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آسـم

دکتر محمدرضا مسجدی

آسم یکی از شایعترین بیماری های مزمن در سطح جهانی است و بار بیماری قابل توجهی را به همراه دارد .واژه
آسم مستقیما از " "asthmaیونایی گرفته شده است .گفته میشود این بیماری توسط " ،"Celsusطبیب رومی
قرن اول میالدی شرح داده شده است .با اینکه منشاء اصلی واژه دقیقا مشخص نیست اما بهنظر میرسد از واژه
یونانی " "azeinبه معنی نفس نفس زدن یا نفس تند با دهان باز " " into pantگرفته شده است .از گذشته و تا
قرن بیستم بسیاری از پزشکان و مردم عادی ،اصطالح آسم را برای هر حالت تنگی نفس حاد به کار میبردند ،به
عنوان مثال ،نارسائی حاد قلبی را آسم کاردیاک مینامیدند Floyer .در سال  ،8961آسم را با همین تعریف
امروزی توصیف کرده است ( شکل .)8

شکل : -1مونوگراف مربوط به آسم که در سال  8969توسط  Floyerشرح داده شده و با تعاریف
امروز آسم مطابقت دارد
شناخت بیماری آسم بر اساس شواهد موجود ،به طب قدیمی مصری ،عبری و هندی ،نسبت داده میشوود .خطووط
هیروگلیف موجود بر پاپیروسی که در سال  8181کشف شد نشان میدهد که در مصر قدیم بخور حاصل از ترکیب
بیش از  811گیاه برای درمان آسم بهکار میرفته است .همچنوین از صودها سوال قبول ،چینیوان نیوز از ترکیبوا
استنشاقی بتا آگونیستهای گیاهی استفاده مینمودهاند .عالیم و یافته های بالینی حمله شدید آسم ،از  8111سال
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قبل شناخته شد و از ابتدای قرن دوم میالدی نشانههای بیماری آسم در بیماران توصیف گردید .سپس اطالعا در
زمینه این بیماری افزایش یافت .در قرن دوازدهم یک پزشوک اسوپانیایی کوه در قواهره فعالیوت مویکورد ،ارتبواط
عفونتهای ویروسی دستگاه تنفس و تشدید حمله های آسم را عنوان کرد .در دوره رنسوانس نقوش آتووپی در ایون
بیماری مشخص و در همین زمان بررسی آناتومی و فیزیولوژی ریه منجر به شوناخت بیشوتر آسوم و عوامول ایجواد
8
کننده آن شد .در قرن هفدهم وجود اختالل در آناتومی ریه این بیماران تعریف شد .در همین قورن بوان هلمونوت
آثار گرد و خاک و آلرژن های غذایی از جمله ماهی را در تشدید حمله هوای آسوم شورح داد .در اواخور سوالهوای
 8111با بررسی خلط بیماران آسمی ،نقش التهاب مجواری هووایی در بیمواری آسوم مطورح شود .در سوال 8111
کورشمن 6وجود بلورهای مارپیچی موکوئید را در خلط افراد مبتال به آسم نشان داد و عنوان کرد که وجود موکوس
(مخاط) در مجاری تنفسی منجر به انسداد راه های هوایی میگردد.اگرچه مصرف برونکودیالتورهوا از  8618شورو
شد ولی در اوایل قرن بیستم آسم را یک بیماری روانتنی 1میدانستند .در ادامه ،پژوهشگران خالف ایون فرضویه را
ثابت کردند .در سالهای  8691کشف اجزای التهابی آسم موجب شد تا مکانیسم بیماری به تدریج آشکارتر شوود و
داروهای ضد التهابی به رژیمهای درمانی اضافه گردد.
تعریف
آسم عبار است از عارضه التهابی مزمن راههای هوایی که در آن سلولها و عناصر سلولی متعددی نقش دارند .این
اختالل موجب بیش پاسخی 4راههای هوایی میشود که این خود باعث ایجاد دورههای عودکنندهای از خسخوس،5
تنگی نفس ،9احساس فشردگی سینه ،8و سرفه به خصوص در شب یا اوایل صبح میگردد .ایون دورههوا معمووال بوا
انسداد گسترده ،اما متغیر جریان هوا همراه است و اغلب به طور خود به خود یا با درمان برگشوتپوذیر مویباشوند.
آسم اغلب همراه با رینیت است و حساسیت به آلرژنها مهمترین عامل خطر آن به شمار میرود.
اهمیت و بار بیماری

شیو بیماری آسم در طی  91سال اخیر افزایش یافته است و با توجه به تغییر ماهیت و شوکل زنودگی بوه سومت
جوامع مرفه ،صنعتی و شهری شدن ،این روند افزایشی همچنان تداوم خواهد یافت .در طبقهبندی بیماریها از نظور
میزان شیو  ،وسعت و طول دوره گرفتاری و معلولیت ،بیماری آسم در چهاردهمین رده از شایعترین بیمواریهوای
مزمن قرار دارد .آسم بیماری است که در همه گروههای سنی دیده میشود و از علل مهم مرگ در سطح جهوان بوه
شمار میرود .در حال حاضر نزدیک به  111میلیون نفر دچار آسم میباشوند و در دهوههوای اخیور شواهد افوزایش
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شیو این بیماری در کودکان و بزرگساالن هستیم .پیش بینی میشود با ادامه این روند ،نزدیک بوه  811میلیوون
نفر دیگر تا سال  6165دچار این بیماری شوند .بیماری آسم میتوانود محودودیتهوای زیوادی در زنودگی فوردی،
حرفه ای ،اجتماعی ،روحی و فیزیکی بیماران ،بهخصوص در مواردی که نشانههای بیماری بوه مقودار کوافی کنتورل
نشده باشند ،ایجاد کند .همچنین در کودکان غیبت از مدرسه و یا کاهش مشارکت در زندگی خانوادگی ،مویتوانود
موجب فشار روحی مضاعف گردد .بدین ترتیب بار مالی که بیماری آسم بر بودجه سالمت عمومی تحمیل مینمایود
نیز بسیار قابل توجه میباشد.
براساس آخرین نشست وزرای بهداشت کشورهای جهان (ژنو ،ماه موی  6111مویالدی) ،سوازمان جهوانی بهداشوت
اولویت برنامه خود را متمرکز بر پیشگیری از بیماریهای مزمن غیر واگیر( 8که میان کشورهای توسوعه یافتوه و در
حال توسعه مشترک هستند) قرار داده است .چهار دسته بیماری غیرواگیر عمده و مشکلسوازی کوه بیشوترین بوار
بهداشتی -درمانی به لحاظ فراوانی و مرگ در سطح جهانی را دارا هستند عبارتند از بیمواریهوای قلبوی و عروقوی،
بیماری های مزمن ریوی (شامل آسم و بیماری انسدادی ریوی مزمن ،)6دیابت و سرطانها .دبیر کل سازمان جهانی
بهداشت ،دکتر مارگار چان ،در این مورد گفتهاند «الزم است تا کلیه مباحث توسعه بهداشت ،بیماریهوای موزمن
غیرواگیر را نیز در برگیرند .در حال حاضر بیماریهای قلبی و سرطانها سرآمد علول مورگ در هموه جوای جهوان،
بدون توجه به سطح درآمدی کشورها ،میباشند .دیابت و آسم نیز در همه جا در حال افزایشاند».
بار بیماری آسم براساس شاخص  1 DALYمعادل  85/1 × 811و تقریبا مشابه با سایر بیمواریهوای موزمن ماننود
دیابت یا آلزایمر است و در رده  66در جدول بار بیماریهوا در سوطح جهوان قورار دارد .بوهطوور کلوی هزینوههوای
اقتصادی آسم در سطح جهان از مجمو هزینههای سول و  HIV/AIDSبیشوتر اسوت و  8-6%بودجوه بهداشوتی
کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص میدهد .مطالعا نشان میدهد که هزینه هر بیمار آسمی در کشورهای
غربی بین  111تا  8111دالر در سال است.هزینههای کلی آسم از دو مقولوه هزینوههوای مسوتقیم (ماننود هزینوه
مراجعه به پزشک ،دارو یا بستری بیمارستانی) و هزینههای به ظاهر ناآشکار و یا نامحسووس غیور مسوتقیم (ماننود
غیبت از مدرسه و محل کار ،مرگ زودرس ،کاهش بهرهوری ،بازنشستگی زود هنگام ،کاهش کیفیت زندگی و  )...در
رابطه با خود بیمار و یا اطرافیان وی (همسر ،والدین) تشکیل میشود .در ایاال متحده آمریکا هزینه آسم در سوال
 8664برابر  86میلیارد دالر است که این رقم نسبت به یک دهه قبول از آن پنجواه درصود افوزایش داشوته اسوت.
هزینههای غیر مستقیم علت اصلی این افزایش بودهانود .اموروزه ایون هزینوه در حودود 86/8میلیوارد دالر در سوال
تخمین زده میشود .همچنین در حال حاضر بوار موالی آسوم در اروپوا سواالنه حودود  68/95میلیوارد دالر بورآورد
میشود .در اینجا نیز کنترل ضعیف بیماری و متعاقب آن ،ناتوانیهای شغلی و کواهش بهورهوری (هزینوههوای غیور
مستقیم) بیشترین سهم را دارا میباشند ( 88/66میلیارد دالر) .پس از آن به ترتیب مخارج درموان سورپایی (4/95
میلیارد دالر) ،هزینههای دارویی ( 4/4میلیارد دالر) و هزینههای بستری ( 1/98میلیارد دالر) قرار دارند.
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بار اقتصادی آسم به شکل نامتناسبی مربوط به شدیدترین وضعیتهای بیماری میباشد .در کشورهای توسعه یافتوه
و در حال توسعه 51% ،تمام هزینههای مستقیم و غیر مستقیم آسم به علت مووارد آسوم شودیدی اسوت کوه تنهوا
 81-61%جمعیت بیماران را شامل میشود .در مقابول 81% ،بیمواران مبوتال بوه مووارد خفیوف آسوم 61% ،هزینوه
اقتصادی آسم را موجب میگردند .بنابراین بطور خالصه بار مالی آسم با افزایش شد آسم بطور فزایندهای افوزایش
مییابد که بیشترین سهم آن مربوط به هزینههای غیر مستقیم آن میباشد.
کاهش کارکرد شغلی ،تحصیلی و یا زندگی اجتماعی افراد از عواقب آسم است .معموال نشوانههوای برونشوی موجوب
کاهش کیفیت زندگی میشود .همچنین رینیت و یا سایر عالیم همراه موجب اخوتالل در زنودگی اجتمواعی بیموار
میگردند .آسم کودکان که از علل غیبت از مدارس اسوت مویتوانود منجور بوه محرومیوت فورد از برقوراری روابوط
اجتماعی و یا ادامه تحصیل بهویژه در اقلیتها و جوامع محروم شود.
متاسفانه موانع متعددی از کاهش بار آسم ممانعت مینماید (جدول  .)8ایون مسواله بوه خصووص در کشوورهای در
حال توسعه که بیماران دسترسی محدودی به مراقبتها و داروهای اساسی دارند ،بیشتر نمایان است.
جدول  -1موانع بازدارنده کاهش بار آسم
 فقر و منابع ناکافی
 اولویت پایین بهداشت عمومی

 زیرساختهای ضعیف مراقبتهای بهداشتی
 مشکل در به کارگیری راهنماهایی ) (Guidelinesکه در کشورهای متمول تهیه میشوند.
 فراهم نبودن و دسترسی محدود به داروها
 عدم آموزش بیماران
 عوامل محیطی

