الربو )(Asthma

بإشراف

العميد الطبيبة هيام حمود
رئيسة قسم التنظير القصبي و وظائف الرئة

الربو ):(Asthma
الربو هو مرض متغير الخواص  ،وعادة ما يتميز تشنج الطرق الهوائية العكوس .وأعراضه هي التنفسي
وزيز وضيق في التنفس وضيق الصدر والسعال التي تختلف مع مرور الوقت وشدته  ،الحد من تدفق
الهواء الزفير المتغير[GINA 2018] .
النقاط الرئيسية ): (Key Points
• الربو هو مرض غير متجانس  ،وعادة ما يتميز التهاب المسالك الهوائية المزمن .يتم تعريفه من خالل
تاريخ أعراض الجهاز التنفسي مثل أزيز وضيق في التنفس وضيق الصدر والسعال التي تختلف مع مرور
الوقت وشدة  ،جنبا إلى جنب مع الحد من تدفق الهواء الزفير المتغير.
• عادة ما يرتبط الربو باستجابة عكوسية سريعة ،ولكن هذه ليست ضرورية أو كافية إلجراء التشخيص.
• إذا أمﻜﻦ  ،يﺠﺐ تﻮثﻴق أدلة تﺸﺨﻴﺺ الﺮبﻮ قﺒﻞ بﺪء معالﺠة الﻤﺮاقﺒة  ،حﻴﺚ أنه غالﺒاً ما يﺼعﺐ تﺄآﻴﺪ
الﺘﺸﺨﻴﺺ بعﺪ ذلﻚ.
• قد تﮐون هناك حاجة إلﯽ استراتيجيات إضافية لتﺄﮐيد تشخيص الربو في سﮐان معينين  ،بما في ذلك المرضﯽ
الذين يعملون بالفعل علﯽ معالجة الرقابة  ،والمسنين  ،وأولئك الذين يعيشون في المناطق ذات الموارد الضعيفة

تعريف الربو ):(DEFINITION OF ASTHMA
قد تتلخص األعراض أو االستجابة لألدوية  ،وقد تغيب أحيانًا ألسابيع أو شهور في كل مرة .من ناحية أخرى
كبيرا على
 ،يمكن أن يعاني المرضى من نوبات متفاقمة (تفاقم) الربو قد تكون مهددة للحياة وتحمل عبئًا
ً
المرضى والمجتمع  .عادة ما يرتبط الربو بارتفاع استجابة مجرى الهواء للمنبهات المباشرة أو غير المباشرة
 ،ومع التهاب الشعب الهوائية المزمن .وتستمر هذه السمات عادة  ،حتى عندما تكون األعراض غائبة أو
تكون وظائف الرئة طبيعية  ،ولكنها قد تتطابق مع العالج.

اختبار وظائف الرئة ):(Lung function testing
في مريض يعاني من أعراض تنفسية نموذجية  ،يعد الحصول على دليل على التباين المفرط في وظائف
الرئة القليلة عنصرا أساسيا في تشخيص الربو .بعض األمثلة المحددة هي:

• زيادة في وظائف الرئة بعد إعطاء موسعات قصبية  ،أو بعد تجربة معالجة جهاز التحكم.
• انخفاض في وظائف الرئة بعد ممارسة الرياضة أو أثناء اختبار استثارة الطرق الهوائية.
• التباين في وظائف الرئة خارج النطاق الطبيعي عندما يتكرر مع مرور الوقت  ،سواء في زيارات منفصلة
 ،أو على المراقبة المنزلية على األقل  2-1أسابيع.

عالج الربو للسيطرة على األعراض وتقليل المخاطر
):(Treating asthma to control symptoms and minimize risk
• األهداف طويلة المدى لعالج الربو هي تحقيق مراقبة جيدة لألعراض  ،والتقليل من مخاطر التفاقم في
ضا تحديد أهداف المريض الخاصة
المستقبل  ،والحد من تدفق الهواء الثابت واآلثار الجانبية للعالج .يجب أي ً
بالربو ومعالجته.
• تتطلب لتدبير الربو الفعال وجود شراكة بين الشخص المصاب بالربو (أو األهل  /مقدم الرعاية) ومقدمي
الرعاية الصحية.
التي تتنبﺄ برد المريض المحتمل على العالج  ،باإلضافة إلى تفضيالت المريض والقضايا العملية (تقنية
االستنشاق وااللتزام والتكلفة على المريض).

