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د  ر فصلنام��ه د  رم��ان ی��اب تالش زیاد  ي د  ر جه��ت تطابق مطالب با 
استاند  ارد  هاي روز پزشكي د  نیا تا زمان انتشار، صورت گرفته است. 
اما از آنجا که پزش��كي د  انش��ي همیش��ه د  ر حال تغییر است، مطالب 
ارائه ش��د  ه را الزاما کامل و عاري از خطا نمي د  انیم. ارجح آ ن اس��ت 
که خوانند  ه محترم، این اطالعات را قبل از به کارگیري، با رجوع به 

منابع د  یگر نیز تأیید   نماید  .

مطالب مند  رج الزاما مطابق د  ید  گا ههای نش��ریه نیس��ت و بازتاب 
د  هند  ه نظر نویسند  گان یا مصاحبه شوند  گان محترم است.

نشریه از د  ریافت مقاالت و د  ید  گاه صاحب نظران استقبال می کند  .

تمام��ی حق��وق محفوظ اس��ت و هرگون��ه نقل، انتش��ار، اقتباس یا 
برد  اشتي بد  ون ذکر ماخذ ممنوع است.
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سخن�آغازین

ورود   د  اروهای جد  ید   به لیست بیمه
بللازار دارویللی در جهللان، لحظه به لحظه در حال پوسللت اندازی اسللت و روزی نیسللت کلله فرآورده دارویی 
جدیدی به بازار عرضه نشللود. رشللد فناوری در صنعت دارویی و تاش محققان داروسللاز موجب شللده که هر 
روز منتظر گشللوده شللدن دریچه ای جدید در دنیای داروسللازی باشللیم و امید بیماران به ارائه داروهای جدید، 

روز به روز افزایش پیدا می کند.
بر پایه این  تحول، کاما منطقی و اصولی به نظر می رسد همگام با رشد صنعت دارویی، شرکت های بیمه 
ای هم خود را با حرکت بی وقفه علم و دانش سللازگار کنند و پا به پای دسللتاوردهای روز دنیای داروسللازی 
گام بردارند. با نگاهی اجمالی به نظام های توسعه یافته سامت می توان به وضوح مشاهده کرد که در این 
کشللورها بیمه ها از پوشللش داروهای جدید و تاثیر گذار اسللتقبال می کنند، زیرا هرچقدر بیماران سللریع تر 
مداوا شللوند، به همان نسللبت هم از هزینه سللازمان های بیمه گر کم خواهد شللد. در حقیقت، جدای از مسللائل 
اخاقللی و لللزوم حمایللت از بیمللاران، حتللی اگللر فقط  از منظر اقتصادی هم به موضوع نگاه شللود، پوشللش 

داروهای جدید و موثرتر به نفع بیمه ها و به نفع اقتصاد سامت، تمام می شود.
همانطور که همه صاحب نظران اذعان دارند، در دنیای پیچیده نظام سللامت، بحث »هزینه ل اثربخشللی« 
مبحث بسللیار حیاتی اسللت که شللرکت های بیمه ای در دنیای فرا رقابتی امروز آن را چراغ راه خود قرار داده 
اند. به این معنی که باید شرکت های بیمه ای با برآورد مولفه های تاثیرگذار بر اقتصاد سامت، داروهایی را 
تحت پوشللش قرار دهند که عاوه بر قیمت مناسللب، اثربخشللی باالتری هم داشللته باشللند. این یک قاعده 
علمی و جهانی اسللت که رعایت نکردن آن از سللوی شللرکت های بیمه ای، جز نادیده گرفتن حقوق بیمه 

شده ها، و ایجاد رانت و انحصار معنی دیگری ندارد.
به همین منظور، نیاز اسللت که سللازمان های بیمه گر در کشللور ما با نگاهی عمیق تر و علمی تر به مباحث 
نظام سللامت، همگام با تحوالت روز جهانی، برای مصالح بیمار و صد البته هزینه های خود، پوشللش بیمه 

ای داروهای جدید را عملیاتی سازند.
اینکه برای سللال های سللال، مجموعه ای گلچین شللده از داروها تحت پوشللش بیمه قرار بگیرد و بدون توجه 
بلله حرکللت رو بلله رشللد علللم داروسللازی، بیماران را به انتخاب یک سللری از داروها مجبللور کنیم، عامت 
سللواالتی را جلوه گر می سللازد. به طور مثال، برای داروهای بیماران ریوی، چنین محدودیت های غیرعلمی 
از سللوی سللازمان های بیمه ای منجر به آن می شللود که این بیماران به انتخاب یک سللری از داروهای 
قدیمی محدود شوند، در حالی که نتایج تحقیقات علمی از اثرگذاری باالتر داروهای جدید روایت دارد. بهتر 

است این وضعیت را در دو بخش مورد کارشناسی قرار داد دهیم.
نخسللت اینکه شللاهد هسللتیم که هم اکنون علی رغم همه تاش هایی که در نظام سللامت کشللور صورت 
گرفته، اما هنوز بیمه های درمانی بر خاف تجارب موفق جهانی عمل می کنند و نسللبت به تحت پوشللش 
قللرار دادن داروهللای جدیللد و آزمللوده شللده، به دالیل مختلف تاخیر ایجاد می کننللد. البته در ضرورت انجام 
مطالعات اقتصاد درمان برای اضافه شللدن هر قلم داروی جدید به لیسللت پوشللش های بیمه، هیچ شللکی 
نیسللت، اما به درازا کشللیدن بررسللی یک داروی جدید که مطالعات بین المللی برتری آن بر داروهای موجود 
در کشللور که تحت پوشللش بیمه هم هسللتند، را تصریح کرده اسللت، به نوعی زمینه سللاز رانت و انحصار برای 
برندهای دارویی قدیمی اسللت که در بسللیاری موارد از داروی جدید حتی گران تر هم هسللتند. حال آنکه 

د��کتر�محمد���بشری
صاحب امتیاز

سازمانهای بیمه گر و کارشناسان و مدیران این سازمانها  فارغ از چنینی نگرشی سرگرم بررسی هستند ولی 
چون سیاست گذاری چابک و در جهت اصلی نیست منظور نظر حاصل نمی شود.

بسللته بودن راه افزودن هر گونه داروی جدید در همین راسللتا در بیمه ها  باعث شللده که دسللتاوردهای روز 
دنیای داروسللازی که باعث کاهش زمان بسللتری، افزایش کیفیت زندگی بیمار و کاهش عوارض می توانند 
باشللند به کناری گذاشللته شللده و داروهایی که اثر بخشللی مناسللبی ندارند به صرف از قبل در لیسللت پوشش 
بیمه بودن فروش باال و تضمین شده ای را تجربه کنند که در نهایت هزینه این عوارض بیشتر و اثر بخشی 

کمتر را بیمار وخود سازمان بیمه گر پرداخت می کنند.
مقوله دوم که می توان در این راسللتا به آن اشللاره کرد، داروهایی اسللت که صرفا به دلیل تولید داخل بودن و 
ارزان تر بودن تحت پوش بیمه قرار می گیرند. سللازمان بیمه گر بر این اندیشلله اسللت که با تحت پوشللش 
قللراردادن داروی تولیللد داخللل ارزان قمیللت، هزینلله های خود را کاهش می دهد. این در حالی اسللت که در 
عمل اتفاق دیگری رخ می دهد. به عنوان مثال، کورتیکو اسللتنریید ها استنشللاقی در داخل کشللور تولید می 
شوند و تحت پوشش بیمه هم هستند. در نگاه اول به نظر می رسد که با توجه به تولید داخل بودن کورتیکو 
اسللترویید ها و پوشللش بیمه ای آنها، بیمار و نظام درمان در وضعیت مطلوبی قرار دارند. اما این تمام ماجرا 
نیسللت. داروهای استنشللاقی ترکیبی حاوی کورتیکواسللترویید  به همراه تنگ کننده برونش ها که وارداتی 
می باشند و از نظر قیمتی حدود بیست تا سی برابر داروی تولید داخل قیمت دارند نیز پوشش بیمه دارند. در 
نگاه اول همه چیز سللرجای خود اسللت اما وقتی با متخصصین گفتگو می کنید متوجه می شللوید دلیل اقبال 
باالی داروهای ترکیبی در کنترل بیماران تنفسللی نبود کیفیت مورد انتظار در کورتیکو اسللترویید های تولید 
داخل اسللت. این در حالی اسللت که کورتیکو اسللتروییدها اگر کیفیت مناسللبی داشته باشند در بیشتر موارد می 
توانند  به تنهایی  برای کنترل بیمار کافی باشللند.  اما  با توجه به کیفیت بسللیار نا مطلوب  کورتیکو اسللترویید 
های داخلی  در اغلب اوقات پزشللک ریسللک تجویز کورتیکو اسللتنویید داخلی را بر نمی تابد و با توجه به  
پوشللش بیمه ای داروهای ترکیبی عما متخصص نیزمی تواند با خاطری اسللوده بدون نگرانی در خصوص 
بار مالی همین اسللپری ها بر بیمار آنها را برای بیمار تجویز کند . اما بار این در نهایت بر گردن سللازمان بیمه 

گر و البته پیکره بهداشتی درمانی کشور است.
 به جهت روشن شدن اثر این اشتباه محاسباتی، کافی است به این نکته اشاره کنیم که در حل حاضر ارزش 

ریالی داروهای ترکیبی وارداتی استنشاقی به هزارو دویست میلیارد ریال بالغ شده است .
 حال در نظر بگیرید که این امکان وجود می داشللت که اسللپری های تنفسللی کورتکواسللترویید با کیفیت باال 
تحت لیسانس کارخانجات بین المللی تولید داخل می شدند و  با توجه به اینکه قمیتی بین یک سوم تا یک 
چهارم داروهای ترکیبی دارند، به عنوان ماخذ بیمه قرار می گرفتند. نا گفته پیداست که هزینه های درمانی 
بیماران و البته بیمه نیز تا یک چهارم کاهش پیدا می کرد ولی الزمه این مهم بازنگری در سیاسللت گذاری 
سللازمان بیمه گر اسللت که فقط قیمت را ماخذ قرار ندهد بلکه کیفیت را مقدم بر قیمت بداند. چرا که در غیر 
اینصللورت متخصللص  بللرای بهبللود بیمارش بدون در نظر ماحظات سللازمان بیمه گر به تجویز بهترین دارو 
برای بیمار اقدام خواهد کرد و نهایتا سللازمان بیمه گر بازنده این میدان اسللت. امید اسللت سیاسللت گذاران 
کان بیمه های درمانی کشللور با درنظر گرفتن این چالشللهای کان و با دور اندیشللی و شللجاعت تصمیماتی 

بگیرند که هم بار بیماران و هم هزینه های سازمانهای بیمه گر را کاهش دهد.
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سرمقاله

وزن بیامران ریوی
اگر بخواهیم مستقیم به سراغ اصل مطلب رفته و بیهود  ه حاشیه را بر متن مقد  م ند  اریم، 
باید   بگوییم یکی از مهمترین معضاتی که خانواد  ه بیماران ریوی با آن روبرو هسللتند  ، 

بحث چگونگی مواجهه  نظام سامت با ایشان است. 
هرچند   د  ر د  نیاي پیچید  ه امروز مشللکل میتوان تعریف د  قیقي از نظام سللامت ارائه د  اد   
ولللي سللازمان جهاني بهد  اشللت، تمللام فعالّیت هایي که هد  ف اصلللي آن حفظ، ارتقاء و 
بازگرد  اند  ن سللامت اسللت را نظام سللامت مي گوید  . د  ر واقع و د  ر یک زاویه د  ید   باز می 
توان واژه نظام سللامت را به کلیه نهاد  ها، سللازمان ها و افراد   یا گروه هایی اطاق کرد   
که اهد  اف اصلی آن ها به طور مشللخص، حفظ و ارتقای سللطح سللامت افراد   و جامعه 
اسللت. این نهاد  ها و سللازمان ها به طور عمد  ه شللامل تامین کنند  گان منابع مالی، انسللانی، 
تجهیزاتللی و نیللز سیسللتم های ارائه کننللد  ه خد  مات سللامت از قبیل مراکز بهد  اشللتی، 
د  رمانللی، بیمارسللتان ها، موسسللات بیمه هللای د  رمانی و خرید  اران خد  مات پزشللکی و 
سللامت و نیز مراکز آموزش پزشللکی، مجامع علمی  و پژوهشللی حوزه سللامت و… 

هستند  . 
بیملله هللا یکللی از مهمتریللن ارکان نظام سللامت و عملکرد   آن هللا یکی از جد  ی ترین 
د  غد  غه های خانواد  ه ها اسللت. مطالعات نشللان می د  هد   بیمه ها د  ر اغلب کشللورهای د  ر 
حال توسللعه، هنوز نتوانسللته اند   رضایت خاطر بیماران را تامین کنند   و د  ر کشللور ما نیز با 
توجه به چالش های متعد  د  ی که پیرامون سللازمان های بیمه گر و سللاختار آنها وجود   
د  ارد  ، این موضوع وضوح بیشللتری د  ارد  . بحث بر سللر اد  غام ویکپارچه سللازی بیمه ها، 
تامین منابع پاید  ار برای بیمه ها، طوالنی شللد  ن زمان پرد  اخت معوقات به د  اروخانه ها و 
بیمارسللتان ها، عد  م وجود   زیر سللاخت برای نظارت مناسللب بیمه ها بر نسللخه ها را می 
تللوان د  ر ایللن خصللوص مللد   نظر د  اشللت که به نوعللی با زند  گی روزمللره بیماران و علی 

الخصوص بیماران ریوی ارتباط د  ارد  .
اما از آنجایی که محد  ود  یت د  ر بود  جه، د  رد   العاج این کشللور بود  ه و هسللت، بهتر اسللت 
سیاستگذاران نظام سامت، بر کاهش هزینه ها از طریق سرمایه گذاری د  ر پروژه های 
زیر سللاختی نیز تمرکز ویژه ای د  اشللته باشللند  . چند   سللالی اسللت که تشللکیل پروند  ه 
الکترونیک سللامت و تحقق نظام ارجاع به عنوان برنامه های سرنوشللت سللاز نظام 
سللامت کشللور ما د  ر د  سللت اقد  ام قرار گرفته که قطعا تحقق آنها می توانند   به عنوان 
تحولی عظیم د  ر بخش د  ارود  رمانی و تسللهیل پوشللش بیمه ها بسللیاری از ضعف ها و 
چالش های نظام سللامت را رفع و یا خطای د  ر آنها را آشللکار سللازد  . قطعا باتوجه به 
نقص آمار و ضعف امکان آنالیز اطاعات، مسلللما اجرای این پروژه ها می تواند   تصویر 

روشنی از وضعیت بسیاری از بیماران به نمایش بگذارد  .
عللاوه بللر ایللن موضللوع، بحث د  سترسللی عاد  النه به د  ارو مطرح اسللت که همواره جزء 
د  غد  غلله هللای نظام سللامت بود  ه اسللت. با توجه به گشللایش هایی کلله د  ر فضای بین 
المللی حاصل شد  ه است، امید   می رود   صنعت د  ارو د  ر ابعاد   مختلف اعم از تولید  ، توزیع و 
حتی صاد  رات بتواند   به سمت جذب سرمایه گذاری های بین المللی پیش برود  . بی شک 
سرمایه گذاری شرکت های معتبر د  نیا د  ر حوزه های مختلف صنعت د  اروسازی می تواند   
زمینه ساز انتقال تکنولوژی، د  انش مد  یریت برند  سازی جهانی، هد  ایت بازارهای خارجی 
به سللمت اسللتفاد  ه از فنآوری های د  اخلی و توسللعه سیستم های توزیع باشد  . متاسفانه د  ر 
سللال های اخیر که اقتصاد   و مد  یریت کشللور با فشللار مضاعف تحریم های بین المللی 
د  ست و پنجه نرم می کرد  ، فراموش کرد  یم که  اقتصاد   د  ارو، قوانین خاص خود   را د  ارد   و 
بهینه شللد  ن چرخه سللرمایه گذاری، یکی از شللروط اصلی برای تحقق توسعه، د  سترسی 

عاد  النه به د  ارو، رونق تولید   ملی و ارز آوری است.

سعید���اویس
سرد  بیر

  شرکت ژننتک )Genentech( اخیرا اعام 
کرد  ه اسللت که سللازمان غذا و د  اروی آمریکا 
د  رخواسللت بررسللی د  اروی جد  ید   این شرکت 
به نللام آلکتینیب )Alectinib( را که مهارکنند  ه 
آناپاستیک لنفوما کیناز خوراکی است را برای 
 )ALK(د  رمللان انواع آناپاسللتیک لنفوما کیناز
مثبللت و پیشللرفته محللد  ود   بلله موضللع یللا 
متاسللتاتیک بد  خیمی غیرسلول کوچک ریه که 
روی کریزوتینیللب )Crizotinib( عود   کرد  ه اند   
یللا نسللبت بلله آن عللد  م تحمل پیللد  ا کرد  ه اند  ، 
مطرح کرد  ه اسللت. آلکتینیب از سللوی سازمان 
غللذا و د  اروی آمریللکا د  ر ژوئن 2013 میاد  ی 
بللرای د  رمللان مبتایللان به انواع غیرسلللول 
کوچللک بد  خیمی ریلله که ALK مثبت بود  ند   و 
بیماری شللان روی کریزوتینیب عود   کرد  ه بود  ، 
مللورد   حمایللت قللرار گرفته بود  . د  کتر سللند  را 
هورنینگ، سرپرسللت بخش مد  یکال و توسعه 
محصللول این شللرکت می گویللد  : »آلکتینیب 
براسللاس نتایج به د  سللت آمد  ه از 2 مطالعه که 
د  ر بیماران مبتا به بد  خیمی غیرسلول کوچک 
ریلله از نوع ALK مثبللت که روی کریزوتینیب 
بیماری شللان عللود   کللرد  ه بود  ، مللورد   حمایت 
سللازمان غذا و د  ارو قرار گرفت. ترد  ید  ی نیست 
کلله د  ر ایللن گروه از بیمللاران، نیازهای د  رمانی 
پاسخ د  اد  ه نشد  ه فراوانی وجود   د  ارد  . به ویژه د  ر 
آنان تومور د  ر زمان گسللترش اغلب به مغز هم 

د  سللت انللد  ازی کرد  ه اسللت.« حمایللت ویژه 
سازمان غذا و د  اروی آمریکا به د  اروهایی تعلق 
می گیللرد   که بنابر تصمیم این سللازمان، بهبود   
قابل توجهی را د  ر د  رمان، پیشللگیری از ابتا یا 
تشللخیص یک بیمللاری شللد  ید   تهد  ید  کنند  ه 
حیات ایجاد   کرد  ه اند  . با حمایت سللازمان غذا و 
د  ارو، د  اروی جد  یللد   هرچلله سللریع تر د  ر اختیار 
بیماران قرار خواهد   گرفت. د  رخواسللت بررسی 
آلکتینیب براسللاس اطاعات به د  سللت آمد  ه از 
2مطالعلله فللاز2 بللا نام هللای NP28761 و 
NP28673 اسللتوار اسللت و سازمان غذا و د  ارو 
نظللر خللود   را د  ربللاره تاییللد   یللا رد   آن نهایتا د  ر 
مللارس2016 اعام خواهد   کللرد  . یک مطالعه 
چند  ملیتللی د  یگللر بللا نام آلکللس)ALEX( به 
مقایسلله آلکتینیب و کریزوتینیب به عنوان خط 
اول و شللروع د  رمللان د  ر مبتایللان به بد  خیمی 
غیرسلللول کوچللک ریلله که تومللور آنها طبق 

آزمللون ایمیونوهیستوکمسللتری، ALK مثبت 
تشللخیص د  اد  ه شللد  ه پرد  اخت. نتایج مطالعات 
NP28761 و NP28673 اخیللرا د  ر نشسللت 
ساالنه انجمن کلینیکال انکولوژی آمریکا ارائه 
شد  ه اند  . د  ر مطالعه NP28761، آلکتینیب ایمنی 
مقبولی را از خود   نشللان د  اد  . شایع ترین عوارض 
گزارش شللد  ه د  ر این مطالعه، افزایش آنزیم های 
عضللات )افزایللش سللطح خونللی کراتیللن 
فسللفوکیناز( د  ر 8د  رصللد   از بیمللاران، افزایش 
آنزیم های کبد  ی )آالنین آمینوترانسللفراز د  ر 6 
د  رصد   و آسللپارتات آمینوترانسللفر از د  ر 5 د  رصد  ( 
و تنگی نفس تر د  ر 3د  رصد   بیماران گزارش شد  .  
NP28673 نیللز یک مطالعلله چند  ملیتی برای 
ارزیابللی ایمنی و اثربخشللی آلکتینیب د  ر 138 
بیمار مبتا به بد  خیمی از نوع غیرسلول کوچک 
ریه بود   که ALK مثبت تشللخیص د  اد  ه شللد  ند   و 
بیماری شللان روی کریزوتینیب عود   کرد  ه بود  . 
 NP28673 آلکتینیب نیز ایمنی مشللابه مطالعه
نشان د  اد   و شایع ترین عارضه شد  ید   د  ر بیماران 
مصرف کنند  ه آلکتینیب، تنگی نفس بود  . طبق 
آمار اعام شد  ه از سوی انجمن سرطان آمریکا، 
تخمین زد  ه شد  ه که بیش از 221هزار آمریکایی 
تا پایان سللال 2015 با تشللخیص بد  خیمی ریه 
روبرو خواهند   شد   و د  ر حد  ود   85د  رصد   از تمامی 
مللوارد   بد  خیمللی ریه را نوع غیرسلللول کوچک 

شامل می شود  .

  محققللان آمریکایللی وجللود   نوعی 
پروتئین خاص را با بروز آسم د  ر کود  کان 
مرتبللط د  انسللته اند   و شناسللایی ایللن 
پروتئیللن می تواند   به ابللد  اع روش های 
د  رمانی جد  ید   برای جلوگیری از پیشرفت 
آسللم کمک کند  .  آسللم بیماری عفونی 
مزمنی است که بیش از 300 میلیون نفر 
د  ر جهان به آن مبتا هسللتند   و تاکنون 
د  رمان کاما موثری برای آن پید  ا نشد  ه 
اسللت. د  رمان های امللروزی تنها برای 
کاهللش عائم، تعد  اد   و شللد  ت حمات 
آسم کارآیی د  ارد   و به همین علت، د  رک 
مکانیسللم های مولکولللی کلله باعللث 
گسترش این بیماری می شود  ، از اهمیت 

بسللزایی برخللورد  ار اسللت.  محققللان 
د  انشللکد  ه پزشللکی ویسکانسللین د  ر 
تحقیقللات خللود   د  ریافتند  ، حتی د  ر غیاب 
عفونت ویروسللی، پروتئینی موسللوم به 
CCL28 می تواند   د  ر بروز بیماری آسللم 
نقللش مهمللی ایفا کند  . با بلله کار برد  ن 
خصوصیللات سللاختاری منحصر به فرد   
می تللوان   CCL28 پروتئیللن 
مهارکنند  ه هللای ایللن پروتئین را تولید   و 
د  رمان هللای جد  یللد  ی را بللرای مقابله با 
ایللن بیماری بویژه آسللم کللود  کان ارائه 
کللرد  . نتایللج ایللن تحقیللق د  ر مجللله 
Biological Chemistry منتشللر شد  ه 

است.

آلکتینیب�د��ر�موارد���بد���خیمی�ریه�

کشف�پروتئین�مرتبط�با�پیشرفت�آسم

فصل�اول
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  محققان د  ر یک مطالعه جد  ید   روی موش ها 
د  ریافتند   که یک د  رمان سه گانه با د  و د  ارو همراه 
با پرتو د  رمانی ممکن اسللت برای بیماران مبتا 

به سرطان ریه اثربخش باشد  .
با وجود   آنکه به تازگی پیشللرفت هایی د  ر د  رمان 
شایع ترین نوع سرطان ریه که به »سرطان ریه 
سلول غیرکوچک« موسوم است صورت گرفته، 
هنللوز د  رمللان موثری برای انللواع د  یگر آن پید  ا 
نشللد  ه اسللت. سرطان ریه سلللول غیر کوچک 
)NSCLC( از انللواع اصلی سللرطان ریه بود  ه و 
تقریبللا 85 د  رصللد   موارد   ابتللا به این بیماری را 
د  ربر می گیرد  . با وجود   پیشللرفت های مهمی که 
د  ر د  رمللان ایللن بیماری به د  سللت آمد  ه، باز هم 
تنهللا د  و د  رصللد   از افراد   پس از د  رمان تا 5 سللال 
بیشتر زند  گی می کنند  . د  اروهای تجویزی شاید   
بللرای برخللی از ژن هللای جهش یافتلله د  ر این 
بیماری موثر باشللند  ، اما این نوع از سللرطان ریه 
که د  ر  آن ژن KRAS جهش می یابد  ، نسبت به 
د  رمان های متد  اول مقاوم اسللت. د  ر حال حاضر 
یک آزمایش بالینی د  ر حال بررسی ترکیبی از د  و 

د  ارو بلله نامهللای ترامتینیللب )trametinib( و 
پالبوسیسلللیب )palbociclib( اسللت که برای 
بیماران مبتا به تومور و مانوما تجویز می شود  . 
این مطالعه نشللان می د  هد   شللاید   بتوان از این 
طریللق بیمارانللی را که ترکیب ایللن د  و د  ارو د  ر 
مورد   آنها موثر خواهد   بود  ، شناسایی کرد  . با این 
حللال هنللوز برای تایید   این یافته ها به تحقیقات 
بیشللتری نیللاز اسللت. تفاوتللی کلله د  ر این نوع 
سللرطان ریه وجود   د  ارد   این اسللت که اوال د  ر آن 
ژن KRAS جهللش می یابللد   و د  وم اینکلله این 
بیمللاری نسللبت بلله د  اروهایی که مسللیر ژن را 

هللد  ف قللرار می د  هد  ، مقاوم تر هسللتند  . به نظر 
می رسد   یک جهش اضافی د  ر نوعی پروتئین به 
نام P16 مسئول این تفاوت باشد  . پژوهشگران 
پللس از بررسللی و تجزیلله و تحلیللل اطاعات 
مربللوط بلله ژن یک بیمار مبتا به سللرطان ریه 
خاطرنشللان کرد  ند   که به طور کلی بیمارانی که 
د  ر آنها پروتئین P16 جهش یافته، از کسانی که 
د  ارای این جهش نیستند  ، کمتر زند  گی می کنند  .  
به منظور کمک به ایجاد   این جهش که د  ر برابر 
د  رمللان مقاوم اسللت، محققللان د  ارویی را که از 
جهش ژن KRAS جلوگیری می کند   با د  اروی 
د  یگری که اثرات جهش پروتئین P16 را خنثی 
می کند  ، ترکیب کرد  ه و نشللان د  اد  ند   ترکیب این 
د  و د  ارو سللبب می شللود   تا این سلول های مقاوم 
به طور بالقوه مسللتعد   پذیرش پرتود  رمانی شوند  . 
د  ر حللال حاضللر هیللچ یک از ایللن د  و د  ارو برای 
د  رمان سللرطان ریه تایید   نشللد  ه است. محققان 
امید  وارند   با تحقیقات بیشتر راهی برای شناسایی 
بیمارانی که د  رمان سلله گانه د  ارو به همراه پرتو 

د  رمانی بر آنها موثر است بیابند  

  کالللج آمریکایی پزشللکان،گاید  الین جد  ید   
 Annals of را د  ر نشللریه آمبولللی ریللوی 
Interna- Medicine منتشر کرد  ه است. د  ر این 
گاید   الین پیشللنهاد   می کنند   که تصویربرد  اری 
سللی تی و تسللت د  ی ل د  ایمر پاسما د  ر بیمارانی 
که مشللکوک به آمبولی ریوی هسللتند  ، بیش از 
اند  ازه اسللتفاد  ه می شللوند   و ممکن است خطرات 
آنها بیشتر از مزایایشان باشد  . تست های پاسما 
د  ی د  ایمر بیشتر برای افراد  ی مناسب هستند   که 
د  ر معرض خطر متوسط آمبولی ریوی قرار د  ارند   
و هیللچ تسللتی ممکللن اسللت بللرای بعضی از 
بیمارانی که د  ر معرض خطر کم قرار د  ارند  ، الزم 
نباشللد  . هرچند   اسللتفاد  ه از سی تی برای ارزیابی 
بیماران مشللکوک به آمبولللی ریوی د  ر بیماران 
سللرپایی، بستری و اورژانس افزایش یافته، هیچ 
شللواهد  ی د  ر د  سللت نیست که نشللان د  هد   این 
افزایش باعث بهبود   پیامد   نهایی بیماران شللد  ه 
اسللت. خطللرات بالقللوه تصویربرد  اری هللای 
غیرضروری می تواند   شللامل افزایش هزینه ها، 
مواجهلله بللا اشللعه، و پیگیری بللرای یافته های 

تصاد  فی باشللد  . به جای آن، نویسللند  گان توصیه 
می کننللد   بللا اسللتفاد  ه از قوانیللن Wells یللا 
Geneva، براسللاس خطللر آمبولی ریوی بیمار 
بهتریللن تسللت انتخاب شللود  .  با انجللام ند  اد  ن 
تسللت های د  ی د  ایمر د  ر ایللن بیماران کم خطر، 
پزشکان می توانند   از نتایج مثبت کاذب د  ی د  ایمر 
و به د  نبال آن، انجام سللی تی، پرهیز کنند  . نکته 
 Pulmonary Embolism مهم آن اسللت کلله
Rule-Ouنبایللد   د  ر بیماران با خطر متوسللط یا 
باال اسللتفاد  ه شللود  . د  ر بیمارانللی که د  ر معرض 
خطر متوسط قرار د  ارند   یا افراد  ی که با خطر کم 

مواجلله هسللتند   اما هملله 8 کرایتریا را هم با هم 
ند  ارنللد  ، نویسللند  گان توصیه می کنند   از تسللت 
پاسللما د  ی د  ایمر با حساسللیت بللاال به عنوان 
تست اولیه استفاد  ه شود  . د  ر بیماران با سن بیشتر 
از 50 سللال، توصیه نویسللند  گان اسللتفاد  ه از حد   
مرزی متناسللب با سللن )سن ضربد  ر 10 نانوگرم 
د  ر میلی لیتر( است، زیرا سطوح د  ی د  ایمر طبیعی 
بللا سللن افزایش می یابللد  . بیمارانی که سللطح 
د  ی د  ایمر آنها کمتر از حد   تعد  یل شد  ه با سن آنها 
اسللت، د  یگر نباید   تست های تشخیصی اضافی 
د  ریافللت کنند  .  اما اگر سللطح د  ی د  ایمر افزایش 
یافته باشللد  ، انجام تست های د  یگر الزامی است. 
د  ر بیمارانللی کلله د  ر معرض خطر باال قرار د  ارند  ، 
باید   از تسللت د  ی د  ایمر صرفنظر کرد  ه و اقد  ام به 
سللی تی آنژیوگرافی ریوی کرد  ، زیرا یک تسللت 
د  ی د  ایمر منفی نیاز به انجام تسللت های د  یگر را 
اگللر  نمی کنللد  .  حللذف  بیمللاران  ایللن  د  ر 
کنترااند  یکاسللیون سللی تی آنژیوگرافللی ریوی 
وجود   د  ارد   یا د  ر د  سللترس نباشد  ، باید   اسکن های 

ونتیاسیون ل پرفیوژن انجام شود  . 

مبارزه�با�سرطان�ریه،�د��رمان�سه�گانه�را�مي�طلبد��

د��ستورالعمل�جد��ید���آمبولی�ریه

  رئیس مرکز تحقیقات سللرطان د  انشللگاه 
شللهید   بهشللتی گفت: آلود  گی هوا به طور قطع 
سللرطان زا اسللت و حتی روی شناسللنامه ژن 
انسللان تاثیر منفی می گذارد  . همچنین عوارض 
بنزین پتروشیمی که سال های گذشته استفاد  ه 
شللد   د  ر فرزند  ان و نوه های نسللل امروز مشاهد  ه 
می شللود  . محمد  اسماعیل اکبری، رئیس مرکز 
تحقیقات سللرطان د  انشللگاه شهید   بهشتی، د  ر 
تشللریح عللوارض آلود  گللی هللوا د  ر بللروز 
بیماری هللای مختلللف اظهار د  اشللت: د  رمورد   
آلود  گی هوا عاوه بر مباحث مرتبط با سامت، 
بحث های اقتصاد  ی بسیار جد  ی وجود   د  ارد   که 
کمتللر بلله آن پرد  اخته می شللود  . عللاوه بر آن 
مسائل اجتماعی متعد  د  ی وجود   د  ارد   که باید   به 

آنها نیز بپرد  ازیم.
وي گفللت: آلود  گللی هللوا عامللل بیماری های 
متعللد  د  ی ازجمللله ریللوی، گوارشللی، روانی و 
ازجمله سللرطان است، اما چون آمار د  قیق ثبت 
شللد  ه، سللرطان د  ر کشللور ند  اریم، نمی توانیم 
به طور د  قیق نسللبت آلود  گی هوا را با سللرطان 

اعللام کنیم. اکبری افللزود  : آلود  گی هوا مانند   
بسللیاری از معضللات کشللور د  ر بسللیاری از 
شللهرها و حتی روسللتاها وجود   د  ارد   اما زمانی 
مسللئوالن به فکر این معضل می افتند   که این 
مسللاله شهری و به خصوص تهرانی شد  ه باشد  . 
اکنون بسللیاری از مسللئوالن از مساله آلود  گی 
هللوا و علللل و عوامل آن آگاه هسللتند   و د  انش 
الزم د  ر مللورد   ایللن پد  ید  ه وجود   د  ارد   آنچه الزم 
اسللت، شللجاعت و لیاقت مسئوالنی است که با 

د  لسوزی برای اجرای راه حل ها اقد  ام کنند  .
وی اضافلله کللرد  : »هللر تغییللر کلله د  ر عوامل 

محیطی ایجاد   می شود  ، می تواند   روی تغییرات 
ژنی هم موثر باشللد  ، حتی هر عمل خوب یا بد   
می توانللد   روی ژن تاثیللر بگللذارد  . د  رواقللع 
آالیند  ه هللای محیطللی بخصللوص هوا که هر 
لحظه به آن نیاز د  اریم، روی نسللخه ژن افراد   
تاثیر مي گذارد   و حتی می تواند   رفتار یک نسللل 
را عللوض کنللد  ، اگللر ژنی بمیرد   ممکن اسللت 
باعللث افزایللش بیماری هایللی ماننللد   ام اس، 
د  یابللت یللا بیماری هللاي قلبی شللود   و اگر ژن 
آسللیب د  ید  ه، اما نمیرد  ، می تواند   عامل سرطان 

باشد  .
رئیس مرکز تحقیقات سللرطان د  انشگاه شهید   
بهشللتی تاکید   کرد  : بنزین های پتروشللیمی که 
چند   سللال پیش توزیع شللد  ، ممکن اسللت اثر 
مسللتقیم روی سامت نسل ما ند  اشته باشد   اما 
بللا تغییللرات ژنللی ناشللی از آن، بر کللود  کان و 
نوه هللای مللا تاثیللر می گذارد   و حتللی اگر همه 
عوامللل بیمللاری زا را متوقللف کنیم باید   منتظر 
عوارض این بنزین ها بر سللامت نسللل آیند  ه 

باشیم.

  طبللق مطالعه د  انشللگاه د  وک 
کارولینللای شللمالی، نللوع محل 
زند  گللی و هللوای که به ریه شللما 
وارد   و خارج مي شود   د  ر چاقی شما 
نقش د  ارد  . محققان د  ر این مطالعه 
د  ریافتند   موش هاي آزمایشگاهی 
که هوای به شللد  ت آلود  ه پکن را 
استنشاق کرد  ه بود  ند  ، د  چار اضافه 
وزن شللد  ه و مشللکات قلبللی 
عروقی و بد  کاری متابولیکی را بعد   
از سه تا هشت هفته قرارگیری د  ر 
معرض این آلود  گی تجربه نمود  ند  . 
د  ر این مطالعه، موش هاي بارد  ار و 
جنیللن شللان د  ر د  و محفظلله قرار 
د  اد  ه شللد  ند  ؛ یللک محفظلله د  ر 
معللرض هوای بیرونی پکن بود   و 
محفظلله د  یگللر د  ارای فیلتللر هوا 
برای حذف ذرات آلود  گی هوا بود  . 
بعللد   از 1۹ روز، ریه هللا و کبللد   
موش هللاي بارد  ار قللرار گرفته د  ر 

معللرض هوای آلود  ه، سللنگین تر 
شللد  ه و التهاب بافت بیشللتری را 
نشان مي د  اد  . این موش ها، د  ارای 
50 د  رصد   کلسللترول LDL بیشتر، 
۴6 د  رصد   تری گلیسللیرید   بیشتر، 
و ۹7 د  رصد   کلسللترول کل بیشتر 
بود  نللد  . میزان مقاومت انسللولین 
آنها هم که عامل بروز د  یابت نوع 
2 اسللت، بلله مراتللب بیشللتر از 

موش هللاي بللود   کلله د  ر معرض 
هوای پاک قرار د  اشللتند  . همه این 
معیارهللا بیانگر این نتیجه گیری 
اسللت که قرارگیللری د  ر معرض 
آلود  گللی هللوا منجر بلله بد  کاری 
متابولیتی که سللراغاز چاقی است 
مي شللود  . د  ر حقیقللت موش هاي 
بللارد  ار قرارگرفتلله د  ر معللرض 
آلود  گی هوا د  ر پایان د  وره بارد  اری 

شان به مراتب سنگین تر بود  ند   با 
اینکلله رژیم غذایی هللر د  و گروه 
مشللابه بود  . نتایج مشللابه د  ر مورد   
جنیللن این موش هللاي بارد  ار هم 
نشان د  اد  ه شد  . نتایج نشان د  اد   که 
تاثیللرات منفللی آلود  گی هوا بعد   از 
سلله هفته کمتر مشاهد  ه شد   و بعد   
از گذشللت هشت هفته قابل توجه 
تللر بللود  . این موضللوع بیانگر این 
مسئله است که قرارگیری طوالنی 
مللد  ت د  ر معللرض آلود  گللی هوا 
بیشللتر د  ر ایجاد   تغییرات التهابی و 
متابولیتللی کلله د  ر نهایت منجر به 
اضافلله وزن مي شللود  ، نقش د  ارد  . 
بعد   از گذشللت 8 هفته، موش هاي 
مللاد  ه و نر قرارگرفتلله د  ر معرض 
آلود  گللی هللوا د  ر مقایسلله بللا 
موش هللاي قراگرفتلله د  ر معرض 
هللوای پاک، بلله ترتیب 10 و 18 

د  رصد   سنگین تر شد  ه بود  ند  .

آلود��گی�هوا،�سرطان�زاست

یک�عامل�جد��ید���برای�چاقی؛�آلود��گی�هوا!
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  د  بیللر علمللی د  وازد  همین کنگره بین المللی 
صللرع بللا اشللاره به اینکه ۹5 د  رصللد   د  اروهای 
مورد   نیاز بیماران مبتا به صرع د  ر کشور تولید   
می شللود  ، گفت: زمانی که آلود  گی مزمن باشد  ، 
تشللد  ید   حمللات صللرع را د  ر بیمللار به همراه 

خواهد   د  اشت.
احمللد   نگهللی د  ر رابطلله بللا بیمللاری صرع و 
د  اروهللای مربللوط به د  رمان این بیماری، اظهار 
د  اشللت: د  ر د  نیا د  اروهای جد  ید  ی برای د  رمان 
بیمللاری صرع اسللتفاد  ه می شللود   که فرم های 
تزریقللی بللرای بیمارانی که د  ر فاز حاد   اورژانس 
هسللتند  ، تجویز می شللود  . این روش د  رمان د  ر 
واقع برای زمانی کاربرد   د  ارد   که شللرایط بیمار 

به سمت کما پیش می رود  .
وی بللا بیللان اینکلله د  اروهللای د  رمانی صرع و 
پیشللگیری از حمات آن د  ر کشللور اکثرا تولید   
د  اخل اسللت، افزود  : د  اروهللای وارد  اتی چند  ان 
تحللت پوشللش بیمه نبود  ه، لللذا بیماران و حتی 
پزشللکان بیش تللر راغب هسللتند   از د  اروهای 
د  اخلللی کلله تحت پوشللش بیمه ای هسللتند  ، 

استفاد  ه شود  .
متخصللص مغللز و اعصللاب د  رمللورد   حمات 
شبه صرع گفت: آریتمی های قلبی و اختاالت 
سللایکولوژی گاهللی حماتی شللبیه حمات 
صرع ایجاد   می کند   که از طریق معاینات بالینی 
و تشللخیصی کامللل می توان ایللن د  و را از هم 

متفاوت د  انست.
به گفته وی گاهی حمات شللبه صرع سللبب 
د  رمللان اشللتباه بیماری می شللود  . د  بیر علمی 
د  وازد  همیللن کنگللره بین المللللی صللرع بیان 
د  اشللت: آلود  گی هوا به تنهایی باعث تشللد  ید   
حمات صرع نمی شود  ، ولی زمانی که الود  گی 
مزمن باشد  ، تشد  ید   حمات صرع را د  ر بیمار به 

همراه د  ارد  .
وی افللزود  : میللزان ابتللا بلله صرع د  ر کشللور 
افزایللش یافتلله که بخشللی از افزایش این آمار 
مربوط به تجهیز امکانات تشخیصی و افزایش 

د  ید   پزشکان بود  ه است.
به گفته نگهی، صرع د  ر آقایان شللایع تر بود  ه و 
این مسللئله علت مشخصی ند  ارد  . همچنین د  ر 
هیچ جای د  نیا، د  امنه و شللیوع جغرافیایی برای 

صرع د  ر نظر گرفته نشد  ه است.
متخصللص مغللز و اعصللاب افللزود  : صرع یک 
بیماری است که برخاف بسیاری از بیماری ها، 
ژنتیللک چنللد  ان د  ر ابتللا بلله آن تأثیللر ند  ارد  . 
د  رمللورد   د  رمان بیماران نیز باید   به این مسللئله 

توجلله د  اشللت که اگللر د  رمان به طللور کامل و 
حد  اقللل طللی د  و سللال انجام شللود  ، 70 تا 80 
د  رصد   صرع بیمار به اتمام رسللید  ه و پس از آن 
فللرد   می تواند   د  اروهای خللود   را قطع کند  ، البته 
این مسللئله به عامل ایجاد  کنند  ه صرع بستگی 
د  ارد  . د  بیللر علمی د  وازد  همین کنگره بین المللی 
صللرع اد  املله د  اد  : عمللل جراحللی آخرین خط 
د  رمللان صللرع بللود  ه و بیش تللر د  ر صرع های 

غیرقابل کنترل توصیه می شود  .
بلله گفتلله وی ارتبللاط تغذیه بللا بیماری صرع 
به صورت علمی د  ر جهان انجام نگرفته، ولی د  ر 
کللود  کان برخللی رژیم های غذایی یا کتوژنیک 
می توانللد   سللبب کاهش حمات صرع شللود  . 
به طللور مثال مصرف ترکیبات چرب و هید  رات 

د  ر این زمینه مؤثر است.
متخصللص مغللز و اعصللاب تأکید   کللرد  : تأثیر 
بی خوابی، خستگی فیزیکی، گرسنگی طوالنی 
و اضطراب د  ر تشد  ید   حمات صرع، اثبات شد  ه 
اسللت. همچنین نمی توان به صورت مسللتقیم 
بللرای د  رمللان صرع از روش های طب سللنتی 
بهره مند   شد  ، ولی د  ر برخی از موارد   طب سنتی 
بللا آرامبخشللی می توانللد   د  ر کاهللش حمات 

صرع، مؤثر واقع شود  .
نگهللی اعام کللرد  : هیچ گونه کمبللود   د  ارویی 
بللرای د  رمان بیماران مبتا به صرع د  ر کشللور 
ند  اریللم و ۹5 د  رصللد   د  اروهللای مورد   نیاز نیز د  ر 

کشور تولید   می شود  .
د  بیر علمی د  وازد  همین کنگره بین المللی صرع 
اد  املله د  اد  : تشللنج تحریک پذیری قسللمتی از 
سلللو ل های مغز اسللت که د  ر حال طبیعی این 

سلللول ها با ریتم خللاص فعالیت می کنند  ، ولی 
کانون تشللنج سللبب بی نظمی د  ر این راسللتا 
 VNS می شللود   کلله بللا اسللتفاد  ه از د  سللتگاه
می توانیللم د  ر برخللی از بیمللاران، آسللتانه 
تحریک پذیری سلللول ها را کاهش د  هیم، البته 
د  ر این روش بیمار باید   بسللتری شللود  ؛ چراکه 

نیاز به جراحی خاص د  ارد  .
نگهللی گفت:  اسللتفاد  ه از بوتاکللس د  ر د  رمان 
صرع تأیید   نشللد  ه و کاربرد  ی ند  ارد  ، البته برای 
میگرن می توان اسپاسم عضات ناحیه پیشانی 

را رفع کرد  .
وی د  رمللورد   تأثیللر امواج بر بللروز صرع، گفت: 
قطعللًا امللواج بللر روی عملکرد   مغللز تأثیرگذار 
اسللت، ولی مقاله علمللی قطعی د  رمورد   ارتباط 

امواج با افزایش حمات صرع، ند  اشته ایم.
د  بیر علمی د  وازد  همین کنگره بین المللی صرع 
بللا اشللاره بلله اینکه صرع د  ر کود  کان شللایع تر 
اسللت، ولللی د  ر بزرگسللاالن و سللالمند  ان نیز 
می تواند   ایجاد   شللود  ، اظهار د  اشللت: مشکات 
سللاختاری مغز علل صرع د  ر کود  کان، تومورها 
و تروما د  ر میان ساالن و آلزایمر و سکته مغزی 
د  ر سللالمند  ان می توانللد   سللبب بیمللاری صرع 

شود  .
نگهی خاطرنشللان کرد  : بیماران مبتا به صرع 
امکان ازد  واج، بارد  اری و شللیرد  هی به نوزاد   را 
د  اشللته؛ چراکلله د  ر زمان بللارد  اری می توان از 
د  اروهای خاص با تجویز پزشک استفاد  ه کرد  .

متخصللص مغللز و اعصاب د  ر پایان گفت: ابتا 
به صرع د  ر جنین گاهی مواقع د  ر 16 هفتگی و 

از طریق سونوگرافی قابل تشخیص است.

تاثیر�آلود��گی�هوا�د��ر�تشد��ید���حمالت�صرع
  امیرپاشللا ابراهیمللی، عضللو هیأت اجرایی 
د  انشگاه علوم پزشکی تهران گفت : آلود  گی هوا 
سللبب ایجاد   فیبرز و نارسللایی کبد   شللد  ه و این 
مسللئله می تواند   احتمال ابتا به سرطان کبد   را 
د  ر افللراد   افزایللش د  هد  .  امیرپاشللا ابراهیمی د  ر 
رابطلله بللا تاثیر آلود  گی هوا د  ر بروز بیماری های 
کبد  ی اظهارد  اشت: به طور کلی آلود  گی هوا بر 
قسللمت های مختلللف بللد  ن تاثیر گذاشللته و 
بیشترین عوارض این مسئله بر د  ستگاه تنفسی 

و قلب و عروق است. 
وی افللزود  : کبللد   انسللان از آلود  گی هوا مصون 
نیست و مطالعاتی که پیش از این انجام شد  ه و 
یا د  ر حال انجام اسللت حکایت از تاثیر آلود  گی 

هوا بر کبد   د  ارد  . 
ایللن جللراح کبد   بللا بیان اینکلله ذرات معلق به 
ویللژه بللا اند  ازه های کمتللر از 2.5 میکرون وارد   
سیسللتم های مختلف بد  ن شللد  ه و به آن آسیب 
می رساند  ، اظهارد  اشت: د  ر نمونه های حیوانی و 
آزمایشللگاهی مشخص شللد  ه که ذرات معلق 
ناشللی از د  ود   بنزیللن و گازوئیللل خود  روهللا د  ر 

کوتللاه مللد  ت و بلند   مد  ت می تواند   سللبب بروز 
آسیب به کبد   شود  . 

ابراهیمللی بیللان د  اشللت: ایجللاد   کبللد   چرب 
غیرالکلی و التهاب مزمن کبد   از جمله عوارض 
تاثیر آلود  گی هوا بر کبد   بود  ه که این مشکات 
باعث ایجاد   بافت سللفت غیر عملکرد  ی به نام 
فیبرز د  ر کبد   می شللود   که این موضوع نارسللایی 
کبللد  ی و سللرطان را بللرای افراد   به همراه د  ارد  . 
بنابراین افراد   د  ر کان شهرهای آلود  ه همچون 

تهران بیشتر د  ر معرض این مسائل هستند  . 
عضللو هیأت اجرایی د  انشللگاه علوم پزشللکی 
تهران اد  امه د  اد  : البته مطالعات حکایت از تأثیر 
مسللتقیم آلود  گللی هللوا د  ر ایجاد   سللرطان کبد   
ند  اشللته ولی آسللیب های کبد  ی ناشللی از این 

معضل سللبب اختال د  ر عملکرد   کبد  ، افزایش 
آنزیم هللای کبللد  ی، ایجاد   بافت فیبرز و التهاب 
کبد   می شللود   که این مسللائل به نحوی احتمال 

ابتا به سرطان کبد   را بیشتر می کند  . 
به گفته وی آسللیب های کبد  ی ایجاد   شللد  ه به 
د  لیللل آلود  گی هللوا می تواند   به صورت جد  اگانه 
عللوارض قلبی عروقی را افزایش د  هد   البته این 
موضوع مبحث جد  ید  ی بود  ه و نیاز به مطالعات 
بیشللتر د  ارد   ولللی بلله طور کلی افللراد  ی که د  ر 
معرض آلود  گی هوا هستند   بیشتر احتمال ابتا 

به بیماری های کبد  ی د  ر آنها وجود   د  ارد  . 
ابراهیمی خاطرنشان کرد  : به همه افراد   توصیه 
می کنیم د  ر موارد   غیر ضروری هنگامی   که هوا 
آلود  ه اسللت از منزل خارج نشللد  ه تا د  ر معرض 
بیماری هللای مختلللف ناشللی از آلود  گی قرار 

نگیرند  . 
ایللن جراح کبد   د  ر پایللان تاکید   کرد  : کود  کان و 
سالمند  ان نسبت به سایر افراد   حساس تر بود  ه و 
آلود  گی هوا بیشللتر سللبب بروز بیماری د  ر آنها 

می شود  .

  باور عمومی مبتنی بر این است که سرطان 
و آسللیب د  یللد  ن بیمللاران تنفسللی و... از جمله 
پیامد  هللای مواجلله طوالنی مد  ت با آلود  گی هوا 

است. 
فرشللاد   فرزاد  فللر، رییللس مرکللز تحقیقللات 
بیماری هللای غیرواگیللر و عضللو هیئت علمی 
د  انشگاه علوم پزشکی تهران د  ر خصوص تأثیر 
آلود  گی هوا بر افراد   بیان کرد  : بیشترین مرگ و 
میر ناشللی از آلود  گی هوا د  ر بیماران تنفسللی و 
افراد  ی که آسم د  ارند   به چشم می خورد  ، عاوه 
بللر ایللن آلود  گی هوا مشللکات زیاد  ی را برای 
مبتایان به بیماری های قلبی عروقی به وجود   
می آورد  . احتمال ابتا به سرطان نیز د  ر افراد  ی 
کلله طوالنللی مللد  ت د  ر مواجه بللا این معضل 
هسللتند  ، بیشتر است. وی راجع به تأثیر آلود  گی 
هوا بر کود  کان عنوان کرد  : این عامل به شد  ت 
به سامت کود  کان مؤثر است. همچنین عامل 
زند  گللی د  ر محیطللی که فرد   سللیگاری د  ر آنجا 
اسللت د  ر سامت این کود  کان اهمیت بسیاری 
د  ارد  . مطالعات نشللان د  اد  ه اسللت که مرگ و میر 

کود  کانی که د  ر این شرایط قرار د  اشته اند   بسیار 
باالتللر اسللت. فرزاد  فللر بلله افللراد  ی کلله د  ر 
محیط های آلود  ه به سر می برند   توصیه کرد  : د  ر 

روزهایی که هوا ناسللالم اسللت کمتر د  ر سللطح 
شهر ترد  د   کنند   و د  ر این مواقع از ورزش کرد  ن 

بپرهیزند  .  

تأثیر�آلود��گی�هوا�بر�کبد���

آمار�سرطان�بر�اثر�آلود��گی�هوا�رو�به�افزایش�است
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  استاد   د  انشگاه علوم پزشکی شهید   بهشتی، 
محمد  حسللین سلللطان زاد  ه با اشاره به عوارض 
آلود  گی هوا بر سللامت بد  ن گفت: آلود  گی هوا 
بللر سیسللتم عروقللی و گللرد  ش خللون تأثیر 
نامطلوبللی د  اشللته و احتمللال سللقط جنین را 

افزایش می د  هد  . 
محمد  حسللین سلللطان زاد  ه د  ر رابطلله با تأثیر 
آلود  گللی هللوا بر سللامت افراد   اظهار د  اشللت: 
آلود  گی هوا بر سیسللتم عروقی و گرد  ش خون 
تأثیر نامطلوبی د  اشللته و حمله های قلبی هم با 
آلود  گللی هللوا ارتباط د  ارد   چرا کلله آلود  گی هوا 
سللبب غلیظ شللد  ن خون و باال رفتن احتمال 
تشللکیل لخته، آسللیب به سرخ رگ ها و تصلب 

شرائین می شود  .
وی افللزود  : آلود  گللی هوا می تواند   سللبب بروز 
د  رد  های شللکمی شود   و آمار مراجعین به مراکز 
اورژانللس بلله د  لیللل د  ل د  رد   د  ر برخللی از 
کشللورهایی که با مشکل آلود  گی هوا مواجه اند   

د  ر روزهای آلود  ه بیشتر است.
اسللتاد   د  انشللگاه علوم پزشکی شللهید   بهشتی 
اد  املله د  اد  : د  هللان و حلق همچنین بینی مسللیر 
اصلللی عبللور هللوای آلود  ه اسللت و بینی نقش 
مهمی د  ر تصفیه آلود  گی ها د  ارد   مواد   آالیند  ه ای 
که د  ر بینی تجمع پید  ا می کند   می تواند   به بافت 
بینللی، سللینوس ها و مخاط تنفسللی آسللیب 

برساند  .
سلللطان زاد  ه با اشللاره به اینکه آالیند  ه های هوا 
سبب کاهش باروری د  ر زنان و مرد  ان می شود  ، 

تصریللح کللرد  : رشللد   جنیللن نیز بلله د  لیل قرار 
گرفتللن د  ر معللرض هوای آلود  ه کاهش یافته و 
آنومالی ها د  ر جنین بیشللتر می شللود  . همچنین 
سللقط جنین د  ر هوای آلود  ه افزایش نشللان د  اد  ه 
اسللت. وی توصیلله کرد  : د  ر زمللان آلود  گی هوا 
بللرای کاهللش صد  مللات به د  سللتگاه تنفس و 
التهاب د  سللتگاه گوارش ناشی از آلود  گی شیر و 
لبنیات مصرف کنید   چرا که این موضوع سللبب 
نرم شللد  ن مخاط تنفسللی فوقانی، مری و معد  ه 
می  شللود  . از سوی د  یگر به د  لیل وجود   ترکیبات 
مناسللب برای رشللد   و نمو باکتری  های مفید   که 
عمل د  فع اد  رار و مد  فوع همچنین مواد   آالیند  ه 
را تنظیللم می کننللد   التهاب ها د  ر مقابل با نقش 
راد  یللکال آزاد   کلله به صللورت آالیند  ه وارد   بد  ن 

شد  ه اند   نقش مؤثری ایجاد   می کنند  .
اسللتاد   د  انشللگاه علوم پزشکی شللهید   بهشتی 

گفللت: برای سللامت بللد  ن د  ر روزهای آلود  ه 
مصرف د  وغ و ماسللت پربیوتیک برای مقابله با 
آالیند  ه هللا بهترین انتخاب به شللمار می روند  . 
همچنیللن باید   توجه د  اشللت کلله آالیند  ه ها به 
مرور زمان پوکی اسللتخوان را تشللد  ید   می کنند   
چرا که د  ر زمان آلود  گی نیز جذب ویتامین D از 

راه پوست کاهش می یابد  .
سلللطان زاد  ه تصریللح کرد  :  افللراد  ی که کمبود   
کلسللیم د  ارند   بیشللتر د  ر معرض خطر آلود  گی 
هللوا هسللتند  . چراکلله گیرند  ه هللای فلزات د  و 
ظرفیتی د  ر بد  ن انسللان به صورت رقابتی عمل 
می کنللد   و د  ر صورتللی که این گیرند  ها با آهن و 
کلسللیم اشللباع شد  ه باشد   بد  ن کمتر د  ر معرض 
آلود  گللی با سللرب قللرار می گیللرد  . بنابراین د  ر 
هللوای آلللود  ه بایللد   مصللرف شللیر و لبنیات را 

افزایش د  اد  .

آلود��گی�هوا،�سقط�جنین�را�افزایش�می�د��هد��

  محققان مرکز پزشکی بیمارستان کود  کان 
سینسللیناتی ایالت اوهایللو د  ر حد  ود   225 هزار 
نوزاد   متولد   شد  ه بین سال هاي 2007 تا 2010 
را د  ر این ایالت مورد   بررسی قرار د  اد  ند  . بیش از 
1۹ هللزار نوزاد   قبللل از پایان 37 هفته بارد  اری 
بد  نیللا آمد  ه بود  ند  . قرارگیری د  ر معرض سللطح 
بللاالی ذرات کوچللک آلود  گللی هللوا د  ر طول 
بللارد  اری با افزایش 1۹ د  رصد  ی ریسللک تولد   
زود  هنگام مرتبط اسللت. طبق این مطالعه، این 
خطللر زمانللی د  ر باالتریللن حللد   قللرار د  ارد   که 

قرارگیللری د  ر معللرض آلود  گی باال هوا د  ر سلله 
ماهه سوم بارد  اری باشد  . نوع آلود  گی هوا مورد   
بررسی د  ر این مطالعه متشکل از ذرات کوچک 
آلود  گی ناشللی از اگزوز اتومبیل یا د  ود   ناشللی از 
سوختن چوب، زغال سنگ و سایر سوخت هاي 
فسللیلی بود  . به گفته محققان، این نوع آلود  گی 
هللوا تللا عمق ریه ها نفوذ مي کنللد  . د  کتر امیلی 
د  ی فرانکللو، محقللق ایللن مطالعلله مي گوید  : 
برآورد  هللای ما نشللان مي د  هللد   کاهش میزان 
مللواد   آالینللد  ه د  ر هوا مي توانللد   موجب کاهش 

زایمان زود  رس د  ر زنان تا 17 د  رصد   شود  .

�خطر�زایمان�زود��هنگام�د��ر�هوای�آلود��ه�افزایش�مي�یابد��

اخبار�|  عوارض�آلود��گي�هوا

  تود  ی النگ جیان لوئی، از د  انشگاه د  رکسل 
فیاد  لفیا، سرپرست این تحقیق گفت این گروه 
محققللان بللرای انجام این مطالعلله از د  اد  ه های 
»د  و کشللور رتبلله اول د  ر تولیللد   گازهللای 
گلخانلله ای« اسللتفاد  ه کرد  نللد  ؛ آمریللکا و چین 
کشللورهایی هسللتند   که مسللئولیت یک سوم 
گرمایش جهانی تا به امروز را برعهد  ه د  اشته اند  . 
لوئی و همکارانش می گویند   مطالعه آن ها یکی 
از اولین مطالعاتی اسللت که به بررسللی تعامل 
میللان کیفیللت هوا و سللکته مغللزی د  ر رابطه با 
تغییرات د  ما می پرد  ازند  . برای انجام این تحقیق، 
گللروه بلله د  اد  ه هللای کیفیت هوا کلله د  ر فاصله 
سللال های 2010 تللا 2013 از هللزار و 118 
شهرستان د  ر ۴۹ ایالت آمریکا و 120 شهرستان 
از 32 اسللتان چیللن گرد  آوری شللد  ه بود  ، رجوع 
کرد  ند  . مشللاهد  ات این محققان نشللان د  اد   که با 
 PM2.5 افزایللش هللر 10 میکروگللرم افزایش
)ذرات ریللز معلللق آالینللد  ه با قطللر کمتر از 2.5 
میکللرون کلله بیش از همه سللامت را به خطر 

می اند  ازند  ( شللمار کلی سکته های مغزی 1/1۹ 
د  رصللد   افزایللش می یابد  . به عللاوه آنها متوجه 
تفاوت هللای منطقلله ای د  ر آمریللکا د  ر میللزان 
PM2.5 و ارتبللاط آن بللا شللیوع سللکته مغزی 
شد  ند  . جنوب آمریکا با د  اشتن باالترین میانگین 
PM2.5 د  ر سللال د  ارای باالترین شللیوع سکته 
مغللزی بللا ۴.2 د  رصللد   اسللت. د  ر مقابل، غرب 
آمریکا با د  اشللتن کمترین میانگین PM2.5 د  ر 
سللال، کمترین شللیوع سکته مغزی، با میزان 3 
د  رصد   را د  ارا اسللت. به عاوه این یافته ها نشللان 

د  اد   کلله تغییللرات د  مایی می تواند   بر کیفیت هوا و 
خطر سکته مغزی تاثیرگذار باشد  . لوئی می گوید   
تغییللرات آب وهوایللی می تواند   تا حد  ود  ی برای 
تغییرات کیفیت هوای فصلی تاثیرگذار باشد  ، او 
می گوید  : »د  ر تابستان د  ر آمریکا روزهای باد  خیز 
و بارانللی بسللیاری وجللود   د  ارد   کلله می تواند   به 
پراکند  ه کرد  ن هوای آلود  ه کمک کند  .« از طرف 
د  یگر د  ماهای باال اسللترس حرارتی عمد  ه ای بر 
افللراد   وارد   می کنللد   کلله ممکن اسللت منجر به 
افزایش خطر سللکته مغزی و سللایر بیماری ها و 
مرگ ومیرهای مرتبط با کیفیت بد   هوا بیانجامد  .  
او د  ر اد  املله می گویللد  : »بللا توجه به د  مای هوا د  ر 
تابسللتان، بیمارانللی بللا سللابقه سللکته مغزی 
می تواننللد   د  ر معللرض خطر از د  سللت د  اد  ن آب 
بد  ن قرار بگیرند   و د  ر فصل زمسللتان نیز امکان 
بیماری های تنفسللی، ذات الریه و آنفلوانزا برای 
آن ها وجود   د  ارد  .« د  سللایر افراد  ی که به ویژه د  ر 
معرض خطر سللکته مغزی ناشللی از کیفیت هوا 

قرار د  ارند  ، زنان و سالمند  ان هستند  .

  مهد  ی رخصت یزد  ی، فوق تخصص قرنیه و 
جراحی های چشللم گفللت: آلود  گی هللوا باعث 
تشد  ید   خشکی چشم شد  ه و د  ر افراد  ی که زمینه 
خشللکی چشم د  ارند  ، ممکن است با عارضه های 

جد  ی تری همراه باشد  . 
د  کتللر یللزد  ی د  ر باره ی  خشللکی چشللم گفت: 
به طورکلللی هللر عاملی که باعث کاهش تولید   یا 
تغییر کیفیت اشللک شللود  ، می تواند   منجر به بروز 
خشکی چشم شود   که عوامل محیطی و باال رفتن 
سن از نشانه های عمد  ه آن هستند  . وی اد  امه د  اد  : 
آلود  گی هوا باعث تشد  ید   خشکی چشم می شود   و 
د  ر افللراد  ی کلله زمینه خشللکی چشللم د  ارند   نیز 
ممکن است نشانه های محسوس تری بروز کند  . 
وی با اشللاره به آسللیب های چشمی آلود  گی هوا 
گفت: د  ر شللرایط آلود  گی هوا، سللموم موجود   د  ر 
آلود  گی هوا، به چشم وارد  شد  ه و آثار زیان بار خود   
را بر فرد   تحمیل می کند  ؛ معمواًل این سللم ها د  ر 
اشللک حل شللد  ه و الیه چربی اشللک را از بین 
می برند  . این فعل  و انفعال باعث تبخیر اشک شد  ه 
و همین مسللئله، خشللکی چشللم را د  ر پی د  ارد  . از 
سللوی د  یگر این نوع آلود  گی ها روی سلللول های 

سطح چشم نیز تأثیر منفی می گذارند  . 
رخصللت یللزد  ی تصریللح کللرد  : د  ر ایللن حالت 
سلللول های ترشح کنند  ه مخاط اشکی نیز آسیب 
می بینند   و همین مسئله، خشکی چشم را افزایش 
می د  هللد  . د  ر آالیند  ه هللا، مواد  ی مانند   غبار و ذرات 
معلق نیز وجود   د  ارد   که د  ر اثر حل شد  ن د  ر اشک، 
روی چشللم تاثیر گذار اسللت. این مواد   نیز باعث 
می شللوند   یکپارچگی الیلله چربی به هم خورد  ه و 
اشک تبخیر شود  . اثر د  وم آلود  گی هوا د  ر سیستم 
بینایی، تشد  ید   آلرژی های چشمی است. افراد  ی 
که زمینه آلرژی های چشمی د  ارند   هنگام مواجهه 
با مواد   آالیند  ه این مسللئله را بیشللتر احسللاس 

می کننللد   و اغلب بللا عامت هایی نظیر خارش، 
سللوزش د  ر چشللم روبه رو می شللوند  . د  ر رابطه با 
پیشللگیری از این آسللیب ها توصیه کللرد  : برای 
پیشللگیری از چنین حاالتی ابتد  ا باید   از ترد  د  های 
غیرضروری د  ر سللطح شللهر خللود  د  اری کنیم. 
همچنین می توان از عینک های محافظ چشللم 
اسللتفاد  ه کرد  ؛ اطراف این عینک ها بسللته است تا 
مواد   آالیند  ه نتوانند   وارد   چشللم شللوند   و از طرفی 
اشک سطح چشم تبخیر نشود  . افراد  ی که د  ارای 
عیوب انکساری یا پیرچشمی هستند   نیز می توانند   

این عینک ها را با نمره سفارش د  هند  . 
فللوق تخصص قرنیلله و جراحی های تاکید   کرد  : 
معموال راه حلی سللاد  ه بللرای مقابله با این روید  اد   
توصیه می شود   که شست وشوی مرتبط چشم ها 
با آب ولرم و اسللتفاد  ه از اشللک مصنوعی برای 
کمتللر کللرد  ن اثللر آالیند  ه ها بر چشللم اسللت. 
شست وشللوی چشللم ها باعث پاک شد  ن مقد  ار 
زیاد  ی از آلود  گی ها می شود  ، د  رعین حال غد  ه های 
چشم را فعال کرد  ه و سبب می شود   الیه چربی د  ر 

اشک باقی ماند  ه و اجازه تبخیر ند  هد  .

آلود��گی�هوا،�سکته�مغزی�را�افزایش�مي�د��هد��

آلود��گی�هوا�باعث�عارضه�های�چشمی�می�شود��
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  حسللن اکبری، عضو هیأت علمی د  انشللگاه 
علوم پزشللکی شللهید   بهشللتی و محقق طب 
اسللامی، آلود  گی هوا را زنگ خطر جد  ی برای 
 E سامت بد  ن د  انست و تغذیه حاوی ویتامین
را راهللکار مفید  ی برای این معضل برشللمرد   و 
گفت: متاسللفانه د  ر برخی کان شللهر ها شاهد   
آلود  گی هوا بود  یم که هشللد  ار وضعیت قرمز د  ر 
شللهر ها را نشللان می د  اد   که ایللن آلود  گی خود   
می تواند   مشللکات بسیاری را برای افراد   سالم 
و بیمللار بلله همللراه د  اشللته باشللد  ؛ یکللی از 
راهکار هللای پیشللگیرانه د  ر مقابللله با عوارض 

آلود  گی، تامین ویتامین E بد  ن است.
عضو هیأت علمی د  انشگاه علوم پزشکی شهید   
بهشللتی، به د  ارا بود  ن خاصیت آنتی اکسللید  انی 
ویتامین E د  ر بد  ن اشللاره کرد   و افزود  : آلود  گی 
هللوا موجب افزایللش راد  یکال های آزاد   د  ر بد  ن 
می شللود  ، و ویتامیللن E د  ر حقیقللت نوعی آنتی 
اکسید  ان برای تقویت سیستم ایمنی بد  ن است 
 E و مصللرف تغذیه سللالمی که حاوی ویتامین
اسللت باعث می شللود   که بد  ن د  ر مقابل آلود  گی 
هوا مقاومت بیشللتری از خود   نشللان د  هد  . این 
محقللق طب اسللامی، به برخی مللواد   غذایی 
حللاوی ویتامیللن E د  ر بد  ن اشللاره کرد   و گفت: 

جگر سللیاه گوسللفند  ی، زرد  ه تخم مرغ، گوشت 
گوسللفند  ، ترب و پیاز طبیعی سرشللار از ویتامین 
E است که توصیه می شود   د  ر این زمان از سال 
که آلود  گی هوا زیاد   اسللت بیشللتر مصرف شود  . 
وی خاطرنشللان کرد  : متاسللفانه د  ر طول زمان 
تغذیه د  ر کشللور د  سللتخوش تغییرات هورمونی 
شد  ه است و کمتر شاهد   خوراکی های ارگانیک 
و سللالم د  ر جامعلله هسللتیم، بلله همین خاطر 
ویتامین E کمتری هم جذب بد  ن می شود  .  این 
متخصللص آسیب شناسللی سلللولی، بلله اثللر 
محافظتللی مصللرف ویتامیللن E د  ر برابر تاثیر 
آلود  گی هوا بر قرنیه چشللم اشللاره کرد   و افزود  : 
راد  یکال هللای آزاد   بللر اثللر آلود  گللی هوا باعث 
ضربلله زد  ن بلله بللد  ن از جمللله قرنیه چشللم و 

کد  ورت آن می شود   که راهکار پیشگیری از آن 
 E همانطور که گفته شللد   تغذیه حاوی ویتامین
اسللت. اکبللری مصللرف خود  سللرانه و مللد  ام 
مکمل هللای ویتامین E را موضوع قابل توجه و 
هشد  ار آمیز خواند   و اظهار کرد  : ویتامین E جزء 
ویتامین هللای محلللول د  ر چربی اسللت که نوع 
شیمیایی آن قطعًا عوارضی برای بد  ن به همراه 
د  ارد   و باید   مقد  ار تجویز و مقد  ار د  وز مصرف آن 
توسللط پزشللک صللورت بگیرد   و خود  سللرانه 
توسللط افراد   مصرف نشللود  ؛ اگر به د  نبال جذب 
ویتامین E د  ر بد  ن هسللتیم باید   به تغذیه سللالم 
که حاوی این نوع ویتامین اسللت روی بیاوریم 
تا بد  نمان د  ر برابر آلود  گی هوا بیشتر مقاومت از 

خود   نشان د  هد  .

  د  کتللر پرویللز طباطبایللی، فللوق تخصص 
عفونی کود  کان د  ر رابطه با تأثیر آلود  گی هوا بر 
سللامت کود  کان، اظهار د  اشللت: سللر د  رد   و 
حالت تهوع ازجمله مشللکات شایعی است که 
د  ر زمللان آلود  گللی هللوا د  ر افللراد   جامعلله بروز 
می کند   که کود  کان نیز مسللتثنی نبود  ه و عاوه 
بر این مشللکل با ریفاکس معد  ه نیز د  سللت و 

پنجه نرم می کنند  .
وی افزود  : کود  کانی که د  ر معرض آلود  گی هوا 
هسللتند  ، نسللبت به سایر افراد   که این شرایط را 
ند  اشللته 50 د  رصللد   بیش تللر احتمللال ابتا به 
بیماری هللای ریللوی همچللون حساسللیت و 

سرطان ریه را د  ارند  .
ایللن فوق تخصص عفونللی کود  کان اد  امه د  اد  : 
همچنیللن بیماری هللای پوسللتی و کلیوی د  ر 
کود  کان د  ر معرض آلود  گی هوا بیش تر شللد  ه، 
بنابرایللن بلله والد  یللن توصیه می کنیللم از قرار 

گرفتللن فرزنللد  ان خللود   د  ر محیط هللای بللاز 
خللود  د  اری کننللد   و د  ر صللورت مواجه شللد  ن با 
مشللکات مختلف ناشللی از هوای آلود  ه، حتمًا 
به پزشللک مراجعه کرد  ه و از د  رمان خود  سللرانه 

برای کود  کانشان حتمًا بپرهیزند  .
طباطبایللی خاطرنشللان کللرد  : آلود  گللی هللوا 

مشللکات عفونی را د  ر کود  کان افزایش د  اد  ه و 
این مسللئله سللبب بروز بیماری های ویروسی 
شللد  ه که این مسللئله زمینه ابتا به عفونت های 
میکروبللی را فراهللم می  سللازد  ، بنابراین توجه 
جامعه و خانواد  ه به موضوع آلود  گی هوا بسللیار 

حائز اهمیت است.

جلوگیری�از�آسیب�آلود��گی�هوا�بر�قرنیه�چشم

آلود��گي�هوا�وبیماری�های�پوستی�و�کلیوی�کود��کان

  سید  حسن قاضی زاد  ه هاشمی 
وزیر بهد  اشت، قربانی تصمیماتی 
هسللتیم که مسئوالن گرفته اند   و 
ایللن هم منتسللب بلله یک د  ولت 
خاص نیسللت و باید   هم اکنون د  ر 
نظر د  اشللته باشللیم که سللامت 
مرد  م د  ر خطر است. مرد  می که د  ر 
ایجللاد   این آلود  گللی هوا کم ترین 
نقللش را د  ارنللد  . وی با بیان اینکه 
آلود  گی هوا بار بسللیار مضاعفی از 
بیماری هللای تنفسللی، آسللم و 
بیماری هللای اعصللاب و روان و 
بسللیاری د  یگر از بیمار ها را ایجاد   
و تشللد  ید   می کنللد  ، بخشللی از 
مشللکل آلود  گی هوا ممکن است 
مربوط به خشکسللالی ها باشد  ، اما 
بخللش د  یگر خود  سللاخته، نتیجه 
اسللتفاد  ه از سوخت و ماشین های 

فرسللود  ه است. هاشمی اد  امه د  اد  : 
آلود  گللی را نبایللد   به گللرد  ن هم 
بیند  ازیللم و باید   به فکر راهکاری 

برای نجات باشیم و مشکل ما د  ر 
حل موضوع آلود  گی همین است، 
وزارت بهد  اشللت نیللز قربانللی 

آلود  گی هواسللت و تاش می کند   
مللرد  م د  ر سللامت و آسللایش 
زند  گللی کننللد  ، البته بخشللی از 
بیمارستان های نیز به اند  ازه سهم 
خود   د  ر آالیند  گی ها مؤثر هستند  . 
افزایش سللاخت و سازها، استفاد  ه 
از خود  روهای فرسللود  ه، استفاد  ه 
بیللش  از حللد   سللوخت مربوط به 
وزارت راه و وزارت صنعت است و 
این وزارتخانه ها باید   به این موارد   
رسللید  گی کننللد  . وی اد  املله د  اد  : 
آنچه مسلللم است آلود  گی هوا به 
یللک کار علمللی و مجموعه ای از 
اقد  امات نیازمند   اسللت و با شللعار 
حل شد  نی نیست، باید   یکبار برای 
همیشه تصمیم بگیریم و بگوییم 
همه مللا مقصریم اما می خواهیم 

مشکل را حل کنیم.

