
 فیتعر

 ییهوا یهاسهیک آن یط که یویر مزمن یماریب کیاز  است عبارت زمیآمف

 تیخاص ،جهیو در نت شوندیگشاد م از اندازه شیب هیها( در ر)حبابچه

 باز و بسته تنفس هنگام را به ییهوا یهاسهیک که ییهارشته یارتجاع

 رییتواند با تغ یاغلب م زمیآمف شرفتیو پ نشانه ها. رودیم نیاز ب کنندیم

موجب  زمیآمف.ابدیو استفاده مناسب از داروها کاهش  یزندگ وهیدر ش

تبادل  تیگردد. به عالوه، به علت کاهش ظرف یم یتنفس مشکل و ناکاف

 ی. به علت ناراحتردیانجام پذ یشتریگازها با هر تنفس، الزم است تنفس ب

 ریتحت تأث ماریب یزندگ تیفیمشکل، ک نیااز  یناش یکاف تیو عدم ظرف

 .ردیگ یقرار م

 میعال

 .وجود ندارد یعالمت هیاول غالباً در مراحل

 ودشیم ادیها زسال یط جاًیتدر آن شدت که نفس یتنگ .1

  هاهیدر ر  عودکننده یهاعفونت .2

 هبشک به آن شدن هیو شب نهیس قفسه شدن بزرگ .3

 یموجب کاهش مقدار هوا یر طول تنفس بعدد هیانبساط کم ر .4

تبادل  یبرا یکمتر یهوا جهیشود، در نت یاستنشاق شده م

 گردد. یها م هیگازها وارد ر

 :علل

به علت استفاده از  یویر زمیآمف یماریدرصد موارد ابتال به ب 90تا  80

 هیموجود در دود تنباکو به بافت ر ییایمیاست. مواد ش گاریمثل س اتیدخان

 نیا نیهمچن .گردد یم ییهوا یها سهیک بیکند و موجب آس یمله مح

 یماریشده و باعث ب ییهوا یالتهاب زا موجب التهاب راهها ییایمیمواد ش

با  مارانیمدت )مزمن( که اغلب در ب یطوالن تیمثل برونش گرید یها

 گردد. یشود، م یم دهید شرفتهیپ زمیامف

 :علل عبارتند از ریسا

 هوا یآلودگ -

 اههیدر ر ییهوا یهاسهیک التهاب -

 :عوامل خطر

 و با زور هستند،  مخصوص تنفس ازمندین که یمشاغل

 .یقیموس یساز باد کی نواختن ای یگرشهیش مثل

 کاهش باعث که یمکرر تنفس یهابروز عفونت 

 شویم هیر عملکرد بافت

 یآلرژ یخانوادگ سابقه ای یلرژآ 

 تیبرونش ای آسم سابقه 

 :صیتشخ

 خون شیآزما شامل است ممکن یصیتشخ اقدامات 

 با اشعه یبردارعکس ،یآزماشگاه یهایبررس ریو سا

 .باشند هیعملکرد ر یهاو آزمون کسیا

 هاهیبر ر گاریس ریتأث 

 :درمان

 نتوایم میعال کرد، اما با کنترل معالجه توانیرا نم یماریب نیا

 . اگر چهانداخت ریتأخ را به یماریب گرفتن و شدت شرفتیپ

ها از افراد سال یاریبس دهد،یم را کاهش یزندگ به دیام زمیآمف

 است ممکن یماریب ، عوارضدرمان . بدونکنندیم یزندگ با آن

 شرفتیپ کند کردن ،میعال کاهش با هدف درمانمرگبار باشند.

 :لذا رد،یگیم صورت از بروز عوارض یریو جلوگ یماریب

 گاریدرمان، قطع مصرف س نی. مهم تردینکش گاریس 

 یحت شود،یم یماریب شرفتیپ باعث گاریاست. س

 .ردیگ صورت اگر درمان

 دیکن یخوددار یتنفس یهاندهیآال از استنشاق. 

