
 

  آسم چیست ؟

 
. آسم یک بیماري جدي و مزمن ریه است که غالبا با التهاب مجاري هوایی همراه است و ممکن است سبب مشکالت تنفسی شود

مزمن به این معنا است که بیماري همیشه وجود دارد حتی زمانی که بیمار احساس ناخوشی ندارد در صورت تحریک مجاري 

عالئم خس خس سرفه تنگی نفس و فشردگی قفسه سینه ظاهر می شود و تنفس طبیعی و راحت هوایی در فرد مبتال به آسم 

  .براي بیمار دشوار می گردد

  

  آیا آسم یک مسئله مهم در امر بهداشت و سالمت عمومی است 

بطوریکه این بیماري میلیون نفر در جهان از جمله تعداد قابل توجهی در کشور ما به این بیماري مبتال هستند  150بیش از ! بلی 

. شود می هایشان درخانواده بیماران طبیعی زندگی ادامه توانایی عدم و مفید فعالیت  سبب تحمیل هزینه زیاد کاهش کارآیی و

موثر در بروز این مشکالت عبارتند  عوامل برخی.  است افزایش به رو توسعه حال در شهرهاي و کودکان در ویژه به بیماري شیوع

مانند هیره ها در محیط خواب ( در محیط در بسته ) آلرژن ها( کاهش تهویه در خانه هاي جدید تماس با مواد حساسیت زا : از 

دود سیگار عفونت هاي ویروسی آلودگی هوا محرك هاي شیمیایی استفاده از مواد ) پشم قالی حیوانات خانگی بخصوص گربه 

 .و غذاها افزایش فشارهاي روانی در زندگی روزمره) رنگها طعم ها و اسانس ها( وعی مصن

  

  آسم چگونه بر جامعه تاثیر می گذارد؟ 

جامعه ما ممکن است هزینه زیادي براي آسم کنترل نشده بپردازد افراد و خانواده ها ممکن است مخارج غیر ضروري و زیادي 

زمانی که افراد مبتال بیماریشان را کنترل کنند تمام . هاي اورژانس و با بستر بیماري صرف کنندهمراه با وقت انرژي براي مراقبت 

درصد از کل مردم جهان به آسم مبتال هستند و اگر جامعه  5جامعه ازکاهش این هزینه و افزایش کارایی سود می برند تقریبا 

  .شدشما در حال توسعه شهري است این نسبت ممکن است بیشتر هم با

  

  براي بیماران مبتال به آسم چه رخ می دهد؟ 

 خس خس سرفه یعنی آسم حمله عالئم بروز سبب مسئله این.  است هوایی مجاري در مزمن التهاب دچار آسم   بیمار مبتال به

 چند از است ممکن و هستند کننده عود آسم عالئم. شود می سینه قفسه فشردگی احساس و ورزش نحمل عدم نفس تنگی

مراقبتهاي پزشکی غالبا براي . است خفیف یا شدید و گاه کشنده باشند  ممکن آسم حمالت.  بکشند روزطول چند تا دقیقه

 حمالت شدید الزم است

  

  چه کسانی به آسم مبتال می شوند ؟

آسم یک بیماري . کنداین بیماري می تواند در هر سنی بروز . آسم اغلب در خانواده هایی با سابقه مثبت فامیلی رخ می دهد 

بسیاري از ورزشکاران . مسري نیست و چون یک مشکل طبی محسوب می شود ابتالء به آن شرم و خجالتی براي بیمار ندارد

 .المپیک و افراد مشهور مبتال به این بیماري هستند افراد می توانند همزمان با ابتالء به آسم زندگی موفقی داشته باشند

  

  

  

  



  علت آسم چیست ؟ 

نشان می دهد که برخی از افراد بویژه . ولی آنچه که تاکنون روشن شده. علت دقیق و اصلی آسم هنوز نامشخص است 

زمانی که در معرض دود سیگار گرده گیاهان و قارچ ها یا سایر . در خانواده دارند) حساسیت ( شیرخواران که سابقه مثبت آلرژي 

شانس زیادتري براي ابتال ء به آسم پیدا می . قرار می گیرند ) هیره ها و سوسک هامانند حیوانات خانگی ( عوامل حساسیت زا 

 .کنند برخی از کارگردان نیز پس از تمام با محرکهاي شیمیایی استنشاقی دچار آسم می شوند

  

