
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 )مقاله پژوهشي(
  

  ک و اگزما در کودکاني، رينيت آلرژم آسمشيوع عالئ
   يساله اهواز ۱۳ - ۱۴و   ۶- ۷ 

  
  ***يفيد محمود لطيس ،*ژه افرايمن ،**ده عصاريش ،١*اين شکورنيعبدالحس

  
  هديچک
ا يآنها در نقاط مختلف دن وع عالئميباشند و ش يع در کودکان ميشا يها يماريک و اگزما از بيت آلرژينيآسم، ر :نه و هدفيزم
 يشنهاديک در کودکان شهر اهواز با روش پيآلرژ يها يماريوع عالئم بين شيين مطالعه با هدف تعيا. ار متفاوت استيبس

  .انجام گرفته است ۸۵-۸۶ يليدر سال تحص)ISAAC(طرح بين المللي مطالعه آسم وآلرژي در کودکان 
 ۱۳-۱۴( ييو راهنما) ساله ۶-۷(ييدانش آموزان ابتدا ،يت مورد بررسيجمع يمقطع -يفين مطالعه توصيدر ا :يروش بررس

ا يبود که توسط خود دانش آموزان و   ISAACيته راهبردياطالعات پرسشنامه استاندارد شده کم يابزار گردآور. بودند) ساله
ل قرار يه و تحليمورد تجز يمجذور کا يبا استفاده از روش آمار  SPSSداده ها در نرم افزار. شد يل مين آنان تکميوالد

  .گرفت
زان يم. درصد بود ۴/۸و  ۲/۱۸،  ۱/۱۴ب يبه ترت يو اگزما در دانش آموزان اهوازآلرژيک ت ينيوع عالئم آسم، ريش :افته هاي
باالتر از دانش  يدارابطور معن يين ارقام در مقطع راهنماينشان نداد، اما ا يداراتفاوت معن هاو پسر هادختريوع اين عالئم در ش

 ۷/۵و  ۳/۱۲، ۴/۸ب يص داده توسط پزشک به ترتيتشخ يو اگزما آلرژيک تينيوع آسم، ريش). >۰۱/۰P(بود ييآموزان ابتدا
وع يش ييافت نشد، اما در دانش آموزان مقطع راهنماين پسرها و دخترها يوع بياز نظر ش يدر هر سه مورد تفاوت. درصد بود

  ). >۰۱/۰P(بود ييابتدا مقطعباالتر از  معناداريبطور 
. استر مناطق کشور يمشابه با سا باًيوع عالئم آنها تقريد و شنباش يع ميشا ک در اهواز نسبتاًياختالالت آلرژ :يريجه گينت
سه با ير مطالعات انجام شده در کشور باالتر، اما در مقايص داده شده توسط پزشک نسبت به سايآسم تشخ وعيزان شيم

  .استن ييپا ج فارس نسبتاًيه خليعرب حاش يکشورها
 ۵۹۳-۶۰۳):۶(۹ ؛١٣٨٩م ع پ  

 
  . ISAACک، اگزما، کودکان، يت آلرژينيآسم، ر :د واژگانيکل
  
  
  
 _________________  
  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز  ،دانشكده پزشكي ،گروه ايمونولوژي ،يمرب*

  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ،دانشكده پزشكي ،گروه کودکان ،ارياستاد**
  دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ،دانشکده بهداشت ،يولوژيدميگروه آمار و اپ ،يمرب***

 Email: shakurnia@yahoo.com:نويسنده مسوول-۱

  
  

  ۶/٧/١٣٨٩: اعالم قبولي     ٩/۴/١٣٨٩: دريافت مقاله اصالح شده  ١١/۶/١٣٨٨: دريافت مقاله
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  مقدمه 
 يمارين بيع تريک و اگزما شايآسم، رينيت آلرژ

مطالعات مختلف نشان  .باشند يمزمن در کودکان م يها
ا يها در نقاط مختلف دن يمارين بيوع ايکه ش ه استداد
 كه  يبطور. ش استيرو به افزا يصنعت يژه در کشورهايبو
سال گذاشته دو برابر شده  ۲۰ يطآسم در كودكان   وعيش

قا مشخص نشده يش هنوز دقين افزايعلت ا ).۱-۳(است
ن يا يت اصللع يطيرسد عوامل مح ياما بنظر م .است
  ).۴(ش باشنديافزا

ک در کشورها و يآلرژ يها يماريوع آسم و بيش
 يتا اندازه ان موضوع يا. ا متفاوت استيمناطق مختلف دن

ها در  يمارين بيوع ايدر ش يواقع يبه علت تفاوت ها
ل اختالف در روش ها و ين به دليمناطق مختلف و همچن

در گذشته  .باشد يمکسان ي يصيتشخ يارهاينبود مع
صورت گرفته تا با انجام مطالعات  ياديز يکوشش ها

ها را  يمارين بيجاد ايوع و علل ايزان شيک ميولوژيدمياپ
کسان، يوجود روش ل عدم يند، اما به دلينما ييساشنا

  .)۵-۶(جه مطلوب نداده استينه نتين زميمطالعات در ا
 ين الملليرح بـط ۱۹۹۲ال ـاس در سـن اسـير اـب

 International Studyدر کودکان  يمطالعه آسم و آلرژ
of Asthma and Allergy in childhood 

(ISAAC) و پرسشنامه مربوط به آن به عنوان  يزيه رياپ
در  يآسم و آلرژ يولوژيدمياستاندارد اپ يبررس يالگو

ن طرح يا يبا اجرا .)۷(ديشنهاد گرديمختلف پ يکشورها
ک يولوژيدمياپ اتمطالع، کسان و استانداردي يروش يبرمبنا

