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  »ي اصيلمقاله«

علوم هاي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاهدر  غذاييآلرژي  فراوانيبررسي 

  اساس پرسشنامه براهواز پزشكي و شهيد چمران 
  

  *2عبدالحسين شكورنيا، 1زادگانمحمد علي عصاره

  

   چكيده

ت به عنوان يكي از مشكال ،هاي تازهروزه آلرژي به مواد غذايي و ميوهام :زمينه

گردد و مانند ديگر بهداشت جهاني به خصوص در كشورهاي غربي محسوب مي

بررسي  ،مطالعهاين هدف . استشيوع آن در حال افزايش  ،اختالالت آلرژيك

هاي دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه ميانتوزيع فراواني آلرژي غذايي 

  . باشدمي اهوازعلوم پزشكي و شهيد چمران 

يان شاغل به تحصيل دانشجو يجامعه ،مقطعيـ  توصيفي يالعهاين مط در :روش

اطالعات . مورد بررسي قرار گرفتنداز نظر آلرژي غذايي اهواز  هايدانشگاه در

  از روش  .آوري گرديدطريق تكميل پرسشنامه جمع ازمورد نياز 

داده ها و از آزمون مجذور كاي و درصد آوري گيري آسان براي جمعنمونه

   .ها استفاده شدي براي توصيف و آناليز دادهراوانف

 5/31دانشجوي دختر و پسر بررسي شدند كه  3482در اين بررسي  :نتايج 

درصد غير بومي خوزستان  5/36درصد بومي خوزستان و  32درصد بومي اهواز، 

 96/21 ±20/3ميانگين سني نث با درصد مؤ 9/55درصد مذكر و  1/44 .بودند

، درصد 4/20 بادنجان: عبات بودند اززا ين مواد غذايي آلرژيترفراوان. بودند

 ، كيويدرصد 1/15 ، شيردرصد 5/15 كالباسـ  ، سوسيسدرصد 1/16 خربزه

. درصد 3/6 و انگور درصد 5/6 مرغ، تخمدرصد 6/6فرنگي، گوجهدرصد 9/9

 بودداري از پسرها باالتر طور معناه هاي غذايي در دخترها بفراواني برخي آلرژن

)01/0p< .(   

انجام مطالعاتي بر اساس آزمون تشخيصي استاندارد براي تعيين  :گيرينتيجه 

ت ايمونوشيميايي و مولكولي حساسيت به مواد غذايي و همچنين تعيين مشخصا

 زاي شايع در منطقههاي آلرژيصلي مواد غذايي و به خصوص ميوههاي اآلرژن

  .شودتوصيه مي

  

  اهوازهاي دانشگاه دانشجويان، ،آلرژي غذايي شيوع :گان كليديواژ 

  

20/12/90: تاريخ پذيرش      20/6/90 :تاريخ دريافت

ي استاديار گروه ايمونولوژي دانشكدهـ 1

شاپور پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جندي

  اهواز، ايران

  09166139622: تلفن و ايميل

assarehma@gmail.com  
  

ي مربي گروه ايمونولوژي دانشكدهـ 2

ور شاپدانشگاه علوم پزشكي جندي ،پزشكي

  ايراناهواز، 

  09163132602: تلفن و ايميل

shakurnia@yahoo.com  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : نويسندة مسؤول *

دانشگاه علوم ، ايران، عبدالحسين شكورنيا

ي دانشكده، شاپور اهوازجندي پزشكي

  گروه ايمونولوژي پزشكي، 

  09163132602 :تلفن  

Email: shakurnia@yahoo.com  
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  مقدمه