 مصرف سیگار و مواد دخانی
 آلودگی هوا و محیط زیست
 تماسهای شغلی

 تحمل کم بیماران
معتبرترین اطالعا موجود در زمینه بار بیماری آسم در ایران ،از نتایج مطالعوه بوار بیمواریهوا کوه توسوط وزار
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سال  8116منتشر شده است ،به دست آمده اسوت (جودول  .)6شوایان ذکور
است که به دلیل فقدان اطالعا اولیه کامل و جامع ،این جدول بر اساس مدلسازی از اطالعا موجود کشووری و
بینالمللی (سازمان جهانی بهداشت) ،شامل میزانهای بروز ،بهبودی و مرگ تصویر شده است.
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بر خالف برخی بیماریهای حملهای (مانند میگرن) ،آسم را به صرف ویژگوی حملوهایوش نمویتووان یوک بیمواری
حمله ای در نظر گرفت .بیماران آسمی در فواصل بین حمله کامال سالم نمیباشوند و ناتوانواییهوای خواص خوود را
دارند .طول مد ابتال به این بیماری در گروههای سنی مختلف متفاو است ،میزان بهبودی آن در طول یک دوره
ابتالی  9-1ساله ،در حدود  61%است و تنها در کمتر از  81%موارد منجر به مرگ میگوردد .در جودول  ،6میوزان
بروز ،کشندگی ،مرگ و خطر نسبی مرگ بر مبنای هزار نفر/سوال/فرد در معورض خطور بیوان شودهانود .همچنوین،
بهبودی بر مبنای هزار نفر/سال/فرد در معرض سالمتی و شیو بر مبنای هزار نفر جمعیت است.
جدول  -2برآورد میزان بیماری آسم در ایران به تفکیک سن و جنس
مردان
دادههای ورودی
گروه سنی

بروز

میزان
بهبود
مرگ

دادههای خروجی
بروز

شیو

بهبود کشندگی

طول
مد

میزان
مرگ

خطرنسبی
مرگ

8/1684 1/11189 1/8614 1/8156

سن
شرو

4-1

861 84/8166 8/1619 1/1815 861 1/6664

84-5

861 16/5989 4/419 1/1181 861 4/1819

1/11168 1/8656 1/1944

66-85

861 64/1516 6/8945 1/1181 861 8/6116

68/4616 8/1186 1/11181 1/1165 1/1581

44-11

861 88/6996 6/1986 1/1886 861 8/6116

18/8186 8/8691 1/11818 8/1481 1/5666

56-45

861 81/8145 6/1811 1/1918 861 6/1566

58/4696 8/4596 1/11511 8/868

6/8655

8/18

6/4485
6/5944

96-91

1/1691 5/5158 84/9848 861 81/1161 6/4116 1/6915 861 6/1566

8/694

94/614

86-81

6/4145 1/16444 1/9498 51/5188 861 89/8489 6/4861 8/8686 861 6/1566

84/188

6/844

61/941

11+

6/1866 8/588 111/5616 861 9/6191 6/4169 6/1616 861 6/1566
زنان
دادههای ورودی

گروه سنی

دادههای خروجی

بروز

میزان
بهبود
مرگ

4-1

4/69

861 1/4115 4/1418 1/118 861

84-5

861 86/4486 6/1895 1/1166 861 6/16

66-85

8/96

861 88/6618 8/8488 1/1119 861

68/5118 8/8986 1/1116 1/8918 1/6645

44-11

8/96

861 84/8984 8/9918 1/1861 861

18/1661 8/5566 1/1861 8/648

56-45

861 84/4941 8/1899 1/1586 861 8/14

58/5955 8/8166 1/1416 8/6151 1/1116

96-91

861 81/9515 8/9888 1/6611 861 8/58

94/8911 6/6189 1/6814 5/5411 85/661

86-81

1/9198 1/514 94/6591 861 81/9654 8/5619 1/1886 861 8/58

11+

بروز

شیو

بهبود کشندگی
1/1881

طول
مد

میزان
مرگ

خطر
نسبی
مرگ

سن شرو

8/1818 1/1118 1/684

6/4569

8/8186 1/1181 1/6669 1/1688

6/8811

1/1999

84/4895 6/8991

61/1894 4/5169 8/9156 8/8164 514/8184 861 1/8656 8/9961 6/8114 861 8/58
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سبب شناسی
آسم ،یک بیماری مزمن التهابی با انسداد قابل برگشت و بیشپاسوخی راههوای هووایی 8مویباشود .التهواب مجواری
هوایی ،6اسپاسم برونشی 1و افزایش تولید موکوس (مخاط) ،از مشخصا اصلی ایون بیمواری اسوت .در یوک حملوه
آسم ،یک محرک یا آغازگر موجب شرو پاسخ راههای هوایی میشود و بودین ترتیوب التهواب ،اسپاسوم برونشوی و
افزایش تولید موکوس ایجاد می گردد .این آغازگر در افراد مختلف متفاو است و شامل هوای سرد ،گرده گل ،گورد
و غبار ،ذرا بدن حیوانا خانگی ،4دود سیگار ،ورزش ،عفونت ،داروها ،باکتریها ،غذاها ،آلودگیها ،سورفه و خنوده
میشود (شکل  .)6قابل تامل است که اسوتعمال دخانیوا در زموان بوارداری و سویگار کشویدن والودین در دوران
طفولیت با پیدایش بیماری آسم در کودکان و نوجوانان رابطه مستقیم دارد .به عالوه آسم نزد نووزادان بوا وزن کوم،
زایمان از طریق سزارین ،و افزایش وزن زمان نوزادی بیشتر دیده میشود .استرس مادران در زمان بارداری و پس از
آن با خطر بیشتر آسم در کودکان همراه میباشد.
بیماری آسم در حال حاضر از شایعترین بیماریهای مزمن در سطح جهانی است و یک سندروم پیچیدهای است کوه
با افزایش تحریکپذیری و پاسخ پذیری راه های هوایی در اثرالتهاب ایجاد میگردد .در واقوع بیمواری آسوم عارضوه
التهابی مزمن راههای هوایی است که سلولهای مختلف در پاتوفیزیولوژی آن نقش ایفا میکنند .سلولهوای ماسوت
سل ،ماکروفاژ ،سلولهای دندریتی ،نوتروفیلها ،ائوزینوفیلها و لنفوسیتها در این پدیده التهوابی دخالوت نمووده و
اثرا متقابل دارند .سلولهای لنفوسیت  Th2از طریق انترلووکینهوای مختلوف ،نقوش اصولی را در فعوالسوازی
سیستم ایمنی ،ایفا میکنند .برخی از اینترلوکینها ،سلولهای لنفوسیت  Bرا فعال نمووده و سوبب سواخته شودن
 IgEو برخی دیگر موجب التهاب ائوزینوفیلی میشوند .در آسم شدید حالت برونشیت ائوزینوفیلی و انفیلتراسویون
سلولهای نوتروفیل در راههای هوایی اتفاق میافتد .التهاب مداوم در این موارد منجر بوه تغییور سواختاری راههوای
هوایی میشود که همراه با افزایش پروتئین خارج سلولی ،هیپرتروفی عضال صاف و زیادترشدن سلولهوای گابلوت
برونشها میباشد .در این شرایط اپیتلیوم راه های هوایی شکننده و نازک میگردد و غشای پایه اپیتلیوالی ،ضوخیم
میشود .پیدایش تغییر ساختارهای راههای هوایی با فیبروز ،توام با سختتر شدن عالئم بالینی و پاسخ دهی کمتور
به درمان میباشد .افزایش تحریکپذیری و پاسخ پذیری راه های هووایی بوه علوت اثورا مسوتقیم هیسوتامین یوا
متاکولین و یا به طور غیر مستقیم در اثر ورزش یا برخورد با هوای سرد از مشخصا بوارز بیمواری آسوم بوه شومار
میرود.
از نظر بالینی بیماری آسم یک عارضه هتروژن با تظاهر فنوتیپی متغیر میباشد .زمینوه التهواب و انقبواض عضوال
صاف برونشها همراه با افزایش ترشح موکوس منجر به تنگ شدن قطر راه های هوایی میگردد .سه عالمت بیماری
شامل ،تنگی نفس ،سرفه و خس خس سینه است .وجود این سه نشانه و بروز آنها به دنبال عوامل محرک از قبیول
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سرماخوردگی ،استرس ،قرار گورفتن در معورض آالینودههوای محیطوی بوویژه دود سویگار و قلیوان ،آلوودگی هووا،
آالیندههای شغلی ،برخی داروها و بهبودی خود به خود یا با مصورف دارو ،تشوخیص بیمواری را مسوجل مویسوازد.
وجود زمینه آتوپی در کودکان و افراد بزرگسال و اطرافیان آنها بسیار کمککننده میباشود .برخوی مطالعوا نشوان
دادهاند که آسم از آغاز نوزادی آغاز میگردد و بدین جهت مطالعا گسترده بورای جلووگیری از پیودایش آسوم در
سالهای اولیه کودکی متمرکز گشته است .آسم کودکان اغلب همراه با دیگر نشانه های آلرژی است که ممکن اسوت
در زمان بلوغ فروکش نماید .در برخی از افراد پس از بلوغ ،دوباره بیماری عود مویکنود و در عودهای از کوودکی توا
سالخوردگی همراه بیمار میماند .به هرحال آسم ممکن است در هر زمان ایجاد شود و در بسیاری حاال به دنبوال
عفونت حاد تنفسی بروز کند .آسم بزرگساالن اغلب همراه با آتوپی نمیباشد و معموال شودیدتر و کمتور بوه سوکون
میرود .اگر چه آسم در زمان کودکی با میزان مرگ کمتری همراه است ولی در سنین باالتر بار مالی و مرگ و میور
قابل توجهی به همراه دارد .بیماری آسم از نظر بالینی با نشانه های متناوب و متغیر شامل خس خس سینه ،تنگوی
نفس ،احساس گرفتگی سینه و سرفه تظاهر مینماید.
بهطور کلی ،شیو آسم را حدود  81%تخمین میزنند که شامل مجمو میوزان شویو در کودکوان و بوزرگسواالن
است .آسم بزرگسالی به مواردی اتالق میشود که پس از  89سالگی ،بارز میگردد .آسم بیشوتر در خوانمهوا دیوده
میشود و معموال همراه با آتوپی نمیباشد ،اگرچه در برخی افراد رینیت آلرژی و درماتیت آتوپی نیز دیده می شوود.
با اینکه بیماری آسم حاصل برهمکنش عوامل ژنتیکی با عوامل محیطی است ،بهنظر میرسد عوامل محیطی دخالت
موثرتری در بروز این بیماری داشته باشند .این موضو در آسم بزرگساالن که نشوانههوای آتووپی و سوابقه فوامیلی
کمتری دارند ،نمود بیشتری دارد.
عوامل دوره جنینی و پس از جنینی شامل کاهش رشد درون رحمی ،نارسی ،قرار گورفتن در معورض دود سویگار و
مواد دخانی ،آلودگی هوا ،عفونتهای مکرر تنفسی و کشیدن سویگار توسوط خوود موادر از جملوه عوامول مووثر در
پیدایش آسم محسوب میشوند .آلودگیهای شغلی در مواردی به عنوان علت نوعی از آسم مطرح میشود که تحوت
عنوان "آسم شغلی" تعریف میشود و در حاالتی ،تشدیدکننده و یا بوروز دهنوده عالئوم در میوان مبتالیوان اسوت.
بارداری  ،یائسگی و هورمون درمانی نیز جزو عوامل خطر ابتال به آسم در بزرگساالن است.
شیو بیماری آسم و تفاو شد و حد تظاهرا بالینی و به ویژه چگونگی پاسخ به درمانهوای متوداول ،زمینوه
تحقیقا وسیع در علوم پایه و بالینی گشته است .بر این اساس و با بهره مندی از نشانگرهای ی راههوای هووایی4 ،
زیر گروه یا فنوتیپ برای بیماری آسم تعریف شده است که شامل فرمهای ائوزینوفیلی ،نوتروفیلی ،التهابی مختلط و
آسم کم گرانولوسیتی میگردد .پژوهشهای متنو در مورد این زیر گروه ها نشان میدهد که این گونوه هوا از نظور
اتیولوژی ،ایمونوپاتولوژی و پاسخ به درمان متفاو میباشند.
بررسیهای متعدد متمرکز بر آسم مقاوم به درمان ،این زیر گروه را نمای ویوژه التهواب راه هوای هووائی مورتبط بوا
 TNF-αمیدانند ،به همین جهت داروهای جدید در عرصه درمان آسم بیشتر بر این گونه نشانگرهای سوایتوکینی
و ایمونولوژیکی متمرکز میباشد.
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هنگامی که مجاری هوایی یک فرد آسمی با یک محرک مواجه میشوند ،چند پدیده رخ میدهد .ابتدا پاسخ التهابی
حادی در سلولهای ماست سل 8مجاری هوایی ایجاد میگردد که متعاقب آن هیستامین 6و سایر عوامول التهوابی از
آنها آزاد می شود .سپس سایر میانجیهای ایمنی از سلول های ایمنی سیستمیک آزاد گردیده که موجوب مهواجر
سلولهای التهابی گردش خون مانند ائوزینوفیلها ،نوتروفیلها ،لنفوسیتهوا و ماکروفاژهوا بوه مجواری هووایی ریوه
میشوند .با ورود لنفوسیتهای  Tو تولید اینترلوکینها ،سلولهای التهابی بیشتر (بویژه ائوزینوفیلها) تحوت تواثیر
قرار میگیرند .در ادامه ،افزایش پاسخ راه های هوایی ،تحریک واگ و اثرا مستقیم بر مجاری هوایی موجب انقباض
عضال صاف برونشی و ایجاد و تشدید برونکواسپاسم میشود .از سوی دیگر واکنشهای آنتیژن -آنتیبادی وابسته
به  IgEرخ میدهد که این خود تحریک بیشتر ماسوت سولهوا و آزاد سوازی میوانجیهوایی نظیور لکووترینهوا 1و
برادیکینینها 4را ایجاد میکند .این فرآیند موجب اتسا عوروق 5و انقبواض عضوال برونشوی و در اداموه التهواب و
برونکواسپاسم بیشتر میگردد .مجموعه این رخدادها منجر به بیش ترشحی 9و متعاقب آن افوزایش تولیود مخواط و
نیز افزایش نفوذپذیری در مجاری هوایی میشود .همچنین آزاد شدن کمپلمان از ماکروفاژها نیز منجور بوه افوزایش
نفوذپذیری و اتسا عروق میگردد .در نهایت ازدیاد موکوس خود باعث باریکی بیشتر مجرای تنگ شوده مویگوردد
که منجر به اختالل بیشتر در تبادال گازی موی شوود .بودین ترتیوب هور یوک از ایون فرآینودها منجور بوه شورو
فرآیندهای دیگر و ایجاد یک سویکل معیووب و پیچیوده مویشوود (شوکل  .)6در آسوم شودید 8بوه دلیول تشودید
مکانیسمهای ا سپاسم عضال صاف برونشی ،ازدیاد پاسخ التهابی و افزایش موکوس (که در یک حمله حاد به وجوود
میآیند) عالیم به صور پایدار به شد باقی میماند و حمله آسم به راحتی به درمان پاسخ نمیدهد.
اپیدمیولوژی توصیفی و رویداد بیماری
سیر طبیعی
علیرغم تالشهایی که از سال  8651صور گرفته است ،هنوز تعریف و طبقهبنودی دقیوق و موورد قبوول جهوانی
برای آسم وجود ندارد .شایعترین عالیم بالینی آسم شامل تنگی نفس ،سرفه و خسخس سینه میباشد .این عالیوم
در افراد جوان براحتی قابل تشخیص است ،ولی گاهی عالیم بالینی بخصوص در سنین کوودکی و در سونین پیوری
متغیر است .خودنمایی این بیماری بیشتر حملهای است و با محرکهای مختلف تشدید مییابد .سورفه ،بوهویوژه در
کودکان ،گاهی تنها عالمت این بیماری است که به طور معمول در طول شب آزار دهنده است .1عالیم بیماری آسم
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در ساعتهای اولیه صبح تشدید میشود و در صورتی که حملههای تنگی نفس در شوب موجوب بیوداری از خوواب
شود بیماریهای دیگر از قبیل نارسایی قلب یا آسم قلبی 8در تشخیص افتراقی آن مطرح میگردد.
ارتباط بین آسم و رینیت 6مهم است .مطالعا اپیدمیولوژی نشان میدهندکه ،در اغلب موارد آسم و رینیت در یک
بیمار با هم وجود دارند ،درحالیکه بیش از  81-61%افراد آسمی دارای رینیت هستند 85-41% ،از افوراد مبوتال بوه
رینیت از آسم واضح بالینی نیز رنج می برند .آسم در بیمواران مبوتال بوه رینیوت پایودار و شودید 1بیشوتر مشواهده
می گردد .هر دو حالت رینیت آلرژی و غیر آلرژی با آسم وابستگی دارند .با وجود تفواو هوای موجوود بوین آسوم و
رینیت ،اعتقاد بر آنست که مکانیسم التهابی مشابهی در سرتاسر مجاری یکپارچه هووایی فوقوانی و تحتوانی موجوب
بیماری میگردد و توجیه سیستم هوایی واحد این حالت را آشکارتر بیان مینماید.

