
 
     پژوهشی  
  
  

  مجلـــــــه دانشـــــــگاه علــــــــوم پــــزشکـــــــی مــــازنــــــــدران
  )81 -87 ( 1385   فروردین و اردیبهشت   سال 51دوره شانزدهم   شماره 

 81  1385 ، فروردین و اردیبهشت 51                                 دوره شانزدهم ، شماره مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                 

 
  

 هاي آلرژنیک در بیماران   اختصاصی نسبت به کپکIgEبررسی 
  1382 ، سالمبتال به آسم شهر ساري

  
  (.M.D)****مقدم       کیوان گوهري(.M.Sc)***         سیدرضا عقیلی(.M.Sc)**   صباح میاهی(.Ph.D)*+محمدتقی هدایتی

 (.Ph.D)******ی محمدپور     رضاعل(.Ph.D)*****   طاهره شکوهی (.M.D)****امیر سلطانی

 
  چکیده 

بندي  هاي مزمن ریوي است که به دو صورت آسم آلرژیک و آسم غیر آلرژیک طبقه  آسم ازبیماري:سابقه و هدف 
ها دارند و در بروز  اي در بین آلرژن ها با توجه به حضور گسترده در طبیعت و در همه فصول جایگاه ویژه قارچ .شود می

هاي   اختصاصی سرمی نسبت به کپک IgE میزانتعیینهدف از این مطالعه  .کنند نقش ایفا میحاالت آسمی آلرژیک 
  .باشد میآلرژنیک شایع در بیماران مبتال به آسم در شهر ساري 

 ساکن شهر ساري و ، با معیارهاي معرفی شده در هاریسون، بیمار مبتال به آسم84 در این مطالعه  :ها مواد و روش
 اختصاصی IgE تام وIgEگیري براي اندازه. به صورت نمونه برداري مستمر انتخاب شدند) ره (بیمارستان اماممراجعه شده به 
ه شرکت لوسیه هاي طراحی شده ب هاي آسپرژیلوس نایجر،کالدوسپوریوم و آلترناریا آلترناتا به ترتیب ازکیت نسبت به قارچ

GENESIS و ALerCHEK Allergen specific human IgE بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده استفاده گردید و.  
 IgEچنین،  و هم. بود) IU/ml 188(  درصد افراد باالتر از حد نرمال1/57 تام IgE نتایج نشان داد که  :ها یافته

. دوـد بـ درص1/1ر ـوس نایجـد و آسپرژیلـ درص19  در مورد کالدوسپوریوم درصد،2/20اختصاصی علیه آلترناریا آلترناتا 
  . اختصاصی علیه کالدوسپوریوم و آلترناریا آلترناتا مثبت بودندIgEزمان از نظر  طور همه  درصد بیماران ب7/10

هاي   اختصاصی علیه کالدوسپوریوم و آلترناریا در گروهIgE تام باالتر از حد نرمال و نیز IgE اگرچه  :استنتاج
 IgEچنین مشخص شد اکثر افراد داراي  هم. ر آماري معنی دار نبوداما این اختالف از نظ، هایی نشان داد ف تفاوتلمخت

  . تام باالتر از حد نرمال بودIgEاختصاصی نسبت به کالدوسپوریوم و آلترناریا آلترناتا داراي 
  

   قارچ، آلترناریا، کالدوسپوریوم، آسپرژیلوس، تامIgE ، آسم:هاي کلیدي  واژه
  
 مقدمه

ریوي است که عالوه بر هاي  آسم از جمله بیماري
تواند تهدید کننده  درد و رنجی که براي بیماران دارد می

مطالعات نشان داده است شیوع .  باشد نیززندگی بیماران

و مرگ ومیر ناشی از آسم دربسیاري ازکشورها در حال 
عوامل تحریکی متنوعی  این بیماري. )2،1(افزایش است

  رژنـل آلـرد پاي یک عام، واردـ م       تا        در ودارد 

  
E  در شوراي پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است82 -48این تحقیق طی شماره .  