آلرژي غذايي يك مشكل مهم سالمت عامه است كه 

كند و فراواني آن رو به  كودكان و بزرگساالن را مبتال مي

 كامالً آلرژي اين شيوع افزايش دليل). 1( افزايش است

 طي كه تغييراتي با را آن توانمي ولي نيست، مشخص

 وجود به انسان زندگي روش نوع و در گذشته هايدهه

 آلودگي عوامل آن، ياز جمله كه دانست مرتبط آمده

  ).2( باشدمي چاقي و زيست محيط

متفاوت  دنيا مختلف مناطق در زاآلرژي غذاهاي فراواني 

اطق ساكنين آن من نژاد و تغذيه نوع به احتماالً و است

  شير،  با اين وجود در بيشتر مناطق از. دارد بستگي

مواد  ترينشايع عنوان به ماهي و گندم سويا، مرغ،تخم

  ).3،4(كنند ياد ميزا آلرژي خوراكي

 يغذايي عبارت است از واكنش بيش از اندازه آلرژي

كه ي خوراك يا موادو  سيستم ايمني بدن به برخي غذاها

ساعت پس  ر عرض چند دقيقه تا چندد .خطرندمعموالًََ بي

  مرغ، شير، تخم: از خوردن مواد خوراكي از قبيل

 :انندي معاليمممكن است ...  جان ونفرنگي، بادگوجه

تورم  بثورات شكمي، كهير، اسهال،تهوع و استفراغ، نفخ، 

تورم دستها و پاها در  خارش، ها،صورت به خصوص لب

   .)5( فرد ايجاد شود

 بالفاصله  آنافيالكسي نظير يشديد هاينشواك كه زماني

 تشخيص شوند،مي ايجاد خاص غذاي يك خوردن پس از

بيمار  معالي اگر اما . آسان است زاحساسيت غذايي يماده

 از پس بالفاصله و ،سردرد نظير  ،باشد اختصاصي غير

 زاحساسيت غذايي يماده شناسايي ندهند، رخ خوردن غذا

 ).6( گردد ردشوا بسيار تواندمي

 است همراه ايگسترده كلينيكي اختالالت با آلرژي غذايي

   .باشدمي متفاوت مختلف سنين در آن كه شدت

 به غذايي آلرژي در مختلف هايدرگيري ارگان ميزان

 در اختالالت درصد 71 پوست، در درصد 86 ترتيب

 مشاهده تنفسي دستگاه درصد در 38 و گوارش دستگاه

    .)7( شودمي

  

  

