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 )٦٣شماره پي در پي (١٣٩٠ـ  مرداد و شهريور٣ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره                                                       ٢٧٢   

ر ي زکودکان درمل مرتبط منتخب عواوع آسم  و ين شييتع
  ت يپروب ک ويون لجستي دومدل رگرس باشش سال

  
  :دهيچک

  
 کـودک  ۱۳از هـر   .شـود  مـي  محسوب يي هوايها  مزمن راه  ي التهاب يماريآسم ب  : و هدف  مقدمه

 آسـم  يمـار يعنوان عوامل مـرتبط بـا ب  ه  ب ياديعوامل ز . برد ي از آسم رنج م    يکين مدرسه   يسن
 هدف از اين مطالعه تعيـين شـيوع آسـم و عوامـل مـرتبط منتخـب در          .اند  شده يمعرف شناخته و 

  .كودكان زير شش سال با دو مدل رگرسيون لجستيك و پروبيت بود
  

 در دانشگاه علوم پزشكي ياسوج بر      ۱۳۸۹در سال    يفي توص يمقطعن مطالعه   ي ا :ها مواد وروش 
 .انجـام شـد   دو مـدل رگرسـيون لجـستيك و پروبيـت        بـا  سـال    ۶ كـودك زيـر      ۶۰۰روي تعداد   
 با انجام مطالعه    آن ييايپا ه و ي ته ISSAC از پرسشنامه  يبا الگوبردار مورد استفاده    پرسشنامه

 بـر اسـاس پرونـده    يريـ گ نمونـه . ديـ ن گرديـي  تع۶۹/۰ کرونباخ برابر    يبا محاسبه آلفا   لوت و يپا
 يروهاينبه وسيله  پرسشنامه   .انجام شد  يا  خوشه يبه روش تصادف   عنوان خوشه و  ه  خانوار ب 

آوري شده با  هاي جمع داده. يل شدمتكت کودکان يزيوسپس ن و يده با پرسش از والديآموزش د
  . و ميني تب تجزيه و تحليل شدندتاساستافزار  نرم

  
 شده  داده برازشيها براساس مدل .ورد شدآ بر درصد۳/۱۰ سمآوع ين مطالعه شي در ا:ها يافته
، ي مـاهگ ۶ر مادر تـا  يش  با کودکيه انحصاريتغذه مادر، يتغذت، ي جنس؛ ماننديعوامل، ها دهبه دا 

در  يت تنفـس ي سـابقه حـساس   و خـانواده ي از اعـضا يکـ يبه وسيله ات در منزل   ياستعمال دخان 
ج بـرازش   ين نتا يچن هم). >۰۵/۰p(دند بو يدار ي ارتباط معن  ي آسم کودکان دارا   وعي با ش  خانواده

  .مشابه بود کسان وي باًيتقر مدل يياز نظر کاراها  به دادههر دو مدل 
  

 نـسبت بـه متوسـط     آسـم ورد شـده بيمـاري  آشيوع برنتايج اين مطالعه نشان داد،    :گيري نتيجه
ه ي تغذ؛ مانندي وجود عامل محافظتيفاز طر.قرار دارد قابل قبول کشور در سطح شيوع برآوردي

  دري آسـم کـودک  يريشگيـ پدر  مناسـب  يان راهکـار  عنـو ه  تواند بـ   ير مادر م  ي با ش  يانحصار
  .رديشتر قرار گي مراقبت کودکان مورد توجه بي بهداشتيها برنامه

  
  وعي، شتيک، پروبيون، لجستي، رگرسآسم:ي كليديها واژه

   *فرد رجائیعبدالرضا 
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با آن شيوع آسم و عوامل مرتبط   

)٦٣شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ مرداد و شهريور٣ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٢٧٣