  بهداشت  دانشکده-ان دانشگاه علوم پزشکی ساختم-خزرآباد18کیلومتر جاده: ساري +*  دانشگاه علوم پزشکی مازندران) استادیار(شناسی، عضو هیأت علمی   دکتراي قارچ*
  دانشگاه علوم پزشکی مازندران) مربی( عضوهیأت علمی ***     کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران**

مازندران) دانشیار(ت علمی شناسی، عضو هیأ  دکتراي قارچ*****  دانشگاه علوم پزشکی مازندران) استادیار( فوق تخصص ریه، عضو هیأت علمی ****   دانشگاه علوم پزشکی 
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  دانشگاه علوم پزشکی مازندران) استادیار( دکتراي آمار حیاتی، عضو هیأت علمی ******
E 25/8/84:  تصویب                  تاریخ5/4/84:               تاریخ ارجاع جهت اصالحات 13/8/83: تاریخ دریافت  
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ها که در این  اي از این آلرژن تهدس. )3(قابل مشاهده است
هاي موجود در  باشند، اسپور قارچ بیماري مورد توجه می

عنوان یکی از ه ها ب  قارچ1990از دهه . )4(باشند هوا می
حتی مطالعات . )5(اند هاي مهم شناسایی شده آئروآلرژن

نشان داده است در برخی نواحی، آلرژي و آسم ناشی از 
تري نسبت به دانه گرده گیاهان  ها از اهمیت بیش قارچ

 بار تنفس 22000هر فرد روزانه . )4(برخوردار است
در .  کیلوگرم هوا نیاز دارد15کند و تقریبا نزدیک به  می

 )6(کند نتیجه تعداد زیادي از این اسپورها را استنشاق می
به  منجر تواند  میIgE حساس با ایجاد افراد که در
که برخالف بسیاري  ائیازآنج.هاي آلرژیک شود واکنش
ها به جهت حضور  هاي دیگر، اجتناب از قارچ از آلرژن
کن است ـرممـا غیـا تقریبـی آنهـجای گی و همهـهمیش

عنوان یکی از فاکتورهاي  تواند به ها می حساسیت به قارچ
  .ابتال به آسم آلرژیک مورد توجه باشد

که آلرژي نشان داد  و همکاران Katz مطالعه نتایج
بینی بروز  هاي موجود در منازل در پیش ت به کپکنسب

که  درحالی. )7(هاي آلرژیک ارزش کمی دارد عالمت
اس ـده است که تمـ، اشاره ش)9،8(رـات دیگـدر مطالع

هاي موجود در هواي داخل و خارج منزل  اسپور قارچ
ر وضعیت تنفسی بیماران بتواند اثرات خطرناکی  می

  .آسمی داشته باشد
  ،  درصد3/21 ، و همکارانEzeamuzie در مطالعه

 بیماران آسمی به ترتیب نسبت درصد6/14 ودرصد9/15
 اختصاصی IgEآسپرژیلوس،کالدوسپوریوم و آلترناریا به

گیري شد که آلرژي نسبت به   و نتیجهداشتنددر سرم 
آسم   تواند یک عامل مهم براي تعیین شدت ها می قارچ
 IgEنجش میزان همکاران با س  وNolles. )10(باشد

کودك  137 هاي ساپروفیت در اختصاصی علیه قارچ
ان ــ نشPharmacia Enzyme CAP ا روشـب، کـوپیـات

 اختصاصی باال IgEدادند که کودکان اتوپیک داراي 

وم ــوریـالدوسپـک وس وـرژیلـا، آسپـاریـرنـآلت  هـنسبت ب
  .)11(باشند می

 نشان سقازاده و همکاران با انجام دات بالتینگ
 افراد مبتال به آسم نسبت به آلترناریا درصد3/15دادندکه 

چنین در مطالعه  هم. )12(باشند  اختصاصی میIgEداراي 
 بیماران مبتال به آسم  درصد2/65احمدي و همکاران 

