
 

 

 

 اردیبھشت) ١۶شعار روز جھانی آسم(

You Can Control Your Asthma  

  شما می توانید آسم خود را کنترل کنید.

  پیشگیری وکنترل بیماری آسم

 :تعریف آسم

آسم بیماری التھابی مزمن و غیر واگیر ریه است، که در آن عالیم مکرر سرفه،تنگی نفس ھمراه با خس خس سینه واحساس خفقان 

 دارد.این بیماری تحت تاثیر عوامل ژنتیکی ومحیطی بروز می کند.وجود 

  عالیم بیماری آسم

  سرفه-١

اوایل صبح ویا ھنگام ورزش ویا برخورد با عوامل خطر محیطی  سرفه بیماران آسمی معموًال خشک است،اغلب در اواسط وآخر شب و

 بکشد باید بیمار از جھت آسم بررسی شود. ھفته طول ۴بدتر شده ومانع خواب می گردد.اگر سرفه کودک بیش از 

  خس خس-٢

خس خس سینه نوعی صدای زیر است که ھنگام تنفس (اغلب در بازدم)،بیشتر در ھنگام شب وانجام ورزش شنیده می شود.باید توجه 

خس عود  داشت که خس خس سینه از خرخر که نوعی صدای بم است واغلب در ھنگام دم شنیده می شود، افتراق داده شود.خس

 کننده ھم از عالیمی است که باید در صورت مشاھده به آسم به آن مشکوک شد.

  تنگی نفس-٣

در تنفس طبیعی،عمل دم و بازدم به راحتی وبدون احساس فشار یا کمبود ھوا صورت می گیرد. اگر بیمار دچار اختالل در تنفس به صورت 

 آسم مورد بررسی قرار گیرد. تنگی نفس شود،باید به عنوان یکی از عالیم مشکوک به

 :عوامل خطر برای بروز وشدت آسم 

مانند گرده ھای گل و گیاه، عوامل حساسیت زای حیوانات خونگرم مثل پر،مو یاپوست،  مواد حساسیت زا یا آلرژن-١

  ھیره(مایت)موجود در گرد وخاک خانه ھا، انواع سوسک ھا وحشرات،کپک ھا وقارچ ھا

  مواد محرک -٢

Ø  دود سیگار بودن از دوران بارداری تا پس از تولد ودر طی زندگی،دود آتش،اسپندوھر گونه ماده سوختنیدر معرض  

Ø  آلودگی ھوا 

Ø تغییرات آب وھوایی بخصوص ھوای سرد وخشک 

Ø  تماس با بخارات ناشی از آشپزی 

Ø وھای تندوگردو غباررطوبت زیاد یا استفاده از بخور طوالنی مدت که باعث افزایش قارچ وکپک در محیط می شود، ب 

Ø (گریه وخنده شدید،استرس) تغییرات ھیجانی شدید 



 عفونت ھای ویروسی(سرماخوردگی،آنفلونزاو....)-٣

 ورزش وفعالیتھای فیزیکی-۴

 کثر بیماران برانگیزنده آسم است.ورزش در ا

از زندگی یک کودک به شمار می رود. اگر نباید فعالیت ھای فیزیکی کودک مبتال به آسم را محدود کرد. ورزش و بازی کردن جزء مھمی 

  آسم به خوبی تحت کنترل درآيد، کودک قادر به شرکت در ھرنوع فعالیت ورزشی خواھد بود.

 :روش ھای مقابله با آسم

 کھیره موجوددرگردوخا-١

این موجودات از پوسته میلی متر) که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود.تغذیه  ٣/٠ھیره ھا بند پایانی میکروسکوپی ھستند (حدود 

ریزی بدن انسان است.محل زندگی این حیوان در البه الی پرزھای فرش،پتو،مبلمان،پرده،تشک،بالش،اسباب بازی ھای پشمی و پارچه 

ای ووسایل مشابه است. شرایط آب وھوایی مرطوب رشد وتکثیر این حیوانات را تسریع می کند.تماس واستنشاق ذرات بدن وفضوالت 

  وانات سبب بروز یا تشدید عالیم آسم می گردد.دفعی حی

Ø .بالش ھا وتشک ھا در پوشش ھایی غیر قابل نفوذ پیچیده شود  

Ø ) درجه سانتی گراد)شسته ودر آفتاب خشک شوند. ۶٠کلیه ملحفه ھاھفته ای یکبار بایددر آب داغ  

