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BRONCHIAL ASTHMA



characteristics

 • inflammation of the airways, infiltration of 

inflammatory cell (eosinophils, lymphocytes), 

development of edema

 • hyperactive airway smooth muscle with 

reversible airflow limitation 

(bronchoconstriction)

 • results in airway obstruction



التعريف 

 الهوائبةمرض التهابي مزمن يصيب الطرق   :

فرط تصنع & الخاليا االلتهابية ارتشاح& وذمة 

بانسداد القصبية والغدد المخاطية ووظيفيا  الملسالعضالت 

بالطرق الهوائية عكوس

طيف واسع من المحرضات :فرط االستجابة القصبية ▄

كالجهد والهواء البارد



 Asthma is a heterogenous disease usually 

characterized by airway inflammation. It is 

defined by a history of respiratory symptoms 

such as wheeze, shortness of breath, chest 

tightness and cough that vary in time and in 

intensity, together with a variable expiratory 

airway limitation.

Definition

Global Initiative for Asthma 

(GINA)





characteristics

❏ common (7-10% of adults), especially in 

children (10-15%)

❏ most children with asthma improve significantly 

in adolescence

❏ often family history of atopy

(asthma, allergic rhinitis, eczema)



الوبائيات

  تفاوت الشيوع

 فيUSA1 شخص مصاب بالربو 20من

 10يحدث في كل األعمار ،نصف الحاالت قبل عمر

سنوات  

 2/1:االناث/ الذكور : في الطفولة

  النسبة مضاعفة : العرق األسود

  31ازدياد الوفيات بنسبة %



World map showing the prevalence of clinical 

asthma (proportion of population (%)).



عوامل الخطورة 

 مورثيةعوامل :
مورثات مرافقة ، اختالفات عرقية 

 ة الفيروسي الشديد في الطفولاالنتان: عوامل بيئية
المؤرجاتالتعرض في الطفولة لمختلف 

جلدية إيجابية االختبارات ال&التحسسيةاألمراض : التأتب &
IgEارتفاع 

 التحساسالربو ذاتي

 مكون أرجي ←مرحلة باكرة من الحياة

 ال أرجي ←مرحلة متأخرة من الحياة





Triggers

 URTIs

 allergens (pet dander, house dusts, molds)

 irritants (cigarette smoke, air pollution)

 drugs (NSAIDs, ß-blockers)

 preservatives (sulphites, MSG)

 non-specific (emotion/anxiety, cold air, 

exercise, GERD)

 often no identifiable trigger



Exercise-induced asthma



Risk Factors for Developing Asthma: 

Environmental Exposure

Biological Agents



Chemical Agents



House Dust



Other Asthma Triggers

Air pollution

Trees, grass, and weed pollen



المستأرجات

 بجزيئات المستضداقترانIgE

 مع المستضدتفاعلTH 0 &IL-4← تمايزTH 0 إلىTH 2
.IgEتحريض اللمفاويات البائية إلنتاج ←

IgE  وسائط فرط ←يرتبط بمستقبالت على الخاليا البدينة
الحساسية  الفورية 

هوائية ، كمية قليلة جدا  تحرض سورة شديدةالمستأرجات

 من المرض % 35-25عن مسؤولةاآللية المناعية

 اليافعين ويشاهد عند األطفال األرجيالربو
شعر الحيوانات      & األرج تجاه الريش : األرجيالربو -

عث الغبار& 

 متأخر ارتكاس& استجابة فورية



Changes in peak flow following 

allergen challenge



الوسائط-الخاليا االلتهابية 



االمراضيةاآللية 

IL-5 : إلى الدورانالحمضاتيحرض على تحرر

لوكوترينات←المفعلةالحمضات

←ECP +O2 تخريب ←الحر

سيتوكيناتإنتاج ←التنفسية الظهارة

تفاقم االلتهاب ←جاذبة 

 يتحول ←تعري النهايات العصبية الحسية : اآللية العصبية

االلتهاب الموضع إلى معمم    



االمراضيةاآللية 

 دور الخاليا اللمفاوية:

TH 2المفعلة:

