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  الفصل األول

  نبذة عن السعال

    : لالسع اتعريف
ادة متكرر     اجئ وع سعال هو انقباض مف ي عضالت القفص الصدري  ةال ا ، ف  مم

سعال  .يسبب طرد الهواء بشدة خارج الرئة    تخلص من      ًالا فع يعتبر ال ه الجسم لل وم ب  يق
يج الم  ال ي ته واد الت ةسالكم ن   الهوائي و م م، وه راض أه سبب  األع أ ب د يلج ي ق ها  الت

 البسيطة المصاحبة لنزلة برد وقد      األعراضحد  أآونها قد تكون     ، الطبيب إلىالمريض  
سي          ألمراض  تكون مؤشراً   از التنف زة  أو عدة في الجه يس     األخرى  األجه سعال ل ، وال

ة للجسم بطرد          ، مرضياً  ولكنه عرضاً  ، بحد ذاته  مرضًا  وعادة ما يكون ردة فعل دفاعي
ى ا  سلل  المواد الغريبة التي تحاول الت      وي       إل سي العل از التنف سفلي  أولجه ا يحدث     ، ال آم

ى خول المحسسات     عند د  سي    إل از التنف يلٌة لطرد المخاط         ، الجه بلغم من   أووهو وس  ال
  .الجسم
  

  :آيف يحدث السعال
سي  سبيلهناك مستقبالت للسعال موجودة على طول ال         اآن وفي   ، التنف  ،أخرى  أم

د         ات   ، المنبهات  أومن المهيجات     وعند تحسس هذه المستقبالت بواسطة العدي  آااللتهاب
ة شعب الهوائي ة وال اب الرئ ل الته واد أو ،مث سجائر وم ل ال ة مث ات الكيميائي  المنبه

رودة            أو ،التنظيف واء شديد الب ل اله  منبهات   أو ، شديد الحرارة    أو منبهات فيزيائية مث
ة    واألجسام ة مثل الغبار    ميكانيكي ياء      ( الغريب ده  ،)أخرى ألعاب أو أش ه      عن ا يحدث تنبي

 األعصاب  إلىل المراآز العصبية رسائل تنبيه      رِسم تُ  ومن ثّ  ،  عبر العصب المبهم   يمر
الرغامى  واألروابالمستهدفة في الحجاب الحاجز والجهاز العضلي في آل من منطقة      

   .هو المحصلة لهذه التنبيهات العضلية السعال  ويكون،والقصبات والبطن والحنجرة
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  : السعالآلية حدوث
  :يمكن أن تنقسم آلية حدوث السعال إلى ثالث مراحل آما يلي

ساً يأخذ السعا ل عادة بهذه المرحلة حين      يبدأمرحلة الشهيق حيث     .1   المريض فيها نف
 . السعالء قبل بدعميقًا

ى مار وهو فتحة توجد        حيث يتضيق ما يسمى بالمز     ،مرحلة الضغط  .2  الحنجرة   أعل
 . المرحلة الثالثةإلىفتنغلق ثم تتضيق القصبات حيث نصل 

وم المريض   .3 أة ويق ار فج تح المزم ث ينف ار حي ة االنفج ًامرحل اء إرادي د ج بإعط ه
 .زفير قوي مع صوت قصير وقوي

  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

   آلية حدوث السعال):1الشكل (
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  : السعالعاأنو
سعال          قد يستغرب    ساءل هل لل وان ويت ذا العن بعض ه واع ال م    ! أن والجواب هو نع

  : وتقسيماتأنواعللسعال 
  .و الحنجرةأالبلعوم   سعال ناتج بسبب تهيج في منطقة:األولالنوع 

  . سعال ناتج من الرئتين:النوع الثاني
ة        أن إال يصعب التمييز بينهما     أحيانًان آان   إو دة عملي ه فائ  نإ حيث    ، هذا التقسيم ل
و سعال جاف أو              و . هذين النوعين من السعال مختلفة     أسباب سعال فه ة ال أما عن طبيع

  ).بلغم(سعال يصاحبه قشع 
  : آما يلي قسمينإلى  حيث ُيقسم فيه السعالسعاللل  آخر تقسيمهناك

دى  .1 صير الم سعال ق ل(ال ابيع أو أق ة أس ادةو )ثالث ون ع سعال يك ذا ال مصاحب  ه
ال  لاشية المخاطية في منطقة البلعوم و     األغ ي يصيب لنزلة البرد أو االلتهاب الذ     حب

ه وال   ب مع استخدام العالج أو        وفي العادة يختفي هذا السعال تدريجياً      ،الصوتية دون
 .يحتاج لمراجعة الطبيب

بلغم    ًاالسعال الذي يستمر لفترة أسبوعين أو أآثر أو يكون مصاحب           .2 دها    أو ل  دم وعن
ب   ة الطبي ب مراجع ي  أل ،يج سعال ف ض     ن ال سبب بع ون ب ا يك ة ربم ذه الحال ه

  . سرطان الرئةأو (Tuberculosis) درن الخطيرة مثل الاألمراض
سعال    ن ال دثنا ع د تح ه ،لق ة حدوث ه ، آلي سامه ،أنواع رق  ،وأق وف نتط  اآلن وس

ذا العرَ     شائع وسنجد      لمسببات ه ادة ض ال ي               إف ا يعن سعال مم ة سبب ال رة في معرف  آبي
   .معرفة العالج
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  انيالفصل الث

   السعالأسباب

باب إن داً  أس دة ج سعال عدي ا  ال باب منه ي    أس رة الت ا الخطي ابرة ومنه ة ع  خفيف
سعال تقف في         إتستدعي المتابعة و   ان غلب  أن مدى صحة عالج ال ى  األحي بابه  عل  ،أس

   :ن العالج يختلف باختالف السبب القائم عليه السعال مثلأل
 .نفسي العلوي الجهاز التوأمراضالزآام والتهابات الحنجرة  .1

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 مريضة مصابة بالزآام): 2الشكل (

 .المريء أو السبيل التنفسي إلىدخول جسم غريب  .2
 .يءلمر اإلىارتجاع عصارة المعدة  .3
انون    ،)Postnasal drip (التستيل األنفي الخلفي .4 ذين يع  وخاصة عند المرضى ال

 .األنفيةمن التهاب مزمن في الجيوب 
 باألورامة ابتداًء من االلتهابات الحادة والمزمنة وانتهاًء   الصدرية الرئوي  األمراض .5

 :والعيوب الخلقية مثل
 .التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن  -أ 
 . الرئةالتهاب   -ب 
 .الدرن الرئوي  -ج 
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 .الربو الشعبي -د 
  . الرئةسرطانهـ ـ 

  و ـ تليف الرئة
الربو األمراض .6 ة آ صدرية القلبي ي ال شأقلب تج عن بعض  المن ذي ين  راضاألم ال

اً  ،القلبية آاعتالل صمامات القلب     ًا                وغالب ة مالزم ذه الحال سعال في ه ا يكون ال  م
 .للمريض رغم تناوله مهدئات السعال

اول الكحول  .7 دخين وتن ة المهيجة أوالت واد الخارجي  وجود حساسية من بعض الم
دخان  ة آال ار،والمنبه اح ، الغب وب اللق رة ، حب ات   األبخ رو الحيوان ة وف  الكيميائي

                                                                               .ر ذلك الكثيروغي
      

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

سبب بعض        ،األدوية .8 د ت ة  ق اً      األدوي ستخدمة في عالج ة و   األمراض   الم رط  القلبي  ف
 . العالج وتغييرهإيقاف أي ، بزوال المسببإالضغط الدم سعاًال مزمنًا ال يزول 

 . عصبية ونفسيةسبابأ .9
  

ى     أنوبما   ر عل شكل آبي  األمراض  سوف نعرض بعض    أسبابه  صحة العالج تعتمد ب
  :التي يكون السعال فيها عرضًا مهمًا

 :الزآام والتهابات الحنجرة .1
اد      وي        الزآام هو التهاب فيروسي ح سي العل از التنف  األنف  وخاصة   ،يصيب الجه

سا  آل    إن .العدوى والبلعوم وهو مرض شديد    اً  نإن د     تقريب ستطيع     صيب ٌأ ق  بالرشح وي
ه بالوخز اإلحساس أو في الحلق  بألم عادة   يبدأ حيث   ، حد ما تمييزه   إلى ان   ، في ه احتق  يلي

  من المنبهاتالتدخين ): 3الشكل (
 التي تهيج السعال

ألبخرة الكيميائية ا): 4 الشكل(
  والدخان من مسببات السعال
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اً  صداع  ، بالتعب إحساس ، عطاس ، وسيالنه األنف اع في درجة الحرارة    وأحيان  ، ارتف
ة         يبدأثم   ى طرح اإل     األمر  السعال الذي يساعد في بداي رازات  عل ة      ف ا     من الرئ ذا م وه

ه يسمى بالسعال المنتج وال ينصح        ه المرجوة    بإيقاف ان غلب   أ وفي    ، لفائدت  تختفي   األحي
دة     أعراض آل   سعال لع ستمر ال ام  الرشح وي اً    أي ادة جاف ه ويمكن  ، حيث يكون ع  إيقاف

  . التي سنذآرها الحقًااألدويةباستخدام بعض 
ة   مرض واحد  واألنفلونزان الزآام   أدات ب  معتق إن لدى الكثيرين   ا ولكن الحقيق  إنهم

سيط         ا  ،مشكلتان مختلفتان تمامًا فالزآام هو مرض فيروسي عارض وب ونزا  بينم  األنفل
  .مرض فيروسي شديد وخطير وله مضاعفات آثيرة

