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شاخص های فردی و آزمایشگاهی  012بیمار مبتال به کهیر مزمن با یا بدون آنژیوادم
مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی شهر اهواز بین سال های 1991-97
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فرهاد ابول نژادیان ( ،1)MDمهری غفوریان ( ،2)PhDسارا ایرانپراست ( ،2)PhDالهام مراغی ( ،3)PhDمحبوبه مرادی ()MD

-1گروه کودکان ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
-2گروه ایمونولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
-3گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
-0دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،اهواز ،ایران
دریافت ،11/2/11 :اصالح ،11/0/21 :پذیرش11/8/20 :

خالصه
سابقه و هدف :کهیر مزمن از بیماری های شایع پوست است که با ادم اریتماتو یا سفید رنگ ،خارش دار و گذرای درم همــراه یــا بــدون آنژیوادم تظاهر می یابد .به دلیل
عدم شناخت کافی از اتیولوژی موارد زیادی از این ضایعات مزمن این تحقیق با هدف بررسی برخی عوامل مرتبط با شاخص های فردی و آزمایشگاهی بیماران مبتال انجام
شد.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی  214بیمار ( 110زن و  10مرد) مبتال به کهیر مزمن مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی اهواز از تاریخ مهر  1310تا اسفند 17
بررسی شدند .بـرای تمامی بیمـاران آزمایش های معمول شامل سنجش شمارش سلول های خونی ،آنتی بادی ضد هسته ،هورمون های تیروکسین و محرک تیروئید،
آنتی بادی های ضد تیروگلوبولین و ضد تیروپروکسیداز ،آنزیم های گلوتامیـک پیروویـک /اگزالواستات ترانس آمیناز ،تست پوستی سرم اتولوگوس و آزمایش مدفوع انجام
شد.
یافتهها :از میان تمامی بیماران مورد بررسی  111مـورد ( )%71دارای کهیر فیزیکی بودند 121 ،مورد ( )%11/1آتوپی و  118نفر ( )%71آنژیوادم داشتند .تست پوستی سرم
اتولوگوس با فراوانی باالی  %70/28در بیماران مثبت شد .بـه جز  3بیمار ( )%1/02با سطح سرمی پایین هورمون محرک تیروئید و نرمال تیروکسین (کم کاری خفیف
تیروئیدی) و  01نفر ( )%23/33با افزایش غیر طبیعی آنتی بادی های سرمی ضد تیروگلوبولین و ضد انتی پراکسیداز ،بقیه افراد ( )%71/23سالم بودند .نتایج آنتی بادی
ضد هسته و آزمایش مدفوع نیز به طورکل نرمال بود.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج این مطالعه جهت تشخیص بیماران دارای کهیـر مـزمن با یا بدون آنژیوادم الزم است تست پوستی سرم اتولوگوس و آزمایشات عملکرد تیروئید
درکنار معاینات بالینی دقیق انجام شود.
واژههای کلیدی :کهیر مزمن ،تست پوستی سرم اتولوگوس ،آزمایشات عملکرد تیروئید.