توصيات العالج عند البالغين والمراهقين
(Recommended options for initial controller treatment in adults and
)adolescents
التحكم األولي المفضل

عرض األعراض

ال تحكم

أعراض الربو أو الحاجة إلى  SABAأقل من مرتين في الشهر ؛ ال االستيقاظ بسبب
الربو في الشهر الماضي ؛ وال توجد عوامل خطر للتفاقم  ،بما في ذلك عدم حدوث تفاقم
في العام الماضي

جرعة منخفضة ** ICS

أعراض الربو غير المنتظمة  ،ولكن المريض يعاني من واحد أو أكثر من عوامل
الخطر للتفاقم ؛ مثال انخفاض وظيفة الرئة  ،أو تفاقم تتطلب  OCSفي العام الماضي
 ،أو في أي وقت مضى في العناية المركزة للربو

جرعة منخفضة ** ICS

أعراض الربو أو الحاجة إلى  SABAبين مرتين في الشهر ومرتين في األسبوع  ،أو
يستيقظ المريض بسبب الربو مرة أو أكثر في الشهر

جرعة منخفضة ** ICS
خيارات أخرى أقل فعالية هي  LTRAأو الثيوفيلين

أعراض الربو أو الحاجة إلى  SABAأكثر من مرتين في األسبوع

جرعة متوسطة  /عالية  ، † ICSأو جرعة
منخفضة # † ICS / LABA

أعراض الربو مزعجة معظم األيام .أو االستيقاظ بسبب الربو مرة واحدة في األسبوع أو
أكثر  ،خاصة إذا وجدت أي عوامل خطر ()Box 2-2B

دورة قصيرة من الكورتيكوستيرويدات الفموية وبدء عالج
منظم منتظم ؛ الخيارات هي
• جرعة عالية من  ، ICSأو
 • جرعة معتدلة # ICS / LABA

العرض األولي للربو يكون مصحوبًا بالربو غير المتحكم فيه بشدة  ،أو مع تفاقم حاد

CS: inhaled corticosteroids; LABA: long-acting beta2-agonist; LTRA: leukotriene receptor antagonist; OCS: oral
corticosteroids; SABA: short-acting beta2-agonist .
This table is based on evidence from available studies and consensus, including considerations of cost.
* These recommendations reflect the evidence for chronic airway inflammation in asthma even when symptoms are
infrequent, the known benefit of low dose ICS in reducing serious exacerbations in broad asthma populations, and the
lack of large studies comparing the effect of ICS and as-needed SABA alone on exacerbations in these populations.
**Corresponds to starting at Step 2 in Box 3-5.
Corresponds to starting at Step 3 in Box 3-5.

†

# Not recommended for initial treatment in children 6–11 years.

خيارات للتخلي عن العالج بمجرد السيطرة على الربو
(Options for stepping down treatment once asthma is well controlled)
General principles of stepping down asthma treatment
Consider stepping down when asthma symptoms have been well controlled and lung function has been stable for
3 or more months (Evidence D). If the patient has risk factors for exacerbations (Box 2-2, p17) or fixed airflow
limitation, do not step down without close supervision.
Choose an appropriate time (no respiratory infection, patient not travelling, not pregnant).
Approach each step as a therapeutic trial. Engage the patient in the process; document their asthma status
(symptom control, lung function and risk factors, Box 2-2); provide clear instructions; provide written asthma action
plan (Box 4-2, p61) and ensure patient has sufficient medication to resume their previous dose if necessary;
monitor symptoms and/or PEF; and schedule a follow-up visit (Evidence D).
Stepping down ICS doses by 25-50% at 3 month intervals is feasible and safe for most patients227 (Evidence A).
Current
step
Step 5

Step 4

Step 3

Step 2

Current medication
and dose

Options for stepping down

High dose ICS/LABA plus
oral corticosteroids (OCS)






High dose ICS/LABA plus
other add-on agents

 Refer for expert advice

Moderate to high dose
ICS/LABA maintenance
treatment

Continue high dose ICS/LABA and reduce OCS dose
Use sputum-guided approach to reducing OCS
Alternate-day OCS treatment
Replace OCS with high dose ICS

