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 زا مجاری هوائی و ریه ها تشکیل شده است. در بیماری آسم مجاری هوائی به هنگام تماس با مواد تحریک کنندده یدا آژدر ی   دستگاه تنفسی از 

 :ازدچار تغییراتی می شوند که این تغییرات باعث بروز عالئم آسم می شود. این تغییرات عبارتند 

 به یک ماده تحریک کنندهنسبت پاسخ بیش از حد  -1

 ئیاژتهاب مجاری هوا -2

ی شوند وژدی ایدن تنگدی بده     در حاژت طبیعی عضالت مجاری هوائی به دنبال تماس با مواد تحریک کننده منقبض می شوند و مجاری تنگی م

هم چنین در این شدرای  مادام مجداری هدوائی دچدار       .نمی شود برطرفمی شوند اما در آسم این پاسخ شدید می باشد و براحتی  زودی رفع

   زیادی را ترشح می کنند. مجموعه این تغییرات باعث بروز عالئم آسم می شود. اژتهاب می شوند و خل

 

 عالئم آسم 
شدت عالئم آسم در افراد ماتلف، از یک تنگی نفس گاه گاهی و مالیم تا خس خس مدداوم علیدر م دریافدت دارو متفداوت مدی باشدد. بیشدتر        

 بدوع عالمت را تجربه می کنند. حمالت آسم ممکن است چند دقیقه تا چندد روز  افرادی که آسم دارند دوره های حمله آسم و دوره های کامالً

 طول بکشد و در مواردی نادری منجر به وضعیت های خطرناک می شود که یک اور انس پزشکی است.

 

 عالئم 
 : خس خس که ویژه گی های زیر را دارد 

 .ا لب ناگهانی شروع می شود 

 .بصورت یک حمله می باشد 

 اوایل صبح بدتر می شود. در شب یا 

 با هوای سرد و ورزش بدتر می شود.  

  به دژیل ضعف اسدفنکتر  گفته می شود برگشت  ذا از معده به مری رفالکس به  )باعث تشدید عالئم می شود رفالکس  ذا

 (.است مری

 .خود به خود خوب می شود 

  بهبود عالئم می شود.استفاده از داروهای گشاد کننده مجاری مثل اسپری ساژبوتامول باعث 

   .سرفه که همراه با خل  یا بدوع خل  می باشد. در بعضی افراد سرفه بدوع خل  اوژین عالمت آسم می باشد 

  .تنگی نفس که با ورزش یا فعاژیت بدتر می شود 

 کشیده شدع عضالت بین دنده ای به طرف داخل به هنگام نفس کشیدع 

  گرفتگی عضالت گردع 

 از:ارتند عالئم خطرناک تر عب
 تنگی نفس شدید 

 آبی شدع  رنگ  صورت و ژب ها 

 اضطراب شدید به علت تنگی نفس 

 تند شدع ضرباع قلب 

 تعریق 

   کاهش سطح هوشیاری، مثل خواب آژودگی یا گیجی 

 مرکز درمانی مجهز مراجعه کنید.یک در صورت بروز این دسته از عالئم باید سریعاً به 
 

  علت آسم

در دنیا باصوص در مماژک صنعتی پیشرفته رشد زیادی داشته وژی هنوز علت اصلی این رشدد مشدان نشدده    آسم در دهه های گذشته 

است. ا لب افراد مبتال به آسم سابقه آژر ی دارند. سابقه فامیلی در بروز این بیماری نقش بسیار مهمی دارد. بسدیاری از افدرادی کده آسدم     

 گزما مبتال بوده اند.  دارند یکی از نزدیکاع آناع به تب یونجه یا ا
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 چندین عامل مشترکاً در بروز آسم نقش دارند این عوامل عبارتند از :

 تنفسی عفونت ابتال به 

 مصرف بعضی مواد  ذایی 

 تغییرات هورمونی در زناع 

 :مواد آژر ی زا؛ شایع ترین مواد آژر ی زا عبارتند از 

 حشرات خانگی -

 موی حیوانات -

 گرده گیاهاع -

 کپک -

 قارچ -

 فسیلی مثل نفت و گاز سوخت های -

 ذرات عطر -

 دود تنباکو -

  استامینوفن و داروهای ضد اژتهاب  یر استروئیدی مثل بروفن و مفنامیک اسید آسپرین،مصرف بعضی از داروها مثل 