مقدمه
کهیر از بیماریهای شایع پوستی با ادم اریتماتو یا سفید رنگ ،خارش دار،

امکان و ریسک ابتال به کهیر در هر رده سنی و گروه جنسی وجود دارد ،اما بیشترین

غیر گـوده گـذار و گـذرای الیه های سطحی تا الیه پـاپیالری درمیس پوست

تعداد بیماران گزارش شده مربوط به جنس مونث و در محدوده سنی  24تا 04سال

همــراه یــا بــدون آنژیوادم (تورم شدید در الیه هیپودرمیس پوست و غشاء

بوده است ( .)3طبق گزارشات موجود اتیولوژی کهیر مزمن چند علیتی است و به دو

مخاطی( است که بـه دنبـال اتساع آرتریول ها ،افزایش جریان خـون و افزایش

دسته علل اتوایمیون و ایدیوپاتیک تقسیم بندی می شود ( .)0در مطالعه ای مشخص

نفوذپذیری عروق در پوست تظاهر می کند ( .)1ضایعات کهیری که معموالً  2بـار

شد که  %11از بیماران مبتال به کهیر مزمن همچنین دارای تیروئیــدیت با

در هفتـه با بازه زمانی حداقل  1هفته و یـا بیشـتر پدیدار شوند کهیر مزمن

اتوایمیونیتی تیروئیدی هستند و در اکثر افراد دارای تیروئید با عملکرد طبیعی یکی

نامیده می شـوند که به ساب تایپ های مختلف فیزیکی ،ایدیوپاتیک مزمن یا

از علل کهیر مزمن می تواند وجود آنتی بادی های ضد تیروئید باشد ( .)1از دیگر

خود به خودی و واسکولیت کهیری طبقه بندی می شوند ( .)2با توجه به اینکه

فاکتور های مهم تایید شده نیز می توان به فاکتورهای رژیم غذایی ،داروها مثل

 این مقاله حاصل پایان نامه محبوبه مرادی دانشجو رشته پزشکی و طرح تحقیقاتی به شماره  U-98227دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد.
*مسئول مقاله :دکتر محبوبه مرادی
E-mail: dr.mahboubehmoradi@gmail.com
آدرس :اهواز ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ،دانشکده پزشکی .تلفن411-33317103 :
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مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل /دوره  /23سال 1044
بررسی شاخص های فردی و آزمایشگاهی  214بیمار مبتال به کهیر مزمن؛ فرهاد ابول نژادیان و همکاران

استیل سالیسیلیک اسید ،عفونـت هـای هلیکوبـاکترپیلوری ،آتوپی ،سوء هاضمه،

اتوآنتی بادی ضد گیرنده  IgEماست سل) بوده است .بیماران با ضایعات کهیر حاد

بیماری های کالژن وسکوالر و استرس روانی -اجتماعی اشاره کرد (7و .)1در

(کمتر از  1تا  1هفته) ،مصرف داروها ،وجود همزمان بیماری های قلبی -عروقی،

خصوص پاتوفیزیولوژی دقیق ضایعات کهیری به خصوص زیر گروه مزمن

دیابت متابولیک و دیگر ناهنجاری های ارگان های داخلی ،بروز عالیم بالینی

ایدیوپاتیک آن هنوز به طور قطع اتفاق نظر وجود ندارد ،اما گزارش شده که

غیر شایع مانند تب ،لکههای برجسته ناشی از خونریزی زیر پوستی ،بزرگی احشا و

واکنش های غذایی ،دارویی و عفونت ها (به ندرت) می توانند از علل بالقوه و

تورم غدد لنفاوی از مطالعه خارج شدند.

تحریک کننده ایجاد بیماری باشند ( .)8حدود یک سوم از بیماران مبتال به فرم شدید

متغیرهای کمی به صورت میانگین و انحراف معیار و متغیرهای کیفی نیز به

کهیر مزمن در تست های آزمایشگاهی افزایش حجم متوسط پالکتی ،فاکتور

صورت تعداد (درصد) گزارش شده اند .نرمال بودن متغیرهای کمی با استفاده از

روماتوئید مثبت و آنتی بادی ضد هسته ای نیز دیده شده است (14و .)1همچنین

آزمون  Shapiro-Wilkبررسی شد .برای بررسی ارتباط بین متغیرهای کیفی از

وجود ارتباطی مثبت بین شیوع بیماری کهیر مزمن و ریسک باالی دیگر

آزمون کای اسکوئر (یا آزمون دقیق فیشر) و برای مقایسه متغیرهای کمی بین دو

بیماری های اتوایمیون و افزایش اتوآنتی بادی های فعال کننده بازوفیلی در این

گروه مستقل از هم (زن /مرد) از آزمون  tمستقل یا معادل ناپارامتری آن (آزمون

گروه از بیماران نیز به خوبی مشاهده شده است (.)11

 )Mann-Whitneyاستفاده شد .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه

بر اساس نتایج اکثر محققین پاتوژنزیس بیماری کهیر مزمن در وحله اول به

 22تجزیه و تحلیل شدند و  p>4/41معنی دار در نظر گرفته شد.

