
 

  

 : شزح بيواري 

اص صتاى يًَاًي گشفتِ ؿذُ كِ هؼٌي آى   ASTHMAكلوِ آػن 

آػن يك تيواسي هضهي اػت كِ دس آى تٌگي . تٌگي ًفغ اػت

ًفغ تِ ػلت ٍسم لَلِ ّاي تٌفؼي تِ تَجَد هي آيذ ٍ اگش ايي 

ايي تيواسي دس . دسهاى ؿَد تٌظي ًفغ ّن اص تيي هي سٍدٍسم 

اص هَاسد، كَدكاى % 50توام ػٌيي هي تَاًذ ٍجَد داؿتِ تاؿذ اها 

آػن تيـتش دس پؼشاى سخ هي دّذ تا . ػال ّؼتٌذ 10صيش 

دختشاى، اها دس آػوي كِ دس ػٌيي تضسگؼالي آغاص هي ؿَد صًاى 

 .ػْن تيـتشي سا تِ خَد اختصاف هي دٌّذ

 

سن كذام است آعالئن بيواري 

 ؟

خصَصاً دس ؿة ، هؼوَالًّوشاُ تا )هْوتشيي ػالهت ّاي آػن، ػشفِ 

الثتِ . ، خغ خغ ػيٌِ ٍ تٌگي ًفغ اػت (خلظ غليظ، ؿفاف ٍ صسد

الصم ًيؼت كِ تيواس ّش ػِ ػالهت سا تا ّن داؿتِ تاؿذ ٍ هوكي اػت 

ػوَالً دس افشاد اػوي م. تيواس فمظ يكي اص اًَاع ػالهت ّا سا داؿتِ تاؿذ

حوالت آػن ٍ تٌگي ًفغ ٍ حوالت ػشفِ دس ؿة ّا تاػث هي ؿَد كِ 

ّوچٌيي تيواس هوكي اػت ػالئن . ايي تيواساى اص خَاب تيذاس ؿًَذ 

 : ديگشي هاًٌذ 

افضايؾ خلظ، حؼاع تَدى تِ تَّا هاًٌذتَي غزا، تَي ػغش ٍ تَي *

 تؼضي اص گلْاي تٌذ سا داؿتِ تاؿٌذ 

 .ػشيغ ٍ ػغحي  كِ تِ ٌّگام ًـؼتي تْتش هي ؿَدتٌفغ * 

 

 

 هـكل دس تٌفغ *

 :اًمثاض ػضالت گشدى ػالين ؿذيذحولِ حاد*

 آتي ؿذى پَػت*

 خؼتگي صياد*
 تٌفغ صذاداس ؿثيِ خشخش*

 ًاتَاًي دس صحثت كشدى *

 تغييشات رٌّي ٍسٍاًي، اص جولِ تي لشاسي يا گيجي *

 
 چگًَْ راُِاي ُْايي باريك هي شًْذ؟

 

 