  
  :العالج

  :  تستوجب مراجعة الطبيب مثلاألحواللكن هناك بعض 
 . صعوبة في التنفسأو في الصدر بألم اإلحساس •
ساس • ألم اإلح ة  ب ي مقدم رأس  ف ه  أوال ام الوج ال ( عظ ابةاحتم ي اإلص اب ف   بالته

 ).األنفيةالجيوب 

 ). الوسطىاألذن بالتهاب اإلصابةاحتمال  (األذن من إفرازات أولم أ •
دة    • رارة لم ة الح اع درج تمرار ارتف راس ة أآث ن ثالث ام، م تمرار أو أي راض اس  أع

 .أيام من عشرة أآثرالزآام 
  .األخضر إلىي الغالب سعال شديد يصاحبه بلغم يميل لونه ف •

 
            

  
  
  
  

  
  

  :العالج
ام ال  شكل ع ى         يب سم عل ا الج ب فيه ي يتغل ة الت ام والطريق ن الزآ اف م الج ش د ع وج

روس  اإلصابة د التعرض للفي ون بع ي تتك ة الت ة الذاتي ي المناع ام ه دة ، بالزآ ام لع ن ،أي  ولك
شاق البخار للتغلب ع              ة بالراحة واستن سداد     ينصح في هذه المرحل ى ان ان األنف ل د  ، واالحتق  ق

سعال لمريضة مصابة : )6الشكل ( من أعراض الزآامالحمى:)5الشكل (
 بالزآام
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 أن آما يمكن    ، وخافضات الحرارة  ، المقشعات والمسكنات  أو ،تستعمل بعض مضادات السعال   
ًا  ريض نقط ستعمل الم في وًاللألن وي محل ًا تحت ا ُت، ملحي ان  آم ضادات االحتق ستعمل م

ي      رات ف كل قط ى ش عية عل فالموض ة     األن ى ثالث تعمالها عل د اس ى أال يزي ام عل ًا   منأي ع
سديها           للمضاعفات التي يمكن حدوثها    ي ي صائح الت اء ، وهناك بعض الن ا       األطب ادة وهي آم  ع

   :يلي
    . بالعسله من شرب السوائل وخاصة الدافئة منها والمحالاإلآثار •

              
 

  
  
  
  
  

  
  
  

 .االمتناع عن التدخين •
 .تهمغسل اليدين بشكل متكرر لمنع نقل العدوى لآلخرين عن طريق مصافح •
 . النتشار العدوىًا منعأيضًا العطاس أو السعال أثناء والفم األنفتغطية  •
 .تغيير هواء المكان بشكل متكرر •

  
  
  
  

  
  
  

  

  

 

   الجيوب األنفية):8الشكل (

تساعد السوائل  ):7الشكل (
 الدافئة في عالج الزآام
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  :مريءالسبيل التنفسي أو ال إلىدخول جسم غريب  .2
 السبيل التنفسي لسان المزمار سد وهنا يتناول الطعام أثناءيحدث هذا السعال عادة 

ى والشراب عبر البلعوم ثم     ليسمح بمرور الطعام     دة  يء المر  إل م المع ا نجد   ، ث  أن ولكنن
ام      شراب  أودخول جزء من الطع ى  ال ؤدي    إل ة ي ى  القصبة الهوائي  ردة فعل سريعة   إل

 سعال إلى مما يؤدي ، تطرد الجسم الغريبنأ المخاطية التي تتهيج األغشيةتحاول بها   
  : مثلعراضاأل وفي هذه الحالة تظهر بعض ًاعادة ما يكون عنيف

 .ضيق في التنفس •
 .واألنفلم في الحلق أ •
 .السعال المتواصل •
 . والعيوناألنفسيالن  •

  :العالج
افيجب  اما إيق شرأو لطع ورًاا ال اء ،ب ف ق واالنحن صدر والعن ع ال م دف ام ث  .لإلم

ة   - م ومحاول تح الف راج ف ب إخ سم الغري طة     أو ، الج سه بواس اء نف ن تلق رج م د يخ  ق
  .السعال

         
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
      

 
 جسم خراجإ محاولة ):9الشكل (

 لطفل ة الهوائيمن السبلغريب 
 رضيع

 طريقة الضغط أسفل ):10الشكل (
السبيل   منالصدر إلخراج الجسم الغريب

  يالتنفس
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 ءي المرإلىارتجاع عصارة المعدة  .3
ر  د أويعتب بابح ة األس  الخفي

أثير      ن الت تج ع زمن وين سعال الم لل
سلبي  شاء     ال ي الغ دة ف ض المع  لحم

ر  اطي للم ث ،يءالمخ ك نإ وحي  هنال
صاًال صبيات ر ًا ع ين الم  يء ب

صوال ة باتيق سبب ت،الهوائي يج  وب ه
ة بطر شعب الهوائي رة ال ر مباش ة غي يق
ذه  سعال وه دث ال صيب  يح شكلة ت  الم

صمام           ديهم ارتخاء في ال الناس الذين ل
ز   ، والمعدة يءالموجود بين المر    ويتمي

د       تداده بع سعال باش ن ال وع م ذا الن ه
د  أوتناول الطعام    تلقاء وخالل     عن  االس
وم  اعات الن ن  ،س ث يمك سبب أن حي  ي

اق  ات اختن اءنوب وم  اأثن شعور أولن  ال
تيقاظ  د االس م حمضي عن رًا ،بطع   نظ

سهولة وصول الح ىمض ل  تجويف إل
  .الحلق خالل فترة النوم

اول            تباعإبهذا النوع من السعال يمكن عالجه        ل من تن  نظام غذائي صحي والتقلي
مض  ض العقاقير الدوائية من مثبطات ح      واالمتناع عن التدخين مع تناول بع      ،المنبهات

  . طويًال في العادة وقتًايأخذن هذا النوع من العالج أ إلىر التنبيه المعدة ويجد
  
  
  
  

  
  

  
  

   آيفية ارتجاع حمض المعدة إلى المريء مسببًا السعال):12الشكل (

   الجذر المعدي المريئي):11الشكل (
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 :ارتجاع السائل األنفي .4
دى   ادة ل سعال يحدث ع ن ال وع م ذا الن خاصه ن األش انون م ذين يع راضأ ال  ع

ة نفألا والجيوب   األنفالتهاب وحساسية    دائم بوجود        ،ي شعور ال رازات  آال  تقطر في     إف
سبب      أو ومحاولة طردها    . الخلفي ثم تتجمع في الحلق     األنف سلكم  بلعها باستمرار قد ي

اء  الشعور باالختناق    وأحيانًا ،السعال والتهاب الحلق   وم  أثن ضاً  ويمكن    ، الن اني   أن أي  يع
ستمر    وسيال  األنف  آزيادة العطاس وحكة     أخرى أعراضالشخص المصاب من     نه الم

وب                    اإلحساس أو سداد في الجي ة الوجه نتيجة الن صداع في منطق ة  بالضغط وال  األنفي
  .والتهابهًا

    
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   توضيح ألماآن الجيوب األنفية):13الشكل (

  :ة الصدرية الرئوياألمراض .5

 : والمزمن الشعب الهوائية الحاد التهاب-أ

اد صبات الح اب الق ّشع أو الته اب ال اّدااللته اب   (Acute bronchitis)بّي الح و الته ه

عبتا ة  ش صبة الهوائّي ي الق ة ف ًا .الّرئ ا يع غالب بب االلت م اد   ود س ّشعبّي الح اب ال ه

ى راثيم الفيروسات إل ام والج ضعة أّي ستمّر لب ابيعويمكن أن ي ّشعبّي .  أو أس اب ال ز االلته يتمّي
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ل صوت صفير      ابين عالمات الحظ على المص  ت آذلك يمكن أن     ،بالّسعال الحاّد د    أخرى مث عن

  .لّطّبييمكن تشخيص هذا المرض عن طريق الفحص ا. الّتنّفس وصعوبة الّتنّفس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مقطع طولي يبين تشريح وشكل الجيوب األنفية السليمة):14الشكل (

  : مثلأحيانًاوقد تحدث بعض المضاعفات 

 .الرئويااللتهاب  -

 .األذن التهاب -

 .نفيةاأل الجيوب التهاب -

 .معدي ـ المعويلتهاب الالا -

ة     نصح باستخدا   نه ال يُ  إ سبب االلتهاب الشعبي عادة فيروس ف      أنوبما   م المضادات الحيوي

ة  جرثومية عند حدوث عدوى  إال بلغم  األدويةاستخدام بعض مكن يا  آم.ثانوي  أو آمذيب ال
سعال   دئ لل ار أومه شاق البخ ض   استن ةوبع رارة  األدوي ضات الح ية آخاف  ، العرض

ان وغيره من المهيجات    ـن الدخ ــ مع النصح بعنصر الوقاية آاالبتعاد ع      األلمومسكنات  
  .الخارجية
 Chronic Obstructive) نــزمــالم دـــوي الُمســرئـــداء الــت الــج تحدرـــين

Pulmonary Diseases; COPD) ـ  همانــحالت ـ االلته :اـ شعب ـ ـ زمــي المــاب ال  نـ
 (Chronic bronchitis)ة أشه    ــوه دة ثالث م لم ـ و وجود سعال وبلغ ـ ر فـ ـ ي سنتيـ ن ـ
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ة    (Emphysema)والنفاخ الرئوي ،متتاليتين وهو تشخيص تشريحي يصف تغير بني
  .در الحويصالت الهوائيةجالرئتين من توسع الشعيبات الهوائية وتلف 

