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Summary
Background: - The association between chronic obstructive pulmonary disease
(COPD) and weight loss has long been recognized and is a common clinical
observation and is one of the systemic manifestations of COPD. A number of
studies have identified weight loss and low body mass index (BMI) as independent
predictors of mortality and worse prognosis. We have undertaken this study to
confirm the association between BMI, weight loss,MMRC scale

and

pulse

oximetry with COPD and the relation to its severity.
Methods: - A cross section study of 100 patients with stable COPD have been
identified and classified according to Global initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease (GOLD) guideline. BMI have been calculated according to the
formula:
BMI=Body Weight (kg)/Height2 (kg/m2)
Subjects were classified according to the BMI in to three groups using World
Health Organization guideline: underweight, normal weight and overweight.
Subjects were classified as current cigarette smokers and ex smokers
Results:- It had been shown in this study that the underweight more common in
COPD (21%),compared with the control subjects only (0%).low BMI significantly
associated with more severe stages of COPD and in current smoker than in Exsmoker and with increase in age ,but there is no significant difference between
gender and nutritional status .
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Also, it was found that COPD patients had statistically significant lower FEV1,
lower ratio, lower SPO2, and Higher MRC score than control
Conclusion: - underweight patients associated with more severe COPD and there
is a significant correlation regression between BMI and FEV1.
The degree of FEV1 and O2 saturation values were lower in COPD patients than
control group and these values are much lower in very severe COPD than other
grades.
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تقُُى فقــداٌ انىزٌ باضتعًال يعايـم كتهـت انجطـى
نـدي يرضـً اَطداد انًجـــارٌ
انتُفطُـت انًسيــٍ

أطروحت يقديت إنً كهُت انطب – جايعت بغداد كجسء يٍ يتطهباث
َُم شهادة اندبهىو انعانٍ فٍ اإليراض انصدرَت

يقديت يٍ قبم
اندكتىر أَاد قُص عبد هللا
بكانىرَىش طب وجراحت عايت

بإشراف
اإلضتاذ انًطاعد اندكتىر قاضى يحًد ضهطاٌ
مستشفى بغذاد التعليمي

 2011م
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الخالصة
المقدمة  :ان العالقة بٌن مرض انسداد المجاري التنفسٌة المزمن وفقدان الوزن لوحظ مند
زمن طوٌل وهً من العالمات واألعراض الجهازٌة التً تظهركما فً باقً أجهزة الجسم
األخرى التً ٌؤثر بها هدا المرض ,وهناك دراسات أثبتت وجود فقدان الوزن ونزول فً
معامل كتلة الجسم  .وقد قمنا بهذه الدراسة إلثبات العالقة بٌن فقدان الوزن ومرض انسداد
المجاري التنفسٌة المزمن .
طرٌقة العمل  :فً هذه الدراسة قمنا بتشخٌص  100مرٌض على أنهم مصابٌن بانسداد
المجاري التنفسٌة المزمن وعلى ضوء توجٌهات المنظمة التأسٌسٌة إلمراض االنسداد الرئوي
 ،وتم تصنٌف المرضى إلى خمسة فئات حسب شدة المرض اعتمادا على قٌاس حجم الزفٌر
التنفسً اإلجباري خالل ثانٌة واحدة .
وتم تقسٌم المرضى الى ثالث فئات بالنسبة إلى األوزان باالعتماد على معامل كتلة الجسم (
قلٌل الوزن –اعتٌادي الوزن – وعالً الوزن) .
وتم دراسة العالقة بٌن مرض انسداد المجاري التنفسٌة المزمن وفقدان الوزن  ،وثم مقارنة
النتائج مع نتائج مجموعة أخرى تضم غٌر مصابٌن بهدا المرض (. )control group
النتائج  :لقد تبٌن لنا من خالل هذه الدراسة ان هناك نسبة ال باس بها من فقدان الوزن لدى
المصابٌن بانسداد المجاري التنفسٌة المزمن بالمقارنة مع المجموعة الثانٌة ( control group
) وان فقدان الوزن ومستوى تشبع االوكسجٌن فً الدم له عالقة طردٌة مع شدة المرض وعند
المستمرٌن بالتدخٌن هوا كثر مما هو عند تاركً التدخٌن .
االستنتاج :ان فقدان الوزن هو حالة شائعة لدى المصابٌن بمرض انسداد المجاري التنفسٌة
المزمن وان معامل كتلة الجسم ممكن ان ٌستعمل لتوضٌح هده العالقة  ،وهناك عالقة بٌن
التدخٌن وفقدان الوزن لدى هؤالء المرضى .
كما ان معدل تشبع االوكسجبن فً الدم اقل لدى مرضى انسداد المجاري التنفسٌة المزمن
بالمقارنة مع المجموعة الثانٌة () control group
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التوصٌات ٌ :فضل متابعة وزن الجسم لدى مرضى انسداد المجاري التنفسٌة المزمن لما له
من تأثٌر وارتباط مع شدة المرض باستعمال معامل كتلة الجسم  ،واالهتمام بالحالة الغذائٌة
لهؤالء المرضى وٌمكن استعمال معامل كتلة الجسم من قبل كل طبٌب ألنه بسٌط وغٌر مكلف
.
ٌفضل استخدام جهاز قٌاس نسبة تشبع الدم باالوكسجٌن من قبل المرضى الذٌن لدٌهم حجم
الزفٌرالتنفسً االجباري اقل من %50فً البٌت,كأداة تساعد الطبٌب على ادارة ومراقبة
الحاله المرضٌة للمرضى .
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