  آیا آسم قابل پیشگیري است ؟ 

نیز بطور ریشه اي قابل پیشگیري است یا خیر حمالت آسم قابل پیشگیري است ولی براي آنکه ثابت شود که آیا خود بیماري 

مطالعات بیشتري باید صورت گیرد البته جلوگیري ازتماس با عوامل حساسیت زاي محیطی و محرك ها به پیشگیري از بروز آسم 

 .کمک می کند

  

  آیا آسم ریشه کن می شود؟ 

می توان به شکلی درمان و کنترل کرد که عالئم و تاکنون راه حلی براي ریشه کردن آسم پیدا نشده است ولی این بیماري را 

 .زندگی با آسم در بیشتر موارد بدن دردسر است . حمالت آن پیشگیري شوند

  

  آیا بیماري آسم با افزایش سن کودك تغییر می کند؟ 

بماند و یا حتی  اغلب کودکان با افزایش سن عالئم کمتري خواهند داشت اگر چه در بعضی از آنها ممکن است شدت عالئم ثابت

آسم یک بیماري دراز مدت است که البته می تواند قابل کنترل .بیشتر شود ولی پیش بینی این امر به طور قطعی ممکن نیست 

 .باشد

  

  آسم چگونه کنترل می شود؟ 

وسط تا شدید می آسم یک بیماري مزمن است معموال بیمار نیاز به مراقبت پزشکی پیوسته ومنظم دارد بیماران مبتال به آسم مت

توانند با استفاده از داروهاي طویل االثر که توسط پزشک توصیه می شود بطور روزانه التهاب مجاري هوایی خود را کنترل کنند و 

) مانند داروهاي استنشاقی( در صورت ظهور عالئم داروهاي سریع االثر .به این وسیله عالئم و حمالت بیماري را پیشگیري نمایند 

 .کین آنها بکار می رودبراي تس

  

  چگونه بیمار مبتال به آسم می تواند بیماري خود را کنترل کند؟ 

هر بیمار مبتال به آسم باید پزشکی مطلع و آگاه در زمینه بیماري آسم را به عنوان طبیب معالج و مشاور دراز مدت خود انتخاب 

ها اجتناب از عوامل آغازگر حمله آسم و مراحل درمان در نمایند پزشک و بیمار با کمک هم برنامه مشخصی براي مصرف دارو

پیگیري این برنامه و تعدیل و تغییر آن به هنگام لزوم ممکن است برنامه اي . صورت وقوع حمله را طراحی و اجرا خواهند کرد

  .براي تمام عمر باشد

  آیا داروها تنها راه کنترل آسم هستند؟ 

نیز بسیار مهم است . که سبب التهاب مجاري هوایی و بدتر شدن بیماري آسم می شوند  اجتناب ازعوامل محرك و مزاحمی! خبر

 .این عوامل آغازگر آسم نامیده می شوند هر بیمار باید راه اجتناب از عوامل آغازگر بیماري خود را بداند و بدان عمل نماید

  



  :شناخت عوامل آغازگر عالئم و حمالت آسم  

شما می توانید با شناخت و . که شما می توانید از طریق آنها از شدت بیماري کودك خود کم کنید  راههاي متعددي وجود دارد

در این رابطه از پزشک خود بخواهید . اجتناب از تماس کودك خود با عوامل آغازگر عالئم آسم از شروع حمله پیشگیري نمایید 

احم به شما کمک کند در اینجا به نمونه اي از عوامل آغازگر تا در شناسایی و راههاي پیشگیري از تماس عوامل محرك و مز

 .حمالت و عالئم آسم و راههاي اجتناب ازآنها اشاره می کنیم 

  

  عوامل حساسیت زاي حیوانات 

  حیوانات دست آموز را از خانه بیرون ببرید            

  به هیچ وجه اجازه ورود حیوانات دست آموز را به رختخواب ندهید 

  حضور در خانه اي که حیوان حساسیت زا دارند اجتناب کنید از 

 از به کار بردن بالش یا تشک حاوي پر پشم و کرك اجتناب کنید 

  

 هیره موجود در گرد و خاك خانه ها     

  نمی شوندمعموال با چشم غیر مسلح دیده  که) میلی متر  1/0به اندازه طولی حدود ( هیره ها بند پایانی میکروسکوپی هستند 

  غیر قابل نفوذ بپیچد) مثال پالستیکی (بالشتها و تشکها را در پوششهایی  

  .بشویید) درجه سانتی گراد 55( کلیه ملحفه ها را هفته اي یک بار در آب داغ  

  .نگهدارید درصد 50 از کمتر حد در و داده کاهش را بسته در هاي محیط و خانه رطوبت  

 .به عنوان کف پوش استفاده نکنیددر صورت امکان از قالی 

  