 نوجوانداع و   در این مورد ورزش عامل شروع سرفه، خس خس و تنگی نفس می باشد ایدن شدرای  بیشدتر در    ؛ورزش و فعاژیت

 ه هنگام ورزش در هوای سرد و خشک بروز می کند.کودکاع و ب

 استرس 

 رفالکس  ذا  

 

  پیش آگهی

اما معموالً بیشتر مبتالیاع دوره های کدامالً بددوع عالمدت طدوالنی دارندد. پدیش آگهدی ایدن         و عالج قطعی ندارد آسم یک بیماری مزمن است 

 بیماری بستگی به شدت آع دارد که به صورت زیر می باشد:

  مالیم، آسم بهبود می یابد و برای مدت زماع زیادی فرد بدوع عالمت باقی خواهد ماند.در موارد 

 .در موارد شدید، بهبودی عالئم بستگی به رعایت یک ر یم درمانی موثر و درجه انسداد راههای هوائی دارد 

 د شد و عالئم بهبدود  نل برگشت خواهراههای هوائی دچار تغییرات  یرقاب ،علیر م رعایت ر یم درمانی ؛در ده درصد موارد شدید

 پیدا ناواهند کرد.

 چند نکته:

 .در صورت استعمال دخانیات احتمال بهبودی کمتر و بروز عوارض بیشتر خواهد بود 

    افرادی که آسم شغلی دارند ممکن است تا سال ها بعد از ترک محی  شغلی خود هنوز آسم داشته باشند اما ا لب بعدد از چندد

 بود خواهند یافت.  سال کامالً به

 آسم عوارض
         عوارض روانی؛  افرادی که آسم دارند،  اژبًا از بروز حمله واهمه دارند که این تدرس مدی تواندد روی کیفیدت زنددگی آنهدا تداثیر

 بگذارد.  نامطلوب 

  ز بددخوابی  درصدد افدرادی کده آسدم دارندد ا      93تا  80بی خوابی از عوارض شایع آسم است. نتایج مطاژعات نشاع می دهند که

 شکایت دارند و ا لب در خواب خرخر می کنند. 

 راههای هوائی  در  یرقابل برگشت  بوجود آمدع عوارض و صدمات 

 

 تشخیص 

  بروز عالئم بدنبال مواجهه با عوامل تشدید کننده مثل فصل بهار یا پاییز، ورزش، عفونت تنفسی، هوای سدرد و  تشاین براساس

 می باشد. ه فامیلی از آژر ی و تب یونجهوجود تاریاچهمچنین مواد آژر ی زا در محی  کار و 
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    پزشک ممکن است جهت تشاین بهتر از آزمایش های تشایصی مثل عکس ساده قفسه سینه، سی تی اسکن قفسده سدینه و

 استفاده کند. Pulmonary Function Test)تست عملکرد ریوی )

 

 درمان 

 فرد در بیمارستاع بستری شود و اقددامات درمدانی اور اندس مثدل تجدویز      باشد  نیازر زماع بروز حمالت حاد آسم ممکن است د

داروهای گشاد کننده مجاری هوائی و داروهای ضد اژتهاب )استروئیدها( برای وی انجدام شدود. در صدورت بدروز     تزریق اکسیژع، 

ویدژه بسدتری مدی گدردد و از      ایعفونت ریوی آنتی بیوتیک نیز تجویز می شود.  در موارد خیلی حاد فدرد در بادش مراقبتهد   

دستگاه تنفس مصنوعی جهت بهبود وضعیت تنفسی وی استفاده می شود و بعد از بهبودی عالئم مرخن مدی شدود و داروهدای    

در صورت رعایت ر یم درمانی و مصرف دارو احتمال عود مجدد که باید در نظر داشته باشید د. گردخوراکی برای وی تجویز می 

 کم می باشد.

