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 :المقدمة 

نحن فً عصر نعتمد فٌه على مصادر الطاقة المختلفة والسٌما المحروقات , لذلك زادت نسبة 

التلوث عن نسبتها الطبٌعٌة , و انتشرت العدٌد من األمراض الناتجة عن التلوث , و بعضها 

 زاد نتٌجة التلوث , ومن هذه األمراض التً ظهرت و زادت نتٌجة التلوث مرض الربو .

مائة ملٌون فً العالم  إذ ٌبلػ عدد المصابٌن  به ثالث لربو فً الكثٌر من البلداناٌنتشر مرض  

من  تؽٌر  تختلؾ  شدته  و القدرة على التحكم به م )ٌمتد لفترة طوٌلة(مرض مزمن  وهو

 . إلى آخر  شخص 

كما تأتً أهمٌته من خطورته إذ ٌقدر أن .  و هذا ٌتطلب المراقبة الدائمة له و الوقاٌة منه 

 إن تمت مراقبته و معالجته ٌومٌاً .ٌمكن تالفٌها والربو  بسببوفاة   444واحد من كل   

التدخٌن فً المنازل وفً أثناء  التلوث و فً العقود األخٌرة بسبب هذا المرض ازداد  و قد 

بدانة , و حسب  و الرٌاضة فً  نقص بسبب و التلوث الصناعً , ونتٌجة الحمل لإلناث ,

العبء االقتصادي الناجم تقرٌر منظمة الصحة العالمٌة و المبادرة العالمٌة للربو وجدت أن  

جدوى اقتصادٌة  تفوق  العن الربو من تكلفة العالج وعطالة عن العمل  واتباع التوصٌات ذو 

 .األدوٌة  تكلفة

ه وما هً أخطاره و هل ٌوجد له مرض الربو مرض قد ٌكون خطٌرًا , لكن ما هً أسباب

 عالج ؟!!!.

 وهل له أسباب وراثٌة ؟

 

 

_________________________________________________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

********************************************************************************* 
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 .مرض الربو  

 الربو :

و ٌسبب  صٌب الرئتٌنو ٌنتشر لٌتطور ٌبااللتهاب , و  هو مرض ٌصٌب القصبات الهوائٌةً 

 المراهقٌن , ضٌقاً فً المسالك الهوائٌة للرئتٌن و تضخمهما , وهو مرض شائع بٌن األطفال و

إلى اكتشاؾ الجٌنة  2442ولم تعرؾ أسبابه بعد , إال أن العلماء توصلوا فً اواخر العام 

 المسؤولة عن اإلصابة به , بعد دراسة الخرٌطة الجٌنٌة الواسعة النطاق .

وقد أدت هذه الدراسة إلى التعرؾ على الجٌنة المرتبطة بتطوٌر ردة الفعل المفرطة للمسالك 

التً تشكل عوارض الربو , األمر الذي ٌعطً أمل للكثٌرٌن بالتوصل إلى تشخٌص الهوائٌة 

 هذا المرض و إٌجاد العالج الجذري_ ربما_ له .

تخطً الواحد وهو ؼالباً ٌصٌب األطفال الصؽار و ٌرافقهم حتى بعد سن البلوغ و حتى بعد 

ون من أمهات ؼٌر مدخنات و قد بٌنت الدراسات أن األطفال الذٌن ٌولدمنهم عتبة الكهولة , 

 هم أقل عرضة لإلصابة بالربو .

مالٌٌن  7% من سكان الوالٌات المتحدة ٌعانون من الربو , من ضمنهم  7.8,  2448فً عام 

لكن الوفٌات نادرة خاصة بٌن األطفال , و المسنون طفل , الربو ٌصٌب كافة الفئات العمرٌة 

 هم أكثر عرضة للوفٌات بسبب الربو .