  مقدمه 

 يي هـوا  يهـا   مـزمن راه   ي التهـاب  يمـار يآسم ب  

 يک بـا تنگـ   يـ ولوژيزي کـه از نظـر ف      ،شـود  ميمحسوب  

 ي بـا حمـالت ناگهـان     ينياز نظر بال    و ر خروج هوا    يمس

بـر   .شـود  مـي  مشخص   نفس، سرفه و خس خس     يتنگ

 يها يماري از بيريشگياساس گزارش مرکز کنترل و پ     

ون کـودک بـا   يـ ليم ۹/۸ حـدود  ۲۰۰۲کا، در سـال     يآمر

ن يـ بـر اسـاس ا    . انـد   گرفتار بوده  يآسم در طول زندگ   

ر مقابـل  د  و درصـد  ۱۴وع آسم در پسران     يگزارش ش 

ــراندر د ــا در خــانوادهو   درصــد۱۰ خت ــ فقيه  ۱۶ر ي

 درصـد  ۱۰ هـاي مرفـه    در خـانواده   در مقابل و  درصد  

ه بـ   خـود  يحدود تا ممکن است    يماريب .)۱(بوده است 

 يمـار يآسـم ب   .دابـ يا در اثر درمـان بهبـود        ي و   يودخ

د و  ياز تـشد   ييهـا   است که با دوره    يا دوره  و يا حمله

 حمـالت  اغلـب سـت،   همراه ا  يعالمت ي از ب  ييها با دوره 

ک سـاعت طـول   يـ قـه تـا     يکوتاه مدت بـوده از چنـد دق       

مـار بعـد از حمـالت سـالم         ي ب  ينياز نظر بـال   . دنکش مي

، حملـه    در موارد نادر   ن حال ممکن است   ي ا باشد، با  مي

  .)۱( باشديحاد علت مرگ ناگهان

 يهـا  وع آسـم در بخـش  يشـ رسـد    مـي نظـر   ه  ب

وع ي شـ  يفـ  از طر  .تش اسـ  يا در حال افزا   ي از دن  ياديز

گر متفاوت گزارش   ي به کشور د   ي هم از کشور   يماريب

سـاله   ۷تـا    ۶ي دامنه سن  ي که برا  يطوره  شده است، ب  

 ).۲( درصد متفـاوت بـوده اسـت   ۳۲ تا ۴ نيوع بين ش يا

و   مي، قو ي، نژاد يياي عوامل جغراف  ؛مانند ياديعوامل ز 

ه بـ  و رفتـار     ين عوامل مـرتبط بـا سـبک زنـدگ         يچن هم

 يمعرفـ   آسم شناخته ويماريط با ب  عنوان عوامل مرتب  

 ؛ ماننـد  يعـوامل تـوان بـه      مـي تـر    قيبه طور دق   .دان شده

 از  ي ناش يزا تيست، مواد حساس  يط ز ي مح يها ندهيآال

 اشـاره   ي دسـتگاه تـنفس فوقـان      يها عفونت و   پرندگان

   .)۳و۴(نمود

وع ين شـ  يـي ع؛ ت دهدو هـدف عمـ    با   پژوهشن  يا

 بـا  همبـسته عوامـل  ن  يـي تب کودکـان و   درآسم   يماريب

ن با دو مدل رگرسيون پروبيت و لجستيك       کودکاآسم  

  .انجام شد

  

  ها مواد و روش

 در  ۱۳۸۹اين مطالعه مقطعي توصيفي در سال       

 حجـم نمونـه   .انجام شـد دانشگاه علوم پزشكي ياسوج   

ــر  ــودک  ۶۰۰براب ــهروش نمو و ک ــگ ن ــصادفيري  ي ت

  ساله  ۶ماهه تا    ۶ت هدف کودکان    يجمع. بود يا خوشه

ــاکن ــتا س ــاطق روس ــتان بويي در من ــد ي  شهرس راحم

ن يـي  خـانوار بـه عنـوان خوشـه تع          يهـا  پرونده. ندبود

ــد ــرد  .ندش ــزار گ ــق    دادهيورآاب ــشنامه محق ــا پرس ه

  ISSAC از پرســشنامه  کمــک بــود کــه بــا يا ســاخته

لوت ي پرسشنامه با  انجام مطالعه پا      ييايپا.  شد يطراح

 .شــد ي بررســ۶۹/۰ کرونبــاخ برابــر ين آلفــاييــيو تع

 پرسشنامه با اسـتفاده از نقطـه نظـرات پزشـک            ييروا

 . قرار گرفـت   يابيمتخصص اطفال مورد ارز    و  ميعمو

 عوامـل منتخـب مـرتبط بـا     ي بررسي برا يليروش تحل 

ک يت و لجـست   يـ  پروب يونيوع آسم، دو مدل رگرسـ     يش

 قابـل  ي خطـ يهـا   کـه مـدل  يها در موارد  ن مدل يا. بود

 ، باشديپاسخ دو حالتر يها نبوده و متغ   هبرازش به داد  

   .)۵(کاربرد دارند
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  و همكارانعبدالرضا رجائي فرد

)٦٣شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ مرداد و شهريور٣ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٢٧٤