 را ارزیابی کند و داروها را  ویی که آسم دارد حتماً باید تحت نظر پزشک داروها را مصرف کند، زیرا پزشک باید در هر نوبت فرد

براساس وضعیت و شدت عالئم تنظیم کند. کنترل کردع عالئم مزمن بسیار اهمیت دارند چوع بدینوسیله عوارض طوالنی مددت  

 از بروز حمالت می شود. کاهش می یابد و همچنین باعث پیش گیری

  دسته دارو جهت درماع آسم وجود دارد : 2به طور کلی 

       داروهایی که به هنگام بروز حمالت باید استفاده شوند. این داروها فق  جهت درماع عالئم حداد مفیدد هسدتند در واقدع انسدداد

 را باز نگه می دارند.   هامجاری تنفسی را به سرعت بر طرف می کنند و آن

 ایی که جهت درماع عالئم مزمن بکار می روند. این داروها اثر ضد اژتهابی و باز نگهدارنده روی مجاری هوایی دارند.  داروه 

جهت پیش نباید فقط به داروهای دسته اول اکتفا کنند و که مبتالیان آسم باید توجه داشته باشند 

 استفاده شوند.دارو هر دو دسته گیری از عوارض طوالنی مدت باید 

 

 عبارتند از:دارو های كه در درمان آسم به كا رمی روند 

 : داروهای گشاد کننده مجاری که برای مدت زمان کوتاه موثر هستند 

 این دسته دارویی اژتهاب را برطرف نمی کنند  و شامل دو گروه می شوند: 

 گر آع ونتوژین داروهایی که تحریک کننده گیرنده های سمپاتیک هستند مثل ساژبوتامول )نام های دیVentolin   یا آژبدوترول

Albuterol این داروها ا لب جهت درماع عالئم  آسم مالیم که گاه گاهی بدروز مدی کندد و همدراه بدا داروهدای دیگدر        است .)

  ساعت موثر هستند. 6تا  3مدت زماع بصورت استنشاقی استفاده می شوند و برای و استفاده 

 عوارض آن عبارتند از: 
  ،پزشدک   بی نظمی ضرباع قلب بدا ؛  در صورت بروز آعو افزایش ضرباع قلب بی نظمی  ،اضطراب، بی قراری، سردردژرزش دست

 .خود تماس بگیرید

    این دسته از داروها در بیماریهای دیابت، افزایش فشارخوع، بیماری قلبی، پرکاری  ده تیروئید، بزرگی پروستات و سابقه تشدنج

 باید با احتیام مصرف شود.

 روهایی که مهار کننده گیرنده های پاراسمپاتیک هستند مثل آترونتدا) Atrovent   نام دیگر آع ایپراتروپیدومIpratropium 

بصورت استنشاقی  کهاست(. این دارو نیز فق  برای حمله حاد آسم مفید است بویژه زمانی که همراه با ساژبوتامول استفاده شود 

 .مصرف می شود

 :داروهای ضد التهاب 
    داروهای این دسته شامل دو گروه استروئید های استنشاقی و استروئید با اثر عمومی مثل پردنیزوژوع، هیددروکورتیزوع و متیدل

 پردنیزوژوع می باشد. گروه دوم در موارد آسم شدید و برای طوالنی مدت تجویز می شود و عوارض آع عبارتند از: 
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 ،احتباس مایعات، افزایش احتمال بروز عفوندت، افدزایش وزع، افدزایش فشدارخوع،      آب مروارید، آب سیاه، پوکی استاواع، دیابت

خواب آژودگی. از میداع ایدن عدوارض     نی، تغییرات قاعدگی، تحریک پذیری وجوش پوستی، رشد موهای زائد، کاهش توده عضال

 پوکی استاواع را یاد بگیرند.پوکی استاواع جدی ترین می باشد و مصرف کنندگاع این داروها باید راههای پیش گیری از 

      استروئیدهای استنشاقی تاثیر چندانی روی تسکین عالیم ندارند. اما در طوالنی مدت باعث کاهش اژتهداب مدی شدوند و از بدروز

جلوگیری می کند. همچنین باعث پیش گیری از بروز حمدالت آسدم مدی شدود. طبدق نتدایج بسدیاری از         مجار هواییصدمه به 

 از این داروها باعث کاهش چشمگیر حمالت آسم و بستری شدع در بیمارستاع می شود.  تحقیقات استفاده

       استفاده از انواع استنشاقی استروئیدها باعث کاهش بروز عوارض جانبی این دارو می شدود و بیشدتر اثدر موضدعی دارد. ایدن دارو

