
 
 

در صورت  شود.می یسبب مشکالت تنفسهمراه است و  ییبا التهاب مجاري هوااست که  ويیمزمن ر ماريیب نوعیآسم 

سم ییمجاري هوا کیتحر شردگ یتنگ سرفه،، خس خس عالئم در فرد مبتال به آ س ینفس و ف سه  و  شودیظاهر م نهیقف

تا  ن   قهیدق حمالت آسووم عود کنن ه اسووت و ممکن اسووت ا   ن  گردد. یدشوووار م ماریراحت براي ب وی عیتنفس طب

ش  که  صورت خود به خودي  ایساعت طول بک شکان  .اب ی به دنبال درمان بهبود ایبه  سط پز در ادامه این مقاله که تو

 تهران تهیه ش ه به بررسی این بیماري تنفسی پرداخته ایم. آ مایشگاهمجهزترین 

 ست؟یچ ماريیکننده ب دیبه وجود آورنده و تشد عوامل

 است.  شیدر کودکان و شهرهاي در حال توسعه رو به افزا ژهیبه و ماريیب وعیش علت آسم است. نیمهمتر آلرژي

 ست؟یآسم چ علت

صل قیدق علت ست. ول یو ا شان م یآسم هنو  نامشخص ا  ژهیا  افراد به و یده  که برخ یآنچه که تاکنون روشن ش ه ن

 تیعوامل حساس ریسا ای گاریکه در معرض دود س یخانواده دارن   مان( در تیمثبت آلرژي )حساس سابقه که رخوارانیش

سم پ ادتريی  شانس رن یگ ی ا قرار م سم را افزایش می  کنن . یم  ایبراي ابتال به آ برخی ا  دالئلی که احتمال ابتال به آ

 دهن  عبارتن  ا :

 موجود در هوا ي ا يمواد آلرژ 

 و یسرماخوردگ لیا  قب یتنفس يها عفونت... 

 ور ش ا ی ناش يدر آسم ها یجسمان يها تیفعال 

 سرد يهوا 

 آلوده و پر دود يهوا 

 ناپروسکن بروفن و ن،یریبتا، آسپ يها کنن ه خاص همچون مس ود يا  داروها یبعض 

 و استرس یروح يها یناراحت 

 ا  غذاها یبعض مواد نگه دارن ه موجو در 

 يمع ه و مر کسالفیر يماریب 

 ا   نان یدر بعض یقاع گ  رخه 

 عالئم آسم:

 نفس یتنگ 

 نهیس درد در قفسه ایو  نهیسفت ش ن قفسه س 

 خس خس ایو  سرفه، نفس یتنگ لیب ل  نیمشکل در خواب 



 
 

 با دمي هوا دادن رونیخس خس هنگام ب ایسوت  يص ا 

 سرفه و خس خس که در هنگامالحم س ،یسرماخوردگ ت  س يها روسیو لهیآنفلوانزا و بو  یتر م  یش  یتنف

 شون .

 رس : یح  خود م نیشتریب به ری  طیدر شرا یا  افراد حمله آسم یبعض در

 ا  ور ش یناش آسم 

 ا  کار  یآسم ناش 

 تیا  حساس یناش آسم . 

 آسم: نواعا

 ده . یقرار م ریرا تحت تأث هیر ياست که برونشها یالنوع آن آسم برونش نیعتریا  آسم وجود دارد. شا یانواع مختلف

 یسالگ 20و آسم در بزرگساالن است. در آسم بزرگساالن، عالئم ح اقل تا  یآسم شامل آسم در دوران کودک سایر انواع

 شون . یظاهر نم

 :شرح داده ش ه است ادامهانواع خاص آسم در  ریسا

 (ی)آسم خارج کیآلرژ آسم -1

 باش : ریممکن است شامل موارد   نهایشون . ا یدر آسم م جینوع را نیا جادیها باعث ا آلرژن