عددها مزداد -

. الحمضات←IL-5تفعيل & IgEانتاج←IL-4تنتج -

 عدم التوازن بينTH 1 &TH 2← الربو





الوسائط المتحررة و تأثيراتها



أنواع أخرى للربو 

 الربو الدوائي

 عرض سنوات من الت–يحدث بعد أسابيع : الربو المهني

 ربو الدورة الطمثية

 د من الجهد3: الربو الجهدي

  الربو القلبي



Pathophysiology

 acute asthma: airway obstruction ––> V/Q 

mismatch ––> hypoxemia

 ––> ↑ventilation ––> ↓PaCO2/↑ pH

AND fatigue ––> ↓ventilation  ↑PaCO2

↓ pH



Symptoms

 SOB

 wheezing

 cough (especially nocturnal)

 chest tightness



الموجودات  السريرية 

نوب من الزلة التنفسية ، السعال ، وزيزأو بشكل مستمر

السعال جاف أو منتج

 النوبات قليلة أو أعراض مستمرة

 يحدث عفويا  أو بعوامل مختلفة

 التغيرات الدورية للفعالية القصبية( نقصFEV1الصباحي)

 الربو الخفيف : فحص الصدر طبيعي

 الربو الشديد: الصدر الصامت



Signs

❏ tachypnea

❏ wheezing

❏ respiratory distress

• nasal flare                                                                            
•accessory muscle use                                                                     
•tracheal tug                                                                              
•intercostal muscle indrawing
•pulsus paradoxus
•inability to speak (indicates severe asthma)

❏ Red flags

• fatigue                                                                               
•cyanosis                                                                                 
•silent chest                                                                    
•diminished respiratory effort                                                            
•decreased LOC







Profile of Patients at Risk for 

Severe Asthma

❏ previous non-fatal episodes

• loss of consciousness during asthma attack

• frequent ER visits

• prior intubation

• ICU admission

❏ ominous symptoms and signs

• night-time symptoms

• limited activities of daily living

• use of ß2-agonist > 3 times per day

• FEV1 or PEF < 60%





The best predictor of a 

potential life-threatening 

attack

is an excess consumption of 

short-acting ß2-agonists.



Investigations

❏ O2 saturation

❏ ABGs

• decreased PaO2 during attack (V/Q mismatch)

• decreased PaCO2 in mild asthma due to 
hyperventilation

• normal or increased PaCO2 ominous as patient 
is no longer able to hyperventilate

(worsened airway obstruction or respiratory 
muscle fatigu)



Investigations

❏ PFTs (may not be possible during severe attack)

• spirometry: 
increase in FEV1 > 12% with B2-agonist, 
or > 20% with 10-14 days of steroids,              
or > 20% spontaneous variability

• peak expiratory flows: 
> 20% PEF diurnal variability 

(not as reliable, but can be done at home)

• provocation testing: 
decrease in FEV1 > 20% with methacholine
challenge





Making a diagnosis of asthma

 FEV1 ≥ 15% (and 200 mL) increase following 

administration of a bronchodilator/trial of 

corticosteroids 

 > 20% diurnal variation on ≥ 3 days in a week 

for 2 weeks on PEF diary 

 FEV1 ≥ 15% decrease after 6 mins of exercise 







اختبار التحريض القصبي 

 أو بالجهد الميتاكولينأو الهيستامينبمادة

 يجرى إذا كان مقياس النفس غير مشخص

 ال يجرى إذا كانFEV1 <65 % من الطبيعي

 نقص : االختبار ايجابيFEV120 % مل /مغ 16عند إعطاء





فحوص إضافية 

 ية فرط وضاحة ، نقص التوعية الرئو: صورة الصدر

المحيطية ، االختالطات 

الجلدية التحسسيةختبارات اال

 صورة للجيوب األنفية

 المريئيالمعدي القلستقييم





االختالطات

االنهاك، التجفاف

تنفسية انتانات

القلب الرئوي

 الريح الصدرية



التشخيص التفريقي 

 ام شلل الحبل الصوتي ، جسم أجنبي ، أور: آفات الطرق الهوائية

الحنجرة ، تضيقات الرغامى ، تلين الرغامى

التهاب القصبات المزمن ، االنتفاخ الرئوي ، توسع القصبات

 الداء الكيسي الليفي

 السادالقصيباتالتهاب

 شتراوسشارغمتالزمة

  األسباب النفسية





تصنيف الربو





Treatment
❏ 3 components of treatment :  

