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 Asthmaالربو 
 مخطط املحاضرة

 الفيزيولوجية المرضية للربو  المعالجة الوقائية لربو الجهد 

  الربو الحاد –الربو على المستوى السريري : الربو المزمن  معالجة الربو عند األطفال 

  الـPEF     والـFEV  معالجة الربو عند الرضع 

 لشدة 
ً
 المرض: تصنيف الربو المزمن تبعا

 مستمر شديد –مستمر متوسط  –مستمر خفيف  –متقطع 
  عند المرأة الحامل معالجة الربو 

   :تظاهرات الربو الحاد 

 الربو الحاد الخطير  –طور التفاقم  –نوبة بسيطة  
  معالجة الربو عند المرأة المرضع 

  عالمات شدة الربو الحاد   معالجة الربو عند المسنين 

  األدوية المستعملة في معالجة الربو ومستوى تأثيرها   التحسين العالجي للربو 

  معالجة الربو الحاد عند البالغين   ضبط الجرعات 

 معالجة النوبة البسيطة  طرق إعطاء الدواء 

 معالجة تفاقم الحالة  ألجهزة المستعملة للطريق االستنشاقيا 

 معالجة الربو الحاد الخطير  مضادات االستطباب 

 معالجة الربو المزمن  التداخالت الدوائية 

 لمتقطعالربو ا  التأثيرات الجانبية 

 الربو المستمر الخفيف   التثقيف العالجي –نصائح للمريض 

 الربو المستمر المتوسط الشدة  

 الربو المستمر الشديد  
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 Asthma الربو

 

 الفيزيولوجية المرضية للربو

 يز أربعة مراحل تتدخل في إحداث نوبة الربويمكن تم، الربو: مرض التهابي مزمن للطرق التنفسية: 

 Mastفرط ردة الفعل القصبية على محرضات مختلفة، يتدخل في العملية االلتهابية العديد من الخاليا أهها: الخاليا البدينة  : التهاب -1

cells عديدات النوى الحمضية،  واللمفاويات ،Lymphocyte T CD4+   

  Leucotrieines, prostaglandines, interleukines, histamine, etc: تحرر الوسائط االلتهابية -2

مع زيادة كبيرة وعنيفة في مقاومة القصبات لمرور الهواء ناتجة بشكل : انخفاض حاد لحجم لمعة القصبات )التجويف القصبي( -3

 وذمة املخاطيةتقلص القصبات و  رئيس ي عن

ولكن في الحاالت بالموسعات القصبية يتراجع عند المعالجة  عكوس بشكل عام االنسداد الذي يحدث في الربو: قصور تنفس ي -1

  لفعالة يمكن أن يتطور إلى القصور التنفس ي المميتالخطيرة أو عند غياب المعالجة  

  العوامل التالية:ولكن يمكن أن نميز بشكل عام بين سبب االلتهاب غير معروف بشكل أكيد 

   :االستعداد للتحسس الوراثة، التأتب العوامل المؤهبة(atopy) 

  :العوامل املحرضة 

 الحيوانات )ريش، شعر، بول(، ،لمنزلي، العفن في المناطق الرطبةالمنزلية:عث الغبار ا -  املحرضات األرجية )املحسسة(:  •

 الصراصير 

 الجوية: غبار الطلع -                                                    

 والراتنجات  االيبوكسيدية، األلمنيوم الءات الحاوية على االيزوسيانات الط -مخرشات مثل :  -:  ية الصناعيةالمركبات الكيميائ  •

 بخاخات الشعر -                                                                      

 املحالت العضوية  -                                                                      

 ، حاصرات بيتا، البنسلين، السيميتيدين NSAIDs: الـ األدوية •

 المكسرات )البندق وفستق العبيد(، الزبدة، السمك، منتجات مصانع األلبان، الملونات الغذائية  األغذية: •

 انتانات الطرق التنفسية •

  الرياضية ، الهواء البارد، التمارين Stress: الشدة النفسية محرضات أخرى  •

  التلوث، التدخينالعوامل المفاقمة :  

 

 الربو على المستوى السريري 

 على المستوى السريري كما على المستوى العالجي:  يجب التمييز بين حالتين:

 الربو المزمن: مع تكرار مختلف للنوبات •

 الربو الحاد: نوبات مختلفة الشدة •

  FEVو الـ   PEFالـ 

  الـPEF :Peak Expiratory Flow :))الجريان )التدفق( الزفيري القمي )األعظمي( : 

 في زفير قسري سرعة تدفق الهواء   •

  Flow meterيقاس بجهاز الـ   •
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  الـFEV1 :Forced Expiratory volume in 1 second: :)حجم الزفير الجهدي خالل الثانية األولى( 

 من زفير قسري حجم الهواء المقذوف في الثانية األولى   •

   spirometerيقاس بجهاز الـ   •

  الهواء األعظمي الممكن زفره بعد أخذ شهيق أعظمي  : حجمFVC: Forced Vital Capacityمن الـ  %07  إلى  %07 يعادل عادة   •

 تفيد هذه االختبارات  في تقدير مدى االستجابة للعالج  والتنبؤ بحدوث النوبة  

 

 لشدة المرض
ً
 تصنيف الربو المزمن تبعا

 ك عدة مستويات من الربو المزمن تبعا لشدة النوبة ولتكرار النوب: هنا 

PEF   أوFEV  ≥07%  من القيم

المتوقعة عند اإلنسان الطبيعي  

  PEF <27%واختالفات الـ 

 مرة /األسبوع  1أعراض متقطعة >

 نوبات قصيرة 

 مرتين /الشهر  2أعراض ربو ليلي > 

 غياب األعراض بين النوبات 

  متقطع

PEF   أوFEV  ≥07%  من القيم

المتوقعة عند اإلنسان الطبيعي  

  % 37و 27بين   PEFواختالفات  الـ 

 مرة باليوم 1مرة /األسبوع لكن > 1أعراض <

 نوبات قد تحدث بفترات النشاط والنوم

 مرتين /الشهر  2أعراض ربو ليلي <

مستمر 

  خفيف

PEF   أوFEV  >07%   < من  %07و

د اإلنسان الطبيعي  القيم المتوقعة عن

  PEF >37%واختالفات  الـ 

 أعراض يومية 

 نوبات  تحدث بفترات النشاط والنوم

 مرة /األسبوع 1أعراض ربو ليلي <

االستنشاقية قصيرة  β2استعمال يومي لمقلدات 

 التأثير

مستمر 

  متوسط

PEF   أوFEV  ≤07%  من القيم

 المتوقعة عند اإلنسان الطبيعي  

  PEF   >37%ـ واختالفات  ال

 أعراض مستمرة 

 نوبات  متكررة

 أعراض ربو ليلي متكررة 

 النشاط الفيزيائي محدود بسبب أعراض  الربو 

  مستمر شديد

 