-1- 

____________________________________________________ 

 chapters/asthma.pdf-http://www.lung.org/assets/documents/publications/solddchttp://www.childrensmn.org//   118المعارؾ العامة لجسم اإلنسان الجزء الثانً ص

http://www.lung.org/assets/documents/publications/solddc-chapters/asthma.pdf
http://www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Condill/018943.pdf
http://www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Condill/018943.pdf
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 :التنفس الطبٌعً 

الل الممرات الهوائٌة عندما ٌتنفس اإلنسان ٌدخل الهواء خالل األنؾ و الفم , و ٌتدفق الهواء خ

 إلى األكٌاس الهوائٌة.

-2- 

 أزمة الربو :

تحدث أزمة الربو عندما ال ٌصل القدر الكافً من الهواء للتنفس إلى رئتً المرٌض , و قد 

 ٌسعل المرٌض أو ٌتنفس محدثاً صفٌرًا فً أثناء األزمة .

 كيفية اإلصابة بالربو :

 فً النسج : االلتهابات -1

االلتهاب ٌؤدي إلى الحساسٌة الشدٌدة  وهذا النسج  هو العامل األساسًفً االلتهاب 

ظاهرات السرٌرٌة الٌعطٌنا فكرة عن تفسٌر  مما و المحرضاتلمنبهات تجاه اللقصبات 

د ؼٌاب هو التهاب مزمن إذ ٌستمر طالما التعرض للمحرض موجود وبع و , للربو

 . األعراض السرٌرٌة

 

 التشرٌح المرضً: -2

 وٌنجم عن: فً القصبات  قتضٌ   وٌُظهر

 الطرق الهوائٌة  وهو الممٌز لمرض الربو ))تتراجع بالموسعات((.ضٌق   - أ

 . و االلتهاب: سدادات مخاطٌة بسبب المفرزات  فرط المفرزات   -ب

_____________________________________________________ 
http://www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Condill/018943.pd  

  . 6صasthma_brochure_arabic    -السٌطرة على مرض الربو 

http://www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Condill/018943.pd
http://www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Condill/018943.pd
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 :فرط االستثارة القصبٌة الوظٌفٌة  -3

لربو , حٌث ٌسبب هذا االلتهاب تضٌق فً ٌنتج عن التهاب القصبات , وهو ما ٌمٌز ا

عندما ٌتعرض لمحرضات ال تسبب ذلك  الطرق الهوائٌة عند الشخص المصاب بالربو

 . عند الشخص العادي

و ٌطلق على األشٌاء التً تسبب أزمات الربو اسم " محفزات المرض " , و توجد 

 ممتلئمحفزات المرض فً كل مكان , قد ٌكون فً المنزل أو المدرسة أو أي مكان 

 . بمحفزات المرض مثل : العفن و اآلفات

 آليات فرط االستثارة  :

الطرق التنفسٌة ٌصبح  كما أن جدار,  حجم وتشنج العضالت الملس  فً زدٌاداالهً 

التؽٌرات  البنٌوٌة  تزٌد من التضٌق الناجم عن تشنج  سمٌكاً بسبب االلتهاب ,  كما أن

العضالت الملس . كما أن النهاٌات العصبٌة الحسٌة قد تحرض بااللتهاب , فٌزداد 

 التجاوب مع المنبهات .

ة بالطرق التنفسٌة أي اندالع الربو ٌحدث عندما تشتد العضالت حول العضالت المحٌط

فتنتفخ بطانتها مما ٌجعل األمر صعباً على الهواء للتدفق بٌن  فتصبح هذه الطرق أضٌق

 الرئتٌن. 

