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الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة  وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضاًل عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.
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ــ ج ــ

ُتعد األمراض التنفسية لدى األطفال من األمراض الشائعة التي قد تؤثر في صحتهم 
وجودة حياتهم، حيث يشّكل الجهاز التنفسي كباقي أجهزة الجسم دوراً مهماً في الحفاظ على 
حياة اإلنسان، وهو الذي يعمل على إيصال األكسجني إلى الدم والتخّلص من ثاني أكسيد 
ابتداًء من األنف وانتهاًء بالحويصالت  التنفسي من عدة أعضاء  الكربون، ويتكّون الجهاز 

الهوائية في الرئتني.

يتعرض األطفال لعديد من االلتهابات التنفسية التي يمكن الوقاية منها عن طريق أخذ 
االحتياطات الالزمة، واالبتعاد عن العوامل التي تساعد على حدوثها، وُتعد العدوى التنفسية 
الحادة لدى األطفال من أكثر األمراض شيوعاً في العالم، فقد أكدت الدراسات العلمية أن 
ما يقارب من 5 ماليني طفل ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات يموتون في الدول النامية 
سنوياً؛ بسبب العدوى التنفسية الحادة، كما تلعب األمراض التنفسية املزمنة دوراً كبيراً في 

التأثير في جودة حياة الطفل مثل: السعال املزمن، ومرض الربو، والحساسية، وغيرها.

ونظراً ألهمية هذا املوضوع فقد ارتأى املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية 
إصدار هذا الكتاب )األمراض التنفسية لدى األطفال(، حيث اشتمل على أربعة فصول، تناول 
الفصل األول منها التركيب التشريحي والوظيفي للجهاز التنفسي، وعرض الفصل الثاني 
بعض العداوى التنفسية الحادة الشائعة لدى األطفال، ووضح الفصل الثالث بعض األمراض 
التنفسية املزمنة لدى األطفال، وُاختتم الكتاب في فصله الرابع بالحديث عن بعض الصعوبات 

التنفسية لدى األطفال حديثي الوالدة. 

نأمل أن يستفيد مما تضمنته فصول هذا الكتاب قّراء سلسلة الثقافة الصحية، وأن 
يكون إضافة ُتضم إلى املكتبة العربية الطبية. 

وهلل ولي التوفيق،،، 

املقـدمــة

األستاذ الدكتور/ مرزوق يوسف الغنيم
األمني العام املساعد
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ــ هـ ــ

• د.  نصر الدين بن محمود حسن	

ــ سعودي الجنسية من مواليد عام 1959م. 

ــ  القاهرة  ــ جامعة  العيني  كلية طب قصر  ــ  والجراحة  الطب  بكالوريوس  على  ــ حاصل 
جمهورية مصر العربية ــ عام 1984م.

ــ  حاصل على دبلوم صحة الطفل ــ جامعة أدنبرة ــ اململكة املتحدة ــ عام 1993م.

ــ مدير قسم الطوارئ بمستشفى الوالدة واألطفال ــ جدة ــ اململكة العربية السعودية ــ في 
الفترة من )2001-2004 م(.

العربية  اململكة  ــ  جدة  ــ  الوالدة  بمستشفى  الطبية  والتقارير  الخارجية  العيادات  مدير  ــ 
السعودية ــ في الفترة من )2004-2005 م(.

ــ مدير مركز الدرن بالشؤون الصحية ــ جدة ــ اململكة العربية السعودية ــ في الفترة من 
)2005-2006 م(.

ــ مدير التطوير اإلداري بالشؤون الصحية ــ جدة ــ اململكة العربية السعودية ــ في الفترة من 
)2006-2007 م(.

ــ مشرف إدارة التدريب والبعثات بالشؤون الصحية ــ جدة ــ اململكة العربية السعودية ــ فـي 
الفترة من )2007-2008 م(.

ــ مساعــد مديـــر مستشفى امللـــك فهــد للتدريب والتعليم املستمر ــ جــدة ــ اململكة العربية 
السعودية ــ في الفترة من )2008-2016 م(.

ــ رئيس قســم الرعايــة املنزلية بمستشفى امللك فهد ــ جدة ــ اململكة العربية السعودية ــ في 
الفترة من )2016-2019 م(.

املؤلف فـي سطور
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الفصل األول
التركيب التشريحي والوظيفي

للجهاز التنفسي

باألكسجني  الجسم  تزويد خاليا  التنفسي هي  للجهــاز  األساسية  الوظيفة  إن 
الضروري ألنشطته الوظيفية، والتخّلص من ثانــي أكسيد الكربون، وهذا الجهاز يبدأ 
من فتحة األنف، وتجويف البلعوم، والحنجرة، والقصبة الهوائية )الرغامى(، والشعب 

الهوائية إلى الرئتني وما تحتويه من الحويصالت الهوائية )األسناخ الرئوية(.

مكونات الجهاز التنفسي لدى اإلنسان

األنــــــف

ليس األنف مسؤوالً فقــط عن مــرور الهــواء في أثنــاء عملية التنفس )الشهيق 
الرئتني  إلى  الداخل  الهواء  والزفير(، وإنما أيضاً عن حاسة الشم، وترطيب وتدفئة 
مع منع الحبيبات الصغيرة العالقة في الهواء مــن املــرور إلى داخــل الجســم، حيث 

ن للتجويف األنفي. تلتصق بالغشاء املخاطي املبطِّ

البلعوم

ُيعد البلعوم ممراً مشتركاً للطعام والهواء، وُيغِلق لسان املزمار مدخل الحنجرة 
عند مرور الطعام لتوجيه الطعام إلى البلعوم، وملنع التعّرض لالختناق.

م البلعوم إلى ثالثة أقسام هي:  ويقسَّ

ــ البلعوم األنفي.

ــ البلعوم الفموي.

ــ البلعوم الحنجري.
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الحنجرة
ُتعد الحنجرة بّوابة الجهاز التنفسي، وفيها الحبال الصوتية التي تستقبل الهواء، 
ويوجد فوق الحنجرة غطاء غضروفي ُيسمى لسان املزمار، له أهمية خاصة في إغالق 

فتحة الحنجرة في أثناء البلع ملنع دخول الطعام إلى الحنجرة، أو القصبة الهوائية.

القصبة الهوائية )الرغامى(
متر،  سنتي   12-10 من  طولها  وتتراوح  للهواء،  كممر  الهوائية  القصبة  تعمل 
وتتفرع القصبة الهوائة في نهايتها إلى شعبتني هوائيتني تدخل واحدة منها إلى كل 
دائرية  شبه  غضاريف  من  األمامي  الجزء  في  الهوائية  القصبة  جدار  ويتكّون  رئة، 
عديدة بحيــث تمنــع توســع تجويــف القصبــة الهوائيــة الزائد، أما الجزء الخلفي 
من الجدار ــ والذي يستند عليه املريء ــ فيتكّون من عضلة ملساء ُتعرف بالعضلة 
تيار  لتقوية  الضروري  باالنقباض  الهوائية  للقصبة  يسمح  التكوين  وهذا  الرغامِية، 
الهواء الخارج من الرئة؛ مما يساعد الشخص على التخّلص من البلغم الذي قد يتكّون 

في الرئة )السعال( وتنظيف مجرى التنفس.

