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چکیده

زمینه و هدف :داروهای ترکیبی جدیدی جهت کنترل آسم بهکار میروند ،که هدف آنها
دستیابی به یك وضعیت فاقد عالیم بیماری و بهبود و تقویت کارکرد ریوی با کمترین
مقدار مصرف دارو میباشد .در این مطالعه ،میزان بهبودی کلینیكی ،یافتههای عملكرد ریوی
بیماران مبتال به آسم قبل و بعد از درمان دوهفتهای با داروی ترکیبی فورمترول به اضافۀ
بودزوناید مقایسه میشود.
روش بررسی :طی یك مطالعۀ کارآزمایی بالینی به بررسی  85بیمار جدید مبتال به آسم
متوسط و شدید با استفاده از شرح حال ،معاینۀ فیزیكی و اسپیرومتری پرداخته شد .سپس
بیماران ،تحت درمان دوهفتهای با پروتكل درمانی اسپری فورمترول (به مقدار  )023µgبه
اضافۀ بودزوناید (به مقدار  )9 µgقرارگرفتند و سه شاخص ریوی FVC ،FEV1
و  PEFدر اسپیرومتری آنها بررسی شد.
یافتهها :در مطالعۀ حاضر ،میانگین  FEV1قبل از درمان  2/92±1/2و بعد از درمان
 0/13±3/85بود که این اختالف معنادار بوده است ( .)P<3/38همچنین  FVCقبل و بعد
از درمان بهترتیب  0/81±1/4و  0/58±3/95بود که 18/83درصد تغییر داشت که از نظر
آماری تفاوت معنادار بود ( .)P<3/38میانگین  PEFقبل و بعد از درمان بهترتیب
 4/83±1/5و 4/95±3/6درصد بود که تفاوت معناداری با یكدیگر داشتند (.)P<3/38
نتیجهگیری :استفاده از داروی ترکیبی فورمترول به اضافۀ بودزوناید برای درمان بیماران
آسم متوسط و شدید مفید است و بهکار بردن بیشتر این داروی ترکیبی در بالین اثربخش
است و نتایج رضایتبخشی حاصل میشود.
کلید واژگان :آسم.PEF ،FVC ،FEV1 ،
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مقدمه
آسم نوعی بیماری التهابی مزمن میاری هوایی است

پرکاربرد در انواع مختلف آسم در سراسر دنیا و نیز کشور ما

که با تنگی گستردۀ میاری هوایی همراه است و با عالیم

است .از جملۀ این داروهای ترکیبی میتوان به اسپری

سرفه ،ویزینگ و حملههای تنگی نفس مشخص میشود.

ترکیبی سالمترول به اضافۀ فلوتیكازون و اسپری جدیدتر

طبق بررسیهای انیامشده 8 ،درصد از کل جمعیت جهان

فورمترول به اضافۀ بودزوناید اشاره کرد.

مبتال به آسم بوده ( )2،1و در ایاالت متحدۀ آمریكا آسم

در مطالعۀ سال  2330توسط روزنهال ()Rosenhall

ششمین علت بستری شدن در بیمارستان میباشد(.)0

استفاده از اسپری فورمترول به اضافۀ بودزوناید در افراد

تحقیقات نشان میدهد که نزدیك به  18میلیون آمریكایی

دارای آسم مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بهدست آمده

مبتال به آسم هستند .در سال  033-208 ،2311میلیون نفر

نشان داد که استفاده از این داروی ترکیبی نسبت به استفادۀ

در سراسر جهان به آسم مبتال بودند ( .)4شیوع عالیم آسم

جداگانۀ هر کدام از داروها برای افراد دارای آسم در

در کشورهای مختلف دنیا متغیر است؛ بهطوریکه در ایران

طوالنیمدت مؤثرتر بود( .)8در مطالعۀ صبا و همكاران در

بین  5تا  12درصد و حدود  8/6میلیون نفر آسم دارند (.)8

سال  1092که استفاده از داروی ترکیبی فوروزماید به-

سالیانه بیش از  1/5میلیون مورد اورژانسی بیماری رخ

صورت نبوالیزر و سالبوتامول بود نتایج نشان داد که

میدهد .مرگومیر بهطور اولیه به عملكرد ریه مرتبط است.

