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 بررسی شیوع عالئم تنفسی سازگار با آسم در جمعیت شهر اردبیل

 چکیده

مقدمه: آسم یکی از شایعترین بیماري هاي مزمن جهان بوده و نشانه هاي اصلی آن شامل خس خس سینه، تنگی 
نفس و سرفه می باشد. آسم در مناطق جغرافیایی مختلف خصوصیات اپیدمیولوژیک متفاوتی دارد. انجام 

لمی مطرح شده در این زمینه تحقیقات اپیدمیولوژیک به روش استاندارد و یکسان قادر به پاسخگویی سواالت ع
خواهد بود. باتوجه به اینکه اطالعات دقیقی در مورد شیوع عالئم سازگار با آسم در شهر اردبیل در دست نیست، 

میزان شیوع عالیم تنفسی سازگار با آسم را در این منطقه برآن شدیم تا با استفاده از پرسشنامه اي استاندارد 
 گردآوري نماییم.

نفر از خانوارهاي  1000ا: این مطالعه مقطعی با روش نمونه گیري تصادفی سیستماتیک بر روي مواد و روشه
تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان اردبیل انجام شد. اطالعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوري 

 تجزیه و تحلیل شد. SPSSشد و توسط نرم افزار 

%) زن) با میانگین سنّی 49نفر ( 490%) مرد و 51نفر ( 510نفر ( 1000این مطالعه بر روي یافته ها: 
در این مطالعه شیوع عالیم مرتبط با آسم در کلّ جمعیت به صورت: خس خس  سال انجام شد. 22/18±93/25

% در زنان)، سرفه خشک 4/1% در مردان و 2/1% (3/1، تنگی نفس % در زنان)9/5% در مردان و 2/8% (1/7سینه 
% در مردان 8/1% (8/1% در زنان)، تنگی نفس و خس خس سینه همراه هم 1/14% در مردان و 8/19% (17شبانه 

 نتایج % در زنان) بود.9/2% در مردان و 9/3% (4/3% در زنان) و بیدار شدن شبانه به دنبال خس خس سینه 8/1و 
 این در اما دارد. وجود قلیان و سیگار استعمال و مطالعه مورد عالئم بین داري معنی رابطه داد نشان مطالعه این

 نوع منازل، گرمایشی سیستم نوع سیگار، دود با افراد مواجهه و مطالعه مورد عالئم بین داري معنی رابطه مطالعه
 نداشت. وجود خانوار بعد و آشپزخانه نوع منازل،

 مطالعات کلیه از حاضر، مطالعه در نفس تنگی و خس خس ترکیب و سینه خس خس شیوع نتیجه گیري:
 به شبانه هاي شدن بیدار و شبانه خشک هاي سرفه شیوع اما باشد. می کمتر مشابه سنی هاي گروه در کشوري
 بناباین است. بیشتر جهانی آمار به نسبت مطالعه این در بزرگساالن سنی هاي گروه در خس خس حمالت دنبال
 شود. انجام خصوص این در تکمیلی مطالعات است الزم

 واژه هاي کلیدي: شیوع، عالئم تنفسی، آسم، اردبیل
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 همقدم 1-1

سم بیماري التهابی مزمن راه هاي هوایی محسوب می شود که از نظر فیزیولوژیک با تنگی مسیر خروج آ

آسم یک  )2و1(مشخص می شود.هوا و از نظر بالینی با حمالت تنگی نفس، سرفه و خس خس سینه 

اجتماعی، روانشناختی و  -بیماري چند عاملی بوده که عوامل خانوادگی، عفونی، آلرژیک، اقتصادي

موربیدیته و مورتالیته آسم با بهبود آموزش بیماران در مورد عوامل  )2(محیطی در آن دخیل هستند.

تخمین زده می شود که  )3(شگیري است.مرتبط با آسم و درمان دارویی آن، به میزان زیادي قابل پی

میلیون نفر در جهان از آسم رنج می برند و در دهه هاي اخیر شیوع آن در کودکان و بالغین  300حدود 

به  احتماالً یکصد میلیون نفر دیگر به تعداد افراد مبتال 2025در سراسر دنیا افزایش یافته است و تا سال 

ی دیده شود و بیشترین سن بروز آن در دوران کودکی با در هر سن . آسم می تواندده می شوآسم افزود

 )1.(دشو یکسان می در بزرگسالی جنسی می باشد. این نسبت 1به  2نسبت جنسی مبتالیان پسر به دختر 

رو مواجهه با آالینده هاي محیطی در دوران کودکی یکی از عوامل دخیل در ابتال به آسم می باشد. شیوع 

طی دهه هاي گذشته، به ویژه در کشورهاي در حال توسعه، نشان دهنده اهمیت عوامل  به افزایش آسم

اهمیت آالینده هاي داخل منزل در تشدید عالئم آسم  با این حال .محیطی در بیماري زایی آسم است

 )1(.بیشتر استبسیار 

 بیان مسئله 2-1

التهاب در مجاري هوایی هستند که آسم سندرمی با انسداد متغیر جریان هواست. بیماران دچار نوعی 

به  سبب افزایش حساسیت آنها به طیف وسیعی از عوامل تشدید کننده آسم می شود. این امر نهایتاً منجر

عالئم می توانند طی  )2و1(.و سرفه می شودتنگی نفس تنگی پیشرونده مجاري و کاهش جریان هوا ، 

شب تشدید شده و سبب بیدار شدن فرد در ساعات اولیه صبح شوند. برخی بیماران از افزایش ترشحات 


