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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

 / 956اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران
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
1

Ban Helmont
Curshmann
3
Psychosomatic
4
Hyper responsiveness
5
Wheezing
6
Breathlessness
7
Chest tightness
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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.
1
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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

1

 / 981اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران
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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تاالسمی

دکتر حسن ابوالقاسمی ،دکتر ثمین علوی

تاالسمی ،شایعترین کمخونی ارثی در سراسر دنیا به شمار میرود که پاتوفیزیولوژی اصلی آن کاهش یا فقدان
سنتز زنجیرههای گلوبین است .سندرمهای تاالسمی ،براساس نقص و زنجیرهای که ساخته نمیشود ،تقسیم
میشوند .البته انوا نادرتری منجمله سندرمهای هموگلوبین جنینی ارثی پایدار 8نیز در زیر مجموعه تاالسمی قرار
میگیرند.
همان طور که گفته شد ،پاتوفیزیولوژی تاالسمی در تولید مقدار زنجیرههای گلوبین است .این زنجیرهها به اسامی
مختلف آلفا ،بتا ،گاما و دلتا نامیده میشوند .در تاالسمی ،بر حسب اینکه نقص در تولید کدامیک انو زنجیرهها
است  ،بیماری را به همان نام ،یعنی تاالسمی آلفا ،بتا ،گاما یا دلتا مینامند .دو نو تاالسمی آلفا و بتا ،بهدلیل شیو
بیشتر ،حایز اهمیت بیشتری هستند .بیش از  611نو حذف ژنی یا جهش در ژنهای مسئول سنتز زنجیرههای
آلفا یا بتا شناسایی شده است  .بهدلیل تنو ژنتیکی ،عالیم بالینی بسیار متنو و از فقدان عالئم بالینی تا آنمی
بسیار شدیدی که تزریق خون الزم میگردد ،متغیر است .ژن جهشیافته در سندرمهای تاالسمی بهصور مغلوب
و غیروابسته به جنس ،از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود .در مناطق جغرافیایی مختلف ،تمامی انوا جهشها با
فراوانی یکسان دیده نمیشود و در هر منطقه ،تعدادی از موتاسیونها ،بهطورعمده بین پنج تا ده جهش ،شایعتر
است .با استفاده از این اطالعا میتوان مبدأ اصلی ژن معیوب را شناسایی کرد ،موضوعی که از نظر مطالعا
همهگیرشناسی بسیار پراهمیت است.
بروز بیماری
طبق آخرین آمارموجود ،سالیانه بین  91111تا 81111کودک مبتال به تاالسمی ،به دنیا میآیند ( .)6ازآنجاییکه
ناقل بودن برای ژن تاالسمی سبب ایجاد مصونیت علیه ماالریا میشود ،در مناطق اطراف دریای مدیترانه ،خاورمیانه
و آسیای جنوب شرقی و حتی قسمتهایی از قاره آفریقا ،بروز باالیی برای تاالسمی ( )6/5-65%وجود دارد .موارد
اسپورادیک بیماری نیز بهطور پراکنده درهمه جای دنیا ممکن است دیده شود .تاالسمی تقریبا شیوعی حدود 4/4
به ازای هر  81111تولد زنده در جهان ،دارد .حدود  5%جمعیت دنیا جهش در ژنهای کدکننده زنجیره آلفا یا
بتای هموگلوبین دارند .با اینحال ،تمام این موارد عالمتدار نیستند و در موارد فراوانی ،ناقالن بدون عالمت
میباشند .طبق بعضی مراجع8/8% ،جمعیت جهان عالئمی ناشی از جهش در یکی از ژنهای مسئول تاالسمی را
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دارند ،اگرچه در بعضی نژادها 5 ،تا  11درصد جمعیت ممکن است در اثر توارث ژنهای تاالسمی ،عالمتدار باشند.
در خصوص آخرین آمارهای موجود میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
آلفا تاالسمی
در جمعیتهای آسیای جنوب شرقی شایع است و جمعیت باالیی از ناقالن در نواحی خاصی از قاره آفریقا و نواحی
غربی اقیانوس آرام ،گزارش شده است .در آمریکا 1-5% ،درصد جمعیت  traitیا سرشت تاالسمی آلفا و یا آلفا
تاالسمی مینوردارند و تا  41%جمعیت ممکن است ناقل ژن آلفا تاالسمی باشند .در اروپا 8-6% ،جمعیت آلفا
تاالسمی مینوردارند و تا  86%ممکن است ناقل ژن آلفا تاالسمی باشند .در شرق مدیترانه 1-6% ،آلفا تاالسمی
مینور بوده و تا  91%ناقل ژن آلفا تاالسمی هستند .در آفریقا 1 ،درصد سرشت تاالسمی و تا  51درصد ممکن است
ناقل ژن آلفا تاالسمی باشند.
بتا تاالسمی
همانطور که گفته شد ،بتا تاالسمی در جمعیتهای اطراف دریای مدیترانه و نژادهای آفریقایی و جنوب آسیا
بیشترین شیو را دارد .شیو آن در نواحی مختلف عبارتست از  1-1%در آمریکا  6-81% ،در شرق مدیترانه،
 1-86%در اروپا  1-88% ،در آسیای جنوب شرقی  1-86% ،در آفریقا و  1-81%در غرب اقیانوس آرام .اروپا،
کشورهای ایتالیا و یونان بیشترین شیو تاالسمی را دارند .در آسیا ،حدود  89%جمعیت مالدیو ناقل ژن تاالسمی
هستند و کشورهایی چون هند و تایلند نیز شیو باالیی دارند.
پاتوفیزیولوژی سندرمهای تاالسمی
در بتا تاالسمی و نو شدید آن یعنی بتا تاالسمی ماژور که ساخت زنجیره بتا مختل است ،زنجیرههای آلفای اضافی
که در حالت دیمر و غیرجفت میمانند ،در پیش سازهای اریتروئیدی در مغزاستخوان رسوب کرده ،سبب تخریب
پیشسازها در مغزاستخوان و در نتیجه ساخت غیرموثر گلبولهای قرمز خون 8و آنمی شدید هیپوکروم-
میکروسیتیک میشود .در آلفا تاالسمی ،بهدلیل تفاو در ماهیت زنجیرههای آلفا و بتا و حتی گاما ،پاتوفیزیولوژی
کامال متفاو است .بهطوریکه کاهش شدید در سنتز زنجیرههای آلفا و توانایی زنجیرههای بتا در تشکیل
هوموتترامر بتا  ،مانع از بروز پدیدهای چون ساخت غیرموثرگلبولهای قرمز (مثل آنچه در بتا تاالسمی اتفاق
میافتد) میشود .لذا هموگلوبین ( Hکه در واقع همان بتاست) تشکیل شده ،گلبولهای قرمز وارد خون محیطی
میشوند و بهدلیل ناپایداری شدید این هموگلوبین ،همولیز در هنگام عبور گلبولهای قرمز از طحال اتفاق میافتد .
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عالئم بالینی سندرمهای تاالسمی
ناقالن ژن جهشیافته بتا تاالسمی یا به عبارتی افرادی که به عنوان بتا تاالسمی مینور از آنها نام برده میشود،
اغلب بدون عالمت هستند ،ولی ممکن است در تفسیر آزمایش خون ،آنمی هیپوکروم-میکروسیتیک داشته باشند و
در الکتروفورز هموگلوبین ،افزایش هموگلوبین  A2و Fدیده شود که تشخیص را قطعی میکند .حدود 81%
بیماران تاالسمی در گروه تاالسمی اینترمدیا قرار میگیرند .این بیماران معموال از طرف هر دو والد ناقل ژنهای
جهشیافته بتا هستند ،ولی از نظر مقدار سنتز زنجیره بتا ،کاهش شدیدی به اندازه تاالسمی ماژور پیدا نمیکنند و
به عبارتی شد بیماری ،از تاالسمی ماژور خفیفتر خواهد بود ،لذا ممکن است اصال نیازی به خون وجود نداشته
باشد و یا بهطور نامنظم نیاز به خون ضرور پیدا کند .در بتا تاالسمی ماژور که نو شدید بیماری است ،بیمار
به لحاظ ژنتیک در وضعیت هوموزیگو قرار دارد ،یعنی از طرف هر دو والد ،ناقل ژن جهشیافته مسئول ساخت
زنجیره بتاست .لذا پرکاری مغز استخوان در اثر ساخت غیرموثر گلبولهای قرمز خون ،باعث بزرگی استخوانهای
سر و صور و تغییر شکل ظاهری بیماران میشود .این پرکاری مغز استخوان همچنین عاملی است برای نازک
شدن کورتکس استخوانها که در نتیجه ،احتمال شکستن آنها باال میرود .همچنین بهعلت افزایش خونسازی
خارج مغز استخوان ،کبد و طحال بیمار نیز بزرگ میشود .در بتا تاالسمی ماژور ،شد کمخونی آنچنان شدید
است که اگر مرتب به بیمار خون تزریق نشود ،هموگلوبین بهطور پیشرونده کاهش مییابد تاجاییکه در صور عدم
دریافت خون ،بیمار با خطر مرگ مواجه میشود .عالئم یاد شده غالبا از ششماهگی شرو و در انوا شدید بیماری
( جهشهای شدید) تا قبل از دوسالگی در کودک ظاهر میشود و در این صور میتوان تشخیص داد که کودک به
بیماری تاالسمی مبتالست .شک به آلفا تاالسمی براساس عواملی چون سابقه خانوادگی مثبت برای آنمی
هیپوکروم -میکروسیتیک ،توزیع جغرافیایی در مناطق شناختهشده برای انوا تاالسمی آلفا و وجود هموگلوبین
 A2نرمال ایجاد میشود .آلفا تاالسمی باید از آنمی فقر آهن تشخیص افتراقی داده شود .در بیماری هموگلوبین
 Hکه نو شدید آلفا تاالسمی از نظر بالینی است ،کمخونی در حد متوسط (هموگلوبین بین  81-8گرم) است .در
این بیماری نیز شاهد بزرگی کبد و طحال هستیم .در انوا خفیفتر آن ممکن است بیمار بتواند بدون تزریق خون
یا با تزریق خون نامنظم ،زندگی عادی ،رشد و وزنگیری قابل قبولی داشته باشد ،ولی درانوا شدید بیماری،
هموگلوبین  Hممکن است بیمار به مانند یک فرد مبتال به بتا تاالسمی ماژور نیازمند دریافت خون باشد که این
موارد غالبا بهدلیل همراهی توام حذف در ژن آلفا و جهش در آن است.
اپیدمیولوژی تاالسمی در ایران
ایران مانند بسیاری از کشورهای منطقه ،تعداد زیادی بیمارمبتال به تاالسمی دارد .طبق آخرین منابع ثبت شده
موجود ،حدود  6تا  1میلیون ناقل تاالسمی در کشور وجود دارد .طبق آماری که مربوط به قبل از سال  8111است
و در آن ،نتایج طرح پیشگیری از تولد تاالسمی در کشور هنوز بررسی نشده است ،سالیانه حدود  111نوزاد با
تاالسمی ماژور متولد میشدند .طبق آمار موجود ،بروز ناقالن ژنهای تاالسمی گزارش شده در مطالعا  ،از  4تا 81
درصد متغیر است .کشور ما با سابقه داشتن  69111بیمار تاالسمی همواره یکی از کشورهای درگیر با این بیماری
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بوده است .نرخ بروز بیماری از  41/8بیمار بهازای صدهزار تولد زنده در سال  8668به  8/5در صدهزار تولد زنده در
سال  6181رسیده است .ایران ،با وسعتی برابر با  8941111کیلومتر مربع ،مانند بسیاری از کشورهای منطقه،
تعداد زیادی بیمار مبتال به تاالسمی دارد .پراکندگی ژن بیماری در نقاط مختلف کشور یکسان نیست و فراوانی
انوا جهشها در حاشیه دریای خزر در شمال کشور و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب شایعتر است .در
استانهایی چون گیالن ،مازندران ،خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و کرمان 81% ،افراد حامل ژن
بیماریزا هستند .این در حالی است که در بقیه نقاط کشور این میزان بین 4-1%متغیراست .شیو بیماری در
اصفهان ،در مرکز ایران ،و دیگر نواحی اطراف زایندهرود دوباره افزایش یافته و به حدود  1%میرسد .در استان
فارس ،در بخش جنوبی کشور نیز این بیماری شایع است و شیو ژن بیماری به حدود  1-81%میرسد .شکل
شماره  ،8فراوانی ناقالن تاالسمی به تفکیک استانهای ایران را نشان می دهد.

بیشتر از 1%
کمتر از 6%

شکل  -1فراوانی ناقالن تاالسمی به تفکیک استانهای ایران
یکی از دالیل شیو باالی ژنهای تاالسمی در برخی اقوام در ایران ،ازدواجهای فامیلی است .این موضو سبب تولد
نوزادانی می شود که برای ژن مغلوب بیماری هموزیگو هستند ،در نتیجه احتمال بروز بتا تاالسمی ماژور باال
میرود .از جمله گروههایی که ازدواجهای درونگروهی زیادی دارند ،یهودیهای ایرانی هستند .با وجودی که این
قوم با ازدواجهای درونگروهی ،خود را از لحاظ ژنتیکی از بقیه جامعه جدا نگه داشته است ،با قوم یهودی -بابلی
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عراق مراوداتی دارند که این موضو باعث افزایش میزان بیماری بتا تاالسمی در هر دو قوم شده است .این موضو
بسیار شبیه وضعیتی است که برای مسلمانان فلسطینی وجود دارد ،بهطوریکه شیو بسیاری از بیماریهای ارثی
از جمله تاالسمی (به علت ازدواجهای درونگروهی) در آنها باالست .طی سالهای اخیر ،پژوهشهای فراوانی در
مورد ژنتیک و اپیدمیولوژی تاالسمی در ایران انجام شده است .اغلب این پژوهشها حکایت از گوناگونی بسیار زیاد
بیماری تاالسمی در ایران دارد .تاکنون بیش از ده نو موتاسیون مختلف از این بیماری در کشور ما گزارش شده
است و بهنظر میرسد که شایعترین آنها که علت حدود  11%از موارد بیماری است ،جهش )IVSІІ1(G →A
است که در اینترون دوم ژن زنجیره بتا اتفاق میافتد و طی آن نوکلئوتید اول این اینترون از گوانین ( )Gبه آدنین
( )Aتبدیل میشود .جهشهای بسیار متفاوتی از انوا مختلف ایرانی ،مدیترانهای ،کردی ،ترکی ،مصری ،تونسی،
هندی ،هندی -آسیایی ،چینی و حتی آفریقایی -آمریکایی در بیماران ایرانی دیده شده است.
بتا تاالسمی
فراوانی انوا جهش در ژن بتا تاالسمی در کشورما از  4-1%متغیر است و اشاره شده که حدود  1851111ناقل بتا
تاالسمی در ایران وجود دارد .تاکنون  56جهش ژنتیکی مختلف در ژن بتا در ایران یافت شده است .در بین
استانهای جنوبی ،دراستان فارس IVS II-1G:A ،و  IVS I-6 T:Cبا فراوانی  18%و  85%شایعترین جهشها
بودند .در استان هرمزگان ،جهش  IVS I-5 G:Cبا فراوانی حدود  81%شایعترین موتاسیون بوده و جهش IVS
 II-1 G:Aفراوانی86%درصد داشته است .سایر جهشهای شایع چون  I-110 G:A IVSیا IVS I-1 G:A
دراین استانها دیده نشده است .در استان خوزستان با پیشینه نژادی عرب ،شایعترین جهشها شامل IVS-I-
 110 G:Aبا فراوانی  IVS II-1 G:A ،84/6%با فراوانی  61%و  CD 36/37-Tبا فراوانی  61/5%بودند .با
اینحال ،نمای جهشهای ژنتیکی ژن بتا در این استان بسیار متنو بوده و حدود  46جهش مختلف در این استان
دیده شده است .در استانهای شمالی ایران ،در سه استان گیالن ،مازندران و گرگان  IVS-II-1 G:Aبا فراوانی
حدود  ،51%شایعترین جهش بوده و پس از آن  CD 30 G:Cبا فراوانی  8/8-1/8%در رده بعدی قرار داشته است.
در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل ،شایعترین جهشها به ترتیب IVS II-1 G:A :با فراوانی IVS ،68%
 I-110 G:Aبا فراوانی  CD 8/9 +G ، 81%با فراوانی  CD 8-AA ، 84/5%با فراوانی  1%و IVS I-1 G:A
با فراوانی  ،8/5%شایعترین موارد بودهاند ( .)61در استان شمال شرقی خراسان CD 8/9 + G ،شایعترین
موتاسیون ( )96%بوده و هر کدام ازموتاسیونهای  CD 36/37-T ،IVS-II-1 G:Aو  CD 39 C:Tفراوانی
حدود  86%داشتند .استانهای غربی ایران شامل کرمانشاه ،کردستان ،لرستان ،ایالم و همدان مورد بررسیهایی
قرار گرفتند .در استان کرمانشاه 61 ،نو جهش ژنتیکی مختلف شناخته شدند که در بین آنها حدود  11%از نو بتا
صفر بودند .چهار مورد از شایعترین جهشها دراین منطقه،)81/5%( CD 8/9 +G ،)11%(IVS-II-1 G:A :
 )1%( IVS I-110 G:Aو  )8/1%( CD 36/37-Tبودند .در استان کردستان IVS-II-1 G:A ،شایعترین
جهش با فراوانی  15%بوده و سایر جهشها بهترتیب عبار بودند از  CD 8/9 +Gبا فراوانی IVS I-1 ، 85%
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 G:Aبا فراوانی  CD 5-CT ،1%با فراوانی  9/8%و  CD 8-AAو  IVS I-110 G:Aهرکدام با فراوانی حدود
 .)69( 9%دراستان لرستان CD 36/37-T ،با فراوانی  ،14%شایعترین جهش بوده است .سایر جهشهای شایع
شامل  IVS I-110 G:A ،IVS-II-1 G:Aو  CD 8/9 +Gبودهاند .در دو استان همدان و ایالمIVS-II-1 ،
 G:Aشایعترین جهش بوده ( )66%و  IVS I-110 G:Aو  CD 8-AAجهشهای شایع بعدی با شیو
بهترتیب  86%و  88%بودند .در مطالعهای از استانهای مرکزی شامل تهران ،اصفهان ،یزد ،مرکزی و سمنان ،سه
جهش شایع شامل  IVS-II-1 G:Aبا فراوانی  CD 8/9 +G ،61%با فراوانی  88/8%و  IVS I-5 G:Cبا
فراوانی  6%بودند .در استان سیستان بلوچستان از طرفی به دلیل انتخاب ناشی از سابقه شیو باالی ماالریا در این
استان و از طرفی بهدلیل شیو باالی ازدواجهای فامیلی در این استان ،اللهای بتا تاالسمی شیو باالیی دارند.
حدود  61%بیماران هموزیگو بتا تاالسمی در این استان از نژاد بلوچ هستند .در این استان ،از میان جمعیت بلوچ،
فقط  IVS I-5 G:Cبا فراوانی  18%و  CD 8/9 +Gبا فراوانی  4%حدود  68%جهشهای شایع بتا تاالسمی را
تشکیل میدهند .همچنین در استان کرمان IVS I-5 G:C،شایعترین جهش با فراوانی  99%بوده و پس از آن
بهترتیب IVS-II-1 G:A ،و  CD 8/9 +Gسایر جهشهای شایع بودهاند.
طیف جهشهای ژن بتا در مناطق مختلف ایران ،نشان میدهد که  IVS-II-1 G:Aشایعترین جهش در بیشتر
نواحی ایران با بیشترین فراوانی در شمال کشور است ،بهطوریکه در استانهای جنوبی شیو آن کاهش مییابد و
 IVS I-5 G:Cشایعترین جهش در نواحی جنوبی است .فراوانی باالی جهش مدیترانهای  IVS-II-1 G:Aدر
ایران ممکن است بهدلیل اختالط ژنتیک باشد.
آلفا تاالسمی
موتاسیونهای شدید تاالسمی آلفا از نو صفر( )1محدود به آسیای جنوب شرقی و بعضی جزایر دریای مدیترانه
میشوند .شایعترین نو تاالسمی آلفا ،نو حذفی آلفا ( )α+با دو ژنوتیپ شایع  –𝛼3.7و –𝛼4.2هستند .بیش از 81
نو غیرحذفی آلفا تاالسمی نیز شناسایی شده که ممکن است در کنار موتاسیونهای حذفی دیگر یا دیگر عوامل
تاثیرگذار ،تواما به ارث رسیده و سبب تظاهرا بالینی بسیار متنوعی شوند .طیف مولکولی آلفا تاالسمی در قسمت
جنوبی ایران (استان هرمزگان) دو الل شایع  –𝛼3.7 kbبا فراوانی  86%و ) 𝛼 −5nt(−TGAGGبا فراوانی  ، 4/1%گزارش
شده است .همچنین ،حذف ژنی  −𝛼3.7شایعترین واریانت شناخته شده از زنجیره آلفا در استانهای فارس ،خوزستان
و کهگیلویه -بویراحمد است .در استانهای شمالی مازندران و گیالن ،همچنان  ،−𝛼3.7شایعترین جهش ژنی مربوط
به ژن آلفا بوده است و در درجه بعد ) 𝛼 PolyA2(AATGAAو ) 𝛼 −5nt(−TGAGGقرار داشته است .در استان کرمان،
 −𝛼3.7شایعترین جهش با فراوانی  11%و سپس ) 𝛼 CD19(−Gو) 𝛼 −5nt(−TGAGGرا با فراوانی  5/8%و  4/6%در مقام
دومین و سومین جهش شایع آلفا دراین استان شناسایی شدهاند .شایعترین فراوانی آلفا تاالسمی در شهرهایی چون
جیرفت و کهنوج دیده شده که بهدلیل شیو باالی ماالریا در این مناطق بوده است ( .)19در مجمو  ،مطالعه هشت
منطقه جغرافیایی ایران ،وجود  89جهش ژنی مختلف آلفا را نشان داد که در این بین −𝛼3.7 ،شایعترین با فراوانی
 91%بوده است 6 .تا از این جهشها ،مشتمل بر -MED , −𝛼4.2 kb: 𝛼PolyA2(AATGAA) , 𝛼CS ,

تاالسمی 961 /
 𝛼−5nt(−TGAGG), −𝛼20.5, 𝛼PolyA1(AATAAG), 𝛼CD19و  𝛼 CDفراوانی پلیمورفیکی داشتند (بیش از  .)8%در
مطالعهای که در استان سیستان و بلوچستان انجام شده است ،پنج موتاسیون شایع آلفا در این منطقه شامل -α 3.7
 kbبا فراوانی  α (-5 nt) ، 89/5%با فراوانی  α2/ Codon 19(-G) ،89/1%با فراوانی  -α 4.2 kb ،4%با فراوانی 6/4%
و  - MEDبا فراوانی 1/1%بوده است .بیماری هموگلوبین  Hکه یک هموگلوبین ناپایدار است ،از حذف سه ژن آلفا
ناشی میشود و از نظر بالینی سیر خفیف تا متوسطی دارد .همانطور که قبال گفته شد ،در بیماری هموگلوبین ،H
همولیز نقش بارزتری از ساخت غیرموثر گلبولهای قرمز خون دارد و بسیاری از بیماران ممکن است به تزریق نامنظم
و گهگاهی خون نیاز داشته باشند .در واقع ،شد بیماری از نظر بالینی تحت تاثیر نو جهش بهلحاظ ژنتیکی
قرارمیگیرد .حذفهای ژنی روی کروموزوم  89در محل ژن کدکننده زنجیره آلفا مسئول  85%موارد بیماری
هموگلوبین  Hاست 65% .موارد باقیمانده دارای حذف ژنی و جهش نقطهای تواما در محل ژن آلفا هستند .انوا
غیرحذفی آلفا بهطور معمول شدیدتر بوده و به تزریق خون نیاز دارند .هموگلوبین  ،Constant Springشایعترین
نو غیرحذفی آلفا تاالسمی با تظاهر بهصور بیماری هموگلوبین  Hدر وضعیتهای هموزیگو است .فراوانی ژنی
هموگلوبین  Constant Springدر آسیای جنوب شرقی تا  1%نیزمیرسد .سیر بالینی و آزمایشگاهی در این نو از
بیماری هموگلوبین  Hشدیدتر است .مطالعه انوا مولکولی بیماری هموگلوبین  Hدر قسمتهای جنوبی و غربی
ایران وجود شش ژنوتیپ را در این مناطق آشکار کرده است که عبارتند از , −𝛼3.7 kb/−MED, − 𝛼3.7 kb/𝛼T-Saudi
𝛼  𝛼𝛼CS𝛼/−MED,−MED/𝛼T-Turkish 𝛼 ,𝛼T-Saudi𝛼/𝛼T-Saudiوانوا آتیپیک بیماری یعنی𝛼–𝛼3.7 kb/𝛼CS
بهنظر میرسد انوا مولکولی بیماری هموگلوبین  Hدر ایران بیشتر شبیه نو مدیترانهای آن باشد تا آنچه در آسیای
جنوب شرقی دیده میشود .مطالعا نشان داده که انواعی از هموگلوبین  Hبا جهشهای ،𝛼CS𝛼/−MED
𝛼) −MED/𝛼PolyA2(AATGAAو  𝛼CS𝛼/𝛼CSبا نیاز به تزریق خون (منظم یا نامنظم) همراه بودهاند.
برنامه کشوری پیشگیری تاالسمی در ایران
طی سالهای  ،8181-8185برنوامه پیشگیری از تاالسمی در برخی ازشهرستانهای  5استان کشور (مازندران ،فارس،
گیالن ،خوزستان و اصفهان) بهصور آزمایشی به اجرا گذارده شد .ایران ،در جایگاه سردمدار کشورهای اسالمی،
برنامه پیشگیری از تاالسمی را توسط کمیته کشوری تاالسمی در سال  8184پایه گذاری کرد و درسال  8189بر
اساس غربالگری زوجهایی که قصد ازدواج داشتند این طرح عملیاتی شد و در سرتاسر کشور به اجرا درآمد .سپس
متعاقب صدور فتاوی دال بر سقط جنینهای مبتال به تاالسمی ماژوراز جانب آیا عظام مجتهد ،مراکز «تشخیص
پیش از تولد» در کشور راهاندازی شد .راهکار اصلی برنامه طی این سالها ،غربالگری زوجهوا در زمان ازدواج و
پیشنهاد جودایی و انتخاب فوردی غیرناقول برای ازدواج به زوجهای ناقل بووده است .اگر زوجهوا این پیشنهاد را
نمیپوذیرفتند ،پیشگیری از بارداری به آنها توصیه میشود .این شیووه بوا تووجه به این واقعیت که امکان تشخیص
پیش از توولد و سقط جنین مبتال به تاالسمی در عمل وجود نداشت ،شکل گرفته بود .از اواخور سال  ،8185وزار
بهداشت ،درموان و آمووزش پوزشکی تصمیم بوه گسترش برنواموه در سطح کشور گورفت .در سوال  8189نیواز بوه
تشخیص پیش از تولد بهدلیل گسترش برنوامه واصرار تعداد زیادی از زوجها به ازدواج و عالقه به داشتن فرزنود
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بهشد مطرح شد .وزار متبو با شناسایی امکانا بالقوه و موجود بهسرعت به سازماندهی این خودمت در
کشوور اقودام کورد .این اقودام بهسرعت شکل گرفت و نتیجه داد .سازماندهی خدموا ژنتیک و آزمایشهای پیش از
توولد در کشور ،پیشگیری از بوروز بتوا تاالسمی ماژور را وارد مرحله ویژهای کرد که درعین حال از پیچیدگیهای
تکنیکی و فرهنگی خاص برخوردار بود .این امر مووجب شود توا تولد مووارد جودیود بتوا تاالسمی ماژور کاهش
چشمگیری یابد .همچنین بهدلیل مراجعه زوجها به آزمایشگاهها ،امکان بررسی و کنترل بروز بیماری در نظام
مراقبت بیماری بیش از پیش فراهم شد .در سال 8111راهکار دوم برنامه ،عملیاتی شد .بر اساس این راهکار،
خانواده بیماران تاالسمی شناسایی شده و تحت مشاوره قرار گرفتند و درصوورتیکه فرزند سالم نوداشتند ،برای
داشتن فرزند سالم به مراکز تشخیص پیش از تولد ارجا میشدند .در سال  ،8116راهکار سووم برنوامه موورد
بحث قورارگورفت و فعالیتهای اجورایی آن مطرح شود .این راهکار از نیمه اول سوال  8114دراستوانهوای
پورشیوو استقرار یافت .براساس آن ،زوجهایی کوه قبل از سوال (8189سوال کشوریشودن برنوامه) ازدواجکرده
بودنود و فرزند /فرزندان سالم داشتند بوررسی می شدند توا درصوورتیکوه زوج نواقول باشند مشاوره شده و از تولد
فورزنود مبتال بوه تواالسمی مواژور در خانوادهشان پیشگیری بهعمل آید.
چگونگی غربالگری زوجهای متقاضی ازدواج
در برنامه کشووری پیشگیری از تاالسمی ،زوجها بعد از مراجعه به دفترخانه برای ثبووت ازدواج ،به آزمایشگاههای
غربالگری تاالسمی ارجوا داده میشونود .آزمایشگاه بعد از انجوام موراحل سهگانه  6 ،8و  1الگوریتم
کشوریآزمایشهای تاالسمی ،نتایج آزمایشهای انجامشده را بورای تفسیر به تیم مشاوره ژنتیک ارجا میدهد .در
تیم مشاوره ،پوزشک مسئول تفسیر آزمایشهواست واین تفسیر بر اسواس الگوریتم کشوری شناسایی زوجهای ناقل
تاالسمی صور میگیرد.آخرین بازنگری موجود از برنامه پیشگیری کشوری ،دستوورالعمل بوازنگوری شوده چهارم
(دستورالعمل فعلی) است .هدف اصلی از تدوین این دستورالعمل ،مدیریت دقیق بروز موارد ،در شرایط بهینه است.
راهکارهای این دستورالعمل عبارتند از:
راهکار اول :این راهکار آیندهنگر است و طی چندین سال ،کشوری بوودن بورنوامه بهطور مستمر اعمال شده و
نیروهای بهداشتی-درمانی و مدیریت قابل قبول دانشگاهی و مرکزی ،موفق به استقرار یک نظام ساختاری برای کنترل
موارد بروز تاالسمی در زوجهای آتی ،شده است .در دستورالعمل کنوونی برای پیشگیری از بروز موارد جدید بتا تاالسمی
ماژور ،استانداردهای مشاوره ژنتیک و مراقبت ارتقا یافته است.
راهکار دوم :این راهکار گذشتهنگراست و با اجرای آن ،بروز موارد جدید بیماری در مقطع زمانی محدود ،بهشد
کاهش یافت و بوه همین دلیل ،دانشگاهها از اجرای آن بسیار استقبال کردند.
راهکار سوم :این راهکار نیز گذشتوهنگر است و زوجهایی را که در زمان ازدواج ،بهدلیل عدم اجرای برنامه غربالگری
تاالسمی در منطقه (بهلحاظ زمانی) و یا به هر دلیل دیگر ،آزمایشهای شناسایی زوجهای در معرض خطر تاالسمی
را انجام ندادهاند ،پوشش میدهد .بدیهی است زوجهوای مذکور در صور داشتن فرزند مبتال به تاالسمی ماژور نیاز
به انجام غربالگری ندارند .در این گروهها ،ارجا برای انجام شمارش کامل خون (  ) CBCبه هر آزمایشگاهی که دارای
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دستگاه شمارشگر الکترونیکی باشد مانعی ندارد.تمام راهکارهای برنامه همواره مبتنی بر  9محور عملیاتی آموزش ،
آزمایشهوای غربوالگری ،آزمایش تشخیص ژنتیک ،مشاوره ژنتیک ،مراقبت و پژوهش میشوند .شایان ذکر است که
در تمامی این مراحل ،در هر استان الزم است یک هماتولوژیست بهعنوان هماتولوژیست منتخب برنامه برای انجام
مشاوره تخصصی حضوری/غیرحضوری ،انتخاب گردد .در صور عدم وجود هماتولوژیست در سطح دانشگاه،
میتوان از بین فوق تخصصان  /متخصصان داخلی یا کودکان برتر در سطح دانشگاه ،فوق تخصص  /متخصص
منتخب برنامه را برای انجام مشاورههای تخصصی ،انتخاب کرد.
مراحل مختلف الگوریتم کشوری برای شنواسوایی زوجهوای ناقول تاالسمی:
 .8انجام آزمایش  CBCدر مردان:

▪
▪
.6

درصورتیکه  MCV < 11و /یا  MCH <68باشود ،آزمایش  CBCدر زن انجام میشود.
انجام آزمایش  CBCدر زن:

▪
▪
.1

اگر  MCV ≥ 11و  MCH ≥ 68باشد ،نیواز به اقدام دیگری نبووده و گواهی ازدواج صادر میگردد.

اگر  MCV ≥ 11و  MCH ≥ 68باشد ،نیواز به اقدام دیگری نبووده و گواهی ازدواج صادر میگردد.

اگر MCV < 11و /یا  MCH < 68باشود ،میوزان  HbA2بوه روش کرومواتوگرافی سوتونی در مورد و
زن (هر دو) اندازهگیری میشود.
اندازهگیری میزان  HbA2به روش کروماتوگرافی ستونی در مرد و زن:

▪

اگور در مورد و زن هر دو  HbA2> 1/5و کمتر از  8باشد ،در این صوور مرد و زن هر دو ناقوول سوالم
تاالسمی بووده ،بنوابوراین مشواوره ویوژۀ تاالسمی انجام میشوود.

▪

درصورتی که  HbA2≤ 8باشود ،فورد مشکوک بوه هموگلوبین  G ،E ،Cو  Sاست که برای تشوخیص
قطعی الزم است ،الکتروفوورز استا سلولوز و سیتورا آگار انجام شوود .بنابراین ،در این مرحله بایسوتی
با هماتولوژیست منتخب برنامه مشاوره گردد.

▪ اگر در یکی یوا هور دو  HbA2 ≤ 1/5باشد ،با توجه به شرایط موجود برای فورد یوا هور دو در خصووص
انجام آزمایشهای تکمیلی و/یا آهندرمانی برای فرد تصمیمگیری میشود.
 .4انجام آهندرمانی در صور نیاز و بر اساس نتایج آزمایشهای تکمیلی صور میگیرد و سپس وضعیت
زوجها دوباره بررسی میگردد.
 .5بررسی بر اساس جدول شناسایی زوج مشکوک کمخطر و مشکوک پرخطر
در صورتی که یکی از زوجها یا هر دو در گروه کم خطر بروز تاالسمی قرار گیرند ،مشاوره ویژه در خصوص وضعیت
زوج صور گرفته و به زوجها توضیح داده میشود که احتمال بروز تاالسمی در فرزندان آنها پایین است و در
صور تمایل ،بررسیهای ژنتیک برای آنها انجام شده و نیازی به ارجا این زوجها به تیم مراقبت نیست .گواهی
انجام مشاوره برای زوج تکمیل و در مرکز بایگانی میگردد .در صورتی که زوج در گروهبندی ،در گروه مشکوک
پرخطر در بروز تاالسمی قرار گیرند ،مشاوره ویژه تاالسمی صور میگیرد و همانند زوجهای ناقل تاالسمی ،به تیم
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مراقبت معرفی می گردد .شایان ذکر است ،حساسیت این الگوریتم در شناسایی زوجهای ناقل تاالسمی صد درصد
نیست و برخی موارد نظیر بیماری هموگلوبین  ،Hانوا ناقالن خاموش و بدون عالمت بتا ،برخی انوا هموگلوبینوپاتیها و
تاالسمی اینترمدیا شناسایی نمیشوند .در استانهایی که غربالگری کمخونی داسیشکل برای زوجها انجام میشود،
 CBCو آزمون حاللیت برای هر دو نفر (زن و مرد) انجام میگردد و با نرمال بودن شاخصهای  MCVو MCH
برای مرد ،زن از بررسی خارج نشده و بایستی هر دو نفر از نظر ناقل بودن تاالسمی بررسی شوند.
در آخرین برنامه کشوری (نسخه فعلی) صریحا ذکرشده ،تصمیمگیری نهایی درخصوص وضعیت زوج بر عهده
پزشک مشاور ژنتیک است و هماتولوژیست نظر ارشادی و علمی خود را بهصور مکتوب به پزشک مشاور ژنتیک
شهرستان اعالم میکند .تاکید میگردد که هماتولوژیست منتخب برنامه فقط باید نظر علمی خود را در خصوص
وضعیت زوجهای ارجا شده اعالم نماید و از اعالم نظر در خصوص وضعیت ازدواج زوج ،مانند «ازدواج بالمانع است»
یا «ازدواج مانعی ندارد» و غیره اجتناب کند .نتایج این طرح برای نخستین بار در سال  8111منتشر شد که
کاهش قابل توجه در تولد موارد جدید تاالسمی را طی سالهای  8188تا  8118نشان داد .پس از راهاندازی مراکز
تشخیص پیش از تولد در کشور ،کاهش قابل مالحظهای در تولد موارد جدید تاالسمی ،گزارش گردید .میزان تولد
موارد جدید تاالسمی طی سالهای  8191تا  8184حدود  689مورد در سال بوده است .درمطالعهای ،به بررسی
موارد جدید تولد تاالسمی در کشور با هدف ارزیابی میزان موفقیت طرح کشوری پیشگیری از تاالسمی در سالهای
 8111تا  8115پرداخته شد .پرسشنامههایی به  618مرکز مراقبت از بیماران تاالسمی فرستاده شد .طبق آمار
گزارش شده در این مطالعه 6168 ،بیمار تاالسمی در این دوره زمانی متولد شدند .علل اصلی عدم موفقیت این
طرح بهویژه در استانهای پرخطر عبار بودند از عدم انجام آزمون غربالگری در زمان ازدواج ،ازدواجهای قبل از
شرو طرح پیشگیری ،عدم ثبت بعضی موارد ازدواج خصوصا دراتبا خارجی و خطای آزمایشگاه .در نهایت ذکر
شده اگرچه این طرح توانسته بود در این دوره پنج ساله مانع از تولد  169مورد تولد تاالسمی در سال شود ،شاهد
تولد بیش از  111مورد جدید تاالسمی در سال در کشور بودهایم .میزان موفقیت طرح پیشگیری از تاالسمی
دراستانهای پرخطر ،زیر  51%بوده است .در مطالعه دیگری نیز میزان موفقیت طرح طی سالهای  8119تا
 8111مورد ارزیابی قرار گرفت .در این دوره 855 ،بیمار جدید متولد شدهاند و بهطور متوسط  11/1%کاهش در
میزان تولد تاالسمی مشاهده شد .علت عمده ( )41/8%موارد جدید تاالسمی و عدم موفقیت طرح ،موارد عقد
صیغهای بهویژه در استان سیستان و بلوچستان و کهگیلویه-بویراحمد در درجه بعد بوده است .همچنین علت
دیگرعدم موفقیت طرح ،عدم بکارگیری «تشخیص پیش از تولد» بوده است .میزان موفقیت برنامه پیشگیری از
تاالسمی در ایران طی سالهای  8185تا  8111در نمودار  ،8نشان داده شده است.
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8111  تا8185  میزان موفقیت برنامه پیشگیری از تاالسمی در ایران طی سالهای-1 نمودار
)( موارد جدید تولد تاالسمی با رنگ تیره و موارد پیشگیری شده با رنگ روشن در هر ستون نشان داده شده است
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فقر آهن و کمخونی فقر آهن

دکتر حسن ابوالقاسمی  ،دکتر ثمین علوی

آهن عنصری است که جزء اصلی هموگلوبین ،میوگلوبین ،آنزیمهایی مثل آکونیتاز و سیتوکروم را تشکیل میدهد و
برای انتقال اکسیژن و تنفس سلول ضروری است .آهن در پالسما به پروتئینی به نام ترانسفرین متصل است .بخش
عمدۀ آهن موجود در پالسما در اثر تخریب روزانه گلبولهای قرمز (حدود  61میلیگرم آهن) بوجود میآید .آهن
حاصل از رژیم غذایی و شکسته شدن گلبولهای قرمز نیاز به تولید گلبولهای قرمز جدید را تامین میکنند .تقریبا
روزانه  81تا  61میلیگرم آهن نیز از ذخایر سلولی به نقاط دیگر بدن منتقل میشود .آهن آزاد شده در پالسما به
()8
سرعت توسط پیشسازهای مغز استخوان گرفته شده و به مصرف ساخت و ساز گلبولهای قرمز جدید میرسد.
بهطور متوسط 81 ،تا  61میلیگرم آهن در غذای روزانه ما وجود دارد .آهن در سبزیها ،غال  ،حبوبا و گوشت
موجود است .میزان آهن قابل جذب بسته به نو غذا متغیر است ،به عنوان مثال ،میزان آهن قابل جذب در گوشت
بیشتر از سایر منابع است .در شرایط طبیعی ،حدود  5تا  81درصد آهن خوراکی جذب میشود .آهن در نیمۀ
ابتدایی رودۀ کوچک جذب میشود )8(.جذب آهن سهظرفیتی (فریک) بسیار کمتر از جذب آهن دوظرفیتی (فرو)
است و به همین دلیل برای درمان فقر آهن از امالح آهن دوظرفیتی (مثل فرو سولفا ) استفاده میشود.
بیش از نیمی از آهن بدن انسان در مولکولهای هموگلوبین وجود دارد .گلبولهای قرمز و پیشسازهایشان برای
تولید «هم» نیاز به مقادیر زیاد آهن دارند .در دسترسترین منبع آهن برای پیشسازهای گلبول قرمز در مغز
استخوان ،ترانسفرین موجود در پالسماست .آهن در رشد فیزیکی و عملکرد شناختی انسان نقش حیاتی دارد .آهن
به دو شکل «هم» و « غیر هم» وجود دارد .آهن «هم» در منابع حیوانی یافت میشود .زیست دسترسی هر دو نو
آهن پایین است ،بهطوریکه برای آهن «غیر هم» حدود  5%و در مورد آهن «هم» 86-65% ،است .به استثناء زنان
در دوران بارداری و طی روزهای قاعدگی ،نیاز روزانه به آهن بسیار پایین است.
علل اصلی فقر آهن ،کاهش دریافت آهن «هم» ،دریافت باالی آهن «غیر هم» ،مصرف باالی ترکیبهای فیتا و
فنولیک که سبب مهار جذب آهن میشوند ،افزایش نیاز به آهن و از دست دادن مزمن خون است .فقرآهن بهدلیل
افزایش نیاز جنین ،یکی از مسائل شایع در دوران بارداری است .فقر آهن در مادر باردار میتواند سبب وزن پایین
در جنین و یا زایمان زودرس شود .دریافت آهن در زمان بارداری سبب بهبود رشد قدی و وزنی جنین میشود.
نوزادان متولد شده از مادران مبتال به فقر آهن ،ذخایر آهن پایین تری داشته و از اختالل رشد فیزیکی و شناختی
رنج می برند .فقرآهن همچنین سبب افزایش جذب فلزهای سمی در محیط مثل «کادمیم» میشود .کمخونی ناشی
از فقر آهن ،بیش از نیمی از موارد کمخونیهای تغذیهای در دنیا را تشکیل میدهد .فقر آهن یکی از شایعترین
اختاللهای تغذیهای ،در تمام دنیاست ،بطوریکه عامل  148،111مورد مرگ و  15،111،111سال زندگی از دست

فقر آهن و کمخونی فقر آهن 818 /
رفته با ناتوانی (DALY) 8گزارش شده است .طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ،در سال 11-51% ،6118
کمخونیها درکودکان ،ناشی از فقر آهن بوده است .کمخونی فقرآهن توزیع یکنواختی در دنیا ندارد ،بهطوریکه در
مناطق جغرافیایی خاص و کشورهای توسعهنیافته شیو آن  5برابر گزارش شده است .در ایاال متحده آمریکا،
حدود پنج میلیون نفر کمخونی ناشی از فقر آهن دارند.
شیوع فقر آهن در جهان
طبق آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت ،نزدیک به دو میلیارد نفر یا بهعبارتی بیش از  11%جمعیت دنیا مبتال به
کمخونی هستند .علیرغم پیشرفتهای قابل مالحظه طی چند دهه اخیر ،کاهش چندانی در شیو جهانی کمخونی
مشاهده نشده است .سازمان جهانی بهداشت تخمین زده که  46%زنان باردار 11% ،زنان غیر باردار( 85تا  51سال)،
 48%کودکان پیشدبستانی (تا  5سال) و  86/8%مردان باالی  85سال ،مبتال به کم خونی هستند .فقر آهن ،علت
حدود نیمی از تمام موارد کمخونی در دنیاست .توزیع این عدد در نواحی مختلف به این شرح است 45% :در آسیای
جنوب شرقی 18% ،در آفریقا 6% ،در شرق مدیترانه 8% ،در آمریکا 4% ،در غرب اقیانوس آرام و  1%در اروپا68% .
تمام این مرگ و میرها در کشورهای با درآمد کم و متوسط بوده است .میانگین بار اقتصادی سالیانه ناشی از
کمخونی فقر آهن در  81کشور در حال توسعه حدود  89.81دالر به ازای هر فرد ( هر دالر آمریکا در سال )8664
محاسبه شده است.
فقر آهن و کمخونی فقر آهن ازمشکال جدی سالمت ،در کشورهای خاورمیانه است .براساس آمار سازمان جهانی
بهداشت ،کشورهای آفریقای شمالی و آسیای جنوب شرقی (خاورمیانه) باالترین شیو فقر آهن را در بین
کشورهای جهان دارند ( .)84-86طبق این آمارها ،فراوانی کمخونی فقرآهن در این مناطق در کودکان
پیشدبستانی  ،61-98%کودکان مدرسهای  86/5-51%و زنان باردار  66/8-54%است .در ترکیه ،در مطالعا
سالهای  6115و ،6118فراوانی فقرآهن در کل جمعیت 88/6%گزارش شده که به تفکیک  41%در شیرخواران ،
 68-46%در کودکان و  84/8%در بزرگساالن بوده است ( .)89،85در مطالعهای که در سال  6111چاپ شده
است ،شیو کمخونی فقر آهن در ترکیه در بین  6681کودک  9تا  89ساله 8/1% ،بوده که  56%آنها فقر آهن
داشتهاند .در گزارشی در سال  ،6181شیو کمخونی فقر آهن در زنان باردار در ترکیه 81/5% ،بیان شده است .در
عربستان ،شیو فقر آهن در شیرخواران  86تا  85ماهه 84/5% ،گزارش شده است ..در دو مطالعه از کشور اردن،
کمخونی فقر آهن به عنوان یک مشکل جدی سالمت عمومی بیان شده بهطوریکه  86%شیرخواران در 86
ماهگی کمخونی داشتهاند و کمخونی  58%آنها ناشی از فقر آهن بوده است .فراوانی فقر آهن در بین شیرخواران
متولد شده از مادران دچار کمخونی بهمراتب بیشتر از نوزادان متولد شده از مادران سالم بوده است .در مطالعهای
دیگر 64/1% ،کودکان در اردن مبتال به فقر آهن بوده و  51%زنان باردار عالئم کم خونی فقر آهن را نشان دادهاند.

Disability-Adjusted Life Year

1
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در مطالعا گزارش شده از امارا  ،مصر و لبنان نیز فراوانی کمخونی فقر آهن در زنان باردار و کودکان شایعتر بوده
است.
شیوع فقر آهن در ایران
مطالعا مربوط به فراوانی کمخونی فقر آهن در کشور بسیار پراکنده و در جمعیتهای کوچک است .در مطالعهای
از استان فارس در سال  ،8116فراوانی کمخونی فقر آهن در کودکان شش ماه تا  5سال86/8% ،بوده است .در
مطالعهای از اهواز در سال  ،8111شیو فقر آهن در شیرخواران  86تا  85ماهه  18/8%و کمخونی فقر آهن 69%
گزارش شده است که آمار باالیی است .در مطالعهای ازاستان خوزستان در سال  ،8119در بررسی  118کودک
شش ماه تا شش سال از نواحی شهری و روستایی ،شیو کمخونی  41/6%و کمخونی فقر آهن  66%بوده است و
باالترین فراوانی در گروه سنی  86تا  64ماه مشاهده شده است .در مطالعهای از کرمانشاه در غرب ایران روی
دختران سنین  84تا  61ساله ،فراوانی کمخونی  68/4%و فقر آهن  61/8%گزارش شده است .در مطالعهای از شهر
تهران روی  665دانشجوی دختر ،فراوانی فقر آهن 41% ،و کمخونی فقر آهن  1/1%بوده است .در مطالعۀ دیگری از
کرمانشاه که در سال  6184به چاپ رسیده است ،روی  144فرد که فرمول شمارش خون در آنها موید کمخونی
هیپوکروم-میکروسیتیک بوده یا الکتروفورزغیرطبیعی داشتند 45/1% ،کمخونی فقر آهن 6/1% ،همراهی توام
کمخونی فقر آهن و آلفا تاالسمی مینور و  88/6%همراهی کمخونی فقر آهن و بتا تاالسمی مینور داشتهاند .در
مطالعهای از شهر مشهد در سال  ،8166روی  8511دختر دبیرستانی ،فراوانی کمخونی فقر آهن  61%گزارش شده
است.
راهکارهای کاهش کمخونی فقر آهن در سطوح جمعیتی
اقداما راهبردی برای پیشگیری و یا درمان کمخونی فقر آهن شامل موارد زیر است:
افزایش ذخایر آهن از طریق دریافت آهن اضافی (کمکی) ،غنیسازی غذاهای خانگی با آهن ،غنیسازی
فرآورده های خوراکی غالب جامعه با آهن ،افزایش مصرف غذاهای با محتوای آهن باال و جذب گوارشی باال ،بهبود
تغذیه مادران قبل و طی بارداری ،کنترل عفونتهای انگلی و بهبود تغذیه شیرخواران .میتوان هر کدام از این موارد
را در سیاستهای سالمت در هر جامعه لحاظ کرد و به اجرا گذاشت و البته همه این موارد با بهبود وضعیت
اقتصادی -اجتماعی تحقق پیدا خواهند کرد.
دریافت آهن مکمل

1

توصیه به مصرف آهن کمکی یا مکمل برای کنترل کمخونی ،سالهای طوالنی است که مورد توجه قرار گرفته
است .مطالعا وسیع نشان داده که تجویز آهن بهصور مکمل ،سبب کاهش بروز آنمی در جوامع غیرآندمیک و
Supplement

1
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حتی آندمیک برای ماالریا شده است .نحوۀ تجویز آهن کمکی میتواند بهصور روزانه یا منقطع (برای مثال از  8تا
 1بار در هفته) باشد .روش منقطع تجویز آهن ،پذیرش بسیاری داشته و نتایج خوبی هم گزارش شده است .به هر
حال ،طبق نتایج حاصل از مطالعا مروری منظم و معتبر ،تجویز آهن حتی بهصور منقطع سبب افزایش
هموگلوبین و کاهش خطر کمخونی تا  68%شده است .در مجمو  ،تجویز آهن بهصور منقطع در زنان باردار و
کودکان در سنین مدرسه در سیاستگذاری نظام بهداشتی بسیاری کشورها پیشنهاد شده و به اجرا درآمده است
(ویتنام ،هند ،کامبوج و مصر) ،اگرچه ممکن است نتایج آن بهخوبی مصرف روزانه آهن نباشد ،منافع بسیاری در بر
داشته است .در حال حاضر ،سازمان جهانی بهداشت مصرف هفتگی آهن کمکی را برای زنان در زمان قاعدگی و
کودکان پیشدبستانی و مدرسهای پیشنهاد میکند .مصرف روزانه آهن در کودکان و زنان در بارداری در مناطقی
که شیو کمخونی فقرآهن باالست و امکان غربالگری وجود ندارد ،توصیه میشود.
غنیسازی با آهن
غنیسازی با آهن ،اساس برنامههای راهبردی سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری از فقرآهن میباشد .از آنجاییکه
زنان باردار و کودکان ،دو جمعیت اصلی در خطر این کمبود هستند ،در کشورهای در حال توسعه آهن را میتوان با
سایر ریزمغذیها جهت کاهش بروز کمخونی به کودکان در سنین مدرسه تجویز کرد .یکی از راهکارهای مبارزه با فقر
آهن در کشورهای خاورمیانه ،غنی کردن فرآوردههای خوراکی غالب و پرمصرف در گروههای در معرض ابتالست.
بهطور معمول ،آرد گندم یا ذر  ،برنج ،غال و حتی نمک را میتوان غنی کرد .نمکهای رایج و مناسب برای اینکار
عبارتند از« فروسولفا » یا « فرو فومارا » .فرو سولفا ممکن است با گذشت زمان سبب تغییر بو و مزه غذا شود.
اینکار در بسیاری از کشورهای خاورمیانه منجمله ایران انجام شده است .اگرچه ،سازمان جهانی بهداشت در کشورهایی
که هموگلوبینوپاتیها و بهویژه تاالسمی شایع است ،تجویز آهن مکمل را توصیه نمیکند .در راستای راهکارهای
کاهش فراوانی فقر آهن در ایران ،پروژه پایلو غنیسازی آرد گندم با  91 ppmآهن در سال  8111از استان بوشهر
شرو شده و شش سال بعد یعنی در سال  8119به برنامهای ملی تبدیل شده است.
بکارگیری برنامههای کنترل کمخونی
سازمان جهانی بهداشت برای پیشگیری و کنترل کمخونی فقر آهن ،بکارگیری ترکیبی از چهار راهکار شامل
آهنیاری ،آموزش تغذیه ،غنیسازی مواد غذایی و کنترل بیماریهای عفونی و انگلی را توصیه کرده است .در تعیین
اولویت برای آهنیاری ،گروههای هدف با توجه به احتمال کمبود آهن و مزایای بهداشتی ناشی از کنترل آن انتخاب
میشوند .زنان باردار و شیرده و کودکان  9تا  64موواهووه از هوور دو جنبه دارای اولویت هستند و درصورتیکه
شیو کمخونی باال باشد ،آهنیاری در زنان سنین باروری ،کودکان در سنین قبل از دبستان و دبستان و نوجوانان
نیز توصیه شده است.
برای پیشگیری از کمبود آهن در زنان باردار و کودکان زیر  6سال ،آهنیاری روزانه توصیه شده است و سازمان
جهانی بهداشت با متاآنالیز مطالعا انجام شده در کشورهای مختلف دنیا در زمینه مقایسه اثربخشی آهنیاری
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روزانه و یا هفتهای یک یا دو بار ،به آهنیاری روزانه در گروههای فوق تاکید کرده است .در عین حال ،مطالعا
متعددی کارایی یکسان آهنیاری هفتگی و روزانه را در کودکان  6-5سال ،سنین دبستان و نوجوانان نشان داده
است و بر اساس نتایج آنها ،سازمان جهانی بهداشت ،آهنیاری هفتگی را برای این گروهها پیشنهاد میکند .در مورد
آهنیاری هفتگی در دختران دانشآموز دبیرستانی ،در کشور ما نیز مطالعاتی انجام شده است .از جمله ،در مطالعه
انستیتو تحقیقا تغذیه در سال  ،8189اثربخشی دوز هفتگی آهن در مد  86هفته بر کاهش شیو کمخونی و
کمبود آهن در دختران دانشآموز دبیرستانی در شهرهای زاهدان ،رشت و اهواز بررسی شد و نتایج این مطالعه
ضمن تایید اثربخش بودن دوز هفتگی آهن بر شاخصهای آهن خون دختران ،مطالعه با دوره طوالنیتر را پیشنهاد
نمود .بر این اساس ،دفتر بهبود تغذیه جامعه در سال تحصیلی  ،8111-8118اثربخشی دوز هفتگی آهن در
دختران دبیرستانی با دو دوره  89و  61هفته را در منطقه ساوجبالغ مطالعه کرد .نتایج این مطالعه نشان داد که
آهنیاری به مد  89هفته ،ذخایر آهن بدن دختران را بهبود میبخشد و تفاو معنیداری از این نظر بین  89و
 61هفته وجود ندارد.
با توجه به اینکه دریافت روزانه  411میکروگرم فوال در حوالی زمان لقاح ،بروز نقص در لوله عصبی را به میزان
قابل توجهی کاهش می دهد ،شرو مکمل فوال سه ماه قبل از تصمیم به بارداری و یا به محض اطال از بارداری
به میزان قابل توجهی خطر بروز نقص لوله عصبی را کاهش میدهد .به همین دلیل بهتر است مکملهای آهن
حاوی  411میکروگرم اسید فولیک در برنامههای آهنیاری مصرف شوند و اگر چنین مکملهایی در دسترس
نباشد ،باید مکملهای موجود آهن همراه با مکمل اسید فولیک مصرف شوند.
با توجه به اهمیت تدوین برنامه جامع آهنیاری که در گردهمایی معاونین بهداشتی کشور در دی ماه  8118در استان
بوشهر عنوان شد ،دفتر بهبود تغذیه معاونت سالمت ،جدول آهنیاری گروههای سنی مختلف را بر اساس توصیههای
سازمان جهانی بهداشت تنظیم و از طریق معاونت سالمت برای نظرخواهی اساتید و متخصصان مربوطه ارسال نمود و
در نهایت با مراجعه به کتب و مراجع موجود و نظریا دریافتی از اساتید ،بهصور جدول شماره  8تنظیم شد و در
جلسهای در تاریخ  16/1/69با حضور اساتید ،متخصصان و مدیران برنامه در معاونت سالمت به بحث گذاشته شد .بر
اساس نظریا اعضاء حاضر در آن زمان ،جدول شماره  6و دستورالعمل اجرایی پیوست تهیه شد.
دستورالعمل اجرایی برنامه آهنیاری
 -8ترکیبا فرو سولفا مانند سایر ترکیبا آهن از قابلیت جذب خوبی برخوردار هستند و در مقایسه با سایر
مکملها از نظر هزینه نیز ارزانتر و بهصرفهترند .به همین دلیل ،سازمان جهانی بهداشت ،فرو سولفا را بهعنوان
مکمل آهن مناسب برای برنامههای آهنیاری در سطح وسیع توصیه میکند .در کشور ما نیز بهدلیل امکان تولید
فرو سولفا در داخل کشور و ارزانتر بودن آن در مقایسه با فرو فومارا که تولید داخلی هم ندارد ،مکمل
یاریآهن با فرو سولفا توصیه شده است.
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جدول شماره  -1جدول آهنیاری گروههای در معرض خطر بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت
گروه هدف

دوز توصیه شده

مدت

مالحظات

روزانه
نوزادان با وزن
تولدکمتراز 6511گرم

 6mg/kgآهن المنتال +
51میکروگرم اسید فولیک

از  6تا  64ماهگی

تمام نوزادان کموزن بدون غربالگری باید
تحت پوشش برنامه قرار گیرند.

شیرخواران زیر  6سال
(  9تا  64ماهه)

 6mg/kgآهن المنتال +
51میکروگرم اسید فولیک

از  9تا  64ماهگی

در صورتوووی کوووه شیوووو کمخونی
باالی  41%است و یا غذای غنیشده با
آهن وجود ندارد ،آهنیاری روزانه تا 6
سالگی باید ادامه یابد.

کودکان  6-5سال

 11میلیگرم آهن المنتال

یک دوره سه ماهه
درهر سال

تجویز آهن  6بار در هفته به مد  6ماه
و یکبار در هفته به مد  1ماه در
اندونزی ،اثربخشی مشابه دوز روزانه
داشته است.