  رئیس سللازمان حفاظت از محیط زیسللت با 
بیللان اینکلله د  رحال حاضللر برنامه هایی برای 
کاهش آلود  گی د  ر د  سللتورکار د  ولت قرار د  ارد  ، 
گفللت: اولین برنامه های کاهش آلود  گی به طور 
جللد  ی د  ر د  ولللت اصاحللات و د  ر سللال77 با 
همکاری یک شللرکت سللوئد  ی و یک شرکت 
ژاپنی و موسسلله فرهنگسللتان علوم و وزارت 
صنایع آماد  ه شللد   و د  ر سللال7۹ به عنوان یک 
برناملله جامللع با نقاط ضعف و قوت خود   ابتد  ا د  ر 
7محور و سپس د  ر ۹محور به تصویب رسید  . از 
ایللن رو همان برنامه ها که پایه علمی د  اشللته و 
بازنگری هللای الزم د  ر آن صللورت گرفته و باز 
هم باید   بازنگری شللود   هم اکنون د  ر د  ستورکار 

د  ولت قرار د  ارد  .
معصوملله ابتللکار، رئیس سللازمان حفاظت از 
محیط زیسللت با بیان اینکه د  رحال حاضر بین 
30 تا 35میلیون ایرانی تحت تاثیر آلود  گی هوا 
قرار د  ارند   و آسللیب های بهد  اشتی و هزینه های 
سللنگینی بلله اقتصللاد   کان شللهرها تحمیل 
می شللود  ، گفت: امروز ما د  ر شللرایط اضطراری 
قللرار د  اریم، البته امسللال رهبللر معظم انقاب 
سیاسللت های کلی محیط زیست را برای قوای 

سلله گانه اباغ کرد  ند   و این بسللیار مهم بود  . د  ر 
این سیاسللت ها خط مشللی کلی نظام مشخص 
می شللود   و پشللتوانه محکمللی اسللت و یللک 
د  لگرمی برای فعاالن این عرصه اسللت؛ چراکه 
مخاطب سیاسللت های کلی محیط زیست تنها 
د  ولت نیسللت، بلکه قوای سلله گانه و آحاد   مرد  م 

مخاطب این سیاست ها هستند  .
ابتکار افزود  : سللال2015 از جنبه های جهانی، 
سللال محیط زیسللت بود   و د  و واقعه مهم د  ر این 
سللال اتفللاق افتللاد  . موضللوع اول بحللث 

سیاست های توسعه پاید  ار بود   که رئیس جمهور 
از ابتللد  ای د  ولللت بللر آن تاکیللد   د  اشللت و د  ر 
اجاسی که د  ر حاشیه مجمع عمومی نیویورک 
برگللزار شللد  ، رئیس جمهور تاکید   کللرد   برنامه 
ایران برای توسللعه پاید  ار جد  ی است. عاوه بر 
این د  ر سال2015 یک توافق بزرگ جهانی نیز 
د  اشللتیم و 1۹5کشللور جهان پس از د  و سللال 
تللاش پیرامللون گرمایش زمین که به آلود  گی 
هوا نیز مربوط می شللود  ، برای کاهش انتشللار 

گازهای گلخانه ای توافق کرد  ند  .

وزارت�بهد��اشت�هم�قربانی�آلود��گی�هواست

آلود��گی�هوا�و�توافق�بزرگ�جهانی�2015
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  عبد  الرضا عزیزی، نمایند  ه مرد  م شیروان د  ر 
مجلللس شللورای اسللامی،  با مثبللت ارزیابی 
کللرد  ن اجللرای طللرح نوسللازی خود  روهللای 
فرسللود  ه، گفللت: به گفتلله کارشناسللان، این 
خود  روهای فرسللود  ه هسللتند   که جزو متهمان 
اصلی آلود  گی هوا به شللمار مي روند   و به همین 
سللبب ساالنه سامت بسللیاری ازافراد   به خطر 
مي افتللد  . رئیس کمیسللیون اجتماعی مجلس 
شللورای اسللامی اد  امه د  اد  : واقعیت آن است که 
معضل خود  روهای فرسللود  ه به موضوع مهمی 
د  ر کشللور تبد  یللل شللد  ه بود   چراکلله 80 د  رصد   
آلود  گی هوای کانشللهرها به ویژه شهر تهران 
به سللبب ترد  د   همین خود  روهای فرسود  ه است. 
این نمایند  ه مرد  م د  ر مجلس نهم، تصریح کرد  : 
امسللال نیللز شللهر تهران روزهای آلللود  ه ای را 
پشللت سر گذاشت که بخش اعظم این آلود  گی 
مربوط به خود  روهای فرسود  ه بود   که حال امید   
اسللت با ارایه این تسهیات وضعیت آالیند  گی 
نیللز تاحللد  ود  ی بهبود   یابللد  . وي آلود  گی هوا را 
حاصل بی برنامگی هاي گذشته و عد  م پایبند  ی، 
التزام وتمکین به قانون و قانون گریزی د  انست. 
محمللد   حّقانللی، رئیس کمیته محیط زیسللت 
شللورای اسللامی شللهر تهران با اعام این که 
آلود  گی هوا، حاصل بی برنامگی هاي گذشللته و 
عللد  م پآیبند  ی، التزام وتمکین به قانون و قانون 
گریللزی اسللت، گفت: قانون کاهللش آلود  گی 
هوای مصوب سللال 7۹، از سللال 82 به بعد   ابتر 
ماند   و د  ر د  و د  وره د  ولت گذشللته، اجرایی نشللد  . 
محمد   حّقانی افزود  : 100 د  رصد   1100 د  ستگاه 
مینللی بوس تهران آالیند  ه هسللتند  ، ضمن این 
که نیمی از اتوبوس هاي تهران فرسللود  ه بود  ه و 
د  ر حال حاضر، صد  ها د  سللتگاه از آنها زمین گیر 
هسللتند  . وی بللا تآکید   بللر این که وقتی به مرد  م 
مي گوییللم خللود  روی خللود   را از خانلله بیللرون 
نیآورنللد  ، باید   وسللایل حمل و نقللل عمومی د  ر 
اختیار آنها بگذاریم، اعام کرد  : طرح هاي جامع 
و تفصیلی شهر تهران و طرح جامع حمل و نقل 
و ترافیللک تهللران، راهکارهایی هسللتند   که با 
اجللرای آنهللا مي توانیم آلود  گی هللوا را برطرف 

کنیم.

زیرسللاخت هاي حمللل و نقللل متناسللب با  ���
جمعیت تهران نیست

رئیس کمیته محیط زیسللت شللورای اسامی 
شللهر تهران با اشللاره به این که بر اسللاس طرح 
جامللع حمل و نقللل و ترافیک تهران، قرار بود  ه 

د  ر 10 سال آیند  ه جمعیت این کان شهر به 10 
میلیون نفر برسد  ، اظهار کرد  : اما امروز یعنی د  ه 
سال زود  تر از آن زمان، توفیق پید  ا کرد  ه ایم که 
جمعیللت تهللران را به 10 میلیون نفر برسللانیم. 
حّقانللی با بیان این که زیرسللاخت هاي حمل و 
نقلی تهران، متناسب با جمعیت این کان شهر 
نیسللت، تصریح کرد  : تمامی طرح هاي شهری، 
عاوه بر پیوسللت هاي اجتماعللی و اقتصاد  ی، 
باید   پیوسللت زیست محیطی نیز د  اشته باشند   تا 

شهری با توسعه پاید  ار و متوازن د  اشته باشیم.
وی تاکیللد   کللرد  : تهللران بایللد   10 تللا 12 هزار 
د  سللتگاه اتوبوس د  اشللته باشللد   اما تنها 6500 
د  ستگاه اتوبوس د  ارد   که 500 د  ستگاه آن زمین 
گیر اسللت و 50 د  رصد   اتوبوس هاي تهران نیز 
ماننللد   مینی بوس هاي این کان شللهر، کامًا 

آلود  ه کنند  ه هستند  .

موتورسیکلت به وسیله اشتغال و امرار معاش  ���
تبد  یل شد  ه است

رئیس کمیته محیط زیسللت شللورای اسامی 
شهر تهران با اشاره به این که تهران یک و نیم 
تا د  و و نیم میلیون د  سللتگاه موتورسللیکلت د  ارد  ، 
اظهللار کللرد  : د  ر حالللی بخللش اعظللم ایللن 
موتورسیکلت ها به عنوان وسیله اشتغال و امرار 
معاش راکبان آنها مورد   اسللتفاد  ه قرار مي گیرد   
که یک د  ستگاه موتورسیکلت کاربراتوری برابر 
با 6 تا 8 د  ستگاه خود  روی یورو 2، آلود  گی ایجاد   

مي کند  .
مهنللد  س حّقانللی با بیللان این که به این ترتیب، 
موتورسللیکلت هاي تهللران به انللد  ازه 10 تا 20 
میلیون د  سللتگاه خود  رو آلود  گی تولید   مي کنند  ، 
تصریللح کرد  : 70 د  رصد   آلود  گی هوای تهران از 
لوله اگزوز وسایل نقلیه به عنوان منابع متحرک 
و 30 د  رصد   از منابع ثابت تولید   مي شللود  . وی با 

تأکید   بر لزوم استفاد  ه از سوخت پاک و گسترش 
حمللل و نقللل عمومللی با اولویت متللرو،   اضافه 
کللرد  : بیللش از نیمی از بود  جه تهران باید   صرف 
توسللعه مترو شللود   و به عنوان کاری پیشگیرانه، 
مي بایست بخشی از هزینه بهد  اشت و د  رمان را 
د  ر توسللعه مترو صرف کنیم و د  ر واقع گسللترش 
مترو، به منزله واکسللنی مؤثر عمل مي کند   که 

مي تواند   سامت جامعه را تضمین کند  .

چللرا نمایند  گان مجلللس قانون هوای پاک را  ���
متوقف کرد  ند  ؟

رئیس کمیته محیط زیسللت شللورای اسامی 
شللهر تهللران با اشللاره به این کلله د  ر روزهای 
ناسللالم،  روزانه تا 30 متوفی به مسافران بهشت 
زهرا اضافه مي شللود  ،   اظهار کرد  : از نمایند  گان 
مجلس شورای اسامی باید   سوأل شود   که چرا 
د  ر د  وره نمایند  گی آنها قانون هوای پاک متوقف 
و معطللل شللد  ؟ چللرا تولید   خود  روهللای د  اخلی 
استاند  ارد   نشد   و چرا طرح آمایش سرزمین پیاد  ه 

سازی نشد  ؟
حّقانی با بیان این که متأسللفانه همه د  ستگاه ها 
تللوپ را بلله بلله زمین د  یگری شللوت مي کنند  ، 
تصریللح کللرد  : اگر به طرح هاي جامع و تفصیلی 
بلله عنللوان اسللناد   فرا د  سللتی و کتللاب د  عای 
مد  یریت شللهری به د  رسللتی عمل کنیم و بستر 
اجرای اصل 50 قانون اساسی که فرد   فرد   مرد  م 
را د  ر مسللأله محیللط زیسللت د  خیللل مي د  اند   را 
فراهم کنیم، موفق خواهیم شد  . وی با تأکید   بر 
این که سللهم حمل و نقل عمومی را باید   به 75 
د  رصللد   برسللانیم و هر فرد   بایللد   بتواند   با 300 تا 
500 متللر پیللاد  ه روی بلله اولین ایسللتگاه مترو 
د  سترسللی د  اشللته باشللد  ، اضافه کللرد  : به این 
منظللور، 170 کیلومتللر متروی موجود   تهران را 

مي بایست به 750 کیلومتر برسانیم.

خود��روهای�فرسود��ه؛�متهم�رد��یف�اول�آلود��گی�هوای�پایتخت
   علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی 
بللا بحرانی توصیف کرد  ن وضعیت آلود  گی هوا 
اظهللار د  اشللت:  ایللن مسللئله د  ر د  راز مللد  ت و 
کوتاه مللد  ت سللبب بللروز مشللکات فراوانی 
می شللود  . به طللور مثال د  ر د  رازمللد  ت مي تواند   
سللبب بللروز انواع سللرطانی شللود  . همچنین 
آلود  گی هوا آثار روانی بر جای د  اشته و بر روی 
سیسللتم اعصاب افراد   تاثیر می گذارد  . از طرفی 
هوا که آلود  ه باشللد   امکان ورزش کرد  ن نیسللت 

و این مسئله معضات خود   را به همراه د  ارد  .
وی افللزود  : هرچند   تعطیللل کرد  ن مد  ارس و یا 
اجرای طرح زوج و فرد   از د  رب منازل اقد  اماتی 
است که باید   به صورت اساسی مورد   توجه قرار 
د  ارد  ، امللا رفللع آلود  گی هللوا نیاز به عزم جد  ی و 

جهاد  ی از طریق د  ستگاه های مختلف د  ارد  .
رئیس سللازمان نظام پزشللکی با اشاره به اینکه 
تنظیللم 20 پروتللکل برای رفع آلود  گی هوا نیاز 
اسللت، اد  املله د  اد  : بایللد   بللا اختیللارات کامللل 
مسللئولیت رفع آلود  گی هوا به مد  یریت شهری 
سپرد  ه شود   و همه د  ستگاه های اجرایی موظف 
شللوند   با شهرد  اری همکاری کرد  ه و از کارهای 
متفرقلله اجتنللاب کرد  . زالی بللا بیان اینکه اقد  ام 
الزم د  ر جهللت رفللع آلود  گی هللوا برنامه های 
علمی اسللت، اظهار د  اشللت: البته اینکه معضل 
آلود  گللی یک شللبه حل شللود   منطقللی نبود  ه و 

امکانپذیر نیسللت و نیاز به یک بازه زمانی د  ارد   
البته باید   برنامه ها به صورتی باشد   که گام ها رو 
بلله جلللو بود  ه و برنامه هللای همه جانبه صورت 
گیرد  . وی گفت: ظرفیت د  سللتگاه های مربوطه 
د  ر رابطه با آلود  گی هوا باید   شناسللایی شللود   د  ر 
حالللی کلله د  ر ایللن زمینلله د  ر حللال حاضللر 

سرد  رگمی هایی وجود   د  ارد  .
زالی با اشللاره به اینکه توسللعه سللاخت و ساز به 

ویژه د  ر حوزه صنعتی باید   با پیوسللت سللامت 
اجتماعللی باشللد  ، گفت: د  ر رابطلله بللا کاهش 
آلود  گللی هللوا نیاز به بود  جه کافی وجود   د  ارد   که 
باید   تنظیم شود   و د  ر واقع این مسئله مشخص 
اسللت کلله تعطیلللی مد  ارس و یللا زوج و فرد   یا 
تللرد  د   خود  روهللا د  ر کوتاه مد  ت مؤثر باشللد   ولی 
مگللر چقللد  ر می توانیم مانللع از خروج خود  روها 

شویم یا مد  ارس را تعطیل کنیم.

آلود��گی�هوا�را�به�عنوان�یک�معضل�اساسی�تلقی�کنیم

  رییللس اد  اره آسللم وآلللرژی 
وزارت بهد  اشت از اجرای پیمایش 
ملی بررسللی وضعیت شیوع آسم 
د  ر کشللور و همچنیللن طراحللی 
برنامه ای برای شناسایی زود  رس 
این بیماری د  ر شللبکه  بهد  اشت و 

د  رمان کشور خبرد  اد  . 
د  کتللر مهد  ی نجمللی د  رباره این 
پیمایش گفت اوایل امسللال اولین 
پیمایش کشوری شیوع آسم را د  ر 
و  کللود  کان  گللروه  د  ر  کشللور 
بزرگسللاالن آغللاز کرد  یللم تللا از 
وضعیت این بیماری مطلع شویم. 
د  ر حللال حاضللر نتایللج د  ر حللال 
بررسللی اسللت و وضعیت آسم د  ر 

کشللور بعللد   از حصللول نتایج این 
پیمایللش مشللخص و اعللام 

می شود  . 
رییللس اد  اره آسللم و آلژی وزارت 

بهد  اشللت د  ربللاره طللرح ایللن 
وزارتخانلله برای اد  غام غربالگری 
بیماری آسم د  ر نظام مراقبت اولیه 
شللبکه های بهد  اشللتی - د  رمانی 

کشللور گفت: د  ر ایللن برنامه قرار 
اسللت تشخیص، د  رمان و مراقبت 
بیماران آسللم را ساماند  هی کنیم. 
ایللن برناملله بلله زود  ی د  ر چنللد   
د  انشللگاه علوم پزشکی تهران به 
صورت آزمایشی انجام می شود  . 

بعد   از پایلوت، نواقص آن برطرف 
خواهد   شد   و د  رتمام سیستم شبکه 
مراقبت های اولیه بهد  اشتی اد  غام 
می شللود  . وی همچنین تشخیص 
ناد  رسللت، تجویز نامناسللب د  ارو، 
عللد  م مصرف صحیللح آن و عد  م 
پیگیری مراقبت بیماران را یکی از 
بزرگ تریللن معضللات د  ر حوزه 

بیماری آسم عنوان کرد  .

تشخیص�و�د��رمان�آسم�د��ر�کشور�سامان�می�یابد���
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پیش فرض های 
د  سرتسی عاد  النه 

به د  ارو

د��کت�ر�محم�د���رض�ا�مس�جد��ی،�متولد���
�1332ف�وق�تخصص�بیماری�های�ریوی�
د��انش�گاه�ته�ران�وفلوش�یپ�ری�ه�از�
د��انشگاه�پزشکی�هاروارد���آمریکا�است.�
س�الهای�گذش�ته�ب�ه�عن�وان�د��بیر�کل�
منطق�ه�خاورمیان�ه�اتحاد��ی�ه�جهان�ی�
مبارزه�با�س�ل�و�بیماری�های�ریوی،�د��بیر�
کل�جهان�ی�اتحاد��ی�ه�جهان�ی�مبارزه�با�
س�ل�و�بیماری�های�ریوی�د��ر�این�حوزه�
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بیش�از���200مقاله�د��ر�نشریات�بین�المللي�
ارایه�بیش�از��1000س�خنراني�و�مصاحبه�
علمي�د��ر�ه��مایش���ها،�س�مینارها�و�
کنگره�ه�ا�د��اخلي�ی�ا�بین�المللي�از�د��یگر�
خد��مات�وی�است.�با�وی�د��رباره�ی�د��الیل�
توج�ه�جهان�ی�ب�ه�بیماری�ه�ای�ری�ه،�
وضعی�ت�عرض�ه�د��اروه�ای�مخت�ص�
بیماری�ه�ای�ری�وی،�کمبود��ها�و�نواقص�
د��اروی�ی�کش�ورمان�و�ن�وع�مواجه�ه�
س�ازمان�های�بیمه�گ�ر�با�بیماران�ریوی�
به�گفتگو�نشسته�ایم.�نظر�وی�د��رباره�ی�
کیفی�ت�د��اروه�ای�ایران�ی،�ض�رورت�
د��اخلی�س�ازی�تولی�د���د��اروها�و�عوارض�

آلود��گی�هوا�خواند��نی�است.

پوش�ش�بیم�ه�ای�و�تن�وع�
د��اروه�ا�م�ی�توان�د���موج�ب�
د��سترس�ی�عاد��الن�ه�بیماران�
تنفسی�به�د��اروهای�مورد���نیاز�

شود��

فصل�د��وم

آلود  گی هوا و بیامران تنفسی 
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 د  الیل اهمیت بیماری های ریوی 
د  ر میان بیماری های غیر واگیر که مهمترین علت 
مرگ و میر د  ر د  نیا و همچنین کشللور ماسللت، د  ر 
حللال حاضللر چهار بیماری بلله عنوان بیماری های 

اصلی مطرح هستند  . 
ایللن بیمللاری ها شللامل بیماری های قلب و عروق 
که مشللتمل بر سللکته قلبی و مغزی است، همراه با 
بیماری های مزمن تنفسی، سرطان و د  یابت است. 
ایللن چهار بیماری بلله عنوان بیماری های اصلی و 
شللایع د  ر د  نیا نیز شللناخته شد  ه اسللت. البته باید   به 
آمللار تلفللات د  ر ایللران، بعد   از بیمللاری های قلب و 
عروق، آمار سللوانح و حواد  ث رانند  گی را نیز اضافه 

کرد  . 
متاسللفانه د  ر میان این چهار بیماری، کشللور ما د  ر 
زمینه د  اروهای بیماران تنفسللی هم به لحاظ تنوع 
اشکال د  ارویی و هم به لحاظ تنوع د  ارو بسیار فقیر 
اسللت. د  ر تمام کشللورها، بیماری های تنفسللی با 
شللد  ت د  ر حال پیگیری اسللت. ما هم باید   با آیند  ه 
نگللری نسللبت به ایللن موضوع برخللورد   کنیم. به 
خصوص د  ر شللرایطی که د  ر کشللور ما چهارد  ه شهر 
بللزرگ آن بللا مسللئله ی آلود  گی هوا د  رگیر اسللت. 
همچنیللن بحث ریزگرد  هللا وگرد  وغبارهای محلی 
که ضلع جنوب وغرب کشللور را د  رگیر کرد  ه اسللت. 
این موضوع هم به لحاظ بار سامتی مرد  م و هم به 
جهت هزینه هایی که برای نظام د  رمان کشللور به 

د  نبال د  ارد   از اهمیت بسیاری برخورد  ار است. 

  شیوع بیماری های تنفسی
 د  ر خصللوص بیمللاری هللای ریوی باید   بگوییم که 
آسللم، آلرژی، COPD شللایع ترین آن هاسللت.   
COPD د  ر چند   سال آیند  ه، تبد  یل به سومین علت 
مرگ د  ر د  نیا می شللود   و آرام آرام د  ر کشللور ما نیز 
ایللن بیمللاری شللیوع بیشللتری پید  ا مللی کند  . اگر 
بخواهیللم مقایسلله ای د  اشللته باشللیم، طبق آمار 
جهانللی، حللد  ود   ۴00 میلیللون نفللر د  ر د  نیا مبتا به 
بیماری آسم هستند  ، اما میزان مرگ و میر بیماران 
آسللم کمتللر از 100 هللزار نفر د  ر د  نیاسللت. این د  ر 
حالللی اسللت که بیماران مبتللا به COPD د  ر د  نیا 
حد  ود    250 میلیون نفر شللناخته شللد  ه هسللتند   و  
حللد  ود   3 میلیللون نفللر مللرگ و میر د  ارنللد  . با این 
مقایسلله ی سللاد  ه ی بین این ارقام میتوان شللد  ت 
وخامت این بیماری را به وضوح نشان د  هد  . مطالعه 
ای که د  ر تهران با همکاری وزارت بهد  اشت انجام 
گرفتلله نشللان د  اد   کلله د  ر مناطللق مختلف تهران 
حد  ود   10 د  رصد   خانمها و آقایان باالی ۴0 سللال، 

مبتا به این بیماری هستند  .
کشللور مللا جمعیتللی حللد  ود   یللک سللوم کشللور 
آمریکاسللت. اگر چه آمارکلی مصرف د  ارویی بسیار 
باالتللر از آمریللکا اسللت ولی بسللیاری از آمار ها د  ر 
کشللور ما موجود   نیسللت. بیماری فیبروز ریه حد  ود   
۴0 میلیون آمار د  ارند   یعنی د  ر کشللور ما با توجه به 
جمعیللت بایللد   حللد  ود   30 هزار نفر بللا این بیماری 

د  ست و پنجه نرم  کنند  .

  وضعیت عرضه د  اروهای بیماران تنفسی
معمللوال وقتللی صحبت از مشللکات د  ارویی می 
شود  ، ذهن ها به سمت بیماری هایی نظیر سرطان 
می رود  ، چرا که متاسللفانه سللرطان و مرگ و میر 
ناشللی از آن د  ر کشللور بحث جد  ی اسللت و د  ر این 
خصللوص د  ر اغلللب خانواد  ه هایی که با این بیماری 
مواجهلله د  ارند  ، بحث مشللکات د  ارویی به عنوان 
یکللی از معضللات جللد  ی خود  نمایی می کند  . ولی 
نباید   ذهن را فقط معطوف به سللرطان کرد  ، برخی 
بیمللاری هللا د  ر کشللور وجود   د  ارد   کلله هرچند   جزء 
سللرطان ها نیستند   ولی عوارض و مشکاتی کمتر 
از سرطان ند  ارند   وبا تاسف باید   بگوییم د  ر کشور به 
این بیماران گاهی به علت شناخته نشد  ن بیماری، 
بها د  اد  ه نمی شللود  . فیبروز ریه از این قبیل بیماری 
هاسللت که اغلب بیماران مبتا به آن نیز د  ر سللنین 
میانسالی هستند  . د  ر فیبروز ریه، ریه سفت و سخت 
می شللود  ، به همین د  لیل تنفس به سللختی انجام 
میگیرد   و اکسللیژن به راحتی وارد   ریه ها نمی شللود  . 
ابتد  ایی ترین مشکل برای این بیماران نفس تنگی 
اسللت که د  ر هنگام قد  م برد  اشللتن و یا باالرفتن از 
پللله هللا انجام می گیللرد  . افراد  ی که به این بیماری 
د  چار می شوند   اغلب میانسال هستند   ولی متاسفانه 
د  اروهای مورد   نیاز برای این بیماران د  ر د  سللترس 
نیسللت و به طور کلی د  و د  ارو را می توان برای این 
بیمللاران تجویللز کرد   که یکی از این د  اروها د  ر هند   
ساخته می شود  . بیماران برای قیمت مناسبتر آن را 

از د  هلی و بمبئی تهیه می کنند  ، اما با این وجود   باز 
هم قیمت بسیار باالیی را برای تهیه ی این د  اروها 

می پرد  ازند  .
همچنیللن برای د  رمان پرفشللاری ریه نیز د  ر ایران 
د  اروی اساسللی موجود   نیسللت. د  ر گذشللته د  اروی 
بوسللنتان وارد   کشللور می شللد   که خوشللبختانه د  ر 
حللال حاضللر د  ر ایران تولید   می شللود  . این بیماری 
اغلللب د  ر خانمهللای میانسللال بین ۴0 تا 50 سللال 
بللروز کللرد  ه و آمللار مرگ و میر نسللبتا باالیی د  ارد  . 
اغلللب د  اروهللای اساسللی بللرای پرفشللاری ریه 
د  اروهای تزریقی هسللتند   که ما د  ر ایران اشللکال 
کاسیک آن را هم ند  اریم. با کمال تاسف بیمه نیز 
د  ر ایللن زمینلله بللا بیماران همللکاری الزم را نمی 

کند  .
د  ارویللی مثللل پرفنید  ون برای فیبروز ریه بیش از د  ه 
سللال اسللت کلله د  ر ایران حتللی د  ر  فارماکوپه هم 
نیست. د  ر سازمان غذا و د  ارو تایید   د  اروهایی از این 
قبیللل سللیر بسللیار طوالنللی د  ارد  . همچنین برای 
برخی بیماری ها که نسبتا شیوع باالیی د  ارند   مثل 
برونشللکتازی که بیماران د  چار عفونت های ریوی 
شللد  ید   می شللوند   نیللز وضعیت بلله همین صورت 
اسللت. اغلب این بیماران نیاز به آنتی بیوتیک های 
استنشللاقی مثل توبرامایسین د  ارند   که قیمت بسیار 
باالیی نیز د  ارد  . برای بیماران به خصوص کود  کان 
مبتا به CF د  ر کشللور حرکتی جهت تسللهیل د  ر 
د  رمان آغاز شد  ه است. اما برای بزرگساالن و تهیه 
ی سیستم جامع آن با همکاری سازمان غذا و د  ارو 
و یا بیمه تد  ابیری اند  یشید  ه نشد  ه است.د  ر خصوص 
COPD  نیز باید   بگوییم که د  رمان د  ارویی، ریشلله 
کللن کنند  ه بیماری نیسللت بلکه فقللط نگه د  ارند  ه 
اسللت و د  ر بحللث د  ارویللی نیللز جز یک یللا د  و عد  د   
اسللپری، د  اروی د  یگللر و جد  یللد  ی وجللود   نللد  ارد  . 
همچنین د  ر کنار این د  اروها، بحث توانبخشللی ریه 

نیز بسیار حائز اهمیت است.

  پوشش بیمه ای بیماران تنفسی
 به عنوان پزشللک وظیفه ی خود   را تجویز د  ارو به 
بیماران بر اسللاس برنامه های مشللخص و مستند   
د  نیا می د  انم. بیماران سند  رم خواب و یا فیبروز ریه 
و.... نیاز به د  رمان های جد  ی د  ارند   که از د  رمان آن 
هللا غافللل ماند  ه ایم. بیمار با مشللکات تنفسللی و 
مشللکات فشللار خون ریوی، بعد   از انجام بررسی 
های الزم و انجام تایید  ات، نیاز به د  ستگاه اکسیژن 
سللاز د  ارند   اما متاسللفانه بیمه ها همکاری الزم را با 
این بیماران ند  ارند  . شللاید   آن ها از زاویه د  ید   هزینه 
اثربخشی ترد  ید  د  ارند  . این د  ر حالی است که زمانی 
کلله صحبللت از هزینلله ی اثر بخشللی می شللود  ، 
کشللورهای اروپایی، آمریکا یا استرالیا و ژاپن بسیار 
بیشللتر از ایران به برگشللت هزینه فکر می کنند  . 
سللازمان هللای بیمه گر د  راین کشللور ها، بیماران 
تنفسللی را تحت پوشللش قرار می د  هند   تا هزینه 

�د��ر�ح�ال�حاض�ر�چه�ار�بیم�اری�ب�ه�
عن�وان�بیم�اری�های�اصل�ی�مطرح�
هستند��.�این�بیماری�ها�شامل�بیماری�
ه�ای�قل�ب�و�ع�روق�که�مش�تمل�بر�
س�کته�قلبی�و�مغزی�اس�ت،�همراه�با�
بیماری�های�مزمن�تنفس�ی،�سرطان�
و�د��یابت�اس�ت.�ای�ن�چهار�بیماری�به�
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     س�وابق علم�ی و اجرای�ی د  کت�ر محم�د   رضا 
مسجد  ی:

 د  بیرکل منطقه خاورمیانه اتحاد  یه جهاني مبارزه با 
-1376( )IUATLD( سللل و بیماري هاي ریللوي

138۹(، عضویت د  ر هیئت رئیسلله اتحاد  یه جهاني 
مبارزه با سل و بیماري هاي ریوي )IUATLD( )از 
1362(، د  بیللرکل جهانللي اتحاد  یه جهاني مبارزه با 
سللل و بیمللاري هاي ریللوي )IUATLD(، پاریس، 
WHO/ فرانسه )1385-1387(، نمایند  ه کشوري

GARD د  ر ایللران )از 1387(،ریاسللت مرکللز 
آموزشللي، پژوهشي ود  رماني سللل و بیماري هاي 
ریوي )1370-1376(، مد  یر عامل جمعیت  حمایت 
از مسلللولین و بیمللاران ریللوي )خیریه( )از 1372(، 
ریاسللت بخش بیماري هاي ریوي مرکز آموزشللي، 
پژوهشللي ود  رماني سللل و بیماري هاي ریوي )از 
1373(، معاون آموزشللي مرکز پزشکي، آموزشي و 
د  رماني سللل و بیماري هاي ریوي)از 1376(، قائم 
مقام مرکز آموزشللي، پژوهشللي ود  رماني سللل و 
بیماري هللاي ریللوي (از 1376،) د  بیللرکل جمعیت 
مبللارزه بللا اسللتعمال د  خانیللات ایران )سللمن( )از 
137۹)، مد  یر مسللئول و سللرد  بیر نشریه تنفس )از 
137۹(، مد  یللر عامللل بنیللاد   پیوند   اعضللاي ایران 
)خیریه( )از 1382(، مد  یر گروه ریه، د  انشللگاه علوم 
پزشللکي شللهید   بهشتي )از 1383(، د  بیر کل کمیته 
همیاري سللل کشللور )از 138۴(، د  بیر شللبکه ملي 
تحقیقللات بیماري هللاي تنفسللي )از 138۹(،عضو 
سللازمان نظللام پزشللکي ایللران ) از 1356(، عضو 
انجمللن متخصصین ریه و جراحان قفسلله صد  ري 
ایللران )از 1363(، عضللو  اتحاد  یلله جهاني مبارزه با 
سللل و بیماري هاي ریوي )IUATLD( )از 1363(، 
عضو فرهنگسللتان علوم پزشکي ایران )از 136۹(، 
عضللو انجمللن ریه اروپللا )ERS( )از 1372(، عضو 
بللورد   ملي آزمون هاي پزشللکي )ریلله( )از 1372(، 
عضللو گللروه مشللاور فني و اسللتراتژیک سللل د  ر 
WHO/EMRO )از 1377(، عضللو انجمللن بیللن 
المللللي ضللد   د  خانیللات )FCA( )از 1381(، عضللو 
انجمللن  لیللزر ایللران )از 138۴(، عضللو افتخاري 
)طایللي( انجمللن ریلله اروپللا )ERS( )از 138۴(، 

عضو و د  بیر بورد   ریه اطفال )از 1388(

بیماری�های�تنفسی�|  د��ارو�د��رمانی
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های ثانویه که به سیستم بیمه ای تحمیل می شود   
را کاهللش د  هنللد  . با کمال تاسللف، علی رغم همه 
تاش ها و مسللاعد  ت هایی که صورت گرفته ولی 
هنللوز بایللد   بگوییم که بیمه هللا د  ر ایران با بیماران 
همکاری الزم را ند  اشللته و نگاه بلند   مد  تی به این 
موضللوع ند  ارنللد  . بیملله ها اگر با سیاسللت طوالنی 
مللد  ت قللد  م برد  ارنللد   میتواننللد   به جللای پرد  اخت 
هزینه هللای بسللتری برای ایللن بیماران، هزینه ی 
د  رمان و تهیه ی د  سللتگاه های مورد   نیاز را بد  هند  . 
به عنوان مثال، با پیشللرفت COPD، اسللتفاد  ه از 
د  سللتگاه فیزیوتراپی ریه، اکسللیژن ساز، تهویه غیر 
تهاجمللی جهللت د  رمان این بیماران نیاز بیشللتری 
پیللد  ا مللی کند   که هزینه های بسللیار باالیی برای 

بیماران و خانواد  ه آن ها را د  ر پی د  ارد  . این  بیماران 
د  ر سللال  3 یا ۴ نوبت د  ر بیمارسللتان بسللتری می 
شللوند  ، اما با تهیه ی این د  سللتگاه ها، بسللتری د  ر 
بیمارسللتان هللا بلله جللای ۴بار د  ر سللال بلله  1 بار 
بسللتری کاهش یابد  . ولی مسللئله این است که علی 
رغم تجویز پزشللک و تایید   ضرورت تهیه د  سللتگاه 
اکسللیژن سللاز و یا NIV ، بیمه ها  هیچ همکاری با 
بیمللاران نمللی کنند  . این  د  ر حالی اسللت که تصور 
سایر کشور ها  از ما این است که کشور نفت خیز و 
پولد  اری هستیم و مشکاتی از این قبیل گریبانگیر 

بیماران نیست. 
بلله طللور کلللی باید   شللرایط به گونه ای باشللد   که 
سللازمان هللای بیملله گللر همراهی متناسللبی با 
د  اروهایللی کلله د  ر گاید  الین ها ذکر شللد  ه، د  اشللته 
باشللند  . ایللن د  اروهللا بللا د  قللت و بللر اسللاس نظر 
متخصصیللن د  ر گاید  الیللن هللا تعریف شللد  ه اند  . 

د  سترسللی بیمار به این د  اروها یکی از اساسللی ترین 
مولفه های د  رمان است. ولی متاسفانه بیمه آن چه 
را د  ر گایللد   الیللن ذکر می شللود   تامیللن نمی کند  . 
همچنیللن د  ربللاره بیماری های ناد  ر و بیماری های 
صعللب العاج تنفسللی باید   د  ر کنللار مرد  م و جهت 
همللکاری مللرد  م قد  م برد  ارد  ، ولی متاسللفانه به این 

صورت نیست. 

  محد  ود  یت بود  جه بیمه ها
ما هم معتقد  یم که منابع بیمه بسللیار محد  ود   اسللت، 
این موضوع کاما بد  یهی اسللت ولی باید   گفت این 
منابع محد  ود   نیز به د  رسللتی هزینه نمی شللود  . د  ر 
کشللور ما د  فترچه هایی تحت عنوان د  فترچه بیمه 
بللرای بیمللاران د  ر نظر گرفته شللد  ه ولللی فرمول 
خاصللی بللرای اسللتفاد  ه از این د  فترچلله ها موجود   
نیسللت. هر پزشللک بعد   از معاینه ی اولیه ی بیمار 
تعد  اد   بسیار زیاد  ی عکس، آزمایش، سی تی اسکن 
و.... را د  ر د  فترچلله د  سللتور مللی د  هد  . باید   برای این 
تجویللز هللای بی رویه فرمول خاصی تهیه شللود  . 
مثللا مللن بلله عنوان فوق تخصللص ریه د  ر هر ماه 
چند   بار سللی تی اسللکن ریه را میتوانم تجویز کنم؟ 
محد  ود  یت هایی برای بیمار و پزشللک باید   د  ر نظر 
گرفته شود   تا بتوان به قانونمند  ی د  ر زمینه ی بیمه 

د  ست پید  ا کرد  .

  نقش وزارت بهد  اشت
بلله طللور کلی باید   میان انجمللن بیماری های ریه، 
سللازمان غذا و د  ارو و سللازمان های بیمه گر تعامل 
بیشللتری صورت پذیرد   تا د  اروها و د  سللتگاه های 
مورد   نیاز برای بیماران به راحتی د  ر د  سللترس قرار 
گیللرد  . تامیللن د  ارو با وجود   قیمت باالی د  ارو بحثی 
اسللت که سللازمان غذا و د  ارو و بیمه باید   د  رگیر آن 

شوند  .

  کیفیت د  اروهای ایرانی
خوشبختانه د  ر سالهای اخیر گام های موثری برای 
ارتقاء سللطح توانمند  ی های کشللور د  ر حوزه تولید   
د  ارو برد  اشللته شللد  ه اسللت. البته ما نیاز د  اریم د  رباره 
کیفیت د  اروها تمرکز بیشتری د  اشته باشیم. هزینه 
ی ایللن امللر را هم باید   بپرد  ازیم تا به شللکوفایی د  ر 
صنعللت د  ارویللی برسللیم. بحث مطالعللات بالینی 
د  اروها موضوع بسیار مهمی است. باید   به گونه ای 
برنامه ریزی شللود   که بتوانیم د  ر مسللیر پیشللرفت 
قد  م برد  اریم و بتوانیم د  اروی تولید  ی کشللورمان را 
به کشورهای د  یگر صاد  ر کنیم. کیفیت د  ارو باید   به 
حللد  ی باشللد   که پزشللک ایرانی بتوانللد   بر کیفیت 
د  اروی ایرانللی مانللور د  هللد   و از د  اروی ایرانی برای 
د  رمللان بیمللاران خود   تمام قد   د  فاع کند  . بحث ورود   
تکنولوژی نیز حائز اهمیت اسللت. سیاست خارجی 
د  رپیش گرفته شللد  ه ازسللوی د  ولت یازد  هم مبنی بر 
تقویللت تعامللل جهانی باعث شللکل گیری فضای 

مناسللب بللرای برقللراری ارتباط علمللی و صنعتی 
د  رحوزه ی د  اروسازی شد  ه است تاجایی که د  رد  ید  ار 
هیاتهای گوناگون خارجی،وزیربهد  اشت همواره به 
عنللوان یکللی ازاعضللای اصلللی مذاکللره کنند  ه، 
حضورد  ارد  . بحث سللرمایه گذاری های مشللترک با 
شللرکت های خارجی می تواند   به ورود   د  انش فنی 
و تکنولوژی تولید   به د  اخل کشللور کمک شللایانی 

کند  .

  عوارض آلود  گی هوا بر سالمت
تاثیرات آلود  گی هوا بر سللامت مرد  م بسللیار زیاد   
اسللت. این تاثیرات بر جنین د  ر شللکم ماد  ر تا افراد   
سللالمند   د  یللد  ه می شللود  . از زمللان جنینی و تکامل 
رشللد   کللود  ک، قبللل و بعللد   از تولد   تا زمللان بلوغ، 
میانسللالی و سللالمند  ی همه د  ر معرض آلود  گی هوا 
هسللتیم. از نقطه نظللر اقتصاد  ی،نظر بانک جهانی 
د  رباره هزینه ی آلود  گی هوا برای کشور ما حد  ود   2 
میلیارد   د  الر د  ر سللال  اسللت. ولی مطالعات د  قیق 
اقتصاد  ی د  ر زمینه بهد  اشللت بسللیار کم اسللت و 
امید  واریم د  ر این زمینه با وجود   رشد   د  انشگاه ها د  ر 
کشللور، عللد  ه ای از علللم آموزان نسللبت به اقتصاد    
بهد  اشللت و سللامت تحقیق بیشللتری کنند  . باید   
عنللوان کللرد   که مشللکاتی از این د  سللت د  ر تمام 
کشور های د  نیا مورد   بحث و بررسی قرار می گیرد   
و ما نیز نمیتوانیم از این مشللکات خود   را مسللتقل 
بد  انیللم. بنابرایللن بایللد   به ایللن موضوعات و اثرات 
بسللیار زیاد  ی که بر سللامت افراد   د  ارد   بسیار جد  ی 

و د  قیق فکر کرد  .

  ریز گرد  ها 
د  ربللاره ی ریللز گرد  هللا باید   گفللت، ریزگرد  ها جزو 
آالینللد  ه های جد  ید   د  ر کشللورمان محسللوب می 
شللوند  . به طور کلی به غیر از گاز ازت که 80% هوا 
و اکسللیژن که 20% هوا  را شللامل می شود  ، هر ذره 
ی د  یگللری د  ر هللوا را آالیند  ه می د  انیم. این آالیند  ه 
هللا عللاوه بر گاز CO2.و  CO  ، ذرات معلق کمتر 
از ذرات 5 میکللرون و 2/5 میکللرون و 1 میکرون و 
0/1 میکرون  اسللت، همراه با مشللتقات گوگرد   و 
مشللتقات ازت کلله تمللام این موارد   عمد  تللا د  ر اثر 
سللوخت مللواد   کربونیللک نفللت و گازوئیل و گاز به 
وجود   می آید   که د  ر کشور ما حد  ود   70% آن مربوط 

به وسایل نقلیه است. 

  د  خانیات
ایرانی ها بسللیار به سللامت کود  کان خود   اهمیت 
می د  هند   ولی زمانی که حرف به استعمال د  خانیات 
و علللی الخصوص قلیان می رسللد  ، عقب نشللینی 
کرد  ه و چند  ان عکس العملی نشللان نمی د  هند  . لذا 
متاسللفانه مشللاهد  ه می شود   د  ر محافل خانواد  گی و 
برناملله هللای تفریحی اسللتفاد  ه از قلیان به صورت 
د  سللته جمعی و حتی د  ر برابر کود  کان و خرد  سللاالن 

انجللام مللی گیرد  .کلله ضمن بد   آمللوزی، عوارض 
فراوانللی نیللز به همراه د  اد  . د  ر آزمایشللات مختلف، 
د  ود   سیگار و د  ود   قلیان را تحت آنالیز قرار د  اد  ه و به 
این نتیجه رسللید  ند   که د  ود   سللیگار د  ارای ۴000  و 
د  ود   قلیللان نزد  یللک به7200 ماد  ه ی سللمی د  ارد  . 
قلیان به شللد  ت از سللیگار مضرتر است. ساد  ه ترین 
مسئله د  ر این باره مد  ت زمان استفاد  ه از سیگار و یا 
قلیان اسللت. اسللتعمال سللیگار تا د  ه د  قیقه به طول 
مللی انجامللد   ولی قلیان حللد  ود   ۴5 د  قیقه!!! د  ر واقع 
یک ساعت قلیان، معاد  ل د  و پاکت سیگار است. د  ر 
یک آزمایش مشاهد  ه شد  ه  که نیکوتین خون افراد   
حاضر د  ر اتاقی که سللیگار د  ر ان اسللتعمال شللد  ه، 
بسللیار باالسللت که این موضوع اثرات بسیار د  نباله 

د  اری برای افراد   د  ارد  .
COPD از جمله بیماری هایی اسللت که مطالعات 
متعللد  د   اثبللات کللرد  ه کلله حللد  ود   80% مبتایان، 
د  خانیات اسللتعمال می کنند  . سللایر افراد   مبتا نیز یا 
د  ر معرض د  ود   سیگار هستند   و یا عواملی همچون 
آلود  گللی هللوا، د  لیللل این بیماری اسللت. پروتکلی 
بللرای ایللن بیمللاری د  ر حللال انجام اسللت که د  ر 
کشورهای پیشرفته ای همچون آمریکا و اروپا و یا 
حتللی کشللورهای همسللایه همچللون ترکیه نیز 
همانند   آن تد  ارک د  ید  ه شللد  ه اسللت. این بیماری 
شللیوع بسللیاری د  ارد  . د  ر کشورما بیش از 2 میلیون 
نفر د  ر افراد   باالی سللن ۴0 سللال مبتا هسللتند  . 
سللخن اصلللی د  ر ایللن خصوص آن اسللت که اگر 
د  ربللاره ی اسللتعمال د  خانیات جوانان اقد  ام نشللود   
قطعللا مشللکات بسللیار بیشللتری د  ر ایللن زمینه 
مشللاهد  ه خواهللد   شللد   و افزایللش COPD به طور 

جد  ی مطرح است. 
د  ر این بخش باید   بگوییم، مهمترین کمک به یک 
بیمار تنفسللی آن اسللت که مسللیر ترک سللیگار و 
قلیان را برای وی هموار کرد  .د  ر بحث اجتماعی نیز 
بایللد   قوانیللن د  ر مسللیری تنظیم شللود   که اقبال به 
سللمت د  خانیات کمتر و زمینه برای ترک د  خانیات 
فراهم شود  . به طور کلی جریمه ها و اجرای قوانین 
را بایللد   بلله مسللائل بهد  اشللتی نیز تعمیللم د  هیم، 
همانگونلله کلله برای سللامت د  ر رانند  گی جریمه 
های نقد  ی سللنگینی د  ر نظر گرفته می شللود  ، باید   
بللرای سللامت افللراد   نیز تصمیماتللی از این قبیل 

اتخاذ کرد  . 
بایللد   جریملله هایللی متناسللب برای افللراد  ی که 
اسللتعمال د  خانیات انجام می د  هند   و یا افراد  ی که 
با ماشللین های فرسللود  ه و د  ود  زا ترد  د   می کنند   و 
باعللث آلود  گللی هوا می شللوند  ، ترتیب د  اد  ه شللود  . 
یکی از سیاسللت هایی که د  ر د  یگر کشللورها وجود   
د  ارد  ، بحث افزایش هزینه خرید   سللیگار اسللت، تا 
افللراد   تمایل کمتری پیللد  ا کنند  . ضمن اینکه برای 
عرضلله ی قلیللان و سللیگار بایللد   پروانلله و مجوز 
مقتضللی تعریللف شللود   تا به راحتللی و د  ر همه جا و 

برخاف قانون عرضه و مصرف نشود  . 
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اساسی�ترین�مولفه�های�د��رمان�است.�
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بیماری�های�تنفسی�|  د��ارو�د��رمانی
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  تغیی�ر و تح�والت اس�پری ه�ای تنفس�ی د  ر 
ایران و د  نیا

بلله د  نبال رشللد   علمی و تکنولللوژی د  ر عالم د  ارو و 
تجهیزات پزشللکی، اسپری های تنفسی، تغییرات 
تکنولوژیکی را شللاهد   هسللتند   که تغییر سایز ذرات 
د  ر این اسپری ها، یکی از این موارد   است. همچنین 
تکنولوژی های روز د  نیا به این سللمت قد  م بر می 
د  ارنللد   کلله بیماران ریوی ملزم به تنفس عمیق حین 
اسللتفاد  ه از اسللپری ها نباشللند  . عاوه بر این، تعد  اد   
د  فعللات مصللرف نیز کم شللود  . د  لیللل توجه به این 
موضوعللات این اسللت کلله مطالعات نشللان د  اد  ه 
نزد  یللک بلله 70% بیمللاران به صللورت صحیح از 
د  اروهللا اسللتفاد  ه نمی کننللد  ، بنابراین باید   عاوه بر 
گسترش مباحث آموزشی، تکنولوژی اسپری ها نیز 
بهبود   پید  ا کند  . د  ر کنار اینها نیز میتوان به اسللپری 
های چند   ترکیبه اشللاره کرد   که د  ر نهایت بیمار به 
جای استفاد  ه از د  و اسپری همزمان، میتواند   از یک 

اسپری به تنهایی استفاد  ه کند  . 
تحقیق و توسعه توسط کمپانی های بزرگ و معتبر 
د  نیا د  ر زمینه ی اسللپر های تنفسللی د  ر حال انجام 
اسللت که د  ر مجموع میتوان از این موارد   به عنوان 
نقللاط قللوت نام برد  . اما به نقاط ضعفی نیز همچون 
ارائه نکرد  ن د  اروی جد  ید   میتوان اشللاره کرد  . مثل 
اسللپری کورتون که ترکیبات اصلی آن تغییر کرد  ه 

ولی د  ر نهایت کورتیکواستروئید   است. 
د  ربللاره ی تغییللر وضعیللت د  اروها و اسللپری های 
تنفسللی د  ر د  نیا باید   گفت که تنها شللکل ظاهری 
آنها د  ر حال تغییر اسللت ولی تحقیقات نسللبت به 
تولیللد   ترکیبللات جد  ید  ، چند  ان معطللوف به نتیجه 
نبللود  ه اسللت. تا قبللل از تولیللد   د  اروهایی همچون 
بکلومتازون و یا سللالبوتامول، سود   قابل توجهی د  ر 
حاشیه ی استفاد  ه از این د  اروها برای وارد   کنند  گان 
وجللود   د  اشللت کلله با تولیللد   چند   ترکیبللی د  اخلی، 
وارد  ات آنها متوقف شللد   و د  رحال حاضر د  اروهای 
مورد   نیاز د  ر کشللور به شللکل د  اخلی د  ر حال تولید   
اسللت. البتلله هنوز جهت ارتقللای کیفیت د  اروهای 

مورد   نیاز باید   قد  م های بسیاری برد  اشت.
 بسللیاری از متخصصللان و فللوق تخصصان ریه بر 
ایللن باورند   کلله باید   کیفیت را باالتر برد  . د  ر مبحث 
مقایسه ی بین د  اروی وارد  اتی و د  اروی ایرانی باید   
گفت که قطعا کیفیت د  اروی د  اخلی مناسللب اسللت 
اما جهت رسللید  ن به د  اروی برند   هنوز راه بسللیاری 

را د  ر پیش د  اریم. 

  عالقه پزشکان به اسپری های ترکیبی
این موضوع بیشتر متوجه افزایش رضایت بیماران 
اسللت. بیماران به د  الیل متعد  د  ی، انگیزه بیشللتری 
بللرای پذیللرش د  رمان های ترکیبللی د  ارند  . د  ر نظر 
بگیریللد   بیمار برای د  رمان بللا چند  ین د  ارو، همواره 
باید   به خاطر د  اشللته باشللد   که کد  ام د  ارو را د  ر چه 
زمانی اسللتفاد  ه کند  . از سللوی د  یگر باید   هر یک از 

ایللن د  اروها را همراه د  اشللته باشللد   کلله د  ر نهایت 
کیسه ای پر از انواع د  اروها است و این موضوع بعد   
از گذشللت مد  تی برای بیمار کسللل کنند  ه می شود  . 
به همین د  لیل رویکرد   بیماران به اسللتفاد  ه از یک 
د  ارو بجای استفاد  ه از چند   د  ارو بیشتر است. به طور 
قطع می توان گفت که نظر پزشللکان نیز د  ر د  رجه 

ی اول، رضایت حد  اکثری بیماران است.
 

  ترکیبات سه تایی یا triple  ها 
همانطور که اشاره شد   د  لیل مطلوب بود  ن د  اروهای 
ترکیبللی بیشللتر از همه، معطللوف به پذیرش بیمار 
است. زیرا بیمار د  اروهای ترکیبی را با میل بیشتری 
اسللتفاد  ه می کند  . د  ر نتیجه جذابیتی برای بیمار به 
وجللود   مللی آورد   که میزان شکسللت د  رمان را کمتر 
می کند  . قطعا اسللتفاد  ه از سلله اسللپری سخت تر از 
یک اسپری است. زمانبند  ی مورد   نیاز برای استفاد  ه 
به موقع از اسپری ها و یا حمل اسپری ها به محل 
کار و یا د  ر زمان مسافرت، قطعا از مشکات همراه 

د  اشتن چند   د  اروست. 
راهکارهای افزایش کیفیت د  اروهای تولید   د  اخل

مهمترین ضعف د  ر بحث تولید  ات د  اخلی د  ر کشور، 
ضعللف تحقیللق و توسللعه اسللت. تحقیللق د  ر 
د  اروسللازی ها بایللد   همگام با د  انشللگاه های علوم 
پزشللکی باشللد  . متاسللفانه با توجه به وجود   حاشیه 
امللن به د  لیل فللروش د  اخلی د  اروها، موتور محرکه 
د  اروسللازی هللا برای تمرکز بیشللتر بللر تحقیق و 

توسعه روشن نمی شود  . 
د  ر بحث د  اروهای بیماران ریوی، نکته بسللیار حائز 
اهمیت، توسعه زیر ساخت های مناسب برای تولید   
اسللپری های د  اخلی د  ر کشللور اسللت تا با توجه به 
وجود   این امکانات، شللرکت های د  اخلی بتوانند   به 
صللورت تحت لیسللانس از سللرمایه گللذاری های 
شللرکت هللای بیللن المللللی د  ر عرصلله تحقیق و 

توسعه، حد  اکثر بهره برد  اری د  اشته باشند  . 
بلله د  لیل اسللتفاد  ه از مللواد   اولیه مرغوب و همچنین 
GMP مناسب د  رکارخانجات د  اخلی، میتوانند   با د  ر 
پیش گرفتن سیاسللت تولید   تحت لیسانس کمپانی 
هللای معتبللر، بهترین محصوالت را تولید   کنند  . اما 
متاسللفانه تا کنون روی ایللن موضوع، تمرکز ویژه 
ای صللورت  نگرفتلله اسللت و امید  واریللم د  ر آیند  ه 

گام هایی د  ر این راستا برد  اشته شود  .
موضوع بعد  ی که می توان به عنوان یک مشللوق 
مناسللب برای تولید  کنند  گان د  ر نظر گرفت، بحث 
قیمللت گللذاری هاسللت. اگر تولید   کننللد  ه کیفیت 
محصللوالت تولیللد  ی خود   را بللاال ببرد   و به د  اروی 
برند   نزد  یک شللود   باید   بتواند   قیمت بیشللتری برای 
د  اروی خود   د  ر نظر بگیرد  . اما د  ر صورتی که قیمت 
ثابللت د  ر نظللر گرفتلله شللود  ، تولید   کننللد  ه جهت 
تضمین سللود   خود  ، ممکن اسللت از کیفیت ماد  ه ی 
اولیه و یا مباحث تحقیق و توسللعه و ... کاسللته تا 

بتواند   سود   مورد   نظر را به د  ست آورد  .
د  ر مجمللوع بایللد   گفللت هم سیاسللت های د  ر نظر 

گرفته شللد  ه اشتباه اسللت و نتوانسته محرک تولید   
کننللد  گان باشللد   و هم محد  ود   شللد  ن نللگاه تولید   
کننللد  گان بلله بللازار د  اخللل، آفللت ارتقللاء کیفیت 
محصوالت شللد  ه اسللت. زیرا شللرکت های د  اخلی 
بایللد   نللگاه خود   را به بازارهللای  خارج از مرزها می 
د  وختند   و با تد  ابیری، برای د  ست یافتن به بازارهای 

منطقه ای برنامه ریزی می کرد  ند  .

 dry تولی�د   د  اروهای�ی ک�ه ح�اوی ترکیب�ات  
powder هستند   د  ر د  اخل کشور

آمارها نشللان می د  هد   سالبوتامول بیشترین میزان 
اسللتفاد  ه را د  رمیللان د  اروهای استنشللاقی د  ارد  . اما 
سللالبوتامول، د  ر واقع یک د  اروی مسکن است. اگر 
بنای پزشللکان بر د  رمان د  رسللت و ریشلله ای بیمار 
باشللد   بایللد   کورتون استنشللاقی تجویللز کنند  . این 
د  رسللت همانند   زمانی اسللت که برای بیمار تب د  ار، 
اسللتامینوفن تجویز می شللود  . د  رصورتی که با آنتی 
بیوتیک باید   مشللکل را برطرف کرد   و اسللتامینوفن 

فقط تب را موقتا پایین می آورد  .
د  رحال حاضر تجویز سالبوتامول بسیار زیاد   است و 
طبیعتا نیاز بیماران به سللالبوتامول همچنان اد  امه 
د  ارد  . د  ر SYMBICORT  تاش شللد  ه اسللت که 
د  وز  و  کللرد  ه  کللم  را  بتاتواگونیسللت  د  وز 
کورتیکواسللتروئید  ها را باال ببرند   که نیاز بیمار کم 
شللود  . بنابراین د  ارویللی مثل SYMBICORT که 
تکنیللک پللود  ری و ذرات بللا قابلیت نفوذ باال به ریه 
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د  ارد   و ترکیللب این د  و اسللت، بللرای تولید   د  ر د  اخل 
کشور مطلوب است.

از تکنول�وژی  اولوی�ت محصوالت�ی ک�ه    
extrafine بهره می برند  

د  ر بحث تکنولوژی extrafine به ازای هر اسپری 
که د  ر د  هان می شود   د  وز بیشتری د  ارو به بیمار می 
رسللد  . اسللپری های قبلی 70% د  ر د  هان رسوب می 
کرد   که عوارضی همچون قارچ د  هانی را نیز باعث 
می شللد  . اسللپری هایی که د  ر حال حاضر د  ر کشور 
د  ر حال اسللتفاد  ه اسللت، د  ر برونشیول و د  ر مجرای 
د  و میلیمتللری نفللوذ نمللی کند  . بنابرایللن با وجود   
اسللتفاد  ه ی زیاد   از اسللپری، اثر قابل ماحظه ای به 
د  سللت نمللی آمد  . د  ر نتیجه عللوارض به وجود   آمد  ه 
نیز بیشتر شد  ه و اثربخشی پایینی را شاهد   هستیم. 
پس تکنولوژی اکسللترافاین باعث می شود   تا بیمار 
نتیجلله ی مللورد   نظللر را بهتر و راحت تر به د  سللت 

آورد  . 

  افرایش مصرف محصوالتی که از تکنولوژی 
extrafine بهره می برند  

 اگللر مد  یریللت د  رمان د  ر کشللور بهبللود   یابد  ، قطعا 
مصرف این د  اروها بیشتر از میزان فعلی خواهد   شد  . 
د  ر حال حاضر مصرف به صورت واقعی نیسللت. با 
گسللترش خد  مات پزشللکی د  ر سراسللر کشللور و 
شناسللایی بیماران، طبیعتا نیاز به د  ارو بیشللتر می 
شللود  . مثا د  ر گذشللته مصرف د  اروهای مورد   نیاز 
بیماران سرطانی بسیار کمتر از زمان حال بود  ، زیرا 
د  ر شهرسللتان ها آنکولوژیسللت حضور ند  اشت. به 
طور کلی مصرف واقعی کشللور با پیشللرفت علم و 
توسعه خد  مات بهد  اشتی و د  رمانی، بیشتر می شود   
و با توجه به شرایط فعلی کشور، تاش برای تولید   
د  اروها د  ر د  اخل کشللور، یکی از بهترین اسللتراتژی 
ها اسللت و قطعا بسللیار مقرون به صرفه خواهد   بود  . 
ضمللن اینکلله نباید   فراموش کنیم که د  ر کشللور ما 
تنهللا حللد  ود   200-300  فللوق تخصص ریه وجود   
د  ارد  . و د  ر نقطه مقابل، باید  گفت حد  ود   ۴% ایرانیان 
مبتا به آسم هستند   که بنا به این آمار و ارقام، این 
د  ویسللت پزشللک فرصت مناسللب بللرای ویزیت 
بیماران آسمی را ند  ارند  . بنابراین اگر شرایط ویزیت 
بهتر و وسللیع تر شللود  ، قطعا حجم مصرف افزایش 

پید  ا خواهد   کرد  .

  بیم�ه ه�ا و کاه�ش هزینه های س�ازمان های 
بیمه گر

د  ر حال حاضر اسللتراتژی بیمه د  ر برخورد   با د  اروها، 
پوشللش ارزان ترین د  اروسللت. اما لزوما ارزان ترین 
د  اروی موجللود   د  ر کشللور بلله معنای باکیفیت ترین 
نیسللت. زمانی که د  اروی تحت بیمه، کیفیت مورد   
نظر را ند  اشللته باشللد  ، طول د  رمان را بیشتر می کند   
و طبیعتا هزینه های آن عاوه بر فشللار بر خانواد  ه 

بیمللاران، د  وبللاره به خود   سللازمان های بیمه گر باز 
مللی گللرد  د  . بنابرایللن د  ر مباحث اقتصللاد   کان و 
اقتصاد   سامت باید   گفت ساخت د  اروی باکیفیت و 
بللا تکنولولللژی باالتللر د  ر د  اخل کشللور که بتواند   با 
هزینلله کمتللری د  ر اختیار بیمللاران قرار بگیرد  ، می 
تواند   به پیشللبرد   اهد  اف د  رمانی کان کشور کمک 
شللایانی کند  .  اگر بیمه ها د  ر بحث اقتصاد  ی تمام 
جوانللب را د  ر نظللر بگیرند   باید   طول د  رمان بیماران، 
تعد  اد   روزهای غیبت از کار، تعد  اد   روزهای اشللغال 
تخت بیمارسللتان و د  ه ها موضوع د  یگر را د  ر د  رجه 
ی اهمیت توجه خود   قرار د  هند  . متاسللفانه تاکنون 
هوشللمند  ی الزم د  ر مباحللث تصمیللم گیری های 
بیمه ها، د  ر کشللور ند  اشللتیم و نیاز به تد  وین برنامه 
ی جامع د  ر این زمینه به صورت جد  ی وجود   د  ارد  . 

  فاستر و خالء آن د  ر کشور 
د  رباره ی د  اروی ذکر شللد  ه باید   گفت که این د  ارو 
ترکیب بکلومتازون که د  اروی ارزان قیمت است را 
بلله شللکل extrafine  قللرار د  اد  ه اسللت. این بد  ان 
معناسللت که ماد  ه ی اولیه گران قیمت نیسللت، اما 
شللکل تکنولوژی آن سللبب شللد  ه که ترکیب این 
د  ارو برای کشللورهای د  ر حال توسللعه جذاب باشد  . 
البتلله تکنولللوژی موجود   د  ر این د  ارو قبل از این هم 
مشللاهد  ه شللد  ه است اما د  ر حال حاضر مد  ل ترکیبی 
آن باعللث جللذب باالتری آن اسللت. د  ر خصوص 
کشللور مللا توجلله به ایللن نکته ضروری اسللت که 

وارد  ات این د  ارو باید   با پوشللش د  ولت همگام باشللد   
تللا پزشللکان نیز مایل بلله تجویز این د  ارو شللوند  . 
خوشبختانه د  اروی فاستر قابلیت اجرای این امور را 
د  ارد   و بنابرایللن مللی توان برای موفقیت این د  ارو د  ر 

کشور اظهار امید  واری کرد  . 

  فاستر و د  الیل موفقیت د  ر اروپا
د  لیل موفقیت فاستر د  ر اروپا از نظر من، تکنولوژی 
مناسللب، همگام با قیمت مناسللب و برآورد  ه کرد  ن 
نیازهللای حد  اکثللری بیماران اسللت. د  ر نهایت نیز 
د  ولت ها و نظام های د  رمانی جهت اسللتفاد  ه از این 
د  اروها ترغیب می شللوند  . د  ر واقع به طور کلی سلله 
مولفلله د  ر اقبال پزشللکان و نظام هللای د  رمانی به 
سللمت د  اروها اثرگذار اسللت. این سه مولفه عبارتند   
از ارزان بود  ن، تکنولوژی مناسب و رضایت بیماران 
که فاسللتر توانسللته است این سلله مولفه را د  ر کنار 

یکد  یگر فراهم سازد  .

و  فورمت�رول  همزم�ان  ترکی�ب  مزی�ت    
بکلومتازون د  ر یک اسپری

 نیاز به بکلومتازون که یک کورتیکوئید   اسللت، به 
صورت ثابت وجود   د  ارد  . اما فورمترول اثر بخشللی 
سللریعتری نسبت به سالمترول د  ارد  . بنابراین بیمار 
می تواند   اثر سریع و پاید  ار این د  ارو را احساس کند   
و حللس رضایللت از مصللرف د  ارو را به بیمار ارزانی 

می د  رد   که بسیار ارزشمند   است. 

  اولوی�ت بی�ن اس�تفاد  ه از مولکول های ICS و 
کوتورن ها وجود   ند  ارد  

کوکریللن بلله عنوان یک مؤسسلله بیللن المللی که 
هد  ف اصلی و بنیاد  ین آن مساعد  ت افراد   به منظور 
اتخاذ تصمیمات آگاهانه جهت مراقبت از سللامت 
اسللت، د  ر این زمینه مطالعه ای انجام د  اد  ه اسللت و 
عنللوان کللرد  ه ICS ها تفاوتی با یکد  یگر ند  ارند  . این 
بلله آن معنللا اسللت کلله د  ر تجویللز کورتونها برای 
بیماری های تنفسللی، ارجحیتی بین ملکول های 
مختلللف وجللود   ند  ارد  . البته د  ر این میان بحث توجه 
به د  سترسللی آسللان بیماران بلله د  ارو حائز اهمیت 

است. 
بهر حال باید   توان ملیتی کشللورهای مختلف را د  ر 
نظللر گرفللت و د  ارو را همقللد  م با آن د  ر نظر گرفت. 
ایللن یللک اصل اساسللی و قابل تکیه اسللت. بهتر 
است د  ر زمینه ی تهیه راهنمای بالینی و گاید  الین 
ها توجه کرد   د  ارویی که توانایی تهیه و د  سترسللی 
آن برای عموم امکان پذیر باشد   د  ر د  ستور کار قرار 
گیرد   تا شللاهد   مشللکات جانبی نباشللیم. سازمان 
بهد  اشللت جهانللی نیللز اعام کرد  ه که بر اسللاس 
نشللنال گاید  الیللن بایللد   حرکللت کللرد  . د  ر نتیجه 
نمیتوان گفت چون د  ارویی د  ر آمریکا مناسب است 
پللس د  ر ایللران هللم باید   همان د  ارو تجویز شللود  . 
ضریب د  سترسی موضوع بسیار مهم و حائز اولویت 

است.
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مولفه�د�ر�کنار�یکد�یگر�است.

�extrafineبا�استفاد�ه�از�تکنولوژی��
م�ی�ت�وان�به�ازای�هر�اس�پری،�ماد�ه�
موث�ره�بیش�تری�به�باری�ک�ترین�و�
د�ورتری�ن�مجراهای�هوایی�برس�د��و�
د�ر�نتیج�ه�باع�ث�م�ی�ش�ود��بیم�ار�
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 بیماری هاي ش�ایع د  س�تگاه تنفسی د  ر ایران 
کد  ام ها هستند  ؟ شایع ترین آن ها کد  ام است؟

وقتی د  رباره ی بیماری هاي تنفسی و میزان شیوع 
آن صحبت مي شللود   باید   گفت شللایع ترین آن ها 
آسللم اسللت. آماری که تاکنون تخمین زد  ه مي شود   
حللد  ود   7 الللی 10 د  رصللد   از افراد   جامعه را شللامل 
مي شللود  . که متاسللفانه آمار بسللیار باالیی است و 
مسئولین باید   برای د  رمان این بیماری رویکرد  های 
جد  یللد  ی را د  ر نظللر گیرنللد  . پس از آن بیماری هاي 
ناشللی از سللیگار و عفونت ها و سپس د  ر رتبه پایین 

تر باید   بیماری سل را د  ر نظر گرفت.

  ک�د  ام ی�ک از این بیماری ها قابل پیش�گیری 
هستند  ؟

به نظر اینجانب، تقریبا تمام بیماری هاي تنفسللی، 
قابل پیشللگیری هستند  . به طور نمونه د  ر خصوص 
شللایع ترین بیماری تنفسللی، یعنی آسللم، هرچند   
برخی مولفه هاي موثر بر آن ممکن اسللت ژنتیک 
باشللند   ولی بخش د  یگری نظیر شللغل، اسللتعمال 
د  خانیللات، عللاد  ات غذایللی، آلود  گی هللوا و ورزش 
کللرد  ن و ... بلله رفتار و عللاد  ت فرد   و محیط زند  گی 
وابسته است. د  ر نتیجه مشاهد  ه مي شود   که آسم با 
وجللود   ریشلله ی ژنتیکللی نیز با عوامللل محیطی 
تشد  ید   و حتی ایجاد   مي شود  . اگر افراد   مبتا به این 
بیمللاری، مراقبت هللاي سللاد  ه ای را د  ر نظر گیرند  ، 
میتوانند   زند  گی خوبی را بد  ون حمات تنگی نفس 
و یا سللرفه د  اشللته باشللد  . اگر میزان آلود  گی هوای 
محیط این افراد   کنترل شللود  ، قطعا شللاهد   بهبود   

کیفیت زند  گی این افراد   خواهیم بود  .
نمونه ی د  یگری که قابل پیشگیری است، بیماری 
مزمللن انسللد  اد   ریللوی و یللا COPD  اسللت کلله 

وابستگی شد  ید   به مصرف د  خانیات د  ارد  .
از عوامل د  یگری که د  ر بیماری هاي تنفسی بسیار 
حائز اهمیت اسللت و مي توان از آن جلوگیری کرد  ، 
بیماری هاي تنفسللی ناشللی از شللغل هاي خاص 
است. شاهد   این مد  عا که مي توان از بسیاری از این 
بیماری هللا پیشللگیری کرد  ، وضعیت کشللورهای 
اروپایی است. هر چند   برخی بیماری هاي ریوی د  ر 
قللرن 1۹ د  ر اروپللا بد  لیللل صنعتی شللد  ن، افزایش 
شللد  ید  ی پید  ا کرد  ، اما با برنامه ریزی هاي د  رسللت و 
پیشرفت علم از تمام این بیماری ها جلوگیری شد  ه 

و این نکته ای است که باید   به آن توجه شود  . 

  از لح�اظ پراکند  گ�ی جغرافیایی، بیماری هاي 
ری�وی د  ر ک�د  ام نق�اط کش�ور بیش�تر مش�اهد  ه 

مي شوند  ؟
بلله طللور کلی متاسللفانه باید   اذعللان کنیم که آمار 
اغلب به صورت پراکند  ه وجود   د  ارد  . آمار مشللخص 
و گرد  آوری شللد  ه ای از میزان شللیوع بیماری هاي 
ریللوی د  ر کشللور به صورت یکپارچلله وجود   ند  ارد  . 
این موضوع مشللکات و چالش هاي جمع آوری و 

پرد  ازش آمار د  ر ایران را به وضوح نشللان مي د  هد  . 
امللا اگللر بخواهیم به طور کلللی به بحث پراکند  گی 
جغرافیایللی بیمللاران ریوی نگاهی اجمالی د  اشللته 
باشللیم، باید   بگوییم بسللتگی به نوع بیماری هاي 
ریللوی، تقسللیم بند  ی مناطللق جغرافیایی متفاوت 
اسللت. اگر د  ربللاره ی اسللتعمال د  خانیات صحبت 
شود  ، تقریبا د  ر تمام مناطق کشور موجود   است ولی 
د  ر بعضی از مناطق کشللور، قلیان به صورت تفریح 
گسللترد  ه ای د  ر بین نسللل ها د  ر حال استفاد  ه است. 
مثللا د  ر هرمللزگان و بند  رعبللاس، جللزء الینفک 
زند  گللی اسللت و د  ر پللی آن بیماری هاي تنفسللی 
بیشللتری را د  نبال د  ارد  . د  ر مناطق صنعتی کشللور و 
مناطقی که آلود  گی هوا وجود   د  ارد  ، میزان حمات 
آسللم بسللیار باالست. از سللوی د  یگر باید   گفت که 
عفونت هللاي ریوی با مشللکات اقتصللاد   خانواد  ه 
همراه اسللت و با شلللوغ بود  ن محیط زند  گی، سل و 
بیماری هللاي عفونللی را بایللد   د  ر نظللر گرفللت. د  ر 
مناطقللی کلله کارخانجللات صنعتللی وجللود   د  ارد  ، 

بیماری هاي ریوی ناشی از شغل مثل معاد  ن ذغال 
سنگ د  ر کرمان بسیار زیاد   است.

  نق�ش آلود  گ�ی ه�وا د  ر تش�د  ید   بیماری هاي 
ریوی چیست؟ 

د  ر این باره صحبت هاي بسللیاری شللد  ه اسللت که 
پرد  اختللن به آن ها تکرار مکررات اسللت. مطالعات 
علمی و د  ر سللطح جهانی، هشللد  ار هاي الزم را ارائه 
کرد  ه است. تجزیه و تحلیل هاي آن ها د  ر د  سترس 
قللرار د  ارد  . بلله نظر من صحبت کللرد  ن د  ر این باره 
د  یگر اولویت ند  ارد   و باید   به فکر راه حلی برای این 
مشللکات باشللیم. نقللش آلود  گللی هللوا د  ر اغلب 
بیماری هاي تنفسللی بسللیار زیاد   است و به وضوح 
ثابت شللد  ه اسللت که باعث بد  تر شد  ن بیماری هاي 
تنفسی و التهابات مجاری تنفسی مي شود  . حمات 
آسللم د  ر روزهای آلود  گی هوا بسللیار بیشتر از د  یگر 
روزهاسللت. اورژانللس هاي بیلللمارسللتان هاي 
د  انشللگاهی د  ر روز هاي آلود  گی هوا، شاهد   صاد  قی 

بللرای بد  تر شللد  ن این بیماری هللا د  ر زمان آلود  گی 
هوا هسللتند  . همچنین د  ر فصول سللرد   سال، عاوه 
بر آلود  گی هوا، بیماری هاي عفونی هم شللیوع پید  ا 
مي کنللد   و ایللن د  و عامل د  ر کنار هم، تعد  اد   بیماران 

ریوی را افزایش مي د  هند  .

  هزینه هایی که بیماران تنفس�ی با آن روبرو 
هس�تند   کد  ام هاس�ت؟ و آیا حمایت هاي بیمه ای 
ش�امل ای�ن بیم�اران مي ش�ود  ؟ عد  م پوش�ش 
حمایت ه�اي بیمه ای چ�ه عوارضی برای بیمار و 

نظام د  رمانی د  ارد  ؟ 
خوشللبختانه د  ربللاره ی تعللد  اد  ی از بیماری هللاي 
عفونللی، وزارت بهد  اشللت بللا نهاد   هللاي د  یگری 
همللکاری د  ارد   و شللبکه ی بسللیار قللوی برای د  ر 
اختیار قرار د  اد  ن د  اروها به صورت رایگان، شللکل 
گرفتلله اسللت. امللا به طور کلی عد  م پوشللش بیمه 
برای بیماری هاي خیلی شایع، قطعا سامت جامعه 
را بلله خطللر مي اند  ازد   و کیفیت زند  گی افراد   را پایین 
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مي آورد  . هر چه بیمه ها بر روی د  ارو سرمایه گذاری 
کننللد   د  ر طوالنللی مد  ت اسللتفاد  ه آن را خود  شللان 
خواهند   برد  . زیرا هزینه هاي بسللتری و د  رمان و .... 
کمتر خواهد   بود  . بیمه ها نیاز به د  ور اند  یشی د  ر این 

زمینه د  ارند  . 

 ع�وارض آلود  گ�ی هوا برای بیماران تنفس�ی 
چیست؟ 

آلود  گللی هللوا بلله شللد  ت باعث تشللد  ید   بیماری و 
عوارضی همچون سللرفه، خلط و تنگی نفس را د  ر 
پی د  ارد  . بسیاری از این بیماران به د  لیل مشکات 
حاد   حتی شللب ها، خواب راحتی ند  ارند   و راه رفتن 
آن ها نیز با مشللکاتی همراه اسللت. این بیماران به 
د  لیل مشکات حاد   تنفسی از انجام امورات زند  گی 
غافل ماند  ه و نیاز به اسللتراحت بیشللتر برای د  رمان 
بیمللاری خللود   هسللتند   که هللر یک از ایللن موارد   
عوارضللی را بللرای خانللواد  ه و خللود   فللرد   بر جای 
میگللذارد  . د  اروهای این بیماران، قیمت باالیی د  ارد   
و بیمه هللا نیز پوشللش بیمه ای بللرای این بیماران 
ند  ارند   و حاضر به پوشللش کامل د  اروها نیز نیسللتند  . 
نکته ای که د  ر باره ی پوشش بیمه ای باید   د  ر نظر 
گرفللت، ایللن اسللت که اکسللیژن د  ر د  رمللان این 
بیمللاران بسللیار مللورد   اهمیت اسللت. مخصوصا 
بیماران و افراد  ی که د  چار بیماری ریوی ناشللی از 
سیگار شد  ه اند  . د  ر صورت عد  م استفاد  ه از اکسیژن، 
میزان بسللتری شللد  ن و مشکات د  ر پی آن بیشتر 
مي شللود  . میزان اسللتفاد  ه از اکسیژن د  ر این بیماران 
بسللیار باالسللت، بلله عنللوان مثال یک کپسللول 
اکسللیژن برای بیمار تنها برای یک شللب اسللت. 
اکسللیژن سللاز برقللی این امللکان را د  ارد   که هوا را 
گرفته و تبد  یل به اکسیژن کند   ولی بسیار هزینه ی 
باالیی د  ارد   و بیماران نیز توانایی خرید   این د  ستگاه 
را ند  ارنللد   و متاسللفانه بیمه هللا نیز بللرای خرید   این 
د  سللتگاه ها هیچ گونه برنامه ریزی انجام ند  اد  ه اند  .  
به طور کلی متاسللفانه بیمه ها نگاهی بلند   مد  ت به 
ایللن بیماران و مشللکات آن هللا ند  ارند   و همکاری 
الزم را انجللام نمللی د  هنللد  . اگر این د  سللتگاه ها د  ر 
د  سللترس بیماران قرار گیرند  ، هزینه ی د  رمان این 
بیماران و میزان بسللتری شللد  ن د  ر بیمارسللتان ها 
کاهللش پیللد  ا مي کند  . به طور کلللی مي توان گفت 
بیمه هللا مي تواننللد   به عنللوان پس انللد  ازی برای 
جلوگیللری از هزینه هللاي اضافی بلله این موضوع 

نگاه کنند  . 