شکل  -2مکانیسم ایجاد آسم
انتشار جغرافیایی
مطالعا مختلف در سطح جهانی نشان داده است که شیو بیماری آسم در برخی ملت ها ،کمتر اسوت و اسوتعداد
ژنتیکی برای ابتالء به این بیماری از یک شکل کالسیک مندلی تبعیت نمیکنود و لوذا امکوان پیشوگیری از طریوق
مداخلههای محیطی و تکاملی امکان پذیر میباشد .بر اساس گزارش "بار جهوانی آسوم" در سوال  6114بیشوترین
میزان شیو آسم تشخیص داده شده توسط پزشک در انگلستان و اسوترالیا بووده اسوت و میوزان آن در ایوران در
محدوده  5-8/5%میباشد.
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شکل  -3خالصهای از مکانیسم ایمنولوژیک ایجاد آسم
عالوه بر مشکل تعریف و طبقهبندی آسم ،نقش عوامل گوناگون محیطی و نیز تفاو های ژنتیکوی و قوومی در بوروز
آسم موجب شده است که پراکندگی و شیو این بیماری در جهان بسویار متغیور باشود و مبنوای بیشوتر دادههوای
اپیدمیولوژیکی جمعآوری شده ،بر عالیم بیماری استوار گردد .به هر حال شواهد متعدد نشان میدهند که شویو و
شد آسم در مناطق مختلف جهان ،بویژه کشورهای صنعتی مانند انگلستان ،ایاال متحوده آمریکوا و نیوزالنود ،در
حال افزایش است.
بهطور کلی مطالعاتی که در مورد شیو و بروز آسم انجام شده ،بر مبنای وجود خسخس در فرد پایهگوذاری شوده
است چرا که رخداد خسخس در طول یک دوره  86ماهه گذشته ،حساسیت و ویژگوی خووبی بورای یوافتن بویش
حساسیت برونشی 8و تشخیص آسم در کودکان و بزرگساالن دارد .این مطالعا عمدتاَ در قالب دو مطالعه استاندارد
شده بینالمللی بنامهوای )International Study of Asthma and Allergies in Children (ISAAC
و ) European Community Respiratory Health Survey (ECRHSدر مراکز مختلوف از کشوورهای
جهان انجام شده است .مطالعه اول کودکان ردههای سنی  9-8و  81-84سوال و مطالعوه دوم ،بزرگسواالن 61-44
ساله را مورد مطالعه قرار داده است .هدف اصلی طرح  ISAACکه با محوریت نیوزلند از اوایول دهوه  61مویالدی
شرو گردیود آن بوود کوه از طریوق یوک همکواری جهوانی اسوتاندارد شوده ،بوه ارزشومندترین اطالعوا پایوهای
اپیدمیولوژیک آسم ،اگزما و رینیت دست یابند .بر این اساس این طرح در سه فاز طراحی گردید .بدنبال اجرای فواز
اول و دوم در دهه  ،61فاز سوم آن نیز از سال  6118و بر مبنا و مشابه فاز یک شرو شد .هدف از اجرای ایون فواز،
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مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج قبلی (در مراکزی که فواز اول را اجورا نموودهانود) و نیوز بررسوی اپیودمیولوژیکی
مراکزی بود که در فاز اول شرکت نکرده بودند.
یکی دیگر از معیارهای ارزیابی شد آسم میزان بستری بیماران آسمی است کوه متاسوفانه در اکثور کشوورهای بوا
درآمد کم یا پایین قابل تهیه نیست .گزارشا حاکی از آنند که در کشورها یا مناطقی که برنامه مدیریت آسم اجورا
شده است ،این میزان کاهش پیدا کرده است .به هر حال آسم ،بیماری افراد فقیر و اقلیتهاست .همچنوین ،در ایون
مطالعه نشان داده شد که تفاو قابل توجه در میزان شیو آسم بین جوامع مختلف وجود دارد .بعنوان مثال کشور
انگلستان یکی از کشورهای با میزان باالی شیو این بیماری شمرده میشود .بر اساس اولین گزارش مطالعه جهانی
 ISAACدر سال  6188که شامل بررسی های انجام گرفته در  119مرکز تحقیقاتی در  815کشور دنیا  ،نزدیوک
به  615میلیون نفر در جهان مبتال به بیماری آسم میباشند 4 .سال بعد و در سال  6184شبکه جهانی آسم اعالم
نمود که بیش ار  114میلیون نفور در دنیوا گرفتوار آسوم هسوتند .بور اسواس ایون گوزارش 84% ،کودکوان و1/9%
افرادبزرگسال  84تا  45سال ،بیمواری آسوم را تجربوه کوردهانود .همچنوین  6/8%کودکوان  9توا  8سواله و 81/1%
نوجوانان  81تا  84ساله ایرانی ،خس خس داشته اند .در نتوایج مطالعوه  ISAACشویو آسوم در اتوریش ،16%
آمریکا  ،64/4%انگلستان  ، 84/6%سنگاپور 68/4%و مالزی  81%بوده است .در کشورهای غرب آسویا شویو آن بوه
طور متوسط 81/8%بوده  ،در عمان  88%و در کویت 88%است .در این بررسی شیو آسوم در سونین قبول از بلووغ
درپسران بیش از دختران بوده است .بر اساس مطالعه انجام شده در عربستان بیش از دو میلیون نفر از جمعیت 81
میلیونی مبتال به آسم میباشند .بر اساس محاسبا آماری  ،شیو آسم در جهان در طی  61سوال اخیور دو برابور
گشته است.
شیوع و بروز
با جمعبندی دادههای دو مطالعه بزرگجهانی  ECRHSو ،ISAACنقشهجهانی شویو آسوم بدسوت آمودهاسوت
( شکل  .)4به طور کلی آسم در کشورهای پیشرفته شایعتر است .با این حال ،علیرغم کمبود اطالعا در جوامع در
حال توسعه ،شواهد نشان می دهند که شیو آسم در این مناطق نیز همراه با توسعهیوافتگی و ازدیواد شوهرنشوینی
آنان به شکل فزاینده ای در حال افزایش است .بر طبق برآوردها امروزه حدود  111میلیون نفر در سوطح جهوان بوه
آسم مبتالیند و شیو آن در هر دهه  51%افزایش مییابد .در آمریکای شمالی بیش از  81%جمعیوت از آسوم رنوج
میبرند .در این منطقه در حالی که تعداد بستریهای بیمارستانی ناشی از بیماریهای ریوی در کول کواهش یافتوه
است ،تعداد بستریها به علت آسم افزایش داشته اند .بر اساس آموار منتشور شوده ،بیشوترین شویو در کشوورهای
توسعه یافته مربوط به انگلستان با بیش از  85%می باشد و پس از آن به ترتیب کشورهای نیوزلند ( )85/8%استرالیا
( ،)84/8%جمهوری ایرلند ( ،)84/9%کانادا ( )84/8%و ایاال متحده آمریکا ( )81/6%قرار دارند .آسم حواد در اروپوا
شایعترین علت بستری بیمارستانی در تمام سنین کودکی است .در مقابل برخی مطالعا دیگر حاکی از آن هستند
که این سیر صعودی در کشورهایی مانند سوئیس متوقف شده است.
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شکل  -4نقشه جهانی مربوط به روند شیو بیماری آسم در سالهای  8661تا 6111
همانطور که اشاره شد ،شیو آسوم در کشوورهای در حوال توسوعه (آفریقوا ،آمریکوای جنووبی و مرکوزی ،آسویا و
پاسیفیک) با افزایش شهرنشینی و غربی شدن بهسرعت در حال افزایش است .برآورد شده است که تعوداد بیمواران
آسمی در آمریکای جنوبی و مرکزی بیش از  41و در آفریقا افزون بر  51میلیون نفر باشود .در آمریکوای جنووبی و
مرکزی بیشترین فراوانی آسم مربوط به پرو ( ،)81%کاستاریکا )88/6%( ،و برزیول ( )88/4%و در آفریقوا مربووط بوه
آفریقای جنوبی ( )1/8%میباشد که توسعهیافتهترین کشور این منطقه است .در آسیای شورقی و پاسویفیک شویو
آسم متفاو گزارش گردیده است .در آسیا افزایش شیو آسم ،بخصوص در کشوورهای چوین و هنود کوه سواختار
دموگرافیک مخصوص به خود را دارند ،نگران کننده است .شیو رینیت ،به عنوان یک بیماری هموراه آسوم نیوز در
مناطق مختلف جهان توسط دو مطالعه  ISAACو  ECRHSمورد مطالعه قرار گرفته است .گزارشها حاکی از آن
است که دامنه شیو این بیماری بسیار گسترده بوده و از نسبتهای بسیار کم تا  51%متغیر است.
مرگ (مورتالیتی)
اگرچه در مقایسه با دهه  11میالدی از میزان مرگ ناشی از آسم کاسته شده است ،با این حال ساالنه حودود 651
هزار نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست میدهند .مرگ که بیشتر در سنین  45سال و باالتر رخ میدهد به
مقدار زیادی با مراقبتهای دارویی بلند مد کافی و مناسب و تسریع در مراقبتهوای پزشوکی در آخورین حملوه،
قابل پیشگیری است .میزان مرگ ناشی از آسم در کشورهای مختلف با هم بسیار متفاو اسوت و بوا میوزان شویو
آسم همخوانی ندارد .به نظر میرسد که مرگ در کشورهایی که داروهای اساسی و درمانهای کنترلکننده آسوم در
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آنها کمتر است ،بیشتر باشد (شکل  .)5در سالهای اخیر با اعمال مدیریت درمانی بهتر آسم ،میزان مورگ ناشوی از
آن در برخی کشورها کاهش یافته است.

