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Abstract 

Background and purpose: Allergic rhinitis is a common disease in different parts of the world. 

It can cause deterioration of symptoms of comorbid diseases and has harmful effects on daily activities 

and social functions of patients. The aim of this study was to investigate the frequency of allergic rhinitis 

and comorbidities in patients attending Rasht Amiralmomenin Hospital, Iran. 

Materials and methods: In this cross sectional descriptive study, 1337 patients attending an 

ENT Clinic were investigated from October 2014 to September 2015. Diagnosis of allergic rhinitis was 

made based on history, physical examination, a high score in the score for allergic rhinitis (SFAR), and 

positive nasal smear test for eosinophils. Then demographic data and comorbidities were recorded. Data 

analysis was done in SPSS V19 applying Chi-square test. 

Results: The frequency of allergic rhinitis was 37.3% and 62.7% in men and women, 

respectively and the total frequency was 23.2%. Also, we observed more allergic rhinitis in spring and 

autumn than other seasons. There were significant associations between allergic rhinitis and gender and 

occupation, but we found no association with marital status and level of education. Allergic rhinitis was 

higher in some diseases as comorbidity, including adenoid hypertrophy, nasal polyps, and sinusitis. 

Conclusion: More than a quarter of patients studied had allergic rhinitis. The condition has 

negative effects on other symptoms and quality of life of patients. Therefore, allergic rhinitis should also 

be considered in patients with other ENT-related conditions. 

Keywords: rhinitis, allergic, comorbidity 

J Mazandaran Univ Med Sci 2019; 28 (170): 194-199 (Persian). 

* Corresponding Author: Mir Mohammad Jalali - Rhino-Sinus, Ear and Skull base Disease Research Center, Amiralmomenin 
Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran (E-mail: mmjalali@gmail.com)

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jm
um

s.
m

az
um

s.
ac

.ir
 a

t 1
1:

22
 +

04
30

 o
n 

M
on

da
y 

M
ay

 2
0t

h 
20

19

Archive of SID

www.SID.ir

http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-11783-fa.html


 
       
 
 

 ـدرانــــازنــــي مـــكـــــزشــــوم پـــلـــگاه عـشـــــه دانــــلـــمج

 (039-033)    0937سال    اسفند   071شماره    بيست و هشتم دوره 

 031     0937، اسفند  071تم، شماره شمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                         دوره بيست و ه               

 گزارش کوتاه

بررسی فراوانی رینیت آلرژیک و بیماری های همراه با آن در مراجعین 
 )ع( شهر رشت ن امیرالمومنینبه بیمارستا

 
     1میر محمد جاللی

    1شادمان نعمتی  

    2فاطمه نظام دوست   

 3هدیه رمضانی   

 چكیده
هفای همفر ب بفا رینیفت رینیت آلرژیک، یک بیماری شایع در نقاط مختلف  دنیاتفتو ودفبد بیمفاری و هدف: سابقه
های روز نه و عملکردهای  دتماعی بیمار ن د شفته بئی بر فعالیتتب ند تبب تشدید عالیم بیماری شدب و  ثر تآلرژیک می

های همر ب با آن در مر دعین به بیمارتفتان بررتی فر و نی رینیت آلرژیک و بیماری  ز  ین رو، هدف پژوهش حاضرباشدو 
  میر لمبمنین)ع( رشت می باشدو

بیمارتففتان  ENTکننففدنان بففه درمان ففاب عففهن ففر  ز مر د 7331مقلعففی،  -در  یففن ملالعففه تب ففی ی هووا:موود د و رو 
 بررتی شدندو تشخیص رینیت آلرژیک در بیمفار ن بر تفاش شفر  39تا شهریبر  33مهر  میر لمبمنین)ع( رشت در بازب زمانی 

و و  تمیر مثبت بینی  ز نظر  ئبزینبفیلی د دب شد و  طالعات دمبنر فیفک  SFARپرتشنامه حال، معاینه بالینی، نمرب باال در 
 های مختل   ز آزمبن کای دو  تت ادب نردیدوبر ی مقایسه فر و نی در زیر نروب های همر ب بیمار ن ثبت شدوبیماری