الشعب الهوائية
تنقسم القصبة الهوائية في النهاية إلى شعبتني هوائيتني رئيسيتني، وتنقسم تلك 

الشعب إلى شعيبات هوائية أصغر.

الرئتان )الحويصالت الهوائية(
توجد الرئتان )اليمنى واليسرى( داخل القفص الصدري، تنقسم الرئة اليمنى 
إلى ثالثة فصوص، بينما تنقسم الرئة اليسرى إلى فصني، ويحيط بكل فص غشاء 
ُيعرف بغشاء الجنب، أو الغشاء البلوري، وهو أيضاً يفصل الرئتني عن جدار القفص 
الصدري )املكون من الضلوع وعظمة القص وجزء من العمود الفقري(، كما تفصل 

تجويف الصدر عن البطن عضلة ُيطلق عليه الحجاب الحاجز.
بهذه  وتحيط  هوائية،  حويصلة  مليون   300 من  يقارب  ما  الرئتني  في  يوجد 
الحويصالت شبكة دقيقة جداً من الشعيرات الدموية، ويسمح هذا التداخل والتناسق 
ما بني الهواء القادم من الجو الخارجي املحمَّل باألكسجني، والدم القادم من القلب 
املحمَّل بثاني أكسيد الكربون بعملية انتقال األكسجني من الحويصالت الهوائية إلى 
الشعيرات الدموية، ومن َثمَّ نقله إلى أنحاء الجسم كافة، وفي الوقت نفسه التخّلص 

من ثاني أكسيد الكربون )عملية تبادل الغازات(.
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وظيفة الجهاز التنفسي
يـزود الجهــاز التنفسي الجسم باألكسجيـن الضروري لعمــل خاليـــا الجسم 
املختلفة وكذلك يخلصه من ثاني أكسيد الكربون، وإذا انقطع األكسجني عن خاليا 
الدماغ فإنها تموت خالل أربع دقائق، ويبلغ معّدل التنفس في اإلنسان البالغ مــن 
(12-16) نفساً في الدقيقة، بينما يبلغ معّدل التنفس الطبيعي لحديثي الوالدة حوالي

40 نفساً في الدقيقة، وقد يتباطأ ليصل إلى حوالي 20 نفساً في الدقيقة في أثناء النوم، 
ويتضّمن التنفس دخول األكسجني إلى الرئتني، وخروج ثاني أكسيد الكربون )عملية 

صورة توضح تركيب الجهاز التنفسي.

الفــــم
البلعوم

الرئة اليسرى

الحجاب الحاجز

 الشعيبات
الهوائية

 الحويصالت
الهوائية

األنــف
 الجيوب املجاورة

لألنف

الشعب الهوائية

الرئة اليمنى

الحنجرة

 القصبة
الهوائية

الغشاء البلوري

األضالع
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تبادل الغازات(، وتتم هذه العملية بشكل تلقائي، ويتحّكم فيها مركز التنفس املوجود 
بالتجويف الصدري،  التي تحيط  للعضالت  أوامر عصبية  الذي يصدر  الدماغ   في 
حيث إن انقباض هذه العضالت يؤدي إلى زيادة حجم التجويف الصدري، ومن َثمَّ 
تمّدد الرئتني، بينما يؤدي ارتخاء العضالت إلى صغر حجم التجويف الصدري، ومن 
الشهيق  بعمليتي  الرئتني  خالل  الهواء  وخروج  دخول  وُيعرف  الرئتني،  انكماش  َثمَّ 

والزفير.

وال تقتصـر وظيفة الجهاز التنفسي على تبادل الغازات، وإنما يساعد في جعل 
درجة حرارة الهواء ورطوبته مناسبني للجسم، وكذلك يحافظ على درجة حرارة الجسم 
ثابتة كما يحمي الجهاز التنفسي الجسم من املواد الغريبة عن طريق السعال والعطاس.

شكل يوضح آلية الشهيق والزفير، وعملية تبادل الغازات.

 دم محمَّل
 بثاني أكسيد

الكربون

األسناخ

دم مؤكسج

الشعيرات الدموية

 يقل حجم القفص
 الصدري عند

ارتخاء العضالت

خروج الهواء دخول الهواء

  توّسع التجويف
 الصدري عند

انقباض العضالت

الرئة

الحجاب الحاجز

عملية الشهيق والزفير

الشهيق (Inspiration) هو عملية دخول الهواء الجوي إلى الرئتني، وعند حدوث 
فيتحّرك  والبطن  الصدر  بني  تفصل  التي  الحاجز  الحجاب  عضلة  تنقبض  الشهيق 
)العضالت  الضلوع  بني  توجد  التي  العضالت  وتنقبض  ألسفل،  الحاجز  الحجاب 
الوربية(، وتتحّرك  للخارج؛ مما يسبب زيادة في حجم التجويف الصدري وانخفاض 

زفير شهيق

 دخول
 وخروج
الهواء

Co2

O2
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ضغط الهواء داخل الرئتني؛ مما يؤدي إلى حدوث فرق بني الضغط الجوي الخارجي 
ليتساوى  الرئتني  املمرات األنفية نحو  الهواء من  الرئتني، فيندفع  الهواء في  وضغط 
الضغط، أما في أثناء عملية الزفير فتنبسط العضالت الوربية وعضلة الحجاب الحاجز 
وترتفع ألعلى، ويقل حجم التجويف الصدري، ويزداد ضغط الهواء في الرئتني؛ مما 

يؤدي إلى اندفاع الهواء من الرئتني إلى خارج الجسم.

عملية تبادل الغازات

يحدث تبادل الغازات بني الحويصالت الهوائية والشعيرات الدموية التي تحيط 
تركيز  ويقل  باألكسجني،  غني  بهواء  ممتلئة  الهوائية  الحويصالت  تكون  حيث  بها، 
غنياً  الدموية  الشعيرات  في  املوجود  الدم  يكون  بينما  فيها،  الكربون  أكسيد  ثاني 
من  األكسجني  ينتقل  لذلك  فيه؛  األكسجني  تركيز  وينخفض  الكربون  أكسيد  بثاني 
البسيط  االنتشار  طريق  عن  الدموية  الشعيرات  في  الدم  إلى  الهوائية  الحويصالت 
)انتقال املواد من الوسط األعلى تركيزاً إلى األقل(، وينتقل الدم الغني باألكسجني إلى 

القلب ليتم توزيعه على أجزاء الجسم املختلفة.