  گرده ها و قارچهاي مجازي 

  .در فصول گرده افشانی پنجره ها را بسته نگهدارید 

  .از منابع تکثیر قارچ مانند برگهاي خیس و مواد زائد باغچه اجتناب کنید  

  .در صورت امکان از دستگاه تهویه استفاده کنید  

 

  دود سیگار 

یکی ازمهمترین عوامل محرك و آغازگر حمالت آسم به شمار . صدها ماده مختلف شیمیایی و سمی است دود سیگار که حاوي 

  :می رود بنابراین توصیه می شود

  در صورت ابتالء به آسم به هیچ وجه سیگار نکشید 

  اجازه سیگار کشیدن در خانه را به هیچ کس ندهید 

   



  آلیتغذیه کودکان و مواد حساسیت زاي  

 حساسیتها سایر و آسم وقوع از پیشگیري راههاي مهمترین از  انحصاري شیرخواران با شیر مادر تا سن شش ماهگی یکیتغذیه 

 تغذیه زمینه در بهداشتی و پزشکی توصیهاي رعایت دارند خودشان خانواده در بیماري ها را چنین سابقه که است کودکانی در

مرکبات , آجیل ,سویا , اورده هاي گندم فر ,شیرگاو ,ماهی,  مرغ تخم سفیده مانند(  زا حساسیت مواد از استفاده عدم و شیرخوار

  .پیشگیري از وقوع آسم کمک شایانی می کند به, در ابتداي شروع تغذیه کمکی شیرخوار ...) و 

 

  ؟ اهمیت آسم در دوران بارداري چیست 

بیشترین زمان محتمل براي تشدید عالئم آسم در زمان بارداري . عالئم بیماري آسم در خانم هاي باردار ممکن است تشدید شود

نباید فراموش کرد که در صورت عدم کنترل مناسب بیماري سالمتی جنین و مادر هر . مربوط به هفته هاي آخر این دوران است 

  شود می   موارد زیر براي کنترل بهتر آسم در دوران بارداري توصیه. دو در معرض تهدید قرار می گیرد 

  در صورت وجود سابقه آسم باید این موضوع را با پزشک ماما یا پرستار خود در میان بگذارید 

  .در دوران بارداري معاینات مکرر دورهاي داشته باشید تا از سالمت خود و جنین مطمئن شوید 

  .در مورد ادامه مصرف داروهاي قبلی با پزشک خود مشورت کنید 

صورت تجویز داروهاي ضد آسم توسط پزشک معالج آن ها را با برنامه اي درمانی توصیه شده مصرف  در دوران بارداري در 

  .مصرف اغلب داروهاي درمان کننده آسم در دوران بارداري بدون خطر و مجاز است. کنید

 

  از برنامه درمانی آسم چه انتظاراتی می توان داشت ؟ 

. می کنند می توانند زندگی فعال با نشاط و بدون عالئم آزاردهنده آسم داشته باشندافرادي که در برنامه درمانی آسم را دنبال 

  .بنابراین درمان آسم سبب کاهش خسارت اقتصادي اجتماعی و خانوادگی ناشی از آن می شود 

 

  :با درمان مناسب بیشتر بیماران مبتال به آسم قادر خواهند بود  

  داشته باشند آسمفعالیت طبیعی بدون ایجاد عالئم  

  باشند شب داشتهخواب طبیعی و بدون عالئم آسم هنگام  

  از حمالت آسم پیشگیري کنید 

   

  آیا درمانهاي مناسب و جدید آسم در جامعه ما قابل دسترس است؟ 

. شوند داروهاي موثر و متنوعی در زمینه آسم وجود دارند که با نظر پزشک و براساس نوع و شدت بیماري انتخاب می . بلی 

برخی ازداروهاي جدید گران هستند ولی در عوض به دلیل تاثیر خوب آنها سبب پیشگیري از بستري بیمار در بیمارستان که 

  .هزینه بیشتري دارد می شوند

   



  آیا توانایی انجام برنامه هاي پیشگیري و درمان وجود دارد ؟ 

  اي درمان دیررساز آنجا که این برنامه ها سبب صرفه جویی درهزینه ه. بلی 

  می شوند به سود شماست که تاخیري در پیگیري و اجراي آنها نداشته باشید

 