مطالعات . )13(داراي آنتی بادي علیه آسپرژیلوس بودند
 هاي کالدوسپوریوم،  نشان داد که قارچمحقققبلی 
هاي غالب موجود  قارچ عنوان هآلترناریا ب ژیلوس وآسپر

  باشند در هواي داخل و خارج منزل در شهر ساري می
هاي ذکر شده جزء  که قارچ از آنجائی. )16، 15، 14(

هاي قارچی موجود در هوا محسوب  ترین آلرژن شایع
شوند؛ لذا براي اولین بار در استان مازندران با بررسی  می

IgEین ای بیماران مبتال به آسم نسبت به  اختصاصی سرم
 نحوه پاسخ اطالعاتی در موردها سعی شده است  قارچ

هاي آلرژنیک در اختیار  افراد مبتال به آسم به قارچ
  . آلرژي و ریه قرار گیرد متخصصینویژهه متخصصین، ب

  
  ها مواد و روش

  انتخاب بیماران
تال  نفر با نمونه برداري مستمر از میان بیماران مب84

، )3(وسیله هاریسون به آسم با معیارهاي معرفی شده به
 شهر ساري) 1382( )ره(ده به بیمارستان امامکنن مراجعه

  .انتخاب شدند
  

   اختصاصی IgE تام وIgEسرم بیماران ازنظرارزیابی 
خون وریدي لیتر  میلی 10از بیماران انتخاب شده 

ن جدا سرم آو گردید، خون بالفاصله سانتریفوژشده  تهیه
 درجه سانتیگراد -80 در فریزر ،شد و تا زمان آزمایش

یک و ایکتریک ت همولیهاي شدیداً نمونه. نگهداري شد
   تام سرم IgE تعیین میزان جهت. از مطالعه حذف شدند
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 با GENESISهاي طراحی شده شرکت  بیماران از کیت
Lot No.17869وبراساس دستورشرکت سازنده استفاده  

 اختصاصی نسبت به IgEاي تعیین میزانگردید و بر 
هاي آسپرژیلوس نایجر، کالدوسپوریوم و آلترناریا  قارچ

ه لوسیه ب هاي طراحی شده آلترناتا درسرم بیماران از کیت
 ALerCHEK Allergen specific human IgEشرکت 

 و براساس دستورالعمل شرکت سازنده استفاده گردید و
) OD(ایان میزان جذب نوريبا استفاده از روش الیزا در پ

در تمامی . گیري شد  نانومتر اندازه450در طول موج 
ها یک چاهک به عنوان کنترل منفی در نظر گرفته  نمونه

 شد و جذب نوري خوانده شده ابتدا با کنترل منفی صفر
گردید وجذب نوري باالتر از آن به عنوان مثبت تلقی 

زسوي شرکت گردید و بر اساس استاندارد ارائه شده ا
  .گردید کیت نتایج ثبت سازنده

هاي  دست آمده از آزمونه هاي ب براي مقایسه نسبت
 Zو آزمون مقایسه دو نسبت ) X2( آماري کاي دو

  .استفاده شد
  

  ها یافته
با دامنه  سال 28میانگین سنی بیماران مبتال به آسم 

 بیمار مذکر 41 بیمار مونث و 43 . سال بود64 و 6سنی 
 افراد مبتال به ی توزیع سنی و جنس1دار شمارهنمو .بود

  .دهد آسم را به تفکیک نشان می
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تعداد

(5-14) (15-24) (25-34) (35-44) (45-54) (55-65)

گروھھاي سني

زن
مرد
مجموع

میزان فراوانی افراد مورد مطالعه مبتال به آسم ساکن  : 1نمودار شماره 
  1382شهر ساري بر حسب سن و جنس، سال 

 
  

  نفر48 تام سرم IgE بیمار مورد مطالعه میزان 84از 
. دبو) IU/ml 188( از حد نرمال تر بیش)  درصد14/57(

 25-34 تام در گروه سنی IgEترین میزان  هرچند بیش
هاي سنی  دست آمد اما با مقایسه آماري در گروهه سال ب