قابل  يبسادگجوامع مختلف در کودکان  يآسم و آلرژ
    .سه استيانجام و مقا

 ۵۶مرکز در  ۱۵۰ش از يـبطالعه در ـن مـيج ايتاـن
وع ين جوامع مختلف شين است که در بآاز  يکشور حاک

 يدر کشورها و م متفاوتـک و آسـيرژـآل ياـه يمارـيب
ز مطالعات يران نيدر کشور ا). ۸(شتر استيافته بيتوسعه 

ن ياول. انجام گرفته است ISAACبراساس روش ياديز
تهران و  يدر شهرها ۱۳۷۵در سال نه ين زميمطالعات در ا

در  يمشابه يها يو پس از آن بررس. ديرشت انجام گرد

رجند، زنجان، گرگان، کاشان، يمناطق مختلف از جمله ب
  ).۹(فتگر ر شهرها انجام يه، بوشهر و سايزد، ارومي

نه آسم يدر زم يجامعکه تا کنون مطالعه  يياز آنجا
 يقينشده و آمار  دقانجام ران يدر جنوب غرب ا يو آلرژ

از  و ده استيگزارش نگردها  يمارين بيوع ايشزان يماز 
 ژهيو ييو آب و هوا يطيط محيبا توجه به شرا گريد يسو

بودن  يو صنعت يمنطقه ا يها ي، آلودگمنطقه خوزستان
ر مناطق، يج با سايو احتمال متفاوت بودن نتاشهر اهواز 
و با  ISAACروش ين مطالعه را بر مبنايم تا ايبر آن شد
آسم، رينيت  يها يماريو شدت ب يفراوان يابيهدف ارز

به انجام در دانش آموزان شهر اهواز ک و اگزما يآلرژ
  .  ميبرسان

 
  يروش بررس

 يليدر سال تحص يمقطع -يفيک مطالعه توصيدر 
و ) الهـس ۶-۷(يـيتداـابقطع ـان موزـش آمـدان ۸۶-۱۳۸۵

اهواز با پرسشنامه استاندارد شهر ) ساله ۱۳-۱۴( ييراهنما
 يماريمطالعه آسم و ب يپروتکل جهان Iبر اساس فاز  شده
رار ـق يررسـورد بـم) ISAAC(در کودکان کيآلرژ يها

  ).٧(گرفتند
از دو  يخوشه ا - يطبقه ابه روش  ينمونه بردار

و با توجه به جنس ) ييو راهنما ييابتدا( يليمقطع تحص
مناطق  ن مدارسياز ب يتصادفدانش آموزان بصورت 

  يدر هر  مدرسه انتخاب .شهر اهواز صورت گرفتمختلف 
با در نظر  .قرار گرفتند يابيکل دانش آموزان مورد ارز

 حدودک مطالعه ميآسم در  يدرصد ۷/۸وع يگرفتن ش
 درصد ۱۴و دقت ) ۰۵/۰يخطا(درصد ۹۵نان يبا اطم) ۱۰(
)d=0.014( ،و با د يگردبرآورد  ۱۵۵۶ حجم نمونه برابر

و  ييابتدا يلين مطالعه دو مقطع تحصينکه در ايتوجه به ا
حجم نمونه به دو  ،فته استگر يمورد بررس ييراهنما
  .داده شدش ينفر افزا  ۳۱۱۲ يعنيبرابر 

اطالعات از پرسشنامه استاندارد شده  يجمع آور يبرا
  ).۷(استفاده شد  ISAAC يته راهبرديکم
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    ٥٩٥         عبدالحسين شکورنيا و همکاران 
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که در آغاز ن صورت بود يکار بد يروش اجرا 
 رورشـوزش و پـاداره آم در وجودـار مـه آمـه بـتوج اـب
خاب ـانت يه اـدارس به روش خوشـم، وازـاه تانـهرسـش
 دارس،ـو آدرس م يامـت اسـسيه لـيهـاز ت سـپ. دندـش

 منتخب، رسار مديبا مد يقبل يضمن هماهنگ پژوهشگران
 از آموزش و پرورش ينامه رسم يبا همراه داشتن معرف

شهر اهواز با حضور در محل مدرسه راجع به هدف از 
حات الزم يطرح و نحوه پر کردن پرسشنامه توض ياجرا

پرسشنامه ها توسط  ييدر مدارس راهنما. دادند يارائه م
خود دانش آموزان تحت نظارت پژوهشگران و در مدارس 

  .ل شدين دانش آموز تکميتوسط والد ييابتدا
ز سطح مدارس گرد ل شده ايتکم يپرسشنامه ها

 SPSSموجود در پرسشنامه ها با برنامه  و اطالعات يآور
. قرار گرفت يل آماريه و تحليانه شده مورد تجزيوارد را

 يبررس ين شد و براييت ها تعيوضع ينسب يابتدا فراوان
آزمون از  يماريارتباط دو عامل سن و جنس با عالئم ب

  .استفاده شد يمجذور کا
 
 افته هاي
 ۲۹۳۰عداد ـده، تـع شـيوزـنامه تـرسشـپ ۳۱۱۲ از

درصد  ۲/۹۴ ييزان پاسخگويل شد که ميتکمپرسشنامه 
 ۱۴۵۷و  ييدانش آموز ابتدا) درصد ۳/۵۰(نفر ۱۴۷۳.بود
نفر از  ۱۶۴۰. بودند ييراهنمادانش آموز  )درصد۷/۴۹(نفر

پسر ) درصد۴۴ (۱۲۹۰دختر و) درصد ۵۶(پاسخ دهنده ها
  .بودند

ان داده شده ـنش ۱دولـم در جـآس مـالئـع وعيـش
ماه  ۱۲و در  يخس خس در طول زندگ وعيشزان يم. است

گذشته در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت نداشت اما در 
 باالتر از يدارابطور معن ييدانش آموزان مقطع راهنما

