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  چكيده
هاي ارايه تماپيدميولوژي آسم و آلرژي به علت افزايش شيوع و شدت و نيز تاثيرات اجتماعي و اقتصادي آنها بر سيس :سابقه و هدف

 ..م آسم در كشور انجام گرفتياين فراتحليل به منظور برآورد شيوع عال. استدهنده خدمات سالمتي مورد توجه و حايز اهميت 
 مقاله و نتايج پژوهش كه 21 ، مقاله، پايان نامه و گزارش تحقيق در كشور142پس از جستجوي اينترنتي، از مجموع : بررسي روش

سازي  مقاله در مجالت نمايه10 ،از اين تعداد.  انتخاب گرديد،به انجام رسيده و منتشر گرديده بود1383 تا 1378هاي در فاصله سال
تمامي مطالعات . هاي دانشگاهي بود  مقاله در سايت2و چاپ شده بودند  مقاله در مجالت معتبر دانشگاهي داخلي 9شده بين المللي و 

 سال بود كه در فراتحليل 20 دو مطالعه مربوط به افراد باالي ،از اين تعداد.  انجام شده بودISAACي در اطفال با پروتكل استاندارد جهان
براي نشان دادن نتايج فراتحليل از . تحليل شد NCSSافزار  نرمانتايج مطالعات ب.  اما ميانگين وزني آنها محاسبه گرديد،وارد نشد

Forest plot و براي بررسي تورش انتشار از   Funnel plotاستفاده گرديد .  
  درصد7/2  بررسي شده بودند كه  نتايج ازISAAC نفر با روش 61076 ، سال كشور18 مطالعه روي افراد زير 19در مجموع : هايافته

ينان فاصله اطم (درصد 14/13  ،ميانگين شيوع عالئم آسم در كل كشور.  مربوط به تهران متغير بود درصد4/35 مربوط به كرمان تا
 .به دست آمد) درصد 97/9 - 30/16: درصد95

چنين  هم.هاي جهاني است رسد شيوع عالئم آسم در كشور باالتر از ميانگينبا توجه به اطالعات در دسترس به نظر مي: گيرينتيجه
  .هاي بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي آن در كشور رو به افزايش است م آسم و هزينهيشيوع عال

  . بار بيماري آسم،)فراتحليل (آسم، شيوع، متاآناليز :واژگان كليدي
  

  1مقدمه
آسم يك نشانگان باليني مزمن تنفسي است كه سبب التهـاب،           

. شـود   هاي هوائي ريـه مـي     راه) اسپاسم(پذيري و تنگي    تحريك
خـس، تنگـي    هاي باليني چـون خـس       اين اسپاسم سبب نشانه   

ي نـدارد، امـا     با اينكه آسم درمـان قطعـ      . شودنفس و سرفه مي   
توانند آن را با پيروي از دستور متخصـصان           بيشتر مبتاليان مي  

                                                 
   دكتر مصطفي معين،مركز طبي اطفال ،دانشگاه علوم پزشكي تهرانتهران، : آدرس نويسنده مسئول
  2/4/1386: تاريخ دريافت مقاله
  28/7/1386 :تاريخ پذيرش مقاله

و مصرف داروهاي ضد التهابي و تسكين دهنـده تجـويز شـده،             
هاي منتشر شده در خصوص ميزان شيوع         گزارش. كنترل كنند 

آسم از نقاط مختلف ايران و جهان نشان دهنده شيوع متفاوت           
اپيـدميولوژي  .  اسـت  اين بيمـاري در منـاطق مختلـف جهـان         

هاي آسم و آلرژي به علت افزايش شيوع و شدت و نيـز               بيماري
هـاي ارايـه دهنـده        تاثيرات اجتماعي و اقتصادي آنها بـر نظـام        

  خــدمات ســالمتي مــورد توجــه قــرار داشــته و حــايز اهميــت 
شـيوع بيمـاري آسـم بـا توجـه بـه الگـوي زنـدگي                . باشـد مي

تــرين  از شــايعآســم يكــي. شهرنــشيني رو بــه افــزايش اســت

 
  مقاله اصليمقاله اصلي
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شـود در   هاي مزمن در جهان است و تخمـين زده مـي            بيماري

ميليون بيمـار آسـمي وجـود        300حال حاضر در سطح جهان      
 بـه جمعيـت     2025گردد تا سـال       بيني مي داشته باشد و پيش   