________________________________________________ 

كشفت األبحاث األخٌرة أن العوامل الوراثٌة تلعب دورا أكبر مما كان متوقعا فً تطور  -  
                                و.                                          مرض الرب

أي   هناك   لٌس   تتأثر بالربو بنسب متقاربة, بٌنما  ووجدت دراسة أخٌرة أن التوائم المتماثلة
  .        ق بدرجة تأثرها بالربولترابط بٌن التوائم ؼٌر المتماثلة فٌما ٌتع

لندن إلى أن العوامل الوراثٌة أكثر أهمٌة من   ها معهد الطب النفسً فًوتشٌر دراسة قام ب
  .  , على درجة تأثر األشخاص المرض , كتلوث الهواء العوامل البٌئٌة

   وتسعٌن  خمسة, كلهم ولدوا بٌن عام ٌا برٌطان  توأما فً  5444 وقد درس الباحثون صحة 
                                        .                            وتسعٌن و ستة

بعد ذلك قام الباحثون بتطبٌق التحلٌالت اإلحصائٌة لتقدٌر الدرجة التً ٌمكن بها أن ٌكون 
ومن المعروؾ أن التوائم المتماثلة تشترك بنفس ,   الربو موروثا أو مكتسبا عند األطفال

, وهذا ٌعنً أن احتمال إصابة التوائم  المتماثلةالجٌنات, بٌنما ال تتشابه جٌنات التوائم ؼٌر 
 .                               المتماثلة بنفس األمراض الوراثٌة أمر متوقع بسبب وجود نفس االستعداد الوراثً
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ووجد الباحثون فً هذه الدراسة أن التوائم المتماثلة اشتركت بنسب متقاربة لإلصابة بالربو 
  .                                           التوائم ؼٌر المتماثلةمما علٌه الحال عند 

عن إثارة الربو  وٌقول الباحثون إن من المرجح أن ٌكون عدد من الجٌنات مسؤوالً 

 .  ولٌس جٌنا واحدا

 أعراض الربو :

 سعال حاد و جاؾ. -

 صفٌر ٌرافق التنفس. -

 لهاث و إرهاق . -

 من الرئتٌن . إفرازات مواد مخاطٌة تخرج -

 ضٌق فً التنفس مع شهٌق. -

 ضٌق فً الصدر . -

 الضعؾ و التعب . -

 وكل هذه األمراض سببها ضٌق و التهاب و تورم المسالك التنفسٌة . 

 هذه األعراض تحدث أو تسوء بوجود محرضات :

 . قد ٌكون المحرض بعض التمارٌن الرٌاضٌة التً تضؽط على األعضاء التنفسٌة -1

 .تصٌب جهاز التنفس  فٌروسٌة(جرثومٌة أو )التهابات -2

 الؽبار الناتج عن تنظٌؾ البٌت أي ؼبار السجادات أو الؽبار على األرض . -3

 قد ٌسبب التحسس الحٌوانات ذات الفراء أو الوبر كالقطط و األرانب و ؼٌرها . -4

 . و السٌما فً فترة الربٌع ؼبار الطلع -5

 . ضٌق فً القصبات تسبب ت درجة الحرارة أو تؽٌرات الطقستؽٌرا -6

 . الناتجة عن النشاط البشريا من الملوثات وؼٌره العطور و الرذاذات -7

  األعراض تحدث أو تزداد سوءًا بشكل موسمً .

_________________________________________ 

. 119ص  المعارؾ العامة لجسم اإلنسان الجزء الثانً  
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تحذٌرٌة قد تدل على أن أزمة الربو لدٌه تزداد سوءًا , ؼالباً ما تظهر على اإلنسان عالمات  

أما اذا كان الشخص المصاب طفاًل صؽٌرًا فال ٌستطٌع أن ٌعبر عن ماذا ٌشعر لذا ٌجب أن 

 تتم مراقبته جٌدًا لمعرفة اذا كان هناك مشكلة أم ال .

محاصرة  وٌجب أن ٌتم التعرؾ على العالمات التحذٌرٌة التً تظهر على اإلنسان , و ٌجب

 األزمة قبل أن تزداد سوءًا , و بالرؼم من أن العالمات التحذٌرٌة تختلؾ من طفل إلى أخر .

  

 الصعوبات في وصف الربو:

 :الصؽار األطفال 

ضٌق النفس لها أسباب متعددة عند  وكما أن السعال  ال ٌمكن إجراء وظائؾ الرئة عندهم ,

 هذه الفئة العمرٌة .