 9-88سال

 11-91میلیگرم آهن
المنتال

یک دوره  1ماهه
در هر سال

آهنیاری هفتگی یکبار و یا دو بار در
هفته اثربخش بوده است.

نوجوانان (دختر)

 91میلیگرم آهن المنتال
 411+میکروگرم اسید
فولیک

یک دوره  1ماهه
هر سال ،در طی
سالهای بلوغ

-

نوجوانان (پسر)

 91میلیگرم آهن المنتال
 411+میکروگرم اسید
فولیک

یک دوره  1ماهه
هر سال ،در طی
سالهای بلوغ

-

یک دوره  1ماهه
در هر سال

-

از ماه چهارم تا
پایان بارداری

آهنیاری روزانه

از زمان زایمان تا
 1ماه پس از
زایمان

آهنیاری روزانه

زنان سنین باروری

زنان باردار

زنان شیرده

 91میلیگرم آهن المنتال
411+میکروگرم اسید
فولیک
 91میلیگرم آهن المنتال
 411+میکروگرم اسید
فولیک
 91میلیگرم آهن المنتال
 411+میکروگرم اسید
فولیک
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جدول شماره  -2جدول اجرایی آهنیاری گروههای در معرض خطر بر اساس توصیه کمیته علمی آهنیاری
گروه هدف
نوزادان با وزن کمتر
از  6511گرم

کودکان  9تا 64
ماهه

کودکان  6- 9سال

کودکان  8-84سال

نوجوانان
(دختران 84-86
سال و پسران -86
 85سال)
زنان سنین
بوووواروری
( 85-46سال)

زنان باردار و شیرده

دوز توصیه شده روزانه
حداقل  6میلیگرم آهن المنتال
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
 6میلیگرم آهن المنتال به ازای
کیلوگرم وزن بدن (حدود 85
قطره سولفا فرو روزانه)
 11میلیگرم آهن المنتال یکبار
در هفته (در حدود  11قطره و یا
 6قاشق  8/5سی سی شربت
سولفا فرو)
 91میلیگرم آهن المنتال یکبار
در هفته (هفته ای یک قرص
سولفا فرو)

 91میلیگرم آهن المنتال یکبار
در هفته (هر هفته یک قرص
سولفا فرو)

 91میلیگرم آهن المنتال یکبار
در هفته (هر هفته یک قرص
سولفا فرو)
روزانه  91میلیگرم آهن المنتال
 411 +میکروگرم اسید فولیک
(روزی یک قرص سولفا فرو و
نصف قرص اسید فولیک روزانه یا
یک قرص اسید فولیک یک روز
در میان)

مالحظات

مدت
از هنگامی که وزن بدن دو
برابر وزن هنگام تولد می
شود(حدود  6ماهگی) تا 64
ماهگی

بر اساس توصیه پزشک و بر
حسب شد کم خونی ،دوز
توصیه شده میتواند بیشتر
باشد.

از  9تا  64ماهگی

یک دوره  1ماهه
( 86هفته) در سال

یک دوره  1ماهه
( 86هفته) در سال
مطالعه ساوجبالغ ،اثربخشی
آهنیاری هفتگی به مد 89
هفته در سال ( 4ماه) را در
دختران دانش آموز ایرانی در
این گروه سنی نشان داده
است

یک دوره  4ماهه
( 89هفته در سال)

یک دوره  4ماهه
هفته در سال)

(89

از پایان ماه چهارم بارداری
تا  1ماه پس از زایمان
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 -6سازمان جهانی بهداشت ،دوز پیشگیریکننده کمبود آهن در نوجوانان و زنان سنین باروری ،باردار و شیرده را
 91میلیگرم آهن المنتال توصیه کرده است .با توجه به این که قرص فرو سولفا تولیدی در داخل کشور حاوی
 51تا  55میلی گرم آهن المنتال است ،میتوان از قرصهای تولیدی در داخل کشور در برنامه پیشگیری از کمبود
آهن در گروههای سنی مذکور استفاده کرد.
 -1سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده است که مکملهای آهن بهصور ترکیب با اسید فولیک مصرف شود
(قرص آهن با  91میلیگرم آهن المنتال و  411میکروگرم اسید فولیک و درصورتیکه این نو مکمل در دسترس
نباشد ،مکملهای حاوی  91میلیگرم آهن و  651میکروگرم اسید فولیک برای زنان باردار و شیرده) .در کشور ما
در حال حاضر قرص آهن بدون اسید فولیک تولید میشود و تازمانیکه این قرصها بهصور ترکیب با اسید فولیک
تولید شوند ،باید از قرص فرو سولفا موجود در کشور در برنامههای آهنیاری استفاده کرد .بدیهی است
درصورتیکه قرص آهن همراه با  651یا  411میکروگرم اسید فولیک در دسترس باشد ،استفاده از آنها بالمانع
است.
 -4هر قطره سولفا فرو حدود  8/65میلی گرمآهن المنتال دارد.
 -5برای نوزادان با وزن زیر 6511گرم ،اعم از شیر مادرخوار و شیرخشکخوار ،توصیه میشود تازمانیکه وزن بدن
آنها به دو برابر وزن هنگام تولد رسید ،روزانه حداقل  6میلیگرم آهن المنتال به ازای هر کیلوگرم وزن بدن داده
شود و برای آنها با توجه به اینکه هر قطره حاوی  8/65میلی گرم آهن المنتال است ،تعداد قطره آهن مورد نیاز
روزانه نوزاد ،باید محاسبه شود .بهعنوان مثال ،نوزادی که با وزن  6کیلوگرم بدنیا آمده است ،هنگامیکه وزنش به 4
کیلوگرم رسید باید آهنیاری به میزان ( 6میلیگرم ×  4کیلوگرم وزن = 1میلیگرم) آغاز شود و با توجه به اینووکه
هوور قطره حدود  8/65میلیگرم آهن المنتال دارد ،در حدود  9قطره آهن (قطره  1÷8/65=9میلیگرم) در روز
برای این نوزاد توصیه میشود .تذکر :بر حسب شد کمخونی نوزاد و بر اساس توصیه پزشک مقدار آهن تجویزشده
میتواند بیشتر باشد.
 -9برای کودکان  9تا  64ماهه ،اعووم از شوویر مادر خوار و شیرخشک خوار ،تجویز قطره آهن به میزان روزانه 6
مووویلیگووورم به ازای کیلوگرم وزن بدن همزمان با شرو تغذیه تکمیلی ( 811روزگی) توصیه میشود .بر اساس
توصیه کمیته کشوری تغذیه کودکان و کمیته علمی آهنیاری ،تجویز روزانه  85قطره آهن دوز پیشگیری مناسبی
برای کودکان این گروه سنی است.
تذكر مهم :شرو قطره آهن قبل از  9ماهگی (بین  4تا  9ماهگی) که از سوی برخی از متخصصان کودکان و
خون مطرح شده است ،در جلسه کمیته علمی مطرح شد که مورد تایید قرار نگرفت .بر اساس نظر کمیتۀ علمی،
شرو قطره آهن قبل از  9ماهگی با توجه به این نکته که آهن ،رشد عوامل عفونی را تسریع میکند ،درست نیست.
زیرا آسیبپذیری و موارد ابتال به عفونت در کودکان را از قبل از  9ماهگی افزایش میدهد و بدین ترتیب شانس
وارد شدن کودکان در چرخۀ سوءتغذیه و عفونت در فاصلۀ زمانی کوتاهتری بعد از تولد ،افزایش مییابد .تاکید بر آن
است که برای کودکانی که رشد مطلوب دارند ،قطره آهن از  9ماهگی (همزمان با شرو تغذیۀ تکمیلی) به مقدار
 85قطره در روز تجویز شود .در کودکانی که بین  4تا  9ماهگی دچار اختالل رشد هستند و تغذیه تکمیلی آنان
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قبل از  9ماهگی آغاز میشود ،همزمان باید قطره آهن به میزان  85قطره در روز آغاز و تا  64ماهگی ادامه پیدا
کند.
 -8برای پیشگیری از کمبود آهن در کودکان  6تا  9سال ،هر هفته در حدود  11قطره فرو سولفا را در یک قاشق
مرباخوری ریخته و به کودک بدهید .بجای قطره میتوان از شربت آهن نیز استفاده کرد .در این صور  ،با قاشق
 8/5میلیلیتری پیمانه موجود در شربت ،به میزان  6قاشق شربت هفتهای یکبار (ترجیحا در دو وعده) به مد 1
ماه در سال توصیه میشود.
 -1برای کودکان  8تا  84سال دختر و پسر ،یک قرص فرو سولفا در هفته در یک دوره  1ماهه در سال توصیه
میشود .بهترین زمان مصرف قرص آهن از شرو سال تحصیلی به مد  1ماه ( 86هفته) است.
 -6برای نوجوانان دختر ( 84-86سال) و نوجوانان پسر ( 85-86سال) در سنین بلوغ یک قرص فرو سولفا در
هفته و در یک دوره  4ماهه ( 89هفته در سال) توصیه میشود .بهعلت جهش رشد نوجوانی در دختران و پسران
نوجوان و همچنین شرو عاد ماهیانه در دختران نوجوان ،این گروه سنی بهسرعت در معرض خطر کمبود آهن و
کم خونی ناشی از آن قرار می گیرند و مصرف قرص آهن هفته ای یکبار برای پیشگیری از کمبود آهن در این گروه
سنی ضروری است .بهترین زمان شرو مصووورف قرص آهن هفتگی در این گروه از شرو سال تحصیلی به مد
 4ماه ( 89هفته) است .مد  89هفته ،بر اساس نتایج یک طرح تحقیقاتی در منطقه ساوجبالغ در استان تهران
روی دختران دانشآموز دبیرستانی ،بهعنوان دوره مناسب آهنیاری ،تعیین شد.
 -81مصرف قرص آهن (فرو سولفا ) به مقدار یک قرص در هفته در یک دوره  4ماهه ( 89هفته در سال) برای
کلیۀ زنان در سنین باروری ( 85تا  46سال) توصیه میشود.
 -88زنان باردار از پایان ماه چهارم بارداری تا  1ماه پس از زایمان باید روزانه یک قرص فرو سولفا مصرف کنند.
تذکر مهم
طبق بخشنامه کشوری بهدلیل ضرور مصرف مکمل اسید فولیک در دوره بارداری ،مصرف روزانه یک عدد قرص
اسید فولیک توصیه میشود .زمان شرو قرص اسید فولیک 1 ،ماه قبل از تصمیم به بارداری و یا به محض اطال از
بارداری تا هنگام زایمان است.
 -86برای مصرف مکمل آهن نکا زیر باید به خانوادهها آموزش داده شود:




قطره آهن بین دو وعده شیر و با یک قاشق مرباخوری ،قطرهچکان و یا سرنگ به کودک داده شود .در
مورد کودکان شیر مادر خوار ،به این نکته توجه شود که الکتوفرین موجود در شیر مادر،
تسهیلکننده جذب آهن است.
برای جلوگیری از تیره شدن رنگ دندانها ،پس از دادن قطره آهن ،مقداری آب به کودک داده و
دندانها را با یک پارچه تمیز پاک کنید.
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 راهنمایی و، (دانش آموزان مقطع ابتدایی، بهترین زمان تجویز قرص آهن در کودکان و نوجوانان
 میتوان به دانشآموزان توصیه کرد که یک روز مشخص و.دبیرستان) ابتدای سال تحصیلی است
 در حال حاضر فقط دختران دانشآموز.ثابت را در هفته برای مصرف قرص آهن در نظر بگیرند
 تحت پوشش برنامه آهنیاری قراردارند و قرص آهن بهطور،دبیرستانی از طریق مراکز بهداشت استان
 آهنیاری در حد توصیه به والدین و دانشآموزان، برای سایر گروهها.رایگان در مدارس توزیع میشود
.است و برنامه توزیع آهن در مدارس ابتدایی و راهنمایی اجرا نمیشود
، در مورد این گروه.توصیه میشود زنان در سنین باروری نیز در روزهای مشخصی از هفته قرص آهن مصرف کنند
 اما بهتر است مصرف قرص آهن در برنامههای.برنامه توزیع قرص آهن در واحدهای بهداشتی درمانی اجرا نمیشود
. هفته در سال و هر هفته یک قرص آهن توصیه شود89 آموزشی به میزان
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سوء تغذیه در کودکان زیر پنج سال

دکتر ناصر کالنتری ،مینا اسماعیلی ،دکتر عصمت ناصری

سوء تغذیه به معنای عدم تعادل بین دریافت انرژی ویا مواد مغذی و مقدار مورد نیاز بدن است .در این طبقه بنودی
هم کم خواری و هم بیش خواری جای میگیرند ( .)8بیش خواری میتواند به اضافه وزن و چواقی منجور شوود .در
برخی کشور های در حال توسعه از جمله ایران بیش خواری به شکل چاقی در همان جوامعی که کم خوواری دیوده
میشود در حال افزایش است ( .)6با این وجود واژه سوء تغذیه عموما به کم خواری اتالق می شود ( )1و در مدارک
و گزارشا سازمان های بین المللی مانند سازمان جهانی بهداشت و یونیسف نیز به همین مفهوم اشاره دارند.
یکی ازاهداف توسعه هزاره ،درراستای حذف فقروگرسنگی دردنیا ،کاهش سوءتغذیه درکودکوان زیور  5سوال اسوت.
همچنین ،سوءتغذیه کودکان ،یکی از مشکالتی اسوت کوه همواره موورد توجه مجامع جهانی بهداشوت بووده اسوت.
در کوشورهای درحال توسعه و کم توسعه یافته ،سوء تغذیوه تحوت عنووان "سندرم بواز دارنودگی توسوعه" مطورح
میشوود کوه شوامل طیف وسیعی از اختالال مانند اخوتالل رشود ،توواخیر در تکامول ذهنوی ،مغوزی ،رفتوواری،
افوزایش نواتوانی و حتوی مرگ است .اخووتالال رشوود معموووال بووا سووایر کمبودهوای تغذیوهای ماننود کمبوود
ویتامین  ، Aآهن و روی همراه است که باعث تشدید اثر سوء تغذیوه به ویوژه در دوران رشوود داخوول رحموووی و
سووه سووال اول زنوودگی میشود ( .)5 ،4ارزیابی سوء تغذیه در کودکان زیور  5سوال کشوورهای در حوال توسوعه
نشان میدهدکه  881/4میلیون کودک در این کشورها کموزن برای سن هستند .بخش عمودهای از ایون کودکوان،
 886/1میلیون ،در کشورهای در حال توسعه زندگی میکنند که  81درصد آنها در آسیا به ویژه در آسیای مرکوزی
و سپس در افریقا ( )69%هستند ( .)9 ،5شیو کوتاه قدی تغذیهای( 8ازرشدبازماندگی( درکشورهای روبه توسعه به
81تا 51درصد میرسد .این عارضه درسنین 9تا 81ماهگی آغاز و با تأخیر فاز رشد درکوودکی مشوخص مویشوود.
مطالعا انجام شده درنقاط مختلف دنیا نشان میدهدکه  51%کودکانی که درشرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی
بهسر میبرند تا 6سالگی دچارکوتاه قدی تغذیهای میشوند( .)8اخیرا ،بویش از نیموی از کودکوان آسویای جنووبی،
مبتال به سوءتغذیه پروتئین -انرژی بوده و میزان شیو آن در این منطقه  9/5برابر بیشتر از کشورهای غربی اسوت.
در صحرای آفریقا 11 ،درصد کودکان از سوءتغذیه پروتئین -انرژی رنج میبرند( .)9علیرغم بهبودهای قابل توجه در
بخشهای اقتصادی و اجتماعی در دنیا ،درصد شیو سوء تغذیه ،نرخ کوتاه قودی و کوم وزنوی تغذیوهای ،در افریقوا
افزایش یافته به گونه ای که در افریقا ،درصد کوتاه قدی و کم وزنی تغذیه ای به ترتیب از 64 %به  69/1%و48/1 %
به  41/1%افزایش یافته است .بیشترین نرخ افزایش در منطقه غربی افریقوا رخ داده اسوت ( .)1 ،5در کشوورهای در
حال توسعه 111،111 ،مورد مرگ در سال در کودکان زیر  5سال به دلیل سوءتغذیه می باشد .همچنین ،بویش از
Stunting
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سوء تغذیه در کودکان زیر پنج سال 881 /
نیمی از مرگ های کودکان زیر  5سال در این کشورها با سووءتغذیه مورتبط اسوت .اثورا بود سووء تغذیوه شوامل
تابلوهای بالینی فیزیکی و تکاملی است .در این کودکان معموال سرعت وزن گیری و رشد قدی کاهش موییابود .بوه
عالوه ،اختالل در عملکرد سیستم ایمنی نیز بسیار شایع بوده و این کودکان براحتی بوه سوایر عفونوت هوای دوران
کودکی مبتال می شوند( .)4در کشورهای درحال توسعه شرایط نامناسب پویش از تولود ،مسوئول  61درصود مورگ
کودکان زیر  5سال است .مادران مبتال به سوء تغذیه ،به احتمال خیلی زیاد نوزادان کم وزن به دنیوا خواهنود آورد.
بسیاری از نوزادان کم وزن ( 61%از کل موالید) با مشکال کوتاه مد و درازمد سوالمت درگیور هسوتند ،ماننود
تاخیر در رشد در دوران داخل رحمی و دردوران نوزادی و کودکی ،که به نوبه خود خطر بیماری و مرگ زودرس را
افزایش می دهد(. )6در کودکان مبتال به سوء تغذیه مزمن ،تغییرا رفتاری نظیر تحریک پذیری ،آپواتی و کواهش
مسئولیت پذیری اجتماعی ،نگرانی ،تشویش ،عدم توجه و تمرکز و افت تحصیلی دیده میشود (.)81،8 ،4
انواع سوء تغذیه
سوء تغذیه را می توان به دو نو اصلی تقسیم کرد:
 سوء تغذیه پروتئین -انرژی بیماریهای ناشی از کمبود ریز مغذی هاسوء تغذیه پروتئین ـ انرژی
بسیاری از کودکان دچار سوء تغذیه ،کمبود انرژی ،پروتئین و سایر مواد مغذی را دارند کوه آنهوا را مبوتال بوه سووء
تغذیه انرژی-پروتئین) 8(PEMمیکند( .)88همچنین ،واژه  PEMبه گروهی از بیمواریهوا کوه از نظور عالیوم و
شد متفاو هستند اتالق می شود که شامل تاخیر رشد ،کم وزنی ،کوتاه قدی ،الغری ،ماراسموس و کواشویورکور
میباشد .ماراسموس ،شایعترین نو سوء تغذیه پروتئین  -انرژی بوده که ناشی از دریافت بسیار کوم انورژی و موواد
مغذی در کودک می باشد که اغلب با ابتال به یک بیماری شدید و یا یک دوره عفونت مکرر همراه است .ماراسموس
اغلب در  6سال اول زندگی ظاهر می شود .ولی در هر سنی ،به ویژه دوران قحطی نیز دیوده موی شود.کواشویورکور
پیچید ه تر از ماراسموس و در بین کودکان یک تا سه سال شایع است ،ولی ممکن است کودکان بزرگسال نیز به آن
مبتال شوند .علت ابتال به کواشیورکور مربوط به کمبود انرژی و مواد مغذی است .عالیم کواشویورکور ممکون اسوت
بسرعت و اغلب زمانی که کودک به یک عفونت مبتال باشد و یا ناگهانی شیر موادر را قطوع کنود ظواهر شوود .ولوی
معموال کودک برای مدتی قبل از تظاهر عالیم بالینی با سوءتغذیه و یا اختالل رشد روبه رو بوده است(.)86
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شیوع سوء تغذیه در ایران
جهت تعیین وضعیت شیو سوء تغذیه در کودکان ایرانی در سال  ،8188طرح جامع بررسی تعیین شاخصهای تن
سنجی کودکان با عنوان  ANISاجرا شد .مهمترین هدف این بررسی تعیین درصد کودکان مبوتال بوه سووء تغذیوه
خفیف ،متوسط و شدید بر اساس شاخصهای آنتروپومتریوک در شوهرها و روسوتاهای ایوران بوود .شاخصوهای تون
سنجی که در این بررسی مورد مطالعه قرار گرفته بود با استفاده از استانداردهای بین المللی و مرکز ملی آمارهوای
بهداشتی امریکا  NCHS8به شرح زیر بود:
شاخص الغری ( -)WASTINGوزن کودکان برای هر اندازه معین از قد ،با وزن اسوتاندارد بورای هموان قود از
جداول استاندارد ( )NCHS/WHOمقایسه می شود و شویو الغوری (وزن بورای قود) زیور دو انحوراف معیوار از
میانگین جامعه استاندارد ،معرف سوء تغذیه زمان حال است.
شاخص كم وزنی ( -)Underweightوزن کودکان در هر سن ،بوا وزن اسوتاندارد بورای هموان سون از جوداول
استاندارد ( )NCHS/WHOمقایسه می شود و شیو کم وزنی (وزن برای سن) زیر دو انحوراف معیوار از میوانگین
جامعه استاندارد ،به عنوان شاخصی برای ارزیابی وضعیت تغذیوه جامعوه موورد اسوتفاده قورار مویگیورد و نشوانگر
مبتالیان به سوء تغذیه زمان حال و گذشته است.
شاخص كوتاه قدی ( -)Stuntingقد کودکان برای هر اندازه از سن با قد استاندارد برای هموان سون از جوداول
استاندارد ( )NCHS/WHOمقایسه می شود .شیو کوتاه قدی (قد برای سن) زیور دو انحوراف معیوار از میوانگین
جامعه استاندارد ،معرف سوء تغذیه زمان گذشته کودک است.
در سال  ، 8168مطالعه جامع دیگری با هدف تعیین وضعیت ریز مغذیها در ایران انجام گرفت کوه تعیوین میوزان
شیو سوء تغذیه بر اساس تن سنجی نیز از جمله اهداف اصلی آن بود .با توجه به جدیدتر بودن این مطالعوه ،آموار
گزارش شده بر اساس یافته های مطالعه فوق خواهد بود.
الغری
وزن برای قد پائین یا الغری ،در اغلب موارد نشانه کاهش وزن شدید اخیر است که معموال با کم غذایی ،گرسنگی و
یا بیماریهای شدید مانند اسهال شدید یا مکرر ،عفونتهای حاد تنفسی وسایر عفونتها همراه است .با ایون وجوود
ممکن است الغری نتیجه شرایط نامطلوب مزمن مانند بحرانهای روحی و عاطفی نیز باشد .در حوالتی کوه شورایط
قحطی و کم غذایی ،شدید نباشد ،شیو الغری حتی در کشورهای فقیر نیز کمتر از  5%است .شبه قاره هند ،جوایی
که بیشترین شیو دیده میشود ،یک استثناء مهم است .شیو بیش از  ، 5%عالمت خطری است که نشان میدهود
به موازا این شیو میزان مرگ نیز به زودی افزایش خواهد داشت( .)81شیو الغوری معمووال در  6سوالگی یوک
افزایش نشان میدهد .در صورتی که در جامعه ای شواهدی دال بر وجود الغری وجود ندارد به معنوای عودم وجوود
مشکال تغذیه ای نیست .ممکن است کوتاه قدی و یا کمبود های دیگور وجوود داشوته باشود( .)81شویو الغوری
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سوء تغذیه در کودکان زیر پنج سال 885 /
متوسط  ،متوسط و شدید در کودکان  85تا  61ماهه ایران در جدول  8نشان داده شده است .شیو الغری متوسط
( ) > -6 SDو شدید () > -1SDدر کودکان در سال  )4/6%( 8168در مقایسه بوا کودکوان در سوال )4%( 8111
اندکی افزایش داشته است (.)P> 1/15
جدول  -1توزیع الغری ) (wastingبر حسب  Z-Scoreوزن برای قد با معیار سازمان جهانی بهداشت در
سال  6119بر حسب جنس و سکونت به تفکیک اقلیم ،مطالعه پورا ( 6پژوهش در وضعیت ریز مغذیهای ایران)،
بهار  ،8168گروه سنی کودکان  85-61ماهه

اقلیم :8گیالن و مازندران؛ اقلیم :6آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل؛ اقلیم :1گلستان ،شومال خراسوان؛ اقلویم :4سومنان ،مرکوز
خراسان؛ اقلیم  :5سیستان و بلوچستان ،جنوب خراسان ،شرق کرمان؛ اقلیم :9یوزد ،اصوفهان ،چهارمحوال و بختیواری؛ اقلویم  :8بوشوهر،
هرمزگان ،خوزستان (آبادان ،اهواز ،خرمشهر ،بندر ماهشهر ،شادگان)؛ اقلیم :1تهران ،البرز؛ اقلیم  : 6زنجان ،قوزوین ،قوم ،مرکوزی؛ اقلویم
 :81ایالم ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،همدان ،خوزستان ( امیدیه ،اندیمشک ،ایذه ،باغلمک ،بهبهان ،دزفول ،دشوت آزادگوان ،رامهرموز،
شوش ،شوشتر ،مسجد سلیمان ،رامشیر ،گتوند ،اللی ،هندیجان)؛ اقلیم  :88فارس ،کرمان( بافت ،بردسیر ،بوم ،جیرفوت ،سویرجان ،شوهر
بابک) ،کهکیلویه و بویراحمد
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کوتاه قدی
درصد زیادی از کودکان در جهان دچار کوتاه قدی تغذیهای هستند .بر اساس برآوردهوای یونیسوف حودود 16 %
کودکان در کشورهای در حال توسعه کوتاه قد هستند .میزان کوتاه قدی در کودکوان آفریقوایی 41% ،و درکودکوان
در شرق و جنوب آسیا 51% ،تخمین زده میشود .ایون تعوداد ،رقموی معوادل  616میلیوون کوودک کوتواه قود در
کشورهای در حال توسعه را رقم میزند( .)84کوتاه قدی تغذیهای با شاخص قد بورای سون کمتور از صودک پونجم
منحنی های رشد و یا قد کمتر از  -6انحراف معیار از میانگین قد متناسب با سن بر اسواس اسوتاندارد بوین المللوی
( )NCHS/WHOتعریف میشود.در صورتی که قد بیش از  -1انحراف معیار کمتر از استاندارد باشد ،کوتاه قودی
شدید گفته می شود( .)85توزیع کوتاه قدی در کودکان  85تا  61ماهه ایران در جدول  6نشان داده شده است .بور
اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت ،اگر شیو کوتاه قدی کمتر از  61%باشد ،شیو کم به آن اطوالق موی شوود.
مقادیر  41%و بیشتر را شیو باال و بین این دو مقدار ،شیو متوسط به باال تفسیر مویشوود .کوتواه قودی شواخص
مهمی برای تعیین شیو سوء تغذیه و سایر اختالال مرتبط با تغذیه است( .)85عوالوه بور تغذیوه ناکوافی عوواملی
دیگری نیز می توانند منجر به کوتاه قدی شوند .از آن جمله میتوان به ابتال مکرر بوه عفونوت ،انگولهوای رودهای،
وزن کم هنگام تولد و در موارد نادری ،استرسهای روانی شدید بدون کمبود تغذیهای ،اشاره کورد .بسویاری از ایون
عوامل میتوانند بر روی یکدیگر اثر گذارند .وزن تولد کم با کمبودهای تغذیوهای هموراه اسوت و تغذیوه ناکوافی بوا
عفونتهای مزمن مرتبط است .یکی از پیامدهای جدی کوتاه قدی بخصوص اختالل در تکامل ادراکی اسوت .زموانی
که کودکی دسترسی مناسب ی به غذا ندارد بدن وی در ابتدا بورای صورفه جوویی در انورژی مصورفی ،فعالیوت هوای
اجتماعی و تکامل ادراکی او را بهصور بیتفاوتی و بیتوجهی ،محدود میکند .این کودکان ممکن است نتوانند بوه
ظرفیتهای مناسب یادگیری و یا بازی کردن ،برسند( .)89به همین دلیل شناسایی و کمک رسانی به این کودکان
از اهمیت زیادی برخوردار است .شیو کوتاه قدی متوسط و شدید در کودکان در سوال  )6%( 8168در مقایسوه بوا
کودکان در سال  )81/1%( 8111بر اساس استاندارد سازمان جهانی بهداشوت در سوال  ،6119کواهش معنویداری
داشته است (.) p> 1/1118
کم وزنی
کودکی که وزن برای سن او کمتر از  -6انحراف معیار مقادیر استاندارد باشد ،کم وزن است.در سال  ، 6184حودود
 89%یا  65میلیون کودک زیر  5سال در کشورهای کمتر توسعه یافته ،کم وزن بودند .بیشترین میوزان شویو کوم
وزنی به ترتیب در آسیای جنوبی ( ،)61%آفریقای غربی ( ،)61%آفریقای شرقی و اقیانوسویه (هور دو  ،)81%آسویای
جنوب شرقی ( ،)89%آفریقای میانه ( ،)85%و آفریقای جنوبی ( )88%دیده میشود .برای سال  6184شیو کمتر از
 81%برای آسیای شرقی ،میانه و غربی ،آفریقای شمالی و تمام مناطق آمریکای التین و کارائیب تخموین زده شوده
است .بین سالهای  8661تا  6184نسبت کودکان زیر  5سال کم وزن حدود  88%کاهش داشته است .شانس کوم
وزنی در کودکان روستایی بیش از کودکان شهری است ( .)84توزیع کم وزنی در کودکان  85تا  61ماهوه ایوران در
جدول  1نمایش داده شده است.
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جــدول - 2توزیووع کوتوواه قوودی ( )Stuntingبوور حسووب  Z-Scoreقوود بوورای سوون بووا معیووار سووازمان
جهانی بهداشوت در سوال  6119بور حسوب جونس و سوکونت بوه تفکیوک اقلویم ،مطالعوه پوورا ( 6پوژوهش
در وضعیت ریز مغذی های ایران) ،بهار  ،8168گروه سنی کودکان  85-61ماهه

اقلیم :8گیالن و مازندران؛ اقلیم :6آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل؛ اقلیم :1گلستان ،شمال خراسوان؛ اقلویم :4سومنان ،مرکوز
خراسان؛ اقلیم  :5سیستان و بلوچستان ،جنوب خراسان ،شرق کرمان؛ اقلیم :9یزد ،اصوفهان ،چهارمحوال و بختیواری؛ اقلویم  :8بوشوهر،
هرمزگان ،خوزستان (آبادان ،اهواز ،خرمشهر ،بندر ماهشهر ،شادگان)؛ اقلیم :1تهران ،البرز؛ اقلیم  : 6زنجان ،قزوین ،قوم ،مرکوزی؛ اقلویم
 : 81ایالم ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،همدان ،خوزستان ( امیدیه ،اندیمشک ،ایذه ،باغلمک ،بهبهان ،دزفول ،دشت آزادگوان ،رامهرموز،
شوش ،شوشتر ،مسجد سلیمان ،رامشیر ،گتوند ،اللی ،هندیجان)؛ اقلیم  :88فارس ،کرمان( بافت ،بردسیر ،بم ،جیرفوت ،سویرجان ،شوهر
بابک) ،کهکیلویه و بویراحمد
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جدول  -3توزیع کم وزنی ( )Underweightبر حسوب  Z-Scoreوزن بورای سون بوا معیوار سوازمان جهوانی
بهداشت در سال  6119بر حسب جنس و سوکونت بوه تفکیوک اقلویم ،مطالعوه پوورا ( 6پوژوهش در وضوعیت ریوز
مغذیهای ایرن) ،بهار  ،8168گروه سنی کودکان  85-61ماهه

اقلیم :8گیالن و مازندران؛ اقلیم : 6آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل؛ اقلیم :1گلستان ،شمال خراسان؛ اقلیم :4سمنان ،مرکز
خراسان؛ اقلیم  :5سیستان و بلوچستان ،جنوب خراسان ،شرق کرمان؛ اقلیم : 9یزد ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری؛ اقلیم  :8بوشهر،
هرمزگان ،خوزستان (آبادان ،اهواز ،خرمشهر ،بندر ماهشهر ،شادگان)؛ اقلیم :1تهران ،البرز؛ اقلیم  : 6زنجان ،قزوین ،قم ،مرکزی؛ اقلیم :81
ایالم ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،ه مدان ،خوزستان ( امیدیه ،اندیمشک ،ایذه ،باغلمک ،بهبهان ،دزفول ،دشت آزادگان ،رامهرمز ،شوش،
شوشتر ،مسجد سلیمان ،رامشیر ،گتوند ،اللی ،هندیجان)؛ اقلیم  : 88فارس ،کرمان( بافت ،بردسیر ،بم ،جیرفت ،سیرجان ،شهر بابک)،
کهکیلویه و بویراحمد

اپیدمیولوژی و سبب شناسی سوء تغذیه
بیماریهای عفونی از طریق کاهش اشتها و افزایش کاتابولیسم می توانند باعث تعادل منفی از و انرژی شوند .سوء
تغذیه مادر قبل از و یا در طول بارداری نیز به احتمال زیاد موجب تولد نوزاد کم وزن 8میشود که در صور تغذیوه
نادرست میتواند به بروز سوء تغذیه در کودک منجر شود( .)88تغذیه با شیر مادر و طول مد شیردهی نیوز نقوش
مهمی در توزیع سنی و نو سوء تغذیه دارد( .)86 .81طوالنی بودن تغذیه انحصاری بوا شویرمادر باعوث بوروز سووء
تغذیه در سال دوم ،سوم و یا چهارم زندگی می شود که به طور معمول بوه شوکل کواشویورکور ظواهر مویشوود .در
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آفریقا و آمریکای مرکزی که طول مد شیردهی  81تا  19ماه است ،این نوو سووء تغذیوه شوایعتور اسوت .قطوع
زودرس شیر مادر ،برای مثال قبل از یک سالگی و تغذیه کودک با شیر خشک (که به طوور معموول بسویار رقیوق و
غیراستریل تهیه میشود) می تواند به بروز سوء تغذیه به شکل ماراسموس در سال اول زندگی منجر شود .ایون نوو
سوء تغذیه در هندوستان ،آفریقا ،بعضی کشورهای آمریکای التین و شهرهای بزرگ دیده میشود .ماراسموس تنهوا
نو سوء تغذیه در شیرخواران زیر  9ماه است که علت آن میتواند ناکافی بودن شیر مادر ویا قطوع شویر موادر و یوا
قطع شیر مادر از اوان تولد باشد .ناکافی بودن شیر مادر میتواند به علت عوامل روانی نظیر خستگی و عصبی بوودن
مادر ،آموزش نادرست مادر و کارکنان بهداشتی در مورد روش صحیح شیردهی ،بازگشت بوه کوار بالفاصوله پوس از
زایمان و عدم امکانا مناسب ،برای شیردهی در محل کار باشد .فقر و کاهش دسترسی به مواد غذایی ،شورایط بود
زندگی بویژه در خانوارهای پر جمعیت ،عدم مراقبت کافی از کوودک ،اعتیواد بوه موواد مخودر و عوامول فرهنگوی و
اعتقادی که محدودیت در مصرف مواد غذایی را باعث میشوند ،میتوانند در بروز سوء تغذیوه نقوش داشوته باشوند.
تغییرهای فصلی نیز از طریق بروز اپیدمی بیماری های خاص یا تاثیر بر ذخایر مواد غذایی و یا هر دوی این عوامول
با هم میتواند بر سوء تغذیه تاثیر داشته باشند.

عوامل فرهنگی و اعتقادی
تفاو بین کودکان تاثیر عمده ای بر وضعیت تغذیوه آنهوا دارد .برخوی از ایون تفاوتهوا شوامل تفواو در طبیعوت و
سرشت کودکان و قدر تکلم آنها است و برخی دیگر شامل قدر شناخت والدین از کودکان به عنووان یوک ارزش
اجتماعی است .تفاو سوم مربوط به سن و یا دوره تکامل کودکان است .ارزش اجتماعی کودک نیز بر مراقبت موثر
است .اگر دختر و پسر از ارزش یکسانی برخوردار نباشند نحوه مراقبت از آنها ممکن است متفاو باشد .کودکی که
دچار معلولیتهای جسمی و یا ذهنی است بیشتر از یک کودک سالم در معرض خطر سوء تغذیوه قورار مویگیورد.
اصل و نسب کودک ،از جمله تعلق کودک به یکی از والدین و یا فرزند خواندگی و یا تولد او از یک رابطه نامشورو ،
روشهای مراقبت را تحت تاثیر قرار میدهد .رتبه تولد نیز اثور قابول مالحظوهای بور مراقبوت دارد .معمووال تربیوت
فرزندان اول خانواده را ،مادر بزرگها به عهده دارند در حالی که فرزندان بعدی به ویژه اگر جنس آنها مورد دلخوواه
نباشد ممکن است مراقبت کمتری دریافت کنند .حتی زیبایی کودک و یا شباهت او به یکی از والدین ممکن اسوت
بر مراقبت از او تاثیر بگذارد .به کودک بیمار یا ضعیف توجه کافی نمیشود زیرا اطرافیان تصور میکنند شانس زنده
ماندن او کم است بویژه اگر خانواده از نظر اقتصادی و یا اجتماعی تحت فشار باشد ،این کودکان آسیب پذیر بیشوتر
صدمه میبینند( .)61روش های مراقبت بر اساس سون کوودک و یوا دوره رشود و تکامول او تغییور مویکنود .دوران
بارداری و دو سال اول زندگی از نظر رشد و تکامل کودک ،مهمترین دوران زندگی است .بواالترین میوزان مورگ در
سال اول زندگی است و بروز سوء تغذیه در  9ماهه نخست زندگی در صورتی که کودک بطور انحصاری باشیر موادر
تغذیه شود کمتر است .در این دوران مراقبت از مادر شویرده و تغذیوه کوودک بوا شویر موادر حوایز اهمیوت اسوت.
هنگامیکه به کودک عالوه بر شیر مادر غذا هم داده میشود خطر ابتال به عفونت و سوء تغذیه افزایش موییابود .در
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سن  9تا  81ماهگی  ،به این دلیل که غذا باید در حجم کم و به دفعا زیاد به کودک داده شود و نگهداری غذا بوه
طریق بهداشتی حایز اهمیت است ،احتمال ابتال کودک به سوء تغذیوه بواال مویباشود .در دوران بحرانوی سوال دوم
زندگی ،کودکان نمی توانند تمایل خود به غذا را به طور کامل نشان دهنود و یوا اینکوه بورای خودشوان غوذا فوراهم
نمایند.
دانش و آگاهی ،عقاید و تحصیالت
عقاید ،نگرش و دانش مادر در زمینه روشهای مراقبت از کودک تاثیر قابل مالحظهای بر رشد و تکامل کودک دارد.
به عنوان مثال آگاهی داشتن از علل و پیامدهای سوء تغذیه در تغذیه کودک ،حیاتی اسوت .افورادی کوه از کوودک
مراقبت می کنند باید عالیم هشدار دهنده اختالل رشد را نیز بشناسند .آگواهی از تغذیوه انحصواری بوا شویر موادر،
تغذیه تکمیلی ،روش های صحیح غذا دادن به کودک ،تشخیص و درمان بیماریها در رشد و تکامول کوودک حوایز
اهمیت است .دانش و آگاهی بستگی به سواد ،آموزشهایی که فورد دیوده اسوت و تجربوههوای شخصوی او دارد .در
مطالعه ای نشان داده شد که مادران با تجربه در مقایسه با مادران جوان ،راهکارهای بیشتری برای مقابله بوا مشوکل
کودک مثل بیماریهای اسهالی دارند .بنابراین الزم است میزان آگاهی مادران و سایر افرادی که مراقبوت از کوودک
را بعهده دارند تعیین نمود و در جهت ارتقای آن تالش کرد .آگاهی و عقاید افراد را بایود بوا اسوتفاده از روش هوای
کیفی و مشارکتی ارزیابی نمود.
عوامل اقتصادی
میزان فقر در خانواده یکی از مهمترین عوامل خطر برای کودکان است( .)68شخصی کوه در منوزل در موورد نحووه
تخصیص درآمد خانوار تصمیم میگیرد می تواند بر وضعیت تغذیه کودکوان اثور بگوذارد .مطالعوا متعوددی نشوان
می دهد که اگر درآمد خانوار تحت کنترل مادر باشد ،او بیشتر از سایر اعضای خانواده بورای تغذیوه کودکوان هزینوه
میکند .بنابراین ا فرادی که مراقبت از کودک را بعهده دارند باید به منابع و درآمد خانوار دسترسی داشوته باشوند و
کنترل درآمد خانوار را ،خود بعهده گیرند تا بتوانند از این منابع به نفع کودکان استفاده نمایند .معموال وقتوی زنوان
خود به کسب درآمد میپردازند کنترل بیشتری بر منابع خانوار دارند.
وقت و حجم کار
نشان داده شده است که زنان در طول روز به طور متوسط بیش از همسران شان به کار اشتغال دارنود و در منواطق
روستایی بخش عمده فعالیت های آنها شامل کارهای منزل مثل تهیه آب و سوخت مورد نیاز ،تهیوه غوذا و مراقبوت
بهداشتی از کودک و فعالیتهای تولیدی نظیر کشاورزی است .حتی در مناطق شهری ،کمبود وقوت یکوی از موانوع
مهم در مراقبت از کودک است .به ویژه این امر در مورد مادران شاغل بسیار قابل توجه است.
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سالمت جسمی و وضعیت تغذیه
سالمت مادر می تواند در بروز سوء تغذیه در کودک موثر باشد .زمانی که مادر خود بیمار است ،نمیتواند از کوودک
به طور مطلوبی مراقبت کند .بیماری ایدز و در وسوعت کمتوری عفونتهوای مجواری تناسولی درموان نشوده اثورا
نامطلوبی را بر مراقبت میگذارد .یک مطالعه نشان داده که زنوا نی کوه دچوار آلوودگی شودید انگلوی هسوتند وقوت
کمتری را برای مراقبت کودک صرف میکنند .مصرف غذای کافی نیز توانایی الزم را بورای انجوام مراقبوت افوزایش
میدهد .این موضو بهویژه در خانوادههایی که فرزندان بزرگتر مراقبت از کوودک را بعهوده دارنود و معمووال غوذای
کافی نمیخورند حایز اهمیت است .کوتاه قدی تغذیهای با کاهش بازده کار همراه اسوت .کوم شودن نیوروی کسوب
درآمد موجب می شود که منابع و امکانا مورد نیاز برای مراقبت از کودکان فراهم نشوود .پیشوگیری از کمبودهوای
ویتامین و امالح معدنی در مادر موجب تسهیل در امر مراقبت میشود .کم خونی ،بازده کاری را کاهش مویدهود و
موجب خستگی ،بی عالقگی و کاهش تمرکز حواس میشود که همه آنها توانوایی موادر را بورای مراقبوت از کوودک
کاهش میدهد(.)66
سالمت روانی و استرس
افسردگی و فشارهای روحی در میان زنان فقیر شایع است .برای کسی که دچار افسردگی و یا اضوطراب اسوت و یوا
تحت فشارهای شدید روانی زندگی می کند ،صبر وبردباری و عشق ورزیودن بسویار مشوکل اسوت .شوواهدی کوه از
کشورهای صنعتی بدست آمده ،نشان میدهد که زنان افسرده توانایی کمتری برای مراقبت از کودکانشان را دارنود.
فشارهای عاطفی مانند شنیدن توهینها ،مورد ظلم واقع شدن از سوی همسر و یا اعضای خوانواده موجوب کواهش
اعتماد به نفس در مادر و به نوبه خود کاهش مراقبت از کودک میشود(.)61
اشکال مختلف سوء تغذیه انرژی -پروتئین


ماراسموس



کواشیورکور



ماراسموس -کواشیورکور

ماراسموس
ماراسموس ،شکلی از سوء تغذیه پروتئینی -انرژی است که به علت کمبود شدید انرژی بوجود میآیود و در بیشوتر
کشورها شایعتر از کواشیورکور است .ماراسموس به طور معمول در اوایل دوران شیرخواری بودلیل نواتوانی موادر در
شیردهی و یا وجود گاستروآنتریت رخ میدهد .ماراسموس میتواند ناشوی از بیمواریهوای مختلوف دیگوری نظیور
عفونتها ،ناهنجاریهای مادرزادی ،بیماریهای متابولیکی نادر ،سوء جذب ،اخوتالل در سیسوتم اعصواب مرکوزی و
بیماریهای مزمن کلیه نیز باشد .ناآگاهی ،بی سوادی مادر و عدم توجه به کودک میتواند از علل دیگر ماراسوموس
باشد.
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نشانههای بالینی ماراسموس
در ماراسموس ،تحلیل ماهچهای و بافت چربی منجر به سوء تغذیه پروتئینی -انرژی غیرادماتوز میشود .بوه طووری
که بیمار فقط بصور پوست و استخوان است .چهره کودک شبیه پیرمردان است .این کودکوان دارای تواخیر رشود
شدید هستند ،بهطوریکه وزن برای قد کمتر یا مساوی  91%اسوتاندارد اسوت ،موهوای کوودک نوازک ،کوم پشوت،
خشک و کدر است و به آسانی و بدون درد کنده می شوود .پوسوت ،خشوک و نوازک شوده و خاصویت ارتجواعی آن
کاهش می یابد .اگر چه آپاتی در بیماران وجود دارد ،ولی در بیشتر موارد کودک هوشیار است ،اشتهای خوبی دارد و
گرسنه می شود ،اما قادر به تحمل مقدار زیاد غذا در یک وعده نبوده ،براحتی استفراغ مویکنود .گواهی اسوهال هوم
وجود دارد .ناتوانی در کودک به حدی است که او بدون کمک قادر به ایستادن نیست .فشار خون و دموای بودن بوه
احتمال زیاد کاهش یافته ،تاکی کاردی وجود دارد .اتسا شکم نیز ممکن است بوجود آید .در ماراسموس بر خوالف
کواشیورکور ،درماتوز زخمهای غشای مخاطی و ادم وجود ندارد ،ولوی کمبوود ویتوامینهوای  Aو  Dو سوایر موواد
مغذی بر اساس استعدادهای محیطی و ماهیت کمبود رژیم ایجاد میشود(.)64
کواشیورکور
کواشیورکور یک سندرم بالینی ناشی از کمبود شدید پروتئین است که در کودکان  8تا  4ساله دیده مویشوود.
در این کودکان چربی زیر جلدی باقی میمانود و بوه علوت وجوود ادم ،تحلیول ماهیچوهای قابول تشوخیص نیسوت.
کواشیورکور به طور معمول همراه با بیماریهای عفونی است .عفونتها به ویژه اگر همراه تب باشند ،موجب افزایش
کاتابولیسم پروتئینهای بدن و اتالف نیتروژن می شود که تنهوا بوا افوزایش مصورف پوروتئین قابول جبوران خواهود
بود(.)65
نشانه های بالینی کواشیورکور
كاهش رشد -کاهش وزن برای سن (در بیشتر موارد  91تا  11درصد یا  6انحراف معیار از استاندارد) با وجوود ادم
و حفظ چربی زیر جلدی در بیشتر موارد دیده میشود ،ولی کاهش وزن در کواشیورکور بشد ماراسموس نیست.
ادم -از عالیم مشخصه کواشیورکور است .میزان احتباس آب و سدیم در این کودکان بوین  5توا  61درصود متغیور
است .ادم به طور معمول درنخستین مراحل بیماری بروز میکند و در طول دوره بهبود ،8افوزایش وزن قابول انتظوار
به علت رفع ادم قابل تشخیص نیست .ادم به طور معمول در پاها وجود دارد ،اما میتوانود بوه سومت ناحیوه پرینوه
گسترش پیدا کرده و در مراحل پیشرفته بیماری حتی صور را نیز در بر گیرد.
درماتوز -اختالل پوستی از هیپرپیگمانتاسیون تا پوسته پوسته شدن و ترک خووردگی سوطحی پوسوت و بواالخره
هیپوپیگمانتاسیون ظاهر می شود .در مرحله هیپوپیگمانتاسیون ،پوست بسیار نازک و در نهایت دچار زخم میشوود.
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این دگرگونیها در مناطقی از پوست مانند ناحیه پرینه و باالی ران کوه در معورض رطوبوت مکورر 8هسوتند بوارزتر
است.
دگرگونیهای مو -آتروفی ریشه موهای سر وجود دارد .موها به آسوانی و بودون درد کنوده مویشووند .موو نوازک،
ظریف ،شکننده ،بی حالت و صاف میشود و به رنگهای قرمز و خاکستری در میآید .اگر در بین دوره های متووالی
سوء تغذیه پروتئینی -انرژی ،رشد طبیعی موها وجود داشته باشد ،ممکن است نوارهایی رنگی در مو ایجاد شود کوه
مو پرچمی 6را بوجود می آورد .تغییرهای ظاهری در مو به قدری ثابوت اسوت کوه مویتوانود نشوان دهنوده مشوکل
تغذیهای دراز مد در جامعه باشد.
سایر قسمت های بدن -در کودکان مبتال به کواشیورکور ،آپاتی یا تحریک پذیری دیده مویشوود .کوودک بیشوتر
نسبت به محیط اطراف خود بی تفاو است ولی زمانی که حرکت داده شود ،یا آزاری به او برسد ،بی تاب میشوود.
او ترجیح می دهد در یک وضعیت ثابت باقی بماند ،چهره او نیز بوه تقریوب همیشوه عبووس و بودون لبخنود اسوت.
هپاتومگالی و انفیلتراسیون چربی کبد نیز شایع است.
در موارد شدید بی اشتهایی ،گاهی تهو  ،اتسا شکم به علت اسهال آبکی وجود دارد pH .مدفو بوه علوت کمبوود
آنزیمهای دی ساکاریداز ،اسیدی است .سوء جذب در کواشویورکور ،جوذب نیتوروژن ،چربوی ،کربوهیودرا و موواد
معدنی را تحت تاثیر قرار داده و تخلیه مواد از روده ها ،تشدید میشود .همچنین اسهال میتواند به علت پواتوژنهوا
یا پارازیت ها باشد .در این بیماران اندام های انتهایی سرد و رنگ پریده است که ناشی از جریان خون ناکافی ،برادی
کاردی ،کاهش بازدهی قلب و هیپوتانسیون میباشد .جریان پالسمای کلیه و میزان فیلتراسویون گلوومرولی کواهش
مییابد .بدلیل کمبود پروتئین مورد نیاز برای سنتز گویچههای قرمز ،بیشتر بیماران به درجوه هوای مختلوف آنموی
مبتال هستند .در مناطق گرمسیری ،ماالریا و عفونتهای انگلی میتواند موجب تشدید آنمی شوود .نارسوایی قلبوی،
سپتیسمی و گاستروآنتریت به طور معمول موجب مرگ کودکان میشوود .ویژگوی هوای اختصاصوی ماراسوموس و
کواشیورکور در جدول  4آمده است.
ماراسموس -کواشیورکور
در کودکانی کوه در توابلوی بوالینی آنهوا هوم کواشویورکور و هوم ماراسوموس وجوود دارد ،بوه عنووان ماراسوموس
کواشیورکور شناخته می شوند .در این کودکان کاهش در روند افزایش وزن ،هموراه بوا ادم ،درمواتوز و سوایر عالیوم
کواشیورکور وجود دارد .در این کودکان وزن برای سنشان کمتر از  91%استاندارد است.
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جدول - 4ویژگی های اختصاصی ماراسموس و کواشیوکور
ماراسموس

ویژگیها

كواشیوركور

ویژگیهای اصلی
ادم
الغری
تحلیل بافت ماهیچه

*

ندارد
فقدان چربی زیرجلدی ،فقط پوست و
استخوان
*
شدید

تاخیر در رشد به صور کاهش
وزن بدن
تغییرهای مغزی

*

شدید

به طور معمول وجود ندارد

قسمت های پایین پا و گاهی تمام بدن
کمتر مشخص است ،چربی بدن حفظ
میشود
گاهی
کمتر از ماراسموس
در بیشتر موارد دیده میشود

سایر ویژگیها
اشتها
اسهال
تغییرهای پوستی

تغییرهای مو

صور به شکل میمون

معموال خوب است
در بیشتر موارد وجود دارد

ندارد
در بیشتر موارد وجود دارد

معموال دیده نمیشود

در بیشتر موارد به صور درماتوز وجود
*
دارد

بافت مو ممکن است تغییر کند ،اما
دیس پیگمانتاسیون وجود ندارد
در بیشتر موارد وجود دارد
ندارد

هپاتومگالی

در بیشتر موارد کم پشت ،صاف و
ابریشمی
دیس پیگمانتاسیون به رنگ خاکستری یا
قرمز
ندارد
در بیشتر موارد وجود دارد ،اگرچه در
بعضی مناطق دیده نمیشود

آسیب شناسی بیوشیمیایی
آلبومین سرم

طبیعی یا کمی کاهش

*

نسبت اوره به گرم کراتی نین ادرار
نمایه هیدروکسی پرولین ادرار
نسبت اسیدهای آمینه آزاد سرم

طبیعی یا کمی کاهش
پایین
طبیعی

*

آنمی

ممکن است دیده شود

بیوپسی کبد

طبیعی یا آتروفی

*مهمترین عالیمی که برای تشخیص بالینی مفید است.

پایین

پایین
پایین
افزایش مییابد
شایع ،به طور معمول همراه با کمبود آهن
و فوال
انفیلتراسیون چربی*
*

سوء تغذیه در کودکان زیر پنج سال 865 /
روند بیماری
سوء تغذیه در کودکان صفر تا  6ماهه
در کودکانی که در  9ماهه نخست زندگی به تنهایی با شیر مادر تغذیه میشوند ،نادر است .در صوور کوافی بوودن
شیر مادر این کودکان از رشد خوبی برخوردار خواهند بود .در شرایط ناکوافی بوودن شویر موادر و اسوتفاده از شویر
خشک ممکن است کودک به دلیل عدم دریافت انرژی و مواد مغذی الزم یا ابتالی مکرر به عفونت ،به سووء تغذیوه
مبتال شود .بسیاری از خانوادهها به دلیل کمی درآمد یا ناآگاهی ،شیر خشک را رقیقتر از حد استاندارد تهیه کورده
و در دفعههای کمتری کودک را با آن تغذیه می کنند .عدم رعایت بهداشوت یوا در دسوترس نبوودن آب سوالم نیوز
کودک را در معرض خطر ابتال به عفونت قرار میدهد .روند رشد در این کودکان بصور خطوی صواف 8اسوت و بوه
احتمال زیاد در سال نخست زندگی به سوء تغذیه شدید مبتال میشوند.
سوء تغذیه در کودکان  6تا  11ماهه
خطر سوء تغذیه در کودکان  9ماهه افزایش مییابد .از  9ماهگی به بعد کودک هم به غذای تکمیلی و هم شیر مادر
نیاز دارد ،در صورتی که برخی از کودکان در این سن غذای تکمیلی کافی دریافت نمیکنند و در برخی دیگور شویر
مادر به طور ناگهانی قطع می شود .از این سن به بعد کودک بیشتر در معرض ابتال بوه بیمواریهوای عفوونی اسوت.
ممکن است منحنی رشد در این کودکان بصور خطی صاف درآید .تاخیر رشد در این کودکان میتوانود منجور بوه
سوء تغذیه شدید در سال دوم زندگی شود.
سوء تغذیه در کودکان  1تا  3ساله
تاخیر رشد در سال اول زندگی خطر ابتال به سوء تغذیه در سالهای بعد را افزایش میدهد .کودکوان  8توا  1سواله
ممکن است انرژی و مواد مغذی کافی را به دالیل زیر دریافت نکنند :غذا به قدر کافی خورده نشود ،میزان انورژی و
مواد مغذی دریافتی کافی نباشد ،کودکان بسیار پر تحرک بوده و نیاز آنها به انرژی بیشتر باشد ،ابتال به عفونوت هوا
موجب کاهش اشتها شده باشد.
سوء تغذیه در کودکان  3تا  5ساله
بعد از  1سالگی کودکان کمتر در معرض ابتال به سوء تغذیه هستند .در ایون سون کودکوان قادرنود خودشوان غوذا
بخورند .آنها می توانند غذای بزرگساالن را بخورند و غذاهای حجیم برای آنها کمتر مشکل ایجاد میکند .با این حال
کودک در این سن به سوء تغذیه مبتال میشود ،اگر:
 سابقه سوء تغذیه داشته و درمان نشده باشد.