در .  ميليـون نفـر اضـافه شـود        100بيماران آسـمي در جهـان       
 ميـزان   منتـشر شـد   2003گزارش بار جهاني آسم كه در سال        

 درصـد  5/5شيوع بيماري آسم در ايران در كل جمعيت حدود          
بر طبق همين گـزارش ميـزان شـيوع آسـم در            . برآورد گرديد 

 ).1(باشد  ميدرصد 10دوران كودكي حدود 
هـاي اپيـدميولوژيك بيمـاري آسـم بـر مبنـاي اصـول              بررسي

هاي راهبردي در سطح جهـان        استاندارد مورد قبول، از اولويت    
 طرح بـين المللـي مطالعـه        1992 اين اساس در سال      بر. است

 International Study of Asthma (آسم و آلرژي در كودكـان 

and Allergies in Childhood [ISAAC]( ريـزي شـد و     پايـه
نامه آن به عنـوان الگـوي اسـتاندارد بررسـي و مطالعـه               پرسش

اپيدميولوژي آسـم و آلـرژي در كـشورهاي مختلـف پيـشنهاد             
نامـه كـه     در ايـن پرسـش    . و مورد استقبال قرار گرفـت     گرديد  

م يـ  فراوانـي عال   ،گـردد   توسط والدين كودك مبتال تكميل مـي      
گردد   گيري مي   آسم در تمام عمر و طي يك سال گذشته اندازه         

اما متاسفانه در سطح جهان مطالعات اندكي روي آسم در          ). 2(
لعـات  تا كنـون مطا   .  سال انجام شده است    20بزرگساالن باالي   

متعــددي در نقــاط مختلــف كــشور در زمينــه بررســي شــيوع 
 اما به دليل اينكه مطالعات در نقـاط         ،بيماري آسم انجام گرفته   

كـدام     هيچ ،هاي متفاوت انجام شده است     مختلف كشور با روش   
بــه تنهــائي بــرآوردي از شــيوع آســم در كــشور را در اختيــار  

ن تحقيق بـه    در اي . دهد  گذاران سالمت كشور قرار نمي     سياست
منظور برآورد شيوع عالئم آسم در كشور و در جهت تعيين بار            

هـاي   ملي بيماري آسم جهت كنترل بهتر اين بيماري از زاويـه          
چنــين  آموزشــي، پژوهــشي و ارائــه خــدمات بهداشــتي و هــم

گيـري تـاثير مـداخالت در آينـده، يـك فراتحليـل روي               اندازه
 انجام و نتايج    1383 تا   1378هاي   مطالعاتي كه در فاصله سال    

   . انجام گرفت،آنها منتشر شده است

  
  مواد و روشها

هاي اطالعـاتي داخلـي      در ابتدا با جستجوي اينترنتي در پايگاه      
ــر  ــتفاده از  Irandoc ،Iranmedex ،SID ،Magiranنظي ــا اس  ب
ــ ــدميولوژي كلم ــيوع، اپي ــم، ش ــدي آس ــور  ات كلي ــز موت و ني

كليدي آسـم، شـيوع،      با استفاده از كلمات      Googleجستجوي  
آوري تمـام مقـاالت منتـشر         نسبت به جمع   ايران اپيدميولوژي،

هـاي   شده در مجالت معتبر داخلي و خالصه مقـاالت همـايش          

داخلي، همچنين نتايج منتشر شده تحقيقات كشوري، تمـامي         
هاي موجود كه به نحوي به ارزيابي و بررسـي شـيوع              نامه پايان

 اقـدام و    ،ور نمـوده بودنـد    بيماري آسم در مناطق مختلف كـش      
در مرحلـه بعـد بـا جـستجو در          . تمامي آنها استخراج گرديدند   

ــاتي   ــاه اطالع ــدي   Pubmedپايگ ــات كلي ــتفاده از كلم ــا اس  ب
Asthma  ،Prevalence  ،Epidemiology  ،Iran    تمامي مقـاالت 

ــاالت     ــه مق ــي و خالص ــين الملل ــالت ب ــده در مج ــشر ش منت
 در ايـران اسـتخراج      هاي خارجي در زمينه شيوع آسـم       همايش
نامـه و گـزارش تحقيـق در          مقاله، پايان  142از مجموع   . گرديد
 1378هاي    مقاله و نتايج پژوهش كه در فاصله سال        21 ،كشور