وتبلغ كمية الهواء الداخل إلى الرئتني، والخارج منها تقريباً 6 لترات في الدقيقة، 
وهذه الكمية يمكن أن تزيد إلى 10 أضعاف عند املجهود العضلي الكبير، ومن الجدير 
بصورة  وظيفتها  تؤدي  كانت  إذا  واحدة  برئة  يعيش  أن  لإلنسان  يمكن  أنه  بالذكر 

صحيحة.

الدفاعات التنفسية
يملك الجهاز التنفسي طرقاً مختلفة لحماية نفسه من العدوى وذلك على النحو 

اآلتي:

علي جانبي  تتواجد  اللمفاوي  النسيج  من  تجّمعات  هي  والغدانيات،  اللوزتان  ــ 
الحلق ووراء الحنك تعمل على وقاية الجهاز التنفسي من أي عوامل غريبة تحاول 

التسلل إلى الرئتني.
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ــ الغشاء املخاطي، يبّطن هذا الغشاء الواقي كامل الجهاز التنفسي ويحتجز أي 
ُجَسيمات غريبة.

وبروزات  أهداب  على  يحتوي  ظهاري  نسيج  التنفسي  الجهاز  يبّطن  األهـــداب،  ــ 
دقيقة تشبه الشعر، لها حركة تشبه حركة األمواج تقوم بإبعاد الجسيمات الغريبة 

عن الرئتني.

ــ منعكس السعــال، يثيــر التهّيــج الحاصــل في املسالـــك الهوائيــــة أو الرئتني 
ُمنعكس السعال (Cough reflex) الذي يطرد الجسيمات الغريبة من الجسم قبل 

أن تسبب ضرراً له.

صورة توضح موضع اللوزتني والغدانيات.

اللوزتــــان

الغدانيــــات
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فحص وظائف الرئة
توجد طرق عدة في تشخيص االضطرابات التنفسية منها:

• فحص الصدر سريرياً وتسّمع السعال.	
• أشعة الصدر التي يمكن أن تثبت وجود عدوى وأمراض عدة أخرى.	
• في 	 تخرج  التي  أو  املستنشقة  الهواء  كمية  تقيس  التي  الرئتني  أداء  اختبارات 

عملية الزفير، وكمية الهواء التي تستطيع الرئتان استيعابها، كما ُيستخدم مقياس 
الحجم األقصى الذي يقيس الزفير إلعطاء مؤشر على أي انسداد في املسالك 
الهوائية، وُيستخدم أيضاً لتحديد ما إذا كان املريض )وخاصة مرضى الربو( 

بحاجة إلى إجراء أي تعديل على األدوية التي يتناولها.
• تنظير القصبات ــ وفيه ُيمرَّر أنبوب ضّيق مزوَّد بكاميرا عند مقدمته عبر الفم إلى 	

الرئتني، بحيث يمكن رؤية القصبات وفحصها.
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الفصل الثاني
بعض العداوى التنفسية احلادة الشائعة

لدى األطفال
يتعرض األطفال لعديد من العداوى واملشكالت الصحية، ومن أكثر هذه املشكالت 
طوالً  أقصر  األطفال  لدى  التنفسية  املسالك  ألن  وذلك  التنفسية  العداوى  الصحية 
وأضيق من البالغني، كما أن قلة املقاومة املناعية لديهم تجعلهم أكثر ُعرضة للعداوى، 
وعند حدوث أي إصابة بسيطة تظهر األعراض بوضوح، حيث يفقد الطفل املصاب 

شهيته بسهولة، ويصيبه الخمول، وبذلك يبدو املرض أخطر مما هو عليه حقيقة.
يتعّرض األطفال لعديد من االلتهابات التنفسية التي يمكن تجنبها بالوعي وأخذ 
االحتياطات الالزمة، وبشكل عام ُتعد االلتهابات التنفسية الحادة من أكثر األمراض 
تقل  ممن  طفل  مليون   15 حوالي  أن  العلمية  الدراسات  وأكدت  العالم،  في  شيوعاً 
أعمارهم عن خمس سنوات يتوّفون في الدول النامية سنوياً، وأن ثلث هذه الوفيات 
م العداوى التي تصيب الجهاز التنفسي  تكون بسبب العدوى التنفسية الحادة، وُتقسَّ

بشكل عام إلى نوعني هما:
• الجهاز 	 من  العلوي  الجزء  تصيب  عداوى  وهي  العلوية:  التنفسية  العدوى 

واللوزتيــن،  والبلعــوم،  الحنجرة،  عـن  عبارة  )وهــو  الحلــق  مثــل:  التنفسي 
ولسان املزمار( والجيوب األنفية، ومنها: الزكام، واألنفلونزا.

• الجهاز 	 من  السفلي  الجزء  التهابات تصيب  وهي  السفلية:  التنفسية  العدوى 
التنفسي مثل: التهابات الرئة، والشعب الهوائية، والقصبة الهوائية )الرغامى(.

أسباب العداوى التنفسية لدى األطفال
ترجع العدوى التنفسية الحادة بنوعيها العلوية والسفلية إلى:

أسباب بكتيرية ينتج عنها:. 1
• التهاب اللوزتني الحاد.	
• التهاب األذن الوسطى الحاد.	
• التهاب الجيوب األنفية الحاد.	
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أعراض االلتهابات البكتيرية 

• ارتفاع درجة حرارة الجسم ألكثر من 37.8 درجة سيليزية.	
• على 	 بيضاء  بقع  على شكل  يوجد صديد  وقد  واضح،  بشكل  اللوزتني  تضّخم 

اللوزتني.
• صعوبة شديدة في البلع.	
• آالم مبرحــة فــي األذن لدرجــة ُتوِقــظ الطفـــل من نومــه؛ مما يسبـــب له البكــاء 	

الشديد.
• صداع.	
• قــــيء ، مغص معوي.	

أسباب فيروسية، وينتج عنها:. 2
• التهاب اللوزتني الحاد.	
• التهاب األنف والحلق )الزكام( الحاد.	
• التهاب الحنجرة الحاد.	
• التهاب الشعب الهوائية الحاد.	
• التهاب الشعيبات الهوائية الحاد.	
• التهاب الرئة.	

أعراض االلتهابات الفيروسية

• ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم قد تصل 40 درجة سيليزية، رعشة مع 	
إحساس بالبرودة.

• تعب عام في الجسم.	
• صداع.	
• آالم في الحلق مع صعوبة في البلع.	
• آالم في املفاصل.	
• عطس متكرر، وسيالن وانسداد في األنف.	



- 11 -

• تقرحات في الفم واللثة.	
• تضّخم في الغدد اللمفاوية بالرقبة.	

ويــؤدي عــدم معالجــة التهابــات الجهــاز التنفســي إلــى حــدوث مضاعفــات 
والتهابــات مزمنــة.