• environmental control:   address relevant triggers

• patient education:                                                                      
features of the disease, goals of treatment, self-monitoring

• pharmacological therapy:

* “relievers”provide short-term relief 
(short-acting ß2-agonist,  anticholinergic)

* “controllers”provide long-term prevention 
-inhaled/oral corticosteroids
-anti-allergic agent
-long-acting ß2-agonist
-methylxanthine
-leukotriene antagonists (LRA))



 Reliever medications:
◦ Short-acting inhaled beta2 agonist bronchodilator (SABA)

◦ Low-dose ICS/formoterol

◦ Short-acting anticholinergics (SAMA)

 Controller medications:
◦ Inhaled corticosteroids (ICS)

◦ Long-acting beta2 agonist bronchodilator/ICS combination 
(ICS/LABA)

◦ Leukotriene modifiers

◦ Chromones

◦ Long acting anticholinergic (LAMA)

◦ Anti-IgE

◦ Anti-IL5

◦ Systemic corticosteroids

Medications



Asthma Medications

Category Drug

Bronchodilator

Anti-inflammatory

• short-acting ß2-agonist (albuterol)

• long-acting ß2-agonist (salmeterol)

• anticholinergic (ipratropium)

• methylxanthine (theophylline)

• inhaled corticosteroid (fluticasone)

• anti-allergic agent (cromolyn)

• LRA (monteleukast)

• oral corticosteroid (prednisone)



أدوية السيطرة على الربو طويلة األمد 

لهدف الدواء بتركيز عالي إلى العضو اايصاليؤمن االنشاق

وبالتالي بداية سريعة وتأثيرات جانبية أقل 

العياريةذات الجرعة البخاخاتMDIs هي أفضل طرق

د على إعطاء األدوية في الربو واألفضل منها تلك التي تعتم

حجيرةعن طريق MDIsالبودرة الجافة أو استعمال انشاق

باالرذاذأو االنشاق











أدوية السيطرة على الربو طويلة األمد
:الكورتيكوستيروئيدات-1

األدوية األقوى المضادة لاللتهاب الحاد أو المزمن 
تحسن من الجريان الهوائي 

تنقص من فرط االستجابة القصبية 
ßوتقوي من تأثير منبهات 

أدوية الخط األول للربو المستمر

التي قد يعتمد اختيار الجرعة المناسبة على شدة الربو واستجابته للعالج
تبدأ بعد أشهر 

 التأثيرات الجانبية                                                                            :
تغير لحن الصوت والسالق، أما الجهازية فغير ملحوظة 

الجهازيةالستيروئيدات                                                                  :
سيطرة سريعة على النوبة                                                       -
و وبشكل دائم في الرب( العالج طويل األمد)تستخدم عند بدء العالج -

الشديد المستمر مع االنتباه للتخلخل العظمي



أدوية السيطرة على الربو طويلة األمد

االنشاقيةالكورتيكوستيرويدات

البخاخحجيرةتعطى بواسطة * 

تعليم المرضى على تنظيف الفم * 

االستعمال المتكرر )PEF& زيادة الجرعة بحسب األعراض * 
% .  100–50بنسبة و( للبخاخ

شوط من ←% PEF <65ليلية أو & األعراض شديدة * 
الفموي ألسبوع الكورتيزون

أشهر3–2كل % 25تنقص جرعتها بمعدل * 

يوميا  /الجرعة مرتين = الجرعة الوحيدة  * 









أدوية السيطرة على الربو طويلة األمد

:الموسعات القصبية مديدة التأثير-2

:مثبطات وسائط االلتهاب -أ

nedocromil , cromolyn sodium
الجهديتسيطر على الربو الخفيف المستمر والربو -
واالستجابة واأليوزينياتتثبط تحرر الوسائط االلتهابية من الخاليا البدينة -

المبكرة والمتأخرة للربو                                                               
يظل الكورتيزون االنشاقي أفضل منها-