 د  ر ش�رایط تش�د  ید   آلود  گی هوا چه توصیه ای 
به بیماران د  ارید  ؟ 

مهمتریللن توصیلله بلله بیماران تنفسللی حضور د  ر 
منزل و خارج نشللد  ن از منزل اسللت. تنها راه حل 
موجود   کم کرد  ن آلود  گی هاسللت. حال که امکان 
ایللن وجللود   ند  ارد   پس بهترین توصیه برای بیماران 

تنفسی عد  م خروج از منزل است. 

 توصیه ه�اي تغذی�ه ای ب�رای بیم�اران و 
همچنین نگاه عوامانه به مصرف شیر د  ر روزهای 

آلود  ه توضیح بفرمایید  ؟ 
صحبت د  ر این باره بسللیار اسللت. اما از نظر علمی 
باید   اثبات شللود  . به طور کلی باید   بگوییم مشللکلی 
که آلود  گی هوا به وجود   مي آورد   از مکانیزم التهاب 
اسللت. این تصور که با مصرف برخی مواد   میتوان 
اثرات مضر آلود  گی هوا را خنثی کرد   اشللتباه اسللت. 
بلکلله نللگاه د  رسللت به این موضوع این اسللت که 
میتللوان تغذیه ای د  اشللت کلله تاثیر مواد   آالیند  ه د  ر 
بللد  ن کاهللش پیللد  ا کند   و التهاب ناشللی از ماد  ه ی 
آالیند  ه کمتر شللود  . د  ر نتیجه میتوان از سللبزیجات 
تازه اسللتفاد  ه کرد   که صد   د  رصد   مفید   اسللت. اجماال 
تمللام مللواد   غذایللی د  ارای ویتامین هللا و آنتللی 
اکسللید  ان ها مي توانند   به کم شللد  ن التهاب کمک 

کنند  . د  رباره ی مصرف شللیر د  ر روزهای آلود  ه  نیز 
باید   گفت این فقط یک تصور عوامانه اسللت. برای 
اینکه آلود  گی التهاب را ایجاد   میکند   و مسللتقیما بر 
روی رسللپتور ها د  ر مجللاری هوایللی قرار میگیرد   و 

مسیری مستقل از گوارش د  ارد  .

  عرضه ی د  اروهای مورد   نیاز بیماران تنفسی 
ب�ه چ�ه صورت اس�ت؟ آیا حمایت کاف�ی از این 

بیماران انجام مي شود  ؟ 
  COPD خوشبختانه تهیه د  ارو برای بیماران آسم و
د  ر ایران بسیار ساد  ه شد  ه است. وضعیت این د  اروها 
د  ر چند   سللال گذشللته بسللیار بد   بود  . اما با تد  وین 
سیاسللت هاي الزم این مشللکات برطرف شللد   و 
د  اروهللا و اسللپری هاي مللورد   نیاز به سللهولت د  ر 
د  سللترس بیماران قرار مي گیرند  ، اما هنوز هم نقاط 

کمبود   و کاسللتی هایی موجود   اسللت که امید   است 
د  ر آیند  ه این مشللکات نیز برطرف شللود  . هزینه 
بللرای بسللیاری از د  اروهللا باالسللت و بیمارانی که 
توانایللی مالللی ند  ارنللد  ، میللزان اسللتفاد  ه از د  ارو را 
کاهش مي د  هند   و مسلللما این موضوع تبعات خود   

را نیز د  ر پی د  ارد  . 

   نظ�ر ش�ما د  رب�اره ی کیفیت د  اروهای ایرانی 
چیست؟ به نظر شما تفاوت بالینی بین د  اروهای 

ایرانی و برند   وجود   د  ارد   یا خیر؟ 
تعللد  اد  ی از د  اروهای تنفسللی موجود   د  ر کشللور، با 
منابللع علمللی و پژوهللش بالینللی انجللام گرفته و 
مشللاهد  ه شللد  ه تاثیر بسللیار باالیی را برای بیماران 
ریوی به د  نبال د  اشته اند  . باید   این مسیر به صورت 
جللد  ی اد  املله پیللد  ا کنللد  . بایللد   با سللرمایه گذاری 
مضاعللف، خللط تولید   و د  انش فنی سللاخت سللایر 
د  اروهللا را نیللز بلله کشللور وارد   کنیللم. مزیت این 
موضللوع، هزینه ی کمتر برای بیماران، اطمینان از 
د  رد  سترس بود  ن د  ارو و پیشرفت تولید   د  اخلی است. 
انجمن ریه نیز د  ر این باره با کارخانجات د  اروسازی 
اعللام همللکاری کرد  ه و حاضر به تحقیقات بالینی 

بر روی د  اروهای ایرانی است. 

  برای ارتقا کیفیت د  اروهای د  اخلی چه س�از و 
کارهایی مورد   نیاز است؟ 

بحث پژوهش بسیار حائز اهمیت است. برای اثبات 
کیفیللت د  اروهللا، نیاز به پژوهللش و مطالعه بالینی 
اسللت. کارخانجللات د  اروسللازی بایللد   بر اسللاس 
مسللتند  ات علمی و بالینی، پزشللکان را د  ر خصوص 
تاثیللر گللذاری د  اروی هاي تولید   د  اخل مجاب کنند  . 
د  ر کنللار ایللن مسللئله، بحث رقابت پذیری اسللت. 
کیفیت همواره هم د  وش رقابت رشللد   و ارتقاء پید  ا 
مي کنللد  . نکتلله د  یگر مربوط به توسللعه سللرمایه 
گللذاری د  ر صنعت د  ارو مي شللود  . سیاسللتگذاران 
صنعت کشللور باید   شللرایط را برای ورود   تکنولوژی 
خارجی و سللرمایه گذاری شللرکت هاي خارجی د  ر 
د  اخل کشور فراهم کنند  . باید   پروژه هاي مشارکتی 
د  ر ایللن صنعللت تعریف شللود   و فضللا برای حضور 
کارخانجات خوشنام د  نیا مهیا شود  . باید   مسیر ورود   

د  انش فنی هموار شود  . 

اغل�ب� د��ر� ه�وا� آلود��گ�ی� نق�ش� �
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وض�وح�ثاب�ت�ش�د��ه�که�باع�ث�بد��تر�
شد��ن�بیماری�هاي�تنفسی�و�التهابات�
مج�اری�تنفس�ی�مي�ش�ود��.�حمالت�
آس�م�د��ر�روزهای�آلود��گی�هوا�بسیار�
روزهاس�ت.� د��یگ�ر� از� بیش�تر�
اورژانس�ه����اي�بیمارس�تان�هاي�
د��انش�گاهی�د��ر�روز�هاي�آلود��گی�هوا،�
ش�اهد���صاد��قی�برای�بد��تر�ش�د��ن�این�
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  د  ر ابت�د  ای گفتگ�و بهت�ر اس�ت د  ر رابط�ه ب�ا 
جایگاه بیمارس�تان مس�یح د  انش�وری د  ر نظام 
د  رمان�ی کش�ور و برنام�ه ه�ای آت�ی ای�ن مرکز 

توضیح د  هید  
با توجه به ارزیابی هایی که وزارت بهد  اشت د  ر بین 
قطللب هللای علمللی کشللور انجللام مللی د  هللد  ، 
خوشللبختانه باید   گفت بیمارستان مسیح د  انشوری 
د  ر زمینه رشللته های پزشللکی بین 50 قطب علمی 
برتر کشور، به عنوان قطب اول شناخته شد  ه است. 
امتیاز اخذ شد  ه ی بیمارستان مسیح حد  ود   28000 
بود   که با مباحث د  رمانی، پژوهشللی و آموزشللی د  ر 
رتبه ی اول قرار گرفت. ۹ مرکز تحقیقاتی پیشرفته 
د  ر ایللن بیمارسللتان وجللود   د  ارد   که اغلللب آنها د  ر 
بسللیاری مللوارد   د  ر رتبلله ی اول مراکللز تحقیقاتی 
کشور قرار د  ارند  . از جمله مرکز تحقیقات پیشگیری 
و کنتللرل د  خانیللات که د  ر کشللور بی همتا اسللت. 
مراکللز تحقیقاتللی د  یگری همچللون بیماری های 
مزمللن تنفسللی، مرکللز باکتریولوژی، مرکز سللل 
بالینللی و ویروس شناسللی نیللز از د  یگر مراکز قابل 

توجه د  ر کشور است. 
مرکز ویروس شناسی بیمارستان مسیح به صورت 
ملللی و مرکللز ماکروباکتریولللوژی بلله عنوان یک 
مرکز بین المللی شللناخته شللد  ه اسللت که جهت 
ارزیابللی آنتللی باکتری های مقللاوم برای این واحد   

ارسال می شود  . 
همچنیللن حد  ود   یک سللال از راه اند  ازی سیسللتم 
ثبللت نللام بیماران مطابللق با اسللتاند  ارد  های بین 
المللللی د  ر بیمارسللتان مسللیح می گللذرد  . د  ر این 
سیسللتم  اطاعات و مشللخصات مورد   نیاز بیماران 
بلله صللورت یک بانک اطاعاتللی جمع آوری می 
شللود  . همچنیللن پللس از نمونه گیری، مللوارد   د  ر 
یخچللال هایللی با د  رجه د  مای منفی 70 تا 80 د  رجه 
نگهد  اری می شللود  . امید   اسللت د  ر آیند  ه د  ر صورت 
نیللاز بلله ایللن د  اد  ه هللا بتوان د  سترسللی آسللان به 
اطاعات مورد   نیاز د  اشت. به عنوان مثال می توان 
از سللایتوکاینها کلله د  ر آینللد  ه ممکن اسللت نیاز به 
بررسی آن ها باشد  ، با توجه به ذخیره ی اطاعاتی 
که صورت می گیرد  ، بعد   از بررسللی و جسللتجوهای 

الزم، د  اد  ه های قابل اعتماد  ی را به د  ست آورد  . 
د  ر حال حاضر با معاونت بهد  اشللتی د  انشللگاه شهید   
بهشللتی، تفاهم نامه ای د  ر حال تد  وین اسللت که 
تاش می شللود   مباحث بالینی د  ر مراکز بهد  اشللتی 
بررسی شود  . جمعیت تحت پوشش د  انشگاه شهید   
بهشتی، حد  ود   5 میلیون نفر است که برای مباحث 
بالینی و پیشللگیری از بیماری های مزمن تنفسللی 
واگیر و یا غیر واگیر شامل سل، بیماری های آسم، 
copd و... مناسللب ارزیابی شللد  ه است. همچنین با 
کمک معاون بهد  اشللتی د  انشللگاه شهید   بهشتی د  ر 
حال بررسللی و تد  وین مراحل الزم جهت اقد  امات 
پیشللگیرانه، توقللف بیمللاری و د  رمللان بیمللاری 

هستیم.

  آی�ا د  اروه�ای بیم�اران ری�وی ب�ه راحت�ی د  ر 
د  سترس قرار د  ارند  ؟ 

بر اسللاس گاید  الین های موجود  ، خوشللبختانه د  ر 
مقوله تهیه د  اروهای ریوی، کمبود   محسوسی وجود   
نللد  ارد  . البتلله د  ر برخی موارد   محللد  ود  ، کمبود  هایی 
هسللت که به وسیله شللرکت های وارد  کنند  ه معتبر 
تهیه می شللود  . د  ر بسللیاری از موارد   د  اروهای تولید   
د  اخل با کیفیتی برابر با د  اروهای برند   د  ر د  سللترس 
قرار میگیرد   و این بسللیار باعث خوشللحالی است. به 
طللور کلی میتوان گفللت که د  اروهای آنتی بیوتیک 
د  ر کشور کاما متکی به تولید   د  اخل است و فقط د  ر 
صورت عد  م تولید   د  ارو د  ر د  اخل از د  اروهای خارجی 
معتبر اسللتفاد  ه می کنیم. شللاید   بتوان د  اروهای ضد   
قارچ را جزء این موارد   د  انست ولی هنوز وابستگی به 

د  اروهای اورجینال د  ر کشور احساس می شود  .

  د  غد  غه های اصلی پزش�کان د  رباره د  اروهای 
تولید   د  اخل چیست؟ 

 بللا توجلله بلله شللرایط حاکللم بر نظام سللامت و 
مشللکات موجود  ، یکی از بهترین اسللتراتژی ها، 
تاش برای توسعه تولید   د  ارو د  ر د  اخل کشور است. 
اما نکته ی قابل توجه د  ر این باره، کیفیت مطلوب و 
استفاد  ه از مواد   اولیه ی مرغوب است. نگرانی اصلی 
د  ر رابطه با د  اروهای تولید   د  اخل، اثر بخشللی و کم 
عارضلله بود  ن د  اروسللت. همچنیللن باید   کلینیکال 
ترایال هایی، قبل از اینکه د  ارو به صورت گسللترد  ه 

د  ر اختیار مرد  م قرار گیرد  ، انجام شللود  . طبیعتا نتیجه 
کلینیللکال ترایللال ها باید   اثللرات د  رمانی د  اروهای 
د  اخلللی را د  ر مقایسلله بللا برند   اصلللی تایید   کند  . اگر 
کلینیللکال ترایللال مثبت باشللد   و د  ر کنار آن از مواد   
اولیه مرغوب استفاد  ه شد  ه باشد  ، قطعا د  غد  غه های 
پزشللکان نسللبت به د  اروهای د  اخلللی برطرف می 
شود  . با توجه به نگرش مرغوبیت مواد   اولیه و توجه 
به مراحل تولید   د  ارو د  ر د  اروسللازی های د  اخلی می 
توان گفت که کشللور ما از لحاظ توانایی تولید   د  ارو 
د  ر د  اخللل کشللور پتانسللیل باالیللی د  ارد   و می تواند   
د  اروها را با اسللتاند  ارد  های جهانی و کیفیت مناسللب 

د  ر د  سترس مرد  م قرار د  هد  . 

   نظ�ر ش�ما راج�ع ب�ه د  اروهای�ی ک�ه د  ر د  اخل 
ایران با شرایط تحت لیسانس شرکتهای اصلی 
تولید   می ش�وند  ، چیس�ت؟ اقبال پزشکان به این 

د  اروها به چه صورت است؟
باید   گفت که با توجه به مشللکات سللالهای گذشته 
د  ر حوزه اقتصاد  ، متاسللفانه علی رغم وجود   پتانسیل 
های بسللیار خوب د  ر د  اخل کشللور، نتوانسللته ایم 
آنچنان که باید   و شاید   د  ر این زمینه سرمایه گذاری 
مناسبی انجام د  هیم. قطعا با وجود   نظارت و کنترل 
کیفیت د  قیق از سللوی شللرکت ماد  ر، محصوالت 
اینچنینی می توانند   کیفیت مناسللبی د  اشللته باشد  . 

بنابراین کشور باید   این مسیر را تسهیل کند  .
د  ر بحث د  اروهای تنفسی، مقوله extrafine کرد  ن 

ملکول های د  ارویی چه اولویتی د  ارد  .
پزشللکان بللا توجلله به کارآزمایی هللای بالینی و بر 
اساس استاند  ارد  های جهانی و نیز توجه به عوارض 
کمتر، د  ارویی را نسللبت به سللایر د  اروها د  ر د  رجه ی 
اولویللت قللرار می د  هنللد  . بنابراین بللرای ما بحث 
اثربخشللی د  اروها اولویت بسللیاری د  ارد  . به موازات 
این مسللئله، بحث هزینه اقتصاد  ی بیمار نیز مطرح 
اسللت. زیللرا د  لیل اصلللی تجویز یک د  ارو کمک هر 
چه بیشللتر به بیماران و ارتقاء سللطح سللامت وی 
همراه با کمترین هزینه برای بیماران است. د  ر این 
مللوارد   مللی توان گفت که پزشللکان نیللز تمایل به 
مطللرح شللد  ن د  اروهایللی با بهترین تاثیللر و هزینه 
 extrafine کمتللر بللرای بیمار د  ارند  . کلله د  اروهای

شامل این ویژگی هستند  .

  single therapy چ�را اقب�ال ب�ه د  اروه�ای  
کاه�ش یافت�ه و پزش�کان ترجی�ح م�ی د  هن�د   
د  اروه�ای combination therapy  را ب�ه بیماران 

خود   توصیه کنند  ؟
به طورکلی نتایج به د  ست آمد  ه گویای این موضوع 
است که د  رمان های د  و یا چند   ترکیبه، بیشتر مورد   
اسللتقبال بیماران قرار می گیرد  . این موضوع د  الیل 
متفاوتی د  ارد  . اول اینکه عاقه ی بیمار نسللبت به 
اسللتفاد  ه از یک د  ارو بیشللتر از اسللتفاد  ه از د  و د  ارو 
اسللت. د  ومیللن عامل، بحللث هزینه های مربوط به 
تهیه ی د  ارو اسللت. مسلللما هزینه یک د  ارو هرچند   

اگر ترکیبی باشد   کمتر از هزینه د  و د  ارو است. 
سللومین د  لیل به سللهولت حمل و نقل د  ارو توسللط 
بیماران باز می گرد  د  . همراه د  اشتن یک د  ارو راحت 
تر از همراه د  اشللتن چند  ین د  ارو با اشللکال مختلف 
است.  البته باز هم باید   اشاره کرد   که د  ر د  رمان چند   
ترکیبی، تقد  م و تاخری که د  ر بحث منوتراپی مورد   
نظر قرار د  ارد  ، چشللم پوشللی می شللود  . د  ید  ه شللد  ه 
اسللت کلله د  ر برخی مللوارد   بیمارانی کلله از د  و د  ارو 
همزمان با هم استفاد  ه می کنند  ، به د  لیل اینکه د  وز 
د  رمانی این د  اروها با هم تفاوت د  ارد  ، ممکن اسللت 
د  اروی شللماره یک تمام شللد  ه و به تنهایی د  اروی 
شللماره ی د  و را اسللتفاد  ه کنند   که  عوارض خاص 
خللود   را بلله د  نبللال د  ارد  . د  رباره نسللل جد  ید   ترکیب 
هللای سلله د  ارویی نیز باید   گفللت که ترجیح د  ر این 
موارد   امری نظری اسللت که باز هم باید   کارآزمایی 
بالینی د  ر نظر گرفته شللود   تا بتوان جمع بند  ی کرد   
که کارایی و اثر مورد   نظر را میتواند   به همراه د  اشته 
باشد   یا خیر؟ البته به این نکته نیز باید   اشاره کرد   که 
منظللور مللا از کارآزمایللی به صورت بیللن المللی و 
جهانللی اسللت. اما د  رباره ی د  اروهللای د  اخلی بهتر 
اسللت که کارآزمایی به صورت د  اخلی انجام پذیرد  . 
به هرحال باید   توجه د  اشللت که د  اروهای ایرانی را 
نمی توان با د  اروهای سللایر نقاط د  نیا مقایسلله کرد   و 
بهتللر اسللت ایللن پیمایش به صللورت بومی انجام 

پذیرد  . 

  نظ�ر ش�ما د  رباره محص�والت کمپانی کیزی، 
خصوصاً برند   فاستر این کمپانی چیست؟

با توجه به اینکه این د  ارو هنوز د  ر بازار د  ارویی کشور 
عرضه نشللد  ه، صرفا می توانیم به مطالعات جهانی 
بسللند  ه کنیم. از نظر این مطالعات، فاسللتر د  ارویی 
اسللت که می تواند   نیازهای ما را برآورد  ه کند   و امید   
اسللت با توجه به تکنولوژی باالیی که د  ر این د  ارو 
مورد   اسللتفاد  ه قرار گرفته و ultra fine اسللت، یعنی 
د  ر واقللع بللا د  وز کمتر، کارایی مورد   نظر را فراهم می 
کند  . بنابراین برای نظام د  رمانی کشور، یک گام رو 

به جلو محسوب می شود  .

  نق�ش بیم�ه ه�ا د  ر کاهش هزینه های بیمار را 
چگونه ارزیابی می کنید  ؟ 

واقعیت این اسللت که متاسللفانه د  ر بسللیاری موارد   
د  یللد  ه شللد  ه بیمار قد  رت خرید   د  اروی تجویز شللد  ه 
توسط پزشک را ند  ارد   و پس از تنها یکبار استفاد  ه از 
د  اروی مللورد   نظللر، مجبللور به تغییر د  اروی خود   می 
شللود  . یا اینکه د  ر مصللرف د  ارو رویکرد  ی انقباضی 
پیللش مللی گیللرد   و فاصللله زمانی مصللرف د  ارو را 
افزایللش د  اد  ه یللا د  وز آن را کاهللش مللی د  هد   تا د  ارو 
د  یرتر تمام شللد  ه و هزینه کمتری را متقبل شللود  . 
امید   اسللت شللرکت های بیمه با توجه به گاید   الین 
های جهانی قد  م برد  ارند   و مسللیر د  سترسی بیماران 

به د  اروهای باکیفیت را هموار کنند  . 

�قطع�ا�ب�ا�وج�ود���نظ�ارت�و�کنت�رل�
کیفیت�د��قیق�از�س�وی�شرکت�ماد��ر،�
محصوالتی�که�تحت�لیسانس�شرکت�
ماد��ر�د��ر�کش�ور�ما�تولید���ش�وند��،�می�
توانن�د���کیفی�ت�مناس�بی�د��اش�ته�

باشند��.
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  د  ر م�ورد   بیم�اری سیس�تیک فایبروزی�س و 
عوارض آن مختصرا توضیح د  هید  ؟ اینکه عوامل 
بروز این بیماری چیست؟ و عوامل تشد  ید  کنند  ه 
آن ک�د  ام اس�ت؟ مهمت�ر از هم�ه ای�ن ک�ه عد  م 
کنت�رل ای�ن بیماری چه تبعاتی مي تواند   به د  نبال 

د  اشته باشد  ؟
بیمللاری CF شللایع ترین اختللال ژنتیکی اتروزم 
مغلوب د  ر سللفید   پوسللتان اسللت. اختال د  ر ژن 
CFTR بللر روی کرومللوزوم 7 منجر به بروز عائم 
مختلللف د  ر این بیماری میشللود  . تللا کنون بیش از 
2000 موتاسیون د  ر CFTR مشخص شد  ه است. 
ژنوتیپ هللاي مختلللف باعللث بللروز فنوتیپ هاي 
مختلللف بیمللاری مي شللود  . بعضللی از ژنوتیپ ها 
عائم خفیف د  ارند  . شللایع ترین اختال ژنتیکی د  ر 
سللفید   پوسللتان F 508 اسللت. مهمترین ریسللک 
فاکتور این بیماری، سللابقه فامیلی اسللت. بیماری 
ریللوی به عنوان اصلی ترین موربید  تی و مورتالیتی 
د  ر بیماران مبتا به CF به شللمار مي رود  . کود  کان 
مبتللا بلله بیمللاری CF  با یک ریلله طبیعی به د  نیا 
مي آیند   و بیماری ریوی د  ر زمان هاي متفاوتی پس 
از تولللد   پیشللرفت مي کنللد  . اولین ضایعه انسللد  اد   
راه هللاي هوایللی کوچللک بلله وسللیله موکللوس 
غیرطبیعی اسللت. ابتد  ا برونشیولیت ثانویه به بسته 
شللد  ن راه هاي هوایی ایجاد   مي شللود   و هنگامی که 
اپیتلیوم راه هوایی به شکل مزمن عفونی مي شوند  ، 

به سمت برونشکتازی پیشرفت مي کند  . 

  آیا آلود  گی هوا د  ر بروز یا تشد  ید   این بیماری 
موثر است؟ 

مطالعاتللی کلله د  ر زمینلله آلود  گی هوا و CF صورت 

گرفتلله نشللان مي د  هللد   که آلود  گی هللوا و افزایش 
غلظللت میللزان آالیند  ه هللا از قبیللل OZONE ، و 
NO، PM10  نقش اساسللی د  ر تشللد  ید   مشکات 
تنفسللی ایللن بیماران د  ارند  . از طرفی فونکسللیون 
ریوی این بیماران کاهش یافته و 20% افزایش د  ر 
بللروز عفونت هللاي تنفسللی و میزان بسللتری د  ر 

بیمارستان ایجاد   مي شود  . 

  د  ر زمان تشد  ید   آلود  گی هوا چه نگرانی هایی 
بابت این موضوع د  ارید  ؟

توصیه اصلی به این بیماران خارج نشللد  ن از منزل 
د  ر روزهللای آلللود  ه و کاهللش تماس بللا آالیند  ه ها 
است. همچنین توصیه مي شود   د  ر صورت خروج از 

منزل از ماسک فیلتر د  ار استفاد  ه شود  .

  آی�ا مرک�زی ب�رای تد  وی�ن آم�ار مرب�وط به 
بیماران سیستیک فایبروزیس وجود   د  ارد  ؟ 

مرکللز تحقیقات بیماری هاي تنفسللی کود  کان د  ر 
بیمارسللتان مسللیح د  انشللوری از سال 13۹2 طرح 
ثبت اطاعات بیماران CF د  ر کشللور را آغاز کرد  ه 
اسللت کلله تاکنون بیللش 300بیمار د  ر این مرکز به 
ثبت رسللید  ه اسللت. ایللن آمار بیمللاران ارجاعی از 
مراکللز مختلف د  انشللگاهی و بیماران بسللتری د  ر 
بیمارسللتان مسیح د  انشوری است. با توجه به اینکه 
بررسللی اپید  میولوژیللک د  ر زمینلله CF  هنوز کامل 
نشللد  ه اسللت نمیتوان د  ر خصوص شللیوع و توزیع 
جغرافیایللی بیمللاری د  ر ایران اظهار نظر کرد  . اما به 
طللور کلللی  بیمللاران مراجعلله کنند  ه، از سراسللر 
اسللتان ها هسللتند  . آمار نسللبتا باالیی از شیوع این 
بیماری د  ر اسللتان هاي فارس و خراسللان گزارش 

شد  ه است. 

  میزان شیوع این بیماری د  ر ایران و جهان به 
چه صورت اس�ت؟ ش�یوع آن د  ر ایران به نس�بت 

متوسط جهانی چگونه است؟
د  ر مللورد   آمللار بیمللاری د  ر ایران تعللد  اد  ی از مراکز 
مختلف د  انشللگاهی هرکد  ام به طور مجزا آمار خود   
را جمللع آوری مي کننللد  . متاسللفانه آمللار د  قیق از 
شللیوع ایللن بیمللاری د  ر د  سللترس نیسللت. د  ر 
کشللور هاي همسللایه از قبیل ترکیه، شللیوع این 
بیماری یک د  ر 10000تولد   نوزاد   زند  ه تخمین زد  ه 
شللد  ه که به نظر مي رسللد   شللیوع بیماری د  ر ایران 
مشللابه کشللورهای حوزه خاورمیانه باشد  . شیوع د  ر 
اروپللا یللک نفللر از هر 2500 نفر و د  ر آمریکا یک د  ر 
3۹00 نوزاد   زند  ه است و د  ر نژاد   آسیایی و آفریقایی 

شیوع کمتری د  ارد  .

  کاربرد   آنتی بیوتیک د  ر نوزاد  ان و نقش آن د  ر 
کنترل بیماری چیست؟

با توجه به اینکه میکروب سللود  ومونا د  ر اپی تلیوم 
راه هللاي هوایللی این بیماری کلونیزه مي شللود   که 
منجر به تشللد  ید   عائم تنفسللی مي گرد  د   ریشه کن 
کللرد  ن ایللن میکروارگانیسللم باعللث کنتللرل 
عفونت هاي تنفسللی این بیماران مي شللود  . د  ر این 
خصوص موثرترین د  ارویی که اسللتفاد  ه مي شللود   
اسللتفاد  ه از توبرامایسللین استنشللاقی اسللت کلله 
متاسللفانه د  ر د  سللترس اکثللر بیماران قللرار ند  ارد   و 
اسللتفاد  ه از این د  ارو هزینه ی بسللیار باالیی را برای 
بیمار به د  نبال د  ارد   که متاسللفانه پوشللش بیمه ای 

ند  ارد  . 

  نق�ش آنت�ی بیوتیک د  ر م�ورد   د  رمان بیماری 
CF را بیشتر توضیح د  هید  

برنامه ریزی د  رمانی بیماران فیبروزکیسللتیک باید   
بسیار جامع و د  قیق، همراه با پیگیری هاي مد  اوم و 
زود  هنللگام باشللد  . اولیللن اقد  امللات د  رمانی پس از 
تشللخیص شللامل: ارزیابللی اولیه، شللروع د  رمان 
د  ارویللی، پاکسللازی راه هللاي هوایی از ترشللحات 

ریوی، آموزش به بیمار و خانواد  ه وی مي باشد  .

CFد  رمان آنتی بیوتیک د  ر  
د  رمان آنتی بیوتیک د  ر جریان عفونت حاد  ، تشد  ید   
بیماری ریوی و همچنین د  ر بیماران بد  ون عامت 
بللا عفونللت مزمن نیز کاربرد   د  ارد  . تشللد  ید   بیماری 
ریوی با افزایش میزان سرفه و تولید   خلط، کاهش 
عملکللرد   ریللوی، کوتاهی تنفللس، کاهش وزن و 
سللمع صد  اهای جد  ید   د  ر معاینه ریوی مشللخص 

مي شود   که نیاز به د  رمان د  ارد  . 
د  رمللان آنتللی بیوتیکی د  ر هنگام تشللد  ید   بیماری 
ریللوی بلله شللکل خوراکللی، د  اخللل وریللد  ی و یا 
استنشللاقی تجویز مي گرد  د  . این د  رمان بر اسللاس 
کشللت خلط و یا کشللت ترشللحات اوروفارنکس و 
 BAL آنتی بیوگرام انجام مي شللود  . بررسللی مایع
ممکن اسللت برای تایید   د  رمان ضروری باشللد  . د  ر 
طللی د  وره د  رمللان ممکن اسللت بر اسللاس جواب 
کشللت نوع آنتی بیوتیک تغییر د  اد  ه شللود  . د  رمان 
حمللله حللاد   بایللد   به مد  ت 1۴ روز بللا آنتی بیوتیک 

ورید  ی اد  امه یابد  .

  د  رمان آنتی بیوتیک خوراکی
د  ر صللورت وجللود   عائم تنفسللی خفیف و کشللت 
مثبت ترشللحات مجاری تنفسللی از آنتی بیوتیک 
خوراکللی اسللتفاد  ه مي گللرد  د  . فلورکینولون هللاي 
خوراکللی د  ر ایللن بیماران مکررا به کار مي روند   ولی 
د  ر عفونت هللاي تنفسللی ایجللاد   شللد  ه توسللط 
پسللود  وموناس آئروژینوزا مقاومت به این د  اروها به 
سللرعت رخ مي د  هد  . بیماری اولیه پسللود  وموناس 
ممکن اسللت با د  رمان توسللط سیپروفلوکساسللین 
خوراکللی بلله همراه کولیسللتین یا توبرامایسللین 
استنشللاقی ریشلله کللن شللود   ولللی اغلب مللوارد   
ارگانیسللم کلونیزه شد  ه قابل ریشه کنی نمی باشد  . 
طللول مد  ت د  رمان آنتی بیوتیکی با بهبود  ی عائم 
و بازگشللت عملکرد   ریوی به سللطح قبلی یا سطح 
جد  ید   عملکرد   مشللخص مي شللود  . د  رمان با آنتی 
بیوتیک هللاي خوراکللی به مد  ت 2 هفته یا بیشللتر 
مي باشللد   و توصیه به تجویز باالترین د  وز مجاز د  ر 

این بیماری مي شود  . 

  د  رمان آنتی بیوتیک ورید  ی
د  ر صورت وجود   عائم ریوی و کشللت خلط مثبت 
اسللتاف اورئوس MSSAفلوکلوگزاسیلین خوراکی 
بلله مللد  ت 2 هفته جهت ریشلله کن کرد  ن اسللتاف 
کافی مي باشد  . د  ر موارد   حساسیت به پنی سیلین از 
آزیترومایسللین، کلیند  امایسللین و یللا ریفامپین به 

�مطالعاتی�که�د��ر�زمینه�آلود��گی�هوا�و�
�CFصورت�گرفته�نش�ان�مي�د��هد���که�
آلود��گ�ی�هوا�و�افزایش�غلظت�میزان�
آالیند��ه�ه�ا�از�قبی�ل��OZONE،�و�
د��ر� اساس�ی� نق�ش� � �NO،�PM10
تش�د��ید���مش�کالت�تنفس�ی�ای�ن�

بیماران�د��ارند��

�چند��ین�د��غد��غه�اساس�ی�د��ر�خصوص�
د��اروهای�مورد���نیاز�بیماران�تنفس�ی�
وج�ود���د��ارد��.�اولی�ن�موضوع�ضرورت�
د��ر�د��س�ترس�بود��ن�این�د��اروها�است.�
آرام�ش�خاطر�یک�بیمار�تنفس�ی�د��ر�
د��رخص�وص� وی� خاط�ر� اطمین�ان�
د��رد��سترس�بود��ن�د��اروهای�مورد���نیاز�
اس�ت.و�وظیفه�نظام�د��ارویی�کش�ور�
ای�ن�اس�ت�که�د��ر�ای�ن�رابطه�ذخیره�
د��ارویی�مناس�ب�د��ر�کشور�را�تد��ارک�
ببین�د��.�ضم�ن�اینکه�مس�ئله�انتقال�
خط�وط�تولید���د��اروه�ای�خارجی�به�
د��اخ�ل�کش�ور�نی�ز�بای�د���م�د���نظ�ر�
سیاستگذاران�قرار�د��اشته�باشد��
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عنللوان د  رمللان جایگزیللن اسللتفاد  ه مي شللود  . د  ر 
موارد  یکلله عائللم بالینللی و عملکللرد   ریوی بد  تر 
مي شود   د  رمان همزمان فلوکلوگزاسیلین ورید  ی و 
یک آمینوگلیکوزید   مي تواند   موثر باشللد  . از د  اروی 
LINEZOLID نیز مي توان د  ر این موارد   اسللتفاد  ه 
کرد  . هموفیلوس آنفوالنزا د  ر کود  کان زیر 6 سللال 
به علت پاسللخ ناکافی LgG2 بیشللتر رخ مي د  هد  . 
ایللن ارگانیسللم وقتی از کشللت خلللط بیماران جد  ا 
شللود  با کوآموکسی کاو د  رمان مي شود  . د  ر د  رمان 
عفونت پسللود  وموناس د  اروهللا جهت جلوگیری از 
بللروز مقاومللت د  ارویی به صللورت د  و د  ارویی و به 
مد  ت 1۴ روز توصیه مي شللوند  . شایع ترین ترکیبی 
که اسللتفاد  ه میگرد  د   شللامل یک  آمینوگلیکوزید   و 
بتاالکتللام مي باشللد  . د  ر بیمللاران CF کلله مبتا به 
عفونللت پسللود  وموناس مقللاوم هسللتند   میتوان از 
د  اروی کولیسللتین ورید  ی اسللتفاد  ه نمود   ولی این 
د  رمان نیاز به مانیتورینگ از جهت عوارض عصبی 
و سللمیت کلیللوی د  ارد  . از د  رمللان همزمللان بللا 
امینوگلیکوزیللد   وریللد  ی و کولیسللتین باید   اجتناب 
 BURKHOLDERIA نمود  . د  رمان موارد   مبتا به
CEPACIA  بسللیار مشللکل بللود  ه و تقریبللا اکثر 
میکروارگانیسم ها مقاومت د  ارویی د  ارند  . د  ر د  رمان 
این افراد   ممکن است ترکیب مروپنم یا سفتازید  یم 
یا تموسللیلین با یک آمینوگلیکوزید   سللود  مند   باشد  . 
کلرامفنیللکل ، کوترموکسللازول یا تتراسللایکلین 
ممکن است به عنوان د  اروی سوم به رژیم د  رمانی 

اضافه شوند  .

  د  رمان آنتی بیوتیک استنشاقی
د  اروهای استنشللاقی موثر د  ر د  رمان پسود  وموناس 
آئروژینللوزا شللامل: توبرامایسللین، کولیسللتین و 
جنتامایسللین اسنتشللاقی مي باشند  . د  ر بیمارانی که 
توسللط پسللود  وموناس آئروژینوزا کلونیزه شد  ه اند   
توبرامایسللین استنشللاقی به عنوان د  رمان حمایتی 
طوالنی مد  ت توصیه شللد  ه و نتایج مثبتی به همراه 
د  ارد  . مصرف توبرامایسللین استنشاقی د  و بار د  ر روز 
با د  وز mg 300 د  وبار د  ر روز به صورت 6ماه باعث 
کاهش تراکم پسود  وموناس د  ر خلط بیمار، کاهش 
د  فعللات بسللتری د  ر بیمارسللتان و بهبللود   عملکرد   
ریوی تا 10% مي شللود  . طبق مطالعات انجام شللد  ه، 
به د  نبال مصرف 28 روز توبرامایسللین استنشللاقی 
عفونت با پسللود  وموناس بیش از ۹0% ریشلله کن 

شد  ه و عود   پس از 2 سال رخ خواهد   د  اد  . 

  مهمتری�ن چال�ش د  ر مواج�ه ب�ا د  رم�ان این 
بیماری چیست؟هزینه هایی که خانواد  ه بیمار از 
این بابت متحمل مي ش�ود   چیس�ت؟ چرا برخی 
د  اروه�ای مرتب�ط با این بیماری، تحت پوش�ش 

بیماری قرار ند  ارد  ؟
چند  ین د  غد  غه اساسللی د  ر خصوص د  اروهای مورد   
نیللاز بیمللاران تنفسللی وجللود   د  ارد  . اولین موضوع 
ضرورت د  ر د  سللترس بود  ن این د  اروها اسللت. بیمار 
تنفسی نمی تواند   د  ر مواجهه با کمبود   د  ارو یا نایاب 
شللد  ن د  ارو، آرامش خود   را حفظ کند   و وظیفه نظام 
د  ارویی کشللور اسللت که د  ر ایللن خصوص ذخیره 

د  ارویی مناسللب را د  ر کشللور تد  ارک ببیند  . ضمن 
اینکه مسللئله انتقال خطوط تولید   د  اروهای خارجی 
به د  اخل کشللور نیز باید   مد   نظر سیاسللتگذاران قرار 
د  اشللته باشللد  . کشور ما د  ارای پتانسللیل باالیی د  ر 
حوزه د  ارویی و پزشکی و علوم د  انش بنیان است و 
د  ر صللورت سللرمایه گذاری مناسللب، مي تواند   د  ر 
زمینلله تولیللد   و حتی صللاد  رات د  اروهای تنفسللی 
جایگاه قابل قبولی د  ر منطقه بد  سللت آورد   که هم 
موجب آرامش خاطر بیماران د  اخلی شللود   و هم به 
عنوان یک صنعت مي تواند   موجب اشتغال آفرینی 
گرد  د  . موضوع د  یگر توجه به کاهش هزینه د  ارویی 
بیماران اسللت. متاسللفانه اسللتفاد  ه از ایللن د  ارو ها 
هزینلله ی بسللیار باالیللی برای بیمللار د  ارد  . گاهی 
اوقات شللاهد   آن هسللتیم که خانواد  ه ها توان جبران 
هزینه هاي د  ارویی خود   را ند  ارند   و گرفتار مشکات 
متعد  د   و پشللت سللر هم مي شللوند  . د  ر این خصوص 
باید   بگوییم که د  اخلی سازی تولید   د  اروها مي تواند   
کمک شایانی به کاهش هزینه ها کند  . مسئله سوم 
بحللث ضللروت پوشللش بیمه ای اسللت که د  ر این 
خصوص صحبت هاي زیاد  ی مطرح شد  ه است که 

پرد  اختن به آن تکرار مکررات است.

   آی�ا ط�رح تح�ول س�المت توانس�ته اس�ت 
مشکالت بیماران را کاهش د  هد  ؟

همانطور که اشللاره شللد  ، هزینه د  رمان سللرپایی و 
بستری بیماران CF بسیار گران است. خوشبختانه 
بللا انجام طرح سللامت، بسللتری ایللن بیماران د  ر 
مراکز د  ولتی و د  انشگاهی رایگان است. ولی هزینه 
د  اروهای سللرپایی این بیماران هنوز رایگان نشللد  ه 
اسللت و تعللد  اد  ی از د  اروهللای مصرفللی نیز تحت 
پوشللش بیمه ای قرار ند  ارند  . باید   د  ر این خصوص 

اقد  ام عملی مناسبی د  ر کشور ترتیب د  اد  ه شود  .

  ع�د  م پوش�ش حمایت ه�اي بیم�ه ای ممکن 
است چه عوارضی را برای بیمار و نیز برای نظام 

د  رمان کشور به د  نبال د  اشته باشد  ؟
مهمترین اقد  ام جهت حمایت این بیماران، تاسیس 
انجمن حمایت از بیماران CF و پوشللش بیمه ای 
د  اروها و تجهیزات این بیماران است. عد  م حمایت 
مالللی ایللن بیماران منجر به بروز عوارض ناشللی از 
ایللن بیماری د  ر سللنین پاییللن تر و افزایش مرگ و 
میر این بیماران مي شللود  . همچنین د  فعات بستری 
ایللن بیماران بد  نبال تشللد  ید   عفونت هاي تنفسللی 
افزایللش مي یابللد   کلله خود   بار مالی برای سیسللتم 

بهد  اشتی و د  رمانی به د  نبال د  ارد  .

  خطاهای پزش�کی ش�ایع د  ر مواجهه با این 
بیماری کد  ام ها هستند  ؟

باتوجه به اینکه این بیماری سیسللتمیک اسللت و 
د  رگیری د  ر ارگان هاي مختلف گوارشللی و تنفسللی 
را شامل مي شود  ، تشخیص د  ر سنین پایین مشکل 

مي باشد  . کود  ک مبتا به CFممکن است با عائم 
مشللابه آسللم تحت د  رمان قرار گیرد   و یا  با عائم 
گوارشی به عنوان سوء تغذیه تشخیص د  اد  ه شد  ه و 
د  رمان شللود  . توجه به این بیماری و تشللخیص د  ر 
سنین کود  کی، پیشرفت بیماری را کند  تر مي کند   و 
طول عمر بیمار را افزایش مي د  هد  . توصیه  مي شود   
د  ر صورتللی کلله شللیوع این بیمللاری د  ر ایران باال 
باشللد  ، اسللکرینینگ این بیماری د  ر نوزاد  ی صورت 
گیللرد   تا تشللخیص زود  تر منجر بلله بهبود   وضعیت 
رشللد  ی و تنفسللی کود  ک شود  . د  ر خانواد  ه هایی که 
یک فرزند   مبتا به CF د  ارند   سللایر کود  کان نیز از 
نظللر ابتللا به ایللن بیماری باید   مورد   بررسللی قرار 

گیرند  . 

  اقد  ام�ات ک�ه باید   برای ه�ر بیمار CF صورت 
گیرد  ، کد  ام است

اصللول کلللی د  رمللان د  ر بیمللاران ���CF شللامل 
جایگزینللی آنزیم هللاي پانکراس، حفللظ عملکرد   

ریوی و اصاح تغذیه بیماران است. 
جزء اصلی این د  رمان حمایتی شامل مراقبت هاي  ���

ریوی و د  رمان هاي تغذیه ای است. 
ایزوله سللازی بیمار و توجه به استیریلیزاسللیون  ���
د  ستگاه هاي کمک تنفسی جهت جلوگیری از ابتا 

به ارگانیسم هاي مقاوم به د  رمان. 
د  اشتن تیم د  رمانی شامل: پرستار، فیزیوتراپیست  ���
مجللرب د  ر زمینلله بیماری هاي تنفسللی، مد  د  کار 

اجتماعی، متخصص تغذیه، روانشناس.
پیگیللری مللد  اوم بیمللاران هر 2 تللا ���3 ماه یکبار با 
معاینه بالینی و انجام تست تنفسی ضروری است.

غربالگللری بیمللاران از نظللر ابتا به د  یابت بعد   از  ���
سللن 10 سللالگی به صورت سللاالنه با انجام تست 

OGTT
غربالگللری بیمللاران از نظر ابتللا به ���ABPA به 
صورت ساالنه با اند  ازه گیری سطح سرمی IgE د  ر 
افراد   باالی 6 سللال د  ر صورتیکه IgE اولیه باالی 

500LU/ml
د  ر صللورت بارد  اری مجللد  د   د  ر هفته ���10 بارد  اری 
بلله روش chorinic villus sampling و بین هفته 
 cultured aminiotic 15 تللا 18 بللارد  اری به روش
fluid cell بررسللی موتاسللیون ژنتیکللی بللرای 

تشخیص CF باید   صورت گیرد  .
واکسیناسیون شامل: ���

- واکسیناسیون سالیانه آنفوالنزا
- واکسیناسیون علیه سرخک

- جهللت پیشللگیری از عفونت RSV اسللتفاد  ه از 
palivizumabد  ر کود  کان زیر 2 سال و د  ر بیماران 

پر خطر توصیه مي شود  .
- با وجود   اینکه مفید   بود  ن واکسللن پنوموکوک د  ر 
بیماران CF هنوز به د  رسللتی مشللخص نشد  ه است 
ولی به صورت روتین واکسن پنوموکوک د  ر برنامه 

ایمونیزاسیون این بیماران قرار گیرد  . 

�ک�ود��ک�مبتال�به�CFممکن�اس�ت�با�
عالئم�مش�ابه�آسم�تحت�د��رمان�قرار�
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س�وء�تغذیه�تش�خیص�د��اد��ه�ش�د��ه�و�
د��رمان�ش�ود��.�توج�ه�به�این�بیماری�و�
تشخیص�د��ر�سنین�کود��کی،�پیشرفت�
بیماری�را�کند��تر�مي�کند���و�طول�عمر�
بیم�ار�را�افزای�ش�مي�د��ه�د��.�توصیه��
مي�ش�ود���د��ر�صورتی�که�ش�یوع�این�
باش�د��،� ب�اال� ای�ران� د��ر� بیم�اری�
اس�کرینینگ�این�بیماری�د��ر�نوزاد��ی�
ص�ورت�گی�رد���ت�ا�تش�خیص�زود��تر�
منج�ر�ب�ه�بهبود���وضعیت�رش�د��ی�و�

تنفسی�کود��ک�شود��

ع�د��م�د��سترس�ی�د��ارو�و�نی�ز�ع�د��م�
حمای�ت�مالی�از�این�بیماران�منجر�به�
ب�روز�ع�وارض�د��ر�س�نین�پایین�تر�و�
افزای�ش�مرگ�و�میر�این�بیماران�می�
ش�ود��.�همچنین�د��فعات�بس�تری�این�
بیماران�بد��نبال�تش�د��ید���عفونت�های�
تنفس�ی�افزایش�می�یابد���که�خود���بار�
مال�ی�ب�رای�سیس�تم�بهد��اش�تی�و�

د��رمانی�به�د��نبال�د��ارد��.

کاربرد���آنتی�بیوتیک�د��ر�نوزاد��ان�|  غربالگری�بیماران
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یک گام بلند   برای 
تد  ویـن گاید  الین 
  cOPD جـــامع

د��کت�ر�گیتی�پ�ور�د��ولت،�ف�وق�تخصص�
بیماری�ه�اي�ریه�و�اس�تاد��یار�د��انش�گاه�
علوم�پزش�کی�ش�هید���بهش�تی�است.�
بهان�ه�م�ا�برای�گفتگو�با�ایش�ان،�تهیه�و�
تنظی�م�گاید��الی�ن�جام�ع�د��ر�خص�وص�
بیم�اری���COPDب�ا�هم�کاری�اد��اره�
مب�ارزه�با�بیماری�هاي�غیرواگیر�وزارت�
بهد��اشت�است.�بیماری�ای�که�مهمترین�
عام�ل�ب�روز�آن،�مص�رف�د��خانیات�و�د��ر�
د��رج�ه�بعد��،�تم�اس�با�آالیند��ه�هاي�د��یگر��
مث�ل�آالیند��ه�هاي�ش�یمیایی،�آلود��گی�
هوا،�گازهای�س�می�موجود���د��ر�محیط�و�
د��ود����ناش�ی�از�س�وخت�هاي�فس�یلی�

است.

ب�ا�تش�د��ید���آلود��گ�ی�ه�وا،�
�ش�انس�بروز�حمالت�بیشتر�و�
روند���بیماری�تشد��ید���می�شود��
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     ب�ا توج�ه ب�ه هم�کاری تنگاتنگ ش�ما برای 
تهیه گاید  الین جامع COPD   مي خواهیم گفتگو 
را با تمرکز بر تعریف گاید  الین آغاز کنیم. اینکه 
گاید  الی�ن ب�ه صورت کلی به چ�ه منظوری تهیه 
مي ش�ود  ؟ و ب�ا توج�ه ب�ه وج�ود   گاید  الی�ن د  ر 
کشورهاي توسعه یافته، چه لزومي براي تنظیم 

د  وباره آن د  ر ایران وجود   د  ارد  ؟ 
گاید  الیللن هللاي بالیني مجموعلله اي نظام مند   از 
آخرین و معتبرترین شواهد   علمي هستند   که شیوه 
هللاي برخللورد   بالیني با یک بیماری را به طور طبقه 
بند  ي شد  ه با د  ر نظر گرفتن اولویت ها،  اثربخشي و 
هزینه اثربخشي و همچنین امکانات موجود   منطقه 
ای بیللان مي کننللد  . اما د  ر خصوص ضروت تنظیم 
گاید  الین متناسللب با شرایط کشورمان باید   عرض 
کنم که گاید   الین د  ر هر کشللوری باید   با شللرایط و 
امکانات نظام سللامت منطقه ای متناسللب بود  ه و 
بومللی سللازی شللود  . و د  ر تد  ویللن آن از جد  ید  ترین 
مراجللع علمللی بالینی مبتنی بر شللواهد   و همچنین 
اسللتفاد  ه از گاید  الین هاي معتبر سللایر کشللورها و 
تلفیق آن با شللرایط نظام سللامت کشللور صورت 

مي گیرد  .

 اقد  ام�ات د  ر نظ�ر گرفت�ه ش�د  ه د  ر گاید  الین 
چیست؟

اسپیرومتري و اند  ازه گیري شد  ت بیماري ���
ارزیابي عوامل خطر) پیشگیري از عوامل خطر و  ���

ترک سیگار(
اکسیژن د  رماني ���
بازتواني تنفسي ���

���NIV استفاد  ه از
���COPD آموزش بیمار د  ر رابطه با بیماري

واکسیناسیون ���
جراحي ���

نظارت و ارزیابي مد  اوم )بررسللي موارد   حمله حاد    ���
و عوارض بیماري(

روش هللاي مصللرف د  اروهللاي استنشللاقي و  ���
نبوالیزر، جد  ول د  رمان بیماران  د  ر شللرایط پاید  ار، 
جللد  ول اقد  امللات د  رماني بیماران COPD د  ر زمان 

حمله حاد   COPD د  ر بیمارستان و د  ر منزل

 تفاوت COPD با آسم چیست؟
COPD   یک بیماری پیشللروند  ه غیرقابل د  رمان 
ولی قابل کنترل اسللت که مجاری تنفسللی د  چار 
تغییرات برگشللت ناپذیر مي شوند  . د  ر گذشته تصور 
بللر ایللن بود   که این بیماری فقط مربوط به انسللد  اد   
مجاری تنفسللی است ولی د  ر حال حاضر مشخص 
شللد  ه اسللت که  COPD یک بیماری سیستمیک 
التهابی اسللت که صرفا منحصر به مجاری تنفسللی 
نیسللت و بیماران د  ر کنار این بیماری ممکن اسللت 
مشللکات د  یگللری نیللز د  اشللته باشللند  . مصرف 
د  خانیللات عامللل بروز حد  ود   80%  این بیماری بود  ه 

و بقیه موارد   شامل افراد  ی است که به د  لیل تماس 
با آالیند  ه هاي د  یگری مثل آالیند  ه هاي شللیمیایی 
و د  ود    ناشللی از سللوخت چللوب و همچنیللن 
سوخت هاي فسیلی به این بیماری مبتا مي شوند  . 
د  ر معاینات اولیه  COPDتشللابه زیاد  ی با بیماری 
آسم د  ارد   ولی مشخصه ی این بیماری پیشرفت د  ر 
طول زمان است. د  ر بیماری آسم، فرد   بیمار ممکن 
اسللت د  ر فواصللل بین حمات مشللکل تنفسللی 
ند  اشللته باشللد   ولی د  ر این بیماری روند   بیماری به 
صللورت پیشللروند  ه بود  ه و به مرور زمان شللد  ید  تر 
مي شللود   و با هر حمله ای، شللد  ت بیماری افزایش 
یافتلله و د  رمللان و کنتللرل بیمللاری پیچیللد  ه تللر 

مي شود  . 

 د  ر م�ورد   پراکند  گ�ی جغرافیای�ی COPD د  ر 
ایران توضیح د  هید  ؟

میللزان شللیوع د  ر تهران با توجلله به مطالعه ای که 
انجام شللد  ه حد  ود   ۹/2 د  رصد   د  ر افراد   باالی چهل 
سللال اسللت که د  ر مناطق20 و 22 با  بیشللترین 
میزان شللیوع مواجه بود  ه اسللت. د  ر مورد   کل کشور 
مطالعلله د  قیقی صورت نگرفته اسللت. ولی با توجه 
بلله پراکند  گللی جغرافیایی بیمللاران مراجعه کنند  ه، 
بنظر مي رسللد   د  ر مناطق و اسللتانهای شللمالی و 
سرد  سللیر کشللور و مناطقی که پخت نان بشللکل 
سللنتی و د  ر محیللط بسللته صورت مي گیللرد  ، این 

بیماری بیشتر مشاهد  ه شود  .

 مشخصه ی اصلی این بیماران کد  ام است؟ 
د  ر افللراد   بللاالی چهل سللال که د  چللار تنگی نفس، 
سرفه و خلط مزمن هستند  ، باید   احتمال این بیماری 
را د  ر نظللر د  اشللت. بلله ویژه د  ر افللراد  ی که مصرف 
د  خانیللات اعللم از سللیگار و یا قلیان د  ارند  . مهم ترین 
عارضه این بیماری، نارسایی تنفسی است و د  ر این 
بیماری عفونت هاي تنفسللی بیشللتر اتفاق می افتد  . 
د  ر مراحللل اولیه بیمللاري COPD بیماران اغلب از 
تنگللي نفللس هنللگام فعالیت شللاکی هسللتند   و با 
پیشللرفت بیماري و بد  تر شللد  ن شللرایط و  افزایش 
انسد  اد   جریان هوا این عایم با شد  ت بیشتر ود  فعات 
بیشللتري بللروز کللرد  ه و بیمللار حتللی د  ر وضعیت 
استراحت نیز د  چار تنگی نفس  وهیپوکسي )کمبود   
اکسللیژن( مي شللود  . ممکن اسللت به د  لیل کمبود   
اکسللیژن بیمار د  چار سللیانوز شللود   ونیاز به اکسیژن 
کمکي د  اشللته باشللد  . د  ر مراحل نهایی بیماری، این 
بیماران حتی قاد  ر به انجام کارهای شخصی روزمره 
خود   نیسللتند   و حمایت هللاي خانواد  گی و اجتماعی 

زیاد  ی را جهت اد  امه حیات نیازمند  ند  . 

 چه عواملی باعث بروز COPD میشود  ؟ 
اسللتعمال هرگونلله د  خانیللات )سللیگار و قلیان ...( 
شللایعترین و مهمترین عامل بروز COPD اسللت. 
حتی استنشللاق د  ود   سللیگار سللایر افراد   نیز اثر گذار 
اسللت. همچنیللن تماس با د  یگللر عوامل خطرزا و 
تماسللهای شللغلی با بخارات شیمیایی یا گرد   و غبار 
پنبلله، د  ود   چللوب، زغللال سللنگ و یا سللایر مواد  . 
همچنین د  ر کشللور ما پخت نان به روش سللنتی د  ر 
روستاها فرد   را د  ر معرض خطر قرار مي د  هد  . عاوه 
بللر ایللن آلود  گی هللوا و گازهای سللمی موجود   د  ر 
محیط از قبیل مه غلیظی که از آلود  گی هوا ناشللی 
مي شود  ،  COPD د  ر افراد   نقش د  ارند  . گروهی نیز 
بد  الیل ژنتیکی از جمله کمبود   آلفا 1 آنتی تریپسین 
د  چار بیماری COPD  مي شللوند   که معموآل سللن 

ابتا کمی پایین تر از معمول است.

 تشخیص این بیماری به چه صورت است؟  
برای  هر بیمار باالی چهل سللال که با عایم سللرفه و 
تنگی نفس مزمن مراجعه کند  ، این احتمال وجود   د  ارد  . 
جهت تشخیص قطعی COPD باید   اسپیرومتری انجام 
شود  . این روش با د  مید  ن بیمار د  ر د  ستگاه اسپیرومتر و 

اند  ازه گیری حجم  تنفسی صورت مي گیرد  .

 تقسیم بند  ی بیماران COPD چگونه است؟
بعلللت اینکلله مقاومللت د  ر جریان هللوای بازد  می 
میللزان FEV1 د  ر این بیمللاران کاهش مي یابد  ، بر 
FVC / FEV1 و نسللبت  FEV1 حسللب میللزان

تشخیص بیماری صورت گرفته و میزان شد  ت آن 
مشللخص مي شود  . تقسللیم بند  ی بصورت خفیف، 
متوسللط، شللد  ید   و خیلی شللد  ید   بود  ه و برنامه ی 
د  رمانی این بیماران با یکد  یگر متفاوت اسللت. این 
بیماران د  ر شللرایط بیماری شللد  ید   و خیلی شد  ید   بار 
مالللی زیللاد  ی را بللرای جامعه به د  نبللال د  ارند   و این 
یکی از مشللکات عمد  ه ی بیماران است. بیمارانی 
کلله عایللم COPD  د  اشللته،  ولی اسللپیرومتری 
نرمللال د  ارنللد   نیللز گللروه د  ر معرض خطللر نامید  ه 
میشوند   و نیاز به آموزش هاي الزم جهت پیشگیری 
از بیماری نظیر پرهیز از مصرف د  خانیات و برخورد   

با سایر عوامل خطر ساز را د  ارند  .

 آی�ا آم�ار و اط�الع جامعی از اف�راد  ی که د  چار 
این بیماری هستند   وجود   د  ارد  ؟ 

متاسللفانه آمللار منسللجمی د  ر این باره وجللود   ند  ارد  . 
امید  واریم پس از انتشللار گاید   الین مربوطه و برنامه 
ریزی کلی د  ر جامعه، شناسللایی و کنترل این بیماران 
د  قیق تر صورت پذیرد   و وارد   سیستم نرم افزاری شود  . 

د  ر این صورت مي توان آمار د  قیقی را ارائه کرد  . 

 آی�ا آلود  گ�ی ه�وا تاثی�ری ب�ر این بیم�اران و 
د  رمان این بیماری د  ارد  ؟

با تشللد  ید   آلود  گی هوا شللانس بروز حمات بیشتر و 
روند   بیماری تشللد  ید   مي شللود  . به بیماران پیشنهاد   
مي شللود   کلله د  ر روزهای آلود  گی هللوا، د  ر صورت 
امللکان از خانلله خللارج نشللوند   و از رفللت و آمد   د  ر 
محیط هاي شلللوغ خود  د  اری نماینللد  . این بیماران 
باید   تحت واکسیناسللیون سللالیانه آنفوالنزا و هر 5 

سال یکبار پنوموواکس قرار گیرند  . 

  موارد   منع تغذیه ای برای این بیماران وجود   
د  ارد  ؟ 

این بیماری عوارض متعد  د  ی از جمله افسللرد  گی و 
پوکللی اسللتخوان د  ارد  . همچنیللن شللانس بللروز 
بیماری هاي قلبی عروقی  د  و برابر سایر افراد   جامعه 
 اسللت. همچنیللن بسللیاری از ایللن بیمللاران د  چار 
سوء تغذیه هستند  . لذا د  ر گاید   الین نیز برنامه مشاوره 

و راهنمای تغذیه این بیماران لحاظ شد  ه است. 

 COPD مهمتری�ن توصیه ه�ا ب�رای بیم�اران 
چیست؟ 

مهمتریللن توصیلله به این بیماران عد  م اسللتعمال 
د  خانیات، اسللتفاد  ه ی بلله موقع و صحیح د  اروهای 
تجویز شد  ه، حفظ وزن مناسب، اجتناب از تماس با 
آالیند  ه ها ی تنفسللی و اجرای برنامه هاي بازتوانی 

تنفسی منظم است.

�د��ر�اف�راد���باالی�چهل�س�ال�که�د��چار�
تنگ�ی�نف�س،�س�رفه�و�خل�ط�مزمن�
هس�تند��،�باید���احتمال�این�بیماری�را�
د��ر�نظر�د��اش�ت.�به�ویژه�د��ر�افراد��ی�که�
مص�رف�د��خانیات�اعم�از�س�یگار�و�یا�

قلیان�د��ارند��.
مهم�تری�ن�عارض�ه�ای�ن�بیم�اری،�
نارس�ایی�تنفس�ی�اس�ت�و�د��ر�ای�ن�
بیماری�عفونت�هاي�تنفس�ی�بیشتر�

اتفاق�می�افتد��

�بیمارانی�که�عالیم���COPDد��اشته،��
ولی�اس�پیرومتری�نرم�ال�د��ارند���نیز�
گروه�د��ر�معرض�خطر�نامید��ه�میشوند���
و�نی�از�ب�ه�آموزش�ه�اي�الزم�جه�ت�
پیش�گیری�از�بیماری�نظیر�پرهیز�از�
مص�رف�د��خانیات�و�برخورد���با�س�ایر�

عوامل�خطر�ساز�را�د��ارند��

عوامل�تشد��ید���بیماری�|  د��خانیات�را�ممنوع�کنید��
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اخـــتالل د  ر 
کنرتل آســم

د��کت�ر�س�ید���علیرض�ا�مهد��ویان�ی،�فوق�
تخصص�آسم�و�آلرژی�و�د��انشیار�د��انشگاه�
علوم�پزش�کی�ش�هید���بهش�تی�است.�
پزش�کی�عموم�ی�را�د��ر�د��انش�گاه�علوم�
پزشکی�تهران�گذراند��ه�و�تخصص�و�فوق�
تخصص�را�د��ر�د��انش�گاه�علوم�پزش�کی�
ته�ران�د��ر�مرک�ز�طبی�کود��کان�س�پری�
کرد��ه�اس�ت.�س�ال��88د��ر�بیمارس�تان�
مس�یح�د��انش�وری�فعالیت�خود���را�آغاز�و�
از�س�ال��89تا��91مس�ئول�د��فتر�پژوهش�
بیمارس�تان�مس�یح�د��انشوری�و�د��ر�حال�
حاضر�به�عنوان�قائم�مقام�مرکز�تحقیقات�
بیماری�ه�اي�تنفس�ی�اطف�ال�و�رئی�س�
بخ�ش�آلرژی�و�ایمونولوژی�بیمارس�تان�
مس�یح�د��انشوری�است.�وی�عضو�کمیته�
کش�وری�بیماری�هاي�تنفس�ی�اطفال�و�
عضو�هیئت�مد��یره�انجمن�آس�م�و�آلرژی�

است.

د��رک�متفاوت�پزشک�و�بیمار�
از�کنترل�آسم،�د��رد��سر�آفرین�

است
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  تقسیم بند  ی بیماران مبتال به آسم
بللرای ایجللاد   وحد  ت رویلله د  ر د  رمان آسللم، گاید   
الین هللا و د  سللتورالعمل هاي بیللن المللی توصیه 
مي کنند   آسللم را بر اسللاس شللد  ت آن طبقه بند  ی 
کنیم و بر اسللاس آن، فرایند   د  رمان را پیش ببریم 
ولللی د  ر فللاز اجرا مشللاهد  ه مي شللود   این نوع طبقه 
بنللد  ی ایراد  هللای مختلفی به د  نبال د  ارد  . مهمترین 
مسللئله این بود   که چطور امکان د  ارد   یک بیماری 
کاما متغیر و پرنوسللان مانند   آسللم را با یک چنین 
اند  کس هللاي ثابللت طبقه بند  ی کرد  ه و د  رمان را بر 
اسللاس آن اسللتوار کرد  . به همین د  لیل گاید  الین 
GINA و همچنیللن گایللد   الین NAEEP، د  ر طی 
سللالهای اخیر توصیلله مي کنند   که تغییرات د  رمان 
تنها بر اسللاس یک سللوال سللاد  ه باشد   که: آیا آسم 

بیمار کنترل است؟

  مفهوم کنترل آسم
وقتللی صحبللت از کنتللرل یک بیماری مي شللود   
ممکن اسللت مفاهیمی مانند   ریشلله کنی به ذهن 
خطور کند   همانطور که زمانی که مي گوییم کنترل 
فلج اطفال به معنای ریشلله کنی فلج اطفال اسللت. 
امللا واقعیللت د  ر خصوص کنترل آسللم چیز د  یگری 
اسللت. کنترل آسللم به معنای ریشه کنی نیست، یا 
الاقللل د  انش بشللری فعا به این مرحله نرسللید  ه 
اسللت. منظور از کنترل، کنترل عائم بیماری آسم 

است. 
بر این اسللاس توصیه مي شللود   آسللم را بر اسللاس 
معیارهای مشللخصی به آسللم کنترل شد  ه، آسم تا 
حد  ود  ی کنترل شللد  ه و آسللم کنترل نشللد  ه طبقه 
بند  ی کنیم و بعد   بر اسللاس سللطح کنترل به تعیین 
گام هاي د  رمانی بپرد  ازیم و سللپس این اسللتپ ها را 
پایش کنیم. اسللتپ هاي د  رمانی آسم بر اساس این 
نحللوه برخورد   5 اسللتپ اسللت کلله د  ر اینجا نیاز به 
توضیح آن نیست چون د  ر گاید   الین ها وجود   د  ارد  . 
نکته قابل توجه د  ر این میان آن اسللت که د  ر بحث 
کنترل آسم هم مشکات فعلی بیمار و هم خطرات 
و تهد  ید  اتللی کلله بیمللار با آنها مواجه اسللت د  ر نظر 
گرفته مي شللود  ، یعنی پزشک باید   هم به مشکات 
فعلللی بیمللار و هم خطللرات و تهد  ید  ات بیمار توجه 

کند  .

  د  رک متفاوت پزشک و بیمار از کنترل آسم
د  رک متفللاوت از کنتللرل آسللم د  ر بین پزشللکان و 
بیمللاران یکللی از چالش هللاي ایللن حوزه اسللت. 
مطالعللات متعللد  د   نشللان مي د  هللد   آن چیللزی که 
بیمللاران از کنترل آسللم د  ر نظللر د  ارند   با آن چه که 
پزشللکان د  ر نظللر د  ارنللد   متفاوت اسللت. بعضی از 
بیمللاران متوجه شللد  ت عائم بیماری خود  شللان 
نیسللتند  . ضمن اینکه ممکن اسللت آن چیزی که 
برای بیمار قابل تایید   باشللد   برای پزشللک مقبول 
نباشللد  . بیماران ممکن اسللت انتظارات کمتری از 

اثرات د  رمانی د  اروها د  اشللته باشللند   و سطح کمتری 
از کنترل برای آنها مورد   پذیرش باشللد  . پزشللکان 
نیز ممکن است کنترل آسم را بیشتر تخمین بزنند   
که همین امر منجر به کاهش تجویز د  ارو مي شود  . 
براسللاس آنچه که د  ر د  سللتورالعمل ها ذکر شد  ه د  ر 
کنترل آسللم، ما قانون د  اریم هم مشللکات فعلی و 
هللم خطللرات و تهد  یللد  ات بیمار باید   مللد   نظر قرار 
بگیرند  . بیمار ممکن اسللت زمانی بیماری را کنترل 
شللد  ه بد  اند   که بتواند   فعالیت هاي روزانه خود  ش را 
انجللام بد  هللد  ، ورزشللش را بکنللد   و احتماال د  ر یک 
رسللتوران غللذای مللورد   عاقلله اش را بخورد  . د  ر 
صورتللی کلله برای پزشللک عاوه بر ایللن موارد  ، 
مخاطرات آتی نیز مطرح است. موارد  ی نظیر اینکه 
آیللا بیمللار د  ر طللی یک سللال گذشللته ویزیت د  ر 
د  پارتمان هاي اورژانس ند  اشته باشد  ، تست عملکرد   
ریوی اش نرمال باشد   و التهاب مجاری هوایی هم 

ند  اشته باشد  ، برای پزشک حائز اهمیت است. 

  آثار فقد  ان کنترل آسم
اگرچلله د  ر مقللاالت  آمد  ه که اغلللب بیماران بعد   از 
شللروع مصرف د  اروها به کنترل مناسللبی از آسللم 
مي رسند   ولی حقیقت این است که ما پزشکان آسم 
روزانلله همچنللان د  ر عد  ه زیللاد  ی از بیماران کنترل 
شللد  ه، مشللاهد  ه مي کنیللم که کنتللرل بیماری به 
معنای کامل آن محقق نشد  ه است که باید   بگوییم 
بیشللتر بر محد  ود  یت و ناکارآمد  ی اسللتراتژی هاي 
موجللود   علی رغم وجود   د  اروهای موثر د  اللت د  ارد  . 
متاسللفانه هنوز د  ر بسللیاری از نقاط د  نیا اهد  اف اولیه 
د  رمان بیماری آسللم د  ایر نشللد  ه و هنوز عد  ه زیاد  ی 
از بیماران آسللماتیک د  ر بیمارستان ها و بخش هاي 
اورژانس بستری مي شوند  . هنوز تعد  اد   قابل توجهی 
از کللود  کان آسللماتیک حتللی د  ر کشللور ما به د  لیل 
کنتللرل ضعیف آسللم نمی تواننللد   به طور منظم د  ر 
مد  ارس حضور د  اشللته باشللند   )محد  ود  یت سبک و 
شیوه زند  گی( مرگ ناشی از آسم کنترل نشد  ه علی 

رغم اینکه قابل پیشللگیری اسللت، هنوز مشللاهد  ه 
مي شود  . بیماران با آسم کنترل نشد  ه د  ر حقیقت بار 
اقتصللاد  ی باالیللی را برای جامعه ایجاد   مي کنند   چه 
از نظر هزینه هاي مسللتقیم مانند   هزینه هاي د  ارو، 
بسللتری شد  ن د  ر بیمارستان، ویزیت هاي بستری، 
اورژانس و چه هزینه هاي غیر مسللتقیم مانند   عد  م 
حضللور د  ر محیطهللای کارشللان. د  ر گزارشللی که 
د  کتر معین و همکارانشان راجع به بار بیماری آسم 
د  ر سللال 201۴ ارائه د  اد  ه اند   اشللاره شد  ه که بار آسم 
د  ر بیللن بیماری هللاي غیر واگیر عد  د   قابل توجهی را 
به خود  شللان اختصاص د  اد  ه و این مطلب مي تواند   
بللرای سیاسللتگذاران کان نظللام بهد  اشللتی و 
همچنین سازمان هاي بیمه گذار قابل توجه باشد  .

 اختالل د  ر کنترل آسم 
علللل متعد  د  ی مي تواند   منجللر به کنترل ضعیف یا 

نامناسب آسم شود  . مهمترین آنها را عبارتند   از:
ال�ف( فاکتور هاي مربوط بلله بیماری: ما مي د  انیم 
کلله خصوصیللات مربللوط به خود   بیمللاری از قبیل 
ماهیت نوسان د  ار بیماری و نیز تفاوت آن د  ر طول 
روز و شللب و یللا تفللاوت د  ر عملکرد   ریلله مي تواند   
زمینه سللاز برای کنترل نشد  ن بیماری باشد  . ضمن 
آنکه تفاوت د  ر تظاهرات آسم که مي تواند   ناشی از 
تد  اخل فاکتورهای ژنتیک و عوامل محیطی باشللد   
د  ر عللد  م کنتللرل آسللم د  خالللت د  ارد  . از طرفللی 
فنوتایپ هللاي مختلللف آسللم هم منجر مي شللود   
پاسللخ هاي متفاوت به د  رمان آسم د  اشته باشیم که 
همه این ها مي توانند   د  ر کنترل آسللم د  خالت د  اشته 

باشند  . 
ب( عوامللل محیطللی: فاکتورهللای محیطللی به 
عنوان شللعله ور کنند  ه هاي آسللم برای پاسللخ به 
د  رمللان تاثیللر د  ارند  . میزان د  ر معرض د  ود   سللیگار 
قللرار گرفتللن یا د  ر معرض آلود  گی هوا بود  ن ارتباط 
مسللتقیم با میزان و شللد  ت آسللم هاي کنترل نشد  ه 
د  ارد  . بیمللاران آسللماتیکی که سللیگار مي کشللند   

کاهش عملکرد   ریوی پید  ا کرد  ه و مبتا به شللد  ت 
بیشتری از بیماری آسم مي شوند   و همچنین پاسخ 
کمتللری بلله د  اروهللای کنترل کننللد  ه مي د  هند   و 
همچنین ریسللک بیشللتری برای آسم هاي کنترل 

نشد  ه د  ارند  .
ج( فاکتورهای مربوط به بیمار: آسللم کنترل نشد  ه 
د  ر بیماران با د  رآمد   کم و تحصیات کم و افراد   بی 
خانمان شللیوع بیشللتری د  ارد  . شللاید   د  لیل آن به 
شللرایط زند  گی و افزایش تماس با رطوبت، کپک 
هللا، سللیگار و حیوانللات باز گرد  د  . ایللن بیماران د  ر 
تشللخیص شد  ت شکایت خود  شان و د  رک اهمیت 
د  اروهای کنترل کنند  ه ممکن اسللت مشکل د  اشته 
باشللند  . عد  م پذیرش بیماران د  ر بیماران آسماتیک 

به خصوص د  ر جمعیت نوجوانان شایع است.
ه( فاکتورهای مربوط به سیسللتم هاي بهد  اشللت و 
د  رمللان: میللزان کاربرد   گاید  الین هللا و راهنماهای 
ملی و بین المللی هنوز د  ر سرتاسر جهان کم است. 
خوشللبختانه د  ر کشللور ما به همت انجمن آسللم و 
آلرژی، کمیته کشوری کلید  های اولیه این موضوع 
را زد  ه اسللت. راهنماهللای بالینللی آسللم بللرای 
سیسللتم هاي بهد  اشتی تهیه شد  ه است. برنامه هاي 
آموزشی پزشکان د  ر این مورد   به نظر هنوز ناکافی 
اسللت. از طرف د  یگر ممکن اسللت پزشکان هم د  ر 
ویزیللت بیمللار، وقت کافی بللرای ارزیابی و کنترل 

آسم نگذارند  .

 پیشگیری از بیماری هاي د  ستگاه تنفسی
د  ر خصوص بیماری آسللم و رینیت آلرژیک، این ها 
بیماری هاي مولتی فاکتوریل هسللتتند  . هم عوامل 
ژنتیللک و هللم عوامللل محیطی د  خالللت د  ارند  . د  ر 
بحللث عوامللل ژنتیللک به نظللر نمی رسللد   برای 
پیشللگیری بتوانیللم کاری بکنیللم ولللی د  ر بحث 
عوامللل محیطللی قطعا مي توانیللم کارهایی انجام 
د  هیم. کاهش آالیند  ه هاي محیطی، د  قت د  ر سبک 

و شیوه زند  گی و بحث تغذیه مي تواند   موثر باشد  .

 میزان شیوع بیماری هاي ریوی
پولومونی هللا یللا عفونت هاي تنفسللی د  ر راس آنها 
اسللت. د  ر حیطه بیماری هاي آلرژیک تنفسللی د  ر 
راس آن آسللم و رینیت آلرژیک اسللت که رینیت 
آلرژیک تعد  اد   بیشتری را به خود  ش اختصاص د  اد  ه 
اسللت. اما اگر بخواهیم بر اسللاس آمار مسللتند   و 
گرد  آوری شد  ه صحبت کنیم، شیوع عائم بیماری 
آسللم بلله طور کلللی د  ر کل جمعیت ایللران به نظر 

مي رسد   چیزی د  ر حد  ود   7 د  رصد   باشد  . 
د  ر جمعیللت اطفللال، بلله نظللر این رقللم باالتر و به 
حد  ود   13 د  رصد   برسللد  . البته این آمار از شللهری به 
شللهر د  یگر متفاوت اسللت. مثا د  ر شللهری مثل 
کرمان شللیوع آسللم از حد  ود   2 د  رصد   اسللت و د  ر 
کان شللهری مثللل تهللران به حللد  ود   35 د  رصد   

مي رسد  . 

