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 شديد  از پاسخ قابل برگشت راههاي هوايي است كه ناشي   آسم انسداد

. مي باشد  غيرايمونولوژيك و  ايمونولوژيك محركهاي   به  تنفسي  راههاي 

به عبارت ديگر آسم بيماري التهابي دستگاه تنفسي است كه در طي آن 

وارد ريه شده و مجاري هوايي را   نوتروفيلهالنفوسيتها و ائوزينوفيلها و 

اين التهاب  .كنند تحريك مي

منجر به دوره هاي عود عاليم 

آسم ، سرفه ، سفتي ريه ها ، 

ويزينگ و تنگي نفس مي 

  .شود 

  

  

  

يك بيماري برگشت پذير و منتشر راه هاي هوايي است كه خصوصيات زير را 
   مي پوشاند ، در نتيجه  راي هواييالتهاب و ادم غشاي مخاطي كه راها: دارد 
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ترشحات غليظ تجمع مي يابد به دنبال انقباضات عضله صاف برونشيال  
برونكواسپاسم رخ مي دهد و راه هاي هوايي نسبت به محرك هاي گوناگون 

ي بيماران دچار فيبروز غشاي پايه راه هوايي مي خ بر.افزايش پاسخ دهي دارند
گفته مي شود و در ) بازسازي  ( Remodelingشوند كه به اين حالت  

تغييرات فيبروتيك راه هوايي منجر به .پاسخ به التهاب مزمن رخ مي دهد
باريك شدن آن مي شود كه ممكن است باعث محدوديت غير قابل برگشت 

 .جريان هوا  شود 
ماست سل ها ، نوتروفيل ها ، ائوزينوفيل هل : سلول هاي مؤثر در ايجاد آسم 

   . ها هستندو لنفوسيت
ماست سل ها                  رهاسازي نوروترنسميتر هاي مختلف از جمله 

                     هيستامين ، برادي كينين ، پروستاگلندين و لكوترين                   
واكنش التهابي ، افزايش جريان خون ، تنگي عروق ، نشت مايع از ديواره 

  فيد خون به محل وتنگي برونش عروق ، جذب گلبول هاي س
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   خـود نـصب      در منزل    رطوبت   فيلتردار با كنترل     مطبوع   تهويه  سيستم •
  .كنيد

 تا از بدتر سدن آمفيـزم        شود   بايد درمان    آمفيزم   همراه   آلرژي  هر گونه  •
 .جلوگيري شود

  . كنيد  خودداري  است  هوا در آنجا رقيق  كه  ارتفاعات  به از رفتن •
   بكشيد تا احتمـال      دندان   كنيد و نخ     مسواك   خود را مرتب    هاي  دندان •

  . شود  كم  در دهان عفونت بروز
 كـار    ايـن . متر بـاال بياوريـد       سانتي 10-12 خود را حدود       تخت  انتهاي •

  جمـع  ريـه    تحتاتي هاي  در قسمت  مخاطي تا ترشحات كند  مي كمك
  .نشوند

  . كنيد  دارند دوري كنند يا سرماخوردگي  مي  سرفه  كه از افرادي •
  بيماري محدود خواهد شد، اما تـا حـدي   فعاليت در زمان ابتال به اين •

ابتال به اين بيمـاري خـود    دهد فعاليت در زمان  مي  اجازه  قدرتتان كه
   مـدت  بـه   فعاليت در زمان ابتال بـه ايـن بيمـاري    عدم.  كنيد را حفظ
 . خواهد شد  ناتواني  بيشتر شدن  موجب طوالني
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مراقبت تغييرات شناختي ، افزايش تنگي نفس، تاكي پنه، تاكي  
مقادير پالس اكسيمتري را كنترل نموده و بر حسب . كاردي در بيمار باشيد 

 آن در صورت لزوم از اكسيژن استفاده كنيد 
  
  

 : پيشگيري از عفونت هاي برونش وريه
 گزارش عالئم عفونت آموزش داده و به وي توصيه به بيمار در مورد 

  . نمائيد در صورت بدتر شدن نشانه ها گزارش دهد
از آنجايي كه آلودگي قابل توجه هوا مي تواند موجبات اسپاسم  

برونشها را فراهم آورد از بيمار بخواهيد كه در چنين شرايطي از منزل خارج 
چنين به بيمار توصيه نمائيد هم.نشود و در معرض هواي آلوده قرار نگيرد 

  . كه در معرض هواي بيش از اندازه گرم و مرطوب واقع نشود
  

  :نکات کلی
  

  سيگار باعـث  .  كنيد  سيگار را ترك   •
 اگر   شود حتي    مي   بيماري  پيشرفت
  .گيرد   صورت درمان

   تنفـسي   هـاي    آالينـده   از استنشاق  •
  . كنيد خودداري

  ي هشدار در مورد آلـودگ       هنگام  به •
  . بمانيد هوا، در منزل
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   شديد مزمن ، مزمن، كمي مزمن و ماليم

  
 .ماليم  بيش ار دو بار در هفته حمله نمي كند

  .شبانه حمله مي كند كه بيش تر از دو بار در ماه نيست
   . در روز نيستبه آهستگي حمله مي كند بيشتر از چند ساعت

  . به شكل هاي مختلفي حمله مي كند ، اما بدون عاليم بين حمله ها

  
    آسم دوران كودكي

  آسم شبانه
فقط در شب رخ ميدهد يعني فقط در شب فرد دچار خس خس سينه 

دليل آن اپي نفرين است كه باعث بيدار نگه داشتن افراد و بازبودن راه .ميگردد
براي درمان فرد .ع آسم در ابتداي صبح رخ ميدهداين نو. هاي هوايي ميگردد

 .قبل از رفتن به رختخواب استروئيد استنشاقي را مصرف مينمايد
  آسم آلرژيك
  آسم ورزش
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  هاريهبعد از ورزش شروع ميگردد كه ميتواند واكنشي به تغيير درجه حرارت 
  .باشد

  آسم قلبي
ار دهد اين امر باعث در اين نوع قلب نميتواند خون را با سرعت مناسبي انتش

 ها تراوش ريهدر .احتقان رگ ها ي خوني كوچك و سوراخ شدن آنها ميگردد
مايع به بيرون و تحريك راه هاي هوايي باعث تنگي و باريكي مجاري هوايي 

درمان اين نوع آسم . ميگردد كه صداي مالشي به نام كرپس ايجاد مينمايد
  .ديورتيك ميباشد

  آسم سرماخوردگي
نفوالنزا دارند خس خس مينمايند كه دليلش ويروس آراد گلو درد يا وقتي اف

  .  ها ي تهاجمي آنفوالنز است كه باعث تحريك راه هاي هوايي شش ها ميگردد
  آسم حرفه اي يا شغلي

  آسم  بارداري
    

  
ژن ، عالئم آسم بروز مي      دربرخورد با مواد آلر : ژيك آسم برون زاد يا آلر

 مانند گرد ي استنشاقي عامل آسم،آلرژن هايژن ها      لرشايع ترين آ.كند
در بيمار مبتال به .  حيوانات هستنديوغبارمنزل ، مايت ها ، كپك ها و اجزا

بهترين راه كاهش .  وجود داردياين نوع آسم ، معموال سابقه خانودگي آلرژ
 .عالئم آسم برون زاد، سعي در قطع تماس فرد با مواد آلرژن است

  
مواد محرك غير آلرژن مانند عفونت دستگاه تنفسي ،  : رون زادآسم د

 . هستندي هوايي علت تنگ شدن راه هايورزش، دود واسترس هاي عاطف
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ار را به مصرف مايعات فراوان به منظور رقيق كردن ترشحات ،بيم 
  . تشويق نماييد

از بيمار بخواهيد كه به گونه اي هدايت شده و كنترل شده سرفه  
  . نماييد

برحسب نياز از فيزيوتراپي همراه با درناژ وضعيتي و تنفسي با كمك  
  .فشار مثبت متناوب استفاده نمائيد

  .ميزان جريان بازدمي را اندازه گيري كنيد  
  

 : ادل گازيبهبود تب
  . مراقب تنگي نفس و هيپوكسي در بيمار باشيد 
از بيمار در برابر اثرات جانبي داروهاي تجويز شده مراقبت به عمل  

  . آوريد
از طريق گزارش بيمار در مورد تخفيف تنگي نفس ، ميزان كاهش،  

   .اسپاسم برونش ها را بررسي نمائيد
 و گازهاي خون  ABG با استفاده از پالس اكسي متري و نتايج  