العوامل التي تؤدي إلى إصابة األطفال بأمراض الجهاز التنفسي
• عدم إرضاع األطفال رضاعة طبيعية.	
• 	.C و  A سوء التغذية وخصوصاً نقص فيتامني
• سوء التهوية في األماكن املكتظة.	
• التعّرض للتدخني السلبي.	
• العيش في األماكن الرطبة التي ال تصل إليها الشمس.	
• إهمال التطعيمات في املواعيد املحدَّدة.	
• العادات غير الصحية مثل: تقبيل األطفال من قبل املصابني بعدوى تنفسية.	

صــورة توضح أثر اإلعياء على الطفل الناتج عن الزكام.
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الزكـــام واألنفلونـــزا
ُيعد الزكام (Common cold) واألنفلونزا (Influenza) من العداوى الفيروسية 
التي تصيب السبيل التنفسي العلوي، وهناك عديد من الفيروسات املختلفة يمكن أن 
تسبب الزكام، وأشهرها الفيروسة األنفية (Rhino virus)، وتوجد ثالثة أنماط رئيسية 
أوبئة  B مسؤولني عن  و   A النمطان  وُيعد   ،  C و   B و   A األنفلونزا وهي  لفيروس 
األنفلونزا، أما النمط C فيسبب مرضاً تنفسياً خفيفاً وال يسبب أوبئة، وليس له تأثير 
خطير على الصحة العامة، والحقيقة أن العدد الكبير للفيروسات املسببة للزكام يفسر 
تكرار اإلصابة به عند الشخص أكثر من مرة، وكذلك تتمّيز فيروسات األنفلونزا بأنها 
تتغّير بشكل مستمر مع الوقت عن طريق حدوث طفـرات فيهـا، وهــذا التغّيــر املستمــر 
ُيمكِّن الفيروس من غزو الجهاز املناعي أكثر من مرة؛ لذلك تتكرر اإلصابة باألنفلونزا.

ُيعد األطفال املستودع األكبر لفيروسات الزكام واألنفلونزا، وهم ينقلون العدوى 
لبعضهم في الحضانة، أو املدرسة، وتنتقل هذه األمراض من طفل آلخر عن طريق 
الرذاذ الناجم عن الكالم أو الُعطاس، حيث يؤدي عطاس الطفل املصاب إلى انتشار 
الفيروس ملسافة أربعة أمتار، ويبقى الفيروس حياً معلقاً في الهواء لساعات، وإذا ملس 
الطفل السليم األدوات امللوَّثة بالرذاذ ثم ملس أنفه، أو فمه، أو فرك عينه فسيؤدي ذلك 

إلى إصابته بالزكام واألنفلونزا.

األعـــراض
تبدأ أعراض الزكام واألنفلونزا بالظهور بعد 2-3 أيام من التقاط العدوى وهي:

• التهيج والسيالن األنفي.	
• انسداد األنف.	
• التهاب الحلق، وقد تحدث ُبحة في الصوت مع السعال.	
• التقيؤ خاصة بعد السعال وقد يحدث إسهال خفيف.	
• صداع مع آالم في العضالت واملفاصل وتعب عام شديد.	
• فقد الشهية.	
• صعوبة الرضاعة عند حديثي الوالدة.	

وحتــى  األعــراض  ظهــور  مــن  يــوم  قبــل  معديــــاً  املصــاب  الطفــــل  يكــون 
أسبــوع بعــد ظهورهــا.
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املضاعفــات
• التهاب األذن الوسطى.	
• التهاب الجيوب األنفية.	
• التهاب الشعب الهوائية الحاد.	
• التهاب الرئة.	

العـــــالج
• الراحة في الفراش.	
• إعطاء السوائل بكميات كافية.	
• تخفيف انسداد األنف باستخدام القطرات األنفية املزيلة لالحتقان، وكذلك قطرات 	

املحلول امللحي، حيث تساعد هذه القطرات على خروج املفرزات األنفية وتخفيف 
االنسداد.

• إعطاء املسكنات مثل: باراسيتمول لتخفيف الحمى، والصداع، واأللم العضلي.	
• ( عدة مرات حيث يؤدي ذلك إلى 	 الغرغرة باملاء الدافئ املالح )إذا كان الطفل كبيراً

تخفيف ألم الحلق.
• عالج املضاعفات الجرثومية باستخدام املضادات الحيوية املناسبة وفقاً إلرشادات 	

الطبيب.
• تهوية الغرف املغلقة وإبقاؤها دافئة.	

طـرق الوقايـة
االبتعاد عن املصابني وتجنب استخدام أدواتهم الشخصية.. 1
غسل اليدين بانتظام مع ضرورة تعليم األطفال أهمية غسل اليدين.. 2
استخدام املناديل عند السعال، أو العطاس، والتخّلص منها مباشرة.. 3
االبتعاد عن األماكن املزدحمة.. 4
االمتناع عن تقبيل األطفال الصغار وخاصة عند اإلصابة.. 5
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التهاب األذن الوسطى عند األطفال
تتألف األذن من ثالثة أقسام، وهي: 

• وغشاء 	 الظاهر،  السمع  ونفق  األذن،  من صيوان  تتكّون  وهي  الخارجية:  األذن 
الطبل )طبلة األذن(.

• األذن الوسطى: وهي عبارة عن تجويف صغير يحوي عظيمات السمع، ويقع خلف 	
غشاء الطبل مباشرة، وهناك أنبوب ضيق يصل األذن الوسطى مع القسم الخلفي 
النفير: Eustachian canal(، ووظيفته هي تهوية  للبلعوم )قناة يوستاكيوس أو 

األذن الوسطى، ومعادلة ضغط األذن الوسطى مع الضغط الجوي.
• وهي 	 والقوقعة،  الهاللية،  والقنوات  الدهليز،  على  تحتوي  وهي  الداخلية:  األذن 

مسؤولة عن التوازن ونقل اإلشارة الصوتية إلى الدماغ عن طريق ألياف العصب 
السمعي.

األذن الوسطى هي عبارة عن تجويف يحتوي على هواء يتعادل ضغطه باستمرار 
)ُأستاكيوس(،  يوستاكيوس  قناة  طريق  عن  باإلنسان  املحيط  الخارجي  الضغط  مع 
وحدوث أي اضطراب في هذه امليكانيكية قد يؤدي إلى اختالف الضغط بني األذن 
الوسطى واملحيط الخارجي؛ خاصة في حالة التغيير السريع في الضغط الخارجي 
كالذي يحدث عند هبوط الطائرة أو صعودها، ومن هنا تتأثر طبلة األذن وتسبب األلم، 
لقناة يوستاكيوس هو وجود رشح  الوظيفي  تؤثر في األداء  التي قد  وأهم األسباب 