 بروز  كنند، است ممكن سني هر در آلرژيك هايبيماري

 ساله 1-3 كودكان و نوزادان در ابتال ميزان بيشترين اما

 دوران كودكي در غذايي آلرژي شيوع. شودمي مشاهده

 توجهي قابل ميزان به سن افزايش با و بوده شايع بسيار

 3-6نشان داده است كه ات نتايج مطالع .يابدمي كاهش

بزرگساالن از آلرژي غذايي درصد  5/1ودكان و درصد ك

            ).8( برندرنج مي

مواد  به نسبت ويژههب هاآلرژي بروز از گيريپيش لزوم

مهم  رويكردهاي جمله از شيميايي مواد و هاميوه غذايي،

  يكي از  .است سني سطوح يهمه براي بهداشتي

تمايز غذايي و  آلرژي مشكل تشخيص هاي كنونينگراني

 غير آلرژيك، مانند مواد غذايي هايهايي از واكنشحالت

اشتباه  اغلب با آلرژي غذايي كه باشدغذا مي تحمل عدم

آلرژي غذايي براي  تشخيص ،بنابراين. شودگرفته مي

  ).1( كنترل و مديريت اين بيماري اهميت زيادي دارد

. نيست دست در ايران در كلي آلرژي شيوع از دقيقي آمار 

 مركز در اجرا حال در ياز مطالعه حاصل ياوليه نتايج 

 دانشگاه در بوعلي يايمونولوژي پژوهشكده تحقيقات

 در كه باشدمي موضوع اين بيانگر مشهد پزشكي علوم

 وجود كشور در آلرژيك ميليون فرد 14 حدود حاضر حال

 كار از و درمان يهزينه ميلياردها تومان ساليانه كه دارد

  ).  9( باشدمي افراد اين افتادگي

 متفاوت منطقههر  شايع در هايآلرژن اينكه، به توجه با

 هايكاهش بيماري راه بهترين كه از آنجايي و باشندمي

 با انجام باشد،مي هاآلرژن  آلرژيك اجتناب از تماس با اين

   با توانشايع، مي هايآلرژن شناسايي و طرح اين

 در بسيار مهمي گام ،جامعه ادافر به مناسب رسانياطالع

 .برداشت هااين بيماري درمان حتي و كنترل و گيريپيش

كه براي نخستين بار در  مطالعهاين  بنابراين، هدف از انجام

در  غذاييآلرژي  فراوانيبررسي ، دوشميانجام  منطقه

بر اساس  اهوازدانشجويان شاغل به تحصيل در شهر 

هاي پژوهش سازامر زمينه عاً اينبط. باشدميپرسشنامه 

افراد حساس به و آزمايشگاهي  بالينيبررسي  برايآينده 
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گياهان شايع  يبا گرده ي آنهاو ارتباط آلرژ خوراكيمواد 

   .خواهد بوددر منطقه 

  