 .شرياني ، تأثير اكسيژن مورد استفاده را مورد بررسي قرار دهيد
  

 : كنترل و درمان عوارض
بيمار را از نظر وجود عوارض و عدم كفايت تنفسي و نارسايي تنفسي  

به منظور پيشگيري از بروز . عفونت تنفسي و آتلكتازي ، بررسي نمائيد . 
  .  برونكوديالتور را به بيمار توضيح دهيدعوارض ، نحوه استفاده از داروهاي
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جراحـي انتخـابي در بيمـاران در مرحلـه انتهـايي آمفيـزم ريـوي                : پيوند ريه 
  .اين جراحي باعث بهبود كيفيت زندگي و بهبود ظرفيت ريوي مي شود.است

  

  

 

  . داردCOPDش و مراقبت از بيماران پرستار نقش اساسي در آموز

 به . موضوعات وسيعي را دربرمي گيردCOPDآموزش بيماران مبتال به 
 و  COPD بيمار در مورد آناتومي و فيزيولوژي طبيعي ريه، پاتوفيزيولوژي 

تغييرات ايجاد شده در آن ، داروها ، 
اكسيژن درماني تغذيه ، درمان هاي 

يف تنفسي در منزل و چگونگي تخف
نشانه ها ، ترك سيگار ، تطابق با 
مشكالت جنسي و بيداري مزمن ، 
چگونگي ارتباط با اعضا سيستم 
بهداشتي و برنامه ريزي براي كسب 
آگاهي در مورد تصميمات اخذ شده 

   .داده شود آموزش  بايدتوسط مراقبت كنندگان بهداشتي ،

 پاكسازي راه هاي هوايي
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هر دو مشخصه آسم درون زاد و برون زاد  را  دارد و هر   : آسم مخلوط
  . حمله آسم باشندي برايدوعامل درون زاد  و برون زاد  ميتوانند عامل

  
  
  

يد و پايداري كه به درمانهاي متداول پاسخ نمي دهد ممكن است آسم شد
 عفونت ، :علتهاي اين حمالت  .  ساعت طول بكشد 24حمالت بيش از 

اضطراب ، سوء مصرف نبواليزرها ، كم آبي ، افزايش مصرف مهار كننده هاي 
 .آدرنرژيك و محرك هاي غير اختصاصي

  .تشديد شوددوره حاد ممكن است با حساسيت به آسپيرين 
  

   
  

 ويزينگ
  تنگي ننفس 

  سرفه بدون خلط 
  تنفس سريع و ارتوپنه

  بي قراري ، اضطراب و تعريق زياد
  خستگي ، حتي با انجام كارهاي ساده 
  افزايش قطر قدامي خلفي قفسه سينه 

  ) معموالً  قبل از روز حمله( احساس فشار در قفسه سينه 
ل تنگتر شدن راه هوايي و تجمع به دلي( معموالً حمالت آسم شبانه اند 

  )ترشحات درآن هنگام شب 
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  ر خون سيستولياافزايش خفيف فش كارديي پنه، تاكي تاك
 سيانوز 

  استفاده از عضالت فرعي براي تنفس 
   )دم قطع شدن نبض هنگام ( Pulses Paradoxesنبض متناقض    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آلرژن 
 ها

 واكنش دارد كه با مداخله  است و تحت بروز آسم آلرژيك بستگي به نوعي
  متصل به ي ژن با مولكولهايكنترل لنفوسيت ها مي باشد و بر اثر واكنش آنت

 كه باعث آسم ميشوند معلق ياكثر آلرژن هاي. ماستوسيت برانگيخته ميشود
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 و   بيماري  پيشرفت ، كند كردن  عاليم  كاهش  با هدف درمان
 .گيرد  مي  صورت عوارض  از بروز جلوگيري

  تريپسين   آلفا آنتي    از كمبود ارثي     ناشي   آمفيزم   درمان   جديد براي    درمان  نوعي
  .  است بسيار نويدبخش

   روهادا

   يا پيشگيري  مبارزه براي بيوتيك آنتي •
    ثانويه هاي از عفونت

   رفـع    براي برونش  گشاد كننده   داروهاي •
 برونش  اسپاسم

  پنوموني  و واكسن آنفلوانزا  واكسن •
    انتهايي مراحل در اكسيژن •

نوعي جراحي است كه براي بيمارانيكـه مبـتال بـه          :درمان جراحي بالكتومي  
بالكتومي بـه كـاهش تنگـي نفـس و بهبـود            .آمفيزم تاولي هستند كاربرد دارد    

ل بوسيله تراكوسكوپي و يـا      ممكن است اين عم   .عملكرد ريه ها كمك مي كند     
  .يك انسزيون توراكوتومي محدود انجام شود

درمان انتخابي براي بيماراني كه در مرحله       :جراحي كاهش دهنده حجم ريه    
منظور از اين جراحي برداشـتن      .هستند مي باشد  ) 3مرحله   (COPDانتهايي  

اين .دقسمتي از ريه ها مي باشد كه طي آن پارانشيم ريه دچار اختالل مي شو              
 بـاز شـود و   "كار باعث مي شود كه قسمت باقي مانـده ريـه هـا بتوانـد كـامال           

  .عملكرد ديافراگم اصالح شود
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    يا برونشيت  آسم سابقه •

  

  

   مورد انتظار عواقب

 و   پيـشرفت  تـوان   مـي   عاليم با كنترل  كرد، اما  معالجه توان  را نمي  بيماري اين
 را   زنـدگي   اميـد بـه    آمفيزم اگر چه .  تأخير انداخت  را به  بيماري  گرفتن شدت
،   درمـان  بـدون . كننـد   مي زندگي  ها با آن  از افراد سال ريدهد، بسيا  مي كاهش

 . مرگبار باشند  است  ممكن  بيماري عوارض

    احتمالي عوارض

 بروز   به  نسبت مستعد بودن •
    ريه هاي عفونت

 آتلكتازي يا   تنفسي نارسايي  •
  قلب   احتقاني نارسايي •
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 در محيط وجود يبه ميزان زيادو در هوا هستند و بايد به مدت قابل توجهي 
  . اعث حساس شدن فرد گردندداشته باشند تا ب

  :مواد آلرژن زا عبارتند از
مايت ها  ،  در شرايط گرم ومرطوبي در گرد و خاك خانه و وسايل آن يافت 

  .ندمي گردد كه بيشتراز ساير آلرژن ها  موجب  تست پوستي مثبت مي گرد
  .عايق كاري خانه ها باعث افزايش  رطوبت منزل و تراكم مايت مي شود 

،  بين اواخر بهار و اواسط تابستان بسيار وجود دارد  كه  براي پولن ها 
   .پيشگيري از  اين آلرژن مي توان از ماسك هاي مخصوص استفاده نمود

ايع ترين منبع آلرژن حيواني گربه ها هستند آب دهان ، ادرار ، ش  ،حيوانات
   .مي باشدع آلرژن نبمو و  شوره مو آنها م

  بت به بادام زميني ، گندم مواد غذايي مثل آلرژي نس
  

 محرك هاي دارويي
شايع ترين داروهايي كه مرتبط با برانگيختن حمالت حاد آسم هستند 

  يآسپرين،مواد رنگ كننده نظير تارترازين،آنتاگونيست ها:عبارتند از 
B آدرنرژيك و عواملSULFITING  

گساالن گير بزر  گريبان"سپرين عمدتاآنمونه بارز سندرم تنفسي حساس به 
اين بيماران معموال در ابتدا دچار رنيت وازوموتو در سراسر طول سال .ميشود

حساسيت ابن بيماران را با مصرف . ميدهديهستند وسپس آسم پيشرونده رو
  .روزانه آسپرين ميتوان زدود

  
  محيطي و آلودگي هوا
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علل محيطي آسم معموال در ارتباط با وضعيت خاص آب و هوايي كه باعث 
 ياين وضعيت ها. هستند، ژن ها و مواد آلوده كننده جو ميشودي آنتتراكم

 كه صنايع سنگين وجود دارد و يا در ي در مناطق" غالبايخاص آب و هواي
 مرتبط با تغييرات دما يا ساير " ايجاد ميگردد و غالبايمناطق شلوغ شهر

  .وضعيت هايي است كه توده ها ي راكد هوايي وجود دارد
  :نده هوا عبارتند ازمواد آلوده كن

  ازون ،دي اكسيد ازت، دي اكسيد گوگرد 
  

  يشغل
 كه مي توانند انواع مواد شيميايي كه فرد در محيط كار با آن سروكار دارد

  : عبارتند ازباعث آسم شغلي شوند
بلوط (ها ي  چوب و سبزي ها ه گرد) نيكل ، كروم ،پالتين(نمك ها ي فلزات 