 تظاهرات الربو الحاد

 :يمكن التمييز بين ثالثة أشكال سريرية للربو الحاد تبعا للشدة المتزايدة 

 : بشكل عام قابلة للتراجع بسرعةالنوبة البسيطة  •

  هجمات الربو(: يتميز بنوبات متكررة خالل عدة أيام، تفصل بينها فترات راحة غير تامة  )المسمى سابقا طور تفاقم  •

 :حالة األلم الربوي   •

 له مصطلحات أخرى: هجمة ربو حادة، المتالزمة المهددة للحياة -  
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 Acute (ASA) أو Asthme Aigue Grave (AAG)ر الربو الحاد الخطي :وم لصالح مصطلحتم التخلي عن هذه المصطلحات الي -  

Severe Asthma  

 

 يشمل:  : acute Severe asthma (ASA)الربو الحاد الخطير  

 نوبة الربو الشديدة، الطويلة، المؤدية خالل عدة ساعات أو أيام إلى إنهاك مع نقص تهوية سنخية   •

 ى حالة اختناقيهحاد والمتطور خالل عدة دقائق إلالفوق االنسداد القصبي  •

 يمكن أن يحدث عند أي مريض ربو 

  :التي تتميز بعدة عناصر: السيطرة السيئة على الربو عامل الخطورة الكبير 

 زيادة تكرار النوبات  •

 زيادة الحاجة الستعمال الموسعات القصبية ذات التأثير السريع  •

 نقص االستجابة على هذه األدوية  •

  PEFانخفاض واختالفات الـ   •

 مات شدة الربو الحادعال 

عالمات التحذير 

  )تهديد مباشر للحياة(

 عالمات تنفسية   عالمات حركية دموية  عالمات عصبية نفسية

 اضطرابات في الوعي

  

انقطاع أو توقف 

 التنفس 

 تنفس بطني عكس ي

PaCO2 ≥50 mmHg  

 قلق، تهيج 

 فحوص مساعدة: 

PEF < 150 L/min 

PaCO2 ≥ 40 mmHg  

تر االنقباض ي انخفاض التو 

 paradoxicأثناء الشهيق 

Puls  >  )27 mmHg  

 /دقيقة 127النبض <

 صعوبة الكالم أو السعال 

صعوبة التنفس بوضعية 

 االستلقاء

 /دقيقة37تواتر التنفس <

 تعرق 

استعمال العضالت 

 التنفسية المساعدة 

 إزرقاق  

غياب أصوات التنفس 

  عند التسمع

 

 جة الربواألدوية المستعملة في معال

 : β2 mimeticsاالنتقائية  β2مقلدات  -1

 وتقسم إلى:  ذات تأثير مرخي للعضالت الملساء القصبيةموسعات قصبية    

  Salbutamol ،Terbutalineساعات(:أهمها:   0-4قصيرة التأثير ) -1-1 

  Salmeterol ،Formoterolساعة(:  12طويلة التأثير ) -1-2 

 ، الفموي، الحقني )تحت الجلد، وريدي مباشر، تسريب وريدي(يالستنشاقتعطى بالطريق: ا  
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 :  Xantinesالكزانتينات -2

 ذات تأثير مرخي للعضالت الملساء القصبية موسعات قصبية     

  Aminophilin, Theophilin ،Bamifylineأهمها:      

 (IVتعطى بالطريق: الفموي، الحقني )االمينوفيللين  

  Anticholinergic agentsرجية:المضادات الكولين -3

 ذات تأثير حال لنظير الوديموسعات قصبية     

  Ipratropium ،Oxitropiumأهمها:      

 تعطى بالطريق االستنشاقي    

 الكورتيكوستيروئيدات:  -4

 لمعالجة اإللتهاب األدوية الخيارية األساسية  

البوديزينوئيد، البيكلوميتازون،  البيتاميتازون،  الديكساميتازون،، منها: البريدنيزون، البريدنيزولون، المتيل بريدنيزولون 

 الفلوتيكازون،.....

 تعطى بالطريق: االستنشاقي، الفموي، والحقني 

 : Cromones الـ  -5

  neutrophilesوأيضا الـ Basophileوخاصة الهيستامين من الخاليا البدينة والـ تثبط تحرر الوسائط اإللتهابية  

 : كروموغليكات الصوديوم، صوديوم نيدوكروميل أهمها 

 تعطى بالطريق االستنشاقي  

 الكيتوتيفن: -6

 يمنع تحرر الوسائط اإللتهابية   +  خصائص قوية مضادة للهيستامين 

 يعطى بالطريق الفموي 

 : Montelukast ،Zafilukastحاجبات مستقبالت الليكوترئين:  -7

  لليكوترئينتمنع تقلص القصبات المسبب با    

ذمة لجدران تحدث تزيد هجرة عديدات النوى الحمضية وإنتاج املخاط و ، الليكوترئينات: من نواتج استقالب حمض األراشيدونيك   

 الطرق 

  التنفسية مما يحرض تقلص القصبات   

 تعطى بالطريق الفموي    

  IgE (Monoclonal Antibody :)Omalizumabأضداد الـ  -8

  تقل كميته المتواجدة في و  البشري   IgEترتبط بشكل انتقائي  بالـ  humanized monoclonalأضداد بشرية وحيدة النسيلة عبارة عن    

 على مستقبالته على الخاليا البدينة ويسبب تحرر الوسائط االلتهابية( IgEحد من التفاعالت التحسسية الناتجة )يتثبت الـ مما بالدوران    

 الجلديعطى حقن تحت    
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 األدوية المستعملة في معالجة الربو ومستوى تأثيرها

 
 

 معايير اختيار المعالجة

 على
ً
 لمعالجة الربو الحاد و أ سواء للوقايةشدة المرض  يتم اختيار المعالجة اعتمادا

 عند البالغين معالجة الربو

 :
ً
 على: تقييم خطورتهايجب  وبة الربو حالة إسعافيةنمعالجة الربو الحاد: أوال

ً
 بسرعة اعتمادا

 الوضع السابق للمريض: سوابق دخول للمشفى، تاريخ الربو الحاد الخطير •

 ظروف حدوث النوبة: )تدهور حديث، فرط استعمال الموسعات القصبية ..(  •

 الوضع السريري للمريض •

 يساعد في تقييم مدى اإلنسداد القصبي  PEFقياس الـ  •

 جة على: تعتمد المعال: معالجة النوبة البسيطة 

)تكفي عادة جرعة واحدة )بخة( يمكن تكرارها بعد عدة دقائق عند  منذ ظهور األعراض األولىقصيرة التأثير   β2مقلدات إعطاء   •