 ؛ خاص شـامل   يژگي سه و  يرااک د يمدل لجست 

 يخطـ  ش،ي از آزما  ينيها در تعداد مع    تيشمارش موفق 

شگو و  يـ  پ يرهـا يت بـا متغ   يـ بودن رابطه احتمـال موفق    

ن ي موجــود بــي اســت کــه رابطــه خطــيبــاالخره تــابع

 .کنـد  مـي  ر مورد انتظار برقـرار    يا را با مقاد   ه ينيب شيپ

 )۱(افتـه يم ي تعمـ ي خطـ يها ي الگو ي مبنا يژگين سه و  يا

 و مهـم اسـتفاده   ياصلت يمز .)۶ ـ ۸(شوند ميمحسوب 

چ ي بـه هـ    يازيـ ن اسـت کـه ن     ي ا يکيون لجست يرگرساز  

.  مـستقل نـدارد   يرهـا يغ در مورد مت   يش فرض يگونه پ 

تـوان   ي م هک ست ا ن مدل آن  يگر در مورد ا   ينکته مهم د  

 در )۲(ي نـسب يهـا حـسب خطر  بر   ون را يب رگرس يضر

ــ ــاي همطالع ــمه ــ  ه ــ يگروه ــسبتي ــا ا ن ــانسيه  )۳( ش

  .)۹ـ۱۱(کردر ي  تفسي شاهدـ موردهاي همطالع

 در يسـاز  مـدل  يت بـرا  يـ مـدل پروب  ن بار   ياول

وه بـر   عـال ن مـدل    يـ ا . شد ي معرف يشناس  سم يها داده

 ،ي پزشـک   مختلـف  از جملـه      يهـا  نهي در زم  يشناس سم

 يمختلفـ  يهـا  شرو .)۷( دارد کاربردو بهداشت   ک  يژنت

 و روش حـداقل     )۴(يينمـا   درست حداکثراز جمله روش    

 مدل وجـود    يورد پارامترها آبر يبرا )۵(يمربعات وزن 

 يينمـا   حداکثر درسـت  ه از روش  عن مطال يکه در ا   دارد

.  مـدل اسـتفاده شـده اسـت        يورد پارامترهـا  آ بر يبرا

 يهــا  هــم روش، مـدل  بــرازشييکـو ي ن ســنجشيبـرا 

روش ، يينما نسبت درستتم يگارل آماره ؛ ماننديمختلف

 يآمـاره کـا   ،  ي وزنـ  هـاي   کـردن مجمـوع مربـع     حداقل  

 شـده  ي معرفـ اذب  كR2وشر اي  واسکور اصالح شده  

 درستتم نسبت   ي لگار ن مطالعه از روش   يااست که در    

  .)۹ و۱۰(ت استفاده شده اسييامن

ون ي رگرسـ يهـا  ، مدلي عمل يها  در اغلب مثال  

 تنهـا   هـستند و هـم ه يار شـب يت بـس يـ ک و پروبيلجـست 

ر مـستقل   يـ ک متغ ي رابطه   يتفاوت عمده آنها در بررس    

 ييانتهـا   ويي در نقـاط ابتـدا  يحالت ر وابسته دو يبا متغ 

ت ي مدل پروب  ياز لحاظ کاربرد  . باشد مير مستقل   يمتغ

ــرا ــيب ــاي ه مطالع ــه ــستي تجرب ــدل لج ــراي و م  يک ب

افتن مـدل  يـ . باشـند  مـي  مناسب  يا ده مشاه هاي  همطالع

امـا بـرازش مـدل     ،  کـه خـوب بـرازش شـده        يکيلجست

بـالعکس، بـه نـدرت اتفـاق         ف باشد و  يت آن ضع  يپروب

 ده ين پديصورت بروز ا  در،شنهاد شده استيپ. افتد مي

 يدر بررســگــر ينکتــه د .ادش ديحجــم نمونــه را افــزا

ورد پارامترها  آکه روش بر   دو مدل آن است      يکاربرد

 دو يرهـا را  پارامتيـ  ز،باشـد  ميل متفاوت د دو م يبرا

  آنهـا    ربـط  ع از نظر تاب   ي متفاوت يها اسي مق يمدل دارا 

تم يلگـار ، يونيک رگرسيتابع ربط مدل لجست   .باشند مي

تم يت، لگـار  يـ ت است و تابع ربط مدل پروب      ي موفق بخت

اگر دو مدل خوب برازش شوند،   . ت است ي موفق احتمال

 ۲ا  تـ ۶/۱ بـاً ي تقريونيب در مدل رگرس ي ش يوردهاآبر

 يينکته نها .ت خواهد بودي پروبيها ر مدلب ديبرابر ش

 تـابع   تيـ که در مـدل پروب    سه دومدل آن است     يدر مقا 

 کي در لجست  ي ول ،شود مينرمال فرض   ،  يع تجمع يتوز

ــا ــابع ي ــوع ن ت ــ  از ن ــابع تجمع ــوليت ــلوج(ي برن ) تي

  . .)۷ و۱۰(باشد مي
                                                
1- General Linear Models (GLM)   
2- Relative Risk (RR) 
3- Odds Ratio (OR) 
4- Maximum-Likelihood Estimation (MLE) 
5- Wight Low Square (WLS) 
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با آن شيوع آسم و عوامل مرتبط   

)٦٣شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ مرداد و شهريور٣ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٢٧٥