شـناخت دیگر بیماری های همراه و علل فیزیکی ایجاد کننده بیماری و در وحله
دوم به پیدا کردن عوامل ایجاد کننده و تشدید کننده بیماری بستگی دارد ()12-18
که در این خصوص تست های آزمایشگاهی خاص و مشخص شده ای وجود ندارد،

یافتهها

اما تالش و تحقیق در زمینه پیدا کردن مستندات آزمایشگاهی مرتبط می تواند در

در این مطالعه تعداد 214نفر از افرادی که دارای بیماری کهیر مزمن و در

جهت تشخیص اتیولوژیک این بیماری تا حدی تعیین کننده و مفید باشد .هدف از

محدوده سنی  0-11سال بودند مورد بررسی قرار گرفتند .میـانگین سـنی افراد

انجام این مطالعه بررسی بیشتر برخی عوامل مرتبط و تشدید کننده بیماری از طریق

مطالعه شده برابـر با  31/11±11/78سال بوده است .بیشترین تعداد افراد بـر اساس

سنجش شاخص های فردی ،بالینی و تغییرات تست های آزمایشگاهی در بیماران

متغیر جنسیت متعلق به گروه مونث با تعداد  110نفر %73/33 ،در مقایسه با گروه

مبتال به کهیر مزمن مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی در شهر اهواز استان

مذکر  11نفر %21/71 ،بود (جدول  .)1متوسط طول دوره بیماری برای تمامی افراد

خوزستان جنوب غربی ایران می باشد.

 01ماه بوده است که افراد باالی  04سال با  30/0ماه بیشـترین و در افراد زیر14
سال با  8ماه کمترین دوره بیماری را به خود اختصاص داده اند .از کل بیماران تعداد
173مـورد ( )%82/3دارای کهیر فیزیکی بوده اند و  132مورد ( )%12/8آتوپی و

مواد و روش ها
این

کمیته

اخالق

در ارزیابی گلبول های سفید خون مشخص گردید که مقدار متوسط آن در کلیه

کد

اخالق

بیماران  7/78±2/21بوده است که از این بین تعداد  11نفر ( )%1/11باالتر از

 ،IR.AJUMS.HGOLESTAN.REC.1398.030بر روی  214بیمار

محدوده طبیعی و  1نفر ( )%1/02پایین تر بودند .در خصوص دیگر شاخص های

مبتال به کهیر مزمن مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی واقع در مجتمع سینوهه

هماتولوژیکی مشخص گردید که در مورد نوتروفیل تعداد  10نفر ( )%21/71و 11

شهر اهواز از تاریخ مهر 10تا اسفند  17انجام شده است.

نفر ( ،)%1/40لنفوسیت تعداد  31نفر ( )%17/10و  27نفر ( ،)%12/81ائوزینوفیل

دانشگاه

مطالعه

تعداد  111مورد ( )%78/1آنژیوادم داشته اند (جدول .)1

علوم

توصیفی
پزشکی

پس
جندی

از
شاپور

تایید
اهواز

در
با

شرایط ورود به مطالعه شامل اطالعات درج شده در پرونده بیماران

تعداد  10نفر ( )%1/11و  37نفر ( )%17/11و مونوسیت تعداد  21نفر ( )%14و 10

مراجعه کننده به کلینیک با تشخیص قطعی کهیر مزمن توسط پزشک متخصص

نفر ( )%1/11به ترتیب باالتر و پایین تر از محدوده طبیعی شاخص مورد نظر

پوست در این تاریخ شامل اطالعات فردی سن (سال) ،جنس (مرد /زن) و شرح

بوده اند .در مورد فاکتور بازوفیل نیز فقط تعداد  17نفر ( )%01/11پایین تر از محدوده

حال و معاینه بالینی شامل طول دوره بیماری ،جنس (ماه) و عالئم بالینی پوستی

طبیعی بودند.

