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                                     Бронхіальна астма 

 

Бронхіальна астма — це хронічне захворювання, що характеризується періодичними 

нападами. Напади астми варіюються по важкості від слабкого покашлювання і важкого 

дихання до дуже важких, загрозливих життю нападів задухи. Механізм нападу астми 

наступний: бронхи і бронхіоли звужуються, викликаючи стискування грудної клітки і 

обмеження дихання. Слизова оболонка дихальних шляхів набрякає, заважаючи руху вій 

епітелію. Слизові залози починають виділяти більше слизу, і вона стає густішою, що 

заважає проходу повітря в легені. Дихання стає все важчим і важчим; навіть видих, який 

зазвичай здійснюється пасивно, вимагає великих зусиль.З часом напади стають все більш 

важкими і можуть привести до незворотних пошкоджень тканин легенів і хронічного 

захворювання легенів. 

Існують різні типи астми: 

- Набута (екзогенна, зовнішня) астма, звана також алергічною, атонічною або 

імунологічною астмою, на думку фахівців, є алергічною реакцією на деякі чинники, 

що завжди провокують напад у даної людини (наприклад, присутність тварин, 

роздратування, пил, цвітіння, пилок або харчові продукти). Цей тип астми 

виявляється у дітей або молодих людей, які, як правило, мають і інші симптоми 

алергії, включаючи екзему або запалення порожнини носа зі свербінням і рідкими 

виділеннями (риніт). Більшість людей, страждаючих від цього типу астми, мають до 

неї схильність по спадковості. Для них характерні позитивна реакція на алергію при 

шкірному тестуванні і підвищений рівень специфічних антитіл в крові. 

 

- Внутрішня (ендогенна) бронхіальна астма називається також неалергічною, 

або не імунологічною. Причини цього типу астми не повністю зрозумілі, хоча 

симптоми часто такі ж, як і при набутій астмі. Напад ендогенної астми інколи 

провокується чинником, який не обов'язково викликає подальші напади. Такими 

чинниками можуть стати вдихання холодного повітря, реакція на інфекцію, фізичні 

зусилля, стрес, зміну погоди, вологість або зміну температури. Ендогенна астма 

зазвичай починається на пізніх етапах статевого дозрівання або пізніше. 

Симптомами бронхіальної астми єє чхання, кашель, важке, голосне, переривисте 

дихання, синуватість шкіри (ціаноз) через нестачу кисню в крові, відчуття тривоги і 

безпорадності. 

 



Лікування бронхіальної астми складається з декількох напрямів. Для початку вам 

необхідно з'ясувати, який чинник провокує хворобу і, по можливості, уникати його 

прояви. Вам доведеться розлучитися з домашніми квітами і тваринами - як би не було їх 

шкода, здоров'я дорожче за все. Робіть частіше вологе прибирання, пил, що осідає на 

меблях і підлоговому покритті, утруднює дихання і дратує слизисті оболонки бронхів. 

Профілактика хвороби повинна проводитися з дитинства. Якщо ви маєте спадкову 

схильність до бронхіальної астми, дотримуйтесь основні правила, які допоможуть 

уникнути рецидивів. Вчасно лікуйте захворювання дихальних шляхів, загартовувати, 

дотримуйтесь принципи здорового харчування, відмовтеся від куріння.  
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