يعتبر السعال والبلغم أآثر أعراض االلتهاب الشعبي المزمن المصاحب للمرض              
اقم   ،  لإلجهاد من ضيق التنفس المصاحب      ذوو الحاالت المتقدمة  ويعاني المرضى     وتتف

سية    دوى تنف دوث ع د ح راض عن سبب ل   و ،األع ل م ر عام دخين أخط ر الت  داءليعتب
وي   سد  الرئ زمن الُم ه      الم ى مدى حيات ات مهيجة عل شاق الشخص لجزيئ نتيجة الستن

دخين ا راء ت سيجار و ج ة أو ال سجائر أو األرجيل صناعي  ل ار ال زمن للغب التعرض الم
ة هو           و .والمواد الكيماوية ومشتقاتها   شعب الهوائي الخطوة األساسية في عالج التهاب ال

 .تجنب المسببات وخاصة التدخين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

     :الوقاية والعالج
ي   تحكم ف ة وال سد للوقاي وي الُم داء الرئ زمن وال ع  الم اد  من اقم الح ابلالالتف  لته

ضاء عل   ضروري الق ن ال زمن، م شعبي الم دو ىال يج والع صادر الته ف ى م ي األن  ف
ي أن عل            رد أن يتجنب      ىوالجيوب األنفية والحلق والفم والقنوات الشعبية، وهذا يعن  الف

دخين                    الهواء الملوث  ة والتوقف عن الت ار عالي سبة غب ا ن ي به اآن الت  . والعمل في األم
دف  شعب يه اب ال الج االلته زمن إليع ة ى الم شعب الهوائي يج ال ن ته الل م د .  اإلق وق

 الشعبي المزمن لاللتهابأظهرت المضادات الحيوية أنها تساعد في عالج التفاقم الحاد  
   .خطر من المضاعفات المحتملةعن طريق تقليل مدة التفاقم وتقليل نسبة ال

   : الرئةالتهاب -ب
سي              از التنف رئتين والجه ه     ،  االلتهاب الرئوي الحاد هو مرض يصيب ال  تلتهب في

سوائل   األ ئ بال ة وتمتل ناخ الرئوي بابهو ،س ا ا أس دة منه راثيم عدي ات لج  والفيروس
  .بب مجهوليمكن أن يكون لس أو فيزيائية أو آيميائية أسباب  يرجع إلىأو ،والفطريات

ن   راضإن م ابة أع بلغم   اإلص صاحبه ال د ي ذي ق سعال ال وي ال اب الرئ  بااللته
شعريرة                   د تكون مصحوبة بق ي ق  ،األخضر أو األصفر وارتفاع في درجة الحرارة الت

ّسعال            ، و الضيق في النفس  و د ال . األلم في الصدر واأللم الحاد خالل التنّفس بعمق أو عن
ؤ،        و تملةالمحبعض األعراض األخرى    وهناك   ان، التقي هي فقدان الشهية، التعب، الغثي

  .التقلب في المزاج، آالم في المفاصل والعضالت
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  :العالج
ف الج يتوق اب الع بب االلته ى س وي عل ث؛ الرئ اجحي وي  يحت اب الرئ  االلته
  .األخرى العرضية األدوية إلى باإلضافة استعمال المضادات الحيوية إلى الجرثومي

  
  

 
  
  

  
  

  
  

  ئةاألشعة السينية للر): 15الشكل (

 :جـ ـ الدرن الرئوي

ومي مرض   دٍ جرث اة   مع دد حي د يه ه    وق ل أساس  ، من يصاب ب دما يطرد ًا ينتق   عن
شاط المرض ال  ور ن ي ط ريض ف راثيم م شق   ج سعال، فيستن ق ال ن طري ه ع ن رئتي م

ة من      جراثيم    بالعدوى، حيث تستقر ال    اآلخرون الرذاذ الصادر من رئتيه محمالً      في رئ
 .شق هذا الرذاذ وتبدأ في التكاثريستن

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  مرض الدرن الرئويالجراثيم المسببة ل): 16الشكل (
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  :األعراض
ي   الدرن الرئوي  أعراضتشمل   سعال المزعج    : ما يل م      و ال درن  ال  أعراض هو أه

شهية   ، والهزال اإلرهاقو فقد الوزن  ،الرئوي ل      ،الحمى  ، فقدان ال اء اللي م   ،العرق أثن أل
 .مع دمبلغم  الصدر،

ى صديدي              قد   السعال المستمر  م يتحول إل د   ، يصحبه بعد فترة بلغم مخاطي ث  وبع
نفس وآالم في الصدر      أنفترة إلى دموي، في هذه المراحل يمكن    .  يظهر ضيق في الت

ويشتد الوهن والتعب واللهاث عند محاولة بذل المريض ألقل مجهود، ويصبح مريض       
 .زالت البرد وااللتهاب الرئويرضة لإلصابة بنالدرن الرئوي أآثر ُع

 :التشخيص
صية   ودرن   بعدوى مكروب ال   اإلصابة اك    ،تستعمل اختبارات تشخي ارات وهن  اختب

ارات   ، بعدوى نشطة أم ال   ًاستعمل لمعرفة ما إذا آنت مصاب     ى تُ أخر  وعادة تجرى اختب
بلغم        ، على الصدر  صور شعاعية و ،جلدية ا إذا آا     ( وفحص لعينات من ال ة م نت  لمعرف
  .) أم الدرن الجراثيموي على تحت

 :عوامل انتشار المرض
 .سوء التغذية •
 .االزدحام الشديد •
صوصاً   • ة، خ از المناع عف جه اولون    ض ذين يتن ى ال سنين والمرض دى الم  ل

 .الكورتيزون، ومرضى اإليدز، والمصابين بأمراض مزمنة
 .المساآن غير الصحية، وانعدام التهوية •
 .المشردون ومدمنو الكحول •
 .ون في المراآز الصحية دون أخذ سبل الوقايةالعامل •
دوى، آغسل                 • شار الع ع انت ة لمن عدم اتخاذ المرضى المصابين االحتياطات الالزم

 .اليدين وتغطية األنف والفم عند العطس والسعال

  :العالج والوقاية
يط                  اول خل ل، بتن شفاء الكام ى ال ا إل من المضادات     يتم عالج أغلب الحاالت مع تماثله

  . قد تزيد في بعض الحاالتأو أشهر 6ة وفق خطة عالجية قد تبلغ مدتها الحيوي
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  :بل الوقاية من المرض فتشملُس
 .التهوية الجيدة للمنازل وأماآن العمل والتعرض إلى الشمس •
 .التغذية الصحية السليمة •
 .ممارسة الرياضة •
 .البعد عن المرضى المصابين واجتناب االختالط بهم •
 .المشروبات الكحوليةاإلقالع عن التدخين و •
 . المقاومة للعالجلجراثيمااللتزام بالعالج وعدم التهاون به لتقليل ظهور وانتشار ا •
 .تغطية الفم واألنف عند العطس أو السعال •
 .النظافة الشخصية ونظافة المسكن تقي من اإلصابة بالعدوى •
ال ضد ال  • يح األطف ى تلق دم اإلص درنالحرص عل ة وع م الوقاي تمم له ذي ي ابة  ال

 .بالمرض
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  :الربو الشعبيد ـ 
و ة الرب اث آلم ي له ة وتعن شتقة من اليوناني ة مرضية تصيب و. م و حال و ه الرب

ه   .الشعب الهوائية التي تقوم بنقل الهواء من وإلى الرئتين        ا أن ات     آم ز بحدوث نوب يتمي
ر  الشديد المصحوب بضغط في الصدر وسعال مستمر وصوت صفي           من ضيق التنفس  

ز( نفس و) أزي ي الت اً ف زول تلقائي ن أن ي اث، يمك العالجله ة ال .  أو ب د زوال النوب وبع
  .يوجد عند المريض أي من هذه األعراض

 صورة شعاعية لمريض مصاب بالدرن الرئوي): 17الشكل (
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   شخص غير مصاب بالربو وآخر مصاب بالربو رئة صورة توضح):18الشكل ( 

  ما هي أسباب حدوث نوبة الربو؟
و تكون      لكسالكن الم  ،إن السب الرئيسي غير معروف    دى مريض الرب ة ل  الهوائي

 . استثارة خارجية مما يسبب حدوث األزمةةحساسة تجاه أي

 :أهم العوامل التي تسبب االستثارة
ساسية • ن   ،الح ار والعف ساسية للغب ل الح ور وبعض   مث ش الطي اح وري وب اللق   وحب
 .لحيوانات األليفةا
 .التدخين والدخان وتلوث الهواء •
 .لروائح واألبخرة المنبعثة من المواد الكيماويةالروائح النفاذة وخاصة ا •
 .الرياضة وخاصة عند األطفال •
 .تغيرات الطقس مثل الهواء البارد والغبار •
 .اإلصابة بااللتهابات مثل نزالت البرد أو التهاب اللوزتين •
 .إظهار المشاعر الشديدة مثل القلق الشديد والصراخ أو البكاء أو الضحك الشديد •
 .الروماتزميةية مثل األسبرين ومضادات االلتهابات العقاقير الطب •
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  :السعال عند مرضى الربو

ي              الربو إن أي سعال عند مريض       ب، وأحد األسباب الت ة الطبي ستدعي مراجع  ي
شخيص، ففي حين يكون               ز تدعو لمراجعة الطبيب أيضًا اختالط الت سي هو     األزي التنف

و تق      ى الرب شير إل ي ت سعال       الشكوى الت شكل ال و ي إن بعض مرضى الرب ديًا، ف ديهم لي   ل
سعال   ويسمى هذا النوع من الربوآثر أهميةالشكوى األ  Cough-variant) يالربو ال
asthma)  ،    ات  ال يصاحبه بلغم يحدث في آل           أي ،وهو سعال جاف وغير منتج  األوق

