دوماهنامه طبّ جنوب
پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال بيستم ،شماره  ،1صفحه ( 75 –96فروردين و ارديبهشت )1969
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کودکان سنين مدرسه شهرستان عسلويه استان بوشهر بر اساس
برنامه  ISAACسال 3131
مصطفي گويا  ،1افشين شيرکاني  ،2رحيم طهماسبي  ،9عبدالمجيد عمراني  ،4محمدکاظم غيبي ،2
حسين دارابي  ،2شكراله فرخي

 1و *2

 1مرکز تحقيقات پزشكي هستهای خليجفارس ،پژوهشكدة علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 2گروه ايمونولوژی ،آسم و آلرژی ،مرکز تحقيقات طب گرمسيری و عفوني خليجفارس ،پژوهشكدة علوم زيست پزشكي خليجفارس ،دانشگاه علوم
پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 9گروه آمار زيستي ،دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران
 4گروه کودکان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ،بوشهر ،ايران

(دريافت مقاله -64/9/24 :پذيرش مقاله)64/11/22 :

چكيده
زمينه :آسم و بيماریهای حساسيتي بهعنوان يک مشكل بزرگ بهداشتي در دنيا مطرح ميباشند .شيوع اين بيماریها در جهان و ايران رو
به افزايش است .بر همين اساس مطالعه حاضر به بررسي شيوع اين بيماریها در شهرستان عسلويه از توابع استان بوشهر پرداخت.
مواد و روشها :اين مطالعه بر اساس پرسشنامه استاندارد بيماریهای حساسيتي و آسم ISAAC ،فاز  1و  9به بررسي فراواني و عوامل
خطر اين بيماریها پرداخت .مطالعه بر روی  161دانشآموز  9-5سال و  229دانشآموز دختر  19-14سال مدارس اين شهرستان در سال
 1969انجام شد.
يافتهها :شيوع اگزمای حساسيتي ،حساسيت بيني و آسم در دانشآموزان  9-5سال به ترتيب  19/5 ،11/9و  7/2درصد بود ،در حاليکه
فراواني اين بيماریها در دانشآموزان  19-14سال به ترتيب  21/7 ،14/9و  17/2درصد بود .همچنين بين وجود عوامل خطر نظير مواجهه
با دود سيگار ،نگهداری حيوانات خانگي ،مصرف غذاهای دريايي و فست فود و فراواني اين بيماریها ارتباط معنيداری يافت
شد (.)P<1/17
نتيجهگيری :بيماریهای حساسيتي و آسم در کودکان سنين مدرسه شهرستان عسلويه از توابع استان بوشهر دارای فراواني بااليي ميباشد
و بهنظر ميرسد اين افزايش شيوع با عوامل خطری نظير مواجهه با دود سيگار ،نگهداری حيوانات خانگي ،مصرف غذاهای دريايي و
فست فود مرتبط است.

واژگان

کليدی :فراواني ،آسم ،اگزمای حساسيتي ،حساسيت بينيISAAC ،

* بوشهر ،مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
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سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1969

