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COPD  به چه بيماری ای اشاره
دارد؟

COAD & COLD



بيماري انسدادي مزمن ريوي:

   در واقع تنگي مجاري هوايي است که اغلب پيشرونده و برگشت

ناپذير و با پاسخ التهابي ريه ها به مواد خارجي و زيان آور همراه 

.است

  واژهCOPD  در اغلب موارد به دو بيماري برونشيت مزمن و

.آمفيزم اشاره ميکند

  COAD (Chronic Obstructive Airway Disease ) و

COLD (Chronic Obstructive Lung Disease  )

بکار ميروند  COPDمترادف 

COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease



چيست؟COPDعالئم 

و آسم چيست ؟ COPDنقاط اشتراک وتفاوت 



 سرفه خلط  دار، تنگي نفس، خس خس سينه و
 Chest احساس فشار و سختي در قفسه سينه

tightness  از مهمترين عالئمCOPD  ميباشند

بيماران آسمي که سيگار ميکشند ممکن است به 
COPD  مبتال شوند، پس امکان دارد فردي تواماً دچار
.باشد COPDآسم و 

آسم در واقع تنگي برگشت  پذير مجاري هوايي است  
تنگي راه هاي هوايي است که  COPDدر حالي که 

اغلب برگشت  ناپذير است 



کاهش حداکثر سرعت بازدمي در آسم 
.  است COPDبيشتر از 

در هر دو بيماري شدت و دفعات حمالت 
. به وخامت بيماري بستگي دارد

عفونت هاي ويروسي و آلرژي از علل 
.عمده آسم ميباشند

در حالي که آلودگي هوا، سيگار و 
عفونت هاي باکتريايي اهميت زيادي در 

COPD دارند .

در حمالت و مراحل وخيم هر دو بيماري 
ائوزينوفيلي و يا نوتروفيلي مشاهده 

ميشود
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.چنانچه آسم در سنين باالتر شروع شود اغلب غير آلرژيک می باشد





ساله، سيگاري که از  ديس پنه شديد شکايت ميکند، اماسرفه  55-75بيماري 
است  نميکند و يا اينکه سرفه او خلط دار نيست، مشکوک به آمفيزم

.  آمفيزم تخريب ديواره آلوئولها و کاهش خاصيت ارتجاعي آنهاست

ديس پنه و عفونت مکرر   دار، ساله، سيگاري که با سرفه خلط 45-65بيماري 
تنفسي مراجعه ميکند، مشکوک به برونشيت مزمن ميباشد 

.است Bronchial treeبرونشيت مزمن التهاب درخت برونشي



















فاکتورهای ميزبان 

فاکتورهای  
محيطی 

(آوتی تريپسيه - 1αکمبود )ژوتيک -
افزايش پاسخ دهی مجاری هوايی-

دود سيگار -
گردو غبار و آلودگی شيميايی محل کار -
آلودگی هوا -
عفووت -
اجتماعی     -وضعيت اقتصادی-





در برونشيت مزمن التهاب و افزايش ترشح موکوس بيشتر در مجاري هوايي 
.  بزرگ و اصلي رخ ميدهد

در يک بيمار ممکن است عالئم به علت افزايش ترشح موکوس بروز کند 
، در حالي که در بيمار ديگر فقدان خاصيت ارتجاعي و سطح (برونشيت مزمن)

(  آمفيزم)تبادل گازها مشکل ساز شده باشد 

ناشي از تخريب مجاري هوايي کوچک و  COPDمحدوديت جريان هوا در 
.پارانشيم ريه ميباشد



، غدد زير مخاطي و سلولهاي گابلت  در پاسخ به التهاب
و ( افزايش در تعداد)توليد کننده موکوس ، دچار هيپرپالزي 

. ميشوند( افزايش در حجم)هيپرتروفي 

اما آنچه نقش مهمي در محدوديت جريان هوا در برونشيت 
مزمن دارد التهاب، فيبروز و باريک شدن مجاري هوايي 

. است( کوچک)محيطي 

افزايش توليد موکوس موجب عفونت هاي راجعه ريوي 
ميشود که خود زمينه تخريب هر چه بيشتر مجاري هوايي 

را فراهم ميکند



.  آمفيزم با تخريب ديواره آلوئولها همراه است

. به اين ترتيب سطح تبادل گازهاي تنفسي به طور معني داري کاهش مي يابد

.  با پاره شدن تعدادي از آلوئولها قسمتهايي از ريه دچار کوالپس ميشوند

آنتي تريپسين همراه است، بيشتر قسمتهاي تحتاني -1در آمفيزم که با کمبود 
.ريه ها درگير است

در آمفيزمي که سيگاري ها و کارگران معادن را درگير ميکند، آسيب لوب فوقاني 
تنفسي بيشتر مشاهده ميشود