ايي رًّذ دّ علت دارد كَ ُز 

كذام ًياس بَ درهاى جذاگاًَ اي 

 :دارد

ديَاسُ يك ػلت تٌگي ساّْاي َّايي هٌمثط ؿذى ػضالت ظشيفي اػت كِ دس  -1

ٌّگاهي كِ تا يكي اص ػَاهل آغاصگشحولِ آػن تشخَسد هي . آًْا لشاس داسدًذ

ايي سًٍذ دس . كٌيذ، ايي ػضالت تِ صَست غيش اسادي ػشيؼاً هٌمثط هي ؿًَذ

كوتش اص يك دليمِ صَست هي گيشد ٍتا اًمثاض ػضالت، ساّْاي َّائي دس اثش 

چٌذ دليمِ پاياى هي اًمثاض ايي ػضالت ظشف . فـشدُ ؿذى تٌگ هي ؿًَذ

 .ياتذ

التْاب فشآيٌذي اػت كِ تذى . ػلت ديگش تٌگي ساّْاي َّائي التْاب اػت  -2

دسالتْاب هايغ ٍ . آى ػفًَتْا ٍآػية ديذگي ّا ساالتيام هي تخـذتِ ٍػيلِ 

. ػلَلْاي التْاتي اص ػشٍق تِ هحل آػية ديذگي يا ػفًَت ًـت پيذا هيكٌذ

لتْاتي دس هجاسي تٌفؼي تِ صَست دائوي تالي دسآػن تؼذادي اص ايي ػلَلْاي ا

ٍلتي تؼذاد تيـتشي اص آًْا اص خَى ٍاسد ديَاسُ هجاسي َّائي ؿًَذ . هاًذُ اًذ

ايي ػلَلْا حاٍي هَادي هاًٌذ ّيؼتاهيي ّؼتٌذ كِ . حولِ آػن سخ هي دّذ

تاػث هي ؿَد ديَاسُ هجاسي َّايي هتَسم ؿَد ٍ هادُ هخاعي فشاٍاًي تَليذ 

 ( .ُ هخاعي ٍلتي تا ػشفِ دفغ هي ؿَد خلظ ًاهيذُ هي ؿَدهاد.)كٌذ

 

 

 

 
هادُ هخاعي صياد تاػث هي ؿَد كِ فضاي كوتشي تشاي َّا تالي تواًذ ٍ اًثاؿتِ 

سٍصّا عَل هي كـذ تا ػاػتْا ٍ حتي. ؿذى آى دس ايجاد ػالئن آػن ًمؾ داسد

ػَاهلي كِ هي تَاًٌذ ايي تغييشات سا ايجاد كٌٌذ . التْاب فشٍكؾ كٌذ ايي 

 :ػثاستٌذ اص 

هَاد آلشطي صا هثل گشدُ گياّاى، گشد ٍ غثاس ، ؿَسُ تذى حيَاًات، كپك ّا يا *

 تؼضي اص غزاّا

 تشًٍـيتػفًَت ّاي سيَي هثل *

 هَاد آاليٌذّوَجَد دس َّا، هثل دٍد ٍ تَّاي هختلف*

 .هؼشض هَاد ؿيويائي يا ػايش هَاد، دس لالة هَجِْ ؿغلي لشاسگشفتي دس *

عوامل افزايش دهنده خطر 

 كدام است؟

 اگضهايا تة يًَجِ ٍجَد ػايش تيواسيْاي آلشطيك، هثل 

 ػاتمِ خاًَادگي آػن يا آلشطي ّاي ديگش 

 لشاسگشفتي دس هؼشض آاليٌذُ ّاي خغش 

 ػيگاس كـيذى 

  آػپشييهصشف تؼضي اص داسٍّا هثل 

 ػفًَتْاي ٍيشٍػي،ٍسصؽ، ًاساحتي ػاعفي، تَّاي )اػتشػْاي هختلف

 (دٍد تٌثاكَصياًثاس، ٍ 

  
 :عوارض احتمالي 

 ًارسايي تٌفسي 

 (ٍاردشدى َّا بِ فضاّاي اطراف ريِ ّا)پٌَهَتَراكس  

  عفًَت ريِ ٍ هشكالت هسهي ريَي در اثر حوالت هكرر

آسن، در صَرتي كِ درهاى اًجام ًشَد، حوالت شديد 

 .هوكي است هرگبار باشٌد

 

 :پيشگيري 

  شٌاختِ شدُ ٍ آاليٌدُ ّاي َّا  شٌاختِ آلرشي زاياز هَاد

 .دٍري كٌيد 

  دارٍّايي كِ بِ هٌظَر پيشگيري از برٍز حوالت آسن تجَيس

هي شًَد را بِ طَر هٌظن هصرف كٌيد؛ تَجِ داشتِ باشد 

كِ حتي اگر احساس هي كٌيد هشكلي ًداريد، هصرف 

 .قطع ًكٌيد  دارٍّا را

  بگرديد ٍ از آًْا  عَاهل آغاز كٌٌدُ حولِ آسنبِ دًبال

عالين را هي تَاى با درهاى ٍ پايبٌدي جدي بِ . دٍري كٌيد

 .اقداهات پيشگيراًِ كٌترل ًوَد
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  دس صهاى ّايي اص ػال كِ هَاد آلشطي صا دس هحيظ فشاٍاى

آصاس دٌّذُ حتي الومذٍس هَاد آلشطي صا ٍ . ّؼتٌذ دس هٌضل تواًيذ

 .سا اص خاًِ ٍ هحل كاس حزف كٌيذ

  ِداسٍّايي سا كِ تِ عَسهٌظن اػتفادُ هي كٌيذ ّويـِ ت

 .ّوشاُ داؿتِ تاؿيذ

 تِ ٌّگام حوالت تٌـيٌيذ. 