خس خس  وعيش ).P>۰۰۰۱/۰(بود ييابتدا دانش آموزان
که باعث اختالل در خواب و تکلم شود در دو گروه 

 تفاوتو در هر دو جنس پسر و دختر   ييو راهنما ييابتدا
   .نداشت معناداري
توسط پزشک شده ص داده يتشخوع آسم يزان شيم

دانش از  شيبپسر در دانش آموزان  يقابل مالحظه ابطور 

دار امعن ين اختالف از نظر آمارياما ابود دختر آموزان 
بطور  ييوع در دانش آموزان راهنمايشن يا يول .نبود

 ). P > ۰۰۵/۰(باالتر بود يياداز دانش آموزان ابت معناداري
در  معناداريبطور   يورزش يت هايخس خس بعد از فعال

دانش آموزان مقطع ش از يب ييراهنمامقطع  دانش آموزان
در دو جنس دختر  يول .)P>۰۰۰۱/۰(گزارش شد ييابتدا

  .تشدان يدار آماراو پسر تفاوت معن
 وعيش دهد ينشان م ۲که جدول  يطور همان

 ييدر دانش آموزان ابتدا يت در طول زندگينيسابقه ر
درصد  ۱/۲۴ ييدرصد و در دانش آموزان راهنما ۱/۱۲

ن عالمت يکه ا يدر حال). P >۰۰۰۱/۰(گزارش شده است
 وعيش .کسان بوده استيدر دانش آموزان دختر و پسر 

بطور  ييدر گروه راهنما ماه گذشته ۱۲ت در ينيعالئم ر
 .)P > ۰۰۰۱/۰(بوده است ييابتداگروه از شتر يب معناداري
ر از دخترها يشتدر پسرها بت ينيسابقه ر وعيشگرچه 

دار نبوده امعن ين اختالف از نظر آماريگزارش شده اما ا
 .است

د از يزش شديآبر( کيت آلرژينيعالئم ر وعيش
مورد مطالعه در فصل بهار  نمونهدر  )آن يا گرفتگيو  ينيب
درصد و زمستان  ۵/۸ز ييدرصد، پا ۱۵درصد، تابستان ۶/۲۵
در دانش ت يوينوکونژکتير وعيش .بدست آمددرصد  ۹/۳۶

ش از يب معناداريبطور  )درصد۳/۹( ييآموزان راهنما
ن يا .)P>۰۰۰۱/۰(بود) درصد ۶/۵( ييدانش آموزان ابتدا

 دانش آموزان و دردرصد  ۸در دانش آموزان دختر عالمت 
ک يت آلرژينيوع ريش .بودده يگزارش گرددرصد  ۷/۶ پسر

 يدر حال. با مشابه بوديتقر و پسر در دانش آموزان دختر
 تربيش يبطور قابل مالحظه ا ييکه در دانش آموزان راهنما

  ).P > ۰۰۰۱/۰(بود  يياز دانش آموزان ابتدا
خارش  يراش ها وعيشد که ده يم انشن ۳جدول

ار يبس ييدر دانش آموزان راهنما يزندگ يدر ط يدار پوست
 تـاس بـودهزارش ـگ يـيتداـوزان ابـش آمـاز دان ترـشيـب
)۰۰۰۱/۰<P .( اما در دانش آموزان دختر و پسر تفاوت

خارش دار  يراش ها وعيش. نداشته است يدار آمارامعن
در دانش آموزان  معناداريماه گذشته بطور  ۱۲در  يپوست
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نسبت  ييراهنمان يو همچن )P>۰۳/۰(دختر نسبت به پسر
سابقه اگزما در . تر بوده استيشب )P>۰۰۰۱/۰(ييبه ابتدا
ش آموزان ـدانتر از يشـب يينماـدارس راهـوزان مـدانش آم

جنس  اما در دو). P>۰۰۰۱/۰(بوده است ييمدارس ابتدا
  .کسان بوده استي باًيدختر و پسر تقر

  
  ک سن و جنس در اهوازيبه تفک ييو راهنما ييعالئم آسم در دانش آموزان ابتدا يفراوان :۱جدول 