مانند خارش ،وجود ضایعه کهیر ،وجود یا عدم وجود ساب تایپ فیزیکی ،همراه یا

میانگین ســطح هموگلوبولین و هماتوکریت سرم درکل بیماران به ترتیب برابر

بدون آنژیوادم و وجود /عدم وجود آتوپی درکنار بررسی های آزمایشگاهی مثل

 31/18±7/01و  12/81±1/01بود که در  31مورد (  )%10/71ســطح

شمارش کامل سلول های خونی (لنفوسیت ها ،نوتروفیل ها ،ائوزینوفیل ها،

هموگلوبولین و در  31مورد ( )%11/11ســطح هماتوکریت کاهش داشته است.

مونوسیت ها ،بازوفیل ها (سلول در هر میلی متر مکعب) ،پالکت (سلول در هر

عالوه بر این هر دو شاخص هموگلوبولین و هماتوکریت بین دو جـنس اختالف

میلی لیتر) ،هموگلوبین (گرم در هر دسی لیتر) ،هماتوکریت (درصد) ،آنتی بادی

معنی داری داشتند ( .)p>4/441در  1بیمار ( )%2/38و  7بیمار ( )%3/33به ترتیب

ضد هسته ای (مثبت /منفی) ،شاخص های عملکردی تیروئید ()mIU/L

کاهش و افزایش شمارش پالکتی مشاده شد .سه بیمار دارای کاهش مقدار TSH

(تیروکسین ،هومون محرک تیروئید ،آنتی بادی ضد تیرو پروکسیداز ،آنتی بادی

و نرمال  )%1/02( T4بـوده اند که نشان دهنده کم کاری خفیف تیروئیدی در این

ضد تیروگلوبولین) ،پارامترهای کبد (( )U/Lآنزیم های گلوتامیـک پیروویـک/

تعداد از بیماران است درحالیکه بقیه افراد یعنی  247نفر ( )%18/17دارای عملکــرد

اگزالواستات تـرانس آمینـاز آمیناز) ،آزمایش مدفوع (مثبت /منفی از نظر وجود

تیروئیــدی نرمــال بودند .افــزایش مقادیر آنتی بادی آنتی تیروگلوبولین به تنهایی

عفونت انگلی) و تست پوستی سرم اتولوگوس (مثبت /منفی از لحاظ وجود

در  24نفر ( )%1/12و افزایش مقادیر آنتی  TPOمنحصراً فقط در  22بیمار
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( )%14/07مشاهده شد 7 .مورد ( )%3/33نیز افزایش غیر طبیعی هر دو آنتی بادی

تغییرات سرمی  SGOTو SGPTنیز بین هر دو جـنس معنی دار بوده است

آنتی تیروئید داشتند که مجموعاً  01نفر ( )%23/33از بیماران دارای اختالل

(( )p>4/441جدول  .)2فراوانی تعداد  ANAمثبت در  11بیمار ( )%1/23مشاهده

آنتی بادی های ضد تیروئیدی بودند .در ارزیابی پانل کبدی یعنی بررسی فعالیت

شد و بقیه افراد یعنی  111نفر ( )%10/71از لحاظ  ANAمنفی بوده اند .نتایج

عملکردی آنزیم های کبدی SGOTو  SGPTنیز مشاهده شد که سه بیمار

 ASSTنیز نشان داد که قریب به اکثر بیماران یعنی  111نفر ( )%70/28مثبت

( )%1/02به تنهایی افزایش در سطح سرمی  SGOTو دو مورد ( )%4/11نیز

بودند .از لحاظ نمره کل شدت کهیر ()Total Symptoms Score= TSS

افزایش غیر طبیعی SGPTدر سرم داشته اند .تنها در یک بیمار ( )%4/07هر دو

بین دو جنس اختالف معنی دار بود ( .)p=4/421آزمایش مدفوع تنها در  2مورد از

آنزیم افزایش فعالیت عملکردی داشته است و در کل  1نفر ( )%2/81از بیماران

بیماران ( )%4/11مثبت 241 ،نفر ( )%17/11نرمال و  3نفر ( )%1/02منفی بوده

مبتال به کهیر مزمن دارای اختالل هایپرترانس آمینازمی کبدی بوده اند .از طرفی

است (جدول .)1

جدول  . 1ویژگی های فردی و بالینی بیماران مورد بررسی در کل نمونه و به تفکیک جنسیت
متغیر