بالغشاء املخاطي األنفي.
الوسطى  األذن  بالتهابات  لإلصابة  ُعرضًة  أكثر  حياته  بداية  في  الطفل  يكون 
(Otitis media)؛ إذ إن قناة يوستاكيوس لديه تكون أقصر وفي مستوى أفقي أكثر 
من البالغني؛ مما يسهل وصول الجراثيم أو الفيروسات من خالل قناة يوستاكيوس إلى 
األذن الوسطى مسببًة التهاباً فيها، وهذا االلتهاب قد يؤدي إلى تراكم القيح في األذن 
عن  ويتوقف  ومحمراً  ملتهباً  يصبح  الذي  الطبل  على غشاء  الوسطى مسبباً ضغطاً 
االهتزاز الطبيعي، مما يسبب نقص السمع إضافة إلى ألم األذن الشديد، وقد يصعب 
على الوالدين تحديد مصدر األلم في الطفل الرضيع، حيث يكون الَعَرض األساسي 
هو البكاء لساعات طويلة، ويجب في هذه الحالة اللجوء إلى الطبيب، وإذا تكّون صديد 
وتجّمع داخل األذن فقد يمر خالل الغشاء املكوِّن لطبلة األذن في أي لحظة، ويتسبب 
في تمزقها، ومن َثمَّ إذا وجد الوالدان على وسادة الطفل إفرازاً يشبه الصديد فعليهما 

التوّجه إلى الطبيب فوراً.
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والفيروسات،  الجراثيم  مناعة ضد عديد من  األطفال  الطبيعية  الرضاعة  تمنح 
وتسمح لقناة يوستاكيوس العمل بشكل سليم؛ لذلك نجد األطفال الذين رضعوا من 

أمهاتهم أقل إصابة بالتهاب األذن الوسطى مقارنة مع الذين لم يرضعوا منهن.

العــالج
• إعطاء الطفل مسكناً وخافضاً للحرارة.	
• أخذ املضادات الحيوية املناسبة وفقاً إلرشادات الطبيب.	
• إذا كان هناك تجّمع للقيح في غشاء الطبل فقد يقوم الطبيب بإجراء شق صغير 	

عادة خالل  ُيشفى  الشق  وهذا  األلم،  وتخفيف  القيح،  لتحرير  الطبل  في غشاء 
أسبوع.

قناة يوستاكيوس

األذن الوسطى

 نفق السمع
الظاهر

شخص بالغ طفــل

قناة يوستاكيوس

األذن الوسطى

 نفق السمع
الظاهر

صورة توضح الفرق بني وضعية قناة يوستاكيوس عند األطفال والبالغني، حيث 
تكون القناة في وضع أفقي في األطفال أكثر منه لدى البالغني.
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• قد يحتاج األطفال الذين يعانون التهاباً متكرراً في األذن الوسطى لتناول املضادات 	
الحيوية لفترات طويلة، وقد ُيوضع لهم جراحياً أنبوب تهوية صغير عبر غشاء 
الطبل يسمح بتهوية األذن الوسطى، وخروج السوائل منها، وكذلك ُيمنع األطفال 

من السباحة في حال وجود آالم في األذن.
• األذن، 	 في  آالماً  الطفل  فيها  يشتكي  التي  الحاالت  في  الطبيب  مراجعة  يجب 

فالطبيب وحده القادر على تحديد السبب الذي أدى إلى التهاب مجرى السمع 
األذن  التهاب  أو  غريب،  وجود جسم  أو  القطنية،  التنظيف  أعواد  بسبب  سواء 

الخارجية، وبعدها يصف الطبيب العالج املناسب.

املضاعفــات
• انثقاب الطبل وبذلك يصبح التهاب األذن الوسطى مزمناً.	
• التهاب الخّشاء وهي  خاليا في تجاويف داخل عظم الجمجمة خلف األذن. 	
• التهاب السحايا. 	
• تكّون خّراج في الدماغ.	

التهاب الجيوب األنفية لدى األطفال
الجيوب األنفية هي تجاويف موجودة ضمن عظام الوجه، وتكون مملوءة بالهواء 
ومبّطنة بغشاء مخاطي، وهذا الغشاء يفرز املخاط على مدار 24 ساعة، وتعمل الجيوب 
األنفية على تخفيف وزن الرأس، كما أن لها دوراً في تقوية الصوت في أثناء الكالم.

يحدث التهاب الجيوب األنفية (Sinusitis) عند انسداد فوهة الجيب؛ مما يؤدي 
إلى تراكم املخاط فيه، ونمو الجراثيم، وُيعد الزكام والتعّرض إلى تيارات الهواء الجاف 
التهاب  على حدوث  تساعد  التي  العوامل  من  السجائر  ودخان  الفجائية،  البارد  أو 

الجيوب األنفية.

األعــراض
• يشتكي الطفل ارتفاعاً في درجة الحرارة.	
• صداع في جبهة الوجه، وحول العينني.	
• تكون رائحة النفس كريهة.	
• يمكن حدوث َضْعف في حاسة الشم، إضافة إلى سيالن األنف واحتقانه.	
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العـــالج
للحرارة،  وخافض  مسكن  إعطاء  طريق  عن  األنفية  الجيوب  التهاب  عالج  يتم 
العالج  ومدة  ومواعيدها،  املحدَّدة،  بالجرعات  التام  االلتزام  مع  الحيوية  واملضادات 
وفقاً إلرشادات الطبيب، كذلك يمكن إعطاء مضادات الحتقان األنف، وال بد من مراجعة 
الطبيب، حيث يمكن أن يسبب التهاب الجيوب األنفية بعض املضاعفات عند األطفال.

صورة توضح التهاب الجيوب األنفية.

 تجّمع املخاط في
الجيوب األنفية

 يؤدي االلتهاب
 إلى انسداد فوهة
الجيوب األنفية

التهاب اللوزتني 
الثانية  عمر  بني  األطفال  في  منتشرة  عدوى  اللوزتني (Tonsilitis) هو  التهاب 
والثامنة، ويندر حدوثه في السنة األولى من العمر، واللوزتان عبارة عن تجّمع ملفاوي 
لوظيفة  وتعالى  وخلقهما هلل سبحانه  الحلق،  مؤخرة  في  ويقعان  الشكل،  بيضاوي 
أساسية وهي حماية الحلق من الفيروسات )أشهرها الفيروسات الغدانية(، والبكتيريا 
الضــارة )أشهرها البكتيريــا العقديــة الحالة للــدم(، وتتضّخم اللوزتان عند حدوث 

التهاب بهما. 
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األعــراض
• حمى )ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم(، وقيء.	
• حدوث ألم بالحلق في أثناء البلع وأحياناً ألم في البطن.	

ُيفِقد تكرار مثل هــذه االلتهابــات اللوزتيــن تدريجيــاً الوظيفة األساسيـة لهما، 
ويصابـان تدريجيـاً بالتليف حتـى يصبحا بؤرة صديدية؛ مما يسبـب للمريض آالماً 
متكررة في الحلق خاصة عند شرب السوائل الباردة، كما قــد يتسبب ذلك فــي وجود 
رائحة كريهة بالفم، وتضّخم بالغدد اللمفاويــة بالرقبــة، ويمكــن أن يكــون مصحوبــاً 

بتضخم لحمية البلعوم األنفي؛ مما قد يؤدي إلى انقطاع النفس خالل النوم.