 مبتال به عفونتهای شدید مثل ماالریا ،پنومونی ،سل و یا بیماریهای عفونی مزمن باشد.
 دسترسی به مواد غذایی به دلیل فصلی بودن منابع غذایی ،کم باشد.
Flat
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 بحران شدید عاطفی همچون مرگ مادر که بر روی اشتهای کودک تاثیر گذاشته باشد.
ممکن است به دلیل سابقه سوء تغذیه و کوتاهی قد ،در این کودکان وزن برای قد طبیعی باشد .به همین دلیول
برای تشخیص سوء تغذیه در کودکان سه ساله یا باالتر ،شاخص وزن برای قد همراه با قود بورای سون ،مناسوب تور
است.
درمان
درمان کودکان مبتال به سوء تغذیه پروتئین -انرژی بهطور معمول ،بستگی به شد بیماری دارد .در ایون کودکوان،
الغری ،بی اشتهایی و عفونت شایع است .کودکان مبتال به سوء تغذیه پروتئین -انرژی که عالیم بهبود در آنها دیوده
نمیشود و یا در شرایط نامساعد اقتصادی -اجتماعی بسر می برند ،بهتر است که در بیمارستان بستری شوند .درمان
در طی سه مرحله انجام میگیرد:
مرحله نخست درمان
با درمان عالیم حاد بیماری که تهدیدی برای ادامه حیا کودک بوده ،آغواز شوده و توا تثبیوت وضوعیت کوودک و
بازگشت اشتهای وی ادامه مییابد .طول این مرحله  6تا  8روز است .در صورتی که مرحله نخسوت درموان بویش از
 81روز ادامه یابد ،نشان دهنده شکست در درمان و نیاز به مراقبتهای ویژه اسوت .اصوول اساسوی درموان در ایون
مرحله عبارتند از درمان و پیشگیری از هیپوگلیسمی و هیپوترمی ،درمان و پیشوگیری از دهیدراتاسویون و تنظویم
الکترولیتهای بدن ،درمان شوک سپتیک اولیه و پیشرفته (در صور بروز ،تشخیص) ،شرو تغذیوه کوودک ،درموان
عفونت ،تشخیص و درمان سایر نارساییها از جمله کمبود ویتامینها (به ویژه ویتوامین  Aو اسوید فولیوک) ،آنموی
شدید و نارسایی قلبی(.)68 ،69
مرحله دوم ،آغاز درمان سوء تغذیه
با برقراری تعادل مایع و الکترولیتها و تحت کنترل گرفتن عفونت ،کودک سوء تغذیهای وارد مرحله ای میشود که
مرحله شرو درمان سوء تغذیه نامیده میشود (مرحله دوم درمان) .تغذیه درمانی باید شرو شود و تغذیوه بوا شویر
مادر ادامه یابد .هدف از این مرحله درمان ،جبران کمبودهای تغذیهای بافتها و بهبود وضع تغذیه کودک اسوت .بوا
توجه به شرایط تطابق در کودک سوء تغذیهای ،تغذیه درمانی با سرعت کم و آهسته آغاز شوود .کودکوان مبوتال بوه
سوء تغذیه پروتئین – انرژی در بیشتر موارد به بیماریهوای عفوونی مختلوف ،نواراحتیهوای متوابولیکی کبودی و
گوارشی مبتال هستند ،بنابراین قادر به تحمل مقادیر معمول پروتئین ،چربی و سدیم دریافتی از طریق رژیم غوذایی
نیستند و به منظور جلوگیری از بروز بیماریهای متابولیکی ،تغذیه درمانی باید با سرعت کم شورو شوود .در چنود
روز اول رژیم غذایی باید در حد تامین نیازهای تغذیهای باشد و سپس کم کم بر میزان دریافت مواد مغوذی افوزوده
شود .در شرو  ،بهتر است از رژیم های غذایی فرموله مایع استفاده کرد .در مورد کودکانی که کم اشتها بوده و یا به
شد بیمار هستند ،میتوان تغذیه را از طریق لوله بینی -معدی انجوام داد .بورای کودکوان مبوتال بوه سووء تغذیوه
پروتئین و انرژی دو رژیم غذایی فرموله به نام های  F-75و  F-100توصیه میشود (جدول  .)5رژیم غذایی F-75
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برای مرحله دوم درمان تجویز میشود و تامین کننده  85کیلو کالری به ازای هر  811میلی لیتر از محلوول اسوت.
 F-100تامین کننده  811کیلوکالری به ازای هر  811میلی لیتر است و برای مرحله نوتوانی (مرحله سوم درموان)
که اشتهای کودک بازگشته است ،به کار برده می شود .غذاهای فرموله یا به صور آماده هسوتند یوا بوه آسوانی بوا
استفاده از شیر خشک بدون چربی ،شکر ،آرد ،غال  ،روغن و مخلوطهای ویتامین و امالح معدنی تهیوه مویشووند.
باید به کودک غذای فرموله را در  9وعده غذایی با فاصله هر  4ساعت یکبار داد .تغذیوه درموانی بوا وعودههوای کوم
حجم ،فواصل زمانی هر  4ساعت یکبار از استفراغ و بروز هیپوگلیسمی و هیپووترمی پیشوگیری مویکنود .در موورد
کودکان بزرگتر غذاهای مغذی جامد می تواند جایگزین بخشی از غوذاهای فرمولوه شوود .رژیوم غوذایی بایود توامین
کننده مقدار کافی پتاسیم ،سدیم و کلسیم مورد نیاز روزانه کودک باشد ،مخلوط موواد معودنی موجوود در غوذاهای
فرموله حاوی پتاسیم ،منیزیم و سایر مواد معدنی است .در تمام کودکان سوء تغذیهای ،کمبود پتاسیم دیده میشود
که تاثیر نامطلوبی بر عملکرد قلب و تخلیه معدی دارد .وجود منیزیم برای ورود و حفوظ پتاسویم در داخول سولول
ضروری است .در شرو درمان هرگز نباید به کودکان سوء تغذیهای آهن داده شود و مخلوط مواد معدنی فاقد آهون
است .پروتئین رژیمی باید ارزش زیستی باال داشته باشد و به آسانی هضم شود .تراکم انرژی شیرهای خشک بودون
چربی به طور معمول پایین است ،از این رو برای افزایش انرژی این رژیمها میتوان شکر یا روغن های گیاهی به آن
اضافه کرد .برنامه غذایی به گونه ای باید تنظیم شود که کودک حداقل  11کیلو کالری بوه ازای هور کیلووگرم وزن
بدن در روز دریافت کند .میزان انرژی دریافتی نباید به بیشتر از  811کیلو کالری به ازای هور کیلووگرم وزن در روز
برسد .اگر انرژی دریافتی کمتر از 11کیلوکالری به ازای کیلوگرم وزن بدن در روز باشد ،کاتابولیسم بافوت هوا اداموه
مییابد و اگر بیشتر از  811کیلوکالری به ازای کیلوگرم وزن بدن در روز باشود کوودک بشود دچوار عودم تعوادل
متابولیکی می شود .در ابتدای درمان حجم غذای فرموله811 ،میلیلیتر به ازای کیلووگرم وزن بودن در روز در نظور
گرفته و سپس به تدریج از تعداد وعدههای غذایی کاسته و حجم در هر وعده اضافه مویشوود توا زموانی کوه هور 4
ساعت یکبار به کودک غذا داده شود .به کودک سوء تغذیهای باید با فنجان یا قاشق غذا داد و هرگز نباید از شیشوه
استفاده کرد .چون شیشه یک منبع مهم عفونت به حساب میآید .برای کودکان خیلوی ضوعیف مویتووان از قطوره
چکان یا سرنگ استفاده نمود .به کودک باید در حالت نشسته غذا داد و هیچگاه نبایود کوودک را هنگوام غوذا دادن
تنها گذاشت.
بهبود اشتهای کودک نشان دهنده موفقیت در درمان است .هنگامی که کودک احساس گرسنگی کنود مرحلوه دوم
درمان به پایان می رسد .گرسنگی در کودک نشان دهنده تحت کنترل قرار گرفتن عفونت ،توانایی کبد درمتوابولیزه
کردن و بهبود سایر نارسایی های متابولیکی است .در این شرایط کودک آماده ورود بوه مرحلوه نوتووانی اسوت .ایون
شرایط به طور معمول بعد از  6تا  8روز برقرار میشود.
به منظور پیشگیری از بروز نارسایی قلبی ناشی از مصرف مقدار زیاد غذا ،انتقال از رژیم  F-75به  F-100بایود بوه
تدریج صور گیرد .در دو روز اول رژیم  F-100مقادیر رژیم  F-75داده شود و سپس حجم  F-100در هر وعوده
غذایی افزایش می یابد .شرایط عمومی و اشتهای کودک تعیین کننده مرحله درمان مناسب میباشد ،نه طول مود
زمان بستری شدن در بیمارستان (.)69
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جدول -5ترکیب رژیمهای  F-75و F-100
اجزای تشکیل دهنده
انرژی (کیلوکالری)
پروتئین (گرم)
الکتوز (گرم)
پتاسیم (میلیمول)
سدیم (میلیمول)
منیزیم (میلیمول)
روی (میلیگرم)
مس (میکروگرم)
درصد انرژی حاصل از پروتئین
در صد انرژی حاصل از چربی
اسموالریته (میلی اسمول/لیتر)

F-75
85
1/6
8/1
1/9
1/9
1/41
6
1/65
%5
%16
111

F-100
811
6/6
4/6
4/6
8/6
1/81
6/1
1/65
%86
%51
486

مرحله سوم ،نوتوانی تغذیهای
هدف از این مرحله جبران کمبود وزن و رسیدن به وزن برای قد طبیعی است .کودک باید در زمان کوتاهی بوه وزن
برای قد مورد انتظار برسد تا طول دوره نوتوانی و بستری بودن در بیمارستان کوتاه تر شود .آغاز این مرحلوه بهبوود
اشتهای کودک میباشد .اصول درمان در این مرحله عبار است از تشویق کودک به خوردن غذا ،شرو مجدد و یوا
تشویق به تغذیه با شیر مادر ،تحریک تکامل عاطفی و فیزیکی ،آموزش مادر برای اداموه مراقبوت از کوودک پوس از
ترخیص از بیمارستان ،خوردن غذای کافی  ،بهبود شرایط ذهنی ،لبخند زدن ،پاسخ بوه محورک ،توجوه بوه محویط
اطراف متناسب با سن کودک ،توانایی نشستن ،راه رفتن و یا ایستادن ،دمای طبیعی بدن ،قطع اسهال و استفراغ ،بر
طرف شدن ادم ،افزایش وزن بیش از  5گرم به ازای هور کیلووگرم وزن بودن در روز بورای  1روز پیواپی .مهمتورین
شاخص تعیین کننده سرعت بهبود در این مرحله ،مقدار انرژی مصرفی توسوط کوودک اسوت .در دوران نوتووانی از
رژیم غذایی  F-100هر  4ساعت یکبار استفاده شده و مقدار آن در هور وعوده بوه میوزان  81میلوی لیتور افوزایش
می یابد ،تا هنگامی که در هر وعده غذایی در ظرف کودک باقی نماند .بیشوتر کودکوان در مرحلوه نوتووانی  851توا
 661کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز مصرف میکنند ،اگر میزان دریافت کمتر از  811کیلوکوالری
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز باشد ،نشان دهنده شکست در درمان است .در کوودک مبوتال بوه سووء تغذیوه
تکامل رفتاری و عاطفی و مغزی به تاخیر می افتد و در صور عدم درمان به عنوان مهمتورین اثور دراز مود سووء
تغذیه شناخته می شود .در طی این مرحله با استفاده از بازیهای مختلف باید محرکهای مختلف فیزیکی و عاطفی
را در کودک بوجود آورد و حتی بعد از ترخیص نیز این بازیها باید ادامه پیدا کند.
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ارزیابی بهبود بیماری با استفاده از توزین روزانه کودک و ثبت آن بر روی نمودار انجام میگیرد .در صورتی کوه وزن
کودک به  8انحراف از معیار میانگین وزن برای قد مقادیر مرجع 8برسد میتوان او را از بیمارسوتان تورخیص نموود.
برای این گروه از کودکان به طور معمول افزایش وزن روزانه  81تا  85گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن میباشود،
اگر کودکی حداقل  5گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز برای  1روز متوالی افزایش وزن نداشته باشد ،بیانگر
شکست در درمان است .بیشتر کودکان سوء تغذیه ای ،در اثر تغذیه با رژیم غذایی پر انرژی ،در طی  6تا  4هفته ،به
وزن مورد انتظار برای ترخیص از بیمارستان میرسند(.)69
پیشگیری و کنترل
پیشگیری اولیه
در گزارش بانک جهانی ( ،)6119مهمترین بخش پیشگیری از کم وزنی ،پیش از بارداری و دو سال نخسوت زنودگی
شناخته شده است .پیش از بارداری ،ذخایر کافی مواد مغذی نظیر آهن و ویتوامین  Aضوروری اسوت توا بتووان در
دوران بارداری ،مقدار کافی این مواد مغذی را به جنین رسانده و در عین حال سوالمت بودن موادر را توامین نموود.
همچنین ،ذخایر کافی فوال قبل از بارداری ،به منظور پیشگیری از تخریب لولوه نخواعی در اوایول دوران بوارداری
ضروری است .بعالوه ،نمایه توده عضالنی بودن (6)BMIپویش از بوارداری بایود در محودوده طبیعوی باشود .نتوایج
پژوهشها نشان میدهد که در مادران کم وزن ،حتی درصور وزن گیری کافی دردوران بارداری ،احتموال بوه دنیوا
آوردن کودکان کم وزن باال است .از سوی دیگر ،مطالعا انجام شوده نشوان داده اسوت کوه چواقی موادران ،خطور
سزارین ،دیابت بارداری ،پر فشاری خون بارداری و مرگ نوزاد پیش از تولد را افزایش میدهد .از آنجایی که کواهش
وزن در دوران بارداری توصیه نمیشود ،وزن زنان پیش از بارداری باید در محدوده طبیعی باشود توا بتووان عووارض
این دوران را به حداقل رساند.
در طول دوران بارداری و شیردهی ،دریافت کافی مواد مغذی برای رشد جنین و تولید کافی شیر چه از نظر کمی و
چه کیفی ضرور دارد .به ویژه ،سوء تغذیه مادر در این مرحله میتواند منجر به تاخیر رشد داخل رحمی 1و کاهش
غلظت برخی مواد مغذی در شیر شود (مانند ویتامین  ،Aریبوفالوین ،ویتامین  B12و ید) .از سوی دیگور ،افوزایش
وزن بیش از حد در طول دوران بارداری ،منجر به افزایش خطر چاقی در دورانهای بعدی زنودگی مویشوود .نشوان
داده شده است که افزایش وزن بیش ازحد در پایان دوران بارداری موجب مشکال شیردهی میشود .سووء تغذیوه
در طول دو سال اول زندگی میتواند اثرا ماندگاری را بر روی رشد و تکامل کودک بگذارد .کند شدن سرعت رشد
در طول این دوره معموال دیده میشود ،به ویژه در فاز اول تغذیوه تکمیلوی ( 9توا  86مواه) زموانی کوه غوذاهای بوا
دانسیته پایین مواد مغذی جایگزین شیر مادر شده و میزان بیماریهای اسهالی بوه دلیول آلووده بوودن غوذاها بواال
می باشد .کمبود ریز مغذی ها در کودکان بسیار شایع است که دلیل آن افزایش نیاز آنها به مواد مغذی و نسوبت آن
1

)National Center for Health Statisties (NCHS), World Health Organization (WHO
Body mass index
3
)Intrauterine growth retardation (IGR
2
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به دریافت انرژی است و اثرا عفونت های مکرر (شامل عفونت های تحت بالینی) بر روی اشتها ،جذب مواد مغذی
و از دست دادن مواد مغذی است .کمبود برخی از مواد مغذی نظیر آهن در تمامی گروه های درآمودی دیوده شوده
است .سوء تغذیه در اوایل دوران زندگی موجب کوتاهی قد و پیامدهای عملکردی در فرد میشود.
اگر چه مداخله موثر و کارا از دوران پیش از بارداری توا دو سوال اول زنودگی مویباشود ،بهبوود روشهوای تغذیوه
تکمیلی و فعالی ت بدنی در دوران کودکی و نوجوانی ضرور دارد .در این مرحله از زندگی است کوه عوادا غوذایی
فرد شکل می گیرد و باید انجام مرتب تمرینا ورزشی در فرد را تشویق و ترغیب نموود .همچنوین ،دریافوت کوافی
مواد مغذی در دختران در دوران نوجوانی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا آنها مادران آینده میباشند (.)61
با در نظر گرفتن این عوامل سه عمل اصلی برای کاهش سوء تغذیه در سطح فرد و خانوار عبار است از:
 -1تخصیص غذای کافی و مراقبت های زنان باردار و شیرده و نوزادان آنها
وضعیت سالمت و تغذیه مادر باردار و شیرده نقشی حیاتی در نتیجه بارداری ودر نهایت رشد و تکامل کوودک دارد.
زنان در دوران بارداری ،زایمان و شیردهی نیاز به مراقبت دارند و خانواده ها باید از آنها در این دوران حمایت کنند.
حتی تغییرا کوچک در سطح خانواده بر نتیجه بارداری اثرگذار است .کیفیت رژیم غذایی زنان در دوران بارداری و
شیردهی برای سالمت خود و فرزندانشان حیاتی است .کودکانی که از مادران کم خون متولد میشوند اغلب کوتواه
قد و بیمار هستند .کودکانی که از مادران مبتال به کمبود ید متولد میشوند ممکن است دچار عقب ماندگی ذهنوی
و جسمی باشند .در مادرانی که در دوران بارداری تغذیه صحیح نداشتهاند میزان سقط جنین ،تولود نووزاد نوارس و
مرگ باالتر است .در کودکان دریافت ویتامین  Aاز طریق شیر مادر ارتباط مستقیم با وضعیت ویتامین  Aدر بودن
مادر دارد .ویتامین  Aموجب افزایش مقاومت کودک در مقابول بیمواریهوایی ماننود سورخک مویشوود .در دوران
بارداری و شیردهی زنان باید ویتامین  Aبه میزان کافی دریافت نمایند که کودکان آنها از میزان ویتوامین  Aکوافی
برخوردار شوند .اگر غذای خانواده محدود است باید به زنوان سوهم بیشوتری از غوذا اختصواص داده شوود .خوانواده
همچنین باید از تاثیر منفی پرهیزهای غذایی در دوران بارداری آگاه باشد (.)66
 -1تغذیه انحصاری با شیر مادر در  6ماه اول و ادامه شیردهی برای دو سال یا بیشتر
پژوهشهای اخیر بر اهمیت تغذیه انحصاری با شیر مادر در  9ماه اول زندگی کوودک تاکیود بیشوتری مویکنود .در
شیرخوارانی که بطور انحصاری با شیر مادر تغذیه شدهاند ،میزان ابتال به اسهال و عفونتهای حاد تنفسوی و گووش
درد کمتر است و ابتال به آسم ،لنفوم و خرابی دندان نیز در آنها کمتر دیده میشود .تغذیه با شیر مادر نه تنها خوود
یک روش مراقبتی است بلکه بر سایر مراقبتها نیز تاثیر میگذارد .بعنوان مثال ،کوودکی کوه بوا شویر موادر تغذیوه
می شود به علت داشتن تماس دایمی با مادر ،توجه و عالقه بیشتری را از سوی مادر کسب میکند .غوذاهای کمکوی
که در  9ماه اول زندگی جایگزین مواد مغذی شیر مادر میشود خطر ابتال به اسهال را افزایش میدهد .کودکانی که
با شیر مادر تغذیه می شوند در هنگام بیماری مایل به تغذیه با شیر مادر ،در فواصل کمتری هستند تا انورژی موورد
نیاز خود را دریافت نمایند در حالی که کودکانی که با شیر مصنوعی تغذیه میشوند اغلب دریافت انرژی کمتری در
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این زمان دارند( .)11در مادران مبتال به سوء تغذیه مکملهای غذایی روزانه برای جلوگیری از تخلیوه ذخوایر بودن
مادر و نگه داشتن مواد مغذی موجود شیر در حد مطلوب باید توصیه شود.
 -3استفاده از راهنمای تغذیه تکمیلی و مراقبت از کودکان و نوزادان
شروع به موقع تغذیه تکمیلی -در حدود سن  9ماهگی کودکان عالوه بر شیر مادر نیاز به مقوادیر کوافی و سوالم
غذای کمکی به منظور تامین نیازهای تغذیهای برای رشد و تکامل مطلوب ،دارند.
مقدار كافی غذای كمکی -غذاهای نرم غنی شده بویژه غذاهایی که از مواد غذایی محلی تهیه میشود از حدود 9
ماهگی مناسب هستند .غذاهای کمکی باید به نسبت جامد بوده و حاوی مقادیر زیاد مواد مغذی باشند .ایون غوذاها
نیاز کودک را از 9تا  86ماهگی تامین میکنند .از  86ماهگی کوودک مویتوانود از غوذای خوانواده بوا کموی تغییور
استفاده کند .به جای غذاهای رقیق خانواده میتوان به کودک غذاهای نیمه جامد و غذاهایی داد که در مد زموان
کوتاهی تهیه می شوند .رعایت بهداشت مواد غذایی به منظور جلوگیری از بیماریهایی که در اثر آلودگی غذا ایجواد
می شوند ،حایز اهمیت است .غذاهایی که برای کودک تهیه موی شوود بایود حواوی مقوادیر کوافی انورژی ،پوروتئین،
ویتامین و امالح معدنی باشد .شاخص معمول برای مناسب بودن غوذای کمکوی رشود کوودک اسوت ،اموا وضوعیت
ریزمغذیها ،استعداد ابتال به عفونتها ،فعالیت جسمی و تکامل رفتاری نیز حایز اهمیت است.
شایعترین کمبودهای تغذیهای کودکان کمبود آهن و ویتامین  Aاست .عالوه بر ایون بعضوی از رژیوم هوای غوذایی
کودکان از نظر روی و کلسیم نیز کمبود دارند .پژوهشها نشان میدهد که تامین آهن کافی از غذاهای کمکی قبول
از  86ماهگی عمال غیرممکن است و در این دوران باید از غذاهای غنی شده با آهن و یا از طریق آهن یاری (تجوویز
آهن دارویی) استفاده شود .در سال دوم زندگی آهن مورد نیاز از غذاهایی مثل جگر ،ماهی و گوشت تامین میشوود
اما در بسیاری از جوامع تامین مقدار کافی این غذاها ممکن نیست .در کودکان شیر مادر خووار ،ویتوامین  Aموورد
نیاز از طریق شیر مادر و غذاهای تکمیلی مناسب تامین میشود.
پایش رشد
پایش رشد یکی از خدما بسیار مهم بهداشتی است .پایش رشد راه عملی برای تشخیص کفایت و عدم کفایت غذا
برای فرد ،وجود بیماری عفونی و محیط ناسالم در منطقه ،پیش بینیکننده وضعیت سالمت و بیماریهای بعودی و
احتمال مرگ کودکان است .همچنین نشاندهنده شرایط اقتصادی و محیطی است .در پایش رشود ،چنانچوه رشود
یک کودک در خانواده مختل شده باشد ،تغییرا محیطی که کودک در آن محیط ،اختالل رشد پیدا کرده اسوت و
خطرا احتمالی برای سایر کودکان خانواده را ،نشان میدهد .پوایش رشود در تشوخیص زودرس مشوکال کموک
میکند تا رفع آن نیز به همان سرعت انجام پذیرد ،پاسخ به مداخال را نشان میدهود ،خطور را هشودار مویدهود،
افراد محتاج کمک را مشخص مینماید ،اساس رابطه مادر و کارکنان و محرک تفکر است ،وسیلهای اسوت آموزشوی
برای مراقبین و مادران و ابزار بررسی وضعیت تغذیه ای ،وسیله پیشگیری از افت رشد و ارزیابی اقداما مادر اسوت.
توجه داشته باشیم که روند رشد مهمتر از قرار داشتن کودک در نقطه خاصی از نمودار رشد اسوت مگور اینکوه وزن
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برای سن کودک خیلی پایین باشد زیرا خطر مرگ قریب الوقو را هشدار مویدهود .توجوه بوه وزن فعلوی و قبلوی،
مقایسه و تفسیر آن از اقداما دیگر پایش رشد است .لذا باید وقت کافی وجود داشته باشد چون این کار مشوارکتی
است و مادر و خانواده قلب برنامههایند .ضمن بحث و گفتگو و احترام به موادر ،بایود مطالوب محرمانوه و خصوصوی
باشند ،به فرهنگ خانواده احترام گذاشته شود و حتی اگر مادر عالقه ندارد که فرزندش لخت شود و نگران است که
کودک سرما بخورد باید به خواسته مادر احترام گذاشته شود و یا اگر نمیتواند در زمان تعیین شوده مراجعوه کنود،
باید پایش رشد در زمانی که او وقت دارد ،انجام شود .کارهای مفید او و هر اقدامی که ممکن اسوت در ارتقواء رشود
کودک موثر باشد باید مشخص شوند .توانمند کردن مادر و بحث و تبادل نظر با او در زمینه رشد کوودک و دریافوت
نظرا او در هر بار مراجعه بسیار مهم است .اگر مادر دریابد کوه در هور بوار مراجعوه بورای پوایش رشود ،اطالعوا
جدیدی در زمینه رشد و سالمت کودک ارایه میگردد که میتواند آنها را بکار بندد ،در مادر انگیزه ایجاد مویشوود.
بنابراین توانمند کردن خانواده و جامعه در زمان پایش رشد و گفتگوها الزم است (.)66
چون وزن نگرفتن در ماههای نخست مهمتر و خطرناکتر از سنین بعدی است ،باید پایش رشود از بودو تولود شورو
شود و والدین بطور عینی و از طریق کار و روند منحنی ،رشد فرزندشان را ببینند و اگر منحنی رشود بواال رونوده
بود به آنها اطمینان دهیم که تغذیه و مراقبت مادر خیلی خوب انجام شده اسوت .نتیجوه آمووزش موادر و توانمنود
کردن او ،افزایش توان برخورد مادر با مشکال آینده کودک است .به عالوه پایش رشد ،راهی برای تشوویق خوانواده
جهت واکسیناسیون منظم کودک و کنترل بیمواریهوا و آ مووزش تغذیوه اسوت .پوایش رشود ،وسویله بسویار مهوم
پیشگیری از سوء تغذیه و در نتیجه بهبود تغذیه کودک است .از طرفی برای بروز اشکال شدید بوالینی سووء تغذیوه
(مثل کواشیورکور یا ماراسموس) باید ماهها از وزن نگرفتن کودک بگذارد تا این حواال ایجواد شوود (بوه اسوتثنای
کودکی که به طور ناگهانی به دنبال سرخک ،سیاه سرفه یا اسهال دچار سوء تغذیه شدید مویشوود) لوذا توجوه بوه
هشدارها و رفع زودرس اختالال  ،اهمیت فوق العاده دارد .نباید فراموش کرد که احتمال مورگ کودکوان مبوتال بوه
سوء تغذیه بیشتر از کودکان سالم است ،به همین دلیل پیشگیری از بروز سوء تغذیه اهمیت فراوانی دارد.
پیشگیری و کنترل سوء تغذیه در سطح جامعه
پیشگیری از سوء تغذیه پروتئین -انرژی ،بهعلت تعدد و پیچیدگی عوامل بوجود آورنده آن ،فرآیند مشکلی اسوت .از
این رو یک راهبرد واحد ،جامع  ،ارزان و مناسب که بتواند در همه جا بورای کواهش شویو یوا شود سووء تغذیوه
پروتئین -انرژی بکار رود ،وجود ندارد .برای دستیابی به سالمت تغذیوهای و پیشوگیری از سووء تغذیوه پوروتئین -
انرژی مجموعهای از فعالیتها در جهت کنترل سه علت زمینهای سوء تغذیوه یعنوی غوذا ،بهداشوت و مراقبوت الزم
است .بهطورکلی افزایش دریافت انرژی در کسانی که در معرض خطر سوء تغذیه پروتئین -انرژی هسوتند ،ضوروری
است .در دهههای  51و  91میالدی این باور وجود داشت که دریافوت ناکوافی پوروتئین ،علوت اصولی سووء تغذیوه
پروتئین  -انرژی است .به همین دلیل اصرار زیادی بر مصرف مواد غذایی غنی از پروتئین به عنووان راه حول اصولی
ب رای مشکل بزرگ سوء تغذیه در جهان بود .این راهبرد نامناسب ،اذهان را از نیاز اصلی کودکان که دریافوت غوذای
کافی بود ،منحرف ساخت .امروزه تاکید کمتری بر مصرف غذاهای تکمیلی غنی از پوروتئین مثول گوشوت ،مواهی و

سوء تغذیه در کودکان زیر پنج سال 811 /
تخم مرغ است ،که از نظر اقتصادی نیز دسترسی به آنها برای بسیاری از خانواده هوایی کوه کوودک سووء تغذیوهای
دارند ،به تقریب غیر ممکن است .اگرچه پروتئین یک ماده مغذی ضروری است اموا سووء تغذیوه پوروتئین -انورژی
بیشتر با کمبود دریافت غذا همراه است تا کمبود دریافت پروتئین .زمانی که رژیمهای غذایی بر پایه غال  ،نیاز بوه
انرژی را تامی ن کنند ،به طور معمول قادر به تامین پروتئین مورد نیواز نیوز هسوتند ،بخصووص اگور حواوی مقوادیر
متوسطی حبوبا و سبزیها باشند .بنابراین توجه اصلی در پیشگیری باید به افزایش دریافت کل غذا و همین طوور
کاهش ابتال به عفونت باشد(.)66
اقدام هایی که می تواند در کاهش خطر ابتال به عفونت در کودکان ،در قالب بخشی از مراقبت های اولیوه بهداشوتی
صور گیرد ،شامل این موارد است:


ترویج و حمایت از تغذیه انحصاری با شیر مادر در  9ماه اول زندگی



تشویق به ادامه شیردهی در کنار شرو تغذیه تکمیلی



آموزش مادران در زمینه تهیه و استفاده بهینه از غال  ،حبوبا و سایر مواد غذایی در تهیه غذایتکمیلی



گسترش پوشش واکسیناسیون کودکان در برابر بیماریهای عفونی شایع



آموزش خانوادهها در زمینه اسهال و اهمیت درمان مناسب به ویژه با محلولهای درمانی خوراکی



پایش وضعیت تغذیه کودکان از طریق توزین منظم آنان و تنظیم کار رشد



تامین آب آشامیدنی سالم
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آموزش رعایت بهداشت فردی ،محیطی و مواد غذایی

 درمان دارویی عفونتهای انگلی در کودکان در کنار اقدامهای بلند مد برای انگل زدایی
بهبود وضعیت تغذیه مادر قبل و در طول بارداری اهمیت زیادی در پیشگیری از تولد نوزاد کوم وزن و سووء تغذیوه
احتمالی آینده دارد .عالوه بر ارتباط مستقیم وضعیت تغذیه مادر با وزن جنین ،مادر مبتال بوه سووء تغذیوه توانوایی
الزم در انجام مسوولیت های خود و مراقبت از خانواده را هم ندارد .بر اساس وزن مادر و کودک راهبرد تازه ای برای
شناسایی مناطقی که برای کنترل سوء تغذیه اولویت بیشتری دارند ،پیشنهاد شده است (شکل .)8
جهل و ناآگاهی از علل مهم سوء تغذیه هستند ،از این رو سوادآموزی و آموزش تغذیه به ویژه در زنان مویتوانود بوه
افزایش آگاهیها و تواناییهای آنان و کاهش خطر بیماریهای مرتبط با سوء تغذیه در کودکان منجر گردد .از دیگر
راههای پیشنهادی که در سایر بخشها قابل اجرا هستند ،افزایش تولید غذا ،توزیع عادالنه غذا ،ارتقای سیستمهوای
ذخیره و انبار سازی مواد غذایی و محصولهای کشاورزی ،بهبود روشهای فرایند مواد غذایی ،کاهش ضایعا و بوه
طور کلی وارد کردن اهداف تغذیهای در برنامهها و سیاستهای توسعه است.

ORS
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شکل  -1راهبردهای پیشنهادی برای شناسایی مناطق در اولویت توجه تغذیهای

سوء تغذیه ریزمغذیها
کودکان عالوه بر سوء تغذیه پروتئین -انرژی در معرض خطر کمبود ریزمغذیها نیز قورار دارنود .سووء تغذیوه ریوز
مغذیها اشاره به بیماریهایی دارد که در اثر کمبود ویتوامین هوا یوا موواد معودنی دریوافتی  ،بوروز مویکند.گرچوه
ریزمغذیها می توانند اثر قابل توجهی بر رشد و تکامل داشته باشند ،ولی دراذهان مردم به انودازه اقوالم خووراکی و
غذا اهمیت ندارند  .کمبود این دسته از مواد مغذی در مقایسه با کمبود پروتئین  -انرژی نه تنها از ارزش و اهمیوت
کمتری برخوردار نیست ،بلکه به دلیل تنو و انوا کمبودهایی که سبب میشوند شیو و فراوانی باالتر و در نتیجوه
آسیبها و اختاللهای بیشتری را ایجاد میکند .امروزه بیش از  6میلیارد نفر در جهوان از دریافوت حوداقل مقودار
ریزمغذی ها که برای زندگی سالم مورد نیاز است ،محرومند و به درجا مختلف کمبود ریزمغذیها مبوتال هسوتند.
زیانها و آسیبهای ناشی از کمبود ریزمغذیها در جامعه گسترهای وسیع و آمیخته با عملکردهای سایر دستگاه ها
و نهادهای دولتی دارد .شناخت و اندازه گیری همه ابعاد این کمبودهوا کواری بسویار دشووار اسوت .بطوور خالصوه
می توان گفت که کمبود ریزمغذیها در ایران باعث کاهش  5%از درآمد ناخالص ملی ( )GDPکشور میشود .بررسی
کشوری وضعیت ریزمغذیهای آهن ،روی و ویتامینهای  Aو  Dنشان میدهد که مشکل کمبوود ریزمغوذیهوا در
ایران نیز وجود دارد .نخستین بررسی کشوری ریز مغذیها در سوال  8111بوا عنووان " پوژوهش در وضوعیت ریوز
مغذی های ایران (پورا  ")8انجام گرفوت و اطالعوا گسوتردهای پیراموون وضوعیت ریوز مغوذیهوای آهون ،روی،
ویتامینهای  Aو  Dرا در سال  8115گزارش کرد( .)16 ،18دومین بررسی کشوری تحت عنوان پورا  6بعود از 88

سوء تغذیه در کودکان زیر پنج سال 815 /
سال در سال  8168با هدف کلی تعیین وضعیت فراسنجهای خونی مربوط به وضعیت آهن ،روی ،ویتامینهای  Aو
 Dو نمایههای تن سنجی ،در مقاطع مختلف سنی و فیزیولوژیک انجام گرفت (.)18
جدول  - 6وضعیت کمخونی کودکان  85-61ماهه به تفکیک اقلیم ،محل سکونت و جنس (مطالعی پورا ،بهار )8168

اقلیم :8گیالن و مازندران؛ اقلیم :6آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل؛ اقلیم :1گلستان ،شمال خراسان؛ اقلویم :4سومنان ،مرکوز
خراسان؛ اقلیم  :5سیستان و بلوچستان ،جنوب خراسان ،شرق کرمان؛ اقلیم :9یزد ،اصفهان ،چهارمحوال و بختیواری؛ اقلویم  :8بوشوهر،
هرمزگان ،خوزستان (آبادان ،اهواز ،خرمشهر ،بندر ماهشهر ،شادگان)؛ اقلیم :1تهران ،البرز؛ اقلیم  : 6زنجان ،قزوین ،قم ،مرکوزی؛ اقلویم
 :81ایالم ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،همدان ،خوزسوتان ( امیدیوه ،اندیمشوک ،ایوذه ،باغلموک ،بهبهوان ،دزفوول ،دشوت آزادگوان،
رامهرمز ،شوش ،شوشتر ،مسجد سلیمان ،رامشیر ،گتوند ،اللی ،هنودیجان)؛ اقلویم  :88فوارس ،کرموان( بافوت ،بردسویر ،بوم ،جیرفوت،
سیرجان ،شهر بابک) ،کهکیلویه و بویراحمد

آهن -کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن با عوارض متعددی کوه برخوی غیور قابول جبوران اسوت ،هموراه اسوت.
مطالعا نشان داده است که اثرا نامطلوب فقر آهن در دوران جنینی و دو سال نخست زندگی کودک بور رشود و
تکامل مغزی ،غیر قابل جبران است .اگرچه کمبود آهن می تواند در تمام مراحل زندگی سبب کاهش قودر ادراک
و یادگیری گ ردد ،ولی اثرا نامطلوب کم خونی در دوران شیر خوارگی و اوایول کوودکی غیور قابول جبوران اسوت.
تکامل و هماهنگ شدن حرکا کودکان کم خون به تاخیر میافتد( .)11در کودکان مبتال به کم خوونی فقور آهون
میزان ابتال به بیماری های عفونی بیشتر است زیرا سیستم ایمنی آنها قادر به مبوارزه بوا عوامول بیمواری زا نیسوت.
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تخمین زده می شود که بیش از  6میلیارد نفر که اغلب آنان را زنان و کودکان خردسال تشکیل میدهند دچار فقور
آهن هستند ( .)14وضعیت کم خونی کودکان  85 -61ماهه ایرانی به تفکیک منطقه سوکونت در جودول 9نشوان
داده شده است .مقایسوه وضوعیت کوم خوونی در کودکوان  85-61مواه ،بوین سوالهوای  )18/1%( 8111و 8168
( )61/8%بر اساس معیار مشابه ،کاهش معنیداری را نشان میدهد ( .)p> 1/1118شیو کمبود ذخیره آهن که بر
اساس غلظت کم فریتین تعیین میگردد نیز طی این  81سال کاهش معنیداری نشوان داده اسوت ( از  16/1%بوه
 .)86/9 %کم خونی فقرآهن (هموگلوبین پایین +فریتین پایین  MCV+پایین) نیز در ایون گوروه سونی از  84%در
سال  8111به 5/5 %در سال  8168کاهش داشته است (.)p> 1/1118
روی -کمبود روی در انسان اولین بار در دهه  8691در ایران و مصر گزارش شده است در حالی که عوارض کمبود
خفیف تا متوسط این عنصر به تازگی مشخص شده است .عنصر روی در بدن نقش مهمی در ساختمان بویش از 51
متالوآنزیم دارد .به همین دلیل کمبود روی میتواند بسیاری از سیستمهای بدن را تحوت تواثیر قورار دهود و بوویژه
بافتهایی که سرعت تقسیم سلولی و باز گردش آنها زیاد است مانند سیستم ایمنی و دستگاه گوارش ،در مقایسه با
سایر بافتها بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند .وجود عنصر روی در دوران کودکی به علت رشد سریع یک نیاز بسویار
حیاتی است .مهمترین نقشهای روی شامل مواردی چون تولید مثل ،سالمت پوسوت ،نموو عصوبی رفتواری ،رشود
فیزیکی ،مقاومت بدن در برابر ابتال به بیماریها می باشد .از این رو کمبود شدید آن با عالئوم بوالینی چوون نقصوان
رشد ،اختالل در سیستم ایمنی بدن ،مشکال پوستی ،هیپوگنادیسم ،آنورکسی و اختالال ادراکی هموراه اسوت.
کمبود خفیف تا متوسط ،آسیب پذیری در مقابل عفونت را افزایش مویدهود( .)19 .15تخموین زده مویشوود کوه
کمبود روی ،علت زمینهای حدود  111،111مرگ در سال به علت اسهال ،پنومونی و ماالریا در کودکان زیر  5سال
باشد .صحرای آفریقا ،مدیترانه شرقی و آسیای جنوبی دارای بیشترین بار پنومونی و اسهال هستند و تقریبا تمام بار
ماالریا متعلق به صحرای آفریقا است( .)18وضعیت کمبود روی در کودکان  85تا  61ماهه در جدول  8نشوان داده
شده است .شیو کمبود روی بر اساس غلظت روی سرم ،در این گروه سنی کودکان تغییر چشمگیری نداشته است
و از 86/4 %در سال  8111به  86/1%در سال  8168تغییر یافته است.
ویتامین  -Aکمبود ویتامین  Aعلت اصلی نابینایی و یک عامل خطر مهم بورای تشودید بیمواریهوای تنفسوی و
مرگ است .از اولین عالئم کمبود این ویتامین ،شب کوری است .کودکی که در اثر کمبود ویتامین  Aبینوایی خوود
را از دست بدهد ،تنها  51%شانس زندگی تا یکسال را خواهد داشت 651 .تا  511هوزار کوودک خردسوال در هور
سال بینایی خود را در اثر کمبود ویتامین  Aاز دست می دهند .کمبود ویتامین  Aدر برخی مناطق میتواند باعوث
آنمی نیز شود ولی به نظر نمی رسد مستقیما باعث اختالل رشد در کودکان شود .افوزایش مورگ هموراه بوا کمبوود
ویتامین  Aبه احتمال زیاد به دلیل نقش تعیینکننده آن در سیستم ایمنی اسوت کوه مویتوانود منجور بوه شود
بیماری شود .کمبود این ویتامین عامل 911،111مرگ ناشی از عفونت در سال است .با بهبود وضعیت ویتوامین A
درکودکان  9تا  56ماهه ،میتوان میزان مرگ ناشی از سرخک و اسوهال را توا  51و  61درصود بوه ترتیوب کواهش
داد( .)16 .11وضعیت کمبود ویتامین  Aدر کودکان  85تا  61ماه در جدول  1نمایش داده شده است .بور اسواس
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یافتههای پورا  ، 6کمبود ویتامین  Aدر کودکان این گروه سنی در طی  88سال افزایش داشته است .بخشی از این
افزایش شیو کمبود ویتامین  Aرا می توان به تغییر درمعیار سنجش یعنی نقطه بورش غلظوت ویتوامین  Aسورم
برای تعیین مرز کمبود ،نسبت داد .ولی با این حال یافتهها ،نشاندهنوده افوزایش شویو کمبوود از  6/8%در سوال
 8111به  86/8%در سال 8168است.
جدول  - 7توزیع کمبود روی در کودکان  85تا  61ماهه به تفکیک اقلیم ،محل سکونت و جنس
(مطالعه پورا ،بهار )8168

اقلیم :8گیالن و مازندران؛ اقلیم :6آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل؛ اقلیم :1گلستان ،شمال خراسان؛ اقلویم :4سومنان ،مرکوز
خراسان؛ اقلیم  :5سیستان و بلوچستان ،جنوب خراسان ،شرق کرمان؛ اقلیم :9یزد ،اصفهان ،چهارمحوال و بختیواری؛ اقلویم  :8بوشوهر،
هرمزگان ،خوزستان (آبادان ،اهواز ،خرمشهر ،بندر ماهشهر ،شادگان)؛ اقلیم :1تهران ،البرز؛ اقلیم  : 6زنجان ،قزوین ،قم ،مرکوزی؛ اقلویم
 :81ایالم ،کردستان ،ک رمانشاه ،لرستان ،همدان ،خوزسوتان ( امیدیوه ،اندیمشوک ،ایوذه ،باغلموک ،بهبهوان ،دزفوول ،دشوت آزادگوان،
رامهرمز ،شوش ،شوشتر ،مسجد سلیمان ،رامشیر ،گتوند ،اللی ،هنودیجان)؛ اقلویم  :88فوارس ،کرموان( بافوت ،بردسویر ،بوم ،جیرفوت،
سیرجان ،شهر بابک) ،کهکیلویه و بویراحمد
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جدول  - 8توزیع کمبود ویتامین  Aدر کودکان  85تا  61ماهه به تفکیک اقلیم ( مطالعه پورا ،بهار )8168

اقلیم :8گیالن و مازندران؛ اقلیم :6آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل؛ اقلیم :1گلستان ،شمال خراسان؛ اقلیم :4سمنان ،مرکز
خراسان؛ اقلیم  :5سیستان و بلوچستان ،جنوب خراسان ،شرق کرمان؛ اقلیم :9یزد ،اصفهان ،چهارمحال و بختیاری؛ اقلویم  :8بوشوهر،
هرمزگان ،خوزستان (آبادان ،اهواز ،خرمشهر ،بندر ماهشهر ،شادگان)؛ اقلیم :1تهران ،البرز؛ اقلویم  : 6زنجوان ،قوزوین ،قوم ،مرکوزی؛
اقلیم  :81ایالم ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،همدان ،خوزستان ( امیدیه ،اندیمشک ،ایذه ،باغلمک ،بهبهان ،دزفول ،دشوت آزادگوان،
رامهرمز ،شوش ،شوشتر ،مسجد سلیمان ،رامشیر ،گتوند ،اللی ،هندیجان)؛ اقلیم  :88فارس ،کرموان( بافوت ،بردسویر ،بوم ،جیرفوت،
سیرجان ،شهر بابک) ،کهکیلویه و بویراحمد

ویتامین  -Dکمبود ویتامین  Dمعموال در افرادی بوجود می آید که به اندازه کافی در معورض نوور خورشوید قورار
نمیگیرند یا رژیمهای بسیار محدود از مواد غذایی غنی شده بوا ویتوامین  Dدارنود .بیمواریهوای پوانکراس ،کبود،
رودهها و کیسه صفرا در بوجود آمدن شرایط کاهش جذب این ویتوامین دخالوت دارد .اخوتالل در جوذب چربوی و
مصرف برخی داروها مانند داروهای مورد استفاده در درمان صر و کورتیکواستروئیدها میتوانند به کمبود ویتوامین
 Dمنجر شود .ویتامین  Dبرای جذب کلسیم و حفظ سالمت استخوانی در کودکان ضروری است .ادامه کمبود این
ویتامین با آسیب استخوانی و در شرایط حاد با هیپوکلسمی ،ریکتز و استئوماالسی در کودکان و بزرگسواالن هموراه
است .اصلی ترین منبع تامین این ویتامین ،نور آفتاب است که محرومیوت طووالنی مود از آن و یوا وجوود عوامول
دیگری چون سرطان پوست میتوانند فرد را به سمت کمبود پیش ببرند .هنوز به علت تفواو هوای زیوادی کوه در
توانایی سنتز ویتامین  Dدر بین افراد وجود دارد و همچنین خطرا طوالنی مد در معرض آفتاب بوودن ،توصویه
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روشنی در خصوص مد زمان در معرض آفتاب بودن ،وجود ندارد( .)41جودول  6توزیوع کمبوود ویتوامین  Dدر
کودکان  85تا  61ماهه را نشان میدهد.
جدول  - 9توزیع کمبود ویتامین Dدر کودکان  85تا  61ماهه به تفکیک اقلیم (مطالعه پورا ،بهار )8168

اقلیم :8گیالن و مازندران؛ اقلیم :6آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل؛ اقلیم :1گلستان ،شمال خراسان؛ اقلیم :4سومنان ،مرکوز
خراسان؛ اقلیم  :5سیستان و بلوچستان ،جنوب خراسان ،شرق کرمان؛ اقلیم :9یزد ،اصفهان ،چهارمحال و بختیواری؛ اقلویم  :8بوشوهر،
هرمزگان ،خوزستان (آبادان ،اهواز ،خرمشهر ،بندر ماهشهر ،شادگان)؛ اقلیم :1تهران ،البرز؛ اقلیم  : 6زنجان ،قزوین ،قم ،مرکزی؛ اقلویم
 : 81ایالم ،کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،همدان ،خوزستان ( امیدیوه ،اندیمشوک ،ایوذه ،باغلموک ،بهبهوان ،دزفوول ،دشوت آزادگوان،
رامهرمز ،شوش ،شوشتر ،مسجد سلیمان ،رامشیر ،گتوند ،اللی ،هندیجان)؛ اقلویم  :88فوارس ،کرموان( بافوت ،بردسویر ،بوم ،جیرفوت،
سیرجان ،شهر بابک) ،کهکیلویه و بویراحمد

ید -ید برای سنتز هورمونهای تیروئیدی که مسئول تنظیم رشد و تکامول و متابولیسوم هسوتند ،ضوروری اسوت.
دریافت ناکافی آن میتواند به اختالل در رشد و تکامل فیزیکی و هوشی منجر شود .بسیاری از مبتالیان بوه کمبوود
ید دچار اختالال روانی خفیف میشوند .با این وجود کمبود ید ارتباطی با بوروز و یوا شود بیمواریهوای عفوونی
ندارد .به همین دلیل نمیتوان مرگ کودکان را به آن نسبت داد .اگور در بویش  5درصود کودکوان دبسوتانی گوواتر
تشخیص داده شود ،در آن صور کمبود ید یک مشکل سالمت عمومی است .شیو بیش از  11%به معنای کمبوود
شدید است .بر اساس گزارش های سازمان جهانی بهداشت در  811کشور جهان شیو گواتر در کودکوان دبسوتانی
بیش از  5%است یعنی  6،665،111نفر در معرض خطر اختالال کمبود ید هسوتند .در اروپوای شورقی و آسویای
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در ایوران یود.)41( جنوب آسیا و صحرای آفریقا شیو کمبود ید زیاد است، مدیترانه شرقی و آفریقای شمالی،میانه
. مورد توجه بوده است که دارای برناموه کشووری اسوت8191 به عنوان یکی از ریزمغذیهای مهم و اساسی از سال
 صور گرفت و آنگاه برنامه غنوی سوازی نموک بوه اجورا8191 ارزیابی اولیه در باره وضعیت ید در کشور در سال
 بررسویهوای دیگوری انجوام8116  تا8111  دومین ارزیابی اجرا شد و سپس طی سالهای، 8185  در سال.درآمد
 بههمین دلیل ضرور انجام مجدد آن در مطالعه کشوری وضعیت ریزمغذیها (پورا) احساس نشد و آمواری از،شد
.توزیع آن در کشور در این مطالعه ارایه نگردید
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سنگهای دستگاه ادراری