مواد شيميايي صنايع و ) رد دانه كرچك كتيرا،سرو قرمز غربي ،حبوبات ، آ
تولوئن دي ايزوسيانانت، انيدريد اسيد فتاليك ،انيدريك تري (پالستيك ها 

مواد خشك كننده (آنزيم هاي حياتي ) متاليك،اتيل دي امين و انواع رنگ ها
  سرومن ها و ترشحات) لباس شويي ،آنزيم هاي لوزالمعده

  
 عفوني

بخش اعظم اين .  ترين عوامل را تشكيل ميدهندعفونت ها ي تنفسي شايع
رينو ويروس ها شايع ترين موارد اند .  تشكيل ميدهند  هاعفونت ها را ويروس

عفونت هاي باكتريايي . ) پاراآنفوالنزا و آدينو ويروس ها از آن جمله اند(
. ميتوانند حمالت را تشديد نمايند ولي به آنتي بيوتيك تراپي نيازي ندارد

توكك پنومونيا و هموفيلوس آنفوالنزا شايع ترين باكتري ها استرپ
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  . وجود ندارد  عالمتي  اوليه غالباً در مراحل 

  .شود ها زياد مي  سال  تدريجاً طي  آن  شدت  كه  نفس گيتن 

  برونش هاها يا   در ريه  گاهگاهي  راجعه هاي عفونت 

    بشكه  به  آن  شدن  و شبيه  سينه  قفسه  شدن بزرگ 

   

  : مؤثر عبارتند از اما عوامل.   است  ناشناخته  اصلي علت

    متمادي هاي  سال  براي سيگار كشيدن •
   هوا دگيآلو •
  ها  در ريه  هوايي هاي  كيسه آلتهاب •
   تريپسين  ـ آنتي1 آلفا ـ  كمبود ارثي •

 

  گري   شيشه   و با زور هستند مثل       مخصوص   نيازمند تنفس    كه  مشاغلي •
  .  موسيقي  ساز بادي يك  يا نواختن

   ريـه    عملكـرد بافـت      كـاهش    باعـث    كه   مكرر تنفسي   هاي  بروز عفونت  •
  .شود مي

    آلرژي  خانوادگي  يا سابقه لرژيآ •
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در بيماران مبتال به برونشيت كـه عارضـه   : پيشگيري و درمان عفونت 
و واكـسن پنوموكـوك    واكسن آنفلـوانزا  ظاهر شده، تزريق ساالنه  آنهاقلبي در
 . جلوگيري شودعفونت تنفسي شود، تا از بروز مي توصيه

 

   هـوايي  هـاي   كيـسه   آن طـي    كه  ريه  مزمن  بيماري  از يك  است  عبارت آمفيزم
  ت، خاصـي  نتيجـه  شـوند و در   گـشاد مـي    از انـدازه   بـيش  در ريـه ) ها حبابچه(

  و بـسته   بـاز   تـنفس   هنگـام   را بـه   هـوايي  هـاي   كيسه  كه هايي  رشته ارتجاعي
  ايـن . رود   مي  كنند از بين    مي

 معمــــــوالً در  بيمــــــاري
   سـنين   و بـين  بزرگـساالن 
دهد و   مي  رخ سال 75-55
  تـر از زنـان       شـايع   در مردان 

   است
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تشخيص عفونت باكتريال وجود سايه يا كدورت ريوي در قفسه سينه .هستند
  .است

  
  

 مرتبط با فعاليت جسماني
فعاليت هاي جسماني و ورزش يكي از شايع ترين حالت هايي است كه باعث 

 در اين است كه عارضه فرق اين محرك با سايرين. شود حمله حاد آسم مي
  .شود بلند مدتي ندارد و باعث تغيير واكنش دهي مجراي هوايي نمي

 و ي دميبين ميزان تبادل هوا بر اثر فعاليت جسماني و ميزان دما و آب و هوا
از .شدت تنگي نفس قبل از فعاليت جسماني رابطه قابل توجهي وجود  دارد 

 در هر دو حالت ي دمي وضعيت هواابن رو دويدن در مقايسه با راه رفتن اگر
از سوي ديگر اگر نوع فعاليت .شود يكسان باشد باعث حمله شديدتر آسم مي

 سرد درطي فعاليت باعث افزايش قابل يجسماني يكسان باشد استنشاق هوا
  .توجه عاليم ميگردد

  
 

  
 خيزيا تومور حنجره

 سراسر ريه ويز منتشر در. صداهاي خشن تنفسي محدود به ناحيه ناي است 
معموال وجود ندارد ، گاهي افتراق اين دو مشكل بوده و انجام  الرنگوسكوپي 

  .غير مستقيم يا برونكوسكوپي الزم مي شود
  

  اختالالت گلوت
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تنگي شديد مجاري هوايي طي حمالت دوره اي ناشي از باريك كردن گلوت 
ال به آسم  ولي برخالف افراد مبتco2گاهي دچار احتباس  .در دم  و بازدم 

فشار اكسيژن خون شرياني تغييري نمي كند و اختالف فشار اكسيژن حبابچه 
  .اي با سرخرگي در طي عاليم  كم است

  بيماري هاي داخل نايژه اي
ويز مداوم محدود به يكي از نواحي ريه و سرفه هاي پياپي حاكي از بيماري  

م ها يا استنوز هاي داخل نايژه اي مثل آسپيراسيون جسم خارجي ، نئوپالس
  .نايژه است

  
   نارسايي حاد بطن چپ

مش شبيه آسم است ولي رال هاي مرطوب قائده ريه ، ريتم هاي گالوپ و ئعال
  .خلط آغشته به خون اين دو بيماري را از هم متمايز مينمايد

  
 ي تشخيصيبررسي و يافته ها

  
                                        و شخصي بيماريتاريخچه پزشك

medical and Personal history  
  
  

  يعاليم بيمار
Patient’s symptoms  
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  استروئيدها

بيمـاري و   اين داروها از طريق مهار روند التهاب ، باعـث پـايين آمـدن شـدت    
  .شوند بهبود تنگي نفس فعاليتي مي

  اكسيژن

 خون O2 خون آنها باال بوده و غلظت CO2 اكسيژن در بيماراني كه غلظت
 خـواب  خيلي پايين باشد و همچنين اگر هيپوكسي شديد موقـع فعاليـت يـا   

اين بيماران اكثرا باعث بهبود تنگي نفس  در. كند  باشد، كاربرد پيدا ميداشته
كند همچنين جلوي بروز  بهتر مي  رواني را-موقع فعاليت شده، عملكرد عصبي

   .گيرد نارسايي قلبي را مي
  

  درمان حمله حاد برونشيت

كـه در ايـن صـورت     شـود  معموال حمله حاد بيماري به علت عفونت ايجاد مي
 تنگي كند و ممكن است يمار افزايش پيدا كرده و حالت چركي پيدا ميخلط ب
بـه  . بيوتيـك الزم اسـت   كه در اينصورت درمان با آنتـي . شدت پيدا كند نفس

. ساير داروهاي ذكر شده و اكـسيژن هـم بايـد بـه بيمـار داده شـود       همراه آن
براي رقيق شـدن ترشـحات مفيـد بـوده و فيزيـوتراپي       تجويز مايعات خوراكي

  .كننده خواهد بود قفسه سينه و تخليه خلط براي بيمار كمك
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وجود داشته و بعد افـزايش    جاري بازدمي در طي بازدم پرقدرتكاهش حجم
  .دهد زمان بازدم و كاهش جريان بازدمي رخ مي

  گازهاي خون سرخرگي

 اكسيد كربن دي شود، بطوريكه مقدار وضعيت گازهاي خون غير طبيعي مي
كه شـدت آن  . كند كاهش پيدا مي خون رود و مقدار اكسيژن خون باال مي 

  دهد ري را نشان ميپيشرفت بيما

 

  ترك سيگار

شـود،   مـي  در بيمار مبتال به برونشيت ترك سيگار باعـث افـزايش طـول عمـر    
بيماريهـاي   دهـد و همچنـين ميـزان بـروز     ميزان بروز بدخيمي را كاهش مـي 

  .دهد را كاهش مي  عروقي-قلبي

  داروهاي گشاد كننده برونش

پايان بـازدمي و ميـزان    حجماين داروها از طريق افزايش جريان هوا و كاهش 
بـر توانـايي    دهنـد و  هواي باقيمانده در ريه تنگي نفس را در بيمار كاهش مـي 