کل نمونه

زن

مرد

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

تعداد(درصد)

P-value

گروه سنی
0-14

(1)2/0

(3)3/1

(2)1/1

11-24

(14)0/8

(1)3/1

(0)7/1

21-34

(18)27/1

(01)21/2

(13)23/2

31-04

(71)31/2

(11)31/0

(24)31/7

01-14

(31)17/1

(28)18/2

(8)10/3

11-11

(21)11/1

(11)14/0

(1)11/1

4/101

a

وضعیت ابتال به کهیر فیزیکی
دارد

(173)82/2

(122)81/3

(00)83

ندارد

(37)17/8

(27)18/7

(1)17

4/831

وضعیت آنژیوادم
دارد

(118)11/1

(123)12

(31)14/0

ندارد

(78)22/2

(17)18

(21)30

4/421

وضعیت اتوپی
دارد
ندارد
نتیجه تست آنتی بادی ضدهسته

(78)38/0

(17)38

(21)31/1

ای1

مثبت
منفی
وضعیت اتولوگوس

(121)81/8

(13)81/3

(32)83

4/874

(11)7/8

(1)1/7

(2)8/1

(121)11/1

(17)11/1

(32)11/0

<4/11

پوستی2

مثبت

(104)72/2

(148)77/1

(32)11/3

منفی

(10)27/8

(32)22/1

(22)04/7

4/411

نتیجه تست مدفوع
مثبت

(2)1/8

(2)2/0

(4)4

منفی

(3)2/7

(3)3/1

(4)4

نرمال

(141)11/1

(78)10

(28)144

نمره کل شدت کهیر ()Mean±SD

11/01±2/12

11/13±2/11

11/12±1/17

4/013

4/421

b

ANA: Anti-Nuclear Antibody, ASST: Autologous Serum Skin Test.

1

2

Chi-squared test

a

Mann-Whitney test

b
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جدول  .2شاخص های توصیفی متغیرهای مرتبط با شمارش کامل سلول های خونی ،عملکرد تیروئید و کبد در بیماران مبتال به کهیر مزمن در کل نمونه و به تفکیک جنسیت
مرد
زن
کل نمونه
P-value
متغیر
Mean±SD
Mean±SD
Mean±SD
شمارش کامل سلول های خونی
4/801a
8/44±2/11
7/83±2/41
7/87±2/21
WBC
b
4/111
32/41±12/84
34/81±13/72
31/11±13/01
LYM
4/134
11/14±18/30
12/11±11/18
12/08±18/14
NEU
4/113
4/01±4/38
4/04±4/37
4/01±4/37
BAS
4/110
1/43±2/78
1/33±2/17
1/12±2/74
MON
>4/441a
13/81±1/78
12/00±1/12
12/84±1/01
HB
4/411
01/70±1/44
38/11±8/41
31/18±7/01
HCT
4/441
2/14±2/11
1/11±1/00
2/43±1/70
EOS
4/181
100211±21111/11 212/11±221/81 1184/30±10111/07
PLT
عملکرد تیروئید
4/101a
8/71±1/17
8/10±1/83
8/18±1/71
T4
4/411
2/41±1/28
2/81±2/81
2/11±2/11
TSH
4/011
10/82±117/41
70/41±101/81
70/12±181/7
anti-TGA
4/111
08/70±141/20
82/01±247/77
71/82±108/1
anti-TPO
آنزیم های کبدی
>4/441
20/10±13/72
11/12±8/41
18/81±14/31
SGOT
>4/441
34/87±21/11
11/17±8/84
07/24±11/37
SGPT
WBC: White Blood Cell, LYM: Lymphocyte, NEU: Neutrophil, BAS: Basophil, MON: Monocyte, HB: Hemoglobin, HCT: Hematocrit, EOS:
Eosinophil, PLT: Placates, T4:Tyroxine, TSH: Thyroid Stimulating Hormone, anti-TGA: Anti-transglutaminase antibody, anti-TPO: antithyroid Peroxidase, SGOT: Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase, SGPT: Serum Glutamic Pyruvic Transaminase.
Independent t-test, b Mann-Whitney test

