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د.محمد البدر لـ «األنباء»:
األشخاص الذين يعانون
من السمنة في منطقة البطن
أكثر عرضة لإلصابة بالربو
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ال يوجد عالج شاف للربو وميكن
تدبير أمره جيد ًا من خالل املعاجلة
بالعقاقير ..وجتنب احملرضات
أغلب حاالت حساسية الصدر يكتفى
مبعاجلتها أثناء احلمل بالبخاخات..
واستخدامها آمن ويساعد على
التحكم في أعراض احلساسية

الغبار العضوي الناتج

عن بعض النباتات من
األسباب الرئيسية
للحساسية

(هاني الشمري)

د.محمد البدر استشاري اجلهاز التنفسي
كتبت :زينب أبو سيدو

تنتش���ر أمراض احلساسية بشكل كبير في الكويت

بينما األمهات الالتي يرضعن اطفالهن رضاعة طبيعية

بشكل دقيق أسباب احلساسية إال ان اجلو امللوث بالغبار

الدراسات احلديثة ان الرضاعة الطبيعية من العوامل

وفي منطقة اخلليج عموما ،وإن كان الطب لم يكتشف

وارتفاع درجات احلرارة صيفا وارتفاع نسبة الرطوبة

عوامل اساسية في زيادة أمراض احلساسية ،خصوصا

هن األكثر ابتعادا عن أمراض احلساس���ية ،حيث اكدت
التي تقي من هذه األمراض ،فإلى التفاصيل:

فاتن :تكثر أمراض احلساسية
في الكويت ما السبب في
رأيك؟
٭ أمراض احلساسية تزداد في
العالم بشكل إجمالي ،وهناك
عدة نظريات لتفسير مثل هذا
األمر منها تعرض اجلنني أو
الطفل للتدخني ،لذلك فمن املهم
جدا أال تتعرض األم احلامل
أو املرضع لدخان التبغ ،وهنا
يجدر بن���ا أن نذكر أن هناك
دراسات أثبتت أن الرضاعة
الطبيعي���ة تقلل م���ن معدل
اإلصابة بأمراض احلساسية،
كم���ا أن تن���اول أو «تق���دمي
األغذي���ة الصلبة أو منتجات
األلبان مبكرا قد يعرض الطفل
لإلصابة بأمراض احلساسية،
لذلك ينصح مثال بعدم تقدمي
منتج���ات األلب���ان حتى يتم
الرضيع عامه األول ،وكذلك
يؤجل تقدمي البيض له حتى
يبلغ عامني وكذلك املكسرات
والس���مك حتى بل���وغ ثالثة
أعوام ،وم���ن اجلدير بالذكر
أن هن���اك بع���ض النظريات
املش���هورة التي تفسر سبب
االصابة بأمراض احلساسية
مثل «نظرية النظافة» والتي
يعتقد أصحابها أن قلة االصابة
باجلراثيم أثناء الطفولة تزيد
من احتمالية اإلصابة بأمراض
احلساسية.
أسباب الحساسية

للوقاية
من احلساسية
جتنب مسبباتها
واستخدام العقاقير
من البخاخات
واألقراص
ومن األهمية
استمرار العالج
فترة طويلة
تزيد العواصف
الرعدية من تفاقم
أمراض احلساسية
حيث يصاحبها
انتشار أحد أهم
مسبباتها وهو
حبوب اللقاح

ما أسباب احلساسية؟ وكيف
ميكن الوقاية منها؟
٭ األسباب الرئيسية املؤدية
للحساسية تنقسم الى نوعني

حساس���ية اجلهاز التنفس���ي ،وهو ما يسمى بـ «الربو
الشعبي».

وخالل لقائنا مع استش���اري اجلهاز التنفس���ي في

انترناشيونال كلينك ،د.محمد البدر ،اكد ان حبوب اللقاح

املنتشرة في الهواء خالل فترة الربيع تسبب احلساسية،
اضافة الى عثة الغبار وأش���كال العفن املختلفة داخل

املنزل ،إضافة الى الفطريات.

