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در شهر کرمان
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خالصه
هقدهه :آظن یکی از ؼبیغتریي ثیوبریّبی هسهي در ظراظر دًیب ثَدُ کِ ثب دظترظی هطلوَة ثوِ هرالجو ّوبی
پسؼکی لبثل پیؽگیری اظ  .از آًجب کِ اطالػبتی در هَرد فراٍاًی ػَاهل خطر هرگ ًبؼی از آظن در هٌطمِی
هب ٍجَد ًذارد ،هطبلؼِ حبضر ثب ّذف تؼییي فراٍاًی ػَاهل خطر هرگ ًبؼی از آظن در ثیوبراى آظوی اًجبم ؼذ.
روش :ایي هطبلؼِ رٍی  200ثیوبر هجتال ثِ آظن کِ طی ظبل  1390ثِ درهبًگبُ ثؼث کرهبى ٍ هطت پسؼکبى فَق
تخفؿ ریِ در ؼْر کرهبى هراجؼِ کردُ ٍ ثیوبری آًْب تَظط اظپیرٍهتری دٍ هرحلِای اثجبت ؼذُ ثَد ،اًجوبم
گرف  .پرظػًبهِای ؼبهل هؽخفبت دهَگرافیک ثیوبر ٍ ػَاهل خطر هرثَطِ ،تَظط پسؼک ثرای ّر یک از
ثیوبراى کبهل ؼذ .ظپط دادُّب ثب اظتفبدُ از ًرمافسار آهبری  SPSS15هَرد تجسیِ ٍ تحلیل لرار گرف .
یافتهها :در هجوَع 82 ،درـذ از ثیوبراى ،حذالل یکی از ػَاهل خطر هرگ ٍ هیر ًبؼی از آظن را داؼتٌذ ،ثِطَری
کِ ثیکبری در  63درـذ ٍ ػذم تَاًبیی خریذ دارٍ در  43درـذ ثیوبراى ؼوبیغتوریي ػَاهول خطور را ؼوبهل
هیؼذًذ .از طرف دیگر  73درـذ ثیوبراى هجتال ثِ آظن داین ؼذیذ ثَدًذ.
نتیجهگیری :از آًجب کِ اکثر هَارد هرگ ٍ هیر ًبؼی از آظن ثبلمَُ لبثل پیؽگیری ثَدُ ٍ درهبىّبی هؤثری ثرای
کٌترل آظن ٍجَد دارد ،حتی هیساى هختفر هرگ ٍ هیر ًبؼی از آظن ًیس غیرلبثل لجَل هیثبؼذ .از طرف دیگور
ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ثعیبری از ثیوبراى ثررظی ؼذُ در اٍلیي هراجؼِ ،هجتال ثِ آظن ثب درجِ هتَظط ثِ ثبال ثوَدُ ٍ یوب
حتی در هراحل ؼذیذ ثِدرظتی ٍ ثِ ـَرت کبفی درهبى ًؽذُ ثَدًذ ،هیثبیع در هَرد ثیوبری آظن آهوَزغ
ثیؽتری ثِ افراد جبهؼِ ٍ ثٍِیصُ ثِ پسؼکبى خبًَادُ دادُ ؼَدّ .وچٌیي چَى تؼذاد زیبدی از ثیوبراى ،حتوی افوراد
تح پَؼػ ثیوِ ،تَاًبیی تْیِ دارٍ را ًذارًذ ،الزم اظ کِ ظبزهبىّبی ثیوِگر حوبیو ثیؽوتری از ثیووبراى
آظوی ثِ ػول آٍردًذ.
واشههای کلیدی :هرگ ٍهیر ًبؼی از آظن ،ػَاهل خطر ،آظن ؼذیذ ،کرهبى
 -9استادیار ٍ فَق تخصض بیواریّای ریِ ،داًشكذُ پششكي افضليپَر ،داًشگاُ علَم پششكي كزهاى ،كزهاى ،ایزاى  -:استادیار ٍ فَق تخصض بیواری ریِ ،داًشكذُ پششكي افضليپَر ٍ
هزكش تحقیقات فیشیَلَصی ،پضٍّشكذُ ًَرٍفارهاكَلَصی ،داًشگاُ علَم پششكي كزهاى ،كزهاى ،ایزاى ; -هتخصض بیواریّای داخلي ،بیوارستاى افضليپَر ،داًشگاُ علَم پششكي كزهاى،
كزهاى ،ایزاى < -پششک عوَهي
* نویسنده مسؤول ،آدرس پست الکتزونیكdrryazdani@yahoo.com :