من  للربو عند الكبار واألطفال فً سن المدرسة فلٌس الصفة الواضحةورؼم أن األزٌز هو 

 .من ٌشكون من هذه األعراض مصابٌن بالربو كل الضرورة أن ٌكونوا

 ربو الرٌاضة :

قد ٌسبب النشاط الرٌاضً ضؽطاً على األعضاء التنفسٌة و قد ٌسبب ارهاقاً لها فعند ممارسة 

 بسرعة و ال ٌمكنهم التنفس بسهولة . المصابٌن بالربو للرٌاضة فإنهم ٌتعبون

 الربو عند المسنٌن :

فً هذا العمر من الطبٌعً أن ٌشعر المسن بضٌق فً التنفس فال ٌمكنه تحدٌد إذا كان هذا 

الضٌق سببه الربو أو ال , فٌجب وضعه تحت المراقبة الدائمة و الدورٌة , الن فً هذا العمر 

 ٌعد الربو مرض خطٌر .

 مع أمراض أخرى قلبٌة , أو داء انسدادي مزمن . إمكانٌة ترافق الربو  والسما أن هناك

___________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

htm.index/athma/guidelines/gov.nih.nhlbi.http://www 

http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/athma/index.htm
http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/athma/index.htm
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 ه الوقاية منتصنيف الربو و 

 أوالً 

 تصنٌؾ الربو و فقاً للشدة :

تظهر األعراض أقل من مرة فً األسبوع ,وٌعانً  : )متقطع( الربو الخفٌؾ -1

الشهر ,وظائؾ المرٌض من ذلك لثالثة أشهر, النوبات اللٌلٌة أقل من نوبتٌن فً 

 الرئة طبٌعٌة أو قرٌبة من الطبٌعً أثناء الفترة ما بٌن النوبات .

: تظهر األعراض أكثر من مرة فً األسبوع لكن لٌس   )مستمر( الربو الخفٌؾ -2

وظائؾ الرئة طبٌعٌة أو قرٌبة من الطبٌعً أثناء الفترة ما بٌن  بشكل ٌومً ,

 النوبات .

ألعراض بشكل ٌومً ,تحدد فً وظائؾ الرئة : تظهر ا  )مستمر( الربو المتوسط -3

 بدرجة خفٌفة إلى متوسطة .

: تظهر األعراض بشكل ٌومً مستمر وتؤثر على ممارسة   )مستمر( الربو الشدٌد -4

تحدد فً  –استٌقاظ متكرر فً اللٌل بسبب الربو –المرٌض ألنشطته العادٌة 

 . وظائؾ الرئة بدرجة متوسطة إلى شدٌدة

 

الذي  إضافة إلى درجة العالج ؼٌر أن شدة الربو تعبر فً الوقت نفسه عن شدة المرض 

 لى السٌطرة على األعراض ٌحتاج إلٌه المرٌض للوصول ع

كما أن شدة الربو لٌست مٌزة ؼٌر متؽٌرة عند شخص ما , ولكن ٌمكن أن تتؽٌر 

للربو ٌكون أكثر  على مدى أشهر أو سنوات , ولهذا السبب تبٌن أن التدبٌر المستمر

 .مصداقٌة وفائدة إذا اعتمد درجة السٌطرة على الربو

____________________________________________ 

 

 ً  : ثانٌا

 الوقاٌة من الربو و أخذ االحتٌاطات الالزمة ومنها :ٌجب  

تقٌٌم درجة السٌطرة المدى الطوٌل خارج أوقات النوبة حٌث ٌجب  الربو على التعامل مع  -1

 على الربو و بالتالً معالجة ومراقبة الربو لتحقٌق السٌطرة على الربو أو المحافظة علٌها .

