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 آسم : 

عبارت است از یک بیماري جـدي مـزمن شـایع غیـر واگیـردار      

همراه با التهاب مجاري هوایی ، حمـالت مکـرر خـس خـس و     

ی توانـد وجـود داشـته    تنگی نفس. این بیماري در تمام سنین م

 سال هستند.  10% از موارد کودکان زیر 50باشد  اما 

 عالیم شایع : 

تنفس طبیعی و راحت براي بیمار دشوار می گردد. عالئـم آسـم   

عود کننده هستند و ممکن است از چند دقیقه تا چند روز طـول  

بکشند . حمالت آسم ممکن است خفیف یا شدید و گاه کشـنده  

 الت شدید مراقبتهاي پزشکی الز م است . باشند و در حم

احساس فشردگی در قفسه سینه و تنگـی نفـس ، خـس خـس     

در شـب ) و معمـوالً    اًسینه به هنگام بازدم ، سر فـه( مخصوصـ  

همراه با خلط غلیظ ، شفاف و زرد ، تنفس سریع و سطحی کـه  

می شود. مشـکل در تـنفس ، انقبـاض      به هنگام نشستن بهتر

  دم تحمل ورزش . عضالت گردن ، ع

 عالئم شدید حمله حاد : 

 سیانوز شدن پوست ، خستگی زیاد ، تـنفس صـدادار شـبیه    

خرخر ، ناتوانی در صحبت کردن ، تغییرات ذهنی و روانـی  

 ی جاز جمله بی قراري یا گی

 علل :  

علت دقیق و اصلی آسم هنوز نامشخص است ولی آنچه تا 

ی از افـراد بـویژه   کنون روشن شده نشان می د هد که برخ

شیرخواران که سابقه مثبت آلرژي در خانواده دارند زمانیکه 

در معرض دود سیگار، گرده گیاهان و قارچ ها یـا حیوانـات   

خانگی ، حشرات و سوسـک هـا قـرار مـی گیرنـد شـانس       

بیشتري براي ابتالء  بـه آسـم پیـدا مـی کننـد. التهـاب و       

هـا و نـایژك    ( نایژهمجاري هواییگرفتگی ناشی از آن در 

 ترشحات و بدنبال آن ورم مجاري هوایی و غلیظ شدنها) 

ریه( خلط ) ، این امر  باعث کاهش یا بسته شدن راه عبـور  

 هوا به ریه ها می شود. 

عواملی که می تواننـد ایـن تغییـرات را    

 ایجاد کنند عبارتند از :  

مواد آلرژي زا مثـل گـرده گیاهـان ، گـرد و غبـار ،      

 نات ، کپک ها یا بعضی از غذاها شوره بدن حیوا

عفونت هاي ریوي مثـل برونشـیت ، مـواد آالینـده     

موجود در هوا، مثل دود و بوهاي مختلف ، قرار گـر  

 فتن در معرض مواد شیمیایی . 

 عوامل افزایش دهنده خطر : 

     وجود سایر بیماري هاي آلرژیک مثـل اگزمـا یـا

  یونجه  تب

 دیگر  سابقه خانوادگی آسم یا آلرژي هاي 

  قرار گرفتن در معرض آالینده هاي خطر 

  سیگار کشیدن 

  مصرف بعضی از داروها  مثل آسپرین 

  استرسهاي مختلف 

  عفونت هاي ویروسی 

  ورزش 

  ناراحتی عاطفی 

   بو هاي زیان بار و دود تنباکو 

    : پیشگیري 

حمالت آسم قابل پیشگیري است . هر بیمار بایـد از  

التهــاب  ســبب عوامــل محــرك و مزاحمــی کــه

ــم   ــاري آس ــدن بیم ــدتر ش ــوایی و ب        مجــاري ه

می شوند اجتناب کند. از مواد آلرژي زاي شناخته 

 شده و آالینده هاي هوا دوري کنید. 