 به مدل در هاريار ورود متغيمعن مطالعه ي در ا 

داشــتن ســطح   ،يــي  رابطــه دو دوي بررســ مرحلــه

در  .ه اسـت در نظر گرفته شـد ۲۵/۰ کمتر از    يدار يمعن

ت يسـابقه حـساس    ، محل سکونت  يرهايمتغن مرحله   يا

ل يـ  بـه دل   ني والد ييت غذا يحساس  و ني در والد  يپوست

 وارد مــدل يــيدار بــودن در رابطــه دو دو ير معنــيــغ

ــشدند ــايمتغ .ن ــسيره ــتعمال دخانتي جن ــ، اس  ات دري

حـساسيت غـذايي     ن،ي والـد  يت تنفس ي، حساس خانواده

 بـا  يه انحـصار ي گرم کننده غالب در منزل، تغذ  والدين،

دام در   ور و يـ  ط ي نگهـدار   و ير مادر تا شش ماهگ    يش

  جهت ورود به مـدل ي انتخابيرهايعنوان متغه  ب ،منزل

  .در نظر گرفته شدند

آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

  .يه و تحليل شدند تجز)۲( و ميني تب)۱(تاس استافزار نرم
  

  اه افتهي

  بررسي شدند،ن مطالعهيکودک در ا ۶۰۰تعداد 

  .ندآنها پسر بود ) درصد۵/۴۸ (نفر ۲۹۱که 

ــ ــميش ــانوع آس ــدود اطمو  کودک ــان ي ح  ۹۵ن

 ۸۹/۷ــ ۷۸/۱۲ درصـد و  ۳/۱۰ برابـر    بيـ درصد به ترت  

ــود ــريــــ کــــه ا،بــ                       پــــسران ويورد بــــراآن بــ

 ۴۴/۷و ) ۴۷/۹ــ ۳۳/۱۷(۴/۱۳ر بـا ب برابيدختران به ترت  

   .درصد بود) ۵/۴ـ۳۸/۱۰(

ــيوع،       ــا ش ــرتبط ب ــب م ــل منتخ ــين عوام از ب

يا نـسبت شـانس   ا خواهر  ي در برادر    يت تنفس يحساس

ترين عامل خطر مرتبط و تغذيه با شير   درصد مهم ۶/۸

تـرين عامـل      مهـم درصـد    ۱/۲مادر بـا نـسبت شـانس        

  . محافظتي براي آسم كودكي شناخته شد
 ي کـا  ؛ بـرازش مـدل شـامل      ييکـو ي ن يها رهآما

ر ي که مقـاد   ند بود D رسون و آماره انحراف   ي پ ـاسکور

جهـت آزمـون    جـي    آماره .آمده است  ۱ جدول   نها در آ

ــرا   ــودن ض ــفر ب ــر ص ــرض براب ــطح يف ــدل در س ب م

   ..)۲جدول (کار رفته استه ب ۰۵/۰ يدار يمعن

نتايج مربوط به برآورد پارامترهـاي مـدل  بـه          
ــايي در  رســتروش حــداكثر د ــدل پردو نم ــت و وم بي

بر اساس ايـن    .  آورده شده است   ۳لجستيك در جدول    

 بـاً يکـسان و تقر   يورد  آهر دو مـدل قـادر بـه بـر         نتايج  

 برآورد نسبت شانس بر اساس مدل   .مشابه شده است  

 ۴لجستيك براي متغيرهـاي مـورد مطالعـه در جـدول            

 ييرهـا يمتغكـه بـر ايـن اسـاس      ،نشان داده شده است   
ــد ــساس؛مانن ــي در يت تنفــسي ح ــرادران يک ا يــ از ب

ا اســـتعمال يـــ دام در منـــزل و ي نگهـــدار،خـــواهران

 يشتر آسـم کـودک    يـ وع ب يات در خانواده با ش    يانيدخان

   .همراه است
  

  گيري بحث و نتيجه
عوامــل مختلــف جغرافيــايي، نــژادي و عوامــل 

عوامل مرتبط  مرتبط با سبك زندگي و رفتار به عنوان         

هـدف از ايـن     ). ۳و۴(انـد    شـده  يفـ با بيماري آسـم معر    
مطالعه تعيين شيوع آسم و عوامـل مـرتبط منتخـب در      

كودكان زير شش سال با دو مدل رگرسيون لجستيك          

  . و پروبيت بود
                                                
1-STSTA 
2-MINITAB 
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  و همكارانعبدالرضا رجائي فرد

)٦٣شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ مرداد و شهريور٣ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٢٧٦

  دو مدل لجستيک و پروبيت در مطالعه تعيين عوامل مرتبط با شيوع آسم کودکي برازش مدل ييکوين يماره هاآ:  ۱جدول 
  ي داريسطح معن  يدرجه آزاد  رهمقدار آما مدل  آماره