  روش

 تحليلي و از نوعـ  توصيفي يمطالعه بررسي يك اين 

شاغل به تحصيل در  ياندانشجوروي بود كه  مقطعي

شاپور و شهيد چمران هاي علوم پزشكي جنديدانشگاه

به روش سرشماري و با استفاده از  1387در سال  اهواز

 .فرمول حجم نمونه براي مطالعات توصيفي انجام گرديد

  طور داوطلبانه هبها دانشگاهاين نفر از دانشجويان  3500

گيري اين روش نمونه .دندكردر اين مطالعه شركت 

  بت كه با توجه به نس آسان بودگيري مطالعه، نمونه

گيري در هر دو دانشگاه جمعيت دانشجويان، تناسب نمونه

  . رعايت شد

 استاندارد ايساك يها پرسشنامهآوري دادهابزار جمع

)ISSAC( و پايايي آن در مطالعات مختلف  بود كه روايي

 مشابهً  كامال غذايي آلرژي تشخيص .ييد شده استتأ

 آيندفر يك از و بوده آلرژيك هايبيماري ساير تشخيص

 اللمليبين انجمن . است شده تشكيل اي منظممرحله چند

 مطالعات كردن يكنواخت براي ايمونولوژيو  آلرژي

 به آلرژيك هايبيماري تشخيص مورد در اپيدميولوژيك

 سه داراي كه كردند تدوين را غذايي، روشي آلرژي ويژه

 يك واقع در كه لعهمطا اين فاز اول .است بوده مرحله

 اطالعات بررسي شامل ،شدبامي اجباري يمرحله

 بررسي و م بالينيعالي گر،مداخله عوامل دموگرافيك،

. باشدمي پرسشنامه از استفاده با آلرژيك هايبيماري شيوع

 ،دهيممي انجام آن را مطالعه اين در نيز ما كه مرحله اين 

 آلرژي با شيوع ارتباط در مطالعه گونه هر انجام براي

استاندارد  يپرسشنامه از مطالعه اين در .دارد اولويت

 ايران در موجود غير غذايي مواد بعضي حذفبا ايساك 

 براي مطالعه اين در .شد استفاده بومي با شرايط مطابق

 و معالي مورد در مطالعه مورد اشتباه افراد از جلوگيري

 از پس العاتاط يكنندهجمع آلرژي، فرد از ناشي شواهد

 به آن معالي و غذايي با آلرژي ارتباط در توضيحات الزم

  .شد تكميل توسط پژوهشگر پژوهش، مورد فرد

مشخصات  ؛در بخش اول :پرسشنامه شامل دو بخش بود

 12قسمت دوم  پرسشنامه، تعداد  فردي دانشجويان و در

هاي آلرژيك، ي فاميلي بيماريال كه به ترتيب سابقهسؤ

يك، آلرژي به مواد هاي آلرژنشانگان بيماريي سابقه

را در دانشجو مورد پرسش  هاي تنفسيغذايي و آلرژن

حاضر در  يدر مطالعه. داد، تشكيل شده بودقرار مي

لعه قرار زا مورد مطاي غذايي آلرژيماده 29مجموع 

اد زا در سه گروه؛  شامل مومواد غذايي آلرژي. گرفت

هاي خوراكي ها و مغزميوهغذايي مشتق از حيوانات، 

ها  بر كه گروه ميوه شايان ذكر است. تقسيم گرديدند

هاي تازه و عادت مصرف به دو زير گروه ميوهاساس نوع 

و ) شوندايي كه به صورت خام مصرف ميهيعني ميوه(

طور  هايي كه بهيعني ميوه(هاي وابسته به آشپزي ميوه

  .سيم شدندتق) شوندمعمول به صورت پخته مصرف مي

آوري شده پس از كد بندي با استفاده از اطالعات جمع

. تحليل قرار گرفت مورد تجزيه و SPSS 13.0افزار نرم

 ارتباط متغيرها با يكديگر از آزمون آماري يبراي مقايسه

ضريب  .استفاده گرديد )chi-square( مجذور كاي

) >p 05/0( بود و% 95محاسبات  تمامياطمينان در 

  .ار در نظر گرفته شددمعنا
      

  نتايج

از  .قرار گرفتند بررسيمورد  دانشجو 3482در اين مطالعه  

درصد بومي  32درصد بومي اهواز،  5/31اين تعداد 

. درصد غير بومي خوزستان بودند 5/36خوزستان و 

فراواني تعداد  و) درصد 1/44( 1536فراواني تعداد پسرها 

جمعيت  يانگين سنيم. بود) درصد 9/55(1946 دخترها

و  18حداقل ( 96/21 ±20/3 مورد مطالعه در اين پژوهش

  . بود )سال 40حداكثر 

 مواد خوراكي، آلرژيك پس از مصرفم از نظر بروز عالي

بالفاصله پس از برخورد، ) نفر 476( درصد از افراد 7/13

دقيقه پس از برخورد و  20تا  5) نفر 453( درصد 13
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م ند ساعت پس از برخورد عاليچ) نفر 395( درصد 3/11