 . و محاولة تفادي النوبات تدبٌر تفاقم الربو أي الهجمات أو النوبات الحادة -2
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 وتقلٌل التعرض لها .تحري العوامل المحرضة والعوامل المحسسة  -3

 ب ., والطبٌسٌع مشاركة المرٌض , والوالدٌن تو -4

: الحمل , الترافق مع التهاب انؾ تحسسً ,  بعٌن االعتبار عتبارات خاصةأخذ اال -5

 . والترافق مع أمراض عدٌدة

 

 عالج الربو

 : ومنها فً السٌطرة على الربو تساعدمن العالجات  أنواع عدٌدةهناك 

األدوٌة االستنشاقٌة : تفضل األدوٌة االستنشاقٌة لمعالجة الربو ,ألنها تطلق الدواء  -1

نفوذها للدم ؼٌر موجود فً الجرعات   وٌكون  , مباشرةً ضمن الطرٌق التنفسً 

مما ٌؤدي إلى تأثٌرات  فً الجرعات العلٌا ,  قلٌاًل جداً  و  والمتوسطة  الدوائٌة الخفٌفة

 تأثٌرات جانبٌة جهازٌة ؼٌر موجودة أو محدودة . و  عالجٌة جٌدة

 األدوٌة االستنشاقٌة موجودة على شكل :

إلى توافقٌة حركٌة  العلبالمضؽوطة المعٌارٌة )البخاخة ( :ٌحتاج استعمال  العلب -1

بٌن الٌد التً تضؽط المكبس وأخذ الشهٌق ,إذ ٌجب على المرٌض أن ٌضؽط فً 

 نفس اللحظة التً ٌستنشق فٌها .

االستنشاق : بدون صمام أو ذات الصمام التً تسمح بدخول الهواء باتجاه جرة ح -2

 الشهٌق ,ال تحتاج إلى تنسٌق حركً .

 .المحرضة بالشهٌق  العلب -3

 

-3-_______________________________________________  
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 معالجة نوبات الربو :

 الشدٌدة من الربو قد تكون مهددة للحٌاة لذا ٌجب تقدٌرها بشكل جٌد . ةالنوب

 الخطوة األساسٌة فً العالج اإلسعافً :

 عبر حجرة االستنشاق . األدوٌةاستنشاق  -1

 فموٌاً أو حقناً علماً أن سرعة وقوة تأثٌرها متماثلة فً الحالتٌن . األدوٌة إعطاء  -2

 . )التدلٌك(وٌمنع العالج الفٌزٌائًالمهدئات المركزٌة   ٌمنع استخدام

 تحدٌد المحرضات وتجنبها :

 : وهً تتضمن إجراءات التجنب التً تحسن ضبط حالة الربو وتنقص استخدام األدوٌة

 .  و عدم االقتراب منه و التدخٌن السلبًٌجب على المرٌض االبتعاد عن التدخٌن 

 التدخٌن السلبً : هو استنشاق الدخان الخارج من السٌجارة أو من الؽلٌون(( ))

  إذا كانت تسبب األعراض . ٌجب تجنب البهارات 

 إذا ظهر التحسس . المحسسة لعواملٌفضل تجنب التعرض ل 

 : _ إجراءات التجنب التً ٌوصى بها

و بعض الحشرات ر لتجنب الؽباٌجب ؼسل الشراشؾ والبطانٌات أسبوعٌاً  -1       

 .))العث((

  تنظٌؾ الؽبار و مسحه و ازالته باستخدام المكانس الكهربائٌة .

من ؼرفة النوم وؼسل الحٌوانات  ٌجب إبعاد الحٌوانات من المنزل أو على األقل -2

  . اسبوعٌاً  األلٌفة

والحرص على عدم تواجد المرٌض فً المنزل عند رش  لحشراتاالتخلص من  -3

 مبٌد الحشرات .

عندما ٌكون تعداد حبٌبات الطلع عالً البقاء فً المنزل  و إؼالق النوافذ واألبواب  -4 

 .و السٌما فً فصل الربٌع
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, وتنظٌؾ األماكن الرطبة المظلمة  تعرٌض المنزل للشمس العفن داخل المنزل :  -5

  فً المنزل بشكل متكرر .