وأوضح ان عوامل احلساس���ية ال تقتصر فقط على

فصل الصيف احلار او على الغبار ،بل تزيد العواصف
الرعدية من تفاقم امراض احلساسية.

وحول سبل عالج احلساسية او الربو الشعبي ،اوضح

ان البخاخات املستخدمة في عالج الربو هي األفضل وهي

آمنة ،مشيرا الى ان الكورتيزونات املستنشقة في هذه

البخاخ���ات ال تؤثر على الصحة العامة وال تؤثر كذلك

على منو األطفال.

وحول ارتباط احلساسية بعوامل أخرى ،شدد على

الزميلة زينب أبوسيدو حتاور د.محمد البدر

الرضاعة الطبيعية تقلل من معدل اإلصابة

ان األش���خاص املصابني بالس���منة وخصوصا السمنة بأمراض احلساسية ..وتقدمي األغذية الصلبة
ف���ي منطقة البطن اكثر عرضة لإلصابة باحلساس���ية مبكر ًا يعرض الطفل لإلصابة بها

من أسباب احلساسية الفطريات

وأشكال العفن داخل املنزل مثل عثة

الغبار ..وحبوب اللقاح في الهواء الطلق

من األس���باب ،أوله���ا عوامل
خارجي���ة ،مث���ل التغيرات
املناخي���ة ،والغبار العضوي
الناجت عن بع���ض النباتات
واحلشرات واحليوانات وكذلك
امللوثات الكيميائية ،وثانيا:
العوامل الداخلية ،وهي مرتبطة
باملريض نفسه ،وتتداخل فيها
عوامل كثي���رة مثل العوامل
الوراثية ومكون���ات املناعة
وتفاعل أجس���امنا بأش���كال
مختلفة مع م���ا يواجهنا من
حتديات.
وميكننا أن نقي أنفسنا من
شر االصابة بأنواع احلساسية
املختلفة اذا استطعنا جتنب
مول���دات احلساس���ية ،وهي
م���واد تس���بب احلساس���ية
للبعض ،وهذا ش���يء يسهل
قوله غي���ر أن تنفيذه صعب
وهذا يجعلنا نبقى نعاني من
أعراض احلساس���ية ،فهناك
حساسية شائعة في املنازل
جتاه عثة الغبار ،وهي حشرات
متناهية ف���ي الصغر تعيش
في أغلب املنازل ،وحتى نقلل
من تعرضنا لعثة الغبار وما
حتمله من مسببات احلساسية،
علينا ان نقلل قدر االمكان من
كمية الس���جاجيد واألبسطة
في املنزل ،وننظفها باملكنسة
الكهربائي���ة م���رارا وتكرارا،
وأفضل أن���واع املكانس هي
تلك التي حتتوي على مرشح
متخصص لتنقية مس���ببات
احلساسية.
كما يجب أال نضع األبسطة
ف���وق أرضيات اس���منتية،
فهي معرض���ة بصفة خاصة
الس���تيطان العثة ،ويفضل
تغيي���ر م�ل�اءات الس���رير
والبطاطني اسبوعيا وغسلها
بامل���اء الذي تتج���اوز درجة
حرارته  40درجة مئوية ،مع
استبدال الوس���ائد احملشوة
بالريش بأخرى مصنوعة من
البوليستير الصناعي ،اضافة
الى تغطية املراتب بأغطية او
مفارش بالستيكية.
يفض���ل أيضا اس���تعمال
مكيف���ات اله���واء ومزيالت
الرطوبة كثيرا ،فعثة الغبار
تنتع���ش في اله���واء الدافئ
الرطب.
وم���ن االس���باب األخرى
الش���ائعة للحساسية زغب
أو ش���عر احليوانات ولعابها
وبولها ،ولذلك اذا أردنا تربية
حيوان أليف يجب أن يكون
من النوع الذي ال يتساقط منه
الشعر بغزارة ،ويفضل ابقاؤه
خارج املنزل قدر املستطاع.
ومن أس���باب احلساسية
ايض���ا الفطريات وأش���كال
العفن داخل املنزل وهي مثل
عثة الغبار تنتعش في الهواء
الرطب ،ولإلقالل من التعرض
للفطريات داخل املنزل يجب
اس���تعمال مزيالت الرطوبة
ومكيفات الهواء عندما يكون
الهواء دافئا ورطبا.
مع عدم التعرض ملناطق
معينة في املنزل مثل الكتب
العتيقة أو املجالت القدمية،
ونبات���ات الظ���ل ،وأحواض
السمك.
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العواصف الرملية