دکتر عباس بصیری ،دکتر مریم طاهری

هر چند شیو سنگهای ادراری در طی دو دههی اخیر افزایش یافته است اما بشر از دیرباز از سنگ مجاری ادراری
رنج میبرد ،بطوریکه نخستین نمونههای سنگ دستگاه ادراری در مومیاییهای مصری مربوط به  4111سال قبل از
میالد مسیح یافت شده است .سنگ دستگاه ادراری ،دومین بیماری شایع و موزمن کلیوه بعود از پور فشواری خوون
است که شیو آن در جوامع مختلف از 8تا  85درصد متفاو بوده و به عوامل متعددی ازجمله سن ،جنس ،سوابقه
خانوادگی ،موقعیت جغرافیایی و  ...بستگی دارد .طبق آخرین گزارشهای بررسی تغذیهای و بهداشتی ملوی آمریکوا
(  6118 ،8NHANESتا  ،)6181شیو سنگ در جمعیت بزرگسال آمریکایی  81/9%( 1/1%در مردان و  8/8%در
زنان) بوده است ( .)8بر اساس مطالعه  Romeroو همکاران تغییر در دو عامل مهم محیطی ازجمله رژیم غوذایی و
گرم شدن عمومی زمین ،موجب افزایش بروز و شیو سنگ های ادراری در جوامع شده است  ،بطووری کوه میوزان
بروز سنگ از  54/6در صد هزار نفر در سال  8695به  884/1در هر صد هزار نفر در سال  6115رسیده است(.)6
درمطالعهای بر روی  8946جمعیت ایرانوی بواالی  84سوال در سوال  ،6118میوزان شویو سونگ  )1( 5/8%و در
مطالعهی دیگری در سال  6111میزان بروز سنگ در ایران  819مورد در هر صد هزار نفر گزارش شوده اسوت (.)4
سنگهای ادراری شامل ترکیبی از کریستالهای غیر ارگانیک و ماکرومولکول های ارگانیوک کوه اساسوا" پوروتئین
هستند ،میباشند .شایعترین جز سنگهای دستگاه ادراری را کلسیم تشکیل میدهد (  )85%و ترکیب سنگ هوای
ادراری به ترتیب شیو عبارتند ازکلسیم اگزاال ( ،)91%مخلووط کلسویم اگوزاال و هیدروکسوی آپاتیوت (، )61%
سنگ اسید اوریکی ( ، )81%سنگ استروویتی یا منیزیم -آمونیوم  -فسفا ( ، )81%بروشویت ( )6%و سونگ هوای
سیستینی ( .)8%سنگ های دارویی شایع نبوده و قابل پیشگیری هستند.
6
اصلی ترین عاملی که سبب تشکیل سنگ های ادراری میشود غلظت باالی امالح و ایجاد وضعیت "فووق اشوبا "
در محیط ادرار است ( ، )5ولی در حقیقت عوامول متعوددی در تشوکیل سونگ دسوتگاه ادراری دخالوت دارنود کوه
عبارتند از:
 .8عوامل خطر اپیدمیولوژیک  :شامل سابقه خانوادگی  ،سن ،جنس ،نژاد ،موقعیوت جغرافیوایی  ،شورایط آب و
هوایی ،شغل و بیماری های سیستمیک همراه.
 .6عوامل خطر مربوط به رژیم غذایی :نظیر میزان مصرف مایعا  ،پروتئین ،کلسیم ،نمک ،اگزاال و پورین هوا
و سایر ترکیبها .
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 .1عوامل خطر ادراری :شامل تغییر غلظت یون ها یا مولکولهای تشکیل دهنده کریستال و یا تغییرا ادراری
مربوط به تحریک کننده ها و مهار کنندههای فیزیولوژیک کریستالیزاسیون.
عوامل خطر اپیدمیولوژی
سابقه خانوادگی
مطالعا نشان میدهند خطر سنگسازی در افراد با سابقه خانوادگی مثبت دو برابر بیشتر از جمعیت عادی بووده و
به نظر می رسد نقش عوامل ژنتیکی و شرایط محیطی یکسان ازجمله رژیم غذایی موثر باشد( .)9 .1پوژوهش هوا در
مورد علل ژنتیکی فرم های شایع سنگ سازی محدود بوده و تا به امروز برخی از علل ژنتیکی فرم های نوادر سونگ
سازی از جمله سیستینوری شناخته شده است .
در مطالعهای در ایران مشاهده شده از بین افراد درجه اول ،تفاو آماری معنیداری در خواهر و برادر بیمار مبتال به
سنگ وجود دارد بطوریکه میزان ابتال به سنگ در پدر و برادران فورد مبوتال بیشوتر اسوت .در مطالعوهای بور روی
 9868بیمار مبتال 46 ،درصد افراد سابقه فامیلی مثبت داشتند ،که در این افراد هم شانس عود باالتر بوده و هوم در
مقایسه با افراد بدون سابقه فامیلی ،سن شرو بیماری پایین تر بوده است .در این مطالعه احتموال ابوتالی فرزنود و
نوهی فرد مبتال به ترتیب  68/6و  8/8درصد بوده و میزان ابتال در خوواهر  84/6و بورادر فورد مبوتال  61/8درصود
گزارش شده است (.)8
جنس
مطالعا نشان میدهند شیو سنگ ادراری در مردان بالغ بیشتر از زنان بالغ است اما تفاو شویو سونگ ادراری
در سال های اخیر بین مردان و زنان کاهش یافته ،بطوریکه این نسوبت از  6-1 :8بوه  8/1 :8رسویده اسوت( .)1در
مطالعهای در ایران بر روی  9868بیمار مبتال به سنگ در  11استان مورد مطالعه ،نسبت شویو مورد بوه زن 8/11
بوده است( )6و در مطالعهی دیگری در استان اردبیل بر روی  8691بیمار مبتال به سنگ کلیه نسبت بیمار مرد بوه
زن  6/8 :8گزارش شده است.
سن
سنگ در سنین قبل از  61سالگی به نسبت ناشایع است و حوداکثر بوروز آن در دهوهی  4توا  9زنودگی مشواهده
میشود .البته سنگ ادراری در زنان دو قله سنی داشته که قلوه دوم آن در دهوهی  9زنودگی و همزموان بوا شورو
یائسگی است .این امر نشاندهنده اثرا محافظتی استروژن در سنین قبول از یائسوگی اسوت کوه خوود بوه دلیول
بازجذب کلسیم از کلیه و کاهش بازجذب استخوانی کلسیم اتفاق مویافتود .در مطالعوهای در کشوور سون متوسوط
مبتالیان به سنگ 48/5 ±89/1سال بوده که  58/6درصد بیماران مرد بودند( )4و در مطالعهی دیگری شیو سنگ
در سنین  85تا  66سالگی  1/6درصد و در سنین  91تا  96سالگی  1/6درصد گزارش شده است (.)1
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نژاد
بر اساس مطالعا  ،شیو سنگ در نژادهای مختلف نیز متفاو بوده ،بطوریکه در مردان آمریکایی بیشترین شویو
سنگ در سفید پوستان است و پس از آن درنژاد اسپانیایی تبار ،آسیایی وآفریقایی تبار به ترتیوب 91% ،81%و 44%
گزارش شده است .در بین زنان آمریکایی ،بیشترین شیو سنگ در سفید پوستان بوده و کمترین میزان آن در زنان
آسیایی تبار مشاهده شده است.
موقعیت جغرافیایی
سنگ ادراری در آب و هوای گرم و خشک از جمله بیابانها و نواحی گرمسیری و نیوز منواطق کوهسوتانی شوایعتر
است .در مطالعهای در سال  ،6116بیشترین میزان شیو سنگ در ایوران درنوواحی غربوی و شومالی کشوور بووده
است(.)4
شرایط آب و هوایی
مطالعا نشان می دهند شیو سنگ های دستگاه ادراری فوقانی ،با افزایش درجه حرار محیط افوزایش موییابود
که به نظرمی رسد به علت از دست رفتن مایعا در اثر تعریق و احتماال" افزایش ساخت ویتامین  D3در اثور قورار
گرفتن در معرض نور ماوراء بنفش باشد .در مطالعه ای در یزد بر روی  851بیموار مبوتال بوه سونگ 89% ،بیمواران
حجم ادرار روزانه کمتر از یک لیتر در شبانه روز داشتند ( .)81جالب است در مطالعهی دیگری در کشور بیشوترین
تظاهر بالینی ابتال به سنگ نیز در فصل پاییز بوده است(.)4
شغل
عوامل خطر شناخته شده شغلی سنگ ،قرار داشتن در معرض گرما و دهیدراتاسیون است ولوی بوه دالیول نوامعلوم
افزایش خطر سنگ سازی در مشاغل بی تحرک نظیر مدیران نیز مشواهده مویشوود .در مطالعوهای در بیمارسوتان
هاشمی نژاد در سال  8116شیو سنگ در کارگران ،کشاورزان ،دامداران و رانندگان بیشتر بوده است که اکثر ایون
افراد در محیط باز و در مواجهه با گرما بودهاند .در مطالعهای دیده شده افرادی که در محویط گورم کوار مویکننود،
حجم ادرار کمتری داشته و سیترا ادرار آنها نیز پایین است ،ضمن اینکه میزان تعریق در کارگران با گرمای باالی
محیط کاری بیشتر است (.)88
بیماری های سیستمیک
مطالعا متعدد همراهی برخی از بیماری های سیسوتمیک را بوا سونگهوای دسوتگاه ادراری نشوان مویدهنود .از
بیماریهای شناخته شده همراه با سنگهای کلسیمی میتوان هیپرپاراتیروئیدیسم اولیوه ،اسویدوز توبوولر کلیووی و
بیماری کرون را نام برد .مطالعا اخیر ارتباط بین چاقی ،نقرس و دیابت ملیتوس را نیوز بوا سونگ دسوتگاه ادراری
نشان دادهاند .افزایش وزن موجب افزایش خطر سنگ سازی به ویژه در زنان میشود .بر اساس شواهد ،خطر تشکیل
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سنگ در مردان با  BMIباالتر و یا مساوی  11در مقایسه با  68-61 BMIبه میزان  11%افزایش دارد درحالیکوه
افزایش خطر سنگسازی در زنان با شرایط فوق به  51%می رسد .افزایش وزن بدن با افزایش دفوع اگوزاال اداری
به همراه ایجاد  pHاسیدی موجب افزایش خطر تشکیل سنگ های کلسیم اگزاال و اسیداوریکی مویشوود (.)86
در یک مطالعه مقطعی در  51%مبتالیان به نقرس سابقهای از سنگ دستگاه ادراری نیز وجود داشته است (.)81
بیماری دیابت بطور مستقل و بدون ارتباط با رژیم غذایی و یا وزن فرد ،موجب افزایش خطر تشکیل سنگ میشوود
به طوریکه این افزایش در زنان به  11-51درصد میرسد (.)84در مطالعوهای در کشوورمان ،شویو بیمواریهوای
همراه برای پرفشاری خون  85/1%و دیابت  88/4%بوده است (.)6
شرایط اقتصادی و اجتماعی
در طی سال های اخیر ،صنعتی شدن جوامع و تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی و به تبع آن تغییور رژیوم غوذایی
افراد بصور افزایش مصرف نمک ،پروتئینهای حیوانی ،فروکتوز و نوشیدنیهای حاوی مواد شیرین کننده موجوب
افزایش شیو سنگ شده است ( .)85البته بررسیهای اپیدمیولوژیک نشان میدهند که سنگهای ادراری در هر دو
طبقه باال و پایین جامعه مشاهده میشود ،ولی در جوامع فقیر و با پروتئین اندک در رژیوم غوذایی ،سونگ دسوتگاه
ادراری تحتانی شیو بیشتری دارد .اکثر این سنگها حاوی مقادیر زیادی اورا بوده و بیشتر در کودکوان مشواهده
میشوند .امروزه با باال رفتن استانداردهای زندگی و افزایش مصورف پوروتئین حیووانی و تشودید هیپریوریکووزوری،
میزان شیو سنگهای اسیداوریکی نیز در این طبقه از جامعه افزایش یافته است.
عوامل خطر مربوط به رژیم غذایی
مصرف مایعات
مهمترین عامل تعیین کننده حجم ادرار ،میزان مصرف مایعا است و تاثیر افزایش مصرف مایعا در پیشوگیری از
سنگ دستگاه ادراری از مد ها قبل شناخته شده است .در دو مطالعه مشاهدهای ،ارتباط معکوس افزایش مصورف
مایعا و کاهش خطر تشکیل سنگ مشاهده شده است .ضومن اینکوه افوزایش مصورف مایعوا موجوب تواخیر در
نخستین عود و نیز افزایش فواصل عود سنگ میشود .علل اصلی کاهش حجم ادرار روزانه عبارتند از کاهش مصرف
آب ،تعریق و اسهال .به نظر میرسد علت اصلی کاهش حجم ادرار در مناطق با آب و هوای معتودل ،کموی مصورف
مایعا و در مناطق گرمسیری ،تعریق بوده و در مناطق با بهداشت پایین ،دفع رودهای مایعوا اهمیوت فزاینودهای
پیدا میکنند.
در مورد سختی آب (محتوای نمکهای کلسیمی) و ارتباط آن با افزایش شیو سنگ ،نظورا متفواوتی وجوود دارد.
آنچه مسلم است این است که خطر تشکیل سنگ بوا میوزان مصورف آب و در حقیقوت میوزان حجوم ادرار ارتبواط
بیشتری دارد تا با نو ترکیب آن.
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پروتئین حیوانی
همانطوری که قبال" اشاره شد ،رژیم غذایی پر پروتئین و بویژه پروتئینهای حیوانی ،یک عامل تشدیدکننوده بورای
ایجاد سنگ های کلسیمی است .بطوری که از یک طرف سبب افزایش دفع کلسیم ،اسویداوریک ،اگوزاال و فسوفر
ادراری شده و از طرف دیگر با کاهش دفع سیترا ادرار و ترشح ادرار اسیدی موجب تشدید سنگ سازی می گردد.
یک مطالعه ی اپیدمیولوژیک انجام شده در کشورمان نشان داده است که مصورف بواالی گوشوت و موواد پروتئینوی
رابطه مستقیمی با افزایش بروز سنگ دارد .البته این مطالعه رابطه مصرف پوروتئین و بوروز سونگ را بوه شوکل U
نشان داده است ،به این معنی که بروز باالی سنگ دستگاه ادراری در استان های بوا مصورف بواالی پوروتئین و نیوز
کاهش مصرف پروتئین دیده شده است (.)89
کربوهیدرات ها
اگرچه برخی مطالعا مصرف یکسان کربوهیدرا را در افراد مبتال به سنگ و گروه شاهد مشاهده کردهانود ،برخوی
دیگر ،افزایش مصرف کربوهیدرا ها را در افراد مبتال به سنگ دستگاه ادراری نشان دادهانود .بور اسواس مطالعوا ،
افزایش ترشح ادراری کلسیم پس از مصرف حجم باالی گلوکز بصور حاد ،هم در افراد طبیعی و هم بیماران مبتال
به سنگ کلسیم اگزاال دیده شده است (.)88
چربی رژیم غذایی
ارتباط بین چربی رژیم غذایی و خطر سنگسازی هنوز بطور مشخص شناخته نشوده اسوت ولوی برخوی مطالعوا
نشان داده اند که افزایش مصرف برخی از اسیدهای چرب موجب تشدید هیپراگزالوری و ایجاد سنگ کلسیم اگزاال
می شود (.)81
کلسیم
حدود  11الی  41درصد کلسیم رژیم غذایی از روده جذب میگردد ( بیشتر در روده باریوک و  81%از کولوون) کوه
میزان جذب رودهای آن بسته به محتوای کلسیم رژیم غذایی متفاو است .با کاهش مصرف کلسویم رژیوم غوذایی،
مسیر جذب سلولی وابسته به ویتامین  Dکه قابل اشبا است ،فعال شده تا جوذب کلسویم از روده افوزایش یابود و
برعکس در زمان مصرف باالی کلسیم در رژیم غذایی ،مسویر جوذب پاراسولوالر کوه غیرقابول اشوبا اسوت ،غالوب
میشود .وجود مسیر جذب سلولی (اشبا پذیر) سبب میشود وقتی که کلسیم در دوزهای منقسم و با فواصل زمانی
داده می شود ،جذب آن بیشتر از زمانی باشد که کلسیم بصور تک دوز و با میزان زیواد مصورف مویشوود .درصود
کمی از کلسیم نیز به داخل لومن روده ترشح میشود که در مجمو با یک رژیم غذایی حاوی  911تا  8611میلوی
گرم کلسیم ،متوسط میزان جذب کلسیم  811تا  111میلیگرم خواهد بود .جذب کلسیم بصور یونیزه بوده و لذا
یک دلیل جذب ناکافی کلسیم تشکیل نمکهای محلول کلسیم در لومن روده است ،به این ترتیب ترکیب کلسیم با
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فسفا  ،سیترا  ،اگزاال  ،سولفا و اسیدهای چرب موجب کاهش سطح کلسیم یونیزه میگوردد .ترکیوب کلسویم
با فسفا بستگی به  pHروده ( pHقلیایی) داشته در حالیکه ترکیب کلسیم با اگزاال بستگی به  pHروده نودارد
و کمتر برگشت پذیر است .بنابراین ،رژیم غذایی با محتوای باالی اگزاال موجب کاهش جذب کلسیم رژیم غوذایی
میشود.
تا قبل از زمان گزارش نتایج سوه مطالعوهی کوهوور بوزرگHealth Professionals Follow-up Study :
( 45111مرد بوین  41توا  85سوال) 11111(Nurses’ Health Study I (NHS I) ،زن  14توا  56سوال) و
( 11111(Nurses’ Health Study II )NHS IIزن  68تا  44سال) تصور بور ایون بوود کوه افوزایش مصورف
کلسیم رژیم غذایی موجب تشدید سنگسازی میشود ،در حالیکه این مطالعا نشان دادند در افراد با مصرف باالتر
کلسیم رژیم غذایی خطر تشکیل سنگ کاهش مییابد .به نظر میرسدکاهش مصرف کلسویم رژیوم غوذایی موجوب
افزایش جذب اگزاال از روده و لذا تشدید هیپراگزالوری میشود .دریک مطالعه کارآزمایی بالینی بور روی بیمواران
مبتال به سنگ اگزاال کلسیم ،شانس عود سنگ در بیمارانی با رژیم حاوی  8611میلیگرم کلسیم همراه با کاهش
مصرف نمک و پروتئین حیوانی 51% ،کمتر از بیماران با همان رژیم غذایی و دریافت کلسیم  411میلیگورم در روز
بود (.)86
کلرور سدیم
افزایش مصرف سدیم موجب افزایش خطر تشکیل سنگهای کلسیمی میشوود ،همچنوانکوه محودودیت مصورف
سدیم توسط بسیاری از پژوهشگران به عنوان یک عامل مهم پیشوگیری از سونگ مطورح شوده اسوت .بور اسواس
مطالعا  ،مصرف باالی سدیم موجب افزایش دفع ادراری سدیم و کلسیم و نیز کاهش دفع سیترا هموراه بوا دفوع
ادرار اسیدی می شود .ضمن اینکه دیده شده است بیماران مبتال به سنگ ناشی از هیپرکلسیوری به اثر کلسویوریک
ناشی از سدیم حساس تر از افراد عادی هستند.
اگزاالت
اگزاال یک نمک ارگانیک با فرمول شیمیایی  C2O4است .در pHفیزیولوژیک ،ترکیب اگزاال با سدیم و پتاسویم
محلول بوده درصورتیکه ترکیب آن با کلسیم تشکیل نمک نامحلول اگزاال کلسیم میدهد که شوایعترین ترکیوب
شیمیایی سنگ های دستگاه ادراری است .منبع اگزاال ادراری به دو صور اگزوژن (رژیم غذایی) و آندوژن است.
نخستین محل جذب اگزاال در روده ،کولون است ولی جذب آن از هر قسمت روده نیز امکوانپوذیر اسوت .میوزان
اگزاال جذب شده رژیم غذایی بین  81تا  51درصد متفاو بوده و از عوامل موثر بور جوذب آن موی تووان وجوود
ترکیبهای دیگر رژیم غذایی نظیر کلسیم ،عوامل ژنتیکی و فلور روده را نام برد .بوه نظور میرسود مهمتورین عامول
تاثیرگذار بر میزان جذب اگزاال از روده ،محتوای کلسیم رژیم غذایی باشد .شایان ذکر اسوت انوواعی از ترکیبوا
می توانند پیش ساز ساخت آنودوژن اگوزاال باشوند ،ماننود آمینواسویدها ،نظیور گلیسوین و هیدروکسوی پورولین،
کربوهیدرا ها و مشتقا آنها نظیر گلیکوال .
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پورینها
هیپریوریکوزوری یکی از عوامل خطر تشکیل سنگ اسیداوریکی و نیز اگزاال کلسیم است .اسویداوریک متابولیوت
نهایی متابولیسم پورین ها بوده که از هر دو منبع اگزوژن (محتوای پورین رژیم غذایی) و آندوژن (تولید پورین ها در
بدن) ایجاد میشود .بر اساس مطالعا شایعترین علت هیپریوریکوزوری ،بواال بوودن محتووای پوورین رژیوم غوذایی
است .یک مطالعه ی انجام شده در افراد طبیعی نشان داده است که مصرف رژیم گیاه خواری به طور مووثری سوبب
کاهش عوامل خطر تشکیل سنگ اسیداوریکی می شود (.)61
سایر ترکیبات رژیم غذایی
ویتامین C
اسیدآسکوربیک (ویتامین  ،)Cپیش ساز اگزاال بوده و مصورف مقوادیر زیواد ویتوامین  Cموجوب افوزایش سوطح
اگزاال ادراری میشود .بر اساس مطالعا  ،مصرف مکمل ویتامین Cبه میزان دو گرم روزانه موجوب افوزایش دفوع
ادراری اگزاال در افراد مبتال به سونگ اگوزاال کلسویم توا  11%و در افوراد طبیعوی توا  61%مویشوود ( .)68در
مطالعهی دیگری مصرف  8111میلی گرم یا بیشتر ویتامین  Cموجب افزایش  41%در تشکیل سنگ در مقایسه بوا
مصرف ویتامین Cبه میزان کمتر از  61میلیگرم در روز شده است ( .)66بور ایون اسواس در مبتالیوان بوه سونگ
اگزاال کلسیم ،توصیه به مصرف مکمل ویتامین Cنمی شود.
منیزیم
به نظر می رسد منیزیم یک مهارکننده قوی در تشکیل سنگ اگزاال کلسیم باشد به این صور که همانند کلسیم
با اگزاال در روده ترکیب شده و جذب اگزاال را کاهش مویدهود( .)61از طورف دیگور ،افوزایش منیوزیم ادراری
موجب کاهش هستهسازی و نیز کاهش رشد کریستالهای اگزاال کلسیم می شود(.)64
عوامل خطر ادراری
سنگ های دستگاه ادراری غالبا" به شکل کریستال هستند که تشکیل آنها بصور آبشاری از حوادثی است کوه از
قوانین فیزیکوشیمیایی تبعیت نموده و درطی فیلتراسیون گلومرولی و عبور از نفرون اتفواق مویافتنود .فراینودهای
اصلی کریستالیزاسیون که در نهایت منجر به تشوکیل سونگ ادراری موی شووند عبارتنود از تشوکیل هسوته ،رشود
کریستال و تجمع کریستال ها .8پروسه تشکیل هسته از ادرار فوق اشبا از نمکهای نامحلول شورو مویشوود و در
واقع مهمترین نیروی پیش برنده فرایندهای کریستالیزاسیون ،وجود محلول فوق اشبا است.
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تشکیل هسته
سه ناحیه برای اشبا یک محلول حاوی یونها و یا مولکولهای یک نمک کم محلول تعریف شده است:
  :Undersaturationبه حالتی از یک ماده معدنی گفته میشود که در وضعیت زیور اشوبا اسوت و هورکریستالی که از آن مادۀ معدنی به محلول اضافه شود ،حل خواهد شد.
  :Metastableیا ناحیۀ قابل تغییر که در این ناحیه مواد معدنی ممکن است مد های طوالنی در حالتمحلول باقی بمانند و یا اینکه کریستالیزه شوند.
  :Unstableحدنهایی فوق اشبا است که باالتر از آن کریستالیزاسویون خودبخوودی بوه سورعت اتفواقافتاده و فرایند تشکیل هسته شرو میشود.
به حالتی از غلظت مواد موجود در یک محلول (ادرار) که در آن اجزاء نوامحلول و کریسوتالیزه بوا یکودیگر در حوال
تعادل هستند فرآورده محلول ” “ Solubility Productگفته می شود .در این زمان اضافه کردن کریستالهوای
بیشتر به محلول اشبا  ،موجب رسوب کریستال خواهد شد ،مگراینکه تغییر شرایط دیگری ازجمله تغییر  pHو یوا
تغییر درجه حرار محلول بر میزان اشبا اجزاء آن تاثیرگذار باشد .زمانیکه غلظت موواد افوزایش یابود در نهایوت
محلول به نقطه ای میرسد که دیگر نمیتواند به حالت محلول باقی مانده و کریسوتال تشوکیل موی شوود .در ایون
شرایط به محلول ،فرآورده تشکیل ” “Formation Productاتالق می گردد .درحقیقت بین فورآورده محلوول و
فرآورده تشکیل ،ادرار در وضعیت قابل تغییر ( )metastableاست ،بطوری که مواد معدنی ممکن است مد هوای
طوالنی در حالت محلول باقی بمانند ،بدون اینکه کریستالیزه شوند .با اینهمه ،ادرار هور قودر بوه فورآورده تشوکیل
نزدیکتر میشود ،مد زمان قبل از شرو کریستالیزاسیون کوتاهتر خواهد شد .این مود زموان انتظوار توا شورو
کریستالیزاسیون ،با وجود مواد هسته زا در محیط ،مثول  cell debrisو یوا سوایر موواد معودنی کمتور مویشوود.
همچنانکه فوق اشبا شدن ادرار از مادهای که کریستال آن از قبول در ادرار موجوود اسوت ،موجوب تسوریع رشود
همان کریستال خواهد شد .چنانچه ادرار از مرز فرآوردۀ تشکیل فراتر رود ،گفته میشود که در حالت ناپایودار قورار
داشته و هر لحظه امکان تشکیل هستهوجود خواهد داشت .تشکیل هسته یا نوکلئاسویون نخسوتین قودم در ایجواد
سنگ و کریستالیزاسیون است .تشکیل هسته میتواند به شکل خالص یا هموژن و ناخالص یوا غیور همووژن باشود.
نوکلئاسیون هموژن در میزان اشبا باالیی رخ میدهد در حالی که هسته سازی غیر هموژن در حود پوایینتور نیوز
اتفاق می افتد .به طور کلی ،در محیط ادرار که انواعی از مواد حضور دارند ،در اغلب موارد هسته سازی به شکل غیر
هموژن است.
رشد کریستال

2

فرایند رشد کریستال به اضافه شدن ترکیبا موجود در ادرار به سطح کریستال های موجود و افزایش حجم آنهوا
اتالق می شود .بدون رشد کریستال ها ،سنگ بالینی قابل توجهی تشکیل نخواهد شد.
Nucleation
Crystal Growth

1
2
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تجمع کریستال
تجمع و یا قرار گرفتن کریستالها در کنار یکدیگر موجب افزایش قابل توجه اندازه کریسوتال و در نهایوت تشوکیل
سنگهای ماکروسکوپیک می شود.
نقش مهار کنندهها و تسهیل کنندههای کریستالیزاسیون
اگرچه عامل اصلی نوکلئاسیون ایجاد محلول فوق اشبا است ،ولی میزان اشبا مواد داخل ادرار به تنهایی نمیتواند
ایجاد و یا عدم ایجاد سنگ را پیشبینی کند .در اغلب اوقا غلظت برخی مواد داخل ادرار مثل اگزاال کلسویم در
حد فوق اشبا است و این در حالی است که بسیاری از افراد با کریستالوری مداوم در ادرار ،سنگ نمی سازند .ولوی
چرا چنین حالتی وجود دارد؟ یکی از دالیل ،وجود مهارکنندههای ساخت کریستال و نیوز مهارکننودههوای رشود و
تجمع کریستال است .سیترا  ،منیزیم و پیروفسفا در مجمو حودود  65%از کول فعالیوت مهارکننودگی ادرار را
شامل میشوند که از بین آنها سیترا مهمترین عامل مهارکننده ادراری است .پیروفسفا به عنوان مهارکننودهی
کریستالیزاسیون سنگ فسفا کلسیم در  65تا  51موارد مووثر بووده و سویترا یوک مهارکننوده تشوکیل سونگ
اگزاال و فسفا کلسیم است.
نقش مهارکنندگی منیزیم بواسطهی ترکیب آن با اگزاال صور میگیرد که موجب کاهش غلظت اگوزاال و لوذا
کاهش فوق اشبا شدن اگزاال کلسیم میشود .پلی آنیونها ازجمله گلیکوزآمینوگلیکانها ،موکوپلی سواکاریدهای
اسیدی و  RNAنیز موجب مهار هسته سازی و رشد کریستال میشوند .از بوین گلیکوزآمینوگلیکوان هوا ،هپوارین
سولفا بطور موثری از تشکیل کریستال اگزاال کلسیم منو هیدرا ممانعت میکند .از بوین گلیکووپروتئینهوای
ادراری ،نفروکلسین و گلیکوپروتئین تام هورسفال نیوز مهارکننودههوای مووثری در جلووگیری از تجموع کریسوتال
اگزاال کلسیم منو هیدرا هستند .استئوپونتین یا یوروپونتین یک گلیکوپروتئین اسیدی است کوه موجوب مهوار
تشکیل هسته ،رشد و تجمع کریستالهای کلسیم اگزاال می شود ،ضومن ایونکوه در شورایط آزمایشوگاهی موانع
اتصال کریستالها به سلولهای اپیتلیال کلیه نیز میگردد.
پیشگیری از سنگهای دستگاه ادراری
سنگ کلیه در  91%موارد عود میکند و  1%بیماران با سنگهای عودکننده دچار نارسایی کلیوه مویشووند( .)65در
مطالعهای در ایران ( )1میزان عود  89%بعد از یکسال 16% ،بعد از  5سوال و  51%بعود از  81سوال مشواهده شوده
است .در مطالعه ی دیگری در ایران  48%بیماران ،سابقه ی بیشتر یا مساوی سه بار ابتال به سنگ دستگاه ادراری را
گزارش کردهاند که متوسط زمان عود بیماری 65/1ماه بوده و تعداد دفعا عود سنگ در مردان بیشتر از زنان بووده
است (.)8
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شایان ذکر است که ویژگی عودکنندگی این سنگها ،اهمیت بررسی بیموار را از جهوت یوافتن علول زمینوه ای
سنگسازی آشکار مینماید .بنابراین ،عالوه بر اقداما اورولوژیک در موارد عالمتدار سونگ ادراری ،انجوام اقوداما
پیشگیرانه برای جلوگیری از عود آن نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است .این سونگ هوا ممکون اسوت هیچگونوه
عالمتی نداشته باشند ،ولی زمانی که سبب انسداد در بخشی از دستگاه ادراری شوند بوا عالئموی نظیور درد شودید
پهلو ،تهو  ،استفراغ و هماچوری همراهند .اگر این انسداد با عفونت همراه شود ممکن اسوت بیموار توب و لورز هوم
داشته باشد .در شدیدترین حالت ،ممکن است شد انسداد به حدی باشد که عملکرد کلیه مختول گوردد و عالئوم
نارسایی کلیه نظیر تغییر سطح هوشیاری و عالئم احتباس مایعا پدید آید.
درمان جراحی سنگهای کلیوی در یک دههی گذشته ،همراه با تغییرا زیادی بوده است .با ابودا سونگ شوکنی
بوورون انوودامی Percutaneous Lithotripsy،و  ، Endoscopic Ureterolithotomyانقالبووی در درمووان
جراحی سنگهای ادراری پدید آمده است .با این وجود ،کاربرد این روشها موجب اصالح اخوتالل زمینوهای ایجواد
کننده سنگ نمیشود ،لذا بدون بررسیهای آزمایشگاهی و پروفیالکسی مناسب ،اغلب بیماران دچار حمال بعودی
تشکیل سنگ میشوند .ضمن اینکه مقرون به صرفه بودن بررسیهای طبی و پروفیالکسیهوای مربوطوه نیوز قابول
اهمیت است .شایان ذکر است برای اکثر سنگهای کلیوی ،اقداما پیشگیری کننده مؤثری وجود دارد که تجویز و
کاربرد صحیح این اقداما از ابتالی به ایجاد سنگهای عودکننده کاسته و از خطرا و هزینهی سنگ شکنیهوای
مکرر نیز جلوگیری بعمل میآید.
در اینجا الزم به ذکر است که سنگهای ادراری منعکسکنندهی اختالال موقتی یا طوالنی مود موجوود در ادرار
یا خون بیمار بوده و اطالعا خاصی را راجع به شرایط لیتوژنیک بیمار می دهند .بنابراین ،تشخیص اجزای تشکیل
دهنده سنگ برای شناخت اتیولوژی ایجاد کننوده آن الزاموی اسوت .عوالوه بور ایون ،جموع آوری ادرار  64سواعته
مهمترین جزء ارزیابی متابولیکی فرد بوده و اطالعا مفیدی جهت پیشگیری و درمان بیماران مبوتال مویدهود .بور
این اساس ،طبقه بندی سنگ های دستگاه ادراری با توجه به جنس سنگ و اختالل متابولیکی همراه آنها به شورح
ذیل است.
سنگهای کلسیمی
هیپرکلسیوری
به دفع کلسیم ادراری باالتر از  611میلی گرم در  64ساعت هیپرکلسیوری اتالق می شود .البتوه تعودادی از منوابع
مقادیر باالتر از  651و یا حتی  111میلی گرم در  64ساعت را در نظر می گیرند ،ولی در مطالعوا انجوام شوده در
ایران نیز میانگین روزانه دفع کلسیم ادراری نسبت به کشورهای غربی کمتر بوده و به  611میلی گرم در  64ساعت
میرسد .شایعترین اختالل متابولیکی افراد مبتال به سنگهای کلسیمی در کشورهای غربی ،هیپورکلسویوری اسوت
که به سه نو جذبی  ،بازجذبی و کلیوی مشاهده میشود .در نو جذبی افزایش جذب کلسیم از روده اتفاق میافتد
که در نو یک ،ارتباطی به کلسیم رژیم غذایی نداشته ولی در نو دو با محدودکردن کلسیم رژیوم غوذایی ،میوزان
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هیپر کلسیوری کاهش مییابد .در نو دیگر هیپر کلسیوری جذبی ،نشت کلیوی فسفا منجور بوه افوزایش سوطح
ویتامین  Dشده و هیپرکلسیوری دیده میشود .در هیپرکلسیوری کلیوی ،نشوت کلیووی کلسویم موجوب افوزایش
کلسیم ادرار می شود .هیپرکلسیوری بازجذبی شایع نیست ( )5%و اغلب همراه با هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه مشاهده
میشود  .افزایش هورمون پاراتیروئید از یکطرف موجب بازجذب کلسیم از استخوان شده و از طرف دیگور بوا اثور بور
افزایش سنتز 8و  65هیدروکسی ویتامین  Dاز کلیه ،موجب افزایش جوذب روده ای کلسویم مویشوود کوه هور دو
درنهایت سبب هیپرکلسمی و متعاقبا" هیپرکلسویوری مویشووند .تشوخیصهوای افتراقوی دیگوری کوه بوه غیور از
هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه در بیماران مبتال به هیپرکلسمی و هیپرکلسیوری مطرح هستند ،عبارتند از بیمواریهوای
بدخیم ،سارکوئیدوز و دیگر بیماریهای گرانولوماتوز ،مصرف گلوکوکورتیکوئیدها و یا مصرف بویش از حود ویتوامین
 .Dهرچند در بیماران سرپایی ،هیپرپاراتیروئیدی شایعترین علت هیپرکلسمی اسوت ،ولوی در بیمواران بسوتری در
بیمارستان شایعترین علت هیپرکلسمی ،بدخیمی است .سرطان ریه و پستان عامل  91%موارد هیپرکلسمی به دلیل
بدخیمی و رنال سل کارسینوم عامل 81– 85درصد موارد ،تومورهای سر و گردن  81%و بدخیمی های خونی مثول
لنفوم و میلوم عامل  81%موارد دیگر است .سارکوئیدوز ،متابولیسم کلسیم را تحت تأثیر قرار میدهد .به اینصوور
که گرانولومها ،بطور نامحدود  -65هیدروکسی ویتامین  Dرا تبدیل به کلسویتریول (8و  65هیدروکسوی ویتوامین
 )Dکرده و سبب افزایش جذب کلسیم از روده می شوند.
هیپراگزالوری
به دفع اگزاال ادراری بیشتر از  41میلی گرم در  64ساعت هیپراگزالوری ،اتالق میشود .افزایش دفوع اگوزاال از
ادرار منجر به اشبا ادرار از ترکیب اگزاال کلسیم شده و می تواند سبب تشدید ساخت سنگهای کلسیمی گردد.
در مطالعهای در ایران ،شایعترین اختالل متابولیکی افراد مبتال به سنگهای عوود کننوده کلسویمی ،هیپراگزالووری
بوده است و هیپرکلسیوری و هیپریوریکوزوری در درجا بعدی اهمیت قرار دارند( .)69هیپر اگزالوری به فورمهوای
اولیه ،روده ای ،رژیمی و ایدیوپاتیک وجود دارد .درنو اولیه شد هیپراگزالوری بیشتر بوده (بیش از  11میلی گورم
در روز) و در اثر نقص آنزیمی مشاهده می شود .هیپراگزالوری رودهای شایعترین علت هیپراگزالوری اکتسابی اسوت
که در همراهی با سندرم اسهال مزمن ،برداشت روده باریک ،بیماریهای منتشر روده باریک ،بای پس ژژنوایلئال و...
اتفاق میافتد .از علل هیپراگزالوری رژیمی ،مصرف بیش از حد غذاهای حاوی اگزاال زیاد (اسفناج ،ریواس ،چغندر
و برگ چغندر ،بادام ،کنجد ،سبوس گندم و برنج ،شکال و پوودر کاکوائو و چوای سویاه کوه بویش از  5دقیقوه دم
کشیده باشد) ،افزایش مصرف پروتئینهای حیوانی و مکملهای ویتامین ث و محدودیت شدید کلسیم رژیم غوذایی
را میتوان نام برد .در نو ایدیوپاتیک علت واقعی هیپراگزالوری هنوز مشخص نشده است ،ولی نکته مهم این اسوت
که تغییر خفیف در سطح اگزاال تاثیر بسیار بیشتری بر روی ساخت سنگ از همان مقدار تغییر در سطح کلسویم
ادرار دارد.
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هیپریوریکوزوری
در  81%بیماران مبتال به سنگ کلسیمی بطور ایزوله ،هیپریوریکوزوری مشاهده میشوود .هیپریوریکووزوری ،سوطح
ادراری مونوسدیم اوراترا افزایش میدهد که موجب تشدید ساخت سنگ اگزاال کلسیم موی شوود .در  pHادراری
کمتر از ،5/5فرم نامحلول اسیداوریک غالب بوده و منجر به تشکیل سنگ اسیداوریکی با یا بدون اگوزاال کلسویم
می شود ،درحالیکه در pHادراری باالتر از  ،5/5تشکیل فرم مونوسودیم اورا منجور بوه تشودید سونگ سوازی از
جنس اگزاال کلسیم به صور هسته سازی غیر هموژن میگردد .شایعترین علوت هیپریوریکووزی مصورف موواد
غذایی حاوی پورین بوده ،از علل دیگر عوامل ارثی و اکتسابی را می توان نام برد.
هیپوسیتراتوری (كم تر از  550میلی گرم در روز در زنان و كمتراز 450میلی گرم در روز در مردان )
هیپوسیتراتوری یک اختالل متابولیکی مهم و قابل اصالح است که بطور ایزوله در  81%موارد و همراه بوا اخوتالال
دیگر در  61تا  91درصد بیماران مشاهده میشود .میزان دفع سیترا ادراری در زنان (به ویوژه قبول از یائسوگی)
بیشتر از مردان بوده ،لذا در مطالعا مختلف در خصوص معیارهوای تشخیصوی هیپوسویتراتوری نظورا مختلفوی
وجود دارد .براساس مطالعهای با در نظر گرفتن اختالف بین مردان و زنان ،میزان دفع سیترا نرمال در ادرار روزانه
باالتر از 161میلیگرم تعریف شده است .مهمترین عامل تاثیر گذار بر میزان دفع سیترا ادرار ،تعادل بوین اسوید-
باز در بدن بوده ،درواقع علت اصلی هیپوسیتراتوری ،اسیدوز است ماننود اسویدوز توبوولر کلیووی (نوو  ،)8سوندرم
اسهال مزمن ،ورزش شدید (اسیدوز الکتیک) و مصرف طوالنی مد داروهایی نظیر تیازید ها و اناالپریل.
اسیدوز توبولی کلیوی()RTA1
نوعی اختالل در اسیدی کردن ادرار است که به سه صور مشاهده می شود .نو  8یا نو دیستال ،شایعترین فرم
 RTAبوده ( )81%و همراهی آن با نفرولیتیازیس ،شایعتر از انوا دیگر است .در این اختالل نفرون دیستال قادر به
ترشح یون هیدروژن نبوده و لذا علیرغم اسیدوز متابولیک در بودن ،کلیوه قوادر بوه پوایین آوردن  pHادرار نیسوت.
اسیدوز مزمن ،بازجذب لولهای کلسیم را کاهش میدهد و سبب هیپرکلسیوری ،هیپوسیتراتوری و ادرار قلیایی شده
که موجب تشکیل سنگهای فسفا کلسیمی و نفروکلسینوز موی گوردد RTA .نوو  6یوا پروگزیموال ،نقوص در
بازجذب بیکربنا از توبول پروگزیمال است که بطور معمول به صور جزئی از یک اختالل فراگیر لوله پروگزیموال
بوده و همراه با سایر ویژگی های سندرم فانکونی نظیر گلوکوزوری ،آمینواسیدوری و فسفاتوری تظاهر مویکنود .در
این نو  ،RTAبه علت کاهش بازجذب سیترا در لوله پروگزیمال و سطح سیترا به نسبت نرموال ادرار ،تشوکیل
سنگ معمول نیست .در  RTAنو  4که  RTAدیستال هیپرکالمیک هم نامیده میشود ،ترشح یونهای پتاسویم
و هیدروژن در لوله دیستال غیر طبیعی است که موجب اسیدوز متابولیک همراه با هیپرکالمی میشود RTA .نوو
 4یک اختالل اکتسابی بوده که همراه با آسیب مزمن کلیوی در افراد مبتال به بیماریهوای بافوت بینوابینی کلیوه و
Renal tubular acidosis
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نفروپاتی دیابتی مشاهده میشود .در این نو  RTAنیوز نفرولیتیوازیس شوایع نیسوت ،زیورا دراثور کواهش میوزان
فیلتراسیون گلومرولی ثانویه به درجا متوسطی از نارسایی کلیه ،ترشح متابولیتهای سونگ سواز نظیور کلسویم و
اسید اوریک نیز در ادرار کاهش می یابد.
 pHپایین ادراری (کمتر از ) 5/5
همانطوریکه درمبحث هیپریوریکوزوری گفته شد در  pHپایین ادرار فرم نامحلول اسیداوریک غالب بوده و منجر به
تشکیل سنگ اسیداوریکی با یا بدون اگزاال کلسیم میشود .بنابراین ،هور عواملی کوه سوبب کواهش  pHادراری
شود ،استعداد سنگ سازی را تشدید میکند ،بطوور مثوال ،اسویدوز متابولیوک موزمن موجوب  pHپوایین ادراری،
هیپرکلسیوری (ثانویه به بازجذب استخوانی و ترشوح کلیووی کلسویم) و هیپوسویتراتوری موی شوود“Gouthy .
” diathesisدر واقع به استعداد سنگ سازی درافراد مبتال به  pHپایین ادراری (به دلیل نوا معلووم) بوا یوا بودون
آرتریت نقرسی اتالق می گردد.
هیپومنیزیوری (كمتر از  80میلی گرم در روز)
یک علت نادر نفرولیتیازیس بوده که بطور ایزوله در  8%بیماران و همراه با سوایر اخوتالال در  9-88درصود مووارد
مشاهده میشود .منیزیم با اگزاال و نمکهای کلسیم ترکیب میشود ،بنوابراین ،سوطح پوایین منیوزیم منجور بوه
کاهش اثر مهارکنندگی آن در تشکیل سنگ میگردد .همچنین کاهش منیزیم ادرار همراه با کاهش سطح سیترا
ادراری نیز هست که خود سبب تشدید سنگ سازی میگردد .بنابراین ،مشخصوه ادراری ایون بیمواران بوه صوور
ترکیب هیپومنیزیوری ،هیپوسیتراتوری و کاهش حجم ادراری است .علل هیپو منیزیوری عبارتند از درمان طووالنی
مد با تیازید ،بیماریهای التهابی روده به ویژه در صور همراهی با سوء جذب و مصرف بیش از حد مواد مسهل.
سنگ های اسیداوریکی
اغلب پستانداران به غیر از انسان و ( Dalmatiansگونه ای از سگها) دارای آنوزیم اوریکواز کبودی هسوتند کوه
موجب تبدیل اسیداوریک به آالنتوئین ،آخرین محصول متابولیسم پورینها میشود .بنابراین ،سطح اسویداوریک در
خون و ادرار انسانها باال بوده و از آنجاییکه میزان حاللیت آالنتوئین ده تا صد برابر بیشتر از اسیداوریک است ،لوذا
انسانها مستعد تشکیل سنگ اسیداوریکی هستند .اسید اوریک اسید ضوعیفی اسوت بوا ( Pka =5/5در دموای 18
درجه) که در همین  pHنیمی از اسیداوریک بصور نمک اورا ونیم دیگر آن بصور اسویداوریک آزاد اسوت .بوا
توجه به اینکه حاللیت اسیداوریک آزاد  61برابر کمتر از نمک اورا سدیم است نسبت آن بوه نموک اورا قویوا"
مطرح کننده خطر سنگسازی است .سه عامل مهم در تشکیل سنگهای اسید اوریکی عبارتنود از اسویدی بوودن
ادرار ،حجم پایین ادرار ناشی از دریافت ناکافی مایعا و دفع بیش از حد اسید اوریک کوه در ایون بوین نقوش pH
پایین ادرار از دو عامل دیگر مهمتر است .اسید اوریک از متابولیسم پورینها در بدن پدید میآید و دریافت بویش از
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حد غذاهای حاوی پورین و همچنین شرایطی که در بدن تکثیر و تخریب سلول ها افزایش می یابند ،میتوانود فورد
را در معرض افزایش سطح اسید اوریک خون و ادرار قرار دهد.
سنگ های سیستینی
سیستینوری یک اختالل اتوزوم مغلوب است که انتقال ترانس اپیتلیوال اسوید آمینوههوای دی بازیوک سیسوتین،
اورنیتین ،لیزین و آرژینین در لولههوای پروگزیموال و ژ ژنووم معیووب بووده ،منجور بوه دفوع مقودار زیوادی از ایون
اسیدآمینهها از طریق ادرار میشود .تجموع سیسوتین در مقوادیر بواالی نقطوه اشوبا آن در ادرار موجوب تشوکیل
کریستال و سنگ سیستینی می گردد .عوامل تاثیر گذار بر حاللیت سیستین عبارتند از میزان سیسوتین ادرارpH ،
ادرار ،قدر یونی 8و میزان ماکرومولکولهای ادراری .از آنجاییکه مهارکنندهای برای جلوگیری از کریستالیزه شدن
سیستین در ادرار وجود ندارد ،مهمترین عامل تاثیر گذار بر کریستالیزه شدن سیستین ،ایجاد محلول فوق اشوبا از
سیستین در ادرار است.
سنگ های عفونی
وجود ادرار قلیایی( ) pH<8/6و محتوای باالی آمونیوم در ادرار سبب تشکیل سنگ اسوتروویتی موی شوود .تولیود
آمونیوم از طریق تجزیه اوره توسط باکتریهای حاوی اوره آز که درسیستم ادراری کلونیزه شدهاند ،صور میگیرد.
اگرچه اشریشیاکلی شایعترین عامل عفونت دستگاه ادراری است ،ولوی گونوه تولیود کننوده اورهآز آن نوادر اسوت.
شایعترین پاتوژنهای تولید کننوده اورهآز گونوههوای پروتئووس ،کلبسویال ،سوودوموناس و اسوتافیلوکوک هسوتند.
سنگهای استروویتی میتوانند بزرگ شده ،موجب پر شدن چندین کالیس وحتی تموام سیسوتم پیلوکالیسویل بوه
شکل سنگ شاخ گوزنی شوند .از آنجاییکه سنگ عفونی در افوراد مسوتعد بوه عفونوتهوای مکورر دسوتگاه ادراری
شایعتر است ،احتمال سنگ استروویتی در زنان دو برابر بیشتر از مردان است .از دیگر شرایط مستعد به عفونتهای
مکرر ادراری می توان سن باال ،دیابت ،انسوداد و اسوتاز در دسوتگاه ادراری ،وجوود دایوورژن ادراری ،بیمواریهوای
نورولوژیک ،پره مچوریتی و نیز بدشکلیهای مادرزادی دستگاه ادراری را نام برد.
سایر سنگ های سیستم ادراری
سنگهای گزانتینی ودی هیدروكسی آدنین :سنگهای گزانتینی نادر بوده و اغلب به دلیل رادیولوسنت بودن با
سنگ اسیداوریکی اشتباه می شوند .علت تشکیل این نو سنگ یک اختالل ارثی بوده و مربووط بوه نقوص آنزیموی
گزانتین اکسیداز یا گزانتین دهیدروژناز ( )XDHاست که منجر به تبدیل گزانتین به اسیداوریک می شود .مصورف
داروی آلوپورینول در مقادیر زیاد جهت درمان هیپریوریسمی و هیپریوریکوزوری با مهار  XDHمنجور بوه افوزایش
استعداد به سنگهای گزانتینی می شود.
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سنگ آمونیوم اسید اوراتی :کمتر از  8%سنگهای ادراری را شامل می شود ،ولی هنوز هم در برخی کشورهای
در حال توسعه بصور اندمیک در سنگ مثانه کودکان مشاهده میشود .دیگر موارد استعداد ابتال به این نو سنگ
عبارتند از مصرف بیش از حد مواد مسهل ،عفونتهای مکرر ادراری ،عود مکرر سنگهای اسیداوریکی و بیماریهای
التهابی روده .بیماران تحت ایلئوستومی بعد از کلستومی نیز مستعد این نو سنگ هستند (بوه دلیول  pHاسویدی
همراه با کاهش قابل توجه حجم ادرار و سدیم ادراری).
سنگ ماتریکسی :جزء ماتریکس تنها 6/5%وزن سنگهای کلسیمی را تشکیل میدهد .سنگ ماتریکسوی خوالص
نادر بوده ،اغلب رادیولوسنت است و امکان اشتباه آن با سنگ اسیداوریکی و یا تومور وجود دارد .بویش از  95%وزن
سنگهای ماتریکسی را پروتئین تشکیل میدهد  .بر اسواس مطالعوهای حودود دوسووم سونگ هوای ماتریکسوی از
موکوپروتئین و یک سوم آن از موکوپلی ساکارید تشکیل شده اسوت .در بیمواران بوا نارسوایی کلیوه تحوت دیوالیز،
پروتئینوری سبب افزایش خطر تشکیل سنگ ماتریکسی میشود.
سنگهای دارویی :مصرف برخی داروها در مقادیر زیاد به دو علت موجب تشکیل سنگهای دارویی می شوند:
 -8رسوب دادن و کریستالیزه شدن مستقیم دارو و یا متابولیوتهوای آن مثول افودرین ،تریوامترن ،گوایفنزین،
سیلیکا  ،ایندیناویر و سیپروفلوگزاسین.
 -6اثر غیر مستقیم دارو در تغییر ترکیب ادرار بطوریکه فرد را مستعد سنگ های کلسیمی میکند نظیر لوپ
دیورتیکها (فوروزماید و بومتانید) ،استازوالمید ،توپیراما و . Zonisamide
سنگ در کودکان
تا قبل از سال  8661شیو سنگ در کودکان  8در  8111تا  8در  8911پذیرش بیمارسوتانی بوود ( ،)68ولوی در
سالهای اخیر افزایش قابل توجهی در شیو سنگ کودکان مشاهده شده است که یکی از دالیول آن رژیوم غوذایی
غنی از سدیم و کربو هیدرا ها است( .)61بطوریکه در حال حاضر بر اسواس مطالعوا  ،شویو سونگ در کودکوان
 6-6/8%و بروز آن  8-6%گزارش شده است .محل سنگ در کودکان از دستگاه ادراری فوقانی در کشورهای توسوعه
یافته تا سنگ اندمیک مثانه در کشورهای در حال توسعه به ویژه در مناطق روستایی متغیر اسوت .البتوه از اواخور
قرن بیستم کاهش قابل توجهی در بروز سنگ انودمیک مثانوه در کشوورهای در حوال توسوعه بوا توجوه بوه بهبوود
سوءتغذیه مشاهده شده است ،ولی از طرف دیگر شیو سنگهای دستگاه ادراری فوقانی در همین کشوورها رو بوه
افزایش است.
سنگهای حاوی کلسیم (اگزاال کلسیم و فسفا کلسیم) حدود  85%جنس سنگ کودکوان را شوامل مویشووند.
نکته مهم در خصوص سنگ دستگاه ادراری کودکان  ،وجود عوامل مختلف مستعد کنندهی تشکیل سونگ در ایون
گروه سنی است .بطوریکه اختالال متابولیکی و آنومالیهای سیستم ادراری همراه با عوامل خطر رژیمی ،محیط و
علل عفونی ،موجب تشکیل سنگ در  51-85%موارد میشوند .عالوه بر این ،عود سونگ در کودکوان از  1/9توا 98
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درصد متغیر بوده و در کودکان با اختالل متابولیکی شایعتر است .بنابراین ،همه ی کودکان مبتال به سنگ دسوتگاه
ادراری نیاز به ارزیابی متابولیکی ،درمان علت زمینهای و پیگیری طوالنی مد دارند.
در مطالعه ای در مشهد شایعترین آنومالی دستگاه ادراری در کودکان مبتال به سنگ ریفالکس وزیکویوورترال بووده
که منجر به استاز ادراری و افزایش ابتال به سنگ شده است ( .)66در یک مطالعهی انجوام شوده در ایوران بور روی
کودکان  8تا  86سال بستری در بیمارستان مفید در طی سالهای  8111تا  ، 8118از  888کودک موورد مطالعوه
 88%به دلیل سنگ کلیه بستری شده بودند .از این بیماران  96%سنگ یکطرفه و  11%سنگ دو طرفه داشتند .در
بررسی علل زمینه ساز سنگ ادراری  81/5% ،بیماران اختالل متابولیکی داشتند که به ترتیب دچار هیپرکلسویوری
 ،هیپراگزالوری ،هیپریوریکوزوری ،هیپوسیتراتوری و سیستینوری بودند .شویو اخوتالال متوابولیکی درمطالعوهی
دیگری در شمال کشور بر روی  688کودک دو ماهه تا  89سال به این صور بوده اسوت :هیپرکلسویوری ، 65/5%
هیپراگزالوری ،81/4%هیپوسیتراتوری 81/8%هیپریوریکوزوری  1/5%و سیستینوری  )11( 1/8%و در مطالعوهای در
مشهد بر روی  8886شیرخوار کمتر از دو ماه  9/1% ،نوزادان مبتال به سنگ بودنود ( 94/6%پسور و  15/6%دختور)
که  11/1%شیرخواران دچار هیپرکلسیوری بودند( .)18در مطالعهای در اهواز نیز بور روی  856شویرخوار کمتور از
یکسال مبتال به سنگ ،شایعترین اختالل متوابولیکی ،هیپرکلسویوری ( )86/9%و سوپس هیپوسویتراتوری ()41/6%
گزارش شده است(.)16
توصیه های عمومی برای پیشگیری از عود سنگهای ادراری
مصرف مایعات
اساس درمان پیشگیری از سنگ ،کاهش عوامل موثر در تشکیل کریستال از طریق اصالح وضعیت فووق اشوبا در
دستگاه ادراری است ،بدین منظور افزایش مصرف مایعا جهت رسویدن بوه حجوم ادرار بیشوتر از  6لیتور در روز
مناسب است .در متاآنالیزی مشاهده شده که پس از نخستین رویداد سنگ ،احتموال عوود در طوی  5سوال بعودی
 15-51%خواهد بود و افزایش مصرف مایعا در طوالنی مد  ،موجوب کواهش خطور عوود سونگ توا  91%مووارد
میشود ( .)11افزایش بازده ادراری از یک طرف موجب رقیق شودن ادرار و کواهش فووق اشوبا اگوزاال کلسویم،
فسفا کلسیم و مونو سدیم اورا شده و از طرف دیگر ،موجب تسریع عبور کریستالها و کاهش زمان تماس آنهوا
با سطوح جذبی میگردد .بهترین منبع مایعا  ،آب است .نکته مهم در مورد مصرف مایعا این اسوت کوه بایود بوه
صور متناوب و بدون وقفه طوالنی باشد .در مورد نو آب مصرفی ،مطالعا نشان میدهند کوه آب سوخت سوبب
افزایش سطح ادراری کلسیم ،منیزیم و سیترا شده ،ولی میزان اگزاال  ،اسیداوریک و  pHادرار تغییر نمویکنود.
بنابراین ،در مجمو پژوهشگران بر این عقیده هستند که اگرچوه آب سوخت موجوب تغییور متابولیوتهوای ادراری
میشود ،ولی تاثیر بالینی آن بر افزایش خطر سنگ سازی ناچیز است.
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تغییر رژیم غذایی
 -8محــدودیت مصــرف پــروتنینهــای حیــوانی :مصوورف بوواالی پووروتئینهووای حیوووانی بواسووطهی
هیپوسیتراتوری ،کاهش  pHادرار ،هیپراگزالوری و هیپریوریکوزوری باعث افزایش خطور ابوتال بوه سونگ
میشود .مصرف پروتئین حیوانی باید در حد  1/1-8گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز حفظ شود.
 -6محدودیت سدیم :مصرف باالی سدیم موجب افزایش دفع ادراری سودیم ،کلسویم ،افوزایش  pHادرار و
کاهش دفع سیترا میشود .محدودیت سدیم همراه بوا محودودیت مصورف پوروتئین و مصورف مقوادیر
متوسط کلسیم موجب کاهش رویداد سنگ تا  51%موارد می شود .میزان سدیم توصیه شده کمتر از 6/1
گرم سدیم (یا  9گرم نمک) در روز است.
 -1مصرف میوه ها و سبزیها :میوهها و سبزیها به دلیل محتوای باالی فیبر میتوانند باعث کواهش ابوتال
به سنگ شوند .سبزیها به دلیل بار قلیایی خود میتوانند اثرا بیشتری در پیشوگیری از سونگ داشوته
باشند.
 -4محدودیت اگزاالت و ویتامین  :Cدر بیماران مبتال به سنگ های اگوزاال کلسویم اهمیوت دارد ،ولوی
محدودیت شدید به نظر نمیرسد که مفید باشد و بیماران الزم است انوا میوهها و سوبزیهوا را مصورف
نمایند .استفاده از ویتامین  Cبه میزان کمتر از  111-8111میلیگرم در روز بالمانع است اما مصرف زیاد
محصوال غنی از اگزاال توصیه نمیشود که عبارتند از اسفناج ،ریواس ،چغندر و بورگ چغنودر ،بوادام،
کنجد ،سبوس گندم و برنج ،شکال  ،پودر کاکائو و چای سیاه که بیش از  5دقیقه دم کشیده باشد.
 -5محدودیت غذاهای با پورین (اورات) بـاال :بوه ویوژه در افوراد مبوتال بوه سونگ اگوزاال کلسویم بوا
هیپریوریکوزوری و سنگهای اسیداوریکی مهم است که ازجمله میتوان انوا گوشت و فوراورده هوای آن
مثل آب خورشها  ،دل ،جگر و قلوه و مغز و برخی غذاهای دریایی و نوشیدنیهای الکلی را نام برد.
تغییرشیوه زندگی
برخی عوامل شیوه زندگی مانند چاقی و رژیمهای درمانی آن ،سندرم متابولیک و کاهش فعالیوت بودنی مویتواننود
باعث افزایش خطر ابتال به سنگ شوند.
چاقی
مطالعا نشان میدهدکه افزایش  BMIبه سبب افزایش دفع ادراری اگزاال  ،سدیم ،اسیداوریک ،کلسیم و فسفر و
همچنین کاهش  pHادراری موجب افزایش خطر ابتال به سنگ میشود که این افزایش در زنوان قابول توجوهتور از
مردان است ( .)14به نظر می رسد ارتباط چاقی با سونگ اگوزاال کلسویم بوه دلیول تغییور متابولیوتهوای ادراری
تحریککننده تشکیل سنگ بوده ،در حالیکه رابطه چاقی یا سنگ اسیداوریکی بواسطه تغییر  pHادراری است.
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در مطالعهی انجام شده در ایران بر روی  88645گزارش سونوگرافی مبنی بر وجود کبد چرب غیر الکلی و همراهی
آن با سنگ کلیه ،مشاهده شده که  11%بیماران مبتال به کبد چرب غیر الکلی ،دچار سنگ کلیه بودهاند ،درحالیکه
این آمار در افراد با شواهد کبد سالم در سونوگرافی  1%بوده است .این مطالعه نشان میدهد ،شیو سونگ کلیوه در
بیماران دچار کبد چرب غیر الکلی بواالتر بووده و احتمواال" پراکسیداسویون (متابولیسوم) چربوی و ایجواد اسوترس
اکسیداتیو و تغییر متابولیتهای ادراری ثانویه به کبد چرب به عنوان عامل خطر تشکیل سنگ در این افراد دخالوت
دارد (.)15
رژیم های الغری
همزمان با اپیدمی چاقی در جوامع غربی ،انواعی از رژیم های الغری نیز جهت درمان مرسوم شده اسوت .مطالعوا
نشان میدهند رژیمهای الغری حاوی مواد غذایی با کربوهیدرا کم و پروتئین باال سبب افزایش بار اسید دفعی به
کلیه ها شده ،خطر تشکیل سنگ سیستم ادراری را از یک طرف باال برده و از طورف دیگور موجوب کواهش ذخوایر
استخوانی می گردند.
سندرم متابولیک
سندرم متابولیک شامل مجموعهای از اختالل عدم تحمل گلوکز ،پرفشاری خون ،دیس لیپیودمی و چواقی مرکوزی
است که موجب افزایش خطر ابتال به دیابت نو دو و بیماری عروق کرونر میشود .بر اساس مطالعههای انجام شده،
همراهی دیابت نو دو ،چاقی و سندرم متابولیک با سنگ در دستگاه ادراری نیز مشاهده شده است .مطالعا اخیر
افزایش بروز سنگ اسیداوریکی در بیماران چاق را به دلیل اسیدیته پایین ادرار در مقایسه با افراد غیور چواق نشوان
داده است .همچنانکه ادرار اسیدی بیماران دیابتی در مقایسه با افراد غیر دیابتی نیز به اثبا رسیده است و به نظور
میرسد با شد مقاومت به انسولین در ارتباط باشد بطوریکه میزان مقاومت به انسولین بوا  pHادراری ،رابطوه ی
معکوس دارد.
در آخر ذکر این نکته الزم به نظر میرسد اگرچه اغلب توصیه های رژیمی و درموانی موجوب کواهش خطور عوود
سنگ می شوند ،ولی مهمترین مسئله در طوالنی مد تحمل بیمار است.
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پوسیدگی دندان

دکتر شاهرخ قیصری

پوسیدگی دندان ،بیماری عفونی میکروبی دندانها است که موجب حل شددن و خرر دب بافدت هدای کهکدی دنددان
میشود .درک ا ن نکته که ا جاد حفره در دندانها ،نشانه عفونت باکتر ها است بسیار با اهمیت میباشدد .پوسدیدگی
دندان احتماالً کی از شا عتر ن بیمار های مزمن در جهان است .با وجود ا نکه پوسیدگی از دوران پدی از خدار ،
انسانها را گرفتار می نموده است ولی میزان وقوع ا ن بیماری در سرخاسر جهان در اعصار جد دد بده شددف افدزا
افته است ،به نظر می رسد ا ن افزا به شدف خحت خداییر ری دغ ادیا ی بدوده اسدت .دفعداف متعددد قرارگیدری
دندانها در معرض قندها ،با فعالیت پوسیدگی ارخباط دارد (.)1
امروزه شواهدی در دست است که نشان میدهد ا ن خغییر خا اواخر سالهای دهه  07و ابتدای دهده  07بده حدداک ر
خود رسیده و از کن پس رو به کاه نموده است.کاه بیشتر در برخی از جمعیت ها مانند ا االف متحده کمر کدا،
اروپای اربی ،نیوزلند و استرالیا یبت گرد د است ( .)2همچنین مطالعاف انجام شده خوسط سازمان جهانی بهداشدت
نشان میدهد که از سال  1991خا  2771مقدار پوسیدگی دندان در کشورهای خوسعه افته کاه چشمگیر داشته
است ( .)3نمودار  ،1شیوع پوسیدگی دندان بدر اسدا شداخ  DMFT1نوجواندان  12سداله  6منطقده سدازمان
جهانی بهداشت در سال  2777را نشان میدهد (.)4
اتیولوژی پوسیدگی دندان
استرپتوکوک موخان ،گروهی از میکروارگانیسغ ها هسدتند کده قددادر بده ا جداد پوسدیدگی دنددان مدیباشدند .ا دن
میکروارگانیسغها ،قادر به چسبیدن به دندان و خوانا ی خولید اسید به مقدار فراوان هستند که ا ن خوانا ی را در PH
پا ین نیز حفظ میکنند .مطالعاف نشان میدهند که انتقال ا ن میکروارگانیسغهدا بده محدیط دهدان کدودک بدرای
اولین بار خوسط مادر ا کسی که از کودک مراقبدت میکند ،صورف میگیرد .روش دقیق انتقال ا ن میکروارگانیسغ
به محیط دهان کودک به درستی مشر نیست اما خصور میشود ارخباط خنگاخنگ کودک و مادر و نحوه ادیا دادن
و همچنین ظرف ایا در انتقال ا ن میکروارگانیسغ به دهان کودک دخیل باشد.
خوده یالخینی از باکتر های اخصال افته به سطح دندان ،پالک دندانی دا پدالک باکتر دا ی نامیدده مدیشدود .پدالک
باکتر ا ی کربوهیدراف های در دستر را برای اندریی متدابولیزه نمدوده و بده عندوان محصدوالف جدانبی ،واکدن
اسیدهای کلی خولید می کند .اسیدهای حاصل در مرحله بعدی ممکن است از طر ق حل کردن ساختمان کر ستالی
دندان ،ضا عه پوسیدگی ا جاد کنند.
Decay, Missing, filled teeth
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پوسیدگی دندان 063 /
باکتر ها عامل اصلی در ا جاد پوسیدگی دندانها به شمار میروند .مدل های حیوانی و انسانی مدورد بررسدی در د
سری مطالعاف وسیع موجب جمع بندی ز ر گرد ده است:

 دندانهای عاری از عفونت باکتر ها چه در حیواناف کزما شگاهی بدون میکروب 1و چه در نمونه های دنددانی
انسانی رو نیافته ،پوسیده نمیشوند.
 کنتی بیوخیکها در کاه پوسیدگی دندان حیوان و انسان مویر است .در موارد نادر از کنتی بیوخی
میگردد و در هر حال ایراف سیستمی کن با د مد نظر باشد.

اسدتفاده

 در مطالعاف کزما شگاهی نشان داده شده است که باکتر های دهانی قادر به خرر ب و حل مواد معدنی میندا
بوده و ضا عاخی شبیه پوسیدگی طبیعی ا جاد میکنند.
 باکتر های اختصاصی از پالک روی ضا عاف پوسیدگی مرتلف قابل جداسازی و خشری اسدت .شدواهد بدر
کنند که استرپتوکوک های گروه موخانز بیشتر در کااز پوسیدگی دخیل اندد .حدال کنکده الکتوباسدیل هدا در
پیشرفت فعال ضا عاف حفره مانند نق دارند (.)1
3/1
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نمودار  -1شیوع پوسیدگی دندان بر اسا
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شاخ

 DMFTنوجوانان  12ساله  6منطقه سازمان بهداشت جهانی
درسال 2777

اپیدمیولوژی توصیفی
پوسیدگی دندانی طی  17سال اخیر در کمر کای شمالی و اروپا مورد مطالعه وسیعی قرار گرفته است .ا ن مطالعداف
اپیدمیولوی در خشری میزان نیاز و میزان خاییر درمان دندانپزشکی بسیار مفید بدوده اسدت .در کاداز مطالعداف
Germ Free

1

 / 064اپیدمیولویی و کنترل بیمار های شا ع در ا ران /
اپیدمیولوی بر پا ه اپیدمیها استوار بوده است ولی در دورههای جد د ،اپیددمیولویی بده حدوزه خمدامی نیازهدای
جمعیت گستر ش افته است .را د خدر ن شداخ دا انددکس اپیددمیولوی در پوسدیدگی دنددان
بهداشتی
 DMFTبرای دندانهای دا می بالغین و  dmftبرای دندانهای شیری کودکان میباشدد .ا دن مقیدا مو دد خعدداد
دندانهای پوسیده ) (Dا از دست رفته ) (Mو ا خرمیغ شده ) (Fاست DMF .ممکن است بر اسا خعداد دندانها
) (DMFTا خعداد سطوح درگیر ) (DMFSگزارش شود.
مقیا های ) (Mو ) (Fبه نوعی نشانگرهای خار رچه ای است که از حضور بیماری قبلی خبر میدهد و نبا د کنهدا
را با ( )Dکه پوسیدگیهای فعال را نشان می دهد اشتباه کرد .در کشورهای با اقتصاد در حال رشدد ،حدداقل درکمدد
برای ن یازهای اساسی مراقبت های بهداشتی ،از جمله مراقبت های دندانپزشکی در دستر است و بده ا دن لحدا
مقیا ) (Fهمواره از مقیا ) (Dبه مراخب کمتر میباشد (.)1
افزا مرحله به مرحله  DMFدر حد  3خا  1برابر شدن در کودکان در نواحی کامالً متفاوف م ل اوگانددا ،شدیلی،
مکز و لبنان گزارش شده است .بیشتر ن اعتقاد بر ا ن است که افزا فوق به دنبال افزا سداکاروز در ری دغ
ایا ی که سابقاً برای ا ن جوامع در دستر نبود روی داده است .در خضاد با سا ر جوامدع در ا دن جوامدع طبقداف
باالی اجتماعی هستند که در معرض ساکاروز بیشتری در ری غ ایا ی بوده و بیشتر ن میزان ابتال بده پوسدیدگی را
نشان میدهند ( .)4 ،3جدول  1وضعیت بیدندانی را در کشورهای مرتلف نشان میدهد.
وضعیت پوسیدگی دندان در ایران
بر اسا مطالعده انتشار افته خوسط دفتر بهداشت دهان و دندان وزارف بهداشت ،درمان و کموزش پزشکی در سال
 )6( 1300کودکان ا رانی سه سالگی را با حدود دو دندان شیری پوسیده ،پرشده ا افتاده پشت سر مدیگیارندد .در
طول سه سال بعد ،سه دندان د گر کنها نیز از بین میرود و ش سدالگی را بدا پدن دنددان شدیری خدراب سدپری
می کنند و از ا ن پس با کاه خعداد دندانهای شیری ،متوسط دندانهای شیری که پوسیده اند ا پرشده اند دا بدی
موقع افتاده اند کاسته می شود .ا ن کاه نه بدلیل بهبود شرا ط بلکه به دلیل کاه خعدداد دنددانهای در معدرض
خطر است .از هر پن کودک ا رانی که ش سالگی را پشت سر میگیارند کی از کنها د دنددان دا مدی خدراب
شده دارد ،به عبارف د گر خا پا ان مقطع ش سالگی (اولین سالگرد رو دندانهای دا می) ،حددوداً چهدار دنددان
دا می در دهان کودک است ،عنی ا نکه پن کودک حداقل  27دندان دا می دارند .کی از ا ن  27دندان پوسدیده
دندان در هر دهان میرسد و سه سال بعد در  12سالگی ا ن
است .در مقطع  9سالگی رقغ فوق  1برابر شده به
رقغ  1/1برابر شده و هر بچه ا رانی  1/1دندان پوسیده در دهان دارد .اگر روند پیشرفت پوسیدگی بده همدین نحدو
ادامه ابد انتظار میرود در دهان افراد  10سال  3/4دندان پوسیده د ده شود .همچنین مقا سه ومیدانگین و فاصدله
اطمینان  DMFTدندانهای دا می کودکان سنین  6-9-12ساله ا رانی ساکن در شهر و روسدتا در فاصدله بدین دو
مطالعه کشوری در سال  1300و سال  1303حاکی از عدم خغییر محسو در شاخ  DMFTمیباشد.بر اسدا
مطالعه انجام شده در سال  1303از مجموع عدد  1/06مربوط بده  DMF-Tکودکدان  12سداله  1/62مربدوط بده
پوسیدگی ) (Dو  7/70مربوط به دندانهای افتاده و  7/10مربوط به دندانهای خرمیغ شده ) (Fمیباشد (.)0
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جدول  -1درصد شیوع بی دندانی در کشورهای مرتلف بر اسا

گزارش سازمان بهداشت جهانی سال 2777

درصد بی دندانی

سن (سال)

آفریقا
گامبیا
ماداگاسکار

6
21

61+
61-04

کمر کا
کانادا

10
26

+61
61-69

آمریکا

مدیترانه شرقی
مصر
لبنان
عربستان سعودی

0
27
37-46

+61
64-01
+61

69
11
00
13
20
41
20
11
19
14
21
26
44
16
46

+61
61-04
+61
+61
61-04
+61
61-04
61-04
61-04
61-04
61-04
61-04
61-04
61-04
+61

19
24
30
16

61-04
+61
61-04
+61

13
11
10
21

61-04
61-04
+61
+61

اروپا
کلبانی
اخر
بوسنی و هرزوگو ن
بلغارستان
دانمارک
فنالند
مجارستان
ا سلند
ا تالیا
لیتوانی
لهستان
رومانی
چکسواکی
اسلوونی
انگلستان
آسیای جنوبی شرقی
هند
اندونزی
سری النکا
خا لند
اقیانوسیه غربی
کامبوج
چین
مالزی
سنگاپور

 / 066اپیدمیولویی و کنترل بیمار های شا ع در ا ران /
ترکیب  dmftدر کودکان ایرانی و تفاوتهای آن در شهر و روستا

 در سه سالگی ،کمتر از 1%مجموعه  ،dmftدندانهای پرشده ) (fو حدود  1%کن دندانهای کشدیده و افتداده
) (mاست و  90%کن دندانهای پوسیده است ) (dاست.
 در ش سالگی 2/1% ،از مجموعه  ،dmftدندانهای پرشدده ) (fو نزد د  0 %کن دنددانهای افتداده ) (mو
 97%کن دندانهای پوسیده ) (dاست.