دریافت مقاله9;A9/9:/9 :

دریافت مقاله اصالح شده 9;A:/9:/9: :

پذیزش مقاله9;A:/9:/9< :
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فَت کردُ ٍ از هیبى  121ثیوبر ترخیؿ ؼذُ طی پیگیری
 6ظبلِ تؼذاد ً 17فر ثِ ػل حولِ هجذد آظن فَت کردًذ ٍ
ؼذت آظن ٍ کٌترل ضؼیف آى ثِػٌَاى ػَاهل هورتجط ثوب
هیساى ثبالی هرگ ًبؼی از آظن ؼٌبختِ ؼوذُ اظو (.)11
ػَاهل خطر هتفبٍتی ثرای هرگ ًبؼی از آظن هؼرفی ؼوذُ
کِ فراٍاًی ایي ػَاهل خطر در ثیوبراى آظوی ثِ ػَاهلی از
جولِ هٌطمِ جغرافیبییً ،صاد ٍ ّوچٌیي جبهؼِای کِ فرد در
آى زًذگی هیکٌذ ثعتگی دارد.
در هطبلؼِای کِ ثِ هٌظَر تؼییي هیساى ؼویَع آظون در
داًػآهَزاى  6تب  12ظبلِی ؼْر کرهوبى در ظوبل 1378
اًجبم ؼذُ ،ؼیَع کلی آظن در ثیي داًوػ آهوَزاى همطوغ
دثعتبًی  2/7درـذ ثِ دظ آهذ کِ ایي ًعج در پعورّب
 3/2درـذ ٍ در ثیي دخترّب  2/3درـذ ثَد (.)12
آظن ثًِذرت هٌجر ثِ هرگ هیؼَد ٍ اکثر هَارد هرگ
ٍ هیر ًبؼی از آظن ثبلمَُ لبثل پیؽگیری ثَدُ ٍ درهبىّبی
هؤثری ثرای کٌترل آى ٍجوَد داردّ .وچٌویي ثرخوی از
هرگ ٍ هیرّب در اطفبل ٍ ًَجَاًبى اتفبق هیافتذ کِ حتوی
ّویي هیساى هختفر هرگ ٍ هیر ًبؼی از آظن ًیس غیرلبثل
لجَل هیثبؼذ .در هطبلؼبت گرؼتًِگر ثر رٍی هَارد آظون
کؽٌذُ ٍ ّوچٌیي پیگیری ثیوبراى ًجبت یبفتِ از حووالت
آظن ثبلمَُ کؽوٌذُ ) (near-fatalخفَـویبت آظون ثوبلمَُ
کؽٌذُ هؼرفی ؼذُ اظو ( .)13از آًجوبیی کوِ یکوی از
تؽخیؿّبی ؼبیغ در کَدکبًی کِ در ثخػ هرالج ّوبی
ٍیصُ ) (ICUثعتری هیؼًَذ آظن اظتبتَض ثَدُ (ٍ )14،15
درهبى ایي گرٍُ از ثیوبراى ًیس دؼَاریّبی خبؾ خَد را
دارد ( ،)15ؼٌبظبیی اطفبل در هؼرق اثتال ثِ آظن هعتؼذ ثِ
هرگ ٍ هیر ضرٍری هیثبؼذ.
در ایي هطبلؼبت ظبثمِ ثعتری ؼذى ثیوبراى هجتال ثِ آظن
در  ،ICUظبثمِ هراجؼِ ثِ اٍرشاًط ثرای حذالل  2-3ثوبر
ثِػل حولِ آظن در یک ظبل گرؼتِ ،هیساى تَاًبیی خریذ
دارٍ در ثیوووبراى ،ظووبثمِ اًبفیالکعووی در ثیوووبراى ،هیووساى