ما فائدة التطعيمات في عالج الربو؟

سبب رئيسي
للحساسية

وما األفضل الكمام أم البخاخ أم احلقن؟
نوال :ما فائدة التطعيمات في عالج الربو؟
٭ التطعيمات الوقائية تستخدم لوقاية اجلسم من االنفلوانزا وبعض أنواع البكتيريا
التي قد تصيب اجلهاز التنفسي مما قد يؤدي إلى تفاقم شديد ألعراض الربو .وتؤخذ مرة
واحدة س����نويا أو كل سنتني مرة حسب نوع التطعيم .وهناك نوع آخر من التطعيم وهو
العالج املناعي .احلساسية حتدث كرد فعل مفرط للجهاز املناعي ملواجهة بعض املواد التي
هي في حقيقتها غير مضرة .فيفرز اجلسم نوعا معينا من األجسام املضادة التي تتسبب
في أعراض احلساس����ية .لذلك تقوم فكرة العالج املناعي للحساسية على محاولة تغيير
طريق����ة تعامل اجلهاز املناعي ومنعه من إفراز تلك األجس����ام املضادة .مبعنى آخر ،يعمل
هذا العالج على جعل املصابني باحلساس����ية أكثر حتمال ملسببات احلساسية فال تتعامل
أجسامهم معها كأنها مواد خطرة وال تفرز أجساما مضادة تتسبب في كل هذه األنواع من
أعراض احلساس����ية .أول خطوة في العالج املناعي هي حتديد املواد املسببة للحساسية.
من املمكن أن تك����ون أكثر من مادة .تتم هذه اخلطوة من خالل «اختبارات اجللد» ثم يبدأ
الطبيب في اعطاء املصاب باحلساس����ية جرعات من املواد املس����ببة للحساس����ية بكميات
صغيرة .وتس����مى هذه املرحلة «زيادة اجلرعة» .ويتم اعطاء اجلرعات مرتني في األسبوع
على مدار  4إلى  5شهور .مبجرد أن تصل العملية للجرعة اآلمنة ،تبدأ مرحلة أخرى تسمى
«مرحلة االستمرار» ،حيث يأخذ املصاب باحلساسية جرعة واحدة كل شهر .حساسية األنف
والربو التي حتدث نتيجة التعرض ملس����ببات احلساس����ية املستنشقة هي من أكثر أنواع
احلساس����ية التي ميكن التخلص منها عن طريق العالج املناعي .في احلقيقة ،إذا مت عالج
الطفل من حساسية األنف عن طريق العالج املناعي ،فلن يعاني بعد ذلك من أي حساسية
ألي مسبب آخر وغالبا ال يحدث ربو مرة أخرى .من ناحية أخرى،
ال يجب اس����تخدام العالج املناعي للعالج من حساس����ية الطعام.
التجنب هو أفضل حل لهذا النوع من احلساسية .مجرد أن تصل
جرعة االستمرار ملرة واحدة في الشهر ،فإنه يظل يتناولها من 3
إلى  5سنوات .البعض يرى أنها مدة طويلة جدا ،ولكنها قد تكون
أفضل من االضطرار لتناول عالج احلساسية يوميا.
فهد :ما هي أدوية الربو وما األفضل الكمام أم البخاخ أم احلقن؟
٭ أفضل طرق العالج هو استنش����اق الرذاذ أو البودرة الدوائية
ولكن هذا يتطلب قدرة على س����حب الرذاذ أو بودرة الدواء وتناغم
عضلي عصبي في حالة استنش����اق الرذاذ بالبخاخ .فيكون استخدام
البخاخ أسهل في حاالت الربو املستقرة وغير الشديدة .أما في حاالت
الربو الش����ديدة أو تفاقم الربو فيكون استخدام الكمام أنسب وأسهل
للمريض وأكثر ضمانا لوصول جرعات الدواء للمريض .وهناك بعض
احلاالت املتمثلة في تفاقم الربو تس����تلزم العالج باحلقن أو باإلبر كما هو
ش����ائع لفترة قصيرة نظرا لش����دة احلالة ولكي تتم السيطرة على ذلك التفاقم .فلكل
نوع من األدوية مكانه وميزته النسبية حسب احلالة.

