
واإىل  من  وذهاًبا  جيئة  الق�سبات  اأو  الهوائية  امل�سالك  عرب  الهواء  ينتقل 
من  طبقة  تبطنها  دقيقة  اأنابيب  �سكل  امل�سالك  تلك  وتاأخذ  الرئتني؛ 
امل�سالك  املل�ساء واخلاليا املفرزة للمخاط لتبقي جدران  الع�سلية  اخلاليا 
الربو من  يعترب مر�ض  الغريبة.   ونظيفة من اجلزيئات  الهوائية ممهدة 
الأمرا�ض املزمنة، وفيه تنتبج اخلاليا املبّطنة للم�سالك الهوائية؛ وتعرف 
هذه احلالة باللتهاب.  ينجم عن هذا النتباج اخللوي ت�سيًقا يف امل�سالك 
الهوائية مما يقل�ض املجال الذي ميكن للهواء املرور من خالله اإىل الرئتني، 
الو�سفي  العر�ض  التنف�ض،  يرافق  الذي  ال�سفريي  ال�سوت  يعترب  هنا  ومن 
ذلك  اإىل  ي�ساف  الأزيز.   ب�سوت  يدعى  وهو  الهوائية،  امل�سالك  لت�سيق 
الهواء  تدفق  حمدودية  عن  تنتج  التي  الأعرا�ض  من  جمموعة  ال�سوت 
ال�سدر  وانقبا�ض  )اللهاث(  التنف�ض  �سيق  مثل  من  الهوائية  امل�سالك  عرب 
مر�سى  ي�ساب  اإذ  لآخر.   حني  من  وتاأتي  تذهب  اأعرا�ض  وهي  وال�سعال، 
الربو بنوبات فجائية "نوبات الربو"؛ وفيها ت�سوء احلالة ب�سكل ملحوظ 
وت�ستد الأعرا�ض املذكورة اآنًفا.  ول تقت�سر اأ�سباب تفاقم نوبة الربو على 
التهاب وانتباج جدران امل�سالك الهوائية بل تت�سافر عوامل اأخرى مثل �سد 
املفرط  والإفراز  الهوائية  امل�سالك  تلك  بجدران  تتحكم  التي  الع�سالت 

للمخاط مما يفاقم احلالة الإن�سدادية للم�سالك الهوائية املت�سّيقة.  

نوبات  تواتر  يتناق�ض  اأن  بالربو  امل�سابني  الأطفال  من  عدد  لدى  يح�سل 
الربو مع العمر، وقد ت�سل ن�سبة الأطفال الذي يتخل�سون من الربو عندما 
الن�سب الإيجابية،  الـ50%.  وبالرغم من هذه  اإىل  املراهقة  يدخلون �سن 
يبقى الحتمال قوًيا لنك�ض احلالة فيما بعد، كما يكون مر�سى الربو اأكرث 

عر�سة لالإ�سابة باأمرا�ض احل�سا�سية مثل حمى الكالأ والأكزميا. 

الوقت  ويف  اإن�سان؛  مليون  بـ334  العامل  حول  بالربو  امل�سابني  عدد  يقدر 
الذي يتقل�ض انت�سار هذا املر�ض يف العديد من الدول ذات الدخل املرتفع، 
الدخل  معدلت  ذات  الدول  يف  ارتفاع  يف  به  امل�سابني  اأعداد  تزال  ل 

املنخف�سة واملتو�سطة. 

عوامل الخطورة 

ال�سائعة  املح�س�سات  بو�ساطة   - التاأهب  ذوي  عند   - ُيثار  اأن  للربو  ميكن 

الكيميائية  واملواد  والعفن  الطلع  وال�سو�ض وحب  والغبار  الدخان  من مثل 
وبع�ض اأنواع الأطعمة والأخماج اجلرثومية اأو الفريو�سية.  ومن املعروف 
والقلق،  الغ�سب  حالت  يف  يحدث  كما  ال�سديدة،  العاطفية  التقلبات  اأن 
بالإ�سافة اإىل عدد من املوؤثرات البيئية كاجلو البارد و التغريات املفاجئة 
يف الأحوال اجلوية والإجهاد البدين كلها عوامل ميكن اأن حتر�ض حدوث 
واملواليد  اخلّدج  لدى  الربو  مبر�ض  الإ�سابة  خطر  ويزداد  الربو.   نوبة 
ذوي  واملواليد  التنف�ض  على  مل�ساعدتهم  تهوية  لأجهزة  احتاجوا  الذين 
الأوزان املنخف�سة واأولئك الذين ولدوا لأمهات قمن بالتدخني خالل فرتة 
احلمل.  ومن املثري لالهتمام اأن الأطفال الذي ولدوا وترعرعوا يف بيئات 
ريفية تعر�سوا فيها حليوانات املزرعة واحليوانات الأليفة تنخف�ض لديهم 

احتمالت الإ�سابة مبر�ض الربو.  

