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سم  ست که غالباً با التهاب مجاري هوا ويیجدي و مزمن ر ماريیب کیآ ست و ممکن ییا ست همراه ا سبب  ا

س شکالت تنف صورت تحر .شود یم سم ییمجاري هوا کیدر   یتنگ ،سرفه، خس خس عالئم در فرد مبتال به آ

حمالت آسم عود  گردد. یدشوار م ماریراحت براي ب و یعیو تنفس طب شودیظاهر م نهیقفسه س ینفس و فشردگ

ست از چند ست و ممکن ا شد که  قهیدق کننده ا ساعت طول بک صورت خود به خودي  ایتا چند  به دنبال  ایبه 

 .ابدی درمان بهبود

 ست؟یچ مارییکننده ب دیبه وجود آورنده و تشد عوامل

 است.  شیه رو به افزادر کودکان و شهرهاي در حال توسع ژهیبه و ماريیب وعیش .علت آسم است نیمهمتر آلرژي

 ست؟یآسم چ علت

از افراد  یدهد که برخ یآنچه که تاکنون روشن شده نشان م یآسم هنوز نامشخص است. ول یو اصل قیدق علت

 ریسا ای گاریکه در معرض دود س ی( در خانواده دارند زمانتیساسمثبت آلرژي )ح سابقه که رخوارانیش ژهیبه و

س سا سم پ ادتريیز شانس رندیگ یزا قرار م تیعوامل ح برخی از دالئلی که احتمال  کنند. یم دایبراي ابتال به آ

 ابتال به آسم را افزایش می دهند عبارتند از:

 موجود در هوا يزا يمواد آلرژ 

 و... یسرماخوردگ لیاز قب یتنفس يها عفونت 

 ورزش از یناش يدر آسم ها یجسمان يها تیفعال 

 سرد يهوا 

 آلوده و پر دود يهوا 

 ناپروسکن بروفن و ن،یریبتا، آسپ يها کننده خاص همچون مسدود ياز داروها یبعض 

 و استرس یروح يها یناراحت 

 از غذاها یبعض مواد نگه دارنده موجو در 

 يمعده و مر کسالفیر يماریب 

 از زنان یدر بعض یقاعدگ چرخه 

 الئم آسم:ع

 نفس یتنگ 

 نهیس درد در قفسه ایو  نهیسفت شدن قفسه س 
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 خس خس ایو  سرفه ،نفس یتنگ لیبدل دنیدر خواب مشکل 

 بازدم يهوا دادن رونیخس خس هنگام ب ایسوت  يصدا 

 تر  دیشد یتنفس يها روسیو لهیآنفلوانزا و بوس ،یسرماخوردگ ت سرفه و خس خس که در هنگامالحم

 شوند. یم

 رسد: یحد خود م نیشتریب به ریز طیدر شرا یاز افراد حمله آسم یبعض در

 از ورزش یناش آسم 

 از کار  یآسم ناش 

 تیاز حساس یناش آسم.  

 آسم: نواعا

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

 دهد.

 20، عالئم حداقل تا بزرگساالن است. در آسم بزرگساالنو آسم در  یآسم شامل آسم در دوران کودک سایر انواع

 شوند. یظاهر نم یسالگ

 :شرح داده شده است ادامهانواع خاص آسم در  ریسا

 (ی)آسم خارج کیآلرژ آسم -1

 باشد: رین است شامل موارد زممک نهایشوند. ا یدر آسم م جینوع را نیا جادیها باعث ا آلرژن

 مانند گربه ها و سگ ها یخانگ واناتیح 

 غذا 

 گل گرده 

 و خاک گرد 

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

 (ی)آسم ذات کیآلرژ ریغ آسم -2
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مواد  نیشتتوند. ا ینوع آستتم م نیا جادیباعث ا ستتتندیمرتبط ن يکننده موجود در هوا که به آلرژ کیتحر مواد

 باشد: ریکننده ممکن است شامل موارد ز کیتحر

 

 چوب سوزاندن 

 گاریس دود 

 سرد يهوا 

 هوا یآلودگ 

 یروسیو يها يماریب 

 هوا يکننده ها خوشبو 

 یکننده 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 گازها گازها 

 یصنعت ییایمیش مواد 

 یوانیح يها نیپروتئ 

 وجود داشته باشند ، از جمله: عیاز صنا یعیوس فیتوانند در ط یکننده م کیمواد تحر نیا

 ي.دیتول، کارگاههاي ينجار، منسوجات، يکشاورز

 (EIBاز ورزش ) یبرونش ناش انقباض -4

بعد از  قهیدق 10-15از شتتتروع ورزش و تا  قهی( معموالً در عرض چند دقEIBاز ورزش ) یبرونش ناشتتت انقباض

 دهد. یقرار م ریافراد را تحت تأث یبدن تیفعال
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 شناخته شده بود. از ورزش یقبالً به عنوان آسم ناش يماریب نیا

 .دمبتال نیستنآسم  رگیانواع دبه  EIBافراد مبتال به ، اما کنند یتجربه م زین را EIBدرصد افراد مبتال به آسم  90

 

 نیاز آسپر یناش آسم -5

سم ش آ سپ ینا س يماری، ب(AIA) نیریاز آ شد یتنف سپ دیت ، معموالً شود یم دهینام زی( نAERD) نیریشده با آ

 است. دیشد

 شود. یم جادیا بوپروفنیا ای وکسن( مانند ناپريدیاستروئ ریضد التهاب غ ي)دارو NSAID ای نیمصرف آسپر با