 
 : فعاليت

  دس حالت ػادي فؼاليت خَد سا حفظ كٌيذ، اها دس صهاى اتتال ايي

تِ  اگش.تيواسي اص فؼاليت ّاي ٍسصؿي ًاگْاًي خَدداسي كٌيذ

دًثال ٍسصؽ ػٌگيي حولِ آػن سخ دّذ، تٌـيٌيذ ٍ اػتشاحت 

 .همذاس كوي آب گشم تٌَؿيذ. كٌيذ 

  دسهاى تا داسٍّاي گـادكٌٌذُ ًايظُ غالثاً اص آػن ًاؿي اص ٍسصؽ

 .پيـگيشي تِ ػول هي آٍسد

 ؿايذ تْتشيي ٍسصؽ تشاي تيواساى آػوي ؿٌا تاؿذ. 

 

 :رژين غذائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اص هصشف آػپشيي خَدداسي كٌيذ. 

  ًشهؾ ّاي آػَدُ ػاصي ٍ ؿل كٌٌذُ ػضالت، ٍ ًيض

حشكات كوك كٌٌذُ تِ تخليِ تشؿحات تٌفؼي سا اًجام 

 .دّيذ

 آسن چگًَْ تشخيص دادٍ هي شْد؟

 اص آصهايؾ  الذاهات تـخيصي هوكي اػت ػثاست تاؿٌذ

ٍتشسػيْاي هشتَط *تشسػي ّاي هشتَط تِ كاس سيِ   *خَى 

تِ آلشطي كِ هؼوَالً تِ كوك آصهَى ّاي پَػتي اًجام هي 

 .گيشًذ

 آسن چگًَْ درهاى هي شْد؟

 دسهاى آػن تش اػاع دٍ سًٍذ گفتِ ؿذُ صَست هي گيشد .

يكؼشي اص داسٍّا تاػث ؿل ؿذى ػضالت ديَاسُ ساّْاي 

تشخي ديگش اص التْاب هجاسي َّائي  .َّائي هي ؿًَذ

. جلَگيشي هي كٌٌذ ٍ يا تاػث كاّؾ يافتي التْاب هي ؿًَذ

 .داسٍّايي ًيض ّؼتٌذ كِ ّش دٍ كاس سا تاّن اًجام هي دٌّذ

 اكؼپكتَساًت تشاي سليك كشدى خلظ 

 گـادكٌٌذُ ًايظُ تشاي تاصكشدى هجاسي َّائي 

  ٍسطاًغ تٌْا تشاي هَاسد ا)داسٍي كَستيضًٍي داخل سگي

تشاي كن كشدى ٍاكٌؾ ( حوالت ؿذيذ آػن تحت ًظش پضؿك 

 آلشطي تذى

  ايي . اػتٌـاق داسٍي كَستيضًٍي تا دػتگاُ سيض لغشُ ػاص

ؿكل اص هصشف داسٍّاي كَستيضًٍي ػَاسض جاًثي كوتشي 

 .ًؼثت تِ ًَع خَساكي داسد

  تِ صَست ( كشٍهَليي ػذين يا ًذٍكشٍهيل)آًتي ّيؼتاهيي

ايي ًَع داسٍ جْت .ػتگاُ سيض لغشُ ػاص اػتٌـالي تا د

 پيـگيشي تِ كاس هي سٍد 

. تا كٌتشل دليك تيواسي هي تَاى صًذگي هَثش ٍ هفيذي داؿت

تٌگ ؿذى ساّْاي َّائي  اگش هثتال تِ آػن ّؼتيذ، احتوال

تٌگي هتٌاٍب ساّْاي َّائي هٌجش تِ . ّوَاسُ ٍجَد داسد

 .آػية دائوي هي ؿَد 
تْاى آسن را با رعايت شزايط هي 

 :كٌتزل كزد

  سٍاى دسهاًي يا هـاٍسُ، دس صَستي كِ آػن تا اػتشع

 .استثاط داؿتِ تاؿذ
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