 رتبه آسم ما د  ر جهان
بلله نظللر مي رسللد   د  ر کل جهللان از چیزی حد  ود   2 
د  رصد   تا 37 د  رصد   متفاوت است. حد  ود   عد  د  ی که 
مللا د  اریللم 7 د  رصد   اسللت. یعنی میانگین متوسللط 
د  ارد  . اما به نظر مي رسللد   متوسللط شللیوع آسللم د  ر 

جمعیت کود  کان رو به افزایش است.

 مهمترین چالش د  ر مواجهه با بیماران
د  ر د  رجه اول این اسللت که د  اروهایی که ما تجویز 
مي کنیم و د  لخواه ما هسللتند   یا د  ر د  سللترس نیستند   
یللا قیمت هللاي گزافی د  ارنللد  . از طرف د  یگر از آنجا 
کلله د  اروهللای کنترل کنند  ه آسللم کلله د  ر راس آن 
کرتیکو اسللتروئید  های استنشللاقی هسللتند   د  ارای 
اثرات سریع االثر نیستند  ، بیماران ممکن است این 
د  اروهللا را موثللر ند  انند   و اسللتفاد  ه نکننللد   و این به 
معنای اخال د  ر کنترل بیماری است. نکته کلید  ی 
د  ر این خصوص آن است که د  اروهای تجویز شد  ه 

تنها وقتی موثر هستند   که استفاد  ه شوند  .

 سخن پایانی
به نظر مي رسد   که تبعیت از د  ستورالعمل هاي ملی 
و بین المللی د  ر زمینه د  رمان آسللم، گنجاند  ن این 
راهنماها د  ر سیسللتم هاي نظام بهد  اشتی کشورمان 
و از همه مهمتر آموزش پزشللکان به ویژه پزشللکان 
عمومللی بلله عنوان خط اول برخللورد   بیماران، گام 
اول د  ر بهبللود   کنتللرل بیماران آسللماتیک اسللت. 
ضمن اینکه باید   تاش کنیم پوشش هاي بیمه ای 
د  ر کشور فراگیر تر شود   تا بیماران بتوانند   به راحتی 
د  اروهللای مللورد   نیللاز خللود   را د  ریافللت کننللد  . د  ر 
خصوص آلود  گی هوا و سللایر آالیند  ه هاي محیطی 
نیللز بایللد   بگوییللم هرگونلله هزینه بللرای کاهش 
آلود  گللی هللوا بایللد   به عنوان یک سللرمایه گذاری 
مانللد  گار برای پیشللگیری از تشللد  ید   بیماری هاي 

ریوی شناخته شود  .
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بحــران د  ر یک 
قد  می ما است

تخص�ص� ف�وق� کیان�ی،� ارد��ا� د��کت�ر�
بیماری�ه�اي�ری�ه�و�عض�و�هیات�علمی�
د��انش�گاه�شهید���بهشتی�است.�از�جمله�
افراد��ی�اس�ت�که�موضع�نسبتاشد��ید��ی�
د��ر�خصوص�مس�ئله�آلود��گ�ی�هوا�د��ارد��.�
معتقد���اس�ت�باید���برای�س�المت�مرد��م�و�
بیماران�و�علی�الخصوص�بیماران�ریوی،�
ارزش�بیش�تری�قائ�ل�ش�ویم�و�با�مرور�
تجربه�کش�ورهای�د��یگر�راجع�به�کنترل�
آلود��گ�ی�هوا،�توانایی�ه�اي�خود��مان�را�
ارتق�اء�د��هی�م.�او�بارها�اهمیت�عملیاتی�
کرد��ن�پشت�بام�سبز�د��ر�ساختمان�ها�که�
امروزه�د��ر�د��نیا�مطرح�اس�ت�را�یاد��اوری�
مي�کند���و�مي�گوید���با�این�کار�مي�توان�به�
کاهش�آلود��گی�هوا�کمک�ش�ایانی�کرد��.�
ب�ا�ش�ور�و�هیجان�خاص�خ�ود���مي�گوید���
هنگام�آلود��گی�هوا،�افراد���ممکن�اس�ت�
زود��رنج�تر،�پرخاش�گرتر،�عصبانی�تر�و�
ک�م�تحمل�تر���ش�وند��.�یعن�ی�با�اینکه�د��ر�
گذش�ته�هم�این�مشکالت�را�د��اشته�اند��،�
ام�ا�ح�اال�خیل�ی�زود��تر�به�اس�ترس�ها،�
واکنش�و�حساس�یت�نش�ان�مي�د��هند���و�
ای�ن�به�معنای�آن�اس�ت�با�آلود��گی�هوا،�
مخاط�رات�اجتماع�ی�به�م�ا�نزد��یک�تر�

مي�شوند��.

مخاط�رات� ه�وا،� آلود��گ�ی�
اجتماعی�را�به�نزد��یکی�ما�فرا�

مي�خواند��
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به طور کلی باید   آلود  گی هوا را به د  و د  سللته، هوای 
بیللرون  ازمنللزل و هوای د  اخل منزل تقسللیم کرد  . 
 ،SO2 ،آالیند  ه هللاي بیللرون از منزل شللامل ازن
NO، ذرات معلق، آرسللنیک، سللرب و غیره اسللت. 
تمامللی آالیند  ه هاي خللارج از منزل د  ر د  اخل منزل 
نیز وجود   د  ارد  . موارد   د  یگری ناشللی از سللوخت هاي 
گازی، سللوخت چوب یا مواد   آزاد   شللد  ه از وسللایل 
د  اخللل منللزل خصوصللا آن ها کلله PVCد  ارند   نیز 
مي تواند   منجر به آلود  گی هوای د  اخل منزل شللود  . 
غلظللت بعضللی از مواد   مانند   ازن د  اخل منزل کمتر 
از خارج منزل اسللت. آنروسللل هاي ظریف اسللید   با 
مللواد   د  اخللل منزل خنثی مي شللود  . میللزان اثرات 
آلود  گللی هللوا به نوع ماد  ه آالیند  ه، غلظت آن، مد  ت 

زمان تماس و شرایط آب و هوایی ارتباط د  ارد  . 
گاز CO که ناشی از سوختن ناقص است، عائمی 
شللامل خسللتگی، رخوت، سرد  رد  ، اختال تنفسی و 
گرفتگللی رگ هللاي خونللی را د  ر پی د  ارد   و د  ر موارد   
شد  ید  ، تشنج و کما را د  ر پی د  ارد  . د  ود   سیگار حاوی 
گاز CO مي باشللد   که سللرطان زاسللت و با توجه به 
اینکه سللطح کربوکسللی هموگلوبین بیش از 6% به 
خون ثابت شللد  ه اسللت، باعللث آریتمی هاي قلبی 
مي شللود  .  توصیه مي شللود   که زمان آلود  گی هوا از 
اسللتعمال د  خانیات خود  د  اری شللود  . متاسفانه آمار 
نشللان مي د  هللد   افراد   زیاد  ی به موضوع اسللتعمال 
د  خانیات وابسللته شللد  ه اند   و رنج آور تر آن اسللت که 
متاسللفانه جامعلله زنللان ایللران نیز به این سللمت 

گرایش بیشتری نسبت به گذشته پید  ا کرد  ه اند  . 
د  ر المپیک 2008 پکن، جهت کاهش آلود  گی شهر 
پکن که یکی از آلود  ه ترین شهرهای جهان است، 
با سیاسللت هایی همچون محد  ود   کرد  ن استفاد  ه از 
اتومبیل شخصی، کم کرد  ن ساعات کار کارخانه ها 
و بسللتن نیروگاه ها، سللطوح آلود  گی هوا را تا حد   
قابللل قبولللی پایین آورد  ه و د  ر پی آن کاهش میزان 
آلود  گللی هوا با کاهش سللطح فاکتورهای التهاب، 
انعقللاد  ی و بهبود   عملکرد   عروق د  ر سللاکنین پکن 

همراه بود  . 

  اثرات گاز SO2 بر بد  ن
گاز SO2 د  ر د  ستگاه تنفسی فوقانی)مخاط حلق و 
حنجللره( حللل مي شللود   و با ایجاد   محیط اسللید  ی 
منجر به آسللیب اسللید  ی، خارش، سوزش،  سوزش 
چشللم و سرفه مي شللود  . د  ر افراد  ی با بیماری هاي 
ریوی مزمن نیز باعث افزایش مرگ و میر مي شود  . 
افزایش آلود  گی هوا، مراجعات بیشتر به اورژانس ها 

را نیز د  ر پی د  ارد  .
این گاز د  ر افراد   سللالم باعث به وجود   آمد  ن مشللکل 
حاد  ی نمی شللود  . اما د  ر افراد   مبتا به آسللم موضوع 
متفاوت اسللت. خصوصا به هنگام ورزش د  ر هوای 
سللرد   و خشللک، عللوارض بیشللتر خود   را نشللان 
مي د  هند   و بهمین جهت است که بیماران د  ر زمان 

آلود  گی هوا ممنوعیت ورزش د  ارند  . 

 NOاثرات گاز  
گازNO موجب اختال د  ر سیستم تنفسی، افزایش 
بسللتری د  ر اورژانس، مراجعه به پزشللک به علت 
مشللکات تنفسللی خصوصا د  ر بیمللاران مبتا به 
بیماری هاي مزمن تنفس مي شللود  . د  ر صورتی که 
گاز NOبللا غلظللت باال استنشللاق شللود  ، منجر به 
 COPD برونشللیت مي شللود  . همچنین بیمللاران

نسبت به NO هوا بسیار حساسترند  . 

  اثرات سرب بر بد  ن 
خوشللبختانه د  ر حللال حاضر سللرب د  اخل بنزین، 
حذف شللد  ه اسللت. سرب موجود   د  ر بنزین مي تواند   
منجللر بلله کم خونی، نارسللایی کلیلله)د  ر طوالنی 
مد  ت( و رسللوب د  ر لثه شللود  . ذرات معلق بر اساس 
انللد  ازه بلله ذرات معلق بزرگ حللد  ود   15 میکرون و 
ذرات معلللق کوچللک کمتللر از 5 میکرون و ذرات 
معلللق خیلللی ظریف کمتر از 2.5 میکرون تقسللیم 
بند  ی مي شللود  . ذرات معلق مي توانند   کیلومترها د  ر 
هللوا معلللق بللود  ه و د  ر مسللیر خللود   آلود  گی هاي 
شللیمیایی و میکروبللی مختلفللی را جذب و منتقل 
کننللد  . د  ر یک مطالعلله آلود  گی هوای اروپا از ذرات 
معلق آفریقا شناسایی شد  .  ذرات بزرگ د  ر راه هاي 
هوای بزرگ و حلق و حنجره رسوب کرد  ه و منجر 
بلله عائم تحریکی مي شللود   که ذرات کوچکتر به 
راه هاي هوایی پایینی و پارائیسللم ریه نفوذ مي کند   
و د  ر ایللن نفللوذ مي تواند   آالینللد  ه کنند  ه هاي د  یگر 
خصوصا SO2 را با خود   به د  اخل ریه منتقل کند  . 

  استفاد  ه از ماسک ها
 ماسک هاي جراحی فقط جلوی ذرات معلق بزرگ 
را مي گیرنللد  . ماسللک هاي NQS میتواننللد   آلود  ه 
کنند  ه ها را فیلتر کنند   ولی این ماسک ها باید   کاما 

روی صللورت قللرار گرفتلله و برای بیماران مبتا به 
بیماری هللاي ریوی بیش از چند   د  قیقه قابل تحمل 

نیست.

  آلود  گی هوا و فشار عصبی
د  ر واقع وقتی فرد   به د  لیل آثار آلود  گی هوا که یکی 
از آنهللا کمبود   اکسللیژن اسللت، بللی حوصله یا کم 
حوصله مي شود  ، قاد  ر به کنترل خشم خود   نیست و 
عصبللی رفتللار مي کند  . به طور کلی هر چقد  ر میزان 
اکسللیژن رسللانی بلله مغز کاهش پیللد  ا کند  ، برخی 
نقللاط حسللاس مغللز تحریک مي شللود  ، د  ر نتیجه 
اختاالتی مانند   پرخاشللگری، افسللرد  گی، اختال 
د  ر تمرکز و کند   شد  ن عملکرد   ذهنی را د  ر پی د  ارد  . 
هملله اینهللا عواملللی هسللتند   کلله افللراد   را د  ر 
موقعیت هللاي اجتماعللی و شللغلی د  چار مشللکل 
مي کننللد  . آلود  گللی هللوا تاثیر روانللی مضاعفی بر 
بیماران تنفسللی  د  ارد  ، قد  رت تصمیم گیری آنها را 
ضعیللف مي کنللد   و فللرد   بی انرژی، بللی حوصله و 
خسللته اسللت. افرایش رفتارهای پرخاشللگرانه د  ر 
خیابان، محل کار، مد  ارس و خانواد  ه یکی از تبعات 
آلود  گی هواسللت. هوای آلود  ه، سیسللتم اعصاب و 
روان افراد   را ضعیف می کند   و آستانه صبر و تحمل 
را پاییللن مللی آورد  . به همیللن د  لیل د  ر روزهایی که 
آلود  گی هوا بحرانی اسللت، رفتارهای اخاق محور 
ماننللد   احتللرام به د  یگران، رعایت نوبت، پایبند  ی به 
قوانیللن و سللعه صللد  ر کاهللش می یابللد   و تنش، 
بد  د  هنللی، بد  رفتللاری و نزاع هللای لفظی و فیزیکی 
افزایش پید  ا می کند  . همچنین افراد   سللالخورد  ه به 
د  لیل ضعف سیستم ایمنی بد  ن و وجود   بیماری هاي 
زمینلله ای مانند   فشللار خللون، بیماری هاي قلبی ل 
عروقللی، د  یابللت و... و کللود  کان به علت شللرایط 

فیزیکی بد  نشان بیشتر د  ر معرض آسیب هستند  .

  مشاغل پر خطر
د  ر شللرایط تشللد  ید   آلود  گی هوا، به طور کلی افراد  ی 
که د  ر هر شللغلی که د  ر فضای باز انجام مي شللود   د  ر 
معللرض خطر قرار د  ارند  . همه رانند  گان )تاکسللی، 
اتوبللوس و…(، پیک هللاي موتللوری، پلیس هاي 
راهنمایللی و رانند  گللی و سللایر شللغل هایی که د  ر 
مللکان بسللته انجام نمی شللوند  ، جزء شللغل هاي 
پرخطر هسللتند  . همچنین مغازه د  ارها باید   تا جایی 
کلله امللکان د  ارد   د  ر مغللازه را بسللته نگلله د  ارند  ، اما 
افراد  ی که د  ر شغل شان با مواد   شیمیایی د  ر ارتباط 
هسللتند   مثل جوشللکارها، نقاشان و مشاغل د  یگر و  
افللراد  ی کلله د  ر معرض گرد   و خاک قرار د  ارند   مثل 
کارگران سللاختمان، مهند  سللان ناظر، بنا و… د  ر 
روزهایی که آلود  گی هوا بید  اد   مي کند  ، جزء مشاغل 
پرخطللر به حسللاب مي آیند  . این افللراد   باید   احتیاط 
کننللد   چللرا کلله این عوامللل د  ر کنللار آلود  گی هوا 
مي توانند   فرد   را بیشللتر مستعد   ابتا به بیماری هاي 

تنفسی کنند  .

�اولین�گام�برای�رس�ید��گی�به�مشکل�
آلود��گ�ی�ه�وا،�ارزیاب�ی�اس�ت.�باید���
اس�تاند��ارد��هایی�ب�رای�اند��ازه�گیری�
ن�وع�و�مق�د��ار�آالیند��ه�های�خطرناک�
تعیی�ن�ش�ود���و�بع�د���از�آن�بای�د���حد���
مجاز�آالیند��ه�های�هوا�مشخص�شود��.�
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 همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا چهارمين
 1394دي ماه  –مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما –تهران 
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، هيدروكربن ها CO ،No2 ،So2هوا، در بين داده هاي آلودگي 

)HC ( و ذرات معلق)PM10( داده هاي مربوطه بر . انتخاب شدند
و از مركز كنترل  2حسب شاخص استاندارد آلودگي هوا مي باشند

 22اين داده ها براي كل مناطق . كيفيت هواي تهران استخراج شد
 .گانه تهران توسط شركت مذكور استانداردسازي شده است

در اين بررسي ابتدا از لحاظ زماني داده هاي آلودگي هوا و مرگ و 
سپس ميانگين ماهانه تعداد كل . مير با همديگر مطابقت داده شد

مرگ و مير ناشي از بيماي هاي قلبي و عروقي فوت شدگان و 
مشخص شد، سپس  ارتباط مرگ و مير ناشي از بيماري هاي مورد 

و  مورد تجزيه SPSS 16و  Excelتوسط نرم افزارهاي مطالعه 
   .تحليل قرار گرفت

 
 :يافته ها

هاي مرگ و مير جمعيت شهر تهران ناشي از بيماري 1جدول 
شود همانطور كه مالحظه مي. دهدرا نشان مي تنفسي مختلف

نارسائي تنفسي  بيشترين مرگ و مير جمعيت شهر تهران مربوط به
، ساير %2,8، ادم ريوي %15,2، پنوموني %26، بيماري ريوي 51,6%

، عفونت تنفسي %0,9، آپنه %1,1 ، آسم و برونشيت%1,7 هابيماري
 .اندرا به خود اختصاص داده% 0,1و آبسه % 0,6

 1393تعداد مرگ و مير به تفكيك علت فوت در سال :  1جدول 
 فراواني نسبي تجمعي فراواني نسبي فراواني 

 26.0 26.0 1343 بيماري ريوي
 77.7 51.6 2664 نارسائي تنفسي
 78.2 6. 29 عفونت تنفسي

 93.4 15.2 784 پنوموني
 94.5 1.1 55 آسم و برونشيت
 96.3 1.7 90 ساير بيماريها

 99.0 2.8 142 ادم ريوي
 99.9 9. 48 آپنه
 100.0 1. 3 آبسه

  100.0 5158 جمع كل
 

-شهر تهران بر اثر بيماري مرگ و مير شهروندانجنسيت  1نمودار 
% 56,2شود همانطور كه مالحظه مي. دهدهاي تنفسي را نشان مي

) مورد 104% (2مونث و ) مورد 2156% (41,8مذكر، ) مورد 2898(
 .  نوزاد هستند

                                                           
2 PSI 

 
 1393به تفكيك جنسيت در سال  مرگ و ميرتعداد :  1نمودار 

هاي ان بر اثر بيماريشهر تهر مرگ و مير شهروندانسن  2جدول 
مربوط به نوزادان چند روزه سن  حداقل .دهدتنفسي را نشان مي

باشد، كه به دليل سال مي 111 مرگ و ميرسن  حداكثرباشد و مي
مرگ و مير ميانگين سني . هاي تنفسي از دنيا رفته استبيماري

   . سال است 65,78 افراد
ميانگين، انحراف معيار، حداقل و حداكثر سن مرگ و مير افراد بر اثر :  2جدول 

 هاي تنفسيبيماري
 سن

N Valid 5158 
 65.78 ميانگين
 72.08 ميانه
 83 مد

 23.053 انحراف معيار
 531.428 واريانس

 111 برد
 0 كمترين مقدار
 111 بيشترين مقدار
 339313 هاجمع كل داده

Percentiles 
25 55.72 
50 72.08 
75 82.60 

هاي جنسي بر اساس بيشترين علت مرگ و مير در تمامي رده
باشد و كمترين علت مرگ و مير نيز مربوط به نارسائي تنفسي مي

نفر به دليل آبسه از دنيا  3 باشد كه فقط در مردانبيماري آبسه مي
 .اندرفته

گانه تهران، دو منطقه ديگر را در  22در اين بررسي به جز مناطق 
كه منطقه آنها مشخص نشده بود  مرگ و مير افرادينظر گرفتيم، 

حومه شهر  مرگ و مير دررا در اين بررسي با صفر نشان داديم و 
 .نشان داديم 99تهران را با 
 مرگ و ميربيشترين فراواني  10گانه تهران، منطقه  22در مناطق 

كمترين فراواني ) مورد 46(دارا بود و منطقه تهران ) مورد 325(را 
 . )2نمودار ( داده بود مرگ و مير را به خود اختصاص

 

 همايش ملي مديريت آلودگي هوا و صدا چهارمين
 1394دي ماه  –مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما –تهران 

 شماره مقاله
AQM2016-1362 

 

 
، هيدروكربن ها CO ،No2 ،So2هوا، در بين داده هاي آلودگي 

)HC ( و ذرات معلق)PM10( داده هاي مربوطه بر . انتخاب شدند
و از مركز كنترل  2حسب شاخص استاندارد آلودگي هوا مي باشند

 22اين داده ها براي كل مناطق . كيفيت هواي تهران استخراج شد
 .گانه تهران توسط شركت مذكور استانداردسازي شده است

در اين بررسي ابتدا از لحاظ زماني داده هاي آلودگي هوا و مرگ و 
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 :يافته ها

هاي مرگ و مير جمعيت شهر تهران ناشي از بيماري 1جدول 
شود همانطور كه مالحظه مي. دهدرا نشان مي تنفسي مختلف
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 .اندرا به خود اختصاص داده% 0,1و آبسه % 0,6
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) مورد 104% (2مونث و ) مورد 2156% (41,8مذكر، ) مورد 2898(
 .  نوزاد هستند

                                                           
2 PSI 
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  نقش آلود  گی هوا د  ر بیماری زایی افراد   ساکن 
یا شاغل د  ر کالن شهرها چیست؟ 

بخواهیم باور کنیم یا نه، د  ر حال حاضر د  ر کشور ما 
معضلللی بلله نام آلود  گی هوا وجود   د  ارد   که بیشللتر از 
همه د  ر شهر تهران و کان شهرهایی نظیر اصفهان 
یا شهر هاي صنعتی نظیر اراک نمود   پید  ا کرد  ه است. 
متاسفانه این آلود  گی ها تاثیرات مخربی بر روي ریه 
د  ارند   که قابل چشللم پوشللی نیست. ذرات بزرگتر از 
د  و میکرون د  ر ریه جذب و وارد   جریان سیسللتمیک 
مي شللوند   و باعللث بیماری هللاي د  یگللر از جمللله 
آرترواسللکلروز، بیماری هللاي قلبی، و مشللکات 
د  یگری مي شللوند  . آلود  گی هوا و ذرات معلقی که د  ر 
هوا وجود   د  ارد   شللامل سللرب و سللایر ذراتی که د  ر 
هید  روکربن هاي ناشی از احتراق اتومبیل ها است از 
جمله عوامل مخرب واکنش پذیری ریه نسللبت به 
این بیماری ها است. د  ر فصول سرد   سال که ذرات و 
آلود  گی ها، نزد  یکتر به زمین هستند  ، مراجعه بیماران 
آسللم با حمات آسللم به د  رمانگاه ها بیشتر مي شود  . 
د  ر این فصل د  رمانگاه ها ی کشللور حجم باالیی از 
مراجعللات بیمللاران آسللم و بیماری هللاي تحریک 
پذیری اینچنینی را د  ارند  . د  ر فصول سرد   سال جد  ای 
از تحریک پذیری ریه میتوان به اثرات سرطان زایی 
ایللن ذرات نیز اشللاره کرد  . ایللن ذرات باعث تاثیرات 
مخربللی بللر ریه افللراد   و به وجود   آمد  ن مشللکات 

بسیاری برای افراد   جامعه هستند  . 

  د  ر کش�ور چن�د   نف�ر ب�ه د  لی�ل مش�کالت و 
بیماری ه�اي تنفس�ی د  ر آی س�ی یوها بس�تری 
هستند   و چند   نفر جان خود   را از د  ست مي د  هند  ؟ 
هر چند   د  ر مرکز فوق تخصصی بیماری هاي ریوی 
د  ر کشللور) بیمارستان مسللیح د  انشوری( اطاعات 

جامعللی از ایللن د  سللت میتللوان به د  سللت آورد  ، اما 
واقعیت این اسللت که تا قبل از ارجاع به این مرکز، 
آمار مستند  ی تهیه نمی شود  .  بیماران د  ر این مرکز 
تحت د  رمان قرار گرفته و نتایج قابل قبولی را شاهد   
هستیم. متاسفانه مطالعه د  ر کشور ما  بر روی آمار و 
ارقام بسللیار ضعیف اسللت. به طور مثال تعد  اد   مرگ 
ناشللی از آسللم را نمیتوان به د  سللت آورد   و د  الیل و 
علللل آن را مللورد   بررسللی قرار د  اد  . همچنین عوامل 
بسیاری باعث تحریک بیماری هاي ریوی مي شوند   

که تنها یکی از آن ها آسم است. 

  د  ر خص�وص ک�ود  کان، جای�گاه کش�ور م�ا د  ر 
د  رمان بیماری هاي تنفسی به چه صورت است؟

رشللته ی آی سللی یللوی کللود  کان به شللکل فوق 
تخصصی حد  ود   ۴ الی 5 سللال شللکل گرفته است و 
د  ر حللال حاضللر فلوشللیپ نیز د  ر ایللن زمینه تربیت 
مي شود   و پیشرفت علم با شیب بسیار قابل قبولی را 
شللاهد   هسللتیم که  حاکی از وجود   د  انش به میزان 
کافللی اسللت و نویللد   بخللش جایگاه خللوب د  ر بین 

کشور هاي د  نیاست. 

  آیا د  اروهای مورد   نظر برای بیماران  به راحتی 
د  ر د  سترس قرار مي گیرند  ؟ 

خوشللبختانه بایللد   گفت امروز د  سترسللی به د  اروها 
بسللیار سللاد  ه تر از گذشته اسللت و این موضوع قابل 
انکار نیسللت ولی هنوز به نقطه مطلوب نرسللید  ه ایم. 
به خصوص د  ر رابطه با بیماران سیستیک فیبروز ریه 
که د  ر آی سی یو مشاهد  ه مي کنیم، د  اروها به راحتی 
د  ر کشللور یافت نمی شللود   و  بسیاری از د  اروها برای 
بیماران د  ر کشللور نیسللت.  همانگونه که مشللاهد  ه 
مي شللود   نیمه ی عمر این بیماران د  ر د  نیا باال رفته 

ولللی د  ر کشللور بلله د  لیللل عللد  م وجللود   د  اروهای 
استنشللاقی برای این بیماران مثل dnas د  شللواری 
هایللی بللرای خانواد  ه بیمللاران ایجاد   مي شللود  .د  ر 
خصوص سللایر د  اروها نیز باید   بگوییم برخی د  اروها 
تحت پوشللش بیمه نیسللتند   و یا اینکه حتی با وجود   
بیملله نیللز، هزینه هللا بسللیار باالسللت. د  ر واقع د  ر 
خصللوص برخی مللوارد   باید   بگوییم که بیمه ها تنها 
بللرای یللک د  وره ی د  رمان یک ماه هزینه ها را د  ر بر 

مي گیرد  . 

  مهمترین چالش�ی که بیماران تنفس�ی با آن 
مواجه هستند   چیست؟ 

همانطور که اشللاره شللد   یکی از چالش ها گران بود  ن 
برخللی د  اروهللا اسللت. به د  نبال این قضیه، مسللئله 
د  یگری رخ مي د  هد   و آن این است که د  ارو به راحتی 
د  ر د  سللترس قللرار نمللی گیرد  . همانگونلله که از نام 
بخللش مراقبت هاي ویژه مشللخص اسللت، نیاز به  
د  ارو، پرستار و پزشک به صورت ویژه است و کمبود   
یللا نقللص د  ر این بخش مي توانللد   تبعات ناگواری به 
د  نبال د  اشللته باشللد  . زمانی که د  ارو یی برای بیماران 
تجویز مي شود  ، د  رجه ی اول اهمیت آن د  ر د  سترس 

بود  ن د  اروی مورد   نیاز است. 

  چ�ه راه ح�ل های�ی د  ر ای�ن خص�وص قاب�ل 
پیشنهاد   است؟

برای حل این مسللئله باید   همه سللازمان ها اعم از 
سللازمانهای د  ارویی و صنعتللی با یکد  یگر همراهی 
کنند   و به اصطاح هم افزایی د  ر کشللور ایجاد   شللود  . 
یکللی از مهمتریللن اسللتراتژی هاي کان د  ر ایللن 
خصللوص تاش برای سللاخت د  اروهللای مورد   نیاز 
بیماران ریوی د  ر د  اخل کشللور اسللت. باید   از فرصت 
پیش آمد  ه د  ر این مقطع زمانی بیشللترین اسللتفاد  ه را 
برای تقویت تولید   ملی کرد  . به طور کلی ظرفیت هر 
نوع سرمایه گذاری مشترک د  ر صنعت د  اروسازی ما 
فراهم اسللت. د  ر حال حاضر ایران د  ر صنعت د  ارو د  ر 
فناوری هاي نوین و هم د  ر جوینت ونچرها ظرفیت 
بسیار خوبی د  ارد  . از طرفی نباید   فراموش کرد   که ما 
د  انشللکد  ه هاي د  اروسللازی قابللل توجهی د  اریم که 
د  اروسللازان خوبی تربیت مي کنند   و این خود   امتیاز 
د  یگللر کشللورمان برای سللرمایه گللذاران د  ر حوزه 
د  اروسللت که مي توانند   د  ر صورت احد  اث کارخانه از 
نیروی د  اخل کشللور کمک بگیرند   و این کمکی به 

اشتغال ایران هم هست
  کاربرد   نبوالیزرها چیست؟

امروزه نبوالیزرتراپی د  ر بیماران CF و بیماران آسم 
و بسیاری بیماران د  یگر بسیار رواج د  ارد  . این استفاد  ه 
را میتللوان د  ر  بیمللاران سللیتیک فیبللروز بلله وفور 
مشللاهد  ه کرد  . متاسفانه به د  الیل مختلف د  سترسی 
بلله برخللی د  اروهایی که از طریق نبوالیزر اسللتفاد  ه 

مي شود   کم است و به سختی فراهم مي شوند  . 

  آی�ا بیماری ه�اي د  س�تگاه تنفس�ی قاب�ل 
پیشگیری هستند  ؟ 

بیماری هاي تنفسی کود  کان شایع د  ر کشور را به د  و 
د  سللته تقسللیم مي کنیم. د  سته ی اول که به صورت 
ماد  رزاد  ی اسللت و د  سللته ی د  وم به شللکل اکتسابی 
برای بیماران ایجاد   مي شللود  . بیماران با مشللکات 
ماد  رزاد  ی عموما بسللیار مزمن هسللتند   و برخی قابل 
د  رمللان و برخللی د  رمان آن ها سللخت تر اسللت. د  ر 
بسللیاری از این بیماران پیشللگیری به این صورت 
است که قبل از متولد   شد  ن باید   به تشخیص رسید  . 
اگللر ایللن بیماری هاي سللخت د  ر زمان بللارد  اری، 
تشخیص د  اد  ه شود  ، اجازه ی سقط د  اد  ه مي شود   و د  ر 
غیر اینصورت برای جامعه و خانواد  ه معضاتی را د  ر 
پللی د  ارد  . متاسللفانه د  ر برخللی مناطللق  کشللور که 
ازد  واج هللاي فامیلللی بسللیار رواج د  ارد   و از اقشللار با 
د  رآمللد   پاییللن تر هسللتند  ، امکان انجام آزمایشللات 
ژنتیکللی پیللش از ازد  واج بللرای افراد   وجللود   ند  ارد   و 
فرزند  انی با بیماری هاي سخت و کروموزوم مغلوب، 
همچون سیتیک فیبروز که د  ر پی آن روند   د  رمان و 

مشکات د  رمانی متعد  د   را شاهد   هستیم..  
بیماری هاي اکتسابی از محیط که شایع ترین آن ها 
بیماری هاي عفونی تنفسللی و آسللم هسللتند  . این 
بیماری هللا د  ر فصول سللرد   سللال کلله د  ر ابتد  ای آن  
عفونت هللاي ویروسللی همچنیللن برونشللیولیت، 
برونشللیت و....  را میتوان اشللاره کرد   که ریه را د  رگیر 
و د  رمان هاي خاص خود   را د  ارد  . به صراحت مي توان  
ابراز کرد   که بیشللتر این بیماری ها با واکسیناسللیون 
قابل پیشللگیری هستند  . امید   است د  ر آیند  ه واکسن 
پرومنللوک کلله هللم اکنون جای آن خالی اسللت به 
راحتی د  ر د  سترس قرار گیرد   که متاسفانه بسیاری از 
بیمللاران بللا عفونت ذات الریلله و عوارض بعد  ی آن 
د  چار مشکات زیاد  ی مي شوند  . بسیاری بیماری ها 
نیز با واکسیناسللیون سللاالنه میتوان ریسک ابتا به 
آن را پایین آورد   و برای بیماران تنفسی و افراد  ی که 
ممکن است آنفوالنزای آنان به مراحل سخت د  چار 
شللود   باید   انجام گیرد  . د  ر بیماری آسللم نیز مهمترین 
عامل پیشللگیری آن اجتناب از عواملی اسللت که آن 

را تحریللک مي کنللد   از مهمترین این عوامل د  ر حال 
حاضر و د  ر شهر تهران میتوان به آلود  گی هوا اشاره 
کرد  . اجتناب از سللیگار و اسللتعمال د  خانیات نیز راه 
حل هللاي اینچنینی  د  ر پیشللگیری از عائم آسللم 

است. 

  توصیه ی تغذیه ای شما د  ر زمان آلود  گی هوا 
چیست؟ 

مصرف مایعات و شللیر بسللیار حائز اهمیت اسللت. 
مصرف آنتی اکسللید  ان ها نیز بسللیار توصیه مي شود   
مثل میوه ها و سبزیجات که اثر مضر آلود  گی هوا را 

کمتر مي کند  .  

  پراکند  گ�ی جغرافی�ای بیماری ه�اي ریوی را 
میتوان تقسیم بند  ی کرد  ؟ 

بیماری هاي عفونی را اگر تقسللیم بند  ی کنیم باید   
گفللت عفونت هللا و ویروس ها به سللرعت پراکند  ه 
مي شوند  . سرماخورد  گی که به عنوان بیماری بسیار 
سللاد  ه ای د  ر نظر گرفته مي شللود   را میتوان به عنوان 
عامل مهمی جهت آسللم د  انسللت. د  ر برخی مناطق 
کشور که به لحاظ بهد  اشتی وضعیت پایینتری د  ارند   
این بیماری ها شیوع بیشتری د  ارد  . د  ر استان هایی با 
سللطح بهد  اشت پایین و همچنین افزایش ازد  واج ها 
ی فامیلی بیماری هاي ماد  رزاد  ی بیشللتری را شاهد   
هستیم. اما متاسفانه مطالعه ی جامعی د  ر این زمینه 
صورت نگرفته اسللت که بتوان با توجه به آنها آمار 

د  قیقی را اشاره کرد  . 

  حمایت هاي بیمه ای برای بیماران تنفسی به 
چه صورت است؟

متاسللفانه حمایت هاي بیمه ای د  ر این زمینه بسللیار 
ضعیف است البته با طرح تحول سامت با پرد  اخت 
تنها 10 د  رصد   از هزینه ها توسللط بیماران، بسللیاری 
مشللکات حل شللد  . د  ر سایر کشور هاي  د  نیا د  رمان 
برای بیماران سللهولت د  ارد   ولی د  ر کشللور ما  نیاز به 
تد  ابیر بسیار بیشتری د  ر این زمینه است و باید   بسیار 

بهتر از این د  ر این زمینه قد  م برد  اشت. 
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   میزان د  سترس�ی بیماران ریوی به اس�پری 
های مورد   نیاز را چطور می بینید  ؟

 خوشبختانه د  ر حال حاضر اسپری های تنفسی به 
سللهولت د  ر د  سللترس بیمارانی که نیاز د  ارند   قرار 
د  ارد  . ضمن اینکه تفکری که قبًا د  ر مورد   ترکیبات 
استنشللاقی د  ر میان بیماران وجود   د  اشللت مبنی بر 
اینکه اسللپری ها خوب نیسللتند   یا مشکاتی برای 
فرد   ایجاد   می کنند   نیز نسبت به گذشته کمتر شد  ه 

است. 
  ای�ن موض�وع فقط د  ر خصوص ش�هر تهران 
ص�اد  ق اس�ت ی�ا اینک�ه د  ر شهرس�تان ه�ا نیز 

د  سترسی بیماران تسهیل شد  ه است؟
به نظر من مشکلی د  ر تامین و د  سترسی اسپری ها 
وجللود   نللد  ارد  . اسللپری ها د  ر د  سللترس بیماران به 
خصوص د  ر تهران قرار د  ارد  . من از طرف وزارتخانه 
برای بازد  ید   و ارزشللیابی به خیلی از شهرسللتانها از 
جمللله همللد  ان، اراک، قزویللن، گللرگان، ارد  بیل و 
د  انشگاههایشان سفر کرد  م که د  ر آنجا هم مشاهد  ه 
کرد  م که اکثر این اسللپری ها د  ر د  سللترس بیماران 
هست. بنابراین خوشبختانه د  ر بازار وجود   د  ارد   و د  ر 

د  سترس قرار د  ارد  .
  چرا اقبال پزش�کان به د  اروهای کامبینیش�ن 

تراپی بیشتر از سینگل تراپی است؟ 
الزمه تحلیل این موضوع آن است که مطالعه علمی 
و مستند  ی صورت بگیرد  . یعنی براساس یک برنامه 
مشللخص و کاما پژوهشللی بگوییم که روی صد   
پزشللک مطالعه کرد  ه ایم و د  ید  یم که اکثر ایشللان 
کامبینیشن تراپی را ترجیح می د  هند   و د  الیل آن نیز 
بررسللی شللود  . البته به صورت کلی و اجمالی با شللما 
موافقم که تا حد  ی این اقبال وجود   د  ارد   و اینکه چرا 
وجود   د  ارد   شللاید   به خاطر سللطح آگاهی پزشللکان و 

میزان رضایتمند  ی بیماران است. 
  آی�ا د  ر تجوی�ز ICS  ارجحیت�ی بی�ن مولک�ول 
ه�ای مختلف کورتون ب�رای جلوگیری از التهاب 

مجاری تنفسی وجود   د  ارد   یا نه؟
بلله طللور کلی فکر میکنللم که د  ر واقع تفاوت خیلی 

زیاد  ی وجود   ند  اشته باشد  . 
  د  ر خص�وص ورود   د  اروی فاس�تر ک�ه ترکیب 
بکالمت�ازون و فورمت�رول اس�ت،  چ�ه نظ�ری 

د  ارید  ؟
بللا این د  ارو د  ر کشللورهای اروپایللی و کنگره های 
پزشللکی خارج کشللور آشللنا شللد  ه ام، ولی هنوز د  ر 

ایران این برند   را مشاهد  ه نکرد  ه ام.
  آیا د  اروهای ایرانی انتظارات ش�ما و بیماران 
را ب�رآورد  ه م�ی کنن�د   و د  ر کل از کیفیت د  اروهای 

ایرانی راضی هستید  ؟
به طور کلی عرض می کنم که باید   این مسللائل را 
مبتنللی بللر تحقیق و مطالعه علمللی بیان کرد  . باید   
د  رخصللوص ایللن مقللوالت، مطالعه شللود  . تجربه 
فرد  ی د  ر این زمینه میتواند   خیلی خطرناک باشللد  . 
مثللًا پزشللک ممکن اسللت به صد   بیمللار ریوی، 

د  اروی ایرانللی بد  هللد   و ایللن د  اروی ایرانی به ظاهر 
مناسللب نباشللد  ، د  ر صورتللی که ممکن اسللت د  ر 
تشللخیص بیماری اشللتباه کرد  ه باشد  . د  ر این رابطه 
باید   یک کار جمعی و مطالعه د  و سللویه انجام گیرد   
و بعد   متوجه می شللویم که آیا د  ر خصوص د  ارویی 
کلله پزشللک اسللتفاد  ه کللرد  ه و میگویللد   کیفیتش 
مناسب نیست، ایراد   به کیفیت د  ارو باز می گرد  د   یا 

تشخیص ناد  رست پزشک. 
  آی�ا تفاوت�ی می�ان د  اروهایی ک�ه به فرم پود  ر 
استنش�اقی DPI هس�تند   ب�ا د  اروهای�ی ک�ه ب�ه 
صورت اس�پری های د  هانی pMDI هس�تند   وجود   

د  ارد  ؟
بلله نظللر می رسللد   هللر د  و خوب هسللتند   و برتری 
خاصللی میللان آنها وجود   ند  ارد  . ممکن اسللت جنبه 
هللای فرد  ی د  ر این خصوص مطرح باشللد  . بعضی 
افللراد   از اسللپری هللای اینهالللر pMDI  رضایللت 
بیشللتری د  ارند   و  بعضی افراد   هم د  اروهای به فرم 
DPI را می پذیرند   و مشکلی هم ند  ارند  . بنابراین به 
نظللر مللی رسللد   تفاوتی وجللود   ند  ارد   و اگللر زمانی 
تفاوتللی مشللاهد  ه شللود  ، احتماال پزشللک یا کاد  ر 
د  رمانی آموزش د  رسللتی برای اسللتفاد  ه از د  ارو به 

بیماران ارائه نکرد  ه اند  . 
  چه میزان د  ر ایران خأل آموزش�ی د  ر رابطه با 
بیماران وجود   د  ارد  ؟ و ش�رکت های د  اروس�ازی 
د  ر ای�ن زمین�ه چط�ور می توانند   ش�رایط را برای 

آموزش بهتر بیماران فراهم کنند  ؟

خللاء آموزشللی د  ر رابطلله بللا بیماران تنفسللی به 
صورت خیلی زیاد  ی د  ر ایران مشاهد  ه می شود  . د  ر 
ایللن زمینلله ارتباط بین پزشللک و بیمار مهمترین 
مسللئله اسللت. واقعا جای این پاسخ خالی است که 
چللرا ما پزشللکان برای آمللوزش بیماران وقت نمی 
گذاریم؟ چون شاید   وقتمان کم است و برای همین 
هم آموزشللی که باید   ارائه شللود  ، صورت نمی گیرد  . 
پس گام نخسللت باید   از سللوی پزشللک برد  اشللته 

شود  .
  پیش�نهاد  ی ک�ه د  ر خص�وص رف�ع مش�کل 
آموزش بیماران طرح ش�د  ه و ش�اید   بتواند   گره 
گش�ا باش�د   این اس�ت که ش�رکت های د  ارویی 
یک نفر را به منظور آموزش به بیماران د  ر اختیار 
پزش�کان ق�رار د  هند   تا آن ف�رد   بیماران را کاماًل 
زیر نظر پزش�ک برای اس�تفاد  ه از د  ارو آموزش 

د  هد  . د  ر این خصوص چه نظری د  ارید  ؟
ممکن اسللت راه حل خوبی باشللد  ، ولی واقعیت این 
اسللت کلله به نیروی انسللانی زیاد  ی نیللاز د  ارد   که 
بتللوان اینچنیللن کاری انجللام شللود  . د  یگر اینکه 
ممکن اسللت برخی پزشللکان د  ر بیمارسللتانهای 
تهران یا مطب نتوانند   این کار را انجام د  هند  .ضمن 
اینکلله مشللکل اصلللی د  ر شللهرهای کوچللک یا 
شهرسللتان های کم جمعیت اسللت که کسی برای 
رسللید  گی به آنها وجود   ند  ارد  . از طرف د  یگر تجویز 
این اسللپری ها به گونه ای اسللت که صرفا از سوی 
متخصصین ریه انجام نمی شود  ، بلکه ممکن است 

متخصصیللن د  اخلللی هللم بلله این موضللوع ورود   
پید  اکنند   که قطعًا د  ر این صورت پتانسللیل شللرکتها 
نمیتواند   حال این مشللکل باشللد  . د  ر صورتی که 
شما با یک نرم افزار می توانید   کار را خیلی ساد  ه تر 
و راحللت تللر انجللام د  هید  . که این راه حتمًا اثر خیلی 
بهتللری خواهللد   د  اشللت و د  ر د  راز مد  ت هم میتواند   
جوابگو باشللد  . مضاف بر اینکه هزینه کمتری د  ارد   

و د  سترسللی بیمللار بلله آن د  ر هر زمللان که احتیاج 
د  اشللته باشللد   امکان پذیر است. د  ستیار ممکن است 
5 یا 10 د  قیقه برای آموزش بیمار وقت بگذارد   ولی 
بیمار میتواند   د  ر هر زمان که احتیاج د  اشللته باشللد   به 
سللایت د  سترسللی د  اشته باشللد  . آموزش بیماران را 
باید   به سللمت این نرم افزارها ببریم و عاوه بر کار 

پزشکی کار فرهنگی هم انجام بد  هیم.
  نق�ش بیم�ه ه�ا د  ر پش�تیبانی از د  اروه�ای 

تنفسی چگونه است؟
همانطور که وزیر محترم بهد  اشللت توصیف کرد  ه 
انللد  ، د  ر حللال حاضر شللرایط خیلی بهتر از گذشللته 
شللد  ه اسللت ولللی هنوز هللم مطلوب نیسللت. باید   
تللاش کنیم که با اسللتفاد  ه از سللاختارهای بیمه، 
پرد  اخت از جیب بیمار کاهش پید  ا کند  . این موضوع 
زیر ساخت های متعد  د  ی می طلبد   و قطعا زمان بر 
اسللت. ولی موضوعی اسللت که باید   به طور جد  ی 

د  نبال شود   
  نظر ش�ما راجع به توس�عه برنامه های مبتنی 

بر پیشگیری چیست؟
تغییللر نگللرش د  ر این خصوص یک موضوع کاما 
ضللروری و حیاتی اسللت. بایللد   نگاهمان به هزینه 
کللرد  ن د  ر حللوزه پیشللگیری تغییر کنللد  . باید   آن را 
نوعللی سللرمایه گللذاری بد  انیللم که نظللام د  رمان 
کشللورمان را از بسللیاری هزینه ها د  رامان می د  ارد  . 
مللا اگللر سیسللتم پیشللگیری د  ر حوزه سللامت را 
تقویت کنیم، بی شللک نیاز نیسللت که انقد  ر برای 
توسللعه تخت های آی سللی یو هزینه کنیم. نیازی 
نیسللت کلله تخت هللای اورژانس را بیشللتر کنیم. 
نیازی نیست که انقد  ر به د  نبال تاسیس بیمارستان 
هللای جد  یللد   باشللیم. د  ر حللال حاضللر مللا هر چه 
بیمارسللتان ها را به تخت آی سللی یو و اورژانس 
تجهیز می کنیم، باز هم کم اسللت. و د  لیل آن این 
اسللت که ما فقط د  رمان را د  ر نظر گرفته ایم. ولی 
غافل از این موضوع هسللتیم که با توسللعه سیستم 
پیشللگیری، قطعللا حمللات آسللم، COPD قابل 
 COPD   کتللرل خواهنللد   بود  . همانطور که می د  انید
بیماری قابل پیشللگیری اسللت. اگر روی مسللئله 
آموزش و پیشگیری کار کنیم، قطعًا هزینه ای هم 

که می پرد  ازیم کمتر میشود  . 
چند  ی پیش شنید  م که یکی از بیمارستانها د  ر یکی 
از کشللورهای اسللکاند  یناوی بد  لیللل اینکلله بیمار 
ند  ارند  ، تعطیل شللد  ه اسللت. چرا؟ چون انقد  ر روی 
پیشللگیری کار کللرد  ه اند   که د  یگللر بیماری ند  ارند  . 
مسللئله د  یگر این اسللت که تنها 25د  رصد   بهد  اشت 
جامعه د  ر اختیار وزارت بهد  اشللت اسللت و 75د  رصد   
ارتباط مسللتقیم به وزارت بهد  اشللت ند  ارد  . خود  رو، 
راه و ترابری، شللهرد  اری و حتی آموزش و پرورش 
نقللش د  ارنللد  . پللس اگر همه ارگانها جمع شللوند   و 
روی سیسللتم پیشگیری تمرکز کنند  ، قطعًا بیماری 
هایی نظیر آسللم و COPD و حتی سللرطان کمتر 

خواهد   شد  .

بای�د��ت�الش�کنی�م�که�با�اس�تفاد�ه�از�
س�اختارهای�بیمه،�پرد�اخت�از�جیب�
بیم�ار�کاهش�پید�ا�کن�د�.�هر�چند��که�
د�ر�حال�حاضر�ش�رایط�خیلی�بهتر�از�
گذش�ته�ش�د�ه�اس�ت�ولی�هنوز�هم�

مطلوب�نیست.�
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  بیماری ه�اي تنفس�ی د  ر چ�ه فصلی از س�ال 
ش�ایع تر هس�تند  ؟ و آیا آلود  گی هوا د  ر تش�د  ید   

آنها اثرگذار است؟
همانطور که مي د  انید   برخی بیماری هاي تنفسللی، 
بیماری هللاي فصلللی هسللتند   و فقللط د  ر بعضللی 
فصل هاي سال، شایع مي شوند  . آلرژی های فصلی، 
یکی از انواع شللایع آلرژی ها هسللتند   که برخی از 
افللراد   د  ر فصللل بهار یا پاییز به آن مبتا می شللوند  . 
همچنیللن د  ر فصل زمسللتان اغلللب عفونت هاي 
ویروسللی، شللایع مي شللود  . د  ر میان عفونت ها هم 
معمللوال عفونت هاي تنفسللی فوقانللی و تحتانی از 
همه بیشللتر شللایع هسللتند  . معمواًل فصل تابستان 
براي بیماران ریوي فصل خوبي اسللت هم بخاطر 
اینکلله آلود  گللی هوا کم اسللت و هم از جهت اینکه 
بیماری هاي ویروسللی کمتر د  ید  ه مي شوند  . عاوه 
بر این، د  ر فصول سللرما به خصوص د  ر کشللوري 
مثللل ایللران کلله آلود  گي هوا زیاد   اسللت، به خاطر 
پد  یللد  ه اینللورژن د  رشللهرهاي بللزرگ مثل تهران 
بیماری هاي تنفسی خیلي تشد  ید   مي شود  . از جمله 
این بیماري برونشللیت مزمن اسللت که به خصوص 
د  ر سللیگاری ها د  یللد  ه مي شللود  . د  ر فصول سللرد  ، 
ممکللن اسللت د  چللار سللرماخورد  گي و یللا تنگي 
نفس هاي خیلي شد  ید   شوند   و حتی نیاز به بستری 
شد  ن پید  ا کنند  . همچنین عائم و حمات آسم د  ر 
هواي آلود  ه تشللد  ید   مي شللود  .  اگر بخواهیم نقش 
آلود  گی هوا د  ر تشد  ید   بیماری هاي ریوی را بررسی 
کنیللم، بایللد   بگوییللم که اصللوال د  ر بیماری هایی 
مانند   آسللم یا بیماری هایی نظیر انسللد  اد   راه هاي 
هوایللی ناشللی از د  ود   سللیگار، کلله اصطاحا به آن 
COPD  یا برونشللیت مزمن مي گویند  ، د  ر مقاطع 
تشد  ید   آلود  گی هوا، شاهد   مراجعه بیشتر بیماران به 
مراکز د  رمانی هستیم. به عنوان مثال د  ر تعطیات 

عیللد   نللوروز که شللهر بزرگی چون تهللران، تراکم 
جمعیت کمتری د  ارد   و وضعیت آالیند  ه هاي موجود   
د  ر هوا د  ر وضعیت اسللتاند  ارد  ی قرار د  ارد  ، شللرایط 

بیماران ریوی نیز بهتر است.

  از لح�اظ پراکند  گ�ی جغرافیایی، بیماری هاي 
ریوی د  ر کد  ام نقاط بیشتر مشاهد  ه مي شوند  ؟

همانطللور که اشللاره شللد   بلله طور کلللی آمارهای 
جهانللی از ایللن واقعیللت حکایللت مي کنللد   که د  ر 
کشللورهای صنعتی و شهرهای شلوغ، عفونت هاي 
فصلی و ویروسللی شایع تر هستند  . عوامل آلرژیک 
نیز نقش بسللیار مهمی د  ارند  . د  ر بعضی شللهرهای 
صنعتللی بد  لیل تشللد  ید   آالیند  ه هاي هوا ناشللی از 
ترافیک خود  روها و کارخانجات ممکن است میزان 
شللیوع تا 15 الی 20 د  رصد   هم باشللد  . ضمن اینکه 
تراکم جمعیت و شلللوغی نیز عامل بسللیار موثری 
است. مطالعات نشان د  اد  ه احتمال بروز بیماری هاي 
ریوی نسبت مستقیم با تراکم جمعیت د  ارد   و از نظر 
سللاختاری نیز، د  ر مناطقی که کارخانجات د  ر مرکز 
یللا نزد  یکی شللهر قللرار د  ارند  ، ایللن موضوع عامل 
تعییللن کننللد  ه ای محسللوب مي شللود  . همچنین 
شللهرهای مهاجر پذیر، د  ر بخش هایی با وضعیت 

مالی میانی و پایین، میزان شیوع بیشتر است.

  ع�وارض آلود  گ�ی هوا برای بیماران تنفس�ی 
چگونه بروز پید  ا مي کند  ؟

اغلب به صورت سللرفه، افزایش خلط، تغییر رنگ 
خلط و نفس تنگی بروز مي کند  . فعالیت بیمار د  چار 
مشللکل مي شللود  . همچنین از د  یگر عوارض این 

بیماران بیخو ابی هاي شبانه است.

  آی�ا بیماری ه�اي تنفس�ی قاب�ل پیش�گیری 
هس�تند  ؟ براي پیش�گیري از بیماري هاي ریوي، 

افراد   چه مسائلي را باید   رعایت کنند  ؟
برونشللیت مزمن جزء بیماری هاي شللایع است که 
قابل پیشگیری است. این بیماری بیشتر د  ر اثر د  ود   
سللیگار و د  یگر آالیند  ه هاست. مطالعات نشان د  اد  ه 
که ترک سیگار مي تواند   شانس مبتا به برونشیت 
را کللم کنللد  ؛ جالب این اسللت، بسللیاری از بیماران 
سللیگاری، پللس از مراجعلله به پزشللک، با توجه به 
اسللتعمال سللیگار، خواسللتار تجویز د  ارویی جهت 
خنثی کرد  ن اثرات مخرب سللیگار هسللتند  ، اما باید   
اذعان د  اشللت که هنوز د  ارویی جهت اثرات بسللیار 
مخرب سیگار موجود   نیست و مهمترین نکته ترک 

سیگار و عد  م استعمال د  خانیات است.
به طور کلی مي توان گفت، پیشللگیری از آسللم و 
بیماری هاي ویروسللی بسللیار مشللکل است. البته 
بللرای افللراد   بللا بیماری هللا ومشللکات ریللوی، 
بیماری هللاي کلیللوی یللا بیماری هللاي زمینه ای 
مي تللوان با واکسیناسللیون به موقللع، عفونت هاي 
ویروسللی مانند   آنفوالنزا را تضعیف کرد  . توصیه به 
ایللن بیمللاران، واکسیناسللیون هللر سللاله جهت 
پیشللگیری از آنفوالنزاست. البته باید   توجه د  اشت، 
پس از واکسیناسیون نیز امکان ابتا به آنفوالنزا با 

شد  ت کمتر وجود   د  ارد  . 
البته این موضوعات فارغ از موضوع سیاسللتگذاری 
کان برای بهبود   شللرایط محیط زیسللت و کاهش 
آلود  گللی هللوا و ریز گرد   ها اسللت. بللا این که برخی 
کشللورها بللا د  ر پیللش گرفتللن سیاسللت های 
سللختگیرانه تر توانسللته اند   روند   رو به رشد   آلود  گی 
هللوا د  ر شللهرهای بزرگ خللود   را تا حد   زیاد  ی مهار 
کننللد  ، امللا بسللیاری د  یگللر از کشللورها و بویللژه 
کشورهای د  ر حال توسعه هنوز تا مهار این معضل 
بزرگ فاصله زیاد  ی د  ارند  . شاید   اصلی ترین راه حل 
برای کاهش آلود  گی هوا د  ر شهرهای بزرگ، تغییر 
ساختار حمل و نقل شهری باشد   که البته کار بسیار 
د  شللواری اسللت. د  ر ایللن خصللوص بحللث ارتقاء 
فرهنللگ عمومللی و آگاهی سللازی عامه مرد  م د  ر 
زمینلله نقللش مؤثر آنها د  ر کاهللش آلود  گی هوا نیز 

ضرورت د  ارد  .

  ب�ه ط�ور کل�ی مه�م تری�ن توصی�ه ش�ما به 
بیماران ریوی چیست؟

بیماری هاي ریوی خصوصیت خاص خود   را د  ارند  . 
اول اینکلله مواجهلله بللا بیماری نیازمنللد   پیگیری 
د  رست و مستمر است. بیماری هاي ریوی یک شبه 
بهبللود   پیللد  ا نمی کنند  . برد  بللاری د  ر کنترل عائم 
بیمللاری نیاز بلله انگیزه و روحیه د  ارد  . عاوه بر این 
بیماران باید   اسللتفاد  ه د  رسللت از د  اروها را آموزش 
ببیننللد  . آمللوزش بیمللاران موضوع بسللیار مهم و 
ضروری اسللت که نباید   از آن غفلت شللود  . گاهی 
اوقات شللاهد   آن هسللتیم که متاسللفانه بیمار هیچ 

تاشی برای یاد  گیری نحوه مصرف د  اروها از خود   
نشللان نمی د  هد   که مي تواند   فاجعه آفرین باشللد  . 
البتلله گاهللی نیللز پزشللک پس از تجویللز د  ارو نیز 
مصللرف صحیللح د  ارو را به بیمار آموزش نمی د  هد  . 
بارها شاهد   بود  ه ام به جای آن که کپسولی را برای 
استنشللاق د  اخل د  سللتگاه بگذارد  ، خورد  ه است. این 

برای یک بیمار تنفسی بسیار خطرناک است. 
موضوع د  یگر، بحث مد  یریت شللیوه زند  گی اسللت. 
بیمللاران بایللد   یاد  بگیرند   نحوه زند  گی خود   را کنترل 
و مد  یریللت کننللد   و از مواجهلله با انواع آلود  گی هاي 
محیطللی اعللم از د  ود  ، د  وری کنند  . بیماران ریوی د  ر 
صورت اسللتعمال د  خانیات باید   برای ترک آن قد  م 
برد  ارند  . پیشنهاد   بند  ه برای ترک سیگار و د  خانیات، 
مراجعلله بلله مشللاوران مرتبط و یللا کلینیک ها و یا 

مراکز شهرد  اری هاست. 

  د  ر ش�رایط تش�د  ید   آلود  گ�ی ه�وا چه توصیه 
هایی د  ارید  ؟

بیماران ریوی باید   از ترد  د   د  ر محل هاي شلوغ و پر 
رفللت و آمللد   خود  د  اری کنند  ، همچنین د  ر شللرایط 
آلود  گللی هللوا د  ر صللورت امللکان از منللزل خارج 

نشوند  . 

  توصیه ه�اي تغذی�ه ای د  ر خص�وص تامی�ن 
س�المت بیماران تنفس�ی د  ر شرایط آلود  گی هوا 

چیست؟
بلله طللور کلللی مهمتریللن توصیه د  ر ایللن زمینه، 
غذاهللای حاوی آنتی اکسللید  ان اسللت. توصیه ی 
بسللیاری بر مصرف میوه ها، سللبزیجات، لبنیات و 

حبوبات شد  ه است.

  وضعی�ت عرض�ه د  اروهای م�ورد   نیاز بیماران 
تنفسی، اعم از تولید   د  اخل و یا خارجی د  ر کشور 

به چه صورت است؟
د  ارود  رمانی یکی از روش هاي متد  اول د  ر مواجهه با 
بیماری هاي تنفسللی اسللت. باید   تاش شللود   که 
د  اروهای مورد   نیاز بیماران د  ر د  سللترس آنها باشللد  . 
د  ر این خصوص ضروری اسللت سللرمایه گذاری د  ر 
بخش تولید   د  اروها بیشللتر از گذشللته مد   نظر قرار 

گیرد  . 
د  ر ایللن مقوللله بحللث انتقال تکنولللوژی به د  اخل 
کشللور مطرح اسللت که بسیار موضوع حائز اهمیتی 
اسللت و نیاز به تمرکز بیشللتری د  ارد  . بحث پوشش 
بیمه ای نیز موضوع د  یگری اسللت که توجه به آن 
ضروری اسللت. وضعیت اقتصاد  ی خانواد  ه ها نشان 
مي د  هللد   محللروم بللود  ن از حمایت هللاي بیمه ای 
مي توانللد   منجللر به گرفتار شللد  ن آن هللا د  ر چرخه 
تامیللن مالی برای د  ریافت خد  مات حوزه سللامت 
شود  . باید   به سمتی حرکت کنیم که همه د  اروهای 
بیماران تنفسللی توسط سازمان هاي بیمه گر تحت 

پوشش قرار گیرد  .

�بیماران�باید���یاد��بگیرند���نحوه�زند��گی�
خ�ود���را�کنت�رل�و�مد��یریت�کنند���و�از�
مواجهه�با�انواع�آلود��گی�هاي�محیطی�
اع�م�از�د��ود��،�د��وری�کنن�د��.�ب�رای�یک�
بیم�ار�تنفس�ی،�مص�رف�د��خانیات�و�
همچنین�د��ر�معرض�آلود��گی�هوا�قرار�
گرفت�ن،�ب�ه�معن�ای�ریل�گ�ذاری�به�
س�مت�زجر�کشید��ن�و�از�د��ست�د��اد��ن�

نعمت�حیات�است

آلود  گی هوا 
سالمت مرد  م 
را سالخی 
مي کند  

احتم�ال�ب�روز�بیماری�ه�اي�
ری�وی،�نس�بت�مس�تقیم�با�

تراکم�جمعیت�د��ارد��

د��کتر�علی�چراغوند��ی
فوق تخصص ریه

عضو هیات علمی د  انشگاه علوم پزشكی شهید   بهشتی
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تست 
تشخیصی 
قلبی ریوی

م�روری�بر�تس�ت�ورزش�د��ر�
آزمایش�گاه�تنفس�و�تس�ت�
ورزش�بیماران�قلبی�عروقی

د��کتر�علیرضا�اسالمی�نژاد��،�فوق�تخصص�
بیم�اری�های�ریوی،�متولد����1350و�عضو�
هیئ�ت�علمی�د��انش�گاه�علوم�پزش�کی�
ش�هید���بهش�تی�اس�ت.�وی�ب�ه�عنوان�
شاگرد���اول�بورد���فوق�تخصصی��رشته�ی�
بیم�اری�ه�ای�ری�وی�د��ر�س�ال��1387از�
د��انش�گاه�شهید���بهشتی�فارغ�التحصیل�
ش�د��ه�اس�ت.�هم�اکنون�عضو�انجمن�ریه�
ای�ران،�انجم�ن�ری�ه�اروپ�ا�و�انجمن�ریه�
آمریکاس�ت.�با�وی�د��ر�جایگاه�مس�ئول�
بخش�اسپیرومتری�)آزمایشگاه�تنفس(�
ی�ا��PFlabک�ه�آزمایش�گاه�بررس�ی�و�
ارزیاب�ی�عملک�رد���ریه�اس�ت�به�صحبت�

نشسته�ایم.
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د  ر آزمایشللگاه تنفس بیمارستان مسیح د  انشوری که 
به عنوان کاملترین آزمایشگاه د  ر این زمینه د  ر کشور 
است، مقد  ار توانایی فعالیت فیزیولوژیک ریه ارزیابی 
مي شللود  . نکات بسللیاری د  ر این بخش حائز اهمیت 

است. 
اولیللن موضللوع، تفاوت جد  ی بین تسللت ورزش د  ر 
آزمایشللگاه تنفللس و تسللت ورزش بیمللاران قلبی 
عروقللی اسللت. د  ر ایللن بخش عاوه بر اسللتفاد  ه ی 
تشخیصی جهت د  رمان بیماری، میتوان به د  رمان و 
پاسخ بیمار نسبت به د  رمان اشاره کرد  . همچنین  قبل 
از انجام اعمال جراحی مربوطه، با انجام این تسللت 
میتللوان میللزان آماد  گللی بیمار د  ر برابللر انجام عمل 

جراحی را سنجید  . 
موضوع مورد   بحث د  یگر د  ر این زمینه بحث د  رمان با 
تست ورزش و اقد  امات غیر د  ارویی است به این معنا 
که توانبخشی ریه د  ر وهله ی اول با د  اروها سر و کار 
ند  ارنللد   و مجموعلله ای از اقد  امات د  رمانی غیرد  ارویی 
اسللت کلله جهت پاسللخ د  رمانی و بهبللود   د  ر کیفیت 
زند  گی و  وضعیت عائم بیمار اسللت. موضوعی که 

د  ر این خصوص مورد   توجه اسللت عد  م پوشللش بیمه 
برای تسللت ورزش ریوی اسللت. د  ر این زمینه تعرفه 
ی این تست به صورت واقعی و به روز نیست و برای 

برخی از تست ها تعرفه ای تعریف نشد  ه است. 
به د  لیل اینکه اقشللار آسللیب پذیر جامعه بیشللتر د  ر 
معرض بیماری و مشکات پرد  اخت هزینه ها هستند  ، 
بهتللر اسللت این موضوع مورد   توجه قللرار گیرد   تا به 
د  لیل مشللکات مالی از انجام این تسللت ها سللر باز 
نزننللد  . د  ر PFlab  کلله به عنوان یک اسللپیرومتری 
 DLCO ،ساد  ه د  ر نظر گرفته مي شود  ، تست متاکولین
بررسللی ظرفیت انتشللاری ریه اند  ازه گیری مي شود  . 
Body box.  PIMAX.PEMAX کلله توانایللی و 
تولید   نیرو توسللط عضات تنفسللی بررسی مي شود  . 
همچنین بررسللی وضعیت راه هاي تنفسللی با تست 
IOS انجام مي شود   که مقد  ار مقاومت راه هاي هوایی 
اند  ازه گیری مي شود   و تست ورزش مثل CPTK نیز 
ازجمله ی آن هاسللت. مهمترین تشللخیص د  ر این 
مرکللز بلله عنللوان تخصصللی ترین مرکللز د  رمان 
بیماری هاي ریوی کشور، exercise test  است که 

روش تشللخیصی د  ر طب ریه اسللت. البته منحصرا 
محد  ود   به ریه و بیماری هاي قلبی نیسللت و د  ر واقع 
موضوعی بین رشته ای است که متخصصین قلب و 

بیهوشی و توانبخشی را نیز د  رگیر مي کند  . 
تسللت تشللخیصی ارگواسللپیرومتری )CPET( به 
عنوان یکی از تسللت هاي ورزشللی که برای ارزیابی 
وضعیت قلب، ریه و سیسللتم عضانی مورد   استفاد  ه 
قرار می گیرد  . این تسللت، یک آزمون بین رشللته ای 
اسللت که د  ر تخصص هاي قلب، ریه، بیهوشی، طب 
ورزشللی و بازتوانللی ریلله مي توانللد   مورد   اسللتفاد  ه 
قرارگیرد  . همچنین این آزمون با تسللت هاي ورزش 
قلبی تفاوت عمد  ه د  ارد  . د  ر این تسللت از طریق اند  ازه 
گیری گازهای تنفسللی د  ر بازد  م، فشارخون، ضربان 
قلللب، حجللم د  قیقلله ای، حجم جللاری، تخمینی از 
ظرفیللت فعالیللت، مقد  ار مصرف اکسللیژن، آماد  گی 
جسللمانی، وضعیت سیسللتم تنفسی، قلبی عروقی و 
عضانی به د  ست می آید  . بنابراین پاسخ فیزیولوژیک 
هر کد  ام از این سیستم ها د  ر هنگام استرس فیزیکی 

و فعالیت بررسی مي شود  . 
همچنیللن پاتولللوژی احتمالللی) آسللیب احتمالی( 
شناسللایی شللد  ه و منجر به برنامه مناسللب د  رمانی ) 
د  ارویی و غیر د  ارویی( جهت بیمار مي شود  . این تست 
د  ر گذشته به صورت پراکند  ه انجام مي گرفت ولی از 
حد  ود   پنج سللال پیش به صورت جد  ی و مسللتمر د  ر 
حللال انجام اسللت. به طللوری که به صورت هفتگی 
حللد  ود   20 –15 بیمللار مورد   بررسللی قرار مي گیرند  . 
تست ورزش قلبی- ریوی یکی از عناوین مورد   توجه 
د  ر پزشکی امروز جهان به شمار مي رود   و روز به روز 
مورد   توجه بیشتر محققین و متخصصین رشته هاي 
مختلف پزشکی د  ر سراسر د  نیا قرار گرفته است. علی 
رغم اهمیت این تست، متاسفانه د  ر بین همکاران ما 

آنچنان که باید   شناخته شد  ه نیست.
این تست عالوه بر کابری د  ر حوزه هاي تحقیق و 
پژوهش مي تواند   د  ر زمینه هاي مختلف تشخیصی 
و د  رمان�ی د  ر بیماریه�ای گوناگ�ون کم�ک کنند  ه 
باش�د  . د  ر ای�ن خص�وص مي ت�وان ب�ه موارد  ذیل 

اشاره کرد  :
1. تشللخیص علت عایمللی همچون تنگی نفس، 
ناتوانی، عد  م تحمل ورزش، د  رد   قفسلله سللینه، تپش 

قلب و تعیین کمی شد  ت هر کد  ام از این عایم
2. تعیین عامل اصلی د  ر بروز عایم بیمارانی که چند   
بیمللاری همزمللان د  ارند   ماننللد  : علت تنگی نفس د  ر 
فرد  ی که سللابقه مصرف سللیگار، برونشیپ مزمن، 

بیماری قلبی و تنگی عروق کرونر د  ارد  
3. انتخاب بیماران جهت پیوند   ریه و قلب بر اسللاس 
یافته هاي تست ورزش قلبی- ریوی انجام مي گیرد  .
۴. بررسی پایش پاسخ بیماران به د  رمان هاي خاص

5.       برناملله ریللزی بللرای بازتوانللی قلبی- ریوی د  ر 
بیماران مبتا به بیماری قلبی- ریوی و پس از انجام 

اعمال جراحی

آسم قلبي، عارضه اي ثانویه به نارسایي قلبي است که 
با عایمي  نظیر تنگي نفس، ویزتنفسي، سرفه، خلط 
با رگه هاي خوني و رال د  ر سللمع ریه تشللخیص د  اد  ه 
مي شود  . این عایم معموال د  ر شب بروز مي کنند   و د  ر 
سالمند  ان شایع ترند  . از آنجا که این عایم با تظاهرات 
بالیني آسم تنفسي مشابه اند  ، آسم قلبي د  ر بسیاري از 
موارد   تشخیص د  اد  ه نمي شود  . د  ر صورت عد  م افتراق 
این 2 عارضه و د  ر پیش گرفتن د  رمان ناد  رست، آسم 
قلبي تشد  ید   خواهد   شد  . د  ر سال 1833 پزشکي به نام 
»جیمز هوپ« اصطاح آسللم قلبي را براي وضعیت 
ناکافي بود  ن اشللباع خون از اکسللیژن و احسللاس 
تنگي نفس ناشي از آن به کار برد  . هرچند   از آن زمان 
تاکنللون تعاریللف کامل تري براي ایللن بیماري ارائه 
شللد  ه  اسللت اما هنوز تشخیص سللریع و صحیح آن 
مشللکل اسللت. آسللم قلبللي باعللث تنگي نفس و 
ویزتنفسللي شللبانه به د  لیل احتقان ریه ها ثانویه به 
نارسایي قلبي مي شود  . د  ر آسم تنفسي، عایم ناشي 
از روند  ي التهابي است و ارتباطي به مشکات قلبي 
ند  ارد  . از آنجا که نارسللایي قلبي د  ر سللالمند  ان شایع تر 
اسللت، احتمال وقوع آسللم قلبي د  ر این گروه سني به 
مراتب بیشللتر اسللت. انجمن قلب آمریکا د  ر سللال 
2011 میاد  ي گزارشللي منتشر کرد   که براساس آن 
شللیوع نارسللایي قلبي میان افراد   باالي 65 سللال 10 
مورد   از هر هزار نفر تخمین زد  ه شللد  ه اسللت. بنابراین 
میزان شللیوع نارسللایي قلبي ارتباط مستقیمي  با سن 
بیمللار د  ارد  . یللک مطالعلله د  ر 2007 میاد  ي میزان 
شللیوع آسللم قلبللي د  ر سللالمند  ان را 35 د  رصللد   )د  ر 
مقایسلله با شللیوع 10 د  رصد  ي د  ر جمعیت بیماران 
جوان( اعام کرد  ه است. برخاف آسم قلبي، بیماري 
آسللم د  ر کود  کان و جوانان شللایع تر اسللت. براساس 
نتایللج به د  سللت آمللد  ه از مطالعه اي د  ر سللال 200۹ 
میللاد  ي، شللیوع آسللم د  ر کللود  کان 10 د  رصد   و د  ر 
بزرگسللاالن 8 د  رصد   گزارش شللد  ه است. د  ر نارسایي 
قلبللي، ناتوانللي قلب د  ر پمپللاژ خون بطن چپ، باعث 
تجمع مایع د  ر گرد  ش خون ریوي مي شللود  . احتقان 
ریوي ناشللي از راند  ه شللد  ن مایع به د  رون فضاهاي 
آلوئولي اسللت. آسللم قلبي ممکن اسللت مرتبط با 
مشللکات تنفسي باشللد   ولي ارتباطي با تجمع مایع 

آلوئولي ند  ارد  . 
وجود   مایع د  ر ریه ها تنفس را مشکل مي کند   و باعث 
بروز عایم شللبه آسللم مي شللود  . ویز سللمع شد  ه د  ر 
معاینه بیماران با نارسایي قلبي ممکن است مرتبط با 

باریک شد  ن یا انسد  اد   برونشیول ها باشد   و ارتباطي با 
احتقان ریه ند  ارد  . مطالعات متعد  د  ي تحریک پذیري 
بیش از حد   برونشللیال را مسللبب آسم قلبي مي د  انند  . 
علت آسم قلبي به د  رستي مشخص نیست. انقباض 
برونشیال ناشي از د  رگیري عصب واگ عامل مسبب 
فرض شللد  ه است. افزایش فشار عروق ریوي ممکن 
اسللت پایانه هللاي عصبللي را تحریک کنللد   و باعث 
باریک شد  ن واکنشي مجاري هوایي کوچک و بزرگ 
شللود  . انسللد  اد   واکنشللي برونشللیال، به عاوه اد  م و 
تحریک پذیللري بیللش از حد  ، باعث کاهش ظرفیت 
تنفسللي د  ر مبتایان به نارسللایي قلبي مي شود  . عد  م 
وجود   التهاب تفاوت مهم آسللم قلبي و آسللم تنفسي 
اسللت. همان طور که ذکر شللد  ، نارسایي قلبي به د  لیل 
انسللد  اد   راه هاي هوایي باعث بروز عایم آسللم قلبي 
مي شللود  . د  ر بیشللتر موارد   تظاهرات بالیني عبارتند   از 
تنگي نفس شد  ید  ، سرفه، خلط و رال د  ر سمع ریه. اما 
مهم ترین عامت کمک کنند  ه د  ر تشللخیص آسللم 
قلبي، ویز است. مبتایان به آسم قلبي اغلب به د  نبال 
وقوع حمات شد  ید   تنگي نفس شبانه از خواب بید  ار 
مي شوند  . د  ر بیشتر موارد   عایم عمومي  بیمار پس از 
20 تللا 30 د  قیقلله قللرار گرفتن د  ر وضعیت نشسللته 
برطرف مي شوند  . د  ر موارد   شد  ید  ، بیمار ممکن است 
اپیزود  هللاي راجعلله را د  ر یک شللب تجربه کند   و نیز 
د  چار سللیانوز، عرق سللرد  ، خلط با رگه هاي خوني و 

تجمع مایع د  ر ریه ها شود  .