در د ببد و  6/63در د و در مجمبع  1/26در د و در زنان  3/31میز ن فر و نی رینیت آلرژیک در مرد ن  ها:یافته
د ر نفز ر  باشدو  رتباط رینیت آلرژیک بفا دفنو و شفمل معنفیتر میبیش میز ن فر و نی  ین بیماری در فصل بهار و پاییز

د ر نببدو رینیفت آلرژیفک بفه  فبرت بیمفاری همفر ب در بع فی شد، ولی با تلب  تحصیلی و وضعیت تاهل  رتباط معنی
 تر ببدوها  ز دمله هیپرتروفی آدنبیید، پبلیپ بینی و تینبزیت بیشبیماری

تب ند  ثر تبئی ر ن مبرد ملالعه مبتال به رینیت آلرژیک ببدند، با تبده به  ین که  ین  مر مییک چهارم بیما  ستنتاج:
های ها د شته باشد، الزم  تت ودبد  ین بیماری در مبتالیان به تایر بیماریبر روی تایر عالیم بیمار ن و کی یت زندنی آن

 ت نیردونب  و حلق وبینی مد نظر ببدب و درمان مناتب بر ی آن  بر
 

 رینیت آلرژیک، بیماری های همر ب و ژه های کلیدی:
 

 مقدمه
 رینیت آلرژیک، یک بیماری شایع در نقاط مختلف 

که شیبع آن در دمعیت عادی در تمام تنین  (7)دنیاتت
 (3، 6)باشدمیدر د  91تا  71در نب حی مختل  دنیا بین 

 در ملالعات کشبر ما رینیت آلرژیک شیبع متبتط بین

 کیفآلرژ تیفنی ت رثفر  و(7)در د ر  د ر تت 71تا  71
 شبد و معمبالًیزدب م نیتخم یو قع ز نیتر  ز م غلب کم

 

  E-mail: mmjalali@gmail.com            مرکز آمبزشی درمانی  میر لمبمنین )ع( ،باالتر  ز د دنستری ،خیابان  مام خمینی ،رشتنیالن:  -میرمحمد جاللی مولف مسئول:

 ن، رشت،  یر نال، د نشکدب پزشکی، د نش اب علبم پزشکی نینب ، حلق، بینی و در حی ترو نردننروب نب  و قاعدب دمجمه،  نبش،یت ،ینیبی های ماریب قاتیمرکزتحق تتاد، و 7
 ن، رشت،  یر نالزشکی نید نشکدب پزشکی، د نش اب علبم پنب  و قاعدب دمجمه،  نبش،یتی، نیبی های ماریب قاتیمرکزتحقکارشناتی  رشد مدیریت خدمات بهد شتی و درمانی، و 6
 ن، رشت،  یر نالد نشکدب پزشکی، د نش اب علبم پزشکی نینب  و قاعدب دمجمه،  نبش،یتی، نیبی های ماریب قاتیمرکزتحقو کارشناتی  رشد علبم تمذیه ، 3

  : 62/2/7331یب : تاریخ تصب                7/3/7331تاریخ  رداع دهت   الحات :            61/6/7331تاریخ دریافت 
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 همراه با آن یها یماريو ب کیآلرژ تينیر يفراوان
 

 0937، اسفند  071ست و هشتم، شماره دوره بي                                مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                 031