املضاعفــات
تعمل اللوزتان كمنقي يحجز امليكروبات، ويمنعها من غزو أجهزة الجسم املختلفة، 
وإذا ُأصيبت اللوزتان بااللتهاب فإنهما يتحوالن إلى بؤرة للعدوى، ومن َثمَّ نقل العدوى 

إلى أجهزة الجسم األخرى وتحدث املضاعفات اآلتية:
التهاب األذن الوسطى.. 1
التهاب الحنجرة.. 2
التهاب املفاصل.. 3
التهاب غشاء التأمور املحيط بالقلب، والحمى الروماتزمية.. 4
التهاب كبيبات الكلى.. 5

العــالج
شرب كثير من السوائل الدافئة. . 1
تناول أدوية خافضة للحرارة ومضادة لاللتهاب وفقاً إلرشادات الطبيب.. 2
يكون االستئصال الجراحي للوزتني حتماً في الحاالت اآلتية:. 3

ــ انقطاع النفس خالل النوم.
ــ حدوث التهاب صديدي متكّرر للغدد اللمفية في الرقبة.
ــ وجود خّراج متكّرر في الحلق بجانب إحدى اللوزتني. 

ــ وجود التهاب مستمر ومزمن في اللوزتني.
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الخانــــوق
الخانوق (Croup) عبارة عن مجموعة من االلتهابات الحادة التي تصيب الجزء 
العلوي من الجهاز التنفسي، والقصبة الهوائية أسفل الحبال الصوتية مباشرة، وينتج 
عنه وجود توّرم وضيق في مجرى الهواء خالل البلعوم والحنجرة والجزء العلوي من 
القصبة الهوائية؛ مما يسبب صعوبة في التنفس عند الطفل، وغالباً ما يصيب هذا 
املرض األطفال من عمر ستة أشهر وحتى أربع سنوات، وتكون األعراض املصاحبة 

لهذا املرض ما يأتي:
• من 	 أيام  ثالثة  أول  في  الحلق  والتهاب  األنف،  كاحتقان  الزكام  أعراض  تظهر 

اإلصابة بهذا املرض.
• حدوث سعال ذي صوت غريب ُيطلق عليه السعال النباحي، ومن َثمَّ يؤدي اضطراب 	

مرور الهواء في الحنجرة والقصبة الهوائية إلى صوت تنفسي عالي النبرة ُيعرف 
باسم الصرير، وغالباً ما تتفاقم هذه األعراض ليالً وتخف في أثناء النهار. 

األسبــاب
هناك أسباب عديدة لحدوث هذا املرض، ومن أهمها:

االلتهاب الفيروسي للحنجرة، والرغامى، والشعب الهوائية؛ مما يسبب توّرماً في . 1
َثمَّ وجود صعوبة في مرور الهواء، وهذا املرض  الغشاء املبّطن لكلٍّ منها، ومن 
يصيب األطفال صغار السن، وغالباً ما يبدأ املرض بأعراض نزلة برد ملدة يومني 
أو ثالثة أيام وبعض السعال، ثم تبدأ أعراض االختناق في الظهور فجأة، فيصدر 
ل حينها إبقاء الطفل في وضع الجلوس، وفي  الطفل صريراً مع كل شهيق، وُيفضَّ
بعض األحيان ينقص تشبع األكسجني في الدم، ويبدو الطفل متعباً شاحباً، وقد 
يظهر هناك بعض الزراق )تلّون الجلد باللون األزرق نتيجة نقص األكسجني( في 
الشفاه واألظافر، وفي مثل هذه الحاالت يحتاج الطفل لتدّخل طبي سريع إلنقاذه.

التهاب لسان املزمار: وهذا يحدث نتيجة اإلصابة بنوع شديد من البكتيريا، يرافقه . 2
والكالم، ووجود صرير  البلع  في  الحرارة، وصعوبات  في درجة  ارتفاع شديد 
وهو  يحتاج إلسعاف سريع،  االلتهاب  من  النوع  وهذا  اللعاب،  شديد، وسيالن 

نادر الحدوث.
إلى . 3 تؤدي  عنيفة  بكتيريا  تسببها  عدوى خطيرة  هي  الدفتيريا:  بعدوى  اإلصابة 

حدوث التهاب شديد في الحلق، والبلعوم؛ مما يؤدي إلى صعوبة مرور الهواء، 
بسبب  كبير؛  بشكل  املرض  هذا  معدَّل  انخفض  وقد  االختناق،  يحدث  َثمَّ  ومن 

استخدام اللقاحات.
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التشخيــص
يتم التشخيص عن طريق األعراض والعالمات والفحص السريري، كما يمكن 
الدم  بكريات  ارتفاعاً  نجد  حيث  الجرثومي،  بااللتهاب  الشك  عند  دم  تحليل  عمل 
البيضاء، وفي حاالت نادرة يتم إجراء صورة شعاعية للعنق، حيث يظهر تضّيق في 

املجرى الهوائي تحت مستوى لسان املزمار. 

العــالج
في حالة األعراض البسيطة يتم العالج في املنزل عن طريق املحافظة على هدوء 
مراقبة  ويجب  الحرارة،  خافضات  إعطاء  يمكن  كما  املاء،  بخار  واستنشاق  الطفل، 

الطفل جيداً ونقله على الفور إلى املستشفى في الحاالت الشديدة.
يجب إسعاف الطفل في قسم الطوارئ باملستشفى في حالــة وجــود صعوبــة 
شديــدة فــي التنــفس والكــالم مــع ارتفــاع شديــد فــي الحــرارة، ووجــود ُزراق 

مع كثرة اللعاب.

صــورة توضــح داء الخانــوق.

توّرم

توّرم الحنجرة

الحنجرة

حنجرة طبيعية

الحبال الصوتية

الخانوق

التهاب الحبال الصوتية

تضّيق الرغامى

الهواء
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العالج  ويتم  الـــدم،  في  تركيزه  قياس  مع  األكسجني  ُيعطى  املستشفى  في 
بالستيرويدات التي تخفف االحتقان والتورُّم في جدار املسالك التنفسية، وفي حالة 

العدوى البكتيرية يتم إعطاء الطفل مضادات حيوية وفق إرشادات الطبيب.

قد يحتاج األمر في بعض الحاالت الشديدة إلى التدخل السريع، وذلك بتركيب 
أنبوبة في القصبة الهوائية لكي يسهل مرور الهواء خالل الجزء العلوي في الجهاز 

التنفسي.

إبقاء  لذلك يجب  معدية؛  الخانوق  التي تسبب  امليكروبات  أن  إلى  نشير  أخيراً 
الطفل في املنزل إلى أن يختفي السعال النباحي، وصوت الصرير.