، آلبوترول ، تربوتالين  سالبوتامول از جمله اين داروها. افزايند فعاليت بيمار مي
باشند كـه بيـشتر بـه صـورت      سالمترول و همچنين ايپرتروپيوم برومايد مي و

  .وندش مي اسپري استفاده
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  يمعاينه فيزيك
Physical examination  

  
  

  ي آزمايشگاهيروش ها
Laboratory tests  

  
  
  

             
  
  
  
  
  
  
  
  

  Pulmonary Function Testsتست عملكرد ريه     
  

 Vitalظرفيت حياتي .در اين روش از يك اسپيرومتراستفاده ميگردد
capacity (VC)  اوج ميزان جريان بازدمي ،peak expiratory 

flow  rate  (PEF)  ثانيه 1 ، حجم بازدمي اجباري درForced 
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expiratory volume (FEV1 ) اگر راه .  مورد بررسي قرار مي گيرد
در طول حمله حاد .  انسداد داشته باشد هر سه مورد كاهش مي يابديهواي
  .رفيت كامل ريه  و ظرفيت باقي مانده افزايش مي يابد ظ

 شده كاهش يافته باشد به بيمار يك برونكوديالتور ي اندازه گيرياگر ميزان ها
داده مي شود كه باعث بازشدن راه هاي هوايي ميگردد ، سپس اين تست 

  . به آسم استيدوباره تكرار مي گردد اگر نتايج طبيعي بود شك قطع
انسداد راه هاي هوايي را نشان بدهد اما پزشك هنوز مشكوك به اگر نتايج 

در اين مورد يك داروي .  صورت ميگيرديآسم باشد، آزمايش مبارزه طلب
اين . به بيمار داده ميشود) هيستامين ،متاكولين(آگونيست برونكواسپاسم 

 ي كه فرد مبتال به آسم است باعث افزايش مقاومت راه هايداروها فقط زمان
 . بسيار مفيد استياين تست در رد كردن آسم شغل.  ميشوديوايه

 سرد كمك ي ، استنشاق هواي بردن به وجود مقاومت راه هاي هواييبراي پ
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  هيپوكسي 

  صبحگاهي سردرد 

ادم پاها (نارسايي قلبيئم عال 
  )و كبودي

  افسردگي 

  خواب اختالالت 

  اهش وزنك 

  استخوان پوكي 

  

  راديوگرافي قفسه سينه

مگـر  . وجـود نـدارد   در برونشيت مزمن ساده ، هيچگونه عالمتي در عكس ريه
نارسـايي قلبـي بـه صـورت      وجود داشته باشد و يا اينكه عاليـم  عفونت اينكه

  .افزايش عروق ريوي در عكس ريه ديده شود

  آزمون عملكرد ريوي يا اسپيرومتري
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عموالً بعد از آن كه م.  اين بيماري معموالً يكباره ايجاد نمي شود     
امكان دارد همچنان سرفه و . ي فرد به نظر بهبود يافته استسرماخوردگ

از آنجايي كه اكثر افرادي .توليد مقادير زياد خلط براي چند هفته ادامه يابد
كه مبتال به اين بيماري هستند، سيگاري مي باشند، سرفه ناشي از اين 

ري همچنان كه زمان سپ.  با سرفه ناشي از سيگار اشتباه مي كنند رابيماري
مي شود، سرما خوردگي ها مخرب تر مي شوند و طول دوره هاي سرفه ها 

بدون اطالع از آن،فرد . و توليد خلط بعد از هر سرماخوردگي بيشتر مي شود
 بيماري سرماخوردگي مي داند و داين دو روند سرفه را وابسته به دوره خو

طي آن و خيلي زود بيمار در تمامي اوقات حتي قبل از سرماخوردگي، در 
معموالً سرفه . بعد از آن، در اكثر روزهاي سال دچار سرفه و خلط مي شود

فرد ممكن است در طي روز . در صبح، در هواي سرد و خشك شديدتر است
  .يكبار يا بيشتر همراه با سرفه خود خلط زرد رنگي داشته باشد

  
   طوالني مدتسرفه خلط دار 

  نفس تنگي 

  خس سينه خس 

١٣٨٨  - دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران   

 15 

 كه ي جوانانيكننده است كه براي رد كردن آسم مناسب است ، اما برا
  . تنگي نفس دارند به اندازه كافي حساس نيست"حقيقتا

 
 
 

 Bronchial Provocation( تحريك برونشيال   
(challenge  

 نشان PFT مشكوك به آسم در نتيجه انسداد راه هوايي باشد ياگر بيمار
نميدهد بنابراين براي تشخيص انسداد راههاي هوايي تحريك برونشيال 

  .ميتواند مؤثر واقع شود
  

 Chest  & sinus از قفسه سينه و سينوس ها  ي عكسبردار 
x-rays   

از ساير مشكالت تنفسي استفاده مي گردد كه افزايش تورم براي افتراق آسم 
همره با مناطق آتلكتازي  و ديافراگم مسطح كه ناشي از  افزايش حجم قفسه 
سينه است را ننشان مي دهد عكس برداري  از سينوس ها براي رد كردن 

  .سينوزيت مورد استفاده قرار مي گيرد 
  

  Allergy testing                             يتست هاي آلرژ 
با اندازه گيري ميزان انتي 
بادي در خون يا تست 
پوستي براي بررسي آسم 

يا شغلي صورت مي آلرژيك
  .گيرد
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  ABGگازهاي خون شرياني  

كاهش سطحي فشار اكسيژن و افزايش 
شرياني را نشان مي   CO2سطحي فشار 

  .دهد
  

شمارش كامل گلبول هاي خون   
A complete blood 

count (CBC)  
  .اگر عفونت حاد ريه وجود داشته باشد گرانولوسيتوز مشاهده مي گردد

  
 Sputum analysisآناليز خلط   

افزايش ويسكوزيته ، موكوس پالگوس ، كريستال هاي شاركوليدن و مارپيچ 
  .شاهده مي گرددمهاي كارشمن و ائوزينوفيلي 

  
                                        Rhinometry  يرينومتر 

  
اگر مشكوك به آسم  ناشي از آسپرين هستيد اين آزمايش مفيد خواهد 

 چون عطسه،احتقان و آبريزش را تجربه كرده اند به يافرادي كه عاليم.بود
 آنها ليزين استيل ساليسيليك يداخل حفره بين

  .گردد ياسيد تزريق م
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 هـر   .كشيدن سيگار شايعترين علت ايجاد برونشيت مزمن است             
ــشيول هــاچنــد  ــه  برون ــراد مبــتال ب ي اف

برونشيت مزمن مي توانند در ابتد ا توسط        
عفونتهاي ويروسي و باكتريايي نيـز مـورد        

  . دآسيب قرار گيرن

 افرادي كه در محل هاي كار خود در   
تماس، با گرد و غبار و بخارهاي صنعتي 

هستند، نظير معدنچيان ذغال سنگ،كارگران كارخانه هاي ذوب فلزات نيز 
  .در معرض خطر ابتال به اين بيماري هستند

 اكسيد گوگرد و ساير آالينده ها   آلودگي هوا زمانيكه غلظت دي        
. فزايش مي يابد، منجر به تشديد عالئم برونشيت مزمن مي شوددر اتمسفر ا

  .اين عالئم زمانيكه فرد سيگاري نيز باشد بسيار بيشتر خواهد بود

كه اين بيماري به حالت پيشرفته در نيايد به  بسيار از افراد تا زماني 
زيرا اكثراً اعتقاد دارند اين بيماري چندان . آن توجهي نمي كنند

 افراد مبتال در  اما با اين حال ريه اكثر.  حيات نيستتهديد كننده
زمان مراجعه به پزشك به شدت دچار صدمه شده است و بعد از آن 

ممكن است فرد دچار اختالالت تنفسي بسيار شديد يا نارسايي قلبي 
  .شود
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و به صورت سرفه همراه با خلط كه يك بيماري در راه هاي هوايي است 
اتفاق مي افتد   سه ماه از سال و براي دو سال پي در پيبه مدتحداقل 

اين التهاب حتي مي تواند منجر به از بين رفتن پوشش  .تعريف مي شود 
 به مدت زمان طوالني دچار تحريك برونشيول ها زمانيكه.  شودبرونشيول ها

ت دائمي ساخته مي شود و ضخامت مي شوند، مقادير زيادي خلط بصور
 افزايش يافته و سرفه هاي تحريكي افزايش مي يابد و جريان هوا آنهاپوشش 