  ؛رسونيپ  ۰۱۱/۰  ۱۰۴  ۰۰۵/۱۴۰  تيپروب
  ۰۰۳/۰  ۱۰۴  ۸۲۵/۱۴۷  کيلجست
  ؛)انسيوويد(انحراف  ۰۱۴/۰  ۱۰۴  ۲۵۱/۱۳۸  تيپروب

  ۰۱۱/۰  ۱۰۴  ۵۹۴/۱۳۰  کيلجست
  ؛هازمر لمشو  ۸۸۰/۰  ۶  ۳۹۴/۲  تيپروب

  ۸۰۲/۰  ۶  ۰۵۲/۳  کيلجست
  

  يوع آسم کودکين عوامل مرتبط با شييت در مطالعه تعيک و پروبي دو مدل لجستيبرا مدل ي برازش پارامترهاييکوين : ۲جدول 
  ي داريسطح معن  يدرجه آزاد  مقدار  مدل  آماره

 ؛ييتم درست نمايلگار  ---  ---  -۲۴۰/۱۴۸  تيپروب
  ---  ---  -۹۱۲/۱۴۸  کيلجست
 ؛يج  0.001.≥  ۱۰  ۳۳۵/۱۰۲  تيپروب

  0.001.≥  ۱۰  ۹۹۲/۱۰۰  لجستيک

  
  کي و لجست تيپروبمدل  در ييحداکثر درست نما مدل به روش يورد پارامترهارآ بج ينتا : ۳جدول 

  مدل  کيلجست  تيپروب 
  يدار يسطح معن  اريانحراف مع  بيضر  يدار يسطح معن  اريانحراف مع  بيضر  ريمتغ

  0.001.≥  ۰۳۴۶۵/۱  ۵۵۵۳۶/۵  ۰۰۰/۰  ۵۵۴۹۷۸/۰  -۹۹۶۴۴/۲  ثابت
  ۵۶۸/۰  ۴۸۸۸۳۵/۰  -۸۹۹۱۴/۱  ۰۰۰/۰  ۲۴۷۸۹۵/۰  -۰۴۳۱۵/۱  سن مادر هنگام تولد کودک
  0.001≥  ۴۳۱۸۸۷/۰  -۲۷۹۳۷۵/۰  ۵۹۵/۰  ۲۵۹۷۲۹/۰  -۱۳۸۱۸۲/۰  سن کودک در هنگام ابتال 

  ۰۱۰/۰  ۳۱۹۰۸۰/۰  ۸۱۸۹۱۵/۰  ۰۱۴/۰  ۱۶۳۷۶۹/۰  ۴۰۳۹۴۰/۰  جنسيت کودک
  0.001.≥  ۴۲۹۸۵۶/۰  ۹۵۳۰۳/۱  ۰۰۰/۰  ۲۴۳۳۲۸/۰  ۰۹۸۰۷/۱  سابقه حساسيت تنفسي در پدر يا مادر

  ۰۰۹/۰  ۳۵۷۹۹۸/۰  ۹۳۵۳۷۶/۰  ۰۰۸/۰  ۱۹۲۴۹۶/۰  ۵۱۰۹۱۰/۰  استعمال دخانيات در منزل توسط يکي از اعضا
  0.001.≥  ۴۵۶۸۶۸/۰  ۱۵۱۶۱/۲  ۰۰۰/۰  ۲۵۵۱۰۱/۰  ۱۹۳۵۲/۱  حساست تنفسي در برادر يا خواهر

  0.001.≥  ۵۲۱۳۱۹/۰  ۶۹۶۴۲/۱  ۰۰۱/۰  ۲۸۷۷۸۴/۰  ۹۲۹۵۷۴/۰  نگهداري دام در منزل
  ۰۳۰/۰  ۳۴۱۶۶۸/۰  ۷۴۲۶۲۹/۰  ۰۲۶/۰  ۱۷۳۰۳۷/۰  ۳۸۵۷۶۶/۰   با شير مادر تا شش ماهگيتغذيه انحصاري

  ۴۶۷/۰  ۴۱۲۴۷۵/۰  ۲۹۹۹۹۱/۰  ۳۶۹/۰  ۲۱۵۱۳۰/۰  ۱۹۳۳۱۴/۰  نگهداري مرغ يا ساير پرندگان در منزل
  ۲۲۵/۰  ۳۵۳۶۳۸/۰  ۴۲۹۳۷۱/۰  ۲۱۴/۰  ۱۸۶۱۳۴/۰  ۲۳۱۰۵۱/۰  سوخت گرمازاي غالب در منزل

 
  

  ه مورد مطالعيرهاي متغي براکيانس بر اساس مدل لجستورد نسب شآبر: ۴جدول 
  ي داريسطح معن   نسبت شانسي درصد برا۹۵نان يحدود اطم نسبت شانس  ريمتغ