  جنس  عالئم آسم
  

  ييابتدا
 يفراوان)درصد(

  ييراهنما
  يفراوان )درصد(

  کل
  يفراوان )درصد(

P)درصد کل سهيمقا(  
  جنس         سن     

  پسر  خس خس در هر زمان
  دختر
  کل

)۵/۱۳ (۸۴  
)۵/۱۰ (۹۸  
)۸/۱۱ (۱۷۲  

)۸/۱۴ (۹۹  
)۷/۱۷ (۱۴۲  
)۴/۱۶ (۲۴۱  

)۲/۱۴(۱۸۳  
)۰/۱۴ (۲۳۰  
)۱/۱۴ (۴۱۳  

  
۰۰۰۱/۰          ۹۱/۰  

  پسر  ماه گذشته ۱۲  خس خس در
  دختر
  کل

)۷/۷ (۴۸  
)۳/۷ (۶۱  
)۵/۷ (۱۰۹  

)۰/۱۰ (۶۷  
)۴/۱۰ (۸۴  
)۳/۱۰ (۱۵۱  

)۹/۸(۱۱۵  
)۸/۸(۵ ۱۴  
)۸/۸(۲۶۰  

  
۰۱/۰             ۹۶/۰  

  پسر  ل خس خسياختالل  خواب به دل
  دختر
  کل

)۷/۴ (۲۹  
)۶/۳ (۳۰  
)۰/۴ (۵۹  

)۳/۴ (۲۹  
)۱/۶ (۴۹  
)۳/۵ (۷۸  

)۵/۴(۵۸  
)۸/۴ (۷۹  
)۷/۴ (۱۳۷  

  
۱۲/۰            ۷۲ /۰  

  پسر  ل خس خسياختالل تکلم به دل
  دختر
  کل

)۳/۲ (۱۴  
)۶/۱ (۱۳  
)۹/۱ (۲۷  

)۹/۱ (۱۳  
)۹/۲ (۲۳  
)۴/۲ (۳۶  

)۱/۲(۲۷  
)۲/۲ (۳۶  
)۲/۲ (۶۳  

  
۳۱/۰             ۸۹/۰  

  پسر  د شدهييآسم تا
  دختر
  کل

)۸/۷ (۴۵  
)۳/۶ (۵۰  
)۹/۶ (۹۵  

)۲/۱۱ (۵۵  
)۲/۹ (۶۸  
)۰/۱۰ (۱۲۳  

)۳/۹(۱۰۰  
)۷/۷ (۱۱۸  
)۴/۸ (۲۱۸  

  
۰۰۵/۰          ۱۵/۰  

  پسر  خس خس در موقع ورزش
  دختر
  کل

)۵/۳ (۲۱  
)۱/۴ (۳۳  
)۸/۳ (۵۴  

)۲/۱۵ (۷۲  
)۱/۱۷ (۱۲۶  
)۴/۱۶ (۱۹۸  

)۷/۸(۹۳  
)۳/۱۰ (۱۵۹  
)۶/۸ (۲۵۲  

  
۰۰۰۱/۰          ۲۰/۰  

  پسر  شبانه خشک يسرفه ها
  دختر
  کل

)۲/۸ (۴۹  
)۳/۱۰ (۸۴  
)۱/۹ (۱۳۳  

)۱/۱۶ (۷۵  
)۹/۱۸ (۱۴۰  
)۶/۱۴ (۲۱۵  

)۷/۱۱ (۱۲۴  
)۴/۱۴ (۲۲۴  
 )۹/۱۱ (۳۴۸  

  
۰۰۰۱/۰          ۰۴/۰  
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  ک سن و جنس در اهوازيبه تفک ييو راهنما ييت در دانش آموزان ابتداينيعالئم ر يفراوان :۲جدول 

  ييابتدا  جنس  تينيعالئم ر
  يفراوان) درصد(

  ييراهنما
  يفراوان )درصد(

  کل
  يفراوان) درصد(

P )سه درصد کليمقا(  
  جنس          سن    

  ت ينيسابقه عالئم ر
  هر زمان  

  پسر
  دختر
  کل

)۴/۱۲ (۷۷  
)۰/۱۲  (۱۰۰  
)۱/۱۲ (۱۷۷  

)۵/۲۳ (۱۵۷  
)۶/۲۴ (۱۹۸  
)۱/۲۴ (۳۵۵  

)۱/۱۸(۲۳۴  
)۲/۱۸ (۲۹۸  
)۲/۱۸ (۵۳۲  

  
۰۰۰۱/۰          ۹۸/۰  

  پسر  گذشته ماه ۱۲ت در ينيعالئم ر
  دختر
  کل

)۲/۹ (۵۷  
)۶/۸ (۷۲  
)۹/۸ (۱۲۹  

)۹/۱۶ (۱۱۳  
)۵/۱۵ (۱۲۵  
)۲/۱۶ (۲۳۸  

)۷/۱۳(۱۷۰  
)۰/۱۲ (۱۹۷  
)۵/۱۲ (۳۶۷  

  
۰۰۰۱   /         ۳۷/۰  

  پسر  تيويکتننو کونژير
  دختر
  کل

)۲/۵ (۳۲  
)۹/۵ (۴۹  
)۶/۵ (۸۱  

)۱/۸ (۵۴  
)۳/۱۰ (۸۳  
)۳/۹ (۱۳۷  

)۷/۶(۸۶  
)۰/۸ (۱۳۲  
)۴/۷ (۲۱۸  

  
۰۰۰۱      /      ۱۸/۰  

  پسر  تينيل ريت به دليت در فعاليمحدود
  دختر
  کل

)۷/۷ (۴۸  
)۴/۷ (۶۲  
)۵/۷ (۱۱۰  

)۰/۱۳ (۸۷  
)۷/۱۳ (۱۱۰  
)۴/۱۳ (۱۹۷  

)۵/۱۰(۱۳۵  
)۵/۱۰ (۱۷۲  
)۵/۱۰ (۳۰۷  

  
۰۰۰۱/۰          ۹۸/۰  

  پسر  د شدهييتا  کيآلرژ تينير
  دختر
  کل

)۴/۱۰ (۶۰  
)۹/۷ (۶۲  
)۰/۹ (۱۲۲  

)۷/۱۴ (۹۸  
)۰/۱۶ (۱۲۸  
)۴/۱۵ (۲۲۶  

)۰/۱۲(۱۹۰  
)۷/۱۲ (۱۵۸  
)۳/۱۲ (۳۴۸  

  
۰۰۰۱/۰          ۶۰/۰  

  
  ک سن و جنس در اهوازيبه تفک ييو راهنما ييعالئم اگزما در دانش آموزان ابتدا يفراوان :۳جدول 