به انجام رسيده و چاپ و يا منتشر گرديده بود انتخاب 1383تا  
 مقاله در مجالت نمايـه سـازي شـده          10 ،از اين تعداد  . گرديد
چـاپ  له در مجالت معتبر دانشگاهي داخلي        مقا 9المللي و    بين

. هـاي دانـشگاهي بـود        مقاله در سايت   2و  و منتشر شده بودند     
 ISAACتمامي مطالعات در اطفال با پروتكل استاندارد جهاني         

 سـال در    20تنها دو مطالعـه در افـراد بـاالي          .  انجام شده بود  
كشور وجود داشـت كـه ايـن دو مطالعـه از نظـر روش انجـام                 

اين . نامه استاندارد بود    مشابه و با استفاده از يك پرسش       "كامال
 مطالعه در فراتحليل وارد نشد اما جهت برآورد شيوع عالئـم            2

. آسم در بالغين از ميانگين وزني اين دو مطالعـه اسـتفاده شـد             
 شـد و مـورد      NCSSافـزار آمـاري      هاي مطالعات وارد نـرم     داده

 . فراتحليل قرار گرفت
 استفاده گرديد Forest plot نتايج فراتحليل از براي نشان دادن

دهنده تعداد نمونه در هر مطالعـه و    كه در آن اندازه مربع نشان     
 بـراي    درصـد  95خطوط رسم شده دوطرف فاصـله اطمينـان         

بـراي  . دهـد   شيوع عالئـم آسـم را در هـر مطالعـه نـشان مـي              
 هاي اين تحقيق از نمودار فونـل       تشخيص تورش انتشار در داده    

)Funnel plot (تـرين روش   ترين و ساده معمول. استفاده گرديد
شناسائي تـورش انتـشار، اسـتفاده از يـك نمـودار پراكنـدگي              

باشد كه در آن اثر برآورد شـده          دوبعدي به نام نمودار فونل مي     
. گـردد  از هر مطالعه در مقابل اندازه نمونه آن مطالعه رسم مـي         

نتظار داريم كـه نمـودار      اگر تورش انتشار وجود نداشته باشد، ا      
متقارن بوده و مقدار پراكنـدگي حـول انـدازه اثـر مداخلـه بـا                

  ).3( كاهش يابد ،افزايش نمونه
 دهنـده نـاهمگني    كوكران كه نـشان   Q با توجه به نتيجه آزمون    

)heterogenity(     از مدل با اثـر      ، بين نتايج مطالعات مختلف بود 
 تغييـرات   ، مـدل  در ايـن  . تصادفي در فراتحليل استفاده گرديد    
ــز در  ــات ني ــين مطالع ــارامتر در ب ــبات در پ ــه  محاس نظرگرفت

توان گفت كه نتايج حاصل از اين مدل در           بنابراين مي  .شود  مي
شرايط ناهمگني قابليت تعمـيم بيـشتري نـسبت بـه مـدل بـا           
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 بـه   ، كه در اين مطالعـه اسـتفاده گرديـد         Qآماره  . اثرثابت دارد 

   :صورت زير محاسبه شد
2)ˆˆ( PPWQ

i ii −= ∑  
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 برآورد شيوع كل عالئم آسم      P̂ به عنوان وزن و      Wi .باشد  مي
  در نظـر    i شيوع گزارش شـده آسـم در مطالعـه شـماره               Piو  

در . ها انجام شـد    دادهفراتحليل با چهار گروه از      . شود  گرفته مي 
مرحله اول اطالعات تمام مطالعات روي اطفال در كشور مـورد           

هاي پرت،    در مرحله دوم پس از خروج داده      .  قرار گرفت  تحليل
در مرحلـه سـوم مطالعـات       .  فراتحليل آناليز تكـرار شـد      دوباره

 دوبـاره ها خـارج شـده و         مربوط به شهر تهران از مجموعه داده      
هاي شهر تهران بـه    در انتها داده.ت گرفت تجزيه و تحليل صور   
  . قرار گرفتتحليلطور جداگانه مورد 

  
  هايافته

 18 مـورد در افـراد زيـر         19 ، مقاله منتشر شـده    21از مجموع   
  در كـل   . بـود   سـال  18مورد مربوط بـه افـراد بـاالي          2سال و   
 بررسي شده بودنـد     ISAAC سال با روش     18 فرد زير    61076