ومن املس���ببات االخرى
للحساسية الفطريات وحبوب
اللقاح ف���ي اله���واء الطلق،
وخاصة في الفترة التي تقع
بني بداي���ة الربيع ومنتصف
اخلريف ،ولالقالل من التعرض
للفطريات وحب���وب اللقاح
خارج املنزل يجب التقليل من
أنش���طة معينة مثل تشذيب
األشجار وجز النجيل ،وجتنب
التواجد في الهواء الطلق في
األيام التي يكثر فيها انتشار
الفطريات أو حبوب اللقاح ،مع
اغالق النوافذ في األيام التي
يكثر فيها تواجد الفطريات أو
حبوب اللقاح.
الكحة المستعصية

عفاف :هناك أنواع من
الكحة ال تستجيب لعالج
الكحة العادية ويقول األطباء
عند مراجعتهم إن سببها
احلساسية .كيف ميكن
التخلص منها؟
٭ ف���ي بعض األحيان مرض
احلساس���ية لي���س له عالج
نهائ���ي ..هو م���رض مزمن
مثل الضغط والسكر ..ولكن
نسبة السيطرة عليه عالية
جدا وذلك بالوقاية عن طريق
جتنب مهيجات احلساس���ية
وباستخدام العقاقير الالزمة
م���ن البخاخ���ات واألقراص
حس���ب حال���ة كل مريض..
ومن االهمية استمرار العالج
فترة طويلة ،لذلك من اخلطأ أن
يوقف املريض العالج من تلقاء
نفسه دون استشارة الطبيب
حتى نصل في العالج ألفضل
نتيجة ممكنة.
فريدة :ملاذا يصاب البعض
باحلساسية دون االخرين؟
٭ يعتقد العلماء أن هناك بعض
الناس يرثون احلساس���ية،
رغم أنهم ال يحملون األسباب
الوراثية لالصابة بها .األطفال
لديهم االحتمال األكبر أن يرثوا
احلساس���ية اذا كان االب���اء
يعانون من نفس املشكلة .كما
أن التعرض الى األشياء املسببة
للحساسية في أوقات معينة
عندما تكون مقاومة اجلسم
ضعيفة ،على س���بيل املثال:
بعد االصابة بالڤيروسات أو
أثناء احلمل تكون س���ببا في
زيادة احلساسية.
التوتر النفسي

غادة :هل للحالة النفسية دور
في االصابة باحلساسية؟
٭ العالقة بني احلساس���ية
واحلالة النفس���ية هي عالقة
معروفة ،والتوتر النفس���ي
قد ي���ؤدي إلى بع���ض هذه
احلاالت.
كرمية :ما تأثير العوامل
اجلوية املختلفة على أمراض
احلساسية؟
٭ تنتشر العواصف الرملية
في املنطقة العربية وحتديدا
دول اخللي���ج وهي عواصف
ش���ديدة حتمل معها الغبار
والرم���ال واألترب���ة احململة
بالعديد من العوامل املسببة