 الحاجة(

  إمكانية مشاركة المضادات الكولينرجية  •

 الطبيباستشارة لهذه األدوية واستمرار األعراض تعتبر إشارات تحذير تستدعي زيادة الحاجة اليومية   •

 قصيرة التأثير للمعالجة العرضية عند الحاجة  β2مهما كانت مرحلة المعالجة المزمنة، يجب أن يتوفر لدى كل مريض ربو مقلدات  •
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 اقبة طبية كبيرة  تحتاج: معالجة تفاقم الحالة  وتشمل المعالجة:مر

 تجابة السريرية()بجرعات متكيفة تبعا لالس قصيرة التأثير بطريق االستنشاق β2إعطاء مقلدات   •

 ( لعدة أيامالفموي )بالطريق  كورتيكوستيروئيدات جهازية إعطاء  •

 

 تتضمن المعالجة ثالثة عناصر ال يمكن فصلها:     : معالجة الربو الحاد الخطير 

 ي()مع إمكانية مشاركة مضاد كولينرجمقاومة الطرق الهوائية : بهدف التخفيف المباشر من سريعة التأثير β2مقلدات  -1

 المسبب للربو االلتهاببهدف معالجة  الكورتيكوستيروئيدات: -2

 نقص األكسجةمن أجل معاكسة األوكسجين:  -3

 

 يجب مراعاة مايلي: β2مقلدات  -1

 قصيرة التأثير مثل السالبوتامول والتربوتالين  β2مقلدات  تستعمل •

 جرعات عالية بشكل عام  استعمال •

  PEFالسريرية و للـ يتم ضبط الجرعات تبعا لتطور الحالة  •

 ضرورة تفضيل الطريق االستنشاقي على الطريق الحقني  •

  :تعطى في المنزل وبحالة إسعافية 

  :أو بمساعدة جهاز إرذاذ بخة مع حجرة استتنشاق(  32 – 22)جرعات ضخمة من البخاخ تعطى  بالطريق االستنشاقي

 دقيقة حسب الحاجة  15 – 17تكرار هذا اإلعطاء كل مع 

  ملغ يمكن تكرارها عند الحاجة   0,5تعطى بجرعة ، فشل الطريق االستنشاقي في حال ق تحت الجلد: بطري 

  :تعطىفي المشفى 

  :0-0باستخدام قناع وجهي مع األوكسجين بتدفق  ملغ من السالبوتامول أو التربوتالين 12 – 5يعطى بطريق اإلرذاذ 

 أو على دفعات خالل الساعة األولى: يكون اإلرذاذ إما، لتر/دقيقة
ً
 مستمرا

ساعات( مع مراعاة زوال  0-4)في البداية كل ساعة ومن ثم كل  إنقاص تواتر اإلرذاذ بشكل تدريجي: يتم التحسنفي حال  •

 التقلص القصبي

  مضاد كولينرجي: يمكن إضافة غياب التحسنفي حال  •

   :بالطريق الوريدي 

 بواسطة السيرنغ الكهربائي ملغ/الساعة 2،25السالبوتامول أوالتربوتالين بجرعة  •

 تبعا للفعالية ولظهور التأثيرات الجانبيةدقائق  12مضاعفة الجرعة كل يمكن  •

 باستثناء بعض الحاالت االستثنائيةملغ/الساعة  1،25عادة الـ ال تتجاوز الجرعة  •

اقبة منتظمة لـ:  •  يجب إجراء مر

 )نظرا الحتمال حدوث سمية قلبية(  ECGالكرياتينين، الـ -  

 الحتمال حدوث التأثير المولد للسكري للمشاركة مقلد  -  
ً
 +  كورتيكوستيروئيد( β2سكر الدم )نظرا
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فقط في حال فشل ليس لهما مكان كخط أول في معالجة الربو الحاد الخطير ويأتي دورهما  التيوفيللين واألدرينالينمالحظة:       

  المعالجة 

 المتفق عليها     

 

 داتالكورتيكوستيروئي -2

  أبكر ما يمكن يجب إعطاؤها 

  الطريق الوريديالطريق المفضل هو  

  ليس هناك دراسات تبين تفوق أحد الستيروئيدات على غيره في هذه الحالة 

  وتختلف من فريق إلى أخرالجرعة المثالية غير معروفة 

  أو ما يكافئهاملغ/كغ من المتيل بريدنيزولون  2إلى  1عادة بجرعة يوص ى 

  للحصول على تحسن تنفس ي هامساعة  12 – 6  مهما كان تطور الحالة ويلزم عادة:ة إعطاء الكورتيكوستيروئيدات متابعيجب 

 ( عادة عندما يصل الـ ثم تتمPEF  322إلى حوالي L/min متابعة المعالجة بالكورتيزونات بالطريق الفموي )(بريدنيزون أو 

 بالتوازي مع بدء إعطاء الكورتيكوئيدات يوم و  14 – 0خالل ملغ/كغ(  1بريدنيزولون بجرعة 
ً
 بالطريق االستنشاقيتخفض تدريجيا

 لمعالجات األخرى ا

  :األوكسجين 

  في حالة نوبة الربو الحادة الخطيرة حيث يكون لدى المريض نقص أكسجة مستمرال غنى عنه 

  لتر/دقيقة( 8-6بتدفق كبير ) يجب استعمال األوكسجين 

 الحفاظ على الشروط الحياتية: وكسجين هو الرئيس ي للمعالجة باأل  الهدف 

غازي بانتظار التأثير المفيد للمعالجة الموسعة  )مع تحمل حماض إيصال صحيح لألوكسجين إلى النسج :أكسجة طبيعية   •

 للقصبات 

 والمضادة لاللتهاب(  

 )المضادات الكولينرجية ) مضادات األستيل كولين 

  الخطيرة غير محدد بعد وتختلف اآلراء حول ذلك مكانها في معالجة نوبة الربو الحادة 

  يعتبر البعض أن إعطاءها بطريق اإلرذاذ تدعم التأثير الموسع القصبي لمقلداتβ2  

  تأثيرها الموسع القصبي أخف بشكل واضح من مقلداتβ2 ويجب عدم استعمالها لوحدها في نوبة الربو الحاد الخطير 