بحث و نتیجه گیری

a

کهیری در سنین پایین تر احتمال بهبـودی بیشـتری را در مقایسه با سنین باال دارد

در این مطالعه به خوبی نشان داده شد که جهت تشخیص بیمـاران مبتال به

و در سنین باالتر می تواند ماندگاری و دوره بیشتری داشته باشد .به عبارتی دیگر

کهیـر مـزمن مزمن با یا بدون آنژیوادم بررسیهای اختصاصی آزمایشگاهی

فراوانی و شـیوع باالی بیمـاری کهیر مزمن بـا افزایش سن بیمار ،افزایش امکان

اتولوگوس سرم تراپی و سنجش پارامترهای تیروئیدی ضرروری می باشد .اکثریت

بهبودی ضایعات پوستی و پایـداری بیشتر بیماری در سنین باال ،ارتباط مستقیمی

مراجعـه کنندگان ما را جنس مونث با متوسـط طـول دوره بیماری  12/13سال

دارد ( .)21در تعداد کثیری از بیماران ما فراوانی همراهی ضایعات مزمن کهیر با

تشکیل داده بود .بنابراین کهیر مزمن در بیماران خانمی ( )%73/33که عمدتاً در

آنژیو ادم  %71بوده است که این فراوانی بسیار باالتر از مقدار گزارش شده در

دهه سوم و چهارم عمر خود بوده اند شیوع باالتری نسبت به آقایان مبتال شده

مطالعـه  Sussmanو همکارانش ( )22( )%01و دیگر مطالعات است (23و.)21

( )%21/71با متوسـط طـول دوره بیماری  0/21سال دارد .هم راستا با مطالعه

عالوه بر این همراهی مثبت بین بیماری های آتوپیک همانند رینیت آلرژیک ،اگزما

 Ghaffariو همکاران که نتایج آنها نشان داد  %71مبتالیان به کهیر مزمن را

آتوپیـک و آسم با فراوانی  %11/1در نتایج ما مشاهده شد که متشابهاً چنین ارتباط

مونث ها تشکیل می دهند (.)11

مثبتی بین شیوع  %38/1بیماری های اتوپیک به ویژه رینیت آلرژیک در بیماران

محدوده سنی بیماران مطالعه شده در این تحقیق از  0تا  11سال بوده است
که خود نشان دهنده این است که بیماری کهیر مزمن ،افراد در رده های سنی

دارای کهیـر مـزمن به مراتب باالتر از دیگر بیماری های آلرژیک نیز قبالً گزارش
شده بود (.)20

مختلف را درگیر می کند امـا اشخاص بـاالتر از  24سـال دارای ریسک باالتری از

در تحقیق دیگری مشخص گردید که تست حساسیت پوسـتی بـه آلرژن های

ابتال هستند .به عبارتی دیگر این بیماری در افراد بالغ بیمار در طیف سنی  24تـا

هـوایی تنها در  12بیمار ( )%11از  78بیمار مبتال به کهیر مزمن مثبـت اسـت (.)21

 14سال شایعتر است که تحقیقات دیگـر هـم غالب رده سـنی درگیر شده را بـین

دلیل این تفاوت آماری مشاهده شده در پژوهش های مختلف و مطالعه ما در

 34تـا  04سـال گزارش کرده اند ( .)24عالوه بر این در مطالعـات مختلف میانگین

خصوص فراوانی همراهی بیماری های آتوپیک با بیماری کهیر مزمن را می توان

سن بیماران حـدود  31سـال گزارش شده است ( )21که تقریباً با میانگین سنی

مرتبط با تعریف متفاوت و سطح گوناگون بررسی این متغیر بر اساس عالئم بالینی،

بیماران مطالعه ما برابر است .متوسط طـول دوره کهیر مزمن در کل بیماران ما

تست های حساسیت پوسـتی و یـا آزمایشــگاهی دانست ( .)21طبق بررسی های

 3/71سال بود کـه با میانگین طول دوره گزارش شده در دیگر تحقیقات تفاوت

انجام گرفته بین شدت و طول دوره بیماری کهیر مزمن و همراهی دیگر

قابل مالحظه ای ندارد ( .)21کلیه این یافته ها بیان کننده این است کـه ضایعات

بیماری های اتـوپیک (از جمله رینیت آلرژیک ،اگزما آتوپیـک و آسم) ارتباط
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مستقیمی مشاهده نشده است اما احتماالً درمان عالمتی بیماری کهیر مزمن بـا