  ۵۶۸/۰  ۳۵/۰-۰۶/۰  ۱۵/۰  سن مادر هنگام تولد کودک
  0.001.≥  ۹۷/۱- ۲۹/۰  ۷۵/۰  سن کودک در هنگام ابتال 

  ۰۱۰/۰  ۲۴/۴- ۲۱/۱  ۲۷/۲  ت کودکيجنس
  0.001.≥  ۳۷/۱۶-۰۴/۳  ۷  ا مادري در پدر يتنفست يسابقه حساس
  ۰۰۹/۰  ۱۴/۵-۲۶/۱  ۵۵/۲   از اعضايکيات در منزل توسط ياستعمال دخان
  0.001.≥  ۰۵/۲۱-۵۱/۳  ۶/۸  ا خواهري در برادر يحساست تنفس

  0.001.≥  ۱۵/۱۵-۹۶/۱  ۴۵/۵   دام در منزلينگهدار
  ير مادر تا شش ماهگي با شيه انحصاريتغذ

  )۱=ر مادريه باشيعدم تغذ  ۰= مادرريه با شيتغذ(
۱/۲  ۰۸/۱ -۱۱/۴  ۰۳۰/۰  

  ۴۶۷/۰  ۰۳/۳-۶/۰  ۳۵/۱  ر پرندگان در منزليا ساي مرغ ينگهدار
  ۲۲۵/۰  ۰۷/۳- ۷۷/۰  ۵۴/۱   غالب در منزليسوخت گرمازا
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با آن شيوع آسم و عوامل مرتبط   

)٦٣شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ مرداد و شهريور٣ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٢٧٧