 لمهددة للحياة وغير المستجيبة على الجرعات العالية من مقلدات الحاالت ااستعمالها عادة على  يقتصرβ2،  دائما يجب و

 β2مشاركتها مع مقلدات 

  إعطاء السوائلHydratation  : 

 :يمكن أن تترافق النوبات الحادة الخطيرة مع نقص إماهة ناتج عن 

 نقص تناول السوائل  •

 تسرع النفس  •

  2لتر/م 2من الضروري أعطاء السوائل حوالي  

  إماعة )تخفيف لزوجة( المفرزات القصبيةتساهم السوائل في  

  التهوية الميكانيكية 

  في حال الضرورة القصوى يجب عدم استخدام التهوية الميكانيكية المساعدة إال 
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 :ال بد من استعمالها في حاالت 

 المضاعفات العصبية للتثبيط التنفس ي: اضطرابات واضحة بالوعي •

 شديدة: هبوط ضغط مقاوم على الملء المناسب، اضطرابات النظم المعندة(المضاعفات الدورانية ال •

 

  يعتبر أكثر خطورة من الحاالت األخرى مثل )توقف القلب بنقص األكسجة، وهبوط الضغط(تنبيب مريض الربو 

فضيلها على ( وتetomideأو  ketamine)عوامل مقبضة لألوعية بمساعدة لتخدير واالملء الجيد ضرورة التأكد المسبق من 

 العوامل الموسعة لألوعية من نمط البنزوديازيبين أو البروبوفول 

  القلونةAlcalinisation  

  في بعض الحاالت الشديدة وبآلية معقدة، تفاقم الربو يمكن أن يسبب هبوط مفاجئ وعنيف في الـpH  

 تعمالها بحذر شديد القلونة باستعمال بيكربونات الصوديوم يمكن أن تكون أحيانا مستطبة و يجب اس 

 

 تلخيص معالجة الربو الحاد الخطير

 
 

 
ً
 الكورتيكوستيروئيدات االستنشاقيةاستعمال وبالتالي  مكافحة االلتهابتعتمد المعالجة طويلة األمد على : معالجة الربو المزمن -ثانيا

 بشكل أساس ي 

   معيارين:يتم من حيث  تبعا للشدة وللضبط الذي تم الحصول عليه للربوتكييف المعالجة يتم  

 الجرعة اليومية المستنشقة من الكورتيكوستيروئيدات  •

 المشاركات العالجية •

  لكل مريض تبعا للفعالية وللتحملالتكييف بشكل فردي هناك خطط عالجية عامة تبعا لشدة المرض ومن ثم يتم 
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  في حال إثبات وجود عوامل محسسة 

  لعوامل املحسسة منع أو على األقل تخفيف التعرض لهذه ا 

  في حال ربو متقطع

  في هذه الحالة  غير مستطبةالمعالجة الوقائية 

  مقلدات يجب فقط أن يمتلك المريض موسعات( قصبية جاهزة عند الحاجةβ2 )إمكانية  قصيرة التأثير بالطريق االستنشاقي(

 مشكلة بااللتزام(ه يترافق مع منتطم لكنإعطائه بشكل 

 مقلدات ال أكثر فأكثر يتم استعمβ2   بشكل منتظمذات التأثير الطويل 

 في حال ربو مستمر خفيف 

  المعالجة الوقائية مستطبة اعتبارا من هذه المرحلة تعتبر 

  :222الكورتيكوستيروئيدات االستنشاقية  )بيكلوميتازون، بوديزونيد، فلوتيكازون(  بجرعة خفيفة )تعتمد المعالجة على - 

022     

 لبالغ( مقسمة على مرتينمكغ/يوم عند ا  

  يمكن استعمال:كبدائل عالجية  

 مرات/يوم(  4ملغ(  27بالطريق االستنشاقي )إرذاذ )أمبولة  Cromonesالـ          

 ملغ/يوم( بالطريق الفموي  1-2) Ketotifeneالـ  بالمشاركة غالبا:أو         

 بالطريق الفموي ملغ مساءMontelukast (17  )أو الـ                       

  مقلد موسع قصبي لالستعمال عند الحاجة يجب أن يمتلك المريض(β2 )ذو تأثير سريع بطريق االستنشاق 

 في حال ربو مستمر متوسط الشدة 

  :800– 022الكورتيزونات اإلستنشاقية )بيكلوميتازون، بوديزونيد، فلوتيكازون( بجرعة متوسطة )تعتمد المعالجة على  

 مرة   0 - 2لبالغين( موزعة على مكغ/يوم عند ا

  مشاركتها مع مقلداتيتمβ2   االستنشاقية ذات التأثير الطويل 

 موزعة على مرتين باليوم  مكغ/يوم  40 – 24 فورموتيرول     

 مكغ/يوم موزعة على مرتين باليوم  177- 57سالميتيرول       

 ملغ مساء( 27 -17لطريق االستنشاقي: بامبوتيرول )إمكانية إعطائها بالطريق الفموي في حال عدم امكانية ا 

  يمكن مشاركتها أيضا مع الـMontelukast (17 )ملغ  مساء 

  مقلد موسع قصبي لالستعمال عند يجب أن يمتلك المريض( الحاجةβ2 )ذو تأثير سريع بطريق االستنشاق  

 في حال ربو مستمر شديد 

  متكررة، توقف نفس مستمر، ونقص النشاط الفيزيائييحدث في حال: استمرار األعراض الليلية، نوب 

 :مرة  0 – 2مكغ/اليوم عند البالغ موزعة على  2222الكورتيكوستيروئيدات االستنشاقية بجرعة كبيرة حتى تعتمد المعالجة على 

  :مع الموسعات القصبية 
ً
ي حال عدم إمكانية ذات التأثير الطويل )إمكانية إعطائها بالطريق الفموي ف β2مقلدات تشارك دائما

 الطريق االستنشاقي(

 ملغ/كغ/يوم( 12التيوفيللين مديد التأثير )جرعة وسطية ±   •

  Montelukastالـ ±  •
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 في حال ربو مستمر شديد مع صعوبة الطريق االستنشاقي 

  ريدنيزون() بريدنيزولون أو ببالكورتيكوستيروئيدات الجهازية بالطريق الفموي عند الضرورة يمكن إكمال المعالجة  

 بعد ضبط الربو يتم االنتقال كالعادة تدريجيا إلى الطريق االستنشاقي  

  مرض ى متابعة المعالجة الفموية المتابعة بالكورتيكوستيروئيدات االستنشاقية غير ممكنة عند بعض المرض ى وال بد من(