  ييابتدا  جنس  عالئم اگزما
  يفراوان) درصد(

  ييراهنما
  يفراوان) درصد(

  کل
  يفراوان) درصد(

P )سه درصد کليمقا(  
  جنسسن         
  

هر    يجلد يسابقه  وجود راش ها
  زمان

  پسر
  دختر
  کل

)۷/۴ (۲۹  
)۰/۶ (۵۰  
)۴/۵ (۷۹  

)۳/۱۰ (۶۹  
)۳/۱۲ (۹۹  
)۴/۱۱ (۱۶۸  

)۶/۷(۹۸  
)۱/۹ (۱۴۹  
)۴/۸ (۲۴۷  

  
۰۰۰۱/۰          ۱۶/۰  

  پسر  ماه گذشته ۱۲وجود راش در 
  دختر
  کل

)۷/۲ (۱۷  
)۹/۲ (۲۴  
)۸/۲ (۴۱  

)۸/۵ (۳۹  
)۵/۹ (۷۶  
)۸/۷ (۱۱۵  

)۳/۴(۵۶  
)۱/۶ (۱۰۰  
)۳/۵ (۱۵۶  

  
۰۰۰۱          /۰۳/۰  

ن و چروک يچ يراش در بخش ها
  دار

  پسر
  دختر
  کل

)۶/۲ (۱۶  
)۴/۲ (۲۰  
)۵/۲ (۳۶  

)۹/۳ (۲۶  
)۸/۵ (۴۷  
)۰/۵ (۷۳  

)۱/۴(۶۷  
)۳/۳ (۴۲  
)۷/۳ (۱۰۹  

  
۰۰۰۱          /۲۸/۰  

  پسر  راش ها يبهبود
  دختر
  کل

)۹/۱ (۱۲  
)۳/۳ (۲۸  
)۷/۲ (۴۰  

)۶/۳ (۲۴  
)۷/۶ (۵۴  
)۳ /۵ (۷۸  

)۸/۲(۳۶  
)۰/۵ (۸۲  
)۰/۴ (۱۱۸  

  
۰۰۰۱          /۰۰۲/۰  

 يها ل جوشياختالل خواب به دل
  خارش دار

  پسر
  دختر
  کل

)۱/۲ (۱۳  
)۰/۲ (۱۷  
)۱/۲ (۳۰  

)۲/۲ (۱۵  
)۴/۲ (۱۹  
)۳/۲ (۳۴  

)۲/۲(۲۸  
)۲/۲ (۳۶  
)۲/۲ (۶۴  

  
۷۰       /       ۹۶/۰  

  پسر  د شدهييتا  ياگزما
  دختر
  کل

)۱/۴ (۲۴  
)۱/۴ (۳۳  
)۱/۴ (۵۷  

)۴/۶ (۴۳  
)۸/۷ (۶۳  
)۲/۷ (۱۰۶  

)۳/۵(۶۷  
 )۰/۶ (۹۶  
)۷/۵ (۱۶۳  

  
۰۰۰۱/۰         ۴۶/۰  
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 وع عالئم آسم در مناطق مختلفيسه شيمقا:  ۴جدول

  )درصد( داده شده صيآسم تشخ  )درصد( ماه گذشته ۱۲ خس خس در   محل مطالعه
  ساله ۶-۷گروه  

  اهواز
  
۵/۷  

  
۹/۶  

  ۱/۲  ۶/۸  تهران
  ۳  ۳/۱۰  بابل

  ۵/۱۰  ۱/۷  عمان
  ۳/۲۲  ۹/۱۹  بغداد
      ساله ۱۳-۱۴ گروه
  ۰/۱۰  ۳/۱۰  اهواز
  ۶/۲  ۹/۱۰  تهران
  ۵/۴  ۱/۱۳  بابل
  ۰۶/۲  ۵/۱۴  هياروم

  ۷/۶  ۸/۱۰  بوشهر
  ۸/۳  ۵/۹  زدي

  ۸/۱۶  ۱/۱۶  تيکو
  ۷/۲۰  ۹/۸  عمان

  
  بحث

خس  وع يزان شيکه مداد ن مطالعه نشان يج اينتا
 درصد ۸/۸کودکان شهر اهواز  ماه گذشته در ۱۲خس در 

 )درصد ۳/۱۰ هسال ۱۳-۱۴و  ۵/۷ هسال ۶-۷ دانش آموزان(
در  ISAAC يراهبردته يکمه ياولدر گزارش  .بوده است

بر اساس دو مطالعه ران يدر اوع عالئم آسم يش ۱۹۹۸سال 
ده ـزارش شـد گـدرص ۹/۱۰ت ـهران و رشـت يدر شهرها

 ۷/۱۰ که انهيکه از حد متوسط عالئم در خاورم. )۸(است
ن گزارش يبر اساس هم .ر استيشتبده يبرآورد گرددرصد 

 ۵/۷انه از يوع عالئم آسم در کودکان منطقه خاورميش
ن يا.  ر استيت متغيدرصد در کو ۱۷درصد در مراکش تا 

 يته راهبرديکم گزارشن يدتريجد دراست که  يدر حال
ISAAC  وع عالئم آسم در کودکان ي، ش۲۰۰۴در سال

که به نظر  .)۱۱(است دهيگرددرصد برآورد  ۲/۱۳ران، يا
وع يکه ش يمطالعات کشور ليک فراتحليج يرسد با نتا يم

درصد اعالم نموده  ۱۴/۱۳ران را يعالئم آسم در کودکان ا
ل يفراتحل همطالعن يابراساس  ).۱۲(دارد ياست هماهنگ

وع عالئم آسم در کودکان مناطق مختلف يش يکشور
در ( درصد ۴/۳۵تا  )کرماندر ( درصد ۷/۲ن يکشور ب
    .ر استيمتغ )تهران

خس خس از عالئم مشخصه آسم است که هم 
توسط پزشک  يکند و هم به راحت يمار آنرا احساس ميب

ماه گذشته  ۱۲وع خس خس در يش. ص استيقابل تشخ
بعنوان نشانگر  ISAACيته راهبرديکه در پروتکل کم

ا عتبار  ،)٨(شده يمعرف وع عالئم آسمين شييتع يبرا ياصل
وابسته به  يماريوع بيشود که ش يدارد و باعث م يشتريب

در . رد نباشديگ يکه در آن پرسش صورت م يماه و فصل
بر خس خس تمام عمر  يسوال اول مبن يواقع از خطا

