ال ّربو

واأل َرجِية (التحسس لبعض املواد)

دليل إدارة حالة األرجية
(التحسس لبعض املواد)
ألولئك الذين يعيشون مع الربو

للمرىض و مقدمي الرعاية
Asthma & Allergy - Arabic

ما هو

الربو؟

ما هي األ َر ِجية
(التحسس لبعض المواد)؟

الربو هو مرض املجاري الهوائية ،األنابيب الصغرية التي تحمل الهواء
إىل داخل وخارج الرئتني.

تحدث األرجية (التحسس لبعض املواد) عندما يتفاعل جهاز مناعة
الشخص (عملية الجسم التي تحمي ض ّد األمراض) مع مواد يف البيئة
عادة غري مؤذية ملعظم الناس .تعرف هذه املواد مبولدات األرجية.
أمثلة عن مولدات األرجية تشمل العث يف الغبار املنزيل ،الطلع ،العفن،
ووبر الحيوانات األليفة .ميكن غالباً تحديد الحساسية ملولدات األرجية
عن طريق فحص مخربي للدم أو للجلد.

تتفاعل املجاري الهوائية الحساسة عند تعرضها لبعض العوامل املحركة للربو
(مثل الهواء البارد ،التامرين ،الطَلْع ،والفريوسات) .قد تصبح حمراء ومتو ّرمة
(ملتهبة) مام يسبب بانكامش يف عضالتها وإفراز زائد من البلغم (نخامة).
هذا يجعل املجاري الهوائية ضيقة و يصعب عىل الشخص التنفس.

ميكن ملواد أخرى مثل العطور ،الروائح ،أو دخان السجائر أن تحرك
أيضاً الربو عند بعض األشخاص ،غري أنها ال تنطوي عىل رد فعل من
جهاز مناعة الشخص .تدعى هذه املواد محركات مهيجة غري مؤرجة،
وليس هناك فحوصات للجلد أو للدم لهذه املحركات.

تشمل األعراض الشائعة للربو:

ميكن لألرجية (الحساسية) أن ترسي يف العائالت .إن التأتُّب هو ميل
جيني أو ورايث لتطوير األمراض األرجية.

•
•
•
•

ضيق يف النفس
األزيز
السعال
إحساس بانقباض يف الصدر.

الربو حالة صحية ميكن التحكم بها .رغم أنه ال يوجد عالج يف الوقت
الحارض ،مع تحكم جيّد بالربو والتثقيف ميكن لألطفال املصابني
بالربو عيش حياة طبيعية ونشطة.

عندما يتعرض الناس ذوو امليول األرجية (تأتب) للمولدات
األرجية ،بإمكانهم تطوير ردة فعل مانعة تؤدي إىل التهاب أرجي
(احمرار وتورم).
ثم قد يسبّب ذلك أعراض يف:
•
•
•

األنف و/أو العينني  -التهاب األنف/التهاب امللتحمة (حمى الكأل)
الجلد – أكزميا ،طفح جلدي
الرئة  -الربو.

الربو ووقائع األرجية

الربو هو مشكلة صحية هامّة يف أسرتاليا .إن رقم املصابني بالربو يف
أسرتاليا عال مقارنة ببلدان أخرى.

أكرث من  2مليون أسرتايل مصابون بالربو ،أي حوايل  1من  10أشخاص.
من هؤالء ،حوايل  %80يعانون من أرجيات مثل حمى الكأل .
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ما هو دور األرجية في الربو لديك؟

إذا كنت مصاباً بالربو الذي تحركه مولدات األرجية ،قد تكون لديك
عوارض الربو عندما تقوم بـ :

•
•
•

•

تكنيس باملكنسة الكهربائية أو إزالة الغبار ،حيث أن هذا يسبب
العث املولد لألرجية يف الغبار إىل االنتقال إىل الهواء
زيارة منزل يعيش فيه حيوان أليف
التواجد يف الهواء الطلق يف أواخر الربيع وأول الصيف ،وعندما
يكون مستوى الطلع عال يف الهواء
التعرض للعفن.

ميكن أن يحرك الربو أيضاً مولدات أرجية متعلقة مبركز العمل ،مثل
الطحني وغبار الحبوب ،لنب الشجر (الالتكس) ،ومولدات أرجية
حيوانيّة (مثل البول ،الوبر).
بسبب هذه العالقة الوثيقة بني الربو واألرجية ،قد يكون أكرث صعوبة
التحكم بالربو إذا مل يتم التحكم أيضاً باألرجية لديك بشكل جيد.
لكن ،بخالف محركات الربو األخرى مثل الربد واألنفلونزا ،قد يكون
باإلمكان تفادي أو الحد من تعرضك لبعض محركات مولد األرجية
للربو لديك.