 مربـوط بـه     ،م آسـم در اطفـال     يـ وع عال كه كمترين ميزان شـي    
  80/2(و مـــــــــشهد )  درصـــــــــد7/2(كرمـــــــــان 

   

   مشخصات مقاالت مربوط به شيوع عالئم آسم در مناطق مختلف كشور كه همگي با يك پروتكل-1جدول 
 .  اجرا شده اندISAAC و به روش 

 نويسنده/ محقق شهر محل انجام تحقيق انتشار/ سال اجرا   نمونهحجم )%(شيوع عالئم آسم  

 انو همكار. جانقرباني م  كرمان 1378 2217 70/2

 *و همكاران .  بسكابادي ح مشهد 1378 5579 80/2

 و همكاران. حيدرنژاد ح تبريز 1379 1147 95/3

 و همكاران. گلشن م  شهركرد 1378 700 5

 و همكاران. عباسي  ز گيالن 1381 6060 60/5

 و همكاران. گلشن م  بروجرد 1379 1331 70/5

 نو همكارا. گلشن م  زرينشهر 1378 1424 90/5

 *و همكاران . گلشن م  اصفهان 1379 1127 10/6

 و همكاران. گلشن م  اصفهان 1379 4069 30/7

 و همكاران. گلشن م  اصفهان 1378 3982 60/7

 و همكاران. گوزلو م قره كاشان 1378 3000 10

 وهمكاران. مرتضوي مقدم غ بيرجند 1381 3540 10/10

 مكارانو ه. حاتمي گ بوشهر 1381 2699 10/10

 و همكاران.  بسكابادي ح مشهد 1378 4781 85/15

 و همكاران. مسجدي م  تهران 1380 6127 16

 و همكاران. زحل م قزوين 1382 5068 18

 و همكاران. گلشن م  اصفهان 1378 3986 60/19

 و همكاران.  بسكابادي ح مشهد 1379 5534 70/21

 رانو همكا. توتونچي پ تهران 1380 611 90/21

 **و همكاران . گوزلو م قره گرگان 1382 2800 20/28

 ** و همكاران. ميرقاضي سعيد ب تهران 1382 2000 40/35

   سال كه در فراتحليل وارد نشده است18مطالعات مربوط به افراد باالي * : 
  داده هاي پرت كه در مرحله دوم از فراتحليل خارج شدند**: 
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   درصد كل مطالعات اطفال در نقاط مختلف كشور 95 شيوع و فاصله اطمينان -1نمودار 
  )دهد براي شيوع هر مطالعه را نشان مي% 95اندازه مربع تعداد نمونه هر مطالعه و خطوط رسم شده در دو طرف فاصله اطمينان (

  
  
  

  
 طالعات مورد بررسي پس از حذف مقادير پرت درصد م95 شيوع برآورد شده و فاصله اطمينان -2نمودار 
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  براي مطالعات مورد بررسي پس از حذف مطالعات تهران% 95 شيوع برآورد شده و فاصله اطمينان -3نمودار 
  
  
  

  

  
  سال در نقاط مختلف كشور18 نمودار فونل كل مطالعات در افراد زير -4نمودار 
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 از  ،م آسـم در اطفـال     يـ بيشترين ميزان شـيوع عال    . بود) درصد
)  درصـد  2/28(و در مرتبـه بعـد گرگـان         )  درصد 4/35(تهران  

  . گزارش گرديده است
شيوع آسـم در بزرگـساالن      مربوط به   متاسفانه تعداد مطالعات    

 نفر در مشهد و اصـفهان       6706 فقط دو مطالعه روي      كم بود و  
 سال انجام شده و نتايج آنها منتشر گرديـده          18در افراد باالي    

 در كـل   مطالعه در شـهر تهـران نـشان داد كـه             3نتايج  . است
انـد كـه      مورد بررسي قـرار گرفتـه      ISAAC نفر با روش     8738

 16م آسـم در تهـران       يـ كمترين ميزان گزارش شده شيوع عال     
  . بود درصد4/35 و بيشترين آن رصدد

مشخصات مطالعات و مقاالت منتشر شده در مورد شيوع عالئم       
 نـشان داده شـده      1آسم در مناطق مختلف كـشور در جـدول          