  کند  يم يريجلوگ
ن مطالعه در يص داده شده در ايوع آسم تشخيش

 درو  ۹/۶ هسال ۶-۷گروه در  (بوده است درصد ۴/۸کل 
 يته راهبرديدر گزارش کم. )درصد۰/۱۰هسال ۱۳-۱۴گروه

ISAAC  وع عالئم آسم بر اساس دو يش ۱۹۹۸در سال
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ن دو يا يبرا بيبه تـرت تهران و رشت يمطالعه در شهرها
. ده استشگزارش  درصد ۳د و ـدرص ۷/۲ ينـروه سـگ

وع آسم يکه شقرار گرفته  ييکشورها ةران در رديا ن،يبنابرا
وع خس خس در يشده به مراتب کمتر از ش ص دادهيتشخ
ن مطالعه با يج ايسه نتايمقا .)١٣(ماه گذشته بوده است ۱۲

ص داده يوع آسم تشخيدهد ش يمطالعات مشابه نشان م
ر مطالعات در يج ساير از نتايشتب يدر کودکان اهوازشده 

 مطالعات انجام شده درج ياما از نتا ).۴جدول(ران است يا
 است کمترج فارس يه خليحاش در همجوار يکشورها

)۱۶-۱۴( .  
ماه گذشته و آسم  ۱۲وع خس خس در يش يکينزد

 يتواند ناش يص داده شده در جامعه مورد مطالعه ميتشخ
ن نسبت به عالئم آسم و دقت پزشکان در ياز توجه والد

ن يد توجه داشت ايالبته با. باشد يمارين بيص ايتشخ
ر مطالعات است و يسا د تر ازيجد يمطالعه از نظر زمان

 يوص آسم براـدر خص يوزشـآم ياـامه هـاحتماالً برن
ر ياخ يها در سالکه ن کشور يو متخصص يپزشکان عموم

ثر ؤص ميش موارد تشخيدر افزااست در نظر گرفته شده 
   . بوده است

ت يدر کل جمع ، خس خس در هر زمان از عمر
ساله  ۶-۷در گروه (يدرصد۱/۱۴وع يمورد مطالعه با ش

وع ين شيشتريب )درصد۴/۱۶ساله  ۱۳-۱۴گروه  و در ۸/۱۱
ن نظر با ياز ا و شده داشته يبررس يرهاين متغيرا در ب

 يته راهبرديمـکه روش ـه بـک يراکزـاز م ياريـج بسـينتا
ISAAC مطالعه مشابه انجام داده اند، مطابقت دارد  

ر يسان يين پاينکه عمدتاً در سنيبا توجه به ا .)۱۷ ، ۹، ۱(
، يتنفس يها ت و عفونتيوليها مانند برونش يماريب

نه شده و يتوانند سبب خس خس س يم ...ها و  يآنومال
 نيبنابرا ،ر نقش داشته باشندين متغيوع ايش شيدر افزا

ماه گذشته در  ۱۲سه با خس خس در يآن در مقا تيهما
  . وع عالئم آسم کمتر خواهد بود يش يبررس

با سه سئوال   ISAACهشدت عالئم در پرسشنام
ت در يدار شدن شبانه و محدوديدر مورد دفعات حمله، ب

ن يادر . شود يده مينه سنجيتکلم به علت خس خس س

ل خس خس ياختالل در خواب و تکلم بدل يمطالعه فراوان
  يا ج مطالعهيدرصد بوده که با نتا ٢/٢و  ٧/۴ب ينه بترتيس

 ۲/۲و  ۹/۵ب يترتبه ن درصد ها را يمشابه در تهران که ا
در بابل  .)۱۸(دارد يدرصد گزارش نموده است همخوان

و در ) ۱(درصد ٨/٣و  ۶/۴بيعالئم به ترتن يوع ايش
 درصد ۸/۲و  ۸/۱ب يزد به ترتيمشابه در  يمطالعه ا

   .)۱۷(گزارش شده است
در جامعه » خس خس در موقع ورزش « وع يش

دانش آموزان  بود که در درصد ۶/۸مورد مطالعه در کل 
ر ـرابـب ۵/۳ش از ـيب درصد۴/۱۶وع يـبا ش ييمقطع راهنما

. گزارش شده است )درصد ۸/۳( يدانش آموزان دبستان
شتر نوجوانان در يرکت بـل شيدلـد بـوانـت يـن تفاوت ميا

. باشد يدبستان کودکانسه با يدر مقا يورزش يت هايفعال
ن يشده در ا يبررس يرهايدر اکثر متغ ،نيعالوه بر ا
 ييدانش آموزان مقطع راهنمادر متغيرها وع يمطالعه ش

بوده که ممکن است عامل آن گزارش  ييش از دوره ابتدايب
ن باشد که در يسه با والديادتر از حد نوجوانان در مقايز

ده يد زين گرفتهپرسشنامه انجام  يکه بر مبنا ير مطالعاتيسا
در  درصد۱۶نسبت ن يدر مطالعه تهران ا .)٧(شده است

 ۶/۲در مقابل درصد  ۲/۹در بابل  و )۱۸(درصد ۴/۲مقابل 
از  يـاشـس نـس خـر خـوشهـدر ب. بوده است) ۱(درصد

و در ) ۹(ساله  ۱۳-۱۴نوجوانان  درصد ۹/۱۷ورزش در 
  .)۱۹(گزارش شده است درصد۵/۲۴متغير  اينه ياروم

 وع سرفه شبانهيش نشان دادمطالعه ن يگر ايج دينتا 
گروه در (بودهدرصد  ۹/۱۱در دانش آموزان مورد مطالعه

که ) درصد ۶/۱۴ هسال ۱۳-۱۴گروه و در  ۱/۹ هسال ۷-۶
. ع بوده استيشا» ماه گذشته  ۱۲خس خس در « ش از يب