ميكن لطبيبك ،املمرض املامرس أو الصيديل مساعدتك ملعرفة إذا
كانت األرجية تلعب دوراً يف الربو لديك (انظر اختبارات األرجية).
عندئذ بإمكان طبيبك أن:
•
•
•

ينصحك عن كيفية الحد من أو تفادي التعرض لألرجيات لديك
وصف األدوية املناسبة
تحديد إذا كان العالج املناعي مناسباً.

اختبارات األرجية

من املهم معرفة أي مولد لألرجية يف بيئتك يحرك الربو لديك .إن
تفادي أو التحديد من تعرضك لهذه املولدات لألرجية قد يكون جزءاً
مه ًام من عملية التحكم بالربو لديك.
سيسألك طبيبك أسئلة لتحديد عوامل محركة مؤرجة محتملة ويأمر
بإجراء اختبارات األرجية أو ينفذها.

االختباران الرئيسيان لألرجية هام اختبار الوخز الجلدي ،واختبارات
الدم للمصل النوعي ( *lgEالذي كان يسمى سابقاً اختبارات
 .) **RASTهذه االختبارات تحدد األجسام املضادة الخاصّ ة مبولدات
أرجية معينة.
أحياناً تستعمل طريقة اختبار بديلة ،تدعى اختبار الخدش .غالباً ما
تستعمل عندما تظهر الحاجة إىل حساسية أعىل يف االختبار.
ال يستطيع طبيبك أن يعتمد عىل نتائج هذا االختبار وحدها،
لذلك سيأخذ/ستأخذ بعني االعتبار نتائج االختبار جنباَ إىل جنب مع
تاريخك الطبي .قد يحيلك طبيبك إىل أخصايئ األرجية /علم املناعة
الختبارات إضافية.
يجب أن تنفذ اختبارات األرجية من قبل طبيب أو ممرض سبق
وتلقى تدريبات عىل هذه اإلجراءات ويعلم كيفية تفسري النتائج.
مناعي E
*غلوبولين
ّ
**اختبار ماص االشعاع المؤرج
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اختبارات الوخز الجلدي
ينفذ اختبار الوخز الجلدي يف مكتب طبيبك أو يف العيادة الطبية.
هذه االختبارات:
• هي االختبارات األكرث دقة إلثبات العوامل املؤرجة املحركة للربو
• هي بصورة عامة آمنة ورسيعة

عندما يتم تحديد العوامل املؤرجة املحركة ،فإن تفادي أو الحد من
التعرض ملولدات األرجية هذه قد تحد من فرص إصابتك بنوبات
الربو الحادة وتساعد رئتيك عىل العمل بشكل أفضل.

اختبارات األرجية الغري مثبتة

يجرى اختبار الوخز الجلدي عادة عىل الساعد ،رغم أنه يجرى أحياناً
عىل الظهر بدالً من الساعد .توضع قطرة من مقتطف مولد األرجية
عىل منطقة مؤرشة من الجلد وبعدها تجرى وخزة صغرية من خالل
القطرة .هذا يسمح لكمية صغرية من مولد األرجية من دخول الجلد.

ميكن تشخيص األمراض املؤرجة مثل الربو بدقة ومعالجتها باستعامل
اختبارات مثبتة علم ّياً مثل قياس التنفس (ملزيد من املعلومات
انظر الكتيّب “الربو و اختبارات وظائف الرئة” عىل املوقع
 .)nationalasthma.org.auإن االختبارات الغري مثبتة علم ّياً،
مثل اختبار فيغا  ،Vegaعلم القزحية وعلم الحركة البرشية ،هي غري
موثوقة .هي أيضاً غري منظمة يف أسرتاليا أو نيوزيلندا وغري مغطاة
حالياً من قبل مديكري .Medicare

يجب التوقف عن أخذ بعض األدوية مثل مضادات
الهيستامني  7-3أيام قبل إجراء اختبار الوخز الجلدي

إن الجمعية األسرتالية للمناعة الرسيرية واألرجية (،)ASCIA
مؤسسة الخربة الصحية لرشوط املناعة واألرجية ،تنصح بعدم
استعامل هذه االختبارات لتشخيص الحاالت أو إرشاد العالج .إن
املنظامت الربيطانيّة ،األمريكيّة واألوروبيّة لألرجية وعلم املناعة
تعطي النصيحة نفسها أيضاً .ملزيد من املعلومات انظر إىل موقع

إن كنت حساساً ملولد األرجية الذي يجرى اختباره ،ستظهر كتلة
صغرية حمراء أو انتفاخ بعد  20-15دقيقة .سينصحك طبيبك مبا
سيحدث بعد ذلك.