ة  مسالك عندما يتعرض المريض اللتهابات في الويزداد سوءاً  شاق   د عن أو الهوائي استن
 .هواء بارد أو ممارسة الرياضة أو حدوث التهاب أنف تحسسي

سعال  الربو ال صابين ب خاص الم د يإن األش شخيص مؤآ ى ت صلون عل د ال يح  ، ق
ة وجود                ولكن من المفيد النظر في تاريخ العائلة المرضي، ويدخل في الحسبان احتمالي

 .ات أخرىالمرض إن وجد مسبقًا في العائلة، أو في حال وجدت مؤشر
ل الحصول             يوفي حالة الربو السعال    رده ب سعال بمف  فإن األولوية ليست معالجة ال

ى معالجة مناسبة تتوجه لمجمل                   دقيق والحصول عل على الرعاية الطبية للتشخيص ال
ـ يمك (Cough suppressant) الــط سعــدام مثبــ وإن استخ،األعراض ؤخر  ـ ن أن ي

  . عند الذهاب للطبيبةآلينيكيالتشخيص ويشوش الصورة اإل

الحساسية الموسمية ): 19الشكل (
من غبار الطلع تهيج حاالت الربو 

 الحادة

الغبار من أهم عوامل ): 20الشكل (
  حاالت الربوتهيج 
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رة        ة مبك الربو عالم دهور   ت  ،قد يشكل السعال في أي مريض مصاب ب ى ت شير إل
سبب يُ     شكل           حالته، ولهذا ال سعال ب دل معالجة ال ة الطبيب ب  طلب من المريض مراجع

                           .ذاتي الحتمال وجود عالقة بالربو
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  ربو حادةسعال نتيجة حالة : )21الشكل (

   :طرق الوقاية والعالج تعتمد على
  .عدم التعرض للهواء البارد -
ل وال     اآلخرين تجنب استعمال أدوات      - ل المنادي ات في           مث ع حدوث التهاب مناشف لمن

 . التنفسيةسالكالم
 .تجديد هواء المنزل دائمًا -
  .يختلف العالج حسب شدة المرض وتكرار النوبات -

   :العالج الدوائي للربو
 .ء في عالج الربو هو موسعات القصبات ويتواجد بعدة أشكالأهم دوا -
 .جهاز الرذاذ  -
 .البخاخ -
 .المرآبات الكورتيزونية -
 .ستامينياألدوية المضادة لله -
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  الحساسية) منشقة(آيفية استخدام بخاخ ): 22الشكل (

  :سرطان الرئة - هـ
ا     الرئة التي تتميز بحدوث انقسامات خلوي   أمراضحد  أهو   ر مضبوطة للخالي ة غي

ة  األخرىالحية وقدرة هذه الخاليا المنقسمة على غزو النسج          ا      ، للرئ شار فيه ا إ واالنت  م
اور   سيج مج اه ن ر باتج و مباش ق نم زو أوعن طري ال وغ س االنتق دةةجأن ر   بعدي يعتب

  . إلى حّد بعيدالرئةالّتدخين، وخاّصة الّسجائر، المساهم الّرئيسي في اإلصابة بسرطان 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

رئة مصابة ): 23الشكل (
 )صورة شعاعية(رطانبالس

الشكل رئة يوضح ): 24الشكل (
  مصابة بالسرطان
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  :األعراضالعالمات و
 .)بلغم( بصاق  علىأحيانًا يحتوي ،)مستمر(سعال مزمن  •
 .بالدم وَّبشبلغم م •
ى أن يكون في ف        ف ضيق في النفس   • ود، إل ذل المجه رة الراحة  ت ي البدء يكون مع ب

 .أيضًا
 .فقدان غير معّلل للوزن •
 .ألم في الصدر •
 .أزيز •
  . الرئوي االلتهابأوعوارض من التهاب القصبات  •

ى يُ    راض حت دون أع ون ب ة يك رطان الرئ كال س ي  وبعض أش رض ف شف الم كت
  .متأخرةمراحل 

 :خيارات عالج سرطان الرئة
د         إذا يمكن استئصال الورم عن طريق الجراحة فقط         :الجراحة • سرطان ق م يكن ال  ل

وم الجراحون باستئصال       ، فإذا لم يكن هناك أي انتشار      ،أخرى أعضاء إلىامتد    يق
  . جزء آبير منهاأوحدة بأآملها وا رئة

 ، الكيميائية للقضاء على الورم    باألدوية يلي الجراحة عادة عالج      :العالج الكيميائي  •
 . الخبيثة جدًااألورام الستهداف أيضًاستخدم وهذا النوع من العالج ُي

داواة  • ًا:باألشعةالم ه تمام ورم لكن ال يقضي علي و ال ذا العالج نم و ، يبطئ ه  وه
ل  ـ بالغة الصغر   األوراملبًا لمعالجة يستخدم غا ة بالنقائ  (Metastases)  المعروف

رئتين     شرت من ال ي انت ىالت د  إل دماغ والعظام والكب ان غلب أ وفي  ، ال ع األحي  يتب
 . عالج آيميائيباألشعة األوليةالمداواة 

 :الرئةالوقاية من سرطان 

  . بسرطان الرئةاإلصابة عن التدخين يقلل من حيث المبدأ من خطر اإلقالعإن 

  :يف الرئةتل -و 
راض   ن األم ة م ف الرئ ةتلي وع    االرئوي ذا الن ددًا وه سبب مح ا ال ون فيه د ال يك ي ق لت

  . عامًا)70 -50(يصيب آبار السن عادة من عمر 
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 ؟و التليف، وآيف يؤثر على الرئتينه ما
اً            رئتين مع داً  التليف هو نوع من أنواع االلتهاب الذي يصيب ال جزء   في ال   ، وتحدي

يط  ةالمح ناخ الرئوي ول  األس ة ح ر طبيعي ا غي راآم خالي ى ت ؤدي إل اب ي ذا االلته ، وه
ة   ناخ الرئوي ف   ،األس ذا التلي ع ه ث يمن ة  بحي ناخ الرئوي ل    األس ا بنق ة دوره ن تأدي م

دريجي            ،األآسجين إلى الشعيرات الدموية المحيطة بها      ى نقص ت ؤدي إل دوره ي  وهذا ب
  .آسجين في الدمفي وظائف الرئتين وإلى قلة األ

ام،            ل الحم ور مث ة الطي واة تربي ل ه االستنشاق المزمن لبعض المواد العضوية مث
ضوية    ر الع واد غي ض الم م       ،وبع اجم الفح ي من املين ف م للع ات الفح ل حبيب  مث

صخور   ألوا ة وال ي األترب املين ف سليكا للع ات ال ستوس وحبيب ضًاو ،سب الج  أي الع
  .ون عوامل مساعدة على التليف الرئوي تكأنيمكن  بعض األدوية و،باإلشعاع

 ماذا يحدث حتى تصل الرئة للتليف؟
بطن      ي ت ا الت صيب الخالي زمن ي اب م دث الته ة يح ناخ الرئوي شعيرات  األس وال

دريجياً        اً  الدموية وهذا االلتهاب يتطور ت ى تحطم في         مؤدي م نقص    ومن ثّ    ،األسناخ  إل
  .جهمزمن في مستوى األآسجين في الدم إذا لم يتم عال

  :اإلنسان هناك رئتين عند إنولكي تتضح الصورة نقول 
 . وسفلي، ووسطي، علوي،الرئة اليمنى وتتكون من ثالثة فصوص -
 .الرئة اليسرى وتتكون من فصين علوي وسفلي -

ة عدد من            ا المشار    (األصغر  األجزاء ولكل فص من فصوص الرئ ام  إليه  باألرق
شكل ب شبكة  ) 25ال بعض ب ا ب رتبط جميعه ي ت ي  الت صغيرة الت ة ال شعب الهوائي ن ال م

ي صلت    تنته سرى المت ى والي وائيتين اليمن صبتين اله ة   ي بالق صبة الهوائي بعض بالق ن ب
 .الرئيسية

  
 
  
 

    

  

   

  شكل يوضح فصوص الرئة): 25الشكل (



 

‐ 23 ‐ 
 

د    إذا ان التليف ق ة    ًا جزء أصاب  آ امالً ًا فص أو من فصوص الرئ ة واحدة    آ  بجه
 استئصال جراحي للجزء    إجراءج الدوائي مدى فعالية      العال إلى باإلضافةدرس   فيُ ،فقط

ر  وأصبح  على التنفس الذي ربما تحسن       بئًاوالذي يشكل ع  ) التالف(المتليف   ة   أآث  فعالي
ة ةبإزال الف من الرئ ان التليف بجزء من فص  وإذا . الجزء الت ل من أوآ  بفص آام
ف الرئتين للجزء   درس العالج الجراحي بعد عمل فحوص وظائ      هذه الحالة يُ  في   ،الرئة
ر أثيرًا األآث د  ت نفس بع سن الت ى تح ه عل ا .إزالت ش إذا أم ة منت ف الرئ ان تلي ل رًا آ  بك

  .لجأ لموضوع زراعة الرئةفصوص الرئتين وثبت فشل العالج الدوائي ُي
  
 
  
  
  
  

  
  

  
 الطبيعية والرئة المصابة بالتليفالرئة ): 26الشكل (

   :نشأ المالربو قلبيآ درية القلبيةاألمراض الص .6
 بضيق  رض من أعراض أمراض القلب والمعروف أيضاً      هو عَ  المنشأقلبي  الربو  