 کاملترين تئوري که پيشرفتCOPD  را توجيه ميکند عدم تعادل

.  بين پروتئاز و آنتي پروتئاز در ريه است

 از آنجائي که ريه ها محل ورود ميکروارگانيسم ها و عوامل

خارجي ميباشند، پروتئازها و ساير اجزاء سيستم ايمني ريوي 

.نقش مهمي در مقابله و غير فعال کردن آنها دارند

  اما پروتئازها بصورت غير اختصاصي عمل ميکنند و ممکن

.است در مواردي بافت ريه قرباني عملکرد آنها شود

 



البته در حالت طبيعي آنتي پروتئازها از پارانشيم 
ريه در مقابل تخريب توسط پروتئازها جلوگيري 

ميکنند

دود سيگار هم نوتروفيل ها و ماکروفاژها را وادار 
به ترشح پروتئازها ميکند و از طرفي جلوي 

.فعاليت آنتي پروتئازها را ميگيرد

سيگار نيز به  راديکال هاي آزاد موجود در دود
همين ترتيب عمل ميکنند



COPD چگًَْ تطخيص دادٍ هی ضْد؟

ُز دّ COPDدر 
 FVC  ّFEV1پاراهتز 

کاُص پيذا هی کٌٌذ

   FEV1/FVCًسثت
ًيش فاکتْر حساسی تزای 

تطخيص هحذّديت ّ 
.  تٌگی هجاری ُْايی است



-1FEV  را هيتْاى هتعاقة تجْيش تزًّکْديالتْرُاي کْتاٍ اثز

. اًذاسٍ گيزي کزد

 1FEV  چٌاًچَ افشايطي در ايي پاراهتز هطاُذٍ ًطْد ّ ُوچٌاى-

تاضذ،  FVC1FEV/<%75هقذار پيص تيٌي ضذٍ ّ % 80کوتز اس 

ًطاى دٌُذٍ هحذّديت هجاري ُْايي است کَ تَ طْر کاهل 

.تزگطت پذيز ًيست

.اس آسن کوک هيکٌذ COPDايي قسوت تَ تطخيص افتزاقي  -

اگزچَ تزًّکْديالتْرُاي کْتاٍ اثز در کاُص هقاّهت هجاري  -

ُْايي در ايي تيواراى هوکي است چٌذاى سْدهٌذ ًثاضذ، اها عالئن ايي 

طْالًي اثز تِثْد پيذا هيکٌذ  تيواراى تا تجْيش تزًّکْديالتْرُاي



به چه ترتيب است ؟ COPDاز نظر شدت مراحل مختلف بيماری 

سرفه مزمن، توليد خلط، اما عملکرد ريه ها  ):در معرض خطر( 0مرحله 
.  طبيعی است

 FEV1 / FVC <  ،80%> FEV1 70% )خفيف(1مرحله  
محدوديت خفيف جريان هوا، سرفه مزمن و توليد خلط

پيشرفت عالئم مرحله اول و % FEV1< 50 >% 80 : )متوسط(2مرحله 
تنگی نفس به هنگام فعاليت بدنی 

عالئم بالينی، افزايش وخيم تر شدن% FEV1 < 30 >% 50 )شديد( 3مرحله 
تنگی نفس، در اين مرحله بيماری به طور معنی داری روی کيفيت زندگی 

. بيمار اثر می گذارد
      

بهمراه = > FEV1% 50يا   > FEV1% 30 )خيلی شديد4(مرحله
تنفسی ، دراين مرحله کيفيت زندگی به شدت کاهش می يابد و نارسايی مزمن