اختبارات الدم للمصل النوعي ( IgEاملعروفة سابقاً
باختبارات )RAST
اختبارات األرجية للمصل النوعي  IgEهي اختبارات للدم.
هذه االختبارات:
•
•
•

•
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تستطيع تشخيص كل أنواع األرجيات ،غري أنها تعطي نتائج أقل
تحديداً من اختبارات الوخز الجلدي
هي مفيدة عندما ال ميكن إجراء اختبار الوخز الجلدي ألسباب
صحية أو أسباب أخرى
ميكن إجراؤها إذا نسيت التوقف عن تناول مضادات الهيستامني
قبل االختبار ،أو أنك تتناول مضادات االكتئاب الثالثية الحلقات
أو بيزوتيفني ( pizotifenللصداع) ،أو لديك طفحات/حاالت
جلدية معينة
مفيدة إذا كان لديك خطر تعرُّض عال غري عادي لفرط الحساسية،
مث ًال إذا سبق وأصبت به .خطر تعرُّض عال غري عادي لفرط
الحساسية ،مث ًال إذا سبق وأصبت به

ASCIA: allergy.org.au

يجب أن تكون حذراً بالنسبة لقبول نتائج مثل هذه االختبارات
للتشخيص واملعالجة من دون مناقشتها مسبقاً مع طبيبك.
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كيف يمكنك تفادي مولدات األرجية؟

إن العوامل املؤرجة املحركة للربو األكرث شيوعاً هي العث يف الغبار
املنزيل ،الحيوانات ،الطلع والعفن.
رغم أن التجنب الكامل ملولد األرجية لن يعالج الربو ،فإن التقليل من
التعرض ملحركات مولد األرجية قد يحسن من تحكمك بالربو ويجعل
أعراض الربو لديك سهل التحكم بها .تذكر دامئاً أن الجهود لتجنب أو
الحد من التعرض ملولد األرجية قد تكون مكلفة ،ومستغرقة للوقت
أو غري عملية.
إنه من األفضل محاولة بذل الجهد للحد من وتجنب التعرض ملولد
األرجية إذا:
•
•
•

قال لك طبيبك بأنك تعاين من أرجية ثابتة للعامل املحرك
التعرض لهذا العامل املحرك يسبب عوارض ربو
أنت متحمس لتجربة عدة تدابري لتخفيض التعرض ملولد األرجية
– متابعة تدبري واحد فقط لن يعطي أي فرق عىل األرجح.

تذكر ،إن اسرتاتيجية تجنب وتقليل من التعرض ملولد األرجية
يجب أن تستعمل مجتمعة مع األدوية املوىص بها وال تحل محل
نصيحة طبيبك.

بينام تساعد تدابري تجنب األرجية عىل تقليل التعرض للعوامل
املحركة ملولد األرجية ،فإن استعامل أدوية الربو كام أشري لك
هي أقل كلفة وطريقة أكرث ف ّعالية للتعامل مع الربو لديك.

العث يف الغبار املنزيل
إن العث يف الغبار املنزيل هو املحرك املؤرج للربو األكرث شيوعاً يف
أسرتاليا .هي مخلوقات مجهرية تعتاش من الحراشف الجلدية،
وتزدهر يف املناخات املعتدلة والرطبة مثل أسرتاليا الساحلية.

كيف ميكن الحد من مستويات عث الغبار املنزيل؟

إذا كنت حساساً لعث الغبار املنزيل قد تنصح بأخذ التدابري ليك:
•
•
•

تقتل عث الغبار املنزيل
تزيل مولد األرجية الذي ينتجه
تحد من املساحات حيث يعيش ويتكاثر.

أساس الفراش

إن التعرض األكرب لعث الغبار املنزيل آت من أساس فراشك .تتضمّن
الطرق للحد من التعرض لعث الغبار املنزيل:
• استعامل أغطية مانعة للعث عىل الحشية (الفرشة) ،الوسادات
واللّحف  -يجب أن تغلف متاماً اليشء الذي تحميه ،وتكون قابلة
للغسيل ويتم غسلها دورياً.
• غسيل بياضات الرسير(أغطية الوسادات ،الرشاشف ،وأغطية
الحرام) باملاء الحار (أعىل من  °55درجة مئوية) أسبوعياً
• استعامل منتجات أساس الفراش (مثل الوسادات) املصنعة مع
املعالج ملكافحة الجراثيم الذي يقمع منو الفطريات وعث الغبار
• تفادي البطانيات أو الحرامات التي ال ميكن غسلها بانتظام أو
تغليفها
• نزع أساس الفراش الغري رضوري مثل الوسادات اإلضافية واملساند
حيث ميكن لعث الغبار العيش/التكاثر.
• نزع اللعب الليّنة ،أو غسلها باملاء الحار (أعىل  55درجة مئوية)
أسبوعياً
سيقتل الغسيل الحا ّر عث الغبار وسيزيل مولداتها األرجية .إن
الغسيل البارد الذي يتبعه تجفيف بالدوران الرسيع الساخن سيقتل
عث الغبار عندما تنشف هذه األغراض .وباملثل سيقتل التنظيف
الجاف عث الغبار ،ولكنه ،مثل الغسيل البارد مع تجفيف بالدوران
الرسيع الساخن ،لن يزيل مولد األرجية.
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التنظيف العام
حيث أمكن ،يجب عىل الشخص املصاب بالربو ترك الغرفة عند
تنظيف املنزل (خاصة عند استعامل ماكينة التكنيس) وملدة 20
دقيقة عىل األقل بعد التنظيف.
تشمل بعض االقرتاحات:
•