مقدمه
و شايع در جهان مطرح میباشند و در حال حاضر

سالهای اخیر به عنوان ابزار مورد تأيید در پروژههای

بیماری آسم به تنهايی بالغ بر  033میلیون نفر را در دنیا

تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفت ( 0و .)7

درگیر کرده است ( .)1تعريف جديدی که در سالهای

بر اساس بررسی انجام شده با استفاده از پروتوکول

اخیر از آسم میشود ،اين است که اين بیماری التهاب

استاندارد  ،ISAACبر اساس مطالعات انجام گرفته،

مزمن راههای هوايی میباشد و منجر به افزايش

در ايران شیوع آسم و بیماریهای آلرژی از  2/7تا

تحريكپذيری راههای هوايی میشود .اين تغییرات

 05/0درصد گزارش شده است .کمترين فراوانی عالئم

التهابی باعث ايجاد عاليمی نظیر تنگی نفس ،سرفه و

آسم در اطفال ،مربوط به کرمان ( 2/7درصد) و مشهد

بهخصوص سرفه شبانه و خس و خس میشود (.)2

( 2/8درصد) بود .بیشترين فراوانی عالئم آسم در

در سالهای اخیر و بر اساس مطالعات اپیدمیولوژيك،

اطفال ،از تهران ( 05/0درصد) و در مرتبهی بعد گرگان

شیوع آسم و بیماریهای آلرژی در جهان به خصوص

( 28/2درصد) گزارش شده است .همچنین در

در کشورهای پیشرفته رو به افزايش است ( .)0نتايج

مطالعات انجام شده در ايران بر اساس برنامه

مطالعات اپیدمیولوژيك در کشورهای مختلف ،حاکی از

 ،ISAACشیوع بیماری آسم در رشت  15/0درصد،

شیوع  1تا  03درصدی آسم و بیماریهای آلرژی

در سنندج  11/9درصد ،در اصفهان  0/9درصد ،در

میباشد ( .)0عوامل ژنتیکی و به خصوص عوامل

ارومیه  9/0درصد و در اهواز  9/8درصد گزارش شده

محیطی از قبیل عوامل حساسیتزا (آلرژن) ،آلودگی

است .همچنین شیوع حساسیت بینی (رينیت آلرژی)

هوا ،مواجهه با دود سیگار و رژيم غذايی باعث ايجاد

در بین کودکان سنین  6-7سال  11/9درصد و در

تفاوت در شیوع اين بیماریها در نقاط مختلف دنیا شده

کودکان سنین  10-10سال  21/2درصد گزارش شده

است ( .)5هر چند عوامل ديگری نظیر زندگی

است .اگزمای آتوپیك نیز شیوع بااليی از  3/0تا 23/5

شهرنشینی و تغییرات در سبك زندگی نیز در اين

درصد در ايران داشته است (.)0

افزايش شیوع آسم و بیماریهای آلرژی نقش مهمی

در مطالعات قبلی انجام گرفته توسط فرخی و همکاران

دارند (.)6

در برخی شهرهای استان بوشهر شیوع بیماریهای

انجمن های آسم و آلرژی در پی راهی برای تدوين

آلرژی و آسم مورد بررسی قرار گرفته است ولی در

پرسشنامه استاندارد برای بررسی شیوع اين بیماریها

منطقه عسلويه با فاکتورهای خطر متعدد نظیر آلودگی

در دنیا بودند .بر اين اساس در سال  1992طرح

هوا هنوز مطالعهای انجام نشده است .همچنین آلودگی

بینالمللی  1 ISAACبرای بررسی فراوانی و عوامل

هوای گرد و غباری (ريز گردها) و آلودگی هوای

خطر احتمالی مرتبط با بیماریهای آسم و آلرژی در

آروماتیك ناشی از صنايع نفت،گاز و پتروشیمی از سال

کودکان در دو گروه سنی  6-7و  10-10سال

 1087تاکنون در اين منطقه وجود داشته است.

(بیشترين شیوع بیماری آلرژی در اين محدوده سنی

بنابراين اين مطالعه جهت بررسی شیوع آسم و
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بیماریهای آلرژی و ارتباط آنها با عوامل خطر موجود

شدند .آنالیز آماری اطالعات توسط آزمون  tانجام شد.

در بین کودکان سنین مدرسه در شهرستان عسلويه در

همراهی بیماریهای آلرژی اگزما ،رينیت آلرژی و آسم

استان بوشهر طراحی شده است.

با يکديگر و همچنین عوامل خطر مرتبط با آنها با

مواد و روشها
اين مطالعه به صورت مقطعی ،در سال  1090در

يافتهها

شهرستان عسلويه در استان بوشهر انجام شد .جمعیت

در افراد تحت مطالعه  193نفر متعلق به گروه سنی

اين شهرستان بر اساس سرشماری سال  1093بیش از

 6-7سال و  220نفر از گروه سنی  10-10سال بودند.

 03333نفر بوده است .اين منطقه به دلیل وجود

از  193نمونه مورد بررسی در گروه  6-7ساله ،تعداد

آلودگی هوای آروماتیك ناشی از صنايع نفت ،گاز و

 112نفر پسر ( 58/9درصد) و  78نفر دختر (01/1

پتروشیمی از مناطق با آب و هوای آلوده در استان

درصد) بودند و از بین  220نمونه مورد بررسی در

میباشد .همچنین اين مطالعه توسط کمیته اخالق

گروه  10-10سال ،همگی دختر بودند ( 133درصد).

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأيید شد.