Evidence
D
B
D
D
D

Continue combination ICS/LABA with 50% reduction in ICS component,
by using available formulations
Discontinuing LABA may lead to deterioration228

B
A

Medium dose ICS/formoterol*
as maintenance and reliever

 Reduce maintenance ICS/formoterol* to low dose, and continue asneeded low dose ICS/formoterol* reliever

D

High dose ICS plus second
controller

 Reduce ICS dose by 50% and continue second controller227

B

Low dose ICS/LABA
maintenance

Reduce ICS/LABA to once daily
Discontinuing LABA may lead to deterioration228

D
A

Low dose ICS/formoterol* as
maintenance and reliever

 Reduce maintenance ICS/formoterol* dose to once daily and continue
as-needed low dose ICS/formoterol* reliever

C

Moderate- or high-dose ICS

 Reduce ICS dose by 50%227

A

Low dose ICS

Low dose ICS or LTRA

mometasone)229,230

Once-daily dosing (budesonide, ciclesonide,
Adding LTRA may allow ICS dose to be stepped down231
Insufficient evidence to support step-down to as-needed ICS with
SABA232

A
B
-

 Consider stopping controller treatment only if there have been no
symptoms for 6–12 months, and patient has no risk factors (Box 2-2,
p17). Provide a written asthma action plan, and monitor closely.
 Complete cessation of ICS in adults is not advised as the risk of
exacerbations is increased225

D

A

:منهج متدرج للتحكم في األعراض وتقليل المخاطر المستقبلية

ICS: inhaled corticosteroids; LABA: long-acting beta2-agonist; med: medium dose; OCS: oral corticosteroids; SLIT: sublingual immunotherapy. See
Box 3-6 (p.45) for low, medium and high doses of ICS for adults, adolescents and children 6–11 years. See Chapter 3 Part D (p.67) for
management of exercise-induced bronchoconstriction.
* Not for children <12 years.
** For children 6–11 years, the preferred Step 3 treatment is medium dose ICS.
# Low dose ICS/formoterol is the reliever medication for patients prescribed low dose budesonide/formoterol or low dose
beclometasone/formoterol maintenance and reliever therapy.
Tiotropium by mist inhaler is an add-on treatment for patients with a history of exacerbations; it is not indicated in children <12 years.

جرعات يومية منخفضة ومتوسطة وعالية من الكورتيكوستيرويدات المستنشقة
Adults and adolescents (12 years and older)
Drug
Low

Daily dose (mcg)
Medium

High

Beclometasone dipropionate (CFC)*

200–500

>500–1000

>1000

Beclometasone dipropionate (HFA)

100–200

>200–400

>400

Budesonide (DPI)

200–400

>400–800

>800

Ciclesonide (HFA)

80–160

>160–320

>320

100

n.a.

200

Fluticasone propionate(DPI)

100–250

>250–500

>500

Fluticasone propionate (HFA)

100–250

>250–500

>500

Mometasone furoate

110–220

>220–440

>440

Triamcinolone acetonide

400–1000

>1000–2000

>2000

Fluticasone furoate (DPI)

Children 6–11 years (for children 5 years and younger, see Box 6-6, p.112)
Beclometasone dipropionate (CFC)*

100–200

>200–400

>400

Beclometasone dipropionate (HFA)

50-100

>100-200

>200

Budesonide (DPI)

100–200

>200–400

>400

Budesonide (nebules)

250–500

>500–1000

>1000

Ciclesonide

80

>80-160

>160

Fluticasone furoate (DPI)

n.a.

n.a.

n.a.

Fluticasone propionate (DPI)

100–200

>200–400

>400

Fluticasone propionate (HFA)

100–200

>200–500

>500

110

≥220–<440

≥440

400–800

>800–1200

>1200

Mometasone furoate
Triamcinolone acetonide

CFC: chlorofluorocarbon propellant; DPI: dry powder inhaler; HFA: hydrofluoroalkane propellant; n.a. not applicable
*Beclometasone dipropionate CFC is included for comparison with older literature.