ج مطالعات ينتا ISAAC يراهبردته يطبق گزارش کم
 ين برتريز هميکشور ن ۳شرکت کننده بجز يتمام کشورها

ت ينکه سرفه شکايبا توجه به ا) ٧(را نشان داده است
 يويرر اختالالت ياست، سا يتنفس يها يماريدر ب يعيشا
ش پاسخ مثبت به وجود سرفه شبانه يتوانند در افزا يم زين

رفه ها ـن سـيا هـک ييجاـن، از آنيا عالوه بر. ل باشنديدخ
کنند، نسبت به  يدار ميمار را از خواب بين و خود بيوالد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


  ... شيوع عالئم آسم، رينيت آلرژيک و اگزما                                                                                                        ٦٠٠

١٣٨٩١٣٨٩  ،،  ۶۶ه ه ، شمار، شمار٩٩مجله علمي پزشكي، دوره مجله علمي پزشكي، دوره   
 

وع يش. وجود دارد يشتريت بيو حساس ين عالمت آگاهيا
در  و )۱۸(درصد  ۳/۱۳ن عالمت در مطالعه تهران يا يکل

  . گزارش شده است)  ۹ ، ۱(درصد۵/۱۶و بوشهر  بابل 
 دانش آموزان دختر و پسرن يبعالئم آسم  يفراوان

   درفقط متفاوت بود، اما  يگرچه در مواردن مطالعه يدر ا
 معناداريدر دختران بطور » بانه ـشک شـخ ياـه هـرفـس«
نث ؤجنس مدر وع يشن يا زانيم ياحتماالً افزون .ر بوديشتب

ن بلوغ مرتبط است که در جنس يسنبه  ،ارتباط نيدر ا
شتر يت بيحساسن يهمچن). ۸(دهد يزودتر رخ ممونث 

ت يشتر شکايزان بيجنس مونث نسبت به عالئم خود و م
ن رابطه يدر ا تواند يز مين ن در دختران،ياز عالئم به والد

ک اغلب با عالئم يت آلرژينير ).٧(ر گذار بوده باشديتآث
 ارشـو خ وزشـو س ينيـبشم و ـاز چزش يرـسه، آبـعط

ت در دانش ينـيرعالئم  وعيـش. کند يـظاهر مـت هاـچشم
با درهر يآن تقر يفراوانو  .درصد بود ٢/١٨ يآموزان اهواز

 ساله ها بطور ١٣-١۴در گروه  يول. کسان بوديدو جنس 
در  درصد ١/٢۴( باالتر بود ساله ها ۶-٧از گروه  معناداري

ساله  ۶-٧ ودکانـدر ک يـراوانـن فـيا .)درصد ١/١٢مقابل
و در ) ٢١(درصد ٨/١۵، در کاشان )۶(درصد٣/١١ رجنديب

ن يهم يفراوان  .گزارش شده است)١٨(درصد  ۶/١٩تهران 
 درصد ۵/٢۵ يساله بوشهر ١٣-١۴در دانش آموزان  عالئم

 درصد ۶/٢٩در کاشان  ،)١٨( درصد ٢/٢٨، در تهران )٩(
ج يه خليهمجوار در حاش يکشورها ن دريو همچن) ٢١(

و ) ٢٢(درصد  ۵/٣٠، قطر )١۵(درصد ٢٢عمان فارس مثل 
ج حاصل ينتا .گزارش شده است) ١۴(درصد ٩/۴٣ت يکو

مختلف جهان نشان  ياز مطالعات انجام گرفته در کشورها
 ازا يت در نقاط مختلف دنينيعالئم روع يدهد که ش يم
        ). ٨(متفاوت بوده است  درصد ۷/۳۹تا  ۴/۱

ص داده يتشخ) ونجهيتب (کيآلرژ تينير يفراوان
 که بود درصد٣/١٢ يشده توسط پزشک در کودکان اهواز

-  يتر ميشر مطالعات مشابه در کشور بيسه با سايدر مقا
رجند ي، در بدرصد ٧۴/١ونجه در تهران يتب  يفراوان.باشد

درصد بوده  ۶/٩ه يو اروم درصد ۴/٩، در بابل درصد ٧
 ۵/٣٠ونجه در قطر يتب  يفراوان). ١٩ ،١٨، ۶، ١(است

درصد  ۵/٧و در عمان  درصد ١/١٧ت يکو ، دردرصد
ن تفاوت ممکن است يا ).١۴،١۵،٢١(ده استيگزارش گرد

تان، ـوزسـطقه خـمن ييايغرافـاص جـط خيراـت شـبه عل
، ياهيدر فصل تابستان، پوشش گ رطوبت باال خصوصاً

  يو صنعت يمحل ينده هايو وجود آال يطيمح يها يآلودگ
  .افراد بوده باشد يت زندگيو وضع

ک در دختران و يت آلرژينيوع رين مطالعه شيدر ا
 يج مطالعه حاتميکه با نتا نداشت معناداريپسران تفاوت 

 در همدان و همکاران يو صفر) ٩(در بوشهر رانو همکا
 يدر هر دو جنس مساورا  يماريباين وع يکه ش) ٢٣(

حد ن يدر اهواز، باالتر .دارد مطابقت نموده اندگزارش 
 درصد بود ٩/٣۶ يفراوانت در فصل زمستان با ينيعالئم ر

ن يشتريدر مطالعه بوشهر ب).  ٩/۴١و دختران  ۶/٣٠پسران (
رجند در فصل تابستان و در يدر فصل بهار، در ب يفراوان

 ،٩ ،۶( تهران در فصل بهار و زمستان گزارش شده است
متفاوت،  ياهياز پوشش گ يناش ن اختالف احتماالًيا). ١٨

ا ي، وزش باد و گرد و خاک و يفصول متفاوت گرده افشان
        . باشد يم يتنفس يروس هاير ويتاث