 معتمدين على الكورتيزونات(

  

 وغير مسيطرعليه بشكل كاف بالمعالجة المالئمة يمكن إكمال مر الشديد من منشأ تحسس ي عند المرض ى ذوي الربو المست

  IgE (omalizumab)بأضداد الـ المعالجة 

 مقلد أن يمتلك المريض  يجب( موسع قصبي لالستعمال عند الحاجةβ2 )ذو تأثير سريع بالطريق االستنشاقي 

 

 فمن الضروري إدخال  الكافية هناك خطورة هامة لحدوث الربو الحاد الخطيرفي حال السيطرة غير :  في حال فشل هذه المعالجة

  إلى المشفىالمريض 

 في حال السيطرة المثالية  

 ويعتمد ذلك على:المعالجة الدنيا الفعالة ، يجب البحث عن بعد عدة أشهر 

 بعض األدوية و/أو حذف  •

  على األقلأشهر  6من خالل فترات التخفيض التدريجي لجرعات الكورتيكوستيروئيدات االستنشاقية  •

 

 وقائية )معالجة الربو المزمن(المعالجة تلخيص ال
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 المعالجة الوقائية لربو الجهد

  باستنشاق مقلد يتم عادة الوقاية من الربو املحرض بالجهدβ2 : 

 دقيقة قبل الجهد 15قصير التأثير، حوالي   •

 دقيقة قبل الجهد 37طويل التأثير، حوالي   •

  الممكن استعمالها:  البدائلمن 

 )بالطريق االستنشاقي(  Cromonesالـ  •

  )بالطريق الفموي(  Montelukastالـ  •

 

 معالجة الربو عند األطفال

 :مشابه لما هو موص ى به عند البالغين مع بعض النقاط النوعية 

   مقلد  –تيوفيللينβ2ثير موسع قصبي كافي باإلضافة إلى الكثير من التأثيرات : التوجه الحالي ألطباء األطفال: التيوفيللين اليملك تأ

 كخيار أول للنوبات الحادة β2تفضيل استعمال مقلدات وبالتالي  الجانبية

 في الربو الحاد الخطير: ألمينوفيللينا 
ً
 يبقى مستطبا

  β2في حالة النوبات الشديدة المستجيبة قليال أو غير المستجيبة على المعالجة بمقلدات  •

 مح األمينوفيللين بالحصول على تأثير إيجابي في معالجات سابقة إذا س •

 إذا كان الطفل يتلقى معالجة وقائية بالتيوفيللين ذو التحرر المطول  •

 :المعالجة بالصادات الحيوية 

 إال في حالة        
ً
 زمة بيولوجية التهابية، وجود )حرارة، متال االشتباه القوي باإلنتان الجرثومي استعمال الصادات الحيوية ال يعتبر إلزاميا

 الجراثيم بالفحص المباشر للبصاق، التهاب الجيوب(       

 

 معالجة الربو عند الرضع

  ويجب التمييز بين الحالتين:يتم خلطه مع التهاب القصيبات غالبا ما 

 مرا ت أو أكثر( يجب اعتباره مريض ربو وذلك: 3: كل رضيع يبدي صفير )الربو عند الرضع •

 مهما كان عمر البدء -   

 ( atopyوجود أو عدم وجود  استعداد للتحسس )تأتب  -   

 أيا كانت العوامل املحرضة للصفير و تكرارها -   

 الستنشاق جسم غريب نوبة الصفير عند الرضيع يجب أن تطرح فكرة التشخيص التفريقي  •

ي، تحدث عند األطفال بعمر أقل من منشأ فيروس  فس: علة قصبية رئوية حادة تسبب صعوبة تنالتهاب القصيبات عند الرضع •

 من

 عامين وضمن إطار وبائي          

 

 بعض النقاط النوعية:ن المعالجة عند الرضع تبدي إفي حال تشخيص الربو ف 
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  :في حال النوبة 

 ئةاالختراق الضعيف لألدوية االستنشاقية في الطرق التنفسية العليا يمكن أن يسبب استجابة سلبية خاط •

 أيام  0 – 5يتم استخدام الكورتيكوستيروئيدات بشكل أوسع مما هو عند األطفال ولفترات تتراوح بين  •

  :بالنسبة إلعطاء معالجة وقائية 

 يجب البحث عن العوامل الخارجية المتواجدة بشكل متكرر واستبعادها  قدر المستطاع : •

 التدخين السلبي -   

 القلس المعدي المريئي  -   

  العوامل املحسسة -   

 معالجة الربو عند المرأة الحامل

  الربو غير المسيطر عليه بشكل جيد أكثر خطورة على األم وعلى الجنين من الخطورة التي تسببها المعالجة المطبقة بشكل جيد 

 :تدبير الربو عند المرأة الحامل ال يختلف عنه عن المرأة خارج أوقات الحمل مع احترام بعض النقاط 

 مشوها لألجنة قلدات الودي: السالبوتامول والتربوتالين م •
ً
 تعبر الحاجز المشيمي لكنها ال تبدي تأثيرا

 يعبر الحاجز المشيمي والتراكيز عند األم والجنين تكون متساوية ولكن ليس له تأثير مشوه لألجنةالتيوفيللين  •

 تعبر الحاجز المشيمي: الكورتيكوستيروئيدات  •

 ن يعبر ببطء وتكون تركيزه عند الجنين أقل بعشر مرات من األمالبريدنيزولو  -   

 الديكساميتازون تكون تراكيزه متساوية عند األم والجنين ويقلل نسبة الكورتيزول الجنيني     -   

 يفضل وصف البريدنيزون أو البريدنيزولون )فموي( وبالتالي       

 ألشهر الثالثة األولىالبوديزونيد )استنشاقي(: ممكن لكن ليس في ا -  

 بدون خطورة عند المرأة الحامل الكرومون والمضادات الكولينرجية :  •

  :إذا كانت المرأة معالجة عادة بالكورتيزونات أثناء الوالدة 

 0وتكرار الجرعة كل  غرفة التوليدعند إدخالها إلى ملغ هيدروكورتيزون عضلي(  122الكورتيزونات بالطريق الحقني )إعطاء  •

 ساعة  24ات خالل ساع

 معالجة الربو عند المرأة المرضع

  كل مضادات الربو التي تمت دراستها عند المرأة الحامل تفرز في الحليب وبنسب مختلفة 

 :فقط التيوفيللين يحتاج بعض التحذيرات: في حال معالجة األم بالتيوفيللين يجب إجراء 

 مراقبة سريرية شديدة على حديثي الوالدة  -  

  العصبية، تسرع القلب: الجانبية مع مراقبة التراكيز الدموية فقط في حال حدوث التأثيرات -  

