(ًَ )Asthmaعی اص تیواسیْای سیِ تَدُ کِ تش هسیش جشیاى َّا کِ

عالئم آسم

ٍظیفِ حول َّا تِ داخل سیِ سا تشعْذُ داسد تاحیش گزاضتِ  ،تاعج ًاصک

آسم

ضذى ٍ تَسم ایي هسیش ضذُ  ،هخاط ایي ًاحیِ سا افضایص هی دّذ ٍ تٌفس

عالین ٍ ًطاًِ ّای تیواسی آسن ّن اص ًظش ضذت ٍ ّن اص ًظش ضکل عالین

فشد هثتال سا سخت کشدُ ٍ ٍی سا دچاس تٌگی ًفس  ،خس خس ٍ سشفِ هی

دس تیي افشاد هتفاٍت است .هوکي است ضوا فقظ دس ٌّگام ٍسصش دچاس

ًوایذ.

حوالت آسوی ضذُ ٍ یا ّویطِ دس خغش ایي حوالت تاضیذ .عالین ٍ ًطاًِ

دس تعضی اص افشاد آسن فقظ کوی تاعج ًاساحتی آًْا هی ضَد دس حالیکِ دس

ّای تیواسی ٍ حوالت آسن ضاهل :

دیگش افشاد ایي تیواسی ضذیذ تَدُ ٍ آًْا سا دچاس هطکالت جذی ٍ ّوچٌیي

• تٌگی ًفس

حوالت ضذیذ آسن هی کٌذّ .شچٌذ دسهاى کاهل تیواسی آسن کطف ًطذُ

• سفت ضذى قفسِ سیٌِ ٍ یا دسد دس قفسِ سیٌِ

است اها هی ضَد تا ساّْایی ایي تیواسی سا کٌتشل کشدى ٍ ضذت آى سا کن

• هطکل دس خَاتیذى تذلیل تٌگی ًفس  ،سشفِ ٍ یا خس خس

ًوَد.

• صذای سَت یا خس خس ٌّگام تیشٍى دادى َّا (تاصدم)

حمله آسم چیست ؟

حولِ آسوی یا  asthma attackصهاًی است کِ ضذت تیواسی آسن
تیطتش اص ّویطِ ضذُ است .ایي حوالت ًاگْاًی ٍ تا ضذت ّای هتفاٍت ،
هوکي است سخ دٌّذ .دس ٌّگام ایي حوالت :
 -1عضالت دٍس هسیش جشیاى َّا سفت ضذُ ٍ تاعج تاسیک ضذى ایي هسیش
هی ضًَذ.
 -2دس ًتیجِ هشحلِ َّ 1ای کن تشی دس هسیشّای َّایی جشیاى پیذا هی

• حوالت سشفِ ٍ خس خس کِ دس ٌّگام سشهاخَسدگی  ،آًفلَاًضا ٍ
تَسیلِ ٍیشٍس ّای تٌفسی ضذیذ تش هی ضًَذ.
عالیمی که وشان می دهىد که آسم شما پیشرفته تر ي شدید تر می شًد:
• صهاًیکِ عالین رکش ضذُ دس تاال هتذاٍل تش ٍ ّویطگی ضَد.
• افضایص هطکل دس تٌفس ٍ تٌگی ًفس ضذیذتش (هیضاى ایي هطکل تا ٍسیلِ
ای تٌام  peak flow meterاًذاصُ گیشی هی ضَد).
• ًیاص تِ هصشف تیطتش اص دستگاّْای استٌطاقی
در بعضی از افراد حمله آسمی در شرایط زیر به بیشتریه حد خًد می رسد:

کٌذ.

• آسن ًاضی اص ٍسصش

 -3التْاب هسیشّای جشیاى َّا افضایص یافتِ ٍ تاعج تاسیک ضذى تیطتش ایي

• آسن ًاضی اص کاس

هسیش هی گشدد.