الخطوة  :1أجهزة االستنشاق الموضعية الالزمة:
الخيار المفضل :استنشاق  beta2-ناهض قصير المفعول)(SABA
 SABAsفعالة للغاية للتخفيف السريع من أعراض الربو .ومع ذلك  ،ال توجد أدلة كافية حول سالمة عالج
الربو مع  SABAوحده  ،لذلك يجب حجز هذا الخيار للمرضى الذين يعانون من أعراض نهارية عرضية
(على سبيل المثال أقل من مرتين في الشهر) لمدة قصيرة (بضع ساعات)  ،بدون أي استيقاظ ليلي و مع وظيفة
الرئة الطبيعية .أعراض أكثر تواترا  ،أو وجود أي عوامل خطر تفاقم مثلFEV1
 ٪ <80من األفراد أو أفضل من المتوقع أو تفاقم في األشهر ال  12السابقة  ،تشير إلى أن هناك حاجة إلى
العالج تحكم منتظم

خيارات أخرى
وينبغي النظر في  ICSجرعة منخفضة العادية  ،باإلضافة إلى ما تحتاجه  ، SABAللحد من مخاطر التفاقم
 (16816169دليل).) B
خيارات أخرى غير موصى بها لالستخدام الروتيني
في البالغين  ،تكون عوامل مضادات الكولين المستنشقة مثل SABA ، ipratropiumالفموي أو الثيوفيلين
قصير المفعول بدائل محتملة لسبا لتخفيف أعراض الربو .ومع ذلك  ،فإن هذه العوامل يكون لها بداية أبطﺄ من
الفعل من استنشاق(  SABAالدليل) ، ) Aو  SABAالفموي و  theophyllineلديهم مخاطر أعلى من
اآلثار الجانبية.
إن الـ  LABAالسريع  ،فورموتيرول  ،هو فعال مثل  SABAكدواء مس ّكن لدى البالغين واألطفال  ،لكن
استخدام  LABAالمنتظم أو المتكرر بدون  ICSال يشجع بقوة بسبب خطر التفاقم.

الخطوة  :2دواء تحكم بجرعة منخفضة باإلضافة إلى دواء مسكن ضروري
الخيار المفضل ICS :منخفضة الجرعة العادية باإلضافة إلى ما تحتاجه SABA
العالج مع  ICSبجرعات صغيرة يقلل من أعراض الربو  ،ويزيد من وظائف الرئة  ،ويحسن نوعية الحياة
 ،ويقلل من خطر التفاقم والعالجات المتعلقة بالربو أو الموت.

خيارات أخرى
مضادات مستقبالت الليكوترين ( )LTRAأقل فعالية من ( ICS172الدليل  .)Aقد تكون مناسبة للمعالجة
التحكمي األولي لبعض المرضى غير القادرين أو غير الراغبين في استخدام  ICS؛ للمرضى الذين يعانون
من آثار جانبية ال تطاق من  ICS؛ أو للمرضى الذين يعانون من التهاب األنف التحسسي.

بالنسبة للمرضى البالغين أو المراهقين الذين لم يسبق لهم استخدام العالج المتحكم به  ،فإن الجمع بين جرعة
منخفضة من  ICS / LABAكعالج تحكم صيانة أولي يقلل األعراض ويحسن وظيفة الرئة مقارنة مع جرعة
منخفضة من  ICSوحدها.
ومع ذلك ،فإنه أكثر تكلفة وال يقلل من مخاطر التفاقم مقارنة مع  ICSوحده ( 175الدليل .)A
للمرضى الذين يعانون من الربو التحسسي الموسمي بحتة ،على سبيل المثال ،مع حبوب اللقاح البتوال ،مع عدم
وجود أعراض الربو الفاصلة ،يجب أن تبدأ  ICSاألعراض على الفور تبدأ ،واستمر لمدة أربعة أسابيع بعد
انتهاء موسم حبوب اللقاح ذات الصلة (الدليل .)D

خيارات غير موصى بها لالستخدام الروتيني
إن الثيوفيللين ذو اإلطالق المستدام له فعالية ضعيفة فقط في الربو واآلثار الجانبية شائعة  ،وقد تكون مهددة
للحياة عند تناول جرعات أعلى .يتمتع ( Chromonesصوديوم  nedocromilوصوديوم
 )cromoglycateبمظهر سالمة مالئم ولكن فعالية منخفضة ،وأجهزة االستنشاق تتطلب الغسيل اليومي
المرهق لتجنب االنسداد.