تحت درمان قرار گیرند ( .)28بر خالف تحقیقات گذشته (34و )21سطح ANA

استفاده از تجویز دوز باالی داروهای ضد آلرژی مانند نسل جدید آنتی هیستامین ها

در  %10/71از بیمـاران مـا منفی و تنها در  %1/23از بیماران با سن باالتر از 11

( )Bilastineامکان پذیر باشد (.)21

سال مثبت بوده است که خود گواه این است کـه انجام اینگونه تست های

همانند یافته های ما ،دیگر مطالعات ( )27نیز به افزایش مارکرهای عروقی

آزمایشگاهی بدون در نظر گرفتن شرح حال و معاینه بالینی نه تنها نتیجه ای نخواهد

همراه با نفوذ ائوزینوفیل و نوتروفیل از جمله خصوصیات ضایعه پوستی در کهیر

داشت بلکه بر بیمار هزینه اضافی متحمل خواهد کرد .ارزیابی پانل کبدی یعنی

مزمن ایدیوپاتیک به همراه مقدار طبیعی گلبول های سفید خون در بیشتر بیمـاران

بررسی فعالیت عملکردی آنزیم های کبدی  SGOTو  SGPTبیماران ما مقارن

بدون اختالف معنی دار بین دو جنس اشاره کرده بودند که ممکن است به تحریک

با مطالعه  Coskunو همکارانش ( )31نشان از افزایش غیر طبیعی سطح سرمی

ادم بافتی منجر شود ( .)27ارتباط بین اختالالت خودایمن و بیماری کهیر مزمن با

این دو آنزیم به صورت جداگانه و همزمان هر دو آنزیم در تعدادی از بیماران

مثبت شدن آزمایش اتولوگوس پوستی در حــدود  %14از بیماران دارای کهیر مزمن

به خصوص آقایان در مقایسه با خانم ها بوده است .احتماالً می تواند نشان دهنده

به خوبی تایید شده است ( .)0برخالف این گزارشات نتایج تست پوستی سرم به

یک عارضه جدی کبدی یعنی کبد چرب و افزایش تجمع چربی ها در کبد این افراد

روش اتولوگوس در مطالعه حاضر نشان دهنده فراوانی باال مثبت شدن تست پوستی

باشد.

سرم ( )%70/28و معنی دار بودن اختالف شاخص مجموع شدت عالئم ()TSS
بین دو جنس افراد دارای بیماری کهیر مزمن بوده است.

از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به نبود اطالعات بالینی بیماران
جهت بررسی عالیم بالینی و عدم وجود گروه کنترل یا نرمال برای مقایسـه با گروه

بررسی همراهی بین سندرم بالینی کهیر مزمن و اختالالت تیروئیدی

بیمار و همچنین به کم بودن نمونه مورد بررسی اشاره کرد زیرا حجم پایین نمونه

(اتوایمـونیتی تیروئیـد) در تحقیقات گوناگون نشان داد که شیوع همراهی

می تواند بر نتایج مطالعه اثر بگذارد و باعث می شود تفسیر نتایج با احتیاط انجام

آنتی بادی های مثبت ضد تیروئید در بیماران مبتال به کهیر مزمن در مقایسه با

شود .با انجام مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر می توان به نتایج بهتری دست

تعدادی یکسان از افراد نرمال بدون بیماری خاص از مقدار  10تا  %21متغیر است.

یافت.