  .فوق را نشان دادند

 1هاي خوراكي به تفكيك جنس در جدول فراواني آلرژن

 هايي مانندمواد غذايي و ميوه .نشان داده شده است 2و 

 و كيوي) درصد 1/16( ، خربزه)درصد 4/20( بادنجان

ين فراواني؛ و مواد غذايي و داراي بيشتر) درصد 9/9(

و ) درصد 4/0( ، سيب)درصد 2/0( هويج هايي مانندميوه

همچنين در  .فراواني كمتري داشتند) درصد 4/0( گيالس

   ،هاآلرژي نسبت به مواد غذايي و دانهمورد 

و ) درصد 1/15( ، شير)درصد 5/15( كالباس -سوسيس

و ) 7/0( ؛ و فندقبا فراواني بيشتري )درصد 5/6( مرغتخم

در جمعيت مورد  با فراواني كمتري) درصد 0/1( پسته

  .ندشد مشاهدهمطالعه 

نتايج آزمون مجذور كاي نشان داد كه در بيش از پنجاه  

ها در درصد موارد فراواني آلرژي غذايي نسبت به ميوه

دخترها به طور معناداري از پسرها بيشتر بوده است 

اي از هاي دانهاما اين تفاوت در مورد آلرژن). 1جدول (

 ).  2جدول (ود نظر آماري معنادار نب

نتايج آزمون مجذور كاي همچنين نشان داد كه فراواني 

آلرژي غذايي در برخي موارد در دانشجويان بومي و غير 

فراواني آلرژي در . بومي خوزستاني متفاوت است

درصد  3/49دانشجويان اهوازي نسبت به هلو با 

)001/0=p ( درصد 6/38و نسبت به گوجه با )027/0=p (

از ) p=001/0(درصد  2/36خربزه با  و نسبت به

دانشجويان غير بومي خوزستاني به طور معناداري باالتر 

نتايج اين آزمون همچنين نشان داد كه فراواني آلرژي . بود

در دانشجويان غير بومي خوزستان نسبت به بادنجان با 

درصد  1/53و نسبت به گردو با ) p= 023/0(درصد  7/38

)002/0 =p (درصد  3/59كنجد با  و نسبت به)002/0=p (

و سوسيس ) p= 036/0(درصد  5/51و نسبت به خرما با 

در مقايسه با ) p= 001/0(درصد  6/42و كالباس با 

  .   دانشجويان اهوازي به طور معناداري باالتر بود

هاي بررسي فراواني آلرژي غذايي بر اساس همراهي واكنش

زا در آلرژي ي غذاييآلرژيك گزارش شده و نوع ماده

درصد از  4/41جمعيت مورد مطالعه نشان داد در مجموع 

اند به يكي از مواد غذايي افراد مورد مطالعه اظهار داشته

ي غذايي هميشه همراه حساسيت دارند و مصرف اين ماده

  .هاي آلرژيك بوده استبا بروز سريع واكنش
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 ها به تفكيك جنسميوه هاي غذايي وفراواني آلرژي نسبت به آلرژن :1 جدول

  pمقادير
 دختر پسر جمع

  آلرژن
 فراواني درصد فراواني درصد فراواني  درصد

 هلو 99 1/5 55 6/3 154 4/4 038/0

 گيالس 4 2/0 11 7/0 15 4/0 034/0

 سيب 4 2/0 10 7/0 14 4/0 056/0

 انگور 163 4/8 55 6/3 218 3/6 001/0

 انار 19 0/1 27 8/1 46 3/1 052/0

 موز 30 5/1 19 2/1 49 4/1 472/0

 كيوي 227 7/11 116 6/7 343 9/9 001/0

 گوجه 180 3/9 49 2/3 229 6/6 001/0

 كدو 19 0/1 21 4/1 40 1/1 180/0

 خربزه 391 1/20 169 0/11 560 1/16 001/0

 هندوانه 35 8/1 35 3/2 70 0/2 332/0

 طالبي 141 2/7 57 7/3 198 7/5 001/0

 بادمجان 481 7/24 230 0/15 711 4/20 001/0

 زمينيسيب 10 5/0 19 2/1 29 8/0 016/0

 هويج 4 2/0 4 3/0 8 2/0 503/0

 كرفس 6 3/0 21 4/1 27 8/0 001/0

 سير 45 3/2 46 0/3 91 6/2 239/0

 خرما 37 9/1 30 0/2 67 9/1 914/0

  

  

 به تفكيك جنس مواد خوراكي مشتق از حيوانات و  مغزهاي خوراكيهاي فراواني آلرژي نسبت به آلرژن :2 جدول

  pمقادير
 دختر پسر جمع

  آلرژن
 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

 گردو 62 2/3 36 3/2 98 8/2 149/0

 پسته 19 0/1 15 0/1 34 0/1 0/1

 بادام زميني 43 2/2 30 0/2 73 1/2 635/0

 فندق 12 6/0 14 9/0 26 7/0 329/0

 كنجد 27 4/1 27 8/1 54 6/1 409/0

 شير 345 7/17 182 8/11 527 1/15 001/0

 مرغتخم 120 2/6 107 0/7 227 5/6 369/0

 سويا 39 0/2 32 1/2 71 0/2 904/0

 ماهي 47 4/2 42 7/2 89 6/2 589/0

 ميگو 25 3/1 36 3/2 61 8/1 019/0

 كالباسـ  سوسيس 312 0/16 228 8/14 540 5/15 346/0

  گوساله ،گوشت گوسفند 47 4/2 30 0/2 77 2/2 417/0
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         بحث

