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لجل اس ػمل  COPD ثزرسی تبریخچً ی

ًکطیذن سیگبر ی تبریخچ

ًپزسیم می را  سؤال 2 ٌمیط:

کطیذ؟ می  سیگبر آیب  

ً؟ ای کزدي تزک کی َ کطیذ می سیگبر مذت چ

  PPD َ آن مذت  

اکسیژن تمبضبی ، َرسش تحمل ، آن ضذت َ پىً دیس َجُد:پىً دیس ، 

 اتبق درٌُای SpO2 ی پبیً میشان

 ًتت َجُد َثزرسی ٌب سزفً چگُوگی َ ضذت تؼییه :ضذیذ ٌبی سزف

 Wheezing: آن ضزَع سمبن َ آن چگُوکی

ثزای ثیمبر ٌُایی راي َضؼیت َ ثیمبر لذ ثزرسی :ثیمبرستبن در پذیزش 

ػفُوت ثزرسی ، کزدن ایىتُثً

PSHx (ًلجلی جزاحی اس ای سبثم)
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COPD ثزرسی ٌبی لجل اس ػمل در افزاد
 ثزرسیSpO2  درٌُای اتبق

 تستتتABG :     ٌیپُکستتی ، ٌتتبیپز کتتبرثی، َضتتؼیت پبیتتً ی
اسیذ خُن

: CXR      آاُئتُل ٌتب ملتٍتت متی     (تتُر  سیتبد ،َجتُد ااتٍتبة
، مستت ش ضتتذن دیتتبفزانم ، اوفیلتزاستتیُن ، افیتتُ ن ،   ( ضتتُوذ 

CA  َ آتلکتبسی ،PTX

CBC :  ضمبرشWBC ممکه است ( در ػفُوت ٌب ) ٌب ،
.  میشان ٌمبتُکزیت در ٌیپُکسی مشمه افشایص یبفتً ثبضذ 

 PFT’s :  ًثزرستتتتتتتتی درجتتتتتتتتً ی اوستتتتتتتتذاد َ پبستتتتتتتت  ثتتتتتتتت
ثزَوکُدیالتُرٌب 

  افتتشایص ستت ش ثتتی کزثىتتبت ثتتزای    :ثزرستتی ااکتزَایتتت ٌتتب
ججزان اسیذَس تىفسی
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High risk PFTوتبیج

FEV1 < 2L

FEV1/FVC < 0.5

VC < 15cc/Kg (در ثشرنسبالن)&         

VC< 10cc/Kg )در کُدکبن)

VC < 40   درصذ ثؼذ اس پیص ثیىی 50تب
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FEV1
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ػالیم ثزَوطیت مشمه 

ًسزف

تُایذ خلط

 ًػفُوت ٌبی راجؼ

 اوسذاد راي ٌُایی

 ػالیم ممکه است ثزای مبٌٍب  تب سبل ٌب ثبلی ثمبوذ.

     ٌتتبیپز پتتالسی متتذد مُکتتُسی ، افتتشایص مُکتتُس کتتً متتی تُاوتتذ ستتجت اوستتذاد
ضتتُد، ااتٍتتبة ، اد  ، ایبتتبد ثبفتتت فیجتتزَسیس در ایتتزاا ثزَوطتتیُل ٌتتب  َ     

تىگی ثزَوص ٌب

 چطم ٌبی پف کزدي(Blue-bloaters)

.میلیُن نشارش ضذي است  8تؼذاد افزاد درنیز در آمزیکب حذَد 

سیگبر کطیذن، کبر در کبرخبوً ٌتبی آسثستت ، سمتبل ستى ،     : دالیل ایببد آن 
لزار نزفته در مؼزض رادَن 
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Blue-bloaters

وطبن ل ؼی ثز َجُد ثزَوطیت ٌبی مشمه یب آسمبتیک

سزفً ٌبی مشمه

سیبوُس

  َچتتتتتتتتبلی ، آپىتتتتتتتتً ی اوستتتتتتتتذادی حتتتتتتتتیه ختتتتتتتتُاة ، ستتتتتتتتىذر

pickwickian ،(     ، چتتبلی مزضتتی ، کتتبٌص ػملکتتزد ریتتُی

(پلی سبیتمی 

نزدن کُتبي َ چبق

َیشیى  ٌبی مکزر

افزاد وسجتب جُان
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آمفیش 
دیس پىً پیص رَوذي

 سزفً ٌبی ثی ثجبت َ متغییز

     تخزیتتت ضتتجکً ی کتتال ن َ ثبفتتت االستتتیک دیتتُاري ی آاُئتتُل ٌتتب
ثذَن فیجزَسیس کً مىبزثشرگ ضذن میز یجیؼی راي ٌبی ٌتُایی  

.  می ضُد

     فمذان حمبیت راي ٌُایی مىبز ثً تىگتی راي ٌتبی ٌتُایی َ کالپتس
(ثً دا  افتبدن ٌُا. ) در یُل ثبسد  می ضُد

 کبٌص خبصیت ریکُل َ االستیک ریُی

“Pink-puffers”( تزضحبت کف آاُد صُرتی رو)