  د  ارود  رماني آسم قلبي
مد  یریت آسم قلبي براساس پاتوفیزیولوژي آن و علل 
مسللبب انجللام مي شللود  . اثربخشللي اسللتفاد  ه از 
گشاد  کنند  ه هاي برونش نظیر آلبوترول و ایپراتروپیوم 
-که براي بهبود   عایم آسللم تنفسللي مورد   استفاد  ه 
قرار مي گیرند  - د  ر آسللم قلبي به اثبات نرسللید  ه است. 
د  رمان هللاي رایللج آسللم قلبي عبارتنللد   از فروزماید  ، 
مورفیللن و نیترات ها. اکسیژن رسللاني کمکي و قرار 
د  اد  ن بیمار د  ر وضعیت مناسللب نیز مهم هسللتند  .  از 
آنجا که بیماران د  ر اپیزود  هاي حاد   آسم قلبي معموال 
 هایپوکسیک هستند  ، شروع اکسیژن د  رماني توصیه 
مي شللود  . اگر بیمار هیچ عامتي د  ال بر  هایپوکسللي 
نشللان ند  اد  ، نیازي به اکسللیژن د  رماني نخواهد   بود  . 
همان طور که قبا ذکر شللد  ، د  ر بیماري که شللبانه با 
تنگي نفس از خواب بید  ار شللد  ه اسللت عایم با نیم 
سللاعت نشسللتن برطرف شللوند  . صاف نشسللتن با 

آویللزان کللرد  ن پاها از تخت، باعث کند  ي بازگشللت 
ورید  ي خون مي شود  . د  رنتیجه میزان خون رسید  ه به 
برونشیول ها کاهش یافته و اد  م بافت بینابیني ریه نیز 

کاهش مي یابد  .
بیمللار د  چللار آسللم قلبي نیاز به د  فع مایعللات د  ارد  . د  ر 
چنیللن مللوارد  ي تجویز د  یورتیک هللاي لوپ توصیه 
مي شللود  . فوروزمایللد   که روي لوله هللاي باالروند  ه، 
مجراي هنله و توبول هاي د  یستال اثر مي کند  ، باعث 
مهار بازجذب سد  یم و کلر شد  ه و اد  رار ایجاد   مي کند  . 
افزایللش تولیللد   اد  رار با کاهش پره لود   قلبي عایم را 
بهبللود   مي د  هللد  . بهبود   قابل توجلله عایم د  ر احتقان 
ریوي با شروع فوروزماید   ورید  ي با د  وز ۴0 میلي گرم 
مشاهد  ه مي شود  . براساس پاسخ د  هي بالیني مي توان 
د  وز د  ارو را افزایللش د  اد  . ایللن افزایللش د  وز فوروزماید   
براي ممانعت از وقوع افت فشارخون و برهم خورد  ن 
وضعیت الکترولیت ها و مشکات عملکرد  ي کلیوي 
باید   تد  ریجا انجام شللود  . د  ر برخي از بیماران ممکن 
اسللت با وجود   تجویللز د  یورتیک ها همچنان احتقان 
ریللوي پایللد  ار بماند  . د  ر چنین موارد  ي نیترات ورید  ي 
اسللت.  کمک کننللد  ه  نیتروگلیسللرین(  )مثللا 
نیتروگلیسرین مانند   یک ونود  یاتور اثر کرد  ه و باعث 
کاهللش فشللار بطن چللپ و کاهش احتقللان ریوي 
مي شود  . نیتروگلیسرین را باید   با د  وز 5 میکروگرم د  ر 
د  قیقه آغاز کرد   و تا 200 میکروگرم د  ر د  قیقه رسللاند  . 
د  وزهللاي بیشللتر از 200 میکروگللرم د  ر د  قیقلله 
نیتروگلیسللرین توصیه نمي شللود  . عوارض ناشي از 
تجویللز نیتروگلیسللرین عبارتند   از افت فشللارخون، 
سرد  رد   و د  رد   شکمي. تجویز مورفین ورید  ي د  ر آسم 
قلبللي باعث تنفس راحت تر و کاهش اضطراب بیمار 
طي اپیزود   آسم قلبي مي شود  . مکانیسم اثر مورفین، 
کاهش پره لود   اسللت. د  وز توصیه شللد  ه مورفین براي 
ایللن بیمللاران 1 تا 3 میلي گللرم ورید  ي هر 5 د  قیقه تا 
زمان بهبود   عایم اسللت. پس از بهبود   اپیزود   آسللم 
قلبي، د  رمان نارسللایي قلبي باید   براي پیشللگیري از 
حمات آیند  ه آغاز شود  . تجویز مهارکنند  ه هاي آنزیم 
تبد  یل کننللد  ه آنژیوتانسللین و بتاباکرها د  ر بیماران 
براي کاهش میزان مرگ و میر توصیه شللد  ه اسللت. 
اد  املله تجویللز د  یورتیللک پللس از اپیزود  هللا، باعث 
پیشللگیري از وقللوع حمللات بعللد  ي مي شللود  . 
د  یگوکسللین نقشللي د  ر کاهش مرگ و میر ند  ارد   اما 
براي بهبود   عایم احتقاني د  ر مبتایان به نارسللایي 

قلبي توصیه شد  ه است.

آسم قلبی
تفاوت�های�تست�ورزش�|  قلب�یا�ریه،�مسئله�این�است
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بیماری�های�ریه�و�اس�تاد��یار�د��انش�گاه�
علوم�پزش�کی�ش�هید���بهشتی�است.�او�
تهویه�غیرتهاجمی�را�روش�ی�ارزشمند���
د��ر�د��رم�ان�بیم�اران�مبتال�به�نارس�ایی�
تنفسی�می�د��اند��.�به�نظر�ایشان،�بیماران�
مبتال�به�برونش�یت�مزمن�وبرخی�د��یگر�
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بس�تری�بیم�اران�و�نی�ز�کاهش�مرگ�و�

میر�امید��وار�باشند��.

تهویه 
غیرتهاجمی

�رهای�ی�از�ع�وارض�تهوی�ه�
مکانیکی
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بیمللاري مزمللن انسللد  اد  ي ریلله را بایللد   یکللی از 
شایعترین علت مرگ و معلولیت ناشي از بیماریهاي 
ریوي د  انسللت . این بیماری طبقه بند  ي وسللیعي 
شللامل گروه بیماري  هاي همراه باانسللد  اد   مزمن 
جریللان هللوا بد  اخللل یا خارج ریه اسللت. انسللد  اد   
راه هوایللي نوعللي تنگي منتشللر د  ر راههاي هوایي 
اسللت که مقاومت د  ر برابر عبور هوا را باال مي برد  . 
بیماري هایي مثل برونشللیت مزمن، برونشکتازي، 
آمفیزم وآسللم د  رگروه بیماري هاي مزمن انسد  اد  ي 

ریه قرار مي گیرند  .
د  کتر عاطفه فخاریان، فوق تخصص بیماری های 
ریه و استاد  یار د  انشگاه علوم پزشکی شهید   بهشتی 
د  ر ایللن خصللوص مللی گویللد  : »د  ر حللال حاضر 
چهارمیللن علللت مرگ و میر د  ر جهللان را  بیماری 
های مزمن تنفسللی  تشللکیل می د  هد   که د  ر راس  
آن بیمللاری" COPD "مللی باشللد    و بللا توجلله به 
وضعیللت موجللود   د  ر جهان بنظر می رسللد   که این 
آمللار د  ر  5 تللا 10 سللال آینللد  ه بلله د  ومین علت  نیز 
برسللد  .« بلله گفته فخاریللان، »بیماری COPD یا 
برونشیت مزمن، بیشتر ناشی از استنشاق د  خانیات 
اسللت و سللبب سللرفه و خلط  و تنگی نفس می شود   
. افراد   مبتا د  چار افت FEV  د  ر تست اسپیرومتری 
مللی شللوند   کلله این افللت غیر قابل برگشللت می 
باشد  .« بسیاری از متخصصان اعتقاد   د  ارند   که این 
بیمللاري د  ر میانسللالي عامللت د  ار مي شللود   ولي 
شللیوع آن با باال رفتن سللن ، افزایش مي یابد   . اگر 
چلله بعضي از عملکرد  هاي ریه مثل ظرفیت حیاتي 
و حجم بازد  می با افزایش سللن کم مي شللود   ولي 
COPD باعللث تشللد  ید   بسللیاري از ایللن تغییرات 
مي شود   و باالخره راههاي هوایي را مسد  ود   مي کند   
وحالللت االسللتیک ریه را مختللل مي کند  ]آمفیزم[ 
بنابرایللن تغییللرات بیشللتري را د  ر نسللبت تهویه 
پرفیوژن افراد   سللالخورد  ه مبتا به COPD بوجود   

مي آورد  .

عوامل ایجاد   کنند  ه
سللیگار مهم تریللن عامل ایجاد  کننللد  ه این بیماری 
اسللت. از عوامللل د  یگر زمینه ارثللی، آلود  گی هوا و 
تمللاس شللغلی )زغال سللنگ، پنبلله و غللات( را 

می توان نام برد  . 
فخاریللان د  رباره عوامل موثللر د  ر ایجاد   بیماریهای 
مزمن تنفسللی می گوید  : »متاسفانه استفاد  ه زیاد   از 
د  خانیات و قلیان و همچنین مواد   مخد  ر استنشاقی 
سللبب ابتا تعد  اد   زیاد  ی از افراد   به این بیماری می 
گللرد  د  . همچنیللن از د  یگر موارد   مورد   توجه، آلود  گی 
هواست که یکی د  یگر از علل این بیماری است.« 
ایللن فوق تخصللص ریه د  ر این خصوص اد  امه می 
د  هللد  : »آالینللد  ه ها و مواد  ی که د  ر برخی مشللاغل 
افراد   با ان د  ر تماس می باشللند   سللبب مشللکات 
تنفسللی د  ر افراد   مورد   مواجهه با آن ها خواهد   شللد   
لللذا مللی توان آنرا به عنوان عامللل د  یگری د  ر این 

مللورد   نللام برد   و د  ر آخر افراد   با زمینه آلرژیک که د  ر 
معللرض مللواد   آلللرژی زا قرار می گیرند   بخشللی از 

بیماران مزمن تنفسی را شامل می شوند  .«

برنامه ریزی و اهد  اف
برناملله ریللزی و اهد  اف عبللارت اند   از: بهبود   تباد  ل 
گازي ، توقف اسللتعمال د  خانیات ، بهبود   الگوهاي 
تنفسللي ، بلله حد  اکثللر رسللاند  ن مراقبللت از خود   ، 
افزایللش تحمل فعالیت ، پاکسللازي موثر راههاي 
هوایللي، افزایللش توانایللي د  ر امر تطابللق ، بهبود   

کیفیللت زند  گللي با رعایت د  قیللق برنامه د  رماني د  ر 
بیمارستان و منزل است. 

د  کتللر فخاریللان د  رباره اقد  امللات د  رمانی هر یک از 
گللروه هللای د  ر معرض خطر بیان می د  ارد  : »بد  یهی 
اسللت که اقد  امات مناسللب جهت تللرک د  خانیات 
شللامل: اطاع رسللانی و آموزش همگانی از د  وره 
ابتد  ایی و د  بیرسللتان و د  انشللگاه بسیار مفید   خواهد   
بللود  . همچنین محد  ود   کرد  ن اسللتفاد  ه د  خانیات د  ر 
مکان های عمومی نیز می تواند   کمک کنند  ه باشد   
و از د  یگللر مللوارد   مللورد   توصیلله جهت ایللن افراد   
کلینیک های ترک سللیگار و ترک اعتیاد   و حمایت 
از ایللن افللراد   د  ر پیشللگیری از بیماری های مزمن 
تنفسللی اسللت. د  ر بیماران مبتا به بیماری های 
مزمن تنفسللی معاینات پزشللکی د  وره ای و استفاد  ه 

از اقد  امات د  رمانی کمک کنند  ه است.«
ایللن عضللو هئیت علمی د  انشللگاه علوم پزشللکی 
شهید   بهشتی د  ر مورد   عامل آلود  گی هوا می گوید  : 
»د  ر مللورد   آلود  گللی هوا ترویج اسللتفاد  ه از وسللایل 
نقلیلله عمومی و بهبود   کیفیت سللوخت خود  روها و 
تنظیللم موتور وسللایل نقیللله و د  ور کرد  ن کارخانه 
هللای آالینللد  ه ها از شللهر ها مللی توانند   کمک به 
سللزایی  د  ر پیشللگیری ازایجاد   بیماری و همچنین 

جلوگیری از حمات حاد   بنماید  .«

مراقبت از افراد   د  ر معرض خطر
د  کتللر فخاریللان د  ر اد  املله د  ر خصللوص راه هللای 

جلوگیللری از ایللن بیماری د  ر افراد   د  ر معرض خطر 
گفللت: »د  ر مللورد   آالیند  ه های شللغلی اسللتفاد  ه از 
ماسللک، تهویه مناسللب کارگاه ها و جلوگیری از 
فعالیت غیر قانونی کارگاه های کوچک که سللبب 
ابتا افراد   به این بیماری ها را می شود   بسیار مفید   
و مناسللب مللی باشللد  .« ایللن فللوق تخصص ریه 
د  رمللورد   بیمللاران با زمینه آلرژیک اظهار د  اشللت: 
»طبیعتللا د  ور کللرد  ن افراد   از آلرژن ها د  ر سللالهای 
ابتللد  ای زند  گللی بسللیار حائللز اهمیت می باشللد   و 
متاسللفانه غذاهایللی که مللواد   نگهد  ارند   و افزود  نی 
د  ارند   از موارد  ی هسللتند   که باعث تحریک آلرژی 
مللی گللرد  د   و لللذا آموزش بلله افراد   د  رخللود  اری از 
مصللرف ایللن مللواد   د  اد  ه شللود   . بسللیاری از مواد   
ضد  عفونی کنند  ه ،مواد   بهد  اشللتی و ارایشللی سبب 
تحریک الرژی میشللود   و بهترین راه د  وری جسللتن 
از این مواد   اسللت. د  ر صورت وجود   آلرژی مسللتمر، 
مراجعه افراد   به پزشللکان الزم اسللت تا با د  ر مان 
های مناسب از ایجاد   بیماری های مزمن غیر قابل 

برگشت جلوگیری نماید  .«
فخاریللان د  رباره اقد  امللات د  رمانی این بیماران می 
گوید  : » استفاد  ه از اسپری ها جهت بهبود   وضعیت 
راه هللای هوایللی و اسللتفاد  ه از د  ارو هللای ضللد   
حساسیت می تواند   کمک کنند  ه باشد  . اما د  ر مواقع 
شد  ید   بود  ن بیماری ها استفاد  ه از اکسیژن کمکی و 
د  سللتگاههای کمک تنفسللی جزء موارد   قابل اجرا 
می باشللد  .« این فوق تخصص ریه افزود  : »بد  یهی 

اسللت د  ر موارد  ی که تغیرات غیر قابل برگشللت و 
شللد  ید   د  ر سیسللتم تنفسللی وجود   د  اشته باشد   پیوند   
ریه د  ر نظر گرفته میشللود  ، بنابراین یاد  مان باشللد   
بللرای جلوگیللری از بیماری های مزمن تنفسللی، 
پیشللگیری، بهترین، ارزانترین و موثرترین راه می 

باشد  .«

تهویه غیرتهاجمی
از سالها پیش که تاش براي د  رمان »سند  رم هاي 
کاهللش تهویلله« آغاز گرد  ید  ، انجام تهویه به روش 
هللاي غیللر تهاجمي نیز مورد   توجه بود  ه اسللت، اما 
اخیللراً توجلله بیشللتري بلله این موضللوع معطوف 
گرد  یللد  ه اسللت. به اذعان متخصصللان تهویه غیر 
تهاجمللي د  ر نارسللایي حاد   ریللوي مي تواند   ضمن 
کمک به رفع د  یسللترس تنفسللي، عوارض بسللیار 
کمي به جاي گذارد  . ضمنًا چون ممکن ا سللت د  ر 
ابتد  اي امر تصمیم گیري د  ر مورد   لوله گذاري بیمار 
د  شللوار باشللد  ، مللي توان از تهویة غیللر تهاجمي به 
منظللور بلله تعویللق اند  اختللن لوله گذاري تراشلله 
اسللتفاد  ه کرد  . ونتیاسللیون غیر تهاجمي از طریق 

ماسک بیني یاد  هاني – بیني انجام مي شود  .
فخاریللان با اشللاره بلله عوارض احتمالی ناشللی از 
تهویلله تهاجمللی می گوید  : »تهویلله غیرتهاجمی 
روشی ارزشمند   د  ر د  رمان بیماران مبتا به نارسایی 
تنفسللی است که از سللالیان گذشته سبب بهبود  ی 
بیمللاران شللد  ه و از عللوارض تهویلله مکانیکللی ) 

انتوباسللیون( بطور مشخص کاسته است. روشهای 
تهویلله تهاجمی د  ر طول سللالهای اخیر پیشللرفت 
های زیاد  ی د  ر انتخاب ماسک و روش های تهویه 
د  اشللته اسللت.« از آنجایی که مطالعات کنترل شد  ه 
اتفاقللي، اسللتفاد  ه از تهویة غیللر تهاجمي را بعنوان 
راهي جایگزین لوله گذاري تراشلله د  ر نارسایي حاد   
ریوي معرفي کرد  ه اند  ، می توان گفت با استفاد  ه از 
ایللن روش، د  یگللر عللوارض لوله گذاري تراشلله یا 
عللوارض د  یگر راههاي هوائي مصنوعي مشللاهد  ه 
نخواهللد   شللد  . مهمتریللن هللد  ف د  ر تهویلله غیر 
تهاجمللي، امللکان برقللراري تهویه کافللي بد  ون 
اسللتفاد  ه از لولة تراشلله مي باشللد  . وی می گوید  : 
»ایللن روش تهویلله و بازتوانللی ریلله بلله طللور 
سیستماتیک د  ر ایران و به طور خاص د  ر بیمارستان 
د  کتر مسللیح د  انشللوری  د  ر پنج سللال اخیر شللروع 
گرد  ید  ه است و با استفاد  ه از ان نیاز به انتوباسیون و 
تهویه مکانیکی بسللیار کاهش یافته است. بیماران 
مبتللا بلله برونشللیت مزمن، فراوانتریللن موارد  ی 
هسللتند   که با اسللتفاد  ه از این روش سللبب کاهش 
بسللزای هزینه های بسللتری بیماران و هم سللبب 
کاهش مرگ و میر گرد  ید  ه اسللت.الزم به توضیح 
اسللت که برونشللیت مزمن چهارمین عامل مرگ و 
میر کلی د  ر د  نیاسللت و سللیگار عامل اصلی ابتا به 
ان می باشللد  . الود  گی هوا از د  یگر علل ایجاد   کنند  ه 
و همچنین تشللد  ید   بیماری اسللت. « به اعتقاد   این 
ایللن فللوق تخصص ریه؛ »بیمللاران مبتا به نقص 
ایمنی و شللوک قلبی از د  یگر موارد  ی هسللتند   که با 
اسللتفاد  ه از این روش مشللخصا کاهش مرگ و میر 
د  اشللته انللد  . عللاوه بللر آنهللا بایللد   از بیمللاران 
نوروماسللکولر و تحد  ید  ی قفسلله سینه نیز به عنوان 
د  یگر  بیمارانی که از روش تهویه غیر نهاجمی سود   
مللی برنللد  ، نام برد  . « د  ر نارسللایي حاد   ریوي هد  ف 
اصلللي از تهویلله غیر تهاجمللي اجتناب از عوارض 
لوله گذاري تراشلله و برقللراري تهویة مکانیکي د  ر 
بیماري است که د  ر او لوله گذاري تراشه مورد   نظر 
نیست و یا اینکه مطلوب نمي باشد   . هر چند   تهویة 
مکانیکي روشللي حیات بخش اسللت ولي د  ر بعضي 
مواقع اسللتفاد  ه از آن ممکن اسللت باعث مرگ شد  ه 
و یا اینکه موربید  یتي قابل توجهي ایجاد   کند  . براي 
مثال لوله گذاري تراشلله ممکن اسللت باعث ایست 
ناگهاني قلب، آسپیراسیون جسم خارجي و صد  مات 
حنجره و تراشه شود   و عوارض سوء طوالني مد  ت 
از خللود   باقللي بگللذارد  .  فخاریان می گوید  : »د  ر این 
روش متخصص ریه، پزشللک بازتوانی ریه، فیزیو 
تراپیسللت و پرسللتاران ورزیللد  ه بللا ارزیابی عایم 
حیاتی و گاز های خون و د  یگر یافته های کلینیکی 
بیماران از انتوباسللیون و عوارض ان جلوگیری می 
نمایند  . همچنین اسللتفاد  ه از این روش د  ر منزل به 
بیمارانی که عایم مزمن نارسللایی تنفسللی د  ارند   
کمک زیاد  ی د  ر پیشللگیری از بسللتری های مکرر 

خواهد   کرد  .  «

تهویه�غیرتهاجمی�روشی�ارزشمند���
د��ر�د��رمان�بیماران�مبتال�به�نارس�ایی�
تنفس�ی�اس�ت�که�از�سالیان�گذشته�
س�بب�بهب�ود��ی�بیم�اران�ش�د��ه�و�از�
�( مکانیک�ی� تهوی�ه� ع�وارض�
انتوباس�یون(�بطور�مش�خص�کاسته�

است
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آمـاد  ه بــاش 
اورژانــــس

د��کت�ر�ن�اد��ر�توکل�ی،�متخص�ص�ط�ب�
اورژان�س�و�د��انش�یار�د��انش�گاه�عل�وم�
پزش�کی�ایران�اس�ت.�د��ر�قامت�ریاست�
بیمارس�تان�حضرت�رسول�اکرم�)ص(�به�
سراغ�او�رفته�ایم�و�همزمان�آثار�و�تبعات�
آلود��گ�ی�ه�وا�را�از�منظ�ر�یک�متخصص�
اورژانس�و�یک�رئیس�بیمارس�تان�جویا�
ش�د��ه�ای�م.�از�آنجای�ی�ک�ه�مجمت�ع�
بیمارستاني�حضرت�رسول�اکرم�)ص(�با�
د��اش�تن�بیش�از��60س�ال�سابقه�خد��مت�
بزرگتری�ن�مراک�ز� از� رس�اني،�یک�ي�
آموزش�ي،�پژوهش�ي�و�د��رماني�کش�ور�
اس�ت،�قطعا�د��ر�مقاطع�زمانی�که�آلود��گی�
هوا،�فش�ار�مضاعفی�را�بر�شهرنش�ینان�
تهرانی�وارد���مي�کند��،�این�فش�ار�خواسته�
ی�ا�ناخواس�ته�ب�ه�کاد��ر�د��رمان�ی�ای�ن�
بیمارستان�نیز�منتقل�مي�شود��.�به�همین�
بهان�ه�پای�صحبت�هاي�وی�نشس�تیم�و�
صری�ح�و�واض�ح�عالوه�ب�ر�بحث�آلود��گی�
هوا�و�معضالتی�که�به�د��نبال�آن�بر�مرد��م�و�
نظام�د��رمانی�تحمیل�مي�شود��،�از�معضالت�
اورژان�س�کش�ور�نیز�مطالب�ی�گفتیم�و�

شنید��یم.

حال�اورژانس�بیمارس�تان�ها�
ناخوش�است؟

فصل�سوم

آلود  گی هوا و آی سی یو
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  مع�روف اس�ت ک�ه اورژانس بیمارس�تاني به 
منزله قلب سیس�تم بهد  اش�ت و د  رمان و مد  خل 
ورود  ي بیمارس�تان محس�وب ش�د  ه و گ�رد  ش 
منظ�م ام�ور د  ر این بخش ک�ه حلقه پیوند   د  هند  ه 
خد  مات پیش بیمارس�تاني و بیمارس�تاني است، 
مي تواند   جان انس�انهاي بي ش�ماري را نجات 
د  اد  ه و از س�الهاي از د  س�ت رفته عمر و ناتواني 
بکاهد  . اما د  ر این چند   س�ال اخیر به خصوص د  ر 
ی�ک س�ال گذش�ته همه ج�ا صحبت از تش�د  ید   
مراجع�ات ب�ه اورژانس ه�اي کش�ور اس�ت. 
مي خواهی�م گفتگ�و را با تحلیل این مس�اله آغاز 
کنی�م ک�ه مهمتری�ن عوام�ل تش�د  ید  کنند  ه بار 

اورژانس بیمارستان ها چیست؟
بیماری هاي تنفسللی به همراه بیماری هاي قلبی و 
همچنین مقوله مصد  ومین سوانح و حواد  ث نزد  یک 
بلله 80% بللار د  رخواسللت هاي اورژانللس پیللش 
بیمارسللتانی را تشکیل مي د  هد  . تعد  اد   بسیار زیاد  ی 
از تماس هللا بلله اورژانللس به د  لیللل بیماری هاي 
تنفسللی و قلبی به صورت آمیخته اسللت. همچنین 
عاوه بر د  رخواست آمبوالنس هاي امد  اد  ی، د  رصد   
قابللل توجهللی از بللار بیماری هللا و حجم مراجعات 

اورژانس نیز مربوط به این بیماران است. 
د  ر کنار این قضایا موارد   خاصی وجود   د  ارد   که بنا به 
شرایط فصلی و موقعیت هاي خاص، بار ویژه ای را 
بللرای اورژانس ها ایجاد   مي کنند  . یکی از معضات 
د  ر اورژانس د  ر فصل زمسللتان، پد  ید  ه ی آلود  گی و 
وارونگی هواسللت. د  ر کنار این قضیه موج شللیوع 
ویروس هایی چون آنفوالنزا را شللاهد   هسللتیم. از 
ایللن قبیل مي توان بلله احتمال ورود   ویروس کرونا 
اشللاره کرد   که همسللو با این موارد   باعث تشللد  ید   
بیماری مي شللود  . مشکاتی از این د  ست، عاوه بر 
اینکلله د  رصللد   زیاد  ی از کاد  ر د  رمللان را د  رگیر خود   
مي کنللد  ، مشللکات ثانویه ای نیللز د  ر پی د  ارد   که 
معموال از نظرها پنهان اسللت و آن این که بیماران 

د  رگیر نیاز به خد  مات خاص د  ارند  . 
از جمله ی آن مي توان به شرایط ایزوله ی تنفسی 
و تخللت ایزوله اشللاره کرد  .  بلله طور مثال به خاطر 
وجللود   یللک بیمللار تنفسللی، عفونی خللاص مثل 
آنفوالنزای فصلی، آنفوالنزای کشند  ه به اجبار یک 
اتاق 2 یا 3 تخته را باید   به صورت ایزوله تغییر د  اد  ، 
که د  ر کنار آن، به صورت نهفته تخت د  وم و سللوم 
سللوخت مي شللود  . بنابراین بار د  رمانی اضافی روی 
بیمارسللتان ایجاد   مي کند  . معضل مضاعفی که د  ر 
اورژانس موجود   اسللت این اسللت کلله اورژانس ها 
عموما به د  لیل شلوغی و ازد  حام بیش از حد  ، امکان 
تفکیک و جد  اسللازی بیماران بر اساس نوع بیماری 
را ند  ارند  . این به آن معنا اسللت که د  ر اورژانس هاي 
کشللور، بیمار تنفسللی، قلبی عروقی و مصد  ومین 
ترافیکی و مغز و اعصاب د  ر کنار یکد  یگر هسللتند  . 
عللاوه بللر آن، پس از تشللخیص احتمالی بیماری 
واگیر، سللایر بیماران نیز متاثر شللد  ه و عاوه بر آن 

ابللراز نارضایتللی و عد  م اعتماد   را شللاهد   هسللتیم. 
کمبود   تخت هاي تنفسللی د  ر بیمارسللتان ها نیز از 
مشللکات اساسی اسللت که اغلب بیمارستان ها با 
آن د  سللت و پنجلله نرم مي کننللد  . د  ر حال حاضر د  ر 
اورژانس هللاي بیمارسللتانی د  ر شللهر تهللران، بار 
مراجعه به حد  ی باالست که معموال به د  لیل کمبود   
تخت بستری، بیماران حاضر د  ر اورژانس، باالتر از 
حد   اشباع هستند   و موارد  ی از این د  ست که همه و 
همه  باعث بیشللتر شللد  ن بار مشکات د  ر اورژانس 

هستند  . 

  د  ر پ�ی تش�د  ید   آلود  گ�ی ه�وای پایتخ�ت، 
اس�تقرار  از  ته�ران  اورژان�س  س�خنگوی 
آمبوالنس ه�ای اورژانس د  ر پنج مید  ان پایتخت 
جهت خد  مت رسانی سریع تر به مرد  م خبر د  اد   و 
تاکی�د   ک�رد   که افراد   د  ر معرض خطر س�عی کنند   
که از منزل خارج نشوند  . اما سوال ما از جنابعالی 
ای�ن اس�ت که آیا آلود  گی هوا ب�ر افزایش تعد  اد   
مراجعین به اورژانس هاتاثیر مس�تقیمی د  اش�ته 

است؟ 
هنللوز پاسللخ بلله این سللوال به صورت منسللجم، 
مسللتند  ، مشللخص و با ارتباط ثابت شد  ه ی علمی، 
د  اد  ه نشللد  ه اسللت. هرچند   د  ر سللال هاي گذشللته 
چند  ین کار پژوهشی د  ر این زمینه انجام شد  ه است 
ولللی تللا نتیجه گیری نظام مند  ، زمان الزم اسللت. 
مطالعاتی  نیز د  ر این زمینه د  ر بیمارسللتان حضرت 
رسللول انجام شللد  ه که د  ر روزهای مختلف، غلظت 
آالیند  ه هللا و تعللد  اد   بیماران بسللتری شللد  ه د  ر این 
بخش ها را مورد   بررسللی قرار د  اد  ه ایم. واقعیت این 
اسللت که ارتباط منسللجم و مسللتند  ی میان تعد  اد   
افراد   بسللتری با آلود  گی هوا یافت نشللد   و تنها د  ر 
خصللوص تشللد  ید   بیماری هاي کرونللری قلبی با 
افزایللش برخللی از ریللز آالیند  ه هللا ارتباطی وجود   
د  اشت. اما اینکه این موضوعات تا چه حد   معنی د  ار 
هسللتند  ، هنللوز اطاعللات و نتایج و تفسللیر آن ها 
مشللخص نیسللت. به طور کلی به این نتیجه د  ست 
پید  ا کرد  یم که ریز آالیند  ه ها هسللتند   که با تشللد  ید   
بیماری هاي قلبی ارتباط مستقیم د  ارند  .  به هرحال 
موضللوع قابللل توجه د  راین باره، افزایش بار مراجعه 

به اورژانس هاي بیمارستانی است.

  تا چه حد   ارتباط مستقیمی بین آلود  گی هوا و 
تش�د  ید   بیماری ه�اي عفونی وج�ود   د  ارد  ؟ و این 
موض�وع چه تاثی�ری بر عملک�رد   اورژانس هاي 

بیمارستانی د  ارد  ؟
د  ر این رابطه نیز پاسللخ منسللجمی ند  اریم. د  ر حال 
حاضللر چالللش عمد  ه ی ما د  ر بحللث بیماری هاي 
عفونللی، د  ر خصللوص بیمللاران ریللوی، ابتللا به 
آنفوالنزا اسللت. از زمان تشخیص احتمالی تا اثبات 
برای ارسللال به آزمایشللگاه مرجع، زمانی حد  ود   2۴ 
تا ۴8 سللاعت ود  ر بعضی اوقات تا 3 یا ۴ روز زمان 

نیللاز د  ارد  . د  ر ایللن 3 الللی ۴ روز هنوز از ابتای بیمار 
بلله آنفوالنللزا به صورت قطعی اطاعللی ند  اریم و 
بیمللار د  ر اورژانللس بسللتری اسللت. ضمن این که 
گاهللی اوقللات هجملله ی رسللانه ای نیللز فضا را 
خاکسللتری و مشللوش مي کنللد  . د  ر حللال حاضللر 
افزایللش مللوج بیماری هاي تنفسللی، با مد  یریت و 
تسللریع د  ر امور، توانسللتیم موج بحرانی را پشت سر 
بگذاریم. اما به طور کلی باید   بگوییم که معموال د  ر 
سللال، د  وبار با شللیوع آنفوالنزا ممکن اسللت مواجه 
شللویم. یکللی از آن هللا همزمان بللا ورود   حجاج به 
کشللور که سللال گذشته با موضوع احتمال  بیماری 
کرونا همراه بود   و خوشبختانه موضوع بسیار خوب 

مد  یریت شد  .

  د  ر م�ورد   تش�کیل جلس�ه "کمیت�ه اضط�رار 
آلود  گی هوا" توضیح د  هید  

چهار عامل آالیند  ه هوا وجود   د  ارد   که برای سامت 
مضللر هسللتند   کلله ایللن چهللار عامل رصللد   و د  ر 
ایسللتگاه های هواشناسللی ثبت می شوند  . هر زمان 
حجم منوکسید  کربن، د  ی اکسید   گوگرد  ، د  ی اکسید   
نیتللروژن و ذرات معلللق کوچک با قطر کمتر از 10 
میکرون و 2.5 میکرون به 200 و بیشللتر برسللد  ، 
کمیته بحران تشللکیل و شللرایط اضطراری اعام 
می شللود   و د  ر آنجللا تصمیم گیللری می کنند   که چه 
اقد  اماتی برای کنترل ترافیک، تعطیلی مد  ارس و... 
اتخاذ شود  . به عنوان نمونه ممکن است محد  ود  یت 
آمد   وشللد   و یا تعطیلی مد  ارس مقاطع مختلف و یا 
اد  ارات برای کاهش آلود  گی هوا ترتیب د  اد  ه شللود  . 
یا اینکه تعطیلی معاد  ن شللن و ماسلله و نیز صنایع 
آالیند  ه به ویژه کارخانه های سللیمان د  ر نظر گرفته 
شللود  . همچنیللن ممکن اسللت تشللد  ید   برخورد   با 
خود  روهای د  ود  زا و فاقد   معاینه فنی، لغو مسللابقات 
ورزشللی د  ر فضللای بللاز نیز لحاظ شللود   کلله البته 
تصمیم گیری د  ر این خصوص ارتباط مستقیمی با 

بخش بیمارستان ها ند  ارد  .

  آیا توسعه خد  مات مراقبت د  ر منزل مي تواند   
کمک�ی به کاه�ش بار مراجعات ب�ه اورژانس ها 

شود  ؟
بحللث خللود   مراقبتی و مراقبللت د  ر منزل د  ر بحث 
پیشگیری و هم د  رمان مي تواند   بسیار کمک کنند  ه 
باشللد  . د  ر حللال حاضر مشللاهد  ه مي کنیللم میزان 
اشغال تخت هاي بستری د  ر بیمارستان به خصوص 
تخت مراقبت هاي ویژه بسیار باالست. بیماری که 
فقط نیاز به اکسللیژن و اسللتراحت د  ارد   میتواند   اد  امه 
ی د  رمللان را د  ر منللزل انجللام د  هد   ولللی بیمه ها از 
بحللث مراقبللت د  ر منزل د  ر بحللث د  رمان حمایت 
نمللی کننللد  . ایللن موضوع باعث تشللد  ید   اشللغال 
تخت هاي بیمارسللتانی مي شللود  .  به هر نحوی باید   
بهللره وری تخت هللاي بیمارسللتان بللاال بللرود   و 
سیاسللت افزایش تخت سیاسللت د  رسللتی نیست. 

بیمه ها د  ر این زمینه تا حد  ود  ی وارد   شد  ه اند   و مثا 
د  ر صورت عمل آب مروارید   چشللم، فقط هزینه ی 
بستری د  و شب و مقد  ار مشخصی بود  جه تخصیص 
مي د  هند  . این موضوع سللبب افزایش کیفیت بهره 
وری از تخت هاي بیمارسللتان و نیز خلوت شللد  ن 
اورژانس ها و ارائه خد  مات بهتر به بیماران اورژانس 
مي شللود  . قطعا شلللوغی و ازد  حام اورژانس اگر کم 
شللود   کیفیت ارائه خد  مات باال مي رود  . د  ر مجموع 
سیاسللت هاي سللازمان هاي بیملله گللر مي تواند   
بسللیاری از معضللات حللوزه د  رمللان را کاهش یا 
افزایللش د  هللد  . به همین جهللت د  ر همه جای د  نیا 
سیاسللتگذاری بیمه جزء اصول راهبرد  ی مد  یریت 
حوزه د  رمان محسللوب مي شللود  . به عنوان مثال د  ر 
حال حاضر یکی از رویکرد  های اصلی برای کنترل 
و مد  یریت تجویز د  اروهای گران قیمت و همچنین 
د  ر بحث تشخیصی پاراکلینیک مثل تصویر برد  اری 
ها، ام آر آی و سللی تی اسللکن و ....پزشللکی هسته 
ای، اسللتفاد  ه از ظرفیللت نظارتللی بیمه ها اسللت. 
بیمه هللا بللا نظارت صحیح و مد  یریللت بود  جه خود   
مي تواننللد   شللرایط را بللرای بهره بللرد  اری بهینه از 

تخت هاي بیمارستانی فراهم کنند  .

  ب�رای کاه�ش ب�ار مراجع�ات اورژان�س چه 
پیشنهاد  ات د  یگری مطرح است؟

 همانطور که اشللاره شللد   براساس اطاعات موجود   
مصد  ومللان ناشللی از حللواد  ث، از جمللله مهمترین 
مراجعللات به اورژانس های بیمارسللتانی هسللتند  . 
به همیللن جهللت بایللد   بللا آمللوزش و افزایش خود   

مراقبتی تعد  اد   مصد  ومان حواد  ث را کاهش د  اد  . 
ضمللن اینکلله اگللر بخشللی از خد  مات مللا از حوزه 
د  رمان به سمت پیشگیری هد  ایت شود  ، بسیاری از 
مشللکات د  رحوزه های مختلف ازجمله شلللوغی 
اورژانس ها خود   به خود   حل می شللود  ، ولی مشللکلی 
که هست، د  ید  ه نشد  ن و زمانبربود  ن سرمایه گذاری 
د  ر بخش پیشللگیری اسللت، البته مرد  م د  ر بخش 
د  رمللان هللم نیاز به حمایللت د  ارند  ، ولی با حمایت و 
تمرکللز د  رحللوزه پیشللگیری می توان بسللیاری از 
چالش های مهم نظام سامت، مانند   همین معضل 
شلللوغی و کیفیت پاییللن خد  مات د  ر اورژانس های 
بیمارسللتانی را برای همیشلله برطرف کرد  . سرمایه 
گللذاری بللرای کاهش آلود  گی هوا مي تواند   یکی از 
ایللن رویکرد  هللا باشللد   که نتایللج آن د  ر بلند   مد  ت 

نمایان خواهد   شد  .

  براساس آمار وزارت بهد  اشت ساالنه 2٨ تا 
٣٠ میلی�ون نف�ر ب�ه اورژان�س بیمارس�تان ها 
مراجع�ه مي کنن�د   که بخ�ش قابل توجهي از این 
تعد  اد   از خد  مات رس�اني د  ر اورژانس ها ناراضي 
هس�تند  . نارضایت�ی از خد  م�ات ارائ�ه ش�د  ه د  ر 
اورژانس بیمارستان ها البته سابقه طوالنی د  ارد  ، 
ام�ا ب�ه نظر مي رس�د   بخش�ی از ای�ن نارضایتی 

ناش�ی از اجرای طرح تحول س�المت اس�ت. د  ر 
ای�ن خص�وص چ�ه نظ�ری د  اری�د   و وضعیت را 
چگون�ه تحلی�ل مي کنی�د  ؟ د  ر مجموع آیا مرد  م از 

اجرای طرح تحول سالمت رضایت د  ارند  ؟
طرح تحول سامت که حد  ود   د  و سال است که د  ر 
مراکز شروع به کار کرد  ه، طرحی است که توانسته 
بار بزرگی را از د  وش بیماران و خانواد  ه هاي ایشان 
برد  ارد   و به واقع باید   گفت که مورد   اسللتقبال مرد  م 
قللرار گرفته اسللت. با اجللرای این طرح، پرد  اختی از 
سللوی بیمللار بلله میزان محسوسللی کاهللش پید  ا 
مي کنللد  . بلله عنللوان مثال د  ر بیمارسللتان حضرت 
رسللول اکللرم، بیمللاران 6 تللا 8% هزینه هللاي 
بیمارسللتانی را پرد  اخللت مي کنند   و روسللتاییان و 
عشللایر 3% هزینه هللا را پرد  اخللت مي کننللد   و این 
باعث شللد  ه شللرایط بسللیار خوبی ایجاد   شللود  . د  ر 
بحللث عمل هاي پر هزینه)عمللل هایی که خاص 
هستند   و بار هزینه ی بسیار زیاد  ی د  ر بحث د  ارو و 
تجهیللزات د  ارنللد  ( اجللرای طرح تحول سللامت، 
بخصللوص د  ر مراکللز معیللن و مرجللع همچللون 
بیمارسللتان حضرت رسللول، سبب شللد  ه که بیمار 
بسللیار راحت و بد  ون پرد  اخت هزینه، بیماری هاي 
صعللب العللاج و پر هزینه ی خود   را د  رمان مي کند  ، 
ولللی مسللئله ای کلله وجللود   د  ارد   آن اسللت کلله 
بیمارسللتان ها د  ر حال حاضر با ظرفیت 100 د  رصد   
و یللا باالتللر د  ر حللال کار هسللتند   کلله ایللن باعث 
فرسللود  گی شللغلی و کاری د  ر پرسللنل مي شللود   و 
باعث مي شللود   سیستم بیمارستان ها از نظر کارکرد   
خسته شد  ه و از طرف د  یگر بر کیفیت ارائه خد  مات 
تاثیر مي گذارد  .پرستاری که د  ر تمام بخش ها تعد  اد   
زیللاد  ی بیمللار را تحت پوشللش د  ارد  ، بخصوص د  ر 
اورژانس هللا کلله بار مراجعه باالسللت و یا اتاق هاي 
عمل که شلللوغ شللد  ه اند  . این ترافیک کاری باعث 
افزایللش بار کاری، باال رفتن شللیفت هاي کاری و 
کم شللد  ن انرژی و توان و حوصله ی کاد  ر د  رمانی 
شد  ه که مسلما تاثیر ناخواسته ای بر کیفیت ارتباط 

بین بیمار با پرستار و یا پزشک مي گذارد  .   

  ارزیابی ش�ما از کیفیت د  اروهای تولید   د  اخل 
و راه هاي ارتقاء آن چیست؟

کیفیت د  ارو سللرفصل اساسی د  ر بحث د  ارود  رمانی 
اسللت. هملله باید   تاش کنند   تللا زمینه هاي ارتقاء 
کیفیللت د  اروهللای ایرانی فراهم شللود  . باید   فضا را 
برای سللرمایه گذاری مشللترک شرکتهای ایرانی با 
شللرکت هاي شللناخته شد  ه جهانی مسللاعد   کنند  . 
صنعت د  اروسللازی کشللور ما با پتانسیل فوق العاد  ه 
ای کلله د  ر اختیللار د  ارد   مي توانللد   هللم گام بللا 
پیشللرفت هاي جهانی مسللیر توسعه و ترقی را طی 
کند  . البته همانطور که اشللاره شللد   د  ر این خصوص 
باید   مولفه هاي اصلی ارتقاء کیفیت را کنار یکد  یگر 
گرد  آوری کنیم. هم سیاسللت هاي  روان سازی کار 
تولید   باید   د  ر د  ستور کار د  ولتمرد  ان قرار گیرد   و هم 

سیاسللت هاي جذب سرمایه گذاری هاي مشترک. 
بللرای افزایللش کیفیت محصللوالت د  اخلی باید   از 
فناوری و د  انش فنی برند  های خارجی بهره بگیریم 
تللا تولیللد   د  اخلللی را تقویت و معرفللی کنیم. ضمن 
اینکه د  ر این مسللیر باید   مسللیر فید  بک گیری نیز 
گشللود  ه باشللد  . باید   فید   بک الزم به تولید   کنند  گان 
د  اد  ه شللود   تللا د  اروسللازان بلله نقطلله ای که هد  ف 
گذاری کرد  ه اند   برسللند  . اصل قضیه به این صورت 
اسللت که انتقال انتقاد  ها و بازخورد  ها به سللازند  ه ها 
مي تواند   زمینه سللاز آسللیب شناسللی و پیشللرفت 
صنعت باشد  . البته د  ر این رابطه بهبود   ذهنیت افراد   
نسللبت به تولید  ات د  اخلی نیز یک مسللئله اساسللی 

است که باید   تصحیح شود  . 

  آی�ا د  اروه�ا ب�ه می�زان مناس�ب و د  ر زم�ان 
مناسب د  ر د  سترس بیمار قرار د  ارد  ؟

شللعار اساسللی این قضیلله فرمایش مقللام معظم 
رهبللری اسللت کلله بیمار به جز رنللج بیماری، رنج 
د  یگری ند  اشللته باشللد   که کشللور به این سمت د  ر 
حال حرکت است و امید   د  اریم د  ر این مسیر خد  مت 
بزرگللی را بلله بیماران عزیز د  هیم. البته این موضوع 
مصاد  یللق متعد  د  ی د  ارد  . هللم د  ر بحث هزینه هاي 
د  رمانللی مصللد  اق د  ارد   و هم به بحث د  رد  سللترس 
بود  ن د  ارو صاد  ق اسللت. به هر ترتیب، د  ر د  سللترس 
بللود  ن د  ارو منجللر به ایجاد   یک تصویر ذهنی مثبت 
و اطمینللان خاطللر د  ر بیمار و خانواد  ه وی مي شللود  . 
اتفاقللا همللان بحث حمایت از تولیللد   د  اخل و ورود   
تکنولوژی تولید   د  ر این زمینه نیز موثر است. وقتی 
د  اروی بللا کیفیللت که حائز اسللتاند  ارد  های جهانی 
اسللت د  ر د  اخل کشللور تولید   شللود  ، قطعا ضریب 

تامین آن بهبود   پید  ا مي کند  .

  مهمتری�ن چالش�ی ک�ه با آن مواجه هس�تید   
کد  ام است؟

بلله عنوان رئیس بیمارسللتان، معوقللات بیمه و عد  م 
پرد  اخللت به موقع بیمه هللا کماکان جزء چالش هاي 
اساسللی اسللت. گاهی اوقات پرد  اختی بیمه ها برای 
بیمارسللتان ها 6 الی 7 ماه با تاخیر اسللت. و این به 
معنای آن است که هزینه خد  ماتی که د  ر بیمارستان 
ارائه مي شللود   با تاخیر تحویل بیمارسللتان مي شود   و 
د  ر کنار آن کسللورات نیز اخذ مي شللود  . عاوه بر این، 
یکللی از د  یگر معضات اساسللی به ویللژه د  ر مراکز 
د  رمانی بیمارستانی، هزینه هاي د  رمانی اتباع خارجی 
بلله خصوص افاغنه اسللت. همچنیللن افراد   زند  انی و 
بازد  اشللتی که بیمه ها بار هزینه آنها را قبول نکرد  ه و 
این موضوع سبب مي شود   بار هزینه ی بسیار زیاد  ی 
برای بیمارستان به وجود   می آید  . به طور مثال کارگر 
افغانی که د  ر ساختمان سقوط کرد  ه برای د  رمان نیاز 
بلله 15 الللی 20 میلیون تومان هزینه د  ارد   که بیمه ها 
این د  رمان را تحت حمایت قرار نمی د  هند   و بیمار د  ر 

زمان مرخصی د  چار مشکل مي شود  .

�ICU|  گفتنی�های�یک�ریس�بیمارستان
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مرگ د  ر 
آی سی یو 
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تنفس�ی،�ش�انه�ب�ه�ش�انه�بحث�ه�اي�
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وی�د��ر�رابطه�با�شرایط�بیماران�ریوی�د��ر�
بخش�مراقبت�هاي�ویژه�پرسید��ه�ایم.

�آلود��گ�ی�ه���وا،�ب���خش�
مراقبت�هاي�ویژه�بیمارستان�ها�
را�تحت�فشار�قرار�د��اد��ه�است
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ICU  د  ر چه ش�رایطی بیمار تنفس�ی به بخش  
ارجاع د  اد  ه مي شود  ؟ 

به طور کلی باید   بگوییم تقریبا تمام بیماران ریوي 
کلله نیللاز بلله حمایت ونتیاتللوري د  ارند  ، د  ر بخش 
مراقبت هاي ویژه بستري مي شوند  . ضمن این که 
بللر اسللاس مطالعللات، یکللی از شللایع ترین علت 
پذیللرش د  ر بخللش مراقبت ویژه د  ر ایاالت متحد  ه، 
بیمللاران نیازمنللد   بلله حمایت تهویه اي هسللتند  . 
همچنیللن د  ر صللورت تغییللر وضعیللت بیمار نظیر 
سللطح هوشللیاري، پارامترهللاي پاراکلینیللک و 
پارامترهللاي فیزیولللوژي، بیمللار ریللوي به بخش 

مراقبت ویژه ارجاع مي شود  .

  نق�ش آلود  گ�ی ه�وا د  ر افزای�ش ای�ن تعد  اد   
چیست؟ 

هللر فللرد   بطللور روزانه حللد  ود   22000 بللار نفس 
مي کشللد   و بللراي ایللن تنفللس نیاز به حللد  ود   15 
کیلوگللرم هوا د  ارد  . انسللان مللي تواند   حد  ود   5 هفته 
بد  ون غذا و حد  ود   5 روز بد  ون آب زند  ه بماند  ، اما 5 
د  قیقه هم بد  ون هوا نمي تواند   زند  ه بماند  . سیسللتم 
تنفسللي اولین عضوي از بد  ن اسللت که د  ر تماس 
مستقیم با آلود  گي هوا قرار د  ارد  . ریه مسئول جذب 
اکسللیژن و د  فع د  ي اکسللید   کربن خون مي باشد   و 
د  ر زمان تماس  با آلود  گي هوا، ورود   مواد   آالیند  ه به 
جریللان خللون اتفللاق مي افتللد   و عللوارض قلبي و 
تنفسللي نظیر اختال د  ر انتقال اکسللیژن به بافت 

هللاي بللد  ن، افزایللش ضربان قلبي، سللکته قلبي، 
کاهللش پذیرش)کمپیلیانللس( ریه هللا ایجاد   مي 
گللرد  د  . ضمللن این که آلود  گي هوا موجب آشللکار 
شللد  ن بیماري هاي نهفته و تشللد  ید   آن ها مي شود  . 
بلله ایللن جهت نمللی توانیم نقش آلود  گللی هوا د  ر 
تشللد  ید   مراجعات به بخش هاي مراقبت هاي ویژه 
را د  ر نظر نگیریم. بر اسللاس آمار د  ر سللال 13۹3 
حللد  ود   3000 شللهروند   د  ر شللهر تهللران بلله علت 
آلود  گي هوا جان باخته اند   و د  ر سللال 13۹2 د  ر کل 
کشللور ۴۴00 نفر بر اثر آلود  گي هوا جان باختند  . د  ر 
تهللران مللرگ و میللر روزانه 150 نفر اسللت اما د  ر 
روزهاي آلود  ه به 180 نفر افزایش مي یابد  . هرچند   
که باید   اذعان کنیم متاسللفانه د  ر کشللور ما به علت 
نبللود   سیسللتم ثبللت اطاعللات ملللي د  ر بخللش 
مراقبت هاي ویژه کشللور )Registery( نمي توان 

آمار د  قیق و آنالیز متقني د  ر این زمینه ارائه کرد  .

  احتم�ال م�رگ و می�ر و از د  س�ت رفتن حیات 
افراد   د  ر آی سی یو چقد  راست؟

حفللظ لوللله تراشلله د  ر راه هاي هوایللي د  ر بهترین 
شللرایط، احتمال پنومونیاي ناشي از ونتیاتور را د  ر 
هفتلله اول 3 د  ر صللد   د  ر روز افزایللش مللي د  هد   و با 
توجه به کمبود   پرسللتاران ویژه د  ر سللطح کشور، به 
طبللع ایللن آمار د  ر ایران بیشللتر خواهد   بود   و تقریبا 
تمللام بیماراني که بسللتري طوالني مللد  ت د  ارند  ، 
د  چار این نوع پنوموني مي شللوند  . از سللوی د  یگر با 

توجلله بلله بللاال رفتن سللن جمعیت ایللران، د  رصد   
باالیي از اشغال تخت د  ر بخش هاي ویژه کشور را  
بیماران با سن باال تشکیل مي د  هند  ، که با توجه به 
وجللود   بیمللاري هاي زمینه اي د  ر بیماران مسللن، 
میللزان خطللر برای این افراد   مضاعف اسللت. بطور 
کلللي مورتالیتللي پنومونیللا ناشللي از ونتیاتور د  ر 

مطالعات مختلف از 5 تا 80 د  رصد   است.

  ت�ازه ه�ای د  رم�ان د  ر ح�وزه ی آی س�ی ی�و 
کد  امند  ؟ 

 آي سللي یللو یللک فرایند   زند  ه و مبتني بر شللواهد   
اسللت کلله هللم از بعد   تشللخیصي و هللم از لحاظ 
د  رماني، باید   بگوییم که "زمان" مولفه بسیار تعیین 
کننللد  ه ای اسللت و اولیللن اشللتباه د  ر icu میتوانللد   
آخرین اشللتباه باشللد   و لذا اسللتفاد  ه از جد  ید  ترین 
وسللایل تشللخیصي، د  رماني به جهت کاهش د  اد  ن 
تاخیر تشللخیصي و د  رماني از اولویت هاي اجباري 
کشللور اسللت. د  ر حال حاضر ECMO و د  سللتگاه 
هللاي انللد  ازه گیري برون د  ه قلبللي غیر تهاجمي و 
ونتیاتللور پیشللرفته و د  اروهللاي فوق تخصصي از 
تللازه هاي ICU د  ر کشللور اسللت. البتلله با توجه به 
اینکه ارتقاي بخش مراقبت هاي ویژه جزو اولویت 
هاي پنج گانه وزارت بهد  اشت است، این امر رو به 
ارتقاء اسللت. همچنین د  ر جلسللات مشللترک میان 
مد  یران اد  اره تجهیزات پزشللکي وزارت بهد  اشت و 
  ICU انجمن مراقبت ویژه و سایر د  ست اند  ر کاران

هاي د  انشللگاه هاي علوم پزشللکی کشور، اولویت 
هاي مورد   نیاز به وزارت بهد  اشللت اعام شللد  ه که 
امیللد   اسللت با تجهیللز ICU   ها همراه باشللد  . ولي 
مهمتریللن راهکار تجهیز بخش هاي مراقبت ویژه 
بر مبناي استاند  ارد   و سطح بند  ي، بر اساس حضور 
یللا عللد  م حضللور فوق تخصللص مراقبللت ویژه و 
سیسللتم نیمه بسللته و سیسللتم باز اسللت. د  ر بحث 
د  ارویللی نیللز باید   بگوییم با توجه به پیشللرفت هاي 
علمي که د  ر جهان پزشکی د  ر حال رخ د  اد  ن است، 
طبیعتللا نیللاز به ورود   د  اروهاي متنوع به بازار د  ارویي 
کشللور به طور جد  ی احسللاس مي شود   و نیاز به این 
د  اروهللا د  ر بخللش مراقبت هاي ویژه ، نیز موضوعی 
مسللتثنی نیسللت. البته د  ر ایللن خصوص موضوع 
سللرمایه گللذاری د  ر بخش تولید   نیللز حائز اهمیت 
اسللت که د  ر جای خود   باید   بیش از گذشللته به آن 
پرد  اختلله شللود   و تاش شللود   د  ر مللوازات وارد  ات 
د  اروهای مورد   نیاز کشور، خطوط تولید  ، د  انش فنی 

و تکنولوژی تولید   نیز وارد   کشور شود  .
به طور کلي د  و اسللتاند  ارد   مهم بخش مراقبت هاي 
ویژه د  ر جهان، استاند  ارد   آمریکایي و اروپایي است 
و باتوجه به ساختارآموزشي فوق تخصصي مراقبت 
ویژه د  ر د  انشللگاه هاي کشللور که به د  انشگاه هاي 
ایللاالت متحللد  ه نزد  یللک تر اسللت و بللا عنایت به 
اسللتاند  ارد  هاي جد  ید   بخش هاي مراقبت ویژه که 
توسللط وزارت بهد  اشت با همکاري انجمن مراقبت 
ویللژه ارائه شللد  ه اسللت، نیاز به اجللراي بهینه این 
استاند  ارد  ها مستلزم  تهیه وسایل و د  ارو هاي جد  ید   

است.

  آی�ا د  ارو ه�اي مورد   نیاز، تحت پوش�ش بیمه 
هستند  ؟ 

شوراي عالي بیمه د  ر سال هاي اخیر بسیار فعال تر 
از گذشللته عمل کرد  ه اسللت و خوشبختانه بعضي از 
د  اروهللاي جد  یللد  ، د  ر حللال ورود   به سللاختار بیمه 
هستند   ولي تا رسید  ن به نقطه مطلوب هنوز فاصله 
ی بسللیار اسللت. موضوع پوشللش بیمه ای، مقوله 
بسللیار مهمی اسللت که باید   بیش از این د  ر مورد   آن 

سرمایه گذاری شود  .

   کیفی�ت د  اروه�ای ایران�ی د  ر مقایس�ه ب�ا 
برند   هاي خارجی به چه صورت است؟ شرایط و 
ساز و کارهای الزم برای ارتقاء کیفیت د  اروهای 

ایرانی را چه مي د  انید  ؟
همیشه این موضوع از اساتید   شنید  ه مي شود   که از 
کیفیللت د  اروهاي غیر برند   شللکایت د  ارند  . این امر 
بخصللوص د  ر مللوارد   بیماران بحراني بسللیار حائز 
اهمیت است که امکان از بین رفتن آخرین فرصت 
د  رمان وجود   د  ارد  . اما مسئله اساسی، مقوله کیفیت 
اسللت. بلله هر حال تعییللن کنند  ه کیفیللت د  اروها 
براسللاس اسللتاند  ارد  هاي قابل قبول،سازمان غذا و 
د  ارو و ممیزي آن اسللت. کشللور ما بواسللطه وجود   
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نیللروی انسللانی شایسللته و بللا مهللارت د  ر بخش 
د  ارویی و پزشللکی د  ارای قابلیت عظیمی اسللت که 
مي توانند   کشللور را از وارد  ات بسللیاری از د  اروها بی 
نیللاز کننللد  . هرچنللد   که د  ر هرحال اسللتفاد  ه از مواد   
اولیلله مرغللوب و تولیللد   تحت لیسللانس برند  هاي 
معتبر جهان قطعا مي تواند   زمینه ساز ارتقاء کیفیت 
باشللد  . اسللاس قضیه آن است که بپذیریم نخبگان 
ایرانللی ایللن توانایللی را د  ارنللد   کلله د  انللش فنی و 
تکنولوژی سللاخت د  اروها را به د  اخل کشللور انتقال 

د  هند  .

   مهمتری�ن چالش�ی ک�ه د  ر  ICUب�ا آن روب�رو 
هستید   د  ر خصوص تنفس بیمار چیست؟ 

حمایت تنفسللي مناسب، مستلزم تشخیص د  رست 
و مد  اخللله بلله موقللع اسللت. د  ر د  سللترس بللود  ن 
ونتیاتورهاي پیشرفته و هوشمند  )Smart( الزمه 
مد  اخله مناسللب اسللت. اسللتفاد  ه از د  سللتگاه هاي 
مونیتللور د  قیق جهت پایش پارامترهاي تنفسللي از 
ملزومللات ضللروري اسللت. وجود   د  سللتگاه هاي 
حمایتي تنفسللي نظیر تقویت کنند  ه و تشد  ید   سرفه 
کلله بللراي Rehabilation ریوي به کار مي رود  ، د  ر 
بخللش هللاي مراقبللت ویژه الزم اسللت. د  ر مواقع 
اپید  مي عفونت هاي تنفسي ایزوالسیون تنفسي د  ر 
بخش هاي ویژه بسللیار الزم اسللت که متاسفانه جز 
یللک مرکز بیمارسللتاني د  ر کشللور، ایزوالسللیون 
تنفسللي اسللتاند  ارد   وجللود   ند  ارد   و کمبللود   نیروي 
انساني مجرب از چالش هاي بسیار مهم د  ر بخش 

هاي ویژه مي باشد  . عاوه بر این، موضوع د  یگری 
که قابل ذکر اسللت موضوع خطر مقاومت د  ارویي 
آنتللي بیوتیک هللا اسللت. البتلله ایللن معضل فقط 
مختللص کشللور ما نیسللت، بلکلله د  ر کل جهان د  ر 
حال رخ د  اد  ن اسللت. عد  م شللروع آنتي بیوتیک بر 
طبق پروتکل هاي مرسوم بخش ها یا کشور، عد  م 
اطمینان به کشللت ها، تاخیر د  ر زمان آماد  ه شللد  ن 
کشللت ها، عد  م تغییر د  ر آنتي بیوتیک ها با توجه به 
نتایج کشللت هاDescalating( )، اسللتفاد  ه از خط 
آخر آنتي بیوتیک ها د  ر ابتد  اي د  رمان، مد  اخله افراد   
غیر مجرب د  ر اسللتفاد  ه از آنتي بیوتیک ها، گوشلله 
اي از مشللکات د  رمللان اسللت. با اینکلله د  ر موارد   
سپسللیس د  ر یک سللاعت اول باید   د  رمان شللروع 

شود  ، عمق مشکل بیشتر مشخص خواهد   شد  .

  نق�ش متخصص�ان مختل�ف د  ر آی س�ی ی�و 
چیست؟ 

یللک ICU اسللتاند  ارد   د  رجه یللک، د  اراي یک فوق 
تخصللص مراقبللت ویللژه، که ریاسللت بخش را بر 
عهد  ه مي گیرد   و نسللبت پرسللتار به بیمار یک به 
 Respiratoryیک تا د  و به یک است. یک همکار
Therapist  و یللک Clinical Pharmacist، یک 
فیزیوتراپیسللت، یک متخصللص تغذیه نیز همراه 
هسللتند  . بد  یهي اسللت پزشک معالج و متخصصین 
مختلف که نقش مشللاور را د  ارند   از اجزاي ضروري 

یک بخش ویژه استاند  ارد   است.

  د  ر م�ورد   نبوالی�زر و د  اروهای�ی ک�ه از طری�ق 
نبوالیزر استفاد  ه مي شود   توضیح د  هید  ؟

نبوالیزر د  سللتگاهي اسللت که عللاوه بر مرطوب 
کللرد  ن هللواي تنفسللي بیمار، مي تللوان د  ارو را به 
صللورت استنشللاقي وارد   ریلله نمود  . ایللن کار با د  و 
روش انجللام مي شللود  : جت نبوالیللزر که از هواي 
فشرد  ه)پنوماتیک( براي تشکیل ذرات معلق جهت 
رسللاند  ن ذرات نبوالیللزر شللد  ه د  ارو بلله برونش ها 
اسللتفاد  ه مي کند   و نوع د  وم نبوالیزر اولتراسللونیک 
مللي باشللد   کلله از لرزش جهت ایجللاد   ذرات معلق 
اسللتفاد  ه مي کند  . براي تحویل بسللیاري از د  اروها 
نظیر آنتي بیوتیک ها، ضد   التهاب ها، گشللاد   کنند  ه 
هاي برونش مي توان از  نبوالیزر اسللتفاد  ه شللود  . 
نبوالیزر د  سللتگاهی اسللت که د  ر بیمار ریوي نظیر 
آسم، بیماري انسد  اد  ي مزمن ریه)COPD( و سایر 
بیمللاري هللاي مزمللن و التهابي ریلله کاربرد   د  ارد  . 
حسللن آن این اسللت که د  وز د  ارویي که با نبوالیزر 
به بیمار د  اد  ه مي شللود   بسللیار کمتر از میزاني اسللت 
که از طریق خوراکي به بیمار د  اد  ه مي شللود  . با این 
حال د  وز موثري که به ریه مي رسللد   بسللیار باالتر از 

د  اروهاي استنشاقي است. 

  د  ر رابط�ه ب�ا ADRS  و افت�راق آن از س�ایر 
بیماری ها توضیح د  هید  ؟ 

سللند  رم د  یسللترس تنفسللی حاد   به صورت تنگی 
نفس سللریعا پیشللروند  ه، تاکی پنه و هیپوکسللمی 
ظاهر مي شللود  . معیارهای تشللخیصی عبارتند   از: 

شللروع حاد  ، هیپوکسللمی شللد  ید  ، ارتشاح ریوی د  و 
طرفه. عقید  ه بر این اسللت که سللند  رم د  یسللترس 
تنفسللی حاد   هنگامی رخ مي د  هد   که یک آسللیب 
ریوی یا خارج ریوی باعث آزاد   شللد  ن واسللطه هاي 
التهابللی و د  ر نتیجلله تحریک تجمللع نوتروفیل د  ر 
میکروسیرکوالسللیون ریلله شللود  . نوتروفیل ها به 
آند  وتلیوم عروق و اپیتلیوم آلوئول ها آسیب مي زنند   
و منجر به اد  م ریه، تشکیل غشای هیالینی، کاهش 
کمپلیانس ریه و سللخت شللد  ن تباد  ل هوا مي شود  . 
اغلللب مللوارد   سللند  رم د  یسللترس تنفسللی حاد   با 
پنومونللی یللا سپسللیس همراه اسللت. تخمین زد  ه 
میشللود  که 1/7% از تمام بیماران بسللتری د  ر واحد   
مراقبت هاي ویژه و 1/16% از تمام بیماران استفاد  ه 
کنند  ه از تهویه مکانیکی د  چار آسللیب ریوی حاد   یا 
سللند  رم د  یسللترس تنفسی حاد   میشوند  . مرگ و میر 
بیمارستانی مربوط به این موقعیت ها، 3۴ - % 55 
% است و بیشتر موارد   مرگ  و میر به علت نارسایی 
چند   عضوی اسللت. اغلب باید   سللند  رم د  یسللترس 
تنفسللی حاد   از نارسللایی احتقانی قلب، که معموال 
د  ارای نشللانه هایللي از اضافلله بللار مایللع اسللت و 

همچنین از پنومونی افتراق د  اد  ه شود  . 

  د  رم�ان س�ند  رم د  یس�ترس تنفس�ی ح�اد   
چیست؟

د  رمان سند  رم د  یسترس تنفسی حاد  ، حمایتی است 
و شللامل تهویلله مکانیکللی، پروفیاکسللی برای 
اسللترس اولسللر و ترومبوآمبولی ورید  ی، حمایت 
تغذیه ای و د  رمان آسللیب زمینه ای اسللت. حجم 
جللاری کللم، فشللار پایان بازد  می مثبللت باال، مایع 
د  رمانی محافظه کارانه ممکن اسللت نتایج را بهبود   
بخشللند  . هنگامی که بیمارد  ر حال بهبود  ی اسللت و 
بیماری زمینه ای برطرف شللد  ه، یک آزمون تنفس 
خللود   بلله خود  ی بایللد   انجام شللود  . بیمارانی که به 
د  نبال سللند  رم د  یسللترس تنفسی حاد   زند  ه مي مانند   
د  ر معرض خطرکاهش ظرفیت عملکرد  ی، بیماری 
ذهنی وکاهش کیفیت زند  گی هستند  ؛ مراقبت هاي 
مد  اوم توسللط پزشللک مراقبت هاي اولیه برای این 

بیماران مفید   است.

  چ�ه می�زان از بیماران بس�تری د  ر ICU تحت 
VENTILATION قرار مي گیرند  ؟

 Critical د  ر مطالعلله اي کلله د  ر سللال 2013 د  ر
Care  چاپ شللد   میزان بیماراني که تحت تهویه 
مکانیکللي د  ر بخللش مراقبت ویللژه قرار مي گیرند   
حد  ود   15/2 ± 3۹/5 د  رصد  اعام شد  . ومجد  د  ا باید   
اشللاره کنللم که اکثللر بیماراني که بلله علت نیاز به 
حمایت تهویه مکانیکي به بخش مراقبت هاي ویژه 
منتقل مي شللوند  ، مسللتعد   عفونت هاي تنفسللي 
ناشللي از ونتیاتللور مي باشللند   و ایللن ارتباط یک 
رابطلله خطي اسللت کلله با افزایش د  وره بسللتري، 

عفونت هاي ریوي نیز به شد  ت افزایش مي یابد  .

�براي�تحویل�بسیاري�از�د��اروها�نظیر�
آنت�ي�بیوتی�ک�ها،�ض�د���التهاب�ها،�
گشاد���کنند��ه�هاي�برونش�مي�توان�از��
نبوالی�زر�اس�تفاد��ه�ش�ود��.�نبوالیزر�
د��س�تگاهی�اس�ت�که�د��ر�بیمار�ریوي�
نظیر�آس�م،�بیماري�انسد��اد��ي�مزمن�
ری�ه)COPD(�و�س�ایر�بیماري�هاي�
مزم�ن�و�التهاب�ي�ریه�کارب�رد���د��ارد��.�
حس�ن�آن�این�اس�ت�که�د��وز�د��ارویي�
که�با�نبوالیزر�به�بیمار�د��اد��ه�مي�ش�ود���
بس�یار�کمت�ر�از�میزاني�اس�ت�که�از�
طری�ق�خوراک�ي�به�بیم�ار�د��اد��ه�مي�
ش�ود��.�ب�ا�این�ح�ال�د��وز�موثري�که�به�
ریه�مي�رسد���بسیار�باالتر�از�د��اروهاي�

استنشاقي�است
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اس�ت،�طبیعتا�نیاز�به�ورود���د��اروهاي�
متنوع�به�بازار�د��ارویي�کش�ور�به�طور�
جد��ی�احس�اس�مي�شود���و�نیاز�به�این�
د��اروه�ا�د��ر�بخش�مراقبت�هاي�ویژه�،�
نیز�موضوعی�مس�تثنی�نیست.�البته�
د��ر�ای�ن�خص�وص�موضوع�س�رمایه�
گ�ذاری�د��ر�بخ�ش�تولی�د���نی�ز�حائز�
اهمیت�اس�ت�که�د��ر�ج�ای�خود���باید���
بیش�از�گذش�ته�به�آن�پرد��اخته�شود���
و�ت�الش�ش�ود���د��ر�م�وازات�وارد��ات�
د��اروه�ای�مورد���نیاز�کش�ور،�خطوط�
تولید��،�د��انش�فنی�و�تکنولوژی�تولید���

نیز�وارد���کشور�شود��
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چه کسی زند  ه 
می ماند  ؟

د��کتر�س�ید���محمد���رضا�هاش�میان�فوق�
تخصص�ICU،�د��ارای�فلوشیپ�مراقبت�
های�ویژه�از�آمریکا�است.�وی�هم�اکنون�
د��انش�یار�د��انشگاه�علوم�پزشکی�شهید���
مس�یح� بیمارس�تان� د��ر� و� بهش�تی�
د��انش�وری�مش�غول�آموزش�فلوشیپ�

هاي�مراقبت�هاي�ویژه�است.

د��ر�چنی�ن�ش�رایطی�ممک�ن�
اس�ت�تخ�ت�خال�ی�ب�رای�
پذیرش�بیمار�وجود���ند��اش�ته�

باشد��
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زمانی که آلود  گی هوا، نفس افراد   سللالم را به شللماره 
می اند  ازد  ، حرف زد  ن د  ر مورد   وضعیت افراد  ی که به 
د  لیللل تشللد  ید   آلود  گللی هللوا روانلله بخللش های 
مراقبت های ویژه شد  ه اند  ، بسیار سخت و د  شوار می 
شللود  . د  ر چنین شللرایطی نخستین موضوعی که د  ر 
مواجهه با یک فوق تخصص ICU به ذهن خطور می 
کند  ، پرس و جو راجع به آمار مراجعات اسللت . د  کتر 
هاشمیان د  ر این خصوص می گوید  : به صورت کلی 
د  ر هنگام آلود  گی هوا، شللاهد   افزایش ارجاع بیماران 
به بخش مراقبت های ویژه هسللتیم. این موضوعی 
است که هر چند   آمار مستند   و مد  ونی د  ر خصوص آن 
وجود   ند  ارد   ولی با یک نگاه اجمالی به لیست پذیرش 
بخش های مراقبت های ویژه به وضوح قابل استنتاج 
و رصللد   اسللت. البته این موضللوع می تواند   به عنوان 
موضللوع یللک پژوهش یا مطالعه مورد   نظر محققان 
قرار گیرد  . اگر چنین اتفاقی د  ر کشور صورت بپذیرد  ، 
قطعا خواهیم توانست به صورت مستد  ل تر و مبتنی 

بر آمار و ارقام د  ر این خصوص صحبت کنیم. 
د  ر برخللی مطالعللات، ترومللا، مشللکات تنفسللی، 
خونریللزی مغللزی و پیگیری و مراقبللت های بعد   از 
اعمللال جراحللی بلله هر د  لیل، چهار علللت اصلی د  ر 
خواست پذیرش بیماران د  ر ICU گزارش شد  ه است. 
البتلله نکتلله ی قابل تامل د  رباره بیماران بسللتری د  ر 
بخش مراقبت های ویژه، تشخیص ناد  رست بیماران 
مراجعلله کننللد  ه بلله این بخش اسللت. از آنجایی که 
عائللم بیماری های تنفسللی و بیمللاری های قلبی 
بسیار نزد  یک به یکد  یگر هستند  ، ممکن است برخی 
بیماران به عنوان بیماری های قلبی، عروقی بستری 
شللوند  . اما اگر بخواهیم میزان اثرگذاری آلود  گی هوا 
بللر مللرگ و میر بیمللاران بسللتری د  ر ICU، را د  نبال 
کنیم، قطعا نیازمند   مطالعه د  قیق و منسللجم خواهیم 
بود  . مطالعات متعد  د  ی به منظور شناخت فاکتور های 
افزایش د  هند  ه مرگ و میر بیماران بستری د  ر بخش 

ICU انجام گرفته است .
سن باالی 65 سال، شوک عفونی، بیماران مبتا به 
مشللکات کلیوی، قلبی، بیماران بسللتری د  ر بخش 
ICU کلله بیشللتر از 1۴ روز بلله ونتیاتللور نیاز د  ارند   و 
عفونت های بیمارسللتانی عواملی هسللتند   که باعث 

افزایش مرگ و میر د  ر بخش های ICU می شوند  ..
وقتی صحبت از افزایش مراجعات به بخش مراقبت 
هللای ویژه اسللت، نگرانی بابت کمبللود   تخت برای 
بسللتری شللد  ن بیماران، بیش از پیش خود  نمایی می 
کند  . موضوعی که سللالها اسللت وزارت بهد  اشللت به 
د  نبال گره گشللایی از آن اسللت. اتفاقا د  کتر هاشمیان 
نیز د  ر اد  امه صحبت های خود  ، ضمن اشاره به کمبود   
بیمارسللتان هللای تخصصی برای بیمللاران ریوی، 
مجبور می شللود   به سللراغ بحث بحران کمبود   تخت 
های ICU نیز برود  . وی میگوید  : د  ر کشللور ما مراکز 
د  رمانللی بیمللاران ریوی از نظر تعد  اد   بسللیار محد  ود   
اسللت. متاسللفانه به این د  لیل برخی بیماران از د  رمان 
صحیح محروم می مانند  . همچنین متاسفانه پروتکل 

مشللترکی که مورد   اتفاق نظر باشللد  ، برای د  رمان این 
بیماران تنظیم نشد  ه است. آن چه که ضرورت د  ارد   و 
تقریبللا هملله صاحب نظران نیز بر ضرورت آن صحه 
گذاشته اند   تد  وین یک برنامه جامع برای این بیماران 
اسللت. عللاوه بر این هللا، از جمله خاهایی که نظام 
د  رمان کشللور ما سللالها اسللت که با آن د  ست و پنجه 
نللرم مللی کند   کمبللود   تخت های ICU اسللت. این 
موضللوع یکللی از مخاطللرات جد  ی بللرای بیماران 
محسللوب می شللود  . چرا که وقتی به مراقبت های 
ویژه نیاز پید  ا می کنند  ، ممکن است تخت خالی برای 
پذیرش بیمار وجود   ند  اشللته باشللد  . لذا 15-10د  رصد   
 ICU تخت هاي بیمارسللتان ها باید   به بخش هاي
اختصاص یابد   و این د  ر شللرایطي اسللت که بخش 
هللاي Step down Unite نیللز بللراي اد  امه د  رمان 

وجود   د  اشته باشد  .
از او د  ر مللورد   کمبود  هللای د  ارویللی د  ر حوزه بیماران 
تنفسللی می پرسللیم. وی که د  ارای فلوشیپ مراقبت 
هللای ویللژه از آمریکاسللت، می گویللد  : به طور کلی 
د  رمللان بیمللاران ریللوی به د  و صللورت د  رمان های 
د  ارویللی و د  رمللان های جد  ید   مد  اخله ای با تجهیزات 
پیشرفته است. خوشبختانه د  ر خصوص د  رمان های 
مد  اخللله ای  تقریبللا همگام با د  یگر کشللورهای د  نیا 
پیش می رویم و مشللکل حاد  ی از نظر تکنولوژی و 
تجهیزات ند  اریم. د  ر مرکز مسیح د  انشوری به عنوان 
قطب بیماری های ریوی، تجهیزات به روز و مناسب 
د  نیللا را د  اریللم.  اما وضعیت د  ر خصوص د  ارو، متفاوت 

اسللت. د  اروهللا پروسلله ی طوالنی را بللرای تایید   د  ر 
وزارت بهد  اشللت طی می کنند   و پس از آن به د  سللت 
پزشللکان می رسللند  . بهمین جهت همیشه از لحاظ 
زمانی، د  ر کشور عقب هستیم. ضمن اینکه تنوع د  ارو 
ها چند  ان متناسللب نیسللت. د  ر خصوص د  اروهای 
تولید   د  اخل، بحث مطالعات بالینی حائز اهمیت است. 
اگر RCT های مناسللب و مقاالت متعد  د   د  ر ژورنال 
ها با IMPACT  باال وجود   د  اشللته باشللد  ، اسللتفاد  ه از 
د  اروهللای تولیللد   د  اخل از نظر ما پزشللکان مورد   تایید   
خواهللد   بللود  . اتفاقا باعث افتخار اسللت که د  اروهای 
مورد   نیاز بیمار از طریق تولید   د  اخل تامین شود  . البته 
د  ر این میان بحث انتقال تکنولوژی نیز حائز اولویت 
اسللت. با توجه به فضای اقتصاد  ی حاکم بر صنعت 
د  ارویی جهان، بهتر است تاش کنیم تا شرکت های 
خارجی را به سمت سرمایه گذاری د  ر د  اخل کشور و 
انتقال د  انش فنی ترغیب کنیم. قطعا ورود   تکنولوژی 
تولید   د  ارو به کشور بهترین گزینه برای ایجاد   امنیت 

د  ارویی د  ر کشور است
ضرورت حمایت سللازمان هللای بیمه گر از بیماران، 
بحثی اسللت که د  ر همه د  نیا مورد   توجه و اعتنا اسللت. 
به طور کلی همه د  ولت ها تاش می کنند   تا گستره 
پوشش های بیمه ای را افزایش د  هند  ، اما مسئله این 
اسللت کلله باید   اذعان کنیم که گاهللی اوقات برخی 
بیماران اولویت بیشللتری نسللبت به سللایرین د  ارند  . 
د  کتر هاشللمیان د  ر این خصوص می گوید  : شللرایط 
بیماران بسللتری د  ر بخللش مراقبت های ویژه، یک 

شللرایط خاص و ویژه اسللت. ریسک خطر باال است و 
بایللد   از هملله امکانات برای خد  مات رسللانی به بیمار 
بهره برد  اری شللود  . موانع را باید   حذف کرد   و د  غد  غه 
هللای مالللی خانللواد  ه بیمللاران را باید   پوشللش د  اد  . 
متاسللفانه د  ر برخللی مللوارد   از جمله تغذیه ی بیماران 
بستری د  ر ICU که بسیار مورد   اهمیت است، نگرانی 
هللای مالللی برای خانللواد  ه ها به صورت کاما جد  ی 

وجود   د  ارد  . 
عللاوه بللر ایللن  برخی د  رمللان هللای د  ارویی برای 
بیماران ICU تحت پوشللش بیمه قرار ند  ارد  . بیماران 
ریللوی نیللز، به صورت صد   د  ر صد  ی تحت پوشللش 
بیمه نیستند  . باید   برای پوشش بیمه ای این بیماران 

تصمیمات مهمی اتخاذ شود  . 
از آنجایی که یکی از وسللایل مورد   اسللتفاد  ه د  ر بخش 
مراقبللت های ویژه، نبوالیزرهایی هسللتند   که برای 
رساند  ن د  ارو به قسمتهای مختلف د  ستگاه تنفس از 
طریق استنشاق مورد  استفاد  ه قرار می گیرند  . از د  کتر 
هاشمیان د  ر خصوص ضرورت وجود   آن و نحوه کار 
آنها می پرسللیم. او معتقد   اسللت: با توجه به وخامت 
حللال بیمللاران بسللتری د  ر بخشللهای ICU ، هر چه 
امکانات د  رمانی د  ر د  سترس تر باشد  ، امید   به بهبود  ی 
با ضریب بیشتری افزایش پید  ا می کند  . ضمن اینکه 
وجود   تجهیزات متناسللب بللا وضعیت بیمار، موجب 
کاهش مد  ت زمان بسللتری د  ر این بخش می شللود  . 
ایللن موضللوع از نقطه نظر اقتصاد  ی نیز حائز اهمیت 
است، چرا که هر چه مد  ت اقامت بیماران این بخش 
ها بیشللتر شللود  ، هزینه های ناشللی از مراقبت نیز 

افزایش چشمگیری خواهد   یافت. 
خوشبختانه پیشرفت های اخیر د  ر تکامل نبوالیزرها 
انتقللال د  ارو را د  قیللق تر، با ضایعات کمتر و به صورت 
بالقوه برای اسللتفاد  ه د  ر حین د  رمان استنشاقی آسان 
تر، کرد  ه اسللت. عد  م وجود   د  سللتگاه های تخصصی 
نظیر نبوالیزر برای بیماران، یکی از مهمترین مسائل 
د  ر بخللش مراقبللت های ویژه اسللت. باید   برنامه ای 
تد  ارک د  ید  ه شللود   که نبوالیزر خاص هر د  ارو د  ر این 
بخش وجود   د  اشته باشد  . د  ر بخش مراقبت های ویژه 
نبوالیزر ها نقشی حیاتی برای د  رمان بیماران د  ارند   و 
عللد  م وجللود   نبوالیللزر د  ر این بخش مللی تواند   خطر 
آفریللن باشللد  . بسللیاری از د  اروهایی کلله د  ر بخش 
مراقبت های ویژه برای بیماران تجویز می شود   باید   

نبوالیز شود  . 
د  ر اد  امه گفتگو، از او د  ر مورد   ARDS و تعریف جد  ید   
آن سللوال کرد  یللم، گفللت: تعریللف جد  یللد  ی برای 
ARDS  د  ر سللال 2012  د  ر برلین انجام گرفت. د  ر 
این تعریف زمان تشللخیص این بیماری را مشخص 
کرد  ه و ذکر شللد  ه اسللت که نهایت یک هفته است. و 
مراحل د  رمان این بیماری را به سه تیپ تقسیم بند  ی 
کرد  ه اسللت. د  ر این تعریف، هر گونه انفیلتراسللیون 
جد  ید    د  و طرفه ریه د  ر نماي راد  یولوژیک و استفاد  ه از 
اکوکارد  یوگرافي د  ر بررسللي مشکات قلبي توصیه 

شد  ه است.