 در نه سالگی 3/3% ،از مجموعه  ،dmftدندانهای پرشده ) (fو بی از  10%کن دندانهای افتاده دا کشدیدن
دندان پی از موقع و بقیه کن عنی  07%کن دندانهای پوسیده ) (fاست.

 در  12سالگی 2/1% ،از مجموعه  dmftپرشدگی ) (fو  9%افتادگی و کشیدن دنددان ) (mپدی
است.
خرکیب واقعی  DMFTدندانهای دا می کودکان ا رانی به شرح ز ر است:

از موقدع

 در ش سالگی ،کمتر از  1%از خرکیب  ،DMFTدندانها دا می پرشده است ) (Fو دندان افتاده ا کشدیده
) (Mدر ا ن سن ندارند هر چه هست فقط پوسیدگی است.
 حدود  0%خرکیب  DMFTدر نه سالگی دندان پرشده ) (Fو حدود 2%کن دنددان افتداده دا کشدیده شدده
) (Mاست و  97%کن پوسیدگی ) (Dاست.
 در  12سالگی ،حدود  12%خرکیب  DMFTدندان پرشده ) (Fو  4%کن دندان افتداده اسدت ) (Mبدی
 07%کن پوسیدگی ) (Dاست.

از

 در واقع پرکردن و خرمیغ دندانهای پوسیده کودکان ،شیری ا دا مدی ،رفتدار و امکدانی اسدت ندادر و دور از
دستر که در روستدا بصورف معناداری از شهر کمیاب خر است (.)0 ،6
عوامل مستعد کننده پوسیدگی دندان
عوامل متعددی در ا جاد پوسیدگی دندان دخالت دارند که گاهی نیز همپوشانی دارند .در ذ ل عوامدل خطدر اصدلی
مطرح در ا ن بیماری معرفی شده است.
پوسیدگی قبلی
خجربه پوسیدگی قبلی به عنوان قویخر ن عامل پی بینیکننده پوسیدگی بعدی مطرح میباشد .در مدورد کودکدان
وجود پوسیدگی در دندانهای شیری مالک بهتری برای پی بینی پوسیدگی دندانهای دا مدی در ک ندده مدیباشدد.
کودکان ز ر  1سال با پوسیدگی دندان بطور خودکار جز گروههای پرخطر برای ابتال به پوسدیدگی در ک ندده طبقده
بندی میشوند (.)0،1

پوسیدگی دندان 060 /
تغذیه
خغی ه به دو روش مرتلف بر سالمت دهان و دندان خاییر میگیارد -1 :از طر ق موضعی و خماسی که با دنددان و بدا
خاییری که بر  PHمحیط دهان و پالک میکربی دارد -2 .از طر ق ایدراف سیسدتمی بدر سدالمت مرداط دهدان و
دندان  ،مقاوم نمودن دندانها و افزا خوانا ی کنها در جلوگیری از ایراف مررب عوامل پاخولژ (.)9
کربوهیدارف ها از اجزای اصلی برنامه ایا ی ما هستند .مصرف ز اد ایاهای حاوی ساکاروز ،قابلیت ا جاد پوسیدگی
پالک را افزا میدهد و پالک بالغی که به دفعاف ز اد در معرض ساکاروز قرار گیرد کن را به سرعت به اسدیدهای
کلی متابولیزه مینما د که نتیجه اش افت طوالنی و عمیق  PHپالک میباشد .فعالیت پوسیدگی بیشدتر بدا دفعداف
در افت گلوکز خحر میشود نه با میزان گلوکز در افتی(.)1،1
عوامل فرهنگی اجتماعی
بنظر می رسد عواملی که باعث گسترش بیماری در زمانی خاص می شوند ،ر شه در زنجیره ای پیچیده از رخدادهای
محیطی دارند بطور م ال جامعه و فرهنگ خاییر و ژهای بر الگوهای زندگی دارند که متقابالً بر فرک ندد فیز ولدوی کی
بدن خاییر میگیارند ( .)3حجغ وسیع پژوه های گزارش شده در دهههای اخیر نشاندهنده ارخباط بین پوسیدگی
دندان ،عاداف و عوامل اجتماعی بوده اند ( .)17الگور تغ  1خحلیلی از عوامل خطر پوسیدگی دندان ارا ده مدیدهدد.
ا ن مدل بر پا ه شواهد قابل دستر در مورد عوامل اجتماعی بر پوسیدگی دندان خنظیغ شده است ( .)4بر اسدا
مطالعاف انجام شده خوسط سازمان جهانی بهداشت در سال  1990در خعدادی از کشورهای صنعتی مشر گرد دد
که بین پوسیدگی دندان در بین کودکان 12-13ساله و سطح خحصیالف والد ن کنها ارخباط معنی داری وجود دارد.
در مطالعه انجام شده در کشور دانمارک در سال  1992نشان داده شد که بدین سدطح خحصدیالف والدد ن ،درکمدد
خانواده ،دفعاف استفاده از مواد قندی و پوسیدگی دندان در کودکان  6ساله نیز ارخباط معنی داری وجود دارد (.)3
همچنین مطالعاف سازمان بهداشت جهانی ،نشان میدهد که عدم دسترسی عموم مردم به خدماف اولیده بهداشدتی
و متمرکز بودن خدماف دندانپزشکی در بیمارستانها و شهرهای بزرگ و همچنین عدم دسترسی بده کب کشدامیدنی
سالغ و بهداشتی از عوامل گسترش پوسیدگی دندان در ا ن کشورها میباشد .از طرفی نشدان داده شدده اسدت کده
پوسیدگی دندان به لحا همراه بودن با درد وناراحتی ناشی از کن ،عددم خواندا ی در جو ددن ادیا و خکلدغ صدحیح،
اجتناب از خند دن در کاه کیفیت زندگی خاییر بسزا ی دارد .در میان بزرگساالن ،زنان ،افراد کغ درکمد ،کارگران
ایرحرفه ای ،افرادی که بطور منظغ با دندانپزش مالقاف ندارند و افرادی که بهداشت دهان و دندان ضدعیف دارندد
به لحا ابتال پوسیدگی در معرض خطدر بیشدتری قدرار دارندد ( .)4،3در کشدورهای صدنعتی ،میدزان بیشدتری از
پوسیدگی دندان در بین افراد متعلق به خانواده های کغ درکمد و همچنین افراد مهداجر د دده مدیشدود .همچندین
ارخباط معنی داری بین سطح سواد مادران و پوسیدگی دندان کودکان مشاهده شده است (.)9
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الگوریتم  -1عوامل خطر برای ارز ابی پوسیدگی دندانی بر گرفته از انتشاراف سازمان جهانی بهداشت
فلوراید
فلورا د در مقاد ر اندک ،مقاومت بافت دندان را نسبت به به از دست دادن مواد معدنی ،افزا داده و بد ن خرخیدب
به شکل اختصاصی از مالحظداف مهدغ در پیشدگیری از پوسدیدگی دنددان اسدت .بهتدر ن میدزان فلورا دد در کب
میلیون واحدد ( )PPM 1اسدت .در  PPM 7/1دا کمتدر از کن ،ایدراف
واحد در
کشامیدنی عمومی حدود
پیشگیری از بین میرود و میزان پوسیدگی در چنین اجتماعاخی به دلیل عدم وجود قرارگیدری در معدرض فلورا دد
کافی ،باالخر است(.)1،4

پوسیدگی دندان 069 /
کنترل پالک دندانی
فاکتور سبب ساز برای جلوگیری از پوسیدگی دندان بده
عامل مهغ و
حیف پالک باکتر ال دندانی به عنوان
شمار می رود .رعا ت بهداشت به و ژه استفاده منظغ از مسواک و خمیردندان و ن کشیدن عدالوه بدر حدیف پدالک
دندانی موجب خاییر م بت فلورا د نیز خواهد شد .برداشت مکانیکی پالک باکتر دال بده کمد مسدواک زدن و ند
کشیدن در بردارنده مز ت « عدم حیف باکتر های ایربیماری زای سداکن دهدان » اسدت .بده عبدارف د گدر کنتدی
بیوخی های موضعی قادر به کنترل پالک هستند ولی کاربرد طوالنی مدف کنها میزبان را در معرض خطدر عفوندت
با ع وامل بیماری زای مقاوم در برابر کنتی بیوخی م ل کاند دا کلبیکانس قرار میدهد ولی برداشت مکدانیکی پدالک
به دفعاف متعدد در بردارنده خطر بروز عفونت های فرصت طلب نیست (.)1
بیماری عمومی
سالمت عمومی افراد ایری چشغ گیری بر خطر پوسیدگی دندان در کنها دارد .کاه سالمت ،چراغ سبزی است که
نیاز به افزا خمهیداف پیشگیرانه را نشان می دهد .بیماران مبتال به ناراحتی های پزشدکی با دد از نظدر خغییدر در
وضعیت بهداشت دهان و دندان وجر ان بزاق مورد ارز ابی قرار گیرند .بیماران بستری با بیماری هدای مدزمن االبداً
داروهای متعددی مصرف میکنند که به خودی خود و ا در خرکیب با کد گر ممکن است نق مویری در کداه
جر ان بزاق داشته باشند .کاه بزاق به میزان ز ادی خطر ابتال به پوسیدگی دندان را فزونی میبرشد (.)1
بزاق
بزاق دارای ایر محافظتی قوی در برابر پوسیدگی میباشد .در افرادی که به دلیل برخدی بیمداری زمینده ای کداه
میزان جر ان بزاق دارند پوسیدگی بیشتر رخ مدی دهدد ( .)11اعمدال حفداظتی بدزاق کده موجدب حفدظ سداکنان
ایربیماری زای طبیعی دهان و نگاه داری کپارچگی سطوح دندانی مدیشدود عبارخندد از زدودن بداکتری ،فعالیدت
مستقیغ ضد باکتر ا ی ،بافر کنندگی و بازسازی مواد معدنی دندان .هنگامی کده  PHموضدعی بداال اسدت (بداالخر از
 )1/1و ون های کلسیغ و فسفاف حضور دارند ،فرک ند معدنی زدا ی پوسیدگی حالدت معکدو پیددا کدرده بافدت
کسیب د ده دندانی مجدداً معدنی میگردد (.)1
عوامل ژنتیک
مطالعاف ینتیکی نشان میدهند که خفاوخها ی در حساسیت به پوسیدگی دندان ،حتی در شدرا ط کسدان وکنتدرل
شده وجود دارد .ا ن به کن معناست که بعلت خفاوف های ینتیکی ،برخی عوامل  ،پتانسیل پوسیدگی زا ی بیشدتری
برای برخی از مردم نسبت به د گران دارند .سه جز اصلی در حال خعامل ،سیستغ مدل پوسیدگی دندانی را خشدکیل
می دهد که بیشتر ن کاربرد را در بحث سدبب شناسدی کن داراسدت .ا دن عوامدل ،میکروارگانیسدمها ،مداده ادیا ی
(کربوهیدراخهای خرمیر شونده ) ،و عوامل میزبان م ل کناخومی دندان هستند .در کخر ن بر عنی عوامل میزبدان،
بیمداری اریدی
ینتی نق مهمی را در شروع پوسیدگی بازی میکند .گفته نمیشود که پوسیدگیهای دندانی
است بلکه میگو یغ ایرهای ینتیکی می خواند بروز کشکار ا ن بیماری را در افراد خغییر دهد .همچندین خعدداد و ندوع
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میکروبهای موجود در فلور طبیعی دهان از فردی به فرد د گر متفاوف است که ا ن موضوع خود باعث پاسد هدای
مرتلف به عوامل پوسیدگی را باعث خواهد شد .همچنین مطالعاف ینتیکی و مولکولی نشان داده است که افدراد بده
لحا داشتن ین مربوط به جوانه های چشا ی نیز ممکن است دارای خفاوف ها ی باشند که در عالقه کنها به مصرف
مواد قندی و شیر ن خفاوف ا جاد مینما د (.)12
پیشگیری وکنترل
پیشگری اولیه
شناسا ی افراد با احتمال خطر باال ا جاب میکند که گروههدای پرخطدر در سدنین پدا ین شناسدا ی گردندد .بدرای
ارز ابی نیازهای سالمت دهان کودکان در جامعه ،بررسی سالمت دهان و دندان با د انجدام گیدرد .دادههدا در مدورد
شیوع و بروز بیماری دندانی میخواند اطالعاف پا های را فراهغ کورند ،نه خنها برای خعیین نیازها ،بلکده بدرای مسدتند
سازی نیازها برای مسئولین .گردکوری دادههای اپیدمیولوی کی معتبر و با ارزش مربوط به سدالمت دهدان و دنددان
نیاز به داشتن شاخصها و خحت معیار خاص در کوردن معا نه کنندگان دارد.
آموزش بهداشت دهان و دندان
هدف اصلی ا ن کموزش ا جاد خغییر در رفتار برای بوجود کوردن شرا ط مسداعد بهداشدت دهدان و دنددان و خغییدر
عاداف نامناسب خغی ه ای است .مسئولین بهداشتی از نظر حرفه ای و اخالقی موظفند عوامل بروز بیماری و راههای
پیشگیری از کن را به والد ن کموزش دهند .ا جاد رفتار مناسب بهداشت دهان و دندان مسدتلزم د کدار فرهنگدی
ممتد و طوالنی مدف است (.)14،13
بهداشت داان و دندان -روشهای مکانیکی کنترل پالک قابل قبولخر ن خکنیکها برای برداشدتن پدالک هسدتند.
مسواک زدن و ن دندان کشیدن ،لوازم اصلی ا ن روشهای مکانیکی هستند .لوازم فرعی مانند مدواد کشدکار کنندده
پالک دندانی ،دهانشو هها و بر های زبان نیز به کار می روند .استفاده از خمیردندان حاوی فلورا د نیز با خوجه بده
شرا ط ز ر در پیشگیری از پوسیدگی دندان مویر میباشد :میدزان فلورا دد موجدود در خمیردنددان ،خعدداد دفعداف
استفاده از مسواک وخمیردندان در روز ،طول مدف مسواک زدن عنی دقا قی که دندان در معرض خمیردندان قرار
دارد .خمیر دندانهای که میزان فلورا د موجود کن کمتر از  677 ppmباشد نسبت بده خمیدر دنددانهای اسدتاندارد
( )1777 ppmایددر محددافظتی کمتددری دارنددد .در مندداطقی کدده می دزان فلورا ددد کب کشددامیدنی باالسددت با ددد از
خمیردندانهای با میزان فلورا د کمتر استفاده نمود (.)16،11
تغذیه و مصرف مواد قندی -کغ کردن خعداد دفعاف استفاده از مواد قندی ،وقوع پوسدیدگی را کداه

مدیدهدد.

خوصیه میشود پس از استفاده از خنقالف و مواد شیر ن فرکوری شده م ل شکالف و خافی ،دندانها مسواک شوند.
زایلیتول -1زا لیتول نوعی قند  1کربنه است .ا ن قند مانع از چسبیدن مولکول ساکاروز به اسدترپتوکوک موخدانس
Xylitol

1

پوسیدگی دندان 001 /
میگردد .افزون بر ا ن استرپتوکوک موخانس قادر به متابولیزه کردن و سوزاندن زا لیتول نیست .بنابرای زا لیتدول از
طر ق خغییر مسیرهای متابولی استرپتوکوکهای موخانس و اطمینان از معدنی شدن مجدد دندان و کم به خوقدف
پوسیدگیهای عاجی ،عمل مینما د .مطالعاف نشان داده است که مصرف خوام کدامس زا لیتول و مصرف فلورا د در
مقا سه با مصرف فلورا د به خنها ی ،نتا چشمگیری را در کاه وقوع پوسیدگی داشته است .در مورد اسدتفاده از
جانشینهای قند به عنوان عوامل کنترل پالک به مطالعاف بیشتری نیاز است(.)10،10
آدامس بدون قند -جو دن کدامس های حاوی زا لیتول و سوربیتول بد ن دلیل خاصیت افزا

بزاق و در نتیجده

افزا ایر پاک کنندگی قندها از سطح دندان و افزا خاصیت بافری بدزاق ایدراف ضدپوسدیدگی دارد .زا لیتدول
بدلیل خواص ضدباکتر ا ی در ا ن مورد مویرخر از سوربیتول عمل میکند (.)10،10
دارواای بدون قند -داروها ی که برای کودکان خجو ز میگردد معموالً شیر ن خهیه میشود خا پی رش کن خوسدط
کودکان راحت باشد .خاکید بر پوسیدگی زا ی ا ن داروها به والد ن ضدرورف دارد .الزم اسدت در طدی دوره درمدان،
بهداشت دهان و دندان رعا ت گردد و والد ن از میزان قند موجود در دارو کگاهی داشته باشند.
مواد مسدود کننده شیاراا و فرو رفتگی اای دندان -1با وجود ا ن که درمانهای با فلورا د ،مویرخر ن روشهای
جلوگیری از پوسیدگی های سطوح صاف است ولی در پیشگیری از ضا عاف شیارها و فرورفتگی های دندان از خاییر
کمی برخوردار است .در حالی که سطوح اکلوزال( 2سطح جونده دندان) خنها  12/1%کل سدطوح دنددانی را خشدکل
میدهد 17% ،خمامی پوسیدگیها در کودکان مقطع ابتدا ی ا االف متحده کمر کا در ا ن سطوح مشاهده شده اسدت
( .) 1مواد مسدود کننده شیارها و فرورفتگی ها به شکل اختصاصی بد ن منظور طراحی شدهاند و مشر گرد دده
که میخوانند مویر باشند .بطور کلی از دو نوع ماده برای مسدود کدردن شدیارها و فرورفتگدی هدای دنددان اسدتفاده
میشود :رز نهای کامپوز ت و گال ک نومر.
کاربرد گال ک نومر بعنوان شیار پوش ا ن مز ت را دارد که پیوسته فلورا د کزاد میکند و ایر پیشگیری کنندده کن
ممکن است با از دست رفتن ظاهری ماده هغ ادامه داشته باشد .همچنین پیشرفت خکنولویی منجر به ساخت مدواد
رز نی جد د (از نوع کامپوز ت) گرد ده است که از چسبندگی و استحکام قابل قبدول برخدوردار بدوده و منجدر بده
جلوگیری از پوسیدگی در شیارهای سطح جونده دندان میگردد( .)27،19ضرورف دارد دندانپزشد در مالقداف بدا
بیماران وضعیت فیشور سیالنت های قبلی را بازد د و معا نه نما د که در صورف لزوم به رفع نقض کن اقدام کند.
فلوراییید -حضددور فلورا ددد در محددیط دهددان و مجدداورف دندددانها پیشددرفت پوسددیدگی را کدداه

مددیدهددد و بدده

منیرالیزاسیون ا برطرف نمودن پوسدیدگیهدای ا جداد شدده در مرحلده ابتددا ی کمد مدیکندد .فلورا دد ایدراف
ضدپوسیدگی را با سه فرک ند اعمال می کند .اول از همه حضور ون فلورا د در بافدتهدای دنددانی موجدب رسدوب
فلوروکپاخیت از ونهای کلسیغ و فسفاف میشود .ا ن رسوب نامحلول ،جای نم های محلول حاوی منگنز و کربناف
را که طی معدنی زدا ی با باکتری از دست رفته است را اشغال مینما د .ا ن فرک ند جابجا ی موجب مقاومت بیشتر
Fissure sealant
Occlusal
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مینا در برابر اسید می گردد .دوم ا نکه ضا عاف پوسیدگی اولیه بدون خشکیل حفره ،به کم روند مشدابهی مجددداً
معدنی میگردد .سوم ا ن که فلور ا د دارای فعالیت ضدمیکروبی است .در الظت های اندک ،ون فلورا د مانع خولید
کنز غ گلیکوز ل خرانسفراز می گردد .گلیکوز ل خرانسفراز مانع ا جاد پلی ساکار دهای خارج سلولی از گلوکز میشود.
ا ن امر چسبندگی باکتر ها را کاه می دهد .روشهای مرتلف بسدیاری بدرای درمدان بدا فلورا دد موجدود اسدت و
همگی ا ن روشها به درجاخی مویر است (جدول .) 2کودکان با دنددانهای دا مدی در حدال شدکل گیدری ،بیشدتر از
درمانهای فلورا د سیستمی بهره می گیرند که به کم مندابع کب عمدومی قابدل اعمدال اسدت .کداربرد موضدعی
بار برای کودکان و همچندین بزرگسداالنی کده در معدرض خطدر ا جداد پوسدیدگی
فلورا د با د در هر نیغ سال
هستند صورف پی رد .قبل از کاربرد فلورا د موضعی ،دندان با د از پالک پاکیزه شود ،یل ها و وارنی های فلورا دد
متعددی در دستر میباشند که در پیشگیری از پوسیدگیهامویرند .وارنی ها موجب جدیب مقداد ر بداالی دون
فلور ا د به داخل مینا گرد ده و همزمان میزان دوز پا ین خری نسبت به یل ها و دهانشو هها دارند .ا ن مواد بشدکل
خرصصی اعمال گرد ده و احتماالً سودمندخر ن و اقتصادی خر ن روش زدن فلورا د به دندانها محسوب میگردند .بدا
وجود خحقیقاف بیشتر روی وارنی های فلورا دی ،با د کاربرد کنها را به عنوان عامل ضد پوسیدگی افزا داد چدرا
که کاربرد کن بر بسیاری د گر از مواد فلورا د موضعی به دلیل ا منی  ،سهولت کداربرد و الظدت بداالی فلورا دد در
سطح مینا ،ارجحیت دارد ( .)16،11خمیر دندانهای حاوی فلورا د در سدال  1991معرفدی شددند امدا بده صدورف
معمولی در بعضی کشورهای پیشرفته مانند فنالند در سال  1907استفاده شدند .نق فلورا د در خمیدر دنددان در
پیشگیری از پوسیدگی دندان یابت شده است .خمیر دندانها چند ن کار را در زمینه بهداشت دهان و دندان انجدام
میدهند -1 :با کاربرد مواد سا نده و کاه دهنده کش سطحی ،خمیردندانها به عندوان مدواد بردارندده پدالک و
رنگدانه عمل میکنند -2 .طعغ و رنگ دلپدی ر سدبب خشدو ق اسدتفاده از کنهدا مدیشدود -3.خمیدر دنددانها دارای
خصوصیت کنترل رسوب روی دندان هستند که بر ایر اضافه کردن پیرو فسفاخها حاصل میشود.
با خوجه به نق شناخته شده فلورا د در کاه پوسیدگی دندان و خجربه موفدق اسدتفاده از دهانشدو ه فلورا دد در
کشورهای پیشرفته ،کی از برنامه های خنظدیغ شدده در برد پیشدگیری وزارف بهداشدت کشدور مدا اسدتفاده از
دهانشو ه سد غ فلورا د برای دان کموزان مقطع ابتدا ی می باشد .بر پا ه ا ن طرح برای همه داند کمدوزان پا ده
ابتدا ی (شهری و روستا ی) دهانشو ه سد غ فلورا د  7/72فراهغ و خوز ع گرد د .با خوجه به بررسی ها ی که انجدام
شده بود پی بینی میشود که دهانشو ه میکور خا  21درصد میزان پوسیدگی دندان را کاه دهد (.)0،6
کلراگزیدین -برنامه های پیشگیری کننده ضدمیکروبی ایراف مفیدی بدر جلدوگیری از پوسدیدگی دنددان دارندد.
کلرهگز د ن ،بطور انترابی رشد بعضی از میکروارگانیسغهای مسئول پوسیدگی دندان را کاه میدهد .استفاده از
روش مویر پیشگیری از پوسیدگی دندان است ز را باکتر های مدویر در پروسده پوسدیدگی دنددان
کلرهگز د ن
م رصوصاً استرپتوکوک موخانس به کن حسا است .کلرهگزد ن باعث کاه ا ن میکروارگانیسغ در بدزاق و پدالک
میکروبی میشود ( .)21کلرهگزد ن برای کاربرد در منزل بصورف دهانشو ه بده مددف  37یانیده ،در هنگدام خدواب
خجو ز می گردد .کاربرد ا ن ماده در زمان فوق عنی هنگامی که خرشح بزاق کاه می ابد به کن فرصت میدهد که
با باکتر های استرپتوکوک موخانس خقاطع ایر افته و به شکلی مویر به ساختمانهای محیط دهدان اخصدال ابدد .ا دن

پوسیدگی دندان 003 /
ماده برای حدود  2هفته مورد استفاده قرار گرفته و منجر به کداه خعدداد اسدترپتوکوکهای موخدانس بده کمتدر از
حدقابل فعالیت برای ا جاد پوسیدگی میگردد .ا ن کاه برای مدف  12هفته خا  26هفته خداوم می ابد .ا ن مداده
نمیخواند به صورف مداوم بی از حداک ر  17روز خا دو هفته ،استفاده گردد ز را باعث خغییر رنگ دندانها و از بین
رفتن میکروارگانیسغهای بیضرر میشود .به عالوه برخدی از افدراد ممکدن اسدت بده کن حساسدیت داشدته باشدند.
مطالعاف متعددی نیز کاربرد ایر کلرهگز د ن را در کودکان نشان داده اند .در ا ن مطالعاف کلرهگز دد ن بده شدکل
دهانشو ه ،افشانه ) ،(Sprayوارنی و ن کاشته به یل کلرهگزد ن بررسی شده است .افشانه کلرهگز دد ن برداطر
کارا ی و راحتی ک اربرد عالقه برای استفاده در افراد ناخوان را ،برانگیرتده اسدت .عدالوه بدر کداربرد کلرهگز دد ن در
بیماران عقب مانده ذهنی بستری در موسساف ،ا ن ماده جهت استفاده در بیماران مبتال به نق ا مندی نیدز مدورد
استفاده قرار میگیرد .خحقیقاف انجام شده با استفاده از متاکنالیز نشان میدهد که کلرهگزد ن خدا  46%باعدث مهدار
پوسیدگی دندان میشود(.)22،13
جدول  -2روشهای درمان با فلورا د
روش

سیستمی

موضعی

چگونگی اعمال
افزودن به منابع کب عمومی
دهان شو ه های با دوز پا ین و دفعاف مصرف ز اد (%71سد غ
فلورا د روزانه )
دهان شو ه های با دوز باال و دفعاف مصرف کغ ( %72سد غ
فلورا د هفتگی )
خمیردندن ها حاوی فلورا د (روزانه )
کاربرد از سوی گروه های بهداشتی حرفه ای:
یل اسیدولیت فسفاف فلورا د ( )%1/23ساالنه ا ش ماه کبار
محلول سد غ فلورا د () %72
محلول استانو فلورا د ()%70

درصد کااش

غلظت
)(PPM
1

17-67

221

37-47

977
1777
123777
27777
07777

پوسید ی

37-47
پس از  2سال
27
47-17
47-17
47-17

پیشگیری ثانویه و ثالثیه
محدود کردن پوسیدگی دندان در مراحل اولیه را پیشگیری یانو ه مینامند و بازخوانی و نوخوانی دستگاه جوندده را از
طر ق جا گز نی پروخز ا انواع درمانها مشابه را پیشگیری یال یه نام نهاده اند.
تشخیص پوسیدگی دندان
قبل از اقدام به پیشگیری ،خشری دقیق وعلمی و دنبال کردن ضدا عاف مربدوط بده پوسدیدگی دنددان ،دنددانهای
خرمیغ نشده و عود پوسیدگی در دندان ها خرمیغ شدده قبلدی از اهمیدت ز دادی برخدوردار اسدت .خشدری زودر

 / 004اپیدمیولویی و کنترل بیمار های شا ع در ا ران /
پوسیدگی سطح صاف مینا از اهمیت خاصی برخوردار اسدت .راد وگرافیهدای با دت و ندگ 1مدویرخر ن روش بدرای
ارز ابی سطوح صاف بین دندانی از نظر وجود معدنی زدا ی است چدرا که ا ن نواحدی با کم مشاهدده ا لمس بده
سهولت قابل معا نه کردن نیستند( .)23قبل از انجام معا ناف بالینی ضرورف دارد دندانها ،خشد و خمیدز باشدند و
ابتدا از طر ق چشمی و سپس با دستگاههای نوری دندان معا نه شوند و سپس با استفاده از ن دندان سدطوح بدین
دندانی نیز معا نه گردد .اخیراً از لیزر نیز برای خشری پوسیدگی ها نیز استفاده میگردد(.)21،24
درمان پوسیدگی های دندانی
با خوجه به خاییر شیارپوش (فیشور سیالنت) در جلوگیری مویر از پوسیدگی سطح جونده دندانها ،شیارهای کوچ
خا متوسط سطح جونده دندان خوسط شیار پوش خرمیغ می گدردد هدر چندد کده شیارپوشدها بده مراقبدت بهداشدتی
بیشتری نیاز دارند .اگر از کمالگام برای خرمیغ استفاده شود خمام شیارهای سالغ نیز مدیبا سدت خدراش خدورده و در
محدوده خرمیغ قرار گیرد .بد هی است ا ن درمان فقط مربوط به پوسیدگی در سدطح میندا بدوده ودرصدورف نفدوذ
عمیق پوسیدگی به عاج دندان ،نیاز به طرح درمان پیچیده د گدری کده در کن عداج پوسدیده دنددان حدیف گدردد
ضروری به نظر می رسد .ماده کمالگام ،پرکردگی مناسب و انترابی پوسیدگی سطح جونده دندانهای خلفی میباشدد.
مدارک قانع کننده در مورد ایر سو کمالگام بر سا ر اعضای بدن و سالمت عمومی وجود ندارد .اگر چده مطالعداف در
ا ن مورد ادامه دارد و پیشنهاد گرد ده است کمالگام در خرمیغ دندانهای زنان باردار با احتیاط استفاده شود (.)1
پوسیدگی بین دندانی
استفاده از وارنی فلورا د ،روند پوسیدگیهای بین دندانی را کده در میندا قدرار دارندد کندد دا متوقدف مدینما دد
همچنین الزم است ا ن افراد در موارد ز ر راهنما ی شوند.
 .1دوبار استفاده از مسواک در روز همراه با خمیردندان حاوی فلورا د
 .2استفاده از ن دندان
 .3کنترل خغی ه برای عدم استفاده بی رو ه از مواد قندی
در صورخی که پوسیدگی به سطح عاج رسیده باشد ،الزم است از طر ق خهیه حفره عمیق خر خدا حددی کده کیدار
پوسیدگی حیف گردد دندان خرمیغ گردد .در صورخیکه اندازه حفدره کوچد باشدد و در معدرض فشدارهای شدد د
جونده نباشد می خوان از مواد رز نی همرنگ دندان برای خرمیغ استفاده نمود و در ایر ا ن صورف کمالگام ارجحیدت
دارد(.)22،13
درمان پوسیدگی سطح صاف دندان
پوسیدگی های سطح صاف دندان براحتی قابل خشری و پیشگیری است و عالوه بر خرمیغ دندان الزم است بیمدار
دوبار در روز از خمیردندان حاوی فلورا د با دوز باال و مسواک استفاده کند .با اسدتفاده از مسدواک و دا در صدورف

Bite wing

1

پوسیدگی دندان 001 /
لزوم با روش جرم گیری ،پالک روی دندان را حیف نمود .استفاده از کدامس بدون قندد در صدورف امکدان اسدتفاده
مفید باشد(.)16،1
پرکردگی مجدد پوسیدگی
بیمارانی که از نظر پوسیدگی دندان جز گروهها پرخطر محسوب میشوند معمدوالً دارای چندد ن پرکردگدی در دهدان
هستند .شیار حد فاصل پرکردگی و بافت دندان ،محل بالقوهای برای عود مجدد پوسیدگی است که بعندوان پوسدیدگی
راجعه نامیده میشود .ا ن پوسیدگیها متناسب با درجه گسترگی با د با مواد مناسب خرمیغ گردند .در پوسیدگی هدای
دو سطحی حاشیه ل های پرکردگی محل مناسبی برای عود پوسیدگی میباشدد .پرکردگدی هدای بدین دنددانی کده بدا
کناخومی دندان خطابق نداشته باشند محل مناسبی برای خجمع پالک و عود مجدد پوسیدگی میباشند (.)1
دندانپزشکی جامعه نگر
دندانپزشکی جامعه نگر شامل مطالعه در اپیدمیولویی بیماری دهان و دنددان و راههدای خغییدر کن ،ارخقدای برنامده
ها ی در جهت دندانپزشکی پیشگیری مانند استفاده از فیشور سیالنت ،استفاده از فلورا د و اسدتقرار سیاسدتهای در
سطح علمی استانی و کشوری برای پیشرفت سالمت دهان و دنددان جامعده ،و افدزا دسترسدی بده سرو سدهای
دندانپزشکی برای افراد نیازمند که در خارج از سیستغ جامعه نگر قادر بده در افدت مراقبدت دندانپزشدکی نیسدتند
می باشد .با خوجه به مسا ل فوق نیاز به اضافه نمودن ا گسترش علدوم رفتداری بده عندوان برشدی از دندانپزشدکی
جامعده نگر (شامل اپیددمیولویی – کمدار حیداخی ،مددلهای رفتداری و راهکارهدای کمدوزش در مدورد پیشدگیری از
بیمار های دهان و دندان) در برنامه های دوره های کموزشی برای دانشجو ان رشته دندانپزشکی را هدر چده بیشدتر
نموده است .در دندانپزشکی جامعه نگر اعتقاد بر ا ن است که مسا ل اجتماعی ،روانی و نحوه زندگی ،مسا ل حیاخی
هستند که با وضعیت دهان و دندان در ارخباط مستقیغ بوده و قابل پیشگیری مدیباشدند( .)4،3مطدالبی کده مدورد
خوجه دندانپزشکی جامعه نگر بوده و به دانشجو ان دندانپزشکی کموزش داده میشود عبارخند از:
 اپیدمیولویی و روشهای خحقیق در بهداشت دهان و دندان و کشنا ی با کمار حیاخی ،الزم بده ذکدر اسدت کده
اپیدمیولویی و روشهای خحقیق باعث ارخباط دندانپزش  ،مترص  ،محقق و دانشجو میشود .اپیددمیولویی
مطالعه پراکندگی بیماری و عوامل مویر در کن است.
 کشنا ی با دندانپزشکی پیشگیری شامل عقا د جاری در مورد مراقبت های اولیه بهداشتی

 کشنا ی با مدلهای رفتاری و راههای ا جاد انگیزه های بهداشتی و شیوه های کموزش و خشو ق رفتاری
 کشنا ی با مدلهای مرتلف طراحی مراقبت های بهداشتی ،مد ر ت و اجرای برنامه های بهداشتی
 کشنا ی با شبکه های بهداشتی در سطح ملی و سطوح بین المللی
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ناهنجاریهای مادرزادی

دکتر سعید دستگیری

ناهنجار های مادرزادی 1به کن دسته از نق های خولد اطالق می شود که نوزاد در هنگام خولد (زنده ا مرده) بده کن
مبتال است  .ا ن نق ها شامل نق های ساختمانی  ،اختالالف کروموزومی  ،نق های متابولیسغ در هنگام خولدد
و بیماریهای ورایتی می باشد .ناهنجار های مادرزادی از نظر اهمیت بالینی  ،جز ی 2ا عمده 3هستند و می خوانندد
به صورف موردی و ا به صورف چند ناهنجاری همراه ،در نوزاد بروز کنند (.)1
تاریخچه
از ابتدای خار بشر  ،مادران و پدران در اشتیاق کن بوده اند که کودکدان کنهدا بده دور از هدر گونده عارضدهای و در
سالمت کامل متولد شوند و برای ا نکار به انواع دعاها و اقداماف طبی دست می زده اند  .درایاب درک علمی ،کنهدا
وقوع ناهنجار های مادرزادی را به عوامل ماورای طبیعی  ،نیروهای اهر منی و عوامل شیطانی نسبت میدادند .حتی
برخی جوامع معتقد بوده اند که وقوع ناهنجار های مادرزادی نشانه خشغ خدا ان و عالمتی مبنی بر کن است که کنها
بد ن وسیله پیام نارضا تی خود را ارسال می دارند  .حتی خا همین اواخر ،عقیده بر ا ن بود کده جفدت بعندوان محدل
پزش استرالیا ی اولین
رشد و نمو جنینی از هر گونه کسیب های خارجی در امان است خا ا نکه در سال 1941
شواهد مربوط به بروز ناهنجار های مادرزادی ناشی از و رو سرخجه را منتشر نمود  .چند سال پس از کن بمباران
اخمی هیروشیما دریاپن نشان دادکه عناصر راد واکتیو نیز می خوانند منجر به وقوع ناهنجار هدای مدادرزادی شدوند .
در ابتدای سال  1919نیز عوارض مدادرزادی شدد دی در ندوازادان مدادرانی کده در دوران بدارداری خدود از داروی
خالیدومید استفاده کرده بودند شناخته شد و از ا نجدا نقد مصدرف داروهدای خاصدی در دوران بدارداری در بدروز
ناهنجار های مادرزادی و ینتیکی مورد خوجه محافل علمی قرار گرفت و مطالعداف متعدددی در ا دن زمینده صدورف
گرفت خا ازوقوع ا ن قبیل عوارض در کودکان و در سنین باالخر جلوگیری شود .کشدفهدای پیشدگام علدغ ینتید ،
مندل ،نیز به درک ما از وقوع پاره ای د گر از ناهنجار ها ی که با مکانیزم ینتیکی از مادر به جنین منتقل می گردند
کم شا انی کرد  .نها تا در نیمه دوم قرن بیستغ نیز شواهدی بدست کمد که بیانگر نق قطعی عوامدل محیطدی
نظیر برخی از بیمار های عفونی و عوامل شیمیا ی درا جاد نق های مادرزادی بود.
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سببشناسی
پیشگیری اصولی از رو داد ناهنجار های مادرزادی نیازمند شناخت عوامل بوجود کورنده کنهاست .بدا وجدود کنکده در
حددال حاضددر اطالعدداف فراوانددی از خدداییر عوامددل مرتلددف محیطددی در وقددوع ناهنجار هددای مددادرزادی از مطالعدداف
کزما شگاهی روی حیواناف وجود دارد ،اما هنوز اطالعاف جامعی در ا ن زمینه در جمعیت های انسانی وجود نددارد
و بطور کلی حدود  47-67درصد از علل وقوع ناهنجار های مادرزادی ناشناخته مدی باشدند .در عدین حدال از نظدر
عوامل اخیولوی شناخته شده ،ناهنجار های مادرزادی را به سه دسته خقسیغ می کنند (:)3،2
 -1عوامل ژنتیکی
سوم از ناهنجار های مادرزادی با علت شناخته شدده ،منشدا ینتیکدی دارندد  .در ا دن زمینده اخدتالالف
حداقل
کروموزومی بر قابل خوجهی از ناهنجار های مادرزادی را خشکیل می دهند.
 -2عوامل محیطی
محل رشد جنین در رحغ مادرمی خواند جنین را به خوبی از خطراخدی کده در دورب بدارداری وجدود دارد ،محافظدت
کند .با وجود ا ن ع وامل محیطی مرتلف مانند مصرف داروها  ،و رو ها و سا ر عوامدل محیطدی در دورب بدارداری
می خوانند جنین را با مراطراف جدی که منجر به ناهنجار های مادرزادی خواهد شد ،مواجه سدازند .برخدی از ا دن
عوامل بهطور مستقیغ ،جنین را در رحغ مادر خحت خاییر قرار مدی دهندد و برخدی نیدز از طر دق ا جداد اخدتالالف
کروموزومی منجر به ناهنجار های مادرزادی میگردند .خعداد و خنوع عوامدل محیطدی مد یر در ا جداد ناهنجار هدای
مادرزادی با پژوه های جد د بهطورمرخب در حال افزا است .مواجهده مدادر در دورب بدارداری بدا دود سدیگار،
الکل ،گازهای بیهوشی ،جیوه ،و رو سرخجه ،سیتومگالوو رو ها ،اشعهها (م ل اشعه ا کس) و برخدی داروهدا از
عوامل ا جاد کننده ناهنجار های مادرزادی هستند .هر چند ا ن عوامل بهطور مرخب در حال گسترش هستند اما در
مجموع ا ن عوامل حدود کمتر از  17درصد علل ناهنجار های مادرزادی را خشکیل می دهند .
باال بودن سن مادر در هنگام خولد نوزاد ،برخی اختالالف خغی ه ای ( مانند کمبود اسید فولید  ،کهدن و بداال بدودن
مصرف و تامین  ،)Aابتالی مادر به د ابت و چاقی مدادر نیدز در سدالهای اخیدر از عوامدل محیطدی مد یر در وقدوع
ناهنجار های مادرزادی شناخته شدهاند .همچنین نشان داده شدده اسدت کده زا مدانهدای دو قلدو برصدوص چندد
قلوزا ی خطر وقوع ناهنجار های مادرزادی را به میزان  7/1خا  7/1درصد افزا می دهد.
 -3عوامل توام ژنتیکی و محیطی
بسیاری از ناهنجار های مادرزادی بعلت نق خوام عوامل ینتیکی و محیطی اخفاق مدی افتندد  .ا دن موضدوع بدد ن
معنی است که االب ناهنجار های مادرزادی ماهیت چند فاکتوری دارند .با وجود ا ن در حال حاضر امکدان خفکید
نق هر کدام از عوامل (محیطی و ینتیکی ) در وقوع ناهنجار های مادرزادی و خعیین مقدار ایر مستقل هر کددام از
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کنها وجود ندارد .بطور کلی عوامل خوام ینتیکی و محیطی حددود  27درصدد از عوامدل ا جداد کنندده ناهنجار هدای
مادرزادی را خشکیل می دهند .
شیوع
بتدر با کنترل بیمار های عفونی و سوء خغی ه ،ناهنجار های مادرزادی بعنوان نرستین عامل مرگ و میر و ناخوانی
در دورب خردسالی محسوب می شود  .ا ن موضوع برصوص از نظر انتقال اپیدمیولوی در جوامع در حدال خوسدعه
که در کنها الگوهای ابتال بتدر از بیمار های عفونی و سوء خغی ه به بیمار های ایر عفونی خغییر مدی ابدد اهمیدت
دارد  .در حال حاضر ناه نجار های مادرزادی علت سوم مدرگ و میدر و نداخوانی در کودکدان در کشدورهای در حدال
خوسعه و علت اصلی مرگ و میر و ناخوانی در جوامع خوسعه افته می باشد .از ا نرو کشورهای در حال خوسعه از هدغ
اکنون می با ست خرصی منابع و امکاناف خود را با خوجه به الگوهدای ابدتال کده در حدال انتقدال بده بیمار هدای
ایرعفونی می باشد ،چنان طراحی نما ند که درک نده نزد بر قابل خدوجهی از کن را بده پیشدگیری و کنتدرل
ناهنجار های مادرزادی و ینتیکی اختصاص دهند.
ناهنجار های عمده مادرزادی ،در  2 – 3درصد نوزادان زنده بدنیا کمده مشاهده میشود و حدود  3درصدد د گدر خدا
سن پن سالگی به کن افزوده می شود و در مجموع به حدود هشت درصد خا سن  10سالگی میرسد  .همچندانکده
ذکر شد ،نقا مادرزادی هنگام خولد مهغخر ن علت مرگ و میر نوزادان برصوص در جوامع خوسعه افتده هسدتند.
پنجغ مرگ و میرها می باشند .از هر سه کدودک بسدتری در هدر کددام از
ا ن اختالالف در حالت کلی مسئول
مورد از کنها بعلت ناهنجار ها و اخدتالالف ینتیکدی مدی باشدد .مجموعد ا دن بیمار هدا
بر های بیمارستانی
پنجمین علت اصلی کاه طول عمر پی از  31سالگی و از علت های اصلی ا جاد کننده معلولیت درهمه سدنین
میباشند .ناهنجاریهای مادرزادی و عوارض بعدی کن در سنین باالخر ،گروههای ندژادی مرتلدف را کسدان مبدتال
میکنند و همینطور میزان مرگ و میر ناشی از کنها نیز در میان مردم جوامع کسیا ی ،کفر قا ی و کمر کای الخین به
خقر ب برابر است اما ا ن میزانها در کشورهای خوسعه افت کمر کا ی و اروپا ی بعلت پیشرفتهای خکنولویی پزشدکی
و باال بودن میزان دسترسی به خددماف بهداشدتی و سدطح کگداهیهدای عمدومی از علدل و روشدهای پیشدگیری از
ناهنجار های مادرزادی و ینتیکی ،پائین خر از سا ر جوامع میباشد.
ناهنجار های جزئی در  11درصد نوزادان د ده میشوند .ا ن نقا سداختمانی کسدیبی بده سدالمت عمدومی فدرد
نمیزنند ولی در بعضی موارد همراه با نقا عمدهخری هستند .از ا ندرو نقدا جزئدی بده عندوان رد پدا ی بدرای
خشری نقا عمده به کار میروند ،بو ژه ناهنجار های گوش که اختالالف واضحی هسدتند کده حداکی از وجدود
سا ر نقا می باشند و به خقر ب در خمام کودکان دچار سندرمهای ناهنجاری مادرزادی وجود دارند(.)17-4،1
ناهنجاریهای مادرزادی در ایران
میلیون نوزاد متولد می شود اما خرمین درستی از ا نکه چه خعداد با ناهنجار های
در کشور ما در هر سال بی از

ناهنجاریهای مادرزادی 001 /
مادرزادی متولد میشوند در دست نیست .در مطالعه ای که بر اسا  224013مورد خولد بیمارستانی در شمال ارب
کشور انجام شد ،شیوع ناهنجاریهای مادرزادی برابر با  1/9در هر صد خولد بوده است ( .)1ناهنجاریهای مربوط به
دستگاه خناسلی ،ادراری و کلیه ،ناهنجاریهای سیستغ عصبی و ناهنجاریهای دستها و پاها مجموعاً حدود هفتاد
درصد از کل موارد را به خود اختصاص دادهاند .باالخر ن میزان شیوع ناهنجاریهای مادرزادی مربوط به ناهنجاریهای
سیستغ عصبی با  47در  17777خولد و در مقابل ،شیوع ناهنجاریهای مادرزادی عضالنی– اسکلتی ،گوارشی،
کروموزومی ،چشغ و گوش هر کدام کمتر از  17در هر  17777خولد زنده می باشند .بر اسا همین مطالعه میزان
شیوع اختصاصی – علتی ناهنجاریهای مادرزادی (در هر ده هزار خولد) در بین سالهای  1309و  1391در نمودار 1
نشان داده شده است .نمودار  2نیز نشانگر روند زمانی وقوع ناهنجار های مادرزادی در فاصله زمانی مورد مطالعه
میباشد .در حالیکه میزان شیوع ناهنجار های مادرزادی هیچگونه روند یابتی را در طی زمان نشان نمیدهد ،اما
افزا در میزان شیوع در سال  1301مشاهده میشود که احتماال مربوط به راه اندازی سیستغ یبت و گزارش دهی
بهتر نسبت به سا ر سالهای مورد مطالعه میباشد.
پیشگیری
در  47خا  67درصد از موارد ناهنجار های مادرزادی ،علت اصلی ناشناخته است اما با وجود ا دن حددود  07درصدد
ازا ن ناهنجار ها قابل پیشگیری هستند ( .)11-12نکته اساسی در خمام استراخژیهای پیشگیری ،کااز مداخله قبل
از لقاح و خشکیل خرغ است ( .)13مانند خمام بیمار ها ،روشهای پیشگیری به سه گروه اصلی طبقه بندی می شوند.

نمودار  - 1میزانهای شیوع اختصاصی د علتی ناهنجاریهای مادرزادی (در هر دههزار خولد)
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شیوع ناهنجاری های مادرزادی در ده هزار خولد

دوره زمانی
نمودار  -2روند زمانی وقوع ناهنجاریهای مادرزادی در فاصله زمانی سالهای  1309خا 1391
پیشگیری نوع اول
در مورد ناهنجار های مادرزادی ،پیشگیری اولیه به کلیه اقداماخی اطالق می شدود کده عوامدل خطدر ناهنجار هدای
مادرزادی و مواجهه با کنها را کاه می دهند خا جنین بصورف سالغ رشد نما د و کودک بدون ناهنجاری مادرزادی
متولد گردد  .برای م ال افزودن د به کب ا نم می خواند از کرخینیسغ جلدوگیری کندد.کنتدرل دقیدق اخدتالالف
متابولی در زنان مبتال به د ابت می خواند از بروز نقدا مدادرزادی در فرزنددان کندان بکاهدد .اسدتفاده از فدوالف
خکمیلی نیز میزان بروز نقا لوله عصبی از جمله اسپینا بیفیدا و کناسفالی را کغ می کند .کگاهی دادن به مدادران
باردار در خودداری از مصرف الکل و داروها در خمام طول بارداری از نقا مادرزادی جلوگیری می کند .پیشگیری
نوع اول عموماً ارزان قیمت ،م یر و از نظر عمومی قابل قبولتر می باشد .روشهای پیشدگیری ندوع اول کده در حدال
حاضر برای پیشگیری از ناهنجار های مادرزادی پیشنهاد شده است بطور خالصه عبارخند از :
الف -کاه وزن قبل از اقدام به بارداری.
ب -واکسیناسیون سرخجه برصوص برای سنین باروری.
 خا حد امکان از ابتالء به هر گونه بیماری عفونی در دورب بارداری جلوگیری شود.ف -از انجام راد وگرافی ایرضروری (برصوص در منطقه شکمی ) برای زنان باردار ،پرهیز گردد.
ث -داروهای ایر ضروری ،مصرف الکل و سیگار کشیدن برصوص در دوره بارداری ممنوع است.
ج -از مواجهه با مواد شیمیا ی در دورب بارداری و سه ماه قبل از کن پرهیز گردد.
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چ -خا حد امکان از ازدواج فامیلی پرهیز گردد  .ا ن قبیل ازدواج هدا در صدورف ضدرورف حتمداً مدورد مشداورب
ینتیکی برصوص قبل از بارداری قرار گیرد.
خ -از بارداری در سنین کمتر از هیجده سالگی و باالخر از سی و پن سالگی پرهیز گردد  .ا ن قبیل باردار ها در
صورف ضرورف حتماً می با د مورد مشاوره ینتیکی قرار گیرند.
پیشگیری نوع دوم
پیشگیری نوع دوم در افراد مبتال به ناهنجار های مادرزادی صورف می گیرد .روشهای پیشگیری نوع دوم هدر چندد
که کامالً م یرهستند اما عموماً گران قیمت و بعضاً نیدز بدرای پداره ای از افدراد ایرقابدل قبدولاند.بدهطدور معمدول،
اقداماف پیشگیری نوع دوم در دورب بارداری و برای جنین ها ی که به کی از ناهنجار های مادرزادی خشری داده
شده اند صورف می گیرد .برخی از روشهای پیشگیری نوع دوم عبارخند از درمانهای دارو ی ،جراحی هدای پیشدرفته
داخل رحمی و ا امکان انجام خاخمه حاملگی (سقط جنین) در صدورف خشدری ناهنجار هدای مدادرزادی در دوره
بارداری واربالگری.
پیشگیری نوع سوم
اقداماف پیشگیری نوع سوم عموماً گران قیمت و در مواردی دارای کارکمدی قابل قبول نیستند .از ا نرو همه منابع
موجود برای پیشگیری نوع سوم (مانند خوانبرشی و فیز وخراپی ،جراحی های خاص و ایره ) با مالحظه خمام جوانب
مربوط به کارکمدی ،ایر برشی ومالحظاف اقتصادی به گروهها و کودکان مورد نظر خرصی داده میشوند .البته بدا
خهیه پرویه ینوم انسان نیز زمینه مطالعاف بیشتر در مورد عملکرد طبیعی و ایر طبیعی ینها خسهیل شدده و اسدا
خشری و درمان بیمار ها در ک نده پا ه گیاری میشود .بنابرا ن در طدول دهده پدی رو و پدس از کن ،مالحظداف
مربوط به زمینه ینتیکی ،صفاف و ژه ینتیکی و استعداد پی ری به بیمار های ینتیکی قسدمتی از مراقبتهدای روخدین
بیمار را خشکیل خواهند داد .اگر ا ن موضوع به واقعیت برسد ،کگاهی از اصول ینتیکی برای همه مترصصدان امدری
ضروری خواهد بود و پیشگیری از ناهنجار های مادرزادی استراخژی های د گری را هغ طلب خواهد نمود.
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مقدمه
استفاده از سالحهای شیمیا ی در جنگ جهانی اول به طور وسیعی انجام شد ( )1و عوارض چشمی ،پوستی،
ر وی ،خونی و گوارشی کن در کتب معتبر گزارش گرد د( .)2اگرچه به علت ضا عاف شد دی ناشی از ا ن مواد،
استفاده از کنها ایرانسانی خلقی شده بود و نیز خوسط معاهده  1921ینو ( )3مصرف کنها ممنوع گرد ده است ،ولی
خحقیقاف در مورد عوامل شیمیا ی جنگی ،نحوه استفاده از کنها و موادی که ایر کنها را خن ی میکنند ،چند سال
بعد ابتدا خوسط انگلیسیها و سپس کمر کا یها شروع شد و خاکنون که بی از 04سال از معاهده ینو میگیرد،
همچنان ادامه دارد ( .)4متاسفانه ا ن عوامل مررب خوسط ری غ عراق در طول سالهای جنگ خحمیلی در دفعاف
مرتلف استفاده شد و با ا ن که استفاده از عوامل شیمیا ی خوسط شورای امنیت سازمان ملل گزارش شده ( )1و
دولت عراق محکوم شده بود ( )6ولی مصرف کن همچنان ادامه افت.
بار با مقدار ز اد ا ن
خردل گوگردی میخواند از دو راه در بدن انسان ضا عه ا جاد کند .خما ممکن است فقط
ماده اخفاق افتد و باعث بروز عال غ حاد شود .ا ن نوع مصدومیت در جر ان جنگها ی که عوامل شیمیا ی به کار
برده میشوند( ،)0و ا خما ماهیگیران با محفظههای حاوی خردل گوگردی که سالها قبل به در ا ر رته شدهاند،
د ده میشود( .)0خما ا ن ماده به طور مستمر میخواند عوارض مسمومیت مزمن ا جاد کند .ا ن نوع عارضه در
کارگران کارخانههای شیمیا ی گزارش شده است که بیشتر از نوع عوارض نئوپالستی میباشد( .)9ایراف مرتلف
خردل گوگددددردی روی سیستغهای خنفسی ،خونی ،گوارشی و ایراف کن بر پوست ،چشغ و خغییراف ینتیکی و
سرطانزا ی کن قبال " گزارش شدهاند (17و ،)11ولی ایراف کن بر سیستغ کندوکر ن خا دهه اخیر ناشناخته بود .البته
ایر سا ر عواملی که کلکیلهکننده 1هستند و برای شیمی درمانی سرطانها به کار میروند در خوقف اسپرماخوینز()12
و ا جاد نارسا ی خرمدان ( )13گزارش شده ولی ا ن ایراف در پی مصرف مکرر مجموعهای از چند داروی شیمیا ی
بروز کرده است.
خرکیب خردل سولفور با نام شیمیا ی  2-chloroethyl sulphideدر سال  1019خوسط گوخری )(Guthrie
سنتز شد و وی در کن زمان از خواص خاولزا ی ا ن ماده مطلع بود( .)14ا ن خرکیب اولین بار در سال  1910در
جنگ جهانی اول در منطقهای از خاک بلژ خوسط کلمانها مورد استفاده قرار گرفت و در جنگ جهانی اول 2/1

