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شیوع آسم و خس خس سینه در سطوح مختلف شهرنشینی : یافته 
های از رویکرد گام به گام سازمان جهانی بهداشت به مراقبت عوامل 

خطر بیماری های غیرواگیر در سال 1390 در کل کشور
زهرا خرمی1 ،کورش اعتماد1، شهین یار احمدی، سهیال خداکریم، محمد اسماعیل کاملی، علیرضا مهدوی هزاوه

مقدمه: آسم یکی از شایع ترین اختالالت تنفسی مزمن در کشورهای در حال توسعه است که ممکن است با سبک زندگی شهری مرتبط باشد. 
این مطالعه با هدف بررسی شیوع بیماری خود گزارشی آسم و خس خس سینه در سطوح مختلف شهر نشینی در کشور انجام شد.

روش کار: این مطالعه قسمتی از بررسی مراقبت عوامل خطر بیماری های غیر واگیر )NCD( می باشد که در کلیه استان های کشور 10069 فرد 
باالی 20 سال در سال 2011 انتخاب شدند و با استفاده از داده های سرشماری سال 2011 اندازه ای از شهرنشینی همه استان های ایران )31 استان( 
تعیین شد. برای تعیین مقیاس شهرنشینی از روش آماری تحلیل مولفه های اصلی )PCA( استفاده شد. آسم در این مطالعه براساس خودگزارشی 
 21 SPSS افراد مبنی بر تشخیص پزشک بود. جهت بررسی شیوع آسم و خس خس سینه در سطوح مختلف شهر نشینی از نرم افزار آماری

استفاده شد.
  =%CI95(4,32-3,16) % 3,74 ،=%CI95(3,63-2,17) % 2,9 یافته ها:  شیوع خود گزارشی بیماری آسم در سطوح پایین شهر نشینی
وCI95(4,31-3,15) % 3,73%=   به ترتیب در ساکنین سطوح متوسط و باالی شهر نشینی بود.  شیوع خس خس سینه در سطوح پایین شهر 
نشینی CI95(5,56-4,24) %4,90 ، =%CI95(5,72-3,88) %4,8%= و CI95(6,63 -5,17) %5,9%=  به ترتیب در ساکنین سطوح 
متوسط و باالی شهر نشینی بود. در مطالعه حاضر شیوع آسم و خس خس سینه به طور معنی داری با افزایش شهر نشینی در کشور افزایش 

.)0,05<P-Value(یافت
نتیجه گیری: شهر نشینی با افزایش بیماری آسم مرتبط است، یافته ها این مطالعه بر تعیین کننده های محیطی بیماری آسم به موازت پیشرفت 

و مدرنیزه شدن کشور تاکید دارند.
کلمات کلیدی:  آسم، خس خس سینه، شهر نشینی، بیماری های غیرواگیر، ایران
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