شکل  -5میزان مرگ ناشی از آسم ( به ازای هر  111،811فرد مبتال) در گروه سنی  14-5سال
در ایران نیز طرح  ISAACاز سال  8189با اجرای فاز اول آن توسط پژوهشکده سل و بیمواریهوای ریووی آغواز
گردید که بخشهایی از نتایج آن در کنار یافتههای سایر کشورها به چاپ رسید .در ادامه در سالهای ،8111-8186
فاز سوم این طرح نیز با وسعت بیشتری توسط همین مرکز در شهرهای تهران و رشت بهانجوام رسوید کوه تواکنون
قسمت هایی از نتایج آن منتشر شده است .شایان ذکر است که این طرح به صوور محودود ،مسوتقل از ISAAC
بین المللی و گاهی با اعمال برخی تغییرا در روش اجرا در شهرهایی مانند کاشان ،بوشهر ،زنجوان ،بیرجنود ،بابول،
تبریز ،اصفهان ،شهرکرد نیز انجام شده است .این مطالعا به همراه سایر مطالعا پراکنده ،منابع اطالعاتی در مورد
آسم هستند .با این حال کمبود سیستم اطالعاتی دقیق و کارآمد در کشور برای مبارزه با آسم محسووس اسوت .بوا
توجه به آنکه مطالعه  ISAACتوسط پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی دانشگاه علووم پزشوکی شوهید بهشوتی،
تنها مطالعه انجام شده در این زمینه بر اساس پروتکل استاندارد  ISAACبینالمللی در ایران است ،بخشهوایی از
جدیدترین آنالیز نتایج فاز سوم این طرح در جدول  1نشان داده شده است .عالقمندان برای کسب اطالعا بیشتر
میتوانند به مقاال منتشر شده در این زمینه مراجعه نمایند.
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جدول  -3فراوانی برخی از نتایج فاز سوم مطالعه  ISAACشهرهای تهران و رشت ،به تفکیک سن و جنس
 8-9سال

سابقه خسخس
سابقه خسخس در  86ماه گذشته
محدودیت گفتار به علت خسخس در  86ماه
گذشته
سابقه آسم
خسخس به دنبال فعالیت
سرفه شبانه

پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر
پسر
دختر

 84-81سال

تهران
( 1185نفر)

رشت
( 1156نفر)

تهران
( 1861نفر)

رشت
( 1118نفر)

81/9
81
58/5
51/8
85/6
88/8
8/8
6/8
8/9
1/4
8/4
8/5

65/5
68/4
68/1
81/4
1/1
6/1
6/8
5/9
5/1
1/4
81
81/5

89/1
88/1
58/9
54/8
68/5
68/6
6/6
1
85/1
89/1
86/9
81/5

69/8
61/6
61/1
86/1
1/8
8/6
5/6
1/9
81/6
81/1
66/9
85/4

داده ها بر حسب درصد  ،گزارش شدهاند.

بر اساس جدول  ،1بهطور کلی میزان شیو خسخس سینه در طول زندگی و سوابقه آسوم در کول دانوش آمووزان
رشت بطور معناداری بیشتر از دانش آموزان تهران بود .همچنین در هر دو شهر میزان شیو خوسخوس سوینه در
طول زندگی ،محدودیت تکلم ناشی از خسخس سینه ،خسخس سینه هنگوام ورزش و سورفه خشوک شوبانه ،در
گروه سنی  81-84سال بیشتر از گروه سنی  9-8سال بود .در دختران گروه سونی  9-8سوال شوهر تهوران ،شویو
خسخس سینه در طول زندگی و خسخس سینه هنگام ورزش بیش از پسران بود ،اما در شهر رشوت شویو ایون
عالئم و نیز شیو آسم در پسران بیشتر از دختران دیده شد .در دانش آموزان گروه سونی بواالتر شوهر رشوت نیوز،
شیو آسم ،خسخس سینه هنگام ورزش و سرفه خشک شبانه در پسران بیش از دختران مشاهده شود ،در حوالی
که در شهر تهران هیچ اختالف معنی داری بین میزان ابتالی آسم و عالئم آن بین دختران و پسران این گروه سنی
یافت نشد.
شیوع ،بروز و مرگ ناشی از آسم در ایران
نزدیک به  114میلیون نفر در جهان مبتال به بیماری آسم می باشند و میزان مرگ ناشی از آن  61در میلیون برای
جنس مونث و  881در میلیون برای جنس مذکر است .در طی دهههوای اخیور توالشهوای ناشوی از برناموه هوای
بهداشتی عمومی برای ارزیابی و کنترل بهتر بیماری آسم ،موجب شوده توا مورگ ناشوی از ایون بیمواری در خوالل
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سالهای  8661تا  6181به میزان  46%کاهش یابد .در ایران مطالعوه  ISAACدر نقواط مختلوف کشوور انجوام و
گزارش های متعددی از آن منتشر شده است( .)18-85چند بررسی جامع و متا آنالیز بر پژوهش های انجوام شوده
در ایران انجام گرفته است .حسن زاده و همکاران پژوهش های انجام گرفته در مورد شیو بیمواری آسوم در افوراد
زیر  81سال و بین سالهای  8668توا  6116را بررسوی و داده هوای  89تحقیوق همگوون انجوام شوده را گوزارش
نمودهاند .بر این اساس ،شیو آسم در دختران  ، 1/6%پسوران  5%و در کول 4/4%گوزارش شوده اسوت .انتظواری و
همکاران مروری دیگر با بهره گیری از شاخص های متغیر به عنوان بیماری آسم ،شیو آن را در افراد زیر  81سوال
 81/84%گزارش کردهاند .در این مطالعه که شیو آسم را در سالهای  8661تا  6111در ایران مورد بررسوی قورار
داده اند حداقل میزان شیو در کرمان به میزان  81%و حداکثر شیو آن را در تهران 15/1% ،گزارش شوده اسوت.
بررسی انجام شده توسط غفاری و همکاران در مورد شیو آسم در کودکان و نوجوانان ایرانی بر اساس طرح جهانی
 ISAACدر سالهای  8666تا  6186نشان میدهد ،شیو آسم بر اساس تشخیص ،در کودکان  9 -8سواله 6/8%
و در نوجوانان  81-84ساله  1/5%میباشد .شیو کلی آسم بر اساس این مطالعه 6/1% ،بوده است .مطالعه اخیور در
شهر تهران به منظور بررسی پراکندگی و شیو بیماری آسم با استفاده از متد  ،ECRHSبه روش خوشوهای و در
افراد بین  61تا  44سال به تفکیک جنسی در مناظق  66گانه شهر تهران و با وزن دهی دقیق آماری انجوام گرفوت
و نشان داد که از مجمو  1199نفر 4% ،افراد بر اساس تشخیص پزشک آسم دارنود و  6%در زموان مطالعوه ،داروی
آسم مصرف مینمودند .از مجمو افراد 9/8% ،خس خس همراه با تنگوی نفوس 81/1% ،خوس خوس بودون سورما
خوردگی و  61/1%خس خس یا سو کشیدن قفسه سینه در زمان تنفس را ذکر کردهاند.
در خالل سال جاری مطالعه ای توسط مرکز تحقیقا آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهوران ،و بوا مشوارکت و
حمایت واحد بیماری های تنفسی ،اداره بیماریهای غیرواگیر ،وزار بهداشت ،درمان و آموزش پزشوکی در سوطح
کشور انجام شده که نتایج آن در حال استخراج و متعاقبا انتشار موییابود .مطالعوه بور اسواس متودولوژی مشوترک
 ISAACو  ECRHSو در سنین  9تا  81 ،8تا  84و  61تا  44سال انجام شده است .بر اساس نتوایج اولیوه ایون
مطالعه شیو آسم در کودکان  86/5%و در بزرگساالن  1/6%بوده است.
همچنین ،وزار بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در طی مطالعا بار بیماریها در ایران ،بر اسواس مودل سوازی
آمارهای موجود ایران و جهان (سازمان جهانی بهداشت) ،به تخمینی از وضعیت آسم در ایوران دسوت یافوت .نتوایج
این برآورد به تفکیک سن و جنس در جدول  ، 6نشان داده شده است .بطور کلی بر اساس آمارهای مختلف به نظور
میرسد شیو آسم در بزرگساالن در کشورهای مختلف جهان (از جمله ایران) حدود  81-86%و در کودکان حودود
 85%باشد.
روند زمانی
در طول  41سال اخیر ،افزایش چشمگیر در میزان شیو  ،بروز ،مورگ و بوار اقتصوادی آسوم در سوطح جهوان ،بوه
خصوص در کودکان ،ایجاد شده است .این در حوالی اسوت کوه در نیموه دوم قورن بیسوتم شواهد رشود سوریع در
مراقبتهای آسم بودهایم .گزارشها حاکی از آن است که در خالل سالهای  8691تا 8611میالدی ،موارد بسوتری
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بعلت آسم در ایاال متحده آمریکا در بزرگساالن  611درصد و در کودکان  51%افزایش داشته اسوت .اموا افوزایش
جهانی تعداد بستریهای بیمارستانی آسم در کودکان جوان برجستهتر است که نشانگر افزایش شد آسوم ،ضوعف
مدیریت درمانی و فقر اقتصادی جوامع است.
بیشترین افزایش صعودی شیو آسوم در آفریقوای جنووبی و کشوورهای اروپوای شورقی سوابق (شوامل کشوورهای
بالتیک) ،به ویژه در کودکان بوده است که در برخی مناطق به بیش از  11%نیز میرسود .بوا ایون وجوود شویو در
سالمندان نیز در حال افزایش است .در ژاپن شیو آسم نسبت به  11سال قبل از  11برابر نیز بیشتر شده است .در
اروپای غربی که تقریباَ  11میلیون فرد آسمی در آنجا زندگی میکنند ،شیو آسم در طی یک دهه گذشته  6برابور
شده است.
به طور کلی از دهه  11میالدی ،میزان مرگ ناشی از آسم در سطح جهان کاهش یافته است که احتمواال بوه علوت
تغییوورا در موودیریت درمووانی آسووم و بووه خصوووص اسووتفاده از پروتکوولهووا و راهنماهووای درمووانی و نیووز
کورتیکواستروئیدهای استنشاقی است .این در حالی است که روند مرگ در ایاال متحده معکوس بوده و در طول 6
دهه گذشته افزایش پیشروندهای را نشان داده است (تقریبوا  5111مورگ در سوال) .ایون افوزایش بیشوتر در بوین
سیاهان ،اسپانیایی تبارها ،افراد با تحصیال پایینتر ،افراد ساکن شهرهای بزرگ و افراد با مشکال مالی دیده شده
است.
از آنجا که شیو جهانی آسم با توسعه شهرنشینی و تغییر سبک زندگی به شکل مدرن همچنوان در حوال افوزایش
است ،پیشبینی میشود که تعداد مبتالیان به آسم در دو دهه آینده به طور چشمگیری افزایش یابد و  811میلیون
فرد آسمی دیگر تا سال  6165به جمع بیماران اضافه خواهد شد .با این حال شیو آسم و آلورژی ممکون اسوت در
کودکان ،در برخی کشورها کاهش یابد و حتی در برخی کشورها روند افزایش اپیودمی آسوم متوقوف گوردد .برخوی
مطالعا جدید نشان میدهند که در سالهای اخیر شیو رینیت نیز به ویژه در کشورهای در حال توسعه و مناطقی
که پیشتر شیو کمی داشتهاند ،افزایش یافته است.
متاسفانه به دلیل کمبود اطالعا کافی ،روند آسم در ایران مشخص نیست .با این حال بر اساس برخوی یافتوههوای
به دست آمده از مطالعا داخلی و یا برآوردهای جهانی ،تصور آنست که شیو و بروز آسم در ایوران نیوز بوه ماننود
سایر کشورهای در حال توسعه در حال افزایش باشد .شاهد این قضیه نتایج فاز سوم مطالعه  ISAACدر دو شوهر
ایران است که پس از  9سال از گذشت فاز یک ،تغییرا افزایشی را در فراوانی نشانههای آسم نشان میدهود .سویر
افزایشی شیو آسم و عالئم آن به طور قابل مالحظهای در شهر رشت بیش از تهران میباشد.
میزان شیو آسم در رشت و در گروه سنی  9-8سال از  4/8%در سال  8189به  8/8%در سال  8116و در گروه
سنی  81-84سال از  6/8%به  4/8%طی همین زمان افزایش داشته است (به ویژه در پسران) در حالیکه میزان
شیو این بیماری در دانشآموزان تهران طی سالهای مذکور تفاو معنیداری از نظر آماری نداشته است و تنها
افزایش آسم در دختران سنین  9-8سال در فاصله زمانی دو مرحله این مطالعه یافت شد .به طور کلی این افزایش
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شیو  ،در گروههای سنی  9-8و  81-84ساله به ترتیب برابر ( 8/84با خطای معیار )1/88 8و ( 1/88با خطای
معیار  )1/68گزارش شد .به عبار دیگر این تغییرا به مانند سایر کشورهای منطقه خاورمیانه در گروه سنی 9-8
ساله بیشتر از گروه سنی  81-84ساله میباشد.
تاثیر سن ،جنس و موقعیت اجتماعی
مطالعا متعدد نشان دادهاند که آسم شدید در زنان بیشتر از مردان دیده میشوود .از طرفوی فراوانوی آسوم دوران
کودکی در افراد مذکر بیشتر است ( 6-4برابور در  1سوال اول زنودگی) ولوی در دوران بلووغ ایون نسوبت معکووس
میگردد و مد کوتاهی پس از آن زنان بیشترین موارد آسم را تشکیل میدهند .از این رو تغییورا فیزیولوژیوک و
6
رخدادهای زمان شرو قاعدگی از موضوعا مورد عالقه پژوهشگران آسم است .بطور مثال ارتباط نمایه توده بدنی
) (BMIباال در زمان شرو قاعدگی با آسم شدیدتر گزارش شده است.
آسم کودکان یکی از مهمترین جنبههای مورد مطالعه میباشد .در  11-51درصد موارد ،آسم کودکان ناپدید شده و
در دوران بزرگسالی مجددا پدیدار میگردد .در این موارد ممکن است عالیم بالینی ایجواد نشوود ولوی آزموونهوای
ریوی دارای تغییرا غیرطبیعی باشند .تقریبا دو سوم کودکان آسمی همچنان در  68سالگی نشانههایی از آسوم را
با خود دارند .در  5-81درصد موارد ،آسم خفیف کودکان به صور بیماری شدید دربزرگساالن تظاهر مییابد .ایون
نکته بر اهمیت شناسایی و درمان بیماری کودکان داللت دارد.
اگرچه برخی عوامل مانند سابقه آتوپی یا افزایش پاسخ راههای هوایی با خسخس کودکی در هر دو جنس به طوور
یکسان ارتباط دارد ولی برخی عوامل دیگر موجب میشوند تا بروز خسخس دوران بلوغ در دو جنس متفاو باشد.
به طور مثال آتوپی و استعمال دخانیا در مادران باردار ،بیشتر موجب خس خوس دوران بلووغ در فرزنودان موذکر
میگردد .در حالیکه افزایش نمایه توده بدنی ،احتمال خسخس بزرگسالی را در افراد مونث افزایش میدهد.
شیو آسم در میانساالن نیز ممکن است به خوبی برآورد نشده باشد چرا که در این افراد انجام آزمونهای کوارکرد
ریوی 1محدودتر است و افراد تمایل کمتری به بیان شکایا خود دارند .از سویی نشانههای آسم این افراد شواید بوه
حساب سایر بیماریهای شایع سالمندی مانند بیماریهای قلبی عروقی و  COPDگذاشته شود.
عوامل اجتماعی و یا محیطی متعددی نیز بر بیماری آسم نیز نقش دارند که در قسمت بعد به طور خالصه برخی از
فاکتورهای شناخته شده در این زمینه مورد بحث قرار میگیرند.
تاثیر عوامل مساعد کننده
اگرچه درک ما از جنبههای گوناگون آسم در خالل دهههای گذشته بیشتر شوده اسوت ،اموا علول اصولی مووثر بور
پیدایش ،تداوم یا تشدید این اختالل و دالیل افزایش شیو آن بمقدار زیادی همچنوان نوامعلوم اسوت .نکتوه مهوم
آنست که این افزایش شیو آسم ،همراه با افزایش حساسیت آتوپیک و سایر حاال آلورژی ماننود اگزموا و رینیوت
1