�د��اروه�ا�پروس�ه�ی�طوالن�ی�را�برای�
تایی�د���د��ر�وزارت�بهد��اش�ت�ط�ی�می�
کنند���و�پس�از�آن�به�د��س�ت�پزش�کان�
می�رس�ند��.�بهمین�جهت�همیش�ه�از�
لحاظ�زمانی،�د��ر�کشور�عقب�هستیم.�
ضم�ن�اینک�ه�تنوع�د��ارو�ه�ا�چند��ان�

متناسب�نیست.

�ب�ا�توج�ه�به�فضای�اقتصاد��ی�حاکم�بر�
صنع�ت�د��اروی�ی�جهان،�بهتر�اس�ت�
تالش�کنیم�تا�شرکت�هاي�خارجی�را�
به�س�مت�س�رمایه�گذاری�د��ر�د��اخل�
کش�ور�و�انتقال�د��ان�ش�فنی�ترغیب�
کنی�م.�قطعا�ورود���تکنول�وژی�تولید���
د��ارو�ب�ه�کش�ور�بهتری�ن�گزینه�برای�
ایجاد���امنیت�د��ارویی�د��ر�کشور�است

�ICU|  مخاطرات�بیماران
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به طوری که بنا براعام مسللئوالن وزارت بهد  اشت 
بللا آغاز طرح تحول نظام سللامت بخش اورژانس 
570 بیمارسللتان وابسللته به وزارت بهد  اشت روزانه 
پذیللرای 63  هللزار بیمللار و مصد  وم اسللت. حاال با 
گذشللت 20 ماه از آغاز طرح تحول نظام سللامت و 
رشللد   چشللمگیر مراجعات به مراکز د  رمانی کم کم 
کمبود  ها د  ر ارایه خد  مات د  رمانی نمایان شللد  ه و د  ر 
این میان کمبود  ها د  ر بخش اورژانس بیش از سایر 
بخش هللای د  رمانی خود  نمایی می کند  . کمبود  هایی 
که البته از چشللم مسللئوالن وزارت بهد  اشللت د  ور 

نماند  .
براسللاس آمار وزارت بهد  اشللت سللاالنه 28 تا 30 
میلیللون نفللر به اورژانللس بیمارسللتان ها مراجعه 
مي کننللد   کلله بخللش قابل توجهي از ایللن تعد  اد   از 
خد  مات رسللاني د  ر اورژانس هللا ناراضللي هسللتند  . 

نارضایتللی از خد  مللات ارایلله شللد  ه د  ر اورژانللس 
بیمارسللتان ها البته سللابقه طوالنی د  ارد  ؛ د  ر زمان 
تصد  ی گری وحید   د  سللتجرد  ی د  ر وزارت بهد  اشللت 
بود   که ماند  گاری یک سللاعته بیماران د  ر اورژانس 
مطرح شد   و او برای عملی شد  ن این وعد  ه مهلت ۴ 
ماهه تعیین کرد  . اما د  ر عمل تغییر چند  انی د  ر وضع 
اورژانس بیمارستان ها حاصل نشد   تا نوبت به حسن 
قاضی زاد  ه هاشللمی برسللد   تللا او و همکارانللش د  ر 
وزارت بهد  اشللت بللا طللرح تحللول نظام سللامت 
مشللکات اورژانس هللای بیمارسللتانی را کاهش 

د  هند  . 
امللا ایللن طرح هم بللا وجود   همه د  سللتاورد  هایش 
نتوانسللت کمبود  ها و مشللکات اساسللی اورژانس 

بیمارستان ها را برطرف کند  . 
طللرح تحللول نظام سللامت اگرچلله هزینه های 
د  رمانی به خصوص د  ر بخش بستری را کاهش د  اد  ه 
و از ایللن حیللث رضایتمنللد  ی عمومی را نسللبت به 
خد  مات سللامت کشور ارتقا د  اد  ه است، ولی همین 
کاهش هزینه ها و آشللتی مرد  م با نظام د  رمانی خود   
عاملی شللد   برای افزایش میزان مراجعات به مراکز 
د  رمانللی و شلللوغی و ازد  حللام د  ر اورژانس هللای 
بیمارسللتانی. به طللوری که بنا براعام مسللئوالن 
وزارت بهد  اشللت با آغاز طرح تحول نظام سللامت 
بخش اورژانس 570 بیمارسللتان وابسللته به وزارت 
بهد  اشللت روزانلله پذیرای 63  هللزار بیمار و مصد  وم 

است. 
حللاال بللا گذشللت 20 ماه از آغاز طللرح تحول نظام 
سامت و رشد   چشمگیر مراجعات به مراکز د  رمانی 
کم کم کمبود  ها د  ر ارایه خد  مات د  رمانی نمایان شد  ه 
و د  ر ایللن میللان کمبود  ها د  ر بخش اورژانس بیش از 
سللایر بخش هللای د  رمانللی خود  نمایللی می کند  . 
کمبود  هایللی کلله البته از چشللم مسللئوالن وزارت 
بهد  اشللت د  ور نماند  .اوایل تیرماه  سال جاری بود   که 
حسللن قاضی زاد  ه هاشللمی پس از بازد  ید   شللبانه از 
اورژانس های شلوغ بیمارستان های بزرگ پایتخت، 
اولتیماتوم د  و هفته ای به روسللای بیمارسللتان ها د  اد   

تا وضع اورژانس بیمارستان خود   را اصاح کنند  . 
تأمین پرستار کافی برای اورژانس ها، بهره گیری از 
پرسللنل متخصص و باتجربه، پرد  اخت مناسللب از 
طللرف مراکللز د  رمانی به منظللور ایجاد   انگیزه برای 
فعالیت د  ر اورژانس، ممنوعیت بکارگیری نیروهای 
طرحی و د  انشللجو د  ر این بخش، اسللتقرار پرستار با 
تجربلله اورژانللس د  ر تریللاژ، حضللور د  و متخصص 
اورژانس د  ر اورژانس های بیمارسللتان های بزرگ و 
برطللرف کللرد  ن کمبود   نیروهللای خد  ماتی ازجمله 
د  سللتورات وزیر بهد  اشت به روسای بیمارستان های 
د  ولتللی بللرای بهبود   و ارتقای کمی و کیفی خد  مات 
ارایه شللد  ه د  ر اورژانس ها بود  . اما با گذشللت نزد  یک 
به 7 ماه از مهلت د  و هفته ای وزیر بهد  اشت، شرایط 
اورژانللس بیمارسللتان ها هنوز هللم رضایت بخش 

نیست..

  کمبود   تخت و افزایش ماند  گاری بیماران د  ر 
اورژانس

کمبللود   امکانللات و تجهیللزات، کمبللود   تخت د  ر 
بخش های تخصصی بیمارسللتان ها، د  ر د  سللترس 
نبود  ن پزشللک و پرسللتار به ویژه د  ر شللیفت شب و 
روزهاي تعطیل، شلللوغی و ازد  حام و د  یر رسللید  ن 
پزشللک بر بالین بیمار عواملی هسللتند   که به گفته 
عبد  الرحمللان رسللتمیان، نایب رئیس کمیسللیون 
بهد  اشت و د  رمان مجلس، ماند  گاری د  ر اورژانس ها 

را افزایش د  اد  ه است. 
او د  راین بللاره می گویللد  : »د  رحالی کلله بیمللاران 
اورژانسللی بایللد   ظللرف 2۴ سللاعت از اورژانس ها 
ترخیللص و به بخش های تخصصی منتقل شللوند   
ولللی متاسللفانه کمبللود   تخت باعث می شللود   آنها 
چند  یللن روز د  ر اورژانللس معطل شللوند   که همین 
موضللوع مانللد  گاری بیمللار را د  ر بخللش اورژانس 
افزایش می د  هد  .«  نایب رئیس کمیسیون بهد  اشت 
و د  رمللان مجلللس بللا تأکیللد   بللر نقللش مهللم 
اورژانس هللای بیمارسللتانی به عنللوان پیشللانی و 
ویترین کیفیت خد  مات د  رمانی د  ر کشللور می گوید  : 
»هللد  ف اصلللی این مراکللز د  رمان سللریع و ارایه 
خد  مات د  رمانی به افراد  ی اسللت که خطرات جد  ی 
جان آنها را تهد  ید   می کند  ؛ ولی متاسللفانه کمبود  ها 
د  ر ایللن بخللش حیاتی باعث رنجللش و نارضایتی 
بیمللاران می شللود  . هللر چند   د  ر سللال های اخیر و 
به خصللوص بللا اجرای طرح تحول نظام سللامت 
پیشللرفت هایی د  ر حللوزه د  رمللان و اورژانللس 
بیمارستان ها صورت گرفته ولی همچنان مشکات 
و عقب ماند  گی هللای زیللاد  ی د  ر ایللن حللوزه د  ید  ه 
می شللود   و تا رسللید  ن به نقطه اید  ه آل فاصله زیاد  ی 

د  اریم..« 
رسللتمیان با اشللاره به افزایش مراجعات به مراکز 
د  رمانی پس از اجرای طرح تحول نظام سللامت و 
کمبود   تخت د  ر اورژانس بیمارسللتان های د  ولتی را 
معضللل جللد  ی این بخللش مهم از بیمارسللتان ها 
عنللوان می کنللد   و می گویللد  : »د  رحال حاضر 2 تا 3 
برابر ظرفیت تخت های بیمارستانی بیمار اورژانسی 
د  اریللم ایللن د  رحالللی اسللت که متناسللب با حجم 
پذیللرش، تخللت و فضای مللورد   نیاز افزایش نیافته 

ط�رح�تح�ول�نظ�ام�س�المت�اگرچ�ه�
هزینه�ه�ای�د��رمانی�به�خصوص�د��ر�بخش�
بس�تری�را�کاه�ش�د��اد��ه�و�از�ای�ن�حیث�
رضایتمن�د��ی�عموم�ی�را�نس�بت�ب�ه�
خد��مات�سالمت�کشور�ارتقا�د��اد��ه�است،�
ول�ی�همی�ن�کاهش�هزینه�ها�و�آش�تی�
م�رد��م�با�نظام�د��رمانی�خود���عاملی�ش�د���
ب�رای�افزایش�میزان�مراجعات�به�مراکز�
د��ر� ازد��ح�ام� و� ش�لوغی� و� د��رمان�ی�

اورژانس�های�بیمارستانی.

آلود  گی هوا هم مزید   بر علت شد  
مان�د��ن�د��ر�اورژان�س�ب�ه�عل�ت�کمب��ود���ت��خت�هاي�بیمارس�تانی
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اسللت.  نبود   برنامه ریزی مناسب برای تناسب میان 
تعللد  اد   بیماران و تخت اورژانسللی بلله خطر افتاد  ن 
جللان بیمللاران و نارضایتللی آنهللا را د  ر پللی د  ارد  . 
معطلي هاي چند   روزه و تشللخیص های ناد  رسللت 
باعث شللد  ه تا هرساله بیشترین شکایت ها د  ر حوزه 
د  رمان مربوط به بخش اورژانس باشللد  . د  ر حالی که 
مراکز اورژانس باید   امنیت سامت شهروند  ان را د  ر 
کشور تأمین کنند   و همیشه تخت های خالی د  اشته 
باشللند   که د  ر مواقع بحران به سللهولت بتوانند   به 

مصد  ومان خد  مات رسانی کنند  .«

  کمب�ود   پزش�ک متخص�ص و پرس�تار د  ر 
اورژانس ها

عضو کمیسللیون بهد  اشت و د  رمان مجلس با تأکید   
بللر ضللرورت تناسللب میللان تعد  اد   تخللت، بیمار و 
نیللروی متخصللص د  ر اورژانس بیمارسللتان های 
د  ولتی می گوید  : »نسللبت پرسللتار بلله بیمار، تعد  اد   
تخت و امکانات الزم، سیستم تریاژ و اولویت بند  ی 
بیمللاران باید   به د  قت د  ر اورژانس بیمارسللتان های 
د  ولتللی اجللرا شللود  . با این حال متاسللفانه د  ر برخی 
مواقللع د  ید  ه شللد  ه کلله برای آن کلله اورژانس ها با 
کمبود   نیرو مواجه نشللوند   از پرسللتاران بخش های 
د  یگللر برای خد  مات رسللانی به بیمللاران اورژانس 

استفاد  ه می شود  .« 
نایب رئیس کمیسللیون بهد  اشللت و د  رمان مجلس 
معتقللد   اسللت کلله یکللی از مشللکات اساسللی 
اورژانس هللا کمبود   نیروی انسللانی به ویژه نیروی 
پرسللتار اورژانس اسللت. او د  راین باره می گوید  : »د  ر 
سال های اخیر تعد  اد   پذیرش د  انشجویان پرستاری 
بللا پزشللکی برابللر شللد  ه د  ر صورتی کلله پذیرش 
د  انشللجوی پرسللتاری باید   3 تا 5 برابر پزشکی باشد   
تا بتوان کمبود   نیرو د  ر بیمارسللتان ها و اورژانس ها 

را پوشش د  اد  .« 
او اد  املله می د  هللد  : »ظرفیت پذیرش پرسللتار باید   
بتد  ریج افزایش پید  ا کند   و همچنین برنامه ای برای 
جذب و ماند  گاری پرسللتاران و رفع مشللکات آنها 
د  ر نظللام سللامت تعریف شللود  . بللرای کاهش بار 
کاری پرسللتاران هم بایللد   از نیروهایی چون بهیار، 
کمک پرسللتار یا کارشللناس مد  ارک پزشکی برای 
ترخیللص، پذیللرش و ارایلله خد  مللات بلله بیماران 
اسللتفاد  ه کرد   تا پرسللتاران با خیالی آسود  ه کارهای 

فنی و تخصصی بیماران را انجام د  هند  .« 
کمبللود   متخصللص د  ر اورژانس هللا یکللی د  یگر از 
مشللکاتی اسللت که رستمیان به آن اشاره می کند  : 
»بسللیاری از اورژانس های کشور از کمبود   پزشک 
متخصللص رنللج می برند   و د  ر برخی از مواقع فقط با 
یک پزشک عمومی اد  اره می شوند  ؛ البته بسیاری از 
پزشللکان عمومللی نیللز بلله جللای حضللور د  ر 
بیمارسللتان های د  ولتللی به کارهللای پرد  رآمد  تری 
ماننللد   متاد  ون تراپی د  ر کلینیک هللای ترک اعتیاد   

می پرد  ازند  .«

  ایج�اد   بیمارس�تان های معین ب�رای بیماران 
شهرهای محروم

د  کتللر رسللتمیان با بیان این کلله بیش از 50 د  رصد   از 
بیمللاران بسللتری د  ر بیمارسللتان های تهللران از 
اسللتان های د  یگر و شهرسللتان های اطراف تهران 
هسللتند  ، می گویللد  : »توزیللع ناعاد  النه پزشللکان 
متخصص و امکانات د  ر سطح کشور باعث شد  ه که 
بیش از نیمی از تخت های بیمارستان های پایتخت 
پذیرای بیماران شهرهای د  یگر باشد  . از طرف د  یگر 
مللا با تجمع 30 د  رصد  ی رشللته های فوق تخصصی 
پزشللکی د  ر کانشللهر تهللران مواجلله هسللتیم. 
د  رحالی که باید   رشللته های تخصصی پزشللکی د  ر 
همه شللهرها به صورت متوازن توسللعه پید  ا کند   تا از 

عزیمت بیماران به کانشهرها جلوگیری شود  .«
رسللتمیان معتقللد   اسللت کلله بخشللی از شلللوغی 
بیمارسللتان های د  ولتللی د  ر تهللران به د  لیل کاهش 
هزینه هللای د  رمانی پس از اجرای طرح تحول نظام 
اسللت و بلله همیللن علت هللم بسللیاری از بیماران 
شهرسللتانی کلله تا قبل از اجللرای این طرح به د  لیل 
هزینه هللای بللاال د  رمللان جرات نزد  یک شللد  ن به 
بیمارسللتان ها را ند  اشللتند  ، بللا خد  مات د  رمانللی و 

بیمارستان ها آشتی کرد  ند  . 
عضو کمیسیون بهد  اشت ود  رمان مجلس می گوید  : 
»برای کاهش میزان مراجعه بیماران شهرستانی به 
تهران باید   به تخت های مورد   نیاز د  ر شهرسللتان ها 
توجه شللود  ؛ باید   د  ر مرکز هر اسللتان و د  ر شهر هایی 
که د  سترسللی به آن برای تمامی مرد  م آن اسللتان 
راحت اسللت مرکز د  رمانی سللرطان، روانپزشللکی و 
سوانح سوختگی د  ایر شود  ، این سه مورد   از مهم ترین 
کمبود  های شهرسللتان ها د  ر بخش خد  مات بستری 
اسللت؛ بلله همیللن د  لیل هم بیشللترین مراجعان به 
بیمارسللتان های تهللران را همیللن افراد   تشللکیل 

می د  هند  .« 
او د  ر پاسللخ به این پرسللش که چه راهکاری برای 
کاهش میزان مراجعات بیماران از شللهرهای د  یگر 
به تهران وجود   د  ارد  ، می گوید  : »برای حل ریشلله ای 
ایللن مشللکل بایللد   توزیع عاد  النه نیروی انسللانی و 
خد  مات را مد  نظر د  اشللت؛ ولی برای د  سللتیابی به این 
هد  ف حد  اقل به 10 تا 15 سال زمان نیاز است، با این 
حال می توان با تعریف سیسللتمی مشللخص برای 
پذیرش بیماران شهرستانی د  ر کان شهرها و تعیین 
بیمارسللتان های معین بخشللی از این مشللکات را 
کاهش د  اد  . به طوری که بیمارسللتان های معین د  ر 
همه استان ها تعریف شود   و اگر تخت خالی ند  اشتند  ، 
بیمارسللتان بعد  ی مشللخص شللود   و بیماران به این 
بیمارسللتان های فرسللتاد  ه شللوند   تا به خاطر کمبود   

تخت معطل نشوند  .«

  کاه�ش مراجع�ه ب�ه اورژانس ه�ا ب�ا توجه به 
حوزه پیشگیری

ایللن صحبت هللا د  رحالللی از سللوی نایب رئیللس 
کمیسللیون بهد  اشللت و د  رمان مجلس د  رخصوص 
د  الیل شلللوغی و ازد  حام اورژانس بیمارسللتان های 
د  ولتللی مطرح می شللود   که احمللد   آریایی نژاد   د  یگر 
عضو این کمیسللیون توجه به پیشللگیری و افزایش 
سواد   سامت عمومی جامعه را عاج واقعی کاهش 
مشللکات اورژانللس بیمارسللتان ها می د  انللد  . او 
د  راین بللاره می گوید  : »بایللد   پذیرفت که منابع ما د  ر 
ایللن حللوزه محد  ود   اسللت؛ کشللور و د  ولللت هم با 
مشللکات اقتصللاد  ی متعللد  د  ی مواجه اسللت، به 
طورکلللی حللوزه د  رمللان هللم منابع مالللی زیاد  ی 
می خواهد   که د  رحال حاضر امکان تأمین همه منابع 
مورد   نیاز این حوزه مقد  ور نیست، د  ر چنین شرایطی 
موثرترین راه توجه به حوزه پیشگیری برای کاهش 

میزان مراجعات به مراکزد  رمانی است.«
آریایی نللژاد   با اشللاره به تأثیرات طللرح تحول نظام 
سللامت د  ر مراجعه بیماران شهرسللتانی به تهران 
می گویللد  : »طللرح تحول نظام سللامت با کاهش 
هزینه هللای د  رمانللی مراجعات بلله مراکزد  رمانی را 
افزایللش د  اد  ، البتلله بایللد   د  ر انتقاد   از وضع موجود   نیز 
انصاف را رعایت کرد  ، مسللئوالن وزارت بهد  اشللت 
هللم از کمبود  ها و مشللکات د  ر ایللن حوزه آگاهی 
د  ارند   و د  رحد   توان و منابع موجود   برای بهبود   شرایط 

اورژانس هللا تللاش می کننللد  ، ولللی کمبود  هللا و 
مراجعللات به این مراکز بیش از ظرفیت های موجود   

است.« 
عضو کمیسللیون بهد  اشت و د  رمان مجلس مراجعه 
بیماران از شللهرهای کوچک و مناطق کم برخورد  ار 
بلله مراکزد  رمانی شللهرهای بللزرگ را یکی د  یگر از 
د  الیل شلللوغی اورژانس های بیمارسللتانی عنوان 
می کند   و د  راین باره می گوید  : »وقتی پزشکان ماهر 
و باتجربلله د  ر شهرسللتان ها حضللور ند  ارند  ، بیماران 
مجبورند   برای حفظ سللامتی خود   به تهران بیایند  ، 
منظور از مهارت و تجربه فقط مباحث فنی و علمی 
بیمارسللتان ها،  مللوارد    از  د  ربسللیاری  نیسللت، 
مراکزد  رمانی و پزشللکان د  ر شهرسللتان ها به د  لیل 
ترس از تشخیص های اشتباه یا نگرانی از سرنوشت 
بیمللار بلله او توصیلله می کننللد   که بللرای د  رمان به 
مراکزد  رمانی تهران یا شهرهای بزرگ مراجعه کند  ، 

د  رحالی که واقعا نیازی به این کار نیست.« 
او اد  املله می د  هللد  : »یکللی از نکات مهم تغییر نگاه و 
فرهنگ عمومی جامعه به مقوله سللامت و د  رمان 
اسللت، موضوعی که همچنان مغفول ماند  ه اسللت. 
وقتی روی فرهنگ سللامت مرد  م سللرمایه گذاری 
شللود  ، بسیاری از مشکات حل می شود  ، پیشگیری 
هم که همواره مقد  م بر د  رمان اسللت، برای موفقیت 
نیللاز به همین فرهنگ سللازی د  ارد  ، تمام نظام های 
سامت موفق د  ر د  نیا به این سمت حرکت کرد  ه اند   
و از این طریق موفق شد  ند   تا تحولی بزرگ د  ر نظام 

سامت خود   به وجود   آورند  .«

  بکارگیری پرستاران طرحی د  ر اورژانس ها
اما با تمام این انتقاد  ات نسبت به وضع اورژانس های 
بیمارسللتانی، حسللن واعظی، رئیس اد  اره اورژانس 
بیمارسللتانی وزارت بهد  اشللت، شللاخص های ملی 
اورژانللس را رو بلله بهبود   می د  اند   و معتقد   اسللت که 
کیفیللت و سللرعت خد  مات ارایه شللد  ه د  ر اورژانس 
بیمارستان های د  ولتی د  رچند   ماه گذشته ارتقا یافته 
و تعد  اد   بیماران احیاشللد  ه نیز به نسللبت سللال های 

گذشته رشد   چشمگیری د  اشته است. 
او د  راین بللاره می گویللد  : »پس از بازد  ید   شللبانه وزیر 
بهد  اشللت از اورژانس های شلللوغ تهران و د  ستورات 
ایشان د  رخصوص بهبود   ارایه خد  مات د  ر این مراکز، 

اقد  امللات اجرایللی برای ایجاد   حد  اقل های مورد   نظر 
د  ر اورژانس های شلوغ تهران آغاز شد  .«

او اد  امه می د  هد  : »توجه به سللاختار نیروی انسللانی و 
رفللع کمبود  ها د  ر این بخللش، تهیه تجهیزات مورد   
نیللاز، گسللترش فضللای فیزیکی و تخللت ازجمله 
اقد  ماتللی بللود   که د  ر این مد  ت برای 15 بیمارسللتان 

شلوغ و پرترد  د   تهران انجام شد  .«
واعظللی بللا اشللاره به طرح تحول نظام سللامت و 
بکارگیللری پرسللتاران باتجربلله د  ر اورژانس های 
بیمارستانی می گوید  : »تا پیش از این 30 تا 35 د  رصد   
از پرسللتاران د  ر اورژانس هللا نیروهای طرحی بود  ند   
کلله د  ر ایللن مد  ت این رقم به زیر 10 د  رصد   رسللید  ه 
است. البته همچنان کمبود   پرستار یکی از معضات 
اورژانس های بیمارسللتانی اسللت، ولی با این حال 
سللعی شللد  ه که د  ر اورژانس های شلوغ این کمبود  ها 

چند  ان نمود   ند  اشته باشد  .«
 او بللا رد   انتقللاد  ات مطرح شللد  ه د  رخصللوص فقد  ان 
پرسللتار تریاژ د  ر اورژانس های بیمارستانی می گوید  : 
»به طورکلی چیزی که به عنوان پرسللتار تریاژ اباغ 
شد  ه، پرستاری  با د  اشتن حد  اقل 5 سال سابقه کار د  ر 
اورژانس بیمارستان است. بنابراین پرستاران تازه  کار 
که با فرآیند  های اورژانس آشللنایی ند  ارند  ، به عنوان 
تریاژ معرفی نمی شوند  . قاعد  تا پرستار تریاژ فرد  ی با 
تجربه و با رفتار مناسللب اسللت و این رفتار مناسب با 
بیمللار به صراحت د  ر د  سللتورالعمل تریاژ کشللوری 

آورد  ه شد  ه است.«
 او د  ر تشللریح مراحل پنجگانه اولویت بند  ی بیماران 
توسللط پرسللتار تریاژ می گویللد  : »مرحله اول برای 
بیمارانللی  اسللت که بلله اتاق احیا نیللاز د  ارند  ؛ د  راین 
مرحله مطمئنا بیمار د  رشللرایطی نیسللت که بتواند   
برگه تریاژ را پرکند  . معموال د  رشرایط بیمار یا توسط 
آمبوالنللس یا با همللراه مراجعه می کند   و با برانکارد   

د  ر نخستین فرصت به اتاق احیا منتقل می شود  .«
او اد  املله می د  هللد  : »بیمارانی کلله د  ر اورژانس های 
مراکز استان ها و د  رمرحله د  و یا سه تریاژ هستند  ، د  ر 
د  اخل اورژانس و د  ر قسللمت های بستری تحت نظر 
قللرار می گیرنللد   و بنابر اولویت و وضع بیمار عمد  تا د  ر 
کمتللر از 5 تللا 10د  قیقلله توسللط پزشللک ویزیت 
می شللوند  . این زمان 10د  قیقه از زمان تریاژ تا زمان 
نخسللتین ویزیت اسللت که همواره به عنوان یکی از 

شاخص ها، مورد   پایش و نظارت قرار می گیرد  .«
او اضافه می کند  : »بیماران مرحله چهار و پنج عمد  تا 
بیمللاران سللرپایی اورژانللس د  ر بیمارسللتان های 
کوچک، متوسللط یا د  رجه د  وم شللهرهای کوچک 
هستند   و نزد  یک به 80 د  رصد   این بیماران به صورت 
سرپایی د  رمان می شوند  . همواره پرستاران تریاژ این 
جمله را به بیمار سللرپایی گوشللزد   می کنند   که وقتی 
بیمللاری بللا اولویت باالتر وجود   د  ارد  ، پزشللک بعد   از 
رسللید  گی بلله آن بیمللار د  ر نخسللتین فرصت بیمار 
سللرپایی را معاینه خواهللد   کرد  . این موضوع ممکن 
اسللت د  ر یک اورژانس د  ر یک زمان خلوت کمتر از 

د  و د  قیقه حتی برای همان بیمار سرپایی انجام شود   
و د  ر یک مرکز شلللوغ ممکن اسللت زمان انتظار یک 
بیمللار سللرپایی که بلله اورژانس مراجعلله کرد  ه، تا 

د  وساعت هم طول بکشد  .«

  ارتق�ای ش�اخص تعیی�ن تکلیف بیم�اران د  ر 
اورژانس ها

رئیس اد  اره اورژانس بیمارسللتانی وزارت بهد  اشت با 
اشللاره بلله افزایش شللاخص های ملللی اورژانس با 
اجللرای طللرح تحللول نظللام سللامت می گوید  : 
»تعیین تکلیف بیمار کمتر از 6ساعت، رضایت مند  ی 
بیمللار و  د  رصللد   احیللای بیماران اورژانسللی ازجمله 
شللاخص هایی هستند   که براساس رصد   های ماهانه 
و فصلللی د  انشللگاه های علللوم پزشللکی و معاونت 
د  رمان وزارت بهد  اشللت افزایش قابل قبولی د  اشللته 
اسللت. البته ما د  ر برخی از شللاخص ها مانند   ترخیص 
زیر 12سللاعت بیماران د  ر اورژانس های بیمارستانی 
توفیق چند  انی ند  اشللتیم که این موضوع هم د  الیل 
مختلفللی د  ارد  .« بلله گفته واعظللی کمبود   تخت د  ر 
سللایر بخش هللای بیمارسللتانی و مراجعلله بیش از 
ظرفیللت بلله اورژانس ها از د  الیللل اصلی ماند  گاری 

باالی بیماران د  ر اورژانس است. 
او د  راین بللاره می گویللد  : »قبللل از طرح تحول نظام 
سللامت ضریب اشللغال بیمارسللتان ها با متوسط 
75 د  رصد   بود   که این میزان بعد   از آغاز طرح به ۹5 و 
گاهللی اوقللات صد  د  رصد   رسللید  . زمانی که ضریب 
اشللغال بیمارسللتان باال می رود  ، نمی توان بیمار را از 
بخش اورژانس به بخش های تخصصی انتقال د  اد  . 
بنابراین بیمار د  اخل اورژانس پس خورد  ه و ماند  گاری 
بیمللار د  ربخش اورژانس افزایش می یابد  .« او اضافه 
می کند  : »البته حضور باالی بیماران سایر شهرها د  ر 
بیمارسللتان های تهران هم یکی د  یگر از مشللکات 
این حوزه است و راه عاج این مشکل قد  یمی فقط 

د  ر گروی اجرای نظام ارجاع است.« 
رئیس اد  اره اورژانس بیمارسللتانی وزارت بهد  اشللت 
همچنین افزایش پرد  اخت های نیروهای مسللتقر د  ر 
اورژانس هللا را یکللی د  یگر از اقد  امللات انجام گرفته 
د  رجهللت ارتقای کیفیت خد  مات و تشللویق نیروی 
انسللانی ماهللر بللرای فعالیت د  ر ایللن بخش عنوان 
می کنللد   و د  راین بللاره می گویللد  : از ابللاغ قانللون 
بهره وری پرسللنل د  رمانی توسللط هیأت د  ولت که 
شاغلین د  ر اورژانس ها را هم شامل می شود  ، چند  ین  
سال گذشته، ولی با این حال این قانون هنوز هم به 
د  رسللتی اجرا نمی شللود  ، البته با د  ستور وزیر بهد  اشت 
مبنللی بللر افزایش پرد  اختللی نیروهای شللاغل د  ر 
اورژانللس تللا حد  ی کارانه هللا د  ر این بخش افزایش 
پید  ا کرد  ه است. کار د  ر اورژانس سختی های زیاد  ی 
د  ارد  . مطمئنللا د  ر اورژانس هللای پرازد  حام، با صد  ای 
مانیتورینگ ها، آژیرها، تد  اخات کاری و موارد  ی از 
ایللن د  سللت پرسللنل اورژانللس د  چار اسللتهاک 

می شوند  
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  آسم ناشی از حساسیت
آسللم شللغلی می تواند   ناشی از عوامل حساس کنند  ه 
د  ر محیللط کار باشللد   کلله د  ر نتیجلله بللروز پاسللخ 

ایمونولوژیک خاص است.  
حساسیت های شغلی معموال بواسطه ذراتی با وزن 
مولکولی باال ایجاد   می شود  .) از  Kd 10  که معموال 
یک پروتئین یا گلیکوپپتید   است (که می تواند   سبب 
تولید   آنتی باد  یهای IgE ویژه و پاسللخ های آلرژیک 
معمول شللود  . هنگامی که شللخصی حسللاس می 
شللود  ، تمللاس با مواد   محرک بلله میزان کم هم می 
 rhino تواند   سللبب آسللم شللود   که اغلب همراه  با

conjunctivitis )ورم ملتحمه( است.  
د  ر جد  ول شللماره 1 نمونه های معمول مواد   محرک 
که عامل مسللبب آسللم شغلی  هستند   گزارش شد  ه 
است. به نظر می رسد   که تقریبا هر پروتئینی که د  ر 
هوا وجود   د  ارد   و یا استنشاق می شود  ، می تواند   یک 
عامل بالقوه برای آسم شغلی باشد  . مواد   شیمیایی با 
وزن مولکولی پایین همچنین میتواند   د  ر محیط کار 
سللبب حساسللیت و متعاقبا آسللم شود  . بعضی از این 
مواد   د  ر رابطه با تولید   آنتی باد  یهای IgE  اثرات ویژه 
بیشللتری د  ارند  . مثا : ترکیب نمک های پاتینیوم 

مللورد   اسللتفاد  ه د  ر پاالیشللگاه پاتیللن یللا تولیللد   
کاتالیزور.  

 اخیللرا  گزارشللی از مللوارد  ی کلله کارکنللان تولید   
د  اروهللای سیتوتوکسللیک کلله د  ر معرض تماس با 
نمک پاتینیوم د  ر زمان تولید   بود  ه اند   منتشللر شللد  ه 
است. سایر ترکیبات  شامل نمک های راد  یوم )مورد   
استفاد  ه د  ر آبکاری(، نمک های نیکل، کروم، کبالت 
و انید  رید   اسللید   اسللتیک )مورد   اسللتفاد  ه به عنوان 
مقاومللت اولیلله د  ر رزین های اپوکسللی د  ر کارخانه 
های شیمیایی و رنگ آمیزی پود  رها و مورد   استفاد  ه 
د  ر منسللوجات( اسللت ،  بللا ایللن حللال اغلللب مواد   
شللیمیایی حساسللیت زا بللا وزن مولکولللی پایین با  
مکانیسللم هایی ناشللناخته ، علیرغللم احتمال یک 
حساسیت فنوتایپ ، سبب تحریک آسم می شوند  .  

د  ی ایزوسیانید  ها،حساسیت زاهای مهمی هستند   که 
د  ر تولید   فوم های پلی اوراتان سخت یا انعطاف پذیر  
و یللا بلله عنوان یک سللخت کنند  ه د  ر اسللپری های 
رنگ اوراتان و چسللب به کار برد  ه می شللوند  . د  ی 
ایزوسیانید  ها یکی از شناخته شد  ه ترین عوامل بروز  
آسللم شللغلی د  ر بسیاری از مناطق صنعتی می شوند  . 

سللایر مواد    با وزن مولکولی پایین که حساسللیت زا 
هسللتند   د  ر جد  ول شللماره 1 لیسللت شد  ه اند  . بیشتر 
مواد   شللیمیایی حساسللیت زا زنجیره های جانبی با 

واکنش پذیری باال د  ارند  .

  عوامل غیر حساسیت زا، محرک آسم شغلی
آسم شغلی تحریک پذیر اصطاحی است که هنگام 
مواجهه مواد   محرک استنشاقی باعث بروز آسم می 
شود   که این حالت د  ر غیاب مواد   حساسیت زا رخ می 

د  هد  . 
د  ر سللال 1۹85 معیارهای تشللخیصی د  قیقی برای 
این سللند  رم تشللخیص د  اد  ه شللد  ه  و اصطاح )آسم 
ناشی از مواد   محرک( را که د  ر برگیرند  ه موارد   همراه  
با بروز نشانه های راه هوایی و مواجهه بعد   از یکبار یا 

بیشتر د  ر معرض قرار گرفتن مواد   است.
این طبقه بند  ی همچنین شللامل موارد  ی با پاسللخ 
خفیف تر به د  ر معرض عوامل قرارگرفتن مواد   میباشد  .

)جد  ول شماره 2( با علم به  اینکه این موارد   اهمیت 
تشخیصی کمتری د  ارد   . 

شللروع آسللم بعد   از د  ر معرض تماس قرار گرفتن با 
سللطوح باالی ذرات آلکاالین ناشللی از فروپاشللی 

مرکللز تجللارت جهانی، عمومللا به عنوان یک عامل 
تحریک بروز آسللم پذیرفته شللد  ه است. با این وجود   
تعللد  اد  ی از کسللانی که تحت تاثیللر آن عوامل قرار 
گرفتند  ، عائم آسللم را به د  لیل سللند  رم اختال راه 

هوایی د  اشتند  . 
یک سال بعد   از آن فاجعه، 16% از افراد   با د  ر معرض 
قرار گرفتن با این گرد   و خاک ، به عنوان افراد  ی که 
د  ارای آسم ناشی از مواد   محرک بود  ند   د  ر نظر گرفته 
شللد  ند  . اگرچه تشخیص ممکن است بواسطه طیف 
بیمللاری هللای راه های تنفسللی کلله د  ر ارتباط با د  ر 
معرض قرار گرفتن عوامل حساسللیت زا می باشللد   
مانند   برونشیت مزمن، تشد  ید   آسم موجود   یا بیماری 
انسد  اد  ی مزمن ریه )COPD(   است، پیچید  ه باشد  .  
بعللد   از ۹ سللال از پیگیللری گروهللی مرکز تجارت 
جهانللی، 36/۴%  از آنهللا بللا عائم تنفسللی بهبود   

یافتند  .
ایللن امللکان که غلظت نسللبتا کم مواد   شللیمیایی 
تحریللک کننللد  ه موجود   د  رهوا د  ر محل کار می تواند   
باعللث آسللم شللود  ، د  ر گزارشللات مللورد  ی و موارد   
کوچللک گللزارش شللد  ه اسللت. )توسللط یرخی از 
نویسند  گان: آسم نه چند  ان ناگهانی یا سند  رم اختال 

راه هوایی با د  وز پایین نامید  ه شد  ه است.( 
بللا ایللن حللال، با بیماری آتوپیک قبلی  و یا آسللم د  ر 
د  وران کود  کللی و قللرار گرفتللن طوالنی د  ر معرض 

میزان کم عوامل حساسیت زا، این امکان را  افزایش 
می د  هد    که نشللانه ها ممکن اسللت با شللروع آسم یا 
واکنش راه های تنفسللی و یا شللروع تصاد  فی آسللم 
ایللن  بللا  نسبت به آسم شغلی منجر شد  ه باشد  . 
اوصللاف نتایج پشللتیبان بللرای اثبات این اد  عا که د  ر 
معللرض قللرار گرفتن وابسللته به غلظت کللم مواد   
شیمیایی د  ر محیط کار می تواند   منجر به آسم شود   
صللورت گرفتلله اسللت که ناشللی از چند  ین مطالعه 
اپید  میولوژیکللی اسللت که بللر روی کارگرانی که د  ر 
معرض عوامل محرک مانند   شللویند  ه ها و خوشللبو 
بر روی افراد    کنند  ه های هوا بود  ند   انجام شد  . 
شللاغلی کلله د  ر حیللن کار د  ر معرض عوامل محرک 
شللامل شللویند  ه ها )شویند  ه های خانگی و صنعتی(
تحت شللرایط نرمال کاری بود  ند  ، مانند  : پرسللتاران، 
کارگللران کارخانجات نسللاجی، کشللاورزانی که با 
خللوک ها د  ر رابطه هسللتند  ، کارگللران مرغد  اری و 
کارگران کارخانجات آلومینیوم سللازی )کوره ذوب 
آلومینیوم( یک ریسللک افزایش یافته از آسللم را که 
مرتبللط بللا د  ر معرض عوامل محرک قرار گرفتن بود   

نشان د  اد  ند  . 
بنابرایللن د  ر معللرض عوامللل محرک قللرار گرفتن 
موجب آسللم می شللود  ، اگرچه نمی توان آسم ایجاد   
شللد  ه د  ر مللوارد  ی را که کارگللران د  ر معرض عوامل 

محرک به میزان کم هستند   تشخیص د  اد  . 

به طور مشابه ریسک افزایش یافته آسم )د  ر بعضی 
  )COPD موارد   با عائم همراه برونشیت و یا ابتا به
د  ر رابطلله بللا د  ر معللرض عوامل محرک قرار گرفتن 
بد  ون ویژگیهای مشخصی از حساسیت است. برای 
مثال: افراد   شاغل د  ر تئاتر، د  ر میان کشاورزانی که د  ر 
معللرض آمونیوم، اند  وتوکسللین ها، خاک و یا ذرات 
ارگانیللک وابسللته بلله د  ام یللا احشللام هسللتند   و یا 

اپراتورهای وسیله نقلیه عمومی.

  اپید  میولوژی
آسللم شللغلی د  ر اقلیتللی از کارگران کلله د  ر معرض 
عوامل حساسللیت زای شللناخته شللد  ه ای هسللتند   
)معموال 10% یا کمتر د  ر میان کارگران د  ر محل کار 
که د  ر معرض عوامل حساسللیت زا هسللتند  ( گزارش 
شللد  ه اسللت .به عاوه بروز حساسیت د  ر محل های 
کار کاما بسللتگی به میزان د  ر تماس قرارگرفتن با 
ایللن مواد   بلله خصوص مواد  ی مثللل پروتئین های 
حیوانی، د  ر اشخاصی که د  ر آزمایشگاه های حیوانات 
کار می کنند  ( و پروتئین آرد   )د  ر نانوایی ها( و مواد   با 
وزن مولکولی پایین مانند   حساسللیت زاهایی مثل : 

د  ی ایزوسیانید  ها.
بللرای مثللال محل های کاری که د  ر معرض غلظت 
کمتری از د  ی ایزو سیانید  ها هستند  ، میزان کمتری 

از آسم شغلی د  ر آنها د  ید  ه می شود  .
عوامل مسللتعد   کنند  ه یا فاکتورهای میزبان د  ر میان 
کارگران شامل: فاکتورهای مستعد   کنند  ه ذکر شد  ه 
)برای مواد   حساسیت زا شد  ید   با وزن مولکولی باال(، 
سللایر فاکتورهای ژنتیکی و احتماال سیگار کشید  ن 
باعث ایجاد   تاثیر بیشتر این اثرات منفی می شود  . اما 
هیللچ کللد  ام از ایللن فاکتوهللا به انللد  ازه کافی برای 
تشخیص د  اد  ن توانایی یک کارگر برای کار د  ر یک 
فعالیت با ریسللک حساسللیت باال قابل پیش بینی 

نیست.
مطالعللات جمعیتللی د  ر یللک شللماری از مناطللق 
جغرافیایی بروز و شیوع آسم شغلی ناشی از مواجهه 

با محرک های حساس را تخمین زد  ه است. 
اگرچلله تفاوت نژاد  های مختلللف )تنوع جغرافیایی( 
بد  یهللی  اسللت اما  تفللاوت د  ر روش های مطالعاتی 
باعث شد  ه است که مقایسه کمی سخت گرد  د  .  یک 
مطالعه که شللامل 7000 شللرکت کنند  ه از 13 کشور 
بود   ،و از روش واحد  ی برای تشللخیص شللروع آسم 
اسللتفاد  ه شللد   نشللان د  اد   که ریسللک قابل اسللتناد   
جمعیت د  چار آسللم شللغلی بین 10 تا 25% معاد  ل 
بللروز 250 تللا 300 مللورد   د  ر یک میلیون جمعیت د  ر 
سللال بود  . ریسللک ابتا د  ر بین کارگران د  ر معرض 
مواد   حساسللیت زای ریوی شللناخته شللد  ه ، باال بود  . 
یللک آنالیللز سیسللتماتیک از جمعیللت د  ر معرض 
ریسللک ابتا نشللان د  اد   که 16/3% از  موارد    شللروع 
آسم د  ر بزرگساالن به د  لیل د  ر معرض عوامل شغلی 
قرار گرفتن اسللت. یک اختاف از میزان تشللخیص 
آسللم بین سللازمان بهد  اشت حرفه ای )۴/7% از همه 

آلود  گی هوا و آسم شغلی

متاس�فانه�باید���اذعان�کنیم�د��ر�بسیاری�از�
کش�ورها،�آسم�د��ر�بین�افراد���جامعه�شایع�
اس�ت�و�از�جمل�ه�عوام�ل�ابت�ال�به�آس�م،�
اشتغال�به�برخی�فعالیت�ها�است.�د��ر�واقع�
قرار�گرفتن�د��ر�محیط�های�کاری�می�تواند���
س�بب�بروز�آس�م�و�تش�د��ید���آن�و�یا�بروز�
انواع�آسم�مثل�برونشیت�ائوزینوفیلیک�و�
آسم�آلومینیوم�و�نشانه�های�مشابه�آسم�
مثل�سند��رم�حنجره�تحریک�پذیر�باشد��.�
به�عالوه�حتی�آسم�غیر�وابسته�به�محیط�
کار�می�تواند���توانایی�افراد���د��ر�کارکرد��ن�را�
تح�ت�تاثی�ر�قرار�د��هد��.�این�بررس�ی�روی�
اطالع�ات�موجود���بر�روی�آس�م�ناش�ی�از�
شرایط�شغلی�تمرکز�کرد��ه�است�و�بر�روی�
آسم�های�خارج�از�محیط�کار�انجام�نشد��ه�
اس�ت.�البت�ه�ی�ک�زی�ر�گروه�مهم��آس�م�
وابس�ته�به�محیط�کار�که�د��ر�این�بررس�ی�
قرار�نگرفته،�آسمی�است�که�تحت�شرایط�
کاری�تش�د��ید���می�ش�ود��.�بررس�ی�جد��ید���
مش�خص�ساخته�اس�ت�که�آسم�تشد��ید���
ش�وند��ه�وابس�ته�به�محیط�کار،�می�تواند���
همراه�با�عالئم�ساد��ه�تا�عالئم�تشد��ید����آسم�
ب�روز�کند��.�و�این�حالت�د��ر�25د��رصد���موارد���
د��ر�بین�افراد���مبتال�به�آسم��رخ�می�د��هد��.�

د��کتر�پریسا�منصوری
د  اروساز

 NEJM بر اساس

فصل�سوم

عوارض آلود  گی هوا



9899

نشریه�درمان�یاب�شماره��11|  بهار95

موارد  آسللم جد  ید  (  و گزارش های شللخصی  افراد   
)18/2% از همه موارد   آسم( وجود   د  ارد  . یک توضیح 
احتمالی برای این تفاوت این اسللت که آسللم شغلی 

تحت تشخیص و بررسی د  ر پروسه بالینی است. 

مطالعللات کمتللری شللیوع یا بروز آسللم تحت تاثیر 
عوامللل محللرک را با اسللتفاد  ه از معیللار اصلی برای 
سللند  رم اختال واکنش راه های تنفسللی را بررسی 
کرد  ه اند  . یک مطالعه کوچک  ارتباط بین د  ر معرض 
قرار گرفتن شللد  ید   و پاسللخ تماس با اسید   استیک د  ر 

یک بیمارستان را نشان د  اد  .
بروز آسللم به طور قابل ماحظه ای د  ر میان آنهایی 
کلله به میزان بیشللتری د  ر معللرض عوامل محرک 
بود  ند   وجود   د  اشللت. )۴ از ۹ نفر بد  ون نشللانه های 
قبلللی از عائللم ریللوی(.  یللک ارتباط با سللطح د  ر 
معرض عوامل قرار گرفتن  و گسللترش و توسللعه 
حساسیت راه تنفسی و آسم وجود   د  ارد  . یک تحقیق 
چند   ملیتی که د  ر باال به آن اشللاره شللد  ، نشللان د  اد   
کارگرانی که یک روید  اد   استنشاقی عامت د  ار حاد   
را گزارش کرد  ند  ، یک ریسک افزایش یافته از شروع 
آسللم را د  اشللتند  . )مثل: د  ر معرض ریخته شد  ن یک 
ماد  ه شللیمیایی( )ریسللک وابسته 3/3، ۹5% فاصله 

.)0.05=p ، 11/1 اطمینان، 1 تا

  مکانیسم های پاتوفیزیولوژیک
مکانیسللم های پاتوفیزیولوژیک آسم شغلی مشابه 
آنهایی که غیروابسللته به کار اسللت ظاهر می شود  ، 
که شامل یک مکانیسم افزایش IgE وابسته به عوامل 
با وزن مولکولی باال و حساسیت زاها با وزن مولکولی 

پایین است. 
مکانیسللم آسم ایجاد   شللد  ه توسط حساسیت زاها با 

وزن مولکولی پایین مثل: د  ی ایزوسللیانید  ها و برای 
آسللم ایجاد   شللد  ه توسللط عوامل محرک به صورت 
ناقص مشللخص شللد  ه اسللت. با این اوصاف آسللم 
شغلی به منزله یک مد  ل مهم برای د  رک بهتر از هر 
2 عامللل د  رونللی و بیرونی د  ر آسللم غیر وابسللته به 
محیط کار اسللت. مکانیسللم های د  خیل د  ر آسللم 
ناشللی از مواد   محرک و مواد   حساسللیت زا به صورت 
شللماتیک د  ر تصویر شللماره 1 نشان د  اد  ه شد  ه است. 
)جزئیات بیشللتر د  ر ضمیمه تکمیلی به همراه متن 

کامل مقاله د  ر NEJM.org وجود   د  ارد  (

  تشخیص:
الف( آسم ناشی از حساسیت: آسم شغلی باید   د  ر هر 
بزرگسال با شروع آسم جد  ید   مورد   ظن باشد  . اگرچه 
نشللانه های تنفسللی د  ر مورد   آسم شغلی مانند  : خس 
خس، تنگی نفس، تنگی قفسه سینه، سرفه و تولید   
خلط، مشابه موارد  ی است که غیر وابسته به کار است. 
وقللوع آنها معموال بللا قرار گرفتن د  ر معرض عوامل 
د  وره  یللک  مربوط به کار برابر شد  ه است. 
تاخیر از هفته ها تا سالها بعد   از اولین بار قرار گرفتن 
د  ر معرض مواد   حساسللیت زا قبل از شللروع اولیه از 
نشللانه های عوامل وابسللته به کار مشللاهد  ه شللد  ه 

است.  
عائم ناشللی حساسللیت از شللروع شیفت کاری به 
سللمت سللاعات اتمام کار ، یا حتی د  ر بعد   از ظهر بعد   
از اتمللام  سللاعت کاری، یللا د  ر تعطیللات آخر هفته 
معمللوال افزایش مللی یابد  .  رینیت )Rhinitis( اغلب 
همراه و یا قبل  از بروز عائم تنفسللی تحتانی ویژه  
هنگامللی کلله عوامللل با وزن مولکولللی باال، باعث 
تحریللک مللی شللوند   د  یللد  ه میشللود   . اگرچه یک 
تاریخچه کلینیکی و شللغلی باید   فراهم شللود   ولی 

تاریخچه به تنهایی برا ی تشللخیص ناکافی اسللت و 
ارزش تشللخیصی  مثبللت کمللی د  ارد  .  بلله محض 
تشللخیص احتمالی اسللم  ، تحقیقات باید   شروع شود   
و ترجیحللا د  ر حالللی که بیمار هنوز د  ر حال کار کرد  ن 
اسللت بررسللی به صللورت جامع تللری قابل انجام 
خواهد   بود   . تحقیقات شللامل: ارزیابی نشللانه های 
کلینیکی، تایید   آسللم، تسللت کرد  ن بر روی پوست ، 
 IgE انللد  ازه گیللری انتی بللاد  ی های سللرولوژیک
اختصاصی د  ر صورت امکان و مستند   سازی تغییرات 
عامتی و التهابی د  ر پاسخ به د  ر معرض قرار گرفتن 

عوامل شغلی است. 
هر تسللت محد  ود  یت هایی د  ارد   که ممکن اسللت با 
ترکیب کرد  ن  با چند  ین تسللت نتایج د  قیق تر  شللود  . 
یک روش تشللخیص د  ر تصویر شللماره 2 به صورت 
خاصه پیشنهاد   شد  ه است و توصیه های بیشتر د  ر 
مورد   روش کار د  ر یک د  سللتورالعمل جامع آمریکای 
شمالی و د  ستورالعمل های اروپایی با جزئیات مطرح 
شللد  ه اسللت. اطاعات د  قیق د  ر مورد   آزمایشللات و 
محد  ود  یللت های کلینیکی و مزایای آنها د  ر ضمیمه 
تکمیلللی کلله شللامل جد  ول S1  اسللت موجود   می 

باشد  .
ب( آسم ناشی از مواد   محرک:

تشللخیص آسللم ناشی از مواد   محرک متکی به یک 
تاریخچه کلینیکی همراه با عائم سیسللتم تنفسللی 
ویا تحریک  بیش از حد   راه تنفسی است. معیارهای 
تشللخیصی د  ر جد  ول شللماره 2 توضیح د  اد  ه شللد  ه 

است.

  پیشگیری و مد  یریت
آسم ناشی از عوامل حساسیت زا: اقد  امات پیشگیرانه 
د  ر سلله مرحله ) اول، د  وم و سللوم (  ممکن اسللت بروز 

و شد  ت آسم ناشی از مواد   حساسیت زا را کاهش د  هد  . 
)جد  ول شماره 3(. 

پیشللگیری اولیلله با هللد  ف جلوگیللری از  تماس با 
عوامل حساسللیت زا د  ر  محیط کار اسللت تا از وقوع  
بیماری جلوگیری کند  . به طور اید  ه آل د  ر محیط کار 
باید   اقد  اماتی انجام شللود   که کارگران مواد  ی را که 
باعث بروز آسم می شوند   را استنشاق نکنند  . یک راه 
رسللید  ن به این هد  ف جایگزینی عوامل حساسللیت 
زای شللناخته شللد  ه با عوامل غیر حساسیت زا است. 
برای مثال: جایگزین کرد  ن د  سللتکش های سللاخته 
شد  ه از الستیک طبیعی التکس )التکس طبیعی( با 
د  سللتکش نیتریل اسللت. د  ر مورد   حساسیت زاهای 
شللیمیایی یک برنامه کامپیوتری با اسللتفاد  ه از یک 
مد  ل کمی ممکن اسللت توانایی پیش بینی ریسللک 
پتانسللیل عوامل حساسللیت زا را برای اسللتفاد  ه د  ر 

محیط کار د  اشته باشد  .
بیشللتر مواد   شللیمیایی حساسیت زا د  ر مقایسه با مواد   
شیمیایی غیر حساسیت زا،  میزان بیشتری باند  های 
متمایللل بلله واکنش یا  گروههللای  واکنش د  هند  ه 
فعال را د  ارد   و به احتمال زیاد    پیوند  های  غیر اشباع  
کربللن و نیتللروژن آزاد    بیشللتری د  ارند  .  متاسللفانه 
بسللیاری از مواد   حساسللیت زا نمی توانند   به راحتی با 
مواد   غیر حساسللیت زا جایگزین شللوند  . ) به عنوان 
مثللال: آرد   د  ر نانوایللی هللا(. بنابرایللن ممانعت از د  ر 
معرض قرار گرفتن )قرار گرفتن د  ر معرض استنشاق 
و تنفس  و احتماال قرار گرفتن د  ر معرض پوست( به 
یک حساسللیت زای استنشللاقی می تواند    نسللبت 
کارکنانللی را کلله حسللاس شللد  ه انللد   کاهش د  هد  . 
همانطور که نشللان د  اد  ه شللد    حساسیت به  پروتئین 
های  موجود   د  ر د  ستکش التکس با معرفی د  ستکش 
هللای التکللس با پود  ر کم و محتوای پروتئین پایین، 
کاهش د  اد  ه شد  ه است. بنابراین تاش شد  ه است به 
منظور کاهش تماس با حساسللیت زاهای تنفسللی، 
اقد  امات بهد  اشللت حرفه ای از جمله بهبود   تهویه و 
)به عنوان گزینه آخر( اسللتفاد  ه از تجهیزات حفاظت 
فللرد  ی و همچنیللن آمللوزش کارکنان بلله منظور 
افزایللش پایبنللد  ی به اقد  امات توصیه شللد  ه صورت 

گیرد  .
نمونلله هایللی از یک یا چند   مورد   از این اقد  امات موثر 
شللامل: encapsulation  آنزیللم هللا د  ر صنعللت 
شللویند  ه ها، کاهش تماس با حیوانات آزمایشگاهی 
)با اسللتفاد  ه از مهند  سللی تغییر روش ها و اسللتفاد  ه از 
تهویه مناسللب و تجهیزات حفاظتی و پوشللش د  اد  ن 
پوست )پوشش مناسب برای پوست(( و روش های 
ساد  ه آموزش کارکنان برای کاهش تماس با عوامل 
حساسیت زا د  ر نانوایی ها است. با این حال حتی د  ر 
مشاغل با ریسک  شناخته شد  ه از مواد   حساسیت زا 
مثللل کارهایللی که با ازمایشللگاه حیوانات د  ر رابطه 
اسللت، نتیجلله  اقد  امات جلوگیللری کنند  ه د  ر محیط 
کار، کمتللر از حللد   مطلللوب بللود  ه اسللت. برای د  ی 
ایزوسللیانید  ها، تغییراتی که ممکن اسللت ریسللک 

حساسللیت را کاهش د  هد  ، تغییرات  فرموالسللیون 
ترکیبات فرار است. استفاد  ه از مواد   پلیمری به جای 
مونومرهای د  ی ایزو سیانید  ها، استفاد  ه از تکنولوژی 
رباتیللک د  ر برخللی از تنظیمات صنعتی از جمله این 
تغییللرات اسللت.  ایللن اقد  امات موجللب  اطمینان از 
تمللاس کمتر با مللاد  ه محرک ، به منظور اطمینان از 
کمتر بود  ن ماد  ه حساسیت زا  زیر حد   آستانه توصیه 
شللد  ه هسللتند   و همچنیللن پیش بینللی  برنامه های 
عملیاتللی بللرای مد  یریت تماس با  حد   باالی مواد   از 
جمله این تغییرات اسللت. اقد  امات پیشگیرانه ثانویه 
شامل تشخیص زود   هنگام  اسم د  ر کارکنانی است 
که د  ر معرض عوامل محیطی)شللغلی( هسللتند  . با  
مطالعات  پزشللکی )پرسشللنامه تنفسللی با یا بد  ون 
اسللپیرومتری و تسللت ایمنی( و تحقیقات بیشتر به 
منظور تشخیص و سپس حذف افراد    مستعد   به آسم 

از تماس بیشتر با مواد   است. 
برای مثال: اشخاصی که د  ر نانوایی ها کار می کنند   
و یللا انهایللی کلله بللا حیوانللات، شللویند  ه هللا، د  ی 
ایزوسللیانید  ها یللا نمللک پاتینیللوم کار می کنند   و 

کارکنانی که د  ر معرض اسید   ان هید  رید   هستند  . 
مطالعات انجام شللد  ه سللود  مند  ی برنامه ها را تایید   
میکند   اما به د  لیل ماهیت چند   جزئی برنامه ها  ارایه 
مزیت هر یک د  قیقا مشللکل اسللت. پیشللنهاد   شد  ه 
اسللت محتوای پرسشنامه ها حاوی سوالهایی باشد   
که  بیشللترین  میزان پیش بینی را میسللر سللازد   ؛ اما 
ممکن اسللت د  ر میان پاسخ د  هند  گان کسانی باشند   
که نگران باشللند   پاسللخ های انها ممکن است منجر 
به از د  سللت د  اد  ن کارشللان شللود   د  ر این حالت نتایج 
چند  ان قابل اطمینان نیسللت .  نشللانه های آسللم و 
واکنش های راه های تنفسی د  ر تقریبا 70% بیماران 
با آسللم شللغلی حتی چند  ین سللال بعد   از خروج از 
محیللط کار باقی می مانللد  . بهترین نتیجه ها زمانی 
حاصل می شود  که تشخیص د  ر همان مراحل اولیه 
صللورت گیللرد  و قللرار گرفتللن د  ر معللرض عوامل 
حساسللیت زا متوقف شللود   و آسللم هنوز به مرحله 
سخت و پیشرفته نرسید  ه باشد  . مد  یریت مناسب بعد   
از تشخیص ،  به همراه جلوگیری از تماس بیشتر، و 
به د  نبال آن د  رمان  د  ارویی که بر طبق  د  ستورالعمل 

های کلینیکی جزو راههای د  رمان است.  

مشللاهد  ات سیسللتمیک اخیر نشللان د  اد  ه است که 
اجتنللاب کامللل و قطعی از تماس با عوامل سللببی، 
یکی از روش های تد  ریجی  مد  یریت آسللم شللغلی 
ایمونولوژیکی اسللت ؛  کاهش تماس می تواند   یک 
جایگزین قابل ماحظه برای قطع کامل تماس باشد  . 
شواهد   نشان می د  هد  که کاهش تماس تاثیر کمتری  

نسبت به قطع تماس د  ارد  . 
بللرای بعضللی  از عوامل حساسللیت زا کلله همراه با 
واکنش های وابسته به IgE  هستند   مانند   کارکنانی 
که به التکس آلرژی د  اشتند  ، ایمونوتراپی انجام شد   
؛ امللا همچنللان د  ر تعللد  اد   کمللی از کارکنللان که به 

غات، Sea Squirt و حیوانات آزمایشگاهی آلرژی 
د  ارند   اگرچه ایمونوتراپی توانست نشانه های آلرژی 
های تنفسللی و پوسللتی را کاهش د  هد  ،  اما واکنش 
هللای سیسللتمیک اغلب اتفاق می افتللاد  . آیا بعد   از 
تشللخیص ، نشللانه های آسم د  ر د  رازمد  ت باقی می 
ماند  ؟  بنابراین مطالعات بیشللتر قبل از ایمونوتراپی 
توصیه می شللود  . بهبود   با آنتی IgE مونوکلونال د  ر 
تعللد  اد  ی از بیماران با آسللم شللغلی کلله د  ر معرض 
عوامل محیطی قرار گرفته اند  ، گزارش شللد  ه اسللت؛ 
اما همچنان به مطالعات آیند  ه نگر بیشللتری احتیاج 

د  ارد  .

  عوامل بوجود   آورند  ه آسم
اطاعات کمی د  ر جلوگیری از عوامل محرک بوجود   
آورند  ه آسللم نسللبت به عوامل حساسللیت زای آسم 
وجود   د  ارند  . زیرا  بیشللترین موارد   آسللم ناشی از مواد   
محرک بواسللطه تماس به صورت تصاد  فی اسللت، 
جلوگیری و پیشگیری باید   شامل اقد  امات بهد  اشتی 
شغلی باشد   که اطمینان از سامت کارکنان د  ر محیط، 
جایی که پتانسیل برای تماس تصاد  فی با  مواد   محرک 

وجود   د  ارد  . 
اقد  امللات عمومللی د  ربرگیرنللد  ه مهار  تماس ، تهویه 
خوب و آموزش کارکنان د  ر مورد   شللیوه های ایمنی 
اسللت و هنگامی که سللایر اقد  امات کافی نیسللتند  ، 
اسللتفاد  ه از د  سللتگاه های حفاظت تنفسی می تواند   

مناسب باشد  .

  خاتمه و نتیجه گیری
آسم شغلی د  ر بیشتر موارد   قابل پیشگیری است. به 
عاوه د  رک مناسللب از آسللم شللغلی ممکن اسللت 
د  انش ما را د  ر مورد   سللایر گونه های آسللم باال برد  . 
برای به حد  اقل رسللاند  ن ریسللک طوالنی مد  ت از 
اختللال آسللم شللغلی، پزشللکان متخصللص باید   
تشللخیص زود   هنگام را د  ر ارزیابی از بزرگسللاالن 

مبتا به عائم آسم به عمل آورند  . 

عوامل�محرک�آسم|  شغل�های�پر�د��رد��سر
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  ذرات معلق 
 ذرات معلللق موجللود   د  ر هللوای ناپللاک با تماس با 
پوسللت موجب ایجاد   اگزما د  ر پوسللت مي شللود  . 
مي د  انیللم مواد   شللیمیایی مورد   مصللرف د  ر صنایع 
مختلف همانند   صنایع رنگ، چسللب و سللاختمان و 
... که به آلود  گی هوا مي افزایند   نیز، قابلیت ورود   به 
د  اخل بد  ن از طریق ریه ها را د  اشته و موجب آسیب 
جد  ی د  سللتگاه تنفسللی، چشم ها و بینی مي شوند   و 
همزمان مي توانند   موجب بروز آلرژی هاي پوسللتی 
گرد  نللد  . عللاوه بللر اوزون که یکللی از اصلی ترین 
عوامللل بروز سللرطان پوسللت تلقللی مي گرد  د  ، د  ر 
زمان آلود  گی هوا اثرات مخرب اشللعه ماوراء بنفش 
نور آفتاب نیز تشللد  ید   مي گرد  د  ، که مي تواند   سللبب 

بروز این نوع از سرطان گرد  د  .
ذرات معلق فلزات سللنگین موجود   د  ر هوای ناپاک 
نیز، سامت بد  ن را به خطر   مي اند  ازد   و د  ر مناطق 
آلللود  ه معمللوال بیماری هللاي پوسللتی نظیر آکنه 
هالوژن، تغییرات رنگد  انه ای ناشی از مواد   شیمیایی 

و بیماری هاي بافت همبند   پوسللت و سللرطان هاي 
پوستی د  ید  ه مي شوند  .

  آلود  گی هوا و پیر پوستی
بر اسللاس مطالعه ای د  ر آلمان مشللخص شد  ه است 
ذرات معلق ناشللی از هوای آلود  ه ناشللی از ترافیک 
هماننللد   ذرات کربللن موجللود   د  ر هللوا بللا اتصال با 
گیرند  ه هللا خللاص موجود   بر روی پوسللت موجب 
تسریع روند   پیر پوستی و ایجاد   پیر پوستی زود  رس 
مي گرد  ند  . این ذرات سللبب افزایش تولید   سللاخت 
مانین شللد  ه و د  ر نتیجه لک هاي قهوه ای پوسللتی 
ناشللی از پیللری بیشللتری بر روی پوسللت پد  ید  ار 

مي گرد  د  .

  کازمتیک و حساسیت
امروزه د  یگر استفاد  ه از محصوالتی همانند   مرطوب 
کننللد  ه ها، شللامپوها، ضد   عرق هللا، عطر و اد  کلن 
بخشی از عاد  ات روزانه ما تلقی مي گرد  د   و هر روزه 
حد  اقللل هریللک از مللا  یللک یللا چند   مللورد   از این 
محصوالت را بکار مي گیریم. سازمان د  ارو وغذای 
َِحللد  ه آمریکا FDA تعریف مشللخصی  ایللاالت مَتَََ
بللرای قللرار گیری یک ماد  ه د  ر لیسللت محصوالت 
کازمتیک ،د  ارو، یا هرد  ود  ارد   و بر اساس قوانین این 
سللازمان تفاوت قانونی میان یک ماد  ه کازمتیک و 
یک د  ارو با هد  ف اسللتفاد  ه مورد   انتظار از محصول 
مشللخص مي شود  . قوانین  و ضوابط مختلفی برای 
هر نوع محصول به کار مي رود  . گاهی شرکت ها از 
قانللون تخلللف مي کننللد   و د  ر بللازار یک محصول 
کازمتیک را با اد  عای د  ارو بود  ن عرضه مي کنند  ، یا 
یک د  ارو را گویی که محصول کازمتیک اسللت به 
فروش مي رسللانند   بد  ون اینکه شللرایط  الزم یک 
د  ارو را د  اشللته باشللد  . قانون د  ارو، غذا و مواد   آرایشی 
)قانون FD&C( مواد   کازمتیک را با هد  ف استفاد  ه 
از آنها، بصورت کاالیی که مالید  ه ، ریخته ، پاشید  ه  
، اسللپری ، تزریق مي شللود   یا به صورت هاي د  یگر 
برای بد  ن انسللان به کار گرفته شللود   که برای تمییز 
کللرد  ن، زیبا کرد  ن، افزایش جذابیت، یا تغییر ظاهر 
اسللت ، تعریللف مللي کنللد   )بخللش 201 قانللون 
FD&C(. محصوالتللی کلله شللامل ایللن تعریف 
مي شوند   شامل:مرطوب کنند  ه هاي پوست، عطرها، 
رژلللب هللا، الک هاي ناخن، محصوالت آرایشللی 
چشم و صورت، شامپوها، فرهای د  ائم، رنگ موها، 
خمیللر د  نللد  ان ها، د  ئود  ورانت ها و همچنین هر ماد  ه 
ای که بصورت محصول کازمتیک به کار  مي رود   
هسللتند  . امللا همانگونه که محصللوالت کازمتیک 
سبب احساس بهتر و زیبایی بیشتر ما مي گرد  ند  ، به 
همللان نحللو هم مي توانند   سللبب بروز سللرخی و 
التهللاب یللا بللروز واکنش هاي حساسللیتی گرد  ند  . 
برخللی ازمللواد   موجللود   د  ر محصللوالت کازمتیک 
همانند   اسانس ها و مواد   محافظ مي توانند   به عنوان 
یللک آنتللی ژن د  ر پوسللت عمللل نمللود  ه و آغازگر 

واکنش هاي آلرژیک و حساسیت زا باشند  .

  انواع واکنش هاي پوستی
بلله هللر حللال واکنش هاي بد   پوسللتی به واسللطه 
مصللرف محصللوالت کازمتیک به د  و صورت د  ید  ه 

مي شود   که عبارتند   از:
الف( د  رماتیت تماسی تحریکی

:)Irritant contact dermatitis(
 د  ر این عارضه پوسللت قرمز  شللد  ه  و د  چار  خارش 
مي شود  . د  رماتیت تماسی تحریکی، شایع ترین نوع 
د  رماتیللت اسللت و حد  ود   80 د  رصللد   د  رماتیت ها را 
شللامل می شللود   و مي تواند   د  ر اکثر مرد  م د  ید  ه شود  . 
این نوع د  رماتیت از تماس مکرر پوسللت با مواد  ی 
مثللل صابون، لوازم آرایشللی یا د  ئود  ورانت ها ایجاد   
می شللود  . تمللاس با این مللواد   باعث ایجاد   قرمزی، 
خشللکی پوسللت و خارش د  ر پوسللت می شللود   که 
معمواًل روی د  سللت ها، انگشللت ها و صورت بروز 
می کننللد  . این نللوع د  رماتیت مي تواند   د  ر زمانی که 

تحریللک پوسللت بللا خارند  ن  بیللش از پیش ایجاد   
مي شود   با تاول ترشح د  ار نیز همراه گرد  د  . این نوع 
د  رماتیت معموال د  ر محل تماس با ماد  ه حساسللیت 
زا ایجللاد   مي گللرد  د  . نقاطی از پوسللت که ضخامت 
کمتری د  ارند   همانند   پلک ها و نقاط خشللک بیشللتر 

د  ر معرض بروز این مشکل هستند  . 
ب( د  رماتیت تماسی آلرژیک 

:)Allergic contact dermatitis(
 بلله علللت تماس پوسللت بد  ن با مواد  ی اسللت که 
بیشللتر مرد  م نسللبت به آن واکنش نشان نمی د  هد  ، 
همچللون : صابللون ، مواد   الکلی، عطر، السللتیک، 

رنگ مو....
 د  ر این عارضه پوسللت قرمزشللد  ه، همراه با  خارش 
و سللوزش و جوش هاي کهیر مانند   اسللت. این نوع 
د  رماتیت به ناحیه ای از پوسللت محد  ود   می شللود   که 
د  ر تمللاس بللا آلللرژن قرار می گیرد  ؛ مانند   د  سللت و 
صورت، گرد  ن و د  ور چشللم. هر چند   ممکن اسللت 
د  ر نقاط د  یگر بد  ن هم د  ید  ه شللود  . مد  ت زمان بروز 

عائم  آلرژی د  ر این نوع د  رماتیت متفاوت است.
 بللرای مللواد   تحریک کنند  ه قللوی همانند   عطر ها 
ممکللن اسللت چنللد   د  قیقلله یا چند   سللاعت پس از 
تمللاس بطول انجامللد    و برای مواد   تحریک کنند  ه 
ضعیف تر همانند   صابون، مد  ت زمان طوالنی تری 
هماننللد   چنللد   روز یا چند   هفته الزم اسللت تا عائم 
آلللرژی بللروز نماید  . د  ر برخی از موارد   ممکن اسللت 
فللرد   بللا مصرف مد  اوم د  ر طول یک سللال عائم را 
نشللان د  هللد  . بروزایللن نللوع د  رماتیت تماسللی د  ر 
افللراد  ی رخ مي د  هللد   که به نوع خاصی از مواد   اولیه 
موجود   د  ر فراورد  ه هاي کازمتیک حساسللیت د  ارند  . 
د  ر د  رماتیت تماسللی تحریکی، پوسللت به واسللطه 
آسللیبی که  فرآورد  ه به صورت مسللتقیم  د  ر الیه 
سللطحی پوسللت ایجللاد   مي نماید   از خللود   واکنش 
نشللان مي د  هللد   و د  ر د  رماتیللت تماسللی آلرژیک، 
سیسللتم ایمنی بد  ن نسللبت به ورود   ماد  ه ای خاص 
کلله فللرد   مصللرف کنند  ه اختصاصا به آن حسللاس 
اسللت، وارد   واکنش مي شللود   و  مي تواند   سللریع یا با 

تاخیر باشد  .
د  ر د  رماتیت تماسللی تحریکی؛ پوسللت به واسللطه 
آسللیبی که  فرآورد  ه به صورت مسللتقیم  د  ر الیه 
سللطحی پوسللت ایجاد   مي نمایللد  ، از خود   واکنش 
نشللان مید  هللد   و د  ر د  رماتیللت تماسللی آلرژیللک، 
سیسللتم ایمنی بد  ن نسللبت به ورود   ماد  ه ای خاص 
کلله فللرد   مصرف کنند  ه، اختصاصا به آن حسللاس 
اسللت، وارد   واکنش مي گرد  د  . لذا مي تواند   سللریع یا 
تاخیری باشللد  . بر اسللاس مطالعات د  ید  ه شد  ه است 
کلله بلله طورکلی حد  ود   10 د  رصللد   از افراد   د  ر طول 
زند  گللی خود   ممکن اسللت د  چللار واکنش هایی د  ر 
سللطوح مختلف با مصرف این گونه از مواد   گرد  ند  . 
بلله طللور کلللی خانم هللا بلله د  لیل مصرف بیشللتر 
محصللوالت کازمتیللک بیشللتر از مللرد  ان ایللن 

واکنش ها را بروز مي د  هند  .