 

 به منظور  پیشگیري از بروز حمالتداروهایی که 



 

 

کنیـد. توجـه   آسم تجویز می شوند را به طور منظم مصـرف  

داشته باشید که حتی اگـر احسـاس مـی کنیـد مشـکلی      

ندارید ، مصرف داروها را قطع نکنید. از مصرف آسپیرین 

خودداري کنید. به دنبال عوامل آغاز کننـده حملـه آسـم    

بگردید و از آنها دوري کنید. حرکـات کمـک کننـده بـه     

 تخلیه ترشحات تنفسی را  انجام دهید. 

 عوارض احتمالی : 

عفونت ریه و مشکالت مزمن ریوي در رسایی تنفسی ، نا

 اثر حمالت مکرر آسم 

 

 
 درمان : 

مراقبت اورژانس و بستري کردن در موارد حمالت شـدید  

 آسم ، روان درمانی یا مشاوره 

در صورتی که آسم با اسـترس ارتبـاط داشـته باشـدحتی     

 المقدور مواد آلرژي زا و آزار دهنده را از خانه و محل کـار 

      حذف کنیـد . داروهـایی را کـه بـه طـور مـنظم اسـتفاده       

 می کنید همیشه به همراه داشته باشید. به هنگام حمالت 

بنشینید در زمان هایی از سال که مواد آلرژي زا در محیط 

 فراوان هستند در منزل بمانید. 

 
 

 داروھا : 
 خلط رقیق کردن خلط آورها براي 

براي مـوارد اورژانـس)   داروي هیدروکورتیزون ( تنها 

 ي بدن ژبراي کم کردن واکنش آلر

استنشاق اسپري کورتن ، این شکل از مصـرف عـوارض جـانبی    

کمتري نسبت به نوع خوراکی دارد و سایر اسپریهاي گشاد کننده 

 هوایی راه هاي 

آنتی هیستامین ( کرومولین سدیم ) به صورت استنشـاقی . ایـن    

 می رود.نوع داروها جهت پیشگیري بکار 

 فعالیت : 
درزمان ابتالء  به این بیماري فعالیت خود را حفظ کنید ، امـا  

 از ورزش ناگهانی خودداري کنید. 

اگر به دنبال ورزش سنگین حمله آسم رخ دهـد ، بنشـینید و   

   ب گـرم بنوشــید. درمـان بــا  آاسـتراحت کنیــد. مقـدار کمــی   

ورزش داروهاي گشـاد کننـده نـایژه غالبـاً از آسـم ناشـی از       

 پیشگیري به عمل می آورد. 

 رژیم غذایی : 
از خوردن غذاهایی که به آنها حساسیت دارید خودداري کنید 

.روزانه حداقل یک لیتر آب بنوشید تا ترشـحات رقیـق بـاقی    

 بمانند. 

شک  بھ پز ید  شرایطی با چھ  در 
 مراجعھ نمود؟ 

شما دچار حمله آسمی شده اید که به درمان جواب نمی دهد 

 یک اورژانس است! عالیم جدید و بدون توجیه .  . این

داروهاي مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جـانبی  

 به همراه داشته باشند. 

 
 

مالت  شگیری از ح ھت پی کاتی ج ن
 آسم : 

از حضور در خانه اي که حیوان حساسـیت زا دارنـد اجتنـاب     -١

 کنید. 

 ا پر اجتناب کنید. از بکار بردن بالش یا تشک حاوي ابریشم ی -2

بالشها و تشکها را در پوششهاي پالسـتیکی و غیـر قابـل     -3

 نفوذ بپیچید . 

              کلیـــه ملحفـــه هـــا را در هفتـــه اي یکبـــار در آب داغ -4

 درجه سانتی گراد) بشویید.  55( 

در صورت امکان از قـالی بعنـوان کـف پـوش اسـتفاده       -5

 نکنید. 

 بسته نگه دارید.در  فصول گرده افشانی پنجره ها را  -6

در صورت ابتال ء به آسم بـه هـیچ وجـه سیگارنکشـید و      -7

 اجازه سیگار کشیدن در خانه را به هیچ کس ندهید. 

ماهگی یکی  6تغذیه انحصاري شیرخواران با شیر مادر تا  -8

 از راههاي پیشگیري از وقوع آسم است . 

  

 


