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  :إلى صنفين رئيسيين هما تم تصنيفها عالجات الربو  
 

 :عالجاتمنقذة .أ

  هي مجموعة األدوية التيي تمميع ع يى تو ييش الايمو الهوائيية بارعيات الم يالت
داعع القصبات، وبالتالي التخفيف من أعراض ضيق التنفس، والكحة، وصوت الصيفير 

 . في الصدر، والتي يمانيها المريض أثنات األزمة الحادة

 أنايطة قد ينصح الطبيو بمض المرضى با تخدام مثيع هي ا األدويية قبيع القييام ب
 .تتط و مجهوًدا عاليًا كممار ة نااط رياضي مثالً 

  دقيقية، و لكين  03-51تزيع األعراض الحادة بسرعة، عالل بخاعات  ريمة المفمول

 .أيً اتأثيرها يزول بسرعة 

o  ( البخاخ األزرق)الفينتولين : مثال. 

 :ةوقائياتعالج .ب

  مش نسو بسيطة من الكورتيزونمو مات ل امو الهوائية. 
 يهاتمكن من السيطرة ع نوبات الربو و ق ع من حدوث ت . 
  ال تظهر نتائجها بسرعة، و لكن تأثيرها يبقى فترة ٔاطول. 

 : أمث ة          
o  (البخاخ البرتقالي)الف يكسوتايد.  
o  (. البخاخ البنفسجي أو القرص البنفسجي) يراتايد 

o  بالميكورت/  مبيكورت. 
 

 :جانبيةاثا اآل

 الموجود في بخاعات الربو ال يسبو اإلدمان أو  ( الكورتيزون) الستيرويد إن دوات
 صغيرة جداً  البخاخ ، تمتبرالموجودة في  زيادة الوزن و ذلك ألنه جرعة الكورتيزون

 . السائ ة الكورتيزون دويةأقراص أو باألمقارنة 

 قد يكون عامع لإلصابة بهااشة  ا تنااق جرعة عالية من بخاعات الستيرويد
 . المظام 

 
:تنقسمأدويةالربوإلىعدةأنواع

 Metered Dose Inhalers (MDIs)  بخاعات مقننة الجرعة.  
 Dry Powder Inhalers (DPIs) (.البودرة)الجافة بخاعات ال 
  (.السيراتايدقرص )بخاعات  الديسكاس 
  جهاز الرذاذ((Nebulisers. 

  طريق الفمحبوب تمطى عن. 

 
 اإلدا ةالعامةللخدماتالطبيةللقواتالمسلحة
 مستشفىالملكفهدللقواتالمسلحةبجدة

التثقيفالصحيقسم  
 

 ـربوــالـةــأدوي
Bronchial Asthma Medication 
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1. Metered Dose Inhalers (MDIs)بخاخاتمقننةالجرعة: 

يتم تحرير كع جرعة  ،" نفخة " تحتوي ع ى غاز غير ناط يدفش جرعة من الدوات في كع 

جيد ل  غط ع ى  لتنسيقفانه يحتاج . عن طريق ال غط ع ى الجزت الم وي من البخاخ 

 .ومش ذلك ، يخطئ الكثير من الناس في ا تخدامه. الم بة ، والتنفس في نفس الوقت 

 :تستعما االطريقة

 حتى يتم مزج الدوات جيداً  رج البخاخ. 
 تنّفس ٕالى الخارج،ع ى شكع حركة زفيرال . 
 باحكام ع ى فوهة البخاخ الفم قغالإ. 
 في غط ع ى البخاخ الالداعع، ع ى شكع حركة شهيق، و  بالتنفس ٕالى البدت 

 . نفسالوقت
باال تنااق قبع أو  ام المريضق إذااع  كع الجرعة المط وبة  لن يتم :مالحظة

 .بمد ال غط ع ى البخاخ
  مد ٕالى المارة الس و نف  الحبس. 
  لمنش تر و البودرة في الفم و ع ى  الغرغرةيجو م م ة الفم عند المقدرة أو

 ( و تجمع الصوت أكثر عاونة حيث أنها تسبو فطريات في الفم الحبال الصوتية
  (.بخاخ يحتوى ع ي الكورتزون أيعند ا تخدام 

   ع  الجرعة أثانية قبع  03إلى  03ال يقع عن بحيث بين الجرعات  كاف   ترك وقت
 . الثانية

 
 :بخاخاللعنايةبا 

 التنظيف الخاصة بالبخاخ إرشادات عاإتب.  
 فقط وعدم غسع الجزت الممدني يغسع الجزت البال تيك.  
 بمد غس ه بمات دافئ يتجفيف الجزت البال تيك.  
  جرعة  إطالقتركيو الجزت الممدني داعع الجزت البال يتكي و

 .من صحة التركيو ل تأكدواحدة 
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 :(السيراتايدقرص)بخاخاتالديسكاساتستعما طريقة .2

 

 :االتستعما طريقة

 فتح غطات فتحة الفم حتى النهاية . 
 ضغط ذراع التح ير لتجهيز الجرعة . 
 بخاخمن عالل ال عميقع  نفس أ .  
  الغطات إغالقوا قه تدريجيً طالإثم مد ٕالى المارة الو  سنف  الحبس. 