 دارند.هم  ینیب پیپول اکثرا مارانیب نیچند ساعت شروع شود. ا ای قهیممکن است در عرض چند دق عالئم

ستتال به طور  50تا  20 نیمبتال هستتتند. معموالً در بزرگستتاالن ب AIAدرصتتد افراد مبتال به آستتم به  9 حدود

 شود. یم جادیا یناگهان

 شبانه آسم -6

 شود. ی، عالئم در شب بدتر منوع آسم نیا در

 عبارتند از: انه موثر باشندشببروز آسم شود در  یکه تصور معواملی 

 سردل سوزش 

 یخانگ وانیح يمو 

 غبار 

 کند. کیممکن است آسم شبانه را تحر نیبدن همچن یعیخواب طب چرخه 

 

 (CVAسرفه ) همراه با آسم -7

با سرفه خشک  و همراه نیستنفس  یو تنگ نهیآسم از خس خس س کیعالئم کالسبا ( CVAه )سرف همراه آسم

 شود. یو مداوم مشخص م

 .بروز کنند زین گرید عیعالئم شا تشدید شده وتواند  یم CVA، درمان نشود اگر
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 :و درمان صیتشخ

 آسم کمک کند: صیتواند به تشخ یم ریز موارد

 

  ضا کامل: خچهیتاراخذ سخانواده  ياگر اع سم، خطر دندار یاختالل تنف شک  شتریب ابتال به آ ست. پز ا

 .سوال می پرسد یکیژنت اتباطارتاز  معموال

 سکوپ به تنفس  :یبدن نهیمعا ستتو شک با ا ست برا نیدهد. همچن یگوش م بیمکارپز  افتنی يممکن ا

خطر ابتال به آسم  يداده شود. آلرژ درخواست یپوست شی، آزمااگزما ای ریمانند که کیعالئم واکنش آلرژ

 دهد. یم شیرا افزا

 س شاتیآزما شک(PFT) يویعملکرد ر شیآزمادر  :یتنف  يریها اندازه گ هیهوا را به داخل ر انیجر ، پز

سپشیآزما نیمعمول ترکند.  یم سرعت هوا را م داردنا يرومتری، ا ستگاهی که   يریاندازه گ با کمک د

 کند. یم

آسم را  يممکن است داروها اما .ددهن یسال انجام نم 5 ریرا در کودکان ز یتنفس يها شیمعموالً آزما پزشکان

آسم به احتماالً  کودک، شود نی. اگر چنابدی یم را عالئم بهبود ایآ دنید تا ببکند و منتظر بمان زیتجو کودک يبرا

 است.مبتال 

 ایرونش گشاد کننده بداروي  کی، پزشک ممکن است دهنده آسم باشدبزرگساالن  يبرانشان  شیآزما جینتا اگر

 کند. زیتجورا آسم  يداروها ریسا

 .دهد یبه عنوان آسم ادامه م يماری، پزشک همچنان به درمان بدنابیبهبود  هادارو نیبا استفاده از اعالئم  اگر

 :ای  ـهیتغـذتوصیه های 

 یم یو رنگهاي افزودن که شتتامل مواد ییهاي غذا یآستتم مربوب به افزودن ماريیاز واکنش ها مربوطه به ب یبرخ

 ، هستند.باشد

.کمبود شتتود اجتناب ها ستتس ،یهاي مصتتنوع وهیم آب ،مواد مانند کنستتروها نیحاوي ا ییاز مصتترف مواد غذا

سپاسم ماه یم میزیمن .شود یم افتیبه آسم  انیمبتال اغلب در میزیمن  نیبنابرا، کند ريیها جلوگ چهیتواند از ا

 استفاده قرمز گوشت – رهیبرگ سبز ت جاتیسبز – حبوبات ماننتتتد میتتتزیاز غذاهاي حتتتاوي من شودیصیه متو

 . شود
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، گندم جوانه، هاي تازه وهیم ،. مانند )مغزهاشوند استفادهشتتریبباید  B6 –C –A نیتتامیحتاوي و ییمنابع غتذا

 و ...  یبروکل ،نیریش فلفل، ها سبوس

 .شودمحدود  بایدمصرف نمک  شود یآسم استفاده م کنترلداروي  عنتوان بهاگر از کورتون هتا  

 

 استتتفاده کشتتمشل یا مانند عستت یعیو به جاي آن از قندهاي طب یابدکاهش  بایدمقدار شتتکر موجود در غذاي 

 .شود

 .شود زیو کالباس پره سیاز گوشت هاي فراوري شده مانند سوس

 .شوداز نان هاي سبوس دار استفاده  دیبه جاي استفاده از نان سف

 و گتردو، تتوت انواع ،ازیپ ،ها بیمانند انواع سدارند  ینیستامیه یو آنت یکه اثر ضدالتهاب ییمواد غذامصرف 

 .می شود توصیه تونیز روغن

 یو البته بستگ شود ابیزا هستند احت تیکه حساس ریمصرف غذاهاي ز دیبا کیبه آسم آلرژ ابتالکه  یدر صورت

 این مواد غذایی عبارتند از: .وجود دارد تیحساس ییمواد غذا نیاز ا کیکه به کدام  دارد نیبه ا

 .یماه و ییایدر غذاهاي، ایسومترغ،  تختم ،ینتیزم بادام ،ذرت ،گندم ،یو فراورده هاي لبن ریش 
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