   .)4 -24( است
 1فراتحليل انجام شده روي مطالعات فهرست شده در جـدول           

 نشان داد كه شـيوع عالئـم        ،پس از خروج مطالعات بزرگساالن    
 با دامنه   درصد 14/13 سال در كشور     18ر كل افراد زير     آسم د 

  . باشد  مي درصد97/9-30/16 درصد 95اطمينان 
 شيوع عالئم، حدود اطمينـان مطالعـات مختلـف بـه            1نمودار  

صورت تكي و برآورد كلي شيوع عالئم و حدود اطمينان برآورد           
پـس از   . دهـد   نشان مي را  شده با استفاده از مدل اثرات تصافي        

ها مورد تجزيه و تحليـل قـرار           داده دوبارههاي پرت     ف داده حذ
 56/9گرفت كه بر ايـن اسـاس شـيوع عالئـم آسـم در كـشور                 

 درصـد بـه     93/6-19/12  درصـد  95 با دامنه اطمينـان      درصد
  . دست آمد

 آن را    درصـد  95 شيوع برآورد شده و فاصله اطمينان        2نمودار  
 پـرت نـشان     براي مطالعات مورد بررسي پس از حذف مقـادير        

در مرحله بعد نتايج مطالعات تهران حـذف گرديـده و           . دهد  مي
 آناليز تكرار شد كه بر اين اساس شـيوع عالئـم آسـم در         دوباره

 95 با دامنـه اطمينـان       درصد 07/11كشور به جز شهر تهران      
  .  درصد به دست آمد94/7-19/14 درصد

ن را   آ  درصـد  95 شيوع برآورد شده و فاصله اطمينان        3نمودار  
براي مطالعات مورد بررسي پس از حذف مطالعات تهران نشان          

در شهر شيوع آسم  ،چنين بر اساس نتايج مطالعات  هم. دهد  مي
ــران  ــد41/24تهـ ــه  درصـ ــا دامنـ ــان  بـ ــد95اطمينـ    درصـ

 . بود64/37-19/11
 سـال نـشان داد      18نمودار فونل براي مطالعات روي افراد زير        

بنابر اين يك تورش انتـشار      ). 4ارنمود(ها تقارن ندارند      كه داده 
در مطالعات وجود دارد كه بيانگر عدم انتشار بعـضي مطالعـات            
يا عدم دسترسي محققين به بعضي از مقاالت يا نتايج مطالعات 

  .باشد مي

  بحث
اين فراتحليل نـشان داد كـه شـيوع عالئـم آسـم در كودكـان                

گونه كه در جـدول       مناطق مختلف كشور متفاوت است و همان      
 متغيـر اسـت و       درصـد  4/35 تـا     درصد 7/2بين   ذكر گرديد    1

مطالعات كافي در زمينه بررسي شيوع عالئم آسم در بالغين در           
اين طيف وسيع شيوع در نقاط مختلـف        . كشور بسيار كم است   

توانـد ناشـي از تنـوع آب و هـوايي، الگـوي زنـدگي،                 كشور مي 
. پوشــش گيــاهي و آلــودگي هــوا در شــهرهاي مختلــف باشــد

تاسفانه كمبود مطالعات با روش استاندارد در سـطح كـشور و    م
نبود نظام مراقبت در سطح ملي براي آسـم، ارزيـابي بـار ايـن               

 .   نمايد بيماري را به شدت دچار مشكل مي
رسـد    در مجموع با توجه به اطالعات در دسترس بـه نظـر مـي             

شيوع عالئم آسم در كشور باالتر از برآوردهاي بـين المللـي در             
، 2003در گزارش بار جهـاني آسـم در سـال           . ورد ايران است  م

  درصد بـرآورد گرديـده اسـت       10شيوع آسم در كودكان ايران      
ــرح    .)1( ــردي ط ــه راهب ــزارش كميت ــين گ ــين در اول  همچن

 1998المللي مطالعه آسـم و آلـرژي در كودكـان در سـال                بين
شيوع عالئم آسم بر اسـاس دو مطالعـه در شـهرهاي رشـت و               

بر طبق همـين گـزارش   .  گزارش شده است    درصد 9/10تهران  
  درصـد  5/7شيوع عالئم آسم در كودكان منطقه خاورميانـه از          