آلرژي غذايي در مناطق مختلف دنيا متفاوت است و 

شيوع نسبي  .به نوع تغذيه و نژاد بستگي دارد احتماالً

آلرژي به مواد غذايي در كشورهاي مختلف تا حدودي 

 باشد؛ برايي فرهنگ غذايي آن كشورها ميدهندهنشان

برنج و  ،زا در ژاپنمهمترين مواد خوراكي آلرژيمثال 

  ، آرد و گندم بادام زميني و در ايتاليا ،ماهي، در امريكا

  از شيوع آلرژي غذايي با توجه به ميزان  ).2( باشدمي

  آسيا اطالعات زيادي در دسترس  يباالي جمعيت در قاره

  ).9( نيست

نسبت به  ترين آلرژيايج اين مطالعه نشان داد كه شايعنت

: در جمعيت مورد بررسي به ترتيب هاي خام و پختهميوه

؛ و نسبت به فرنگي، و انگوربادنجان، خربزه، كيوي، گوجه

به مشتق از حيوانات و مواد غذايي  مغزهاي خوراكي

مرغ، گردو و ماهي كالباس، شير، تخمـ  سوسيس :ترتيب

اي كه با هدف بررسي فراواني در مطالعه .ه استبود

نفر از ساكنين بومي و  339روي  هاي غذاييرژيآل

در بين ، )9( هاي شهر گناباد انجام شددانشجويان دانشگاه

 به نسبت آلرژي هاي خوراكي بيشترين فراواني انواعآلرژن

 بادمجان ، )درصد 4/17( ، زعفران)درصد 2/34( خربزه

، )درصد 9/10( ، سير)درصد 2/16( شير ،)درصد 8/16(

، )درصد 8( ، سويا)درصد 8( ، طالبي)درصد 8/10( انگور

 4/5( ، موز)درصد 1/7(مرغ ، تخم)درصد 4/7( كيوي

  كه تا  گزارش گرديد) درصد 1/2( و كنجد) درصد

  . هاي مطالعه ما همخواني دارديافته بااي اندازه

ترين كه فراوان در فرانسه نشان داده شد اي ديگرمطالعهدر 

مرغ و سبزيجات، شير، تخم :هاي غذايي به ترتيبآلرژن

در كلمبيا  پژوهشي ديگرنتايج ). 10( باشندبادام زميني مي

را مورد  83تا  1نفر از افراد  3099كه از طريق پرسشنامه 

  زا را ترين مواد غذايي آلرژيفراوان ،بررسي قرار داد

مرغ گوشت، انواع نوشيدني، شير و تخم ها، ماهي،ميوه

ع تغذيه سبك زندگي و نو ). 11( گزارش نموده است

ي برخي كنندهتواند توجيهافراد در مناطق مختلف مي

  . ها در فراواني آلرژي غذايي بوده باشدتفاوت

  
ازه و دست نخورده هايي كه به صورت تميان ميوه در

 ،Cucurbitacea يايي از خانواده، ميوهشونداستفاده مي

آلرژي  يعامل عمده درصد 1/16 فراواني يعني خربزه با

هاي خربزه يكي از ميوه. ي حاضر بودبه ميوه در مطالعه

هاي ميوه دراي و بومي ايران بوده و جايگاه ويژهخاص 

اي از اين ميوه گونه يزاياخيراً آلرژي. رددارايج كشور 

در . )12( اثبات شده است يتحت عنوان خربزه مشهد

 ربزه به آلرژني به نامزايي خي مزبور بيشترين آلرژيمطالعه

Cuc m2  كه ماهيتي پروفيليني دارد، نسبت داده شده

هاي دانشجوي دانشگاه 146اي كه روي در مطالعه .است

شيوع  ،انجام شد )13( علوم پزشكي مشهد و فردوسي

؛ همچنين در است درصد گزارش شده 72آلرژي به خربزه 

انجام  )14( نفر در امريكا 262ديگري كه روي  يمطالعه

در  .م حساسيت به خربزه را نشان دادندنفر عالي 45، شد

 32نيز خربزه با شيوع ) 15( در اسپانيا اي ديگرمطالعه

زا گزارش شده ي آلرژيدرصد بعد از هلو دومين ميوه

و  9/9 انگور با شيوعكيوي و حاضر  يدر مطالعه. است

زا در سومين ميوه آلرژي درصد به ترتيب دومين و 3/6

، مشابه نتايج ساير اين نتايج. بودندمعيت مورد مطالعه ج

ميزان شيوع  اي،در مطالعه .)17، 16( باشدمطالعات مي

در . )13( درصد گزارش گرديده است 32آلرژي به انگور 

 45آلرژي به كيوي در  ديگري كه جهت بررسي يمطالعه

 53بعد از خوردن كيوي  ،م آلرژي انجام گرفتنفر با عالي

ادند كه از آلرژي به كيوي رنج از اين افراد نشان د درصد

      .)18( برندمي

همچنين نشان داد در ميان سبزيجاتي كه  ،نتايج اين مطالعه

بادنجان  ،شودطور معمول به صورت پخته مصرف مي به

درصد بيشترين  6/6فرنگي با د و گوجهدرص 4/20با 

ورد م فراواني را در ميان ديگر سبزيجات در جمعيت

مواردي كه در معدود . اندمطالعه به خود اختصاص داده

مطالعات قبلي براي علت آلرژي به بادنجان پيشنهاد شده 

ي گياهان و يا واكنش متقاطع آن با گوجه، گرده ،است

  ). 22، 21( باشدالتكس مي
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باال  رغمعلي ،دهدنشان ميهمچنين حاضر  ينتايج مطالعه 