 معالجة الربو عند المسنين

 األجهزة المستعملة مثل ، وتكون تكرار أكبر للتأثيرات الجانبيةمع  معايير اختيار المعالجة هي نفسها المتبعة عند البالغين الشباب

 لبا معقدة و غير مالئمة لالستعمال عند المسنينومنشقة المسحوق غا البخاخ
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 لتحسين العالجيا

 :ضبط الجرعات 

  مقلداتβ2 
ً
 لإلستجابة العالجية وظهور التأثيرات الجانبية )تسرع القلب، الرجفان، نقص البوتاسيوم... : تبعا

  ال يوجد أي تداخالت من نمط الحركية الدوائية يؤثر على تركيزها •

 تبعا للوضع السريري الكورتيكوستيروئيدات : 

 االنتباه عند مشاركتها مع املحرضات األنزيمية: الكاربامازيبين، الفينيتوئين، الفينوباربيتال، الريفامبيسين( •

 تبعا للتراكيز البالسمية للتيوفيللين : التيوفيللين 

 مكغ/مل 15 - 5عالجية عادة بين التراكيز ال •

 من  عالمات السميةتظهر  •
ً
 بدءا

ً
 كغ/ملم 27غالبا

 ضبط الجرعات تبعا للعمر واألمراض األخرى واألدوية المشاركةوبالتالي يجب نافذة عالجية ضيقة ذو  •

 

  :طرق اإلعطاء 

  :للمعالجة طويلة األمد أو معالجة األعراض الحادة( فموي، شرجي، استنشاقي، حقني طرق مختلفة( 

 :على 
ً
 يتم اختيار طريق إعطاء الدواء اعتمادا

 شدة الربو   •

 الحركية الدوائية   •

 خطورة حدوث التأثيرات الجانبية   •

 قدرة المريض أو املحيطين به على إعطاء الدواء بشكل صحيح خاصة بالنسبة للطريق االستنشاقي  •

 في كل الحاالت الممكنة )الطريق المرجعي ويحقق أفضل نسبة خطورة/ فائدة (الطريق االستنشاقي  تفضيل 

 

  أجهزة تستعمل إلنتاج الضبوب: 3هناك : االستنشاقياألجهزة المستعملة للطريق 

 Pressurised metered dose inhalerمنشقة الجرعة المقاسة المضغوطة )البخاخة(  •

  Powder inhalerمنشقة المسحوق الجاف  •

  Nebuliserالمرذات   •

 البخاخة 

 من الجرعة يصل إلى الرئتين % 15 – 17فقط  •

 في األسواق وبعضها مناسب لألطفالهناك العديد من أنماط البخاخات  •

افق جيد  يد ) الذي يسمح بإطالق الجرعة باستنشاق بسيط( تحتاج إلى   Autohalerجميع األجهزة باستثناء الـ • استنشاق  –تو

 )رئة(
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 من أجل تحسين المعالجة االستنشاقية يجب احترام الخطوات التالية:: استعمال البخاخة

                                                                                  تحريك )خض( البخاخة   •

 نزع الغطاء وقلب البخاخة بحيث يكون أسفل عبوة الدواء باتجاه األعلى   •

 القيام بزفير كامل خارج البخاخ   •

 إدخال فتحة البخاخ  الفموية في الفم بين الشفتين بعد الزفير الكامل  •

 سه: أخذ شهيق طويل وكامل وإطالق جرعة بالضغط على عبوة الدواء في الوقت نف  •

 ثواني(12قطع النفس ألطول فترة ممكنة )حوالي   •

  فتحة البخاخة الفموية وإعادة وضع الغطاء غسل  •

 

 

 

 مساوئ البخاخة

افق الجيد يد ضرورة  •  ن عند بعض البالغين وعند األطفال وكبار الس غير السهل تطبيقهاستنشاق  -التو

              ناتجة عن توضع جزيئات الدواء في البلعوم وخاصة مع الكورتيكوستيروئيدات تأثيرات جانبية  •

 سعال انعكاس ي ( يمكن أن يسبب Chlorofluorocarbon :CFC)غاز دافع استخدام  •

 :حجرة االستنشاق« إمكانية التغلب على التأثيرين األول والثاني باستخدام «  

 الدواء والنهاية الفموية توضع بين عبوة 

  لها أشكال مختلفة: اسطواني، مخروطي، كمثري  

  كامل الجرعة من الحجرةيتم بخ الجرعة في الحجرة ومن ثم يستنشق المريض  

 

 

 منشقة المسحوق الجاف 

افق يد تال وبالتالي عدم استعمال غاز دافع ميزة:  •  رئة -تطلب التو

 األطفال وكبار السن(   يحتاج تدفق شهيق أعلى )مشكلة عند سيئة: •

يتم اإلعطاء بطريق ميكانيكي محرض بالشهيق و يختلف عزل الجرعة المفردة من جهاز إلى أخر ويتم : بثقب كبسولة أو قرص أو  •

 بأداة ميكانيكية انطالقا من املخزن 
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 طريقة االستخدام: )بشكل عام(

 عزل الجرعة المفردة في جهاز االستنشاق •

 مكان خارج الجهازنفخ )زفير( قدر اال  •

 وضع النهاية الفموية في الفم و أخذ شهيق عميق من الفم •

 حبس النفس لعدة ثواني  •

 
 

  المرذاتNebuliser  

 يكون الدواء بشكل محلول و يتم تحويله إلى ضبوب: •

 بمرور بخار من الهواء أو األوكسجين المضغوط على سطح هذا املحلول )مرذ الغاز أو المرذ الرئوي(  •

 تخدام األمواج فوق الصوتية )مرذ األمواج فوق الصوتية(باس  •

 

 
 

 ه: لكي تكون هذه األجهزة متجانسة يجب أن تؤمن ضبوب يكون في •

 ميكرومتر 10من األجزاء بقطر متوسط أقل من  % 07 

: يبرر استخدام المرذاذ بشكل رئيس ي في حال: عدم مالءمة استخدام البخاخة •
ً
 عمليا

 حالة الربو الحاد الخطيرمثل ( ة جدا وتتطلب عدد كبير من البخات) جرعة الدواء كبير  

 يستخدم هذا الجهاز غالبا في سيارات اإلسعاف وأقسام المشفى املختصة  لذلك  
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 طريقة االستخدام 

 
 

