
 تعريف آسم 

مکرر سرفه، تنگی نفس همراه با خس خس  عالئمآسم  واژه ای یونانی است و بیانگر بیماری است که در آن 

سینه و احساس خفقان وجود دارد. آسم بیماری التهابی مزمن و غیرواگیر ریه است. مزمن به این معنا که 

بیماری همیشه وجود دارد حتی زمانی که بیمار احساس ناخوشی ندارد. این بیماری تحت تاثیر عوامل 

 ژنتیکی و محیطی بروز می کند. 

 

 

 آسم ايجاد می شود؟چگونه 

و خانه های ششی با  نایژک ها ،می باشند و راه ارتباط نایژه ها CO2و  O2می دانیم که ریه ها محل تبادل 

نایژه ها منقبض می شوند  تا  دیوارهعضالت  ،هستند. در صورت برخورد فرد با یک عامل آغازگر فضای بیرون

ضمن غشای درونی نایژه ها  شروع به ترشح مخاط به ریه ها شوند، در  خطر محیطی مانع رسیدن عامل

عامل خارجی را به بیرون  انموده و بدین وسیله عامل را به دام می اندازند و در نتیجه سرفه رخ می دهدت

براند  . این روند درهمه افراد سالم اتفاق می افتد ولی در فرد آسمی سلول های التهابی پس از برخورد با 

و سرفه می  ها نایژه دیواره ماهیچه  انقباضشیمیایی ترشح میکنند که منجر به  عامل محرک واسطه های

و دوباره واسطه های شیمیایی  بیشتری به این ناحیه گسیلشود .در ادامه  مجدداً سلول های التهابی 

و به همین ترتیب این چرخه معیوب شدت می یابد و باعث کندی سرعت و جریان  ی ترشح می شوندبیشتر

 م و احساس خفقان و تنگی نفس می شود.بازد

به دنبال واکنش راههای هوایی به عوامل محرک  ،از نظر ارثیپس بطور کلی در این بیماری  در افراد مستعد

 وحساسیت زا )آلرژیک(، وقایع زیر در راههای هوایی رخ می دهد:

 ( پوشش داخلی راههای هوایی متورم و ملتهب می گردد. 1

 راههای هوایی )موکوس( زیاد می شود.مخاطی ( ترشحات 2

 راههای هوایی منقبض می گردد.  دیواره( عضالت 3

مجموع وقایع فوق موجب انسداد راههای هوایی شده ودرنتیجه هوای کمتری از آنها عبور می کند و با سخت 

 تر شدن عمل تنفس، عالئم آسم بصورت سرفه، خس خس سینه و تنگی نفس بروز می کند. 

 

  علل آسم

نشان می دهد که آسم  علت دقیق و اصلی آسم هنوز نامشخص است ولی آنچه که تاکنون روشن شده، 

و خصوصیات زیستی و ذاتی فرد ) ژنتیک( می  ، سبک و نحوه زندگی محصولی از ترکیب عوامل محیطی

 باشد.

آلرژی بینی ، آلرژی غذایی و آسم( را داشتته باشتند احتمتال     )اگزما ، ها اگر افراد خانواده سابقه انواع آلرژی 

بروز آسم در سایر افراد آن خانواده بیشتر می شود. همچنین تماس با عواملی چون دود سیگار، عوامل عفونی 

ویروسی و بعضی مواد حساسیت زا ممکن است سبب افزایش احتمال ابتال به آسم گردد. برخی افراد بتدلیل  

 س های شغلی ممکن است دچار آسم شوند. )نظیر کارگران نانوایی، چوب بری، رنگسازی،......( تما



و آلودگی هتوا بته    (Fast Food)سبک زندگی شهری از نظر زندگی آپارتمانی، عدم تحرک، غذاهای آماده 

 علت دود سیگار و آلودگی شهر به علت دود خودروها عوامل شیوع بیشتر آسم هستند.

مکن است بیماری آسم درافراد بدون سابقه آلرژی نیز رخ دهد. تاثیر مخرب عوامتل محیطتی در   همچنین م

تتاثیر بتدی روی رشتد و     مانند عفونت های شدید و یا آلودگی محتی  زنتدگی   سال های اول زندگی زندگی

بتدتر   یمتاری ، عالئم بابتال به آسم گسترش می یابد در مواجهه با عوامل محرک و تمایز راه های هوایی دارد

 پایدار و افزایش خطر حمالت حاد می گردد. آسممی شود و منجر به 

 

 

 عوامل خطر برای بروز يا شدت آسم چیست؟

 

 آسم می گردند موارد شایع عبارتند از :  عالئم از بین عواملی که سبب بروز یا بدتر شدن

 مانند گرده های گل و گیاه( مواد حساسیت زا یا آلرژن 1

 ) پر ، مو یا پوست ( خون گرم سیت زای حیواناتعوامل حسا -

 گرده ها و قارچ ها  -

 هیره )مایت( موجود در گرد و خاک خانه ها  -

 ها و حشراتسوسک انواع  -

 کپک ها و قارچ ها -

 ( مواد محرک 2

پیپ و ... (از دوران بارداری تا پتس از تولتد    در معرض قرار گرقتن با دود سیگار و سایر مواد دخانی )قلیان ،-

