


اپیدمیولوژی و كنترل بیماری 
 انسدادی مزمن ریه

COPD 



پیشرونده انسداد ریه، مزمن انسدادی بیماری بارز ویژگی 
   .است ناپذیر برگشت بصورت تنفسی مجاری

طول در تنفسی عملکرد مداوم کاهش با بیماری این 
   .است همراه عالیم تشدید از هایی دوره و زمان



 تعریف

 :باشد می بیماری سه شامل
 کوچک هوایی مجاری و ها آلوئول تخریب :آمفیزم

 و سال در ماه سه مدت به دار خلط سرفه وجود :مزمن برونشیت
 متوالی سال دو حداقل مدت به

 بدون یا با سرفه وجود کوچک، های برونشیول تنگی :برونشیولیت
 خلط



 شکل بالینی بیماری

نفس تنگی خلط، سرفه، :بیماری مشخصه نشانه سه 
ابتدا در خلط .است عالمت اولین معموال مزمن های سرفه  

  به بیماری تشدید با اما است، بزاق با  آمیخته و روشن و شفاف
   .دهد می تغییر زرد به مایل سبز رنگ

کند می بروز تنفس کوتاهی و خس خس بصورت نفس تنگی.  
است تدریجی معموال عالیم شروع. 
می تر وخیم زمان مرور با و شده تشدید فعالیت با نفس تنگی  

 حالت در بیمار بیماری، پیشرفته مراحل در که بطوری شود
   .کند می نفس تنگی احساس هم استراحت



  بیماری نشانه مهمترین بازدمی هوای خروج جریان سرعت کاهش
  گاهی و شود می بازدم زمان شدن طوالنی باعث که بطوری .است

 .است همراه سینه خس خس با
  نسبت افزایش و بازدمی باقیمانده حجم افزایش عالیم، دیگر از

   .باشد می ریوی ظرفیت کل به باقیمانده حجم
 حالت سینه قفسه ها، ریه در هوا ماندن باقی و عالیم تشدید با

  ریه از هوا خروج تسهیل برای بیمار .کند می پیدا شکل ای بشکه
 اصطالح به که شده خم جلو به کندو می غنچه را لبها ها
 .شود می نامیده «پایه سه وضعیت»

  .شود می ایجاد سیانوز هم شدید موارد در



 تشخیص

 

 :GOLD جهانی معیار براساس بیماری عالیم شدت :اسپیرومتری
 
 Grade severity FEV1/FVC FEV1(%) 

predicted 

1 mild <0.7 >=80 

2 moderate <0.7 50-79 

3 severe <0.7 30-49 

4 Very severe <0.7 <30 



 اپیدمیولوژی بیماری در جهان

هستند مبتال بیماری این به جهان جمعیت درصد پنج حدود.   
در مرگ علت چهارمین ردیف در بیماری این 2011 سال در  

 افزایش دلیل به بیماری این از ناشی مرگ .گرفت قرار جهان
 حدود .است افزایش به رو سن افزایش و دخانیات مصرف شیوع

  با کشورهای در بیماری این از ناشی های مرگ از درصد 90
   .دهد می رخ متوسط و کم درآمد

اما بود، ها خانم از بیشتر آقایان در بیماری این شیوع گذشته در  
  مبتال بیماری این به نسبت یک به مردان و زنان حاضر حال در

   .شوند می



پیش بینی می شود که بیماری انسدادی مزمن ریه در 
درصد افزایش یابد و در  30سال آینده حدود  10ظرف 
در رتبه سوم شایعترین علت مرگ در جهان   2020سال 

 . قرار گیرد



 خطرعوامل 

oسیگار 

oآلودگی هوا 

oمواجهه های شغلی 

oژنتیک 

oسایر علل 

 



 سیگار

می خطر عامل مهمترین غیرفعال یا فعال بصورت دخانیات استعمال  
   .باشد

دارد مستقیم رابطه سیگار مصرف مدت و مقدار با بیماری عالیم شدت. 
که کسانی درصد 50 و کشند می سیگار که کسانی درصد 20 حدود  

   .شوند می مبتال بیماری این به اند، بوده سیگاری عمر تمام در
هستند حساستر آقایان از سیگار مخرب اثرات به نسبت خانمها.   
را بیماری این به ابتال علل درصد 20 دیگران، سیگار دود با مواجهه  

 .دهد می تشکیل
در را بیماری این به ابتال خطر بارداری، دوران در سیگار مصرف  

   .دهد می افزایش کودکان



 آلودگی هوا

 مانند جامد سوخت از ناشی ساختمان داخل هوای آلودگی 
 سه از بیش .دهد می افزایش را بیماری این به ابتال خطر چوب،