رینیفت  و(9)شفبدیدر نظر نرفته مف تی همیب یماریب نی 

هفای همفر ب و هزینفه طبر بفارزی بفا بیمفاریآلرژیک به

طبری که یکفی  ز دب علفت به ؛(1)دباشباالی درمانی می

های مر قبفت  ولیفه بفه حسفا    لی ویزیت در کلینیک

رینیت آلرژیک به طبر شایعی تفبب  خفتالل  و(2)آیدمی

رکفز خب  ، خست ی، بی تبدهی، بیقر ری و  ختالل تم

شدب و مبدب تاخیر تکاملی،  ختالل تب نایی یادنیری و 

و ودفبد (1-3)شفبدعملکرد تحصیلی کبدکان مبفتال مفی

تب نفد تفبب های همر ب بفا رینیفت آلرژیفک مفیبیماری

هفای روز نفه و تشدید عالیم شدب و  ثر تبئی بر فعالیفت

تفاکنبن  و(71) مار ن د شفته باشفدعملکردهای  دتماعی بی

هفای همفر ب بفا رینیفت آلرژیفک  ز  یفر ن دربارب بیماری

نز رشی منتشفر نشفدب  تفتو بنفابر ین ضفرورت کسفب 

هفای همفر ب در  یفن بیمفار ن  طالعات دفامع  ز بیمفاری

تفری در ریفزی بهتفر و دقیفقشبد تا به برنامفه حساش می

 مدیریت درمانی کمک نمایدو
 

 مد د و رو  ها
ن فر مقلعی به  برت آینفدب - ین ملالعه تب ی ی

در مر دعه کنندنان بفه درمان فاب نفب ، نلفب، بینفی و 

در حی تر و نردن مرکز آمبزشی درمانی  میر لمبمنین 

 بر تفاش نجفام شفدو  39تا شهریبر  33رشت در بازب مهر

، حجففم 1/1بففا خلففای نففبع  ول  Bertelsen (77) ملالعففه

نیفری مبرد برآورد شد که با تبده بفه نمبنفه 419نمبنه 

مبرد  فز یش یافتو معیارهفای ودفبد  7331 ی به خبشه

در  1تفر  ز ب نمرب مسفاوی یفا بفیشرینیت آلرژیک کس

هففای مثبففت در معاینففه بففالینی و ، یافتففهSFARپرتشففنامه 

 تمیر مثبت بینی  ز نظر  ئبزینبفیلی یا بفازوفیلی بفبدو در 

حال و معاینه بفالینی بفر ی تشفخیص تمامی بیمار ن، شر  

 ENT-HNSهفای و تایر بیمفاری ودبد رینیت آلرژیک

ر ی  رزیفابی ودفبد ، بSFARپرتشنامه   برت نرفتو

رینیت آلرژیک و تعیین پرب و النو  یفن بیمفاری  بفد ع 

باشفد و نمفرب آن بفین تفب ل مفی 4شدب  تت که حاوی 

بففر ی نففز ر  متمیرهففای کمففی  ز  و(76)باشففدمففی 72-1

های میان ین و  نحر ف معیار و بفر ی متمیرهفای شاخص

های فر و نی و در فد  تفت ادب شفدو در کی ی  ز شاخص

های مختلف   ز ضمن بر ی مقایسه فر و نی در زیر نروب

 11/1تر  ز کم Pآزمبن کای دو  تت ادب نردید و مقد ر 

 ففز ر ها با  تت ادب  ز نفرمد ر در نظر نرفته شدو یافتهنیمع

 مبرد تجزیه و تحلیل قر ر نرفتو 73نسخه  SPSSآماری 
 

 یافته ها و بحث
ن ر  ز مر دعه کنندنان بفه  7331در ملالعه حاضر، 

ن فر  377مبرد بررتی قفر ر نرفتنفد کفه  ENTدرمان اب 

 در فففد(  ز آنفففان رینیفففت آلرژیفففک د شفففتندو 62/63)

در د نز ر   61-61ملالعات قبلی فر و نی  ین بیماری

و هرچنففد کففه برخففی ملالعففات  کففر (73،79)شففدب  تففت

تر  ز  ین مقد ر  ند که فر و نی رینیت آلرژیک بیشکردب

 شفر یط علت به ممکن  تت ت اوت و  ین(79،71)باشدمی

 نیاهی و پبشش دمر فیایی  قلیم رطببت، هب یی، و آ 

میفز ن در ملالعفه مفا  .(79)باشفد  فر د زندنی وضعیت و

در ففد،  9/13فر و نففی رینیففت آلرژیففک در فصففل بهففار 

 در ففد و زمسففتان  3/39در ففد، پففاییز  6/71تابسففتان 

د ر  ین  ختالف در فصبل مختلف  معنفی و ببددر د  2

 (وp<117/1ببد )