  لمنش تر و البودرة في الفم و  الغرغرةم م ة الفم عند المقدرة أو
وتجمع  حيث أنها تسبو فطريات في الفمالحبال الصوتية ع ى 

 .الصوت أكثر عاونة
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3. Dry Powder Inhalers (DPIs)(:البود ة)الجافةبخاخاتال 

  تنااق من القطمة الفميةاالتط ق الجرعة بمجرد .  
  لتنايط المسحوق نفسقويع  أيجو.  
  قع من البخاعات السابقةأ تنسيق إلىيحتاج.  

 
 :االتستعما طريقة

 ٕالى الخارج،ع ى شكع حركة زفير تنّفسال. 
 لف الغطات ورفمه إلى األع ى. 
 ها إلى ترادإلأل فع و (الحمرات أو البنية)بحيث تكون القاعدة الم ونة بخاخك الامسإ

وفي ه ا الحالة ( ك يك)اليمين حتى النهاية ثم إلى اليسار حتى تسمش الصوت 
 .تكون الجرعة جاهزة

 بقوةوعمقافط لا و ضش فتحة الفم بين الافتينوس ب طف ثم ج نف  اعرإ . 
 و حبس النف س لب ش ثوان   فمالالجهاز من  إعراج . 
 الغطات إلى مكانه ةداعإ. 
  الحبال لمنش تر و البودرة في الفم و ع ى  الغرغرةم م ة الفم عند المقدرة أو

 .وتجمع الصوت أكثر عاونة حيث أنها تسبو فطريات في الفم الصوتية
 

عبوة البخاخ مؤشر يوضح عدد الجرعات وعندما يظهر ال ون األحمر من  يوجد في :مالحظة

عند منتصف ( 3)جرعة باقية بينما ياير ظهور الرقم  03الناف ة الجانبية فانه يمني أن هناك 

 .الناف ة إلى أن المبوة فارغة

 :بخاخالعنايةبلا
  أ بوعياواحدة مسح القطمة الفمية بقطمة قماش جافة مرة.  
  غسع البخاخ بالماتعدم. 
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 :Nebulisers))جهازالرذاذ .4
   تحول األدوية المو مة ل امو الهوائية قصيرة المفمول من  ائع إلى أجهزة هي

   .يتم ا تنااقه عن طريق الفم أو األنفرذاذ عفيف ، 

   في التنفس وعندما تكون هناك حادة ل مرضى ال ين يمانون من صموبة  تستخدم
 .اال تنااق أدويةحاجة لجرعات كبيرة من 

 
 :االتستعما طريقة
  ًاغسع يديك جيدا. 
 م بتوصيع األنبوب بالجهازق. 
 مش  الوعات المخصص  في وضمها الطبيو لتوجيهات وفقاً  الدوات كمية قم بقياس

 . بأنبوب الجهاز الكأس أرفق ثم ومن بالكأس القناع أو الفم فتحة اربط المح ول،
 عن عميقاً ببطت نفساً  وع  البخار جهاز شغع ،باكع محكم وجهال ع ى ضش القناع 

 المم ية ه ا وتابش إعراجه، قبع إلى ثانيتين ثانية من نفس كع وابق الفم طريق
 .البخار حتى ينتهي

 إيقاف تاغيع الجهاز عند االنتهات. 
 :بخاخاللعنايةبا

 تركهما ليجفا ت قائياً المات وقناع باغسع كأس الدوات وال. 
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 :عالجاتأخرى .5

 تامع م ادات الهستامين، وم ادات االحتقان، وتؤع  عن : أدوية الحسا ية
 .طريق الفم أو األنف

 يحقن الجسم بكميات ممينة من المادة المسببة ل حسا ية: المالج المناعي 
،وتستخدم في حاالت ممينة با تاارة  بالتدريج، مما يسمح ل جسم بالتمود ع يها

 .الطبيو الممالج
 ) م زوموأو  Omalizumab :) عبارة عن حقنة تمطى كع أ بوعين إلى أربمة

، وتستخدم أ ابيش ل مصابين بالربو الحاد، وتممع ع ى تغيير نظام مناعة الجسم
 .الممالج في حاالت ممينة با تاارة الطبيو

 : الرأبالحرا يللشعبالهوائية .6

هي تقنية تمتمد ع ى إدعيال أنبيوب عبير األنيف أو الفيم إليى اليرئتين، بميدها تبيث 
القسطرة ذب بات حرارية ل م الت الم سات المحيطة بالقصبة الهوائية؛ مميا يسياعد 
ع ى تمدد ه ا الم يالت، ويجميع التينفس أ يهع، ويحيد مين نوبيات الربيو، وهي ا 

 .تقنية تستخدم في حاالت الربو الحادة جًداال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

إن المم ومات في ه ا النارة الطبية 
مخصصة ل تثقيف فقط و ال تغني عن 

 ا تاارة الطبيو
  

 


