
 مسيح ميالد از پيش سال 5000 به مربوط باستاني و تاريخي متون در آن نام كه است هايي بيماري ترين قديمي از يكي آسم

 . است شده ذكر( ع)

 هاي راه واگير غير بيماري يک آسم .است آمده شديد و تند تنفس يا و دهان با بازدم انجام زدن، نفس نفس معني به آسم واژه

 مي سينه قفسه روي بر فشار احساس و سينه خس خس نفس، تنگي سرفه، دچار مكرر طور به بيمار آن در كه است هوايي

راههاي تنفسي  ديواره عضالت شود، مي هوايي هاي راه وارد محرك عامل يک كه زماني افراد همه در طبيعي حالت در شود

 به آن رسيدن مانع سرفه انجام با و انداخته دام به را محرك عامل آن ، مخاط ترشح با ها نايژه دروني غشاي و شده منقبض

. شود مي ها محرك به نسبت شديدتر واكنش به منجر هوايي هاي راه بودن حساس آسم، به مبتال افراد در. شود مي ها ريه

 عضالت شديد انقباض محرك، و زا حساسيت عوامل ها، ويروس مانند آغازگر عامل يک با مواجهه هنگام در كه صورت بدين

 هاي راه داخلي پوشش هوايي، هاي راه ترشحات افزايش و منطقه به التهابي هاي سلول مهاجرت با و داده رخ هايي راه ديواره

 هاي راه شديد تنگي به منجر وقايع اين. شود مي ايجاد مزمن نهايتا و حاد التهاب يک و گردد مي ملتهب و متورم هوايي

. شود مي خس خس صداي و سرفه با همراه نفس تنگي حمالت بروز موجب و شده آنها از هوا عبور شدن تر سخت و هوايي

 چند عرض در) سريع خيلي يا(  هفته چند حتي يا روز، چند ساعت، چند طي در) آرامي به است ممكن آسم حمله شروع

 و هوايي هاي راه تحريک موجب كه است محركي عوامل از پرهيز بيماري، اين كنترل هاي راه ترين مهم از يكي. باشد( دقيقه

 :نمود اشاره ذيل موارد به توان مي عوامل اين ل كنتر راهكارهاي ترين مهم از. شوند مي آنها در واكنش و التهاب بروز

 :بايد ، خانه خاك و گرد در موجود هيره با مقابله منظور به

 داغ آب در بار يک يا هفته ها ملحفه كليه و شود پيچيده( پالستيكي مثالً) نفوذ غيرقابل شهايي پوش در ها تشک و ها بالش

 ، نشود فادهاست پوش كف عنوان به ازقالي امكان درصورت گردد، خشک آفتاب در و شده شسته(  گراد سانتي درجه 60) 

 اتاق و يابد كاهش انهخ رطوبت سطح ، نشود نگهداري بيمار اتاق داخل در....(  و مبلمان كتاب، بازي، اسباب) فراوان وسايل

 جارو از و نباشد نزلم در آسم به مبتال فرد منزل نظافت هنگام است بهتر همچنين.  باشد كافي نور داراي و گير آفتاب خواب

 ورود جازها وجه هيچ به ، حيوانات زاي حساسيت عوامل كنترل جهت هپا فيلتر داراي هاي برقي( Hepa. )شود استفاده

 شوند نگهداري خانه زا خارج حيوانات اين ترجيحا و نشود داده رختخواب به...  پرندگان، سگ، گربه، نظير آموز دست حيوانات

 .شود اجتناب كرك و پشم پر، حاوي تشک يا بالش كاربردن به از همچنين. 

 از هستند هوا شديد يآلودگ نشاندهنده دهنده، هشدار عالئم كه مواقعي در ، منزل خارج و داخل هواي آلودگي از پرهيز براي

 تنور شومينه، وبي،چ يا نفتي بخاري) زا دود گرمايشي وسايل از د، گرد اجتناب آزاد درفضاي ورزش خصوصا و منزل از خروج

 يا خانه در كشيدن رسيگا اجازه...( ، قليان سيگار،)دخاني مواد كليه مصرف از پرهيز ضمن.  نشود استفاده منزل در ...(،

 .شود جلوگيري اتاق هب ها گرده نفوذ از ها پنجره و درب بستن با افشاني گرده فصول در .نشود داده كس هيچ به بسته فضاهاي

 از .شوند تميز رراًمك شوند مي محسوب ها قارچ تكثير و رشد براي مناسبي مكان كه...( ، زمين زير حمام،) مرطوب هاي محل

 در الزم هاي يشگيريپ .گردد اجتناب... و نمک جوهر ، ها كننده سفيد ادوكلن، و عطر مو، اسپري و رنگ بوي مثل تند بوهاي

 اول ماه 6 در صوصخ به خواران شير در .گيرد صورت آسم تشديدكننده يا ايجاد عوامل با مواجهه كاهش منظور به كار محيط

 .نشود استفاده گاو شير و شيرخشک از و گرفته صورت مادر شير با انحصاري تغذيه زندگي،

  