Standard error
)Body Mass Index (BMI
3
)Pulmonary Function Tests (PFT
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بوده است .از آنجا که شرو حساسیت آلرژیک از «داخل رحم» میباشد ،بیشک فاکتور ژنتیک در آسم نقوش دارد.
با این وجود بهنظر میرسد که عوامل محیطی مانند مواجهه با میکروارگانیسمها ،آالیندهها ،آلرژنهای درون یا برون
از خانه و تغذیه نیز نقش مهمی در ایجاد بیماری در افراد حساس داشته باشند .در مجمو اعتقاد بور آن اسوت کوه
واکنشهای ایمنی و التهابی پیچیدهای در اثر عوامل مختلف موجب پدیده آسم میشود.
قومیت
برخی یافتهها بر نقش قومیت صحه میگذارند بطور مثوال در آمریکوا شویو در برخوی از گوروههوای قوومی ماننود
سیاهان آمریکا و اسپانیایی تبارها بیشتر است .همچنین میزان بستری بیمارستانی در گروههای رنگین پوسوت 51%
بیشتر از سفیدپوستان بوده است .این رقم در کودکان رنگین پوست تا  851%نیز میرسد .عالوه بر قومیوت و نقوش
ژنتیک جمعیتی ،این تفاو ها شاید ناشی از فقر ،تحصیال پایینتر و عدم دسترسی کافی و مناسب به مراقبتهای
پزشکی نیز باشد.
ژنتیک
تصور میشود وجود ارتباط بین سابقه ابتال به آسم پدران با افزایش پاسخ راههای هووایی فرزنودان ،ناشوی از وجوود
ژنهای اختصاصی است که موجب این پاسخها میگردد .طی یک بررسی مشخص شده است که در  11%کودکوانی
که هردو والدینشان مبتال به آسم میباشند ،احتمال بروز آسم وجود دارد .در مقابل ،این رقم برای کودکوان بوا یوک
والد (پدر یا مادر) مبتال به آسم  41%و برای کودکان با والدین سالم  81%میباشد.
پیچیدگی و عدم کشف جنبههای مختلف ژنتیکی و نیز عدم آگاهی از چگونگی اثر عوامل خارجی بور ایون سیسوتم
موجب شده است که مکانیسمهای ژنتیکی ایجاد آسم نامکشوف باقی بماند .با ایون حوال بویش از  811ژن مسوتعد
کننده آسم تاکنون گزارش شدهاند که تعدادی از آنهوا ماننود ژن  ،Filaggrinاینترلووکین  ،81اینترلووکین  88و
 cysteinyl leukotriene receptor-Iاخیرا مورد توجه بیشتری قورار گرفتوهانود .جودول  4برخوی از ژنهوای
مرتبط با آسم را نشان میدهد .این احتمال وجود دارد که برخی عوامل ژنتیک موجب تعدیل اثر عوامول خوارجی و
توکسینهای محیطی شوند (مورد  9از جدول  .)4همچنین در یک مطالعوه ،ترکیبوی از اخوتالل دو ژن  TNF-αو
 Lymphotoxinها ،که ژنهایشان از هم جدا ولی با هم مرتبطند ،نشان داده شده است .به هور حوال هور یوک از
این ژنها به تنهایی موجب آسم نمیشوند ،بلکه به نظر میرسد برهمکنش 8این ژنهوا و عوامول محیطوی در بوروز
آسم نقش داشته باشد .شاهد این مدعا آن که دورگههای آمریکایی -مکزیکی که در آمریکا متولد شدهانود بیشوتر از
دو رگههایی که در مکزیک متولد گشتهاند در معرض ابتال به آسم میباشند.
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جدول  -4برخی عوامل ژنتیکی موثر در آسم
توضیحات

نام ژن
8

ژن حساسیت آسم
ADAM33

6

ژن  T-betیا TBX21یا
T-box21

1

ژن β3-integrin

4
5
9

ژن G-Protein
Coupled Receptor
)(G PCR
ژنهای متعدد
ژن CD14

 8ژن TNF-α
 1پروموتور ژن IL-4
ژن cysteinyl
leukotriene 6
receptor-I
)(CYSLTR1
 81ژن IL17F
 88ژن IL13
 86ژن )Filaggrin (FLG

بر روی کروموزوم  20p13قرار دارد و با آسم در ارتباط است .در جمعیت عادی و
بزرگساالن آسمی کاهش زیادی دارد.
بر روی کروموزوم  17q21قرار دارد و با تولید  IFN-γو مهار  IL-4و  Il-5فعالیت
 Th1را تنظیم میکند .پلیمورفیسم آن با افزایش پاسخ راههای هوایی در کودکان
سفیدپوست ارتباط دارد ولی تنها واریان  c.-7947آن در بزرگساالن مذکر آسمی
یافت شده است.
پلیمورفیسم این ژن با افزایش حساسیت برونشی به کپک و سوسک خانگی ارتباط
دارد.
بر روی کروموزوم  7pقرار دارد .با آسم ،افزایش پاسخ راه های هوایی و استعداد
آلرژی در کودکان و بزرگساالن همراه است.
در نواحی  2qو  5q33قرار دارد و ممکن است در آسم نقش داشته باشند.
پلیمورفیسم آن در موقعیتهای  +1437و  -159است و ممکن است در واکنش
متقابل ژن  -محیط نقش داشته باشد و آن را تعدیل کند.
ارتباط پلیمورفیسم  G/Aدر موقعیت  -308با پاتوژنز آسم مطرح شده است.
ارتباط پلیمورفیسم  C/Tدر موقعیت  -589با پاتوژنز آسم مطرح شده است.
ارتباط پلیمورفیسمهای موقعیت  Xq13.2-21.1آن با پاتوژنز آسم مطرح شده
است.
ارتباط پلیمورفیسم در موقعیت  6p12با پاتوژنز آسم مطرح شده است.
ارتباط پلیمورفیسم در موقعیت  5q31با پاتوژنز آسم مطرح شده است.
ارتباط پلیمورفیسم در موقعیت  1q21.3با پاتوژنز آسم مطرح شده است.