 ستتیگبر  کطتتیذن ، کتتبر در مؼتتبدن سمتتبل ستتى  ، : دالیتتل ایبتتبد آن
نتتُارش ثبفتتت تُستتط تزضتتحبت    = کمجتتُد آافتتب یتتک آوتتتی تزیپستتیه    

خُدش
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(تزضحبت کف آاُد صُرتی) Pink-puffers

 َجُد ل ؼی آمفیش

المزی

سه ثبال

سزفً ٌبی خفیف

رو  صُرتی

         دیس پىتً ، ااتٍتبة ثتیص اس اوتذاسي مبتبری ٌتُایی َ صتذاٌبی تىفستی

(distant)فبصلً دار

 ،ثً دا  افتبدن ٌُاPEEP  ات ٌبی مىچً ای =خُد ثً خُدی
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ثزَوطیت ٌبی آسمبتیک

سزفً ٌبی مشمه

  ثزَوکُاسپبسم ٌبی وبنٍبوی

 اوسذاد راي ٌُایی

 فمط در ثزخی اس درجبت ضذیذ، اوسذاد ثزای ٌمیطً ثبلی

(وسجتب ثزنطت پذیز)می مبوذ 

می تُاوذ تُاای اس آسم را ثً ٌمزاي داضتً ثبضذ .
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سیگبر کطیذن
50 (ثشرنسبالن اس 4/1-3/1) آمزیکب در میلیُن

خ ز افشایص CAD ثزاثز2 تب

ثزاثز6 تب اسػمل ثؼذ ریُی ػُارض افشایص خ ز

 رَد می ثبال %15 تب ٌمُنلُثیه کزثُکسی میشان.

تب سه فیشیُاُ یکی افشایص سجت سبل در سیگبر ثست25ً مصزا 

 وظز ثً پیزتز سبل 8 فزد فیشیُاُ یکی احبظ اس ) ضُد می سبل 8

   (.رسذ می

افشایص َ سمپبتیک ٌبی نبوگلیُن تحزیک افشایص سجت ویکُتیه  

  وتیبً در ، آدروبل مزکشی لسمت اس ٌب آمیه کبتکُل آسادسبسی

 30 ). ضُد می SVRَ خُن فطبر ، للت ضزثبن تؼذاد افشایص

( کطیذن سیگبر اس ثؼذ دلیمً
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ی کبٌىذي ، مُکُس ،تُایذ ٌُایی راي  رسبن آسیت َ محزک 

 ، ااتٍبثی ٌبی پبس  ی کبٌىذي ، تىفسی ی مژٌٍب حزکبت

 کبٌص ، پزَایتیک ٌبی آوشیم سبسی آساد محزک

 سُرفبکتبوت

راي َسبیل اس استفبدي اس اجتىبة َ خُة پزاکسیژوبسیُن 

. است ػمیك ثیٍُضی س ش کً سمبوی تب ٌُایی
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 ل غ سیگبر لجل اس ػمل

ًسیگبر مصزا ػمل اس لجل سبػت 12 حذالل ، ضُد می تُصی 
. کىذ ل غ را

سجت ( سبػت 12-24 ) ػمل اس لجل ضت سیگبر مصزا ل غ  
.میطُد ویکُتیه س ش  َ ٌمُنلُثیه کزثُکسی کبٌص

اس لجل رَس 2 سیگبر، ل غ صُرت در  ٌُایی ٌبی راي َاکىص 
  ل غ صُرت در آن ثذن ویکُتیه س ش َ  یبثذ می کبٌص ػمل

  ومی سیگبر کً است افزادی ثً وشدیک ، لجل رَس 10 سیگبر
 . کطىذ

ػُارض کبٌص سجت ، ػمل اس لجل ٌفتً 8 اس ثیص سیگبر ل غ 
 . ضُد می ػمل اس ثؼذ ریُی

خ ز کبٌص سجت ، سبل 2 مذت ثً سیگبر ل غ MI ضُد می . 
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حیه ػمل   COPD

َوتیالتُر تىظیم :  
ثً د  وزمبل وسجت).داروذ ویبس ثبسد  ثزای را ثیطتزی سمبن ضذیذ آمفیشمی افزاد 

( است 3 ثً 1 وسجت ایه COPD در ، است 2 ثً ا ثبسد 

دمی فطبر حذاکثز اس  م مئه پبیص یک ((PIPثً رسیذن آسیت اس اجتىبة سجت 
یب َ PTX اس نیزی پیص) . ضُد می PTX یب َآمفیشمی ی ٌب آاُئُل

emphysematous bleb)

CO2 retainers: EtCO2اصلی محذَدي وشدیکی در ثبیذ(baseline) ثیمبر 
. ضُد متبثُایک آاکباُس ثً مىبز است ممکه امز ایه سزیغ اصالح  .نیزد لزار

ثیه سیبد ( اختالا) نزادیبن   EtCO2 & PaCO2

N2O ضذن ثذتز است ممکه HTN ضُد  ااتٍبثبت ی َتُسؼً ریُی .