 مريكاه بادام زميني در كشور ابودن ميزان شيوع آلرژي ب

 1/2 فقط )24، 12( و برخي كشورهاي اروپايي )23(

زميني آلرژي داشتند كه افراد مورد مطالعه به بادامدرصد 

عادات و رژيم زمينه ژنتيكي، اين امر ممكن است به 

 ،غذايي ياستفاده اندك از اين مادهيا غذايي در ايران و 

 . مربوط باشد

بزرگساالن بيش  شور آلمان نشان داد كه دراي در كمطالعه

هاي آلرژي غذايي به دليل واكنش درصد واكنش 60از 

  آلرژي نسبت به مواد استنشاقي  متقاطع بين غذاها و

 39نشان داد در  نيز) Bircher( بيچر .)25( باشدمي

گياهان پس از مصرف  ياز بيماران حساس به گرده درصد

م آلرژي ي گياهان عاليردهميوه و سبزيجات مرتبط با گ

مشاهده شده است  ،به عنوان مثال ).26( ايجاد شده است

موارد به دنبال  يي به سيب تقريباً در همهكه آلرژ

بيشتر در مناطقي نظير  ي درخت غان وحساسيت به گرده

كه درخت غان به  استراليا و كشورهاي اسكانديناوي

اساس ايجاد . )27( شودشود، مشاهده ميفراواني يافت مي

ي درخت هم وقوعي آلرژي به سيب و گرده(اين حالت 

بوده كه به طور متقاطع با  IgEبادي وجود آنتي) غان

و پروتئين  Bet v1درخت غان يعني  يآلرژن اصلي گرده

 ).28( دهدواكنش مي Mal d1همسان آن در سيب يعني 

به طور كلي پوشش گياهي درخت غان در ايران اندك 

طقي خاص نظير ارتفاعات طالقان محدود به منا بوده و

شايد اين امر يكي از داليل پايين بودن ميزان . باشدمي

به رغم ميزان باالي ) درصد4/0(شيوع آلرژي به سيب 

  .مصرف آن در منطقه باشد

  نكه هايي نيز داشت از جمله اي، محدوديتاين مطالعه

  د بررسي صرفاً حاصل اظهارات هاي مورداده

بديهي است، مطالعات بر . كنندگان در مطالعه بودتشرك

هايي دارند اساس پرسشنامه و گزارش خود فرد محدوديت

كه تخمين باالي شيوع آلرژي، عدم تشخيص حالت باليني 

ي مهمترين آلرژي و عدم تشخيص تحمل فرد از جمله

، بهتر است كه بنابراين. باشندها ميگونه محدوديتاين

هاي ست آمده در اين مطالعه با روشدههاي بيافته

نظير تست پوستي  ،موجود )Gold standard( استاندارد

ي شخص با عامل ايجاد پريك و يا آزمايش مواجه

-Double-blind, placebo( هاي آلرژيكواكنش

controlled food challenge( مورد تأييد قرار گيرند .

  كلي با اين اوصاف استفاده از پرسشنامه و به طور 

شيوع آلرژي  يدهي، براي ارزيابي اوليهگزارشـ  خود

مقدماتي در  يغذايي در يك منطقه، به عنوان يك مطالعه

هاي مورد حد خود ارزشمند بوده و همچنان از روش

   . روده در اكثر مناطق دنيا به شمار مياستفاده در اين زمين

     

   گيرينتيجه

ترين مواد خوراكي اوانفركه  دادنتايج اين مطالعه نشان  

  بادنجان، خربزه،  :زا در منطقه به ترتيبآلرژي

گوجه فرنگي، تخم مرغ و  كيوي،كالباس، شير، ـ  سوسيس

