درمان داروئي آسم
براي درمان آسم از دو دسته اصلي دارويي استفاده ميشود:
داروهاي سریع االثر

آســـــــــــــم

راهنمــــــــای
آ مـــوزشـــی
پيشـــگيری
وكنتـــــــــرل

اين داروها با ش��ل كردن انقباض عضالت راههاي هوايي ،س��بب گشاد شدن راههاي

بيماریآسـم

دقيقه است و در هنگام بروز اولين عاليم تشديد بيماري بايد به كار روند .معروفترين

آسـم يـك بيماري التهابـی مزمن و غيرواگيـر ريـه
اسـت .مزمـن بــه ايـن معنـا كـه بيمـاري هميشـه
وجـود دارد حتــي زمانــي كــه بيمــار احسـاس
ناخوشي ندارد .در ايـن بيمـاري به دنبـال واكنـش
راهه��اي هوايي ب��ه عوامل محــرك وحساس��يتزا
(آلرژيــ��ك) ،وقايــع زير در راهه��اي هوايــي رخ
ميدهد:
پوشـش داخلـي راههـاي هوايـي متـورم و ملتهـب
مي گردد.
ترشحات راههاي هوايي (موكوس) زياد ميشود.
عضالت اطراف راههاي هوايي منقبض ميگردد.

هوايي و در نتيجه كاهش يا رفع عالئم آسم ميشوند .زمان شروع اثر اين داروها چند

دارو از اين گروه سالبوتامول ميباشد.
داروهاي كنترل كننده

خاصيت مشترك اين دسته دارويي ،اثرات ضد التهابي آنهاست و از اين راه عالئم آسم

را كاهش ميدهند .اين دس��ته دارويي باید روزانه ،به طور منظم و برای طوالني مدت

استفاده شوند .سردسته این گروه از داروها استروئیدها هستند.

ش��یوع رو ب��ه رش��د
آس��م را متوقف کنیم

معاونت بهدا شت
دفتر مدرييت بيمارياهي غيرواگير

مجمــوع وقايــع فــوق موجــب انســداد راههـاي
هوايــي شـده و در نتيجــه هواي كمتــري از آنهــا
عبــور ميكند و با سـختتـر شدن عمـل تنفـس،
عالئــم آسم بـه صـورت ســرفه ،خـسخـس سينـه
و تنگي نفس بروزميكند.

عـــلل
آسـم

عاليم
آســـم

شايعترين عالئم آسم عبارتند از :

سـرفه:سرفه بيماران آسمي اغلب در شب و اوايل صبح بدتر ميشود و
مانع خواب ميگردد .ممكن است تك تك يا حملهاي باشد ولي اكثرا ً به
مدت طوالني ادامه مييابد.

خسخس :خسخس عودكننده نيز از عالئمي است كه بايد در صورت
مشاهده ،به آسم مشكوك شد.

علل آسم

علت دقيق و اصلي آسم هنوز نامشخص است ولي نشان داده شده كه اگر
افراد خانواده سابقه انواع بيماريهاي آلرژيك (اگزما،آلرژي بيني ،آلرژي
غذايي و آسم) را داشته باشند احتمال بروز آسم در ساير افراد آن خانواده
بيشتر ميش��ود .همچنين تماس با بعضي از مواد حساسيتزا و محرک
ممكن است سبب افزايش احتمال ابتال به آسم گردد .برخي افراد به دليل
تماسهاي شغلي ممكن اس��ت دچار آسم شوند (نظير كارگران نانوايي،
چوب بري ،رنگسازي )...،همچنين ممكن است بيماري آسم درافراد بدون
سابقه آلرژي نيز رخ دهد.
مهمترین عوامل محيطي كه س��بب بروز يا بدتر ش��دن آسم ميگردند
عبارتند از :
گردههای گل و گیاه ،عوامل حساس��يتزاي حيوانات (پر ،مو يا پوست)،
قارچها و کپکها ،هيره (مايت) موجود در گرد و خاك خانهها ،سوسك و
انواع حش��رات ،دود سيگار و ساير مواد دخاني (قليان،پيپ و  ،)...آلودگي
ه��وا و تغيي��رات آب و هوايي به خصوص هواي س��رد وخش��ك ،بوهاي
تند (نظير بوي عطر و ادوكلن) ،آالیندههای ش��یمیایی نظیر ش��ویندهها
و حش��رهکشها ،تغييرات هيجاني شديد (گريه كردن،خنديدن شديد،
اس��ترس) ،عفونتهاي ويروسي (س��رماخوردگي ،آنفلوانزا و  ،)...ورزش و
فعاليت فيزيكي ،داروها مانند آسپرين وبرخي مسكنها ،مواد افزودني در
غذاها و آلرژيهاي غذايي به ويژه در كودكان ،عدم تغذیه با ش��یر مادر،
کمبود ویتامین  ،Dچاقي .