مصرف توأم فوروزماید با دوز  mg 13و سالبوتامول با دوز

سایر فاکتورهایی که روی مرگومیر تأثیر میگذارند شامل:

 mg 2/8نسبت به سالبوتامول به تنهایی با دوز mg2/8

سن بیش از  43سال ،سیگار کشیدن بیش از  23سال،

در بهبود شاخصهای اسپیرومتری بیماران مبتال به آسم

ائوزینوفیلی و  FEV1=40 -69%میباشند.

مداوم برتری دارد که این یافتهها مشخص میکند که استفاده

تشخیص قطعی و تعیین شدت بیماری بر اساس

از بعضی انواع داروهای ترکیبی میتواند در بهبود درمان

اسپیرومتری است که انیام آن مستلزم صرف هزینه و وقت

آسم مفید باشد( .)5جیانگ چنگ ( )Jiang Chengدر

نسبتاً زیاد و همكاری باالی بیمار میباشد .همچنین در

سال  2311در مطالعهای که بر روی  28بیمار دچار آسم

بیماران بدحال ،امكان انیام اسپیرومتری کمتر است .بسته

متوسط انیام داد برای بهبود درمان بیماری از اسپری ترکیبی

به شدت بیماری نیاز به مصرف دارو در مبتالیان به آسم

سالمترول به اضافۀ فلوتیكازون به مقدار  28 µg/50µgو

متغیر است .آگونیستهای رسپتور  B2آدرنرژیك (رسپتور

اسپری فورمترول به اضافۀ بودزوناید به مقدار µg/160 µg

بتا  2آدرنرژیك  (ADRB2از جمله پرمصرفترین داروها

 4/8استفاده شد و مشاهده گردید که استفاده از داروی

در درمان آسم هستند .درمانهای مورد استفاده در کنترل و

ترکیبی فورمترول به اضافۀ بودزوناید نسبت به سالمترول به

درمان آسم شامل ،آگونیستهای بتا  2آدرنرژیك ،متیل

اضافۀ فلوتیكازون موجب بهبودی بیشتری در عالیم آسم

گزانتینها ،آنتی کولینرژیك ا ،گلوکوکورتیكوییدها،

شدید و متوسط و کاهش عالیم التهاب ریوی ،بهبود

آگونیستهای طوالنی اثر بتا  ،2داروهای ترکیبی ،داروهای

عملكرد ریهها و دیگر عالیم بالینی در افراد مورد مطالعه

مؤثر بر لكوترینها و عوامل تثبیتکنندۀ غشای ماست سلها

میگردد (.)9

میباشند ( .)6درمانهای ترکیبی یك آگونیست ADRB2

در مطالعات اخیر ،اثر ترکیبی این داروها در درمان

بههمراه یك کورتون استنشاقی از جمله پروسههای درمانی

آسم مورد توجه قرار گرفته است .در این تحقیق نیز اثر
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داروی فورمترول به اضافۀ بودزوناید با استفاده از

بگذارند (مثل کاپتوپریل) از مطالعه حذف شدند و بیمارانی

اسپیرومتری بر میزان  FEV1و  FVCو  PEFدر بیماران

وارد مطالعه شدند که داروی مصرفی آنها فورمترول 023

آسمی اهواز مورد بررسی قرار گرفته است.