فراوانی بیماری آسم در گروه  6-7سال  5/8درصد و

در اين مطالعه با توجه به سن افراد ،دانشآموزان مقاطع

در گروه  10-10سال  15/2درصد بود .فراوانی کلی

ابتدايی و راهنمايی شهرستان عسلويه انتخاب شدند.

آسم در هر دو گروه دانشآموزان  6-7و  10-10سال

پرسشنامه استاندارد  ISAACفاز  1و  0که قبالً روايی

شهر عسلويه  13/89درصد بود .همچنین تفاوت

و پايايی آن تأيید شده بود مورد استفاده قرار گرفت

فراوانی آسم از نظر جنس در گروه سنی  6-7سال

( .)7پس از انجام راهنمايیهای الزم توسط يك پزشك

معنیدار نبود ( .)P<3/35در جدول  1فراوانی و شدت

و معلم کالس ،پرسشنامه دانشآموزان ابتدايی در منزل

عالئم آسم در دو گروه بیان شده است.

و توسط ولی دانشآموز و دانشآموزان راهنمايی،

از نظر عاليم خطر در اين مطالعه در گروه  6-7سال

شخصاً پرسشنامه را تکمیل مینمودند .در اين

بین آسم و مصرف غذاهای دريايی ( ،)P=3/329فست

پرسشنامه سؤاالت مشخصی در خصوص بیماریهای

فود ( ،)P=3/32سیگاری بودن والدين ( )P=3/332و

اگزما ،آلرژی بینی و آسم ذکر شده است .در بخش

همچنین تعداد افرادی که در منزل سیگار میکشند

ديگر پرسشنامه سؤاالت مربوط به بررسی عوامل خطر

( )P=3/321ارتباط معناداری يافت شد .همچنین در

مرتبط با اين بیماریها مطرح شده است .تمامی

گروه  10-10سال نیز بین آسم و مصرف غذاهای

کودکان سنین  76سال و دختران  10-10سال جهت

دريايی

(،)P=3/3099

شرکت در مطالعه دعوت شدند .در مجموع تعداد 010

نگهداری سگ و گربه در طی  12ماه اخیر

پرسشنامه در  10مدرسه ابتدايی و راهنمايی توسط

( ،)P=3/315والدين سیگاری ( )P=3/315و تعداد

دانشآموزان تکمیل شد .با توجه به اينکه بیشترين

افرادی که در منزل سیگار میکشند ( )P=3/312ارتباط

شیوع اين بیماریها در اين دو محدوده سنی رخ

معناداری يافت شد.

میدهند ،بهصورت استاندارد اين دو گروه سنی مطرح
http://bpums.ac.ir

(،)P=3/305

ماکارونی
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جدول  )1فراواني عالئم آسم در دانشآموزان  9-5سال و  19-14سال دختر شهر عسلويه
متغير

( =161تعداد افراد)

( =229تعداد افراد)

(03)%21/1

)%26/9( 63

پسر

(20)%57/5

__

دختر

سابقه خس خس سینه

(17)%02/5

(63)%133

(11)%5/8

(00)%15/2

پسر

(7)%60/6

__

دختر

(0)%06/0

(00)%133

آسم تشخیص داده شده

تعداد دفعات خس خس طی  12ماه گذشته
هیچ بار

(15)%00/5

(17)%28/0

 1-0بار

(21)%52/5

(00)%56/7

 0-12بار

(2)%5

(7)%11/7

< 12بار

(2)%5

(2)%0/0

هیچ گونه اختالل طی  12ماه اخیر

(19)%07/5

(29)%28/0

تأثیر بیماری بر وضعیت خواب
کمتر از يك شب هفته

(12)%05

(22)%06/7

يك يا چند شب ر در هفته

(7)%17/5

(9)%15

فراوانی اگزما در گروه سنی  6-7سال 11/6درصد و در

اگزما از نظر جنس در گروه سنی  6-7سال معنادار نبود

گروه سنی  10-10سال  10/0درصد بود .فراوانی کلی

( .)P<3/35در جدول  2فراوانی و شدت عالئم اگزما

اگزما در بین دانشآموزان  6-7ساله و  10-10ساله شهر

در دو گروه بیان شده است.