جدول . متفاوت، ارتباط معنی داري بین آنها مشاهده نشد
 تام سرم بیماران را به تفکیک سن IgE میزان 1شماره 
هاي   اختصاصی علیه قارچIgEازنظر وجود. دده نشان می

، آلترناریا ) درصد2/1( آسپرژیلوس نایجر یک مورد
 16و کالدوسپوریوم )  درصد2/20(  مورد17آلترناتا 
 .مثبت بودند)  درصد19( مورد

 اختصاصی در سرم بیماران IgEترین فراوانی  بیش
ه در ک با وجود آن. مورد مطالعه علیه آلترناریا آلترناتا بود

  میان این گروه بیماران، بیشترین فراوانی در گروه سنی

  
  
 

  1382 سال ،هاي سنی و جنس در بیماران مبتال به آسم، شهر ساري  تام اندازه گیري شده بر حسب گروهIgEطیف   :1جدول شماره 
  

IgE تام )IU/ml(   
   بر حسب سن

  )سال (گروههاي سنی

> 100  
  مرد                 زن

  )درصد(تعداد 

144-100  
  مرد                  زن

  )درصد(تعداد 

188-144  
  مرد                  زن

  )درصد(د تعدا

<     188  
  مرد                زن

  )درصد(تعداد 
14 – 5  2)2/22      (1)10(  0)0              (0)0(  0)0             (0)0(  4)16          (3)13(  
24  - 15  3)3/33      (1)10(  0)0              (0)0(  1)7/16        (0)0(  4)16      (5)7/21(  
34  - 25  0)0           (1)10(  0)0            (1)25(  3)50       (5)3/83(  5)20      (7)4/30(  
44  - 35  2)2/22      (1)10(  1)100         (0)0(  1)7/16   (1)7/16(  5)20      (4)4/17(  
54  - 45  1)10      (2)2/22(  0)0            (1)25(  1)7/16         (0)0(  5)20  (       3) 13(  
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64  - 55  1)10         (4)40(  0)0            (2)50(  0)0              (0)0(  2)8           (1)4/4(  
  )100(23       ) 100(25  )100(6)     100(6  )100(4       )  100(1  )100(10)   100(9  جمع

 

داري بین   سال بود اما آزمون آماري ارتباط معنی25 -34
جدول . هاي سنی ونیز دو جنس متفاوت نشان نداد گروه
اختصاصی نسبت به آلترناریا  IgE  میزان فراوانی2شماره

 اختصاصی IgE  میزان فراوانی3آلترناتا و جدول شماره 
 سنی هاي نسبت به کالدوسپوریوم را به تفکیک گروه

  .دهد نشان می
  
  

 اختصاصی علیه آلترناریا IgEمیزان فراوانی حضور   :2جدول شماره 
هاي  آلترناتا در سرم افراد مبتال به آسم شهر ساري بر اساس گروه

  1382سنی و جنس، سال 
  

  جنس
  هاي  گروه
  )سال (سنی

  زن
  )درصد(تعداد

  مرد
  )درصد(تعداد

  جمع
  )درصد(تعداد

14  - 5  2 )8/11(  2) 8/11(  4) 5/23(  
24   -  15  1) 9/5(  1) 9/5(  2) 8/11(  
34   -  25  3) 7/17(  3) 7/17(  6) 3/35(  
44    - 35  2) 8/11(  0) 0(  2) 8/11(  
54   - 45  0) 0(  2) 8/11(  2) 8/11(  
64    - 55  0) 0(  1) 9/5(  1) 9/5(  

  )100 (17  )9/52 (9  )1/47 (8  جمع

  
  

ه ـی علیـاصـ اختصIgEور ـی حضـفراوانزان ـمی  :3جـدول شمــاره 
 شهرساري بر اساس  ساکن درسرم افراد مبتال به آسمکالدوسپوریوم
  1382سال سن و جنس، 

  