•

•

تكنيس السجاد والبساطات أسبوعياً باستعامل مكنسة كهربائية
مزودة بفلرت ذو الكفاءة العالية لتصفية جزئيات الهواء ()HEPA
تنظيف األرضية الصلبة أسبوعياً بقامش رطب/مضاد للكهرباء
الساكنة ،ممسحة أو ممسحة بخارية ،وإزالة الغبار أسبوعياً
باستعامل قامش رطب أو مضاد للكهرباء الساكنة
فكر باستعامل ستائر الشمس الفينيسية أو الستائر املسطحة ،التي
هي أسهل يف التنظيف من الستائر الثقيلة .الستائر القابلة للغسيل
أو املصاريع الخارجيّة هي خيارات أخرى.

إجراءات أخرى
بينام يوىص أحياناً بإزالة السجاد لصالح األرضية الصلبة ،مل يظهر ذلك
أنه يحد من مستوى التعرض لعث الغبار يف املنزل .خذ بعني االعتبار
التكنيس الكهربايئ الشامل واملنتظم باستعامل جهاز مالئم أوالً (مثل
آلة مزودة بفلرت  ،)HEPAقبل التفكري بهذه الخطوة األكرث صعوبة.

الحيوانات األليفة
التعرض للحيوانات األليفة ( مث ًال القطط ،الكالب ،الخنازير الغينية،
األحصنة ،الفرئان والجرذان) يف املنزل أو العمل ميكنه أن يحرك الربو
عند بعض األشخاص.
القطط والكالب هي املصدر الرئييس ملولدات األرجية يف بيئة املنزل.
تأيت مولدات األرجية من غدد العرق عند القطط وغدد اللعاب عند
الكالب .مبا أنّ لدى كلّ القطط والكالب غدد عرق ولعاب ،فكل
السالالت تحمل مولدات األرجية .لكن كمية مولدات األرجية املفرزة
تختلف بني السالالت.
مبا أن مولدات األرجية ملتصقة بشعر وجلد الحيوانات األليفة ،تصبح
مولدات األرجية محمولة يف الهواء عندما يتساقط شعر الحيوانات.
تبقى مولدات األرجية محمولة يف الهواء لبعض الوقت.
من الصعب التخلص من مولد األرجية الذي تسببه القطط بصورة
خاصة يف البيوت .قد يبقى يف املنزل لشهور بعد إخراج القط .ميكن
العثور عىل مولد األجرية الذي تسببه القطط يف أماكن مل تعش فيها
القطط أبداً .مثالً ،ميكن حمله عىل املالبس إىل املدارس واملكاتب.

يصنّع بعض السجاد الحديث مع معالجة ضد الجراثيم وهذا ميكن
أيضاً أن يساعد.
خذ أيضاً بعني االعتبار الحد من الرطوبة يف املنزل  -اهدف ألن يكون
املنزل جافاً وتهوئته جيدة مع عازل مناسب لألرض والجدران .ميكن
ملكيفات الهواء أو لألجهزة املزيلة للرطوبة (ليس املربدات التبخريّة)
أن تكون مفيدة ،بشكل خاص يف املساحات األكرث رطوبة لكونها
تخفّض الرطوبة النسبية.
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تجنب مولد األرجية الحيواين
إن الطريقة األكرث فعالية لتجنب مولد األرجية لألشخاص املصابني
بالربو والذين لديهم حساسية للقطط أو للكالب هي عدم وجود
هذه الحيوانات يف املنزل.
لذلك إذا كان حيوانك األليف الحايل يسبب حساسية كبرية أو مشاكل
الربو ،فلسوء الحظ يجب إعادة إسكان حيوانك مع أرسة أخرى.
لكن ،كأول خطوة ،يجب عىل حيوانك البقاء خارجاً معظم أو كامل
الوقت ،مع التأكّد بأن له منزل آمن ودافئ خارج البيت.
إذا توجب إبقاء حيوانك يف الداخل ،يجب أن يحدد يف منطقة واحدة
من البيت ولن يسمح له دخول غرفة نوم الشخص املصاب بالربو.
تشمل اإلجراءات األخرى للحد من مولد األرجية ما ييل:
•