 در كويت متغير است و متوسط شيوع         درصد 17در مراكش تا    
ايـن عـدم    ). 2( باشـد    مـي   درصـد  7/10عالئم در اين منطقـه      

تـوان بـه     منطقه را مـي درتناسب در شيوع عالئم بيماري آسم      
اص فرهنگي اجتماعي كشور، جمعيت شهر نشين باال       شرايط خ 

در كشور، تنوع آب و هوائي، وجود پوشـش گيـاهي متفـاوت و              
منحصر به فرد در ايـران بـه خـصوص نـواحي شـمالي كـشور،                
آلودگي هوا به خـصوص در شـهرهاي بـزرگ و صـنعتي نظيـر               

  .تهران نسبت داد
ال  سـ  6ست كه در گزارش دوم اين كميته پس از          ا اين درحالي 
 2/13 ، شيوع عالئم آسم در اطفـال در ايـران         2004و در سال    

 درصـدي  17/0 برآورد گرديد كه مويد افـزايش سـاالنه          درصد
 بـر اسـاس گـزارش نيـل پيـرس و            .)25(باشد    شيوع عالئم مي  

 متوسط افزايش شيوع عالئم آسم در جهـان از سـال            ،همكاران
 13-14 بـراي كودكـان       درصـد  06/0 سـاالنه    2004 تا   1998

بـه  ). 26( باشد   سال مي  6-7 براي كودكان     درصد 13/0سال و   
رسد كه سرعت افزايش سـاالنه شـيوع عالئـم آسـم در        نظر مي 

بر اساس اين فراتحليل نيز     . ايران از متوسط جهاني باالتر باشد     
باشد كـه      مي  درصد 14/13شيوع عالئم آسم در كودكان كشور       

رسـد    اما به نظر مـي  .المللي است   هاي اوليه بين    باالتر از گزارش  
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المللـي مطالعـه      با برآوردهاي اخير كميته راهبردي طـرح بـين        
  .آسم و آلرژي در كودكان هماهنگي داشته باشد

 نتــايج بعــضي از " احتمــاالfunnel plot البتــه بــا توجــه بــه 
تحقيقات در دسترس نبـوده اسـت و امكـان دارد چنانچـه آن              

وردهــا نيــز تغييــر  برآ،شــدند مطالعــات در فراتحليــل وارد مــي
با در نظر گرفتن تغيير الگوي زندگي در كشور چنانچه         . كرد  مي

 شـيوع   1393 تا سال    ،روند فوق در مورد شيوع آسم ادامه يابد       
 نيز خواهد گذشـت كـه        درصد 15عالئم آسم در اطفال از مرز       

  .باشد تر مي هاي منسجم ريزي اين پديده نيازمند توجه و برنامه
شيوع عالئم آسـم در بزرگـساالن كـشور بـه           متاسفانه در مورد    

توان اظهار نظر دقيقي نمود ولـي در          دليل فقدان اطالعات نمي   
اين مطالعه بـا اسـتناد بـه نتـايج دو پـژوهش در كـشور يـك                  
ميانگين وزني محاسبه گرديد كه بـه طـور متوسـط ميـانگين              

 بـه    درصـد  35/3 ، سـال  20شيوع عالئم آسم در افـراد بـاالي         
رسد اين برآورد از ميزان واقعي كمتـر          دست آمد، اما به نظرمي    

زيرا اين دو پژوهش در شهرهاي اصفهان و مشهد صورت          . باشد
گرفته و تحقيقي كه نشان دهنده شيوع آسم در شهرهائي مثل    

بـه نظـر   . تهران يا گرگان باشـد تـا كنـون انجـام نـشده اسـت        
 در نقاط مختلـف     رسد چنانچه الگوي پراكندگي عالئم آسم      مي

توان انتظـار داشـت        مي ،كشور در بالغين نيز شبيه اطفال باشد      
كه شيوع عالئم آسم در بالغين باالتر از ميانگين بدسـت آمـده             

  .در اين مطالعه باشد
 شـيوع عالئـم     ،چنانچه فقط به مستندات موجود استناد گـردد       

ايـن  .  باشـد   درصـد  48/7آسم در كل جمعيـت ايـران حـدود          
 كه شيوع عالئـم آسـم در بزرگـساالن كـشور بـه              ستا درحالي

