
 آسم :

آسم یکی از  شایعترتنیتی اتیتهتادر دتا ند ن دا                  

کونکی ، علت ا لیه غیبت از مددسه   سومیی علت           

 سال ند ایهادسرا  می ااشد. 51اسرنر کونکا  زین 

آسم یک اخرالل  ند داه دوایی استت کته ند ا تن                 

الرهاب ، گنفرگی یا انسدان ند مسین  آ  ایجتان متی              

 شون.

ندصد از کونکا  ، ا لیی عالیم خون دا قبل از   08تا    08

 سالگی نشا  می ندند. 1تا  4سنیی 

 عالئم و نشانه ها:

مشخصه آسم ان ز مکند خس خس، تنگی نفس، تتنتگتی              

قفسه سینه   سنفه می ااشد. مهکی است ند ا ن سنفه از دیته        

خلط تولید شون. ند دنگام اهبونر پس از حتهلته متهتکتی             

است ایی خلط چنک مانند، اه نظن انسد   علت آ   جتون             

 میزا  زیان سلول دار سفید خو  می ااشد. 

عالئم معهوال ند شب   ند صبح ز ن یا ند دنگام  دزش یا             

ند دوار سنن ادتن می شون. انخی از افنان مبرال اه آسم اته        

نددت عالئم دا تجناه می کنند   معهوال ند  اکتنتب اته                 

عوامل محنک ایی عالئم دا از خون نشا  متی ندتنتد، ند                 

حالی که مهکی است نیگنا  عالئم آشتکتاد   متدا متی                

 ناشره اا شند.

 علل آسم:

آسم  ند ا ن عوامل  محیطی   ژنریکی ایجان متی شتون.                

ایی عوامل دم شدت ایهادر   دم نحوه پتاستآ آ  اته               

ندما  دا تحت تا ین قناد می ندند. اعرقان ان ایی است که 

افزایب اخین ند میزا  آسم اه علت تغیتیتن ژنترتیتکتی                   

 عوامل اد ی ااشد.

اسیادر از عوامل محیطی اا ایجان   تشدید آسم دتهتناه             

است از جهله موان حساسیت زا ، آلونگی دوا   نیتگتن              

 عوامل شیهیایی موجون ند محیط زیست.

 ساین عوامل خطن ایجان کننده آسم :

 مصنف سیگاد یا تهاس اا فنن سیگادر 

 چاقی 

 ز  کم دنگام تولد  

  سیگاد کشید  ند ن دا  اادنادر 



آسم اا قناد گنفری ند معنض موان حساسیت زا مانند گنن       

  غباد، سوسک، شوده اد  حیوانات   کپک دا ادتتبتا              

 نادن.

انخی از عفونت دار تنفسی نیز مهکی است خطن ایتجتان            

 آسم دا ند دنگام اارال ند سنیی پاییی افزایب ندد. 

 عوامل شدید کننده حمالت آسم :

             قناد گنفری ند معنض موان حساسیت زا   متوان
 شیهیایی

 دوار سنن 

 تغیینات محیطی 

 سنماخودنگی   عفونت دا 

 اافز ننی دار غذا 

 انخی از موان غذایی : شین ، آجیل 

 عواطف شدید : تنس ، خشم   گنیه 

 درمان:

ندما  عالئم حان معهوال اا اسرفانه از ناد دار اسرتنتشتاقتی             

کوتاه ا ن   یا ناد دار ضد الرهاای اسرنشاقی صتودت متی          

گینن. ند مودان اسیاد شدید مهکی است الز م ااشد از ضتد              

 الرهاب دار تزدیقی اسرفانه شون   فنن اسرنر گننن. 
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