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  هو التهاب مزمن غير ُمعٍد يصيب الشعب الهوائية مما يؤدي إلى انقباضها و ضيقها

ويؤدي إلى حساسية الهوائية متورمة وملتهبة ،للشعب المبطنة   ،فتصبح الطبقة

الرئة مما يزيد من إفراز المخاط واالنتفاخ وانقباض عضالت الشعب الهوائية مما 

 .وحدوث نوبة الرب يسبب

  إذا لم يتم عالج نوبة الربو بسرعة فذلك قد يؤدي إلى ضيق في التنفس ونقص

 .وتختلف شدة المرض من شخص آلخر.دماألكسجين في ال

 :بة الربونو
 :تحدث نوبة الربو عندما تتحسس الرئتين ألحد المثيرات ، ونتيجة لذلك يحدث مايلي 

  التهاب البطانة الداخلية للشعب الهوائية. 
  تقلص العضالت حول الشعب الهوائية. 
  زيادة نسبة اإلفرازات المخاطية التي قد تسد الشعب الهوائية الصغيرة. 

 

 :أسباب حدوث نوبات الربو

دلت بعض الدراسات على أن السبب يعود إلى عوامل وراثية أو عوامل بيئية كتلوث البيئة 

 .المحيطة وتلوث الهواء بدخان المصانع وعوادم السيارات

 :األعراض

  كحة مستمرة أو متقطعة. 
  صوت صفير أو خشخشة في الصدر. 
 صعوبة أو سرعة التنفس. 
 ألم في الصدر.  

 
 : عالمات نوبة الربو الشديدة

  فيه  الطفلعضالت الصدر أو الرقبة تسحب إلى الداخل في الوقت الذي يحاول
 .التنفس بصعوبة 

  ضيق نفس وسعال وسرعة تنفس لدرجة شديدة. 
  صعوبة في المشي أو في الكالم فينطق الطفل كلمات مفردة فقط. 
  يصبح لون األظافر أو الشفاه أزرق أو رمادي. 
  ٍويبدو عليه اإلنهاك ويميل للنوم  يصبح الطفل غير واع. 
 في حال ظهور أحد هذه العالمات يجب مراجعة أقرب قسم طوارئ. 

 
 
 

 اإلدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة
 مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة

التثقيف الصحي قسم  
 

 مرض الربـــــــو
Bronchial Asthma 
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 :العوامل المؤدية إلى نوبة الربو
 

 :هناك عوامل تزيد فرصة اإلصابة بالربو، و تشمل
 التاريخ المرضي لمرض الربو في العائلة. 
 السمنة وزيادة الوزن. 
  السلبي أو تدخين األم أثناء الحملالتدخين أو التعرض للتدخين. 
  التعرض ألحد العوامل المهيجة كالمواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف أو

 .الزراعة أو تصفيف الشعر
 تلوث البيئة المحيطة وتلوث الهواء بدخان المصانع وعوادم السيارات. 
 الحيوانات،  المواد الكيميائية، ريش الطيور، فرو: الحساسية ضد بعض األشياء مثل

 .حبوب الطلع، الغبار،بعض األطعمة أو السوائل أو المواد الحافظة
 كثرة االلتهابات الفيروسية للجهاز التنفسي. 
 األسبرين، ومضادات بيتا، ومضادات االلتهابات غير الستيرودية: بعض األدوية مثل 

(Non-steroidal Anti Inflammatory Drugs) 
 مرض االرتجاع المريئي Gastro Esophageal Reflux Disease  
 اإلجهاد. 
 التغيرات الهرمونية مثل الدورة الشهرية في بعض النساء. 

 
 
 

 :مثيرات الربو

 تجنب الخروج أوقات الغبار والنوم بجانب النوافذ و الستائر و ) تقلبات الجو و الغبار
 (.اللعب باأللعاب المحشوة ألنها محملة بالغبار

 األبخرة المتصاعدة من المصانع الملوثات كالدخان و. 
 التدخين أو التعرض للتدخين السلبي. 
  االقتراب من الحيوانات ذات الفراء كالقطط و ذات الريش كالطيور وكذلك النوم على

 .مخدات الريش و استخدام بطانيات الفرو

 العطور ذات الرائحة القوية والعود والبخور. 
  القويةالمنظفات المنزلية ذات الرائحة. 
 رائحة الطبخ والقلي. 