  آیا می توان در زمینه آسم تغییري ایجاد کرد؟ 

ازآنجا که بیماري آسم به همه گروههاي سنی و شغلی جامعه مربوط می شود لذا اقدام براي شناسایی و حل مشکالت ناشی ! بلی 

همه افراد جامعه است و ضروري است که پزشکان پرستاران معلمان بهورزان و بیماران با تشریک مساعی  از آن نیازمند کمک

  .یکدگر برنامه پیشگیري و درمان آسم را اجرا کنند

 

  عالئم بالینی شایع در آسم 

  تنگی نفس     -1

  سرفه     -2

  خس خس     -3

 

  عالئم هشدار دهنده وقوع حمله آسم 

تنگی نفس و یا احساس فشردگی قفسه . خس خس . شده توسط نفس سنج بیمار وخامت پیش رونده سرفه کاهش در عدم ثبت 

نفس سنج یا دستگاه پیک فلومتر وسیله اي مدرج است که بیمار براي سنجش وضعیت  هر گونه سختی در نفس کشیدن سینه

ی کند وعدد مربوط به فشار بازدم خود را در برگه تنفسی خود و پس از آموزش توسط پزشک معالج بطور روزانه از آن استفاده م

 از پیشگیري و آسم بیماري بهتر کنترل به کمک دستگاه این توسط بازدم هواي فشار روزانه ثبت و گیري اندازه کند می ثبت   اي

  .نماید می بیمارستان در بیمار بستري و شدید حمالت وقوع

 

  اطالعاتی براي پدران و مادران 

  .بیماري آسم غیر واگیر است          

داروهاي ضد آسم اعتیاد آور . بیمار مبتال به آسم در شرایط کنترل بیماري منعی براي انجام ورزش ندارد     

نیستند و عمل به توصیه پزشک معالج و استفاده از وسایل و داروهاي تجویز شده براي موفقیت درمان ضروري 

  .است 

رفه براي بیماران مبتال به آسم مضر است واصرار بیماردرتجویز و مصرف آنها صحیح استفاده از داروهاي ضد س     

  .نیست 

 

  اصول استفاده از اسپري

  سرپوش اسپري را برداري و مخزن اسپري را تکان دهید     -1

  به آرامی و به طرز یکنواخت نفس خود را بیرون دهید     -2

  دهان باز بگیرید و یا در داخل دهان فرو بریدسانتی متري جلوي  5اسپري را در فاصله      -3

مخزن را در حالی که به آرامی و تا سر حد امکان به طور عمیق و آرام نفس خود را به داخل می کشید فشار  رها گر   -4

  دهید

  ثانیه نفس را حبس کنید 10براي حدود      -5



  نفس خود را به آرامی و به صورت یکنواخت خارج می سازید     -6

 

  :)spacer (محفظه هاي دارویی  

با وجود رعایت همه دستورات ذکر شده براي استفاده درست اسپري هاي دارویی باز هم میزان داروي ورودي به مجاري هوایی 

استفاده از یک . چون مقادیري از داروي بر روي زبان و حلق رسوب می کند و مقداري از آن نیز در هوا هدر می رود. کم است 

شبیه شکل صفحه بعد می تواند به مدت طوالنی تري دارو را در دسترس دستگاه تنفس قرار دهد و نیازي به همکاري محفظه 

به عالوه وقوع سرفه به هنگام استفاده از اسپري همراه محفظه کم است و عوارض نادري . قابل توجه بیماردر نفس کشیدن ندارد

  .یی به حداقل می رسدچون برقک دهانی با بکار بردن محفظه هاي دارو

  .ولی کارکرد آنها مشابه است. محفظه هاي دارویی انواع و اندازه هاي مختلفی دارند 

 

  :روش استفاده از محفظه هاي دارویی 

  اسپري را خوب تکان دهید     -1

  اسپري را براساس توصیه و آموزش پزشک خود به محفظه دارویی متصل کنید     -2

1-        

  مخزن اسپري را فشار دهید تا دارو وارد محفظه دارویی شودرهاگر      -2

 جاي به ماسک از استفاده درصورت. بکشید نفس آرامی به و دهید قرار دهان داخل را دارویی محفظه دهانی قسمت    -3

براي دم و بازدم  4موال تعداد مع. بکشد نفس آن داخل تا قراردهید بیمار بینی و دهان روي را ماسک دهانی قسمت