  مضادات االستطباب 

 :مضادات استطباب مشتركة لكل مضادات الربو 

 الجة إيقاف المعيستلزم  عدم التحمل )نادر جدا(: •

  :الكورتيكوستيروئيدات بالطريق العام 

 االنتانات غير المسيطر عليها )عمليا يمكن إعطاء الكورتيكوستيروئيدات بعد تقييم النسبة فائدة/خطورة(  •

 

 التداخالت الدوائية 

  مقلداتβ2)بالطريق الحقني عمليا( : 

  مشاركة غير منصوح بها: •

 في حال ضرورة التخدير بالهالوتان   β2ينصح بإيقاف مقلد وبالتالي  uterine inertia عطالة رحمية حدوث : مع الهالوتان  -   

 خالل والدة قيصرية     

 :التيوفيللين و األمينوفيللين 

 مشاركة غير مسموحة مع: •

 كيز التيوفيللين بتثبيط استقالبهزيادة ترا (:)فلوروكينولون اإلنوكزاسين  -   

 تراكيزالتيوفيللين ونقص فعاليتهنقص : Saint John’s Wortخالصة عشبة   -   

 )في حال المشاركة بالصدفة، عدم اإليقاف المفاجئ للعشبة وإنما مراقبة تراكيز التيوفيللين قبل وبعد اإليقاف(   

 (يز التيوفيللين بتثبيط االستقالب)زيادة تراك مشاركة غير منصوح بها مع: •

 لرئوية بالليجيونيال( )باستثناء االنتانات ااالريترومايسين  -   

 )مضاد اكتئاب ثالثي الحلقة( Viloxazineالـ  -   

 الهالوتان  -   

اقبة التراكيز البالسمية للتيوفيللينوبالتلي        في حال ضرورة المشاركة يجب مر
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 التأثيرات الجانبية 

 قد تكون عائدة للدواء نفسه أو لطريقة اإلعطاء 

  مقلداتβ2: 

 أخر β2خفض الجرعة أو استعمال مقلد يجب : )متكررة الحدوث( تقبالت في العضالترجفان بتحريض المس  •

 أخر β2خفض الجرعة أو استعمال مقلد : يجب القلبية 2βبتحريض مستقبالت توسع وعائي وتسرع قلب انعكاس ي   •

 : تأثيرات عابرة تزول مع الوقت Mgو الـ  Kفرط سكر الدم، نقص الـ   •

 زيادة الجرعة: يتم للمستقبالت down-regulationالتأثير الموسع القصبي بـ   التحمل )التعود:نقص مدة  •

 التأكد قبل الحرمان من هذه األدوية الهامة : يجب خطير: حاالت نادرة وغير مثبتة تضيق قصبي  •

  الكورتيكوستيروئيدات: عائدة لطريقة االستخدام ولمدة االستخدام 

 م البخاخ بدون حجرة استنشاق(:: )خاصة بعد استخدابالطريق االستنشاقي •

 تأثير محمول وال يستدعي إيقاف المعالجة :بحة الصوت: عند حوالي ثلث المرض ى -  

غسل الفم بشكل ، ينصح بوتأثيرها المثبط المناعي : عائد لتوضع الكورتيكوئيداتإنتان الفم والبلعوم بالمبيضات البيض -  

  منتظم 

 ة االستنشاقبعد كل استنشاق واستخدام حجر      

إجراء الفحوصات الالزمة ، يجب نقص الكثافة العظمية وتثبيط قشر الكظر : تأثيرات جهازية نادرة : مع الجرعات العالية غالبا -  

 حال ظهور عالمات سريرية في 

 بالطريق العام:  •

 الشرياني وقصور القلب االحتقاني  نقص بوتاسيوم واحتباس الصوديوم مما قد يسبب ارتفاع التوترضطرابات شاردية:  ا -  

 االمتناع عن تناول الملح واالنتباه م و الد وإعطاء أمالح البوتاسيوم فمويا في حال هبوط بوتاسيوم Kمعايرة منتظمة للـ  يجب إجراء     

 لألدوية الحاوية على الملح     

نظام غذائي غني بالكالسيوم أو : إتباع كالسيوم()اضطراب استقالب الفوسفور وال Osteoporosisاالضطرابات العظمية:   - 

  Dالكالسيوم وفيتامين  إعطاء 

قبل البدء  نفي وجود حالة انتانية: يجب تؤهب لحدوث االنتانات الجرثومية والفطرية  والفيروسية  حالة التثبيط المناعي: -

 لحية المضعفة تجنب إعطاء اللقاحات ا ، وإعطاء مضاد انتان في حال وجودهاو  بالمعالجة

في حال سوابق قرحية مع ضرورة استعمال  : قرحات هضمية، ونزوف وأحيانا انثقاب قرحةاالضطرابات الهضمية -

 : الكورتيزونات

 مشاركتها مع مضاد قرحة يجب    

لكن السكري ليس مضاد استطباب للكورتيزونات و :   Latent: عدم تحمل السكر وتظاهرات سكري كامن اضطرابات استقالبية -

 يجب تعديل جرعة األدوية الخافضة للسكر

 مراقبة هذا التأثير بشدة   : يجبCushingمسببا قصور إفراز الكورتيزول، متالزمة  ACTHنقص إفراز الـ  اضطرابات هرمونية: -  

 بداية النهار مما  جنب اضطرابات النوم بإعطائها في: يجب تإثارة مع نشوة واضطرابات بالنوم حالةاضطرابات عصبية نفسية:  -  

 يشابه اإلفراز الطبيعي للكورتيزول     

 تدريجي مع تخفيض تدريجي للجرعات اليقاف ء: ضرورة اإل في حال اإليقاف المفاجئ للدوا: ظاهرة التأثير المعاكس -  
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 العالجي  تثقيفال –نصائح للمريض 

 :يجب أن يتناول التثقيف النقاط التالية 

  في حال معرفتهاضبط العوامل املحرضة 

  مراقبة تطور المرض خارج المشفى بقياس الـPEF  

  تحديد العالمات المبكرة لتدهور المرض 

 معلومات عن المعالجة وطريقة إعطاء الدواء 

 نصائح بخصوص نمط الحياة 

 

 ضبط العوامل املحرضة 

  فحوص جلدية مستخدمة لتحديد بعض العوامل املحرضة:هناك 

 يتم وضع نقطة من العامل املحسس على الجلد ووخذ الجلد عبر هذه القطرة للسماح لها باإلختراق (: Prick-Testاختبار الثقب ) •

ميكرولتر من الخالصة المائية للعامل املحرض تحت  57 – 27يتم حقن (:  Intradermoreactionالتفاعل التحسس ي عبر الجلد )  •

 الجلد.