بر اسـاس نتـايج ايـن مطالعـه شـيوع آسـم در           

ــد حشهرســتان بويرا ــين  هــم.  بــرآورد شــد۳/۱۰م چن

ر ي مقـاد يدر دو مـدل دارا    رازش   بـ  ييکـو ي ن يها آماره

  .بودندمشابه به هم  ک وينزد

 فرض برابر صـفر   آزمون يي با توانا  جيآماره  

نـوع  . بـود انگر رد فرض صـفر      ي ب ،ب مدل   يبودن ضرا 

ب يهـا و ضـرا    مانـده در مـدل   يدار باق  ي معن يرهايمتغ

  .بودک ينزد به هم باًي آنها تقريبرآورد

بـا عنـوان    يا در مطالعه) ۲۰۰۱(قائم و  ياله تيآ

 با حجم   رازي ش يها  آن در دبستان   يها بسته آسم و هم  

ــه  ــ، ۲۲۲۸نمون ــم را يش ــد ۲/۱وع آس ــرآورد  درص ب

وع يان شي م يدار ين مطالعه تفاوت معن   يج ا ينتا .ودندمن

ن دختران وپسران را يص داده شده بي تشخيآسم قطع

  . )۱۲(نشان نداد

وع آسـم در    يشـ  مختلـف    هاي  هبر اساس مطالع  

 ۷/۲ شـامل؛    ري از مقاد  يعي وس  نسبتاً ر محدوده د رانيا

وع يشـ ، کـه   )۱۳ــ ۲۳(برآورد شده اسـت    درصد   ۴/۸تا  

 يوردآبروع يش سه بايدر مقان مطالعه ي در ايوردآبر

 .شـود  ميمحسوب  ينييدرصد پاات ن مطالعيآسم در ا 

 از حجم کـم     ي ناش ،تواند مين تفاوت   يل ا ي دال نيتر مهم

ــه  ــه نمونــ ــردر مطالعــ ــاوت ،حاضــ ــزار  تفــ در ابــ

 يا ناشـ  ي و   )نوع پرسشنامه مورد استفاده   (يريگ اندازه

 مورد مطالعـه  يها تي جمعي سنيها وت در گروه ااز تف 

 ي مبتنـ هـاي  ه بهداشت در مطالعـ   ي سازمان جهان  .باشد

 را ۱۰۰۰ حجــم نمونــه حــداقل ISSACبـر پرســشنامه 

 از  يگروهـ . شنهاد نمـوده اسـت    يوع پ ي برآورد ش  يبرا

   با حجم نمونه ۲۰۰۶ که در سال     يا  در مطالعه  نيمحقق

سـاله   ۵ــ ۹ ي سـن   با گـروه   انآموز  دانش ني در ب  ۵۶۱۹

 ۱/۱۶ را   يوع آسم در تمام طول زنـدگ      ي ش ،انجام دادند 

درصـد گـزارش     ۳/۱۱ را   يوع آسم جـار   ي و ش  درصد

  .)۲۴(نمودند

ــه  ــر در مطالع ــحاض ــاريبوع يش ــم  يم در آس

ر يــ متغي داريشتر از دختــران بـود و معنــ يــپـسران ب 

ن موضوع  ي ا ياي هم گو  ،ت در مدل عوامل مرتبط    يجنس

           از يوع بــاالتر ي متعــدد شــ هــاي هدر مطالعــ . اســت

، ۲۳،  ۲۵و  ۲۶( اسـت   در پسران گـزارش شـده      يماريب

  .)۱۷ـ۱۹، ۲۱

 وع آسميخب مرتبط با شت عوامل من يدر بررس 

 يرهـا يمتغ  ؛ از جملهيعوامل مختلف،  حاضردر مطالعه   

ت يخــانواده، حــساس ت درايــت، اســتعمال دخانيجنــس

ن، گـرم کننـده     ي والـد  ييت غـذا  ين، حساس ي والد يتنفس

ر مادر تـا شـش   ي با شيه انحصاريغالب در منزل، تغذ   

ــاهگ ــدار ويم ــ طي نگه ــزل، ي ــي ور و دام در من بررس

ن عامل خطـر  يتر مهمت ي عوامل، جنس نين ا ياز ب . شدند

 ين عامـل محـافظت   يتر مهم ر مادر يه با ش  يمرتبط و تغذ  

  . شناخته شدنديکدسم کو آيبرا

 عوامــل ي جهــت بررســي مختلفــهــاي همطالعــ

تـوان بـه    يمـ از جملـه  . مرتبط با آسم انجام شده است    

 اشاره ک ي استفاده از مدل رگرسون لجست  ا ب يا مطالعه

ت، سـطح  ي ماننـد جنـس  يعـوامل  اسـاس آن   نمود که بر  

 .)۲۷(وع آسم مرتبط بودندي با شي چاق  و ي فرهنگ يباال

 کـودک   ييم غذا يرژ ي به منظور بررس    که يدر پژوهش 

 ،ين سيتاميجز در مورد وه  ب، شده بوديو آسم طراح

وز آسـم  رخطر ب  کودک ويا هي تغذ ين الگو ي ب يا رابطه
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  و همكارانعبدالرضا رجائي فرد

)٦٣شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ مرداد و شهريور٣ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٢٧٨

