر مالز
ا در یت آلترناریبا توجه به اهم). 13(داشتنديوع باالتریش

-ن قارچ در گروهی، توجه به ایستم تنفسیسيهايبروز آلرژ
. برخوردار استياژهیت وین و باال از اهمییپایسنيها

ن مثبت بودن یبيدارامعنيآمارتفاوتحاضر ۀلعدر مطا
هر چند .دشمشاهده نمردان و زنان درک یپریتست پوست

در زنان ياطور قابل مالحظهه داخل منزل بيهاوع آلرژنیش
خارج منزل در مردان تا يهاوع آلرژنیباالتر از مردان؛ و ش

دار اعنن تفاوت به حد میاما ا،باالتر از زنان بوديااندازه
نکه مردان نسبت به زنان مدت یبا توجه به ا.دینرسيآمار

ن یبنابرا،ندینمایميرا در خارج منزل سپريشتریزمان ب
برعکس ؛ و هستندخارج منزل يهاشتر در تماس با آلرژنیب

شتر با یمنجر به تماس باحتماالً،در خانهشتر زنانیحضور ب
ده یآنان گردتیش حساسیافزاداخل منزل ويهاآلرژن
ت نسبت یحساسکهراز نشان دادیشدرياج مطالعهینتا.است

شتر از زنان یبيداراطور معنه ن مردان بیآلرژن در ب10به هر 
انجام شده در زنجان، يهاهج مطالعینتادر اما . )14(است

).19-16(دار نبودان تفاوت معنیو تهران ا، مشهدسمنان
وع ین شیشتری، بهاهر مطالعیمشابه سا،یاز نظر گروه سن

مطالعه نیج اینتا. جوان مشاهده شدیدر گروه سنيآلرژ
یدر گروه سنيداراطور معنه بيوع آلرژیشکهنشان داد

ج ینتا.باشدیگر میدیسنباالتر از دو گروه ،ساله35-16
ت به چمن در یزان حساسیزنجان نشان داد که مدر يامطالعه

طور هسال ب20يکوچکتر و مساویماران گروه سنین بیب
ج ینتا). 15(باشدیمیسنيهار گروهیشتر از سایبيدارامعن

نظر از نوع ز نشان داد که صرفیک مطالعه در فرانسه نی
35تا 15یماران گروه سنیدر بیزان واکنش پوستی، مآلرژن
بودیسنيهار گروهیشتر از سایبيداراطور معنهسال ب

مثبت در یپوستيهاواکنشیزان فراوانیمتفاوت در).20(

تیاز نوع فعالیتواند ناشیمختلف میسنيهان گروهیب
افراد یط کار و زندگیز تفاوت در محیو نیو شغلیبدن

.بوده باشد
زانین میانگیمنشان داد کهمطالعه ن یاگر یديهاافتهی
IgEستشتر ایباز زنانيداراطور معنهبدر مردانسرمتام.

در مردان IgEیز سطح سرمیگر نیديهاهمطالعیدر برخ
). 19،21(ده استشباالتر از زنان گزارش 

مشابه يهاهحاضر با مطالعۀج مطالعینتا،در مجموع
مشابه یمیط اقلیر نقاط جهان با شرایران و سایگر در اید

ع در هر منطقه به یشايهاآلرژنییشناسا. مطابقت داشت
يهاد عصارهیتوليتواند برایميات منطقهیاولوک یعنوان 
از.د باشدیماران مفیو درمان بصیتشخدر یبوميهاآلرژن

ن غلظت ییعدم تعتوان به یمن مطالعه یايهاتیمحدود
IgEت یدر سرم جمعيهاک از آلرژنیه هر یعلیاختصاص

که در ممکن استيرا در مواردیز،مورد مطالعه اشاره نمود
یاستفاده از بعض(کیبا تست پرگرعوامل مداخلهاثر 

ا یگردد و یبه طور کاذب منفین آزمون پوستیا)داروها
سمیدرموگرافشخص بهيابتالموجب 

)Dermographism(ن حالت امکان انجام یاکه درشود
یکل سرمIgEن غلظت یهمچن. نداردک وجودیتست پر

زینیانگلياهيماریک در بیآلرژيهايماریعالوه بر ب
.دهدیش نشان میافزا

توان به عدم در دسترس ین مطالعه میايهاتیاز محدود
ه یتهيهاو استفاده از عصارهیبومیآلرژنيهابودن عصاره