• آسن ًاضی اص حساسیت

 -4هخاط تیطتشی دس هسیشّای َّایی تشضح ضذُ  ،ایي هسیشّا سا تیص اص
پیص ًاصک تش هی کٌذ.
دس ًتیجِ ایي حولِ تٌفس فشد تسیاس سخت ضذُ ٍ یا دس تعضی اص هَاسد هسیش
َّایی کاهال تستِ هی ضَد .هشاقثت ٍ سسیذگی فَسی دس ٌّگام حوالت
آسوی الصم هی تاضذ.

حوالت ضذیذ آسن هی تَاًذ صًذگی ضوا سا تْذیذ کٌذ  ،قثل اص دچاس ضذى
تِ ایي حوالت تا پضضک تشای کٌتشل ٍ هذیشیت ایي حوالت صحثت کشدُ
ٍ ٌّگام خغش ضذیذ سشیعا تا اٍسطاًس تواس تگیشیذ.

عوامل و دالیل
ٌَّص هعلَم ًیست کِ چشا تعضی اص افشاد دچاس آسن ضذُ ٍ تعضی دیگش تِ

• قشاس گشفتي دس تشاتش دٍد هاضیي ّا ٍ سایش آلَدگی ّای َّا

• اگش َّای تیشٍى اص خاًِ سشد تَد تا ضال یا هاسک تیٌی ٍ دّاى خَد سا

• قشاس گشفتي دس تشاتش آلَدگی ّای ضغلی ٍ هَاد ضیویایی هَسد استفادُ دس

تپَضاًیذ.

تعضی اص ضغل ّا

همچىیه مًارد زیر را بیاد داشته باشید :

ایي هطکل هثتال ًوی ضًَذ  ،داًطوٌذاى حذث هی صًٌذ تشکیثی اص عَاهل

عوارض آسم

هحیغی ٍ ٍساحتی عاهل ایي تیواسی تاضٌذ .عَاهلی کِ هوکي است تتَاًٌذ

• اتتال تِ آسن تِ ایي هعٌا ًیست کِ ضوا ًوی تَاًیذ ٍسصش ًواییذ ٍ ،سصش
آسام ٍ هعتذل تا هطَست پضضک هی تَاًذ تِ ضوا کوک ًوایذ.

تاعج اتتال تِ آسن ٍ حوالت آسوی ضًَذ  ،ضاهل :

تیواسی آسن هی تَاًذ تاعج هطکل دس خَاتیذى  ،کاس ٍ تفشیح ضوا گشدد.

• دس صَستیکِ چاق ّستیذ تذًثال ساّْای تشای کاّص ٍصى تَدُ ٍ ّوچٌیي

• هَاد آلشطی صای هَجَد دس َّا

تعالٍُ آسن هی تَاًذ تاعج تستشی ضذى پی دس پی ٍ عَالًی هذت ضوا دس

اگش ٍصًی هتعادل داسیذ  ،تشای حفظ ٍصى ٍ تٌاسة اًذاهتاى تالش ًواییذ.

• عفًَت ّای تٌفسی اص قثیل سشهاخَسدگی ٍ …

تیواسستاى ضذُ ٍ ّوچٌیي داسٍّای دسهاى آسن دس تلٌذهذت هی تَاًٌذ

• یک سطین غزایی سالن سا دًثال کشدُ ٍ عیف گستشدُ ای هیَُ ٍ سثضیجات

• فعالیت ّای جسواًی (دس آسن ّای ًاضی اص ٍسصش)

احشاتی تشسٍی سالهتی تگزاسًذ.

هصشف ًواییذ .سطین غزایی هٌاسة تاعج تقَیت سیِ ّا هی ضَد.

• َّای سشد

درمان خانگی آسم

• َّای آلَدُ ٍ پش دٍد

• اگش هثتال تِ تیواسی سفالکس هعذُ ٍ هشی ّستیذ( )GERDتا کٌتشل خغش
اتتال تِ آسن سا کاّص دّیذ.