هقدهه
آظن یکی از ؼبیغتریي ثیوبریّبی هوسهي ثوب حوذٍد
 300هیلیَى ًفور هجوتال در ظراظور دًیوب هویثبؼوذ .ایوي
ثیوبری ثِػٌوَاى یوک اخوتالل ؼوبیغ ٍ هوسهي راُّوبی
َّایی تؼریف هیؼوَد کوِ ثوب هجوَػوِ ػالیون ثوبلیٌی
هتٌَع ٍ ػَد کٌٌذُ ،اًعذاد جریوبى ّوَا ،افوسایػ پبظو
دّووی ٍ التْووبة زهیٌووِ ای ثوورًٍػّووب هؽووخؿ
هیؼَد ( .)1آظن از هذتّب لجل ثوِػٌوَاى یوک اخوتالل
هجسا ؼٌبختِ ؼذُ ٍلی تٌْب طوی  35ظوبل اخیور ،ثوِدلیول
افسایػ ٍاضح ؼیَع ،ثِػٌوَاى هؽوکل ثْذاؼو ػووَهی
هَرد تَجِ لرار گرفتِ ٍ در حبل حبضور ثوِػٌوَاى یوک
ػبهل هْن ًبتَاًی ٍ هرگ لبثل پیؽوگیری ؼوٌبختِ ؼوذُ
اظ کِ از ًظر پسؼکی ّسیٌِ ثر هیثبؼذ (.)2
تؽخیؿ ایي ثیووبری ثراظوبض ٍجوَد یوب ظوبثمِ ی
ػالین تٌفعی هرثَط ثوِ آظون ّووراُ ثوب اثجوبت اًعوذاد
ثرگؽو پووریر راُّووبی ّووَایی هوویثبؼووذ .تعو ّووبی
ػولکوورد ریووَی ) )Pulmonary Function Tests: PFTکووِ
در تؽووخیؿ آظوون ثعوویبر کوووک کٌٌووذُاًووذ ،ؼووبهل
اظووپیرٍهتری دٍ هرحلووِای(لجوول ٍ ثؼووذ از تجووَیس
گؽبد کٌٌذُی ثرًٍػ) ،هیساى حوذاکثر جریوبى ثوبزدهی
ٍتع و تحریکووی ثوورًٍػ (تحریووک پووریری هجووبری
ّووَایی  )AHRهوویثبؼووٌذ ( .)3آظوون یووک ثیوووبری
پیؽرًٍذُ هویثبؼوذ ٍ کٌتورل هوؤثر آىً ،یبزهٌوذ یوک
رٍیکوورد پیؽووگیراًِّ ،وووراُ ثووب ٍیسی و ّووبی هووٌظن ٍ
ثرًبهِریوسی ؼوذُ اظو کوِ طوی آى ػالیون ثیووبری
ارزیووبثی ؼووَد ،ػولکوورد ریووِ کٌتوورل گووردد ٍ درهووبى
دارٍیی تؼذیل ٍ آهَزغّبی ثؼذی دادُ ؼَد (.)4-9
اثتال ثِ آظن ًِ تٌْب کیفی زًذگی ثیوبر را تح توثثیر
لرار هیدّذ ،ثلکِ هعئَل از دظ رفتي در هجوَع زهوبًی
هؼبدل  15هیلیَى ظبل هفیذ زًذگی ایي ثیووبراى ،در طوَل
یک ظبل هیثبؼذ ( .)10در هطبلؼِ هبرگَت )ٍ (Marquette
ّوکبراى 16/5 ،درـذ ازهَارد آظن کؽٌذُ در ظیر ثعتری
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عواهل خطر هرگ و هیر در آسن ...