  جنس
  هاي  گروه
  )سال (سنی

  زن
  )درصد(تعداد

  مرد
  )درصد(تعداد

  جمع
  )درصد(تعداد

14  - 5  )25(4  )2/6(1  )2/31(5  
24   -  15  )5/12(2  )0(0  )5/12(2  
34   -  25  )2/6(1  )2/6(1  )5/12(2  
44    - 35  )8/18(3  )0(0  )8/18(3  
54   - 45  )0(0  )8/18(3  )8/18(3  
64    - 55  )0(0  )2/6(1  )2/6(1  

  17)100(  6)5/37(  10)5/62(  جمع

  
  

زمان ازنظر وجود  هم)  درصد7/10( بیمار9 چنین هم
IgE اختصاصی علیه کالدوسپوریوم و آلترناریا آلترناتا 
 اختصاصی IgE  بیماري که ازنظر17از میان . ت بودندمثب

)  درصد6/70( مورد12علیه آلترناریا آلترناتا مثبت بودند 
حال آنکه این .  تام باالتر از حد نرمال بودIgEداراي 

  .بود)  درصد5/87(مورد14میزان درموردکالدوسپوریوم 
  
  بحث

هاي آلرژیک و در افراد حساس، تماس        در واکنش 
ــرژن از . شــود  مــیIgEبــادي   منجــر بــه ســنتز آنتــیبــا آل
ــائی ــه قــارچ  آنج ــپرژیلوس نــایجر،     ک هــایی نظیــر آس

ــات   ــا براســاس مطالع ــا آلترنات کالدوســپوریوم و آلترناری
هـاي موجـود در هـوا در       ترین قارچ  انجام شده جزء شایع   

لـذا امکـان   . )15-18(باشند ایران و بسیاري از نقاط دنیا می   
ها به سیستم ایمنی بدن   ن آلرژن برخورد مداوم ومعرفی ای   

طور همیشگی وجود دارد و درصورت حساسیت افـراد     هب
توانـد بـه     هاي حساسیتی می   ها واکنش  نسبت به این قارچ   

  .هایی نظیر آسم پیش رود سمت بیماري
 بیمـاران    درصـد  1/57براساس نتایج تحقیـق حاضـر     

 تام باالتر از حدنرمال داشتند که مـشابه  IgEمبتال به آسم   
 6/57 دست آمدهه مطالعه انجام شده درتهران با فراوانی ب     

 چنین ارتباط معنی داري بـین حـضور       هم. )13(بوددرصد  
IgE    شت تام باالتر از حد نرمال با سن و جنس وجود ندا .

 ارتبـاط   )12( و همکـاران   Nollesکـه در مطالعـه       در حالی 
 IgEو حضور   . گزارش شد   تام IgE داري بین سن و    معنی

عنوان یکـی از معیارهـاي آسـم    ه تر از حد نرمال بتام باال 
  .)3(آلرژیک مورد توجه قرار گرفته است

در مطالعه حاضـر بـا اسـتفاده از روش الیـزا حـضور         
ــایجر،   آنتـــی ــپرژیلوس نـ بـــادي اختـــصاصی علیـــه آسـ

کالدوسپوریوم و آلترناریا آلترناتا در سرم بیماران اثبـات         
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 اختصاصی در IgEترین فراوانی  نتایج نشان داد بیش   . شد
سرم بیماران مورد مطالعه علیه آلترناریـا آلترناتـا بـود کـه       
ــایر     ــران و س ــده در ای ــات انجــام ش ــا مطالع ــسه ب در مقای

در ؛ شـود  هـایی مـشاهده مـی      کشورها تشابهات و تفـاوت    
 بیماران   درصد 2/65 مطالعه احمدي و همکاران درتهران    

بـر  (  اختصاصی در مقادیر متفـاوت     IgEبادي   داراي آنتی 
. )13(علیه آسپرژیلوس فومیگاتوس بودند )cut offحسب

در مطالعه سقازاده و همکاران با روش دات بالتینگ این    
این . )12( بود درصد 3/52میزان در مورد آلترناریا آلترناتا      