رسد كمتر از حـد       صورت دقيق برآورد نشده است و به نظر مي        
 كـل   ،المللـي   طبق گزارشات بين  . واقعي تخمين زده شده است    

 ميليون نفـر  300 عالئم آسم در جهان در حدود       دارايبيماران  
برآورد گرديده است  كه با احتساب شش ميليارد نفر در سطح            

 برآورد  درصد5توان شيوع آن را در كل جهان حدود           ان مي جه
چنانچه شيوع عالئم آسم در ايران نيز با متوسط جهـاني           . نمود

 سهم ايران با حدود هفتاد ميليون نفر حـدود سـه            ،برابري كند 
 اما بـر اسـاس محاسـبات        .ميليون و پانصد هزار نفر خواهد بود      

 عالئم آسـم بـا      داراي انجام شده در اين مطالعه، تعداد بيماران      
هاي سني كشور نزديك     در نظر گرفتن برآورد جمعيت زيرگروه     

گـردد كـه از ميـزان مـورد انتظـار            مي نفر برآورد    000/950/4
المللـي    رسد كه برآوردهاي بـين     بسيار باالتر است و به نظر مي      

  . در مورد ايران كمتر از حد واقعي باشد

ر كل جمعيـت مـشابه   چنانچه روند افزايش شيوع عالئم آسم د  
 سال آينده با توجه به رونـد        10كودكان در نظر گرفته شود تا       

 بـا حـدود     ،كـشور شد جمعيت، همچنين روند صنعتي شـدن        ر
 عالئـم آسـم مواجـه    دارايهفت ميلـون و پانـصد هـزار بيمـار       

لذا شايسته است از هم اكنون براي پيـشگيري از          .  بود يمخواه
هـا و عـوارض       افزايش هزينه  اين بيماري به منظور جلوگيري از     

  .بار بهداشتي، اجتماعي و اقتصادي اقدماتي را شروع نمود زيان
توان چنين نتيجه گرفت كه       هاي اين تحقيق مي    بر اساس يافته  

برآورد شيوع عالئم بيماري آسم در كشور بسيار باالتر از حدي           
. اند  المللي در مورد ايران گزارش نموده       است كه سازمانهاي بين   

رسد سهم ايـران از كـل بيمـاري آسـم در              چنين به نظر مي   هم
اي باشـد     دنيا و در منطقه باالتر از حد متوسط جهاني و منطقه          

كه با گذار به سمت شهرنشيني و صـنعتي شـدن در كـشور و               
ــين      ــشور، همچن ــاص ك ــوائي خ ــي و آب و ه ــرايط اقليم ش

هاي ناشـي از شـرايط صـنعتي و توسـعه نـامتوازن در                آلودگي
  .باشد بل توجيه ميكشور قا

با توجه به روند رو به افـزايش آسـم در كـشور، بـراي بررسـي                 
دقيق تر بار بيماري آسـم در آينـده شايـسته اسـت مطالعـاتي         
مبتني بر جمعيت طراحي گردد كه به صـورت ملـي و بـا يـك      
پروتكل استاندارد نسبت به بررسي اپيدميولوژي بيماري آسـم،         

ري، ميزان بهبودي بيماري    بررسي عوامل خطر، سن شروع بيما     
  .آسم، عوارض اقتصادي و اجتماعي آن بپردازد

 با توجه به نبود اطالعات كافي در دسـترس در نظـام سـالمت     
ن سالمت نسبت به تقويت     اگذار كشور شايسته است تا سياست    

نظام مراقبت موجود، به منظور آگـاهي هرچـه بيـشتر از رونـد              
  .بيماري در كشور اقدام نمايند

  
  ر و قدردانيتشك

دانـيم از شـوراي پژوهـشي مركـز تحقيقـات            برخود واجب مي  
، آسم و آلـرژي دانـشگاه علـوم پزشـكي و خـدمات              يايمونولوژ

 و حمايت مـالي   بهداشتي درماني تهران به خاطر تصويب طرح        
چنـين    هـم  و "1382محاسبه بار ملي بيماري آسم در سـال         "

كتـر حيـدرنژاد و   گزلو، د جنابان آقايان دكتر موحدي، دكتر قره   
جناب آقاي احمد بعـاجي دانـشجوي كارشناسـي ارشـد آمـار             
حياتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهـشتي تـشكر و قـدرداني            

  .نمائيم
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