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ايلیه کىگرٌ آزمایطگاٌ پسضکی َیرکاویا
آزمایطگاٌ ي بیماری َای قلب ي عريق

وقص گلًکس ًَا در عفًوتُای باکتریایی در بیماران مبتال بٍ بیماری مسمه اوسدادی ریٍ.
سید احسان اسدی :دکترای پرستاری ،اصفهان ،ایران
چکیدٌ
زمیىٍ ي َدف :بیماران مبتال بً بیماری مسمه اوسذادی ریً ) (COPDحساسیت بً عفُوت دستگاي تىفسی را
افسایش می دٌىذ کً بً پیشرفت بیماری َ مرگ َ میر کمک می کىذ اما مکاویسم افسایش حساسیت بً عفُوت
ٌىُز مشخص ویستٌ .ذف از ایه مطالعً تعییه میسان غلظت گلُکس در ومُوً ٌای ٌُائی (مایع الرَ بیىی ،مایع خلط
َ مایع الرَ برَوی َاَئُالر) از بیماران مبتال بً  COPDپایذار َ تعییه اثرات عفُوت َیرَسی بر غلظت گلُکس خلط َ
تعییه میسان غلظت گلُکس ٌُایی مربُط بً عفُوت باکتریایی است.

.
ريش بررسی :ما غلظت گلُکس را در ومُوً ٌای ٌُائی جمع آَری شذي از بیماران مبتال بً  COPDپایذار َ

سیگاری ٌا َ غیر سیگاری ٌا با عملکرد طبیعی ریً اوذازي گیری کردیم .غلظت گلُکس در بیماران مبتال بً تشذیذ
 COPDواشی از آزمایشات اوذازي گیری شذ َ ایه وتایج در بیماران با تشذیذ  COPDطبیعی بً دست آمذ .ارتباط بیه
غلظت گلُکس خلط ،وشاوگرٌای التٍابی َ بار باکتریایی مُرد بررسی قرار گرفت.
یافتٍ َا :غلظت گلُکس خلط در بیماران مبتال بً  COPDپایذار بً طُر معىی داری بیشتر از کساوی بُد کً در
افراد کىترل وشذي بذَن  COPDبُدوذ .در ٌر دَ مُرد افسایش تجُیس  COPDواشی از َیرَش َ طبیعی بً دست آمذي،
غلظت گلُکس مایع خلط َ الرَ بیىی بر رَی مقادیر اَلیً افسایش یافتً است .ارتباط معىی داری بیه غلظت گلُکس خلط
َ مارکرٌای التٍابی خلط ،بار َیرَسی َ بار باکتری َجُد داشت .ومُوً ٌای ٌُائی با غلظت ٌای باالی گلُکس،
رشذ بیشتری را در زمیىً رشذ  Pseudomonas aeruginosaدر محیط آزمایشگاٌی داشتىذ.
وتیجٍ گیری :غلظت گلُکس ٌُایی در بیماران مبتال بً  COPDپایذار افسایش می یابذ َ در طُل تشذیذ COPD

افسایش می یابذ .افسایش غلظت گلُکس در راي ٌُا ممکه است بً عفُوت ٌای باکتریایی در ٌر دَ بیمار با پایذار َ
کساوی کً  COPDتشذیذ داروذ کمک کىذ .ایه پیامذٌای مٍمی برای تُسعً استراتژی ٌای درماوی غیراوتُبیُتیک
برای پیشگیری یا درمان عفُوت باکتریایی در بیماران مبتال بً  COPDدارد.

ياشٌ َای کلیدی :بیماری انسدادی ریه؛ التهاب هوایی؛ عفونت باکتریایی؛ گلوکز؛ عفونت ویروسی.
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