ي   ى     وهو يُ   .التنفس الليل ه   أعرف عل ل        "ن نفس في اللي اد في الت اجئ ح وقظ  يُ ،ضيق مف
اً   ".  يكون مع السعال والصفير عند التنفس      الشخص من النوم، وغالباً     هو األآثر ارتباط

اني   ب االحتق صور القل ع ق سب .م و ويت يب الرب شأقلب ات    المن ادة آمي ق زي ن طري  ع
ة    وملء ،السوائل التي تدخل الرئة خالل النوم      ة المسؤولة عن         األسناخ الرئوي  في الرئ

ساقين        . امتصاص األآسجين من الجو    ادة في ال و    .هذا السائل يكون ع ي الرب شأ  قلب   المن
   .رض من أعراض فشل القلبهو َع

 :تناول الكحولالتدخيـــــن و .7
ة   ر العادي االت غي ي الح سعال ف ع  ) المرضية(ال رد جمي ي ط ة ه دة عظيم ه فائ ل

رازات          يح، واإلف واد الق ذه الم ن ه ة، وم صبات الهوائي ل الق ودة داخ سام الموج األج
واد                     سبب وجود م صبية ب ات الق ادة نتيجة االلتهاب شكل ع المخاطية والبلغمية، والتي تت



 

‐ 24 ‐ 
 

واد المخرشة والمهيجة،            الذي يعت  .مخرشة ومهيجة، ومن ضمنها التبغ     ر من أشد الم ب
  .وهذه تساعد القصبات على إفراز مواد مخاطية عند المدخنين

ا                 وبما  أن القصبات فيها أهداب، وهي في حرآة مستمرة تطرد نحو الخارج آل م
ا                   ا من الوصول إليه ار فتمنعه  بحيث   ،يدخل جوف القصبة مع الهواء من جراثيم وغب

ة        اتحمي تمامًا من وصول آل م       ى الرئ واد         .هو غريب إل راآم الم دخين وت ونتيجة للت
ر           ذا تصبح غي المخاطية عند المدخن يؤدي ذلك  إلى شل حرآة أهداب القصبات، وبه
ة              ل المخاطي قادرة على طرد الجراثيم التي في الهواء، ويصبح  ال بد من طرد هذه الكت

سعال المتواصل          ،الموجودة ضمن القصبات    ة من ال ة      وأحي ، تحدث نوب زداد الحال ًا ت ان
   .سوءًا وتزداد نوبات السعال بحيث تكاد تخنق صاحبها أحيانًا

  
  :الحساسية الصدرية

ؤدي لخروج          د تحدث هذه الحساسية نتيجة    ة للجسم ت ة   خول مادة معين واد آيمائي  م
ة ا اله،معين ل أساس  ،ستاميني أهمه ي تتمث نفس   ًاالت يق الت ن ض ات م دوث نوب ي ح   ف

دميع   أو والعطس    ، السعال وسيالن األنف    وهي ،الحساسية ضأعرار  ظِهُتوالسعال  و  ت
ون كالعي رد وذل واد   آ سم ضد الم ن الج ل م سببة فع ساسية الم ام ف،للح شكل ع ن إ وب
 بعض أو فرو الحيوانات، أو ،شعروال ،والدخان  تشمل الغبار،للحساسية المسببةالمواد  
  .يائية المواد الكيمأو ،األطعمة

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  آلية حدوث): 27الشكل (
  لحساسيةا
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  :ةدويألا .8
بعض            األعراضحد  أ يعتبر السعال     المهمة التي قد تظهر بعد استخدام المريض ل

رط القلب و    أمراض   المستخدمة في عالج    األدوية بعض   أن وقد ثبت    .دويةاأل  ضغط   ف
اً  الدم تسبب سعاالً   زول      مزمن زوال المسبب    إال ال ي اف  أي ، ب ال    إيق ره مث  العالج وتغيي

  .نجيوتينسينأل اإنزيممجموعة مثبطات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بعض المنبهات التي ربما تهيج الحساسية والسعال): 28الشكل (

 :سباب عصبية ونفسيةأ .9
سية،    األمراض  أعراض حد  أالسعال   يعتبر ر  التنف ار  شيوعًا في آل        واألآث  األعم

ر( ًا واألآث ًاإزعاج و ) أحيان د أ، وه مح صاب األعراض أه ضطر الم ي ي ى الت  إل
المرض العضوي      ولكن ربما   زيارة الطبيب،    يس ب سعال ل ا يكون سبب هذا ال  وإنم

وترا  ة بعض الت سيةنتيج ضب    ،ت النف يما الغ ق والس سي والقل ضغط النف ل ال  مث
ذه الحاالت    إرادية االستياء يكون فيها السعال ردة فعل ال      أو اإلحباطو ل ه  وفي مث

ه  ،ال يكون تشخيص الحالة بالسهل     اريخ المرضي      أ يتطلب من الطبيب        ألن خذ الت
ؤثرة         واألعراض مدة حدوثه    لسعال بدقة شامالً  ل ة الم  المصاحبة له والعوامل البيئي

سبب   واألشعة  االستعانة ببعض الفحوصات   أيضًا ويمكن للطبيب    ،فيه  للوصول لل
 . للسعالاألخرى األسباب نفي باقي األمرآذالك يتطلب الحقيقي للسعال 
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  : السعالأسبابالفحوصات التي تساعد على تشخيص 

 :ملغص المجهري للبالفح  -أ 
اط ال ي ى المخ بلغم عل ف ال صر تعري سيذقت از التنف ه الجه ك ذ وخاصة ،ي ينتج ل

اط ال عاًالذالمخ رج س صاقي يخ ي الب اداً ، ف بلغم اعتم وين ال ف تك اخ  يختل ى المن  عل
زج يُ    البلغم  و ،والوراثة وحالة الجهاز المناعي    وم       هو سائل ل ة ويق ق الرئ رز عن طري ف

ةسد ب سالك الهوائي ه و ،الم ون يخرج من الإذا زادت آميت سعال، ويك ق ال م عن طري ف
 . عديدةبألوان يتلون أن حالة العدوى ويمكن للبلغم في أو فيروس جراثيمب محمًال

 ألوان البلغم
سليم    اإلنسان اللون الطبيعي للبلغم في      األبيض أويعتبر اللون الشفاف     ا أ ال ون   م  الل

ى    ي و فه األخضر أو األصفر بعض    صابة إلادل عل واع ب ر       أن سية ويعتب ات التنف  االلتهاب
 لذلك  ،لخإ... سرطان الرئة  أو الرئوي   درن بال اإلصابةالبلغم الممزوج بالدم عالمة على      

شخيص المرض      مساعداً  البصاق عامالً  أو  للبلغم    ييكون الفحص المجهر   ى ت تم ي  . عل
بلغم ات ال تعانة بفحص عين ىللتوصل ) الفحص المجهري للبصاق( االس شخإل يص  ت

 . الجهاز التنفسيأمراضبعض 

 : يتم فحص عينات البلغم لتشخيص
و مرض درنداء ال - ومي وه ٍدجرث ن يُ  مع اة م دد حي د يه ه ق تم فحص  ،صاب ب ت

 . لمتابعة العالجأو ال أم تنمو الدرن جراثيم آانت إذاعينات البلغم الآتشاف 
ي األ   - اب ف و الته وي وه اب الرئ ناخااللته ث ُت ،ة الرئويس ألحي واء اسأآي م  اله

رئت ي ال اطالموجودة ف درة األ،ين بالمخ ل من ق ا يقل ال من آس مم ى االنتق جين عل
ناخاأل ة س ى الرئوي ة إل ةاألوعي اب ال ، الدموي بب االلته ون س د يك راثيم وق  ،ج

ات ات ،الفيروس واد الكيميائيأو ،الفطري ون   الم م ذي ل ع بلغ عال م صاحبه س ة وي
صدأ و تؤخذ عي        أوخضر   أ أو صفرأ ون ال دء في العالج               بل ل الب ادة قب بلغم ع ة ال ن

 .بالمضادات الحيوية
 فيروسي أو جرثوميالمزمن وهو عدوى ربما يكون سببها االلتهاب الشعبي الحاد  -

ى وقد يتحول     وي      إل تم عالجه      إذا التهاب رئ م ي ة           ، ل ذه الحال سعال في ه  ويكون ال
ة   في ه    جراثيم عدوى ال  وتكون   باالصفرار    خضر مشوباً   أ ببلغم   مصاحبًا ذه الحال

  .جرثومينوع الال ويتم فحص البلغم لتحديد  ترجيحًااألآثرهي 
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  :آيفية جمع عينات البلغم
  حيث يتم جمع ثالث عينات في،باشرة يتم جمع البلغم في الصباح بعد االستيقاظ م

 : مختلفة آاآلتيأيامثالثة 
ى االستخدام       س نظيف م  آأيتم جمع العينة في      د   .عقم وال يتم فتحه حت تيقاظ  بع االس
اء فقط       األسنانفي الصباح يتم تنظيف      م بالم م  غسول  أيستخدم   وال يُ   ، وشطف الف  ، للف

 وبعد ذلك ء الهواء ببطإخراج ثم يتم ، الهواء لمدة ثواٍنوإمساك  جدًاعميق خذ نفسأيتم 
بل   عميقاً  المريض نفساً  يأخذ م   ويحاول السعال بقوة حتى يظهر ال بلغم    .غم في الف يلفظ ال
وراً       الكأس الغطاء على    إغالقحكم  ُي . المعد لهذا الغرض   سالكأفي   ة ف سليم العين   ويتم ت

ة         ،االختبارللتأآد من دقة    للمعمل   حيث يكون    . يجب أن يتم بصق البلغم من داخل الرئ
ا اللعاب      ،ًا ولزج  ُائة عادة سميك  البلغم من داخل الر    ائل           ذيال أم و س م فه  يخرج من الف