 با مشكل مواجه شده و ريه ها نيز دچار آسيب مي برونشيول هادر داخل 
  . مكان مناسبي براي ايجاد عفونت خواهند شدبرونشيول ها سپس. شوند
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 آسم مقاوم  

   تنفسي نارسايي
  پنوموني 

  پنوموتراكس خود به خود 
  پنومومدياستينوم

  آتلكتازي
  

  

  

 بروز  شدت و مد ت ابتال و علت/  نوع آن   توجه به  بيماري آسم با درمان
  . دارو بر اساس اين عوامل مي باشد   است و تجويز حمله متفاوت

  :برونكوديالتورها) الف
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   حمالت خفيف تا متوسط              آدرنرژيك زوداثر2Bآگونيست
                                    آلبترول،لوابوترول،پيري بوترول،بيتولترول    

   آدرنرژيك طوالني اثر2Bآگونيست 
  سالمترول،فورموترول    
  متيل گزانتين    
  آمينوفيلين،تئوفيلين    

  آنتي كولينرژيك 
  اپيراتروپيوم برومايد    
  :هابيداروهاي ضد الت) ب
  كورتيكواستروئيد    
  بكلومتازون،بودزونايد،فلونيزوليد،فلوتيكازون    

  تثبيت كننده هاي سلول اصلي
  ندوكروميل سديم،پردنيزون كرومولين سديم     

  
 :آدرنرژيك   B2 اثرات جانبي آگونيست

  ضربان قلب نامنظم و سريع ، سردرد ، بي قراري ترمور، ، اضطراب
 

  :ينتئوفيلاثرات جانبي 
   و تشنجياختالل در ريتم قلب ، ي خوابيب ، سردرد ، استفراغ ، تهوع

 
  : در مصرف طوالني مدتكورتيكواستروؤيدهااثرات جانبي شديد 
 ، كاتاراكت اوليه ، گلوكوم ، استئوپروز ، توقف رشد ، ظاهر كوشينگ

  .كاهش مقاومت در مقابل عفونت ها ،يزخم معده،هيپرگاليسم
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  : نماييد  خود مراجعه  پزشك  به  شرايط در اين

ــي  • ــا يك ــما ي ــر ش ــضاي از اگ    اع
   برونـشكتازي    تان عاليـم    خانواده
  .را داريد

  ، دچار عاليم     از تشخيص   اگر پس  •
   يــا برونــشيت   ريــوي عفونــت

  :شامل اين عالئم. ايد شده
o شده  تب اگر شما دچار

  .ايد
o  تـر شـود؛     ضخيم  درمان رغم  علي خلطداشتيدو  خوني  اگر خلط

 تغييـر    خلط صيات، مقدار، يا خصو رنگ ،  وضعيتي يا با تخليه
  .يابد

o يابد  افزايش اگر درد سينه .  
o دهد  رخ استراحت  يا در زمان سرفه   بدون  نفس اگر تنگي .  
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  :موارد زير بايستي به بيمار آموزش داده شود.تمركز است

  . سيگار نكشيد هيچگاه •
 دو بار   روزانه  بدن  از تغيير وضعيت  را با استفاده  و خلط ترشحات •

  . دهيد انجام
بياوريد تا  سانتيمتر باال 5/7- 5/12 را   تخت  جلويي هاي زير پايه •

  . نشوند ها جمع  ريه  تحتاني هاي  در لوب مخاطي  ترشحات
   سعي االمكان ، حتي  هوا شديد است  كار شما آلودگي اگر در محل •

   بود، شغل  هوا قرار گيريد، و اگر الزم  اين در معرض  كمتر كنيد كه
  . كنيد خود را عوض

   نصب  رطوبت كنترل فيلتردار و با   مطبوع  تهويه  سيستم در خانه •
  .كنيد

،   كردن  بلند، گريه  با صداي ، خنديدن  فرياد زدن  چون اگر كارهايي •
   بروز حمالت  موجب  محيط  دماي  ناگهاني شديد، يا تغييرات  فعاليت
  . كنيد اجتناب  شوند، از آنها سرفه

  . كنيد  را دقيقاً رعايت  و دهان  دندان بهداشت •
زا قرار   موارد آلرژي  كنيد در معرض  داريد، سعي  آلرژي اگر سابقه •

 .نگيريد
 كار  اين. بنوشيد   آب  ليوان8   حداقل روزانه.  بيشتر بنوشيد مايعات •

   آنها با سرفه  تخليه تر شدن  و آسان  ترشحات  شدن  رقيق موجب
 .شود مي
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  :ؤييدهاي استنشاقياستراثرات جانبي 
  ،برفك دهانيسرفه،ديس فون

 
 بار در روز براي 4تا 3 آدرنرژيك استنشاقي نبايد بيش از B2داروهاي 

 .كنترل عاليم حاد داده شوند
 دقيقه 15 تا 10بيماراني كه برونكواسپاسم وابسته به ورزش دارند بايد 

  . خود را مصرف كننديقبل از شروع ورزش آگونيست پروفيالكس
خصوص عاليم  لمترول و تئوفيلين براي پيشگيري ازعاليم دراز مدت بهسا

  .شبانه مصرف مي شود
  

ي  اتفاق مmg/ml20مسموميت با تئوفيلين با سطح سرمي بيش از 
  .افتد

داشته باشد از آمينوفيلين  انديكاسيوني كنترهرگاه تئوفيلين وريد
  .استفاده مي شود

عت بعد از دادن دارو بايد كنترل  سا6بروز عاليم مسموميت با تئوفيلين 
  .گردد

 از بروز يكرمولين سديم براي درمان نگهدارنده در آسم مزمن،پيشگير
  . دقيقه قبل ازتماس با آلرژن ها مؤثر است30عاليم آسم ورزش زاد ، 

 . شود كرومولين و نروكروميل در آسم كودكان استفاده مي    
  . كرمولين استنشاق شود آدرنرژيك قبل از مصرفB2 يبهتر است دارو

نوشيدن چند جرعه آب قبل و بعد از استنشاق كرمولين از سرفه و مزه بد 
  .كاهد دارو مي

  .كورتيكواسترؤييدها يك روز در ميان تجويز ميشوند



١٣٨٨  - دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران   

 20

كاهش بيماريهاي / به طور كلي هدف از درمان آسم پيشگيري از معلوليت 
معمولي و شاد زيستن كمك به بيماربراي داشتن زندگي / جسمي و رواني 

براي دستيابي به اين هدف بايد يكسري اصول درماني درنظر گرفته . است 
 :شود 

 ماه يكبار براي كنترل عالئم و پيشگيري از تشديد 6معاينه منظم بيمار هر * 
  .آن 

پيشگيري از وخامت بيماري شامل دوري جستن از عوامل تحريك كننده و * 
 .ا طبق تجويز پزشكآلرژنها و استفاده از داروه

 آموزش به بيمار و كنترل محيط/ درمان بيماري * 

  :پرستاري در آسم 

  

  
  

 .مددجو  از عوامل مستعد كننده وانجام اقدامات پيشگيري  آگاه باشد
  تغييردرجه   حرارت هوا

  تغيير رطوبت
  وجود ذرات و بخارات محرك

  دود سيگار
  بوهاي زننده
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قطع سيگار مهم است زيرا .تخليه وضعيتي در تخليه ترشحات اهميت دارد
كشدن سيگار با فلج كردن عمل مژك هاي تنفسي يا افزايش ترشحات برونش 
  .و التهاب غشاهاي مخاطي موجب اختالل در تخليه ترشحات برونش مي شود

  داروها

   باعـث   باكتريـايي   عفونـت   كـه  صـورتي  ، در  روز ماهانه  ده براي بيوتيك آنتي •
  حـاد شـده   برونـشيت  يـا  پنومـوني   بـروز   باشد، يا موجب  شده برونشكتازي

  .باشد
    هوايي هاي  راه  گشاد كردن  برايبرونش   گشادكننده داروهاي •
   ترشحات   كردن  و نرم  رقيق براي  اكسپكتورانت •

به كار مي رود كه مقادير زيادي خلط  براي بيماراني "اقدامات جراحي غالبا
خارج مي كنند و دوره هاي مكرر پنوموني و هموپتزي عليرغم تبعيت از 
درمان دارند و البته بيماري ممكن است يك يا دو ناحيه از ريه را گرفتار كند 

  .كه بدون ايجاد نارسايي تنفسي قابل برداشتن است

  

  