 دقيقة التالية لالختبار 15 – 17أو حكة خالل الـ  يكون الفحص إيجابي بظهور: حطاطة، احمرار،      

  العث، حبوب الطلع لألشجار واألعشاب، وبر الحيوانات، عفن الفطور،  م اختبارها في الربو بشكل رئيس ي:التي يتأهم املحرضات

 بعض األدوية

  بروتينات البيض والحليب وغيرها(لألغذية االنتباه إلى التدخل المتكرر( 

 تنبيه المريض إلى ضرورة االبتعاد أو على األقل التخفيف من التعرض لها يجب ذه العوامل: في حال تحديد ه 

  ضبط الـPEF خارج المشفى 

  يسمح الـPEF :بـ 

 تقييم خطورة الربو في الطور الحاد  •

 تقييم تطور المرض وبالتالي إمكانية حدوث ربو حاد خطير في حال مريض خارج المشفى  •

 إجرائه للمريض  ةاس من قبل الطبيب يجب شرح أهميفي حال وصف هذا القي •

  :يتم القياس بجهاز بسيط محمول يسمى الـ مبدأ القياسPeak flow meter  ، يوجد بأشكال وقياسات مختلفة ومنها ما هو مالئم 

 لألطفال  

 بشكل عام يحتوي الجهاز أنبوب مدرج موصول مع أنبوب أصغر له نهاية فموية ينفخ فيها المريض: •

 ضع المؤشر في أسفل السلم المدرج -  

 بوضعية الوقوف، خذ شهيق عميق  خارج الجهاز -  

 ضع النهاية الفموية في الفم دون مالمستها باألصابع -  

 انفخ في هذه النهاية بأقوى وأسرع ما يمكن  -  

 سجل القيمة على السلم المدرج -  

 ألعلى مرات ويحتفظ بالقيمة ا 3-2يجب إعادة القياس  -  

  %5يعتبر القياس صحيح إذا كان االختالف بين القياسات أقل من  -  
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  العالمات المبكرة لتدهور المرضتحديد 

  تسبق نوبة الربو عادة بعالمات مخبرة يعرفها المريض واملحيطين به 

 :عالمات التحذير من النوبة الحادة األكثر تقليدية هي 

 الصدر محصور في وضعية الشهيق •

 فس ي شديدسحب تن •

 تعب شديد، صعوبة الكالم •

 انخفاض أو غياب الخرخرة )الحشرجة الحويصيلية( )غياب أصوات التنفس( •

 سنتين(  2/دقيقية )عمر< 37تسرع نفس :  •

 سنتين( 2/دقيقية )عمر> 47                 

 ضربة/دقيقة  127تسرع قلب <  •

 SaO2  <07%ازرقاق و •

 استجابة ضعيفة للموسع القصبي  •

• PEF 57د الموسع القصبي > بع% 

  للنفس، أطول، يجب االتصال باالسعاف 
ً
 يجب إخبار المريض أنه في حال نوبة )غير عادية( : أكثر شدة، أكثر انقطاعا

 مع القول: أنا مريض ربو ولدي نوبة خطيرة( 117) رقم االسعاف في سوريا 

  االستهالك الزائد غير المعتاد لمقلدات يجب التذكير أيضا أنβ2 هي عالمة  تحذير أكيدةات التأثير القصير ذ 

 

 معلومات عن المعالجة وإعطاء الدواء 

  أو عند الحاجة يجب على الصيدالني أن يذكر المريض 
ً
 بقواعد االستعمال الجيد:تبعا لكون األدوية تؤخذ يوميا

 )الجرعات(عدد مرات األخذ وأوقات األخذ  •

 المعالجة االستنشاقية أجهزةقواعد استعمال  •

 املحتملة وخاصة في حال أخذ أدوية أخرى التأثيرات الجانبية والتداخالت الدوائية ختلف م •

 التمييز بين المعالجة طويلة األمد والمعالجة العرضية ضرورة التأكيد على  •

 

 نصائح متعلقة بنمط الحياة 

  استبعاد العوامل املحرضةيجب ترتيب حياة المريض بحيث يتم 

  لقواعد لكي ال تصبح غير محمولة حيث أن المرض بحد ذاته صعب التحملبهذه اعدم المبالغة يجب 

  تحسين جودة حياة المريضكل ش ي يجب أن يقود إلى 

 

 الربو والرياضة 

  بعض الربو املحرض بالجهد شائع خاصة عند األطفال ورغم ذلك يجب عدم منع مريض الربو من ممارسة الرياضة ويكفي احترام

 االحتياطات:
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 ة قليلة التحريض للربو: اختيار رياض •

 فقط الغطس مع اسطوانة يعتبر مضاد استطباب  -    

  تجنب سباق المسافات الطويلة )سباق التحمل( -    

 اإلحماء دائما قبل الجهد  •

 قبل وبعد التمرين PEFقياس الـ   •

 دقيقة قبل الجهد  37 – 15استنشاق دواء واقي   •

 عند اللزوماالحتفاظ دائما بموسع قصبي لالستنشاق   •

  تكييف األداء الرياض ي تبعا للحالة التنفسية: عدم ممارسة الرياضة إال في حالة ربو متوازن )مسيطر عليه( •

 

 الربو والتدخين 

افق مطلق هناك  •  بين الربو والتدخينعدم تو

)ينقص ة الحياة يجب أن نشرح للمريض أن التدخين يسبب تدهور سريع بالوظيفة التنفسية عند مريض الربو وخفض هام لمد •

 العمر( 

 

 الربو والبيئة 

 :يمكن إعطاء النصائح التالية 

 لخفض نسبة الرطوبة وتجنب عفن الفطور تهوية عظمى للغرف  •

 )المراوح( للمكيفات ومضخات الهواء إبعاد أعظمي  •

 استعمال أغطية ووسادات قابلة للغسل -معالجة األغطية:  •

 لمصنوعة من الريشتجنب الوسادات ا -                       

 تغطية الفرشة بغطاء محكم عير نفوذ للعث لكنه نفوذ  -                       

 لبخار الماء                          

 بترتيب األثاث، تجنب السجادات والبرادي أو تنظيفها بشكل متكرر بمواد قاتلة للعث وأعشاش العث:  خفض تجمعات الغبار •

 خاصة القطط أو على األقل تجنب وجودها في الغرفللحيوانات المنزلية لكامل من المفضل التجنب ا •
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