Alkalating
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درصد قربانیان جنگی را به خود اختصاص داد ( )11و کخر ن بار طی سالهای  1319خا ( 1360ه ش) در جنگ
عراق علیه ا ران به کار گرفته شد (.)16
خردل سولفور ما ع روانی ،بدون رنگ و با بوی سیر و پیاز می باشد که در کب به مال مت حل شده و به هر دو
صورف گاز و ما ع به کسانی در محلولهای روانی ،چربی و محلولهای کلی حل میگردد و به خاطر حاللیت باال در
چربی به راحتی از موانع چربی جدار سلولی میگیرد و در دما و فشار معتدل ،کامالً یباف دارد ولی با افزا دما به
سرعت خبریر میشود و نیمه عمر کن در  30درجه سانتیگراد پن دقیقه است .ا ن ماده در کب به کهستگی
هیدرولیز شده و به اسیدکلیر در و خیودی گلیکول (متابولیت عمده کن در ادرار) خبد ل میگردد که ا ن
متابولیت به روش کروماخوگرافی با حساسیت  1 ng/mLقابل شناسا ی میباشد(.)16-10
افته و در پوست مرطوب به راحتی جیب میشود( ،)19ولی 07
نفوذ گاز در بدن متناسب با دمای محیطی افزا
درصد کن در پوست خبریر شده و  27درصد نفوذ پوستی دارد که از ا ن میزان 17 ،درصد به قسمتها ی از پوست
خاخیر
متصل شده و  17درصد کن جیب سیستغ گردش خون عمومی میگردد( .)27گازهای جیب شده با
کوخاه در گردش خون عمومی به طور عمده به پروخئینها باند شده و مقاد ر اندکی نیز به صورف کزاد وجود
دارد( .) 21گاز خردل به جز از راه پوست ،از راه خنفس ،ملتحمه چشغ و دستگاه گوارش خوسط مواد کلوده خوراکی
نیز وارد بدن میشود.
خردل سولفور با خواص کلکیل کنندگی و الکتروفیلی خود در ساختمان اسیدهای نوکلئی  ،جدار سلول و
پروخئینها خغییراخی ا جاد میکند( )22و با ا جاد اخصال متقاطع در رشتههای مولکولی  DNAو کلکلیه کردن
پا های ازخی  DNAایر کرده و از خک یر مولکولی و خقسیغ سلولی جلوگیری به عمل میکورد و بنابرا ن در
سلولهای در حال خقسیغ (نظیر ال ه یرم ینال بیضه) بیشتر ن ایر را دارد .همچنین ا ن خرکیب اختالالخی در کار
کنز غها ا جاد میکند که از جمله با اختالل در کنز غ گلیکولیز سبب خاولزا ی در پوست میشود(.)23
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تاریخچه مصرف سالح های شیمیایی
 موافقت نامدههدای عددم مصدرف سدالحهدای،پس ازخسلط کشورهای ابر قدرف بر جهان و نیاز به حفظ قدرف خود
 از1911  اما کلمان هدا در سدال، خصو ب شدند، ینو1921 الهه و پروخکل1099  بروکسل و1004 شیمیا ی در سال
 در مقابل ارخ انگلستان استفاده کردند و انگلستان نیز با استفاده از محلدول کلدرYpres سیلندرهای ما ع کلر در
 فسفوین خوسط کلمانها (گازهای اش کور) سداخته شدد، در خکمیل سالح های شیمیا ی.با کنها مقابله به م ل کرد
 درصد قربانیان جنگ جهانی اول ناشی از کن بود وسپس ارخد فرانسده سدیانید هیددروین را خهیده و07 که حدود
 برای نرستین بار گاز خردل خوسط کلمانها در جبهه انگلدیس بکدار1910  خا ا نکه در سال. موردکزما قرار داد
 را بعهده گرفت و ا ن رقابت خصمانه همچندان ادامدهLewisite در ادامه ا ن رقابت ها کمر کا نیز خهیه. گرفته شد
 ینو کاربرد سالح های شدیمیا ی راممندوع سداخت1921  پروخکل،)1914-1910( پس از جنگ جهانی اول. داشت
بطور که حتی در جنگ جهانی دوم نیز هیتلر و سا ر کشورهای درگیر جنگ در بکارگیری ا ن سدالح هدا خدوداری
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کردند .در سال  1936ا تالیا ی ها بر علیه نیروهای نظامی اخیدوپی ،سدال هدای  1963-1960مصدریهدا بدر علیده
نیروهای من و سالهای  1907-1900عراقیها علیه رزمندگان ا رانی از سالح های شیمیا ی استفاده کردند (.)1
طبقه بندی عوامل شیمیا ی شامل :
1
 عوامل کشنده
2
 عوامل کسیبرساننده
3
 عوامل ناخوانکننده
4
 عوامل ضد گیاه
1
 خوکسینها
 اورانیوم رقیق شده
عوامل آسیبرساننده
عواملی هستند که منجر به بروز کسیب در ارگانها می شوند .ا ن عوامل با الظت باال ،کیار کشنده خواهندد داشدت.
عناصر ا ن گروه ،عموما ٌ عوامل خاولزا میباشند که شامل :
الف -خردلاا
 خردلهای گوگردی " سولفورموستارد "
 خردلهای نیتروینی
ب-تاولزااای آرسینکی





-2کلرو نیل – دی کلروکرسین "لو زا ت"
اخیل –کلروو نیل – دی کلروکرسین
متیل – کلروو نیل -دی کلروکرسین
فنیل – کلروو نیل – دی کلروکرسین

ج -عوامل زنده اکسایماای االوژنه مثل فسفوژن اکسایم
عوامل ناتوان کننده
که منجربه کیار ناخوان کننده میشوند و شامل :
1

Lethal effects
Damaging effects
3
Incapacitating
4
Anti-Plants
5
Toxins
2
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الف -کوخاه ایر : 1ازچند دقیقه خا چند ساعت
ب -طوالنی ایر : 2ازچند ساعت خا چند روز
الف -عوامل ناتوان کننده کوتاه اثر
ا ن گروه به عوامل ضد ااتشاش" "Rio – Controlمعروفندکده منجربده بدروز کیدار خحر کدی درمرداط دسدتگاه
خنفسی فوقانی وچشغ وگاهی موجب خهوع واستفراغ می شوند مانند گاز اش کور .گاز اش کور موجدب اخدتالل در
سلولهای اپیتلیال قرنیه و ملتحمه میشود ،در نتیجه بیمار دچار فتوفوبی شد د ،ر زش اش  ،درد شد د چشغهدا
و قرمزی چشغ ها میگردد .پس از درمان عوارضی ا جاد نمیکند.
ب -عوامل ناتوان کننده طوالنی اثر
ا ن عوامل به عوامل روانی معروف هستند  .روی سیستغ عصبی مرکزی ایر گیاشته و باعث بروزاختالالخدی در درک
و رفتار شر میشوند و شامل دوگروه هستند :
محرکها : 3که باعث بروز کیار خحر کی می شوند م ل  LSDو امالح Canabis
کاهندههای فعالیت : 4که باعث بروز کیار دپرسیون میشوند م ل B-Z
عوامل ضد گیاه
ا ن عوامل جهت ر زش برگ درختان وخشکانیدن گیاهان ،ازبین بردن استتار منطقه و ا نابودکردن منابع ایا ی،
بهکار میروند .عوامل ضد گیاه ممکن است با نفوذ در خاک ،اساساٌ مانع رشد دانهها درکن گردند.
توکسینها
خوکسینها سمومی هستند که خوسط میکروارگانیسغها خولید میشوند .برخی از ا ن سموم  ،که ممکن اسدت بددون
خغییر و ا با ا جاد خغییراخی به طدور مصدنوعی در مقیدا وسدیع خهیده گردندد خوکسدنهدا بده سده گدروه خقسدیغ
میشوند(:)1
الف -خوکسینهای باکتر ا ی مانند انتروخوکسین اسدتافیلوکوک بدا ایدر نداخوانکنندده و دا بوخولیندال خوکسدین بدا
ایرکشنده
ب -خوکسینهای گیاهی مانند میکو خوکسینها
ج -خوکسینهای حیوانی مانند سموم مارکبری  ،عقرب وانواعی ازماهیها

1

Short-term
Long-term
3
Stimulants
4
Depressants
2
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سالح های شیمیایی وجنگ عراق علیه ایران
ری غ صدام در جنگ علیه ا ران  ،برای نرستین بار پس از جنگ جهانی اول بصورف وسیع و برخالف معاهداف
بینالمللی از سالحهای شیمیا ی استفاده کرد .نرستین بار حمالف شیمیا ی بطور رسمی از مرداد 1362و
درعملیاف والفجر 2کااز شد و با حمالف وسیع و سنگین شیمیا ی در جزا ر مجنون در عملیاف خیبر و بدر به
اوج خود رسید و خا روزهای پا انی جنگ درمرداد  1360ادامه داشت .کخر ن حمله به شهر اشنو ه درخار
1360/1/11بود.گازهای کشنده اعصاب برای نرستین بار درخار 1362/12/20در عملیاف خیبرعلیه ا ران مورد
استفاده قرار گرفت .براسا گزارش رسمی سازمان ملل ،ری غ بع ی عراق بی از 1077خن گاز خردل  677،خن
گاز سار ن و 477خن گاز خابون و بی از صد هزار گلوله و بمب شیمیا ی بر علیه ا ران استفاده کرد .
بطور کلی جنگ شیمیا ی عراق را می خوان به سه بر خقسیغ کرد :
 .1از دی ماه  1319خا خیر ماه  1362بصورف حمالف و مانورهای کزما شی
 .2از مرداد ماه  1362خا بهمن  1362بصورف حمالف محدود ولی متمرکز
 .3از اسفند ماه  1362خا خاخمه جنگ بصورف حمالف گسترده وسنگین
لیا در طول جنگ خحمیلی ،کشور عز ز ما به مدف  1سال از مرداد ماه  1362خا مدرداد  1360مدورد خهداجغ جددی
بمبهای شیمیا ی عراق قرار گرفت (.) 1903-1900
روند رو به رشد حمالت شیمیایی عراق
* در طی سال  1362خا اوا ل  1363ابتدا از گاز خردل و سپس از گاز خابون استفاده کرد .
* در اواخر سال  1363و سالهای  1364و 1361عالوه بر گاز خردل ازحجغهای ز اد گاز اعصاب استفاده کرد .
* در خار  1361/17/17بیمارستان صحرا ی سومار بمباران شیمیا ی از نوع خردل شد .
* در اوا ل سال  1366نرستین حمله با گاز سار ن در خرمشهر صورف گرفت.
* در خار  1366/4/0شهرستان سردشت بمباران شیمیا ی ازنوع خردل شد.
* در خار  1366/12/20شهرستان حلبچه بمباران شیمیا ی از نوع سار ن شد.
* درخار  1360/3/ 4، 1360/1/20در کخر مراحل جنگ ،عراق حمالخی را با گاز سار ن در خطوط مقددم دفداعی
رزمندگان ا ران به خرخیب در منطقه فاو ،شلمچه و جزا ر مجنون انجام داد .
* در خار  1360/1/11شهرستان اشنو ه بمباران شیمیا ی شد .
* در مرداد ماه  1360عراق مرالفان کرد خود را بمباران شیمیا ی از نوع خردل و اعصاب کرد (.)2
آمار قربانیان جنگ
در طول جنگ خحمیلی در مجموع بی از
شیمیا ی قرار گرفتند که از ا ن خعداد حدود

میلیون نفر ازرزمندگان و افراد ایر نظامی درمعرض ا ن عوامل
صد هزار نفر دچار مصدومیت شده و خحت مداوا قرار گرفتند و بالغ
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بر  1777نفر شهید شدند .در حال حاضربی
قرار دارند.

از  67هزارجانباز شیمیا ی خحت پوش

بنیاد شهید و امور ا ارگران

گاز خردل
گاز خردل کی از سالحهای شیمیا ی است که در جنگ ها مورد استفاده قرار گرفته است .ا ن گاز بعندوان سدلطان
گازها شناخته شده ،بصورف قطراف روانی کئورسل ،دارای قدرف نفوذ باال و قادر به عبور از ماس و مواد پالستیکی
ما ع روانی به رنگ خردلی ( )Straw – Coloredاست که خبد ل به برار می شود
میباشد .ا ن گاز بصورف
( .)6-1و ژگیهای بارز گازخردل عبارف است از :
 .1دارای دوره کمون و در نها ت خاییر خاخیری ،دارابودن ایر خجمعی (درنتیجه اظت کغ کن به خدر دربدن
جمع میشود) ،دارابودن قدرف جیب سر ع ،ایربر ساختمانهای مرتلف بدن (چشغ ،ر ه ،پوسدت و، )......
محلول درچربی
 .2ایراف ناخوان کننده د رر  ،پا دار بودن و امکان ذخیره سازی  ،ارزان بودن  ،پا دار در محیط
 .3قدرف نفوذ باال ی و خوانا ی عبور ازماس و مواد پالستیکی ،طول عمر اشکال باقی مانده درز در زمدین خدا
 17سال ،عوارض د رر خدا  27-17سدال بعدد ،دارای ایدراف موخاینید ،کارسدینوینی  ،خراخوینید ،
سا تواستاخی  ،دپرسیون مغز استروان و ...
عامل موستارد به نامهای ( H.Dنوع خال ) ( Hنوع ناخال ) می باشد.
مکانیسغ ایر گاز خردل دربدن به سه روش گزارش شده است :
 .1هیدولیز خوسط کب که اسید کلر در حاصل موجب خرر ب سلولی و بافتی میشود .
 .2ازطر ق کلکیلهکردن عوامل نوکلئوفیل که در خمام اجزای سلولهای بدن وجود دارند ،باعث خشکیل پیوندد
بسیارقوی کواالن شده ،سرانجام منجر به فل اعمال فیز ولوی سلولی از قبیل گلیکولیز ،خنفس سدلول،
سنتز پروخئین ،سنتز اسیدهای نوکلئی و اختالل در اعمال اشای سلول میشود .
 .3ایر فعال نمودن هگزوکیناز و فعال کردن پالسمینوین که موجب خرر ب جدار مو رگها میشود .
گدداز خددردل ،عدداملی اسددت کدده دارای قابلی دت خدداولزا ددی ،موخاینی د  ،کارسددیتوزنی  ،خراخوینی د  ،سددا توینی و
سا تواستاخی است .ا ن گاز بهطور مستقیغ کنز غهای خنفسی وگلیکولیتی را مهار کدرده و در نها دت منجدر بده
خوقف خک یر سلول میشود .درپوست ،چشغ ،ر ه و مغز استروان ایردارد .دارای عوارض زودر ود درر چشدمی،
پوستی ،ر وی و اعصاب و روان است .عوارض ا جاد شده به الظت و مدف خما وابسته است .عوارض گداز خدردل،
نرستین بار درجنگ جهانی اول مورد بررسی قرار گرفت .عوارض زودر در همدان هفتده اول و عدوارض د درر
سالها بعد از ضا عه اولیه خودرا نشان میدهد .خصوراولیه در استفاده از گازخرد ا ن بود که موجب مرگ نمیشود و
فقط منجر به خانوانی سربازان میگردد ولی امروز پس از گیشت چند سال ازجنگ خحمیلی عراق علیه ا ران خالف
ا ن خصوریابت شده است و روز به روز ایراف و عوارض د رر کن خود را نشان میدهد (.)24-4
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نرستین بار خوسط  Meyerدر سال  1006خهیه شد و نرستین بار در سال  1910خوسط ارخ کلمدان در جندگ
مورد استفاده قرار گرفت ( .)20-24ضا عاف چشمی د رر به صورف کراخیت خاخیری درحال حاضر  217مورد کن
گزارش شده است ( ) 20-21که به علت حساسیت ز داد بافدت ملتحمده بده عامدل خدردل اسدت .عارضده بصدورف
کنژکتیو ت مزمن است که با عودهای مکرر همراه میباشد .قرنیه پس از ملتحمه شا عتر ن محدل گرفتداری چشدغ
است بطوریکه در نها ت خمام ال ه های کناخومی قرنیه درگیر میشود(  .)20نق سدلولهدای بنیدادی در ناحیده
 Limbusعنی حد فاصل قرنیه و ملتحمه در سالمت قرنیه ازاهمیت خاصی برخوردار است .ا دن سدلولهدا منبدع
اصلی خرمیغ اپی خلیوم قرنیه درحالت طبیعی وهنگام کسیبهای چشدمی مدیباشدد و دارای خاصدیت خودنوسدازی
باال ی هستند .درموارد که اختالل عملکرد ا ن سلولها ا جاد شود ،منجر به بیماری خحت عنوان " نق سلولهدای
بنیادی" میشود .کی ازعواملی که منجر به کسیب های ا ن سلولها میشود ،گازخردل است .ا ن عامدل بده دلیدل
ایراف خرر بی فزا نده به خدر درطول سالیان باعث کاه ا ن سلولها شده و بیمار مبتال به کراخیت مدزمن و دا
د رر میشود .بیمار ازکاه د د ،خر ازنور ،اش ر دزش و احسدا جسدغ خدارجی در چشدغ رند مدیبدرد.
درمعا نه کدورف قرنیه خوام با نامنظمیها  ،نق های پا دار اپیخلیدالی ،رسدوب کمیلوئیدد ،پیددا عدروق خدونی،
پیشرفت بافت فیبرواسکوالر وکمبود اش میشود .نازکی قرنیده وکراخوپداخی ندواری ناشدی ازرسدوب کلسدیغ د دده
میشود و در ملتحمه منجر به ا سکمی ناحیه پری لیمبال  ،واسدکولیت ،خالنژ کتدازی ،خورخوز تده عدروق ،سدگمانته
شدن عروق  ،خونر زی ز ر ملتحمه وکاه سلول های گابلت میگردد.
عامل خردل به دو صورف وجود دارد ،کی بصورف سولفور و دومی به صورف نیتراف .در جنگ ها از نوع سولفور کن
ماده کلکیله کننده قوی است که در بدن به ون سولفونیوم خبد ل میشود .ا ن گاز
استفاده شده است.گازخردل
می خواند  DNAو سا ر ماکرومولکول ها را کلکیله کند و منجر به شکست زنجیره  DNAودرنتیجه مدرگ سدلولی
گردد .لنفوسیت های Tنق اصلی را در ا جاد کسیبهای طوالنی مدف ناشی از مواد کلکیلده کنندده بعهدده دارندد.
گازخردل درقرنیه با کالین های کن خرکیب شده و موستارد کالین حاوی سولفور با خواص فیز کی و شیمیا ی و دژه
ا جاد کرده و منجر به خحر دائمی چشغ ،کاه حس قرنیه ،خغییراف عروقی ،ا جداد منداطق کواسدکولر ،اخدتالل
درخون رسانی ،پیدا و بهبود زخغ ،حمالف مکرر عود ،نازک شدن و در نها ت سوراخ شدن و ازبین رفدتن قرنیده
می گردد .عوارض د رر در چشغ ،پس از ملتحمه  ،قرنیه شا ع خر ن محل گرفتاری چشمی است و عوارض ا جداد
شده کن را موستاردکراخوپاخی می نامند ،که در کن خمام ال ه های قرنیه را درگیر میکند ( .)37-21
عوارض چشمی سالح های شیمیایی
واکنش چشم دراثر گاز خردل
به طور کلی گازخردل درچشغ باعث واکن فوری و ا گاهی خاخیری میشود .واکن فوری شامل
کنژنکتیو ت است که بطور معمول خود به خود محدود می شود و بدون خرر ب بهبود می ابد .واکن خاخیری
چند دهه بعد ( 27-17سال) ازکسیب اولیه ا جاد میشود .
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خما گازخردل با قرنیه ،بعد از  2الی  3یانیه سبب صدمه به اپی خلیوم میگردد و بعد از حدود  2الی  6دقیقه
کندوخلیوم نیز درگیر میشود و باالخره بعد از  4الی  6دقیقه گاز به داخل چشغ نفوذ میکند ،سپس به دنبال کن
قرنیه با مکانیسغ های دفاعی خرمیغ شده و بهبود پیدا می کند  .از نظر بالینی کسیبهای ناشی از گاز خردل به 1
مرحله خقسیغ میگردد که البته شرط ا جاد ا ن کسیبها ،زنده بودن نس قرنیه است.
مرحله اول :مرحله پنهان است که  1الی  6ساعت بعد از خما ا جاد میگردد که مدف کن خیلی کوخاه است و از
چند روز خا چند ن هفته ممکن است به طول انجامد که طی کن بیمار کونژنکتیو ت و خرشح دارد .اگر مدف و میزان
خما کغ باشد بعد ازمدخی ا ن عالئغ کامال ٌ ازبین رفته و بیمار د گر مشکلی ندارد ولی اگر خحر شد د باشد
وارد مرحله  2خا  1میشود .مرحله دوم :درافرادی که باگاز خردل درخما بیشتری بوده اند عالوه بر ادم ملتحمه و
قرنیه ،بتدر نکروز بافتی اخفاق می افتد ،به و ژه نکروز عروق که عروق به حالت سوسیسی درمی ک ند  .عروق
جا گشاد شده و جای د گر کامال ٌ مدور است وجای د گر به علت عدم وجود خون درکن کامال ٌ سفید است ودر
قسمت د گر خجمع خون به صورف لرته مشاهده میشود .گاهی عروق به شکل وز کول و ا کالفه عروقی در
 early white patch and coagulation necrosisو حتی
میک ند .خونر زی ز ر ملتحمه،1
 intrastromal hemorrhageاخفاق میافتد .درا ن مرحله استروئید موضعی خا حدودی مویر است ولی جلوی
سیر بیماری را نمیخواند بگیرد  .خود بیماری در عرض  2الی  3هفته فروک میکند و بعد دوباره حمالف به
فواصل مشر ممکن است اخفاق بیفتد .
مرحله سوم:بهبودی ضا عه بعد از  2خا  3هفته .
مرحله چهارم :مرحله خاخیری که  27خا  17سال بعد اخفاق میافتد .حمله با فتوفوبی ،اش ر زش  ،احسا
جسغ خارجی ،خشکی و خحر مزمن چشغ شروع که بعدا خشد د میگردد .درا ن مرحله ممکن است خود برود
ایر فعال شود .درا ن موارد  Circum Corneal Congestionوجود ندارد و چون در حمالف اولیه ا ن
قسمت دچار ا سکمی ملتحمه شده است ،د گر عروقی نیست که د ده شود (.)10،21،33
مرحله پنجغ :در ا ن مرحله خرر ب وسیع در قرنیه اخفاق می افتد.
پاتولوژی ضایعات ملتحمه
ا سکمی ناحیه پری لیمبال  ،خالنژ کتازی  ،واسکولیت  ،خونر زی ز ر ملتحمه وکاه
2

سلول های گابلت.

پاتولوژی قرنیه
اپیتلیوم قرنیه  ،Conjunctivalizationنازکی قرنیه  ،پیدا عدروق جد دد سدطحی ،دینرسدانس اسدفروئید و
لیپوئید وکراخوپاخی نواری ناشی از رسوب کلسیغ .در بررسیهای بعمل کمده در نمونده هدای ملتحمده و قرنیده د

Subconjunctival Hemorrhage
Telangiectasis

1
2
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پاس خرکیبی التهابی بدون ضا عه اختصاصی وجود داشته است .بهنظر میرسد
کن مویر باشد (.)20

مولفه وابسته به ا منی در ا جداد

تقسیم بندی عوارض چشمی زودررس گاز خردل
عوارض چشمی زود ر گاز خردل به شرح ذ ل می باشد:
 .1کسیبهای خفیف  :با دز  12- 07mg/m3/minگاز خردل ا جاد می شود .کسیبهای بصورف ار تغ خفیف
پل ها و پر خونی متوسط ملتحمه با خغییراف عروقی بدون ادم قرنیه است .بیشتر ن عوارض ناشی از گاز
خردل در جنگ عراق علیه ا ران در ا ن گروه قرار دارند( شکل .)1
 .2ضا عاف متوسط :با دز  177 - 277 mg/m3/minگاز خردل ا جاد میشود .عارضه بصورف درگیری
پل ها ،ملتحمه و قرنیه میباشد .ش ساعت بعد از خما مصدوم احسا خشکی چشغها ،درد شد د و
فتوفوبی میکند .ادم و پر خونی ملتحمه گسترش پیدا میکند ،ادم اپیتلیال و اروین قرنیه ظاهر می شود.
بعد از  40ساعت شکا تهای بیمار کاه پیدا میکند .بعد از  4خا  1روز ضا عاف قرنیه بهبود می ابد.
بهبودی کامل در عرض  6هفته و ا بیشتر اخفاق می افتد(شکل .)2
 .3کسیبهای شد د  :با دز بیشتر از  277 mg/m3/minگاز خردل ا جاد می شود .در ا ن موارد مصدوم
دارای مسمومیت شد د در ر ه  ،دستگاه گوارش و پوست است .شکا تهای چشمی شامل درد شد د ،
بلفارواسپاسغ و احسا کاه د د چشغ ها است  .نواحی بزرگ ا سکمی و نکروز عروق در ملتحمه د ده
میشود ولی سمبلفارن بندرف د ده می شود  .نامنظمی اپیتلیال قرنیه همراه با ادم استروما بصورف منظره
پوست پرخقالی مشهود است .اضافه شدن عفونت در ا ن مرحله خیلی خطرناک است .در ا ن مرحله ضا عاف
ممکن است به سه صورف درک ند -1 :بهبودی کامل  -2مزمن شدن  -3عوارض د رر ا خاخیری (کراخیت
خاخیری ) که طی چند سال بعد از خما اولیه (خا  17سال ) ظاهر میشود(شکل . )37-31 ،27( )3

شکل - 1درگیری خفیف گازخردل (زودر ) شکل - 2درگیری متوسط گازخردل (زودر )

عوارض طبی سالحهای شیمیا ی 091 /

شکل -3درگیری شد د گازخردل (زودر )

شکل -4فروک

کردن مرحله حاد و خبد ل شدن به نوع مزمن

تقسیم بندی عوارض چشمی دیررس گاز خردل
براسا مصوبه مورخ  1306/4/0کمیته خرصصی چشغ جانبازان شیمیا ی .عوارض د رر
بیماری به چهار گروه خقسیغ میشوند:
1
 .1بدون عارضه
 .2خفیف
 .3متوسط
 .4شد د

چشمی از لحا شدف

 -1روه بدون عارضه
در ا ن گروه افرادی قرار میگیرند که دارای عال غ شامل سوزش ،خدارش ،اشد
خارجی و خشکی چشغ میباشند ولی هیچگونه نشانهای( )signندارند.

ر دزش ،قرمدزی ،احسدا

جسدغ

 -2روه خفیف
1

2

در ا ن گروه خغییراف عروقی ملتحمه شامل خالنژکتازی ،سگمنتاسدیون  ،خمیددگی  ،گشدادی عدروق و درجداخی از
خشکی چشغ وجود دارد ولی قرنیه شفاف است(شکل .)1
1

Without Clinical Evidence
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 -3روه متوسط
دارای عالئغ گروه خفیف همراه با ا سکمی در ملتحمه و لیمبو
کدورف محیطی قرنیه می باشند(شکل .)6

و نفوذ عروقی خونی در محیط قرنیه بدا دا بددون

 -4روه شدید
ا ن گروه دارای عالئغ گروه متوسط همراه با نازکی و از بدین رفدتن  thinningو  meltingقرنیده مدی باشدند.
جانبازانی که خحت عمل جراحی  PK ، LKو  Stem cell graftقرار گرفتهاند ،نیز در ا ن گروه قدرار مدیگیرندد
(شکل .)32،33( )0

شکل -5عوارض خفیف گاز خردل (د رر )

شکل -6عوارض متوسط گاز خردل (د رر )

شکل -7عوارض شد د گاز خردل (د رر )

)Segmentation (venous beading
Tortuosity

1
2
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پروتکل درمانی عوارض چشمی گاز خردل در جانبازان شیمیایی
بار انجام شود .در جانبازان بدا
در جانبازان بدون عارضه ،درمان دارو ی نیاز نیست وی معا ناف با د هر سه سال
عارضه خفیف ،خجو ز قطره اش مصنوعی ،استفاده از عین کفتابی  ،بسدتن پونکتدوم هدا بده صدالحد د پزشد
معال  ،درمان بلفار ت از اقداماخی است که انجام می شود .ا ن بیماران هر  6ماه د بدار جهدت کنتدرل پیشدرفت
بیماری با د مورد معا نه قرار گیرند .اقداماف مورد نیاز در جانبازان با عارضه متوسط عبارخست از بررسی بسته بودن
پونکتومها و سا ر درمان های گروه خفیف ،مصدرف کورخیکواسدتروئیدهای موضدعی در صدورف نیداز و بدا احتیداط و
استفاده از یلهای لوبر کنت چشمی .در گروه جانبازان با عارضه شد د ،عالوه بر درمانهای گروه متوسط ،اقدداماف
بار انجام شود.
ز ر نیز انجام میشود و معا ناف پیگیری هر  2خا  3ماه
 -1اعمال جراحی
 خارسورافی در صورف ا جاد خازگی قرنیه و بعد از اعمال پیوند قرنیه ،خوصیه میشود.  LKنسبت به  PKاولو ت دارد.  LKدر صورف کمبود نسبی سلولهای بنیادی و در مواردی که به دلیل کدورف مرکدز قرنیده ،بیمداردچار کاه د د باشد ،انجام میشود.
 پیوند سلول بنیادی در صورخی انجام شود که  PEDبه دلیل کمبود سدلولهدای بنیدادی ا جداد شددهباشد.
 در صورف پیدا  PEDو عدم همراهی با کمبود شد د سلولهای بنیدادی ،پیوندد پدرده کمنیوخیدخوصیه میشود.
 در صورف رسوب چربی در قرنیه و خحر شد د چشغ ,برداشتن نس چربی و پوشداندن ضدا عاف بداپرده کمنیوخی خوصیه میشود.
 در صورف پیدا ا سکمی لیمبو و نازکی قرنیه ،برداشتن ناحیه ا سکمی و جلوکشیدن ملتحمدهخوصیه میشود.
 در صورخیکه نازکی محیط قرنیه همراه با کاه سلولهای بنیادی لیمبو وجود داشدته باشدد عمدلخوام  LKو پیوند  Stem cellخوصیه میشود.
 برای پیوند سلولهای بنیادی از جسد نیز می خوان استفاده نمود. -2قطره اش مصنوعی بدون ماده نگهدارنده به صالحد د پزش
 -3یل های لوبر کنت چشمی.
 -4خزر ق ز ر ملتحمه  Avastinدربیمارانی که واسکوالر زاسیون قرنیه به علدت گداز خدردل دارندد ،مفیدد
است.
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شاخ های عین های کفتابی برای جانبازان شیمیا ی :
مشرصاف لنزهای جیبی (کفتابی ) مراوب جهت افرادی که نیاز به عین طبی ندارند و دا ا نکده عیدب انکسداری
برای فواصل دور کنها صفر می باشد از ا ن قرار است:
 .1میزان عبور نور مرئی به مقدار الزم و عدم افزا قطر مردم (با خوجه به نوع کن مقدار  17خا  37درصد
عبور نور مزئی مناسب است).
 .2حیف انعکا های سطوح قدامی و خلفی لنزهای عین (در صورف لزوم ال ه های ضد انعکا با شدرا ط
مطلوب و استاندارد خعر ف شده قابل قبول می باشد).
 .3جیب صد درصد اشعه  uv.Aو ( uv.Bالبته میزان خلورانس  uv.Aخا  1%و  uv.Bخا  1%با خوجه بده
فاکتور های د گر قابل بررسی می باشد).
 .4عدم خغییر و کاه قابل خوجه در کنتراست  ،و عدم کاه میددان د دد در شدر اسدتفاده کنندده از
عین
 .1عدم اختالل در د د رنگ شر استفاده کننده
 .6کاه خیرگی 1در استفاده از عین
 .0داشتن مقاومت الزم در برابر عوامل محیطی ،فیز کی و ضربهپی ری مناسب
 .0استفاده از ال ههای کنتی رفلکس در صورف نیاز با خوجه به بند 2
 .9عین های با لنزهای پالرو د استاندارد و داشتن شرا ط الزم قابل قبول می باشد.
 .17عدم وجود هر گونه خطاهای اپتیکی در لنزهای عین ()36
شاخصاای فریم مناسب جهت جانبازان شیمیایی
هدای

مشرصاف کلی فر غهای کفتابی در افرادی که اصالح دور کنها صفر می باشد و ا برای فواصدل دور بده عیند
طبی نیاز ندارند عبارخند از:
 .1فر غ با ستی به طور مناسب محدوده چشغ را پوشد دهدد خدا در صدورف اسدتفاده از عیند از زوا دای
مرتلف نور به چشغ وارد نشود .
 .2فر غ با د مقاومت مناسب در برابر ضربه را داشدته و انعطداف پدی ری الزم را داشدته باشدد و بده و دژه از
قسمت دسته کسیب پی ر نباشد.
 .3رنگ با د ماندگار و پس از مدخی کغ رنگ و ا مردوش نشود .
 .4فر غ با ستی به طور مناسب بر روی صورف استفاده کننده یابت شود  ،سطح خما پدهای بینی حدداک ر
خما را داشته و انتهای دسته عین با قسمت گیجکاهی و پشت گوش زاو ه و فاصله مناسبی را داشدته
باشد (.)36

Glare

1

عوارض طبی سالحهای شیمیا ی 099 /
عوامل اعصاب
عوامل اعصاب شامل خرکیباف ارگانو فسفره ( )OPبود که منجر به مهار کنز غ کولین اسدتراز شدده  ،کده درابتددای
مسمومیت عالئغ موسکار نی محیطی و بهخدر عالئغ موسکار نی وسپس عالئغ نیکوخینی و سرانجام عالئغ مرکزی
بروز می کند که ا ن عالئغ شامل ر زش عرق  ،میوز س و خرشحاف خنفسی  ،عالئغ نیکدوخینی م دل شدلی و ضدعف
عضالنی می باشد .به دنبال مهار کولین استراز ،الظت استیل کولین باال میرود و امکان انتقدال سیناپسدی مرتدل
میگردد که درنقاط حسا مانند مرکزخنفس می خواند منجر به مدرگ شدود .بده طدورکلی الظدت اسدتیل کدولین
درمجاورکولینری  ،افزا پیدا کرده و برخی سیناپسها مانند گیرنده های موسکار نی محیطی ا ن خحر کاف خدا
کخر ن لحظاف زندگی مصدوم ادامه می ابد و منجربه بروز افزا فعالیت درعضو هدف می شود و دربرخی د گدر
فل دپوالر زان دراشا پسسیناپسی شده و انتقال سیناپسی متوقف میشود که ا دن شدامل
سرانجام منجر به
گیرندهها ی درسیستغ اعصاب مرکزی ،گانگلیونهای خودکار و صفحه محرکه انتها ی عضدالف مرطدط مدیشدوند.
عوامل اعصاب که درجنگ ها استفاده شده است شامل خابون ،سومان ،سار ن و  vxمی باشد(.)30
پژوهش جدید
مطالعه مورد -شاهدی که شامل  302نفر از مجروحان شیمیا ی شهرستان سردشت که  27سال از زمان
در
مصدومیت کنان با گاز خردل گیشته بود (گروه مورد) و  120نفر از مردم شهرستان ربط بعنوان گروه شاهد ،میزان
کسیب های چشمی و ارخباط کن باسطح سرمی واسطه های بررسی گرد د .نتا ا ن پژوه نشان داد که سطح
 1RA.TNF-α ، IL-β ، IL-αدر دو گروه مورد چه درکنها ی که بدون افته های اسلیت لمپی بودند و چه
درکنها ی که دارای افته های اسلیت لمپی بودند در مقا سه باگروه شاهد پا ین خر بود .سطح سرمی  IL-1βدر
گروه شاهد با افته های اسلیت لمپی باالخر از گروه شاهد بدون افته های اسلیت لمپی بود .اما سطح سرمی IL-
 1RAو MMP- 9دردو گروه مورد وشاهد اختالف معنی داری نشان نداد( .)20بررسی سیتوکینها و
کموکینها از جمله  IL-8 ، IL-1β ، IL-1αو  IL-RA.TNF-αدرا ن دو گروه انجام شد  .میزان سطح
سرمی ،خلط ،بزاق ،اش  ،سمن و ادرارسا توکین ها بررسی شد .که میزان کن در گروه مواجهه پا ین خر از گروه
شاهد بود (. )41-39
اورانیوم رقیق شده
اورانیوم  230درزمان جنگ عراق و کو ت در سال  1991خوسط کمر کا یها در مرکز ا ن دو کشور استفاده شد.
عوارض زودر و د رر دارد (شکل  .)0وجود کن درمنطقه برای همیشه باقی میماند ،مگر کن که خاک منطقه را
عوض کنند .در ارگانهای مرتلف عوارض ا جاد میکند .حدود  17777خانواده کمر کا ی که سربازان کنها در
منطقه بودند ،مدعی عوارض کن هستند .مقدار اورانیوم استفاده شده در جنگ علیه عراق خوسط کمر کا ی ها بالغ بر
 377خن می باشد(.)42،43
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شکل  -8اختالالف مادرزادی اورانیوم
توصیهها و پیشنهادات
با خوجه به عوارض مررب گاز خردل که منجر به عوارض خفیف  ،متوسط و شد د می شود ،پیشنهاد میشود:
 .1هشدار به جهانیان و بانیان سازنده ا ن گاز در جهت عدم ساخت ا ن عامل مررب و گزارش پژوه های
انجام شده در سطح کشور جهت ارائه به سازمانهای بین المللی.
 .2کموزشهای الزم به سربازان ،ضروری بهنظر میرسد.
 .3ساخت و طراحی وسا ل حفاظتی  ،با خوجه به قدرف نفوذ گاز خردل.
 .4کموزشهای الزم به همکارانی که مواجه با اولین مصدوم گاز خردل میشوند.
 .1کموزشهای الزم به همکاران که مواجه با عوارض د رر گاز خردل می شوند.
 .6کلیه مجروحان شیمیا ی که در خما با گازهای مرتلف قرار گرفته اند ،بررسی های الزم از نظر نوع گاز
بعمل ک د و در صورف خأ ید خما با گاز خردل خوسط مترصصان صاحبنظر در سطح استانهای کشور
مورد معالجه و درمان قرار گیرند.
 .0انتقال مصدومین به مناطق با کب و هوای مرطوب.
 .0جلوگیری از ورود افراد به مناطق کلوده با عنا ت به پا داری عامل که خا  17سال ممکن است در خاک
محل باقی بماند.
 .9ا جاد مراکز مجهز مصدومین شیمیا ی برای مقابله با ایراف ز انبار گاز خردل روی مصدومین شیمیا ی ،
پیشنهاد می گردد با استفاده از نیروهای مجرب و کارکمد در مراکز استانها ،مراکزی جهت ارائه خدماف
ا جاد گردد.
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عوارض پوستی سالح های شیمیایی
عامل شیمیا ی لیپوفیلی است که در
سولفور موستارد که به عنوان "گاز خردل" نام برده میشود در واقع
دمای معمولی به صورف ما ع می باشد دو نوع خردل (موستارد) وجود دارد -1 :نیتروین موستارد (کلرامبوسیل) که
داروی شیمی درمانی در درمان سرطانها ی از قبیل لوسمی میباشد  -2سولفور موستارد (گاز خردل)( .)1گاز
عامل کلکیله خاول زاست که به عنوان سالح شیمیا ی در جنگها استفاده شده
خردل (دی کلرواخیل سولفید)
است ،ابتدا خوسط کلمان در جنگ جهانی اول و بعد از کن در جنگ جهانی دوم و همچنین در جنگ خحمیلی عراق
علیه ا ران در سال  1907-1900خوسط عراق بهکار رفت(.)2در ا ران میزان مرگ با ا ن عامل حدود  3خا  4درصد
گزارش شده است که بیشتر به علت نارسا ی خنفسی و سرکوب مغز استروان بوده است .طبق گزارشاف منتشرشده
در ا ران بی از  177777نفر کسیب د دند( )2و خا کنون بعد از گیشت بی از دو دهه هنوز  37777نفر از افراد
کسیب د ده خحت درمان هستند( .)3،4گاز خردل منجر به کسیب DNAو پروخئینهای سلولی و در نها ت کسیب و
نکروز سلول می گردد و با ایراف سیتوخوکسی  ،موخاینی و کارسینوینی منجر به عوارض مرتلفی در ارگانهای
متعددی از جمله پوست ،چشغ ،اندوکر ن ،گوارش و ر ه می شود ،خظاهر عوارض مربوطه به صورف زودر
(هفتههای اول خما ) و د رر ( حتی خا  17سال بعد) میباشد (.)1،4
گاز خردل از راههای مرتلفی می خواند وارد بدن شود م ل پوست ،مجاری خنفسی ،ملتحمه و دستگاه گوارشی (در
صورف مصرف کب و ایای کلوده)( .)6پوست کی از نرستین ،مهمتر ن و شا عتر ن ارگانها ی است که در خما با
گاز خردل قرار میگیرد و به علت سطح وسیع کن ،به شدف کسیب پی ر است( .)0بدنبال خما پوستی با گاز
خردل ،حدود  07درصد خبریر شده و  27درصد کن به پوست نفوذ میکند .ا ن گاز سر عاً وارد کراخینوسیتها و
اشاء سلولی فولیکولهای مو می شود .خردلی که جیب پوست شده قابل حیف نیست ،از میزان جیب شده 12
درصد در پوست باقی میماند و  0درصد مابقی کن بصورف گاز خردل هیدرولیز وارد جر ان خون سیستمی شده و
جیب سا ر بافتها میشود ( .)0 ،1هرچه کسیب وارده عمق بیشتری از پوست را درگیر کند ،وسعت و شدف ضا عاف
زودر پوستی بیشتر بوده و به همان میزان خطر عوارض د رر نیز افزا خواهد افت( .)3عواملی که در ا جاد
و شدف عوارض پوستی زودر نق دارند ( )13-9 ،3عبارخند از:
 .1عوامل محیطی :دمای باالخر ،باد و رطوبت بیشتر
 .2عوامل فردی :جنس م نث ،سن کمتر ،نژاد سفید ،پوست چرب ،خعر ق ز اد ،باالخر بودن pHپوست و
وجود درماخیت همزمان
 .3نوع مواجهه :مدف خما بیشتر ،الظت بیشتر ماده شیمیا ی و عدم استفاده از وسا ل حفاظتی
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 .4محل درگیری :وسعت بیشتر ناحیه درگیر ،نواحی گرم و مرطوب بدن م ل اسکروخوم ،کشاله ران ،ز ر بغل
(شکل  )1و ناحیه خناسلی
شیوع ضا عاف پوستی در مطالعاف مرتلف روی ا رانیان در معرض خما  ،بسته به خعداد افراد مورد مطالعه ،مدف
زمان پیگیری افراد ،الظت ماده شیمیا ی در معرض ،مدف زمان خما و کب و هوای منطقه متفاوف است و از
 24/1درصد خا  94درصد گزارش شده است(.)1
جدول  -1شدف خظاهراف پوستی به دنبال مواجهه با دوزهای مرتلف گاز خردل()2
شدت آسیب پوستی حاد

کسیب خفیف

کسیب متوسط

کسیب شد د

تظاارات بالینی
ار تغ ،ادم و سوختگی درجه اول
که طی  11روز ال ههای سطحی اپیدرم
دچار پوستهر زی میشوند و خقر با
همیشه بدون باقی گیاشتن ایری ،بطور
کامل بهبود می ابند.
ادم شد د و خاول که بهبودی کنها
 2-3هفته طول میکشد.
نکروز خمام ضرامت پوست همراه
با خاولهای بزرگ که خرمیغ کنها معموالٌ
 6-12هفته طول میکشد.

دوز مواجهه با از خردل
Ambient doses of 50mg/min/m3
or direct application of 0.1 to 1.0
mg/cm2 liquid

Direct application of 1.0 to 2.5
mg/cm2
Ambient doses of 200 to 1,000
mg/min/ m3 or direct application
of more than 2.5 mg/cm2

عالیم و نشانه های بالینی پوستی
تظاهرات زودرس
شدف کسیبهای جلدی بسته به دوزهای مرتلف گاز خردل از خفیف خا شد د متغیر است ،حداقل دوز مورد نیاز
جهت ا جاد سرخی پوست (ار تغ)  7/1-1میلیگرم در سانتی متر مربع میباشد(( )14جدول  .)1بسته به وسعت و
دوره نهفتگی متغیر از  37دقیقه خا  12ساعت وجود دارد ( )2،4و ا ن باعث میشود افراد
دوز خما  ،ابتدا
متوجه خما نشوند و بنابرا ن ،سعی در حیف سر ع کلودگی از پوست نکنند که منجر به درگیری وسیعخر و
شد دخر می شود .بعد از گیشت دوره نهفته ،ابتدا پوست رنگ پر ده شده ،سپس دچار سرخی با ا بدون خارش
میگردد ،روی پوست سالغ ا نواحی ار تماخو ،وز کول و خاول خشکیل میشود (شکل  .)2در ا ن افراد معموالً عالمت
نیکولسکی م بت است ،بدیگونه که با کمتر ن فشار روی پوست ار تماخو ،اپیدرم جدا شده و خاول خشکیل میشود.
اندازه خاولها متفاوف است و گاهی به هغ میپیوندند و سطح وسیعی از اپیدرم جدا میشود .خاولها حاوی ما ع
زردرنگی هستند که بعد از  24ساعت به فرم یلهای درکمده و بنابرا ن ،خرلیه کنها مشکل میشود که جهت خرمیغ
سر عتر ،با د خاولهای بزرگ در  24ساعت اول خرلیه شوند .پس از  40ساعت خاولهای بزرگ در صورف عدم درنای
پاره شده و زخمی ادماخو ا جاد میشود که سیر بهبودی کندخری نسبت به سوختگیهای حرارخی دارد ،بعد از مدخی
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کراست خشکیل می شود و در نها ت با اسکار ،هیپرپیگمانتاسیون و کمتر هیپوپیگمانتاسیون بهبود می ابد .شا ان
ذکر است که زخمهای دهانی نادرهستند و بطور معمول کف دست و پا درگیر نمیشود(. )11 ،1 ،2 ،1خاول کی از
عال غ اصلی خما با گاز خردل است و بر خالف بی از  07سال پژوه  ،هنوز مکانیسغ دقیق کن روشن نشده
سری مکانیسمهای احتمالی از قبیل مهار فسفاخاز در سیتوزول بافتی ،نق سیتوکینها و
است؛ اگرچه
کنز مهای گلیکولیز مطرح شدهاند ( .)16 ،1معموالً بیماران همراه با عال غ بالینی فوق ،از خارش ،سوزش و درد
شاکی هستند(.)17 ،2

شکل -1درگیری ز ر بغل به صورف ار تغ و اروز ون پوستی

شکل -2ضا عاف زودر

با شدف متوسط

تظاهرات دیررس
بدلیل مطالعاف اندک صورف گرفته در زمینه مکانیسغهای سلولی و مولکولی مسئول ا جاد عوارض مزمن انسانی
مطالعه مروری نظاممند ،شیوع عوارض درازمدف پوستی 09/0
گاز خردل ،اطالعاف ناقصی در دست است .طبق
درصد عنوان شد ( .)10شا عتر ن شکا ت پوستی مزمن ،خارش ( )14/0-97/3%است که با ایراف روانی شد د و
اختالل در خواب و کیفیت پا ین زندگی بیماران همراه است ( .)27-10مکانیسغ دقیق خارش ناشناخته است و
مطالعه روی  1660نفر از کسیبد دگان ،خنها  2درصد از بیماران
خنها به دلیل خشکی پوست نیست ،ز را در
1
مبتال به خارش ،خشکی پوست همزمان داشتند ( .)19در کل منشأخارش میخواند از پوست ا دستگاه عصبی
مرکزی 2باشد ( )21و هیستامین در کن کی از میانجیهای مهغ است ( .)1سا ر شکا اف پوستی عبارخند از احسا
احسا سوزش ،درد ،قرمزی و افزا خعر ق ( .) 19 ،1طبق کی از مطالعاف در ا ران ،شکا اف پوستی به جز
افزا خعر ق ،در زنها بیشتر از مردان بود( .)19در کل خظاهراف بالینی د رر پوستی را می خوان به دو گروه
ضا عاف اختصاصی و ایر اختصاصی خقسیغ بندی کرد.
Pruritoceptive pruritus
Neurogenicpruritus

1
2
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ضایعههای اختصاصی
اسکار سولفور موستارد در  1/1درصد از افراد گزارش شده است و از نظر بالینی خفاوخها ی با اسکار سوختگی
معمولی دارد ،عال غ ازضا عاف پوستی با حاشیههای نامنظغ به صورف لوکومالنودرمای لوکالیزه خا خغییراف عروقی به
صورف کنژ وم گیالسی 1ا خالنژکتازی و نواحی کخروفی و هیپرخروفی رخیکوالر احاطهکننده جزا رکوچکی از
پوست ظاهراً نرمال ،متغیر است  .الظت گاز خردل و محل درگیری در ا جاد اسکار سولفور موستارد نق دارند.
ا ن اسکارها االب در محل خاول ا زخمهای عفونی قبلی و معموالً در نواحی گردن ،ز ربغل ،ناحیه قدام کرن  ،پشت
خنه ،مچ دست و پا ،ناحیه خناسلی و ساکروم ا جاد می شوند (شکل 3و  .)4ا ن اسکارها از ا ن جهت که میخواند
محل مناسبی برای بروز بدخیمیهای پوستی در ک نده باشد ،اهمیت دارند (. )14 ،1
ضایعههای غیراختصاصی
شیوع ا ن عوارض میخواند احتماال ناشی از نق اساسی سولفور موستارد باشد ،ولی با د نق سا ر عوامل م ل
سن ،عوامل اجتماعی و جغرافیا ی ،شغل و ینتی را نیز در خشد د و ا خعد ل ضا عاف در نظر داشت(.)22

شکل -3اسکار سولفور موستارد در ناحیه مچ وپشت پا به صورف نواحی کخروفی

شکل -4اسکار سولفور موستارد در ناحیه ز ر بغل به صورف نواحی کخروفی

نامنظغ و لکومالنودرما

و هیپرخروفی
Cherryangioma

1
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عالیم پوستی
در معا نه شا عتر ن افته مزمن پوستی،خشکی بی از حد پوست (خا  16/4درصد از موارد) و سپس
هیپرپیگمانتاسیون (خا  11درصد از موارد) و اسکار(خا  37/3درصد از موارد) میباشد( .)23 ،19 ،10 ،1سا ر عال غ
پوستی عبارخند از چرمی شدن پوست (لیکنیفیکاسیون) ،هیپوپیگمنتاسیون ،اگزما ،ر زش مو ،کهیر و کنژ وادم،
لیپوم و کنژ وم گیالسی .شا عتر ن خومورهای پوستی ،خوش خیغ گزارش شده اند( .)1با شیوع کمتر میخوان به
ضا عهها ی از جمله ضا عاف ککنهای فرم ،پورپورا ،خینهک و رسیکالر و خالهای مالنوسیتی متعدد اشاره کرد(.)1
شا ان ذکر است ،اگرچه در مطالعاف محدودی میزان شیوع اختالالف و بیماریها ی م ل کنژ ومای گیالسی،
کلوپسی کره اخا ،لیکن پالن ،پسور از س ،درماخیت سبورئی  ،و تیلیگو ،بیمار های کالین واسکوالر م ل
درماخومیوز ت و د سکوئید لوپو ار تماخوز ،خینه کورسیکالر و کهیر مزمن در مصدومان شیمیا ی ا رانی نسبت به
جمعیت عادی باالخر گزارش شده ،ولی هنوز نمی خوان خمام ا ن ضا عاف را به طور قطع ناشی از گاز خردل دانست
(.)1 ،2
عالیم مخاطی
بررسی در سال  1393روی  07جانباز شیمیا ی در زاهدان 12 ،نفر ( )04/2%ضا عه دهانی داشتند.
در
شا عخر ن محل ضا عاف روی ل ه و زبان بوده است و شا عخر ن ضا عاف دهانی مشاهده شده در ا ن بررسی بعد از
پیگمانتاسیون ( ،)12/0%زخغ( ،)42/0%افزا حجغ و خونر زی از ل ه ( ،)34/2%ضا عاف سفید رنگ(پاک شونده
ا برف ( )20/1%و ایرپاک شونده ( ))22/0%و کفت دهانی ( )10/1%بود( .)24در مطالعاف د گر نیز کفت دهانی
( 1/3-1/9درصد) گزارش شده است( .)14در کل ،در پیگیری مرخب مجروحان شیمیا ی د ده شده است که
خشکی پوست و احسا خارش ناشی از کن با افزا سن شد دخر میشود ،در حالیکه شدف سا ر شکا اف پوستی
با گیشت زمان بتدر کمتر میشود(.)1
هیستوپاتولوژی
خغییراف هیستوپاخولوی
-

تغییرات لیکنوئید و عروقی :دینراسیون واکوئولر ال ه بازال اپیدرم و نکروز اپیدرم با نمای شبیه نکروز
خوکسی

-

ضا عاف زودر

چند الگو را در بر میگیرد (:)21 ،1

اپیدرم ا ار تغ مولتی فرم.

درماتیت اسپونژیوتیک و درماتیت تاولی با یا بدون آکانتولیز :درماخیت اسپونژ وخی

شامل

افتههای میکروسکوپی درماخیت خماسی حاد ،اگزمای خحت حاد و مزمن میباشد .خاول االب در محل
اخصال درم -اپیدرم بوده و محتوی سلولهای التهابی با ا بدون سلولهای ککانتولیتی میباشد.
-

اختالالت پیگمانتاسیون :به صورف افزا
پیگمان در درم فوقانی که به علت خحر

نامنظغ پیگمانتاسیون ال ه بازال و ماکروفایهای حاوی

مستقیغ مالنوینز در مالنوسیتها خوسط گاز خردل میباشد.