Ø .در صورت امکان از قالی به عنوان کف پوش استفاده نشود 

Ø کودک (اسباب بازی،کتاب و....)نگھداری نشود. وسایل فراوان در اتاق 

Ø  درصد یا کمتر کاھش یابد. ۵٠سطح رطوبت اتاق به کمتر از 

Ø .بھتر است اتاق خواب آفتاب رو ودارای نور کافی باشد 

Ø ) ھنگام نظافت منزل بھتر است فرد مبتال به آسم در منزل نباشد واز جارو برقی دارای فیلتر مناسبHEPT.استفاده کرد( 

 عوامل حساسیت زای حیوانات-٢

Ø .به ھیچ وجه اجازه ورود حیوانات دست آموز به رختخواب داده نشود 

Ø .از بکار بردن بالش یا تشک حاوی پر،پشم وکرک اجتناب گردد 

Ø .سوسک از عوامل حساسیت زاست که باید با روش ھای مناسب دفع گردد 

 دود سیگار-٣

Ø ترین عوامل افزایش آسم به خصوص در کودکان می باشند. دود سیگار ودخانیات (قلیان،پیپ و...) از مھم 

Ø  نوع ماده سمی در دود سیگار شناخته شده است.به ھیچ کس اجازه کشیدن سیگار در فضاھای بسته داده  ۴٠٠٠حدود

  نشود.

 تغذیه-۴

Ø  ماه اول زندگی خطر بروز آلرژی وآسم را کاھش می دھد. ۶تغذیه انحصاری با شیر مادر بخصوص در  

Ø از بیماری آسم،در کودکان حساس از شیرخشک ویا شیر تازه گاو استفاده نشود. ظور پیشگیریبه من  

Ø .عوامل موثر در بروز بیماری آسم مانند بسیاری از ادویه جات،فلفل و.... باید ازرژیم غذایی کودک حذف گردند 

Ø  وکنترل نامناسب آسم می شود.چاقی وآسم با ھم ارتباط دارند.چاقی باعث افزایش شدت عالیم آسم،تعداد حمالت 

Ø  افزایش مصرف میوه ھا وسبزیجات به جای مصرف غذاھای آماده وکنسروی (که مملو از مواد نگھدارنده و رنگ  ھستند)،تا

 میزان آلرژی زایی غذا به حداقل برسد.



  آلودگی ھوا-۵

Ø اقع آلودگی شدید ھوا بیماران از ھوای آلوده حاوی مواد شیمیایی متعددی است که موجب بدتر شدن آسم می گردد.در مو

 منزل خارج نشوند وخصوصًا از ورزش در فضای آزاد اجتناب نمایند.

Ø .استفاده از وسایل گرمایشی دودزا (بخاری نفتی یا چوبی و...)از عوامل تشدید کننده آسم می باشند  

Ø  نورگیر بودن مستقیم فضای خانه وکالس درس از عوامل مھم کاھش حمالت آسم می باشد. چون آفتاب موجب کاھش مایت

  فعال می گردد .Dھا وکپک ھا می شود وثانیًاباعث تولید ویتامین 

 بوھای تند  -۶

Ø ده ھا واکنش نشان می دھند .بعضی از بیماران به بوھای تند مثل اسپری مو،عطر وادکلن، سفید کننده ھا،جوھرنمک وشوین 

 گرده ھای گیاھان وقارچ ھا-٧

Ø  گرده ھای موجود در فضا،اغلب سبب بروز آسم وآلرژی ھای فصلی می شوند.درختانی مثل نارون،کاج،سپیدارو علوفه ھای ھرز

 مشکل سازند.

Ø ا باعث رشد قارچ ھا وکپک ھا، که در فصول گرده افشانی با بستن درب وپنجره ھا از نفوذ گرده ھا جلوگیری گردد.رطوبت و گرم

  ازعوامل آلرژی زا در فضاھای بسته می باشند می گردد .

 درمان دارویی آسم

  داروھای تسکین دھنده(سریع ا الثر)-١

Ø  این داروھا با شل کردن انقباض عضالت دیواره راھھای ھوایی،سبب گشاد شدن راھھای ھوایی ودر نتیجه کاھش یا رفع عالیم

مان شروع اثر این داروھا چند دقیقه است .درھنگام بروز اولین عالیم تشدید بیماری باید به کار رود.معروف ترین دارو از آسم می شوند.ز

 این گروه سالبوتامول می باشد.

 داروھای کنترل کننده یا نگھدارنده -٢

Ø شوند. این داروھا با اثرات ضد التھابی سبب کاھش عالیم آسم وکاھش احتمال بروز حمله آسم می  

Ø .این دسته داروھا به طور طوالنی مدت به کار می روند واستفاده آنھا بایدروزانه ومنظم باشد  
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