دخانیات
مواجهه تحمیلی و در محیط با دود تنباکو و سیگار با ایجاد خسخس و نیز با شد آسم در کودکان مرتبط اسوت.
همچنین خطر آسم بزرگساالن را تا  889%افزایش میدهد .دود سیگار با بیش از  4111ماده شیمیایی که بسویاری
از آنان سمی ،سرطانزا و یا موتاژن هستند ،در کودکان بیشتر از طریق تغییر قطر راههای هووایی اثور موینمایود ،در
حالیکه آتوپی بیشتر بعلت پاسخ راه های هوایی است .شواهد موید آنند که مواجهه با دود تنباکوی محیطی در اوایل
8
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کودکی می تواند بیماری آسم با شرو دیررس را موجب شود .یک چهارم افراد مبتال به آسم بزرگسوالی ،در کوودکی
مواجهه با دود تنباکوی محیطی داشتهاند.
دود سیگار از طریق جفت مادران باردار میتواند به جنین رسیده و حالت مواجهه غیر فعال در جنوین ایجواد کنود.
این کودکان حتی اگر ظاهر سالمی نیز داشته باشند ،راههای هوایی آنان به طور غیرطبیعی باریکتر اسوت و پوس از
تولد ،شانس ابتال به آسم (یا سایر بیماریهای ریوی) در آنوان در مقایسوه بوا دیگور کودکوان دو برابور خواهود بوود.
بررسیها نشان میدهد احتمال ایجاد آسم در مادرانی که حتی کمتر از  81نخ سیگار در روز استفاده میکنند 61%
افزایش مییابد.
در اکثر کشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط شیو استعمال دخانیا در بزرگساالن مبوتال بوه آسوم در حودود
 65%میباشد .در مقایسه با افراد غیر سیگاری مبتال به آسوم ،بیمواران سویگاری از آسوم شودیدتر رنوج مویبرنود و
پسرفت سریعتر کارکرد ریوی و پاسخ کمتر ریوی نسبت به درمان کورتیکواستروئیدی دارند.
به طور کلی قرار گرفتن در معرض دود سیگار ،غیر از ارتباط با بیماری آسم ،اثرا نامطلوب بر ظرفیوتهوای ریووی
افراد میگذارد که این تاثیر در افرادی که در محل کار خود در معرض دود سیگار میباشند بیش از افرادی است که
در منزل در معرض این دود قرار گرفتهاند .نویسنده در مطالعهای اثرا این مطلوب را در داوطلبوین تهرانوی نشوان
داده است.
آلودگی هوا و آلودگیهای محیطی
مانند تنباکو ،آالینده های هوا مانند ذرا ریز معلق  ،دیاکسید نیتروژن ،دیاکسید گوگرد و بوه ویوژه ذرا کوربن
سیاه 6و ازن موجب تشدید و یا سبب بروز حمله آسم میشوند .ارتباط خطی آلودگی هوا و آسم در مطالعوا نشوان
داده شده است .بر اساس مدل سازیهای انجام شده این ارتباط از ارتباط آلرژنهای غذایی با آسم قویتر میباشود.
در این زمینه مشخص گردیده که احتمال بروز آسم در دختران در مواجهه با آلوودگی هووا بویش از پسوران اسوت.
همچنین زندگی در فاصله کمتر از  811متر نسبت به بزرگراهها (و احتماال منابع آلودگی) از فاکتورهای خطر ابوتال
به آسم است که با کاهش فاصله ،این خطر بیشتر میشود .آلودگیهای ناشی از نیروگاهها در ایاال متحوده موجوب
 551.111حمله آسم در سال میشود.
ارتباط بین میزان آلودگی هوا و آسم در طی مطالعهای در تهران که یکی از آلودهتورین شوهرهای جهوان مویباشود
توسط نویسنده و همکارانش در یک مطالعه نشان داده شده است .بر این اساس میزان مراجعا بیمارستانی به علت
آسم با غلظتهای دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد ارتباط مستقیم دارد.
8

عفونتها و میکرو ارگانیسمها
امروزه ارتباط بین آسم و عفونتها ،بویژه عفونتهای ویروسی بخوبی مشخص شده اسوت .شوواهد قووی بیوانگر
آنند که ابتال به برونشیولیت شدید کودکی با  Respiratory Syncytial Virusاز ریسک فاکتورهای قوی ابوتال
Fine particles
Black carbon
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به آسم و آلرژی حتی در بزرگساالن ،میباشد .رینوویروسها 8که معمووال در قسومتهوای بواالیی دسوتگاه تونفس
ساکنند ،در نواحی تحتانی ریه افراد آسمی نیز یافت شدهاند .با این وجود ارتباط دقیق آنها با آسم به اثبا نرسویده
است .از طرفی گفته میشود که پاسخ ایمنی افراد آسمی به عفونتهای ویروسی با افوراد معموولی متفواو اسوت و
حضور ویروس در نواحی تحتانی ریه طوالنیتر است.
مکانیسم ارتباط عفونت با  Chlamydia Pneumoniaدر ایجاد آسم نامعلوم است .برخی مطالعا افزایش شیو
این عامل را در راههای هوایی تحتانی ریوی کودکان آسمی نشان دادهاند ،درحالی که برخی دیگر ارتباط منفی ایون
عامل را با آتوپی بیان کردهاند .مطالعهای در نواحی شمال شرقی ایران نیز حاکی از ارتبواط عفونوت کالمیودیایی بوا
ایجاد و تشدید آسم بوده است .اخیرا نقش بیماریهای پنوموکوکی 6در آسم نیز مطرح شده است.
در مقابوول یافتووههووای فوووق ،شووواهد قوووی وجووود دارد ک وه مواجهووه دراز موود بووا اندوتوکس وینهووای طبیعووی
(لیپوپلیساکاریدهای باکتریایی موجود در طبیعت) با آسم و آلرژی مجاری تنفسی همبسوتگی معکووس دارد .ایون
نکته در قالب «فرضیه بهداشت »1نیز بیان شده است .بر این اساس احتمال کمتر بروز آلرژیها در خانوادههوای پور
جمعیت را میتوان با عفونتهای بیشتر سالهای اولیه کودکی و انتقال آنها بین فرزندان خانواده مرتبط دانست.
آلرژنها و عوامل محیطی
مطالعا جدید انستیتو بهداشت ملی آمریکا نشان میدهد که بیش از  51%افوراد آسومی بوه آلورژنهوای خواص،
حساسیت دارند .طبق این یافته ،اگرچه جلوگیری از مواجهه با ایون آلورژنهوا بطوور قابول تووجهی از مووارد آسوم
میکاهد ولی الزم است تا با پژوهشهای بیشتر ،دیگر علل آسم و راههای اصلی و جامعتر مقابلوه بوا آن را مشوخص
نمود.
5
بهطور کلی آلرژنها و عوامل محیطی به دو دسته درونخانهای یوا بورونخانوهای طبقوه بنودی مویشووند .عوامول
برونخانهای معموال شامل آلودگیهای هوا ،محیط زیست (بیولوژیک یا غیر بیولوژیک) ،شوغلی و  ...مویباشوند کوه
همچنان مورد توجهاند .در مقابل عوامل درونخانهای بدلیل تماس بیشتر و طوالنیتر افراد با آنها ،از اهمیت خاصوی
برخوردارند ولی متاسفانه کمتر مورد توجه قرار میگیرند .از مهمتورین عوامول درونخانوهای ذرا بسویار ریوز 9یوا
 UFPمیباشند .بنا به تعریف  UFPبه ذرا با ابعاد کوچکتر از  811نانومتر اتالق میشوند که منوابع متعوددی در
خانه آنها را تولید مینماید .بطور مثال وسایل و تجهیزا گرمازا یا پخت و پز با منوابع فسویلی ،گوازی ،الکتریکوی و
چوبی ،تنورهای خانگی ،دار قالیبافی ،سیگار ،شمع ،اسپریها ،عطریجا  ،جاروبرقی ،ماشین لباسشوویی و  ...همگوی
به عنوان منابع تولید این  UFPتلقی شدهاند .اگرچه شواهد نشان میدهند که این عوامل با بروز آسوم و آلورژیهوا
ارتباط دارند ،با این حال این ارتباط بطور دقیق و کامل روشون نشوده اسوت و بنوابراین ،موورد مطالعوه بسویاری از
4
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پژوهشگران میباشد .مشکال اصلی موجود در رابطه با نقش این عوامل بور بوروز آسوم عبارتنود از عودم شناسوایی
کامل منابع تولید این ذرا  ،مشکال تشخیص و شناسایی آنها در محیط و نامکشوف ماندن مکانیسمهای اثور ایون
عوامل .گاهی حساسیت به یک آلرژن میتواند منجر به افزایش پاسخ به آلرژن دیگری شود .موثال مواجهوه اولیوه بوا
ترشحا مایتهای 8موجود در گرد و غبار خانگی موجب افزایش پاسوخ ایمنولوژیوک و التهوابی بوه Ovalbumin
(که معموال کمتر ایمنوژن است) میشود.
عوامل بیولوژی
به جز عوامل میکروبیولووژی ،سوایر عوامول بیولووژی ماننود حیوانوا خوانگی و ذرا آنهوا (ماننود سوگ و گربوه)،
سوسکها ،پر ،گردههای گیاهان و قارچها و کپکها نیز بر آسم نقش دارند .بوه طوور مثوال برخوی مطالعوا نشوان
دادهاند که  11%افراد آسمی نسبت به گربه حساسیت دارند و در صور بروز آلرژی یک فاکتور خطرساز برای آسوم
محسوب میشود .درمقابل یافتههایی نشان میدهند که مواجهه اولیه با گربه ممکن است نقش محافظوتکننوده در
برابر آسم داشته باشد .به طور مشابه برخی مطالعا نشان دادهاند که نگهداری سگ نیز نقوش محوافظتی در ایجواد
خسخس دوران بلوغ در افراد مونث دارد.
ذرا دفعی مایتهای موجود در گرد و غبارها یکی از عوامل شناخته شده در ایجاد یا تشدید آسم میباشند کوه در
فرشها ،مبلمان و رختخواب پیدا میشوند .همچنین ذرا ناشوی از سوسوکهوای خوانگی ،پشوم و پوسوت و بوزاق
حیوانا خانگی ،آلرژنهای قارچی و ادرار یا ترشحا جوندگان (مانند موش) از عوامل آلرژن هسوتند کوه بوا ابعواد
مختلف و به صور معلق در هوا یا موجود بر سطوح میتوانند بر بروز یا تشدید آسم اثر گذارند.
چاقی
آسم و چاقی "اپیدمیهای دوقلوی قرن بیست و یکم" بهشمار میروند .چاقی موجب زیادتر شدن پیودایش آسوم و
همچنین باعث شدیدتر شدن عالئم بالینی و سخت تر شدن پاسخ به درمان میگردد .ارتباط بیماری آسوم و چواقی
(یکی از مشکال بهداشتی امروز جهان) در مطالعا مقطعی متعدد نشان داده شده است .چواقی ممکون اسوت بور
شد آسم نیز اثر گذار باشد بطوریکه بیش از  85%بیموارانی کوه بعلوت آسوم شودید بوه مراکوز اورژانوس مراجعوه
مینمایند افزایش وزن دارند .همچنین گزارشا حاکی از شیو بیشتر آسم در کودکان مونث چاق  6سوال بوه بواال
(سنین مدرسه) میباشد .ارتباط بین آسم و چاقی ممکن است منشا ژنتیکی داشته باشد .جدول  5برخی از ژنهای
مطرح شده را نشان میدهد.
مطالعاتی که تاکنون انجام شده عمدتا ارتباط بین آسم و چاقی را بصور یک رابطه غیر وابسته و بدون رابطه علوت
و معلولی و بیشتر در زنان دانستهاند .در مقابل برخی بررسیها این ارتباط را نشان نودادهانود .بوه هور حوال از نظور
اپیدمیولوژی احتمال وجود ارتباط بین آسم وچاقی وجود دارد .اما سواال بیپاسوخی در ایون زمینوه مطورح شوده
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است که باید با پژوهشهای آتی به آنها پاسخ گفت مانند نقش چاقی در تظاهر و فنوتیپ آسم (بویژه آسوم شودید)،
نقش چاقی مردانه 8یا زنانه 6و مکانیسمهای موثر بر این رابطه.
جدول  -5ژنهایی محتمل در ارتباط آسم و چاقی