 / 070اپیدمیولویی و کنترل بیمار های شا ع در ا ران
 خغییراف اسکلرودرموئید ،واسکولوپاخی و واکنشهای التهابی به صورف ارخشاح سلولهای لنفوئیدی دورعروق و ضما غ پوستی.
خغییراف هیستوپاخولوی ضا عاف پوستی د رر  ،ایراختصاصی است.
بدخیمیهای پوستی به دنبال مواجهه با گاز خردل
هنوز مشر نیست که ک ا نئوپالسغهای پوستی ا جاد شده ،مرخبط با ایراف کارسینوینی گاز خردل است و ا به
علت زخغها و اسکارهای مزمن .در بررسی  077مجروح شیمیا ی 14-27 ،سال پس از مواجهه 9 ،مورد نئوپالسغ
مورد ابتال به اسکوامو سل
بدخیغ پوستی گزارش شده است که شامل  1مورد کارسینوم سلول بازال و
کارسینوم ،بیماری بوون ،درماخوفیبروسارکوم پروخوبرنس و مرحله خومورال ما کوز س فونگوئیدوز س بودند(.)14
مورد مرکل سل کارسینومای پوستی در مردی  67ساله عنوان شده است( .)26خمام
گزارش،
همچنین در
بدخیمیهای گزارش شده بجز  2مورد کارسینوم سلول بازال ،در محل اسکار ضا عاف قبلی ناشی از گاز خردل
ظاهر شده بودند .شیوع سرطانهای پوستی ایر مالنومی در ا ن افراد ( 1/1درصد) در مقا سه با شیوع گزارش شده
ا ن ضا عاف در جمعیت عادی در ا ران ( 7/71درصد) به میزان قابل خوجهی باالخر بوده است (. )20 ،20 ،22 ،14
بیشتر مطالعاف انجام شده گیشتهنگر هستند و به علت عدم امکان کنترل سا ر عوامل سرطانزا ،نمیخوان ارخباط
دقیقی بین ا ن عامل شیمیا ی و بروز بدخیمی در افراد مواجهه افته پیدا کرد .هر چند خا به امروز گزارشاف کمی از
بدخیمیهای پوستی به دنبال مواجهه با گاز خردل وجود دارد ،ولی با خوجه به خطر همراهی با سرطانها خوصیه
بار،
اکید به بررسیهای طوالنیخر در حدود  31-41سال ،معا ناف منظغ و درازمدف ،بطور معمول هر  6ماه
میشود.
مراقبت درمانی از ضایعات پوستی
درمانها ،حما تی میباشند و ضا عاف پوستی مشابه سوختگی حرارخی درمان می شوند(:)29 ،1 ،3
 .1نرستین و مهمتر ن اقدام ،خارج کردن خمامی لبا های بیمار و رفع کلودگی با شستشوی پوست
میباشد.
 .2شستشوی پوست حداقل  6نوبت در روز با محلول کلرامین (chloramine-T) 7/2-7/3%
 .3پانسمان مکرر با کرم سیلور سولفاد از ن  1درصد برای پیشگیری از عفونت یانو ه
 .4استفاده از لوسیون کاالمین و محلولهای استروئید موضعی برای کاه خارش و خحر ناشی از ار تغ
و خاولهای کوچ
 .1استفاده از مسکنهای سیستمی از پاراستامول خا مورفین و کنتی هیستامینهای سیستمی (برای
م ال پرومتاز ن) ا سداخیوها (برای م ال باربیتوراف) و کاربامازپین برای کنترل درد شد د و خارش
 .6خوصیه میشود خاولهای کمتر از  2سانتیمتر دست نرورده باقی بمانند و دبر د نشوند .ولی در صورخیکه
ا ن خاولها خودبرود پاره شوند ،دبر دمان جهت خسر ع بهبودی ضرورف می ابد .الزم است خاولهای
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 پس از ساکشن ما ع خاول با د با نرمال سالین. سانتیمتر خحت شرا ط استر ل درنای شوند2 بزرگتر از
 دکسپانتنول ا فورازولیدون، درصد1 شستشو داده شوند و سپس روی کنها از کرم سیلور سولفاد از ن
.استفاده شود
 کنتی هیستامینهای سیستمی به و ژه.درمان در مرحله مزمن االب عالمتی و با خوجه به شکا ت بیمار است
هیدروکسیز ن و داکسپین و همچنین امولینتهای موضعی میخوانند در کاه خارش و خشکی پوست کم
 سوزش و خشکی پوست، در مطالعه ایر بتامتازون و پیمکرولیمو موضعی در درمان خارش.)37(کنند
 در.)31(مجروحان مقا سه شد که پیمکرولیمو موضعی همانند بتامتازون در درمان ا ن عوارض مفید بود
 چنین،مطالعه ای د گر در مقا سه خأییر کرم کاپسا سین و بتامتازون در درمان ضا عاف پوستی مزمن گاز خردل
نتیجه گیری شد که ایربرشی و خحمل کرم کاپسا سین در درمان ا ن ضا عاف کمتراز بتامتازون موضعی بوده
 در مطالعه جد دخری کرم داکسپین موضعی ایربرشی مشابه کرم بتامتازون موضعی در بهبود خارش در.)32(است
 در برخی مطالعاف کنتی دوخها ی به منظور کاه ایراف حاد سولفور موستارد بر.)33( کسیب د دگان داشته است
 کی از ا ن خرکیبها با ایراف کنتی دوف احتمالی سی لی.بروز سیتوخوکسیسیتی و کپوپتوز سلولی مطرح شده است
 به مجروحان خوصیه.)34(  ولی هنوز ارز ابیهای بیشتری به منظور خا ید ایر کن الزم هست،بینین می باشد
میشود دفعاف حمام رفتن خود را کاه دهند و از کرم و لوسیونهای ضد کفتاب برای نواحی هیپرپیگمانته
.)1 ،3(استفاده کنند
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عوارض آندوکرین سالح های شیمیایی
تولیدمثل
مطالعاف فراوانی در مورد ایر خردل گوگردی بر فعالیت ادد خناسلی مردان ،به و ژه در مرحله مزمن انجام شده
است و در مجموع ایراف سوء ا ن عوامل شیمیا ی را در عمل بیضهها ،هغ در الظت هورمونها و هغ بر میزان
اسپرم و عملکرد نسجی بیضهها مشر کرده است .الظت خستوسترون سرم در چند ن مطالعه کاه قابل
مطالعه بدون خغییر بوده است( .)4الظت خستوسترون خام سرم در هفته
خوجهی را نشان میدهد( )3-1ولی در
سوم الظت خستوسترون افراد طبیعی میرسد .مقدار خستوسترون کزاد
اول به نصف و در هفته پنجغ ،به حدود
سرم نیز در هفته اول کاه دارد ،ولی ا ن کاه به مراخب کمتر از کاه خستوسترون خام سرم میباشد ،به عالوه
دو هفته بعد الظت کن کاه بیشتری پیدا نکرده است( .)1 ،1به احتمال ز اد ا ن عدم هماهنگی به علت کاه
میزان گلوبولین متصل کننده هورمونهای جنسی ) (SHBGاز هفته اول به بعد بوده است ،اگرچه اندازهگیری و
خرمین میزان  SHBGمی خوانست ا ن نظر را به ایباف برساند ،خوجیه کاه هورمونهای کندروین پس از
مصدومیت با سالحهای شیمیا ی دشوار است .به نظر میرسد کاه خستوسترون خام و کزاد سرم در روزهای اول
پس از خما  ،به علت کاه فعالیت سلولهای لید گ بیضهها باشد .میزان طبیعی گونادوخروپینها در ابتدا و
سپس افزا مرتصر ولی از نظر کماری با اهمیت  LHو  FSHدر هفتههای سوم خا پنجغ( ،)1 ،2فرضیه کاه
فعالیت هورمونی بیضهها را خا ید میکند .افزا پروالکتین در هفتههای بعد از مصدومیت به احتمال ز اد ناشی از
وضعیت بالینی استر زا با درگیری سیستغهای مرتلف بدن بوده است.
در جر ان جنگ اول جهانی مشر شد که موستاردها در بافتهای گوناگون بدن انسان ایراف سمی بر جای
میگیارند( .)6بررسی ایراف نیتروین موستارد بر بافت های مرتلف ،از جمله بیضه ،هنگامی به عمل کمد که ا ن دارو
برای شیمی درمانی بیماری هوجکین و سا ر بیماریهای لمفوپرولیفراخیو به کار برده شد .کوچکی بیضه و اختالل
در اسپرماخوینز در کالبدگشا ی افرادی که نیتروین موستارد را به عنوان خنها داروی شیمیدرمانی استفاده کرده
بودند( )0و نیز در خجربیاف حیوانی گزارش شد( .) 0،9ایراف مواد شیمیا ی ،از جمله نیتروین موستارد بر باروری و
فعالیت گونادها بررسی شدهاند( )17 ،9ولی در همه خجربههای انسانی ،نیتروین موستارد به همراه سا ر مواد
 Alklatingبرای ماه ها به صورف سیکلی به عنوان شیمی درمانی مرلوط مصرف شده است ،در حالی که خما
بار اخفاق میافتد و چند یانیه خا چند دقیقه طول میکشد .ایر نیتروین موستارد به
با سالحهای شیمیا ی فقط
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عنوان عامل جنگی بر خستوسترون سرم خا قبل از جنگ خحمیلی عراق علیه ا ران گزارش نشده بود ،ولی در
مطالعه که خعداد ز ادی از مواد شیمیا ی ،از جمله نیتروین موستارد خحت عنوان شیمی درمانی استفاده شده بود،
میزان خستوسترون سرم طبیعی گزارش شد( .)11کاه خستوسترون سرم در ضربههای سر ،صدماف متعدد بدن،
استر جراحی ،و پس از خجو ز مواد مردر و استروئیدها اخفاق میافتد( .)12،13پژوه قبلی ما نشان داد که در
خعدادی از مجروحان شیمیا ی که با عوامل عصبی درگیر بودند ،در الظت هورمونهای خون هیچ خغییری ا جاد
نشد( )14و لیا افتههای بررسی کنونی نمیخواند به علت استر جنگ و ا شرا ط محیطی باشد.
کاه خس توسترون که در مراحل اول مصدومیت گاز خردل د ده شده ،مشابه خغییراخی است که پس از سوختگی
شد د بروز میکند( .) 14،11پس از سوختگی شد د در هفته اول ،میزان خستوسترون خام سرم کاه افته 3 ،خا
 10ماه پس از سوختگی به میزان طبیعی باز میگردد( .)12،16کاه  DHEA-sنیز در سوختگی گزارش شده
است( .)16،10الظت طبیعی ا افزا مرتصر  FSHکه در مصدومین شیمیا ی د ده میشود( ،)19 ،2 ،1با کن
که در سوختگی گزارش شده متفاوف است ز را در سوختگیها  FSHسرم معموالً پا ین است(.)21 ،27 ،10 ،11
همچنین عدم جواب به  GnRHدر سوختگی د ده نمیشود و معموالً  LHپس از خزر ق  GnRHافزا
می ابد( .)10مجموعهای از الظت طبیعی گونادوخروپینها ،کاه خستوسترون خام و کزاد و کاه جواب
گونادوخروپینها به  GnRHنشان میدهد که سولفور موستارد در عمل خحر بیضهها خوسط هیپوخاالمو و
هیپوفیز اختالل پد د میکورد.
سالها پس از مصدومیت با گاز خردل ،معموالً الظت خستوسترون ،گونادوخروپین و پروالکتین طبیعی است()22 ،1
ولی در برخی مطالعاف کمی کاه ( ،)23ا افدددزا (24و )21گددزارش شده است .کاه اسپرم در مطالعاف
ز ادی گزارش شده است( )24-20 ،1و بیوپسی بیضه حاکی از صدمه شد د بافتی بوده است( .)29 ،20 ،1با ا ن
وجود ،ا ن ضا عاف در افرادی د ده شده که دچار کزوسپرمی بوده اند و ممکن است در اک ر افرادی که با خردل
گوگردی مصدوم شدهاند ،د ده نشود ز را در چند مطالعه میزان باروری در مصدومین شیمیا ی با گروه شاهد خفاوف
معنیداری نداشته است (.)33-37
خا سه سال پس از خما با سولفور موستارد نشانه ایراف سو ی
وقوع اولیگوسپرمی و اختالل در اسپرماخوینز
است که امکان دارد سالحهای شیمیا ی بر دستگاه خولیدم ل مردان بر جای گیارد( .)1شیوع و شدف اولیگوسپرمی
در مجروحان شیمیا ی مشر نیست و در مطالعاف مرتلف متفاوف گزارش شده است .ا ن اختالف ممکن است
به دلیل خفاوف در نمونه ها از نظر شدف مصدومیت و عوامل د گر فردی باشد .اک ر مصدومان شیمیا ی پس از
عوارض حاد هفتههای اول کامالً بهبود می ابند .ز ادی وقوع اولیگوسپرمی در برخی مطالعاف نشانه شدف عارضه
ناشی از خما با سولفور موستارد بوده و االب کنان از عوارض د گر مانند گرفتاری دستگاه خنفسی رن میبردهاند.
عوارض سمی سولفور موستارد را ابتدا به علت ایر کن در هیدرولیز و کزاد شدن اسیدکلیر در کزاد ،ا خشکیل مواد
زا د ا ایر روی کنز غهای متعدد سلولی میدانستند( .)34ولی به نظر میرسد که مواد  Alkylatingبیشتر ایراف
سوء خود را از راه متوقف کردن خک یر  DNAدر هسته سلولی ا جاد میکنند( .)31به احتمال ز اد ایراف خردل
گوگردی بر ادد درونر ز به علت ایر ا ن ماده بر  DNAاست ،ز را مواد  Alkylatingعالوه بر ایراف ز ادی که
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بر اجزای مرتلف سلول ،به خصوص میتوکندری و کنز غها دارند از خک یر  DNAجلوگیری میکنند( .)36ا ن ایر
در سلولها ی که فعالیت ز اد دارند -مانند سلولهای ادد درونر ز -به قین عملکرد سلول را دچار اختاللهای
شد د میکند.
پیامد بارداری
مطالعاف با خعداد کافی نمونه و متدولویی مناسب در مورد ایراف گاز خردل بر پیامدهای حاملگی و به و ژه
ناهنجاری های مادرزادی اندک است .در گزارشاف کمده است که احتماالً بروز سقط جنین( )30زا مان زودر ()30
افته است .بد هی است که گاز خردل ممکن است سبب
و وزن کغ هنگام خولد( )39در حاملگی ها افزا
وار اسیونهای پروخئینی شود و لیا بروز برخی از ناهنجاریهای مادرزادی منجمله شکاف کام ا لب( )47و نیز
مطالعه فرزندان مجروحین شیمیا ی که پس از مصدومیت
دهد .در
ناهنجاریهای اسکلتی( ) 41را افزا
متولد شده بودند دارای ناهنجاریهای مادرزادی بیشتری از فرزندانی بودند که قبل از مصدومیت شیمیا ی متولد
شده بودند( .)42شیوع شکافهای لب و کام  3/03در هر هزار خولد گزارش شده است( )47که در مقا سه با
مطالعاف د گران 1/11( ،در هر هزار) ( )43افزا نشان میدهد.
ایراف مواد خردلی بر هسته سلولها از مدفها قبل شناخته شده است .مواد خردلی مانند سا ر مواد کلکیلهکننده
به کسانی قسمتهای  RNA ،DNAو پروخئینها را در هسته سلولی کلکیله مینما ند .اگرچه ایر سمی ا ن مواد
به طور کامل شناخته نشده ولی ایراف سمی کنها در سطح  DNAبه کراف بررسی شده است ( .)40-44مواد
خردلی بر های پور ن  DNAرا کلکیله مینما ند و خغییراف حاصله سپس وقفه فعالیتهای و ژه سلولی مانند
خک یر و رونو سی مددیشود( .) 40،40اخیراً نشان داده شده است که مواد خردلی هر دو مرحله شروع و ادامه
رونو سی را در شر شیاکولی متوقف میکنند( .)11-49مکانیسغ ایراف خوقفی ا ن مواد برای پولیمراز  IIماده
 RNAشناخته شده نیست( .)12صدمه  DNAخوسط مواد خردلی در ینوم کنواخت نیست و برخی ینها نسبت
بر ایر کلکیالسیون ،حسا خر از بقیه هستند .از ا ن میان میخوان به ایراف سوء خردل در محلهای اخصال SP1
که در محل پروموخور سیتوکروم  ،C1میزان بیان ا ن ماده را کنترل میکند ،نام برد .لیا سمیت مواد خردلی از
طر ق مداخله کنها برای فعال شدن ینهای خاص اعمال میشود(.)13
از مطالب فوق نتیجهگیری میشود که ایراف سلولی مواد خردلی میخواند موجب ناهنجاریهای مادرزادی ،خغییر در
سیر حاملگی و نیز بروز برخی بیماریهای ینتیکی در فرزندان والد نی باشد که با ا ن مواد مواجهه داشتهاند .با ان
وجود ،برای خعیین ایر سالحهای شیمیا ی در بروز ا ن عوارض ،مطالعاف گستردهخر و با متدولویی برخر نیاز است.
تیروئید
مطالعاف انجام شده در مورد ایر سالحهای شیمیا ی حاوی سولفار موستارد بر خیروئید خغییراخی را نشان دادهاند(،4
 )14 ،14که اگرچه در همه بررسیها د ده نشده( )13ولی شبیه خغییراخی است که قبالً در بسیاری از شرا طی که
اختالل در کار خیروئید وجود ندارد ،بلکه خغییر در متابولیسغ محیطی هورمونهای خیروئید است ،شرح داده شدهاند.
ا ن موارد مانند گرسنگی ،بیماریهای حاد صعبالعالج و سوختگیهای شد د است که به کن Sick euthyroid
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 syndromeگفته میشود( .)10-11در مرحله حاد خما با خردل ،الظت سرمی  T4و  T3و اندکسهای کزاد
rT3
افته و الظت سرمی  rT3افزا می ابد ( .)14 ،14 ،4افزا
کنها عنی  FT4Iو  FT3Iاک راً کاه
مرتصرخر از کاه شد د  FT3Iاست و چون  FT4Iنیز کاه افته ،مبین ا ن ادعا است که پس از مصدومیت
با خردل نه خنها کاه خبد ل محیطی  T4به  T3وجود دارد ،بلکه خرشح هورمونها از اده خیروئید نیز کاه
افته است .اگر ا ن کاه به علت کغکاری اولیه خیروئیدی بود TSH ،سرم با د افزا می افت .ز را خغییراف
مرتصر در خرشح هورمونهای خیروئید سبب باال رفتن  TSHمیشود( .)19بنابرا ن با د فرض کرد که خرشح TSH
از هیپوفیز نیز کاه افته و با خوجه به کاه هورمونهای خیروئید جواب طبیعی نداشته است .در واقع ،عدم
جواب طبیعی  TSHبه خزر ق  TRHدر دو نفر از سه رزمنده ،ا ن فرضیه را قوف میبرشد .بسیاری از خغییراف
اد شده شبیه اختاللها ی است که در سوختگیهای شد د گزارش شده است .در سوختگیها نیز الظت  T4و
 T3کاه و  rT3افزا می ابد( .)10-16الظت  TSHو واکن کن به خزر ق  TRHاالب طبیعی ولی در
موارد شد د کاه نشان داده است(.)67
خوجیه دگرگونیها ی که پس از هفته نرست در هورمونهای خیروئید پد د میک د ،کسان نیست( .)61کاه rT3
و افزا  FT3Iنما انگر کن است که متابولیسغ محیطی  T4به حد طبیعی باز میگردد .افزا  FT4Iو کاه
 TSHدر هفته سوم نشانهای از فعال شدن محور هیپوخاالمو  -هیپوفیز در خرشح  TSHو فعالیت بیشتر خیروئید
میباشد ،ولی در هفته پنجغ  T4و  TSHمجدداً به مقاد ری مشابه هفته اول برمیگردند ،در حالی که در  T3و
 rT3خغییری د ده نمیشود .مجموعه ا ن خغییراف ممکن است به علت ایر دوباره خردل گوگردی در محور
هیپوخاالمو  -هیپوفیز -خیروئید باشد(.)62
پس از مرحله حاد مصدومیت با خردل ،به نظر میرسد که کزمونهای فعالیت خیروئید در حد طبیعی باقی
مطالعه افزا اندکسهای کزاد  T4و  T3گزارش شده( ،)63ولی در همان بیماران
میمانند( .)22اگرچه در
الظت  TSHسرم طبیعی بوده است .همراه بودن خغییراف الظت کزاد هورمونها با  TSHطبیعی قابل خوجیه
نیست و ممکن است ناشی از مشکالف اندازهگیری هورمونها باشد .به نظر میرسد که درستکاری خیروئید همراه با
طبیعی بودن الظت هورمونها در مراحل مزمن قابل انتظار باشد ،مگر ا ن که به دلیل شدف عوارض ناشی از
مصدومیت خردل و به و ژه ضا عاف ر وی و حاالف انتها ی خغییراف ایراختصاصی در الظت هورمونهای خیروئید
مشاهده شود.
آدرنال
در مطالعاخی که ایر مصدومیت با گاز خردل را بر کزمونهای ادد کدرنال بررسی کردهاند در برخی ،افزا الظت
کورخیزول سرم مشاهده شده ،در خعدادی کاه افته و ا بدون خغییر مانده است( .)64 ،14 ،4الظت ACTH
مطالعه در طی ماه اول کاه داشته
نیز در برخی مطالعاف افزا ( ،)61 ،14 ،14برخی بدون خغییر و در
است(.)3
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افزا کورخیزول در برخی مصدومین و  ACTHدر همه کنها در هفته اول پس از خما با خردل گوگردی به
احتمال ز اد به علت استر و شبیه افتهها ی است که در سوختگیهای شد د بروز میکند( .)66 ،10در خنها
مطالعهای که به طور سیستمی الظت کورخیزول و  ACTHرا در  1هفته در مصدومین شیمیا ی بررسی نموده
افته و در هفته
نشان داده ولی الظت کورخیزول از هفته سوم کاه
است ،الظت  ACTHهمچنان افزا
پنجغ به حداقل رسیده است( .)61مقاد ر باالی  ACTHدر هفتههای بعد نیز در ا ن بیماران که دچار
ناراحتیهای عمومی (سیستمی ) فراوان و استر زا بودهاند قابل خوجیه است ،ولی کاه کورخیزول در هفتههای
سوم و پنجغ ،در حضور مقدار ز اد  ACTHنما انگر ایر مستقیغ خردل بر اده فوق کلیوی است(.)62
مطالعه ،نکروپسی از ادد کدرنال در  1مورد از  6مصدوم شیمیا ی کخروفی ادد کدرنال را نشان داده است
در
( .)4به درستی مشر نیست که نکروپسی در چه زمان انجام شده است ولی اگر در هفتههای سوم و پنجغ پس از
مصدومیت باشد ،به خوبی با افتههای سرمی کاه کورخیزول در ا ن هفتهها مطابقت دارد(.)61
از مجموع افتهها در مرحله حاد میخوان در افت که خغییراف ابتدا ی در الظت سرمی کورخیزول و به و ژه
 ACTHبه دلیل پد ده استر است و افتههای هفتههای بعد ناشی از ایر مستقیغ خردل گوگردی بر نس فعال
ادد کدرنال میباشد .ز را خردل گوگردی مانند سا ر مواد کلکیلهکننده ،ایراف مرربی بر  DNAو  RNAسلولها
دارد و بنابرا ن از خک یر و فعالیتهای عمده سلولی جلوگیری میکند( .)17ا ن امر دارای اهمیت ز ادی است و به
نظر میرسد که مراقبت شد د از بیماران  3خا  1هفته پس از مصدومیت و درمان نارسا ی کدرنال برای جلوگیری از
وخیغ شدن وضع بیمار و مرگ احتمالی او ضروری باشد.
در بررسیهای معدودی که الظت کورخیزول را سالها پس از مصدومیت با خردل گوگردی اندازهگیری کردهاند
( ،)22کورخیزول سرم طبیعی بوده است و لیا در کنها که پس از مصدومیت زنده میمانند ممکن است عارضه مزمنی
در ادد کدرنال د ده نشود.
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دکتر حمید سوری

مراطره 1چیزی است که می خواند خطرناک بوده و ا منجر به خسارف شود ا به خعبیری د گر وضعیت دا شدرا طی
است که شانس خطر را فراهغ کند ا افزا دهد .خطر ،خما ل ا احتمال کسیب است و مصدومیت 2عبارف است از
مواجهه حاد با انریی مکانیکی ،گرما ی ،الکتر کی ،شیمیا ی و پرخوهای ونیزان کده در ا دن مواجهده میدزان اندریی
منتقل شده بی از خحمل انسان باشد و منجر به صدمه فرد شود .البته گاه فقددان اندریی بدرای م دال حرارخدی دا
نرسیدن اکسیژن به فرد موجب مصدومیت میشود ( .)1امروزه وایه خصادف 3به دلیدل ا دنکده ممکدن اسدت خلقدی
ایرقابل پیشگیری بودن را در ذهن متبادر کند کمتر مورداستفاده قرار میگیرد و بهجای کن وایه مصدومیت کاربرد
دارد .مصدومیت را میخوان به دو گروه ایرعمدی (حوادث خرافیکی ،سقوط) و عمدی (مانندد خودکشدی ،خشدونت)
خقسیغ کرد ،هرچند رو کردهای د گری نیز برای خقسیغبندی کنها ازجمله مصدومیتهای انسانسداز و طبیعدی دا
خقسیغبندی بر اسا طبقهبندی بینالمللی بیماریها 4وجدود دارد ( .)2در نسدره دهدغ طبقدهبنددی بدینالمللدی
بیماریها مصدومیتها در فصلهای  19و  27و با کدهای  S00-T98و  V01خا  Y98طبقهبندیشدهاندد .بدرای
م ال سوانح مربوط به حملونقل از  V01خا  V99و سقوط از  W00خا  W19کدگرفتهاند (.)3
مصدومیتها از مهغخر ن علل مرگ قابلپیشگیری در بسدیاری از کشدورهای جهدان هسدتند .خنهدا در سدال 2714
عالوه بر دهها میلیون مجروح و مصدوم که بسیاری از کنها دچار معلولیتهای درازمدف شدهاند ،حدود  1/1میلیون
مرگ به دلیل مصدومیتها رخداده است (حدود  9مرگ در هر دقیقه) که بی از  9درصد کل مرگهای جهدان در
ا ن سال است ( .)4ا ن نسبت در افراد میکر حدود  12درصد و افراد م نث  6درصد از کل مرگهاست .طبق برکورد
سازمان بهداشت جهانی متأسفانه روند مرگ ناشی از مصدومیتها نسبت به سا ر بیماریها وضعیت مناسدبی نددارد
بهطوریکه برای م ال مرگ ناشی از سوانح خرافیکی که در سال  2737از رخبه نهغ به رخبه پدنجغ و مدرگ ناشدی از
خودکشی از رخبه  16به  12خواهد رسید (.)1
بیشتر ن موارد مرگ مصدومیتها (حدود دوسوم) از نوع ایرعمدی (ازجمله به علت سوانح خرافیکدی ،ادرقشددگی،
سقوط و مسمومیت) و حدود سوم عمدی (ازجمله به علت خودکشی ،بال ای طبیعدی ،جندگ و خشدونت) بدوده
است .حوادث جادهای خنها با حدود  1/24میلیون بی از سا ر سوانح قربانی میگیرند .طدی دهده گیشدته حدوادث
خانگی و خرافیکی در بسیاری کشورهای خوسعه افته صنعتی روند رو به کاه  ،ولدی در کشدورهای کدغدرکمدد و بدا
1

Hazard
Injury
3
Accident
4
)International Classification of Diseases (ICD
5
Disability-Adjusted Life Years
2
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درکمد متوسط روند رو به افزا داشته است .در صورف پیشگیری از مرگ ناشی از حوادث میخدوان خدا  4/1سدال
امید به زندگی در بدو خولد را افزا داد .حدود  17خا  11درصد هز نههای درمدانی کشدورها صدرف رسدیدگی بده
مصدومان حوادث میشود .طبق بررسی انجامشده در سال  1393در ا ران خنها سوانح خرافیکی حددود  6/40درصدد
خولید خال ملی کشور را به خود اختصاص میدهد ( .)6مصدومیتها با حدود  277میلیون سال عمر خعدد لشدده
برحسب ناخوانی ( 1)DALYsحدود  14درصد بار کل بیماریها در جهان را بر عهدهدارندد .ا دن رقدغ در ا دران در
سال  2776برای نسبت مرگ ناشی از انواع مصدومیتها 14/6 ،درصد و برای بار ناشی از بیمداریهدا 26/9 ،درصدد
بوده است ( .)0در ا ران روزانه از حدود  907مورد مرگ در شبانهروز ،حددود  131مدورد مدرگ بده دلیدل حدوادث
ایرعمدی و  27مورد مرگ به دلیل حوادث عمدی است .ا ران با داشتن میزان مرگ حددود  37در د صدد هدزار
برای حوادث خرافیکی ،وضعیتی منحصربهفرد در جهان دارد.
میانگین سنی قربانیان مصدومیتها در کشور ،کمتر از  31سال است که در مقا سه با بسیاری بیمداریهدا ازجملده
سرطانها و بیماریهای قلبی -عروقی سنی بسیار پا ین است .به همین دلیل حوادث ساالنه حدود  2میلیون سدال
ازدسترفته عمر را موجب میشوند (.)0
افراد در معرض خطر
در مورد حوادث خانگی کودکان ز ر سن ورود به مدرسه ،سالمندان ،خانوادههای محدرومخدر اقتصدادی و اجتمداعی،
ساکنین منازل دارای وضعیت نامناسب بهداشتی و ا منی ،خانواده های پرجمعیت و کودکانی که کمتر مورد مراقبت
والد ن هستند ،بیشتر از سا ر ن در معرض خطر هستند .کودکان و نوجوانان سن مدرسه ،جوانان برصدوص مدیکر،
کسانی که سوءمصرف مواد دارند ،افراد پراستر  ،بیخجربه ،خوابکلود و خطرپدی ر نیدز از گدروههدای کسدیبپدی ر
حوادث خرافیکی هستند .برای حوادث عمدی افراد میکر ،گروه سنی  11خا  44سال ،افراد طبقاف محروم اجتمداعی
ا دارای کسیبهای اجتماعی بیشتر کسیبپی رند.
پیشگیری از مصدومیتها
انواع مصدومیتها را می خوان کنترل ا پیشگیری کرد .علل بروز کنها چندگانه و پیچیده است و همچون بسیاری از
بیماری ها ،پیشگیری مقدماخی ،نوع اول ،دوم و سوم را میخوان برای کنها در نظر داشت .پیشگیری از مصدومیتهدا
رو کردی چندجانبه را میطلبد .جدول  1رو کرد چندجانبه برای پیشگیری از مصدومیتها را نشان میدهد.
پیشگیری مقدماخی و نوع اول در مرخبه اول و به مرحله قبل از بروز مربوط میشود .پیشگیری ندوع دوم بده کداه
خطر ا وخامت کسیب در زمان وقوع حادیه خأکید دارد و پیشگیری ندوع سدوم هددف بده حدداقل رسداندن نتدا
حاصل از صدمه است .شناخت حوادث بهعندوان د خهد دد جددی سدالمت از سدال  1917شدروع شدد و خجربده
کشورها ی که پیشگام بودند نشاندهنده کاه چشمگیر مصدومیتها بده دنبدال سیاسدتگدیاریهدا و مدداخالف
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مناسب بوده است .شا د متداول خر ن راهبردهای پیشگیری را بتوان در قالدب کمدوزش ،اصدالح محدیط و مهندسدی
مناسب لوازم ،محصوالف و عوامل محیطی همینطور برقراری مقرراف و قوانین مناسب دانست.
جدول  -1رو کرد چندجانبه برای پیشگیری از مصدومیتها
نقش

رویکرد
پزشکی
اپیدمیولویی

جمع کوری اطالعاف صدماف ،برقراری سیستغ خروما ،خعر ف مورد ،خقو ت سیستغ اوریانس
انجام مطالعاف خوصیفی و خحلیلی ،کار کزما ی ها و ارزشیابی مداخالف

اقتصاد بهداشت

برکورد هز نه صدماف ،خجز هوخحلیل سود و ز ان

علوم اجتماعی
علوم سیاسی
حقوق/مجر ان قانون

ارگونومی (برقراری خعامل مناسب انسان با ماشین) ،مطالعاف رفتاری
خوسعه سیاسی ،افزا مشارکت سیاستگیاران و خصمیغگیرندگان در حل مسئله
خدو ن ،برقراری و اجرای مقرراف مناسب و قوانین حما تی

مهندسی

طراحی و کزما

اقداماف متقابل ،مطالعاف مداخلهای و طراحی مناسب محیط

موانع موجود در راه پیشگیری از مصدومیتها

 کیفیت پا ین و ناکافی بودن خدماف اوریانس و خدماف مراقبتی
 باورهای نادرستی که گاه برخی حوادث را ایرقابل پیشگیری قلمداد میکنند.

 عدم کگاهی کافی برخی سیاستگیاران و خصمیغگیران در خصوص اعمال مداخالف مناسب و انترداب راهبدرد
مناسب برای پیشگیری
 عدم التزام و خعهد خعر فشده برای پیشگیری

 عدم وجود اطالعاف و دادههای مناسب در خصوص علل و مناسبخر ن راههای مداخله

 عدم وجود منابع مالی و انسانی کافی برای پیشگیری و اعمال مداخالف مناسب و م یر
 ناکافی بودن پژوه های مناسب و عدم سرما هگیاری مناسب خحقیقاخی در مورد مصدومیتهدا در مقا سده بدا
سا ر مشکالف بهداشتی درمانی جامعه
به خاطر الگوی متفاوف اپیدمیولویی و روشهای مناسب پیشگیری ،نمیخوان انواع مصددومیتهدا را در د گدروه
موردبررسی قرارداد .ازا نرو در ا ن گفتار به بررسی انواع مهغ ا ن مصدومیتهای ایرعمد ازجمله سدوانح خرافیکدی،
سقوط ،ارقشدگی و مسمومیت میپرداز غ .در بررسی هرکدام از انواع مهغخر مصدومیتها ،بدهاختصدار بده عوامدل
سببشناختی ،اپیدمیولویی خوصیفی و عوامل خطر و راههای پیشگیری پرداخته میشود.
الف  -سوانح ترافیکی
حوادث جاده ای خرافیکی به هرگونده حادیدهای اطدالق مدیشدود کده د وسدیله نقلیده جدادهای اعدغ از خدودرو،
مکان به مکان د گر در رخداد کن درگیر باشد .خفداوف
موخورسیکلت ا دوچرخه که برای انتقال افراد و ا کاال از
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حوادث خرافیکی با حوادث جاده ای خرافیکی ا ن است که در حوادث خرافیکی عالوه بر وسا ل نقلیه جدادهای ممکدن
وسیله نقلیه در ا ی ،ر لی ا هوا ی درگیر حادیه باشد (.)9
است
اپیدمیولوژی توصیفی
روند رخداد مرگ ناشی از سوانح خرافیکی در کل جهان در چند دهده اخیدر رو بده افدزا بدوده و در حدال حاضدر
ساالنه 1/24 ،میلیون نفر بها نعلت در جهان میمیرند و بی از  17میلیون نفر نیز به ا ن دلیل مجروح میشدوند.
ا ن خعداد مرگ 2/1 ،درصد کل مرگها و  23درصد مرگهای ناشی از انواع مصدومیتها است .بدی از  97درصدد
مرگومیر سوانح خرافیکی جهان در کشورهای کغدرکمد و دارای درکمد متوسطی رخ مدیدهدد کده خنهدا  40درصدد
خودروهای یبتشده دنیا را در اختیاردارند .حوادث جادهای نهمین علت بار بیمداریهدا در جهدان اسدت کده طبدق
برکورد سازمان بهداشت جهانی ا ن رخبه در سال  2737به سومین علت بار بیماریها ،ارخقا می ابدد .در چهدار دهده
گیشته میزان مرگهای ناشی از سوانح جاده ای در کشورهای با درکمد باال کاه افته درحدالیکده ا دن میدزان در
سا ر کشورها ازجمله ا ران افزا افته است )17( .میزان مرگ ناشی از سوانح خرافیکی در جهان  10/7به ازای صد
هزار نفر جمعیت است .ا ن میزان در ا ران که حدود  1/1جمعیت جهان را دارد ،حدود دو برابدر اسدت .بده عبدارخی
 1/9کل حوادث خرافیکی دنیا در ا ن کشور رخ میدهد .خعدداد خودروهدای یبدتشدده جهدان نیدز  1/310میلیدارد
گزارششده و ا ران خنها  7/13درصد خودروهای جهان را دارد .به عبارخی میزان مرگهای ناشی از سدوانح خرافیکدی
در ا ران به ازای جمعیت و به ازای خعداد خودرو بسیار باالخر از متوسط ا ن میزانهدا در جهدان اسدت .میدزانهدای
مرگ ناشی از سوانح خرافیکی به ازای صد هزار جمعیت ،نسبت وسا ل نقلیه و درصد جمعیت و درصد ا ن مدرگهدا
در منطقه مد ترانه شرقی نیز به خرخیب  0/3 ،4 ،32/2و  6/4است .خقر باً نیمی از افرادی که قربانی سوانح خرافیکدی
میشوند عابران پیاده ،دوچرخهسوارها و کاربران وسا ط نقلیه دوچرخ که درمجموع کاربران کسدیبپدی ر راه نامیدده
میشوند ،هستند ( .)11در ایر سوانح خرافیکی ،ساالنه  110میلیارد دالر کمر کا خسارف به بدار مدیک دد ( ،)36ارزش
ساالنه سوانح خرافیکی راهها در کشورهای با درکمد کغ و متوسط بین  61خا  177میلیدارد دالر کمر کدا ،خرمدین زده
میشود .هز نه دولتها برای مصدومیتهای خرافیکی راهها و پیامدهای کنها ،بالغ بر 3درصد از خولید ناخدال ملدی
است و ا ن رقغ در ا ران ،بی از  6درصد بوده است ( .)1طبق بررسیهای خحلیلی نگارنده و بده اسدتناد اطالعداف
مندرج در فرمهای کام  114که خوسط پلیس راهور ناجا در سال  1397خهیهشده است ،نتا نشان میدهد که خنها
در سال  1392بی از  302هزار مورد سانحه خرافیکی در کشدور رخداده اسدت .بیشدتر ن فراواندی رخدداد سدوانح
خرافیکی به خرخیب در استان های خهران ،اصفهان ،خراسان رضوی ،خوزستان و فار بوده است .استانهای قدزو ن،
قغ ،گیالن و سمنان دارای بیشتر ن میزان بروز حوادث خرافیکی در کشور هستند .در ا ران هرچند حدود  07درصد
کل سوانح گزارش شده در محورهای درونشهری میباشد ،اما بیشتر ن میزان خصادفاف رانندگی برونشهری مربوط
به استان های خهران ،مازندران ،قزو ن و البرز و کمتدر ن میدزان مربدوط بده اسدتانهدای سیسدتان و بلوچسدتان ،و
هرمزگان می باشد .عوامل خطر انسانی خجاوز از سرعت مجاز و سرعت مطمئنه بیشتر ن ایر را در مرگ ناشی از کدل
حوادث خرافیکی کشور داشتهاند .نقاط داغ حوادث خرافیکی کشور بیشتر در محورهای قغ – خهران ،خهران – قزو ن،
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محورهای استانهای شمالی کشور شامل گیالن ،مازندران و گلستان مشاهده میشوند .استانهای کذربا جان اربدی
و محور خراسان شمالی به خراسان رضو ی نیز خا حدودی دارای بیشتر ن مراطره ازنظر حوادث خرافیکدی بده علدت
عوامل انسانی هستند.
عوامل سببشناسی
عوامل خطر مرخبط با سوانح خرافیکی در سه حیطه فرد ،وسیله نقلیه و محیط ،قابل بررسی است.
 .1عوامل خطر مرتبط با فرد
بی از نیمی از کل موارد مرگ ناشی از مصدومیتهای خرافیکی در گدروه سدنی  11خدا  44سدال رخ مدیدهدد .در
مصدومیت های عابران پیاده ،کودکان از قربانیان اصلی محسوب میشوند .بهطدورکلی  03درصدد کدل مدوارد مدرگ
ناشی از سوانح خرافیکی مربوط به مردان است .از سن جدوانی ،پسدران بیشدتر از دختدران درگیدر مصددومیتهدای
خرافیکی راه ها هستند .ا ن خفاوف در میزان سوانح در بین دختران و پسران خا سن  10ا  19سال افزا مدی ابدد.
به نظر می رسد ا ن اختالف جنسیت در دوران بزرگسالی کمتر شود ولی در مورد عابران پیاده و راننددگان خدودرو
عامل خطر محسوب شود (.)14-12
سن باالی  07سال نیز میخواند
خانوادهها و افرادی که در مناطق محرومخر اقتصادی –اجتماعی زندگی میکنند بیشتر از سا ر ن در معدرض خطدر
سوانح خرافیکی هستند و میزانهای مصدومیت و مرگ ناشی از ا ن حوادث در کنها بهمراخب بیشتر است .عدالوه بدر
ا ن ،مصدومیتهای خرافیکی بار مالی ز ادی را به خانوادهها خحمیل میکند .خانوادههدای ز دادی بده سدبب هز نده
طوالنی درمان ،از دست دادن نانکور خانواده و ا هز نههای باالی موردنیاز برای نگهداری فرد ناخوان بدهسدوی فقدر
کشانده میشوند .بازماندگان خصادفاف ،خانوادهها ،دوستان و سا ر خدمت دهندگان االدب دچدار خألمداف اجتمداعی،
جسمانی و فیز ولوی میشوند (.)9
نق در قدرف رانندگی به دلیل نوشیدن الکل ا استفاده از مواد مردر ا روانگدردان د عامدل مهدغ خأییرگدیار
درخطر خصادف جاده ای و شدف صدماخی است که از خصادف ناشی می شود .در بسیاری کشورهای پردرکمدد ،حددود
 27%رانندگانی که دچار صدماف مرگکور شده اند در خون خود سطوح باال ی از الکدل را داشدتهاندد (بداالخر از حدد
قانونی) .مطالعاف انجامشده در کشورهای کغدرکمد نشان داده است که الکل باعث  33خا  69درصد حوادث منجر به
صدماف مرگکور میباشد (.)13 ،11
مصرف الکل و مواد مردر عالوه بر راکبان و رانندگان ،افراد پیاده و سواره بر وسا ط نقلیه موخوری دوچرخ را در نیدز
در معرض خطر خصادف بیشتری قرار میدهد .طی پژوهشی در ا ران نشان داده شد که شیوع مصرف مواد مردر در
رانندگان مرد ،مسنخرها ،مجردها و رانندگان اخوبو و کدامیون شدا عخدر از سدا ر ن اسدت و خطدر نسدبی سدوانح
خرافیکی منجر به جرح در مصرفکنندگان ا ن مواد بهمراخب بیشتر ازافرادی است که از ا ن مواد استفاده نمیکنندد
(.)11
وسیله نقلیه بیشتر باشد ،مدف زمانی کده رانندده بدرای خرمدز کدردن و اجتنداب از خصدادف دارد،
هر چه سرعت
کوخاهخر است .اخومبیلی که با سرعت  17کیلومتر بر ساعت حرکت میکند نیازمندد فاصدله  13متدری جهدت خوقدف

 / 024اپیدمیولویی و کنترل بیمار های شا ع در ا ران
اخومبیل با سرعت  47کیلومتر در ساعت خنها  0/1متر فاصدله بدرای خوقدف کامدل نیداز

باره است درحالیکه
دارد (.)16
عامل خطر عمده برای کاربران وسا ط نقلیه موخوری دوچرخ ،عدم استفاده از کداله ا مندی مقداوم در برابدر خصدادف
است .عدم استفاده مناسب از کالههای ا منی باعث افزا خطر مرگومیر و صدماف ناشی از سوانح خرافیکی افدراد
استفاده کننده از وسا ل نقلیه موخوری دوچرخ میباشد .ضربه و مصدومیت مغزی علدت عمدده مدرگ ،مصددومیت و
ناخوانی در چنین افرادی است .بسیاری از ا ن صدماف مغزی را میخوان با استفاده از کالههای ا مندی ارزان و سداده
پیشگیری کرد و ا از شدف کن کاست .احتمال خطر ضربهمغزی در حین رخداد خصادف در افرادی که بددون کداله
ا منی از وسا ط نقلیه موخوری دوچرخ استفاده میکنند در مقا سه با استفادهکنندگان از کاله 3 ،برابر بیشتر است
(.)10
کمربندهای ا منی که به درستی مورداستفاده قرارگرفته باشند خطر مرگ در خصادف را خا حدود  67درصدد کداه
میدهند .رانندگان میکر جوان در مقا سه با سا ر گروهها ،کمتدر از کمربندد ا مندی اسدتفاده مدیکنندد .ایربرشدی
کمربندهای ا منی به نوع و شدف خصادف و وضعیت نشستن سرنشین بستگی دارد .کمربندهای ا منی در خصادفاف
چپ کردن ماشین و برخورد از قسمت جلوی اخومبیل و خصادفاف در سرعتهای کمتر ،بیشدتر ن میدزان ا مندی را
فراهغ میکند ( .)10فقدان و ا استفاده نامناسب از کمربنددهای ا مندی و سدا ر مهارکننددههدای ا مندی (صدندلی
کودک و صندلیهای حما ت کننده) از عوامل خطر عمده در ا جاد صددمه و مدرگومیدر ناشدی از سدوانح خرافیکدی
میباشند .فراوان خر ن و شد دخر ن مصدومیت در برخوردهای بر جلو ی اخومبیل ،برای سرنشینانی کده کمربندد
ا منی نبستهاند در ناحیه سر ا جاد میشود (.)16، 9
خستگی ا خوابکلودگی با گستره ای از عوامل در ارخباط است .برخی از ا ن عوامل که با سوانح خرافیکی مدرخبطاندد
رانندگی در فواصل طوالنی ،کمبود خواب و اختالل در نظغ کارکرد بدن هستند .عواملی که باعث افزا قابلخوجه
حادیه کشنده و دا خصدادفی بدا صددماف جد دد مدیشدوند ،عبدارفاندد از راننددگی در هنگدام احسدا
خطر
خوابکلودگی ،رانندگی پس از کمتر از  1ساعت خواب ،و رانندگی بین ساعاف  1خا  1صبح میباشند (.)9
استفاده از خلفنهای همراه میخواند خأییر بسیار نامطلوبی بر رفتار راننده و حتی عابر پیاده داشته باشد چراکه راننده
ا عابر نیازمند انجام فعالیت فیز کی و درک و خصمیغگیری همزمان است .فرک ند شمارهگیدری بدا خلفدن همدراه بدر
خوانا ی راننده در خمرکز بر مسیر خود در جاده خأییر میگیارد .در هنگام صحبت با خلفن همراه زمدانهدای واکدن
راننده به میزان  7/1خا  1/1یانیه افزا می ابد .شواهدی وجود دارد که رانندگانی که در حدین راننددگی از خلفدن
همراه استفاده نمودهاند به میزان  4برابر بیشتر از سا ر رانندگان با خطر خصادف روبرو هستند.
مسئله جدی و با فراوانی باال میباشد.
مسئله عدم وضوح و بهخوبی د ده شدن افراد رهگیر و سا ر وسا ط نقلیه
در بسیاری جاها ،جادههای خیلی کمی با روشنا ی و د د کافی وجود دارند و برخی جادهها ممکن اسدت هدیچگونده
روشنا ی نداشته باشند .بهعالوه برای خعداد ز ادی دوچرخه و وسا ط نقلیه هیچگونه چراغ و پرویکتوری وجود ندارد
و همچنین امکان شراکت چنین وسیلههای نقلیهای با سا ر وسا ط نقلیه پرسرعت در جاده وجود ندارد.
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 .2عوامل مرتبط با خودرو یا وسیله نقلیه
بسیاری پیشرفتهای مهندسی که میخوان بهسادگی در طراحی اخومبیلهای کشورهای پردرکمدد کنهدا را مشداهده
نمود ،با استانداردهای وسا ل نقلیه در کشورهای کغدرکمد و کشورهای با درکمد متوسط هغخوانی و خناسدب نددارد.
بهعالوه ،اک ر حوادث منجر به مرگ و جرح در کشورهای کغ درکمد و با سطح درکمد متوسط ،در بیرون از اخومبیل و
برای رهگیر و ا فرد سوار بر وسیله نقلیه موخوری دوچرخ ا مسافران اخوبو ها و کامیونها رخ میدهد.
خطرهای عمده صدماف برای سرنشینان اخومبیلها ،ناشی از نحوه خعامل وسا ل نقلیه با همد گر و با کندار جداده در
خصادفاف جلو وسیله نقلیه و ا ضربه از جوانب کناری میباشد .در خصادفاف جدی و مرگبار ،صددماف سدر ،سدینه و
ناحیه شکغ از صدماف عمده می باشند .در بین صددماف ا جادکنندده نداخوانی ،صددماف ناحیده پاهدا و گدردن دارای
اهمیت میباشند.
 .3محیط
ازکنجا ی که مهندسی جاده نق مهمی در کاه فراوانی و شدف حوادث جاده ای دارد ،ا ن امر را با دد در بررسدی
خصادفاف مدنظر قرارداد .شبکه راهها بر خطر خصادفاف م یر است ،چراکه خعیین کننده مسئله کن چیدزی اسدت کده
کاربران راه از محیط خود ادراک مینما ند همچنین دستورالعملها ی را از طر ق عالئغ راهنما و چراغهای کنتدرل
خرافی و کنچه با د انجام شود را برای کاربران راه فراهغ مینما د .بسیاری از اقداماف مد ر ت خرافید و مهندسدی
ا منی جاده از طر ق خأییر بر رفتار انسان عمل مینما ند (.)19
نق در جاده بهطور مستقیغ باعث رخداد حادیه شدده،
عوامل مهندسی جاده شامل کن مکانها ی میشود که
مکانها ی که برخی عناصر محیط جاده باعث گمراه شدن کاربر جداده و سدر زدن خطدا از سدوی وی مدیشدود دا
جاها ی است که برخی خغییراف فیز کی در راه میخواند از احتمال خصادف بکاهد .در مرحله برنامهر دزی ،طراحدی و
نگهداری شبکه راه 4 ،عنصر که بر ا منی راه م یر هستند ،شامل کگاهی از ا منی در برنامهر زی شدبکههدای جد دد
راه ،به کار گرفتن جوانب ا منی در طراحی راههای جد د ،بهبود ا مندی درراههدای موجدود و اقدداماف اصدالحی در
مکانهای دارای خطر باالی خصادف شناسا یشده است.
پیشگیری
از اواسط دهه  1997میالدی برخی از کشورهای دارای درکمد باال با انجدام مدداخالف مد یر خوانسدتند روندد روبده
افزا مرگهای ناشی از سوانح خرافیکی را متوقف و حتی کاه دهند .بعضی کشورها ازجمله سوئد نیز برای خود
چشغ انداز صفر خا سال  2717را خدو ن کردهاند .در ا ران نیز بهخبع برنامده جهدانی ،اقددام بدرای ا مندی راه کده خدا
برنامه کاه  17درصدی را جزء اهداف کشدوری قدرار داده اسدت .در مداده  01قدانون
سال 2727ادامه دارد،
برنامه چهارم خوسعه ،دولت ا ران مکلف شده بود که حوادث ناشی از حملونقل جادهای را خا پا ان برنامه ،هرسال به
میزان  17%کاه دهد .میزان حوادث خرافیکی با د در پا ان برنامه خوسعه پنجغ به میزان  27درصدد از سدال پا ده
که کخر سال  00است کاه ابد ،ا ن هدف در برنامه خوسعه چهارم با کاه  17درصدی پی بینیشده بدود امدا
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چون سازوکار عملی برای کن خعر فنشده بود محقق نشد .ا دن بدار بدا اسدتفاده از ظرفیدت شدوراهای بدین برشدی
سازوکار عملی برای رسیدن به ا ن هدف پی بینیشده است.
پیشگیری از سوانح خرافیکی در سه بر قبل از رخداد ،رخداد و پس از رخداد قابلبحث است.
کاه ا کنترل انریی اضافی که ممکن است در هنگام وقوع خصادف ا جاد شدود و شددف صددماف در طدول دوره
خصادف از اساسی خر ن اصول در کنترل صدماف ناشی از عبور و مرور جدادهای اسدت .ا دن روش اولدین بدار خوسدط
"هادون" در سال  1903ارائه شد و به نام ده راهبرد هادون معروف شد .خأکید ده راهبرد هدادون بدر روی خغییدراف
خرصصی برای کاه صدماف میباشد ( . )27هیچ راهبرد استانداردی که برای خمامی زمینههدا و کشدورها کداربرد
محیط صورف گرفته در نقطه د گری بهراحتی قابلاجرا نیسدت و نیداز
داشته باشد وجود ندارد .اقداماخی که در
به خطابق و ارز ابیهای دقیق دارد .جا ی که راهکار مناسب وجود ندارد ،نیازمند خحقیقاف علمی است خدا روشهدای
جد د را ایباف و کزما کند .چند روش مفید که در کشورهای با درکمد باال و متوسط کارا ی خدوبی را نشدان داده
است عبارف اند از کاه خما با خطر در خالل حملونقل و خدو ن سیاست کما سرزمین ،اصالح شدبکه راههدا
به منظور کاه سوانح ،افزا سطح د د رانندگان در جادهها ،ارخقاء سطح کیفی طراحی خودروهای ا منخر ،ارائده
قوانین و مقرراف خرافیکی (10و  .)21برنامه ر زی و طراحی کگاهانه و ا من شبکه راه و اسدتفاده از زمدین بدهمنظدور
کاه خطر صدماف خرافی جاده ای ضروری است .خما با خطراف خرافی جادهای میخواند بهوسیله راهبردهدای
ز ر کاه ابد:
 .1کاه حجغ خرافی وسا ط نقلیه موخوری بهوسیله خوسعه شبکه راه
 .2خهیه شبکههای کارکمد به شکلی که کوخاهخر ن ،سر عخر ن و بیخطرخر ن مسیر قابل انتراب باشد.
 .3خشو ق مردم به ا نکه بهجای استفاده از روشهای حملونقل با دامنه خطر باالخر از روشهای کغخطرخدر
حملونقل استفاده کنند.
 .4قرار دادن محدود تها ی برای استفادهکنندههای وسا ط نقلیه موخوری متناسب با ز رساختهای جادهای
 .1برنامهر زیهای متکی بر ا منی جادهها و ارز ابی عملکرد و شبکههای راه
 .6استفاده از سطح راه به صورف م یر ،خوجه به معیارهای کاه سفر و معیارها ی که قادرند میزان سفرهای
درونشهری را کاه دهند.
 .0بهبود نظام حملونقل همگانی ،خهیه امکاناف دوچرخهسواری و پیادهروهای ا من
 .0طبقهبندی جادهها و برقراری محدودههای سرعت بر طبق عملکرد کنها
 .9روشنا ی کافی مسیرها ی پرخطر همچون خقاطعها و میدانها
 .17باال بردن میدان د د کاربران جادهها
 .11استفاده از لبا های بازخابنده و محافظ (یاکتها و جلیقه) که میدان د دد راننددگان را در شدب افدزا
میدهد و بنابرا ن احتمال خصادف را کاه میدهند .
جامعه نهخنها با د کماده پیشگیری از سوانح حملونقل جاده ای باشد بلکه با د برای کاه دادن پیامدهای ناشدی از
مصدومیتها و افزودن بده کیفیدت زنددگی مصددومان کمدادگی داشدته باشدد .عناصدر ضدروری در مراقبدت پدی
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بیمارستانی شامل سرعت برشیدن به درمان و ارجاع افراد مصدوم به مراکدز رسدمی مراقبدت بهداشدتی مدیباشدد.
درمانگاهها ،بیمارستانها و مراکز بهداشتی موجود برای کارکمدخر نمودن منابع خدماف بهداشتی با د بسی شدوند و
منابع انسانی ،خجهیزاف فیز کی و سازماندهی ،جنبههای ضروری محیط بیمارستانی میباشند .خدماف خوانبرشدی
مراقبت پس از بیمارستانی جدامع بدرای افدراد مصددوم مدیباشدد .سده جدزء مراقبدت (پدی
جزئی ضروری از
مراقبت مستمر را خشکیل میدهند (.)22
بیمارستانی ،بیمارستانی و بازخوانی) به هغ وابستهاند و
به طورکلی عالوه بر مداخالخی که برای پیشگیری سوانح خرافیکی در باال ارائه شد خوجه به همکاریهای بدینالمللدی،
سازمان هماهنگکننده راهبدر ،همکداریهدای
همکاری های م سساف مرخبط با موضوع در سطح ملی و داشتن
محلی مبتنی بر جامعه ،همکاریهای خحقیقاخی ،برقراری و خقو ت نظام مراقبت مصدومیتها در سطح کشور ،اعمال
مداخالف یابتشده پیشگیری و ارزشیابی ا ن مداخالف و خعهد و التزام دولت برای پیشگیری از ا ن مصدومیتها از
نکاف اساسی است .سازمان بهداشت جهانی 1 ،محور اساسی شامل مدد ر ت ا مندی راه ،راه ا مدن و ا مندی خدردد،
ا منی وسا ط نقلیه ،کاربران راه ا منخر و مراقبتهای پس از خصادف را برای کداه بدار سدوانح خرافیکدی در دهده
اقدام برای ا منی راه خوصیه کرده است (.)11
ب -سقوط
سقوط اخفاقی است که درنتیجه کن فرد سهوی و ا به دلیل بیخوجهی به زمین ا سطح پا ینخر میافتد .بدر اسدا
خعر ف سازمان جهانی بهداشت ،مرگها ا مصدومیتهای ناشی از سدقوط شدامل سدقوطهدای بده علدت حملده دا
سقوطهای عمدی نمی شود .سقوط از حیواناف م ل اسب ،ساختمان کخ گرفته ،وسا ل نقلیه و سقوط در کخ  ،کب
ا ماشینکالف نیز شامل سقوط نمیشود .سقوط در کخر ن نسره طبقهبندی بینالمللی بیماریها با کدد  W00خدا
 W19خعر فشده است (.)24 ،23
اپیدمیولوژی توصیفی
سقوط حدود  6درصد کل مرگهای ناشی از مصدومیتها در جهان را به خود اختصاص میدهد و چهدارمین علدت
مرگ ناشی از مصدومیتهای ایرعمدی بعد از سوانح خرافیکی ،ارقشدگی و مسمومیت است ( .)24سدقوط ممکدن
سدطح بده سدطح د گدر
است در همان سطح مانند لیز خوردن ا به دلیل از دست دادن خعادل رخ بدهد و ا از
مانند سقوط از پلهها ،پنجره ،مبلمان و ایاییه ا وسا ل بازی باشد .االب موارد مصدومیت شدد د دا مدرگ ناشدی از
سقوط در بین کودکان سنین پا ین ا سالمندان بهخصوص باالی هفتادسال رخ میدهند .پیامدهای سقوط میخواند
بهصورف پیامدهای پزشکی مانند شکستگیها ،به خصوص شکستگی اسدتروان سدر ران در سدالمندان و شکسدتگی
ساعد در جوانخرها ،ضرباف سرت ،صدماف داخلی م ل پارگی ،کوفتگی ،صددماف سدطحی و دا پیامددهای نداخوانی
محدودهای از ناخوانیهای موقت خا دائمی و صدماف سر که میخوانندد خدأییر در خلدقوخدو ،ادراک ،دا خواندا یهدای
جسمانی داشته باشد را شامل شود (.)21
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بیشتر موارد سقوط ممکن است هیچ پیامدی نداشته و جا ی نیز یبت نشوند ،اما درجاف مرتلدف شددف بده دال دل
مرتلف ازجمله مقدار انریی منتقلشده به بدن فرد ،پیامدهای متفاوخی میخواند داشته باشد .خصوصدیاف متعدددی
در فرد و محیط ،میخوانند خعیینکننده شدف پیامد سقوط باشند .بهعنوانم ال ،خرکیب طبیعی بددن افدراد ،ممکدن
است کغوبی در حادیه سقوط ،محافظتکننده باشد .افراد مسن به علت شکنندگی پی رونده اسدتروانهدا و نیدز
ضعف خوانا ی کنان در استفاده از دستها جهدت جلدوگیری از سدقوط ،در معدرض خطدر شکسدتگی لگدن هسدتند.
پیامدهای ناخوانکننده درازمدف نیز ممکن است به وقوع بپیوندد ،بهخصوص در صدماف سر کده مدیخواندد بدر روی
احسا  ،فکر ا خوانا ی حرکت فرد ایر گیارد.
در نوزادان نیز به علت ا ن که هنوز در حال رشد هسدتند ،خدأییر د کسدیب سدر مدیخواندد متفداوف از ایدر کن در
بزرگساالن باشد .محیط عامل خعیینکننده مهمی در صدماف ناشی از سقوط است .ارخفاع سقوط و نوع سطح زمین
می خواند بر شدف حادیه خأییر گیارد ،هرچه فاصله بیشتر و سطح زمین سرتخر باشد؛ کسیب شدد دخر خواهدد بدود.
اگر سطحی که بر روی کن میافتید سفت و بدون انعطاف باشد بدن با د همه انریی حاصل از ضربه را جیب نما دد.
بهعبارفد گر اگر فردی روی سطحی نرم و جاذب انریی سقوط کند ،بددن از بسدیاری نیروهدای ضدربه محافظدت
میشود .به همین دلیل است که م الً سطح زمینهای بازی خا ا ن حد موضوع حساسی است(.)21 ،23
از مجموع حدود  424777مرگ ناشی از سقوط در جهان حدود  11درصد موارد در بدین افدراد کمتدر از  27سدال
رخداده است .حدود 11درصد کل مرگهای جهانی ناشی از سقوط در منطقده مد ترانده شدرقی رخ مدیدهدد .ا دن
مرگها در کشورهای دارای درکمد کغ و متوسط منطقه حدود  14برابر ا ن میدزان در کشدورهای بدا درکمدد بداالی
جهان است .خعداد سالهای عمر ازدسترفته به علت سقوط در جهدان  10110130سدال بدرکورد شدده اسدت کده
بیشتر ن سهغ مربوط به کشورهای کسیای جنوب شرقی ( 30درصد کل سالهای ازدسترفته عمدر) و کمتدر ن کن
در کشورهای منطقه کفر قا ( 6درصد) گزارششده است.
بیشتر موارد مرگ و مصدومیت ناشی سقوط در دو گروه سنی کودکان و سالمندان رخ میدهند و مدوارد سدقوط در
بالغین جوان و میان سال بیشتر در محیطهای شغلی (مانند کدار در ارخفاعداف) و دا حدین فعالیدتهدای ورزشدی و
خفر حی اخفاق میافتند .حدود  47درصد کل سالهای عمر ازدسترفته به علت سقوط در جهان مربوط به کودکدان
کمتر از  11سال است .در میان کلیه سنین ،سقوطهای ایر فوخی ،سیزدهمین علت اصلی سدالهدای ازدسدترفتده
خوأم با ناخوانی خطبیق افته میباشد و برای کودکان  1-14ساله سقوط علت اصلی سالهای ازدسترفته است .بدرای
کودکان ساکن در کشورهای منطقه مد ترانه شرقی ،سقوط ازدهمین علت سالهای ازدسدترفتده عمدر و مسدئول
 6/3درصد کل مرگها به علت مصدومیتهای ایرعمدی میباشد .میزان مرگ ناشی از سقوط در کودکدان منطقده
باالخر از میانگین ا ن میزان در کل دنیا است ( 2/9در مقابل  1/9در صد هزار نفر جمعیت) (.)21
سقوط در ایران
در ا ران خعداد مطالعاخی که خاکنون به ا ن مقوله پرداخته باشند انگشتشدمار اسدت و درنتیجده نمدیخدوان خصدو ر
کاملی از حجغ مسئله ،عوامل خطر و خأییر مداخالف ارائه داد .در مطالعهای ( )26نشان داده شد که سقوط از ارخفاع
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موجب  17/1درصد کل علت مراجعه کودکان به بیمارستان به علت خمامی مصدومیتهای ایرعمدی بدوده اسدت و
سقوط از پنجره و پشتبام ( 32/6درصد) ،پلهها ( 24/6درصد) و از وسا ل بازی ( 9/3درصد) بیشتر ن علت سدقوط
بوده است .بی از دوسوم موارد سقوط در ا ن مطالعه در خانه ا نزد منزل رخداده است و در  01/0درصد موارد
مصدومیت سر علت اصلی مراجعه بوده است .سقوط در ا ران در بین خمامی گروههای سنی ،سومین رده مدرگ بده
علت انواع مصدومیتها (میزان بروز  2/1به ازای  177هزار نفر جمعیت) و دومین علت مصدومیت منجر به بسدتری
در بیمارستان بوده و میزان بروز موارد نیازمند به مراقبدتهدای بهداشدتی درمدانی  176/2بده ازای صدد هدزار نفدر
جمعیت میباشد ( .)20میکرها حدود  3برابر م نث ها و ساکنان مناطق روستا ی دو برابر اهالی شهرها برایر سدقوط
فوف میکنند و میانگین سنی قربانیان حدود  47سال است ( .)20درپدژوه د گدری در سدالمندان خهراندی ()29
نشان داده شد که با افزا سن ،خطر سقوط در سالمندان افزا می ابد و مردان بی از زنان در معدرض خطدر
سقوط قرار دارند .مطالعهای د گر در ش بیمارستان خهران بر روی مراجعهکنندگان بده دلیدل سدقوط از درختدان،
نشان داد که بیشتر ن موارد سقوط در زمان بازی و اوقاف فراات رخ میدهند و  7/10درصد افراد به علت سقوط از
درخت به ا ن بیمارستانها مراجعه کردهاند ( .)37مطالعه ای د گر نشان داد که بی از نیمی از پسران دان کموز و
حدود سوم دختران دان کموز خهرانی  12خا  10ساله خهرانی طی فعالیتهای روزمره خدود رفتارهدای پرخطدری
دارند که میخواند منجر به مصدومیتهای ایرعمدی بهو ژه سقوط در کنان شود ( .)31خمدامی ا دن مطالعداف لدزوم
اقداماف پیشگیریکننده از سقوط را در برنامهر زیهای بهداشتی درمانی کشور مورد خأکید قرار دادهاند (.)32
اپیدمیولوژی تحلیلی (عوامل خطر)
بیشتر ن عوامل خطر سقوط مربوط به عواملی چون سن ،جنسیت ،مصدرف الکدل ،عیدوب بیندا ی ،واکدن زمدانی،
عیوب هشیاری ،نقصان حرکتی ،عوامل شغلی ،نبودن امکاناف محافظتی ،شرا ط خاص اقتصادی و طراحی نامناسدب
محیط (منزل ا شهر) میباشد .در سالمندان سن باالی  07سال خود د خطدر بدالقوه بدرای سدقوط مدیباشدد و
متأسفانه بسیاری از سالمندان سال های پا انی عمر خود را باخجربه ناخوشا ند سدقوط بده پا دان مدیرسدانند (.)23
عالوه بر ا ن ،در خصوص عوامل خطر مرخبط با شر میخوان سابقه قبلی سقوط ،پا ین بودن نما ه خودهای بدن و
پوکی استروان ،ضعف عضالنی ،نق راه رفتن ،نق در حفظ خعادل ،نقد بیندا ی ،ابدتال بده کرخر دت ،افسدردگی،
عیوب شناختی و مصرف برخی داروها ازجمله کرامبر ها و داروهدای خدوابکور را نیدز ندام بدرد ( .)33مدردان در
خمامی نواحی دنیا ،میزان مرگ ناشی از سقوط باالخری نسبت به افراد م نث دارند .ا ن میزان در مردان کشورهای با
درکمد پا ین ا متوسط حدود  2برابر نواحی د گر است ( .)21البته خأییر جنسیت با افزا سن بیشتر میشدود .در
سال در بسیاری مطالعاف خفاوف معنی داری بین دو جنس در ارخباط با خطر سقوط مشاهده نشدده
کودکان ز ر
است.
محیط ،خعیینکننده خیلی مهمی در صدماف ناشی از سقوط است .ارخفاع سقوط و نوع سدطح زمدین مدیخواندد بدر
شدف حادیه خأییر گیارد؛ هرچه فاصله بیشتر و سطح زمین سرتخر باشد کسیب شد دخر خواهد بدود .اگدر سدطحی
که بر روی کن می افتید سفت و بدون انعطاف باشد بدن شدما با دد همده اندریی حاصدل از ضدربه را جدیب نما دد.
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بهعبارف د گر اگر شما روی سطحی نرم و جاذب انریی سقوط کنید ،بددنتان از بسدیاری نیروهدای ضدربه محافظدت
می شود .ازجمله عوامل محیطی مرخبط با سقوط در سالمندان نیز مدیخدوان قدرار گدرفتن در محدیط جد دد (مد الً
سالمندانی که شب را بهعنوان مهمان در خانه فرزندان ا خو شان اقامت میکنند) ،سطوح لغزنده ا ناهموار محدیط
داخل ا بیرون منزل و نور کغ بهخصوص در شب را نام برد (.)34
در بچههای کوچ االب صدماف سقوط داخل ا اطراف منزلشان اخفاق میافتد .خصوصیاف رشدی متفاوف بچههدا
کنها را بیشتر در معرض خطر بهو ژه کسیب مشتمل بر صدماف سقوط قرار میدهد .بدهعندوانم دال ،از زمدانی کده
خحرک نوزادان و کودکان نوپا افزا می ابد ،بیشتر نیاز به خحرک پیداکرده و بیشتر سدقوط مدیکنندد .اگدر کنهدا
دسترسی به راهپلهها داشته باشند ،سقوط میخواند کشنده باشد .ازنظر شدناختی ،ندوزادان و نوپا دان هندوز خواندا ی
خعقیب بسیاری از مسیرها را ندارند و مراقبین کنها نمیخوانند به فرمانها ا راهنما یهای گفتاری جهت جلدوگیری
از صدمه ،اعتماد کنند.
سقوط در کودکان بیشتر از ارخفاع و در سالمندان بیشتر از همدان سدطوح رخ مدیدهدد .در کودکدان سدن مدرسده
سقوطها بیشتر از درخت ( ،)37وسا ل بازی ،نردبان و ارخفاعاف اخفاق میافتد .همچنین علت سقوط در کودکدان بدا
سالمندان متفاوف است .در افراد مسن عوامل خطر داخلی م ل کاه خعادل و عدم پا داری قدمها وجدود دارد کده
احتمال خطر سقوط را افزا میدهند .سا ر عوامل داخلی م ل پوکی استروان کنها را در معرض کسدیب در د
سقوط قرار میدهد .عوامل خارجی متعددی نیز مانند نور کغ و سطوح نامناسب ا ن خطر را افزا میدهند.
مطالعاف انجامشده نشان می دهد که افراد میکر نسبت به افراد م نث ،کودکان ز ر  1سدال و سدالمندان نسدبت بده
سا ر گروه سنی ،و کودکانی که ک متر مورد مراقبت والد ن ا بالغین هستند بیشتر در معرض سقوط و عوارض ناشی
از کن هستند .با افزا سن ،شیوه و الگوی سقوط همینطور عوارض ناشی از سقوط خغییر میکند .به ا دن صدورف
که نسبت عوارض شد د ناشی از سقوط در افراد سالمند و کودکان ز ر دو سال بیشتر از سا ر گروههای سنی اسدت.
در کودکان علل بیشتر موارد سقوط رفتارهای خطرزا ،مواجهه بیشتر با خطر ،عدم مراقبدت والدد ن و عددم بدرکورد
درست از خطر است درحالیکه سقوط در سالمندان به خاطر قرار گرفتن در محیط ایر ا من ،ضعف قوای جسمانی
و شناختی ،همینطور مصرف داروها ی است که سطح هشیاری کنان را کاه میدهد.
به طورکلی علل سقوط را با د در دو گروه عوامل ذاخی ا طبیعی مانند کاه استحکام اسدتروانهدا دا عضدالف در
سالمندان ،بیماری ها ی که باعث کاه خعادل در کنان میشود ا کاه زمان عکدسالعمدل و هشدیاری بده دلیدل
کهولت و عوامل بیرونی ا خارجی ازجمله ا ن عوامل مصرف داروها ،کف اخاق ا زمین لغزنده ،عدم وجدود دسدتگیره
ا میلههای کنار پلهها ،راههای عبور ناهموار ،نور کغ محیط ،کف نامناسب ،زدگی زمین و مانند ا نهدا دانسدت.
مطالعاف مرتلف نشان داده است که در سالمندان مصرف داروهای کرامبر  ،خوابکور ،د ورخی  ،ملدین ،داروهدای
گشادکننده عروق و ضدافسردگی خطر سقوط را در بین کنان افزا میدهد ( .)31سقوط از وسدا ل داخدل مندزل
مانند پلهها ،مبلمان ،پنجرهها ،بالکن ،وسا ل بازی و ورزشدی بدهخصدوص دوچرخده ،درختدان و نردبدانهدا در بدین
کودکان سن  1خا  14ساله شا عخر است (.)21 ،23
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پیشگیری
بسی کموزشی و افزا کگاهی ،کموزش والد ن و مراقبتکنندگان کودک و سدالمند ،کارمنددان بهداشدتی و حتدی
مردم عادی ،خبلیغاف کموزشی که در خرکیب با اصالح قانون گیاری و خغییر محیط قرار گیرد ،منافع بیشتری خواهدد
داشت .بهرهگیری از روشهای مناسب و ارخباطاف فرهنگی ،خدو ن پیامها ی که با شرا ط جوامع فقیر ا متوسط نیز
خناسب داشته باشد.روش های ز ادی جهت پیشگیری از صدماف سقوط در بین کودکان وجود دارد .بدهعندوانم دال
سقوط بیرون از پنجره میخواند با استفاده از محافظ پنجره ،باز شدن پنجرهها از سمت باال و دور نگهداشتن وسدا لی
از پنجره که کودک میخواند از کنها باال برود پیشگیری شود .بهطور مشر در خمدام صددماف ،نظدارف دقیدق بدر
کودکان خوصیه میشود.
جهت فراهغ کوردن ابزارهای پیشگیری که نیاز به کم مالی ا ابزارها ی خاص دارند (م ل خغییر سطح زمینبدازی،
نصب محافظ پنجره) الزم است برنامهها منطبق بر راههای افزا کم مالی و کاه هز نههای ا ن ابزارها باشدد.
به زبان ساده ،بیان کردن کنچه مردم نیاز دارند ا با د انجام دهند بدون خسدهیل کدردن و ارزان کدردن کن خددمت،
ایربرشی برنامه را کاه خواهد داد .جهت حما ت از ارخقای ا منی ،ممکن است عملکردها ی در جامعه م ل خعبیه
نور کافی و نصب نرده در پلهها در نواحی عمومی جامعه نیاز باشد.
در مورد سالمندان خوصیههای پیشگیری شامل ورزشهای خحمل وزن بهمنظور خقو ت استروانها و کموزش خعدادل
جهت اصالح کن میباشد .همچنین بررسی دادههای مصرف داروها و حیف خطراف محیطی خوصیه میشود .موانع و
خسهیلکنندهها ی جهت اقدام به ا ن خوصیهها در بین افراد سالمند وجود دارند ( .)34در برخی از کشورها ازجملده
وظا ف مراکز بهداشتی درمانی انجام اقداماف ا منی در منازل و محیطهای بازی و خردد کودکان و سدالمندان بدرای
پیشگیری از سقوط است .برای م ال در بازد د منازل با بررسی دقیق عوامل مراطره ساز ،اقدداماخی ازجملده خعبیده
دروازه برای پلهها ،نصب گاردر ل برای حمام ،خوالت و پلهها ،افزا میزان اصطکاک سطوح و جلوگیری از لغزندگی
فرشها و کفپوشها ،خغییر در زمینهای بازی کودکان با استفاده از سدطوح جداذب اندریی و مانندد ا دنهدا انجدام
می دهند .کنترل وسا ل بازی به لحا ا منی کودکان متناسب با سن کنان نیدز ازجملده اقدداماف پیشدگیریکنندده
محسوب میشود .برای پنجره ها استفاده اجباری از حفا  ،باز شدن پنجره خنها از باال ،نگیاشتن مبل ا وسا لی کده
امکان باال رفتن از کنها و افزا سقوط را بیشتر میکند ،همینطور افدزا مراقبدت والدد ن از کودکدان خوصدیه
میشود .در محیط های بازی کودکان نیز مراقبت کافی والد ن ،خعبیه وسا ل حفاظتی کافی ،استفاده از سدطوح ندرم
به جای سطوح سرت (کسفالت ا سنگفرش) و خفکی وسا ل بدازی متناسدب بدا سدن کدودک از اقدداماف معمدول
میباشد (.)36
راهبردهای اختصاصی پیشگیری سقوط در سالمندان با خوجه به علل و عوامل خطر مربوط میخواند متفداوف باشدد.
انجام خمر ناف بدنی متناسب با سن و خوانمندی کنان ،انجام خمر ناف حفظ خعادل ،استفاده از خنها داروهدای اساسدی
موردنیاز و کنترل مصدرف کن هدا ،کنتدرل مرداطراف محیطدی مانندد فضدای ا مدن داخدل و بیدرون مندزل ،خعبیده
دستگیرههای حفاظتی در دستشو ی ،حمام و سا ر مکانها ی که امکان سقوط باال باشد ازجمله اقدداماف اساسدی
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است .شانس سقوط برای سالمندانی که در محیط جد د ا ناکشنا قرار میگیرند نیز باالست .در محیط جد دد بهتدر
است فضا کنترلشده ،نور کنجا بهو ژه در شب که سالمندان عادف دارند چند بار خدا صدبح از دسدتشدو ی اسدتفاده
کنند بیشتر شود و خا حد امکان فضا ی برای استراحت کنان خعیین شود خا نیداز بده عبدور از بدین مبلمدان و وسدا ل
منزل ا باال و پا ین رفتن پلهها نداشته باشند.
خصو ب و اجرای مقرراف ا منی در منازل و ساخت وساز اماکن ،افزا ا منی وسا ل بازی ،وسا ل و اسباب و ایاییده
مکان های خصوصی و عمومی نگهداری کودکان مانند منازل شرصی ،مهدهای کودک ،مدرسهها و مانند ا نها ،بداال
بردن استانداردهای ا منی و نگهداری مناسب و مرخب وسا ل و ادواف پارکهای کودک ،خعبیه حفا مناسدب بدرای
پلهها ،پنجرهها ،بالکنها ،پشتبام و سدا ر مکدانهدا ی کده احتمدال سدقوط کودکدان در کنهدا باالسدت و اجدرای
برنامههای کموزش عمومی و برنامههای کموزشی مبتنی بر جامعه برای ارخقا کگاهی و نگدرش مدردم در پیشدگیری از
سقوط ازجمله سا ر مداخالف پیشگیرانه سقوط است ()36-30
ج -غرقشدگی
اددرقشدددگی اختاللددی خنفسددی اسددت کدده ناشددی از فددرورفتن در ز ددرکب ددا اوطددهور شدددن در ما عدداف رخ
میدهدد .پیامدد ادرقشددگی بده صدورف مدرگ ،ابدتال دا عددم ابدتال طبقدهبنددی مدیشدود.]Modell, 1993 .
چنانچدده مددرگ در ظددرف  24سدداعت بعددد از در کب افتددادن بدده علددت خفگددی رخ دهددد ،اددرقشدددگی و زنددده
ماندن بعد از  24ساعت ،بدون خوجه به بهبودی ا مرگ ،نزد به ارقشدگی خوانده میشود (.)39
اپیدمیولوژی توصیفی
سدداالنه حدددود  300777نفددر در سددال بدده علددت اددرقشدددگی در کددل جهددان فددوف مددیکننددد .ا ددن خعددداد،
اددرقشدددگی را در رده سددومین علددت مددرگ از کسددیبهددای ایرعمدددی ،بعددد از کسددیبهددای خرافیکددی و سددقوط
قددرار داده اسددت ( .)47ا ددن در حددالی اسددت کدده در خعدددادی از کشددورها اددرقشدددگی اولددین و دومددین علددت از
کل مرگها در کودکدان محسدوب مدیشدود ( .)41ادرقشددگی حددود  0درصدد کدل مدرگهدای ناشدی از اندواع
مصدومیت را به خدود اختصداص مدی دهدد .حددود ندود و شد درصدد از همده ا دن مدرگهدا در کشدورهدای بدا
درکمد کغ و متوسط اخفاق میافتدد ( .)47هز نده ادرقشددگی هدا در جهدان خعیدین نشدده اسدت امدا بدرای م دال
ا ددن هز ندده بددهصددورف مسددتقیغ و ایرمسددتقیغ بددرای کانددادا و اسددترالیا بدده خرخیددب  01/1و  103میلیددون دالر در
سال برکورد شده است (.)42
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استان و جنسیت در سال 1393