 طالء الجدران. 
 حبوب اللقاح. 
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 :اإلرشادات العامة للتعايش مع الربو
 :لمريض الربو دور هام في التحكم والتعايش مع المرض إذا اتبع اإلرشادات التالية  

 الوقاية من مثيرات الحساسية الداخلية والخارجية. 
  ،ووضع برنامج عالجي كامل يشمل العالج العمل المشترك بين الطبيب والمريض

 .الدوائي والفحوصات األساسية ومواعيد المتابعة المنتظمة
 المتابعة وااللتزام بإرشادات الطبيب. 
  باستمرار مدون بها جميع األدويةالالمتابعة  بطاقةحمل. 
  شرائها من الصيدلية دون الرجوع إلى الطبيبأو صرف األدوية عدم. 
 األدوية التي يتم صرفها للغير تجنب استخدام. 
 على الصحة العامة واللياقة البدنية بتناول الغذاء الصحي وممارسة التمارين  الحفاظ

 .الرياضية
  اإلقالع عن التدخين، واالمتناع عن مجالسة المدخنين، وتجنب العوامل المؤدية إلى

 .حدوث نوبة الربو
 نفلونزاابة باالالموسمية لتخفيف حدة اإلصنفلونزا أخذ لقاح اال. 
  ال ينصح بالبعد أو التوقف عن التمارين الرياضية ألنها تحسن أداء الرئة. 
  يمكن أن تكون الرياضة مثيًرا من مثيرات الربو ،فينصح بأن يعطى المريض عالج

 .موسع للشعب الهوائية قبل ممارسة التمارين لتجنب نوبات الربو
 ها المبيدات الكيميائية والمنظفات أثناء يجب االبتعاد عن األماكن التي تتواجد في

 .ممارسة الرياضة
 

 :الوقاية من نوبات الربو 
 االلتزام بالخطة العالجية للربو. 
  ويمكن التعامل معها من خاللعلى األهل تجنب مثيرات الربو،: 

o  عث الللتخلص من وتهوية المنزل غسل الفرش والبطانيات بالماء الساخن
 .غبار الو

o ل ذات الوبر مرة كل خمسة عشر يوًمااطفغسل ألعاب األ. 
o  ألنها مكان مناسب  غرف النومعدم ترك الكتب والمجالت لفترة طويلة في

 .لتكاثر العثة 
o عن بعض الروائح مثل رائحة الدهان والعطور ومعطرات الجو االبتعاد. 
o الحيوانات األليفة  االبتعاد عن. 
o و أتربةيفضل البعد عن األماكن التي يوجد بها دخان أ. 
o  (.أوراق الشجر المبلل و نفايات الحديقة )يجب تجنب مصادر الرطوبة 
o  يفضل الجلوس في المنزل وعدم الخروج إال للضرورة والحفاظ على األبواب

 .والشبابيك مقفلة في حالة وجود أتربة وغبار في الجو

 :يهدف عالج مرض الربو إلى

 الوصول إلى مرحلة استقرار المرض. 
  النوبات الحادة للربو واستخدام أقل عدد من موسعات الشعب الهوائية تقليل عدد

  .قدر اإلمكان
 استمرار المريض في ممارسة حياته الطبيعية دون أي معوقات. 
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  يجب االلتزام بتناول األدوية الوقائية و العالجية بالجرعة المحددة حسب إرشادات
 .علًما بأنها ال تسبب اإلدمان الطبيب

 :الربو عالج 

ليس من الممكن عالج هذا المرض عالًجا نهائيًا ، ولكن من الممكن السيطرة عليه من 
 :خالل 

 استخدام بخاخات الربو. 
 اجتناب مثيرات الربو. 

 :العالج الدوائي للربو أنواع

  (.عالج منقذ)نوع يؤخذ عند الحاجة وهو موسع للشعب الهوائية 
  مخفف لالحتقان والتهاب الشعب نوع يؤخذ بانتظام تبًعا إلرشادات الطبيب وهو

 ( .عالج وقائي)الهوائية 

 

 

إن المعلومات في هذه النشرة الطبية 
مخصصة للتثقيف فقط و ال تغني عن 

 استشارة الطبيب
  

 