 مانن  گربه ها و سگ ها یخانگ واناتیح 

 غذا 

 گل گرده 

 و خاک گرد 

 همراه است. یفصل يها ياغلب همزمان با آلرژ رایاست   یاغلب فصل کیآلرژ آسم

 (ی)آسم ذات کیآلرژ ریغ آسم -2

کنن ه  کیمواد تحر نیشون . ا ینوع آسم م نیا جادیباعث ا ستن یمرتبط ن يکنن ه موجود در هوا که به آلرژ کیتحر مواد

 باش : ریممکن است شامل موارد  

 وب سو ان ن  

 گاریس دود 



 
 

 سرد يهوا 

 هوا یآلودگ 

 یروسیو يها يماریب 

 هوا يکنن ه ها خوشبو 

 یکنن ه خانگ زیتم محصوالت 

 عطرها 

 یشغل آسم -3

 شامل: نیشود. ا یم جادیکار ا طیآسم است که با عوامل محرک در مح ینوع یشغل آسم

 و خاک گرد 

 رنگ 

 و گا ها گا ها 

 یصنعت ییایمیش مواد 

 یوانیح يها نیپروتئ 

 وجود داشته باشن  ، ا  جمله: عیا  صنا یعیوس فیتوانن  در ط یکنن ه م کیمواد تحر نیا

 ي. یتولي، کارگاههاي نجار، منسوجاتي، کشاور 

 (EIBا  ور ش ) یبرونش ناش انقباض -4

ش انقباض شروع ور ش و تا  قهیعرض  ن  دق( معموالً در EIBا  ور ش ) یبرونش نا  یب ن تیبع  ا  فعال قهیدق 10-15ا  

 ده . یقرار م ریافراد را تحت تأث

 ا  ور ش شناخته ش ه بود. یقبالً به عنوان آسم ناش يماریب نیا

 .نیستن مبتال آسم  رگیانواع دبه  EIBکنن ، اما افراد مبتال به  یتجربه م زین را EIBدرص  افراد مبتال به آسم  90

 نیا  آسپر یناش آسم -5

 است.  ی، معموالً ش شود یم  هینام زی( نAERD) نیریش ه با آسپ  یتش  یتنفس يماری، ب(AIA) نیریا  آسپ یناش آسم

 شود. یم جادیا بوپروفنیا ای وکسن( مانن  ناپري یاستروئ ریض  التهاب غ ي)دارو NSAID ای نیمصرف آسپر با

 دارن .هم  ینیب پیپول اکثرا مارانیب نی ن  ساعت شروع شود. ا ای قهیممکن است در عرض  ن  دق عالئم



 
 

 جادیا یسال به طور ناگهان 50تا  20 نیمبتال هستن . معموالً در بزرگساالن ب AIAدرص  افراد مبتال به آسم به  9 ح ود

 شود. یم

 شبانه آسم -6

 شود. ی، عالئم در شب ب تر منوع آسم نیا در

 عبارتن  ا : انه موثر باشن شببرو  آسم شود در  یکه تصور معواملی 

 سردل سو ش 

 یخانگ وانیح يمو 

 غبار 

 کن . کیممکن است آسم شبانه را تحر نیب ن همچن یعیخواب طب  رخه 

 (CVAسرفه ) همراه با آسم -7

با سرفه خشک و م اوم  و همراه نیستنفس  یو تنگ نهیآسم ا  خس خس س کیعالئم کالسبا ( CVAسرفه ) همراه آسم

 شود. یمشخص م

 .برو  کنن  زین گرید عیعالئم شا تش ی  ش ه وتوان   یم CVA، درمان نشود اگر

 :و درمان صیتشخ

 آسم کمک کن : صیتوان  به تشخ یم ری  موارد

  ضا کامل: خچهیتاراخذ س ياگر اع سم، خطر  ندار یخانواده اختالل تنف شک  شتریب ابتال به آ ست. پز ا   معموالا