منبع :سازمان پزشکی قانونی کشور
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سازمان بهداشت جهدانی ،میدزان مدرگ ناشدی از ادرقشددگی در کشدورهای بدا درکمدد کدغ و متوسدط را  6برابدر
بیشدتر از کشددورهای بددا درکمددد بداال گددزارش کددرده اسددت ( 0/0در هدر  177هددزار نفددر در برابددر  1/2در هددر 177
هزار نفر) .مقددار  DALYازدسدترفتده بده علدت ادرقشددگی در کشدورهای بدا درکمدد کدغ  1/2درصدد از کدل
DALYها به علتهدای د گدر از کدل بیمداریهدا در سدنین ز در  11سدال بیدان شدده اسدت ( )42و همچندین
مقدددار کددل  DALYاز اددرقشدددگی در جهددان  ،حدددود  12میلیددون سددال اسددت کدده چهددارمین علددت از
سددالهددای ازدسددترفتدده بدده علددت سددوانح ایرعمدددی محسددوب م دیگددردد ( .)43در بددین مندداطق ش د گان ده
سازمان بهداشت جهانی منطقه ارب اقیدانو کرام بدا حددود د سدوم کدل مدوارد مدرگ بده ا دن دلیدل نسدبت
بدداالخری از مددوارد اددرقشدددگی را بدده خددود اختصدداص مددیدهددد .میددزان مددرگ ناشددی از اددرقشدددگی بدده ازای
صد هزار نفدر جمعیدت در کدل جهدان  6/0مدی باشدد .ا دن میدزان بدرای افر قدا ،ادرب اقیدانو کرام ،جندوب
شرقی کسیا ،مد ترانه شرقی ،اروپا و امر کا به خرخیب  4/3 ،1/0 ،6/7 ،0/1 ،14/2و  3/7بوده است (.)42
در ا ددران سدداالنه حدددود  1777خددا  1277مددرگ ناشددی از اددرقشدددگی اخفدداق مددیافتددد ( )44کدده د مشددکل
جدی در کشور محسدوب مدیشدود .در سدال  1301میدزان مدرگ بدرای ادرقشددگی در ا دران بدین  7/9خدا 4/1
در هددر  177هددزار نفددر جمعیددت بددرکورد شددده اسددت ،کدده بیشددتر ن مقدددار کن ( 4/1در هددر  177هددزار نفددر)
مربددوط بدده اسددتانهددای شددمالی (گددیالن و مازندددران) بددوده اسددت ( .)17رونددد مددرگ ناشددی از اددرقشدددگی در
کشور متغیر بوده ولدی کداه دا افدزا چشدمگیری طدی سدالهدای اخیدر مشداهده نشدده اسدت (جددول .)2
بیشتر ن علت مرگ مربوط بده حدوادث در کدل کشدور بده خرخیدب مربدوط بده خرافید هدای جدادهای ،سدوختگی
و سددقوط مددیباشددد .امددا در مندداطق شددمالی ا ددران (گددیالن و مازندددران) اددرقشدددگی دومددین علددت مددرگ از
کسددیبهددای ایرعمدددی محسددوب مددیشددود ( .)20در طددی سددال  1300در اسددتان مازندددران  203نفددر در ایددر
ارقشددگی فدوفشددهاندد ( 3/3در هدر  177777هدزار نفدر) .از کدل افدراد  91/2( 249درصدد) مدرد و بقیده زن
بددودهانددد .از کددل مددوارد اددرقشدددههددا  90نفددر ( 31/9درصددد) از افددراد ،سدداکن اسددتان و مددابقی افددراد مهمددان
بودهاند .در اسدتان  11011سدال بده علدت ادرقشددگی در اسدتان ازدسدترفتده اسدت .میدانگین سدنی افدراد /3
( 21انحراف معیار  )11/0بوده است (.)41
بدده لحددا سددنی با ددد گفددت کدده اددرقشدددگی بیشددتر د حادیدده مربددوط بدده دوران کددودکی و جددوانی اسددت.
میددانگین سددنی قربانیددان اددرقشدددگی نسددبت بدده سددا ر حددوادث ازجملدده سددوانح خرافیکددی ،سددوختگی و سددقوط
کمتددر بددوده و کودکددان ازجملدده قربانیددان اصددلی ا ددن حددوادث هسددتند .در ا ددران میددانگین سددن قربانیددان
اددرقشدددگی  21/4سددال بددرکورد شددده اسددت ( .)20طبددق گددزارش جهددانی پیشددگیری از مصدددومیتهددای
کودکددان ،خعددداد مددرگ ناشددی از اددرقشدددگی در افددراد ز ددر  27سددال در جهددان در سددال  2774برابددر بددا
 113670نفددر گددزارش گرد ددد کدده از ا ددن خعددداد  11627مددورد کن مربددوط بدده منطقدده مد تراندده شددرقی بددوده
است .میزان مرگ ناشی از ادرقشددگی در جهدان نیدز برابدر بدا  9در هدر  177هدزار نفدر در افدراد ز در  27سدال
و در منطقدده مد تراندده شددرقی  6/0و در منطقدده جنددوب شددرقی کسددیا برابددر بددا  2/6در هددر  177هددزار نفددر
جمعیدت افدراد ز ددر  27سدال گدزارش شددد .بدی از نیمدی از مددرگهدای ناشدی از اددرقشددگی جهدان در افددراد
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کمتددر از  11سددال رخ مددیدهددد .همددینطددور حدددود  67درصددد بددار ناشددی از ا ددن حادیدده مربددوط بدده ا ددن گددروه
سددنی اسددت .شددیوع بدداالی اددرقشدددگی در محدددوده سددنی  1خددا  4سددال مددیخوانددد بدده علددت خحددرک ز دداد،
کنجکدداوی بددی ازحددد و عدددم درک صددحیح کددودک از خطددر باشددد .عدددم نظددارف و مراقبددت کددافی والددد ن و
افلت کن ها حتی برای لحظاخی کوخاه و دا گداهی سدپردن کدودک بده خدواهر دا بدرادری کده خنهدا چندد سدال از
او بددزرگخددر اسددت ،مددیخوانددد از علددل د گددر افددزا شددیوع در کب افتددادن و اددرقشدددگی کودکددان باشددد .با ددد
خوجه داشت کده ادرقشددگی در کودکدان مدی خواندد در هدر زمدان ،مکدان ،حتدی بدا حجدغ بسدیار کمدی از کب و
در ظرف چند یانیه رخ دهدد .بدهطدورکلی  02درصدد از ادرقشددگیهدای کودکدان ز در سدن مدرسده در مندازل
اخفدداق مددیافتددد ( ، )46همچنددین کودکددان ز ددر دد سددال معمددوالً در وان حمددام ،سددطل کب ،حوضددچههددای
خانگی ارق میشوند ( .)40در خصدوص جنسدیت ،کمارهدا نشدان مدیدهدد کده افدراد مدیکر بدهمراخدب بیشدتر از
افراد م نث قربانی ارقشدگی هستند .ا ن نسبت در ا ران حدود  2/0برابر بوده است (.)20
عوامل خطر
عوامددل خطددر مددرخبط بددا اددرقشدددگی ارخبدداط بددا سددن ،جنسددیت ،شغل(کشددتیرانددان ،ملوانددان و مدداهیگیران)،
سیل ،سیسدتغ حمدلونقدل کبدی ندامطمئن ،مصدرف الکدل ،برخدی بیمداریهدا مانندد صدرع ،وضدعیت اقتصدادی-
اجتمدداعی ،دسترسددی بدده مندداطق کبددی ،و عدددم وجددود خمهیددداف ا من دی برمددیگددردد .دسترسددی بدده کب طبع داً
شانس ارق شدگی را در جمعیدتهدا بیشدتر مدیکندد و در منداطقی کده شدانس رخدداد سدیل در کنهدا باالسدت
نیز ا ن احتمال باالخر خواهدد بدود .البتده عدواملی د گدر چدون خودکشدی از ا دن طر دق را نیدز با دد در فهرسدت
علل قرارداد ،هرچند بیشتر موارد ارقشدگی بهصورف ایرعمدی میباشد.
کودکددان و افددراد مددیکر بیشددتر از سددا ر گددروههددا در معددرض خطددر اددرقشدددگی هسددتند .در خصددوص سددن و
جددنس دال لددی نیددز همچددون بدداال بددودن میددزان مواجهدده در افددراد پرخطددر ،درک متفدداوف از خطددر ،خفدداوف در
میددزان مراقبددت والددد ن در خصددوص اددرقشدددگی کودکددان و انجددام رفتارهددای پرخطددر بیشددتر در بددین افددراد
مددیکر مطددرح اسددت .افددزا خطددر در سددنین نوجددوانی ممکددن اسددت بدده دال ددل کدداه مراقبددت ،افددزا
اسددتقالل ،افددزا خطرپددی ری و در معددرض کبهددای بدداز قددرار گددرفتن در زمددان کددار ددا فرااددت باشددد .با ددد
ادکور شد کده خفداوف میدزان ادرق شددگی در دو جدنس بدا بداال رفدتن سدن بیشدتر شدده و بدهخصدوص در بدین
کودکددان ا ددن نکتدده حددائز اهمیددت اسددت .افددراد مددیکر معم دوالً بیشددتر رفتارهددای خطددرزا دارنددد ،بیشددتر بددا کب
مواجهه دارند و بیشتر بهخنهدا ی شدنا مدی کنندد .معمدو ًال در کودکدان ز در د سدال خفداوف جنسدی محسوسدی
در خصوص بیشتر مصدومیتهدا ازجملده ادرقشددگی د دده نمدیشدود .محدل ادرقشددگی بدا سدن و جنسدیت
نیز در ارخباط اسدت .بدرای م دال در ا داالفمتحدده ،ندوزادان بیشدتر در حمدام و سدطلهدای بدزرگ ،کودکدان -4
 1ساله در استرر و در  1سالهها ا باالخر االب در استررها ،رودخانهها و برکهها رخ میدهد (.)23
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الگوی ارق شدگی در جوامع و خانواده های انی و فقیدر بده هدغ متفداوف اسدت .بدهطدوریکده بدرای م دال االدب
اددرقشدددگیهددای رخداده بدده دلیددل سددیل ،ددا اددرقشدددگی در کبهددای محددیطهددای بدداز در گددروههددای دارای
وضددعیت اقتصددادی نامناسددبخددر و اددرقشدددگیهددای رخداده در اسددتررهای خصوصددی در خانوارهددای مرفددهخددر
پی می ک د .در میان کشدورهای یروخمندد اسدتررهای شدنا و در دا ،بیشدتر ن محدلهدای ادرقشددگی هسدتند،
درحالی که در جوامع فقیرخر بیشدتر ن ادرقشددگی در منداطق روسدتا ی و بدهطدور م دال ،رودخاندههدا ،برکدههدا
و سدددها رخ مددیدهنددد(برای نموندده در برز ددل ،بددی از  67درصددد اددرقشدددگیهددا در کبهددای طبیعددی رخ
مددیدهددد ( .)24مدددارکی وجددود دارد کدده اددرقشدددگی در کودکددان خحددت خددأییر سددطح خحصددیالف سرپرسددت
خددانواده ددا فددرد مراقددب دهنددده بدده کددودک اسددت .بددرای م ددال در بددنگالدش ،کودکددانی کدده مادرشددان فقددط
خحصددیالف ابتدددا ی داشددتند ،نسددبت بدده کودکددانی کدده مادرشددان خحصددیالف دبیرسددتانی ددا بدداالخر داشددتند ،در
معرض خطر ارقشدگی بیشتری بودهاند.
نکتدده قابددلخوجدده در دادههددای مربددوط بدده اددرقشدددگی بددهخصددوص در کشددورهای بددا درکمددد پددا ین و متوسددط
ناق بودن دادهها ،کدغ شدماری و سدوء طبقده بنددی اسدت کده ممکدن اسدت در ارائده خصدو ری جدامع و دقیدق
از مسئله خدأییر داشدته باشدد .حتدی در کشدورهای بدا درکمدد بداال ،اطالعداف محلدی ادرقشددگی بدهطدور کامدل
یبت نمیشود .خرمین خعداد موارد ارقشدگی که منتهی به فوف نشدهاند ،مشکلخر است.
اپیدمیولوژی تحلیلی (عوامل خطر)
فقدان خجهیزاف ا منی قابدل اسدتفاده دا در دسدتر در شدناورهای حمدلونقدل کبدی بده عوامدل خطرسداز قبلدی
اضدافه مدیشدود .اسددتفاده از وسدا ل شددناور کنندده م ددل جلیقده نجدداف روی همده کشددتیهدا ،چدده کشدتیهددای
حملونقل و چه کشتیهدا و قدا قهدا ی خفر حدی ضدروری اسدت .گیشدته از نبدود وسدا ل شدناور کنندده ،خعمیدر
و نگهداری ضعیف چنین خجهیزاخی ،عامل خطر مضاعفی است.
رسانههدای گروهدی مرخدب از مدرگ بدزرگسداالن و کودکدان درنتیجده حمدلونقدل در قدا قهدای کوچد ایدر
ا من و با ازدحام گدزارش مدیدهندد (بدرای م دال مداجرای ادرق شددن دختدران داند کمدوز شدهرک کداروان در
در اچدده مصددنوعی پددارک شددهر خهددران در روز شددنبه  14ارد بهشددت سددال  .)1301بعضددی از ا ددن قددا قهددای
کوچ د قابددل در ددانوردی نیسددتند و بیشددتر در کبوهددوای مددتالطغ بدده خطددر م دیافتنددد .ا ددن حددوادث شددمار
نامشرصددی از مددرگهددای ناش دی از اددرقشدددگی را در هرسددال بدده خددود اختصدداص مدیدهنددد .در کشددورهای بددا
سددطح درکمددد پددا ین ،وایگددونی قددا ق هنگددام عبددور از رودخاندده موضددوعی پددی پاافتدداده ،خصوصداً در فصددلهددای
بارانی و در دورهها ی م ل خعطیالف رسمی ،که خعداد رفتوکمد ز اد است ،میباشد.
مقیددا خطددراف محیطددی و پیامدددهای کن م دیخوانددد شددتاب پیددداکرده و سددبب خغییددراف کبوهددوا ی جهددانی
شددود .در نشسددت سددازمانهددای دولتددی کدده دربدداره خغییددراف کبوهددوا برگددزار شددد ،پددی بینددیشددده اسددت کدده
افددزا درجدده حددرارف بددین  1/1خددا  6درجدده سددانتیگددراد خددا سددال  2177وابسددته بدده انتشددار کددربن اضددافی
م دیباشددد ( .)40افددزا خغییددراف جددوی خغییراخددی بددا افددزا سددیل ،بددارانهددای گددلکلددود سددنگین و افددزا
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سطح در ا مراطره کمیدز و درنتیجده بداال رفدتن امکدان ادرقشددگی همدراه اسدت .مردمدان کشدورهای بدا درکمدد
کغ و فقیر با مشکالف بزرگخری روبرو هستند.
گسددتردگی جهددانی خعددداد مددرگهددای ناشددی از اددرقشدددگی در ارخبدداط بددا خغییددراف ناگهددانی زمددین ،سدیلهددا و
رخداد بدهخنهدا ی مدیخواندد موجدب مدرگ صددها نفدر شدود .بدرای م دال در
امواج اقیانو ها ی است که در
واقعه سونامی اقیدانو هندد کده در سدال  2774رخ داد حددود  227هدزار کشدته کده اک دراً ادرق شددند بدهجدا
گیاشددت و دا سددونامی مرگبددار یاپددن در  11مددار سددال  ،2711موجددب کشددته شدددن بددی از  19هددزار نفددر
شد.
پیشگیری
ارق شدگی مشکل بهداشدت عمدومی نیازمندد خوجده جهدانی اسدت .در چندد دهده اخیدر در کشدورهای بدا سدطح
درکمددد بدداال ،م ددل اسددترالیا و ا دداالفمتحددده کمر کددا کدداه چشددغگیددری در میددزان مددرگومیددر ناشددی از
اددرقشدددگی د دددهشددده اسددت ،کدده احتمدداالً بیشددتر در رابطدده بددا هددر دو خغییددر ،در مواجهدده بددا خطددر و اجددرای
مداخالف خاص ا جادشده است (.)49
پیشگیری از ادرق شددگی چده در دوران کدودکی چده بدزرگسدالی در سده مرحلده پدی رخدداد ،رخدداد و بعدد
از رخداد قابلبررسی است و نیازمندد د راهبدرد جدامع شدامل بدهکدارگیری شدیوههدای مهندسدی بدرای کمد
بدده کدداه مردداطره ،برقددراری و اجددرای مقددرراف ا منددی مناسددب ،کدداه مواجهدده ددافتگی بددا خطددر و افددزا
ضددرا ب ا منددی کب ،کمددوزش ،خحقیددق ،و افددزا امکددان دسترسددی بدده مراقبددتهددای بعددد از رخددداد حادیدده
میباشد.
مطالعدداف نشددان دادهانددد افددراد ز ددادی در ایددر اقددداماف فددوری خوسددط شدداهدان درصددحنه رخددداد ،حتددی مددردم
عادی ا ناجیدان حرفدهای نجداف پیدداکردهاندد .بددون چندین اقدداماف فدوری اولیده -حتدی احیداء قلبدی -ر دوی
اساسی -روشهدای حمدا تی پیشدرفته خهداجمی بدرای زنددگی فدرد نشدان مدیدهدد کده در بیشدتر مدوارد کمتدر
ارزش دارد ( .)49بدده دنبددال خددالش در احیدداء اولیدده با ددد فددوراً انتقددال بدده بر د اوریانددس بیمارسددتان صددورف
پددی رد کدده ا ددن عمددل اساسددی بددرای پیشددگیری از صدددماف نورولددوی کی بیشددتر و مددرگ انجددام م دیشددود .در
مد ر ت اولیه ارقشددگیهدای ایدر فدوخی با دد احیداء فدرد را ادامده داده و مشدکالف خنفسدی را درمدان کنندد و
پساز کن کودک با د بدهخددر دوبداره گدرم شدود .مطالعداف انجدامشدده روی پیامددها نشدان داد کده اوطدهوری
بیشددتر از  21دقیقدده در کب ،نیدداز مددداوم بدده احیدداء قلبددی -ر ددوی بیشددتر از  21دقیقدده دارد و نداشددتن نددبض در
ورود بدده اخدداق اوریانددس ،شدداخ پیشددگو یکنندددهای بددرای پیامدددهای طددوالنیمدددف نورولددوی کی و مددرگ
مددیباشددد ( .)17اگرچدده گددزارشهددای مددوردی موجددود از صدددماف نورولددوی کی کودکددان بعددد از اوطددهوری
طدوالنیمدددف در کبهددای سدرد و رددی پیشددنهاد مدیکندد کدده مددداخالف خهدداجمی بیشدتری مدیخوانددد در ا ددن
موارد کم کنندده باشدد .حدیف مرداطراف در جدا ی کده امکدان پدی ر باشدد روش بسدیار مد یری در پیشدگیری
است ،ز را پاسری روی موانع ا سا ر شاخ هدا ی کده ممکدن اسدت بدیایدر باشدد نددارد ،بدرای م دال بشدکههدا
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و مرددازن کب و وان حمددام ،زمددانی کدده اسددتفاده نم دیشددوند-خصوص داً اگددر حدداوی ما عدداف باشددند -با ددد خددالی
باشددند ،چددون کودکددان مدیخواننددد در کن اددرق شددوند .چالددههددا ی کدده بددهمنظددور سدداخت بنددا روی زمددین حفددر
مدیشددود مدیخوانددد از کب بدداران پددر شددود ددا جمددعکوری کب بددرای پیشددگیری سددبب پددر شدددن حفددرههددا شددود.
ظروف کوچ مانند وان شستشو ،با د امن بوده و نبا د با کب باران پرشده و انبار شوند (.)11
راهبردهددای انفعددالی در رابطدده بددا اصددالح ز رسدداختهددا شددامل سدداخت پددلهددای امددن و راهاندددازی سیسددتغ
لولددهکشددی کب م دیباشددد ،کدده هددر دوی کنهددا طبیعت داً عددواملی در کدداه میددزان اددرقشدددگی در کشددورهای
درحالخوسعه میباشدد .داشدتن لولده کشدی کب در دسدتر بده معندی ا دن اسدت کده مدردم از حمدام کدردن در
کبهددای بدداز و شسددتن البسدده در کن و از جمددعکوری کب قابددل شددرب خددودداری کننددد .هددغچنددین مواجهدده بددا
کبهای انبارشده و چاهها ،هدر دو قابلیدت ا جداد مرداطره را دارندد ( .)11فدراهغ کدردن راهدی امدن بدرای شدنای
خفر حی میخواند بده پیشدگیری از ادرق شددگی نیدز کمد کندد .اقدداماف محیطدی مدیخواندد شدامل اسدتفاده از
حفددا اسددترر ( ،)12-49پوش د چدداههددا ( ،)49مقددرراف اسددتانداردها و قددوانین حفددا و حصددارهای اسددترر و
اجددرای کنهددا ( ،)12اسددتفاده از وسددا ل شددناوری شرصددی ،خوسددعه کمددوزش و مهددارفهددا ،کمددوزش شددنا و ارخقدداء
مهارفها (24و  ،)41نظارف بهوسدیله مدأمور نجداف ار دق و مراقبدت والدد ن و مراقبدان باشدد .عدالوه بدر ا دنهدا
مددد ر ت اددرقشدددگی ،حما ددت شدداهدان صددحنه و حما ددت روانددی-اجتمدداعی از کسددیب د دددگان و اطرافیددان از
نکدداف اساسددی هسددتند( .)42 ،24کددادر  1نمددا ی کلددی از راهبردهددای کلیدددی در پیشددگیری از اددرقشدددگی را
نشان میدهد.
د -مسمومیت
ماده خارجی که مسبب صدماف سلولی ا مرگ میشود
صدمه است که درنتیجه مواجهه با
مسمومیت
روی میدهد .مسمومیت می خواند در ایر خنفس ،خوردن ،خزر ق ا جیب ا جاد شود .مسمومیت ممکن است در رحغ
ا جاد شود .مواجه ممکن است حاد ا مزمن و با خظاهراف بالینی وسیع همراه باشد .عوامل خعیینکننده شدف
مسمومیت و پیامدهای کن بستگی به عواملی مانند نوع سغ ،مقدار کن ،خرکیباف کن ،میزان مواجهه ،سن کودک،
وجود سا ر سموم ،وضعیت خغی ه ،و وجود ا همراهی با سا ر بیماریها و مصدومیتها باشد (.)24 ،23
اپیدمیولوژی توصیفی
ما در زندگی روزمره مان با انواع موادی سروکار دار غ که مواجهه با کنها میخواند مسمومیتزا باشد .ا ن مواد
مسمومکننده ا در طبیعت ساختهشدهاند (مانند برخی گیاهان ،جانوران ا مواد شیمیا ی موجود در طبیعت) و ا
دستساز بشر (مانند داروها  ،مواد کرا شی و محصوالف صنعتی) هستند .عواملی که میخوانند بر درجه سمیت مواد
شیمیا ی ایرگیار باشند بستگی به راه ورود مواد سمی به بدن ،مقدار ا دوز مواد سمی واردشده به بدن ،درجه
سمیت ،میزان خروج سغ از بدن ،خما مکرر با مواد مسمومکننده در مدف طوالنی و عوامل بیولوی دارد .بیشتر
مواد شیمیا ی میخوانند باعث مسمومیت حاد و مزمن شوند که میزان مسمومیت بستگی به شرا ط خما دارد.
ایراف ز انکوری که درنتیجه ا ن دو نوع مسمومیت ا جاد میشوند متفاوف میباشند.
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کادر  -1شواهدی از راهبردهای کلیدی برای پیشگیری از ارقشدگی
ایربر

امیدبر

ناکافی

شواهد

بیایر

عامل مضر

راهبرد
حیف (پوشاندن) کبهای مراطرهکمیز
جداسازی و حصار کشی الزم اطراف استررهای شنا ( 4طرف)
پوشیدن وسا ل شناورسازی شرصی
اطمینان از احیاء قلبی  -ر وی فوری
اطمینان از حضور نجافار قها در محل شنا کردن
هدا ت اهداف افزا

کگاهی در مورد ارقشدگی

کموزش شنا به کودکان باالی  1سال
قانونگیاری در مورد حصارکشی استررها
قانونگیاری در مورداستفاده از وسا ل شناورسازی شرصی
ارخقاء پیشگیری از ارقشدگی از طر ق دکترها
ممنوعیت دسترسی به مناطق ایر ا من برای شنا کردن
کموزش شنا به کودکان ز ر  1سال
قانونگیاری در مورد میزان الکل خون برای شناگران
هدا ت عملیاف پیشگیری از ارقشدگی ،بهعنوانم ال د وارکشی
برای شنا
خرو

پوشاندن استررهای روباز*

استفاده از صندلی حمام برای بچهها*
*طراحی اولیهای بهعنوان مداخالف پیشگیری از ارقشدگی وجود ندارد.

مهغخر ن راه ورود مواد شیمیا ی به بدن در محیطهای کاری ،استنشاق هوای کلوده میباشد .خعدادی از مواد
شیمیا ی نیز از طر ق خوردن ،خما پوستی ،ا چشغها وارد بدن میشوند .مسمومیت کی از عمدهخر ن مشکالف
بهداشت عمومی است و هنوز کی از فراوانخر ن علت پی رش در بر های اوریانس بیمارستانها بهحساب میک د
( .)13خرمین زده میشود که ساالنه بی از  341777نفر در خمامی سنین در سراسر جهان درنتیجه حوادث ناشی
از مسمومیتها فوف میکنند .مطالعهای از  16کشور با درکمد متوسط و باال نشان داد عوامل خارجی متعددی در
مرگهای ایرعمدی در بین کودکان  17-14سال نق دارند که مسمومیت در بین کنها رخبهی چهارم را در سال
 2777-2771نشان داد که ا ن رخبه بعد از صدماف خرافیکی جادهها ،سوختگیها و ارقشدگی است (.)14
مسمومیت حاد عامل مرگ ساالنه حدود  41777نفر از کودکان و نوجوانان ز ر  27سال است .میزان مرگ جهانی
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ناشی از مسمومیت برای کودکان ز ر  27سال  1/0در صد هزار نفر است .برای کشورهای با درکمد باال ا ن میزان
 7/1در صد هزار نفر است درحالیکه برای کشورهای با درکمد کغ و متوسط  4برابر بیشتر است ( 2در صد هزار) .در
افر قا ،کشورهای با درکمد کغ و متوسط اروپا ی و ارب اقیانو کرام ،میزان باال ی از مسمومیت مشاهده میشود و
بهطورکلی کشورهای با درکمد کغ و متوسط کمار باالی مرگ را نسبت به کشورهای با درکمد باال دارند (.)11
است
باا ن وجود شیوع مسمومیت در کشورهای پیشرفته نیز باال و در کشورهای درحالخوسعه روبه افزا
بهطوریکه در کمر کا ساالنه حدود  0/2میلیون نفر دچار مسمومیت شده که  1/6میلیون نفر کنها را کودکان
خشکیل میدهند (.)16
بیشتر موارد مسمومیت ایرعمدی داخل منازل در جهان ،میان کودکان رخ میدهند و سهغ مسمومیت بزرگساالن
بیشتر مربوط به مسمومیتهای شغلی ا بهصورف مسمومیتهای عمدی است .حدود  67درصد بار ناشی از
مسمومیتها در جهان مربوط به افراد  11خا  19ساله است .در بین بچههای  1-9و  11-19سال میزان مسمومیت
بهعنوان ازدهمین عامل مرگ است ،درحالیکه در بین کودکان  17و  14سال رخبه سیزدهغ را بهعنوان علت مرگ
دارد و  13درصد کل مسمومیتها چه عمدی و چه ایرعمدی در بین کودکان و نوجوانان میباشد .میزان مرگ
جهانی ناشی از مسمومیت برای کودکان ز ر  27سال  1/0در  177777نفر است .برای کشورهای با درکمد باال ا ن
میزان  7/1در  177777نفر است .درحالی که برای کشورهای با درکمد کغ و متوسط چهار برابر بیشتر است ( 2در
 177777نفر) (.)23
فلزاف سنگین موجود در محیط م ل جیوه ،خطری برای ارگانیسغهای جاندار محسوب میشوند .بعضی از
قد میخر ن بیماریهای انسان را می خوان به مسمومیت با فلزاف سنگین در رابطه با خوسعه معادن فلزاف ،خصفیه و
استفاده از کنها نسبت داد .حتی باوجود شناخت فعلی از خطراف فلزاف سنگین ،میزان وقوع مسمومیت در حد
قابلمالحظهای باقیمانده و نیاز به اقداماف پیشگیریکننده و درمان م یر همچنان احسا میشود .هنگامیکه
مسمومیت با فلزاف روی میدهد ،مولکولهای شالخه کننده خجو ز میشوند خا بااخصال به فلز ،رفع کن از بدن خسهیل
گردد.
میزان محصوالف کشاورزی بکار برده میشود .اما در کنار مزا ای
مواد دفع کفاف و حشرهک ها باهدف افزا
استفاده ا ن مواد ،معا بی نیز وجود دارد که مهغخر ن کنها باقی ماندن ا ن سموم در علوفه و بدن دامهای مرتلف
و نها تاً انسان میباشد .مصرف علوفه خوسط دامها ،موجب کلوده شدن شیر و گوشت کنها میگردد .خعیین حد مجاز
کلودگی به مواد دفع کفاف و ارزشیابی کن کار دشوار و مستلزم انجام کزما های متعدد است .برخی از ا نها خحت
خأییر باران ،نور کفتاب ،خغییراف فیز و شیمیا ی و کنز ماخی دائماً در حال خغییرند .به خاطر همین ،در ارزشیابی
با د مواد حد واسط را هغ در نظر گرفت که برای ا ن کار هغ از مواد راد واکتیو استفاده میکنند.
کلیه مواد ایا ی با منشأ گیاهی و دامی حاوی عناصر طبیعیاند ،اما پر مواد پرخوزا در محیط و انتقال کن به
گیاهان و دامها ،راهی را برای کلوده سازی بدن انسان بهوسیله ا ن مواد پرخوزا باز میکند که ا ن مواد پرخوزا به علت
قدرف ونیزاسیون باالی خود موجب اختالالخی در ساختار مولکولی و اعمال فیز ولوی سلولهای و بافتهای بدن
شده ،انهدام بافتی ،خومورهای سرطانی ،خونر زیهای مراطی و بسیاری از عوارض جنبی د گر را سبب میشوند.
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مسمومیت در ایران
در ا ران ،مسمومیتها پنجمین علت مرگ در ایر مصدومیتهای ایرعمدی در همه سنین میباشد .میزان شیوع
کن  1/1در صد هزار نفر و میانگین سنی قربانیان حدود  33سال است .افراد میکر خقر باً دو برابر افراد م نث به
خاطر مسمومیتها میمیرند و افراد ساکن در مناطق شهری درصد باالخری از فوفشدگان بها نعلت را به خود
اختصاص میدهند .حدود  3/2درصد کل مرگهای ناشی از مصدومیتهای ایرعمدی کشور به علت مسمومیتها
است و از ا ن نظر بعد از سوانح خرافیکی ،ارق شدگی ،سقوط و سوختگی باالخر ن میزان را به خود اختصاص
میدهد ( )20میزان شیوع مسمومیت منجر به بستری شدن در بیمارستان نیز  6/9درصد هزار برکورد شده است که
بی از  17برابر میزان مرگ به ا نعلت است ( .)10متأسفانه نظام جمعکوری جامعی در کشور برای یبت دادههای
مربوط به انواع مسمومیتها وجود ندارد ،بنابرا ن نمیخوان خصو ر جامعی از ا ن مشکل را ارائه داد.
با سرد شدن هوا مسمومیت د گری که در کشور ما شا ع میشود ،مسمومیت با منوکسیدکربن است .گاز منواکسید
کربن بیرنگ و بیبو بوده که برایر احتراق ناق خولید میشود بهطوریکه براری ،کبگرمکن ،شومینه و اجاقگازها
به علت سیستغ خهو ه نامناسب (دودک ) عامل مسمومیت با ا ن گاز میشود .بروز واقعی مسمومیت
منوکسیدکربن قابلبررسی نیست ،چراکه بسیاری از مواجهههای ایر کشنده از طرف بیماران مراجعه نشده است و
ا خشری داده نشده و ا یبتنشده است .احتراق ناق سوختهای فسیلی مانند نفت ،گازوئیل ،بنز ن و گاز
طبیعی میخوانند سبب خولید گاز سمی منوکسیدکربن شود .مسمومیت با گاز منوکسیدکربن ،کشندهخر ن
بررسی  1ساله ( 1302خا ،)1300
مسمومیت ایرعمدی حاد در کشور ماست .در مطالعه کذربا جان شرقی ،طی
 346نفر به علت مسمومیت با منواکسید کربن فوف کردهاند که نرخ مسمومیت با ا ن گاز در مقا سه با
مسمومیتهای د گر  11/6درصد بوده است )10( .در بررسی مرگهای ناشی از گاز منواکسید کربن در  23استان
کشور در زمستان  116 ،1302نفر به علت مسمومیت با ا ن گاز سمی جان خود را ازدستداده بودند (.)19
بیشتر ن مرگومیر مربوط به گاز منوکسیدکربن از موخور خودرو در پارکینگ رخداده است ،هرچند دربهای گارای
و ا پنجره باز بوده است .ا ن مسئله نشان میدهد که خهو ه منفعل ممکن است برای کاه خطر ابتال به
مسمومیت در فضاهای نیمه بسته کافی نباشد .استنشاق دود از خمام انواع کخ سوزی ،دومین علت اصلی
مسمومیت بوده است .شا عخر ن علت مرگومیر فوری از کخ سوزی ساختمان ،به علت مسمومیت با ا ن گاز
میباشد و بنابرا ن به همین شکل کخ نشانها نیز در معرض ا ن خطر میباشند ( .)10طبق کخر ن گزارش رسمی
پزشکی قانونی کشور در  9ماهه اول سال  330 ،1393نفر برایر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان
خود را از دست دادند ،ا ن رقغ در مقا سه با مدف مشابه سال قبل که کمار خلفاف مسمومیت  417نفر بود10/0 ،
درصد کاه افته است.
در ا ران به دلیل فراوانی و در دستر بودن داروها و مواد شیمیا ی سمی مانند سموم گیاهی-جانوری و همچنین
سوءمصرف ا اعتیاد به مواد مردر هغ مسمومیتهای عمدی وهغ ایرعمدی شا ع هستند .طبق بررسیهای
انجامشده در سالهای  1361و  ،1307شا عخر ن عامل مسمومیت کودکان خوردن نفت بوده ولی در سال ،1306
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داروها شا عخر ن عامل ذکرشدهاند .الگوی مسمومیت نیز در طول سالهای گیشته خغییر افته است ا ن خغییراف
احتماالً به دنبال محصوالف سمی جد د ،افزا دسترسی و مواجهه کودکان و افزا محصوالف مصرفی جد د
بوده است (.)67
طی مطالعه ای مورد شاهدی در بین کودکان اهوازی نشان داده شد که ( )19کودکان بدون نظارف بزرگساالن و
کودکان دچار مسمومیت قبلی بیشتر در معرض خطر مسمومیت بودهاند .مسمومیت دارو ی شا عخر ن نوع
مسمومیت در کودکان ( )67%و اک ر مسمومیتها در خانه اخفاق افتاده بود ( .)09%پسران ( )61%و بچههای سنین
 4-2سال ( )09%بیشتر از سا ر ن دچار مسمومیت شده بودند و در  01%موارد ،محصوالف مسمومکننده در
دستر بودند .مطالعهای د گر در گرگان بر روی مسمومیت کودکان نشان داد که بیشتر ن میزان مسمومیت
کودکان مربوطه به مسمومیت با خر اک ( )39/63%بوده است .مطالعهای د گر در کرمانشاه نشان داد که شا عخر ن
سن مسمومیت مربوط به کودکان  4-2ساله ( )36/0%است (.)61
مسمومیتهای دارو ی دستهای د گر از مسمومیتهای شا ع در کشور است .بر اسا کمار موجود ،در بیمارستان
لقمان خهران 07 ،درصد موارد مسمومیت دارو ی در خهران عمدی است اما اطالعاف بهدستکمده از شهرستانها
خصو ر د گری را نما میدهد و بیشتر موارد بهصورف ایرعمدی مسموم شدهاند .بیشتر ن موارد مسمومیت در
خهران و کشور ،مسمومیت با داروی خرامادول است .ا ن دارو جزو خانواده مواد مردر محسوب نمیشود و از خانواده
کرامبر است که کیاری شبیه مواد مردر دارد .بیشتر مسمومیتها با ا ن دارو عمدی است و
خر اک نیست اما
به علت دوز باالی مصرف به وجود میک د (.)62
عوامل خطر
بیشتر ن عوامل خطر مسمومیتها مربوط به عواملی چون سن (کمتر از  1سال و  11خا  19سال) ،جنسیت مدیکر،
شغل ،دسترسی به کفتک ها ،مواد نفتی ،مواد سمی قابل اشتعال و الکل و همینطور دسترسی به مواد پرمراطره
و سموم بیولوی  ،و عدم استفاده از وسا ل ا منی محافظتی در مواجهه با مواد مسدمومیتزا اسدت .خرکیدب و ندوع
مواد مسمومکننده شا ع در کشورهای کغ درکمد ا درکمدد متوسدط و کشدورهای بدا درکمدد بداال متفداوف اسدت .در
کشورها ی که درکمد باال ی ندارند بیشتر مسمومیتها با سوختهای فسیلی بهخصوص نفت ،کفدتکد هدا و الکدل
(اخانول ا متانول) ،و منوکسیدکربن است .مهغخر ن عوامل خطر مرخبط با سن ،جنسیت و شدغل میدزان مواجهده بدا
مواد مسمومکننده (مانند مسمومیت با کفتک ها در بین کشداورزان) دا مسدمومیت بدا اندواع داروهدا در مندازل و
مسمومیت با مواد صنعتی در افراد میکر و مشاال مربوط است ،لیا محدود ت دسترسی به ا ن مواد ،کنترل مواجهه
نکته کلیدی برای ا منی افراد در ارخباط با مسمومیتها بهخصدوص
افتگی و اعمال مقرراف سرتگیرانه ا منی
در کودکان و در مشاال پرخطر است (.)23
اپیدمیولوژی تحلیلی (عوامل خطر)
مسمومیتها در کودکان به دال ل متعدد میخواند مشکلی جدی خر بوده و احتمال کشندگی در کنان را نسبت به
بالغین باالخر ببرد .مقدار سمی که باعث درجاف پا ین ا متوسط مسمومیت در بزرگساالن میشود ،در کودکان به
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دلیل پا ین بودن خوده بدنی میخواند مرگبار باشد .کودکان نوپا بهراحتی به ا نطرف و کنطرف میخزند و ممکن
است هر چیزی را به دهان خود بگیارند .وجود مواد حشرهک  ،داروها ی که در اطراف ممکن است پراکنده باشند
ا هر ماده مسمومکننده د گر میخواند باعث مسمومیت در کنان شود .بعد از سالگی کنها بیشتر جیب قرصها و
کپسولهای دارو ی ،گیاهان و موادرنگارنگ مرتلف مسمومکننده میشوند .برادر ا خواهر کمی بزرگخر نیز ممکن
است در ا نگونه مسمومیت کودکان نق داشته باشند .محیط داخل منزل معمولخر ن مکان رخداد مسمومیت در
کودکان می باشد .عالوه بر کودکان در سنین قبل از مدرسه ،سالمندان و بالغین بهخصوص میکر (به خاطر
مسمومیتهای شغلی) نیز از گروههای در معرض خطر مسمومیتها هستند (.)63
راه خنفسی و پوستی مهغخر ن راههای ورود سموم به بدن در محیطهای صنعتی میباشند .کارگران شاال در برخی
از صنا ع مانند صنا ع باطریسازی ،رنگسازی ،پالستی سازی ،صنعت چا و پاال نفت و معادن ،در معرض
خطر مسمومیت با فلزاف سنگین مانند سرب ،کرسنی و کادمیوم میباشند .مسمومیت ناشی از گاز سولفید
هیدروین میخواند در کارگرانی که در عمق زمین مانند چاه و قناف مشغول به کار هستند ا جاد خفگی و مرگ
نما د .استفاده بیرو ه و ایراصولی سموم شیمیا ی در کشاورزی میخواند سبب کلودگی کب و خاک شود .ورود
سموم و پسماندهای صنا ع به کبهای جاری مانند رودخانهها سبب مسمومیت کبز ان و انسان میشود .وجود
باقیمانده سموم دفع کفاف در فرکوردههای کشاورزی میخوانند سبب بروز انواع سرطان در انسان شود ( .)64نظارف
بر مصرف داروی افراد مسن خانواده الزامی است چون ا ن افراد به عللی مانند خشابه ظاهری شکل داروها ،ابتال به
فراموشی ،عدم اطالع از نام داروها ،بیسوادی ا کغسوادی و ا خوانا نبودن مقاد ر مصرفی دارو مندرج روی جعبه
دارو ی ممکن است داروی خود را بهاشتباه ا بهطور خکراری مصرف کنند (.)61
پیشگیری
رعا ت اصول ا منی در محیط کار در پیشگیری از بروز مسمومیتها م یر باشد .در کارخانههای خولیدی مواد
شیمیا ی اصول ا منی ارائهشده الزم است رعا ت شود .استفاده از وسا ل ا منی مانند ماس  ،دستک و کف
ا منی کی از سادهخر ن و درعینحال مهغخر ن راههای پیشگیری از بروز مسمومیت صنعتی میباشد .رعا ت
بهداشت فردی و استحمام پس از کار با مواد شیمیا ی ،از انتقال کلودگی به محیط خانه جلوگیری میکند.
استفاده از وسا ل حفاظتی مانند ماس  ،لبا نفوذناپی ر و دستک در کشاورزان در هنگام سغپاشی مزارع و
باااف ،میخواند سبب پیشگیری از بروز مسمومیت شود (66و  .)60درج برچسب بر روی داروها و گیاشتن کنها
درجا ی دور از دستر کودکان از اصول د گر پیشگیری مسمومیتهای دارو ی است .هنگام مصرف دارو و ا
استفاده از فرکوردههای شیمیا ی حتماً در نور کافی برچسب روی بستهبندی را مطالعه نموده سپس مصرف شوند
(.)23
از مرلوط کردن مواد شیمیا ی مانند جوهر نم با فرکوردههای سفیدکننده با د خودداری شود ز را برارها و
گازهای ناشی از ا ن اختالط ،بسیار سمی و خفهکننده میباشد .پس از مصرف مواد شو نده ،سفیدکننده ،جرم بر و
مکانها خوقف نشود
لولهبازکن در محیطهای دربسته و کوچ مانند دستشو ی و حمام بههیچعنوان در
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 ضمن استفاده از مواد شیمیا ی حتماً از. سمی میباشد،چراکه گازهای خولیدشده در ا ن محیط بدون خهو ه مناسب
. شلوار بلند و جوراب استفاده شود، لبا کستینبلند- کف نفوذناپی ر،وسا ل محافظتکننده مانند دستک بلند
 اطمینان از، جهت پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن،در هنگام استفاده از براریهای نفتی و گازی
 فراموش نبا د کرد که خمام مصدومان با د به مرکز خرصصی.نصب صحیح و کارکرد مناسب دودک ها الزامی است
. گاهی الزم است که اقداماف حما تی و پادزهر مرصوص برای بیماران استفاده شود.مسمومان منتقل شوند
نتیجهگیری
مصدومیتها از مهغ خر ن علل ابتال و مرگ در گروههای مرتلف جمعیت بدهخصدوص کودکدان و جواندان محسدوب
 میانگین پا ین سن قربانیدان حدوادث بدار. درصد کل مرگهاست12 میشود که در کشورمان بهخنها ی علت حدود
 ادرقشددگی و، سدقوط، سدوختگیهدا، حدوادث خرافیکدی.عظیمی را به لحا اقتصادی و اجتماعی خحمیل میکند
 حوادث خرافیکی در کشور ما با میزاندی.مسمومیتها به خرخیب مهغخر ن علل مرگ ناشی از حوادث در ا ران هستند
بسیار باالخر نسبت به میانگین جهانی و حتی کشورهای منطقه مد ترانده شدرقی از اولو دتهدای حدوادث در ا دران
. اندازهای متوسط نسبت به میانگین کشورهای منطقه را نشان میدهند، سا ر انواع حوادث.محسوب میشود
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