  می استفاده گرمایش برای مواد این از جهان در نفر میلیارد
  80 حدود .دارند بیشتری مواجهه حاصله دود با خانمها و کنند

  این از افریقا صحرای  چین هند، در انرژی اصلی منبع درصد
   .گردد می تامین سوخت نوع
بیماری این به روستا ساکنین از بیشتر بزرگ شهرهای ساکنین  

  به شهری نواحی هوای آلودگی که وجودی با .شوند می مبتال
 به آن نقش اما کند، می ایفا نقش ای زمینه عامل یک عنوان
   .است نشده اثبات هنوز بیماری مستقل علت عنوان



 مواجهه های شغلی

را بیماری این به ابتال خطر ها محرک و بخارات دود، غبار، با شغلی مواجهه  
   .دهد می افزایش

باشد می ابتال موارد درصد 10-20 عامل شغلی مواجهه.   
پنبه، نساجی صنایع طال، و سنگ زغال معادن در غبار و گرد باالی سطح 

  باعث جوشکاری از ناشی بخارات و ایزوسیانات و کادمیوم به مربوط مشاغل
   .شوند می بیماری خطر افزایش

دهد می افزایش را بیماری خطر نیز کشاورزی بخش در کار. 
است روز در سیگار پاکت یک معادل مشاغل، از برخی خطر.   
شود، می سیلیکوز باعث تنها نه سیلیس غبار و گرد معرض در گرفتن قرار  

   .دهد می افزایش نیز را ریه انسدادی بیماری به ابتال خطر بلکه
و داشته افزایی هم اثر دود و غبار با شغلی مواجهه با توام دخانیات استعمال  

   .شوند می ابتال خطر تشدید باعث



 ژنتیک

آنتی تریپسین به عنوان عامل این بیماری به   1-نقص آنزیم آلفا
 .  درصد موارد ابتال می باشد 1-5اثبات رسیده است و عامل 

  شواهد حاکی از آن است که احتماال عوامل ژنتیکی دیگری نیز
 . در بروز این بیماری نقش ایفا می کنند



 سایر علل

شوند می بیماری عالیم تشدید باعث تنفسی های عفونت. 
  کودکی دوران در تنفسی های عفونت رود می احتمال همچنین

   .باشد داشته نقش بیماری این رخداد در
که رسد نمی بنظر اما است، شایعتر فقیر افراد در بیماری این 

  احتماال و نماید ایفا بیماری این بروز در مستقیمی نقش فقر
 .هستند بیماری این ساز زمینه تغذیه، سوء و هوا آلودگی

بیماری این احتمالی علت عنوان به نیز تولد هنگام کم وزن  
  .است شده مطرح



 اپیدمیولوژی بیماری در ایران

1390 سال در اصفهان در مقطعی مطالعه:   
 این شیوع و بودند مبتال بیماری این از متفاوتی درجات به سال 40 باالی افراد درصد 8/1

   .بود بیشتر سیگاری و مسن افراد در بیماری

1392 سال در سنندج در مطالعه: 
 .شد گزارش جنس دو هر در بیماری این خطر عامل مهمترین عنوان به درصد 56/5 با سیگار

 .داشتند قرار فسیلی های سوخت از ناشی دود با تماس معرض در مردان از بیش زنان
   .شد مشاهده داری معنی آماری ارتباط شغل نوع و بیماری بین همچنین

1392 سال در شاهدی مورد مطالعه:   
 بین ولی .بود مبتال غیر افراد از بیش مبتال افراد در معناداری بصورت CPR سرمی سطح

  که داد نشان مطالعه این نتایج .نشد مشاهده معناداری اختالف گروه دو در ESR میانگین
   .است همراه سیستمیک التهاب با بیماری این



      پیشگیری سطح اول

عدم مصرف سیگار 
بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان و محیط خارج 
تهویه مطلوب و کاهش آالینده های محیط کار 



 پیشگیری سطح دوم

باعث درمانی اقدامات ولی است، درمان قابل غیر بیماری این 
 .شود می بیماری پیشرفت شدن کند
توجهی قابل بطور میانسال سیگاری افراد در سیگار مصرف قطع  

  .گردد می ریوی عملکرد بهبود باعث
کورتیکوستروئیدهای کولینرژیک، آنتی برونکودیالتور، داروهای  

  .گردد می پیشنهاد تراپی اکسیژن و استنشاقی