میكروگرم به اضافۀ بودزوناید  9میكروگرم بود .نوع آسم
بیماران به تشخیص متخصص ریه باید آسم پایدار ( Stable
 )Athmaو در مرحلۀ ( )Stageسوم یا چهارم بیماری

روش بررسی
در این مطالعه بر مبنای سایر تحقیقات مشابه (-13
 )12و نیز امكانات موجود و مشاوره با فوق تخصص
بیماریهای ریوی و مشاور آمار و اپیدمیولوژی ،حیم نمونه
تعداد  85نفر بوده است که از بین  123نفر بیمار آسمی
مراجعهکننده به درمانگاه ریه بیمارستان امام خمینی (ره) با
توجه به معیارهای مطالعه انتخاب شدند .بیماران ،افراد
مراجعهکننده در شش ماه ابتدایی سال  1092بودند .این
مطالعه ،یك مطالعۀ  Indicationبوده است .بر طبق
رفرنس  ASPافرادی که مقدار  FEV1اولیۀ آنها کمتر از
 63درصد بود در گروه آسم شدید و افرادی که FEV1
اولیه آنها بین  53-63درصد بود در گروه آسم متوسط قرار
داده شدند.
بیماران دچار آسم در اهواز مورد مطالعه قرار گرفتند
و نمونهها از بالغین (سن بین  18تا  82سال) مبتال به آسم
انتخاب شدند .تمامی افراد مورد مطالعه ،تحت معاینۀ کامل
و اخذ شرح حال جهت سن و سابقۀ فامیلی آسم و سابقۀ
داروهای مصرفی و سن تشخیص و شروع بیماری (در

باشد .بیماران بستری یا بیمارانی که در ادامۀ درمان نیاز به
بستری شدن در بیمارستان داشتند وارد این مطالعه نشدند.
تمام بیماران دو هفته تحت درمان با اسپری ترکیبی قرار
گرفتند .در ضمن بیمارانی که بهجز کورتون استنشاقی نیاز
به دریافت کورتون از راه دیگری (خوراکی یا تزریقی)
داشتند وارد مطالعه نشدند تا از اییاد خطا در نتییه
جلوگیری شود (.)18 ،10
بعد از اینكه افراد انتخاب شدند ،تست اولیۀ
اسپیرومتری آنها انیام شد و بیماران بعد از دوهفته مصرف
اسپری فورمترول به اضافۀ بودزوناید تست ثانویۀ
اسپیرومتری را انیام دادند .مقایسۀ شاخصهای مقادیر
 FEV1و FVCو PEFبهدست آمده از دو اسپیرومتری
انیام شد .اسپیرومتری با دستگاه ""Spirolab III
 Version 3.3انیام گرفت.
آنالیز آماری دادهها با استفاده از نسخۀ  19نرمافزار
 SPSSاز روش تیتست آنوا ) ANOVA (t testانیام
شد.

بیماران) قرار گرفتند .معیارهای ورود به مطالعه شامل موارد

یافتهها

زیر بوده است:
بیماران مبتال به سایر بیماریهای ریوی مثل سیستیك

از بین  123نفر بیمار مراجعه کننده به بیمارستان پس

فایبروزیس ،برونشكتازی ،عفونتهای دستگاه تنفسی،

از درنظر گرفتن موارد قابل قبول اسپیرومتری ،تعداد  88نفر

 COPDو بیماریهای زمینهای دیگری شامل بیماریهای

از آنها علیرغم اینكه معیارهای بالینی آسم شدید و متوسط

قلبی -عروقی (مثل ،)CHFریفالکس ،عفونتهای دستگاه

را جهت ورود به مطالعه داشتند ،بهدلیل اینكه معیارهای

تنفسی ،دیابت ملیتوس و بیماران سیگاری و بیماران با

اسپیرومتری ورود به مطالعه را نداشتند ،از مطالعه کنار

شاخص تودۀ بدنی باالتر از  )BMI>03( 03و مصرف-

گذاشته شدند .تعداد  68نفر بیمار وارد مطالعه شدند که 8

کنندگان داروهایی که میتواند بر روند بیماری تنفسی تأثیر

نفر از آنها در حین مطالعه از شرکت در ادامۀ مطالعه
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انصراف دادند و در نهایت 85 ،بیمار مورد مطالعه قرار

در مطالعۀ حاضر ،میانگین  FEV1قبل از درمان

گرفتند .از این تعداد 01 ،بیمار مرد و  28بیمار زن بودند.