کـار رفتـه در   ه تواند ناشـی از روش بـ       تفاوت احتماالٌ می  
دوبررسـی اخیـر و یـا وضـعیت اقلیمـی و نحـوه زنــدگی       

 آسـپرژیلوس فومیگـاتوس قـارچی گرمـا    . یمـاران باشـد  ب
دوست بوده و معموال در داخل فضاهاي سربسته مشاهده         

مطالعات نشان داده است که در شهرهاي مدرن       . می شود 
. )19(گـذرد   وقت افراد در فضاهاي سربسته می       درصد 90

کـه کالدوســپوریوم قـارچی اســت کـه معمــوال     حـال آن 
از این رو نحوه برخورد افـراد       .  خارج از خانه دارد    ءمنشا

ها در اقلـیم ونحـوه زنـدگی متفـاوت      حساس با این قارچ  
  .تواند متغیر باشد می

در مطالعه انجام شده در کویـت کـه شـرایط آب و             
 اختـصاصی در  IgEترین میزان    هوایی گرم دارد نیز بیش    

بیماران مبتال بـه آسـم علیـه آسـپرژیلوس گـزارش شـده         
العـات در منـاطق سـرد نـشان         بر خالف آن مط   . )10(است

هــاي موجــود در هــوا نظیــر  داده اســت کــه نقــش قــارچ
آلترناریا، آسپرژیلوس و کالدوسـپوریوم در آسـم بـسیار          

دهـد کـه     به هر حال مطالعات نـشان مـی       . )19(ناچیز است 
هــایی ماننـــد آلترناریــا، آســـپرژیلوس و    اســپور قـــارچ 

 وکالدوسپوریوم ارتباط نزدیکی با بیمـاري آسـم دارنـد          

مانند یک ریسک فاکتور شانس ابتال به آسم را افـزایش         
  .)20،21، 18، 11، 9(دهد می

دست آمـده هرچنـد رابطـه معنـی       ه  بر اساس نتایج ب   
 اختصاصی علیـه کالدوسـپوریوم و       IgE داري بین سن و   

آلترناریا مشاهده نشد اما باالتر بودن نـسبی ایـن فراوانـی            
تاج در مطالعـه   سال و بیان ایـن اسـتن    5-14در گروه سنی    

Nolles    و مطالعه انجام شـده در کویـت        )11( و همکاران    
تــر کودکــان بــه انــواع      بیــانگر حــساسیت بــیش  )10(

یابـد در مطالعـات      باشد و ضـرورت مـی      ها می  آئروآلرژن
تـر باشـد تـا     ها از سـنین مختلـف بـیش        آینده تعداد نمونه  

 IgE تري در خصوص ارتبـاط سـن و        بتوان استنتاج دقیق  
  .دست آورده ها ب چصی علیه قاراختصا

وضعیت اقلیمی استان مازندران به جهت رطوبـت و         
باشد و   ها مناسب می   درجه حرارت براي رشد انواع قارچ     

از همین رو امکان برخـورد افـراد حـساس بـا ایـن آئـرو             
هـاي   ها به نحو مناسبی فراهم بـوده، بـروز بیمـاري           آلرژن

ه بـه شناسـایی     با توجـ  . گردد آلرژیک در آنها تسهیل می    
IgE         هـاي    اختصاصی در بیماران مبتال به آسم علیه قـارچ

آلرژن همچون آلترناریا و کالدوسپوریوم در این مطالعه،        
هاي آلرژیک  ها در ایجاد بیماري در خصوص نقش قارچ   

تر در این خصوص     تر و بیش   هاي دقیق  در منطقه، بررسی  
  .باشد نیاز می
  

  سپاسگزاري
 و نیـز از  هت همکاري با محقـق به جاز کلیه بیماران  

کلیه همکاران حـوزه معاونـت پژوهـشی دانـشگاه علـوم            
شان تـشکر   خاطر همراهی و زحماته پزشکی مازندران ب 
  .شود و قدردانی می
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