بلغم،    .بلغم الخارج من األنف تجمع اللعاب وال ال   ال .ورقيق إذا لم يكن باإلمكان بصق ال
  .قدر من الماء المغلي  بعض البخار من حمام ساخن أواستنشاقفيتم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  عينات البلغمأوعية): 29الشكل (

  : للصدرالصورة الشعاعية   -ب 
شاراً وأآثرها الطرق المساعدة لتشخيص حاالت السعال      أهم من   أيضًاوتعتبر    ، انت

ستخدم ُت و . بواسطة العالم األلماني وليام رونتجين     )1895( عام   األشعة السينية آتشفت  ُا
ى نطاق واسع لعمل المرسمة اإلشعاعية                سينية    (األشعة السينية عل ) صور األشعة ال
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ويستفيد األطباء من المرسمة اإلشعاعية في آشف الحاالت       .  الجسم الداخلية ألعضاء
 .جسم المريضالشاذة وحاالت األمراض داخل 

سية بال    األمراض يتم تشخيص بعض      ة      صور التنف شعاعية العادي ق     أو ال  عن طري
رئتين         أو المقطعي المحوسب التصوير   ة لل رنين     أو من خالل الصور النووي  بواسطة ال

ا  سي وآله اليبالمغناطي ى استخدام أس ام عل شكل ع د ب شعة األ طلب إن .األشعة تعتم
سعال المزمن       آبيرة في   أهميةالعادية للصدر ذو     ضاً  ، حاالت ال  في بعض الحاالت       أي

سعال     ه ال ون في ي يك دد    داًالالت رض مح ود م ى وج أورام عل ة وآ رض  الرئ م
  .لخإ.......السل

داً      أشعة تعتبر أ       الصدر من الفحوصات الهامة ج ي يلج ا  الت شخيص     إليه  الطبيب لت
ري    ،العديد من األمراض أو الستبعاد الكثير منها  أتي الم ه ض  وخاصة حين ي اني  إلي  يع

ا من          ،من سعال  دم وغيره ذه      ،األعراض  بلغم مصحوب ب  تكون  األعراض  ومعظم ه
  . ألمراض رئوية أو صدريةأعراضًا

  
 
  
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

  
  

  وضعية المريض في صورة الصدر الشعاعية ): 30الشكل (
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رى  ادة يج وف  ع ي وضعية الوق امي ف ي األم ر الخلف عافي أو ،المنظ يس اإلس  ول
ضاً ة  األوضاع البديل   انبي  المنظر    وأي ى           إن. الوضع  ج د عل سليم تعتم يلم ال عالمات الف

  .ة وظهور زاويا الرئة آاملظهور قمة الرئة آامًال

  :يوالمنظار الرئ  -ج 
ارة عن فحص يُ  و عب ه  ه لستعان ب ن أج سيم از التنف ار الجه رة، ، اختب  الحنج

رئتين  ن ال زء م ة وج شعب الهوائي ة، ال صبة الهوائي ك  ،الق تخدام وذل از خاص باس جه
  :ينيقسم إلى نوعين رئيسن وهذه األجهزة ت،لذلك

 .جهاز المنظار الرئوي الصلب -
  .جهاز المنظار الرئوي المرن -

  :نوعية المرضى الذين يحتاجون لمنظار الرئة
التهم من                    شخيص ح ذين ال يمكن ت منظار الرئة يمكن عمله للعديد من المرضى ال

ات سواء     طبيبن المنظار ُيَمِكن ال   أل ،آلينيكيخالل األشعة أو الفحص اإل      من أخذ عين
رازات لغرض  ة من اإلف ذ عين رئتين أو أخ ة أو ال شعب الهوائي ة من ال ات مجهري عين

  .عمل زراعة مخبرية لهذه اإلفرازات

  :آيفية تحضير المريض
ًا أي من       6ب لمدة   ا أو الشر  طعاميطلب من المريض أن يمتنع عن ال        ساعات تقريب

 ولكن يمكن أخذ األدوية الضرورية عن طريق الفم مع قليل من            ،ابقةمنتصف الليلة الس  
وم المنظار ي صباح ي اء ف دير .الم ة يعطى المريض تخ ي البداي ة ًا موضعيًاف  لمنطق

 استخدام  ثم يتم ،البلعوم والحنجرة، وعادة يعطى هذا المخدر بواسطة جهاز الكمام أوالً   
ضًا ة للبلعمخدر موضعي أي ة الخلفي ي المنطق ة  .وم ف ويجب مالحظة أن منظار الرئ

.  أي الطريقتين طبيبيمكن أن يتم عن طريق الفم أو عن طريق األنف، وعادة يختار ال           
رة         ارة عن إب بعد تحضير المريض بالتخدير الموضعي، يعطى حقنة بالوريد، وهي عب

اً  ـومــمهدئة أو من   د المريض،                  ة نوع األلم أو الضيق عن شعور ب ا، لغرض تخفيف ال م
ل     وبا رة عم ستعرض فت ادة ت ار وع ل المنظ اء عم ائم أثن به ن ريض ش ون الم الي يك لت

ين   ا ب ار م د    ) 20 – 15(المنظ شراب بع ام وال اول الطع ريض بتن سمح للم ة، وي دقيق
اً          ،مرور ساعتين من عمل المنظار     وم تكون مخدرة نوع الي    ألن منطقة البلع ا، وبالت  م

ى البيت في نفس              األحيان، يمك   أغلبقد تتأثر عملية البلع وفي       ن للمريض الرجوع إل
وم ن ال ُي ،الي رور     ولك د م سيارة إال بع ادة ال ريض بقي ل   6سمح للم ن عم اعات م  س

  .ثار اإلبرة المهدئة نهائيًاآالمنظار للتأآد من زوال 



 

‐ 30 ‐ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  جهاز منظار الشعب الهوائية): 31الشكل (

ؤدي     غلب   أ وفي    ،يعتبر فحص منظار الرئة من الفحوصات البسيطة       ان ال ي األحي
وم، أو             كالتهذا الفحص إلى مش     ولكن قد يشكو المريض من ألم مؤقت في منطقة البلع

ذه األعراض   ار وه وم المنظ ي نفس ي ة الحرارة ف ي درج اع مؤقت ف شعر بارتف د ي ق
   .تزول من تلقاء نفسهًا

 :ياختبارات قياس وظيفة الرئة والجهاز التنفس  -د 
ة الُت ارات الوظيف يم  ستعمل اختب شخيص، ولتقي ع الت ي وض ساعدة ف ة للم رئوي

سعال                  االضطراب الوظيفي  ة المعالجة أو سير المرض وفي بعض حاالت ال ولمراقب
زمن ار يُ  ،الم ل اختب تم عم رئتين  ي ة ال اس وظيف ة   ،ستخدم لقي د آمي ن تحدي ث يمك  حي

ساعد في الكشف عن     إوسرعة انسياب الهواء الذي يمكن استنشاقه و   خراجه وبالتالي ي
 ، التنفسية التي تسبب ضيق التنفس والسعال آالربو والنفاخ الرئوي والتليف            تمشكالال

 وللقيام بهذا الفحص     ،ي عمل جراحي في الرئة    أجراء  إستخدم هذا االختبار قبل     آذلك يُ 
وق       م من خالل                    أيوضع ملقط ف ق الف نفس فقط عن طري وب  أنف المريض حيث يت نب

ربط  نف إي اس الت م مقب ة باس ة معروف ى آل ّم،سل ن ث ه  ُي وم ب من م أطل ق ث نفس بعم ن يت
ذا         أقصى سرعة ممكنة وبكل قوة في       أج الهواء ب  خِرُي نبوب وعادة ما يكرر المريض ه

  .عين القياس لوظيفة رئتيهفضل من هذه االختبارات ُتألاالختبار ثالث مرات والنتيجة ا
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 :(Pertussis) )السعال الديكي(الشاهوق 
سعال  (  الشاهوقي سنوات وسم6قل من أل اطفالأليصيب ا جرثومي  هو مرض    ال

ديك شباألطن أل ،)يال شهيق ي عال مصحوبة ب ات س صابون بنوب ال ي ديكهف  ، صيحة ال
ع   يطفال ف   لأل ه يكثر انتشار  يوالسعال الديك  شتاء والربي شب ، فصل ال  هعراض أ ي ف ه وي

دوى من  تمتد فترة الع. درجة الحرارةيطفال مصحوبة بارتفاع ف نزالت البرد لألآثيرًا
ى ثالث       دوى حت رض للع دء التع ن ب بوع م ى     ةأس راض عل ور األع د ظه ابيع بع  أس

 وتنتقل العدوى إما بطريقة مباشرة عن طريق الرذاذ المتطاير من المريض             ،المريض
 .بالمكروبأو بطرق غير مباشرة وذلك باستخدام أدوات المريض الملوثة 

 
  :عراض المرض على ثالث مراحلأتظهر 

سيط مع         أ تبد :ولىألالمرحلة ا  سيط في          إ بزآام ورشح ب اع ب ة وارتف رازات دمعي ف
ؤدي       أدرجة الحرارة يصاحبها سعال جاف يزداد        د ي ستمر      إثناء الليل ق اق وت ى االختن ل

  .سبوعأهذه المرحلة لمدة 
ب             :لة الثانية المرح ة ش ات مفاجئ شنجية  ه تزداد حدة السعال وتظهر على شكل نوب  ت

شبه                 ة ت ا شهقة طويل ة يتبعه ر المتعاقب ات من الزفي تزداد في الليل تكون على شكل نوب
اء واإلرهاق            ء وقد يعقبها قي   ،صيحة الديك   بنهاية النوبة يصاب الطفل بحالة من اإلعي

