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تشخيص مرض الربو
هل لديك ربو؟
هـذا الكتيـب سـوف يسـاعدك علـى فهـم كيفيـة تشـخيص مـرض الربـو
مـن قبـل طبيبـك ونمكنـك مـن توجيـه األسـئلة المناسـبة لطبيبـك
للحصـول علـى رعايـة طبيـة أفضـل.
يحتوي الكتيب على األجابات وافية لألسئلة التالية:






ما هو مرض الربو؟
ما هي أسباب مرض الربو؟
كيف يتم تشخيص مرض الربو من قبل الطبيب؟
ماذا يعني التحكم بالربو؟
هل يمكن للربو أن يسوء مع مرور الزمن؟

ما هو الربو؟
الربو هو “التهاب مزمن في الشعب الهوائية”
وهـذا يعلـي أن هنـاك تـورم فـي جـدار الشـعب الهوائيـة وتراكـم المخاط
بداخلهـا بالتالـي فـان بطالـة الشـعب الهوائيـة تصبـح حساسـة جـداً
والعضلات الصغيـرة حولهـا تبـدأ بالتقلـص.
كل هـذه العوامـل تـؤدي إلـى تضييق المسـالك التنفسـية ،ممـا يجعل من
الصعـب للهـواء بالمـرور فيهـا والخروج منها.

واألعراض الناتجة عن ذلك هي كالتالي:
1.1ضيق في التنفس
2.2ثقل على الصدر
3.3السعال
4.4صوت الصفير
يمكـن لإللتهـاب أن يـزداد تدريجيـا مـع مـرور الزمـن ،وقـد تكـون الزيـادة
ببـطء شـديد قـد ال تالحـظ وأن لـم تتلقـى العلاج اللازم لوقـف التـورم،
فإنـه يـؤدي الـى السـدادو ضيـق فـي الشـعب الهوائيـة.
ال يوجد نمط معين لمرض الربو





أعراضه يمكن أن تكون خفيفة ،معتدلة أو شديدة
يمكن أن تختلف من شخص آلخر
يمكن أن تتهيج في وقت آلخر ومن ثم ال تظهر لفترات طويلة
يمكن ان تختلف األعراض من التكاسه ألخرى

أسباب الربو
أسـباب الربـو غيـر معروفـة تمامـاً .كمـا انـه غيـر معـروف لمـاذا يصـاب
البعـض بـه والبعـض اآلخـر ال.
إال انه هناك عدد من األسباب المحتملة.
 إذا كان لديـك أحـد أقاربـك مصـاب بالربـو فهنـاك فرصـة كبيـرة
ان تصـاب بـه
 تعرضك للمحسسسات أو المهيجات
 تعرضك اللتهاب رثوي حاد يجعل الشعب الهوائية حساسة جداً
 التعـرض لبعـض المـواد الكيميائيـة فـي مـكان العمـل التـي تسـبب
فـي “الربـو المهلـي”.

كيف يتم تشخيص الربو؟
طبيبـك قـادر علـى تأكيـد مـا إذا كان لديـك ربـو أم ال ويقـوم طبيبـك
بتقييـم مـا يلـي:
 التاريخ الطبي الخاص بك
 التاريخ الطبي لعائلتك
 مـا هـي األعـراض المرضيـة التي تعاني منها ،تكرارها واسـتجابتها
للدواء
 إذا كان لديك أعراض حساسية
يمكـن لطبيبـك تأكيـد مـا إذا كان لديـك ربـو أم ال عـن طريـق اختبـار
بسـيط يسـمى قيـاس التنفـس.

فحـص قيـاس التنفـس قـد يكـون طبيعيـاً في بعض مرضـى الربو ويعزي
ذلـك لعـدم وجـود إلتهاب في الشـعب الهوائيـة وقت األختبار.
إذا كان هـذا هـو الحـال ،قـد يطلـب منـك طبيبـك أن تأخـد إختبـار آخـر
لتأكيـد تشـخيص الربـو مثـل methacholine challanse test
أو .exercise test

فقط يمكن للطبيب تشخيص الربو
حـاالت مرضيـة مثـل االلتهـاب الرثـوي التليـف الكيـس ،أمـراض القلـب،
مـرض السـده الرثويـة المزمنـة ،يجـب أن تسـتبعد مـن قبـل الطبيـب.
ما معنى السيطرة على الربو؟