ونشكتازي مراقبت پرستاري در بيماران مبتال به بر
روي درمان هاي عالمتي و كمك به بيمار براي 



١٣٨٨  - دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران   

 40

  . كنيد  مراجعه  پزشك  حتماً به  ريوي  بروز عفونت در صورت •
  . كنيد  خطر دوري المقدور از عوامل حتي •
 . كنيد تزريق الريه ذات و آنفلوآنزا  واكسن •

  

  

  

  

  

تشخيص برونشكتازي از برونشيت مزمن به دليل شباهت عالئم مشكل 
عالمت اصلي آن سابقه طوالني توليد خلط همراه با سرفه مي باشد كه .است

 كه وجود CT-Scanتشخيص بر اساس .خلط از نظر باسيل سل منفي است
  .نشان مي دهد قطعي مي گردديا فقدان برونشيول هاي متسع را 

  

اهداف درمان شامل افزايش تخليه برونش جهت پاك كردن قسمت هاي 
مبتالي ريه يا ريه ها از ترشحات فراوان و پيشگيري يا كنترل عفونت مي 

 -گاهي خلط چركي.تخليه وضعيتي قسمتي از برنامه درمان مي باشد.باشد
پي قفسه سينه شامل دق و فيزيوترا.مخاطي با برونكوسكوپي خارج مي شود

PREVENTION
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  ي محيطيآلوده  كننده ها
  .دفتريادداشت قابل حمل استفاده نمايداز يك 

 نوع  اقدام وكار ،مله و حين حملهح ساعت  پيش از24كليه حوادث  تا 
  .درحين حمله را يادداشت نمايد

  .زمان وقوع دقيق   حمله ثبت گردد
عوامل  تشديدكننده  حمالت آسم  جهت گزارش  به پزشك معالج ثبت 

  .گردد
  

  .گردد ليتر در روز  مصرف  3-2مايعات 
  . استيتميز نگه داشتن  دهان و حلق  ضرور

  .ترشحات با انجام  سرفه  مؤثر و انجام دم  و  بازدم  عميق  خارج گردد
  . تجويز شده طبق  دستور پزشك مصرف گردديداروها

  :در  صورت بروز  اضطراب  
  .به عضالت بدن استراحت داده   شود 
  . استيمرطوب نگه داشتن محيط  الزام 

  . جانبي داروها  را  بداندعوارض
  

 استفاده ديافراگم براي نفس كشيدن
  گذاشتن دست بر روي شكم

  كشيدن به داخل و احساس باال آمدن شكم در زير دست
  خارج كردن نفس و احساس فرو رفتن شكم در زير دست

  
  :اقداماتي كه هنگام حمله آسم بايد انجام گيرد
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  حفظ آرامش خود
وجود .(ملي كه سبب  بروز حمله آسم  ميشودترك محلي كه در مجاور عا

  )سگ،گربه ،گردوغبار،دود سيگار
از قبيل (مراجعه به برنامه دارويي خود و مصرف اولين داروهاي توصيه شده 

  ) گشادكننده هاي برونش خوراكي يا استنشاقي
  نوشيدن مقدار زيادي آب يا چاي ولرم 

  انجام تمرينات تنفسي
  اي تلويزيون وشنيدن موسيقيتسكين اعصاب خود با  تماش

در صورت عدم موفقيت داروهاي اوليه استفاده از داروها ي تكميلي چون 
  تئوفيلين

  آگاه كردن پزشك
  

 روش تنفسي  براي ايجاد آرامش
    و خم شدن بيماري صندلينشستن رو

  زانوي گذاشتن دست ها رو-صاف نگه  داشتن پشت
  هان و سپس خارج كردن از  دينفس كشيدن از بين

  
  :ياقدامات پرستار

 ي به خوبي قوي ارزيابي موثر براي بيمار آسم نيازمند مهارت هايمراقبت ها
 . استي ودارويي درماني دستورات غذايياجرا

  شدت آسمي ارزيابي بوسيله يشروع مراقبت پرستار
  پاسخ بيماراني تجويز شده وارزيابي درمان هاياجرا
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   بدبو ؛ نفس  نفس تنگي •
    عمومي  ناخوشي احساس •
   مكرر خستگي •
  )  است شايع(يخون كم •

  

  

  

   مورد انتظار عواقب
ـ  تقريبـاً طبيعـي    تواننـد زنـدگي    مـي   با درمان  بيماران اغلب  و   نـاتواني  دون و ب

   . باشند  داشته  عمده معلوليت
  

    احتمالي عوارض

    ريه  مزمن  انسدادي بيماري •

  مكرر پنوموني •
    ريه  بافت تخريب •

  

  . سيگار نكشيد هيچگاه •
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o مزمن برونشيت    
o ها؛ دود يا گرد و غبار آلرژي  
o خارجي  جسم  يك استنشاق    
o ريه  يا آبسه ؛ سرطان سل  يماريب    
o قارچي عفونت    

 

   سيگار كشيدن •
    نامناسب تغذيه •
   چاقي •
  سل   بيماري  خانوادگي سابقه •
   يا كار زياد خستگي •
  زا مواد آلرژي   در معرض قرار گرفتن •
    سرد و مرطوب هواي •

  

بد بو، سبز يا   خلط با  مكرر همراه سرفه •
   ديده  نيز در خلط خون  هاي  رگه گاهي(زرد 
  .)شود مي

    مكرر ريه عفونت •
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 ،تشويق به غنچه كردن لبهاو Fowlers يقرار دادن بيمار در موقعيتها
 رامش داشتنآ يتنفس ديافراگماتيك،كمك به بيمار برا

  بيماري حياتيمانيتور كردن نشانه ها
 پنه ممكن است بر بدتر شدن يتوجه به اين مسئله كه پيشرفت يا افزايش تاك

 نيز بر بدتر شدن آسم  يا مسموم ي كارديآسم داللت كند و يا اينكه تاك
 . داللت كنديويشدن دار

 پارا دوكسيال را يتوجه به اينكه خواندن فشار خون ممكن است نبض ها
سم داللت دارد فشار خون باال ممكن است بر آسم آشكار كند كه بر شدت آ

  .مربوط به هيپوكسمي داللت كند 
 ليتر در دقيقه براي 2 در ياداره كردن اكسيژن مرطوب تجويز شده با لوله بين

 .يس وافزايش اشباع اكسيژن شرياناسان شدن تنف
 .ABG بيماروي حياتيتعديل كردن اكسيژن بر طبق نشانه ها

لوله گذاري وتهويه مكانيكي اگر بيمار نقص هايي در پاسخ به درمان داشته 
  .باشد

اگر كودك دچار احتباس مزمن دي اكسيد كربن شده است ميزان 
  . ليتر در دقيقه بيشتر نكنيد 2اكسيژن را از 

 
  :مراقبت پرستاري از بيمار مبتال به آسم

 ي وتهويه ناكافي راه هاي با تشخيص خطر خفگي بيماريمراقبت پرستار
  در ارتباط با برونكواسپاسم وادم مخاطييهواي

تعداد تنفس ،ضربان قلب وفشار خون بيمار هر : كوتاه مدت يمراقبت پرستار
    ساعت بر حسب شرايط بيمار4 دقيقه يكبار بمدت 15
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 بيمار دچار   ممكن است  تاكي كاردي و كاهش مايعات خوراكي به دليل
كاهش (   بايد از نظر عالئم كم آبي بيمار   بنابراين . شود  دهيدراتاسيون

 تورگور  عد م وجود اشك و كاهش/ خشكي غشا مخاطي / برون ده ادراري 
م جهت اقدامات الز  و   بررسي شده  دقت به)  نيز كاهش وزن  /پوستي 

  رساندن مايعات وريدي به وي انجام شود

:آموزش به والدين   

بيماران مبتال به آسم در صورتي كه بدانند چگونه بيماري خود را كنترل  
كنند و  آنها ميتوانند كار . كنند ميتوانند زندگي طبيعي و فعالي داشته باشند 

ونوجوان بيمار و  كودك   به شرط آنكه.به مدرسه بروند و شبها راحت بخوابند
به دليل آنكه . عمل نمايند  والدين او آموزشهاي الزم را دقيقا در يافت كرده و 

 در موارد   رو دارد آمارها نشان از شيوع فراوان آسم در كودكان مدرسه
  با اجراي آنها مد رسه داده شده است تا  زير توصيه هايي ويژه اوليا  آموزشي

  .يري شود از حمالت آسم در مدرسه پيشگ

 * از مواجهه با عواملي كه باعث شروع حمله آسم ميشود پرهيز كنيد 

گردو غبار منزل مخلوطي از عوامل آلرژي زاست و مايتها محتواي اصلي آن   -
مايتها زير ميكروسكوپ مانند عنكبوتهاي ريزي هستند كه زندگي . هستند 

. را از بين برد اما به سادگي ميتوان آنها. كرده و توليد مثل ميكنند   

 والدين توجه داشته باشند كه گرد گيري بايد زماني انجام شود كه 
 كودك در منزل حضور ندارد.
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 اين بيماري در دسته بيماري هاي COPDتحت تعريف جديد 
COPDقرار نمي گيرد .  