   .الشديد
دريجياً      تقل حدة    :ةالمرحلة الثالث  سعال ت ات ال م            نوب ، حيث تنتهي خالل شهر إذا ل

  .تحدث أي مضاعفات للمرض
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

نوبة سعال ): 32الشكل (
يكيد  

أهمية اللقاح في ): 33الشكل (
يالسعال الديك  
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اريخ المرضي             ة الت شخيص بمعرف  وخاصة  ،يتمكن الطبيب عادة من الوصول للت
شهاق وع ب شديد المتب سعال ال ود ال اج الطبيب  ،وج ل أيحت راء بعض التحالي ًا إلج حيان

يرتفع عدد    .ثناء السعال أو للرذاذ الخارج    أاق الطفل   المخبرية مثل إجراء مزرعة لبص    
ة با     ا اللمفي ضاء والخالي دم البي ا ال د    إلخالي ب ال رعة ترس ادة س افة لزي ن  م،ض وتكم

ا   خطورة المرض في مضاعفاته      ي منه ة والتهاب ا     الت ات الرئوي ذن الوسطى  ألااللتهاب
د ونزف ا         .مراض سوء التغذية  أو ين و   أنف   ألالنزيف تحت الجل  ،نزف في المخ     و الع

 .ذلك بسبب زيادة الضغط داخل الجسم نتيجة حدة السعال
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  الفصل الثالث

   السعال وعالجمضاعفات

سعال  نت ضاعفات ال سم م ادة و إق ضاعفات ح وعين م ى ن ى  ل دث عل ي تح ي الت ه
دم    غماء نتيجة نقص إل وهي ا  ،المدى القصير وال تحتاج لوقت طويل لظهورها       دفق ال ت

ا والق     لإ زداد قوته سعال وت ة ال ول نوب دما تط خ عن سعال  ءيى الم ن ال سبب ع  ، المت
رر ،رقألاو ي المتك سعال الليل سبب ال وم ب راٍر،واضطرابات الن ين  احم و نزيف أ الع

اني هبوط         د سلس البول عن   ،تحت الملتحمة  رحم      ًا السيدات خاصة لمن تع  ، في جدار ال
ضًاأ ن ي ن الممك دثأ م ى ن يح واء إل سريب اله ص ت ل القف ي داخ ة ف ارج الرئ  خ

ة            نفس الرئ درات ت ى ق د انفجار        ،الصدري، بكميات قد ُتؤثر عل ك عن وب    أ وذل حد الجي
ة      ف للرئ شاء المغل ل الغ ة داخ ي الرئ ودة ف ة الموج ور (الهوائي شاء البلل ا أ و،)يالغ م

ة   ضاعفات المزمن ضًاأالم رة ي شوء  آثي شمل ن اد أ وت قو ازدي بطن  الفت ة ال ي منطق  ف
ي اوالحوض وآ  ة  ألسور ف سفلية نتيج ضاريف   إضالع ال اب الغ سعال والته اد ال جه

   .الصدرية

  ن يراجع المريض المصاب بالسعال الطبيب؟أمتى يجب 
ا  أ ،يام تقريباً أربعة  أآثر من   أذا استمر السعال    إن يراجع الطبيب    أعلى المريض    م

ب    ة الطبي يهم مراجع زمن فعل عال م ن س انون م ذين يع دخنين ال رإالم ة ذا تغي ت طبيع
سعال         إو  أالسعال   د ال بلغم عن اني من سعال             .ذا ظهر دم مع ال ذي يع ى المريض ال وعل
 .شعة عادية للصدرأجراء صورة إن يقوم بأمزمن 

  :عالج السعال

سعال فقط               ى إعطاء دواء مسكن لل ز عل عادة في عالج  السعال يجب عدم الترآي
سبب في     ألعض ا  على ب ولقد تعرفنا سابقًا،وإنما عالج مسببات السعال   ي تت مراض الت

ن في عالج السعال آلما ما نقصده ا أحدوث السعال ومررنا على عالجها  بشكل مبسط         
  . هو العالج الدوائي للسعال آعرض
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 أدوية السعال ): 34الشكل (

ستروميثورفان       ا ديك ادتين هم ى م وي عل سعال تحت ة ال م أدوي  معظ
)Dextromethorphan(سعال ضادة الم ادة د لل درامينوم  يفينهي
)Diphenhydramine(ضادة لل ستامين الم ة    ه ن درج ف م ي التخفي د ف ي  تفي الت

 . إال أنه من دون إزالة المسبب يستمر السعال،السعال
ًا ا ُيغالب رك  م صوصاً  ت الج خ سعال دون ع صحوباً إ ال ان م بلغمن آ اف إ ف، ب يق

ؤدي        د ي ى السعال هنا ق بلغم في الم        إل راآم ال ستراتيجية  احيث تكون      ،يةس التنف  سالك ت
سعال                 أالطبيب المعالج    سبب وراء ال ى ال سعال من خالل القضاء عل  ،ن يقضي على ال

ا  ون   أآم االت يك ك الح ي تل الج ف روريًان الع اة    إ  ض ى حي ؤثر عل سعال ي ان ال ذا آ
ثالً  ،المريض اليومية  ه         إ  م ى جودة نوم ؤثر عل ان ي ى   أ ،ن آ ؤثر عل ى   إو ي ه وحت نتاجيت
  .ت راحتهباستمتاعه بوق

  :دوية السعال وبعض خصائصهاأسماء بعض أن آل انتناول
  ):Codeine (نالكودي

م الخفيف     ألستخدم لمعالجة ا  دوية التي  تُ   ألوهو من مجموعة ا    ه      إل ى المتوسط لكن ل
سعال في المخ               ، آمثبط للسعال  يضًاأيستخدم    حيث يعمل على المرآز المسؤول عن ال
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اك  ودمان إلن يسبب اأالدواء يمكن ن هذا أ من المؤسف    .ويقوم بتثبيطه  ضاً أهن د  ي  العدي
ن ا راض الجألم ودي    ع تخدام الك صاحب اس ي ت ة الت ا ا ..نانبي ساكإلمنه  ،دوارال ،م

د االستخدام المطول    نبي عراض الجا أل قد يحدث اعتياد على هذه ا ،وجفاف بالحلق  ة عن
ثيره العالجي  أن تأى  بمعن،يضًاأين ثير العالجي للكودألكن هذا التعود يشمل الت  للدواء  

ود    قد يخف مع الوقت ال يُ      دمي العمر    نصح باستخدام الك د    ،ين لمتق  نقص   ، مرضى الكب
  .اتةو الرجال الذين يعانون من تضخم البروستأهرمون الغدة الدرقية 

 ):Hydrocodone (لهيدروآودونا

س و .لى استخدامه آمثبط للسعال   إضافة  إللم با ألهذا الدواء لحاالت ا    ستخدمُي  تخدم ي
ودي  آثرأنه فعال أ آما ،لى المتوسط الشديد إلم المتوسط   ألالهيدروآودون ل  ن في   من الك
ذا استخدم إدمان والتعود بشكل ملحوظ إلسف فالهيدروآودون يسبب ا لأل،تثبيط السعال

طء نبضات القلب        ألهم ا أمن  و ،لمدة طويلة  دوار  ،عراض الجانبية للهيدروآودون ب  ، ال
  .واالحتباس البولي

  ):Dextromethorphan( ورفانثكستروميدي

يقاف وتثبيط الجزء المسؤول إعاله في أدوية واء له طريقة عمل مشابهة لأل   هذا الد 
ة تتضمن  أ .يستخدم للسعال الجاف فقط   و ،عن السعال في الدماغ    ًا   :عراضه الجانبي آالم

دة   ساآ إ ،في المع ه ت    ،ًا غثيان  ،ًا دوار ،ًام نفس ال يمك         أ ول ى الت تعماله  ن  ثير تثبيطي عل اس
   .طفال والرضعلأل

   ):Benzonatate(ت تااالبنزون

دماغ        ،عالهأهذا الدواء مختلف عن ما ذآرناه        ا  فهو ال يعمل على ال ة  آن  إ ،إطالق لي
ة  ي الرئ دد ف سية للتم ستقبالت الح ى بعض الم د عل ه تعتم ذا .عمل شخص إ ف،وهك ن ال

دو    .ًا عميق ًاخذ نفس أيرضة للسعال حين    قل عُ أيكون   ذا ال ر مخدراً    ه ه    اء يعتب .  في فعاليت
ن  ذلك م ستخدم البأل ذي ي ريض ال صائح للم م الن ات ه ة أنزونات ضم الحب و أن ال يق
سولة مأ و،الكب ي الف ة ف دة طويل ا لم يًالأل  نظرًا،ن ال يترآه سبب تنم د ت ا ق منه ي الف  . ف

ضمن  أ ة وتت ة قليل ه الجانبي اس:عراض صدر  ، النع ي ال ل ف ي ا ، تنمي ان ف فأل احتق  ،ن
  .ساكمإلوا
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  :)Sinicode(سينيكود 
دماغ         ا  ،هو دواء يعمل على تثبيط المرآز المتخصص بالسعال في ال ه يعمل   أ آم ن

واء       ة لله الي فه  ،على تقليل مقاومة الشعب الهوائية في الرئ دواء يُ  ذا وبالت ستعمل في   ال
اف  سعال الج الج ال ا   أ .ع ل ب ة تتمث ة قليل ه الجانبي ة:تيآلعراض ان، حك هال إ ، غثي س

  .ودوار

  :)Brompheniramine(امين ربروميني
 ويعمل  ، والذي يسبب النعاس بشكل آبير   ،ولأل من الجيل ا   هيستامينوهو مضاد لل  