 با اقداماتستا ادیهوا ز یآلودگ که دیکنیکار م ییگر در جاا ، 

 اجتناب یآلودگ در معرض از قرار گرفتن دیکن یسع مختلف

 .دیکن خود را عوض ، شغللزوم . در صورتدیکن

 دیبمان هوا، در منزل یهشدار در مورد آلودگ هنگام به. 

 خود  در منزل رطوبت با کنترل لترداریف مطبوع هیتهو ستمیس

 .دیکن نصب

 شود تا از بدتر شدن درمان دیبا زمیآمف همراه یرژآل هر گونه 

 .شود یریجلوگ زمیآمف

 حرفرطوبت ایدما  یناگهان راتییتغ در معرض ز قرار گرفتن ، 

در زمان  تیفعال ای، کردن هیگر ،دنیبلند، خند یبا صدا زدن

بروز  باعث که یدر صورت د،یشد یبدن یماریب نیابتال به ا

 .دیکن یشوند، خوددار سرفه یهاحمله

 دیکن ی، خودداراست قیهوا در آنجا رق که ارتفاعات به از رفتن. 

 شدن قیرق کار باعث نی. ادیبنوش آب وانیل 8 حداقل روزانه 

 شودیم تر آنها با سرفهآسان هیو تخل یویر ترشحات

 تا  دیبکش دندان و نخ دینک مسواک خود را مرتب یهادندان

 .شود کم در دهان بروز عفونت احتمال

 نی. ادیاوریباال ب متریسانت 12تا  10خود را حدود  تخت یانتها 

 یتحتات یهادر قسمت یمخاط تا ترشحات کندیم کار کمک

 .نشوند جمع هیر

 دینک یدارند دور یسرماخوردگ ای کنندیم سرفه که یاز افراد. 

 ردیمدنظر قرار گ هیر وندیعمل پ است به ندرت ممکن. 

 شوند، مثل  یم زیتوسط پزشک متخصص تجو زیالزم ن یداروها

را با شل کردن  ییهوا یهاگشادکننده برونش که راه یداروها

کند و موجب  یها( باز م ولیتر هوا )به نام برونش کیبار یراه ها

 رددگ یها م هیشدن راحت تر ر یپر و خال

 محدود خواهد شد، اما تا  یماریب نیدر زمان ابتال به ا تیفعال

 نیدر زمان ابتال به ا تیفعال دهدیم اجازه قدرتتان که یحد

 نیدر زمان ابتال به ا تیفعال . عدمدیکن خود را حفظ یماریب

 خواهد شد. یناتوان شدن شتریب موجب یطوالن مدت به یماریب



 

 :یریشگیپ

 دینکش گاریس. 

  دیکنیخوددار است ادیهوا ز یآلودگ که ییدر جاها از بودن. 

 دیده انجام زیتم یو در هوا در حد متوسط ورزش. 

 یریجلوگ مربوطه یهاواکسن با زدن هیالراز بروز آنفلوآنزا و ذات 

 .دیکن

 دیکن یهستند خوددار یتنفس دچار عفونت که یمارانیبا ب از تماس. 

 ممکن . پزشکدیکن مراجعه پزشک به هیر بروز عفونت در صورت 

 .کند زیتجو کیوتیبیآنت است

 باشد.  یکننده زندگ دیتواند تهد یاست و م یجد یماریب کی زمیآمف

 ریها برگشت پذ هیدر ر راتییاست که در آن تغ یماریب کیاگر چه 

  ست،ین

 ترشحات شدن قیرق کار باعث نی. ادیبنوش آب وانیل 8 قلحدا روزانه 

 .شودیم تر آنها با سرفهآسان هیو تخل یویر

 به پزشک مراجعه نمود؟ دیبا یطیشرا درچه

 :دهد توسط پزشک رخ زمیآمف صیاز تشخ پس ریاز موارد ز یکی اگر

 تب 

 در خلط وجود خون 

 هنگام به ای سرفه بدون سنف یتنگ ای، نفس یتنگ شیفزا 

 استراحت

 نهیس درد قفسه 

 رغمی، علخلط رنگ رییتغ ای شدن ظی، غلشدن ادیز 

 درمان
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