  

  

  به   چند سال  در عرض  است  ممكن  آسيب اين.  برونشيول ها   به آسيب •
   شـايع   علـل .  يابـد    و توسعه   وجود آمده 

  : عبارتند از آسيب
o سيگار كشيدن   
o مكرر  ريوي هاي عفونت   
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برونش و برونـشيول    در آن  كهاست    ريوي مزمن  بيماري  نوع  يك برونشكتازي
. شود  مي  در آنها جمع ضخيم  و ترشحات اتساع غير قابل برگشت شده دچار  ها

   نيـست   مسري  بيماري اين. دهد مي   رخ  دفعات  به  بيماري  اين  به  ثانويه عفونت
   . باشد داشته  وجود  آن  نيز همراه  سل  بيماري مگر اينكه
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عـدم  / شستشوي كف منزل به جاي جـارو كـردن          / تهويه خوب هواي منزل      
غبـار و    و   گـرد  پهن كردن قالي و قاليچه در اتاق كودك زيـرا باعـث تجمـع     

كشيدن پوشش پالستيكي و غير قابـل نفـوذ         / شود   مايتها و قارچها در آن مي     
 درجه سانتي گراد 60  در آب   شستشوي پتو و ملحفه ها      /روي بالش و تشك     

پرهيـز از  / عدم استفاده از بالش پـر     / و خشك كردن آن زير نورمستقيم آفتاب        
 .دود سيگار و ساير دخانيات

ــ:  حيوانــات مــودار و گلــدانها را از منــزل خــارج كنيــد   -        را اينهــا محــل زي
   .ها و ساير مواد آلرژن هستند  ها و كپك تجمع قارچ

  ايـن  .  داروهاي تجويز شده توسط پزشـك بايـد هميـشه در دسـترس باشـد       -
 .داروها اعتياد آور نيستند 

بـه    دليـل ابـتال        آنان را به     ورزش جهت رشد كودك ضروري است و نبايد        -
صـحيح    دارو و درمـان        را بـا    د بيمـاري  آسم از انجام ورزش منع كـرد و بايـ         

 .باشد بهترين ورزش شنا مي. كنترل كرد 

 دقيقـه قبـل از ورزش دريافـت كـرده           15 كودك بايد داروهاي تجويز شده را      -
از ورزش در هواي سرد خودداري شود از طريق بيني نفس عميق بكشد          . باشد  

  .و از راه دهان هوا را خارج كند
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ويتـامين ث بـه دليـل افـزايش توانـايي در تجزيـه               :هـا پيشگيري بـا ويتـامين    

اين بيمـاران    هيستامين و كاهش تعداد و شدت حمالت، دررژيم غذايي روزانه         
تواند از شـدت حمـالت بـر اثـر     اين ماده مغذي مي ضمن  در .شودتوصيه مي

رو، به اين    ازاين .ري كند ورزش كردن بيماران نيز به ميزان چشمگيري جلوگي       
هـا در گـروه     هـا و انـواع كلـم      درگروه ميوه  كباتربيماران مصرف مرتب انواع م    

ويتامين ديگري كه براي اين بيماران مفيد شـناخته   .ودشها توصيه ميسبزي
است اين ويتامين نيز از شدت و تكرار حمـالت ناشـي             6شده است ويتامين ب   
 پرتقال، سيب، گوجه فرنگي و انگور در اكثـر         مصرف .كنداز آسم جلوگيري مي   

ين افـراد    در ب  .مانع از بروز سرفه و حمالت آلرژيكي شده است         هاي مبتال، بچه
 و منيزيم ازعود مجدد     E ويتامين   .كمبود منيزيم عموميت دارد    مبتال به آسم    

انـد كـه دريافـت مـواد      مطالعـات نـشان داده    .كنداين بيماري جلوگيري مي
هـا شـده وشـدت    دار هستند، موجـب بهبـود عملكـرد ريـه      منيزيمغذايي كه

  .دهدحمالت را كاهش مي

  به كودك مبتال به آسم خاطر نشان كنيد 

                          . داروهايش را فراموش نكند **   

  .محدوديتهاي خود را بداند **            
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از درمان با نبواليزر يا .پيشگيري از آتلكتازي و بهبود تهويه استفاده مي شود
  .دق و تخليه وضعيتي ممكن است جهت خروج ترشحات استفاده كرد

پرستار . پيشگيري از تشكيل لخته يكي از مسئوليت هاي مهم پرستار است- 4
 پا به به بيمار آموزش مي دهد كه چگونه عضالت پا را حركت دهد تا عضالت

همچنين پرستار .صورت پمپ عمل كرده و جريان خون وريدي افزايش يابد
 عدم پوشيدن بي حركتي ، ونشستن  طوالني مدتعدم  در مورد به بيمار بايد

نبايد  براي مدت طوالني كاتتر داخل وريدي .آموزش دهيدلباس هاي  تنگ 
  .باقي بماند

وضعيت نيمه .ا پلورتيك دارد منش" درد قفسه سينه در اين بيماران معموال- 5
در صورت درد شديد .نشسته راحتي بيشتري را جهت تنفس فراهم مي كند

  .مي توان طبق دستور پزشك براي بيمار از مسكن مخدر استفاده كرد
به بيمار در مورد پوشيدن جوراب هاي ضد آمبولي  به مدت طوالني  -   6

مايعات فراوان بنوشد و از همچنين به بيمار آموزش داده شود كه ..تاكيد شود
در صورتي كه .مصرف ملين كه بر روي جذب آهن تاثير مي گذارد پرهيز كند

 وارفارين مصرف مي كند از مصرف آسپرين يا داروهاي آنتي هيستامين  بيمار
  . شودپرهيز
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در حين درمان از انجام هرگونه پروسيجري كه .پالكت ها بايد مشخص شود
پس از اتمام درمان با ترومبو .منجر به خونريزي مي شود بايد اجتناب كرد
  .ليتيك درمان با ضدانعقادها شروع خواهد شد

   درمان جراحي
  . اكوتومي و تكنيك باي پس قلبياز طريق تور: آمبولكتومي   -1

از طريق داخل وريدي با يا بدون وارد كردن فيلتربه وريد : آمبولكتومي   -2
     .اجوف تحتاني

  

بيماران درمعرض آمبولي ريه   -1 
راشناسايي كنيد وبه آمبولي ريه درمواردي 
كه جريان خون برگشتني كندشود 

  .مشكوك شويد
 كه  مثبتبيمار را از نظر عالمت هومن   -2

نشانه وجود ترومبوز در وريدهاي پا است 
  .كنيدبررسي 

ارزيابي نموده و  عالئم هيپوكسي پرستار بيمار را به طور مداوم از نظر   -3
نتايج پالس اكسي متري را جهت ارزشيابي تاثير اكسيژن درماني بررسي 

 در تمام بيماران از تنفس عميق و اسپيرومتري انگيزشي جهت كاهش يا.كند

١٣٨٨  - دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران   

 27 

  . عاليم حمله آسم را بداند **                 

      . هميشه قبل از ورزش خود را گرم كند **                         

  
  
انسداد شريان ريه يا يكي از انشعابات آن تئسط ترومبوز مي باشد كه منشاء                 

لخته از وريد ها يـا سـمت راسـت          
 در نتيجــه PE "غالبــا.قلــب اســت

لخته خون يا ترومبـوز ايجـاد مـي         
هر چند انواع ديگر آمبولي نيز      .ودش

چربــي و مــايع ¸هــوا(وجــود دارنــد
تخمـين زده   )آمينوتيك و سـپتيك   

مي شود كـه سـاالنه بـيش از نـيم          
ميليون نفر دچار آمبولي ريـه مـي        

 نفر بر اثـر     50000شوند و بيش از     
  .اين اختالل مي ميرند

  
  عواملي خطرساز آمبولي ريوي 

اورتوپدي، (تروما، جراحي    -1
 وسيع، لگن، شكمي

   ) تناسلي 
    حاملگي   -2
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  استفاده از داروهاي ضدبارداري خوراكي   -3
   سال50نارسايي احتقاني قلب  در سن باالتر از    -4
   وضعيت انعقادي شديد   -5
  بي حركتي طوالني    -6
   چاقي- 7
   آنمي همولتيك- 8