•
•
•
•

•
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غسل األيدي بعد ملس أو تغذّية الحيوانات ،وغسل الثياب ،وأساس
فراش الحيوان واإلنسان بصورة منتظمة باملاء الساخن (أعىل من
 55درجة مئوية )
اللي
إبقاء الحيوانات بعيداً عن السجاد ،األبسطة واألثاث ّ
تكنيس السجاد ،الستائر واألشياء املنجدة بانتظام باملكنسة
الكهربائية املزودة بفرشاة آلية وفلرت HEPA
تنظيف األرضية الصلبة بقامش رطب/مضاد للكهرباء الساكنة أو
باملمسحة البخارية ،وتنظيف أنابيب التدفئة أو التربيد
االعتناء مبظهر الحيوانات األليفة والتخلص من الطفيليات التي
تحملها بانتظام (عدم تواجد الشخص املصاب بالربو يف نفس
الغرفة بقدر اإلمكان)
غسل الحيوانات بانتظام ،ولكن ليس أكرث مام يويص به الطبيب
البيطري.

نصائح لزيارة األصدقاء الذين لديهم حيوانات:
•
•
•
•

اطلب من أصدقائك إبقاء حيواناتهم خارجاً أو يف غرفة أخرى خالل
زيارتك
تذكر أن تتناول دواء الحساسية  30دقيقة قبل الزيارة ،وإحضار
دواء الربو معك
اغسل يديك دامئاً بعد ملس حيوانهم
اغسل مالبسك يف املاء الساخن بعد الزيارة.

الطلع

إن األرجية املتأتية من الطلع السابح يف الهواء ،من حبوب بعض
األعشاب ،من األعشاب الضارة ،ومن األشجار شائعة يف األشخاص
املصابني بالربو يف أسرتاليا .يكون تعداد الطلع بأعىل مستواياته يف
األيام الحارة بدون هواء ،أو يف األيام املشمسة مع هواء شديد.
التعرض للطلع:

•
•

•

•
•

ميكن أن يجعل أعراض الربو أسوأ أثناء فصول الطلع
ميكن أن يسبب تهيّج ربو بعد العواصف الرعدية (ألن الرطوبة
تطلق حبيبات صغرية من النشاء قد تستنشق عميقاً داخل املجاري
الهوائية)
تسببه عادة األعشاب ،األعشاب الضارّة واألشجار املستوردة
التي تلقحها الرياح  -يستطيع الطلع السفر كيلومرتات عدة
بعيداً عن مصدره
ال تسببه عادة النباتات املحلية األسرتاليّة (رغم أن هناك استثناءات،
مثل أشجار الرسو الصنوبرية)
ال تسببه عادة النباتات الكثرية الزهر ألنها تنتج طلع أقل (الذي
ينقله النحل) من النباتات التي تلقحها الرياح.
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تجنب مولد األرجية املتأيت من الطلع
إن تفادي الطلع متاماً قد يكون صعباً أثناء فصل الطلع ،غري أن
الخطوات التالية قد تساعدك للحد من التعرض له:
•

•
•
•
•
•
•
•

تفادي الذهاب إىل الخارج يف أيام التعداد العايل للطلع (خاصة
بني الساعة  9-7صباحاً و  6-4مساءً) ،يف أيام الهواء القوي أو بعد
العواصف الرعديّة
ابق عىل نوافذ السيارة مغلقة ،مع التأكد بأن للمركبة فلرت لتصفية
هواء الحجرة من الطلع وبأن الهواء مضبوط عىل إعادة التوزيع
استحم (أو اغسل وجهك ويديك متاماً) بعد تواجدك يف الخارج مع
تعرضك للطلع
جفف بياضات الرسير يف الداخل أثناء فصل الطلع
خذ عطلتك خارج فصل الطلع أو عىل الشاطئ
ال تجز العشب ،وابق يف الداخل عند جزّه
ارتد قناعاً للوجه و/أو نظارات يف حاالت خاصة حيث ال ميكن
تفادي الطلع ،مث ًال إذا ال ميكن تفادي جز العشب
أزل أية نباتات مسببة للحساسية من الحديقة ،وفكر بزراعة
حديقة ذات مولدات أرجية منخفضة.