عسلويه  10/37درصد بود .همچنین تفاوت فراوانی
جدول  )2فراواني عالئم اگزما در دانش آموزان  9-5سال و  19-14سال شهر عسلويه
گروه سني  9-5سال

گروه سني  19-14سال

متغير

( =161تعداد افراد)

( =229تعداد افراد)

(18)%9/5

(06)%16/1

پسر

(13)%55/6

__

دختر

(8)%00/0

(06)%133

اگزمای تشخیص داده شده

(22)%11/6

(02)%10/0

پسر

(10)%59/1

__

(9)%03/9

(02)%133

وجود ضايعات خارشدار به مدت  6ماه

دختر
منطقهی درگیر
فلکسور

(10)%06/6

(28)%87/5

اکستنسور

(8)%06/0

(0)%12/5

تاثیر بیماری بر وضعیت خواب
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هیچ گونه اختالل طی  12ماه اخیر

(10)%59/5

(26)%81/25

کمتر از يك شب در هفته

(0)%18/2

(0)%12/5

يك يا چندشب ر در هفته

(5)%22/0

(2)%6/25
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گروه سني  9-5سال

گروه سني  19-14سال
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گويا و همكاران

بین مصرف باالی غذاهای دريايی ( ،)P=3/339نان و

معنادار بود ( ،)P=3/3بهطوری که از بین  02دانشآموز

غالت ( ،)P=3/315سیب زمینی ( ،)P=3/311نگهداری

 10-10سالة مبتال به اگزما  10نفر ( 00/75درصد) آسم و

سگ در منزل طی  12ماه اخیر ( )P=3/300و سیگاری

 22نفر ( 66/25درصد) رينیت داشتند.

بودن والدين ( )P=3/331با فراوانی اگزما وجود داشت .در

فراوانی رينیت در گروه سنی  6-7ساله  10/7درصد و

گروه سنی  10-10سال نیز ارتباط معناداری بین مصرف

در دختران گروه سنی  10-10سال  21/5درصد بود.

گوشت ( ،)P=3/300غذاهای دريايی ( ،)P=3/330شیر

فراوانی کلی آلرژی بینی در دانشآموزان  6-7ساله و

گاو ( ،)P=3/316نگهداری سگ و گربه در منزل طی 12

 10-10ساله شهر عسلويه طبق مطالعه ما  17/91درصد

ماه اخیر ( ،)P=3/332والدين سیگاری ( )P=33و تعداد

بود .همچنین تفاوت فراوانی آلرژی بینی از نظر جنس

افرادی که در منزل سیگار میکشند ( )P=33با فراوانی

در گروه  6-7ساله معنادار نبود ( .)P=3/8در مورد

درماتیت آتوپیك به دست آمد.

همراهی خارش و اشکريزش چشم با آبريزش بینی نیز

از متغیرهای ديگری که در اين پرسشنامه مورد بررسی قرار

سؤال شد که در گروه  6-7ساله  28نفر ( 10/7درصد)

گرفت ،همراهی آسم ،آگزما و رينیت با يکديگر بود .از

و در گروه  10-10ساله  09نفر ( 22درصد) اين ناراحتی

بین  22دانشآموز  6-7سالة مبتال به درماتیت آتوپیك6 ،

با خارش و اشك ريزش چشم همراه بوده است .در

نفر ( 27/27درصد) به آسم و  12نفر ( 50/50درصد) به

جدول  0فراوانی و شدت عالئم رينیت در دو گروه بیان

رينیت مبتال بودند که اين آمار نشان میداد بین همراهی

شده است.

اين بیماریها با يکديگر ارتباط معنیداری وجود دارد
جدول  )9فراواني عالئم رينيت در دانش آموزان  9-5سال و  19-14سال شهر عسلويه
گروه سني  9-5سال

گروه سني  19-14سال

متغير

( =161تعداد افراد)

( =229تعداد افراد)

سابقه عطسه ،آبريزش يا گرفتگی بینی

(07)%19/5

(86)%08/6

عطسه ،آبريزش يا گرفتگی بینی طی  12ماه گذشته

(03)%15/8

(71)%01/8

آلرژی بینی تشخیص داده شده

(26)%10/7

(08)%21/5

پسر

(15)%57/7

__

(11)%02/0

(08)%133

دختر
میزان محدوديت فرد در فعالیت روزانه
هرگز

(1)%0/8

(0)%8/0

اندکی

(18)%69/2

(20)%53

به طور متوسط

(5)%19/2

(19)%09/5

خیلی زياد

(2)%7/6

(1)%2

فراوانی عالئم رينیت در گروه سنی  6-7ساله درفصل بهار

 10-10سال نیز به شرح زير بود :بهار  20/7درصد ،تابستان

 23/0درصد ،تابستان  02/0درصد ،پايیز  29/1درصد،

 28/7درصد ،پايیز 27/0درصد ،زمستان  20/7درصد.