:مديدة التأثير ßمنبهات مستقبالت -ب
ساعة                                                  12تؤمن توسع قصبي لمدة -
التعطى في النوبة الحادة -

-salmeterol اليحل، والجهديممثل المجموعة، يعطى في الربو الليلي
وإنما يضاف إليهاالنشاقيالكورتزونمحل 



أدوية السيطرة على الربو طويلة األمد

مثبطات -جphosphdiesterase:التيوفيللين:
موسع قصبي خفيف ،مضاد لاللتهاب                                                   -
تصفية هدبية سريعة                                                                     -
مقوي للحجاب الحاجز                                                               -
فعال في الربو الليلي                                                                     -
عالج مكمل في الربو المتوسط والشديد                                                   -
عالج بديل للوقاية للربو الخفيف المستمر-

ات الحمل الفموية، مانعكينولون، ماكروليد، سيمتدين: التيوفيللينتنقص تصفية 

،التدخينورياتبربيت، فينوتوئين، ريفامبيسين: التيوفيللينتزيد تصفية 

تبويلة معدي مريئي ،صعوبقلسعسر الهضم، : التأثيرات الجانبية 

، الصرع ، ارتفاع سكر الدمالالنظميات: االنسماميةاألعراض 



أدوية السيطرة على الربو طويلة األمد

:  اللوكوتريناألدوية المؤثرة على -3
اللوكوترينانتاجينقص من zileutonالمجموعة األحدث ، 

zafirlukast & montelukast: اللوكوترينمضادان لمستقبالت،
ستمر في الربو الخفيف الماالنشاقيللكورتيزونتعتبر بديل 

بمؤرجاتتثار النوبة عندهم الربويينلدى : إزالة التحسس -4
و وال يستجيبون على العالج التقليدي للرب( وحيدمؤرج)محددة

للربو الليلي: مديدة التأثير الفموية ßمنبهات : أدوية متنوعة -5
والمتوسط والشديد كعالج مكمل 

ندالمعالربو الشديد : والسيكلوسبورينميتوتريكسات



(السيطرة ) المعالجة 

Anti – IgE :Omalizumab

Igتجاه النسيلةهو ضد وحيد *  E

ليهالشديد غير المسيطر ع–تدبير الربو المتوسط * 

(  أو فمويإنشاقي)للكورتيزونأوماليزومابإضافة * 

تحسن أعراض الربو ←βمنبهات + 

الكورتيكوستيرويدإنقاص جرعة ←أوماليزوماب* 

Igتركيز والجرعة بحسب الوزن *  E



المعالجة 

 األعراض الليلية  :
مديدة المفعول    االنشاقيةβإضافة ليلية لمنبهات *

مديد التحرر تيوفيللينأو سالميترول:

الستيرويديالبخاخزيادة جرعة * 

 الجهد واألعراض المحدثة بالبرد:

نيدوكروميلأو الكرومولين* 
قصير المفعول إنشاقيβمنبه * 



التدبير العالجي سريع التأثير 

: سريعة التأثير االنشاقيةاألدرنرجيةßمنبهات -1

الجهديو للقصبات ، تعطى في الربالملساألكثر فعالية خالل النوبة ،ترخي العضالت * 

terbutalin,pirbuterol,bitolterol,albuterol,salbutamol:منها* 

المتكرر يؤدي إلى واالعطاءوتأثيرات جانبية أقل (د5أقل من)بداية التأثير سريعة* 
االنشاقلغير القادرين على :توسع قصبي متزايد، الطريق الوريدي 

بختان : النوبة الخفيفة والمتوسطة * 

( ضعف30-25)ألنه يؤمن جرعة أكبر ارذاذساعة أو /بخات4: النوبة الشديدة * 
بسبب شدة النوبةاالنشاقأفضل لغير القادرين على 

بهالينصحاالستعمال المجدول اليومي 

توجب اللجوء للمعالجة المسيطرة طويلة األمد للبخاخزيادة الحاجة 



How to use a metered-dose 

inhaler



التدبير العالجي سريع التأثير

2- الكولينمضاداتanticholinergics:

معروفبمؤرجعلى الربو المثار التؤثر-

ipratropiumالممثل - bromide ، دون تأثيرات جانبية
أتروبينية

ßبديل في حال عدم تحمل منبهات -
ßالربو المحدث باألدوية الحاصرة لمنبهات -
في الربو المتوسط والشديداالنشاقيةßلمنبهات اضافيتأثير -

3-phosphodiesterase inhibitors:

نبهات في عالج النوبة الحادة عادة ألن فعاليتها أقل من مالتستعمل
ß وتزيد من سميتها



التدبير العالجي سريع التأثير

4-الجهازيةالستيروئيدات  :

ل ضرورية في عالج النوبة المتوسطة والشديدة وخاصة عند فش
النكسوتنقص من االنشاقيةßالعالج بمنبهات 

(في المنزل)ضروري بهاالبدء المبكر 

تعطى وريديا  في النوبة الخطيرة 

مغ كجرعة 180-120)اليوم بجرعة وحيدة /كغ/مغ0.5: الجرعة 
من المتوقع % 50إلى PEFأيام حتى عودة 10-3( /قصوى

التنفسي الجرثومياالنتانتفيد في :الصادات -5
(،التهاب جيوبالقيحيالقشع )



مراقبة المعالجة 

اجراءPEF ساعات قبل وبعد التوسيع6-4كل

غازات دم شريانية كل ساعتين في البداية اجراء



medication plan

• mild asthma (infrequent symptoms, normal PEFs)

- inhaled short-acting ß2-agonist PRN

- low-dose inhaled steroid

• moderate asthma                                                                                                            
(short-acting ß2-agonist needed > 3x/wk, or abnormal lung function) :

- add high-dose inhaled steroid (and discontinue low-
dose inhaled steroid)

- +/– add additional therapy 
(LRA, anti-allergic agent, long-acting ß2-agonist, 
theophylline,  anticholinergic)

• severe asthma                                                                                                    

(frequent symptoms, PEFs < 60% of predicted value,unable to perform daily activities): 

- add oral steroid (and discontinue high-dose inhaled 
steroid)

- continue with bronchodilators



Levels of asthma control







التدبير العالجي الطويل األمد

 يهدف إلى إزالة األعراض التي تضعف الفعالية الطبيعية

 االسعافالوقاية من النوبات وزيارة قسم

 حفظ الوظائف الرئوية ضمن الحدود المقبولة

رار يستند مبدأ العالج على شدة المرض الذي يحدد جرعة الدواء وتك

الجرعة 

جرعة الدنيا البدء المبكر بجرعة عالية ومن ثم تخفض تدريجيا  حتى ال

المسيطرة على الربو



العالج خطوة خطوة 

 الربو الخفيف المتقطع :الخطوة األولى :
سريعة التأثير عند الحاجة االنشاقيةßللمعالجة الطويلة األمد، منبهات الداعي

ستيروئيديبخاخاضافةأسبوع فيتوجب حينها /مرتين <التي إذا زادت 

 الربو الخفيف المستمر :الخطوة الثانية  :
أو مضادات تيوفيللينوالبديل Cromolynبجرعة قليلة أو ستيروئيديبخاخإما 
سريعة التأثير حسب شدة النوبة ßمنبهات : كعالج طويل األمد ، العالج السريع اللوكوترين

 الربو المتوسط المستمر : الخطوة الثالثة  :
منبه بخاخمع ستيروئيديبخاخأو المشاركة بين ستيروئيديبخاخإما جرعة متوسطة من 

ß كعالج طويل األمد ، العالج السريع منبهات تيوفيللينمديد التأثير معß سريعة التأثير

 الربو الشديد المستمر : الخطوة الرابعة :
نكورتيزومع تيوفيللينمديد التأثير أو ßمنبه بخاخمع ستيروئيديبخاخجرعة عالية من 