 فر و نی رینیت آلرژیک ،Lebelو  Canuelدرملالعه 

، پفاییز در فد 3/93در د، تابسفتان  3/97در فصل بهار 

دو  در ففد بففبدو در هففر 7/76 در ففد و زمسففتان 76/31

 و(72)ملالعه میز ن آن در فصل زمستان کم تر ببد

 3/31شففیبع بیمففاری رینیففت آلرژیففک در مففرد ن 

در فد بفبد کفه  ز نظفر آمفاری  1/26در د و در زنفان 

 ین یافته همسفب  (وp=113/1ری د شتند )د  ختالف معنی

؛ ولفی در بع فی (72-79،67)با  کثر ملالعات قبلفی  تفت

و در برخی ملالعفه  (66) ندملالعات یافته ها مت اوت ببدب

 و(79،72،63)شیبع بیماری در دو دنو یکسان ببدب  تت

د ری بففین شففمل و رینیففت آلرژیففک  رتبففاط معنففی

تففرین میففز ن رینیففت طففبر کلففی بففیشودففبد د شففت، بففه

در فد( مشفاهدب شفدو  1/33آلرژیک در زنان خانه د ر )
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 و همکاران میرمحمد جاللی     

 037     0937، اسفند  071تم، شماره شمجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                                         دوره بيست و ه               

 گزارش کوتاه

کفردب  آلرژیفک در  ففر د تحصفیل شیبع بیماری رینیت

تفر بفبد در فد( بفیش 21در د( و  فر د متاهفل ) 4/63)

 تفرینوهمکار ن، بفیش Saidدر ملالعه  (و7)ددول شمارب 

در فد(  21میز ن رینیفت آلرژیفک در د نفش آمفبز ن )

و همکار نش نیز در  Canuelدر ملالعه  و(63)مشاهدب شد

تففر  فففر د تحصففیل کففردب شففیبع رینیففت آلرژیففک بففیش

نیفری و یفا  ین  ختالف شفاید بفه خفاطر نمفبن و(72)ببد

 حجم نمبنه باشدو 

بیش ترین فر و نفی بیمفاری همفر ب بفا در ملالعه ما، 

 6/37) ن ففر 31تففینبزیت آلرژیففک مربففبط بففه رینیففت 

 ( بفبددر فد 3/74) ن فر 11پبلیپ بینی  و تپو در د(

 (و6)ددول شمارب 

 
 مشخصفات برحسب آلرژیک رینیت فر و نی تبزیع 1جدول شماره 

 مر دعین به بیمارتتان  میر لمبمنین)ع( شهر رشت در دمبنر فیک
 

 تلح  رینیت آلرژیک 

 (377د رد ) (7162ند رد ) *عامل زمینه  ی  معنی د ری

 73/1 2/33±2/71 3/32±7/73 تن

 113/1 (3/31)772 (3/92)947 مرد دنو

 (1/26)731 (7/13)191 زن

 113/1 (1/91)763 (1/33)331 خانه د ر وضعیت شملی

 (3/76)33 (3/77)771 کارمند

 (3/7)9 (9/9)93 کارنر

 (6/61)26 (6/74)713 د نشجب

 (6/61)26 (6/74)713 آز د

 (3/9)73 (1/1)12 تایر مب رد

 37/1 (6/12)631 (6/41)137 دیپلم ≤ تحصیالت

 (6/67)29 (1/71)711 لیسانو ≥

 (2/6)4 (6)61 لیسانو<

 11/1 (1/31)713 (1/34)331 مجرد وضعیت تاهل

 (1/21)616 (3/27)263 متاهل
 

مب رد  کر شدب عامل زمینه  ی تن به  برت میان ین و بقیه مب رد به  فبرت در  *

 فر و نی و در د آوردب شدب  تتو

 
 رتباط بین بیماری هفای همفر ب و رینیفت آلرژیفک  :2جدول شماره 

 )ع( شهر رشت در مر دعین به بیمارتتان  میر لمبمنین
 

 بیماری همر ب
 تلح  رینیت آلرژیک

 د رد )در د( در د(ند رد ) معنی د ری

 119/1 (1/3)77 (3/4)41 هیپرتروفی آدنبیید

 26/1 (9/4)62 (1/1)11 تبنسیلیت

 66/1 (3/1)7 (7/7)77 هیپرتروفی کبرنه تحتانی

 117/1 (3/74)11 (9/77)771 پبلیپ بینی

 14/1 (6/73)97 (1/3)711  وتیت میانی

 1 (6/37)31 (6/73)731 تینبزیت

 41/1 (61)14 (*1/96)933 تایر مب رد
 

 در فد، رینبپالتفتی  4/4تایر مب رد شامل مر دعفه بفر ی خفارر کفردن تفرومن  *
در د، کاهش شنب یی و و وز وز نب   3/6در د، فارنژیت  2/77در د، تروما  6/77
در ففد، خففارر کففردن  6/7در ففد،  پیستاکسففی  1/7در ففد،  دسففام خففاردی  1/3