 د و عوارض آع عبارتند از: بویژه زمانی که استفاده از گشادکننده مجاری موثر نباشد، تجویز خواهد ش

        اگر هر بار پس از مصرف دارو دهاع خود را بشوئید این عوارض کاهش می یابد.   که گلودرد، خشونت صدا و خشکی دهاع 

 
 

 : داروهای گشاد کننده مجاری که برای مدت زمان طوالنی موثر هستند 

 ند و جهت درماع آسم شدید و مالیم تجدویز مدی شدود مثدل     این دسته از داروها نیز تحریک کننده گیرنده های سمپاتیک هست                       

رای اثدر آع بد   و همچنین این گروه از داروها برای پیشگیری از بروز حمالت آسم استفاده مدی شدود   Salmeterol. سال مترول

ناسب می باشدند. عدالوه بدر ایدن جهدت      بنابراین این داروها برای طوالنی مدت مثل شب هنگام بسیار م ساعت باقی می ماند12

 پیشگیری از آسم ناشی از ورزش نیز موثر می باشد.  

   .عوارض این دسته مثل گشاد کننده های کوتاه اثر می باشد 

 نکته :

اگر حمله حاد آسم داشتید از دسته های گشادکننده های طوالنی اثر نباید استفاده کنیدد در ایدن گونده    

 باید استفاده شوند. موارد داروهای کوتاه اثر 
 

 متیل گزانتین ها 

     بدار در روز   2این دارو گشاد کننده مجاری هوائی می باشد مثل تئوفیلین که بصورت قرص و شربت موجود می باشدد و یدک تدا

 جویز می شود و باید همراه با  ذا مصرف شود در  یراین صورت احتمال بروز عوارض گوارشی وجود دارد.ت

   باید مراقب دوز آع باشید زیرا در صورت دریافت بیش از حد احتمال بدروز مسدمومیت وجدود دارد.     فیلین تئودر صورت تجویز

 .عالئم مسمومیت عبارتند از: تهوع، استفراغ، سر درد، بی خوابی و در موارد نادری بی نظمی ضرباع قلب و تشنج

   جود ندارد. ومسمویت به دقت مصرف شود خطر بروز این دارو اگر باید توجه داشته 

 چند نکته:

 .مصرف بیش از حد کافئین ) مثل قهوه( باعث افزایش  لظت این دارو در خوع می شود 

   .افرادی که زخم معده دارند نباید این دارو را مصرف کنند 

 

 روش استفاده از داروهای استنشاقی :
 به ترتیب به دستورالعمل زیر عمل کنید:

 ع دهید.ثانیه تکا 5تا  2اسپری را به مدت  .1

 سانتی متر ( در برابر دهاع خود نگه دارید. 4انگشت فاصله ) حدود  2به اندازه و اسپری را به صورت وارونه  .2

 نکته: باید دقت داشته باشید که آن را زیاد به دهان نزدیک و یا آن را وارد دهان نکنید.  

 دقت کنید مازع دارو بطور مستقیم نگه داشته شود. .3

 ه باشید در واقع نفس را بطور عمیق بیروع دهید.یک بازدم عمیق داشت .4

 به آرامی نفس بکشید و همزماع اسپری را کامالً فشار دهید. .5
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 را به آرامی بیروع دهید. نفس خود را برای چند ثانیه نگه دارید سپس هوا .6

 شید سپس مراحل فوق را تکرار کنید.بطور عادی چند بار نفس بک .7

 
 چند نکته:

 د.یر منظم استفاده شوند و باید روش دقیق استفاده از آع را یاد بگیراین داروها باید بطو 

 .به هنگام اسپری کردع چشماع خود را بسته نگه دارید 

 .بعد از استنشاق دارو دهاع خود را بشوئید تا جذب عمومی دارو کاهش یابد 

  اجازه بدهید تا کامالً خشک شود.دهید و  وشستشر دو هفته یک بار با آب و صابوع هگرم ساده و آب روزانه با قطعه دهانی را 

 .محفظده جهت ایدن کدار    وز دارویی کمتری دریافت خواهید کرد. یر این صورت ددر به زماع تمام شدع دارو دقت داشته باشید 

 روی سطح آب قرار می گیرد.محفظه دارو را دروع یک ظرف آب قرار دهید اگر دارو تمام شده 

 

