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«  (Bronchitisاست؟ ) یضیچگونه مر تیبرانش »راجع به  معلومات 

 در قاموس کبیر افغانستان 

 
 

غشا  تیبرانش التهاب  و  تورم  از  طرق   یمخاط  یعبارت 
 نیو ا  باشدیو ششها قرار دارد( م  ینیب  نیکه ب  ی)کانال  یتنفس
ها  یضیمر تنفس  ییهوا  یکانال  الر  یعنی  یطرق    ه یقصبه 
(trachea( برانکسها   ،)bronchusبرونش و    ولها ی( 
(bronchiolesرا که هوا را به ششها رهنما )و خارج    یی
به دو شکل حاد و مزمن    تی. برانشدینما یم  بسازد مصا  یم
 : باشدیم
)  ت یبرانش  -۱ اAcute bronchitisحاد  در  شکل    نی(: 

در ظرف چند    ی شروع نموده و با تداو  یمرض بصورت آن
مر م   یبهبود  ضیروز  برانشدینما یحاصل  معموالً    تی .  حاد 
 جادیو اکثراً بدون ا  دیایبوجود م  اهایبکتر   ای  روسها یتوسط و 

 شود.. یم یمشکل، به سرعت تداو
)  تیبرانش  -۲ برانشchronic bronchitisمزمن    ت ی(: 

  ی حالت در اثر تداو  نی ا  د،ینمایرا م  شتری توجه ب  جابیبوده که ا   یدوامدار و جد  یویر  یضیمر  کیمزمن عبارت از  
تداو  چگاهیاما ه  دینما   دایپ  ینسب  یتواند بهبود  یم با    تیشود چون برانش   ینم  یبطور کامل  مزمن معموال همراه 

 . باشدی({ م chronic obstructive pulmonary disease (COPD} ) یویر ی انسداد نامراض مزم
 

 : تی مرض برانش یفی توص فیتعر
عوامل   یول  باشدیششها م  ییطرق هوا  یشده در غشا مخاط  جادیحاد و مزمن هر دو عبارت از التهابات ا  تیبرانش

  ک ی  بیافتد و اکثرا به تعق  یحاد معموالً در فصل زمستان اتفاق م  تیبرانش   یعنیآنها متفاوت است.    یو تداو  شیدایپ
 یی ا یتواند همراه با انتانات بکتر  یو همچنان م  دیآ  یم  د آنفوالنزا بوجو  ای  یسرماخوردگ  ای  زش یمثل ر  یروسیو  یضیمر

 باشد.
. اما عارضه سرفه  دینما  یحاصل م  یشود معموالً در ظرف دو هفته بهبود  یحاد مبتال م  تیکه به برانش  یشخص

  رینشود مانند سا یو اگر به موقع تداو دیدوام نما یشتریممکن است مدت ب د یآ یکه همراه با مرض بوجود م ضیمر
 .دیبغل تحول نما  نهیممکن است به س یامراض طرق تنفس

مبتال شدن به   یبرا  شتریدارند ب  فیضع  یتی معاف  ستمی س  کهیو اما افراد  دیرا مبتال نما  یتواند هرکس  یحاد م  تیبرانش
قرار دارند،    مرض  ن یدر معرض مبتال شدن به ا  شتریباشند، مثال نوزادان و اشخاص کهن سال، ب  یمرض مستعد م

در   شتری ب  زین  یویو ر  یافراد مبتال به امراض قلب  نسگرت دارند و همچنا   دنیکه عادت به کش  یدر پهلو آن افراد
هوا قرار    دیشد  یآلودگ  ای  ییایمیدر معرض گازات ک  کهیگونه افراد  نیمرض هستند، به هم  ن یخطر مبتال شدن به ا

 .باشندیمرض م نیمستعد به مبتال شدن به ا یلیدارند خ
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م  یک یمزمن    تیبرانش و  ناتوان  ریازعوامل مرگ  م  یو  سال  کهن  اشخاص  اباشدیدر  برانش  نی.  مثل    زین  تی نوع 
ً یتقر  ضیهمراه است و مر  اریحاد با سرفه و بلغم بس   تی برونش از سرفه دوامدار    یدرپ  یسه ماه در سال در دوسال پ  با

افراد سالخورده تا   انی بوده و معموال درم   یتگ مزمن به آهس  تی مرض برانش  شرفتی .  پباشدی م  یهمراه بابلغم شاک
 شود. یم دهیساالن د انیجوانان و م

 
 .تیمرض برانش عوامل
شدن    دیو در صورت شد  دیآ یبوجود م  شودیم  یسرماخوردگ  ای  زشیکه سبب ر   یروسهایحاد معموالً توسط و  تیبرانش

برعلت شده    دیمز  زین  اهایشود و بعضا مداخله بکتر  یمبدل م  تیبه برانش  یسرماخوردگ  ای  زشینه شدن، ر  یتداو  ای
 شود. یمرض م دیو باعث تشد