.1
.2

ثیکبری در ثیوبراى ٍ ػذم ّوکبری خبًَادُ ثیوبر ،از جولِ
ػَاهل خطر آظن کؽٌذُ هحعَة هیؼًَذ (.)16،17
از آًجبیی کِ ثب ؼٌبظبیی ػَاهل خطر هرتجط ثب هرگ ٍ
هیر آظن ٍ کٌترل آًْب هیتَاى هرگ ٍ هیر ًبؼی از آظون
را کبّػ داد ،ایي هطبلؼِ ثب ّذف ثررظوی فراٍاًوی آظون
هعتؼذ ثِ هرگ ٍ هیر ٍ ػَاهول خطور هورتجط ثوب آى در
ثیوبراى هجتال ثِ آظن در ؼْر کرهبى طی ظبل  1390اًجوبم
ؼذ .از طرف دیگر ثب هؽخؿ ًوَدى هیساى فراٍاًی ثیوبراى
آظوی هعتؼذ ثِ هرگ ٍ هیر در کرهبى هیتَاى تَجِ ثیؽتر
هعئَلیي ثِ ایي ثیوبری ؼبیغ ٍ هْن را جلت ًوَد ٍ خَاظتبر
دل ًظر ٍ ارائِ راّکبرّبی هٌبظت ثوِ هٌظوَر کٌتورل ٍ
درهبى آى ؼذ.

.3
.4
.5
.6
.7

ظبثمِ ثعتری ثیوبراى در  ICUثِػل حولِ آظن
ظبثمِ هراجؼِ افراد ثِ اٍرشاًط ثرای حوذالل 2-3
ثبر ثِػل حولِ آظن در ظبل گرؼتِ
تَاًبیی خریذ دارٍ در ثیوبراى هتٌبظت ثوب ؼوذت
ثیوبری
ظبثمِ اًبفیالکعی ٍ هیساى حعبظی ثوِ آجیول ٍ
گسغ حؽرات در ثیوبراى
ثیکبری
ػذم ّوکبری خبًَادُ
ؼذت ثیوبری ثور حعوت اظوپیرٍهتری ٍ ػالیون
ثیوبری

نحوه نوونهگیری و حجن نوونه

ًوًَِگیوری ثوِ رٍغ غیراحتووبلی آظوبى از تووبهی
ثیوبراى هجتال ثِ آظن کوِ طوی ظوبل  1390ثوِ درهبًگوبُ
ثؼث کرهبى ٍ هطت ؼخفوی پسؼوکبى فوَق تخفوؿ
ریِ در ظطح ؼْر هراجؼوِ کوردُاًوذ ،اًجوبم ؼوذ .اکثور
ثیوبراى در زهوبى هطبلؼوِ ثوب ؼوکبی از ػالیون تٌفعوی
هراجؼووِ کووردُ ثَدًووذ ٍ تووب آى زهووبى ثیوووبری آًْووب
تؽووخیؿ دادُ ًؽووذُ ثووَد ٍ تؼووذاد کوتووری ًیووس ثووب
تؽخیؿ لجلی آظن ٍ تح درهبى ثَدًوذ کوِ در تووبهی
هَارد اظپیرٍهتری دٍ هرحلِای اًجبم ؼوذ ٍ هموبدیر زیور
لجوول ٍ ثؼووذ از تجووَیس  2تووب  4پووبف از ظووبلجَتبهَل
اظتٌؽبلی اًذازُگیری ؼذ:

روش بررسی
جوعیت هورد هطالعه و نحوهی جوعآوری اطالعات

ایووي هطبلؼووِ از ًووَع همطؼووی  -تَـوویفی ٍ در ؼووْر
کرهبى اًجب م گردیذ .جبهؼوِ هوَرد هطبلؼوِ ؼوبهل تووبم
ثیوبراى ثسرگعوبلی هویؼوذ کوِ ثوب ؼوکبی از ػالیون
تٌفعی طوی ظوبل  1390ثوِ درهبًگوبُ ثؼثو کرهوبى ٍ
هطت ؼخفوی پسؼوکبى فوَق تخفوؿ ریوِ در ظوطح
ؼْر کرهبى هراجؼِ کوردُ ٍ تؽوخیؿ لطؼوی آظون ثوب
اًجبم اظپیرٍهتری دٍ هرحلوِ ای ثورای آًْوب تثییوذ ؼوذُ
ثَد .ؼوذت آظون ّور یوک از ایوي ثیووبراى ثوب اًجوبم
اظووپیرٍهتری ٍ ػالی ون ثووبلیٌی هؽووخؿ گردیووذ ٍ فوورم
جوغآٍری اطالػبت ،ؼوبهل هؽخفوبت جوؼیتوی ثیووبر
ٍ ػَاهل خطر ،تَظط پسؼوک ثورای ّور یوک از آًْوب
کبهوول ؼووذ .ظووپط فراٍاًووی افوورادی کووِ آظوون هعووتؼذ
هرگٍهیر داؼوتٌذ ٍ ّوچٌویي ػَاهول خطور آى در ّور
یک از ثیوبراى هحبظجِ گردیذ.
ػَاهل خطر در ًظر گرفتوِ ؼوذُ در ایوي هطبلؼوِ ثوِ
ایي ؼرح ثَدًذ:

)FVC (Functional Vital Capacity

)FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second
FEV1/FVC

ثیوبراًی کِ ًعوج  FEV1/FVCکوتور از  0/7داؼوتٌذ ٍ
 FEV1در آىّب  15دلیموِ ثؼوذ از دریبفو دارٍ ،ثویػ از
 12درـذ یب 200هیلوی لیتور افوسایػ یبفو  ،ثوِ ػٌوَاى
ثیوبر آظوی در هطبلؼِ ؼورک دادُ ؼوذًذ .ؼوذت آظون
افووراد ًیووس ثووب تَجووِ ثووِ ػالی ون ثووبلیٌی ٍ اظووپیرٍهتری
(جذٍل  )1تؼییي گردیذ.
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جدول  .1طبقهبندي شدت آسن ()1
عالین بالینی قبل از درهاى
طبقهبندی
هرحله 1
هتناوب خفیف
هرحله 2
داین خفیف
هرحله 3
داین هتوسط
هرحله4
داین شدید

عالین شبانه

عالین روزانه
عالین ≤  :بار در ّفتِ ،بذٍى عالهت

كوتز اس  :بار یا  :بار در هاُ

یا ً PEFزهال بیي حوالت ،حوالت
خفیف
عالین بیش اس  :بار در ّفتِ ٍلي

بیش اس  :بار در هاُ

كوتز اس  9بار در رٍس ،حوالت هوكي
است رٍی فعالیت اثز بگذارًذ
عالین رٍساًِ (ّز رٍس)  ،استفادُ

بیش اس یک بار در ّفتِ

رٍساًِ اس اگًَیستّای  B2كَتاُ اثز،
حوالت < اس  :بار در ّفتِ
عالین ّویشگي  ،هحذٍدیت فعالیت

دایوي

بذًي ،حوالت ّویشگي

عولكرد ریه
 FEV1یا  %@8≤ PEFپیشبیٌي شذُ،
تغییزپذیزی %:8 > PEF
 FEV1یا  %@8 ≤ PEFپیشبیٌي شذُ،
تغییزیپذیزی %:8-;8 PEF
 FEV1یا  %>8-%@8<PEFپیشبیٌي
شذُ ،تغییزپذیزی %;8<PEF
 PEF≥ %>8یا  FEV1پیشبیٌي شذُ،
تغییزپذیزی %;8< PEF

جدول  .2اطالعات جوعیتشناختی بیواراى

نتایج
در ایي هطبلؼِ تؼذاد ً 200فر ،ثیوبر هجوتال ثوِ آظون ثوب
اظتفبدُ از رٍغ ًوًَِگیری غیر احتوبلی آظبى هَرد هطبلؼِ
لرار گرفتٌذ کِ  63/5درـذ (ً 127فر) از ثیوبراى هورد ٍ
 36/5درـذ (ً 73فر) از آىّب زى ثَدًذ .جَاىتوریي فورد
هَرد هطبلؼِ 14 ،ظبل ٍ هعيتوریي آىّوب  82ظوبل ،ظوي
داؼتٌذ .اطالػبت دهَگرافیک ثیوبراى در جذٍل ؼووبرُ 2
ًؽبى دادُ ؼذُ اظ .
ثر اظبض ػالین ثبلیٌی ٍ اظپیرٍهتری 3 ،درـذ ثیوبراى
آظن هتٌبٍة خفیف 2/5 ،درـذ آظن داین خفیف21/5 ،
درـذ آظن داین هتَظط ٍ  73درـذ آظن داین ؼذیذ داؼتٌذ.
هیساى  FEV1در  65/5درـذ از ثیوبراى کوتر از 60درـذ،
در  30/5درـذ ثیي  60تب  80درـذ ٍ در  4درـذ از
ثیوبراى ثیػ از  80درـذ ثَد .تَزیغ فراٍاًی ػَاهل خطر
هرگ ٍ هیر ًبؼی از آظن در جذٍل ً 3ؽبى دادُ ؼذُ اظ .