• تعضی اص داسٍّای خاظ ّوچَى هسذٍد کٌٌذُ ّای تتا  ،آسپیشیي  ،تشٍفي

ّشچٌذ تیطتش افشاد هثتال تِ آسن تشای دسهاى ٍ کاّص ضذت تیواسی اص داسٍ

ٍ ًاپشٍسکي

استفادُ هی کٌٌذ  ،اها هی ضَد دس کٌاس هصشف ایي داسٍ ّا تا سعایت هَاسد

• ًاساحتی ّای سٍحی ٍ استشس

صیش ًیض تیواسی آسن سا تْثَد تخطیذ .ایي هَاسد ضاهل :

ضَاّذ هشتَط تِ احشتخطی اقذاهات الصم تشای جلَگیشی اص پیطشفت آسن

• سَلیفیتْا ٍ هَاد ًگِ داسًذُ هَجَد دس تعضی اص غزاّا

• اص دستگاّْای تصفیِ َّا دس خاًِ ٍ هحل کاس خَد استفادُ کشدُ ٍ

اًذک است .تشخی اص ایي اقذاهات ًَیذتخص ّستٌذ اص جولِ  ،هحذٍد

• تیواسی سیفالکس هعذُ ٍ هشی ()GERD

ّوچٌیي تشای جلَگیشی اص ٍسٍد َّای آلَدُ  ،دسص پٌجشُ ّا سا تخَتی

کشدى قشاس گشفتي دس هعشض دٍد سیگاس چِ دس سحن ٍ چِ پس اص صایواى ٍ

• چشخِ قاعذگی دس تعضی اص صًاى

تپَضاًیذ.

تغزیِ تا ضیش هادس .قشاس گشفتي دس هعشض حیَاًات خاًگی دس دٍسُّای

• ٍسایل خاًِ ٍ هحل کاس خَد سا ّویطِ گشدگیشی کشدُ ٍ اص آلَدُ ضذى

دیگش صًذگی تیًتیجِ تَدُ است ٍ تٌْا تَصیِ هیضَد اگش فشد داسای عالئن

تٌظش هی سسذ  ،تعضی اص عَاهل هختلف خغش اتتالی افشاد تِ آسن سا افضایص

آًْا جلَگیشی کٌیذ.

آلشطیک تِ حیَاًات خاًگی است  ،حیَاًات خاًگی دس خاًِ ًگْذاسی

هی دّذ  ،ایي عَاهل ضاهل :

• سعَتت َّا سا هتعادل کشدُ ٍ دس صَستیکِ دس هکاى ّایی هشعَب ٍ

ًطًَذ .هحذٍدیتّای سطین غزایی دس دٍساى تاسداسی ٍ یا دس ٌّگام تغزیِ

• اتتالی حذاقل یکی اص تستگاى خًَی تِ آسن

ًوٌاک صًذگی هی کٌیذ تا پضضکتاى دس ایٌثاسُ صحثت ًواییذ.

تا ضیش هادس هؤحش ًثَدُاًذ ٍ دس ًتیجِ تَصیِ ًویضًَذ.هوکي است کاّص یا

• اتتال تِ تیواسی ّای آلشطیکی

• ًَاحی هختلف ّوچَى حوام  ،دستطَیی ٍ آضپضخاًِ سا اص ٍجَد قاسچ ّا

حزف تشکیثاتی دس هحل کاس کِ افشاد تِ آىّا حساس ّستٌذ  ،هؤحش تاضذ.

• چاق تَدى ٍ اضافِ ٍصى

ٍ تاکتشی پاک ًواییذ ٍ ّوچٌیي تشای حفظ پاکیضگی هحل صًذگی حذاقل

• سیگاس کطیذى ٍ یا قشاس گشفتي دس هعشض دٍد سیگاس دیگشاى

دس ّفتِ یکثاس خاًِ تاى سا تویض ًواییذ.

عًاملی که خطر آسم را افسایش می دهىد :

• فشصًذاى هادساًی کِ دس ٌّگام تاسداسی سیگاس هی کطیذًذ.

پیشگیری از آسم

موفق باشید

