
 .غذاهای مفید برای آسم

پونه ، ،  آویشن ، شوید : مواد غذايي چون  

  چغندر ، کدو حلوایی ، طالبی ، سیر ، دانه کتان 

میوه هایی مثل سیب و هویج به دلیل دارا بودن 

 ، Aویتامین 

بـه دلـیـل ،  C ویتامین هایی همچون ویتامیـن

داشتن آنتی اکسیدان در بهبودی آسم تاثیر گـذار 

 . هستند

،فرد مـی C در کنار مصرف قرص های ویتامین

تواند از میوه هایی که سرشار از این ویـتـامـیـن 

هستند همچون پرتقال، گریپ فـروت، کـیـوی، 

 .نیز بهره گیرد… جوانه گندم و

 هشدار

. از مصرف غذاهای حساسیت زا خودداری کنیـد

همیشه قبل از مصـرف بـرچسـب روی مـواد 

غذایی را بخوانید و از  مصرف غـذاهـایـی کـه 

 .محتوای درون آنها را نمی دانید، بپرهیزید

 عالئم آلرژی غذایی و آسم

برای اغلب افراد، عالئم رایج آلرژی غذایی شـامـل 

. کهیر، بثورات جلدي ، تهوع، استفراغ و اسهال است

اگر آلرژی غذایی  دارید  که  باعث  عالئم  حـمـلـه  

آسم   می شود، به احتمال زیاد این عالئم آلرژی را 

و اگـر .  به همراه سرفه و خس خس سینـه داریـد

فورا برای درمان آن اقدام نکنید، ممکن است منجر 

تورم گلو و قطع مسیر تنفسی در   –به آنافیالکسی 

  .شما شود

این واکنش های آلرژیک به احتمال بیشتری رخ 

می تواند در  آلرژی غذایی همچنین. می دهند

 .کودکان کم سن سبب ایجاد آسم مزمن شود

 کودکان مبتال به آلرژی غذایی و آسم

کودکانی که هم آسم و هم آلرژی غـذایـی دارنـد، 

احتماالً واکنش آلرژیک خطرناک و حتی مرگـبـار را 

نسبت به مواد غذایی تجربه می کنند، به خصـوص 

 اگر آسم به خوبی کنترل نشود، 

 توصیه پایانی

به منظور جلوگیری از ایـجـاد عـالئـم آسـم و 

همچنین حرکت در مسیر بهبـودی، بـهـتـر اسـت 

عالوه بر عدم مصرف مواد غذایی مضـر بـرای 

آسم، فرد با انجام فعالیت هایی از بروز عـالئـم 

به عنوان مـثـال ورزش .  آسم خود پیشگیری کند

کردن مداوم براساس برنامه ورزشی که پزشـک 

متخصص برای شما تنظیم کرده باشد، می تواند 

در درمان آسم و همچنین جـلـوگـیـری از بـروز 

 .عالئم این بیماری تاثیرگذار باشد
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