 ،2/92±1/2بعد از درمان  0/1±3/85بوده که این اختالف

سن بیماران بین  18تا  82سال بود 08 .بیمار دارای آسم

معنادار بوده است ( .)P<3/38همچنین  FVCقبل از درمان

شدید و  21بیمار دارای آسم متوسط بودند.

 0/81±1/4و بعد از درمان  0/58±3/95بود که به میزان

میزان درصد پاسخ به درمان در گروههای سنی

 18/83درصد تغییر داشت که از نظر آماری ،تفاوت معنادار

متفاوت ،مختلف بود .بیشترین درصد پاسخ مربوط به گروه

بود( .)P<3/38در این مطالعه ،درصد تغییر  PEFدر قبل از

سنی  83-08سال بود و درصد پاسخ در زنان بیشتر از

درمان  4/83±1/5درصد و بعد از درمان  4/95±3/6درصد

مردان بود و در افراد دارای آسم متوسط نسبت به درمان با

بود که تفاوت معناداری با یكدیگر داشتند (.)P<3/38

دارو درصد پاسخ بیشتری حاصل شد.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار پارامترهای اسپیرومتری قبل و بعد از درمان
متغیرها

میزان درصد پاسخ به درمان

گروه درمانی
وضعیت

گروه سنی

جنسیت
شدت آسم

08-18

%85

83-08

%52

82-83

%49

مرد ()01

%68

زن ()28

%65

شدید

 FEV1اولیه کمتر از  63درصد ( 08بیمار)

%86

متوسط

 FEV1اولیه کمتر از 53درصد ( 21بیمار)

%50

جدول  :2تعداد و درصد جواب به درمان بر اساس متغیرها
شاخصهای اسپیرومتری

Mean±SD
قبل از درمان با داروی ترکیبی

Mean±SD
بعد از درمان با داروی ترکیبی

FVC

0/81±1/4

0/58±3/95

<3/38

FEV1

2/92±1/2

0/1±3/85

<3/38

PEF

4/83±1/5

4/95±3/6

<3/38
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بحث
آسم ،بیماری التهابی مزمن میاری هوایی است که با

های کاهش مقادیر حداکثر حیم بازدمی ،FVC ،FEV1

افزایش پاسخدهی درخت تراکئوبرونشیال به انواعی از

 PEFبعد از دو هفته درمان نسبت به قبل از درمان تفاوت

محركها مشخص میگردد .آسم برونشیال در تمام سنین

معناداری ( )P<3/38وجود داشت .در مطالعۀ حاضر

اییاد میشود ،ولی عمدتاً در اوایل زندگی دیده میشود .در

میانگین  FEV1قبل از درمان  2/92±1/2و بعد از درمان

حدود نیمی از موارد تا قبل از 13سالگی و یك سوم دیگر

 0/1±3/85بوده که این اختالف معنادار بوده است

تا قبل از  43سالگی اییاد میشوند .در دوران کودکی نسبت

( .)P<3/38همچنین  FVCقبل از درمان  0/81±1/4و بعد

بیماران مرد به زن  2به  1است ،ولی این نسبت در سن 03

از درمان  0/58±3/95بود که به میزان  18/83درصد تغییر

سالگی برابر میشود.