-وجود تفاوت. دکننده اشاره نمودیتوليهاشده توسط شرکت

مناطق یآلرژنيهاعصارهییایمیوشیت بین ماهیبییها
ن یاصیه و تلخیکه تهیینجاآاما از .مختلف محتمل است

يبران عموماًامحقق،استمشکل یهر محققيبراها عصاره
موجود در بازار استفاده ةاز عصاریپوستيهاانجام آزمون

.  کنندیم
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يریگجهینت
منزل خارجيهانآلرژکهن مطالعه نشان دادیج اینتا

در و اشته ديشتریوع بیشمنزل خل دايهاننسبت به آلرژ
تاج و)Salsola kali(اهان علف شوریگةان گردین میا

وع یش)Amaranthus retroflexus(یوحشخروس
ن یاز ب. دنرداک در منطقه یآلرژمیعالدر بروز يشتریب

وع ینا شید فاریدرماتوگوئ؛هاتین مایا  و از بیها؛ آلترنارقارچ
مواجهه با نیم بیمستقۀبا توجه به رابط. داشتنديباالتر
ع یشايهاآلرژنییشناسان یبنابرا، ینیبالمیعالو بروز آلرژن

در خصوص یرسانماران و اطالعیح بیموزش صحآمنطقه و 
در کاهش تواند یمیافشاندر فصول گردهيآلرژمیعال

.واقع شودثر از آن مؤيریگشیماران و پیبمیعالشدت 
ط یشرادر ها نآلرژیژنیآنتيبا توجه به تفاوت ساختار

و ییایجغرافیپراکندگکهشودیشنهاد میپ،مختلفیمیاقل
يهاگونهيهازا مشخص و عصارهين عوامل آلرژیایفصل

-تهید واریو تولیصیتشخيکاربردهاياهان براین گیایبوم

یدرمانيهاد واکسنیتوليک برایپوآلرژنیب و هینوترکيها
.ردیگانجام 

یقدردان
که یمارانیبیتماماز تادانندیبر خود الزم مسندگان ینو

،نمودندين مطالعه با ما همکاریطور داوطلبانه در انجام اهب
ن مقاله بر گرفته از یاضمناً. ندینمایتشکر و قدردانهمانیصم
پژوهش و ۀتوسعمصوب معاونت یج طرح پژوهشینتا

دو جهاشاپور اهواز يجندیدانشگاه علوم پزشکيفناور
طور هآن بيهانهیباشد که هزیخوزستان میانشگاهد

.ده استین گردیممشترك تأ
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Abstract

Prevalence of Aeroallergens in Allergic Patients in Ahvaz

Abdol Hussein Shakurnia1*, Mohammad-Ali Assarehzadegan2, Alireza Mozaffari3,
Ghodratollah Shakerinejad4, Naji Maneshdavi5, Akram Amini6, Reza Norouzirad7

Background and Objective: Allergic diseases are extremely
common disorders worldwide. Different allergens can cause allergic
symptoms. In order to take preventive measures and appropriate
treatment stratgies of allergic diseases, identification of allergens is
essential step in each region. The purpose of this study was to
determine sensitivity to common aeroallergens by skin prick test.
Subjects and Methods: In this cross-sectional study, 410 patients
with the sign and symptoms of allergic diseases were investigated
for 24 common aeroallergens using skin prick test. Data were
analyzed by SPSS-18 software using Chi squared test.
Results: Of 410 patients 354 (86.3%) had positive skin test to at
least one of the aeroallergens. Common outdoor allergens (65.6%)
were higher than indoor allergens (42.6%). Outdoor allergens with
lots of weeds (62.3%) were the most common allergens. Among the
weeds, Salsola kali and Amaranthus retroflexus had the highest
frequency (72.2 and 70.7% respectively) and Lolium perenne with
34.4% had the lowest prevalence. The average concentration of
total serum IgE levels in patients with positive reactions was 176
IU/ ml.
Conclusion: Sensitization to pollen of the plants is the most
common cause of respiratory allergic diseases in Ahvaz. These
findings demonstrate that, in order to achieve a better control and
prevention of allergic diseases,  the role of plan pollens need to be
considered as a major contributing factor in this area.
Identifying and determining the most common allergens in the
region can provide the necessary recommendations to Patients took
an important step in controlling and preventing disease.
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