 
 

 

 یر را داشته باشد نشان دهنده این است که آسم بخوبی کنترل شده است: اگر فرد ویژگی های ز
  بار در هفته یا کمتر اتفاق افتد. 2عالئم آسم 

  بار در هفته یا کمتر مصرف شوند. 2داروهای گشاد کننده برونش که جهت رفع عالئم حاد استفاده می شوند 

 ر کالس، محل کار و فعاژیت ورزشی نشود.عالئم آسم مانع انجام فعاژیت های روزمره مثل حاضرشدع د 

 ( تست ریویPeak Flow Meter  .طبیعی باشد ) 

 .بیمار و پزشک عالئم آسم را کنترل شده بدانند 

 

 

 سایر درمان ها :
 .در صورت وجود عفونت ریه باید آنتی بیوتیک مناسب توس  پزشک تجویز شود 

 

 ببندید: جهت پیش گیری از بروز حمالت توصیه های زیر را بکار 
     با وجود این که رطوبت در تسکین حمالت حاد موثر است اما رطوبت بیش از حد باعث رشد بعضی حشرات بسدیار ریدز شدده و

درصد نگده داریدد و روزانده     40باعث بدتر شدع عالئم آسم می شود. اگر از دستگاه باور استفاده می کنید باید رطوبت را در حد

 پس کامالً با آب شسته شود.با محلول سرکه تمیز و س دستگاه

 .حداالمکاع از اجاق های برقی استفاده کنید 

   .از مصرف  ذاهای کبابی پرهیز کنید 

 خالي

 پر
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 .حشرات موذی خانگی را از بین ببرید 

 .از استعمال دخانیات پرهیز کنید 

 .در فصل گرده افشانی گل ها از پیاده روی در طبیعت پرهیز کنید 

 ابستاع و هوای گرم اجتناب کنید.از پیاده روی در  روب باصوص در ت 

 االمکاع از خانه خارج نشوید زیرا آژودگی هوا باعث تشدید عالئم می شود.ددر روزهای آژوده ح 

 .از تماس با موادی که به آع حساسیت دارید مثل عطر، صابوع معطر، اسپری مو، موی حیوانات خانگی و پرز فرش پرهیز کنید 

 را شروع کنند و تا پایاع فصل آژدر ی  درمانی تر است چند هفته قبل از گرده افشانی گل ها دارو افرادی که آژر ی فصلی دارند به

 آع را ادامه دهند.

       .راههای پیش گیری از سرماخوردگی و آنفوالنزا را بکار ببندید زیرا عفونت دستگاه تنفسی باعث تشددید عالئدم آسدم مدی شدود

ا در فصل همه گیری سدرماخوردگی و آنفدوالنزا مدی باشدد. همچندین در      بهترین اقدام جهت پیش گیری شستن مرتب دست ه

 ارتبام با تزریق واکسن آنفوالنزا با پزشک خود مشورت کنید.

 .وزع خود را تا حد مناسب کاهش دهید زیرا در تافیف عالئم موثر است 

 .مبتال می باشدند بندابراین آسدم نده      درصد از ورزشکاراع اژمپیک به آسم 10طبق تحقیقات  فعاژیت منظم ورزشی داشته باشید

تنها مانع فعاژیت های ورزشی نمی باشد حتی می تواند باعث تافیف عالئم شود. بهترین فعاژیت ورزشی یوگا مدی باشدد. شدنا و    

 دو نیز جزو ورزش های مفید می باشند.

اشدد و علدت   نکته: قبل از شروع ورزش حتماً با پزشک خود مشورت کنید بویژه اگر آسم کنترل نشدده ب 

 باشد.  و ورزش آسم فعالیت
       رواندی خدود باشدید زیدرا اسدترس و افسدردگی از عوامدل         –روش های مقابله با اسدترس را بیاموزیدد و مراقدب شدرای  روحدی

 تشدیدکننده آسم است.

 تی دفع شوند.در صورتیکه سرفه همراه با خل  داشتید و در صورت نداشتن منع پزشکی مایعات فراواع بنوشید تا ترشحات براح 

  ت، میوه جات و ماهی داشته باشید.یم  ذایی متعادل حاوی سبزیجار 
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