.  حمالت تهديد کننده زندگی بيمار است



COPD management

All stages

Avoidance of risk factors

Influenza vaccine

I: short- acting β2 agonists PRN

II: regular treatment with one or more LA bronchodilators, 
rehabilitation

III: inhaled corticosteroids if sig. symp. or repeated exacerbation

IV: regular treatment, long-term O2, consider surgery



هزحلَ تيواري

0هزحلَ 

درهعزض خطز

1هزحلَ 

COPD خفيف

2هزحلَ 

COPD هتْطط

3هزحلَ 

COPD شذيذ

4هزحلَ 

COPD خيلي شذيذ

اجتٌاب اس عْاهل خطزطاس، تجْيش ّاکظي آًفلْاًشا

تجْيش تزًّکْديالتْر کْتاٍ اثز در صْرت لشّم

 افشّدى درهاى رگْالر تا يک يا چٌذ تزًّکْديالتْر طْالًي

اثز

تْاى تخشي

چٌاًچَ حوالت هکزراً تزّس کٌذ، 

گلْکْرتيکْئيذ اطتٌشاقي تَ رژين درهاًي 

.افشّدٍ شْد

درصْرت ًارطايي 

هشهي تٌفظي اکظيژى 

درهاًي طْالًي هذت 

.اًجام شْد

جزاحي درايي هزحلَ 

هيتْاًذ اًذيکاطيْى 

.داشتَ تاشذ

  COPDالگوريتم درمان در مراحل مختلف 



بدنبال چه اهدافی هستيم؟ COPDدر کنترل-

 COPDمهمترين و اساسی ترين اقدام در بيمار مبتال به  -
چيست؟

بکار می  COPDچه برونکوديالتورهايی در درمان  -
روند؟

 COPDاهميت برونکوديالتورها در درمان و کنترل  -
چيست؟



جلوگيري از پيشرفت بيماري

- کنترل عالئم

- بهبود تحمل به ورزش

- بهبود وضعيت سالمت بيمار

- جلوگيري و کنترل حمالت

- کاهش مرگ و مير

جلوگيري و کاهش عوارض ناشي از درمان -



توصيه به ترک سيگار از مهمترين اقداماتي است که 
بايد صورت بگيرد  COPDدر بيمار مبتال به 

آگونيست ها، آنتي کولينرژيک ها، متيل  گزانتين ها بتا-

با وجود عدم بهبود پارامترهاي اسپيرومتري، ديس پنه، 
کيفيت زندگي و تحمل به ورزش در بيماران عالمتدار 

متوسط تا شديد بهبود مي يابد  COPDبا 



اصْل کلی درهاى تا تزًّکْديالتْرُا چيست؟

  تزًّکْديالتْرُا تَ صْرتPRN  در رفع عالئن هتٌاّب تيواری يا سهاًی کَ عالئن ّخين
.هی ضْد، تکار هی رًّذ

  تيواری کوک هی کٌذجلْگيزی ّکاُص عالئن پايذار آًِا تَ  رّساًَتجْيش.

 تيي  اًتخابβ2   آگًْيست ُا، آًتی کْليشژيک ُا ّ هتيل گشاًتيي ُا تا در ًظز گزفتي در
.  دارُّا صْرت هی گيزد دستزص تْدى دارُّا، پاسخ تيوار تَ درهاى ّ عْارض جاًثی

  اس درهاى تا اثز گزاى تز ّلی هْثزتز طْالًی درهاى رّساًَ تا تزًّکْديالتْرُای
.  تزًّکْديالتْرُای کْتاٍ اثز است

  درهاى تا استفادٍ اس چٌذ دارّيی کَ هکاًيسن ّ طْل اثز هتفاّت دارًذ هی تْاًذ هْجة افشايص
. ضْدکاُص دفعات هصزف ّ کاُص عْارض اثز تزًّکْديالتْری، 



اصْل کلی درهاى تا تزًّکْديالتْرُا چيست؟

 ، َاگز چtheophylline  تا ايي  سويتهْثز است، اها تَ دليل احتوال
در . دارّ، تزًّکْديالتْرُای استٌطاقی دارُّای هٌاسة تزی ُستٌذ

.  صْرت استفادٍ اس فزم آُستَ رُص آى استفادٍ هی کٌٌذ

 در تيواری کَ تيوارش  ًثْاليشرتجْيش تزًّکْديالتْرُا تَ صْرت
تحت کٌتزل است هٌاسة ًيست هگز ايٌکَ اثز تخطی تِتزی تا ايي ضکل 

دارّيی ًسثت تَ سايز اضکال دارّيی ًظيز اسپزی ُای استٌطاقی 
.  هطاُذٍ ضْد

 اس تجْيش خْراکی  کوتز دارُّا خيلیعْارض جاًثی تا اضکال استٌطاقی
. کَ هستلشم آهْسش تکٌيک صحيح استفادٍ اس ايي فزم هی تاضذ. است



آيا در بين برونکوديالتورها داروی خاصی را می شناسيد که مزيتی نسبت -

به ساير داروها داشته باشد؟

چيست؟ COPDجايگاه کورتيکوستروئيدهای استنشاقی در  -
 دستورالعملGOLD  تجويز روزانه کورتيکوستروئيدها استنشاقی را در بيماران باFEV1 

.پيش بينی شده و حمالت مکرر سودمند می داند% 50کمتر از 

انديکاسيون دارند؟ COPDآيا کورتيکوستروئيدهای خوراکی در  -



Tiotropium

  ميکروگرم بصورت تک دوز روزانه اثري مشابه  18با دوز
Salmeterol  ميکروگرم دو بار در روز در بهبود  50با دوز

ديس پنه و کيفيت زندگي بيماران داشته است و در کنترل عالئم 

صبحگاهي موفق تر عمل کرده است

  