ان تكـون قـادر علـى ممارسـة الرياضـة دون سـعال أو صفيـر أو
ضيـق فـي الصـدر
ليس لديك صعوبات في التنفس في معظم األيام
عـدم وجـود أعـراض سـعال ،صفيـر أو ضيق في الصـدر أثناء النوم
أو عند االسـتيقاط
أن ال يكـون هنـاك تغيـب عـن العمـل أو المدرسـة بسـبب أعـراض
الربو

قيـاس التنفـس يُقيـس كميـة الهواء في رئتك ومدى سـرعة خروج الهواء
من الرئة
أسباب عدم السيطرة على الربو؟
 عدم أستخدام عالج الربو بصورة صحيحة
 العلاج غيـر كافـي وبحاجـة إلـى أضافـة أدويـة أكثـر أو جـرع أكبـر
للسـيطرة علـى الربـو
 اسـتمرارية تعرضـك للمحسسـات والمهيجـات التـي تهيـج الشـعب
الهوائيـة

هل ممكن أن يصبح الربو أكثر سوءا مع مرور الزمن؟
عدم السيطرة على الربو يسبب ضرراً دائماً للشعب الهوائية وقد ال يمكن
اعادتها إلى حالتها السابقة وهذا يسمى بـ (اعادة تشكيل الشعب الهوائية)
فمن المهم جد ًا الحصول على تشخيص دقيق للربو وأعطاء العالج
المناسب بأسرع وقت ممكن وعدم التوقف عن تلقي العالج حتى ال
تصاب بـ “اعادة تشكيل الشعب الهوائية”
إلتزام مواعيدك مع طبيب الجهاز التنفسي والحساسية بأساس منتظم
للتحصل على أفضل النتائج.

Will my asthma get worse?
Poorly controlled asthma can cause permanent damage
to your airways that happens over time and cannot be
reserved. This is called “airway remodeling”.
It is important to get accurate diagnosis adn start proper
asthma treatment as soon as possible. It is a good idea to
discuss your asthma with your doctor on regular basis.

Only a doctor can diagnose asthma
Conditions such as pneumonia, cystic fibrosis, heart
(COPD) have to be ruled out before your doctor can be
certain that you have asthma.
Your doctor can confirm that you have asthma with a simple
breathing test called spirometry.
Spirometry measures how much air you have in your lungs
and how fast you can blow it all out.

What is well controlled asthma?
Well controlled asthma means you:
 Are able to exercise without cough, wheezing or chest
tightness
 Don’t have breating difficulties most days
 Are sleeping through the night without coughing,
wheezing or chest tightness
 Are not missing school or work because of asthma have
a normal spirometry


Causes of poor asthma control
 Not using the right asthma medication
 Not using the right inhaler techniques
 Exposed to triggers that is causing breathing problems

How is asthma diagnosed?
Your doctor may b able to confirm if you have asthma. Your
doctor will evaluate some or all of the following:
 Your medical history
 Your family history
 What your symptoms are, how frequently they occur
and whether they improve with medication
 Whether you have allergies
 What your individual triggers are (that is, what things
or situations tend to lead to your experiencing asthma
symptoms)

Some people who have asthma will have normal spirometry
test. The airway may not have been inflamed at the time
of the test. If this is the case, you may be asked to take
another test to confirm your diagnosis of asthma like the
methacholine challenge test or exercise test.

Cause of asthma
The cause of asthma is not known. The reasons are not
fully known why some people get asthma and other do not.
There are a number of possible causes such as:

 Asthma runs in families, it has genetic background
 Contact with things you are allergic or sensitive to
 A bad lung infection that makes the airway very sensitive
 Contact with certain chemicals at work that cause
“occupational asthma”.

That causes the following symptoms:
 Shortness of breath
 Tightness in the chest
 Coughing
 Wheezing
Inflammation can slowly increase over time so slowly
that you might not notice it. If nothing is done to stop the
swelling, it will lead to blockage or bronchoronstriction.

Asthma has no set pattern. Its symptoms:
 Can be mild, moderate or severe
 Can vary from person to person
 Can flare up from time to time and then not appear for
long periods
 Can vary from one episode to the next

Do you have asthma?
The booklet will assist you in understanding how doctors
make the diagnosis of asthma, and help you ask the right
questions so you can get the best care possible.

This booklet will answer the following questions:
 What is asthma?
 Causes of asthma?
 How is asthma diagnosed?
 What is well controlled asthma?
 Will my asthma get worse?


What is asthma?
Asthma is “a chronic inflammatory disease of the airway”
This means that there is swelling and mucus inside the
breating tubes in your lung. As the swelling in the airway
increases, the lining of the airway becomes very sensitive
and small muscles around it start to tighten.
Both of these factors cause the airway to narrow, making it
difficult for air to pass in and out of them.
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