همه�ما�مي�د��انیم�که�یکی�از�د��س�تاورد��های�
جد��ی�د���زند��گ�ی�م�د��رن�ام�روزی�آلود��گی�
هواست.�د��ر�حقیقت�آلود��گی�هوا�به�عنوان�
یک�قاتل�خاموش�مس�ئول�ایجاد���بسیاری�
از�بیماری�هاست�که�مي�توانند���کشند��ه�هم�
باش�ند��.��آلود��گی�هوا�تغییر�د��ر�ویژگی�های�
طبیعی�جو�براثر�مواد���ش�یمیایی،�غباری�یا�
عامل�های�زیس�ت�ش�ناختی�است.�جو�یا�
اتمس�فر�س�امانه�ی��گازِی�طبیع�ِی�پویا�و�
پیچید��ه�ای�اس�ت�ک�ه�زند��گانی�د��ر�س�یاره�
زمی�ن�به�آن�وابس�ته��اس�ت.�تحلیل�رفتن�
الی�ه�اوزن�استراتوس�فر�به�خاطر�آلود��گی�
ه�وا،�د��یرزمانی�اس�ت�ک�ه�خط�ری�ب�رای�
تند��رس�تی�مرد��مان�و�نیز�زیس�ت��بوم�هاي�
زمین�ش�ناخته�می�ش�ود��.�این�آلود��گی�هوا�
ممک�ن�اس�ت�طبیع�ی�)مانن�د���فعالی�ت�
آتش�فش�ان�ه�ا(،�ی�ا�مصنوع�ی�باش�ند��.�
آلود��گی�ه�ای�مصنوع�ی�عمد��تا�ناش�ی�از�
فعالیت�وسایل�نقلیه�و�کارخانه�ها�هستند��.�
پوس�ت�بزرگتری�ن�و�مهمترین�ارگان�بد��ن�
ماس�ت�و�د��ر�س�المت�ما�نقش�مهمی�را�ایفا�
مي�نمای�د��.�اهمی�ت�این�عض�و�کمتر�از�مغز�
کبد���و�قلب��نیس�ت.�پوس�ت�از�بد��ن�ما�د��ر�
براب�ر�عوامل�محیطی�محافظت�مي�کند��،�به�
تنظی�م�حرارات�بد��ن�کمک�مي�کند���و�حس�
لم�س�را�ب�ه�م�ا�مي�د��ه�د��.�پوس�ت�یکی�از�
حس�اس�ترین�اعضای�بد��ن�انس�ان�است�و�
بر�اس�اس��تحقیقات�صورت�گرفته،�تقریبا�
هر�چیزی�که�بر�روی�آن�استعمال�گرد��د���یا�
از�الی�ه�ش�اخی�آن�جذب�مي�گ�رد��د���و�یا�بر�
روی�آن�اث�ر�خاص�ی�ب�ر�ج�ای�مي�گذارد��.�
پوس�ت�طبیع�ی�برای�حفاظ�ت�از�خود���د��ر�
برابراس�ترس�هاي�اکسید��اتیو�تولید���شد��ه�
توس�ط�ن�ور�خورش�ید���و�آلود��گ�ی�ب�ه�
سیستم�هاي�آنتی�اکسید��انی�طبیعی�خود���
تکی�ه�مي�کن�د��.�د��ر�ش�رایط�آلود��گی�هوای�
محی�ط�اوزون�موج�ود���د��ر�محی�ط�موجب�
تخری�ب�وس�یع�ویتامی�ن����Eموج�ود���د��ر�
س�طحی�ترین�الیه�پوس�ت�مي�گرد��د���و�د��ر�
و� متع�د��د��� تغیی�رات� مي�توان�د��� نتیج�ه�
خطرناک�ی�را�ایج�اد���نمای�د��.�آلود��گ�ی�هوا�
س�بب�بروز�مش�کالت�زیاد��ی�د��ر�س�المت�
پوست�مي�شود���و�د��ر�واقع�به�عنوان�یکی�از�
مهمترین�عوامل�ایجاد���پیر�پوس�تی�پیش�
از�موعد���شناخته�مي�شود��.�تماس�مستقیم�
و�م�د��اوم�پوس�ت�ب�ا�آالیند��ه�های�ي�چون�
آرس�نیک،�گوگرد��،�س�رب�و�ریزگرد��هاي�
معل�ق�د��ر�ه�وا�منج�ر�ب�ه�ب�روز�انواعي�از�
حساس�یت�هاي�پوستي�مي�شود���که�حتي�
پ�س�از�ی�ک�یا�د��و�هفته�د��رم�ان�نیز�بهبود���
پی�د��ا�نمي�کن�د��،�البته�خطر�ب�روز�این�نوع�
حساس�یت�هاي�پوس�تي�د��ر�ک�ود��کان�نیز�

بیشتر�از�بزرگساالن�است.

آلود  گــی هوا 
و تاثیـــــر آن 
بـر  پـــوست

د��کتر�محمد���بقایی
د  اروساز 



102103

نشریه�درمان�یاب�شماره��11|  بهار95

  مقد  مه
بللر خللاف تصللورات رایج د  ر بین مللرد  م، خطرات 
ناشللی از آالیند  ه ها د  ر مکان های بسللته بیشللتر از 
محیللط هللای باز اسللت. یللک مقاله کلله حاصل 
تحقیقللات و مطالعللات آژانللس حفاظللت از محیط 
زیست آمریکا  EPA و هیئت مشاوره علمی آن د  ر 
سال های اخیر د  ر زمینه تأثیر آلود  گی هوا بر انسان 
اسللت، بیانگر این حقیقت اسللت که میزان آلود  گی 
هوا د  ر مکان های سرپوشللید  ه می تواند    2-5 برابر 
یا حتی تا 10 برابر بیشتر از میزان مشابه د  ر محیط 

خارج  باشد  . 
اهمیللت ایللن موضوع خطللر آلود  گی هوا  د  ر فضای 
سرپوشللید  ه را بلله یکی از پنج عامللل اصلی تهد  ید   
سللامت بشر مبد  ل سللاخته است . عوامل افزایش 
آلود  گللی هللوا را د  ر چنللد   د  هلله ی  اخیر می توان به 
تراکللم و نزد  یکللی بیش از حد   سللاختمان ها، عد  م 
تهویه ی مناسب هوا به منظور جلوگیری از اتاف 
انرژی ، اسللتفاد  ه از مواد   مصنوعی و شللیمیائی د  ر 
سللاختمان ،  مبلمان و وسللایل شللخصی همینطور 
استفاد  ه از حشره کش ها، مواد   شویند  ه، تمیز کنند  ه 

و ضد   عفونی کنند  ه د  انست.
از اوایل د  هه 1۹70 که بحران انرژی آغاز گشللت، 
عمللد  ه تللاش ها به این سللمت معطوف شللد   که 
سللاختمان هایللی جهللت صرفه جویللی د  ر انرژی، 
سللاخته شللود   تا اتاف گرما و سللرمای آن کاهش 
یابللد  . د  ر واقللع تاش برای صرفه جویی د  ر مصرف 
انرژی موجب روی آورد  ن به کاهش میزان ورود   و 

خروج هوای د  اخل ساختمان گرد  ید  . 

سللازمان سللامت جهانللی  )WHO(تخمین زد  ه 
اسللت کلله بیشللتر از 10% از سللاختمان هللای 
جد  ید  الحد  اث د  ر جهان ، د  ارای مشکات مربوط به 
شللکایات سللاکنان از بیمللاری اسللت و بر کیفیت 
محیط د  رونی ، آسللایش و سللامتی سللاکنان د  ر 

ساختمان ها تاثیر می گذارد  .
 د  ر حقیقللت بایللد   گفت که اثر آلود  گی هوا د  ر محیط 
هللای سربسللته، اغلللب مزمللن، د  راز مللد  ت و غیر 

مستقیم است. 

  محیط ساختمان
سللاختمان محل سللکونت و یا محل کار،  می تواند   
به ارگانیسللم های زند  ه، تشللبیه شللود  .  عمر مفید   
سللاختمان ها بسللتگی به محیط د  رونی و بیرونی 
د  ارد  . سللاختمان ماننللد   یک اکوسیسللتم زیسللت 
محیطللی،  فضایللی عمللل مللی کننللد   و نیچ های 
اکولوژی و میکروکلیماها د  ر محیط زیسللت ساخته 
خود  شللان برای توسللعه بیولوژی ساختمان فراهم 
مللی کننللد   و باید   بلله عنوان یک امر کلی د  انسللته 

شود  .
 نیللچ هللای اکولوژیکللی و میکروکلیماهای محیط 
زیست ساخته شد  ه، د  رون شاخص های بیولوژیکی 

زند  گی کرد  ه و برهم تاثیر متقابل د  اشته و از اهمیت 
باالیی برخورد  ارند  ..

سللاختمان ها، سللاکنان خود   را از محیط زیسللت 
بیرونی جد  ا کرد  ه و یک محیط زیسللت د  رونی بهتر 
برای آن ها ایجاد   می کند  . بنابراین، سللاختمان ها 
به پوسللت انسللان ها تشللبیه می شللوند  . آن ها به 
عنوان سللومین پوسللت )فکر کنید   که بد  ن  اولین 
پوسللت و لبللاس هللا د  ومین پوسللت د  ر نظر گرفته 
شود  ( که یک حصار فیزیکی برای جد  اکرد  ن د  رون 

از بیرون است. 
بد  نه سللاختمان نیاز د  ارد   که سللازگار، قابل انعطاف و 
واکنش پذیر باشللد   تا محیط زیسللت سللاخته شد  ه، 
ثبللات نسللبی د  ر چگونگی شللرایط متغیر منظم یا 
د  وره ای بیرونللی و فعالیللت هللای متنوع سللاکنان 

بد  ست آورند  .

  محیط د  رونی
باید   اذعان د  اشت، نارضایتی افراد   از کیفیت هوا د  ر 
محللل کار، د  ر حللال رشللد   اسللت. عللاوه بللر این 
مسللتند  اتی مبنی بر تاثیر آلود  گی هوای بیرونی بر 
روی کیفیللت هللوای د  اخل منزل و تشللد  ید   عائم 

آسم و انواع آلرژی وجود   د  ارد  . 
 کیفیت هوای د  رونی و سللامتی و محیط د  رونی، 
محصول اثر متقابل طراحی، سللاختار، اسللتفاد  ه و 
تعمیر سللاختمانها اسللت. به عنوان مثال، آزبسللت 
قبل از اواسللط سللال 1۹70 ،  به طور گسترد  ه ای به 
عنوان مواد   عایق د  ر سللاختمان های سللاخته شللد  ه 
اسللتفاد  ه می شللد  . اما پس از  سال 1۹70 د  ر  ایاالت 
متحد  ه آمریکا و بسیاری از کشورهای د  یگر ممنوع 

شد  . 
 این سللاختمان ها  ممکن اسللت حاوی رنگ های 
پایلله سللرب باشللند  .  از ایللن رو مهللم اسللت که از 
کارگران و سللاکنان د  ر برابر قرار گرفتن د  ر معرض 
الیاف آزبسللت به د  لیل گرد   و غبار د  وباره تعلیق د  ر 
بازسللازی و یا تخریب سللاختمان قد  یمی حفاظت 

کرد  .
 از سللال 1۹70 ، بسللیاری از سللاختمان ها د  ر شمال 
امریللکا و اروپللا جهت بهینه سللازی مصرف انرژی 
قد  م برد  اشللتند  .  افزایش حفاظت از انرژی، به طور 
عمللد  ه از طریللق کاهش مباد  الت بین هوای تازه د  ر 
فضللای باز وهوای د  اخل سللاختمان بد  سللت آمد  ه 
اسللت. د  ر همین حال، مواد   مصنوعی و محصوالت 
شللیمیایی به طور گسللترد  ه د  ر این سللاختمان های 

غیر قابل نفوذ بوسیله هوا استفاد  ه شد  ه است.
ترکیبللی ازمیللزان تهویه کم و وجللود   منابع متعد  د   
مصنوعی مواد   شیمیایی ،غلظت های باال ترکیبات 
آلللی فرار VOCS  بلله عنوان مثال )بنزن، تولوئن، 
فرمالد  ئیللد  )، ترکیبللات آلی نیمه فرار ( SVOCsبه 
عنوان مثال آفت کش ها) اتاف زیستی انسانی را 

به د  نبال د  ارد  . 
 این امر به عنوان یک عامل کمک کنند  ه بزرگ به 

آلود  گی هوای د  اخل ساختامن 
)SBS(و ایجاد   سند  روم ساختامن بیامر
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شکایت ساکنان از عائم بیماری، یا به اصطاح " 
سللند  رم سللاختمان بیمار" ، د  رسه د  هه اخیر شناخته 
شللد  ه اسللت.  اگر چه علت شناسللی د  قیقی انجام 
نشللد  ه اسللت اما  بسللیاری موارد   از بیماری های 
تنفسی، آلرژی و آسم، نشانه های غیر قابل توضیح 
پزشللکی از جمله سللند  رم ساختمان بیماروسرطان، 
نسللبت بلله کیفیت هوای د  اخل سللاختمان هم د  ر 
کشللورهای  توسللعه یافته و هم د  ر کشللورهای د  ر 
 Zhang. R (  .  حللال توسللعه یافللت مللی شللود

)2003.Smith

  منابع آلود  گی هوای د  رونی
آالیند  ه ها د  ر محیط د  رونی مانند   محیط بیرونی به 
وسللیله منابع مختلفی افزایللش می یابند   (راد  ون و 
آلود  گی بیرونی سولفوراکسید  های نیتروژن و کربن 
) تعد  اد   آالیند  ه های بالقوه د  ر محیط های سر بسته 

بسیار زیاد   است.
(مواد   ���۴.1

انتخاب مواد   سللاختمان بر محیط زیسللت د  اخل و 
 CFCخارج سللاختمان تاثیر می گذارد  . برای مثال
ها، آزبسللت ها، حال ها و رنگ های شللیمیایی با 
پایه سللرب، اسللتفاد  ه از چوب وفرمالد  ئید  ، اثر قابل 
توجهی بر روی محیط د  اخلی و سللامت سللاکنان 

آن د  ارد  . 
( آالیند  ه های غیر آلی د  اخلی ���۴.2

گازهللای غیللر آلی موجللود   د  ر هوای آلللود  ه د  اخل 
 ، NO2 ، CO ، SO2 ، CO2 ساختمان عبارتند   از
ازن )O3( ، کلریللد   هیللد  روژن )HCL( ، اسللید   
نیتروس )NHO2( ،بخار اسید  نیتریک )HNO3( و 

راد  ون .
د  ر محیللط د  اخلللی منابللع اصلللی CO2 از احتراق 
سوخت و بازد  م ساکنان است. تماس با CO2 خود   
بلله طللور معمول  یک نگرانی بهد  اشللتی نیسللت. 
CO2 اغلب به عنوان یک شللاخص از کافی بود  ن 
امکانللات تهویه اسللت. بر اسللاس مطالعات انجام 
شللد  ه سللطح CO2 د  ر د  اخل یک ساختمان اشغال 
شللد  ه، زمانللی که هیچ منبع احتراقللی وجود   ند  ارد  ، 
نباید   بیش از ppm 650 باالتر از سللطح د  ر فضای 

باز باشد  . 
احتللراق خانگللی عمد  تللا موجللب به وجللود   آمد  ن  
سللطوح باالی CO ، SO2 و NO2د  اخلی اسللت. 
مطالعللات اپید  میولوژیکی نشللان می د  هد   که قرار 
گرفتللن طوالنللی مد  ت د  ر معللرض  No2 از طریق 
استفاد  ه از اجاق گاز، یک عامل خطر متوسط برای 
بیماری د  سللتگاه تنفسللی د  ر مقایسلله با استفاد  ه از 
 CO2   اجللاق هللای برقی اسللت. مسللمومیت حاد
،مهمترین نگرانی د  ر هنگام نشللت گاز اسللت که به 
معنللای میل به اتصال شللد  ید   خللود   به هموگلوبین 
است.  تماس باسطح باال CO2  جان بسیاری راد  ر 
سراسللر جهللان مللی گیللرد  . ازن )O3( ، یک عامل 
اکسللید   کنند  ه قوی اسللت،  به همین د  لیل برخی از 

د  سللتگاه های تصفیه هوا برای تولید   ازن د  ر د  اخل 
خانه به منظور 'پاک کرد  ن 'هوا د  ر نظر گرفته شد  ه 
است و اعتقاد   د  ارند  ، O3 ممکن است آالیند  ه های 
بللود  اررا از بیللن fvn . امللا  باید   گفت  این باور بسللیار 
ناد  رسللت اسللت . قرارگرفتن د  ر معرض O3 ممکن 
است باعث مشکات تنفسی، کاهش عملکرد   ریه، 
تشد  ید   آسم، سوزش چشم وبینی، کاهش مقاومت 
د  ر برابرسللرماخورد  گی و عفونللت هللای د  یگللر و 

افزایش سرعت پیری بافت شود  . 
بلله طللور کلللی ازن گاز خطرناکی اسللت. این گاز 
ممکن اسللت،  تحریک و واکنش شللیمیایی با  مواد   
شللیمیایی د  اخللل منزل  د  اشللته و  باعللث به وجود   
آمد  ن آالیند  ه های ثانویه باشللد  .  که ممکن اسللت  
خطللرات بیشللتری نسللبت به آالیند  ه هللای اولیه 
تد  اشللته باشللند  . بللرای مثال ترپن هللای متعد  د   د  ر 
د  اخللل سللاختمان د  ر حال حاضللر غلظت چند  برابر 
غلظللت باالتللر از مقد  ار فضای باز خللود   را د  ارند   به 
د  لیللل اسللتفاد  ه گسللترد  ه از این ترپللن ها به عنوان 
حللال د  ر محصللوالت مصرفی)به عنللوان مثال: 
لیمونللن موجود   د  ر مواد   شللویند  ه معطللر لیمویی(. 
تحت شللرایط معمولی د  اخل سللاختمان، این ترپن 
هللا مللی تواننللد   بللا O3 واکنللش نشللان  د  اد  ه و د  ر 
سللرعت سللریع تر، و یا به اند  ازه ی نرخ مباد  له هوا، 
بلله شللکل ذرات فوق العللاد  ه ریزو ریللز، آلد  ئید  ها، 
پراکسللید   هید  روژن، کربوکسللیلیک اسید  ، واسطه 
هللای واکنللش پذیللر، و راد  یکال های آزاد   شللامل 

راد  یکال های هید  روکسیل بوجود   آورند  . 
قللرار گرفتللن د  ر معرض ذرات فوق العاد  ه ریز اثرات 
تنفسللی وقلبللی و عروقللی د  ارد  . منابللع عمللد  ه از 
HNO3  شللامل نفللوذ HNO3 د  ر فضللای بازکلله 
ازپد  ید  ه مه د  ود   فتوشللیمیایی شللکل گرفته است و 
HNO3 د  ر د  اخللل خانلله از طریللق واکنللش های 
مربللوط بلله NO2 ، O3 و بخللارآب شللکل گرفته 

است. 
 لللوازم احتللراق منابللع بللرای  NO2 و HNO2 می 
باشللد   .راد  ون یللک گاز اصیل بللی بو، بی رنگ، بی 
مزه اسللت و یک ایزوتوپ ناشللی از فروپاشی راد  یوم 
226 اسللت کلله د  ر پوسللته زمیللن بلله عنوان یک 
محصول فروپاشللی اورانیوم یافت می شللود  . این 
محصوالت تمایل به ترکیب شد  ن با ذرات هوا برد   

د  ارند  . 
 )α ، β ، γ(د  ر طی روند   فروپاشللی، سلله نوع تابش
سللاطع می شللود  ، همه قاد  ر به یونیزه کرد  ن اتم ها 
د  ر سلللول های زند  ه هسللتند  ، که منجر به آسللیب 
سلللولی می شللود  .  با این حال، بیشتر این د  وز منجر 
به اثر تنفسللی شللد  ه و بیشللتر این مقاد  یر ناشللی از 
تابش α است.  منابع اولیه راد  ون د  ر ساختمان ها ، 
خللاک ، منابللع آب هللای د  اخلی)ماننللد   چاه آب( و 

مصالح ساختمانی است. 
د  ر خللاک، راد  ون از طریللق فضاهللای هللوا از بین 
ذرات خللاک حرکللت می کند  . بخشللی از راد  ون که 

وارد   خلل و فرج خاک می شللود  ، بسللتگی به نوع 
خللاک، حجللم منافللذ و محتوای آب د  ارد  .   به همین 
د  لیل اسللت که سللاختمان ها د  ر خاک های شنی یا 
ماسلله ای به طور معمول سللطوح باالتر راد  ون از 

خاک های رسی د  ارند  . 
 نگرانللی اصلللی د  ر مللورد   قرار گرفتللن د  ر معرض 
راد  ون، پتانسللیل آن برای ایجاد   سللرطان ریه است 
کلله د  ر کارگللران معد  ن اورانیوم به وضوح د  ید  ه می 
شللود  .  آژانللس حفاظللت از محیط زیسللت آمریکا  
EPA  تعییللن کللرد  ه اسللت ، میللزان راهنما برای 
رسللید  ن به سللطح راد  ون د  اخلی  ۴pci/l به عنوان 
میانگین سللالیانه اند  ازه گیری شللد  ه و  تخمین زد  ه 
می شللود   که علت 30-7  هزار مرگ هر سللاله د  ر 
ایللاالت متحللد  ه آمریللکا، قرار گرفتللن د  ر معرض 
راد  ون د  ومیللن عامللل عمد  ه سللرطان ریلله ، بعد   از 
سللیگار کشللید  ن –اسللت.  عاوه بر این گازها و 
ذرات موجللود   د  ر هللوا، ا لیاف موجود   د  ر هوای د  اخل 
خانه ممکن اسللت خطرات سللامتی را د  ر بر د  اشته 
باشللد  .  با توجه به عوارض شللناخته شللد  ه از الیاف 
آزبسللت، اسللتفاد  ه از آزبسللت د  ر سللاختمان های 
ایاالت متحد  ه سلله د  هه پیش ممنوع شللد  ه اسللت.  
اگرچه ساختمان های جد  ید  ترآزبست استفاد  ه نمی 
شللود   ولی الیاف شیشلله ای مصنوعی می تواند   د  ر 
اسپری کاربرد  ی آتش زا، کاشی های سقف، عایق 
حرارتی، عایق صوتی، پارچه و گچ یافت شللود   و به 
عنوان علل برخی از عائم SBS باشللند   و ممکن 
اسللت باعث سللوزش چشللم، پوسللت، غشاهای 

مخاطی و اثرتنفسی شوند  (.
���۴.3 )آالیند  ه های آلی د  اخلی

آالیند  ه های آلی د  اخلی معمواًل با نوسللانات فرایند   
تبخیرطبقه بند  ی شد  ه است .

ترکیبللات آلی بسللیار فللرار)vvoc(  محد  ود  ه نقطه 
فرمالد  ئیللد  ،   ،  c˚100-50 تللا   c˚0< جللوش 
بنزن،تولوئللن، ترکیبات آلی فللرار)voc( محد  ود  ه 
نقطلله جوش c˚100-50 تللا  c˚260-2۴0 ماد  ه 
پاسللتیکی، محافللظ های چوبللی، ترکیبات آلی تا 
حللد  ی فللرار )svoc( محللد  ود  ه نقطه جوش 2۴0-
c˚260 تللا c˚۴00-380 ، آفللت کش ها، قارچ ها، 
مللواد   آلللی با ذرات ریز )pom( محد  ود  ه نقطه جوش 
>c˚380 د  ود  ه، غبللار طبقلله بنللد  ی ترکیبات آلی 
فللرار بللر پایه طبقلله بنللد  ی Curwell و همکاران 

)1۹۹0(می باشد  . 
ترکیبللات آلللی د  اخلللی از انللواع مواد   سللاختمان 
 VCH-۴ ، PCH-۴ )منتشرمی شود  ، مانند  : فرش
، اسللتیرن)،خرد  ه چللوب  )فرمالد  ئیللد  ، آلد  ئید  های 
د  یگر،کتللون) تنوع زیللاد  ی از محصوالت مصرفی 
می تواند   د  ر سطح د  اخلی VOC و SVOCs تولید   
کنللد   ، از جمللله رنگ ها (تگزانللول، اتیلن گلیکول، 
پینن،بوتوکسللی اتوکسی اتانول )رقیق کنند  ه رنگ 
C12-C7( آلللکان هللا ) ، اسللتریپرها رنگ(متیلن 
کلراید  )، چسللب(بنزن، آلکیل بنزنها)، بتونه(کتون 

ها،اسللترها،گلیکول ها) و پاک کنند  ه ها( بوتوکسی 
 VOC اتانللول، لیمونن بوتانون)  د  یگرمنابع د  اخلی
و SVOCs عبارتنللد   از : غذاهللای سللرخ کرد  نی ( 
 0بوتاد  ین،آکرولیللن، )PAHs( ، سللیگار کشللید  ن

 )نیکوتیللن، آلد  ئید  هللا، بنللزن، PAHs (، خشللک 
 شللویی لباس)تتراکلللرو اتیلن(،رفللع کنند  ه بوی بد  

گرفتن)کلروفللرم(،  د  وش  کننللد  ه(،  )خوشللبو 
)کلرپریفللوز،  کشللها  وآفللت  کپک ها)ترپللن( 

د  یازینون،د  ی کلرید  ها(. 
با توجه به حضور این منابع متعد  د   د  اخلی، بسللیاری 
از ترکیبات آلی د  ر د  اخل سللاختمان د  ر حال حاضر 
د  ر غلظللت قابللل ماحظه بیشللتر از خارج از منزل 
وجللود   د  ارنللد  ،  غلظت باالد  رمحیط د  اخلی، همراه با 

ایللن واقعیت اسللت کلله مرد  م بخللش بزرگتری از 
زمللان را د  ر منللزل حضللور د  ارنللد   اما  اغلب سللهم 
تمللاس شللخصی VOC د  ر فضای بللاز ناچیزیا بی 
اهمیت اسللت. مطالعات موجود   نشللان می د  هد   که 
قللرار گرفتللن پد  ر د  ر معرض VOC (به عنوان مثال 
د  ر حللال هللای کلللر، اسللپری رنللگ ، رنگهای / 
رنگد  انه،روغللن برش) د  ر طللول کار، و قرار گرفتن 
مللاد  ری د  ر معرض VOC د  رطللول بارد  اری، د  لیل 
افزایللش خطرسللرطان خللون د  وران کود  کی می 

باشد  .
���۴.۴ )د  ود   توتون(

د  ود   توتون د  ر بین آالیند  ه های هوای سللاختمان از 
اهمیللت ویژه ای برخورد  ار اسللت زیللرا د  ود   توتون 
حاوی تعد  اد  ی از عوامل سرطانزای شناخته شد  ه و 
ناشللناخته است. برای مثال د  ود   سیگار حاوی بنزن 
، هید  ازین ، آلفابنزوپیرن، و فلزات سللنگین اسللت . 

عاوه بر این ذرات د  ود   سللیگار به د  لیل قطر بسللیار 
کمللی کلله د  ارنللد   تا اعماق ریه ها نفوذ می کنند   این 
د  ر حالی اسللت که  یک نخ سللیگار 10 به توان 12 
ذره معلللق را وارد   ریلله مللی کند   .  افراد   سللیگاری با 
اسللتعمال سللیگار، خللود   و د  یگللران را د  ر معللرض 
خطرات بسللیار باالی د  ود   ناشللی از سیگار قرار می 
د  هند   . از جمله مواد  ی که هنگام د  ود   کرد  ن سیگار 
وارد   هللوا میشللود   مللی توان به مونوکسللید  کربن ، 
نیکوتیللن، نیتروزآمیللن، آکرولین و د  یگر مواد   خطر 

آفرین قابل استنشاق  اشاره کرد  . 

  تهویه هوا
هوای د  رون سللاختمان را به سلله طریق میتوان با 

هوای بیرون جایگزین کرد  .
نف�وذ ه�وا : ایللن د  ر مواقعی اسللت که تباد  ل هوای 
د  رون و بیرون د  ر صورت بسته بود  ن د  رها و پنجره 
هللا اتفللاق می افتللد   ) از راه های گوناگون مثل نفوذ 

از طریق شکاف و سوراخ(
تهویه طبیعی: باز بود  ن د  ر و پنجره ساختمان 

تهوی�ه مصنوع�ی: د  ر ایللن روش هللوای د  رون 
ساختمان به کمک وسایل مکانیکی مانند   هواکش 
به وسیله هوای بیرون جایگزین می شود  ،  نفوذ هوا 
د  ر اثللر اختللاف فشللاربین هوای بیللرون و د  رون 
سللاختمان به وجود   می آید  .  این اختاف فشللار به 
وسیله باد   و یا اختاف د  رجه حرارت د  رون و بیرون 
سللاختمان حاصل میشللود   . برای مثال باد   با برخورد   
بلله یک طرف بد  نه سللاختمان فشللار زیللاد  ی را به 
محل برخورد   وارد   می کند   که  د  ر این حالت هوا از 
طریق شللکاف ها منافذ د  یوار ها وارد   سللاختمان می 

شود  . 
د  ر صورتی که اختاف فشللار،  تحت تاثیر اختاف 
د  رجه حرارت به وجود   آمد  ه باشللد   نفوذ هوا کمتر از 
طریللق د  یوارهللا انجللام می شللود  .  د  ر این صورت 
منافللذ کللف و سللقف اتاق ها نقللش مهمی د  ر روند   
نفوذ هوا خواهند   د  اشت ، اصطاحًا به اینگونه نفوذ 
هوا ( د  ر اثر اختاف د  ما) اثر د  ود  کشی گفته میشود    .  
د  ر زمسللتان هوای گرم د  رون سللاختمان به د  لیل 
سبکی و تمایل حرکت به باال از طریق شکاف هاو 
منافللذ موجللود   د  ر سللقف ( کانللال های بللرق و کا 
نال هللای هوا) از سللاختمان خارج شللد  ه د  ر عوض 
هللوای سللرد   از طریللق منافللذ کللف ( کانال های 
فاضاب ، شللکاف زیر د  رها و ....) وارد   سللاختمان 
میشللود   .  البته باید   اذعان د  اشللت ، سرعت نفوذ هوا 
عاوه بر اختاف د  مای د  اخل و خارج سللاختمان و 
سللرعت باد   به وضع و محل قرار گرفتن شللکاف ها 

و منافذ نیز بستگی د  ارد  . 
اسللتفاد  ه از د  سللتگاه های تصفیه هوا: د  ستگاه های 
تصفیه هوا که بهترین نوع آنها د  سللتگاه هایی که 
بللر مبتللای فیلتللر هپا تصفیلله می کننللد   با جذب 
حد  اکثللری آالینللد  ه ها هوای محیط های د  اخلی را 

مطبوع می نمایند  .

�گاهی�اوقات�آالیند��ه�های�فضای�بسته�
ازنظ�ر�غلظ�ت�ب�ه�چند��ی�ن�براب�ر�
آالیند��ه�ه�ای�فضای�بازمی�رس�ند��.�به�
خاط�ر�همی�ن�آلود��گی�فضای�بس�ته�
خیل�ی�اهمی�ت�د��ارد��.�ما�فکر�می�کنیم�
که�فضای�بیرون�آلود��ه�است�و�پنجره�ها�
را�می�بند��یم.�د��رحالی�که�ممکن�اس�ت�
فض�ای�بس�ته�خیلی�آلود��ه�تر�باش�د��.�
نمون�ه�آل�رژن�ه�ای�فض�ای�بس�ته�
حش�راتی�مانند���سوسک�ها�د��ر�فضای�

خانه�هستند��.
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  میوه و سبزیجات تازه
میللوه و سللبزیجات تللازه ، د  سللته اي مهللم از مواد   
غذایي محسللوب مي شللوند   که حتما باید   د  ر هنگام 
قللرار گیرنللد  .  اسللتفاد  ه  آلود  گللي هللوا مللورد   
آنتي اکسللید  ان هاي موجللود   د  ر میوه و سللبزیجات 
نقللش حیاتللي د  ر سللامت ریه ها د  ارنللد  . محققان 
بیمارسللتان جرج لند  ن د  ر مطالعه اي د  ریافته اند   که 
سللیب د  ر میللان انللواع میوه ها بیشللترین تاثیر را بر 
د  ستگاه تنفسي د  اشته و د  ر بهبود   فعالیت این ارگان 
تاثیرگللذار اسللت. مصللرف نارنگي ، پرتغللال ، انار ، 
سللبزیجاتي از قبیل سللیر ، پیاز ، کلم بروکلي و سایر 

کلم ها ، گوجه فرنگي و کاهو نیز توصیه میشود  .

  روي
روي از آن د  سللته مواد   مغذي اسللت که د  ر هواي 
آلود  ه موجب کاهش جذب فلزات سنگین شد  ه و از 
ایللن طریللق میزان این ترکیبات زیانبار را د  ر بد  ن به 
حد  اقللل مي رسللاند   . از ایللن رو ، متخصصان تغذیه 
مصللرف غذاهایللي کلله این ماد  ه مغللذي را د  ر حد   
باالیي د  ارند   بسیار توصیه مي کنند  . این مواد  غذایي 
شامل انواع فراورد  ه هاي د  ریایي، نخود   سبز، عد  س 

و جوانه گند  م هستند  .

  منیزیم
منیزیللم نیللز بلله د  لیللل خللواص کاهند  گي جذب 
کاد  میللوم د  ر روزهایي که هوا آلود  ه اسللت، بسللیار 
کمک کنند  ه مي باشللد   و به این د  لیل مصرف انواع 
سللبزیجات با رنگ سللبز تیره که از این ماد  ه مغذي 
غني هسللتند   بسللیار توصیه مي شود  . بهتر است این 
گروه از مواد   غذایي را به صورت تازه و خام مصرف 

نمود  .

  ماهي
مطالعلله اي که د  ر د  انشللگاه کمبریج انگلسللتان به 
انجام رسللید  ه نشللان مي د  هد   که سللطح اسید  هاي 
چرب ضروري د  ر افراد  ي که به بیماري هاي ریوي 
مبتا هسللتند  ، بسللیار پایین است. محققان د  ر این 
مطالعلله د  ریافته انللد   که مصللرف منظم ماهي هاي 
روغنللي نظیللر ماهللي آزاد   و سللالمون مي تواند   د  ر 
تقویت و بهبود   فعالیت د  سللتگاه تنفسللي موثر واقع 
شللود  . مصللرف متعللاد  ل این گروه از مللواد   غذایي 
مي توانللد   به خوبي موجب کاهش ریسللک ابتا به 
بیماري هاي ریوي به خصوص د  ر افراد  ي شود   که 
د  ر محیطللي بللا هواي آلود  ه زند  گي مي کنند  . به این 
ترتیللب مصللرف ماهي هاي روغني که سرشللار از 

اسللید  هاي چرب امگا3 هسللتند   مي تواند   د  ر کاهش 
تنگللي نفس و اثرات زیللان بار ترکیبات التهاب آور 

مفید   باشد  .

  شیر و لبنیات
د  ر شللرایط الود  گللي هوا بللراي کاهش صد  مات به 
د  سللتگاه تنفسللي و التهاب د  ستگاه گوارش ناشي از 
ایللن آلود  گللي ، بایللد   مصرف شللیر و لبنیات را به 2 
د  لیللل افزایللش د  اد  : اوال شللیر و لبنیات به د  لیل د  ارا 
بود  ن فسفر، منیزم و کلسیم به صورت رقابتي مانع 
از جللذب عناصللر فلللزي موجللود   د  ر آلود  گللي هوا 
میگرد  ند  . ثانیا پروتئین لبنیات مي توانند   د  ر د  ستگاه 
گوارش با برخي عناصر فلزي ناشللي از آلود  گي هوا 
که از طریق تنفس وارد   بد  ن میشللوند   ترکیب شللد  ه 
و به د  فع آنها از بد  ن کمک کند  . برخي از نوشید  نیها 
ماننللد   چللاي و قهللوه نیز به د  لیل د  اشللتن ترکیبات 
فاونویید  ي مي توانند   توان د  فاعي بد  ن را د  ر برابر 

عوامل اکسید  کنند  ه بیشتر کنند  .

  روغن زیتون 
روغللن زیتللون اثللرات مضللر آلود  گی هللوا را د  فع 
مي کنللد  . ذرات معلللق موجود   د  ر هوا باعث گرفتگی 

عللروق و آترواسللکلروز زود  رس مي شللود  . عارضه 
آترواسللکلروز بر اثر رسللوب پاک از مواد   چربی د  ر 

د  یواره د  رونی رگ هاي خونی بوجود   مي آید  . 
روغن زیتون منبع غنی امگا ۹ اسللت و مصرف آن 
باعللث افزایش فعللال کنند  ه پاسللمینوژن بافتی 
مي شللود  . فعال کنند  ه پاسللمینوژن بافتی آنزیمی 
اسللت که توسط سلول هاي د  یواره د  اخلی شریان ها 
ترشللح مي شللود   و مهمترین وظیفه آن شکسللته 
شللد  ن لخته خون ایجاد   شللد  ه د  ر رگ هاست. وجود   
لختلله د  ر رگ هللاي خونی باعث اختال د  ر گرد  ش 
خللون مي شللود  . روغللن زیتللون حللاوی د  و آنتی 
اکسللید  ان قوی هید  روکسللی و اولئوروپین است که 
د  ر رقیللق شللد  ن خللون و جلوگیللری از لخته موثر 
هستند  . به عاوه روغن زیتون باعث انتشار اکسید   
نیتریللک د  ر د  اخللل عللروق و شللل شللد  ن د  یواره 
شللریان ها و بهبود   گرد  ش خون مي شللود  . مصرف 
روزانه این ماد  ه غذایی ارزشمند   توصیه شد  ه است.

  مواد   غذایی حاوی آنتی اکسید  ان 
آنتللی اکسللید  ان بلله ترکیباتی گفته مي شللود   که از 
سلللول د  ر مقابللل صد  مللات جلوگیللری کنللد  . این 

ترکیبات مي توانند   طبیعی یا مصنوعی باشند  .

  برخی آنتی اکسید  ان هاي اصلی عبارتند   از: 
لوتئیللن : ایللن گروه آنتی اکسللید  ان د  ر انواع کلم  ���
)کلم بروکلی، گل کلم و برگ کلم(، انواع میوه ها، 
سللبزیجات نشاسللته ای )ذرت، نخود   فرنگی( تخم 

مرغ و سبزیجات برگ د  ار وجود   د  ارد  . 
یللک ماد  ه معد  نی موجللود   د  ر غذاهای  س�لنیوم : ���
گیاهللی، تخم مرغ، مرغ، گوشللت قرمز، حبوبات و 

ماهی است. 
کاروتنوئید  ه�ا :��� رنگد  انلله هایی اسللت که باعث 
رنللگ زرد   و نارنجللی میللوه هایللی از قبیل هویج، 

خربزه و سیب زمینی مي شود  . 
لیکوپ�ن:��� یللک ماد  ه شللیمیایی موجود   د  ر میوه و 
سللبزیجات قرمز از جمللله گوجه فرنگی و هند  وانه 

است. 
د  ر هویج، سللیب زمینی، سللبزیجات  ��� : A ویتامین

برگ د  ار تیره رنگ و زرد  آلو به وفور وجود   د  ارد  . 

ویتامیللن ���C : د  ر مرکبات، سللیب زمینی، آناناس، 
کلم بروکلی، اسفناج و انواع توت وجود   د  ارد  . 

ویتامین E:��� آجیل، کره باد  ام زمینی، جوانه گند  م، 
اسفناج، سویا، ماهی، آوکاد  و و روغن گیاهی حاوی 
این ویتامین هسللتند  . گوجه فرنگی، انواع توت ها، 
فلفل، هویج، اسفناج، زرد  چوبه، زنجبیل، بذر کتان، 
انواع آجیل و غات سللبوس د  ار نیز د  ارای خواص 

ضد   التهابی هستند  .

 آووکاد  و، اس�فناج و م�واد   غذای�ی ح�اوی 
 E ویتامین

تحقیقات انجام شللد  ه توسللط کالج کینگ لند  ن و 
د  انشللگاه ناتینگهللام نشللان مي د  هد   کلله آووکاد  و، 
اسللفناج و مللواد   غذایللی حاوی ویتامیللن E مانع از 
آسللیب ناشللی از آلود  گللی هللوا به ریه مي شللوند   و 
شللد  ه  توصیلله  مللواد    ایللن  روزانلله   مصللرف 

است.

 کلم بروکلی 
مطالعللات محققان د  انشللگاه جان هاپکینز نشللان 
مي د  هللد   کلله کلم بروکلی و جوانه آن ذرات معلق و 
ازن هللوا را د  فللع مي کند  ، عللاوه بر این حاوی یک 
ترکیب به نام سللولفورافان اسللت که خاصیت ضد   
سللرطانی د  ارد  . متخصصان مصرف مکرر و به وفور 
این اقام غذایی را به عاوه خود  د  اری از ترد  د   هاي 
غیللر ضللروری د  ر خارج از منزل د  ر روزهای آلود  ه به 

شهروند  ان توصیه مي کنند  .
 

 طب سنتی و آلود  گی هوا
هد  ی برهانی، متخصص طب سللنتی با اشللاره به 
اینکلله افراد   د  ارای سیسللتم ایمنللی ضعیف بد  نی، 
مقاومت کمتری د  ر برابر آلود  گی هوا د  ارند  ، بخور و 
نخورهللای روزهللای آلود  ه از د  ید  گاه طب سللنتی را 

تشریح کرد  .
هللد  ی برهانللی د  ر رابطلله بللا تأثیر آلود  گللی هوا بر 
سللامتی بللد  ن و راهکارهللای برون رفللت از این 
مشللکل از طریللق طللب سللنتی اظهار د  اشللت:  از 
د  ید  گاه طب سللنتی هوا جزء 6 جزء اصلی بود  ه که 
جهللت حفللظ سللامتی حائللز اهمیت اسللت و د  ر 

صورتللی کلله آلود  ه شللود   بد  ن را تحللت  تأثیر قرار 
می د  هد  . د  ر تمام آموزه های سنتی نیز  از د  ر معرض 

قرار گرفتن هوای آلود  ه نهی شد  ه است.
وی افللزود  : برخللی از افراد   به د  لیل ویژگی های بد  ن 
همچنین عوامل مانند   بیماری های د  یگر بیشللتر د  ر 
معللرض آلود  گللی هوا قرار گرفتلله و می توان گفت 
افللراد  ی کلله مللواد   زائد   بللد  ن آنها شللامل اخاط 
چهارگانه د  ر سللود  ا، صفرا، خون و بلغم بیشللتر باشد   
به همین میزان بیشللتر د  ر معرض عوارض ناشللی از 

آلود  گی هوا قرار می گیرند  . 
متخصص طب سللنتی ایران اد  امه د  اد  : افراد  ی که 
مزاج آنها به سللمت بلغم اسللت امکان ایجاد   عفونت 
د  ر بد  ن شللان بیشتر است بنابراین باید   راهکارهایی 
را جهت کاهش این مسئله د  ر بد  ن پیش بینی کرد  . 
برهانللی بیللان د  اشللت: تنظیللم خللواب و بید  اری 
جلوگیللری از پرخللوری و مصللرف فسللت فود   و 
غذاهایللی کلله د  ر بد  ن سللرد  ی ایجللاد   می کند   د  ر 

کاهش تأثیر آلود  گی هوا بر بد  ن مؤثر هسللتند  . وی 
گفت: افراد  ی که سیسللتم ایمنی بد  ن شللان ضعیف 
باشللد   مقامللت کمتللری د  ر برابللر آلود  گللی د  ارند  . 
همچنیللن کسللانی کلله بلله صورت مللد  اوم ماهی 
مصرف کنند   و طبع شللان با این مسللئله سللازگاری 
ند  اشللته باشللد   بیشتر آسیب پذیر هستند  . متخصص 
طب سللنتی ایران افزود  : پایتخت نشللینان و سللایر 
مرد  مانی که د  ر مرکز ایران زند  گی می کنند   نسللبت 
بلله سللاکنان شللمال و جنللوب کشللور طبع شللان 
سللازگاری کمتری با مصرف ماهی د  ارد  . بنابراین با 
مصللرف مللد  اوم ایللن مللاد  ه غذایی احتمللال تأثیر 

آلود  گی هوا د  ر بد  ن شان بیشتر مي شود  .
 برهانی تصریح کرد  : مصرف عد  س، کلم، گوشللت 
گوسللاله، باد  مجللان، قللارچ و ماکارونی و همچنین 
سللاالد   الویه د  ر بد  ن ایجاد   سللرد  ی کرد  ه و مقاومت 
افللراد   را د  ر برابللر آلود  گی هوا کمتر می کند  . بنابراین 
توصیلله می کنیللم جهت جلوگیری از این مسللئله 
روزانه 2 اسللتکان عرق نعنا به همراه یک قاشللق 
مرباخوری عسللل مصرف کنند   تا عاوه بر افزایش 
مقاومللت بللد  ن از ابتللا به بیماری هللای مختلف 

همچون سرماخورد  گی جلوگیری شود  .

د  ر روزهای آلود  ه چه بخوریم؟
آلود��گ�ی�ه�وای�ش�هرهای�ب�زرگ�ح�اال�ب�ه�بحران�ی�جهان�ی�تبد��ی�ل�ش�د��ه�اس�ت.�د��ر�ای�ن�روزه�ا�ام�ا�چ�ه�م�واد���غذای�ی�می�تواند���کمک�ت�ان�کند��؟

 س�ازمان جهانی بهد  اش�ت اعالم 
کرد  ه اس�ت ک�ه ٨٠ د  رصد   مرگ و 
میر زود  رس ناش�ی از آلود  گی هوا، 
به د  لی�ل بیماری هاي عروق کرونر 
قل�ب و س�کته مغ�زی، ۱۴ د  رصد   
ای�ن مرگ ها به خاطر بیماری هاي 
مزمن انس�د  اد   ری�ه و عفونت هاي 
حاد   تنفس�ی و ش�ش د  رصد   مابقی 
نیز ناش�ی از س�رطان ریه اس�ت. 
آلود  گی هوا د  ر فصول سرد   به د  لیل 
پد  ید  ه وارونگی تش�د  ید   مي ش�ود   
که د  ر این شرایط سالمند  ان، زنان 
ب�ارد  ار، ک�ود  کان و بیماران، قش�ر 
محس�وب  ت�ر  پذی�ر  آس�یب 

مي شوند  .
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   شناس�ایی مناب�ع یون ه�ای آالیند  ه د  رهوای 
تهران 

انللد  ازه گیللری ومطالعه تغییرات وشناسللایی منابع 
یون های آالیند  ه د  رهوای تهران موضوعی اسللت 
اساسی و سرنوشت سازی است که می تواند   تعیین 
کنند  ه بسللیاری از مولفه های مرتبط باشللد  . هد  ف 
انجللام چنیللن پللروژه ای می تواند   بللرآورد   کرد  ن 
مقاد  یر آالیند  ه های هوا و شللرایط هواشناسی برای 
تعییللن میللزان تاثیر منابع ثابت و متحرک و طوفان 
های غبار باشللد  . د  ر این رابطه احد   افتخار ارد  بیلی ، 
د  انشجوی د  کتری فیزیک د  ریا،د  انشگاه هرمزگان، 
د  کتر سللید  محمد  تقوی ،استاد  یار ومحقق مرکزملی 
تحقیقات فرانسلله )CNRS( ود  کتر بنجامین گینو، 
اسللتاد  یارومحقق مرکزملللی تحقیقللات فرانسلله 
)CNRS( پژوهشللی را د  ر طللی سللال ۹002  د  ر 
شللهرتهران انجام د  اد  ه اند   و برای شناسللایی نوع و 
سللهم منابللع آالیند  ه ها، تغییللرات میانگین غلطت 
آالیند  ه ها و ارتباط آن ها با پارامترهای هواشناسی 

بررسی کرد  ند  . 
انللد  ازه گیللری یون هللای آالیند  ه بللا روش نمونه 
برد  اری هفتگی د  ر مد  ت  2ماه از ماه می تا آگوست  
۹002 د  ر د  و سللایت اند  ازه گیری د  ر شللهر تهران د  ر 
ارتفللاع 30  متللری از سللطح زمیللن ود  رد  و خط ریز 
)کمتراز د  و ونیم میکرومتر( ود  رشللت با اسللتفاد  ه از 
فیلترهای کوارتز وتفلون انجام شللد   و سللپس نمونه 
هللا بللا روش کروماتوگرافللی د  ر آزمایشللگاه مرکز 
تحقیقات ملی فرانسلله  )CNRS ( تجزیه شللد   و 
غلظت هریک از آالیند  ه ها د  ر هوا بد  سللت آمد   د  ر 
مد  ت اند  ازه گیری 2ماهه افزایش شللد  ید   د  رغلظت 
آالیند  ه ها مشللاهد  ه شللد   یون هایی که د  ر این د  وره 
بللا روش نمونلله برد  اری ذرات معلللق اند  ازه گیری 
شللد  ند   عبارتند   ازسولفات ،نیترات، نیتریت، کلرول، 
فرمیک، استیک، اگزالیک،پتاسیم، آمونیم، کلسیم، 
سللد  یم، منیزیم. آنالیز د  اد  ه ها نشللان د  اد   سولفات و 
نیتللرات باالتریللن میزان غلظت را بین این یون ها 
د  ر هللوای تهللران د  ارد   ود  رپللی آن آمونیوم غلظت 
باالیللی د  ارد   علیرغللم باالتربللود  ن میانگین مقد  ار 
سللولفات د  ر مد  ت اند  ازه گیری نیترات د  ر ماه های 
سللرد   به طور قابل توجهی بیشللتر از یون های د  یگر 
مشللاهد  ه شللد  . د  ر مد  ت اند  ازه گیری تغییرات میزان 
آالیند  ه های گازی O3.NO2 با تغییرات یون های 
محلول د  ر آب که از آنالیز ذرات معلق بد  ست آمد  ند   
هماهنگی د  اشت تغییرات میزان یون های محلول 
د  رآب د  رطول مد  ت اند  ازه گیری با هم همبسللتگی 
باالیللی د  ارنللد  . نیتللرات و سللولفات، عمللد  ه ترین 
تغییرات را بین یونهای محلول د  ر آب د  اشتند   و بعد   
ازآن ها پتاسللیم، فرمیک، استیک، منیزیم، کلسیم، 
فسللفات وجود   د  اشللتند  . تغییرات د  ر جهت و سرعت 
بللاد   د  ر مللاه های مختلللف بر غلظت آالیند  ه هاموثر 
بود  ه اسللت که نشللان می د  هد   منابع این یون ها د  ر 

این مد  ت متغیر بود  ه است .

  تخمین االیند  ه های شهر تهران
شهر تهران به د  الیل متعد  د  ، با بحران های زیست 
محیطللی گوناگللون از جمله آلود  گی هوا د  سللت به 
گریبان اسللت. با توجه به نقش مهم شللهر تهران د  ر 
مد  یریت کشللور و افزایللش روز افزون د  امنه اثرات 
نامطلوب آلود  گی هوا د  ر این شهر، تاش د  ر جهت 
ارزیابی و مد  یریت آلود  گی هوا د  ر این شهر اجتناب 
ناپذیللر اسللت و د  راین مسللیرتخمین االیند  ه های 
شللهر تهران با اسللتفاد  ه از د  اد  ه های اقلیمی و مد  ل 
رگرسللیون چنللد   متغیللره از جمللله موضوعات پر 
اهمیتی است که ضرورت آن مبتنی بر این واقعیت 
شللکل می گیرد   که مد  ل سللازی آلود  گی هوا برای 
شللبیه سللازی وضعیت آلود  گی اتمسللفر با د  و هد  ف 
کسللب اطاعات و پیش بینی وضعیت آلود  گی د  ر 
ایند  ه انجام می شود  . محمد  رضا عبود  ی، د  انشجوی 
کارشناسللی ارشد   د  انشللکد  ه علوم انسانی د  انشگاه 
تربیللت مد  رس، جال کرمللی، عضو هیئت علمی 
د  انشللکد  ه علوم انسللانی د  انشللگاه تربیت مد  رس و 
علی شللمس الد  ینی عضو هیئت علمی د  انشللکد  ه 
علوم انسانی د  انشگاه تربیت مد  رس د  ر یک تحقیق 
کلله هللد  ف  آن سللنجش قابلیت پیش بینی آالیند  ه 
های مونو اکسللید   کربن و د  ی اکسللید   نیتروژن و 
همچنیللن انتخللاب و تحلیل پارامترهللای موثر بر 
پیش بینی هر آالیند  ه است به این موضوع پرد  اخته 
اند  . د  ر این تحقیق از روش رگرسللیون چند   متغیره 
برای پیش بینی حد  اکثر غلظت االیند  ه ها اسللتفاد  ه 
شللد  . همچنیللن مجموعلله ای از پارامترهللای 
هواشناسی و محیطی موثر د  ر غلظت آالیند  ه ها به 
عنوان ورود  ی به منظور مد  ل سازی این آالیند  ه ها 
مورد   بررسللی قرار گرفتند  . نتایللج حاصله نمایانگر 
د  قت بیشتر مد  ل سازی آالیند  ه د  ی اکسید   نیتروژن 
نسللبت به منو اکسللید   کربن می باشد  . همچنین این 
تحقیللق نشللان د  اد   کلله پارامترهللای غلظللت د  ر 
روزهللای قبللل، پوشللش گیاهللی، پوشللش ابر و 
خصوصیللت باد   نسللبت به سللایر عوامللل، د  ر مد  ل 
سللازی منو اکسللید   کربن و د  ی اکسللید   نیتروژن 

اهمیت بیشتری د  ارند  .

    تعیین اجزای شیمیایي تشکیل د  هند  ه ذرات 
معلق ریز آالیند  ه هوا د  ر تهران

ذرات ریز با قطر آئرود  ینامیکي کمتر از 5/2میکرون 
)PM2.5 ( عامل بسللیاري از بیماریهاي خطرناک 
تنفسللي، قلبي و عروقي هسللتند   که به عنوان یکي 
از عوامللل اصلللي کیفیللت نامطلوب هوا د  ر شللهر 
تهران شللناخته می شللوند  . ذرات معلق آالیند  ه هوا 
د  ر مناطللق مختلللف د  اراي ترکیبللات شللیمیایي 
مختلفي هسللتند   که از نظر سللمیت و اثر بر سامت 
با هم متفاوت هسللتند  . علیرغم اهمیت موضوع تا 
کنون اطاعات کاملي از اجزاي شللیمیایي تشکیل 
د  هنللد  ه  PM2.5 د  ر تهللران وجللود   ند  ارد  . به همین 
جهللت د  ر مطالعلله ای که توسللط محمللد   ارحامی، 

عضللو هیللات علمی د  انشللکد  ه مهند  سللی عمران 
د  انشللگاه شللریف صللورت گرفته نمونلله هاي 2۴ 
سللاعت ذرات معلق PM2.5 به مد  ت یکسللال هر 6 
روز یکبار د  ر ایستگاه پایش آلود  گي هوا )وابسته به 
شللرکت کنتللرل کیفیت هوا( د  ر د  انشللگاه صنعتي 
شللریف جمللع آوري گرد  یللد  ه اسللت. آنالیزهللاي 
آزمایشللگاهي مختلفي جهللت تعیین ترکیب هاي 
ذرات معلللق شللامل کربللن هاي آلللي، کربن هاي 
معد  نللي، مللواد   آلي، المان ها و فلزات و یون ها روي 
 chemical  نمونلله هللا انجللام گرفللت. با اعمللال
اجللزاي  نتایللج  mass closure )CMC(روي 
شللیمیایي تشکیل د  هند  ه ذرات معلق تعیین شد  ند  . 
بد  ین ترتیب که با اسللتفاد  ه از این روش جرم ذرات 
PM2.5 بللا اسللتفاد  ه از ترکیبللات شللیمیایي باز و با 
جرم اند  ازه گیري شد  هي این ذرات مقایسه گشت. 
بر طبق نتایج بد  ست آمد  ه از این روش، 8 مولفه ي 
عمد  ه شللیمیایي بعنوان اجزاي عم د  هي تشللکیل 
د  هند  هي جرم  PM2.5 معرفي شد  ند  .که این مولف 
هللا به ترتیب سهمشللان عبارت بود  نللد   از مواد   الی  
)%28(، المللان هللای موجللود   د  ر خللاک )13%(، 
سللولفات غیللر نمکللی)%11( ، کربن معد  نی )۹%(، 
سللایر فلزات )%6(، امونیوم   )%5(، نیترات )2%( ، 
نمک د  ریایی )%1( و حد  ود   %25 از جرم بازسللازی 
شللد  ه را المان های شناسللایی نشد  ه تشکیل د  اد  ند  . 
د  انسللتن ایللن ترکیبللات اهمیت بسللیار زیاد  ي د  ر 
ارتباط  ذرات معلق به منابع و تعیین اثرات نامطلوب 
آنها و اتخاذ استراتژي هاي مناسب جهت مقابل با 

این آالیند  ه د  ارد  .

   بررسی روند   تغییرات فصلی ترکیبات کربنی 
ذرات معلق ریز د  ر تهران

د  رحال حاضر یکی از مهمترین آالیند  ههای هوا د  ر 
شللهر تهران از نظر ایجاد   وضعیت ناسللالم کیفیت 
هللوا، ذرات معلللق و مخصوصللا ذرات معلق با قطر 
 )  PM2.5( آئرود  ینامیکللی کمتللر از 5/2میکرومتر
اسللت. ایللن ذرات د  ارای ترکیبللات خطرناک برای 
سللامت عمومی از قبیل ترکیبات کربنی میباشند  ، 
کلله علیرغم اهمیللت آنها اطاعللات مکفی برای 
مد  یران جهت اتخاذ اسللتراتژیهای مناسللب وجود   
ند  ارد  . د  ر پژوهشللی که توسط محمد   ارحامی، عضو 
هیات علمی د  انشللکد  ه مهند  سللی عمران د  انشگاه 
شریف با هد  ف تعیین میزان ترکیبات کربنی ذرات 
معلللق ریللز و روند   تغییرات آنها د  ر فصول سللال د  ر 
هللوای شللهر تهللران انجام شللد  ه نمونلله برد  اری 
2۴ساعته، هر شش روز یک بار به مد  ت یک سال، 
از فوریه سللال 211۴ تا فوریه 2115 د  ر ایسللتگاه 
شللرکت کنتللرل کیفیللت هوا د  ر د  انشللگاه صنعتی 
شللریف واقع د  ر غرب تهران انجام گرفته اسللت. د  ر 
این مد  ت   51روز نمونه برد  اری انجام گرفت که د  ر 
هللر نوبللت د  و نمونلله، یکی بللر روی فیلتر کوارتز و 
د  یگللری بللر روی فیلتللر تفلللون برد  اشللت شللد  . 

آنالیزهللای،GCMS ، IC و TOT د  ر آزمایشللگاه 
واقع د  ر د  انشللگاه ایالت ویسکانسین امریکا بر روی 
نمونه های برد  اشللت شللد  ه انجام گرفت و غلظت 
اجللزای آلللی، یون هللا، کربن آلللی و کربن معد  نی 
موجود   د  ر  PM2.5 هوای تهران بد  ست آمد  . نسبت  
باالی کربن آلی و معد  نی د  ر ذرات معلق ریز حاکی 
از اهمیت منابع مربوطه شللهری مانند   وسایل نقلیه 
د  ر تولید   ذرات میباشللد  . غلظت کربن ثانویه موجود   
د  ر هللوا بلله د  و روش رد  یاب EC  و بررسللی غلظت 
کربن آلی محلول د  ر آب تخمین زد  ه شللد  ه و بنا بر 
نتایللج آن، بیللن 11تا  ۴1 د  رصد   غلظت کربن آلی را 
تشللکیل مللی د  هللد  . همچنین با اسللتفاد  ه از نتایج 
بد  سللت آمللد  ه و بررسللی غلظللت EC و  OCمنابع 
اصلی انتشللار ذرات معلق کربنی تخمین زد  ه شللد  ه 
است. نتایج حاکی از اهمیت وسایل نقلیه و کیفیت 
پاییللن احتللراق د  ر آنهللا د  ر تولید   ترکیبات کربنی د  ر 

این کانشهر میباشد  .

BTEX سنجش و پهنه بند  ی غلظت ترکیبات   
د  ر هوای آزاد   اهواز

روزگاری کنللار رود   کارون مللرد  م لحظات فراغت و 
شاد  ی خود   را می گذراند  ند  ، د  ر حالی که د  ر سالهای 
اخیللر د  ر برخللی روزها حتی تماشللا کرد  ن کارون و 
حتللی بیللرون آمد  ن از منزل نیز د  شللوار اسللت و به 
ابتا به بیماری های ریوی و تنفسللی نمی ارزد  .  د  ر 
گذشللته د  و تاالب بزرگ د  ر سللمت جنوب و غرب 
اسللتان خوزسللتان وجللود   د  اشللت کلله از بللروز و 
برخواستن این ریزگرد  ها جلوگیری می کرد  . تاالب 
حورالعظیللم بلله طللول تقریبا صللد   کیلومتر غرب 

خوزستان را به طور کامل پوشش می د  اد   و تا مرکز 
مرز ایام و خوزستان می رسید   و این سوی د  یگر تا 
مللرز شلللمچه بللود   کلله اد  املله اینها د  ر عللراق نیز 
تاالب هایللی از جمللله حورالهویزه و بصره و الحمار 
وجللود   د  اشللت، د  ر حالللی کلله امللروزه تقریبا این 
تاالب ها از بین رفته است. د  ر گذشته این تاالب ها 
به مانند   یک سد   د  ر برابر ریزگرد  ها عمل می کرد  ند   
ولللی حللاال د  یگر وجود   ند  ارند  . اما از آنجایی که یک 
جللز بسللیار مهللم از ترکیبللات آلي فللرار مربوط به 
ترکیبللات BTEX اسللت. این ترکیبات به شللکل 
وسللیعي د  ر محصوالت و صنایع نفت و پتروشللیمي 
و همچنین به عنوان افزود  ني به سللوخت اسللتفاد  ه 
مي شللوند  . این ترکیبات د  اراي اثرات بهد  اشللتي و 
سامتي مهمي بر روي انسان مي باشند  . به همین 
جهت طبیعی است که این موضوع محور مطالعات 
مختلللف قللرار بگیللرد  . د  ر یک مطالعه که توسللط 
حسللن د  هد  اری راد  ، د  انشللجوي د  کتراي مهند  سي 
بهد  اشت محیط، غامرضا گود  رزی ، د  انشیار گروه 
مهند  سللي بهد  اشللت محیط د  انشگاه علوم پزشکي 
جند  ي شللاپور اهللواز و فائزه جاهد  ی، د  انشللجوي 
کارشناسللي ارشللد   مهند  سي بهد  اشت محیط انجام 
شللد  ه نمونه برد  اري با تقسللیم شللهر اهواز به چهار 
منطقه و سللپس انتخاب 12ایسللتگاه از این مناطق 
صللورت گرفللت. نمونلله برد  اري با اسللتفاد  ه از لوله 
هللاي جللاذب و پمللپ نمونلله برد  ار فللرد  ي با د  بي 
200ml/min د  ر فاصللله  5/1-2 متللري از سللطح 
زمین انجام شد  . نمونه هاي جمع آوري شد  ه بعد   از 
اسللتخراج از سللطح جاذب توسط د  ستگاه گاز کار و 
ماتوگرافللي آنالیز  مي گرد  ید  . میانگین غلظت هاي 
 BTEX سللالیانه بنزن، تولوئن، اتیل بنزن، زایلن و
د  ر ایللن مطالعلله بلله ترتیب برابر بللا ،78/1  ،1۹/5 
،13/51،1/0  و 16/8 باشللد  . نتایللج ایللن مطالعلله، 
وجود   تغییرات مشللخص فصلي و مکاني د  ر غلظت 
ترکیبللات BTEX د  ر نقاط نمونه برد  اري را نشللان 
مللي د  هنللد  . انتشللار مکانللي این آالینللد  ه د  ر نقاط 
مختلف نمونه برد  اري،  نشللان د  اد   که تفاوت هاي 
زیاد  ي د  ر غلظت این ترکیبات د  ر نقاط پرترافیک با 
نقاط مسللکوني وجللود   د  ارد  . میانگین غلظت هاي 
سالیانه بنزن د  ر تمامي نقاط  نمونه برد  اري و د  ر هر 
د  و فصل کمتر از حد   غلظت سللالیانه تعیین شللد  ه 
توسللط اتحاد  یلله اروپللا بود  . به طور کلللي میانگین 
غلظللت ترکیبللات BTEX د  ر فصل سللرد   بیش از 
فصل گرم مي باشد  . میزان این ترکیبات د  ر قسمت 
هاي پرترافیک و مرکز شهر بیش از سایر نقاط مي 
باشللد   و بللا فاصله گرفتن از ایللن نقاط پرترافیک از 
غلظت این ترکیبات به تد  ریج کاسللته مي شللود  . از 
این روند   مي توان به این نتیجه رسللید   که وسللایل 
نقلیلله و خروجللي آنها منبع اصلي انتشللار ترکیبات 
BTEX بلله اتمسللفر مللي باشللند  . د  ر ایللن مطالعه 
 X/EB وX/B ،T/B همچنین میزان نسللبت هاي

مورد   سنجش قرار گرفت.

د��کتر�کمال�شینی�مقد��م
رئیس انجمن د  اروخانه د  اران

تحقیق و پژوهش 
د  انشگاهی 
باید   حرف 
اول و آخر را بزند  
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هوا�ارائه�شد��ه�پرد��اخته�ایم.
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بحران آلود  گی هوای پایتخت، این روزها صد  رنشین 
اخبار ایران اسللت. حاال بار د  یگر زمسللتان مسللموم 
تهران شلللوغ د  سللت به د  امن آسمان شد  ه است تا د  ر 
نبللود   زیرسللاخت های مناسللب حمل ونقل عمومی 
معجزه بارش، نجاتبخش سللاکنانش باشللد  . تهران 
براسللاس اعللام انجمن »اقتصاد   شللهری ایران« 
هشللتمین شللهر پرترافیک و سللی امین شهرآلود  ه 

جهان د  ر سال 2015 شناخته شد  ه است.
 مطابللق بللا اعللام نظر این انجمللن، آلود  گی هوای 
تهللران زیان اقتصاد  ی معللاد  ل 10 د  رصد   د  رآمد  های 
نفتللی ایللران به کشللور تحمیل می کنللد  . این زیان 
هنگفت ناشللی از ترد  د   بی شمار خود  روهای شخصی 
د  ر پایتخت ایران اسللت. کانشللهر تهران د  ر توسعه 
نللاوگان حمل ونقللل عمومللی موفق نبللود  ه و حاال 
خیابان های آن از هجوم ترد  د   خود  روهای شللخصی 

به مرز انفجار رسید  ه است. 
»علیرضا جهانگیری« رئیس پلیس ترافیک شهری 
و  خود  روهللا  تمللام  اگللر  کلله  اسللت  معتقللد   
موتورسللیکلت های تهللران را بلله صللورت طولللی 
پشت سللر هم قرار د  هیم، مسللیر تشکیل شد  ه 2 برابر 
طللول مرزهللای آبللی و خاکی ایران می شللود  . حاال 
خیابان هللای تهران که تنها برای ترد  د   یک میلیون و 
500 هللزار وسللیله نقلیه گنجایللش د  ارد   بللا هجوم 
7 میلیون د  ستگاه خود  رو و موتورسیکلت مواجه است 
کلله این تعد  اد   مسللیری به طللول 16هزار کیلومتر را 

تشکیل می د  هد  . 
براسللاس اعام شللرکت ملی پخللش فرآورد  ه های 
نفتی، این حجم از ترد  د   د  ر خیابان های تهران روزانه 
بلله 13 میلیللون لیتللر بنزین نیاز د  ارد   کلله این میزان، 
تقریبللا معاد  ل بنزین مصرفی د  ر 15 اسللتان کشللور 
اسللت. براسللاس اعللام مرکللز آمار ایللران، تهران 
عاوه بر ترد  د   سللنگین سللاکنان خود  ، روزانه میزبان 
رفت وآمد   ۴ میلیون نفر حومه نشللین اسللت که به این 
ترتیللب یک سللوم بللار ترافیللک تهللران مربوط به 

حومه نشینان می شود  . 
با این وجود   زیرساخت های حمل ونقل عمومی هرگز 
نتوانسته پاسخگوی تقاضای روزافزون رفت وآمد   د  ر 
تهران باشللد  . د  رحال حاضر قطللار حومه ای به عنوان 
راهکار جهانی کنترل ترافیک کانشللهرها د  ر ایران 
مفهوم جد  ید  ی به شمار می آید   و بنا به گفته »محمد   
راشد  ی« معاون مسافری شرکت راه آهن، این راهکار 
برای نخسللتین بار اسللت کلله د  ر د  ولت یازد  هم جزو 
سیاست های کان توسعه خطوط ریلی قرار می گیرد  . 
با این حال قطار حومه ای د  ر صنعت حمل ونقل ریلی 
قطارهای زیان د  ه به شللمار می آید   و نیازمند   د  ریافت 
یارانه های د  ولتی اسللت و این همان موضوعی اسللت 
که د  ر حال حاضر مهم ترین چالش توسعه قطارهای 
حوملله ای به شللمار می آید  . از سللوی د  یگللر، کمبود   
ناوگان حمل ونقل عمومی د  رون شللهری نیز موجب 
شللد  ه اسللت که تنها حد  ود   31 د  رصد   از رفت وآمد  های 

تهران با ناوگان حمل ونقل عمومی انجام شود  .

  ط�ول وس�ایل نقلیه ته�ران د  و برابر مرزهای 
آبی و خاکی ایران

براسللاس اعام علیرضا جهانگیری، رئیس پلیس 
ترافیک شهری پلیس راهور ناجا هم اکنون 3 میلیون 
و 300 هزار خود  رو د  ر تهران ترد  د   می کنند  . عاوه بر 
خود  روهللا، 3 میلیون و 500 هزار موتورسللیکلت نیز 
د  ر تهللران رفت وآمد   د  ارنللد   که به گفته جهانگیری، 
برخللی موتورسللیکلت ها تا چند   برابللر خود  روهای 
شللخصی آالیند  گللی ایجاد   می کنند  . تللرد  د   حد  ود   
7 میلیللون د  سللتگاه خللود  رو و موتورسللیکلت د  ر 
خیابان هللای تهران د  ر شللرایطی اتفاق می افتد   که 
به گفته رئیس پلیس ترافیک شللهری، معابر تهران 
تنهللا گنجایش ترد  د   یک میلیون و 500 هزار خود  رو 
د  ارد  .  جهانگیری تأکید   کرد  ه است که اگر بخواهیم 
خود  روهللای تهللران را به صورت خطی پشللت هم 
رد  یف کنیم، طول آن 16 هزار کیلومتر می شللود   که 
11 هللزار کیلومتللر آن بللرای خود  رو هللا و 5 هللزار 
کیلومتر برای موتورسیکلت هاسللت. این مقایسلله 

د  رشللرایطی اتفاق می افتللد   که طول تمام مرزهای 
آبللی و خاکللی ایللران حد  ود   8 هزار کیلومتر اسللت. 
جهانگیللری تأکیللد   می کنللد  : تللرد  د   ایللن هملله 
موتورسللیکلت د  ر تهللران یللک پد  یللد  ه نللاد  ر د  ر 
کانشللهرهای جهان اسللت که ایللن تعد  اد   باالی 
موتورسللیکلت با شللمار قابل توجلله تخلفات، یک 
تهد  یللد   جللد  ی بللرای ترافیللک تهران اسللت. این 
د  رحالی اسللت که د  ر سللایر شهرهای پیشرفته د  نیا 
موتورسللیکلت های بنزینی با موتورسللیکلت های 

برقی و د  وچرخه جایگزین می شوند  .

  مص�رف روزان�ه ۱٣ میلی�ارد   توم�ان بنزین د  ر 
تهران

ایللن حجللم از تللرد  د   موتورسللیکلت و خللود  رو د  ر 
خیابان هللای تهللران، حجم قابل توجهی سللوخت 
مصللرف می کننللد  . براسللاس اعام شللرکت ملی 
پخللش فرآورد  ه هللای نفتی، میللزان توزیع روزانه 
بنزین د  ر تهران حد  ود   13 میلیون لیتر برآورد   شللد  ه 

اسللت. با این حسللاب اگر بخواهیم از مصرف سایر 
سللوخت ها نظیر گازوییل و CNG صرف نظر کنیم، 
تهرانی هللا روزانلله 13 میلیارد   تومان هزینه از محل 
مصللرف بنزین به اقتصاد   کشللور تحمیل می کنند  . 
نگاهی به مصرف بنزین د  ر سللایر اسللتان ها و میزان 
مصرف کل کشور نشان می د  هد   که مصرف بنزین 
د  ر تهران معاد  ل چند   اسللتان کشللور اسللت. میزان 
مصرف روزانه بنزین د  ر کل کشور حد  ود   70 میلیون 
لیتللر اسللت و میللزان مصللرف بنزیللن د  ر برخللی 
اسللتان های کشللوربه یک میلیون لیتر نمی رسللد  . 
به عنوان مثال، د  ر اسللتان کرد  سللتان روزانه حد  ود   

800  هزار لیتر بنزین مصرف می شود  .

  یک سوم ترافیک تهران مربوط به رفت وآمد   
حومه نشینان

براسللاس آخرین اعام مرکز آمللار ایران، جمعیت 
تهللران د  ر شللب، حللد  ود   8 میلیون نفر اسللت. این 
د  رحالی اسللت که شللمار جمعیت پایتخت د  ر روز به 

حد  ود   12 میلیون نفر می رسللد  . با این حساب روزانه 
۴ میلیللون نفللر از حومه به پایتخللت ترد  د   می کنند  . 
ایللن میللزان د  رواقللع به این معناسللت کلله حد  ود   
یک سللوم ترد  د  های تهران از حومه این شللهر انجام 
می شللود  . کاسللتی های فراوان د  ر زمینه راه اند  ازی 
قطار حومه ای د  رکشللور موجب شللد  ه اسللت حجم 
غالللب بللار تللرد  د   از حومه به تهران بلله بزرگراه ها و 
خود  روهای شخصی تحمیل شود   و زیرساخت های 
حمل ونقلللی تهران نتوانسللته اسللت ایللن میزان 
قابل توجه تقاضا را پاسللخگو باشد  . همین مسأله به 
افزایللش بللار ترافیکی و آلود  گی تهللران د  امن زد  ه 

است.