  

   
 

ل يا نسبي باعث انـسداد شـريان ريـوي يـا               وقتي كه لخته خون به طور كام         
در اين نواحي بـا وجـود       .انشعابات آن شود فضاي مرده آلوئولي افزايش مي يابد        

 تبـادل گـازي     ،بنابراين. جريان خون كافي كم است يا وجود ندارد        ،تهويه كافي 
 مواد مختلفـي از لختـه و        ،به عالوه .در اين ناحيه مختل شده يا انجام نمي شود        

ايـن  .ف آزاد مي شوند كه باعث تنگي عروق و برونـشها مـي گـردد              نواحي اطرا 
وضعيت باعث افـزايش مقاومـت      
عروقي ريه مي گـردد و واكـنش        

پرفيوژن را بـر هـم      -تعادل تهويه 
در نتيجه اين اخـتالالت     .مي زند 

 مقاومــت عــروق ،همودينــاميكي
خوني ريه افزايش يافته و بـستر       

نتيجه .عروق ريه كاهش مي يابد    
 افزايش فشار خون    ،تاين تغييرا 

افــزايش كــار بطــن  ،عــروق ريــه
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 واحد داده مي شود 10000-5000هپارين به صورت بولوس وريدي     -1
 h/U/Kg ١٨به صورت انفوزيون وريدی با مقدار " و متعاقبا

اين ميزان . بيشتر شودU/h1600مقدار آن نبايد از .تجويز مي شود
 5هپارين به مدت  .در بيماران با خطر باالي خونريزي كاهش مي يابد

    .  .ود  روز داده ش7تا 
2-  PT و    PTT  برابر حد طبيعي حفظ شود5/1 -  5/2تا   
 ساعت پس از شروع درمان با هپارين استفاده 24) كمادين(وارفارين    -3

   . ماه ادامه يابد3- 6شود و 
   

  درمان ترومبوليتيك
  اوروكيناز    -1
  اينترپالز   -2
  رته پالز     -3
  استرپتوكيناز   -4

اعث حل شدن سريعتر لخته يا آمبولي مي شوند و داروهاي ترومبو ليتيك ب 
عملكرد هموديناميكي طبيعي گردش خون ريوي را حفظ كرده و باعث 

 اكسيژناسيون و برون ده قلب مي ،كاهش هيپرتانسيون ريه و بهبود پرفيوژن 
موارد منع .خونريزي مهمترين عارضه جانبي اين داروها است.شوند

 جراحي ، خونريزي فعال، ماه گذشته2مصرف شامل حوادث عروقي مغز در 
در . ضربه يا هيپرتانسون شديد مي باشند، زايمان اخير، روز گذشته10ظرف 

نتيجه از داروهاي ترومبوليتيگ فقط براي درمان آمبولي ريه كه نواحي مهمي 
از ريه را گرفتار كرده و باعث بي ثباتي هموديناميكي شده است استفاده مي 

و ميزان هماتوكريت و شمارش PTT و PT رمان زمانقبل از شروع د.گردد



١٣٨٨  - دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران   

 32

 از   جلوگيري  براي  آن داخل در   صافي  يك يا قرار دادن)  وريد اجوف(
  )  ندرت به( باشد   الزم  قلب  سمت ها به عبور لخته

  
   

  :درمان هاي اورژانس
  .هدف فوري تثبيت سيستم قلبي ـ ريوي مي باشد    -1
دادن اكسيژن از راه بيني براي بهبود  هيپوكسي، ديسترس تنفسي و    -2

   .سيانور
   عات و داروهاگرفتن مسير وريدي  براي تجويز ماي   -3
4-   EKG  مداوم براي كنترل  ديس ريتمي و نارسايي قلب راست    
آمبولي  وسيع باعث ايجاد هيپوتانسيون مي شود و بايد كاتترادراري     -5

   . برون ده ادراري گذاشته شود براي كنترل
ديژيتال هاي گليكوزيدي ـ ديورتيكهاي داخل وريدي ـ داروهاي ضد    -6

   .م باشدآريتمي اگر الز
مي گيرد و بررسي باليني  بيمار روي تهويه با حجم كنترل شده قرار    -7

 ABG انجام مي شود  .   
  :دوزكوچكي از مرفين داخل وريدي براي       -8

  بهبود اضطراب *
  تخفيف ناراحتي قفسه سينه* 
  كمك به تحمل  لوله داخل تراشه *
   سازگاري با تهويه مصنوعي *
   

    الندرمان آنتي كواگو

١٣٨٨  - دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران   

 29 

راست و نارسائي بطن راست مي باشد كه منجر به كاهش برون ده قلـب و بـه                  
  .دنبال آن كاهش فشار خون سيستميك و ايجاد شوك مي شود

 
  
   )عالمت شايع(ديس پنه    -1
بيشترين عالمت تكرار (تاكي پنه   -2

  )شونده
 ناگهاني درد(درد سينه متداوال   -3

شروع شده  و ماهيت پلورتيك 
داشته از زير استرنوم شروع و شبيه 

   ).درد آنژين  صدري است
تب،تاركيكاردي، سرفه،    -4

تعريق،همومپتزي، سيانور، شوك، 
   .مرگ ناگهاني 

آمبولي هاي متعددكوچك در شريان ريوي انتهايي سبب ايجاد نشانه    -5
   .ونديا نارسايي ميش هاي برونكو پنوموني

  

  
   



١٣٨٨  - دانشکده پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشکی تهران   

 30

 ظرف مدت يك ساعت بعد از شروع عالئـم بـه            PEمرگ ناشي از    
وجود مـي آيـد بنـابراين تـشخيص سـريع در اولويـت مـي                

  :روش هاي تشخيص شامل موارد زير مي باشد.باشد
  اسكن تهويه ـ پرفيوژن    -1
  آنژيوگرافي    -2
  راديوگرافي    -3
   T و موج  PR    فاصله تاكيكاردي تغييرات)  EKG (الكتروگارديوگرافي    -4
  ABG مطالعات عروق محيطي،      -5

   
ــوال     ــينه معم ــسه س ــوگرافي قف ــت   "رادي ــن اس ــي ممك ــت ول ــي اس  طبيع

 باال رفتن ديافراگم در سمت مبتال يـا افيـوژن پلـور را             ، آتلكتازي ،انفيلتراسيون
راديوگرافي قفسه سينه در رد ساير علل ممكن است بـسيار كمـك             .نشان دهد 

  .اشدكننده ب
 و هيپوكاپنه را در    بررسي گازهاي خون شرياني ممكن است هيپوكسمي

  . طبيعي استABG بيماران نتايج ٪20 در بيش از ،هرچند.بيمار نشان دهد
 مـي  PE آزمـون انتخـابي در بيمـار مـشكوك بـه      اسكن تهويـه ـ پرفيـوژن      

اگر عـدم   . موارد غير طبيعي تهويه را نشان مي دهد        "اسكن تهويه معموال  .باشد
اگـر نتـايج   . زيـاد اسـت  PE وجود دارد احتمال وجـود  تهويه ـ پرفيوژن تعادل 

 اسـتفاده   PE آنژيوگرافي ريه در تائيد تـشخيص        ،اسكن ريه قابل قبول نيستند    
آنژيوگرافي ريـه روشـي بـا ارزش        .مي شود 

 مي باشد كه در بخـش       PEبراي تشخيص   
  .راديولوژي انجام مي شود
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   حركت يا ورزش پاها در بيماران  خوابيده در بستر   -1
 12 تا 8درمان آنتي كواگوالن قبل از جراحي هاي آبدومينوتوراسيك  هر    -2

  ساعت تا ترخيص بيمار از بيمارستان
  به كاربردن وسايل فشارنده ي هوايي برروي پاها   -3

 پيشگيري ، PE مهمترين روش پيشگيري ،براي افراد در معرض خطر
  . ترومبوز وريد عمقي مي باشداز

  

  
  :از  عبارتست  درماني هدف
 در حد   و ريه  عملكرد قلب حفظ
)   لخته  شدن تا برطرف (  قبول قابل

    از عود آمبولي و جلوگيري
   و ريه  قلب  به  منتهي  وريد بزرگ  منظور بستن  به  است  ممكن جراحي