السعال الديكي
ُيعد السعـال الديكــي (Pertussis; Whooping Cough) من أخطــر األمــراض 
املعدية بني األطفال الذين لم يكتسبوا مناعة؛ بسبب عدم أخذهم اللقاح، ومن املعروف 
أن املناعة ضده التنتقل من األم عبر املشيمة إلى املولود، وُيعد هذا املرض حالياً من 

األمراض النادرة؛ نظراً لوجود لقاح إلزامي ضده.

طـــرق العــــدوى

تنتقل الجراثيم بسرعة من الطفل املصاب إلى الطفل املختلط به بواسطة الرذاذ 
الخارج من الفم، وتظهر األعراض بعد حوالي سبعة أيام من التقاط العدوى، ويصبح 
الطفل املصاب معدياً حينها ملدة عدة أسابيع بعد بدء السعال، ويمكن اعتبار الطفل 
من  مستديمة  مناعة  الطفل  يكتسب  وال  املرض،  بدء  من  أسابيع  بعد ستة  معٍد  غير 

املرض بعد إصابته لذا عليه أخذ اللقاح؛ لتجّنب تكرار العدوى في املستقبل.

األعــــراض

يظهر السعال الديكي في ثالثة أطوار هي:

الطفل . 1 ويكون  أسبوعني،  أو  أسبوع  ملدة  ويستمر  النزلي(:  األول )الطور  الطور 
مصاباً بحمى، وزكام، وسعال جاف.
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الطور الثاني )الطور االنتيابّي(: ويستمر ملدة (4-6) أسابيع تقريباً، وقد يستمر . 2
األسبوع  بعد  تبدأ  ثم  أسبوعني،  أول  في  السعال  وتزيد حدة  أسابيع،   10 إلى 
الثالث في االنخفاض، ويبدأ السعال بنوبات تشنجية متتالية ُتفِقد الطفل املصاب 
القدرة على التنفس، ويصبح أزرق اللون، وتصبح عيناه جاحظتني، وفمه مفتوحاً، 
ولسانه بارزاً، ثم يتبع ذلك شهيق طويل ينتج عنه صوت عاٍل يشبه صوت الديك، 
ومن َثمَّ يتقيأ املريض، ويعرق كثيراً، وُيصاب بفتور شديـد، ويستمـر هذا السعال 

مــن (10-30) دقيقة.

صحة . 3 وتتحّسن  ونوباته،  السعال  تقل حدة  وفيه  النقاهة(:  )طور  الثالث  الطور 
الطفل، ولكن يستمر السعال ملدة أسابيع، وإذا ُأصيب الطفل بالجراثيم املسببة 

اللتهاب الشعب الهوائية فإن السعال يستمر لعدة أشهر.

املضاعفــات

قد ُيصاب الطفل بنزف في العينني، أو األنف، أو توّرم في الجفون من شدة نوبات . 1
السعال.

االلتهاب الرئوي، وهو كثيراً ما يحدث نتيجة اإلصابة بجراثيم عدة؛ بسبب َضْعف . 2
مناعة الطفل.

حدوث اختالج )تشنجات( نتيجة قلة األكسجني في شرايني املخ بعد النوبات.. 3

حدوث التهاب في األذنني، والدماغ.. 4

حدوث فتق نتيجة ارتفاع الضغط داخل البطن في أثناء السعال املتكّرر.. 5

الوقايــة

تتم الوقاية من السعال الديكي عن طريق التطعيم حيث ُيعطى في صورة لقاح 
)في  جرعات  ثالث  إعطاء  ويتم  الديكي(  والسعال  والُكزاز،  الدفتيريا،  )ضد  ثالثي 
الشهر الثاني، والرابع، والسادس من عمر الطفل(، عن طريق حقنه في العضل، ويتم 

إعطاء جرعة معّززة عند بلوغ 18 شهراً.
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العــالج
يجب رعاية الطفل ومالزمته بصفة مستديمة خاصة في أثناء الليل، وفيما يتعلق 
بالتغذية يجب أن يكون غذاء الطفل خفيفاً، فيعطى كميات قليلة من األكل والسوائل 
بعد كل نوبة ُسعال، أو قيء، حتى يتجّنب الطفل اإلصابة بالجفاف، وقد ُوجد حديثاً 
أنه من املفيد إعطاء األطفال املصابني بالسعال الديكي خاصة الذين تقل أعمارهم عن 
إلى  املريض  الطفل  يحتاج  وقد   ،(Gamma globulin) دواء جاما جلوبولني  سنتني 
البخار،  واستنشاق  باألكسجني،  العالج  مثل:  عالج سريع  لتلقي  املستشفى  دخول 
ويتم إعطاء السوائل واألمالح ملنع الجفاف، وُتعطى مضادات االختالج )التشنجات(

في  حالة حدوثه.

التهاب القصيبات )الشعيبات( الهوائية
التهاب الشعيبات الهوائية (Bronchiolitis) عبارة عن توّرم في الغشاء املبّطن 
لها، ويصيب األطفال غالباً في العامني األولني نتيجة نزالت البرد، والتغيرات املناخية، 
التنفسي (RSV) مما  املخلوي  الفيروس  التنفسي خاصة  الجهاز  أو أي عدوى في 

يترتب عليه حدوث ضيق في املسالك التنفسية.

األعـــراض
• واحتقان 	 األنف،  سيالن  مثل:  العلوية  التنفسية  املسالك  عدوى  أعراض  ظهور 

الحلق.
• ضيق )صعوبة( في التنفس وأزيز مصحوب بالحمى والرعشة.	
• سعال مع بلغم.	

التشخيــص
• تصوير الصدر باألشعة السينية؛ الستبعاد ما إذا كان الطفل مصاباً بااللتهاب 	

الرئوي.
• اختبار فحص البلغم لتحديد امليكروب املسّبب للمرض.	
• قياس تأكسج الدم ملعرفة مستوى األكسجني في الدم.	
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العـــالج
العالج الرئيسي هو تخفيف األعراض، وتتحّسن معظم حاالت التهاب الشعيبات 
الهوائية من دون عالج، وعادة خالل أسبوعني، ويستخدم بعض املرضى العالجات 
األم  على  يجب  ولكن  واللوز،  والزنجبيل،  والليمون،  العسل،  مثل:  واملنزلية  الطبيعية 
مناقشة العالجات الطبيعية مع الطبيب قبل استخدامها، وُتعد املضادات الحيوية غير 
فّعالة في هذا املرض، حيث إن معظم اإلصابات تنجم عن عدوى فيروسية، إال أنه في 
حالة إصابة املريض بعدوى بكتيرية فقد يصف الطبيب في هذه الحالة مضاداً حيوياً.