الخطوة  :3واحد أو اثنين من أجهزة التحكم باإلضافة إلى األدوية المسكنة الالزمة
الخيار المفضل (للبالغين  /المراهقين) :تركيبة منخفضة الجرعة  ICS / LABAكعالج صيانة زائد حسب
الحاجة  SABAأو مجموعة جرعة منخفضة  / ICSفورموتيرول (بوديزونيد أو بيكلوميتازون) كعالج
وصيانة
الخيار المفضل (األطفال  11-6سنة) :جرعة متوسطة  ICSزائد حسب الحاجة SABA
قبل التفكير في خطوة لألعلى  ،تحقق من وجود مشاكل شائعة مثل تقنية االستنشاق غير الصحيحة  ،وااللتزام
الضعيف  ،والتعرض البيئي  ،وتﺄكد من أن األعراض ناجمة عن الربو (المربع .)p22 ، 4-2
تختلف الخيارات في هذه الخطوة باختالف العمر .بالنسبة للبالغين والمراهقين  ،هناك خيارين "مفضلين"
الخطوة  :3الجرعة المنخفضة الدقيقة  ICS / LABAﮐعالج للصيانة باستخدام  SABAﮐما يحتاجها  ،وﮐذلك
الجرعة المنخفضة  ICS / formoterolﮐﮐل من معالجة الصيانة والمساند .تتضمن تركيبة ICS / LABA
المعتمدة حاليًا لعالج  Step 3من الربو جرعات منخفضة من بروبيونات فلوتيكاسون  /فورموتيرول ،
فلوتيكاسون فوريت  /فيالنتيرول  ،بروبيونات فلوتيكاسون  /سالميتيرول  ،بيكلوميتازون  /فورموتيرول ،
بوديزونيد  /فورموتيرول وموميتازون  /فورموتيرول (انظر اإلطار  .)P.45 ، 6-3يمكن وصف نظام
الصيانة والمسكرين بجرعة منخفضة من بيكلوميتازون  /فورموتيرول أو بوديزونيد  /فورموتيرول .في
المرضى المعرضين للخطر  ،يقلل نظام الصيانة وال ُمس ّكر  / ICSفورموتيرول بشكل كبير من التفاقم ويوفر
مستويات مماثلة من السيطرة على الربو عند جرعات منخفضة نسبيا ً من  ، ICSمقارنة مع جرعة ثابتة من
 ICS / LABAكعالج صيانة أو جرعة أعلى من  ، ICSعلى حد سواء مع  SABA182-186حسب

الحاجة (الدليل  .)Aمن أجل معالجة الصيانة مع  -SABAالحاجة  ،إضافة  LABAإلى  ICSفي جهاز
االستنشاق المختلط يوفر تحسينات إضافية في األعراض ووظائف الرئة مع انخفاض مخاطر التفاقم مقارنة
مع نفس الجرعة من  ،ICSولكن هناك فقط انخفاض صغير في استخدام المسكن .بالنسبة للمرضى البالغين
المصابين بالتهاب األنف التحسسي وتوعيتهم بعث غبار المنزل  ،مع التفاقم على الرغم من جرعة ICS
المنخفضة  ،فكر في إضافة العالج المناعي للحساسية تحت اللسان ( ، )SLITبشرط أن يكون >FEV1
 ٪70متوقعة .
في األطفال  ،الخيار المفضل على مستوى السكان هو زيادة  ICSإلى جرعة متوسطة  ،وفي هذه الفئة العمرية
 ،فإن التﺄثير مشابه إلضافة  LABAإلى جرعة منخفضة من ICS

خيارات أخرى
خيار آخر للبالغين والمراهقين هو زيادة  ICSإلى جرعة متوسطة  ،ولكن على مستوى المجموعة يكون ذلك
أقل فعالية من إضافة ( LABAالدليل  .)Aخيارات أخرى أقل فعالية هي جرعة منخفضة  ICSزائد إما
( LTRAالدليل  )Aأو جرعة منخفضة  ،وإطالق سراح الثيوفيلين  .1977في دراسة كبيرة لألطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  11-4سنوات مع تاريخ من تفاقم في العام السابق  ،كان الجمع بين  ICS / LABAأقل
شﺄنا من نفس جرعة  ICSوحدها للتفاقم الشديد  ،مع عدم وجود اختالف في السيطرة على األعراض أو
استخدام المسكن.