  ؛بـا عنـوان    يبـه اسـتناد گزارشـ     . )۲۸(امـد يدسـت ن  ه  ب

 ي بــراي زنــگ خطــريه مــادر در دوران بــارداريــذتغ

ه يـ ذن  نـوع تغ    يبـ  ،   ۲۰۰۸ سال    در ،يوع آسم کودک  يش

 يوع آسم کودک  يش ش ي با افزا  يادر در دوران باردار   م

 نيدر چنـد  . )۲۹( گزارش شـده اسـت     يدار يرابطه معن 

ت نسبت به خاکروبه منزل بـه عنـوان         ي حساس يبررس

 ير رس آسم معرفـ    ي د اي عامل خطر شروع زودرس و    

   .)۳۰ـ۳۲(شده است

 کودک  ۴۰۶۰ يرو بر که   يا  مطالعه ن در يمحقق

نه در يوع خس خس سـ  ي ش ،دادند انجام   دبستان  ن  يسن

ــهر  ــاطق ش ــد و۳/۱  رايمن ــ   درص ــاطق حاش ه يدر من

ق يــن تحقيــدر ا. نمودنــد درصــد گــزارش ۳/۱ يشــهر

ک عامـل  يگار در منزل به عنوان     ير فعال با س   يغتماس  

بـر   .)۳۳( عنـوان شـده اسـت      ي آسـم کـودک    ير برا طخ

ه  هـوا بـ  ين از آلـودگ  يقـ قمحيك مطالعـه،    ج  ياساس نتا 

ــوان ر ــعن ــاکي ــودک  سک ف ــم ک ــالقوه آس ــام يتور ب  ن

م  با حجي مقطعيک بررسيج  ي نتا نيچن  هم .)۳۴(اند برده

ن ي ب نشان داد که  دبستانن  يسندر   کودک   ۲۹۲۹نمونه  

 يدار يسابقه آسم در مادر  و آسم کودکان رابطه معن         

ن تمـاس   ي ارتباط بـ   يگريد مطالعه   در. )۳۵(وجود دارد 

وانات بـا  ي ح ي دفع يها وردهآ و فر  ي قارچ يها با آلرژن 

  . )۳۶(شدآسم گزارش 

ورد شده آبروع يشنتايج اين مطالعه نشان داد،   

 کـشور  يوردآوع بري نسبت به متوسط ش آسم يماريب

ن بـودن   يي بـه علـت پـا      ياز طرف . بود يدر سطح مطلوب  

صـد   در۹۵نـان  ي حـدود اطم ،مورد استفادهحجم نمونه  

مرتبط بودن . باشد ميع يوع وسين شي ا ي برا يوردآبر

ات در  ياستعمال دخان  مانند   يريشگي قابل پ  ل خطر عوام

ن عامـل خطـر را   يـ نه ا ي در زم  يرسان العاط لزوم   ،منزل

ــنما مــيش مــشخص يش از پــيبــ  وجــود ياز طرفــ. دي

 ،ر مـادر  ي با ش  يه انحصار ي تغذ  مانند يتمحافظ يعوامل

  .دينما ميشتر يرا بن موضوع يوجه به الزوم ت

 آسـم   وعين ش يي به منظور تع   ،شود ميشنهاد  يپ

ــودک ــتان  دريک ــطح اس ــد  س ــه و بويراحم  از  كهگيلوي

 با اسـتفاده از     و با حجم نمونه باالتر      ي مقطع يا مطالعه

بـه منظـور   و   )ISSAC(پرسـشنامه اسـتاندارد شـده    

  ي امطالعـه   از يمـار يوع بي عوامل مرتبط با ش  يبررس

  . کمک گرفته شود ي مورد شاهديبا طراح

  

  ر و تشکر يتقد

 يحـوزه معاونـت بهداشـت     ن  همكارااز زحمات   

ــشگاه مرکــز بهداشــت  ياســوج،  ي علــوم پزشــک دان

 و خانـه   ي درمـان  يکز بهداشت ار م ،راحمدي بو شهرستان

ــ بهداشــت مــشمول ايهــا ــ ن مطالعــه  و هــمي  از نيچن

مطالعـه  ن  ي ا يکه در اجرا  آنان  ن  يالدز و و  يکودکان عز 

 .نماييم مي ي تشکر وقدردانهمكاري نمودند،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

با آن شيوع آسم و عوامل مرتبط   

)٦٣شماره پي در پي (١٣٩٠ ـ مرداد و شهريور٣ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره   ٢٧٩

Evaluation of Prevalence and 
Related Factors of Pediatric 
Asthma in Children Under Six 
Years Old With Logistic 
Regression and Probit 
 

 
Rajaeifard AR*, 
Moosavi Zadeh A **, 
Pourmahmoudi A ***, 
Naeimi E****, 
Hadinia A*****, 
Karimi A****. 
*Professor   of statistics , Department 
of epidemiology., Faculty of Health, 
Shiraz University of Medical Sciences, 
Shiraz, Iran 
** General Practitoner, MPH, Yasuj 
University of Medical Sciences, Yasuj, 
Iran 
***PhD Student of Nutrition, Osmania 
University, Hyderabad, India,  
Department of Nutrition, Faculty of 
Health, Yasuj University of Medical 
Sciences, Yasuj, Iran  
****MSc  in Health Services 
Management, Department of Public 
Health, Faculty of Health, Yasuj 
University of Medical Sciences, Yasuj, 
Iran 
*****MSc in Immunology, Department of 
Immunology, Clinical Microbiology 
Center Research, Faculty of Medicine, 
Yasuj University of Medical Sciences, 
Yasuj, Iran. 
 
Received:13/11/2010  
Accepted:21/12/2010  
 
Corresponding Author:Pourmahmoudi A 
Email: Azizpourmahmoodi@Yahoo.com 
 
 
 
 
 

 
ABSTRACT:  
 
Introduction & Objective:  Asthma is a chronic inflammatory 
airway disease. Asthma affects one in 13 school age children and 
is a leading cause of school absenteeism. It seems that 
prevalence of asthma is increasing wordwide. Many factors are 
identified and reported as factors related to asthma. This study  
was carried out to determine the prevalence of asthma and 
associated factors in 600 children under six years using logistic 
regression and probit. 
 
Materials & Methods: This cross-sectional study  was conducted 
on 600 children under six years old. Questionnaire was 
constructed based on ISSAC questionnaire and its reliability was 
determined with a pilot study and calculated by the Cronbach's 
alpha equal to 69 percent. Cluster sampling based on household 
records as clusters was performed.  Questionnaires were 
completed by trained staff under supervision of an expert person 
and by interviewing parents and children. 
 
Results: The prevalence of asthma was estimated to be 3.10 
(7.89 to 12.78) percent.  Based on fitting models to data, factors 
such as gender, maternal nutrition, exclusive breast feeding to 6 
months, smoking at home by a family member and having a 
history of respiratory allergy in families were significantly 
associated with asthma prevalence (p-value ≤ 0.05).  
The results also demonstrated that the both models are almost 
identical in evaluating the data.  
 
Conclusion: This study showed that estimated asthma 
prevalence is equal to average prevalence reported in Iran. 
Protective factors, such as exclusive breast feeding as a strategy 
can be appropriated in children's health care programs and should 
be much more considered. 
 
Key words: Asthma, Regression, Logistic, Probit, Prevalence 
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