 1کورتيکوستروئيدهاي استنشاقي از روند کاهشFEV  جلوگيري

نميکند، اما موجب کاهش شدت عالئم و تعداد دفعات بستري بيماران 
ميشود 



 کورتيکوستروئيدهاي خوراکي تنها در حمالتCOPD  انديکاسيون

.دارد

  روز تجويز ميشوند و بعد بايد دوز تدريجاً  10معموالً يک دوره
.  پيدا کند تا دارو بطور کامل قطع شود Taper downکاهش

 استفاده طوالني مدت از استروئيدها بصورت سيستميک به دليل

عوارض جانبي و فقدان شواهدي دال بر اثربخشي آنها توصيه نميشود 



آيا واکسن آنفلوانزا انديکاسيون دارد؟

در چه مواقعی  COPDتجويز آنتی بيوتيک دربيمار -
انديکاسيون دارد؟  

آيا تجويز طوالنی مدت داروهای ضد سرفه در  -
مجاز است؟ COPDبيماران 



 واکسن آنفلوانزا در فصل پاييز ميتواند مرگ و مير بيماران مبتال به
COPD  کاهش دهد% 50را تا.

 اسپری وIM 

البته داليل کافي براي توصيه . واکسن پنوموکک هم گاهي تجويز ميشود

.به مصرف آن وجود ندارد

  يکبار تزريق اين واکسن معموالً کافي است، مگر اينکه فرد اين واکسن

سالگي دريافت کرده باشد که در آن صورت بايد بعد از  65را قبل از سن 
سالگي تکرار شود  65



 عفونت باکتريايي در بيمارانCOPD  بخصوص سالمندان باعث افزايش

. مرگ و مير اين بيماران ميشود

 از طرفي بدنبال عفونت هاي ويروسي امکان عفونت توام با باکتري وجود

.دارد

  درمان مناسب با آنتي بيوتيک موجب کاهش بستري شدن در بيمارستان و

کنترل عالئم بيماري ميشود 



 درمان با آنتي بيوتيک در حملهCOPD  که همراه با افزايش و تغيير رنگ

.  خلط به رنگ سبز يا زرد باشد انديکاسيون دارد

 ساعت اول شروع عالئم آغاز شده و تا هفت الي ده  24درمان بايد طي
.روز ادامه پيدا کند

 اگرچه در مواردي سرفه در اين بيماران مشکل ساز است، اما در واقع

يک رفلکس حفاظتي محسوب ميشود و تجويز طوالني مدت داروهاي ضد 
سرفه در اين بيماران ممنوع ميباشد 



انديکاسيون های درمان با اکسيژن چيست؟

  COPDچه هنگام جراحی در بيمار مبتال به  -
انديکاسيون پيدا می کند و شامل چه انواعی می 

شود؟



:مورد انديکاسيون پيدا ميکند  چنددرمان با اکسيژن در 

ميلي متر جيوه افت  55که فشار اکسيژن به کمتر از  COPDدر حمالت حاد  -1
ميکند

در بيماران دچار هيپوکسي مزمن -2

در مرحله خيلي شديد بيماري  -3

که دچار نارسايي مزمن تنفسي هستند،  COPDدر بيماران مبتال به مراحل شديد 
.ميتواند سودمند باشد

برداشتن بخشي از ريه و پيوند ريه از جمله جراحي هاي مفيد در اين بيماران 
ميباشد 



چيست؟ COPDاصول کلی درمان حمالت 

 از مهمترين چالش هایCOPD کنترل حمالت آن می باشد .

 از مهمترين داليل حمالتCOPD عفونت ريوی و آلودگی هواست .

 2بويژه )برونکوديالتوراستنشاقی-β يا آنتی /آگونيست استنشاقی و
، تئوفيلين، کورتيکوستروئيدهای خوراکی از درمانهای موثر (کلينرژيک

.     است COPDحمالت 

 افزايش ) در بيمارانی که به هنگام حمالت دچار عالئم عفونت ريوی
می شوند، تجويز آنتی بيوتيک مناسب ( ترشحات، تغيير رنگ خلط و تب

. سودمند است

 ونتيالسيون غير تهاجمی موجب کاهش مرگ و مير، بهبودpH  و
گازهای خون، کاهش نياز به ونتيالسيون تهاجمی و انتوباسيون و نهايتاً 

 .کاهش زمان بستری در بيمارستان می شود



 Ipratropium 2-4 puff q 8-6 hr

 Tiotrpium QD

 Formeterol BID

 Salmetrol BID

 Tiotrpium + LABA

 ICS + LABA or Tiotropium

 ICS + LABA + Tiotropium



 Cilomast: only active potent selective PDE4I

Don’t need to TDM 

 Aralast

 Prolastin

 Zemaira

Human alpha1 antitrypsines