فراونی
هتغیر

تعداد (درصد)

هرد

?)%>;/=( 9:

زى

;? (=)%;>/

هتوسط شاخص توده بدنی )(BMI

سابقه خانوادگی ابتال به آسن
سابقه هصرف سیگار

?:</:
)%;>( ?:
=> (=)%;:/

سابقه عالین رینوسینوزیت

)%;>( ?:

سابقه ریفالکس هروی

@<)%?<( 9

سابقه حساسیت پوستی (اگسها)

)%:>( =:

سابقه بیواری قلبی
سابقه دیابت

)%9A/=( ;A
> (;)%

یکفذ ٍ ثیع ٍ ؼػ ثیوبر ( )%63در زهبى اًجبم هطبلؼِ
ؼبغل ًجَدًذ .ثیکبری ثِػٌَاى ؼبخفی ثرای ٍضؼی
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جدول  .4فراوانی عواهل خطر هرگ و هیر ناشی از آسن

اجتوبػی  -التفبدی پبییي در ًظر گرفتِ ؼذُ اظ  .پٌجبُ ٍ
ّف درـذ از ثیوبراى تَاًبیی خریذ دارٍّب را داؼتٌذ ٍ
ثیوبراى زیبدی ( )%43لبدر ثِ خریذ دارٍ ،هتٌبظت ثب ؼذت
آظن ًجَدًذ ،ایي در حبلی ثَد کِ تٌْب  4/5درـذ از کل
ثیوبراى ثیوِ ًجَدًذ.
در  94/5درـذ از هَارد ،خبًَادُ ّوکبری الزم ،از ًظر
هراجؼِ ثِ پسؼک ،تْیِ دارٍ ٍ اظتفبدُ از آى را ثب ثیوبر
داؼتٌذ ٍ ثیوبر از حوبی خبًَادگی هٌبظت ثرخَردار ثَد ٍ
 5/5درـذ ػذم ّوکبری خبًَادُ داؼتٌذ.
در هجوَع  82درـذ از ثیوبراى حذالل یکی از ػَاهول
خطر هرگ ٍ هیر ًبؼی از آظن را داؼوتٌذ ،کوِ ثیؽوتریي
هیساى هرثَط ثِ ٍضؼی التفبدی – اجتوبػی پوبییي (ثور
اظبض ؼبخؿ ثیکبری  ٍ )% 64ػذم تَاًوبیی خریوذ دارٍ
( ٍ )%43کوتریي درـذ هرثَط ثِ ػذم ّوکبری خوبًَادُ
هیؼذ (جذٍل .)3