اإن وجود ق�سة عائلية لالإ�سابة مبر�ض الربو هو بحد ذاته عامل خطورة 
للعديد من اجلينات يف  ال�سكلية  التعددية  دور  الك�سف عن  كبري، وقد مت 
زيادة اأو اإنقا�ض احتمالت الإ�سابة بالربو.  وت�سفر معظم هذه اجلينات 
 )TSLPو IL1R1و IL33 للمكونات اخلا�سة بجهاز املناعة )من مثل

اأو للعوامل التي تلعب دوًرا يف ال�ستجابة املناعية اأو اللتهابية.  

التشخيص والعالج

مر�ض  لت�سخي�ض  موثوقية  الأكرث  الطريقة  الرئة  وظيفة  فحو�ض  تعد 
الربو، وتربز هنا م�سكلة تطبيق هذه الفحو�ض على الأطفال يف �سن مبكرة 
بالن�سبة  الأن�سب  البديل  يكون  ولذا  لهم.   منا�سبة  غري  عادًة  تكون  لأنها 
لأولئك الأطفال اأن تتم الدرا�سة املف�سلة للق�سة املر�سية والعائلية لهم.  
املدى  على  املر�سية  احلالة  هذه  لتدبري  والأهم  الأجنع  الو�سيلة  وتتمثل 
الطويل بك�سف العوامل التي تثري نوبات الربو عند املري�ض ومن ثم حماولة 
جتنب التعر�ض لها، كما ت�ستعمل الأدوية عادًة لفرتات ق�سرية اأو طويلة 
)ح�سب احلاجة( وذلك لإخماد احلالة اللتهابية واإزالة احتقان امل�سالك 
رذاذ  ب�سكل  ا�ستن�ساًقا  اإما  الأدوية  هذه  توؤخذ  عام  وب�سكل  الهوائية.  
اإىل  مبا�سرة  تدخل  بذلك  وهي  ال�ستريوئيدية  الأدوية  يف  احلال  هو  كما 
امل�سالك الهوائية، اأو عن طريق الفم كما هو احلال يف مثبطات اللوكوتريني 
كما  وكب�سولت.   حبوب  ب�سكل  توؤخذ  التي  بيتا  م�ستقبالت  ومناه�سات 

الــربو
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تتوافر الرتاكيب ال�سيدلنية من تلك الأدوية والتي ميكن تناولها للعالج 
الأ�سعايف يف حالة ح�سول النوبة الربوية. 

ومن الإجراءات التي ت�ساعد املري�ض اقتناء وحمل مقيا�ض ذروة اجلريان 
ومن�سقة دوائية ب�سكل دائم وبالأخ�ض عند التواجد يف اأماكن يزيد فيها 
اجلريان  ذروة  مقيا�ض  ي�ستعمل  للربو.   املثرية  للعوامل  التعر�ض  احتمال 
ب�سهولة لتق�سي وظيفة الرئة اأما املن�سقة الدوائية فت�ستعمل ل�سخ الدواء 
مبا�سرة اإىل داخل الرئتني يف حال تردي وظيفة الرئة اإىل ما دون %80 

من امل�ستوى الطبيعي. 

الربو في العالم العربي   

ملر�ض  النت�سار  معدلت  اأعلى  من  عدد  العربي  اخلليج  منطقة  يف  يوجد 
الربو على م�ستوى العامل العربي؛ حيث تت�سدر اململكة العربية ال�سعودية 

هذه الدول من حيث انت�سار الربو )24%( وتليها قطر )19.8%( والكويت 
)16.8%( والإمارات العربية املتحدة )13%( وعمان ولبنان )10% يف كال 

الدولتني(.

ت�سري الدرا�سات التي اأجريت على مر�سى الربو يف منطقة اخلليج العربي 
اأن اأكرث العوامل املحر�سة للربو �سيوًعا هي انت�سار حب الطلع - وبالأخ�ض 
الأخرية  العقود  يف  وا�سع  نحو  على  زراعتها  متت  التي  الأ�سجار  تنتجه  ما 
جلعل البيئة املحلية اأكرث خ�سرًة - والعوا�سف الرملية املتكررة والتغريات 
البيت وداخله  الرطوبة بني خارج  املفاجئة يف درجات احلرارة وم�ستوى 
املتكررة يف اجلهاز  الهواء والأنتانات  اأجهزة تكييف  ا�ستعمال  حيث ي�سود 
التنف�سي العلوي و التعر�ض للح�سرات كال�سرا�سري و �سو�ض الغبار املنزيل 
ودخان ال�سجاير والبخور.  ويتم ت�سجيل العدد الأكرب من حالت تفاقم 
الأعرا�ض الربوية خالل ف�سل ال�ستاء، حيث ت�سل حالت دخول امل�سايف 
يف هذا ال�سياق اإىل ذروتها يف الفرتة ما بني دي�سمرب اإىل يناير من كل عام. 

تضيق واحتقان المجاري التنفسية في الربو

املجاري التنف�سية بحالتها الطبيعيةاملجاري التنف�سية بحالة الحتقان والت�سيق
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