 در دو 3/7تبچبر 

همکار ن  فر دی کفه مبفتال بفه و  Schatzدر ملالعه 

رینیت آلرژیک ببدند در مقایسه بفا  ففر د غیفر مبفتال بفه 

، تری آتم، تینبزیت حاد، تینبزیت مفزمن حتمال بیش

 و(71)، آپنه خب   و خست ی د شتندکنژنکتیبیت

و همکار ن مشاهدب شدب  تفت کفه  Polsدر ملالعه 

تفری بفا کبدکان مبتال به رینیت آلرژیک به  حتمال بیش

شکایات نب ، نلب، بینی به پزشفکان عمفبمی مر دعفه 

هفا درد نلفب، درد تفر مب قفع شفکایت آنکنند و بیشمی

نب ، هیپرتروفی لبزب و لفبزب تفبم، تفینبزیت حفاد و 

دو هم چنفین ع بنفت دتفت اب باشمزمن و عالیم بینی می

 هفای ن تفاری و مشفکالت چشفمی نب رشی، ناهنجاری

در دختففر ن مبففتال بففه رینیففت آلرژیففک شففایع تردیففدب 

 و(69)شبدمی

خصففبه همر هففی  هففای ملالعففه کنففبنی دریافتففه

 Polsرینیت آلرژیک بفا  وتیفت میفانی مشفابه بفا ملالعفه 

د ر باشد که در  یفن ملالعفه نیفز ر بلفه مفذکبر معنفیمی

همر هففی  نرچففه ملالعففات دی ففری  و(69)نبففبدب  تففت

بین رینیت آلرژیک و  وتیت میفانی همفر ب بفا  د ریمعنی

 و(62، 61)  ندنمبدبتجمع مایع مشاهدب 

 و همکففار ن نیففز در مقایسففه بففا  Rheeدر ملالعففه 

رینبتفینبزیت  و (OR= 99/3) پبلیفپ بینفی نروب تالم،

در نفروب رینیفت آلرژیفک شفیبع  (OR= 33/73) مزمن

 و(61)تری د شتبیش

 یفففز بفففینکفففار ن نهمو  Modrzynski در ملالعفففه

د ر هیپرتروفی آدنبیید و رینیت آلرژیفک  رتبفاط معنفی

در ملالعه ما  ین  رتباط ضفعی   ولیقبی ودبد د شتو 

ی فروب تنففاوت در نففالف ت ففببد، شاید دلیل  ین  ختف

و در تفال  99/91ه ما میان ین تنی ففه در ملالعفد کفباش

 و نفی فر و(64)هفا  نجفام شفددر بچه Modrzynskiملالعه 

در زن و مففرد  ز لحففا   نمبنففه مففارینیففت آلرژیففک در 

 بینففی  آمففاری مت ففاوت بففبدو بففه طففبری کففه در پبلیففپ

 انی در ففد، در  وتیففت میفف 7/62در ففد در مقابففل  99

 در ففد و در تففینبزیت  7/37در ففد در مقابففل  3/33

 و(p >11/1) در د ببد 1/61در د در مقابل  4/33
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در فد  1/12و همکفار ن نیفز  Sedaghatدر ملالعه 

 1/93مرد ن د ر ی تینبزیت رینیت آلرژیفک د شفتند و 

 و(63)ددر د زنان د ر ی تینبزیت رینیت آلرژیک د شتن

 یفن ملالعفه فر و نفی بفاالی رینیفت آلرژیفک ر  در   نرچه

شفان د د عنب ن بیماری  ولیه یا بیمفاری همفر ب نبه  مر دعین،

تری بر ی  رتباط  ین یافته با پیامدهایی بیش ولی ملالعات

ماننففد کی یففت زنففدنی و هزینففه و ردب بففر نظففام تففالمت 

 وضروری  تت
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