تنگي نفس :وجود تنگي نفس نیز به عنوان يكي از عاليم مشكوك به
آسم نیاز به ارزیابی بیشتر دارد.
البته همه بيماران عالئم فوق را به طور كامل ندارند و شدت وميزان عالئم
نيز درحالتهاي مختلف بيماري و در حمله آسم متفاوت است .همچنین
ممكن اس��ت در بعضي از افراد ،بيماري آسم همزمان با ساير اختالالت
آلرژيك نظيرآلرژي بيني (عطسه مكرر ،خارش ،گرفتگي و آبريزش بيني)
و يا اگزما (ضايعات پوستي خارش دار) دیده شود.

حمله آسم
وقتي ش��دت عاليم آس��م از حد معمول بیشتر ش��ود به آن حمله آسم
اطالق میگردد .حمالت آسم ش��دتهاي متفاوتي دارند .بعضي از آنها
ميتوانند آنقدر شديد باشند كه سبب مرگ گردند.

عالئم حمله آسم شديد عبارتند از :
تنگي نفس ش�ديد ،تنفس سريع ،عرق
سرد
خسخس پشيشرونده
اس�تفاده از عضلات فرع�ي تنفس به
صورت داخل كش�يده ش�دن پوس�ت
قفسه سينه و عضالت بين دندهاي
ناتواني در بيان حتي يك جمله
افت سطح هوشياري

درمان
آســـــم
آسم يك بيماري مزمن است وتاكنون راه حلي براي ريشهكن كردن آسم پيدا
نشده است،ولي اين بيماري را ميتوان به شكلي درمان وكنترل كرد كه از بروز
عالئم و حمالت آن پيشگيري شود .درصورت كنترل بيماري آسم ميتوان از
زندگي مطلوبي برخوردار بود .بايد دانست كه عالوه بر درمان دارویی ،پرهيز
از عوامل محركي كه سبب بدتر شدن آسم ميشوند نيز بسيار مهم است.
اقدامات پیشگیرانه برای کنترل آسم
به منظور مقابله با هيره (مایت) موجود در گرد و خاك خانهها باید بالشها و
تشكها در پوششهايي غيرقابل نفوذ (مثال پالستيكي) پيچيده شود و كليه
ملحفهها هفتهاي يكبار درآب داغ ( 60درجه س��انتي گراد) شسته شده ودر
آفتاب خشك گردد .درصورت امكان از قالي به عنوان كفپوش استفاده نشود
و وس��ايل فراوان (اس��باب بازي ،مبلمان و  )...در داخل اتاق كودك نگهداري
نشود و سطح رطوبت خانه كاهش يابد.
باید از نگهداری حیوانات خانگی در محیط داخل منزل خودداری ش��ود و به
هيچ وجه اجازه ورود این حيوانات به رختخواب داده نشود .از به كاربردن بالش
يا تشك حاوي پر ،پشم و كرك اجتناب شود .سوسك از عوامل حساسيت زا
است با روشهاي مناسب در رفع اين حيوان تالش گردد.
از مصرف دخانیات و یا قرار گرفتن در معرض دود سیگار سایر افراد خودداری
شود .همچنین اجازه سيگار كشيدن در خانه يا فضاهاي بسته به هيچ كس
داده نشود.
به هنگام آلودگي شديد هوا از خروج از منزل و خصوصا ورزش در فضاي آزاد
اجتناب گردد .به منظور پیشگیری از آلودگی هوای داخل منزل از سوختهای
بیولوژیک نظیر چوب ،فضوالت و زباله استفاده نشود.
تغذيه انحصاري با ش��يرمادر بخصوص در  6ماه اول زندگي خطر بروز آلرژي
و آسم را كاهش ميدهد .لذا براي پيشگيري از آسم بهتر است از شيرخشك
استفاده نشود.
بعضي از بيماران مبتال به آسم به بوهاي تند مثل بوي رنگ و اسپري مو ،عطر
و ادوكلن ،سفيد كنندهها ،جوهر نمك و  ...واكنش نشان ميدهند و بايد از اين
عوامل محرك اجتناب كنند.
گردههاي گياهي موجود درفضا ،اغلب سبب آسم و آلرژيهاي فصلي ميشوند.
درختاني مثل نارون ،كاج ،سپيدار ،علوفههاي هرز در فصول مختلف مشكل
ساز هستند .در فصلهاي گرده افشاني بابستن درب و پنجرهها ميتوان از نفوذ
گردهها به اتاق جلوگيري كرد.
رطوبت و گرما س��بب رش��د قارچها وكپكها ميگردند ،كپكها و قارچها از
عوامل آلرژيزا در فضاهاي بسته به شمار ميروند .لذا بايد محلهاي مرطوب
(حمام ،زير زمين) مكررا ً تميز شوند.