داشت که از نظر آماری تفاوت معنادار بود (.)P<3/38

در مطالعۀ روزنهال ( )Rosenhallدر سال 2330

هو ( )Huiدر سال  2339با مطالعه بر روی  63بیمار

استفاده از اسپری ترکیبی فورمترول به اضافۀ بودزوناید برای

آسم شدید مداوم که با ترکیب دو داروی سالمترول به

افراد دارای آسم مورد بررسی قرار گرفت که به  021بیمار

اضافۀ فلوتیكازون بهعالوه مونته لوکاست بهمدت  12هفته

بهمدت  6ماه اسپری حاوی دوز فورمترول و بودزوناید به-

تحت درمان بودند به این نتییه رسید که استفاده از ترکیب

ترتیب به مقدار  163µg ،4/8 µgداده شد و نسبت به

این دو دارو در عملكرد ریه و عالیم بالینی بیماران و

افرادی که از داروها بهطور جداگانه استفاده کرده بودند

 FEV1بهبود قابل توجهی داشته و در درمان بیماران

مورد بررسی قرار گرفت که نتایج اختالف معناداری را بین

سرعت بهبودی افزایش مییابد (.)16

افراد دو گروه نشان داد و نتایج بهدست آمده نشان داد که

خلیلزاده در سال  ،1058اثربخشی استروئیدهای

استفاده از این داروی ترکیبی نسبت به استفادۀ جداگانه هر

استنشاقی را در درمان آسم کودکان (مقایسۀ فلوتیكازون و

کدام از داروها برای افراد دارای آسم در طوالنیمدت

بكلومتازون) در  83کودك ( 00دختر و  08پسر) بین سنین

مؤثرتر بوده است (.)8

 14-6سال مورد بررسی قرار داد که  82کودك با آسم

چنگ ( )Chengدر سال  2311در مطالعهای که بر

پایدار متوسط یا شدید که تحت درمان با فلوتیكازون (با

روی  28بیمار دچار آسم متوسط انیام داد برای بهبود

دوز  133میكروگرم دو بار در روز بهمدت  12هفته) بودند

درمان بیماری آنها از اسپری ترکیبی سالمترول به اضافۀ

با  15کودك آسمی که بكلومتازون ( 233میكروگرم در روز)

فلوتیكازون به مقدار  28µg/83µgو اسپری فورمترول به

دریافت میکردند ،مقایسه شدند و نتایج مشاهدهشده نشان

اضافۀ بودزوناید به مقدار  163 µg/ 4/8 µgمورد استفاده

داد که میزان بهبودی بعد از  0ماه درمان و اندازهگیریهای

و بررسی قرار داد .نتایج ،اختالف معناداری را بین FEV1,

متناوب  PEFدر عالیم بالینی ،بهطور چشمگیری در گروه

 FVCو عالیم بالینی بعد از درمان در افرادی که سالمترول

درمانی فلوتیكازون بیشتر بود .در این مطالعه ،درصد تغییر

به اضافۀ فلوتیكازون مصرف کرده بودند نسبت به افرادی

 PEFدر قبل از درمان با فلوتیكازون  4/83±1/5درصد و

که فورمترول به اضافۀ بودزوناید مصرف کرده بودند نشان

بعد از درمان  4/95±3/6درصد بود که تفاوت معناداری با

داد ( .)9( )P<3/38در این مطالعه ،بیمارانی که از اسپری

یكدیگر داشتند (.)18( )P<3/38

فورمترول به اضافۀ بودزوناید استفاده کردند بین شاخص-
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از آنیایی که عوامل مختلفی در بروز بیماریها و اثر

گیرد و با توجه به اینكه عوامل ژنتیكی نیز در اثر این داروها

بر درمان بهوسیلۀ داروها مؤثر میباشد در این مطالعه،

نقش بسیار مهمی دارند بهتر است در جوامع مختلف ایران

بیماران را بر اساس گروه سنی و جنسیت نیز مورد بررسی

و کشورهای مختلف که از نظر نژادی متفاوت میباشند

قرار دادیم که یافتهها تاییدکنندۀ نقش عوامل جنس و سن

مورد بررسی قرار گیرد.

بر اثر داروی ترکیبی فورمترول به اضافۀ بودزونایددر افراد
دارای آسم میباشد.