زمستان  18/1درصد بود .اين فراوانی در گروه سنی

همچنین در گروه سنی  6-7سال بین مصرف فست فود
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در اين مطالعه در گروه سنی  6-7سال ارتباط معناداری

( .)P=3/3اين ارتباط در بین دانشآموزان  10-10ساله نیز

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1969
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گاز برای پخت و پز ( )P=3/307و آلرژی بینی ارتباط

نشان دهنده فراوانی باالتر آسم در اين منطقه استان

معناداری وجود داشت .در گروه سنی  10-10سال نیز

بوشهر میباشد ( .)11در اين مطالعه عوامل خطری نظیر

بین مصرف غذاهای دريايی ( ،)P=3/315فست فود

تغذيه و دود سیگار مطرح گرديد ولی بطور واضح

( ،)P=3/321والدين سیگاری ( ،)P=3/302نگهداری

عوامل ديگری نظیر آلودگی هوا به خصوص آلودگی

سگ طی  12ماه اخیر ( )P=3/31و تعداد افرادی که در

هوای آروماتیك را میتوان مطرح نمود .همچنین در

منزل سیگار میکشند ( )P=3/3و فراوانی آلرژی بینی

منطقه جنوب غرب ايران در چند سال اخیر با آلودگی

ارتباط معناداری به دست آمد.

ناشی از ذرات گرد و غبار رو به رو بوده که اين پديده
خود باعث افزايش بیماریهای حساسیتی شده است.
همچنین بر اساس مطالعات  ISAACدر شهرهای

بحث
اخیرا و بر اساس مطالعات انجام شده با پرسشنامه

مختلف ايران به طور کلی شیوع آسم و بیماریهای

استاندارد  ISAACفراوانی آسم و بیماریهای آلرژی

آلرژی در در دانشآموزان  10-6سال بین  2/1تا 9/7

در دنیا در حال افزايش است که فراوانی اين بیماریها

درصد گزارش شده است (نمودار  1و .)12( )2

در ايران نیز در حال افزايش میباشد ( .)8-13بهطور

شهرستان عسلويه با فراوانی  13/89درصدی

کلی اين مطالعه نشان داد فراوانی آسم ،اگزما و آلرژی

دانشآموزان مبتال به آسم از تمامی شهرهای ايران

بینی در شهرستان عسلويه به ترتیب  10/37 ،13/89و

فراوانی باالتری دارد .همچنین برخالف نتايج مطالعه
 ISAACکه فراوانی آسم را در بین پسران باالتر

 17/91درصد میباشد.

گزارش کرده است ،در دانشآموزان  6-7ساله شهرستان
آسم

عسلويه فراوانی آسم از نظر جنس تفاوت چندانی با

شیوع آسم بر اساس گزارشهای انجمن جهانی آلرژی

يکديگر نداشت ( .)10بهعالوه همزمانی قابل توجهی

در کودکان مناطق مختلف در کشورهای خاور میانه 5/8

میان ابتال به آسم ،آلرژی بینی و اگزما در بین

درصد میباشد .اين در حالیست که فراوانی آسم در

دانشآموزان اين شهر ديده شد.
8%

7.10%

7%

6.80%

6.70%

6%
5.80%

4%
3.80%
2.20%

2%
1.60%

1%

0%

نمودار  )1مقايسه فراوانی آسم در گروه سنی  6-7ساله در شهرهای ايران و عسلويه
Fig 1) Comparative Assessment of the Prevalence of Asthma in Age Group 6-7 Between cities of Iran and Assalouyeh
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( ،)P=3/331والدين سیگاری ( )P=3/338و استفاده از

دانشآموزان شهرستان عسلويه  13/89درصد بود که

آسم و بيماریهای آلرژی و عوامل خطرزا در شهرستان عسلويه استان بوشهر99 /

گويا و همكاران

20.00%
15.00%

15.20%
7.60%

6.70%

4.70%

5.00%

3.80%

2.60%

2.50%

1.50%

0.00%

نمودار )2مقايسه فراوانی آسم در گروه سنی  10-10ساله در شهرهای ايران و عسلويه
Fig 2) Comparative Assessment of the Prevalence of Asthma in Age Group 13-14 Between cities of Iran and Assalouyeh