من قبل مرض  الرذاذٌةمواد التجمٌل والعطور :ٌفضل تجنب الروائح النفاذة و المواد  - 6

 الربو .

 استخدم أؼطٌة مقاومة للؽبار . – 7

تجنب ؼاز ثنائً أكسٌد النٌتروجٌن الذي ٌمكن أن ٌؤذي عٌنٌك و أنفك و القصبة الهوائٌة  – 8

 و الذي ٌمكن أن ٌخرج من األجهزة داخل المنزل التً تحرق الوقود و الكٌروسٌن و الخشب.

 كيف تعرف أن الربو تحت السيطرة :

 إذا استطعت النوم فً اللٌل . -

 عدم السعال المتكرر خالل الٌوم.-

 أن تكون نشٌطاً و أن ال ٌؤثر الربو على حٌاتك. -

______________________________________________ 
 

 

  

_________________________________4____________________________________ 

chapters/asthma.pdf-http://www.lung.org/assets/documents/publications/solddc 

 

http://www.lung.org/assets/documents/publications/solddc-chapters/asthma.pdf
http://www.lung.org/assets/documents/publications/solddc-chapters/asthma.pdf
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 الربو : الوقاية مندور البرامج في  

ٌجب وضع الربو فً قائمة البرامج و ٌجب عرض كٌفٌة تجنب ازدٌاده و كذلك ٌجب انتشار 

 . المراكز الصحٌة و ٌجب االهتمام بمرضى الربو جمٌهم 

 مكن أن تساعد فً نشر الوعً الصحً حول ضرورةكما أن المجتمع وجمعٌات المرضى ٌ

 ةالفموٌ عدم التأخر بأخذ األدوٌةة التدخٌن وومكافح وعدم الخجل من الربو ,العالج الوقائً 

 ا تتكرر الحاجة إلى بخاخ الموسع القصبً أكثر من المعتاد أو تتفاقم األعراض اللٌلٌة . عندم

 كما وقد ٌساعد المجتمع المرضى الفقراء فً شراء الدواء.

___________________________________________________ 

 

 

 

 

                            ------------5-------------- 
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 الخاتمة

و و الوقاٌة منها , وذلك من بإمكان المرٌض بالربو تخفٌؾ حدة عوارض الربالحظنا أن 

:خالل  

تجنب المحفزات المثٌرة لتهٌٌج المسالك التنفسٌة , كالؽبار المنزلً . -  

الحرص على تهوٌة ؼرفة النوم. -  

البٌاضات و االؼطٌة و المناشؾ أسبوعٌاً بمٌاه شدٌدة الحرارة و تعقٌمها .ؼسل  -  

تجنب األماكن المؽلقة التً تنتشر فٌها روائح الدخان . -  

عدم الجلوس فً مكان واحد مؽلق مع مدخنٌن . -  

تجنب كل ما من شانه إثارة حساسٌة المسالك التنفسٌة . -  

تجنب كل وسائل المنظفات المنزلٌة . -  

تجنب الصابون المعطر و العطور و البخور و كل ما له رائحة . -  

تجنب زٌارة أو لقاء مرٌض بالزكام أو األنفلونزا. -  

شرب السوائل الساخنة تعمل على تخفٌؾ التشنج الشٌّعبً. -  

  

الحظنا أن مرض الربو مرض خطٌر جدًا و له أنواع عدٌدة , و قد أظهرت الدراسات أن كما  

التً ٌظهر فٌها مرض الربو ٌكون أفرداها اكثر عرضة لإلصابة بالربو , ألن لذلك العائالت 

 عالقة بالمورثات .

 ال ٌوجد عالج حتمً  للربو ولكن ٌمكن تخفٌفه بالعدٌد من األدوٌة.

   وما زلنا نتطلع لوجود حل جذري للربو .
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