  ٦٨ د  رص�د  ی جابه جایی ه�ا ب�ا خود  روه�ای 
شخصی

به جللز قطار حوملله ای، کمبود   نللاوگان حمل ونقل 
عمومللی یکللی از مهم تریللن چالش های تهران د  ر 
جابه جایی های روزانه اسللت به طوری که تنها حد  ود   

31 د  رصد   از جابه جایی های پایتخت توسللط ناوگان 
حمل ونقل عمومی انجام می شللود  . براسللاس آمار 
منتشر شد  ه از سوی ارگان های شهری، سهم مترو 
د  ر جابه جایی هللا 13.8 د  رصللد   و سللهم اتوبللوس 
18 د  رصللد   اسللت کلله د  رمجمللوع 31.8 د  رصللد   از 
جابه جایی های پایتخت به وسیله ناوگان حمل ونقل 
عمومللی و حد  ود   68 د  رصد   جابه جایی های تهران با 
خللود  رو شللخصی انجللام می شللود  . مبنی بر اعام 
شللرکت واحد   اتوبوسللرانی، تهللران د  رحال حاضر 
6 هللزار و 500 د  سللتگاه اتوبللوس د  ر اختیار د  ارد   که 

2 هزار د  ستگاه آن فرسود  ه و از رد  ه خارج است. 
بلله این ترتیب بللار چند   میلیون جابه جایی روزانه د  ر 
تهران را ۴ هزار و 500 د  سللتگاه اتوبوس اسللتاند  ارد   
به د  وش می کشللد  . این د  رحالی اسللت که براساس 
طللرح جامع حمل ونقل عمومللی، تهران حد  اقل به 
11 هزار د  ستگاه اتوبوس استاند  ارد   نیازمند   است. به 
ایللن ترتیللب د  ر خوش بینانه تریللن حالللت، میزان 
اتوبوس های موجود   د  ر سللطح شللهر تهران نیمی از 
نیللاز واقعللی پایتخللت اسللت. از اتوبوس هللای 
د  رون شللهری که بگذریم، مترو نیز براسللاس این 
طرح جامع باید   سهم 30 د  رصد  ی از جابه جایی های 
روزانه را ایفا کند   که د  رحال حاضر به کمتر از نصف 
این الزام، رضایت د  اد  ه اسللت. طول خطوط متروی 
تهران با حد  ود    یک هزار واگن تا پایان شهریور ۹۴ 
به 163کیلومتر رسللید  ه اسللت. تهران صرف نظر از 
خیابان هللای اصلللی و فرعی و گذرگاه های محلی، 
حللد  ود   55۴ کیلومتللر بزرگراه و تونل د  ارد   که با این 
حسللاب مترو کمتر از یک سوم بزرگراه های شهر را 

تحت پوشش قرار د  اد  ه است.

  زیان آلود  گی هوا ٦,٥ هزارمیلیارد   تومان
مجموع این مسللائل باعث شللد  ه است که تهران از 
ابتد  ای  سال ۹۴ تا پایان آذرماه تنها 1۴ روز پاک را 
د  ر تقویم خود   ثبت کند  . براساس اعام هواشناسی، 
د  ر این مد  ت 188 روز، هوا سللالم بود  ه اسللت و به 
ایللن ترتیللب تهرانی هللا حد  ود   3ماه هوای ناسللالم 
تنفللس کرد  ه انللد  . براسللاس گفتلله »محسللن 
طباطبایی مزد  آباد  ی« د  بیر انجمن اقتصاد   شللهری 
ایران، تهران د  ر  سللال 2015 به عنوان هشللتمین 
شللهر پرترافیللک و سللی امین شللهر آلللود  ه جهان 
معرفی شللد  ه اسللت. او با تأکید   بر این که آلود  ه ترین 
جغرافیللای کشللورهای  د  ر  شللهرهای جهللان 
توسعه نیافته قرار د  ارند  ، اد  امه د  اد  : زیان آلود  گی هوا 
د  ر تهران سللاالنه حللد  ود   6.5 هزار میلیللارد   تومان 
برآورد   شللد  ه اسللت. این رقم بر مبنای د  الر 3 هزار 
تومانللی تقریبا معللاد  ل 2 میلیارد   و 166 میلیون د  الر 
است. با این حساب اگر میزان د  رآمد   نفتی ایران د  ر  
سللال ۹۴ را مطابق با برنامه بود  جه 2۴ میلیارد   د  الر 
د  رنظللر بگیریللم، می تللوان گفت زیللان اقتصاد  ی 
آلود  گی هوای تهران تقریبا معاد  ل 10 د  رصد   د  رآمد   

نفتی کشور است.

آلود  گــی هــوا 10 د  رصــد   
د  رآمــد   نفــت را مي بلعد  
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  منشا اصلی آلود  گی هوای تهران 
شللاید   بهتر باشللد   پرسشللی را ابتد  ا مطرح کنیم، چه 
زمانللی آلود  گللی هوای تهللران به مرحللله بحرانی 
می رسللد  ؟ شللهروند  ان تهرانی بنا به تجربه می د  انند   
پاییز و سللرد   شللد  ن هوا شللروعی بر آلود  گی هوای 
تهران است. آغاز فعالیت مد  ارس و د  انشگاه ها که بر 
جمعیللت و رفت وآمللد   شللهری می افزاید   و سللبب 
می شللود   تا تعد  اد   خود  روها، شللیوه ساخت و سوخت 
مصرفی آن ها بحران آفرین شللود  . سللازمان کنترل 
ترافیک شهرد  اری تهران سال جاری اعام کرد   که 
بللا شللروع مهر این حجم بر آلود  گللی تهران افزود  ه 
می شللود  : 13۴ ُتللن افزایللش د  ر انتشللار آالینللد  ه 
منواکسللید  کربن، 8 تن افزایش د  ر انتشللار آالیند  ه 
اکسللید  نیتروژن، 16 تن افزایش د  ر انتشللار آالیند  ه 
ترکیبات آلی فرار، ۴00 کیلو گرم افزایش د  ر انتشللار 
غلظللت آالینللد  ه د  ی اکسللید  گوگرد  ، 6۴ کیلوگللرم 

افزایش ذرات معلق. 
شرایط اقلیمی سرد   و افزایش آالیند  ه ها سرآغازی بر 

شروع بحران آلود  گی د  ر شهر تهران است. آمار باال 
نشللان می د  هد   بخش عمد  ه آلود  گی هوای تهران به 
د  لیل افزایش جابه جایی های د  رون شهری با وسایل 
نقلیه است. د  ر پژوهش منتشرشد  ه توسط گروهی از 
د  انشللجویان د  انشللگاه شریف با عنوان سیاهه منابع 
انتشللار آالیند  ه های تهران، سللاالنه 750 هزار تن 
آالیند  ه د  ر شللهر تهران منتشللر می شللود   که سللهم 
منابع متحرک 85 د  رصد   و سللهم منابع سللاکن 15 
د  رصللد   اسللت و د  ر میللان منابع متحللرک به ترتیب 
خود  روهللای د  یزلی، موتورسللیکلت، اتوبوس های 
شهری خصوصی و اتوبوس های شهرد  اری بیشترین 

سهم را د  ارند  . 
آمللار د  یگری د  ر روزهللای اوج آلود  گی هوای تهران 
منتشللر شللد   و بر اساس آن 2 هزار ُتن آلود  گی روزانه 
د  ر شللهر تهران تولید   می شللود   که بیشترین سهم با 
وسیله نقلیه کاربراتوری است. آیا خود  روهای ایرانی 
آلود  ه کنند  ه هوا هستند  ؟ یک میلیون خود  رو فرسود  ه 
د  ر تهران وجود   د  ارد  ، سوخت خود  روها آالیند  ه است، 

یکپارچه نبود  ن سیسللتم معاینلله فنی و خود  روهای 
سللاخت د  اخل با اسللتاند  ارهای یورو انطباق ند  ارند  ؛ 
اینها موارد  ی هسللتند   که توسللط مقامات رسللمی و 

مرد  م مطرح می شود  .

  تع�د  اد   خ�ود  رو ی�ا جابه جایی ه�ای روزان�ه با 
خود  رو

اشللاره بلله نقش خود  روهللا یا تعد  اد   زیللاد   خود  روها 
موجب مقایسلله میان تهران و سللایر کان شللهرها 
می شللود  . اگرچه د  ر سال های اخیر تعد  اد   خود  روهای 
شللخصی به شللد  ت افزایش یافته اسللت و حتی هر 
خانواد  ه با د  رآمد   متوسللط مالک بیش از یک خود  رو 
باشللد  ، امللا نسللبت خود  روها به جمعیللت د  ر جهان 

چگونه است؟ 
بنللا بلله نقل روزنامه جهان اقتصاد   از آمار شللهرد  اری 
تهران د  ر د  ی ماه سللال جاری 3 میلیون و 200 هزار 
خود  روي سواري وجود   د  ارد   که با توجه به جمعیت 8 
میلیللون و 500 هللزار نفللري سللاکن شللب تهران 
)جمعیت ثابت و اصلي پایتخت( مشللخص مي شود  : 
سللرانه خللود  رو د  ر شللهر تهران رقمللي معاد  ل 376 
خللود  رو بلله ازاي هر یک هزار نفر اسللت، د  رحالی که 
متوسللط سللرانه خود  رو د  ر کشللورها، د  رحال حاضر 
چیللزي حللد  ود   380 خللود  رو به ازاي هللر یک هزار 
نفراسللت. بنابراین تعد  اد   خود  روها د  ر شللهر تهران با 
اختاف اند  کی پایین تر از سللطح جهانی اسللت. این 
آمللار نشللان می د  هد   عللاوه بر تعللد  اد   خود  روهای 
شللخصی که د  ر بیشللتر کان شهرها کشورهای د  ر 
حال توسللعه برای حذف آن ها از حمل ونقل شللهری 
تللاش می شللود   بایللد   به د  الیل د  یگللری نیز توجه 
د  اشللت. روزناملله جهان اقتصللاد   د  ر همان گزارش 
می گوید   روزانه 1۹ میلیون مسللافرت د  رون شللهري 
د  ر تهللران انجللام مي شللود   که حللد  ود   نیمي از آنها با 
خللود  روي سللواري و کمتللر از 50 د  رصللد   با ناوگان 
حمل و نقللل عمومللي )اتوبللوس و متللرو( صللورت 
مي گیرد  . به این ترتیب، سفرهاي روزانه د  اخل شهر 
تهللران بلله اند  ازه 5/ 2 برابر جمعیت ثابت این شللهر 
است. سیستم حمل ونقل عمومی تهران پاسخگوی 
نیازهللای روزانلله شللهروند  ان نیسللت. شلللوغی 
ایستگاه های مترو و اوتوبوس، جمعیت زیاد  ، اجبار به 
طللی مسللافت طوالنی به صورت سللرپا با جمعیت 
فشرد  ه، عد  م پوشش د  هی تمامی نقاط شهر، سرعت 
نامناسللب و ... از جمله د  الیل نارضایتی مرد  م از این 
سیسللتم خد  ماتی اسللت که اسللتفاد  ه زا خود  روهای 

شخصی را به د  نبال د  ارد  .
البته گسللترد  گی استفاد  ه از خود  روی شخصی سوی 
د  یگللری نیللز د  ارد   کلله به فرهنللگ عمومی مرتبط 
می شود  . مشاهد  ات روزمره نشان می د  هد   برای طی 
مسللافت های اند  ک حتی د  ر صورت وجود   اتوبوس 
شهری مناسب تمایل به استفاد  ه از خود  رو شخصی 
باال است مانند   خرید  های روزانه، رفت وآمد   فرزند  ان 

به مد  رسه و...

د  ر کنار این موارد   استفاد  ه از خود  رو شخصی یا حتی 
تاکسی د  ر تهران د  ر مقایسه با شهرهای کشورهای 
توسعه یافته هزینه بسیار پایینی د  ارد  . همان گزارش 
می گویللد   مالللکان خود  روهللاي سللواري د  ر عمد  ه 
کشللورهاي توسللعه یافته و د  ر حال توسللعه، به د  لیل 
هزینه هایي که د  اشتن وسیله نقلیه شخصي، به شهر 
و شللهروند  ان وارد   مي کند  ، سللاالنه عوارضي با نرخ 
ثابت تحت عنوان عوارض مالکیت به د  ولت  محلي 

پرد  اخت مي کنند  . 
د  ر برخللي از شللهرهاي کوچللک و متوسللط آلمان، 
مالکان خود  روهاي شللخصي ساالنه رقمي بین 5 تا 
10 د  رصللد   قیمللت خللود  رو را عللوارض پرد  اخللت 
مي کنند  . این د  رحالي اسللت که نرخ عوارض خود  رو 
د  ر تهللران به طللور متوسللط 1/ 0 د  رصللد   یا یک د  ر 
1000 قیمت خود  رو است.  د  رخیلي از کشورها، نرخ 
عوارض خود  رو، برحسللب نوع سوخت، سال ساخت 
و میللزان تاثیرگذاري مصرف آن بر محیطزیسللت، 
متغیر است و مثا مالک یک خود  رو سواري با موتور 
د  یزلللي کم سللن به اند  ازه یک پنجللم یک خود  روي 

قد  یمي پرمصرف، عوارض مي پرد  ازد  .

  صنایع و آلود  گی هوا
به تأثیر سللایر آالیند  ه د  ر هوای تهران د  ر رسللانه ها و 
حتی گفتگوهای روزانه مرد  م کمتر پرد  اخته می شود  . 
سللهم منابللع سللاکن د  ر آلود  گی هللوای تهران 15 
د  رصد   عنوان شللد  ه اسللت که عمد  تاً اشاره به صنایع 
مسللتقر د  ر حاشللیه و یا حتی د  رون شهر تهران د  ارد  . 
مانند   صنایع ماسلله و سللیمان، آسفالت سازی و سایر 
کارخانه هللا و کارگاه هللا. نقللش پررنگ خود  روها د  ر 
آلود  گی هوا باعث شد  ه تا این صاحبان صنایع چند  ان 
د  ر معرض انتقاد   نباشند   و حتی با اشاره به آسیب های 
اجتماعی و اقتصاد  ی تعطیلی و جابه جایی واحد  های 
خللود   و بیللکاری کارگللران خواسللتار انعطللاف د  ر 
برخورد  هللا شللوند  ؛ امللا بایللد   د  ر نظر د  اشللت صنایع 
آالیند  ه هللا د  ر محد  ود  ه ای گسللترد  ه موجب آلود  گی 
خاک و آب می شللوند   و سللامتی نیروی کار خود   را 

نیز تهد  ید   می کنند  .

  کالبد   و اقلیم شهر تهران و آلود  گی هوا
انتشللار آالیند  ه هللای خطرناک باالتر از اسللتاند  ارد   
جهانللی اگرچلله سللبب آلود  گللی هوا می شللود   اما 
می بایست تأثیر اقلیم و جغرافیای شهر تهران را نیز 
د  ر نظر گرفت. مهم ترین تأثیر د  ر فصل سرما خود   را 
نشان می د  هد  . کاهش د  ما د  ر فصل سرما تأثیرگذاری 
آالیند  ه هللا را افزایللش می د  هد   به بیان د  یگر تغییرات 
د  وره ای توان احیای طبیعت و بازگشللت به شللرایط 
عللاد  ی را از میللان می برد   و د  ر نتیجه بحرانی شللد  ن 
وضعیللت آلود  گی شللکل می گیرد  . از سللوی د  یگر، 
افزایللش جمعیت شللهر تهران تنهللا افزایش تعد  اد   
خود  روها و جابه جایی ها را به د  نبال ند  اشللته اسللت. 
کالبد   شللهر تهران نیز به سللرعت د  ر حال گسللترش 
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اسللت. پهنه هللای شللهری که جمعیللت آنها برای 
د  سترسللی به فضاهای خد  ماتی، شللغلی، آموزشی و 
تفریحللی نیازمنللد   جابه جایی روزانه هسللتند   د  ر این 
شللرایط ناکارآمد  ی سیسللتم حمل ونقل عمومی به 
ویژه د  ر گستره و زمان فعالیت و تعد  اد   وسیله گرایش 
بیشتر به استفاد  ه از خود  رو شخصی برای آمد  وشد   را 
سللبب می شللود   به عنوان نمونه ترافیک صبح گاهی 
مسللیر کرج به تهران. تمرکز مراکز اصلی آموزشللی، 
اد  اری، سیاسی، اقتصاد  ی و حتی بهد  اشتی د  ر مرکز 
شهر تهران و د  ر نتیجه تراکم جمعیتی باالی روزانه 
سبب ترافیک و شکل گیری جزیره گرمایش شهری 
د  ر این محد  ود  ه می شللود  . گسللترش کالبد  ی شللهر 
تهران یکی د  یگر از عواملی اسللت که توان طبیعت 
بللرای احیللا را از میللان برد  ه اسللت. بلله نظر برخی 
کارشناسللان بلند  مرتبه سللازی د  ر شمال و اکنون د  ر 
غللرب تهللران )منطقلله 22( جریان هللای هوایی را 
مختللل و امللکان گرد  ش هوا را از میان می برد  . قطع 
د  رختللان و مسللد  ود  کرد  ن مسللیر رود  خانه هللا د  ر 
د  ره رود  ها و یا پهنه هایی مانند   تجریش، منطقه 5 یا 
عباس آبللاد  ؛ تصفیه  کنند  ه های طبیعی هوا را از میان 
می بللرد  . د  ر سللطحی د  یگر تغییللر کاربری اراضی به 
مسللکونی د  ر مرزهای تهراند  ر کنار خشک سللالی؛ 
خللاک را فرسللایش می د  هللد   و گرد  وغبللار تولیللد   

می کند  .

  ساختمان ها و آلود  گی هوای تهران
اتاف انرژی د  ر ساختمان ها یکی از د  الیل افزایش 
د  مای شهری و د  ر نتیجه افزایش آلود  گی به ویژه د  ر 
فصللل سللرما اسللت. مصللرف بللاالی انللرژی د  ر 
سللاختمان ها سبب می شللود   تا د  مای مصالح به کار 
رفتلله د  ر سللاختمان ها افزایش یابللد   و به این ترتیب 
خللود   سللاختمان ها د  مای هوای بیللرون را افزایش 

د  هند  .

  پیامد  های آلود  گی هوای تهران
آشللفتگی، نبود   و یا تناقض آمارهای رسللمی د  ر مورد   
د  الیل آلود  گی هوای شهر تهران د  ر زمینه  پیامد  های 
آلود  گی شد  ت می گیرد   شاید   به این د  لیل که پذیرش 
یللا ارائلله آمار رسللمی می تواند   به معنللای پذیرش 

مسئولیت باشد  .

  پیامد  های آلود  گی هوا بر روی حیات ش�هری 
به اشکال مختلف قابل بررسی است؛

۱. سالمت شهروند  ان
ناسللالم برای گروه های حساس؛ این عبارتی بود   که 
د  ر بسللیاری از روزهللای فصللل زمسللتان به عنوان 
شاخص آلود  گی هوا مطرح می شد  . تعطیلی مد  ارس 
به ویژه د  ر سللطوح د  بسللتان و یا مهد  کود  ک ها یک 
راهللکار موقتللی بللرای یکی از گروه های حسللاس 
جامعه د  ر سللال های اخیر اسللت. به افراد   میانسللال و 
پیر و یا افراد   مبتا به بیماری های قلبی و تنفسی نیز 

توصیه می شد   تا از خانه ها خارج نشوند  . بنابر گزارش 
سللازمان بهد  اشللت جهانی بخش اعظم مرگ و میر 
ناشللی از آلود  گی هوا به واسللطه بیماری هاي قلبی 
عروقی رخ مید  هد  . افزایش ساعت کاری د  ر بهشت 
زهرا به د  لیل افزایش مرگ و میر، افزایش مرگ های 
ناشللی از بیماری های قلبی و عروقی، ایسللت قلبی و 
تنفسللی و کاهش سللن متوفیان از جمله آمارهای 
غیررسمی است که د  ر این د  وره منتشر شد  . افزایش 
سللقط جنین و احتمال ابتای نوزاد  ان به سللند  روم 
د  ان از جمللله پیامد  هللای د  یگللر آلود  گی هوا بر روی 
سللامت شهروند  ان است. خستگی، سوزش چشم، 
کاهش د  ید  ، د  شواری تنفس، سرد  رد  ، معد  ه د  رد  ، فشار 
عصبی و ... تجربه های مشللترک تمام شللهروند  ان 
تهرانی د  ر مواجه با آلود  گی هوا است. همچنین باید   
د  ر نظر د  اشللت اسللتمرار آلود  گی هوا د  ر سللال های 
متوالی می تواند   جمعیت حسللاس را با خطر مرگ و 
آسیب های جد  ی روبه رو سازد   و جمعیت غیرحساس 

را نیز تبد  یل به جمعیت حساس کند  .

2. حیات وحش شهری
یکی از بخش های ناد  ید  ه د  ر آلود  گی هوا، تاثیر آن بر 
روی حیات وحش شللهری است. د  اد  ه های جهانی و 
نیز گزارش های اند  ک کشوری به مرگ و مهاجرت 
گسللترد  ه پرند  گان و حشللرات به د  لیل آلود  گی هوا 
می پرد  ازند   مسللئله ای که بر روی زند  گی گربه های 
خیابانللی و یللا جانواران سللاکن د  ر پهنه های طبیعی 
تهران مانند   روباه ها، جوند  گان کوچک و ... نیز تاثیر 
می گذارد  . شللاید   واکنش بسللیاری بی اهمیت تلقی 
کللرد  ن ایللن موضوع باشللد   که بلله ناآگاهی از نقش 
بللزرگ حیللات وحللش د  ر تعاد  ل محیط زیسللت باز 
می گللرد  د  . پرند  گان و حشللرات به ویللژه گونه های 
بومی یکی از عوامل اصلی گرد  ه افشللانی گیاهان و 
د  رختان و د  ر نتیجه موثر بر تصفیه کنند  ه های طبیعی 
هوا هسللتند  . مرگ و مهاجرت آنها سللبب می شود   تا 
فرایند   بازتولید   طبیعی متوقف شد  ، بسیاری از گونه ها 
تنهللا از طریللق گرد  ه افشللانی تکثیر می شللوند   و یا 
کاشت د  ستی آنها بسیار پرهزینه است. ناصر کرمی 
روزنامه نگار د  ر گزارشللی اشللاره می کند   که کاهش 
مید  ان د  ید   چه برای انسان چه برای حیوانات یکی از 
پیامد  های اصلی آلود  گی هوا اسللت. د  رختان حاشیه 
بزرگراه هللا و مناطللق پرترافیللک د  چللار تغییر رنگ 
شللد  ه اند   کلله نشللانه ای از نیمه مرد  گللی و د  ر نتیجه 
کاهش عملکرد   آنها اسللت. آلود  گی هوای شللد  ید   د  ر 
د  راز مللد  ت د  ر یللک چرخه گونه سللازگار با اقلیم را از 
چنللار بلله کاج هللای نیمه  مرد  ه تغییر د  اد  ه اسللت که 
سللوزنی برگ ها د  ر مقیللاس بللا برگ پهن هللا توان 
کمتللری برای پاالیش هللوا د  ارند  . همچنین تمامی 
گونه هللای حیللات وحش نقش بسللیاری د  ر کنترل 
گونه های مهاجم و یا ناسللازگار با زیست بوم شهری 
را د  ارنللد  ؛ یکللی از عوامللل موثللر بر افزایللش تعد  اد   

موش ها حذف سایر گونه ها است.

٣.هزینه های اقتصاد  ی سالمت و شهری
هزینه هللای اقتصللاد  ی نیز د  ر گزارش های مرتبط با 
آلود  گللی چنللد  ان مللورد   توجلله قللرار نگرفته انللد  . 
بیماری های گفته شللد  ه هم نیازمند   د  رمان موقت و 
هللم پرد  اخت هزینه هللای د  رمانی د  ر طوالنی مد  ت 
هسللتند   تللا عوارض آلود  گی هوا تحللت کنترل قرار 
گیللرد  .  تعطیلللی واحد  هللای آموزشللی مد  ارس هم 
زمان هللای  د  ر  فعالیللت  افزایللش  هزینه هللای 
پیش بینی نشللد  ه را موجللب می شللود   و هللم بللرای 
خانواد  ه هایی که هر د  و سرپرسللت شللاغل هسللتند   
مسللئله تامین هزینه و یا جابه جایی های بیشللتر را به 
د  نبال د  ارد  . کاهش سللاعت کاری و سللاعت کار مفید   
از جمللله پیامد  های آشللکار آلود  گی هللوا بر اقتصاد   
جامعه اسللت. خسللتگی و خواب آلود  گی ناشللی از 
آلود  گللی هللوا بللر روی عملکرد   شللاغان و فعاالن 
مختلللف تاثیر منفی می گذارد  . یکی د  یگر از پیامد  ها 
تخریب سللاختمان ها و تاسیسللات شللهری به د  لیل 
ذرات معلللق د  ر هوا اسللت که آمللار د  قیقی د  ر زمینه 
شللهر تهران د  ر د  سللترس نیسللت. آسیب پذیرترین 
بناهای تاریخی هسللتند   که د  ر این فرایند   فرسللود  ه و 

تخریب می شوند  .

۴. پیامد  های اجتماعی آلود  گی هوا
کاهش اعتماد   اجتماعی: تد  اوم آلود  گی ها د  ر طول  ���
سللال های اخیر، شفاف نبود  ن جریان اطاع رسانی، 
مسللئولیت پذیر نبللود  ن نهاد  هللای رسللمی و نبود   
قاطعیللت قانونی و اجرایللی برای کاهش الود  گی د  ر 
مجموع سللبب می شود   تا بی اعتماد  ی میان جامعه و 
نهاد  های رسللمی و مسللئول ایجاد   شللود  . احساس 
بی اهمیت د  انسته شد  ن آلود  گی هوا و پیامد  های آن 
بللر روی زند  گللی مللرد  م یکی از پیامد  هللای اصلی 
آلود  گی هوا اسللت که بر روی فرهنگ شللهروند  ی، 

مسئولیت پذیری و ... تاثیر می گذارد  .
نارضایتی اجتماعی: د  ر زمان آلود  گی  هوای ناشی  ���
از گرد   و غبار د  ر خوزستان مرتب به این مسئله اشاره 
می شد   که اگر این اتفاق د  ر پایتخت رخ می د  اد   حتما 
مسللئولین واکنش نشللان می د  اد  ند  ؛ د  ر زمان آلود  گی 
هوای تهران نیز شللکایت از بی توجهی مسللئولین 
وجللود   د  اشللت بنابراین آلود  گللی هوا هم نارضایتی و 
تنللش میان گروه های مختلللف را ایجاد   می کند   که 
قائل به نابرابری د  ر برخورد  اری از خد  مات هسللتند   و 
هللم نارضایتی اجتماعی د  رونللی گروه ها را افزایش 

می د  هد  .
روان شناختی: تاثیر آلود  گی  تنش های اجتماعی – ���
هوا بر روی سامت، کاهش توان فیزیکی، احساس 
بی اهمیتللی و ناتوانللی از حللل مسللئله منجر به بروز 
د  رجات مختلفی از آسللیب و تنش های اجتماعی – 
روان شناختی می شود  . افزایش تنش و د  رگیری های 
لفظللی و فیزیکللی د  ر زمللان اوج آلود  گللی یکللی از 
پیامد  های فیزیکی )خسللتگی، کم بود  ن اکسللیژن 
د  ریافتللی( و اجتماعی )نارضایتی اجتماعی( اسللت. 

کاهللش ارتباط اجتماعی د  ر نتیجه آلود  گی می تواند   
پیامد   مهم د  یگری باشد  ؛ یعنی شهروند  انی که برای 
پرهیللز از بیمللاری و ترافیللک د  ر خانه هللای خللود   
می ماننللد  ، از فضاهللای تفریحی ماننللد   پارک ها و 
سللینماها استفاد  ه نمی کنند  ، روابط اجتماعی خود   را 
با د  وستان و اعضای خانواد  ه به حد  اقل می رسانند   و 

د  ر مجموع از زند  گی اجتماعی فاصله می گیرند  .
د  ر مجموع آلود  گی هوا کیفیت زند  گی شهری را د  ر 
ابعاد   مختلف جسمانی، روان شناختی و حتی هویتی 
کاهش می د  هد  . چگونه می توان به کالبد   و فرهنگ 
شللهری احسللاس تعلق خاطر د  اشللت که نیازهای 
پایلله ای شللهروند  انش یعنی حللق تنفس د  ر هوایی 

پاک را تامین نمی کند  .

  فقد  ان د  انش، یک معضل پایه ای
بلله متن بللاال نگاه کنید   هیچ د  اد  ه ای با قطعیت ارائه 
نشد  ه است و د  ر بسیاری از حوزه ها د  اد  ه های رسمی 
وجود   ند  ارد  . فقد  ان شفافیت از سویی بی اعتماد  ی را 
افزایللش می د  هد  ، سللازمان ها وصنایع و مرد  م را د  ر 
موقعیللت اتهام زنی مد  اوم به یکد  یگر قرار می د  هد   و 
از سللوی د  یگر امکان د  رخواسللت پاسللخ گویی را از 
میللان می برد  . بد  ون د  اشللتن اطاعللات نهاد  های 
رسمی و مرد  م نمی  توانند   برای پیگیری به نهاد  های 
اجرایی یا قانونی مراجعه کنند   و د  ر سللطحی باالتر 
هللر راهللکاری را بی اثللر می کنللد   زیللرا امللکان 
برنامه ریزی اصولی و سللنجش اقد  امات را از میان 

می برد  .

  نگرش مقصر کیست؟
د  ر بیشللتر مباحث مرتبط با آلود  گی هوا عمد  تا یک 
نهللاد  ، صنعللت یا گروه خاص به عنوان مفصر اصلی 
معرفللی می شللود  . خود  روسللازان، شهرسللازان، 
مسللئوالن کنتللرل ترافیک، بخللش صنایع و ... هر 

یک د  یگری را عامل اصلی آلود  گی می د  انند  . 
نبود   عملکرد   بین بخشللی میان سللازمان ها و توان 

اجرایی اند  ک سللازمان حفاظت از محیط زیسللت به 
لحاظ سللاختاری و قانونی سللبب شللد  ه است تا این 
سللازمان تللوان پیگیری، اعمال قانللون و پیگیری 

تخلفات را د  ر سطح گسترد  ه ند  اشته باشد  . 
د  ر سللطحی د  یگر این سلللب مسئولیت میان مرد  م و 
نهاد  های رسللمی د  ید  ه می شللود   مانند   اگر مرد  م از 
خود  روی شللخصی کمتر اسللتفاد  ه کنند  ، اگر کمتر از 
خانلله خللارج شللوند  ، اگر د  مای خانه خللود   را تنظیم 
کنند   و موارد   مشللابه د  یگر. چنین نگرشللی که یک 
بخش یا یک گروه را عامل اصلی تمامی آسللیب ها 
معرفی می کند   و بار مسللئولیت حل مسللئله را تنها از 
آن می خواهللد   نمی توانللد   راهللکار پایللد  ار کاهش 
آلود  گللی هللوای تهران باشللد  . تنهللا د  ر صورتی که 
نگرشی همه جانبه د  اشته باشیم که تمامی ذینفعان 
و عوامللل اقتصللاد  ی، سیاسللی و محیط زیسللتی را 
شللامل شللود   می توانیللم به سللمت حللل بحران و 

جلوگیری از آن حرکت کنیم.

  راهکارهای حل بحران
راهکارهللای این مد  ت د  ر سه سللطح قابل پیگیری 

است:
راهکارهای کان ���

انطباق خود  روها با اسللتاند  رهای جهانی، سوختی با 
حد  اقللل آالیند  گللی، موتورسللیکلت های برقللی، 
گسللترش فضای سللبز شهری، انتقال کامل صنایع 
آالیند  ه، بهبود   سیسللتم حمل ونقل شهری، افزایش 
مالیت بر اسللتفاد  ه از خود  رو شللخصی و موارد   د  یگر 
همگی راهکارهای کان و ضروری است که بنا به 
مصاحبه های مسللئولین بین د  ه تا 15 سللال زمان 
می برد   تا شللهر تهران را حالت اولیه یعنی شللهری با 
هوای پاک و سازگار با محیط زیست تبد  یل کند  . اما 
اجرایی شللد  ن آنها مسللتلزم د  ر نظر گرفتن چند   نکته 
اسللت. جایگاه محیط زیسللت و قوانین بازد  ارند  ه یا 
مجازات کنند  ه می بایسللت تصریح شللود  . د  ر شکل 
کنونی توان قانونی محیط زیست بسیار اند  ک است. 

شللفافیت د  ر د  انللش و اطاع رسللانی: حفاظللت از 
محیط زیست نیازمند   رویکرد   تخصصی و بلند   مد  ت 
اسللت. د  انللش پایه ای ترین نیاز بللرای برنامه ریزی 
اسللت و ثبللات اجرایللی مهم تریللن تضمین کنند  ه. 
سیاست های محیط زیستی نباید   با تغییرات سیاسی 
تغییللر کننللد   یللا فراموش شللوند  . جایللگاه مرد  م و 
سللازمان های غیرد  ولتللی: برنامه ریزی های کان 
بللد  ون توجلله بلله فرهنللگ و اجتمللاع و نقللش 
سازمان های غیرد  ولتی به عنوان حلقه میانی جامعه 
قابلیت اجرایی و پاید  اری خود   را از د  سللت می د  هند  . 
حذف مرد  م از مراحل تصمیم گیری و اجرایی و تنها 
د  رخواسللت پیللروی د  اشللتن آنها از قوانین سللبب 

می شود   تا راهکارها نهاد  ینه نشوند  .
راهکارهای میانی ���

کمیپین سه شللنبه های بد  ون خود  رو، کاهش د  ما به 
18 د  رجلله، برنامه های مختلف به مناسللبت هوای 
پاک و ... راهکارهایی اسللت که با اسللتقبال نسللبی 
مللرد  م مواجلله شللد  ه اشللت. د  لیل ایللن موفقیت را 
می توان د  ر ارائه اطاعات د  قیق، پذیرش مسئولیت 
و مسللئولیت خواهی متقابل و د  رگیر کرد  ن هم زمان 
بخللش رسللمی و مرد  م د  انسللت. وجلله د  یگری که 
می توان بر روی آن تاکید   د  اشللت فشللار اجتماعی 
برای پیگیری از خواسللته های محیط زیسللتی است 
اگر مرد  م جامعه نمی توانند   بر روی شللیوه سللاخت 
خود  رو و سوخت تاثیر بگذارند   اما د  ر مقابل می توانند   
با پیگیری قانونی، تقویت سازمان های مرد  م نهاد   به 
عنللوان واسللطه و نمایللش خواسللته های خود   د  ر 
موقعیت های گوناگون آگاهی خود   نسبت به حقوق 
محیط زیسللتی را نشللان د  هند   و مهم تر از آن توان 

مشارکت خود   را د  ر حل مسائل را افزایش د  هند  .
راهکارهای خرد   ���

از  اسللتفاد  ه  غذایللی،  بهد  اشللتی،  توصیه هللای 
تصفیه کنند  ه ها یا د  سللتگاه های بخللور نمونه ای از 
اقد  امللات خللرد   ضروری اما ناکافی برای حل بحران 

آلود  گی هوا است.

آلود��گی�هوا�|  پایتخت�زد��گی
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  جایگاه جهانی شرکت کیزی
کیزی اولین شرکت د  ارویی خواهد   بود   که د  ر سال 
2017 اولین ترکیب سلله د  ارویی خود   را د  ر د  رمان 
آسم و COPD وارد   بازار خواهد   کرد  . شرکت های 
بزرگللی نظیللر GSK و AstraZeneca د  ر ایللن 
زمینه با فاصله زیاد  ی عقب تر از کیزی هستند   و تا 

سال 201۹  د  ر بازار نخواهند   بود  .

  فاستر چیست؟      
فاسللتر ترکیب یک بتا-2 آگونیسللت طوالنی اثر ) 
فورموتللرول فومللارات( و یک کورتیکواسللتروئید   
استنشاقی ) بکلومتازون د  ی پروپیونات ( می باشد  . 
فاسللتر د  ر د  و د  وز مختلللف 100/6 و 200/6 بلله 
صورت pMDI  با اند  ازه ذره ای 1.۴تا 1.5 میکرون 

یعنی بصورت Extrafine می باشد  .   
Extrafine بود  ن ذرات این محصول د  ر مقایسه با 
سایر محصوالت مشابه د  ر بازار اروپا )با اند  ازه ی 3 
تا 3.5 میکرون( با اند د  ا زه ذره ای 3 تا 3.5 میکرون، 
امکان د   سللتیبابی و توزیع ذرات د   ارویی را حتی به 
کوچکتریللن و باریکتریللن آلوئول هللای هوایی به 
باالی 50 د   رصد    می رسللاند   . و این د  ر حالی اسللت 
کلله د  رمحصللوالت د  یگر  باالی 50 د  رصد   از ذرات 
د  ر میانه راه های هوایی نشست میکند  . مطالعه ای 
د  ر ایتالیللا بلله منظور ارزیابی میزان کنترل آسللم د  ر 
بیمللاران مبتا انجام شللد  ه اسللت. تعللد  اد   بیماران 
1017 نفللر بللود  ه که 55.7د  رصد   آنها آسللم کنترل 
نشللد  ه و ۴۴.3د  رصد   آنها آسللم تا حد  ی کنترل شد  ه 
د  اشللتند  . مد  ت مطالعه 12 ماه بود  . مطالعه نشللان 
د  اد  ه اسللت کلله مصللرف ترکیللب بکلومتللازون / 
فورموترول  extra fine به طور چشمگیری بیشتر 
از بود  زوناید   / فورموترول یا فلوتیکازون / موثر می 
باشللد  . ایللن تاثیر د  ر بهبللود   کیفیت زند  گی و کنترل 
آسللم موثر تر د  ر مقایسلله با ترکیبللات د  ارای ذرات 

د  رشت قابل ماحظه است.
د  ر مطالعه ای چند   مرکزی، رند  وم و د  وسوکور ۴1۹ 
بیمار مبتا به COPD متوسللط تا شللد  ید   اثربخشللی 
 extra fine200/12  ترکیب بکلومتازون / فورموترول
میکروگرم د  و بار د  ر روز با فلوتیکازون / سالمترول 
500/50 میکروگللرم د  و بار د  ر روز مقایسلله شللد  ه 

است.
 extra fine  اثر بخشی بکلومتازون / فورموترول 
د  ر افزایش FEV1 بیشللتر بود  ه و بهبود   بالینی قابل 
توجهی را ایجاد   کرد  ه اسللت. و ضمن بهبود   تنگی 
نفس ، نسبت به فلوتیکازون / سالمترول با سرعت 
بیشللتری موجب اتسللاع برونش می شللود  . د  ریک 
مطالعلله بالینللی فللاز 3، چند   ملیتللی ، چند   مرکزی 
رند  وم د  و سللو کور کنترل شللد  ه 21۹ بیمار مبتا به 
آسللم متوسللط تا شللد  ید   به مد  ت 12 هفته تحت 
 extra فورموتللرول    / بکلومتللازون  د  رمللان 
fine200/12 میکروگللرم د  و بللار د  ر روز یا بود  زوناید   
/ فورموتللرول ۴00/12 میکروگللرم د  ر روز قللرار 

گرفتلله انللد  . هللر د  و د  ارو از نظر اثربخشللی و ایمنی 
مشابه بود  ه اند  .

د  ر یللک مطالعلله گذشللته نگر اثربخشللی بالینی و 
مقرون به صرفه بود  ن تغییر بیماران مبتا به آسللم 
از د  رمللان ترکیبللی فلوتیللکازون / سللالمترول به 
بکلومتللازون / فورموتللرول  extra fine بررسللی 
شللد  ه اسللت. د  ر این مطالعه 1528 بیمار مبتا به 
آسللم د  ر بازه سللنی 18 تا 80 سللال از رژیم د  رمانی 
بکلومتللازون/  بلله  سللالمترول   / فلوتیللکازون 
فورموتللرول  extra fine بللا د  وز معللاد  ل یللا کمتر 
تغییللر یافتلله انللد  . ایللن تغییر به طرز چشللمگیری 
موجب حصول کنترل کلی بهتر آسم )عد  م بستری 
بیمارسللتان مرتبط با آسللم، عد  م ابتا به عفونتهای 
ریللوی، عللد  م نیاز به مصللرف کورتیکوسللتروئید   
خوراکی ، نیاز به د  وز کمترβ 2 آگونیسللتهای کوتاه 
اثللر، نیللاز به د  وز روزانلله کمتر کورتیکوسللتروئید   
استنشللاقی( مللی شللود   . از طرفی هزینلله بیمار به 
جهت کنترل آسللم را به طور معنی د  اری د  ر سللال 
کاهش می د  هد  . لذا این مطالعه نشان می د  هد   که 
می توان بیماران مبتا به آسللم را از رژیم د  رمانی 
فلوتیللکازون / سللالمترول بلله بکلومتللازون / 
فورموتللرول  extra fine بللا د  وز معللاد  ل یللا کمتر 
تغییر د  اد  ، بد  ون اینکه هیچگونه افتی د  ر اثربخشی 
بالینی بیمار رخ د  هد   و د  ر ضمن هزینه د  رمانی وی 
نیللز کاهللش یافته و د  رمانش مقللرون به صرفه تر 
باشللد  . بللا احتسللاب هزینلله د  رمللان محصوالت 
کورتیکوسللترویید   استنشللاقی نتیجه گیری میشود   
که هر پاف فاسللتر با د  وز و هزینه کمتر نسللبت به 
سایر د  اروهای ترکیبی موثر می باشد  . لذا مقرون به 

صرفه تر است. 

  د  ارو د  رمانی های جد  ید   د  ر مواجهه با بیماری 
های راه های هوایی کوچک 

آسللم یک بیماری التهابی ریه و راه های تنفسللی 
است که د  ر سیر پیشروند  ه آن، رفته رفته د  امنه این 
التهللاب هللا به د  ورتریللن و کوچکتریللن راه های 
تنفسللی کشللید  ه می شود  . براین اساس گریزی جز 
آن نیسللت کلله روش هللای د  ارود  رمانی به سللمت 
د  رمللان التهللاب این راه های هوایی باریک و د  ور از 
د  سللترس پیش رود  . د  ر سیسللتم های د  ارو د  رمانی 
اخیر، مبنا و هد  ف، ارسللال موثرتر و بیشللتر ذرات 
د  ارویللی بلله د  ورترین مجاری تنفسللی می باشللد  . 
Extrafine کللرد  ن ذرات د  ارویی، جایگزین کرد  ن 
سیسللتم های جد  ید  تر د  ارورسللانی Nexthaler با 
سیستم مرسوم قد  یمی تر  Turbohaler  از اهد  اف 

و فعالیت های کمپانی های برتر د  نیا است.
 د  ر ایللن خصللوص شللرکت د  اروسللازی کیللزی 
)Chiesi( ایتالیا که از کمپانی های برتر اروپایی د  ر 
زمینه تولید   د  اروهای تنفسللی اسللت، توانسللته با 
اسللتفاد  ه از جد  ید  ترین متد  های صنعت د  اروسازی، 
ذرات  د  ارویللی اینهالرهایللی کلله د  ر د  رمان آسللم 

سللابقا" بصورت  Dry Powder استفاد  ه می شد  ند   
 PMDI  ) Pressurised Metered   را بصللورت
Dose Inhalation ( د  رآورد  . همچنیللن تحللول 
بزرگتللر ایللن بللود   که انللد  ازه ذره ای آنها را از 3.7- 
3.6  میکرون به 1.5- 1.۴ میکرون رسللاند   و بد  ین 
ترتیب  شللانس د  سللتیابی د  ورترین و باریکترین راه 
های تنفسللی را به ذرات د  ارویی از 20 - 10 د  رصد   
به 60- 50 د  رصد   رسللاند  . همچنین میزان نشسللت 
اوروفارنژیللال  هللای  راه  د  ر  د  ارو  رسللوب   و 
)Oropharyngeal( از 80 د  رصللد   بلله 30-۴0 
د  رصللد   کاهللش یافللت.  ایللن بد  ان معناسللت که 
Extrafine  شللد  ن ذرات د  ارویللی، نلله تنهللا هیچ 
بللا  مقایسلله  د  ر  د  ارو    Efficacy د  ر  تغییللری 
سیسللتم های متد  اول سابق ایجاد   نمی کند  ، بلکه د  ر 
کنترل شد  ت حمات آسم وهمچنین کاهش تعد  اد   
حمات و کاهش نیاز به بسللتری شللد  ن تاثیر چشم 
جانبللی  عللوارض  اسللت.   د  اشللته  گیللری 
کورتیکواستروئید  ها د  ر این سیستم بصورت بارزی 
کاهش یافته اسللت.  د  ر یک کام میتوان گفت که 
کیزی با اسللتفاد  ه از این تکنیک جد  ید   موفق شللد  ه 
نگهد  ارنللد  ه   د  رمللان  ی   عمللد  ه  بحللث   د  و 
د  رمللان  و   )Maintenance therapy(
اورژانسللی)Reliever  Therapy( را د  ر یللک 
فرموالسللیون با حد  اقل عوارض و باالترین کارایی 

)Efficacy ( جای د  هد  .

 Seretide بیشتر از Foster چرا اروپایی ها از  
و Symbicort استقبال کرد  ه اند   ؟

فاسللتر یکللی از د  اروهای تنفسللی مورد   اسللتفاد  ه  
د  رمان COPD و کنترل حمات آسم می باشد   که 
مصللرف آن د  ر سللال 2015 د  ر میللان بیماران پنج 
کشللور برتر اروپللا یعنی آلمان، انگلیس، فرانسلله، 
ایتالیا، اسللپانیا به شللد  ت د  ر حال افزایش اسللت. بر 
اسللاس گللزارشIMS DATA   مصرف د  و د  اروی 
Seretide و Symbicort   د  ر سللال 2015 بلله 
میزان 2.1 الی 6.5 د  رصد   کاهش د  اشللته اسللت و 
این د  ر حالی اسللت که فاسللتر بین 1 تا 3.۴ د  رصد   
افزایش د  اشللته اسللت. تفاوت چشللمگیر این د  ارو 
نسبت به محصوالت ذکر شد  ه د  ر اکسترافاین بود  ن 
ذرات آن می باشللد  . اکسللترافاین  شللد  ن ذرات این 
امللکان را مللی د  هد   کلله ذرات د  ارویی بللا اند  ازه 1/5 
میکللرون بلله د  ورترین و باریکتریللن راه های هوایی 
د  سللت یابند   و این د  ر حالی اسللت که د  ر مورد   سللایر 
محصللوالت بد  لیللل اینکه اند  ازه ذرات د  ارویی د  ر آنها 
بزرگتر از 3/3 تا 3/6 میکرون اسللت، سللبب نشست و 
رسللوب ذرات د  ر ابتد  ا راه های هوایی شللد  ه و امکان 
د  ستیابی آلوئول های باریک به ذرات د  ارویی به 10 تا 
20 د  رصللد   کاهللش می یابد  . همچنیللن  تعد  یل د  وز 
کورتیکواسللتروئید   موجود   د  ر فرموالسیون از 250 به 
50 میکروگرم امکان بروز عوارض جانبی را د  ر بیمار 
می کاهد   و د  ر نتیجه کیفیت زند  گی بیمار افزایش می 

یابللد  . ایللن موضوع این امللکان را برای بیمار فراهم 
میکنللد   کلله ذرات د  ارویللی تا بللاالی 50 د  رصد   به 
باریللک تریللن و د  ورترین آلوئول هللای هوایی راه 
یابللد   و د  ر نتیجلله با د  وز کمتللر د  ارو، بیمار به نتیجه 

بهتری د  ست پید  ا می کند  . د  رمورد   رشکت 
د  اروسازی 
کیزی چه 
مید  انید  ؟ 

د��کتر�مرجان�کرمپور-�د��اروساز

ش�رکت�کی�زی،�ی�ک�ش�رکت�د��ارویی�
جهانی�با�قد��مت��80س�ال�است�که�د��فتر�
مرک�زی�آن�د��ر�ایتالی�ا�قرار�د��ارد��.�برنامه�
ه�ای�ای�ن�ش�رکت�متمرکز�بر�توس�عه�
د��اروه�ا�د��ر�حوزه�تنفس�ی�و�مراقبتهای�
ویژه�است.�هم�اکنون�این�شرکت�د��ارای�
مرک�ز�تحقیق�ات�د��ر�پارم�ا�)ایتالی�ا(،�
آزمایش�گاههای�متع�د��د���د��ر�پاری�س�
)فرانس�ه(،�راکویل�)آمریکا(،�چیپنهام�
)انگلس�تان(،�مرکزمطالع�ات�بالینی�و�
پی�ش�بالینی�زیمنک�س�)د��انمارک(�می�
باش�د��.�این�ش�رکت�د��ارای��4100کارمند���
اس�ت�ک�ه��515نف�ر�از�آنه�ا�د��ر�بخ�ش�
تحقیق�و�توسعه�مشغول�به�کار�هستند��.��
س�رمایه�گ�ذاری�ش�رکت�د��ر�زمین�ه�
تحقیق�و�توس�عه�بال�غ�بر��237میلیون�
ف�روش� د��رص�د��� مع�اد��ل��17.6 �ی�ورو�

است.�
د��ر�س�الهای�اخیر�این�ش�رکت�د��ر�زمینه�
رد��ه�بند��ی�ش�رکتهای�د��ارویی�مخترع�از�
رد��ه��50ب�ه��46ارتق�اء�یافت�ه�اس�ت.�د��ر�
میان�محصوالت�فاس�تر)بکلومتازون/
فورموت�رول(،�کروس�رف�)پوراکتان�ت�
آلفا(�و�کلنیل�)بکلومتازون(�بیش�ترین�
گ�رد��ش�مالی�را�د��ر�س�ال��2014د��اش�ته�
اند��.�فاس�تر�به�تنهایی��420میلیون�یورو�
فروش�د��اش�ته�است�که�نسبت�به��2013

معاد��ل�24د��رصد���رشد���د��اشته�است.
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 Euthanasie اتانازی یا هومرگ که به فرانسللوی
می گوینللد   و د  ر زبللان یونانللی نیللز به معنی »مرگ 
خوب« است، به مرگی د  ر شرایطی می گویند   که د  ر 
آن، بیمار بنا به د  رخواست خود  ش به صورت طبیعی 
و آرام بمیرد  . کسانی که د  ر شرایط این نوع از مرگ 
قللرار د  ارنللد   بیشللتر بیمللاران العاج هسللتند   و یا 
کسللانی  هسللتند   که از یک بیماری شللد  ید   روحی 
)افسللرد  گی اساسللی و...( رنج می برند   و با رضایت 
خود  ، از افراد  ی مانند   پزشکان معالج یا پرستاران یا 
افللراد   خانللواد  ه خود  ، بخواهند   که بلله آنها د  ر مرد  ن 

کمک و یاری کنند  .
د  ر زبان فارسی، به اتانازی »خوش میری«، »مرگ 
آسان«، »مرگ شیرین«، »مرگ با وقار«، »با وقار 
مللرد  ن«، »مللرگ موقرانلله« یللا »مللرگ بللد  ون 
بی حرمتی« نیز گفته شللد  ه  اسللت. بنابراین توّقف 
روند   د  رمان یک بیمار، قطع سللرم و تغذیه ورید  ی، 
قطع اکسللیژن، جلوگیری از د  یالیز و جد  اکرد  ن فرد   
از د  سللتگاه های حمایتللی ارگان هللای حیاتللی، 
همچنیللن د  اد  ن د  اروهای مسللکن بللا د  وز باال، که 
موجب کاهش هوشیاری و تسریع مرگ می شوند  ، 

از روش های اتانازی به حساب می آیند  .
برد  اشللت های متفاوت از مفهوم هومرگ )اتانازی(، 
وجود   د  ارد  ؛ مثًا د  ر روش غیرمسللتقیم، پزشللک با 
تجویللز د  ارویللی، فقط مقد  مات مرگ بیمار را فراهم 
می کنللد   و بیمللار با آگاهی کامل به اسللتقبال مرگ 
اختیاری می رود   اما د  ر روش مسللتقیم، پزشللک یا 
پرسللتار خللود   عامل مللرگ بیمار هسللتند  . تزریق 
د  اروی کشللند  ه و جد  اکرد  ن بیمار از د  سللتگاه های 
حمایتی، مثال هایی از این روش هسللتند   که بعضی 
اوقللات بللد  ون اطاع بیمار انجام می شللوند  . بد  ین 
ترتیب جد  اکرد  ن بیمار مرگ مغزی از د  ستگاه های 
حمایتی نیز از نظر بسیاری »اتانازی غیرد  اوطلبانه، 

غیرفّعال« به شمار می آید  .
د  ر این راستا د  ر برخی کشورها مانند   سوئیس هلند  ، 
بلژیک و چند   ایالت از ایاالت متحد  ه آمریکا شللامل 
اورگان، واشللنگتن و مونتانللا، اتانللازی بلله روش 
غیرمسللتقیم قانونی است. البته کمیسیون پزشکی 
باید   وضعیت بیمار را کامًا بررسللی کند  . د  ر سللوئد   
نیز مرگ آرام غیرقانونی است مگر بیمار د  ر مراحل 
پایانی زند  گی باشللد   یا تزریق د  ارو به بیمار بی فاید  ه 
و د  رد  آور باشللد  ، د  ر اسللترالیا نیز هومرگ )اتانازی( 

غیرقانونی است.
موافقللان هومللرگ )اتانازی( از آن بللا تعابیر مرگ 
تسهیل شللد  ه، مرگ با شرافت، مرگ د  ر آرامش و... 
نام می برند   ولی مخالفان اخاقی هومرگ )اتانازی( 
معتقد  ند   با قانونی شللد  ن هومرگ )اتانازی( و رواج 
آن، انگیللزه د  رمان برخللی بیماری ها از بین خواهد   
رفت و جلوی پیشللرفت علم پزشللکی گرفته خواهد   
شللد  ، از همه مهمتر نگهد  اری سللالمند  ان برای افراد   
و بستگان آنها مشکل شد  ه و از همه مهمتر، اعتماد   
بیمار به پزشللک به علت ترس بیمار از قطع د  رمان 

توسط پزشک و انجام اتانازی، از بین خواهد   رفت؛ 
بنابرایللن د  یگللر نمی تللوان با خیللال راحت به هیچ 
بیمارسللتانی پا گذاشللت. عقید  ه مشترک بسیاری از 
ملل و مذاهب مختلف از جمله مسللیحیت، اسللام و 
یهود  یان این است که زند  گی، هد  یه خد  اوند   است و 
باید   با تمام توان د  ر حفاظت آن کوشید   و بیماری و 
سللختی های آن جزئی از زند  گی و سرنوشللت آد  می 

است که باید   به طور طبیعی طی شود  .

  عنصر قانونی د  ر جرم بود  ن اتانازی
اساسًا سه اتهام بر شخص مسئول بیمار وارد   است، 
مباشللرت د  ر قتل، مشللارکت د  ر قتل و یا د  سللت کم 
معاونللت د  ر قتللل. مللوارد   قانونی وفللق ماد  ه 206 
قانون مجازات اسامی د  ر مورد   قتل عمد   خصوصًا 
بنللد   ج ایللن ماد  ه که مقرر بر شللرایطی اسللت که " 
قاتل قصد   کشللتن کسللی را ند  ارد   ولی عمل مرتکبه 
بلله سللبب پیری یللا ناتوانی یا کود  کللی و امثال آن 
برای مجنی علیه مرگ آور است." )فراموش نکنیم 
پیللری و ناتوانللی از جمله عواملی اسللت که مبنای 
اجللرای اتانللازی واقع مي گرد  د  ( همچنین اگر عمل 
مجللرم را معاونللت تصور کنیم بللاز به موجب ماد  ه 
207 قانون مجازات اسامی " معاون د  ر قتل عمد   

به سه تا 15 سال حبس محکوم مي گرد  د  ."

  عنصر روانی یا رکن معنوی اتانازی
عنصر روانی د  ر وقوع این رفتار بسللیار حائز اهمیت 
اسللت از آن لحاظ که به ظاهر با انگیزه ای بسللیار 
شریف و با نیت خیر به نظر مي رسد  ، هرچند   انگیزه 
و د  اعللی جنایللت با عنصر روانی آن متفاوت اسللت. 
شللخص بیمللار د  چللار د  رد   و رنج اسللت. گاه ممکن 
اسللت مبتا به زند  گی نباتی شللد  ه باشللد   و به جهت 
بی اختیاری، نزد   اطرافیان د  چار شرمند  گی گشته و 
از نظر خود   بی حیثیت شد  ه باشد  . وی که روزگاری 
د  ارای شللخصیت مسللتقل بللود  ه اکنللون د  ر حالت 
احتضللار د  ائم به سللر مي برد  ، بللد  ون آنکه منجر به 
موت شللود  . د  ر موارد  ی پزشللکان از وی قطع امید   
کللرد  ه انللد   اما مد  ت باقیمانللد  ۀ زند  گی با رنج وتعب 
فللراوان مي گللذرد   و د  رمانها پرهزینه و بی اثرند   و د  ر 
اینجاسللت که مسللئول بیمار به عنوان منجی و به 
انگیزۀ پایان د  اد  ن به آالم بیمار وارد   عمل مي شود  . 
پس وجود   رکن اخاقی د  ر این رفتار محرز اسللت. 
چون با اراد  ۀ آزاد   انجام مي گرد  د   و مسللئول بیمار نه 
مجبور و نه مکره بود  ه اسللت بلکه د  ر قبال آن بسللا 

د  ستمزد   قابل توجهی هم مي گیرد  .

  پتانسیلی برای سوءاستفاد  ه 
مخالفللان اتانللازی معتقد  ند   هللرگاه اتانازی قانونی 
شود  ، پتانسیلی برای سوءاستفاد  ه د  ر د  ست مراقبان 
سامت خواهد   بود  . اولین قد  م برای تحقق اتانازی 
د  ر جامعه ای که انجام این کار قانونی شللد  ه اسللت، 
باعث مي شللود   قد  م هاي بعد  ی آسللان تر برد  اشللته 

پایان زند  گی با 
مرگ سفید  ؟

ش�اید���بتوان�گفت�د��ر�طول�تاریخ،�مرگ�
موضوعی�»د��رون�خانواد��گی«�بود��.�مرد��م�
معم�وال�د��ر�خانه�هایش�ان�بعد���از�مبارزه�
ای�کوت�اه�ب�ا�یک�بیماری�به�د��نبال�وقوع�
حاد��ث�ه�ای�مي�مرد��ن�د���اما�امروزه�به�طور�
فزایند��ه�ای�مرگ�د��ر�یک�مؤسسه�مانند���
خان�ه�س�المند��ان�یا�بیمارس�تان�بعد���از�
آنک�ه�انواع�تکنولوژی�ه�ا�روی�بیمار�به�
کار�برد��ه�مي�ش�ود���تا�حیات�او�طوالنی�تر�
ش�ود���رخ�مي�د��ه�د��.�البت�ه�اغل�ب�ای�ن�
تکنولوژی�ه�ا�کامال�مؤثرند���و�انس�ان�ها�
مي�توانند���برای�ماه�ها�یا�س�ال�ها�با�وجود���
یک�بیماری،�زند��گی�کنند��.�بحث�چگونه�
م�رد��ن�مخصوص�ا�د��ر�س�ال�هاي�اخی�ر�
اهمیت�فوق�العاد��ه�ای�پید��ا�کرد��ه�اس�ت.�
مه�م�ترین�اصطالحی�که�این�موضوع�را�
ب�ه�بحث�م�ا�مربوط�مي�کن�د���»اتانازی«�

است.

موض�ع�اخالق�د��ر�مورد���مرگ�
ش�یرین،�مرگ�راحت�یا�مرگ�
با�ترحم�مي�تواند���سرنوش�ت�
را� تصمیم�ات� از� بس�یاری�

روشن�کند��
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 Slippery( شللود  . به این اسللتد  الل، »شیب لغزند  ه
Slope( گفتلله مي شللود  . یکللی از صریللح تریللن 
مخالفان اتانازی، ییل کامیسللار پروفسللور حقوق 
د  انشللگاه میشللیگان است که حمله سه جانبه ای را 
علیه اتانازی ارائه کرد  ه اسللت: خطر سوءاسللتفاد  ه از 
اتانازی توسط مراقبان سامت؛ شیب لغزند  ه؛ خطر 
اشللتباه و لغللزش موافقان نظریه »شللیب لغزند  ه« 
اسللتد  الل مي کننللد  ، هنگامی کلله کیفیت زند  گی 
کاهش یافته باشللد  ، جامعه مي تواند   پایان د  اد  ن به 
حیللات را بپذیللرد   و هیللچ روش عقانللی ای برای 
محد  ود   کرد  ن اتانازی و جلوگیری از سوءاستفاد  ه از 

آن وجود   ند  ارد  . 
بر اسللاس نظریه شللیب لغزند  ه، اتانللازی مانند   لبه 
نازک یک کوه اسللت که وقتی جا بیفتد  ، عمیقا د  ر 
جامعه پیش راند  ه مي شود  . کامیسار نتیجه مي گیرد   
قانونللی کللرد  ن اتانازی اراد  ی، به ناچللار، منجر به 
قانونی شللد  ن اتانازی اجباری مي شللود   چون تمایز 
عقانی بین کسللانی که مي خواهند   بمیرند   )چون 
خللود   را سللربار جامعلله مي د  اننللد  ( و کسللانی کلله 
مي خواهند   بکشند   )چون این افراد   را سرباری برای 
جامعه مي د  انند  ( غیرممکن اسللت. موافقان اتانازی 
تاش مي کنند   استد  الل »شیب لغزند  ه« را به صور 
مختلف رد   کنند  . آنها معتقد  ند   مکانیسم هاي رایجی 
که توسللط د  اد  گاه ها به کار گرفته شللد  ه اسللت، از 
»اتانللازی اجباری« جلوگیللری مي کند  . د  ر صورت 
قانونی شللد  ن اتانازی غیرفعال، شیب، تماما لغزند  ه 
نیسللت چون هیچ برنامه کشللتن وسللیعی مد   نظر 

نیست.
برخی د  یگر به خود   مفهوم »شللیب لغزند  ه« حمله 
کرد  ه اند   و استد  الل شان این است که شیب لغزند  ه 
کلله نوعللی از عمل د  ر نهایت منجر به برقراری نوع 
د  یگللری از عمل مي شللود   برهان مجاب کنند  ه ای 
نیسللت و برای آنکه مقد  مه صاد  ق باشللد  ، باید   نشان 
د  هد   که فشللار اولیه برای برد  اشللتن قد  م هاي بعد  ی 
آن قد  ر قوی اسللت که قد  م هاي بعد  ی رخ مي د  هد  . 
استد  الل »خطر سوءاستفاد  ه« که توسط کامیسار و 
برخی د  یگر ارائه شللد  ه اسللت، بر این اد  عاسللت که 
اتانازی و خود  کشللی با همکاری پزشللک د  ر نهایت 
منجللر به قتل )شللنیع( مي شللود  . د  رواقع کسللانی 
ممکن است با راهنمایی فرد   برای انجام خود  کشی 
بلله د  نبال منافع شللخصی باشللند   و اگللر اتانازی یا 
خود  کشللی با همکاری پزشللک قانونی و د  ر حوزه 
عمل پزشللکی اجرا شللود  ، ممکن اسللت پزشکان 
حساسللیت خود   را از د  سللت بد  هند   و د  ر موارد  ی که 

مي توان از اتانازی د  وری کرد  ، آن را انجام د  هند  .
از طللرف د  یگللر این احسللاس که پزشللکان مجوز 
کشللتن را د  اشللته باشللند  ، باعث مي شود   که مرد  م و 
د  سللت اند  رکاران امر بهد  اشللت و د  رمان به پزشکان 
اعتمللاد   نکننللد  ، چون مسللئولیت آنهللا برای حفظ 
حیات، بد  ل به اهد  اکنند  گان مرگ شللد  ه اسللت. د  ر 
این حالت، بین هیچ نوع اتانازی ای تمایزی مطرح 

نیسللت، چون پزشللک نمی تواند   اجازه د  هد   بیمار 
بمیللرد   و بایللد   تا آخرین لحظات برای حفظ حیات او 
تللاش کنللد   حتی اگر امید  ی به زنللد  ه ماند  ن بیمار 
نباشللد  . موافقللان اتانللازی اسللتد  الل مي کنند   که 
ریسک سوءاستفاد  ه اگرچه قطعا وجود   د  ارد   اما واقعا 
تهد  یللد  ی برای انجام د  اد  ن اتانازی نیسللت؛ چراکه 
اوال تنظیللم قوانیللن د  قیللق علیلله اتانللازی فعال و 
خود  کشللی بللا همللکاری پزشللک از ایللن حالللت 
پیشللگیری مي کند  ؛ ثانیا وجود   مجموعه مشخصی 
از اصللول راهنمللا بللرای انجللام د  اد  ن اتانللازی د  ر 
موقعیت هللاي خللاص، از ایجللاد   ابهللام جلوگیری 

خواهد   کرد  .

  اعتراضات به اتانازی فعال و اراد  ی
 بلله طور کلی مي تللوان گفت اعتراضات به اتانازی 

فعال و اراد  ی د  ر 5 مورد   ارائه مي شود  :
1. اسللتد  الل مي شللود   د  رحللال حاضللر راه هللاي 
پیشگیری از د  رد  های کشند  ه وجود   د  ارد   و با فراهم 
آورد  ن مراقبت هللاي بهتللر مي تللوان جلللوی آن را 
گرفللت؛ بنابرایللن اتانللازی ضرورتی نمللی یابد   اما 
چنیللن اسللتد  اللی مجللاب کنند  ه نیسللت. اگرچه 
د  رمان هاي تسللکینی و مراقبت هاي بیمارسللتانی 
پیشللرفت هاي مهمللی د  ر مراقبللت از افراد   د  رحال 
مرگ د  اشته است ولی بازهم مشکاتی باقی است. 
برای اینکه بهترین د  رمان تسللکینی برای هر فرد   
د  ریافت شود  ، نیاز به تاش ها و خطاهایی است که 
عواقللب د  رد  ناکللی بللرای بیمار د  ارند   و مهم تر از آن 
عللوارض جانبللی چنین د  رمان هایللی مانند   تهوع، 
ناتوانی د  ر کنترل اد  رار، از د  ست د  اد  ن هوشیاری به 
علللت خللواب آلود  گی هاي نیملله د  ائمی و نظایر آن 

است.
2.  اسللتد  الل مي شللود   ما هیچ گاه شواهد   کافی ای 
بللرای توجیلله این بللاور ند  اریم کلله تقاضای بیمار 
مبتللا بلله بیماری العاج برای مللرد  ن، تقاضایی 

د  رست، ثابت و واقعا مختارانه است.
3. برخی برای انجام اتانازی به »آموزه اثر د  وگانه« 
)doctrine of double effect( متوسللل شد  ه اند   
اما مطابق با تفسللیر این آموزه، انجام د  اد  ن اعمالی 
مجاز است که عواقب بد   آن از پیش مشخص باشد   

به این شرط که
الللف: ایللن نتیجلله بللد   بلله عنللوان اثللر جانبی یا 

غیرمستقیم عمل اصلی منظور شد  ه باشد  . 
ب: عملی که مقصود   اصلی است به لحاظ اخاقی 

خوب یا حد  اقل خنثی باشد  . 
ج: اثر خوب به واسطه راه بد  ی حاصل نشود  ؛ یعنی 
بد  ی وسیله ای برای رسید  ن به خوبی نباشد  . نتایج 
بللد   نبایللد   آن قد  ر جد  ی باشللند   که بر تاثیرات خوب 
فائق شللوند  . اما اتانازی این شللرایط را برآورد  ه نمی 
کند  . جالب اسللت که موافقان اتانازی نیز از همین 
آمللوزه نتیجلله ای خللاف رأی مخالفللان اتانازی 

مي گیرند  .

۴. استد  الل شود   تمایز میان اتانازی اراد  ی، اجباری 
و غیراراد  ی د  ر نحوه عمل اسللت ولی د  ر اصل کار 

تفاوتی بین این د  و وجود   ند  ارد  .
5. اگر اتانازی اراد  ی و فعال را بپذیریم، راه را برای 

د  یگر انواع اتانازی و خود  کشی فراهم آورد  ه ایم.
البته نظرات مختلف د  رباره اتانازی ضرورتا وابسللته 
بلله نظرات مختلف د  ر زمینه اخاق اسللت. مباحث 
مربوط به اتانازی، مباحثی د  رباره »ارزش«هاسللت. 
برخللی اعتقللاد   د  ارند   که حیات، حللد   اعای خوبی 
اسللت و د  یگر خوبی ها باوجود   حیات و زند  گی معنا 

مي یابند  .

  چالش خانواد  ه ها
د  ر این شللرایط اعضای خانواد  ه یک وضعیت د  شوار 
اخاقللی را پیللش رو د  ارند   و این د  شللواری بیشللتر 

مربللوط بلله مللوارد  ی اسللت که فرد   العللاج فاقد   
صاحیللت الزم برای تصمیللم گیری د  رباره مرگ 
خود  ش اسللت. ممکن اسللت خانواد  ه بخواهند   فرد   
زند  ه بماند   و این به د  لیل عاقه و عشللقی اسللت که 
به او د  ارند  . از سللوی د  یگر خانواد  ه ممکن اسللت به 
علت سللود   و منفعت خود  شللان یعنی کمتر شللد  ن 
هزینه هللاي د  رمانی بخواهند   د  رمان هاي پزشللکی 
قطع شود  . از سوی د  یگر خانواد  ه ممکن است مایل 
باشللند   بیمارشللان زند  ه بماند   به این د  لیل که از بین 
برد  ن ارزش زند  گی به حال جامعه مضر اسللت و د  ر 
هللر حالللی امکان نجات بیمار وجللود   د  ارد   و این به 
هرحللال خیللر جمعی را د  رپللی د  ارد  . از طرف د  یگر، 
ممکن اسللت خانللواد  ه تمایل به مرد  ن بیمارشللان 
د  اشللته باشللند  ، زیرا مراقبت هاي پزشللکی بیهود  ه، 
هزینلله زیاد  ی بللر جامعه تحمیل مي کند  ، د  ر نتیجه 

مرگ او بیشترین خیر جمعی را د  ارد  .

  د  ید  گاه الریجانی د  رباره مرگ سفید  
د  ر این رابطه باقر الریجانی، معاون وزیر بهد  اشللت 
گفت: بحث اتانازی یک بحث بسللیار مهمی اسللت 
زیللرا هم بحللث اتانازی Activeوجللود   د  ارد   و هم 
اتانازی Passive د  رباره اتانازی Active این طور 
اسللت که فرد  ی را که د  چار مشللکاتی د  ر زند  گی 
اسللت و خود   وی نیز د  رخواسللت د  ارد   گروه پزشکی 
مشللارکت کنند   برای اینکه فرد   مرگ آسانی د  اشته 
باشللد  ، این مسئله د  ر کشورهای اسامی و بسیاری 
از کشورهایی که اد  یان د  ر آن کشورها جاری است 
مقبولیتللی نللد  ارد   که بخواهند   اتانللازی Active را 
انجام د  هند  . این استاد   برجسته علم اخاق پزشکی 
ایران اد  امه د  اد  : حتی کشللورهایی هم که د  ین آنها 
مسللیحی اسللت با این کار مخالفند   ولی د  ر برخی 
کشللورها قوانینی تصویب کرد  نللد   که می توانند   د  ر 

.)Active این کار مشارکت کنند   )انجام اتانازی
معللاون آموزشللی وزارت بهد  اشللت همچنیللن به 
اتانللازی Passive نیز اشللاره کرد   و گفت: اتانازی 
Passive یعنللی این کلله مللا بلله فللرد  ی که د  چار 
مشللکات این گونلله می شللود   خد  مللات را به وی 
نرسللانیم و خود  ش د  چار مرگ شللود   و یا د  سللتگاه 
خاموش شللود   که د  ر برخی کشللورها این مسللئله 
مطرح است. الریجانی تصریح کرد  : اما د  ر کشور ما 
و بللا توجلله به شللرایطی که ما د  اریللم و همچنین با 
توجلله به امکانات پزشللکی که د  اریللم و د  ر نهایت 
مسللائل معنوی که د  ر ایران مطرح اسللت واقعیت 
این اسللت که این زمینه ای اسللت که باید   روی آن 
خیلی کار شللود  ، مثًا وقتی یک جوانی پشللت د  ر 
است )د  ر انتظار تخت بستری( و احتیاج به د  ستگاه 
Bennett )د  سللتگاه تنّفس مصنوعی یا ِونتیاتور( 
د  ارد   و این د  سللتگاه ها نیز محد  ود   اسللت شللرایطی 

پیش می آید   که این د  ستگاه به کسی د  یگری وصل 
اسللت که اصًا امکان برگشللت به زند  گی ند  ارد   و 
د  چار مرگ مغزی شللد  ه اسللت، بنابراین این سللؤال 
پیللش می آیللد   "آیا باید   این د  سللتگاه همچنان برای 
فرد  ی که حیاتش را از د  سللت می د  هد   وصل باشللد   و 
همچنللان نیللز صبللر کنیللم؟"، براین اسللاس این 
سللؤاالتی اسللت که به طور جد  ی د  راین باره مطرح 
اسللت. معاون وزیر بهد  اشللت اد  امه د  اد  : البته تعد  اد  ی 
از د  وسللتان و همکاران ما د  ر مرکز اخاق پزشللکی 
د  ر ایللن زمینلله کار کرد  ه اند   و این بحث نیز د  ر کنگره 
اخاق پزشللکی به آن پرد  اخته می شللود  . الریجانی 
د  ر پاسللخ به این مسللئله "فقهای ما نظرات خاصی 
د  راین باره د  ارند  ؟" گفت: چرا، برخی از آنها به گونه ای 
از کنار این موضوع به نوعی مباحثی را مطرح کرد  ند  ، 
به این صورت که اگر فرد   حیات مسللتقری د  اشللته 
باشللد   و یا آن فرد   هیچ اسللتقراری ند  اشللته باشللد  ، 
فتوایللی وجللود   د  ارد   و بلله نظللر می رسللد   می توان 
اسللتنباط هایی از برخی مطالب به د  سللت آورد   تا د  ر 
زمان هللای خاص تصمیم گیری های خاصی گرفت  
ولللی واقعیللت این اسللت که اتانازی بحث بسللیار 
ُپرچالشللی اسللت و بند  ه خیلی واقعاً د  لم نمی خواهد   
چیللزی را به عنوان Guide )راهنمایی( بگوییم ولی 
نظراتی د  ر این زمینه وجود   د  ارد  . وی د  رباره مطالعات 
د  ر بحث اتانازی د  ر کشللورمان نیز خاطرنشللان کرد  : 
مللا نظللرات صاحب نظللران را د  ر این زمینه د  ر قالب 
پایان ناملله جمللع آوری کرد  ه ایم به طوری که یکی از 
د  انشللجویان ما که هم اکنون نیز اسللتاد   د  انشگاه د  ر 
کرمان شللد  ه است پایان نامه وی بحث اتانازی بود  ه 
و د  ر قالللب پایان ناملله ای 300 تا ۴00 صفحه ای این 

مباحث جمع آوری شد  ه است.

  نمونه هایی از اتانازی
یکللی از مشللهورترین سللوابق اتانللازی د  ر جریان 
جنگ د  وم جهانی د  ید  ه شد  ه  است، به طوری که د  ر 
1۹3۹ میللاد  ی، آلمللان نللازی یللک اتانللازی 
غیرد  اوطلبانه و سللّری را طراحی کرد  . د  ر این طرح 
لللل عملیللات T۴ لل کود  کان زیر 3 سللال که د  ارای 
عقب ماند  گی ذهنی یا نقص عضو یا ناتوانی جسمی 
اساسللی بود  ند   کشللته شد  ند  . این طرح بعد  ها شامل 
کود  کان بزرگ تر و بزرگسللاالن نیز شللد  . بیماران 
روانللی تیمارسللتان های آلمللان و اتریش به همین 
جهت به 6 ارد  وگاه مرگ منتقل می شللد  ند  . برنامه 
T۴ پس از آن به ارد  وگاه های کار و بازد  اشتگاه های 
اسللرا نیللز سللرایت کرد   به نحوی کلله زند  انیانی که 
به شللد  ت بیمار بود  ند   د  ر این برنامه قرار می گرفتند  . 
همچنیللن نمونه ای د  یگر د  ر د  هه اخیر، پیر جورجیو 
ولبی یک نویسند  ه ایتالیایی بود   که به خاطر وخامت 
اوضاع بیماری اش اقد  ام به اتانازی کرد   اما کلیسای 
ایتالیا اجازه ند  اد  ه بود   برای او مراسم مذهبی بگیرند   
و ایللن مسللئله طرفد  اران اتانللازی را ناراحت کرد  ه 

بود  .
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