فراوانی آسم در کشورهای آلبانی ،چین ،اندونزی،

فست فود و غذاهای دريايی ارتباط معنیداری يافت

رومانی و روسیه حدود  0درصد و در کشورهای

شد .در برخی مطالعات اعتیاد به مصرف دخانیات در

استرالیا ،نیوزلند ،ايرلند و انگلستان  29تا  02درصد

والدين دانشآموزان به عنوان متغیری شناسايی شد که

گزارش شده است ( 10و  )15که فراوانی اين بیماری

با آسم در کودکان ارتباط دارد ( )19از جمله اين

در عسلويه نسبت به کشورهای چین ،روسیه و اندونزی

مطالعات میتوان به مطالعه تهران ،بروجرد ،مشهد ،زرين

بسیار باالتر و نسبت به کشورهای استرالیا ،انگلستان و

شهر و شیراز اشاره کرد ( 17 ،12و  .)19در اين مطالعه

ايرلند پايینتر میباشد.

نیز مصرف دخانیات در والدين به عنوان يکی از

در مطالعاتی که در شهر بوشهر در سالهای  1082و

قویترين عوامل خطر بیماری آسم شناسايی شد.

 1092انجام شد ،فراوانی کلی آسم به ترتیب  6/7و7/6

همچنین در مطالعه مسجدی و همکاران نگهداری کبوتر

درصد بوده است ( 13و  )16که نشان میدهد فراوانی

و قناری به عنوان عامل خطر آسم گزارش شد ( .)23در

آسم در شهر عسلويه نسبت به بوشهر بیشتر میباشد و

مطالعه زرينشهر نگهداری گربه رابطه مستقیمی با

اين میتواند به علت وجود آلودگی هوای آروماتیك در

فراوانی آسم کودکان داشت ( .)21در اين مطالعه نیز

شهر عسلويه باشد .در مطالعاتی که در شهرهای مختلف

ارتباط معنیداری بین نگهداری سگ و گربه در طی

ايران و بر اساس پرسشنامة  ISAACانجام گرفته است،

12ماه اخیر و فراوانی بیماری آسم يافت شد.

سابقه خسخس در تمام طول عمر در دانشآموزان
ابتدايی بین  13تا  21/7درصد بوده است ( )17که اين

اگزما

میزان در مطالعه ما  21/1درصد به دست آمد که فراوانی

شیوع اگزمای حساسیتی در دنیا  7/6درصد گزارش شده

نسبتاً بااليی میباشد.

است ( )22شهرستان عسلويه با  10/37درصد دارای

در برخی مطالعات يك عامل خطر برای آسم وجود

فراوانی بااليی میباشد .همچنین در اين مطالعه

حساسیتهای غذايی است ( )18که مطالعه ما نیز اين

شهرستان عسلويه نسبت به اکثر شهرهای ايران بجز

يافته را تأيید کرد ،به طوری که بین آسم و مصرف زياد

بوشهر (مطالعه سال  )92و يزد از فراوانی باالتری

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 11:36 +0330 on Saturday March 11th 2017

9.80%

10.00%

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1969

 / 94طب جنوب

مطالعه فراوانی اگزما درگروه سنی  6-7سال در پسرها

بیماریهای حساسیتی نظیر آلرژی بینی و آسم نیز ايجاد

و دخترها برخالف مطالعه کمیته پژوهشی  ISAACکه

میشود ( .)20در اين مطالعه بین اگزما و ابتال به آلرژی

طبق گزارشات آنها فراوانی بیماریهای آلرژی در پسران

بینی و آسم در هر دو گروه سنی همزمانی معنیداری

بیشتر از دختران میباشد ،تفاوت چندانی نداشت .اگزما

وجود داشت که اين همزمانی در دانش آموزان 10-10

بهعنوان شروع بیماریهای حساسیتی در کودکان

سال بیشتر بود.
15.00%

12.10%

10.00%

11.60%
8.20%

7.30%

5%

5.00%
3.40%

2.20%

0.00%

نمودار  )0نمودار مقايسه فراوانی اگزما در گروه سنی  6-7سال در شهرهای ايران و عسلويه
Fig 3) Comparative Assessment of the Prevalence of Eczema in Age Group 6-7 Between cities of Iran and Assalouyeh
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14.30%
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7.90%

7.40%
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6.50%
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نمودار  )0نمودار مقايسه فراوانی اگزما در گروه سنی  10-10سال در شهرهای ايران و عسلويه
Fig 4) Comparative Assessment of the Prevalence of Eczema in Age Group 13-14 Between cities of Iran and Assalouyeh

در مطالعهای که بر روی دانشآموزان دبستانی  6-7سال

در مطالعة ما نیز در هر دو گروه سنی ديده شد.