عوامل شغلی
ارتباط آسم با عوامل شغلی ،موضو بسیار با اهمیتی میباشد چرا که با توجه به گسترش صنایع و در شورایط عودم
رعایت مراقبتهای بهداشت محیط و محل کار ،خسار های جانی و مالی گزافی را به بوار مویآورد .در ایون رابطوه
تعاریف گوناگون پیشنهاد شوده اسوت از قبیول آسوم وابسوته بوه شوغل )) (Work Related Asthma(WRAیوا
)) (Occupational Asthma(OAیا آسم به وجود آموده در اثور شوغل (Work Exacerbated Asthma
)) (WEAکه عبار است از آسم تشدیدشونده در اثر شغل (جدول .)9
اگرچه تشخیص میان  OAو  WEAبسیار مشکل می باشد ولی از لحاظ درمان ،پیش آگهی و جنبه های حقووقی
بسیار با اهمیت میباشد .گاهی در برخی از افراد هر دو حالت  OAو  WEAبا هوم وجوود دارد کوه خوود مشوکل
بسیار پیچیدهای را به همراه دارد.
 85-61%از موارد آسم در ایاال متحده از مواجهه شغلی ایجاد میگردد .بخارا  ،گرد و خاکها ،دودها و بوه طوور
کلی آالیندههای محیط کار ،خطر آسم را افزایش میدهند .یک مطالعه با حجم نمونه باال در آسیا نشوان داده اسوت
که مواجهه با بخار حاللهای شویمیایی ،رنوگهوا ،روغونهوای خنوک کننوده ،نگهدارنودهوای شویمیایی چووب ،و
حشرهکشها به طور متوسط  14%احتمال ابتال به آسم بزرگساالن را افزایش میدهد .این رقم برای حشرهکشها توا
 96%نیز افزایش مییابد .مطالعه ای از دانشگاه همدان نشان داده است که به دنبال مواجهه بوا بخوارا جوشوکاری،
آسم با احتمال بیشتری ایجاد می گردد .یافته شوایان توجوه در ایون مطالعوه آنسوت کوه دو عامول خطور اسوتعمال
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دخانیا و مواجهه با بخارا جوشکاری نقش تقویت کنندگی 8در بوروز بیمواری آسوم دارنود .همچنوین مطالعوا
مروری نشان داده اند که یکی از اثرا درازمد مواجهوه بوا گواز خوردل(6بطوور مثوال در رزمنودگانی کوه مجوروح
شیمیایی شدهاند) ابتال به بیماریهای ریوی و آسم میباشد .تظاهرا ریوی گاز خوردل بور خوالف سوایر تظواهرا
پوستی یا چشمی این گاز با گذشت زمان تشدید میشود.
جدول  -6طبقه بندی آسم وابسته به شغل
آسم شغلی)Occupational Asthma( OA -

 آسم حساسیتی – )Sensitiser-induced asthma)- allergic
 آسم تحریکی)Irritant Induced asthma(- non allergic -

آسم تشدید شونده در اثر شغل )Work Exacerbated Asthma( WEA -
در مطالعهای در سنندج شیو آسم و رینیت به ترتیب در 88/6%و  6/6%کارگران نوانواییهوا گوزارش شوده اسوت.
کارگران مبتال به آسم نسبت به کارگران سالم ،سابقه بیشتر کار در نانوایی داشتهاند .همچنین از آنجوا کوه دو سووم
آنان در حین مطالعه تشخیص داده شدهاند میتوان چنین نتیجه گرفت که در مووارد زیوادی از کوارگران ،علیورغم
وجود آسم ،بیماری ممکن است هنوز تشخیص داده نشده باشد.
برخی مطالعا نشان دادهاند که زندگی در مزار اروپایی تا حدی نقش محافظت کننودگی در ایجواد آسوم دارد .در
مقابل یک مطالعه از شمال شرق ایران نشان داده است که بروز آسوم در روسوتاییان دامپورور بیشوتر از روسوتاییان
کشاورز است .در مجمو بهنظر میرسد که شغل ارتباط علت و معلولی با آسم نداشته باشد و ارتباط موجوود ناشوی
از اثر سایر عوامل محیطی و یا شغلی باشد.
داروها
اولین گزارش آسم ناشی از آسپرین مربوط به سال  8616میباشد .بهدنبال کشف سایر داروهای ضود التهوابی غیور
استروئیدی ،1مطالعا انجام شده نشان داد که اکثر داروهای این خانواده به درجا مختلفی حمله آسم را تحریوک
مینمایند .امروزه ارتباط تعداد فزایندهای از داروها با آسم مشخص شده است .جدول  8برخی از شایعترین داروهای
محرک آسم را نشان میدهد.
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جدول  -7برخی از داروهای محرک آسم
Aspirin & NSAIDs
Beta-blockers
Cocaine
Dipyridamole
Hydrocortisone
Interleukin-2
Methotrexate
Methylphenidate
Nitrofurantoin
Protamine
Sulfasalazine
Timolol
)Vinca alkaloids (with mitomycin
عوامل تغذیهای
حدود  1%کودکان زیر  1سال آلرژی نسبت به مواد غذایی دارند .از این رو به نظر میرسد که عوامل تغذیهای نیز بوا
بروز آسم و افزایش پاسخ راههای هوایی در ارتباط باشند .به طوور مثوال دریافوت ویتوامین  Eدر موادران بواردار بوا
خس خس اولیه کودکی همبستگی منفی دارد .همچنین مطالعه انجام شده در پژوهشکده سل و بیماریهای ریووی
نشان داده است که ویتامین  Cلکوسیتی و سرمی در بیماران مبتال به آسم به طور معنوادار نسوبت بوه افوراد سوالم
کاهش داشته است (همبستگی معکوس و قوی) .گفته می شود که حساسیت غذایی بوه تنهوایی در مووارد نوادر بوه
شکل آسم تظاهر مییابد و در بیشتر موارد موجب تشدید حمال آسم میگردد.
شایعترین غذاهایی که موجب واکنشهای آلرژی در کودکان می شوند عبارتنود از تخوم مورغ ،شویر ،بوادام زمینوی،
فندق ،سویا ،ماهی و نرمتنان دریایی .گاهی استنشاق افشانههای (آئروسل) این مواد در افراد حساس میتواند عالیوم
ریوی ایجاد سازد (مثال در هنگام تهیه مواد غذایی) .همچنین در موارد نادر برخی افزودنیهوای خووراکی غوذاها در
افراد مبتال به آسم شدید میتواند ایجاد واکنش کنند .به نظر میرسد استفاده از غذاهای «سریع آماده» 8نیز با آسم
ارتباط داشته باشد .بخشی از مطالعه  ISAACدر نیوزلند نشان میدهود کوه مصورف متعودد همبرگور و غوذاهای
"سریع آماده" بیرون از خانه 6همبستگی مثبت وابسته به دوز با نشانههای آسم و بیشپاسخی راههای هووایی دارد.
در مجمو اگرچه غذاها عامل اصلی ایجادکننده آسم نیستند ولی میتوانند موجب حمله آسم گردنود .خوودداری از
مصرف مواد غذایی یا افزودنی های خوراکی خاص موجب بهبود آسم نمیگردد (حتی در افورادی کوه آسوم آنهوا بوا
مصرف آن ماده بدتر می شود) ،اما در بیماران آسمی احتمال بروز واکنشهای شدیدتر و یا حتی کشونده بوا مصورف
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عوامل غذایی حساسیتزا افزایش مییابد .شایان ذکر است وجود آلرژی غذایی از عوامل خطر بوروز آسوم در آینوده،
بویژه در کودکانی که به پروتئین تخم مرغ حساسیت دارند ،محسوب میشود.
ورزش ،فعالیت ،مواجهه با هوای سرد یا تغییر ناگهانی دما
فعالیت ،ورزش و یا هر عامل ایجادکننده هیپرونتیالسیون ،میتواند با اعمال واکونش راههوای هووایی و تنگوی آنهوا
حمله آسم را تحریک نماید .شیو آسم ناشی از فعالیت 51-61 ،درصد گزارش شده است .همچنین هووای سورد و
خشک و تغییرا قابل توجه دمای هوای تنفسی نیز میتواند حمله آسم را موجب گوردد .از اینورو فعالیوت و ورزش
در فصول سرد سال ممکن است آسم را تشدید سازد.
استرسها و هیجانات
برخی متغیرهای روانی -رفتاری در سالهای اولیه عمر مانند مشکال توجهی و بویشفعوالی مویتواننود موجوب
خسخس دیررس شوند .اضطراب 1و اختالال هراسی 4در دوران کودکی ،در میان افراد بزرگسال مبتال به آسم نیوز
گزارش شده است .بهنظر میرسد که ارتباط متغیرهای رفتاری -روانی با آسم از نو علت  -معلولی نباشد .بوه طوور
مثال اضطراب شاید در اثر شد آسم و یا مصرف برخی داروها ایجاد گردد .همچنوین ممکون اسوت برخوی عوامول
فیزیولوژی و ایمنولوژی (مانند هیپرونتیالسیون) و یا عوامل خطری که میتوانند به هر دو حالت منجر شوند (ماننود
اضطراب دوران کودکی ،استرس ،سابقه خانوادگی آلرژی و مصرف سیگار) در این میان نقش ایفا کنند.
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بارداری
رحم مادر اولین محیطی است که جنین در آن با عوامل محیطی مواجهه پیودا مویکنود .بنوابراین مواجهوه موادران
باردار با برخی عوامل (مانند تغذیه ایشان) ممکن است بر حساسیت سیستم ایمنوی بورای ایجواد آسوم و آلورژی در
جنین نقش داشته باشد .به طور مثال جذب ویتامین  Eدر مادران باردار ،با خوسخوس اولیوه کوودکی همبسوتگی
منفی دارد .همچنین تصور میشود که مصرف آنتیاکسیدانها و اسیدهای چرب امگا 1-نیز احتمال بروز آسوم را در
کودک کاهش دهد .مطالعا نشان دادهاند که زایمان انتخابی با روش سزارین ،عوارض بارداری ،عفونتها ،به ویوژه
استعمال دخانیا و حتی قرار گرفتن در معرض دود سیگار و قلیان در دوران بارداری رابطه مستقیم بوا بوروز آسوم
دارد .همچنین مصرف پاراستامول و استامینوفن عوامل مستعد کننده پیدایش آسوم در نووزادان و کودکوان مطورح
شده است.
آسم در مادران باردار نیز از اهمیت خاصی برخوردار است .بر اساس برآوردها 1-86% ،زنان جهان در دوران بارداری
از آسم متاثر میگردند و این شیو در حال افزایش است .حمال آسمی که نیازمند به مداخال پزشکی اسوت ،در
1
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 61%زنان باردار مبتال به آسم دیده میشود که در  9%موارد نیاز به بستری بیمارستانی دارند .تشدید آسم در دوران
بارداری از مشکال بالینی مهمی است که ممکن است با نتایج نامطلوبی در بارداری مرتبط باشد .این حمال اغلب
در اواخر سه ماهه دوم روی میدهد و بیشتر متعاقب عفونتهای ویروسی و یا در افرادی که کورتیکواسوتروئیدهوای
استنشاقی مصرف نمیکنند ،ایجاد میشود .اگرچه حمال شدید آسم بارداری خطر تولد نووزادان بوا وزن پوایین را
افزایش میدهد ولی ارتباط معنادار آن بوا زایموان زودرس یوا پورهاکالمپسوی نشوان داده نشوده اسوت .بوه هرحوال
پیشگیری و مدیریت درمانی حمال آسم در طی دوران بارداری اهمیت بسیاری در سالمت مادر و جنین دارد.
سایر یافتهها و عوامل خطرساز
عوامل خطر برای بیماری آسم هنوز بطور روشن تعریف نشده است ،و زمینه های ژنتیکی نیز در ابهام به سر میبرد.
در هر صور یک تئوری ،موضو فزوننمایی سلولهای لنفوسیت  Tنو  Th2آلرژیک و یا کمنمایی سلولهای
غیر آلرژی لنفوسیت  Tنو  Th1را به عنوان زمینه ساز پیدایش آتوپی و آسم معرفی نموده است .اخیرا یک
مطالعه منتشر شده نشان داده است که تاخیر در شرو اولین دوز واکسیناسیون سهگانه دیفتری ،سیاه سرفه و
کزاز( 8بیش از دو ماه) میتواند میزان بروز آسم دوران کودکی را تا  51%کاهش دهد .در صورتی که این تاخیر در
سه دوز اولیه اعمال گردد شانس بروز آسم تا  1/16کاهش مییابد .در حالیکه این مطالعه همبستگی منفی بین
بروز آسم و تاخیر در شرو واکسن  DPTرا نشان داده است ،برخی مطالعا اپیدمیولوژیکی دیگر ارتباط بین آسم
و واکسیناسیون  DPTو  BCGرا رد کرده است .این اطالعا ضد و نقیض توسط طرفداران و مخالفان «فرضیه
بهداشت» برای مد ها در مجامع علمی مورد بحث بوده است .به طور کلی فرضیه بهداشت نیز مطرح است که بر
اساس آن آلوده شدن با عفونت های خاص در اوایل دوران کودکی و همنشینی با هم سنان و دیگر کودکان در
مهدکودک ها ،کمتر شدن مصرف آنتی بیوتیک و زندگی روستایی که فرد را در معرض محیط و شرایط کشت و
زر قرار میدهد موجب پیدایش واکنش  Th1گشته و سبب کمتر شدن شیو آسم میشود.
همانطوری که ذکر شد عالوه بر چاقی ،سابقه خانوادگی ،آتوپی (شامل حساسیت های غذایی) ،قرار گرفتن در
معرض ترافیکهای خیابانی و جادهای ،دود سیگار و قلیان و همچنین مذکر بودن به عنوان عوامل خطر برای
پیدایش آسم در کودکان پیشنهاد شده است .عفونت با ) respiratory syncytial (RSVدر زمان کودکی
ارتباط مشخص با آسم دارد اما معلوم نیست که عفونت  RSVمستقیما منجر به آسم میگردد و یا اینکه کودکان
با زمینه ابتال به آسم استعداد بیشتر برای عفونت  RSVدارند.
پیشگیری و کنترل
آسم یک بیماری پیچیده است که تاکنون کلیه جنبههای آن شناخته نشده است .از این رو تودوین و بوه کاربنودی
برنامهها و پروتکلهایی برای پیشگیری و کنترل آن ساده نخواهد بود .با این وجود بر اساس دانسوتههوای موجوود و
عوامل خطر شناخته شده ،اقداما پیشگیری و کنترل آسم در کشورهای مختلف دنیا شرو شده اسوت .همچنوین
Diphtheria, Pertussis, Tetanus (DPT) vaccine
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سازمان جهانی بهداشت با رویکردی جدید ،شرو به مقابله با بیماریهای غیرواگیر ،8که در دهههای آینوده اهمیوت
بیشتری نسبت به بیماریهای واگیر پیدا خواهند کرد ،نموده است .بخش از این استراتژی ،مبارزه بوا بیمواریهوای
مزمن ریوی است که در قالب  WHO/GARD6انجام میگردد .بنابراین مبارزه با آسم نیز از اهداف این شواخه از
سازمان جهانی بهداشت است.
1
مانند سایر بیماریها ،پیشگیری از آسم را نیز در سه سطح پیشگیری اولیه ،ثانویه و ثالثیه دستهبندی موینماینود.
با شناسایی نقش هر یک از عوامل خطر در هر یک از این سوطوح ،برناموهریوزیهوای کواربردی از جهوا بوالینی و
سیاستگذاریهای بهداشت عمومی اعمال میگردد .قابل ذکر است که در اینجا پیشگیری نخستین( 4که جلوگیری
از مواجهه با عوامل خطرساز در مقیاس جامعه یا کشوری میباشد) در برنامه پیشگیری اولیه ادغام شده است.
در این میان برخی اقداما مانند آموزش همگانی جامعه ،بیماران و افراد ارایه دهنده خدما بهداشتی -درمانی بور
هر سه سطح پیشگیری موثر خواهد بود .مثال برنامههای آموزشی خویش درمانی آسم 5در کودکان و بزرگسواالن ،از
میزان غیبت از مدارس و تعداد روزهایی که فرد محدودیت فعالیت دارد ،میکاهد .همچنین منافع خدما بهداشتی
حاصل از برنامههای مداخلهای آسم در کشورهای دارای درآمد باال ،متوسط ،پایین و مناطق محروم به طوور آشوکار
موجب کاهش میزان مرگ و بستری بیمارستانی شده است .به طور مثال اجرای یک برنامه آموزشوی در یوک گوروه
جمعیتی از کودکان محروم آمریکایی موجب  15%کواهش میوزان بسوتری بیمارسوتانی 68% ،کواهش مراجعوه بوه
اورژانسها و  86%کاهش ویزیت سرپایی گردید .در مقابل ،موارد نسبتا متناقضی نیز دیده شده است ،به عنوان مثال
اگرچه اجرای  85سال برنامه آسم در کشور فنالند موجب کاهش مرگ شد ،میزان بروز آسم در آن کشوور در حوال
افزایش است که این خود شاهدی بر پیچیدگی پاتوژنز بیماری آسم و لوزوم توجوه فوراوان در امور برناموهریوزیهوا
میباشد.
سازمان بهداشت بهداشت جهانی پیشگیریهای اولیه ،ثانویه و ثالثیه برای بیماریهای آلرژی و آسوم آلورژی را بوه
شکل زیر تعریف نموده است:
 پیشگیری اولیه :پیشگیری از حساسیتزایی 9ایمنولوژی (ایجاد آنتیبادی )IgE