وريديستيروئيدوكعالج سريع كالسابق مع ، فموي كعالج طويل األمد 









عالج النوبة الحادة 
 إعطاء األوكسجين للحفاظ علىSaO2>90  %

المتكرر لمنبهات االعطاءßقصيرة التأثير االنشاقية

المتوسط والشديدبوللرالجهازيةللستيروئيداتالباكر االعطاء

 إجراءFEV1 بشكل دوري

 استطبابحاالت القلق والمنومات مضاد

 تخريج المريض للمنزل عندPEF >70 %من المتوقع وزوال األعراض

 اية يوضع المريض في العن:عدم االستجابة للعالج وحدوث قصور تنفسي
لريح تأمين األوكسجين وتجنب ا)والتهوية اآللية للتنبيبالمشددة ويحضر 

(الصدرية 

 هيليوم،أوكسجين المغنزيومفوسفات :البدائل



Immediate treatment of patients with 

acute severe asthma



management of life-threatening 

episode

 supportive therapy: 
sit up, O2 by mask, cardiac monitoring, oximetry,           
IV fluids

 continuous ß2-agonist and anticholinergics given by wet 
nebulizer or meter dose inhaler                                      
(+/– epinephrine IM/IV if unresponsive)

 methylprednisolone 125 mg IV in ER, 1-2 mg/kg/day in 
divided doses

 intubation if decreasing LOC, exhaustion, cyanosis, 
acidemia, silent chest



المظاهر الموجهة للنوبات الشديدة 

 الزيارات المتكررة لإلسعاف

 فموي كورتيكوستيرويداستعمال

 ر المفعول موسع قصبي قصيبخاخشهر من /استخدام أكثر من علبتين

 االختالجات خالل هجمات الربو

 ، الرجفان، التعرقصعوبة الكالم

 زمم 25<نبض عجائبيود /110<نبضود /28< معدل التنفس

 تغيم الحالة العقلية  ، إنهاك العضالت التنفسية

 الفقاعات الغازية تحت الجلد



المخبريةالدراسات 

 متوسطة –خفيفة الربويةالهجمة:PEF >50  %

 شديدة الربويةالهجمة :PEF <50  %

 إستشفاء←االستجابة للعالج غير كاملة

PEF <50 %←إستشفاء

PaCO ←أعراض شديدة أو تخليط ذهني + زمم 42< 2
قبول في العناية المشددة 

FEV 1 <30 % إجراء غازات دم شريانية←رغم العالج

PaO هجمة شديدة  ←زمم 60> 2



الحالة الربوية 
 على العالج ومهددة ومعندةساعة 72-48كل نوبة تدوم أكثر من

:  للحياة وتترافق مع عالمات الخطورة 

: بالتأمل -
د ، سحب ، صعوبة الكالم ،اضطراب /30زرقة ،زلة أكثر من 

الوعي 

:                                                       ستجوابباال -
قصة دخول عناية مشددة أو نوبة خطيرة ، ربو معتمد على 

الكورتيزون 

:                                                      بالفحص -
د ،                         /120<الصدر الصامت ، تسرع قلب

، صدمة ، قصور بطين أيمن زمم 18<نبض عجائبي 

PaCO2، زمم O2 <70ريح صدرية ، نقص : الفحوص -
د /لPEF <100، حماضطبيعي أو مرتفع ، 



Asthma in pregnancy

 Unpredictable clinical course : one-third worsen, one-third remain stable and one-third improve. 

 Labour and delivery: 90% have no symptoms. 

 Safety data: good for β2-agonists, inhaled steroids, theophyllines, oral prednisolone, and chromones. 

 Oral leukotriene receptor antagonists: no evidence that these harm the fetus and they should not be 
stopped in women who have previously demonstrated significant improvement in asthma control prior to 
pregnancy. 

 Steroids: women on maintenance prednisolone > 7.5 mg/day should receive hydrocortisone 100 mg 6-8-
hourly during labour. 

 Prostaglandin F2α: may induce bronchospasm and should be used with extreme caution. 

 Breastfeeding: use medications as normal. 

 Uncontrolled asthma represents the greatest danger to the fetus:
Associated with maternal (hyperemesis, hypertension, pre-eclampsia, vaginal haemorrhage, complicated 
labour) and fetal (intrauterine growth restriction and low birth weight, preterm birth, increased perinatal
mortality, neonatal hypoxia) complications. 



استطبابات التهوية اآللية 

 السبات

توقف التنفس

 تدهور غازات الدم الشريانية

وسنانهاك،