مواد  تیبرانش استشمام  با  الر  یمزمن  قصبه  )trachea)  ه یکه  برانکسها   ،)bronchusبرونش و   ولها ی( 
(bronchiolesرا تخر )ش ی را تخر  یکه طرق تنفس  یمواد  ریجمله سگرت ، ساشود. از آن    یم  جادیکند ا  یم  شی  
 باشد. یمواد موجود در هوا مثل گرد و خاک م ریهوا و سا یآلودگ ،ییایم یکند مانند گازات ک یم

  کها ی شود. مو  یم  ی( طرق تنفسCilia)  کهایدر مو  راتییو آهسته دارد و سبب تغ  یج یتدر  شرفتیمزمن پ  تیبرانش
(Ciliaعبارت از برآمدگ )هیقصبه الر  ینازک و مو مانند هستند که در غشا مخاط  یها   ی  (trachea  برانکسها ،)
(bronchusو برونش )ولها ی   (bronchiolesقرار م )از طرق   یکردن مخاط و اجسام اجنب  رونیدارد و در ب  ی

برسانند و باعث شوند که آنها    بی( آسCilia)  کهای توانند به مو  یکننده ها م  شیتخر  ریدارند. دود و سا  فهیوظ   یتنفس
 یدر اثر التهاب غشا مخاط  گریاز دست بدهند. از طرف د  یعیکردن مخاط به طور طب  رونیخود را در ب  ییتوانا

دچار مشکالت    ضیکه مر  نجاستیشوند. از ا  یشده و م  کی بار  ییهوا  یکانال ها  اط،مخ  شیو افزا  یطرق تنفس
 یضیمر  کیبرانشست مزمن منجر به    جهیخود برساند. درنت  یبه شش ها  یکاف  یتواند هوا  یشود چون نم  یم  یتنفس
  الت ح  کی(  Emphysema)  زمایشود. امف  ی( مEmphysema)  زمایبنام امف  گریتر و خطرناک تر د  یجد  اریبس

شده و   ی( ششها متالشalveoli)  ییکوچک هوا  یها  سهیاز ک  ی حالت تعداد  ن یکه در ا  باشدی و کشنده ششها م  ریخط
 شود.  یپوقانه کوچک م کی بزرگ مانند  سهیک کیمبدل به 

 
 :تیمرض برانش میو عال اعراض 

عطسه    ،ینیآب ب  زشیر  ضیمر  یعنیشود،    ی آغاز م  یو سرماخوردگ  زشیمشابه به ر  یمیحاد معموالً با عال  تیبرانش
تر و دردناک تر شده و همراه با بلغم    قیزود عم  یل یسرفه ها خ  نیباشد. اما ا  داشتهیخشک درابتدا م  ی و سرفه ها

با صدا خش خش    یتنفس  ضیباشد. مر  یم  ردهخون، مخاط و حجرات م  یو بعضا بلغم حاو  شودیسبزگونه م  یزرد
 .باشدیم یع یمرض کامالً طب نیا ریباشد. س داشتهیگراد م یدرجه سانت ۳۸تب در حدود   کیداشته و هم 

ممکن   ضیسرفه مر  ی حاصل کرده ول   یمرض در سه تا پنج روز بهبود  میعال  شتریحاد، ب  تیرانشانواع ساده ب  در
شود  یهمراه م ییایانتان و مداخله بکتر کیحاد معموالً با  تیکند. چنانکه گفته شد برانش دایاست تا چند هفته ادامه پ

و همراه با بلغم سبز رنگ و بعضا بودار   دیشد  یتب، سرفه ها  لیخاص خود از قب  میکه در آنصورت مرض عال
 . باشدیهمراه م

  یسرفه م  نی. اشودیم  دهینام  یاست که بنام سرفه اشخاص سگرت  فیمزمن عبارت از سرفه خف  تیعالمه برانش  نیاول
  زین  یاحساس نفس تنگ   ضیصدا خش خش بوده  و مر  یدارا  ضیکند. تنفس مر  جادیمخاط و بلغم هم ا  یتواند کم

  ی احساس م   ضیشود و مر  یدشوارتر م  تنفسمرض،    شرفتیشود. با پ  یم  جادیته باشد که در اثر سرفه اداش  تواندیم
 ی راتییتغ  جهیدرنت  د،ی نما  افتیدر  یکاف  ژنیتواند اوکس  ینم  گرید  ضیخود را کمتر کند چون بدن مر  تی فعال  دیکند که با
 .د یآ یم دیپد زیخون ن بیدر ترک

 
 : تی مرض برانش صیتشخ
موجود   میشخص و عال یصح خچهیشنود و همچنان تار  یرا م ضیمر  اتیداکتر ابتدا شکا ت،یبرانش  صیتشخ یبرا
  کند،یم یرا بررس یو

 یشیبهار قر داکتر
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