 ودر طی زندگی 

 دود آتش ،اسپندو هر گونه ماده سوختنی -

 آلودگی هوا )ازن ،دی اکسید گوگرد،ذرات معلق، سموم قارچی و...( -

 د نیتروژنتماس با بخارات ناشی از آشپزی مانند اکسی-

 تغییرات آب و هوایی بخصوص هوای سرد وخشک  -

 رطوبت زیاد و یا استفاده از بخور طوالنی مدت که باعث لفزایش قارچ و کپک در محی  می شود  -

 (و شوینده هابوهای تند )نظیر بوی عطر و ادوکلن -

 گرد و غبار -

 خندیدن شدید ، استرس( تغییرات هیجانی  شدید )گریه کردن ، -

 ( عفونتهای ویروسی )سرماخوردگی ، آنفلوانزا و ..... (3

 ( ورزش و فعالیت فیزیکی 4

 ( عوامل دیگر 5

 مانند آسپرین وبرخی مسکن ها  ییداروها -

 مواد افزودنی در غذاها و آلرژی های غذایی بویژه در کودکان  -



 کم تحرکی وچاقی   -

 افسردگی و اضطراب پدر ومادر قبل و طی بارداری  -

 زایمان به روش سزارین  -

  و نیز سن کم مادر وزن پایین موقع تولد -

 Dکمبود  ویتامین  -

 عدم تغذیه با شیر مادر -

 کلر استفاده در آب استخر ها  -

 آالینده های شیمیایی : شوینده ها حشره کش ها، بوی رنگ -

 

 سیر بیماری آسم 

دوران کتودکی  اوائتل  شروع آستم در اغلتب متوارد از    اگر چه آسم همه گروههای سنی را درگیر می کند اما 

است. اغلب کودکان با افزایش سن عالئم کمتری خواهند داشت اگر چه در بعضی از آنها ممکن است شتدت  

عالئم ثابت بماند و یا حتی بیشتر شود ولی پیش بینی این امربطور قطعی ممکن نیست. آستم یتک بیمتاری    

 ن را کنترل نمود. دراز مدت است که البته می توان آ

 

 عاليم آسم 

 شایعترین عالئم آسم عبارتند از : 

 ( سرفه : 1

و یتا هنگتام ورزش و یتا     شب و اوایل صتبح  اواس  و آخر اغلب درمعموالً خشک است، سرفه بیماران آسمی  

بدتر می شود و مانع خواب می گردد. ممکن است تک تک یاحمله ای باشتد   برخورد با عوامل خطر محیطی

هفته طول بکشد باید بیمتار از جهتت    4ولی اکثراً به مدت طوالنی ادامه می یابد. اگر سرفه کودکی  بیش از 

 آسم بررسی گردد. 

 

 ( خس خس : 2

شتنیده متی    ب و انجتام ورزش ، بیشتر در هنگام شت نوعی صدای زیر است که هنگام تنفس و اغلب در بازدم

شود. باید توجه داشت که خس خس سینه از خرخر که نوعی صدای بم است و اغلب در هنگتام دم شتنیده   

می شود افتراق داده شود. خس خس عود کننده نیز از عالئمی است که بایتد در صتورت مشتاهده بته آستم      

 مشکوک شد. 

 ( تنگی نفس : 3

راحتی و بدون احساس فشار یا کمبود هوا صورت می گیرد اگتر بیمتار    عمل دم وبازدم به ،در تنفس طبیعی

 دچار اختالل در تنفس بصورت تنگی نفس گردد ، باید بعنوان یکی از عالیم مشکوک به آسم  بررسی گردد. 

 



ساعات مختلف شب و روز، فصل البته همه بیماران عالئم فوق را بطور کامل ندارند و شدت ومیزان عالئم نیز 

درحالتهای مختلف بیماری و در حمله آسم متفاوت است. از آنجاکه ممکن است در بعضی از گوناگون و  های

دیده شود لذا باید به عالیم این بیماریها در حال  و یا گذشتته   آلرژی هاافراد،  بیماری آسم همزمان با سایر 

آبریزش بینی( و یا وجود ضتایعات  نظیر عالئم آلرژی بینی )عطسه مکرر ، خارش ، گرفتگی و  ،وی توجه کرد

 پوستی خارش دار )اگزما(. 

همانطورکه گفته شدعالیم آسم درافتراد مختلتف شتدتهای متفتاوتی دارد کته براستاس آن برنامته درمتانی         

اختصاصی آنها نیز تفاوت می کند. باید توجه داشت هربیمارآسمی درهرسطحی از شدت بیمتاری متی توانتد    

 گردد. دچارحمله شدید وناگهانی 

 

 

 عالئم زود رس در يک حمله آسم

 تغییرات تنفسی  -1

 عالئم زودرس: سرفه، احساس فشار در قفسه سینه،احساس فشاردر گلو، تنفس های دهانی -

 عالئم دیررس: خس خس سینه، تنگی تنفس، تنفس سریع -

 شکایات کالمی -2

 :اغلب بیماران اظهار می نمایندکه:

 سینه ام سفت است -

 سوزد سینه ام می -

 نمی توانم نفس بکشم -

 دهانم خشک است -

 حالم خوب نیست یا احساس خستگی می کنم-
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