اتصل مبؤسسة الربو املحلّية أو تحدث إىل مشتلك املحيل للمعلومات
عن الحدائق ذات مولدات أرجية منخفضة.
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العفن
إن التعرض لألماكن الداخلية و الخارجية الرطبة والتي تحتوي عىل
عفن يحرك أعراض الربو عند بعض الناس.
تدابري تجنب العفن
تبني أن فلرتات الهواء واملؤينات تحدد من تطاير العفن يف الهواء،
ولكنه ليس من املؤكد كيف يؤثر ذلك عىل التحكم بالربو.
تشمل التدابري التي قد تحدد من التعرض للعفن:
• إزالة العفن الظاهر بالتنظيف مبادة مبيضة أو مستحرض آخر
محدد ومنظف للعفن .إذا كنت حساساً للروائح القوية ،ارتد قناعاً
أو اطلب من شخص آخر القيام بذلك عنك
• استعامل فلرتات هواء عالية الفعالية – قد تتضمنها أجهزة
التكييف ،أنظمة اسرتداد الحرارة والتهوئة ،أو آالت تنقية الهواء
القامئة بذاتها
• تأكد من تهوئة طبيعيّة مناسبة مبا يف ذلك استعامل املراوح
الشافطة
• سد الترسيبات يف الحاممات والسقوف
• تنظيف املزاريب الطافحة وفتحات التهوئه املسدودة تحت األرض
• إزالة أحواض النباتات داخل البيت (التي تساعد عىل منو العفن)
• تجفيف أو إزالة السجاد الرطب
• معالجة االرتفاع يف الرطوبة حال كشفها
• تجنب استعامل التنب العضوي الذي يفرش عىل األرض ،وأكوام
السامد.
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الطعام
ليست األطعمة عامل محرك شائع لعوارض الربو .نادراً
ما تحرك الربو وحدها ،ولكن قد تحرك الربو كجزء من
ردة فعل أرجية الغذاء شديدة ومعممة تؤثر عىل أعراض
أخرى يف الجلد واإلمعاء .تعرف ردة الفعل هذه بالحساسية
املفرطة وميكن أن تهدد الحياة .هي نادرة عند البالغني
وغري شائعة عند األطفال.
إن املضافات الغذائية واملواد الكيميائية نادراً ما تحرك الربو
أيضاً .معظم ردود الفعل عىل اإلضافات الغذائية واملواد
الكيميائيّة ليست ردات فعل مؤرجة وال ميكن اختبارها
باستعامل اختبارات الوخز الجلدي أو اختبارات املصل
النوعي .IgE
يف حال كانت األطعمة أو اإلضافات الغذائية مشتبه بها
بتحريك الربو لديك ،قد تحتاج إىل إحالة إىل أخصايئ أرجية
أو مناعة لتقييم مفصّ ل إضايف .إن ثبت أن األطعمة هي
عوامل محركة ،قد يوصيك األخصايئ باستشارة أخصايئ
تغذية للنصيحة.

خيارات التحكم والمعالجة لألشخاص
المصابين بالربو واألرجيات
خطة العمل للربو

خطة العمل املكتوبة للربو هي مجموعة تعليامت طوِّرت مع
طبيبك (أو محرتفني صحة مثل ممرض).
هي تتضمّن أدويتك للربو ،وكيف قد تحتاج إىل زيادتها أو خفضها
تبعاً ألعراض الربو لديك .خطة العمل املكتوبة للربو ستساعدك
أيضاً عىل التعرف عىل تفاقم أعراض الربو ،وستخربك ما تفعله عندما
يحدث ذلك.
إن خطة العمل للربو تحتاج ملراجعة منتظمة من طبيبك.

أدوية الربو لألشخاص الذين يعانون من أرجيات
إن األدوية لألشخاص املصابني بكال الربو واألرجيات هي عامة
نفسها لألشخاص الذين يعانون من الربو فقط مث ًال األدوية املخففة
واألدوية املانعة – كلتاهام عادة يف منفاخ.
توجد بعض األدوية املانعة التي ميكنها الحد من االلتهابات التي
تسببها األرجيات وكذلك الربو .اسأل طبيبك إذا كانت هذه األدوية
مناسبة لك.