فزاٍاًي

آسن شدید و دائن
بیکاری

<>%

عدم توانایی خرید دارو

;<%

هراجعه به اورشانس به علت حوله آسن

@%9

سابقه آنافیالکسی
سابقه بستری در ICU

عدم هوكاری خانواده

بدوى عاهل خطر

>; (@)%9

@%9

یک عاهل خطر

<? (?;)%

==%

دو عاهل خطر

)%:A/=( =A

=%@</

سه عاهل خطر

)%98( :8

=%A</

چهار عاهل خطر

)%=/=( 99

%988

بحث و نتیجهگیری
هرگ ٍ هیر ًبؼی از آظن یک ٍالؼِ تثظفثبر ثِؼووبر
هیرٍد ٍ اگر ثیوبراى هجتال ثِ آظن هعتؼذ ثِ هرگٍهیر ثوِ
درظتی ؼٌبظبیی ٍ درهبى ؼًَذ هرگ ٍ هیر ًبؼی از آظون
ثبلمَُ لبثل اجتٌبة هیثبؼذ ( .)18در هطبلؼِای کوِ تَظوط
اٍهبچی )ّ ٍ (Omachiوکبراى اًجبم گرفتوِ ،ؼوذت ثوبالی
ثیوبری ٍ ػذم کٌترل هٌبظت ثیوبری هْنتریي ػَاهل خطر
هرگ ٍ هیر ًبؼی از آظن هؼرفی ؼذُاًوذ (ّ .)12وچٌویي
ظبثمِ لجلی آظن ؼذیذ کِ هٌجور ثوِ اًتَثبظویَى ٍ تَْیوِ
هکبًیکی ٍ یب ثعتری در  ICUؼذُ ثَد ثِ ػٌَاى ػَاهل خطر
اـلی آظن هعتؼذ ثِ هرگ ٍ هیر هؼرفی ؼذ (.)11،19،20
در هطبلؼِ حبضر  73درـذ از ثیوبراى دچبر آظن ؼذیذ-
داین ثَدًذ ٍ  FEV1در  65/5درـذ از ثیوبراى کوتور از 60
درـذ ثَد .اکثر ایي افراد ،هَرد تبزُ ؼٌبختِ ؼوذُی آظون
) (new caseثَدًذ ٍ ،ثب تَجِ ثِ آهبر گفتوِ ؼوذُ در اٍلویي
هراجؼِ ،در هراحل ؼذیذ ثیوبری لرار داؼتٌذ .ایي اهر ًؽبى
هیدّذ کِ از زهبى ؼرٍع ػالین تب تؽخیؿ ثیوبری ،هذت
زیبدی طَل کؽیذُ ٍ ثِ ػجبرت دیگر ثیوبری ایي افراد دیر
تؽخیؿ دادُ ؼذُ اظ .
ّوچٌیي فراٍاًی ػَاهل خطر هرگ ٍ هیور در ثیووبراى
هَرد هطبلؼِ ثیػ از حذ اًتظبر ثَد ٍ  82درـذ از افراد هَرد
هطبلؼِ ،حذ الل یکی از ػَاهل خطور را داؼوتٌذ .دٍ ػبهول

آسن
;?%

تعداد (درصد)

تجوعی

هتغیر

جدول  .3توزیع فراوانی عواهل خطر هرگ و هیر ناشی از
عواهل خطر

فراوانی

درصد

=%9;/
@%
=%=/

ّوچٌیي ّوبًطَر کِ در جذٍل  4دیوذُ هویؼوَد18 ،
درـذ ثیوبراى ّیچ ػبهل خطری ًذاؼوتٌذ 66/5 ،درـوذ از
ثیوبراى  1یب  2ػبهل خطر ٍ  15/5درـذ ثویػ از  2ػبهول
خطر هرگ ٍ هیر ًبؼی از آظن را دارا ثَدًذ.
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ثیوبراى آظوی ثِ ػول آٍردُ ٍ یب ثیووبراى آظووی تحو
پَؼػ هراکس ثیوبریّبی خبؾ لرار ثگیرًذ.
در هطبلؼِ حبضر 42/5 ،درـذ از ثیوبراى هجتال ثِ ػالین
رفالکط 36 ،درـذ دچبر ػالین ریٌی ٍ  74درـذ دارای
ترؼحبت پؽ حلك ثَدًذّ .وچٌیي  32/5درـذ از ثیوبراى
ظوویگبری ثَدًووذ ٍ  14درـووذ از ثیوووبراى  BMIثوویػ از
 30kg/m2داؼتٌذ .ایي ػَاهل ،ؼرایط ّوراّی ّعوتٌذ کوِ
رٍی کٌترل آظن اثر هیگرارًذ ٍ ثب تَجِ ثِ هیساى فراٍاًی
آىّب در ثیوبراى آظوی هوَرد هطبلؼوِ ،تَـویِ هویؼوَد
پسؼکبى هؼبلج توبم ثیوبراى آظن ؼٌبختِ ؼذُ ثٍِیصُ ثیوبراى
ثب کٌترل ضؼیف ثیوبری را ثورای تؽوخیؿ ایوي ػَاهول
ثررظی کردُ ٍ در جْ درهبى یب تؼذیل ثیوبری آىّب الذام
ًوبیٌذ.
ثٌبثریي تَـیِ هیؼَد کِ در ظطح هٌطمِای آهوَزغ
ثیؽتر ٍ هٌبظتتری ثِ جبهؼِ درهَرد آظن از طریك رظبًِّب
از جولِ ـذا ٍ ظیوب ٍ ًؽریبت هحلی دادُ ؼوَد .از طورف
دیگر ثِ پسؼوکبى ثوٍِیوصُ پسؼوکبى خوبًَادُ از طریوك
ثبزآهَزیّب ،ظویٌبرّب ٍ پخػ جسٍات آهَزؼی ثِـَرت
هذاٍم آهَزغ دادُ ؼذُ ٍ اطالعرظبًی گوردد ٍ در ظوطح
کؽَری الزم اظ کِ ظبزهبىّبی ثیوِگور ثوِ حوبیو
ثیؽتر از ثیوبراى آظوی در زهیٌِ تْیِ دارٍ هجبة گردًذ.