للحساسية ،ولعل العواصف
الرملي���ة أفضل مث���ال على
تأثير تغي���رات الطقس على
اإلصابة باحلساسية والربو،
فالعواصف الرملية س���بب
رئيس���ي في انتشار العدوى
البكتيرية والڤيروسية خاصة
بني أولئك الذين يعانون ضعف
املناعة مثل املسنني واألطفال،
باإلضافة إل���ى أولئك الذين
يعانون مش���اكل ف���ي جهاز
املناعة ،ونظرا للكمية الكبيرة
التي حتملها هذه العواصف من
حبوب اللقاح ،تعد احلساسية
املعروفة باسم التهاب األنف
وحساسية الصدر من املشاكل
الصحية املهمة .وفي احلاالت
الشديدة التي ال يتم عالجها،
ق���د تؤدي حساس���ية األنف
إل���ى اإلصاب���ة بالربو ،حتى
لدى املرضى الذين ليس لهم
تاريخ سابق من اإلصابة بهذا
املرض.
وتزيد العواصف الرعدية
أيض���ا م���ن تفاق���م أمراض
احلساس���ية حيث يصاحبها
انتش���ار أحد أهم مس���ببات
احلساسية وهو حبوب اللقاح
في اله���واء نتيجة للعاصفة
الرعدية ،أما املطر فيسبب زيادة
نسبة انتشار الفطريات ،وهي
من مسببات احلساسية ،كما
أن الهواء الرطب املشبع بنسبة
كبيرة نس���بيا من بخار املاء
قد يسبب درجة من صعوبة
التنفس ناجتة عن ثقل الهواء
الرطب نسبيا ،أما ارتفاع درجة
احلرارة فتسبب حدوث تهيج
في الغش���اء املخاطي املبطن

لألنف وللجهاز التنفسي بشكل
عام نتيجة استنشاق الهواء
احل���ار مما قد يس���اعد على
تفاقم احلساس���ية بهما ،كما
أن أحد أسباب ارتفاع درجة
احلرارة هو االنبعاثات السامة
واملهيجة لألغشية املخاطية
أيضا وبالتبعية يحدث تفاقم
للحساسية بهذه األغشية.
البخاخات آمنة

آمال :هل هناك أدوية جديدة
لعالج حساسية الصدر؟
٭ السبب الرئيسي في حساسية
الصدر هو االلتهاب في الشعب
الهوائية واألدوية التي تستخدم
لتوسيع الش���عب الهوائية ال
تؤثر على هذا االلتهاب وإذا لم
نعاجله تدوم أعراض حساسية
الصدر فترة أطول أو تش���تد
أو يتح���ول لربو مزمن ،ومن
هذا املنطل���ق العلمي تعتبر
الكورتيزونات املستنش���قة
(البخاخات) حجر األس���اس
لعالج حساسية الصدر ألنها
تؤدي إلى إخماد هذه االلتهابات
وإزالته���ا ،خاص���ة للحاالت
املزمنة والشديدة نحتاج إلى
الكورتيزونات ملدة أطول إلخماد
االلتهابات والس���يطرة على
حساسية الصدر ،ويدور كل
جديد في مجال أدوية حساسية
الصدر حول هذا املفهوم العلمي
الراسخ.
الكورتيزونات المستنشقة