با توجه به اينكه آلرژي غذايي يكي از . باشندانگور مي

حال توسعه مانند ايران  در جوامع در بهداشتيمشكالت 

اني مواد تعيين فراو شود، شناسايي دقيق ومحسوب مي

كارهايي به منظور راه يهزا و همچنين ارايغذايي آلرژي

رض ناشي از آنها ضروري كنترل ميزان بروز و كاهش عوا

  و انجام مطالعاتي بر اساس  طراحي. رسدبه نظر مي

هاي تشخيصي استاندارد براي تعيين حساسيت به آزمون

ت ايمونوشيميايي و مواد غذايي و همچنين تعيين مشخصا

زاي شايع در آلرژي هايهاي اصلي ميوهولكولي آلرژنم

  .  هايي براي مطالعات بعدي خواهد بودمنطقه زمينه
  

  تشكر و قدرداني

  ب سپاس خود را از دانشجويان پژوهشگران، مرات

كننده در مطالعه ابراز داشته، و همچنين مراتب شركت

 امتنان خود را نسبت به حمايت مالي و معنوي معاونت

شاپور اهواز در هشي دانشگاه علوم پزشكي جنديپژو

.دارداعتبار اين طرح پژوهشي اعالم مي مينتصويب و تأ
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Frequency of food allergy among students in Ahvaz Universities of 
Medical Sciences and Shahid Chamran - a questionnaire Study 
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Abstract 
Background: Food Allergy is now recognized as a worldwide 
health problem, especially in western nations, and like other 
atopic disorders, it appears to be on the increase. The aim this 
study was to estimate the prevalence of food allergy in students 
in Ahvaz city. 
Methods: A cross-sectional, descriptive, questionnaire-based 
study was conducted on 3482 Ahvaz medical and Sh.Chamran 
universities students in 2009. 
Results: Out of 3482 participants1536 (44.1%) and 1946(55.9%) 
were men and women respectively, with a mean ±SD age of 
21.96±3.179 years. The main foods reported as causing adverse 
reactions were Eggplant (20.3%), melon (163%), and processed 
meats (15.5%). The results indicated overall rate of sensitization 
to aeroallergens was 49.6%, and it was also observed that 28.3% 
of these subjects were sensitized to at least one food allergens. 
Moreover, in this study, significantly more food-allergic subjects 
were born in spring (58.3%. p<0.01). 
Conclusion: we suggest standard test to diagnosis fruit allergy 
and molecular and immunochemical characterization of common 
allergenic fruits to production of recombinant allergen for 
diagnostics and therapeutic targets.  
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