
 
 

برونش ها، برونشای  نامی ه تورم ب و التها، شاون  یم  هیبرونش نام ی، لوله هارسااند  یم ها هیکه هوا را به ر ییلوله ها

 . میشود

 وجود دارد:برونشی  نوع  دو

 کش  یچد  هفته طول مآن اس . عالئم  جیرا شتریببرونشی  این نوع  :حاد  یبرونش. 

 درمان نمیشود ایگردد  یم ام برماس  و  تر یج  برونشی نوع  نیا :مزمن  یبرونش. 

 :تیعالئم برونش

 :اس  که در زیر به آنها اشاره ش ه اس  یحاد و مزمن شامل مشکالت تدفس  یبرونش عالئم

 دهیقفسه س یگرفتگ  

 کد  جادیسبز ا ای، زرد  ی، سفشفاف یکه ممکن اس  مخاط یا سرفه 

 نفس یتدگ 

 خس خس در هدگام تدفس 

 :اس  ریشامل موارد زحاد   یبرونش عالئم

 درد و لرز ب ن 

 خفیف تب 

 یدیب ی، گرفتگیدیب زشیآبر 

 ددر گلو 

 سرفه 

ش گریرفتن عالئم د نیپس از از ب یحت سرفه محاد  یبرون برونش  یکه لوله ها یدر حال .توان  چد  هفته طول بکش  ی، 

 . اب ی یو تورم کاهش م اب ی یبهبود م

-COVID یماریبتا در مورد   یری، با پزشااخ خود تماب بگ یدارنفس  یتدگ ای، تب ساارفه به تازگی عالئمی از قبیل اگر

 بررسی شوی .، اس کرونا  روبیاز و یناشکه  19

 .بیماری عود میکد سال پش  سر هم  2کش  و ح اقل  یماه طول م 3ح اقل ، سرفه مزمن  یبرونشدر 

 

 



 
 

 :تیعلل برونش

ها آن را  ی، باکتراوقات یشون . اما گاه یحاد م  یباعث برونشآنفوالنزا  ای یسرماخوردگی ها روبی، همان واوقات اغلب

 دهد . یبروز م

ش ه و مخاط ببرونش  ی، لوله هامیکد مقابله  ها کروبیب ن با م، هر دو مورد در ب ان  نی . ادکد یم جادیا یشتریمتورم 

 توان  تدفس را دشوارتر کد . یکه م کوچکتر ش هعبور هوا  یبرا دهانه برونش هامعداس  که 

 مزمن عبارتند از: تیبرونش علل

 هوا  یآلودگ 

 (با گذش  زمان) گرد و غبار ای ییایمیبخارات ش 

 نیکش گاریس   

 ابتال به آسم و آلرژی 

 فیضع یمدیا ستمیس  

 هیر هاییماریب یسابقه خانوادگ  

 : یریتماب بگ م زیر را داشته باشی  بای  فورا با پزشخی که عالئصورت در

  رهیت ای میضخ مخاط ای خونسرفه همراه با  

  دارد ینگه م  اریشما را ب شبسرفه ای که 

  کش  یهفته طول م 3از  شیبسرفه ای که 

 شود یم دهیدرد قفسه س باعث هسرف 

  کد  یصحب  کردن را سخ  مسرفه ای که 

 داشته باشی  هیقابل توج ریکاهش وزن غ 

 :صیتشخ

 بای  توجه داشته باش . ها هیدر ر رمعمولیغ یص اها و به، ده  یرا انجام م یکیزیف دهیپزشخ معا

س  از  نیهمچد شک سابقه، سرفه ژهی، و به وآنها عالئم در مورد بیمارممکن ا  ،آنفوالنزا ای یسرماخوردگ ، ابتال بهآنها یپز

 سوال بپرس . هوا یآلودگ ای، ، گرد و غبار، بخارگاریگرفتن در معرض دود س قرار،  گاریسمصرف 

 :س  کد آزمایشات زیر را درخوا ممکن اس  نیهمچد پزشخ



 
 

 

 خلط  ررسیب شیآزما 

  در خون  ژنیاکس سطحسدجش 

 دهیقفسه س رادیوگرافی  

 درمان:

توان  به شما کمخ کد  ، مثالً در  ی، اما دارو ماس   یبرونش مف یبردن مخاط از لوله ها نیاز ب یسرفه: سرفه برا یدارو

 شب.

 شود. یعالئم سرفه م نیعسل باعث تسک یقاشق غذاخور 2عسل: مصرف  مصرف

 هوا و رفع خس خس شود. انی، بهبود جرتوان  باعث شل ش ن مخاط یم نیاز مرطوب کدد ه: ا استفاده

 مخاط کمخ کدد . یکدد  و ممکن اس  به پاکساز یلوله برونش را باز م داروها نیبرونش: ا گشادکدد ه

 کدد . یبه باف  شود کمخ م بیباعث آستواند  به کاهش التهاب که  یم:  یالتهاب و استروئض   یداروها

 داشته باش . ازین یاضاف ژنیسهول  تدفس به اکس ی، ممکن اس  فرد برا ی: در موارد ش یدرمان ژنیاکس

ش اگر: ها خیوتیب یآنت کد . مصرف  زیتجو خیوتیب ی، پزشخ ممکن اس  آنتباش  ییایاز عفون  باکتر یحاد ناش  یبرون

 روبیکه و یفرد یداروها برا نیا کمخ کد . هیاز عفون  ثانو یریموارد ممکن اساا  به جلوگ یدر برخ زین خیوتیب یآنت

دهد .  صیتشاخ یماریها را عل  ب یباکتر دکهیکدد  مگر ا ینم زیتجو خیوتیب یپزشاکان آنت اکثر .سا یدارد مداساب ن

ها درمان  خیوتیب یاز ح  از آنت شیاساااتفاده ب رای، زاسااا  یکیوتیب یدر مورد مقاوم  آنت یامر نگران نیا لیاز دال یکی

 کد . یم ت دشوار م یعفون  را در طوالن

           http://rasadmedlab.comگروه علمی شبکه آزمایشگاهی رص                                        
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