 پیشگیری ثانویه :پیشگیری از ایجاد یک بیمواری آلورژی بودنبال حساسویتزایوی (و پیشورفت از اگزموا یوا
رینوکانژکتیویت به سوی بیماری شدیدتری مانند آسم)
 پیشگیری ثالثیه :درمان آسم و بیماریهای آلرژیک
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پیشگیری اولیه
هدف این سطح از پیشگیری کاهش بروز آسم میباشد که از طریق شناسایی و حذف مواجهه با عوامول خطور و یوا
آموزش همگانی امکانپذیر خواهد بود .این پیشگیری نیاز به آن دارد که پژوهشهای بیشتری برای شناسایی عوامل
خطرساز و پاتوژنز بیماری آسم انجام شود تا فاکتورهای موثر بر بروز بیماری ،جدا از عوامل نژادی ،قومی ،اجتماعی-
اقتصادی در ایجاد آسم به دقت آشکار شوند .در این صور مداخال بعدی و برنامهریزیها با کارآیی بیشوتر انجوام
خواهد گردید.
بهنظر میرسد علیرغم اهمیت عوامل نژادی ،قومی و ژنتیکی در بروز آسم (در مقایسه با سایر عواملی کوه در بخوش
قبل به آنها اشاره شد) در حال حاضر این عوامل در این سطح از پیشگیری کمتر موورد توجوه قورار مویگیرنود .اموا
انتظار میرود تا در آینده بتوان بر اساس بستر ژنتیکی افراد ،رژیم درمانی بیماران را تعیین نمود یا داروهوای جدیود
طراحی کرد .همچنین با غربالگری ژنتیکی در ابتدای تولد شاید بتوان به استعداد بروز آسم در فورد پوی بورد توا بوا
اقداما پیشگیرانه و یا جلوگیری از مواجهه ،بروز آسم را کاهش داد .با توجه بوه وفوور و اهمیوت بیمواری آسوم در
جامعه ،اقداما زیر برای پیشگیری از آن بسیار با اهمیت است:
 کاهش استعمال دخانیا خودداری از قرار گرفتن در معرض دود سیگار و قلیان بویژه برای زنان باردار و نوزادان و نونهاالن کم کردن آلودگی هوا داخل و خارج منزل کاستن آالیندههای شغلی مقابله با چاقی کودکان تشویق تغذیه با سبزیجا و میوه ها بهبود بخشی سالمت و بهداشت مادر ،جنین و نوزاد تشویق تغذیه با شیر مادر ترویج واکسیناسیون کودکان کاستن نابرابری اجتماعی کاستن زایمان با سزارین خودداری از مصرف پاراستامول و استامینوفن در زمان بارداریپیشگیری ثانویه
تسکین عالیم بیماری آسم ایجاد شده از طریق تشخیص سوریع و زودرس ،مودیریت درموانی و کنتورل بیمواری در
بیماران از اهداف این پیشگیری میباشد .تصور میگردد که شناسایی اولیه 8و سریع آسم موجوب تسوهیل درموان و
جلوگیری از پیشرفت بیماری شود .همچنین برنامههای غربالگری 6برای پیدا کردن کودکانی که تنها نشوانههوایی از
Early detection
Screening
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آسم داشته ولی فاقد تشخیص قطعی میباشند ،ممکن است فرصتی را برای درمان بهتر فراهم سازد .شوواهد نشوان
میدهند که تاخیر در درمان شاید مانع بهبود کیفیت زندگی بیماران شود و سایر جنبههای سالمتی (ماننود غیبوت
از محل کار یا مدارس) را تحت تاثیر قرار دهد .آموزش همگانی با اعمال بهبود در جنبههای فرهنگی ،نگرشی و باور
بیماران و نیز افراد ارایه کننده خدما بهداشتی ،در این سطح نقش مهمی دارد .بطور مثال در یک مطالعه مشخص
گردید که  16%مادران اسپانیایی تبار و یا سیاهپوست آمریکایی که دارای کودک مبتال به آسم بودنود ،بودون اطوال
پزشک از روشهای پزشکی مکمل یا جایگزین برای درمان بیماری فرزند خود استفاده مینمودند .زبان گفتاری نیوز
به عنوان یکی دیگر از عوامل فرهنگی ،با تسهیل و یا مانعسازی در ایجواد ارتباطوا  ،آمووزشهوا و یوا همکواریهوا
میتواند نقش مهمی در پیشگیری ثانویه ایفا کند.
کیفیت و کمیت سیستم بهداشتی و درمانی خدما دهنده در جامعه یکی از عوامل مهم در این سوطح بوه حسواب
میآیند و نقش عمدهای در کنترل بیماری آسم بخصوص در سطوح پیشگیری دوم و سوم دارد .گزارشهای سازمان
جهانی بهداشت نشان داده است که مردمان بسیاری از مناطق دنیا دسترسی به داروهای اساسی آسم و مراقبتهای
پزشکی ندارند .واضح است که با وجود چنین محرومیتهایی امکان کنترل بیماری آسم وجود نخواهد داشت.
به علت عدم دسترسی جوامع فقیر در اغلب کشورهای در حال توسعه با درآمد سالیانه پوایین بوه داروهوای اساسوی
درمان آسم« ،اتحادیه جهانی علیه سل و بیماریهای ریوی یا  8»IUATLDبا همکاری سوازمان جهوانی بهداشوت
برنامه «تسهیل داروهای آسم یا  6»ADFرا طراحی نموده است تا با برقراری ارتباط با شرکتهای دارویوی سوازنده
داروهای استنشاقی آسم (سالبوتامول و بکلومتازون) آنها را به قیمت بسیار ارزان در اختیوار موردم نیازمنود در ایون
جوامع قرار دهند.
همچنین جمعیت و شلوغی جوامع ،محلهای سکونت و شرایط آنها ،وضعیت اقتصادی خوانوار یوا جامعوه و شورایط
روحی -روانی بیماران نیز از عواملی هستند که در این سطح از پیشوگیری اهمیوت پیودا موینماینود .از ایون رو در
برنامهریزیها برای این سطح از پیشگیری الزم است تا به جنبههای مختلفی (که به برخی از آنها اشاره شود) توجوه
کافی گردد .بر اساس اجرای طرح ملی تحول سالمت و تاکید بر ترویج سبک زندگی سالم و اهمیت خود مراقبتوی و
اصالح شیوه زندگی  ،اداره کل بیماریهای غیر واگیر ،معاونت بهداشتی وزار متبو و کمیته بیماریهای تنفسوی،
راهنمای ملی آسم (دستورالعمل پیشگیری ،تشخیص و درمان) و کنترل بیماری آسم را تهیه کرده است.
پیشگیری ثالثیه
در این سطح هدف عبار از کاهش عوارض و مرگ و میر بیماری به خصووص در مووارد شودید آسوم اسوت .بنوابر
ماهیت این سطح پیشگیری ،تقریبا تمامی فاکتورهای موثر بر پیشگیری ثانویه در این سطح نیز موثر خواهند بوود و
باید مورد توجه قرار گیرند مانند آموزش همگانی ،عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،بهداشتی و درمانی بیماران و
جامعه.
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