 .سوال می پرس  یکیژنت اتارتباط

 عالئم  افتنی يممکن اسووت برا نیده . همچن یگوش م بیمکارپزشووک با اسووتتوسووکون به تنفس  ی:ب ن نهیمعا

ست شیاگزما، آ ما ای ریمانن  که کیواکنش آلرژ ست یپو شود. آلرژ درخوا سم را افزا يداده   شیخطر ابتال به آ

 ده . یم

 يویعملکرد ر شیآ مای: در تنفس شاتیآ ما (PFT)کن .  یم يریها ان ا ه گ هیهوا را به داخل ر انیجر ، پزشک

 کن . یم يریان ا ه گ با کمک دستگاهی که سرعت هوا را نام دارد يرومتری، اسپشیآ ما نیمعمول تر

شکان س يها شیمعموالً آ ما پز ست داروها . امادهن  یسال انجام نم 5 ریرا در کودکان   یتنف سم را برا يممکن ا  يآ

 است.مبتال آسم به احتماالً  کودکشود،  نی. اگر  ناب ی یم را عالئم بهبود ایآ ن یکن  و منتظر بمان  تا بب زیتجو کودک



 
 

شان برا شیآ ما جینتا اگر ست  ين شک ممکن ا ش ، پز سم با ساالن دهن ه آ شاد کنن ه برونش داروي  کیبزرگ  ریسا ایگ

 کن . زیتجوا رآسم  يداروها

 .ده  یبه عنوان آسم ادامه م يماری، پزشک همچنان به درمان ب نابیبهبود  هادارو نیبا استفاده ا  اعالئم  اگر

 :اي  ـهیتغـذتوصیه هاي 

، باشوو  یم یو رنگهاي افزودن که شووامل مواد ییهاي غذا یآسووم مربوب به افزودن ماريیا  واکنش ها مربوطه به ب یبرخ

 هستن .

اغلب  میزی.کمبود منشود اجتناب ها سس ی،هاي مصنوع وهمی آب ،مواد مانن  کنسروها نیحاوي ا ییمصرف مواد غذاا  

ا   توصوویه میشووود نیبنابرا، کن  ريیها جلوگ چهیتوان  ا  اسووپاسووم ماه یم میزیمن .شووود یم افتیبه آسووم  انیمبتال در

 . شود استفاده قرمز گوشت – رهیبرگ سبز ت جاتسبزی – حبوبات ماننو  میوزیغذاهاي حواوي من

وذا وامیحواوي و ییمنابع غ  گن م، سبوس ، جوانههاي تا ه وهمی ،. مانن  )مغزهاشون  شوتراستفادهیببای   B6 –C –A نیت

 و ...  بروکلی ،نیرشی ها، فلفل

 .شودد مح و بای مصرف نمک  شود یآسم استفاده م کنترلداروي  عنووان بهاگر ا  کورتون هوا 

 .شود استفاده ل یا کشمشمانن  عس یعیو به جاي آن ا  قن هاي طب یاب کاهش  بای مق ار شکر موجود در غذاي 

 .شود زیو کالباس پره سیا  گوشت هاي فراوري ش ه مانن  سوس

 .شودا  نان هاي سبوس دار استفاده   یبه جاي استفاده ا  نان سف

 تووت، گوردو و انواع ،ا پی ،ها بیدارن  مانن  انواع س ینیستامیه یو آنت یکه اثر ض التهاب ییمواد غذامصرف 

 .توصیه می شود تونی  روغن

صورت سم آلرژ ابتالکه  یدر  س ریمصرف غذاهاي    یبا کیبه آ ستگ شود ابی ا هستن  احت تیکه حسا  نیبه ا یو البته ب

 این مواد غذایی عبارتن  ا : .وجود دارد تیحساس ییمواد غذا نیا  ا کیکه به ک ام  دارد

 ماهی. یی وادری غذاهاي، یاسومورغ،  تخوم ی،نو می بادام ذرت، گن م، ی،و فراورده هاي لبن ریش 
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