شهر شیراز در سال  1081-82صور گرفت ،وجود سابقه

در بررسی که بر روی کودکان دبستانی و پیش دبستانی

خانوادگی مثبت اگزما ارتباط معنیداری با اين بیماری

شهر کرمان در سال تحصیلی  87-88انجام شد82/27 ،

نشان داد ( .)19در اين مطالعه نیز بین اگزما و ساير

درصد از موارد بیماری اگزما در مرحله مزمن بود.

بیماریهای آتوپی همبستگی ديده شد که اين همبستگی

شايعترين محل درگیری سر و گردن ( 72/15درصد)
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برخوردار است (نمودار  0و  20( )0و  .)13در اين

میباشد که با پیشرفت بیماری حساسیت ،ساير

گويا و همكاران

آسم و بيماریهای آلرژی و عوامل خطرزا در شهرستان عسلويه استان بوشهر97 /

( 07/06درصد) وجود داشت .در حالی که در اين

تفاوتی از نظر جنس نداشت ( 13و  .)20در اين مطالعه

مطالعه  80/00درصد از موارد بیماری در مرحله مزمن

فراوانی عالئم آلرژی بینی در يك سال گذشته در گروه

بود و  60/6درصد از دانشآموزان گروه  6-7ساله

سنی  6-7سال و  10-10سال به ترتیب 15/8و 01/8

ضايعات خارشدار بر روی نواحی فلکسور بدن ،اطراف

درصد بود که در مقايسه با ساير مطالعات مشابه در

گردن ،گوشها و چشمها را ذکر کردند (.)25

کشور بیشتر میباشد.

در اين مطالعه مصرف غذاهای دريايی ،والدين سیگاری و

در اين مطالعه فراوانی عالئم آلرژی بینی بیشتر در فصل

نگهداری سگ در منزل از جمله قویترين عوامل خطر

تابستان و پايیز بود که میتواند به دو دلیل باشد؛ ابتدا

اگزما شناخته شدند .در مطالعه انجام شده در

مواجهه با عوامل حساسیتزای درون منزل نظیر

مهدکودکهای شهر بیرجند استعمال سیگار توسط والدين

مايتها ،کپك و سوسك که با توجه به گرم شدن هوا

و نگهداری حیوانات خانگی در محیط زندگی کودک

و حضور بیشتر کودکان در منزل میباشد و دوم مواجهه

همانند اين مطالعه از عوامل افزايش شانس ابتال به اگزما

با عوامل حساسیتزای بیرونی که شامل علفهای هرز

بود ( .)26همچنین در مطالعه انجام شده در شهر يزد بر

میباشد که تا اواسط پايیز گرده افشانی میکنند .کنترل

روی کودکان  6-7سال مدارس ابتدايی بین مصرف باالی

عوامل آلرژی بینی میتواند در عملکرد خوب روزانه

کرة حیوانی ،شکالت ،شیرينی ،پفك با افزايش فراوانی

افراد تأثیر مثبت داشته باشد.

اگزما ارتباط معناداری وجود داشت (.)27

در اين مطالعه کودکانی که با دود سیگار مواجه بودند
به شکل قابل توجهی بیشتر به آلرژی بینی مبتال شدند.