20

سجک ثیٍُضی ی َاس ً ثً ٌُایی راي تحزیکDES
َISO
A-line پبیص ثزای ABG

کزدن سبکطه : تزضحبت تبمغ اس وبضی الروگُاسپبسم 
(تزاضً اُاً داخل)ETTمکزر

استىطبق اس ثؼذ مُکُسیلیبری (پبکسبسی لذرت)کلیزاوس  
 . ضُد می ثذتز ػُامل

ی آسادکىىذي دارٌَبی اس کزدن اجتىبة :ثزَوکُاسپبسم 
:ٌیستبمیه

پىتُتبل (STP) ، مُرفیه(MSO4) ،  ُمیُاکُریُ  ، آتزاکُری ، 
وئُستیگمیه

کزدن اکستُثً اس لجل خصُصب آاجُتزَل وجُالیشرٌبی ثب درمبن
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) ثزَوکُاسپبسم)  COPD  ااگُی اوسذادی در
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ثیحسی ر یُوبل َ  COPD

ٌبی اوذا  جزاحی اػمبل ثزای خُثی اوتخبة ر یُوبل حسی ثی  

 .است ضکم تحتبوی ٌبی لسمت َ پزیىً ی وبحیً ، تحتبوی

ثبالی وُرانشیبل ثلُک T10 می کبٌص را کزدن سزفً تُاوبیی 

  ایىتزکُستبل در حزکت َ حس رفته دست اس سجت َ دٌذ

. ضُد می خبرجی

ثلُک را یزا ٌمبن فزویک ػصت ، اسکباه ایىتز ثلُک یک  

C) کىذ می 3,4,5)

کىتزل ثزای تُان می ، ػمل اس پس مذاَ  ر یُوبل حسی ثی اس  

.کزد استفبدي ریُی ی تٍُیً ثٍجُد َ درد
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آسم

ٌب ثزَوص ی دیُاري َااتٍبة ٌُایی ٌبی را ٌیپزاکتیُضذن 

 می کً ٌُایی ٌبی راي اوسذاد اس متغییزی درجبت ملتٍت،

.ثبضذ پذیز ثزنطت تُاوذ

پىً دیس سزفً، ، َیشیى  : آن ػالیم

ضزایط ، کطیذن سیگبر ، ػفُوت تُسط تُاوذ می آسم حمالت 

  داخل نذاری اُاً) ETTتحزیکبت ، سوذنی َ کبر محیط

.ضُد ایببد  ٌیستبمیه سبسی آساد َ (تزاضً

12در میلیُن USA



24

آسم
اُاً ی سبثمً ثزرسی آن، ضذت ثزرسی : ػمل اس لجل َیشیت  

  مثل فبکتُرٌبیی ریسک ثزرسی ، نزفته ثیٍُضی یب نذاری
  َیشیت3اس ثیطتز ، سبل در ثیمبرستبن در ضذن ثستزی ثبر 3

ER )َیشیت َجُد َ (اَر اوس ثخص ER یک اس کمتز  
  سلجمی  ، ICU ثخص در ضذن ثستزی اس ای تبریخچً مبي،

 تىفسی دستگبي ػفُوت اس ای سبثمً ، ٌب استزَئیذ اس استفبدي
فُلبوی

کزدن چک PEFP تؼییه ثزای ػمل اس لجل َیشیت در  
  متُسط %40-60َ ضذیذ %40 اس کمتز : آن ضیُع کزدن
. است ضذي ثیىی پیص

ثزَوکُاسپبسم ، صبا ػضالت ٌیپزتزَفی :پبتُفیشیُاُ ی  
  مُکُسی تبمغ ، مُکُسی اد  ،
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آسم

ثشرنسبل سوبن در آن ضذت افشایص 

ًممکه :ٌستىذ ٌمزاي َیشیى  کبٌص ثب کً ثیمبراوی ثً تُج  

 اس وطبن یب َ نبسی تجبدالت ی ػمذي کبٌص ی وطبوً است

 .ثبضذ ثیمبری ضذن ثذتز

کبٌص ی وطبوً است ممکه :َیشیى  ػذ  َ سزفً َجُد 

.ثبضذ نبسی تجبدالت
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آسم

درمبن : O2، ثیٍُضی ، آاجُتزَل وجُالیشرٌبی اس استفبدي  

 در ضُد، می ثزَوکُدیالتبسیُن سجت کً تىفسی ػُامل ػمیك،

.ضُد می دادي تزجیش تزثُتبایه حبملً ثیمبران

ثزَمیذ ایپزاتزَپیُ  ، کُرتیکُاستزَئیذٌب :ٌب درمبن سبیز 

 ، helium/O2 ، تئُفیلیه ، (Atrovent آتزََوت،)

(cromolyn) کزَمُایه

آن لُی ثزَوکُدیالتبسیُن کتبمیه اوتخبثی ػُارض جملً اس  

.ضُد می تزضحبت افشایص سجت امب ، است

    pretx with Robinul (glycopyrrolate)
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That’s All For Today