الخطوة  :4تحكمان أو أكثر باإلضافة إلى األدوية المسكنة الالزمة
الخيار المفضل (للبالغين  /المراهقين) :تركيبة جرعة منخفضة من  / ICSفورموتيرول كعالج صيانة أو
مسكن  ،أو تركيبة جرعة متوسطة  ICS / LABAزائد حسب الحاجة SABA
الخيار المفضل (األطفال  11-6سنة) :الرجوع إلى تقييم الخبراء والمشورة
يعتمد اختيار عالج الخطوة  4على االختيار السابق في الخطوة الثالثة .قبل التعجيل  ،تحقق من وجود مشاكل
شائعة مثل تقنية االستنشاق غير الصحيحة  ،والتقيد الضعيف  ،والتعرض البيئي  ،وتﺄكد من أن األعراض
ناتجة عن الربو.
بالنسبة للمرضى البالغين والمراهقين الذين يعانون من تفاقم ≥ 1في العام السابق  ،فإن الجمع بين جرعة ICS
 /فورموتيرول كعالج الصيانة والمسكن هو أكثر فعالية في تقليل التفاقم من نفس جرعة الصيانة ICS /
 LABAأو جرعات أعلى من  .ICSيمكن وصف هذا النظام بجرعة منخفضة من بوديزونيد  /فورموتيرول
أو بيكلوميتازون  /فورموتيرول كما في الخطوة  3؛ يمكن زيادة جرعة الصيانة إذا لزم األمر .بالنسبة للمرضى
الذين يتلقون جرعة منخفضة من صيانة  ICS / LABAمع  SABAالالزمة  ،التي ال يتم التحكم في الربو
بشكل كاف  ،يمكن زيادة العالج إلى جرعة متوسطة  ICS / LABA؛ الجمع بين األدوية ICS / LABA
هي كما في الخطوة  .3للمرضى وصفه عالج الصيانة و  SABAالحاجة  ،إضافة  LABAإلى  ICSفي

جهاز االستنشاق مجموعة يوفر تحسينات إضافية في وظيفة الرئة مع انخفاض مخاطر التفاقم مقارنة مع نفس
الجرعة من ( ICSالدليل  )Aولكن فقط انخفاض صغير في االستخدام المخلص .
بالنسبة لألطفال  11-6سنة  ،إذا لم يتم التحكم بشكل جيد في الربو على جرعة متوسطة من  ، ICSفإن
التوصية هي إحالة الطفل للحصول على تقييم خبير ومشورة.

خيارات أخرى
يمكن استخدام ( Tiotropiumمضاد  Muscarinicطويل المفعول) عن طريق مستنشق اإلرذاذ كعالج
إضافي للمرضى البالغين أو المراهقين الذين لديهم تاريخ من التفاقم .يحسن بشكل متواضع وظائف الرئة ويزيد
بشكل متواضع من الوقت لتفاقم حاد  .ال يُشار إلى  Tiotropiumفي األطفال أقل من  12عا ًما .للمرضى
البالغين الذين يعانون من التهاب األنف التحسسي والحساسية لعث غبار المنزل  ،مع التفاقم على الرغم من
انخفاض  ICSجرعة عالية  ،والنظر في إضافة العالج المناعي للحساسية تحت اللسان ( ، )SLITبشرط أن
يكون  ٪ FEV1> 70المتوقعة.
يمكن النظر في الجمع بين جرعة عالية من  ICS / LABAعند البالغين والمراهقين  ،ولكن الزيادة في جرعة
 ICSتوفر فائدة إضافية قليلة (الدليل  ، )Aوهناك خطر متزايد من اآلثار الجانبية  ،بما في ذلك قصور الغدة
الكظرية  A 2010.ينصح بجرعة عالية فقط على أساس تجريبي لمدة  6-3أشهر عندما ال يمكن تحقيق
السيطرة الجيدة على الربو باستخدام جرعة متوسطة من  ICSزائد  LABAو  /أو وحدة تحكم ثالثة (على
سبيل المثال  LTRAأو الثيوفيلين المطرد .ال ينبغي أن يستخدم الثيوفيلين في األطفال .للبوستيسونيد بجرعة
متوسطة أو عالية  ،يمكن تحسين الفاعلية بالجرعة أربع مرات يوميا  ،ولكن االلتزام قد يكون مشكلة .بالنسبة
إلى  ICSاألخرى  ،تكون الجرعات مرتين يوميًا مناسبة (الدليل  .)Dالخيارات األخرى للبالغين أو المراهقين
التي يمكن إضافتها إلى  ICSذات الجرعة المتوسطة أو العالية ولكنها أقل فعالية من إضافة  ، LABAتتضمن
( LTRAالدليل  ، )Aأو جرعة منخفضة من الثيوفيلين ( 177دليل . )B