در تایید یافته های بررسی  Ghaffariو همکارانش که همه بیماران مبتال به کهیر

با توجه به نتیجه این مطالعه بررسی های آزمایشگاهی مانند ،CBC

مزمن دارای تست های آنتی بادی ضد تیروئیدی ( )TGA ،TPAمثبت بودند

آنزیم های کبدی ANA ،و آزمایش مدفوع جهت تشخیص اغلب بیماران مبتال

( )%31/1در داده های ما کاهش سطح  TSHدر  3بیمار و نرمال  T4و افزایش

به کهیر مزمن با یا بدون آنژیوادم توصیه نمی شود .در واقع با توجه به فراوانی باالی

غیر طبیعی مقادیر آنتی بادی های ضد تیروگلوبولین وضد آنتی پراکسیداز در  01نفر

پارامترهای تیروئیدی در سرم و درصد باالی مثبت شدن تست پوستی اتولوگوس

( )%23/33از بیماران حاکی از کم کاری خفیف تیروئیدی بودند بقیه افراد هیچگونه

در مبتالیان (مخصوصاً زنان جوان و میانسال در مقایسه با مردان مبتال) در کنار

اختاللی در عملکرد تیروئید نداشتند.

شرح حال و معاینات بالینی دقیق بررسی اتولوگوس سرم تراپی و پارامترهای

علی رغم ارتباط اختالالت تیروئیدی اعم از هیپوتیروئیدیسم و هیپرتیروئیدیسم

تیروئیدی ضروری به نظر می رسد.

با اتیولوژی کهیر و یا آنژیوادم مزمن ،در اکثر افراد دارای تیروئید با عملکرد طبیعی
یکی از علل کهیر مزمن می تواند وجود آنتی بادی های ضد تیروئید باشد که احتمال
داده می شود اخـتالالت تیروئیـدی به جای اثر مستقیم بیشتر از طریق تاثیرات

تقدیر و تشکر

اتوایمونیتی (آنتی بادی های مثبت ضد تیروئید) در پاتوژنزیس ضایعات کهیری نقش

بدینوسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

دارند ( .)21بنابراین طبق گزارشات مختلف در کهیر مزمن علی رغم افزایش

اهواز به جهت حمایت مالی از این تحقیق ،تمام بیماران شرکت کننده در این مطالعه

ایمونوگلوبین  Eدر صورتیکه علتی برای پاتوژنزیس آن پیدا نشود باید تست های

و پرسنل محترم کلینیک آسم و آلرژی در شهر اهواز که در انجام این تحقیق ما را

تیروئیدی همراه با آنتی بادی های تیروئید مورد بررسی و در صورت مثبت بودن

یاری کردند ،همچنـین از آقای دکتر مهدی ترابی زاده ،تقدیر و تشکر می گردد.
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Chronic urticaria is a common skin condition that is manifested with
erythematous or white edema, itching, and transient dermis with or without angioedema. Due to insufficient knowledge
of the etiology of many of these chronic lesions, this study was performed to investigate some factors related to individual
and laboratory indices of patients.
METHODS: In this descriptive study, 210 patients (154 females and 54 males) with chronic urticaria referred to Asthma
and Allergy Clinic of Ahvaz from September 2015 to February 2019 were evaluated. Routine tests were performed for
all patients including blood cell count, antinuclear antibodies, thyroxine and thyroid stimulating hormones, antithyroperoxidase (TPO) and anti-thyroglobulin (Tg) antibodies, glutamate-oxaloacetate transaminase (GOT) and
glutamate-pyruvate transaminase (GPT) enzymes, autologous serum skin test and stool test.
FINDINGS: Of all patients, 166 (79%) had physical urticaria, 125 (59.5%) had atopy and 158 (75%) had angioedema.
Autologous serum skin test with a frequency of more than 74.28% was positive in patients. Except for 3 patients (1.42%)
with low serum levels of thyroid stimulating hormone and normal thyroxine (mild hypothyroidism) and 49 patients
(23.33%) with abnormal increase in anti-thyroperoxidase and anti-thyroglobulin serum antibodies, the rest of the subjects
(75.23%) were healthy. The results of anti-nuclear antibody and stool tests were also generally normal.
CONCLUSION: Based on the results of this study, in order to diagnose patients with chronic urticaria with or without
angioedema, it is necessary to perform autologous serum skin test and thyroid function tests along with detailed clinical
examinations.
KEY WORDS: Chronic Urticaria, Autologous Serum Skin Test, Thyroid Function Tests.
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