رينيت (آلرژی بيني)

مصرف فست فود ،مصرف غذاهای دريايی نیز از عوامل

مطالعات اخیر نشان دادهاند که آلرژی بینی در ايران

افزايش دهنده فراوانی آلرژی بینی در بین اين

فراوانی بااليی دارد .مطالعات انجام گرفته فراوانی آلرژی

دانشآموزان بود .نکته قابل توجه ديگر اينکه در اين

بینی را از  1/6تا  09/7درصد گزارش کردهاند (نمودار

مطالعه در اکثر افراد همزمان با آلرژی بینی ،عالئم آلرژی

 5و  )13( )6در اين مطالعه نیز اين فراوانی در بین

چشم نیز وجود داشت که اين موضوع در کودکان با

دانشآموزان  6-7سال و  10-10سال به ترتیب 10/7

سنین پايینتر ،بیشتر بود .در مطالعهای که در شهر

درصد و  21/5درصد بود .در بین بیماریهای حساسیتی

همدان بر دانشآموزان  10-10ساله اين شهر انجام شد

آلرژی بینی دارای باالترين درصد فراوانی میباشد و در

بین نگهداری حیوانات خانگی و فراوانی آلرژی بینی

اين مطالعه نیز فراوانی آلرژی بینی  17/91درصد به

رابطة مستقیمی وجود داشت که اين ارتباط در مطالعه

دست آمد که نسبت به آسم و اگزما باالتر بود (.)28

ما نیز به دست آمد (.)29

برخالف مطالعه کمیته پژوهشی  ،ISAACدر اين
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بود و درگیری اندامها بیشتر در سطوح اکستنسور

مطالعه فراوانی آلرژی بینی در گروه سنی  6-7سال

سال بيستم /شماره  /1فروردين و ارديبهشت 1969

 / 99طب جنوب
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نمودار  )5نمودار مقايسه فراوانی آلرژی بینی در گروه سنی  6-7سال در شهرهای ايران و عسلويه
Fig 5) Comparative Assessment of the Prevalence of Allergic Rhinitis in Age Group 6-7 Between cities of Iran and
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نتيجهگيری

محدوديتهای طرح

مقايسه فراوانی بیماریهای آلرژی در شهرستان عسلويه

اين مطالعه در گروه دانشآموزان  10-10سال بهدلیل عدم

با ديگر شهرهای کشور حاکی از فراوانی باالی اين

همکاری در زمان الزم توسط آموزش و پرورش منطقه

بیماریها در شهر عسلويه میباشد .از داليل اصلی آن

عسلويه با مدارس پسرانه فقط در مدارس دخترانه انجام

میتواند آلودگی هوای آروماتیك ،آب و هوای گرم و

شد .همچنین بهدلیل تعدد فاکتورهای خطر بیماری آلرژی

مرطوب که میتواند زمینهساز گسترش عوامل

و آسم فقط موارد معنیدار در اين مطالعه اشاره شد.

حساسیتزای درون منزل و افزايش حساسیتزايی
عوامل حساسیتزای بیرون منزل شود .بهعالوه وجود

سپاس و قدرداني

عوامل خطر که در اين مطالعه اشاره شد نقش مهمی در

در اين مطالعه از زحمات دانشجويان پزشکی که در

باالتر بودن فراوانی آسم و بیماریهای حساسیتی در اين

تکمیل پرسشنامه به ما کمك فراوانی نمودند ،تشکر

شهرستان داشته است.

ويژه داريم .همچنین اين طرح با حمايت مالی و معنوی
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گويا و همكاران

تضاد منافع

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام

هیچ گونه تعارض منافع توسط نويسندگان بیان

 اين مقاله تحت حمايت مرکز تحقیقات طب.شده است
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Abstract

Background: Asthma and allergic diseases are raised as a major health problem. The prevalence of these
diseases are increasing in Iran and all over the world. Based on this, the present study assessed to prevalence
of these diseases in Assalouyeh region, Bushehr Province.
Material and Methods: This study was performed on 190 school children aged 6-7 years and 223 girl
student aged 13-14 years in Assalouyeh city in 2014 based on ISAAC standard questionnaires Phase I and
III which examined prevalence and risk factors for these diseases.
Results: The prevalence of atopic eczema, allergic rhinitis and asthma among 6-7 year-old students were
11.6%, 13.7% and 5.8%, respectively. While, the prevalence of these diseases among 13-14 year-old
students were 14.3%, 21.5% and 15.2%, respectively. Also, there were a significant association between
risk factors such as exposure to tobacco smoke, pet keeping, consumption of fast and sea foods with
prevalence of these diseases (P<0.05).
Conclusion: Asthma and allergic diseases were high among school children in Assalouyeh and it seems that
this increasing prevalenc can be associated with risk factors such as exposure to tobacco smoke, pet keeping,
consumption of fast and sea foods.
Key words: Prevalence, Asthma, Atopic eczema, Allergic rhinitis, ISAAC
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