مصطفى :ما مضاعفات
الكورتيزون وإمكانية
االستغناء عنه؟

٭ تؤكد الدراسات على عدم
وجود مضاعفات أو آثار سلبية
للكورتيزونات املستنشقة على
منو األطفال كذلك بالنس���بة
للكبار ألن اجلرعة املأخوذة
عن طريق البخاخ تكون أقل
بكثير من الدواء املأخوذ عن
طريق الفم ،والدواء املستنشق
مفعوله ف���وري حيث يصل
إلى هدفه مباشرة إلى جانب
ذلك فالدواء املستنشق آثاره
اجلانبية أقل بكثير من الدواء
املأخوذ عن طريق الفم حيث إن
اجلرعة ضئيلة ويصل إلى الدم
بكميات ضئيلة جدا عن طريق
اجلهاز التنفسي ،بينما اآلخر
يجول في الدم ويصل إلى سائر
أعضاء اجلسم فتكون آثاره
اجلانبية أكث���ر وأكبر بكثير
خاصة في الفترات الطولية،
كما هو احلال في حساس���ية
الصدر ،وتعتبر الكورتيزونات
املستنشقة (البخاخات) حجر
األس���اس لعالج حساس���ية
الصدر ألنها تؤدي إلى إخماد
هذه االلتهابات وإزالتها ،خاصة
للحاالت املزمنة والش���ديدة
نحتاج إل���ى الكورتيزونات
ملدة أطول إلخماد االلتهابات
والس���يطرة على حساسية
الصدر.
ال يوجد عالج شاف

محمد :هل يوجد عالج شاف
للربو؟
٭ حتى وقتن���ا هذا ال يوجد
عالج شاف للربو ،ومع ذلك
ميكن تدبير أمره جيدا من خالل
املعاجل���ة بالعقاقير وجتنب

احملرضات ،ومعظم األشخاص
املصابني به يعيش���ون حياة
طبيعي���ة ،أما عل���ى صعيد
األطفال فهناك حاالت كثيرة
تتحس���ن مع م���رور الوقت
ويختفي العديد منها عند بلوغ
سن العشرين.
أم علي :هل ميكن استخدام
أدوية عالج الربو أثناء احلمل؟
٭ أغل���ب حاالت حساس���ية
الص���در يكتف���ي ملعاجلتها
أثن���اء احلم���ل بنوع�ي�ن من
البخاخات األول وهو البخاخ
املوسع للشعب الهوائية الذي
ينصح باستخدامه عند ظهور
أعراض الربو ،أما النوع اآلخر
فهو الع�ل�اج املانع أو الواقي
من احلساس���ية التي ينصح
باس���تخدامها بشكل منتظم،
وجتدر اإلشارة إلى أن استخدام
ه���ذه البخاخات أثناء احلمل
آمن ويس���اعد في التحكم في
أعراض احلساس���ية وهناك
بعض احلاالت يستلزم عالجها
استخدام بعض األقراص وهذا
الع�ل�اج يتم حتت إش���راف
الطبيب.
محمد :ما تأثير الكورتيزون
املأخوذ عن طريق البخاخ على
األسنان والعظام؟
٭ في حالة الربو ينصح بأخذ
مركبات الكورتي���زون على
ش���كل بودرة أو رذاذ يؤخذ
باالستنشاق في الفم ،وميكن
أن يعطى ملدة طويلة تصل إلى
سنوات دون اخلوف أو القلق
من املضاعفات عامة بش���رط