  .ورود قسمت اعظم داروي استنشاقی به درون مجاري هوایی کافی است 

تعداد دفعات تخلیه اسپري به درون محفظه با دستورپزشک تعیین می شود و در صورت لزوم استفاده بیشتراز یک    -4

    پاف بهتر است فاصله کوتاهی تا پاف بعدي رعایت شود

 

    در درمان آسمنکاتی در مورد داروهاي مورد استفاده  

  دو نوع دارو براي درمان آسم استفاده می شوند

داروهاي گشاد کننده برونش داروهایی هستند که عضالت منقبض شده مجاري هوایی را شل می کنند و ازاین سبب کاهش و یا 

تئوفیلین و ایپراتروپیوم از این ) مانند سالبوتامول( داروهاي بتادآگو نیست . رفع عالئم آسم به ویژه در موقع حمله حاد می شوند

  دسته هستند

داروهاي ضد التهابی داروهایی هستند که سبب کاهش تورم و التهاب مجاري هوایی می شوند و ازاین عالئم آسم را کاهش می 

  .دهند این داروها نقش مهمی در پیشگیري از بروزعالئم و حمالت آسم دارند

از این دسته داروها ) مانند پردنیزولون( و خوراکی ) مانند بکلومتازون و فلوتیکازون (استروئیدهاي استنشاقی. کرومولین سدیم 

  هستند

 
  داروهاي درمان کننده آسم چگونه تجویز می شوند؟

بیماري آسم در بین بیماران تفاوتهاي مهم و قابل توجهی دارد عوامل آغازگر و تشدید کننده در هر بیمار ممکن است متفاوت 

بنابراین تشخیص نوع و شدت آسم در یک بیمار و انتخاب داروي مناسب حتما نیاز به بررسی و معاینه دقیق توسط پزشک باشند 

برنامه درمانی و داروهاي مناسب توسط پزشک تعیین می شود و تنها با رعایت دستورات توصیه شده پزشک . معالج و حاذق دارد

  .را داشتمی توان انتظار کنترل بیماري و رفع عالئم 



  برنامه درمانی آسم چیست ؟ 

  .برنامه درمانی مبین آن است که چه دارویی را در چه زمانی مصرف کنید

کمتر از یک یا دو ( داروهاي گشاده کننده برونش براي رفع عالئم حاد اگر فقط گاهگاهی دچار عالئم آسم می شوید    -1

در صورت بروز حمله حاد . داروي گشاد کننده برونش برطرف شودممکن است نیاز دارویی شما تنها با ) بار در هفته 

 براي البته باشید داشته دارو ازاین بیشتري مقادیر  آسم ممکن است شما با دستور پزشک معالج خود اجازه استفاده

  .شود می تجویز نیز دیگري داروهاي گاه شدید حمالت

ست پزشک معالج شما مصرف داروي گشاده کننده در صورتی که ورزش محرك عالئم آسم در شما است ممکن ا

را پیش از آغاز ورزش تجویز نماید و بدین ترتیب از شروع عالئم آسم پس از ورزش ) مانند سالبوتامول ( برونش 

  پیشگیري کند

دو بار در  داروهاي ضد التهابی براي درمان و پیشگیري تورم و التهاب مجاري هوایی اگر شما عالئم آسم را بیش از یک یا - 2

 حتما را آن مقدار و دارو نوع کنید مصرف روز هر را داروها  هفته تجربه می کنید نیاز به داروهاي ضد التهابی دارید شما باید این

  .نماید می تعیین معالج پزشک

دچار اشکال در صورت وجود عالئم آسم در صبحگاه هنگام استراحت یا ورزش برنامه درمانی شما  :به خاطر داشته باشید * 

  .است که براي رفع آن حتما باید پزشک معالج خود تماس بگیرید

 

  آیا داروهاي آسم بدون عارضه هستند ؟ 

برخی از مردم نگران اعتیاد و . معموال داروهاي تجویز شده براي آسم به شرط مصرف مناسب و بجا فاقد عارضه قابل توجه هستند

  .باوري درست و عملی نمی باشدوابستگی به داروهاي آسم هستند که چنین 

براي پیشگیري از وقوع عوارض احتمالی الزم است داروها را همانگونه که پزشک تجویز نموده است مصرف کنید و در صورت   

  .بروز هر گونه عارضه و یا مشکلی پزشک معالج خود را باخبر سازید

 .ندهید و هرگز بدون توصیه پزشک داروهاي خود را قطع نکنید هیچگاه داروي مصرفی را با نظر خودتان افزایش یا کاهش  