من املهم أن تتذكر أنه ما مل تكن مصاباَ بأرجية طعام مثبتة
من طبيبك ،فإزالة بعض األطعمة (مثل مشتقات اللنب أو
القمح) من حميتك لن تؤدي عىل األرجح إىل تحسني الربو
لديك.
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التهاب األنف (حمى الكأل)
إذا كنت مصاباً بالتهاب األنف (حمى الكأل) قد يكون أكرث صعوبة
التحكم بعوارض الربو لديك.
إن البخاخات األنفية بالكورتيكوستريويد هي الدواء األكرث فعالية
عىل املدى الطويل اللتهاب األنف .مثل األدوية املانعة للربو ،يجب
استعاملها مع الوقت بانتظام .عند استعاملها بهذه الطريقة ،بإمكانها
تحسني التحكم بالربو لديك وميكن أن تحد من فرص اإلصابة بنوبة
ربو حادة.
كام تستخدم مضادات الهيستامني غري املسكنة لعالج أعراض التهاب
األنف وهي عىل العموم آمنة لألشخاص املصابني بالربو.
انظر الكتيّب ’التهاب األنف (حمى الكأل) والربو لديك’ عن طريق
موقعناnationalasthma.org.au :

األدوية التي قد تسبب مشاكل
بعض األدوية املوصوفة والتي ميكن رشاؤها مبارشة من الصيدلية من
دون وصفة طبية مثل األسربين ،واألدوية الغري ستريويدية املضادة
ُحص البيتاوي بإمكانها زيادة خطورة الربو.
لاللتهابات وامل ِ
املعالجات الطبيعية أو املتممة مثل القنفدية ،طلع النحل/الدنج
(العسل املليك) ،والثوم ،ميكن أن تسبب ردات فعل مؤرجة مهددة
للحياة (مثل حاالت الحساسية املفرطة) لدى بعض األشخاص املصابني
بالربو.

العالج املناعي والربو
العالج املناعي الخاص ملولد األرجية (املعروف أيضاً بإزالة التحسس)
هو معالجة طويلة األمد ،عادة  3سنوات عىل األقل ،والذي يغري
استجابة جهاز املناعة ملولدات األرجية .وهو يشمل تناول كميات
صغرية ولكن متزايدة بانتظام من مقتطف مولد األرجية .ميكن
إعطاؤه إما تحت اللسان ،وهذا يتضمن أخذ كمية صغرية من مولد
األرجية تحت اللسان ،أو بحقنة تحت الجلد (حقنة داخل الطبقة
الدهنية تحت الجلد).
البدء بالعالج املناعي يكون فقط من قبل طبيب مدرّب عىل العالج
املناعي ويتم استعامله مع:
• تفادي العوامل املحركة ملولد األرجية التي أكدها طبيبك
• استعامل أدويتك
تبني أن العالج املناعي يحسّ ن التحكم بالربو لدى بعض األشخاص
املصابني بالربو الذين لديهم حساسية ملولدي األرجية املتأتية من عث
الغبار املنزيل ،القطط وطلع العشب .يساعد أيضاً يف معالجة التهاب
األنف/التهاب امللتحمة (حمى الكأل).
قد يناسبك العالج املناعي إذا:
• تعرُّضُ ك ملولد أرجية معني يحرك لديك أعراض الربو
• ثبتت حساسيتك ملولد أرجية معني عن طريق اختبارات الحساسية
• ال ميكن تجنب أو الحد أكرث من التعرض ملولد األرجية
• الربو لديك مستقر.

من املهم أن ُتعْلم طبيبك والصيديل عن أية أدوية أو
عالجات طبية طبيعية/متممة تتناولها.
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ال ميكن إعطاؤك العالج املناعي إذا كنت:
ُحص البيتاوي
• تتناول أدوية امل ِ
• قد حصل لك ردة فعل مؤرجة حادة سابقة (مثل الحساسية
املفرطة) عىل العالج املناعي
• لديك اضطرابات مناعة معينة أو خباثة (رسطان).
يباش عادة باملعالجة لدى النساء الحوامل ،ولكن ميكن االستمرار
ال َ ْ
باملعالجة أثناء فرتة الحمل إذا بدأت باستعامل العالج املناعي قبل
الحبل.
سينصحك طبيبك إذا كان بإمكانك اتباع العالج املناعي.
إن العالج املناعي يبادر به ،يراقب ،ويتابع بانتظام من قبل
طبيب حصل عىل التدريبات املناسبة ،مثل أخصايئ الحساسية
(هناك حاجة إلحالة).

عليك التأكد من مناقشة الفوائد واألخطار مع اخصايئ
الحساسية /املناعة قبل املوافقة عىل تلقي العالج املناعي.

هل يمكنك عمل أي شئ

لمنع الربو من التطور؟

هناك أشياء معينة تزيد من فرص تطور الربو لدى الطفل .مث ًال إذا
كنت مصاباً بالربو و/أو أمراض الحساسيّة ،فإن طفلك معرض أكرث
لتطوير الربو وأمراض الحساسية.

إن التعرّض (التحسس) ملولدات األرجية البيئية تم إقرانه بربو
الطفولة .إن إجراءات تجنب عث الغبار املنزيل بإمكانه الحد من
التعرض ولكنه من غري املرجح أن ذلك سيمنع األزيز أو ربو الطفولة
بعد السنة األوىل من حياة طفلك.