أنواع الربو
محمود :ما أنواع الربو؟
٭ ميكن ألي شخص أن يصاب بالربو .وهو مرض غير معد يعاني منه ماليني الناس في كل أرجاء املعمورة بصرف النظر
عن العرق أو الثقافة أو السن أو اجلنس .ويزيد من احتمال اإلصابة بالربو وجود تاريخ عائلي بها .األشخاص الذين يعانون
من احلساس���ية معرضون أكثر لإلصابة بالربو .في احلقيقة يقدر أن  %80م���ن األطفال و %50من البالغني املصابني بالربو
يوجد لديهم حساسية أيضا .عادة يحدث الربو عند األطفال في سن اخلامسة ،وفي البالغني في العقد الثالث ،وميكن أيضا
أن يصاب به كبار السن ،فحوالي  %10من حاالت الربو املشخصة تكون بعد سن  .65وأوضح الدكتور البدر أن هناك نوعان
أساس���يان من الربو هما ربو خارجي املنشأ (من احلساس���ية) ،وربو داخلي املنشأ (ال يثار باحلساسية) .وميكن أن يكون
الشخص مصابا بالنوعني معا ،وهو خليط من الربو اخلارجي املنشأ والداخلي املنشأ.
أما الربو اخلارجي املنش���أ فهو أكثر انتشارا بني األطفال واملراهقني وقد يختفي مع السن
ومع تفادي العوامل املثيرة للحساس���ية .ويكون للشخص املصاب بهذا النوع من الربو
حساسية غير عادية جتاه العوامل املثيرة للحساسية .عندما يتعرض املصاب بالربو
للمرة األولى للعوامل املثيرة للحساس���ية ،ينتج جهاز املناعة كميات غير عادية من
البروتينات الدفاعية تس���مى األجس���ام املض���ادة .إن اميونوجلوبولني (جلوبولني
املناعة) اي (آي جي إي  )IgEهو اجلس���م املضاد الذي يسبب أعراض احلساسية.
ودور أجسام آي جي إي املضادة هو متييز عوامل معينة مثيرة للحساسية ،مثل
لق���اح نبات «الرجيد» ،وتلصق باخلاليا البدنية (خاليا حتتوي على وس���ائط
كيماوية) .تتراكم هذه اخلاليا في أنسجة معرضة للبيئة مثل األغشية املخاطية
في اجلهاز التنفس���ي .خالل التعرض الثاني متيز أجسام آي جي إي املضادة
العوامل املثيرة للحساس���ية وتعمل على تنبيه اخلاليا البدنية لكي تطلق
الهيستامني  histamineوالوس���ائط الكيماوية .إن الوسائط هي كيماويات
التهابي���ة تترك تأثيرها على أنابيب الش���عيبات الهوائية لكي تؤدي إلى
إنتاج املزيد من املخاط فيها واالنتفاخ والتشنج الشعبي.
الربو الداخلي املنشأ شائع أكثر في األطفال الذين تقل أعمارهم عن 3
س���نوات وفي البالغني الذين تزيد أعمارهم على  30سنة .إن االلتهابات
الڤيروسية التنفسية هي مهيجات أساسية وتؤثر إما على األعصاب
أو اخلاليا قرب س���طح أنابيب القصبة الهوائية .وقد يس���بب ذلك
تش���نجا شعبيا أو إطالق وسائط كيماوية مما يؤدي إلى حدوث
نوبة الربو .وتشمل املهيجات األخرى العوامل املثيرة للحساسية
والتمارين الرياضية والهواء البارد والتغييرات العاطفية
والتي قد تسبب أيضا تشنجا شعبيا.

التقيد باجلرعات في احلدود
الكافية للتحكم باملرض.
كي القصبات الهوائية

مطلق :ما العالج اجلديد في
الشعب الهوائية؟
٭ هو شكل جديد من العالج
ملرض الربو احلاد الذي يتم
فيه تعريض الشعب الهوائية
إلى طاقة حرارية إلحداث كي
بالقصب���ات الهوائي���ة حيث
يؤدي ذلك إل���ى تقليل كمية
العض�ل�ات امللس���اء بجدار
الشعب الهوائية ،مما يؤدي
إلى تقليل قوة انقباض الشعب
الهوائية بالكلية ،وبالتالي تقل
أعراض الرب���و .وقد وافقت
منظمة األدوي���ة الفيدرالية
األميركي���ة على ه���ذا النوع
من التدخ���ل العالجي لعالج
حاالت الربو الشديدة التي ال
تتحس���ن مع العالج الدوائي
التقلي���دي .واجلدير بالذكر
أن الع�ل�اج بالكي القصبي ال
يغني عن اس���تخدام العالج
الدوائي فيما بعد ولم تظهر
الدراسات حتسن ميكن قياسه
في وظائف التنفس للمرضى
الذين خضعوا لعمله.
مرض مزمن