نتیجهگیری

میزان درصد پاسخ به دارو در گروههای سنی 08-18

با توجه به نتایج بهدست آمده از مطالعۀ شاخصهای

سال  85درصد ،و گروه سنی  83-08سال  52درصد ،و در

 PEF ،FVC ،FEV1در بعد از دو هفته درمان نسبت به

گروه سنی  82-83سال  49درصد بود که درصد بیشتر

قبل از درمان تفاوت معناداری ( )P<3/38وجود داشت و

پاسخدهی گروه سنی  83-08سال را نشان میداد و میزان

نتییهگیری میشود که استفاده از داروی ترکیبی فورمترول

درصد پاسخ به دارو در زنان  65درصد و در مردان 68

به اضافۀ بودزوناید جهت درمان بیماران آسم شدید و

درصد بود و در افراد دارای آسم متوسط نسبت به آسم

متوسط ،مفید است.

شدید درصد پاسخ بیشتری حاصل شد؛ بهطوریکه افراد
دارای آسم متوسط  50درصد و افراد دارای آسم شدید 86
درصد به دارو پاسخ دادند.
با توجه به نتایج بهدست آمده از مطالعۀ شاخصهای
 PEF ،FVC ،FEV1بعد از دو هفته درمان نسبت به قبل
از درمان ،تفاوت معناداری( )P<3/38وجود داشت و درمان
آسم در هر دو دسته آسم متوسط و شدید با داروی ترکیبی
فورمترول به اضافۀ بودزوناید مفید میباشد .میتوان نتییه
گرفت که استفاده از داروی ترکیبی بودزوناید به اضافۀ
فورمترول جهت درمان بیماران آسم بیشتر مورد توجه قرار

قدردانی
از زحمات تمامی پرسنل بیمارستان امام خمینی (ره)
شهر اهواز تشكر میشود .همچنین از دکتر الهام مطوریان به
دلیل زحماتشان قدردانی میگردد .الزم بهذکر است که این
مقاله منتج از پایاننامۀ محمد کیارسی (طرح تحقیقاتی به
شمارۀ  )N 86میباشد و مرکز تحقیقات نانوفنآوری واقع
در دانشكدۀ داروسازی دانشگاه علوم پزشكی جندیشاپور
اهواز ،هزینههای مالی آن را تأمین نموده است.
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Assessment the Effect of Fomoterol and Budesonide Combination in
Moderate and Severe Asthmatic Patients Admitted to Ahvaz Imam
Hospital-Iran
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Background and Objective: New combinations of drugs are used
for asthma control, which aim to achieve lack of symptoms and
increase pulmonary function with the least amount of drug
administration. In this study, the clinical recovery of pulmonary
function in asthmatic patients before and after two weeks of
treatment with a combination of fomoterol and budesonide
compared.
Subjects and Methods: This study was carried out on 58 newly
diagnosed moderate and severe asthmatic patients referred to
Ahvaz Imam Hospital during the first six months of the 2012.
Physical examination and FVC, FEV1 and PEF variables were
assessed using spirometry. After two weeks treatment with a
combination of fomoterol (320µg) and budesonide (9µg) turbohaler
the patients were re-evaluated. SPSS analysis software and
ANOVA (t-test) methods were used for data analysis.
Results: The mean FEV1 before treatment was 2.92±1.2 which
increased to 3.1±0.78 after treatment ((P<0.05). The FVC before
treatment was 3.51±1.4 also increased significantly after treatment
3.87± 0.98 (P<0.05). On the other hand, PEF percentage for pretreatment was 1.8 ± 4.50 %, which significantly increased to
4.98±0.6% after treatment (P <0.05).
Conclusion: The use of the combination of formetrol plus
budesonide for the treatment of moderate and severe asthma was
found to be useful in clinical and can achieve satisfactory control of
moderate and severe asthma.
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