الخطوة  :5الرعاية بمستوى أعلى و  /أو العالج اإلضافي
الخيار المفضل :استشارة االخصائي
المرضى الذين يعانون من أعراض مستمرة أو التفاقم على الرغم من صحة تقنية االستنشاق وااللتزام الجيد
مع العالج الخطوة  4والتي تم النظر في خيارات تحكم أخرى  ،يجب أن يحال إلى أخصائي من ذوي الخبرة
في إدارة الربو الحاد
خيارات العالج التي يمكن النظر فيها في الخطوة ( 5إن لم تكن قد جربت بالفعل) .يشملوا:
• إضافة تيوتروبيوم (مضاد موسكاريني طويل المفعول) في المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين ≥ 12سنة
والذين ال يتحكم الربو لديهم بشكل جيد مع  .ICS / LABAإضافة إلى تيوتروبيوم إضافي (في الغالب 5
ميكروجرام مرة واحدة يوميا عن طريق اإلرذاذ) يعمل على تحسين وظيفة الرئة بشكل مقبول

•

•

•

•

إضافة مضادات الجلوبولين المناعية ) :E (anti-IgE) (omalizumabللمرضى الذين تتراوح
أعمارهم بين  6-سنوات مع الربو التحسسي المعتدل أو الشديد غير المتحكم فيه في الخطوة الرابعة للعالج.
( 209،210الدليل .)A
إضافة عالج مضاد لالنترلوكين  mepolizumab( 5تحت الجلد للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين
≥ 12سنة ؛  reslizumabفي الوريد لألعمار ≥ 18سنة) أو عالج مستقبالت anti-interleukin 5
( benralizumabتحت الجلد لألعمار ≥ 12سنة)  ،مع الربو اليوزيني الشديد الذي غير المنضبط على
عالج الخطوة ( 4الدليل أ) .
معالجة البلغم :للمرضى الذين يعانون من أعراض دائمة و  /أو التفاقم على الرغم من جرعة عالية من
 ICSأو  ، ICS / LABAيمكن تعديل العالج على أساس فرط الحمضات (>  )٪ 3في البلغم.
في الربو الحاد  ،هذه االستراتيجية تؤدي إلى تقليل التفاقم و  /أو جرعات أقل من ( ICSالدليل .)A
إضافة على جرعة منخفضة من الكورتيكوستيرويدات الفموية (≤ 7.5ملغ  /يوم ما يعادل بريدنيزون) :قد
تكون فعالة لبعض البالغين الذين يعانون من الربو الحاد .لكن غالبا ً ما ترتبط بآثار جانبية كبيرة .يجب أن
يؤخذ بعين االعتبار فقط للبالغين الذين يعانون من ضعف السيطرة على األعراض و  /أو التفاقم المتكرر
على الرغم من أسلوب االستنشاق الجيد وااللتزام بمعالجة الخطوة  ، 4وبعد استبعاد العوامل األخرى
المساهمة .يجب استشارة المرضى حول اآلثار الجانبية المحتملة  .يجب تقييمها ومراقبتها لخطر اإلصابة
بهشاشة العظام الناجم عن الستيروئيدات القشرية  ،ويجب أن يتم تزويد المرضى الذين يُتوقع عالجهم لمدة
≥ 3أشهر بنصائح حول نمط الحياة ذات الصلة ووصفة عالجية .للوقاية من هشاشة العظام (عند االقتضاء)