عدنان :ما سبب عدم
االستجابة لعالج الربو؟
٭ ميك���ن تلخيص أس���باب
عدم االستجابة ألدوية الربو
لدى معظم احلاالت في :عدم
تفهم مري���ض الربو ملرضه
ومسبباته ،وتعرض املريض
ملس���ببات احلساسية بصفة

السبب الرئيسي
في حساسية الصدر
هو االلتهاب
في الشعب
الهوائية..
واألدوية
املستخدمة
ال تؤثر على هذا
االلتهاب
تؤكد الدراسات
عدم وجود
مضاعفات أو آثار
سلبية للكورتيزونات
املستنشقة
على الكبار
وعلى منو األطفال

متكررة وعدم أخذ االحتياطات
الالزمة ،وعدم معرفة املريض
لهذه املس���ببات داخل البيت
أو خارجه .وعدم أخذ األدوية
املقررة واالنتظام عليها حسب
إرشادات الطبيب .عدم تناول
األدوية وخاص���ة البخاخات
بطريقة صحيحة.
ومن خالل متابعة الكثير
من مرضى الربو يعتبر أهم
س���بب هو تردد املرضى في
أخذ األدوية وخاصة البخاخات
وعدم االقتن���اع بجدوى هذه
األدوية ونفعه���ا هو اعتقاد
خاط���ئ ،حيث تتمي���ز هذه
األدوية بفاعليتها في معاجلة
الربو وقلة أعراضها اجلانبية،
إضاف���ة إلى تنق���ل املريض
وتردده بني أطب���اء كثيرين
مم���ا ينتج عنه تعدد األدوية
وفقد املتابع���ة وعدم وجود
خطة طبية صحيحة ملتابعة
احلال���ة املرضي���ة وعالجها،
واملعلوم���ات اخلاطئ���ة لدى
املريض ع���ن مرض الربو أو
تأثيرات األدوية من األقارب
أو من الزمالء أو من مرضى
آخرين أو حتى من أطباء غير
مختصني في هذا املجال ،كما
يقوم بعض املرضى مبقارنة
حالت���ه الصحي���ة وأدويته
مبرض���ى آخري���ن أو بعض
األقارب أو األصدقاء الذين قد
يعانون من أمراض أو حاالت
خاصة ومختلفة.
الربو والحمل

أم إياد :تتفاقم أعراض الربو
عندي أثناء احلمل ،ما سبب
ذلك؟
٭ أحوال الربو أثناء احلمل
ثالثة .ففي ثلث احلاالت تتفاقم
أعراض الربو مع احلمل وفي
الثلث تبق���ى حالة الربو كما
هي قبل احلم���ل وفي الثلث
األخير تتحسن أعراض الربو
مع احلمل .وال يوجد س���بب
معروف لهذا كما ال ميكن توقع
ما الذي سيحدث حلالة الربو
في حال���ة حدوث احلمل عند
مريضة بعينها.
عبد اللطيف :ابني مصاب
بالربو وتزداد أعراض املرض
عندما يلعب كرة القدم ،فما
احلل؟
٭ هناك بعض املرضى يعانون
من تفاقم أعراض الربو عند
بذل مجهود بدني أو ممارسة
الرياضة.
خطر السمنة

فاطمة :هل للسمنة عالقة
بالربو؟
٭ أثبتت إحدى الدراس���ات
العلمية في هذا الس���ياق أن
األشخاص الذين يعانون من
السمنة املتمركزة في منطقة
البطن وال يعانون من سمنة
كلية في اجلسم يكونون أكثر
عرضة لإلصابة بالربو العشبي
مبقدار  1.5مرة.
وترتف���ع هذه النس���بة إلى
الضعف في حال���ة اإلصابة
بالس���منة الكلية والس���منة
املركزية معا.