 يمزمن حداقل برا يراش ها واگزما  وع عالئميش
در ( درصد بود ۴/٨ در کل يدر کودکان اهوازماه  ۶مدت 

ساله  ۱۳-۱۴روه ـگ و در دـدرص ۴/۵ه ـسال ۶-۷روه ـگ
مختلف  يوع عالئم اگزما در کشورهايش ).درصد۴/۱۱
در  يحت). درصد ۵/٢٠تا  ٣/٠ن يب(ار متفاوت استيبس

بوده است زان متفاوت ين ميک کشور هم اينقاط مختلف 
ا يو  يدگـک زنـ، سبيطيحـوامل مـل عيـبه دل که احتماالً
ن عالئم در يا يفراوان ).٢۴(باشد يم ينژاد يتفاوت ها

ه که درصد بود ۴/١١ يساله اهواز ١٣-١۴دانش آموزان 
، )درصد ٧/۶(تـرش يهرهاـسه با شـيقاـزان در ميـن مـيا

، ۶(استتر يشب يکم) درصد ٩(رجندي، ب)درصد ٩/٧(بوشهر
 ۶/١٢ يت و عمان با فراوانينسبت به کواما ). ٢۵ ، ٩

  ).١۵ ، ١۴(است درصد کمتر
ص اگزما توسط پزشک در دانش آموزان يتشخ 

 معناداريبطور  درصد ٢/٧ يبا فراوان يساله اهواز ١٣-١۴
. بوددرصد  ١/۴ زانيبه م ساله ۶-٧ر از دانش آموزان يشتب
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 ۶/٣در بوشهر  ين گروه سنيدر اوع اگزما يکه ش يدرحال
در  ،درصد ٨/۶در بابل  ،درصد ۴/۶در تهران  ،درصد
درصد گزارش شده  ١٩و در گرگان درصد  ١/١٠ه ياروم
 کودکاندرصد  ٣/١١ت يدر کو ).٢۶ ، ١٩، ١٨، ٩، ١(است
ساله  ١٣-١۴ کودکاندرصد  ۴/١۴در عمان  وساله  ١٣-١۴

در  ص اگزمايتشخ يفراوان .)١۵ ،١۴(مبتال به اگزما بوده اند
، در عمان درصد ۴/۵رجنديدر ب )ساله ۶-٧(ييکودکان ابتدا

درصد گزارش شده است  ٨/٢٧و در انگلستان  درصد ٧/۴
ر يشتب ياهواز يير اعالم شده در کودکان ابتدايکه از  مقاد

  ).      ١۵ ،٨، ۶(باشد يم
 يبررس يبرا ين مطالعه فرصت مناسبيهرچند ا

 يان اهوازـودکـکم در ـک و آسيآلرژ يها يماريوع بيش
اطالعات و  يکه ابزار گردآور ييکن از آنجايفراهم نمود، ل

ت مطالعه ـوده اسـنامه بـرسشـاس پـص آسم بر اسيتشخ
 .ان توجه استيه شاـته کـداش يندـچ ياـت هـيحدودـم
طالعات ـاز م ياريـطالعه و بسـن مـيمده اـت عـيدودحـم

ص يتشخا توجه به ـب هـت کـن اسـيامشابه ک يولوژيدمياپ
 ينيص بالـيشخـو ت يخصتش ياـزارش هـگ يآسم بر مبنا

زان بدست يممکن است با مآسم  يوع واقعيش ،پزشک
  .  آمده متفاوت باشد

  
   يريجه گينت
تالالت ـم و اخـسآ شان دادـن يررسـب نـيج اـيتاتن

وع عالئم آسم در يش. ع استيک در اهواز نسبتا شايآلرژ
از مناطق  ياريسه با بسيهر چند در مقاکودکان شهر اهواز 

وع ين شيانگيقرار دارد، اما از م يحد متوسطران در يا
 يل مطالعات کشوريک فراتحليبرآورد شده در گزارش 

وع آسم ين مطالعه شيدر ا .کمتر است ٨٧در سال 
ران و به يا ير شهرهاير از سايشتص داده شده بيتشخ

  .بودک ينزد ماه گذشته ۱۲وع خس خس در يش
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Prevalence of Symptoms of Asthma, Allergic Rhinitis and Eczema in 6-
7 and 13-14 years old Ahvazian School children 
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Abstract 

Background and Objective: The prevalence rates of symptoms of asthma, allergic rhinitis 
and eczema which are common disorders of children vary widely in different areas. The aim 
of the study was to estimate the prevalence and severity of allergic disorders among Ahvazian 
children by ISAAC protocol in 2006-7.   
Subjects and Methods: The descriptive study was conducted on primary (6-7 years) and 
guidance (13-14 years) schoolchildren who were randomly selected among Ahvaz schools by 
cluster sampling method. Data were collected using phase I standardized International study 
of asthma and Allergy in child hoos (ISAAC) questionnaire which was completed by 
schoolchildren itself or by the parent of each child. Data were analyzed by SPSS-15 and using 
Chi-square test.  
Results: The prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinitis and eczema were 14.1%, 
18.2% and 8.4% respectively. Sex difference was not significant, while by educational level 
guidance students showed significant higher prevalence for asthma and allergies (11.8% vs 
16.4% P<0.01). The Prevalence of “physician diagnosed” asthma, allergic rhinitis and 
eczema" were 8.4%, 12.3% and 5.7% respectively; guidance school children in compare to 
elementary school children showed higher rate in the each 3 conditions (P<0.01).  
Conclusion: Allergic disorders are common in Ahvaz and its prevalence is similar to those 
reported from other parts of Iran. The prevalence of physician diagnosed asthma was higher 
than that reported from other regions of Iran, but lower than those obtained from neighboring 
Arab countries.   
Sci Med J 2011; 9(6):593-603 
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