اقرتاحات تدابري وقائية
اعتامداً عىل دالئل حالية ،قد تساعد التدابري التالية عىل منع الربو من
التطور ،ولكن ليس هناك من ضامنات:
•

إرضاع الطفل لألشهر  6األوىل من الحياة  -حيثام أمكن ،الرضاعة
هي األفضل لطفلك .إذا مل يكن ذلك ممكناً ،ميكن استعامل حليب
األطفال مُحَ لَّل جزئياً باملاء (اسأل الصيديل)

•

تفادي التدخني أثناء الحمل  -إن التدخني مرض لكليكام لك
ولطفلك أثناء الحمل .يجب أيضاً تفادي تعريض طفلك إىل دخان
السجائر يف كل مراحل حياته.

إذا كان لدى أرستك يف ذلك الحني حيوانات أليفة
فليس من الرضوري إبعادها ،إال إذا ط ّور طفلك دليل
عىل أرجية الحيوان (كام تم تقييمه من قبل طبيبك أو
أخصايئ األرجيات).
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تدابري وقائية أخرى
البيئة النظيفة ،الصحية مهمة ،ولكن حاول أن ال تغايل يف تطهري املنزل
باستعامل منتجات التنظيف .تذكر أنه من الشائع جداً لدى األوالد
الصغار تطوير عوارض الزكام التي هي مامثلة ألعراض األزيز .تقرتح
األبحاث الحالية أن اإلصابة بالعدوى الشائعة بني األطفال بإمكانها يف
الواقع حامية األطفال من تطوير الربو.
اقرتحت تدابري وقائية أخرى تتناول التواصل مع حيوانات املزارع،
واستعامل العالجات الوقائية ،ولكن كلتا هذه التدابري تحتاج
لتحقيقات إضافية.
ليس هناك من دليل بأن استعامل الحمية الغذائية كتدبري وقايئ يف
الثلث األخري من الحمل أو خالل اإلرضاع يحسن الربو.

تغذية الرضيع
تنصح الجمعية األسرتالية للمناعة الرسيرية والحساسية (:)ASCIA
• ال تستنث األطعمة التي ميكنها أن تكون محركة لألرجية (مثل
الفستق) من نظامك الغذايئ خالل الحمل حيث أن ليس هناك أي
دليل بأن ذلك سيمنع األرجيات لدى طفلك
• أدخيل األطعمة الصلبة من حوايل الشهر  6-4بينام ال تزالني
ترضعني
• أعطيه طعاماً جديداً واحداً يف كل مرة؛ إذا قبل الطعام ،استمري
بإعطائه كجزء من نظام غذايئ متنوع .إن حصل أي رد فعل عىل
أي طعام ،يجب عليك تفادي هذا الطعام حتى مراجعة طفلك من
قبل مامرس طبي لديه خربة بأرجية الطعام.
للنصائح التفصيلية ،أنظر إىل منشورة بيان موقف  ASCIAلنصائح
إطعام الرضيع املتاحة عىل موقع allergy.org.au
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معلومات إضافية

• تحدث إىل طبيبك أو الصيديل
• قم بزيارة موقع املجلس الوطني للربو – أسرتاليا
nationalasthma.org.au

• اتصل باملؤسسة املحلية للربو

asthmaaustralia.org.au 130 645 1800

• قم بزيارة موقع الجمعية األسرتالية للمناعة الرسيرية واألرجية عىل:
allergy.org.au

رغم أنه قد اتخذت كل العناية ،فإن هذا الكتيّب هو بمثابة دليل عام فقط ،وليس بدي ًال لالستشارة والعالج
الطبي الشخصي .إن المجلس الوطني للربو  -أستراليا يعلن بكل وضوح عدم مسؤوليته( ،وضمناً اإلهمال) عن
أية خسائر ،أضرار أو إصابات شخصية ناتجة عن االعتماد على المعلومات التي يحتويها الكتيّب.

تنويهات

طور من قبل املجلس الوطني للربو  -أسرتاليا بالتشاور مع فريق من الخرباء
الرسيريني لديهم اهتامم خاص بالعالجات املكملّة والربو ،وبدعم عرب التمويل من
دائرة الصحة والشيخوخة يف الحكومة األسرتالية.

للوصول إىل كتيبات أكرث من هذه السلسلة ،قم بزيارة موقع
املجلس الوطني للربو -أسرتاليا:
nationalasthma.org.au

Note for health professionals:
Visit the National Asthma Council Australia website
to access:

• this brochure in a range of community languages
• other asthma brochures in this multilingual series
• related information papers for health professionals
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