خطر(ػذم تَاًبیی خریوذ دارٍ ٍ ثویکوبری) از ثیؽوتریي
فراٍاًی ثرخَردار ثَدًذ .
ؼبیغتریي ػبهل خطر ،ثیکبری ثیوبراى هجتال ثَد کِ در
ایي هطبلؼِ ثِ ػٌَاى ؼبخفی از ٍضؼی التفبدی_اجتوبػی
پبییي در ًظر گرفتِ ؼذُ اظو  .در هجووَع  64درـوذ از
افراد در زهبى اًجبم هطبلؼِ ؼبغل ًجَدًذ .ثب تَجِ ثوِ ایٌکوِ
 36/5درـذ از ثیوبراى هَرد هطبلؼِ را زًبى ٍ  17/5درـوذ
از آىّب را افراد زیر  15ظبل ٍ ثبالی  65ظبل (کِ جوؼی
غیر فؼبل جبهؼِ هحعَة هیؼًَذ) تؽوکیل هویدادًوذ ٍ
تثهیي ّسیٌِّبی آىّب ثر ػْذُی ظرپرظ خبًَادُ اظو ،
ایي آهبر تب حذ زیبدی لبثل تَجیِ اظ .
چْل ٍ ظِ درـذ از ثیوبراى آظوی تَاًبیی خریوذ دارٍ
هتٌبظت ثب ؼذت ثیوبری خَد را ًذاؼوتٌذ ٍ در حوبلی کوِ
 95/5درـذ از افراد ثیوِ ثَدًذ ،از هیبى ثیوِؼذگبى ًیس 41
درـذ لبدر ثِ خریذ دارٍ ًجَدًذ .ایي ًؽبى هویدّوذ کوِ
ظبزهبىّبی ثیوِگر حوبی هٌبظجی از ثیوبراى آظوی ًذارًذ.
از آًجب کِ آظن ثیوبری ؼبیؼی اظ  ،هورگ ٍ هیور ٍ
ًبتَاًی ًبؼی از آى در حبل افسایػ اظ ٍ ثبر زیبدی را ثِ
جبهؼِ ٍ فرد تحویل هیکٌذّ .وچٌیي ثب تَجوِ ثوِ ایٌکوِ
ثعیبری از ػَارق ًبهطلَة آى ثب درهبى ،لبثل پیؽوگیری
اظ  ،الزم اظ کِ ظبزهبىّبی ثیوِگر حوبی ثیؽتری از
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Abstract
Background & Aims: Asthma is one of the most common diseases worldwilde that can be prevented with
optimal access to medical care. Since there is no data about the prevalence of risk factors of death caused by
asthma in our region, the present study was performed to determine the prevalence risk factors of fatal
asthma in asthmatic patients.
Methods: This study was done on 200 asthmatic patients who referred to Be’sat clinic in Kerman/Iran.
Asthma diagnosis was made through physical examination or spirometery. A questionnaire consisting
demographic features and related risk factors was filled by the physician for each patient. Then, data were
analyzed using SPSS15 software.
Results: Totally, 82% of the patients had at least one of the risk factors of death caused by asthma. The most
common risk factors were being jobless (63%) and inability to pay for asthma medications (43%). Moreever,
73% of patients had severe permanent asthma.
Conclusion: Since most of the deaths from asthma are preventable and there are several efficient treatments
for asthma, even small proportion of mortality related to asthma is unacceptable. Furthermore, because a
majority of patients, in spite of the degree of their problem, had not been treated adequately, providing
required education about asthma and its treatment for physicians, especially family physicians is necessary.
Keywords: Asthma, Mortality, Risk factors, Severe asthma, Kerman
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