ا        ساسيأبشكل   ى       ،في حاالت السعال المتعلق بحساسية م بلغم   إ وهو يعمل عل خراج ال
ةأل شعب الهوائي ى ال الي ،عل ه ل وبالت بلغمُينصح ب سعال المصحوب ب ذا ،معالجة ال  وه

  . ببلغمو مصحوبًاأ آان ستخدم في حاالت السعال جافًان هذا الدواء ُيأيعني 
  

  : في معالجة السعالواألعشابدور الغذاء 
سل  ة أن الع ة طبي ائج دراس شفت نت ائر   آ ن س ر م ضل بكثي سعال أف الج ال  يع

وق الحنجرة الحساسة                        ة ف ة ومهدئ ة واقي ق طبق ى خل ه عل ك بفعل قدرت العالجات، وذل
سعال     بسبب االلتهاب مم   رآن     .ا يخفف من حدة ال د جاء في الق الى  :ولق ه تع ُرُج  "  قول َيْخ

سنة  ).69(اآلية ) سورة النحل( ."ِمن ُبُطوِنَها َشَراٌب مُّْخَتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاٌء لِّلنَّاسِ       :وفي ال
ة ودواء          ." العسل والقرآن  :عليكم بالشفاءين " :قال رسول اهللا      وهو غذاء مع األغذي

  .دويةمع األ
سعال آعَ         إ ادة ال عراض المرض ولكن الطب        أرض من    ن الطب التقليدي يرى ع

ي            أو البديل يرى    أ ،الطبيعي تقرار داخل ا   أ(ن السبب الحقيقي لهذا هو عدم وجود اس و م
ن العالج  إ لذا ف ،في الجسم وهو الذي يسمح لهذا المرض بالظهور     ) عرف باسم توازن  ُي

 والذي الذي يشفي جسدك هو جسدك ءن الشيإيث  ح،الطبيعي يعتمد على هذه النظرية 
العالج الطبيعي           ألساليب ا أليستخدم ا  ات الجسم ب  حيث   ،آثر فعالية لتحريك وتعزيز آلي

اع             ،يمكنك استعادة االستقرار الداخلي للجسم     ار المرض آاتب ى ازده ذلك تتغلب عل  وب
شكو       ذي ي ريض ال ه الم ب في ذائي يتجن ام غ سعال  نظ ن ال ات،م د، الحلوي  ،هون وال

ارة ل الح ة بالتواب ة الغني دخين ،واألطعم ذلك الكحول والت ا بعض اأ آ ي ألم عشاب الت
شاي         إتستخدم   ى شكل شراب آال ا عل ة    أ ،م وع النبت دخل في ترآيب بعض         أ ،و منق و ت
  :عشبية الترآيب فهيالعقاقير 
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  ):Ground Ivy( اللبالب
ى   إزهار زرقاء   أوراق آلوية محرزة و   أ  وهو عشب معمر زاحف له       ة أل . رجواني

ع ا       أ ،عرف اللبالب علميًا باسم نبتا آليكوما     ُي جزاء  ألما الجزء المستعمل من النبات جمي
ات        ). الهوائية(رض  ألفوق سطح ا   ى تربين ات عل صفية وحموض      أيحتوي النب ة ن حادي

رة  ادة م ار وم ومينج(العفص وزيت طي بالب ،)ليك ستعمل الل نج وي  وصابونين ورات
أل غشية المخاطية   أللنزالت الصدرية المتعلقة با    الصدر وا  تلعالج مشكال  نف  ألذن وا ل

ادة     وي. والحنجرة والحلق والجهاز الهضمي     ال   لألعطى ع ستعمل      إلطف ة، وي ة النزل زال
ة متوسطة من مجروش             ،لعالج السعال المزمن   ك بأخذ ملء ملعق بالب  أ وذل وراق الل

دة     ووضعها في ملء آوب وتُ      رك لم م يُ     15ت ة ث ابين آوب  دقيق وبين في    إ شرب م ى آ ل
  .لى النومإو عند الذهاب أخر بعد العشاء آ وذلك بمعدل آوب بعد الغداء و،اليوم الواحد

   (Linseed)  بذر الكتان
 حيث يؤخذ ملء ،يصاحبها من سعال ستعمل بذر الكتان لعالج النزلة الشعبية وماُي

دار   ملعقة آبيرة من بذور الكتان دون سحق وتُ        ي    وضع في مق اء مغل رك    آوب م م يت ث
دة                10 ذا العالج لم دقائق بعد ذلك يصفى ويشرب آوب بعد آل وجبة غذائية ويستمر ه
  .ًاشهر

 (Mystle):    سآلا

ه    أ3لى إوهوعشب يصل ارتفاعه   ار ل ة و  أمت ضاء  أوراق خضراء غامق ار بي  .زه
ات ا ن النب ستعمل م زء الم ت العطريألالج وي ا،وراق والزي ت أل تحت ى زي وراق عل

س آمضادة للنزلة الشعبية ولعالج جميع العلل الصدرية وهي آلوراق اأ تستعمل .طيار
خذ  أ يوطريقة االستعمال ه  . طفال بصفة خاصة  أل عند ا  الشاهوقتلطف آثيرًا من حدة     

ين                  ألملء ملعقة آبيرة من ا      دة دقيقت اء لم ى في وعاء مع ملء آوب م م   ،وراق وتغل  ث
 .وبات السعاللى آوبين مع حدوث نإبرد وتصفى وتشرب بمعدل آوب ُت

  Fennel):(الشمر 
زء           ر والج شبي معم ات ع و نب ة وه شهورة والمعروف ات الم ن النبات شمر م وال

ار ه الثم ستخدم من ذر،وراقأل وا،الم ار. والج ت طي ى زي ات عل وي النب ستخدم ، يحت  ت
   .خراج البلغمإلالبذور منه اللتهابات الحلق ومقشعًا معتدًال 
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سعال ستعمل مغلي بذور الشمر لعالج وت   ي ة     ،سكين نوبات ال ك بأخذ ملء ملعق  وذل
ورًا                   ي ف اء المغل ا الم م يصب عليه آبيرة من مطحون بذور الشمر في آوب زجاجي ث

  . غذائية يوميًاةدقائق ثم يصفى ويشرب بواقع آوب بعد آل وجب10ويغطى لمدة 

 Thyme):  (الزعتر
ه     صل ارتفاع ر ي شبي معم ات ع ن نب ارة ع و عب روف وه ر مع ى إوالزعت    ل

زة       ترمنتي  س30 ة ممي ه رائحة عطري ع      .  ول ات جمي ستخدم من النب ه أالجزء الم  ،جزائ
ار ت طي ى زي وي عل الج و ،ويحت ذاء وآع ع آغ اق واس ى نط ر عل ستخدم الزعت م أ ي ه

 يستخدم على هيئة مغلي بواقع ملء ملعقة صغيرة من            ،استعماالته ضد السعال والربو   
دة ع    د       النبات على ملء آوب ماء مغلي ويترك لم ع آوب بع شرب بواق م ي ائق ث شر دق

  . غذائيةةآل وجب

 (Anise):  اليانسون
ة المشهورة ويُ   أواليانسون نبات عشبي معمر وهو       ستعمل من  حد النباتات العطري

ى نطاق واسع           . يحتوي على زيت طيار     حيث النبات الثمار  سون عل  تستخدم بذور اليان
بلغم       شع لل ذور ا      ي .في التهاب القصبات آمق رة          ؤخذ من ب ة آبي داره ملعق ا مق سون م ليان

دة إويضاف   ع لم رك لينق ي ويت اء مغل لء آوب م ى م ة 15 ل شرب ،دقيق م يصف وي  ث
  .بواقع آوب عند اللزوم

   (Onion):البصل
ات وا    ل للفيروس و قات ة فه د عظيم ه فوائ صل ل راثيم الب اتلج ضاد ،والفطري  وم

سعال               ات ال و     للسعال يمكن استخدام البصل مع العسل لعالج نوب رد والرب ات الب  ،ونوب
وذلك بتناول ملء ملعقة صغيرة آل ثالث ساعات من مزيج عصير البصل مع العسل    

  .وذلك آل ثالث ساعات

 ):Lettuce (سخال
ًال                      إ ر أآ ة يعتب ة غذائي ن تناول خسة واحدة في اليوم بمعدل ثلث خسة مع آل وجب
  . عند األطفالالشاهوق وخاصة ، جدًا في عالج السعالًامفيد
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  : آيف نتجنب السعال..يرًاخأ
ى الصحة وتجنب حدوث ا                  اظ عل د من الطرق للحف د      ألهناك العدي ي ق مراض الت

  : منهالى السعالإتؤدي 
  .عدم التعرض للهواء البارد -
   .الهتمام بتناول الغذاء المتوازن والمتنوعا -
  .مزاولة التمارين الرياضية -
  .تجنب استعمال أدوات اآلخرين آالمناديل والمناشف -
  .الجو الحار للبارد من ديد هواء المنزل دائمًاتج -
  .تجنب التعرض للتغير المفاجئ -
  .تدفئة الجسم ولبس الثياب المناسبة للشتاء -
ل         - ل لعوام رذاذ الحام ن ال رين م ة اآلخ سعال لوقاي اس أو ال اء العط م أثن ة الف تغطي

 .المرض
 .ل يديك بشكل منتظم وباألخص قبل لمس عينيك أو أنفك أو فمكاغس -
 .اول الكثير من السوائلتن -
 .توقف عن التدخين -
 .تجنب التعرض للدخان، الغبار، العطور، والمهيجات األخرى -
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