ويشمل عالج التهاب الشعيبات الهوائية ما يأتي:
االلتزام بالراحة وشرب السوائل.. 1
استنشاق البخار الذي قد يساعد على فتح املسالك التنفسية.. 2
األدوية الخافضة للحمى.. 3
األدوية املهدئة للسعال في وقت النوم.. 4
األدوية املوّسعة للشعب الهوائية.. 5
العالج باألكسجني الذي ُيستخدم في حاالت صعوبة التنفس.. 6
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الفصل الثالث
بعض األمراض التنفسية املزمنة               

لدى األطفال

ُتعد األمراض التنفسية املزمنة من األمراض الشائعة لدى األطفال التي قد تؤثر 
في صحتهم وجودة حياتهم، وسيناقش هذا الفصل عدة أمراض تنفسية مزمنة لدى 

األطفال.

السعـــال املزمــــن
السعال (Cough) هو رد فعل وقائي يعمل على تنظيف وحماية املسالك التنفسية، 
وينتج السعال عن استثارة األعصاب املوجودة في املسالك التنفسية؛ بسبب دخول 
املواد املثيرة للحساسية، وُيعد السعال َعَرضاً وليس مرضاً بحد ذاته، وقد يكون جافاً 
)من دون بلغم( أو رطباً، حيث يخرج معه البلغم الذي قد يكون أبيض اللون، أو أصفر، 

أو أخضر حسب نوع العامل املمِرض. 

السعال  ويحدث  أسابيع،  ثالثة  من  يستمر ألكثر  عندما  مزمناً  السعال  ويكون 
املزمن نتيجة أسباب عدة منها:

• الربـــــــو.	
• التهاب األنف األرجي والتهاب الجيوب األنفية املزمن. 	
• مرض التليف الكيسي.	
• أمراض القلب.	

طرق عالج السعال

في حالة اإلصابة بالسعال من دون وجود سبب واضح فقد يكون دخول جسم 
غريب إلى الشعب الهوائية هو السبب الحقيقي لحدوث ذلك، ال سيما إذا كان السعال 
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عنيفاً، وحاداً، ومفاجئاً، وفي هذه الحالة قد تلي نوبة السعال فترة راحة مصحوبة 
بارتفاع في درجة الحرارة، ثم يظهر السعال مرة أخرى، ويحتاج الطفل حينها إلى 
مراجعة الطبيب، حيث يتم عمل أشعة تكشف عن وجود جسم غريب داخل املسالك 
التنفسية، وإذا تم التأكد من وجود جسم غريب في املسالك التنفسية يقوم الطبيب 

بإزالته باستخدام املنظار.
وبالطبع فإن عالج السعال يتوّقف على أسباب حدوثه، لكن السعال الناتج عن 
احتقان الحنجرة واملسالك الهوائية يمكن عالجه بتعريض الطفل لبخار املاء، وشرب 
من  املخاطية  اإلفرازات  خروج  على سهولة  ذلك  يساعد  حيث  املاء،  من  كبيرة  كمية 

املمرات الهوائية.
أكدت بعض الدراسات أن العسل قادر على شفاء الكحة عند األطفال، وباإلمكان 
تحضير مشروب بسيط من خالل خلط معلقتني صغيرتني من العسل مع بعض املاء 
الدافئ، لكن من الضروري عدم إعطاء العسل األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة 

واحدة.

الربـــــــــو
األطفال  عند  مزمنة  حساسية  عن  عبارة   (Bronchial asthma) الربو  مرض 
وريش  الكيميائية،  املواد  مثل:  املواد  لبعض  التعّرض  عند  التنفسي  الجهاز  تصيب 
الطيور، وفرو الحيوانات، وحبوب الطلع، وعث الغبار، وبعض األطعمة أو السوائل، أو 

املواد الحافظة، وبعض األدوية والتعّرض للهواء البارد.
الجهاز  يقوم  بينما  الطبيعية،  الحاالت  املواد حساسية في  ال تسبب عادة هذه 
املناعي للطفل املستعد للتحّسس بتكوين رد فعل تجاه هذه املواد، وهذا ما ُيعرف بفرط 

التحسس )أرجّية(.
غير معٍد يصيب الشعب الهوائية، وينتج عنه التهاب  وُيعد الربو مرضاً مزمناً 
وضيق في املمرات التنفسية، ويسبب زيادة في إفراز املادة املخاطية، وانقباضاً في 
العضالت املوجودة في جدار الشعب الهوائية؛ مما يؤدي إلى نوبات متكّررة من ضيق 
التنفس مع أزيز بالصدر )صوت صفير ناتج عن تضّيق الشعب الهوائية، نتيجة تشّنج 
العضالت وزيادة إفراز املخاط( مصحوب بالسعال والبلغم، ويمكن حدوث نوبات حادة 

شديدة من وقت آلخر.
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عوامل الخطر ملرض الربو
• العامل الوراثي، حيث إن كثيراً من األطفال ينتمون إلى عائالت توجد بها أنواع 	

مختلفة من فرط الحساسية مثل: اإلكزيمة، والربو، فإذا كان أحد الوالدين مصاباً 
بالربو فإن احتمال إصابة األبناء تكون كبيرة، وتزداد أكثر عند إصابة الوالدين 

معاً.
• االلتهابات الفيروسية املتكررة للجهاز التنفسي مثل: الزكام، واألنفلونزا.	
• تعّرض الطفل لعديد من املواد املهيجة مثل: األتربة، والقطن، والسجاد املصنوع من 	

صوف الغنم، وشعر الحيوانات املنزلية األليفة مثل: القطط، والكالب،  والتعّرض 
لعْث الغبار )وهو حيوان دقيق يتغذى على خاليا جلد اإلنسان والحيوان، ويعيش 

على أغطية الوسائد والستائر(.
• االنفعاالت النفسية.	

شكـل يوضـح اآلليـة املرضيـة للربـو.

 زيادة إفراز
املادة املخاطية

 شعب هوائية طبيعيةالتهاب الشعب الهوائية
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• زيادة 	 في  مهماً  دوراً  األشخاص  بعض  في  الشديدة  الرياضية  التمارين  تلعب 
نوبات الربو.

• ومضادات 	 بيتا،  ومضادات  األسبرين،  مثل:  األدوية  بعض  تجاه  الحساسية 
االلتهابات غير الستيرويدية.

• العفن )الفطريات(: وهو عبارة عن طفيل ينمو على الخبز، والقمح، وثمار الفاكهة، 	
وينتقل بواسطة الهواء، وعند استنشاق الشخص هذه الفطريات قد ُيصاب بالربو.

األعــراض
تختلف األعراض من شخص آلخر، وتتراوح بني خفيفة وشديدة، وقد يشتكي 

املريض َعَرضاً واحداً أو عدة أعراض مما يأتي:
• صعوبة في التنفس حيث يصبح التنفس سريعاً مع اضطراب في النوم، والكالم، 	

والحركة. 
• سعاالً متكّرراً خاصة في أثناء النوم والصباح الباكر، وقد يكون السعال مصحوباً 	

بسيالن األنف والعطاس، ويكون جافاً ومتكرراً، وقد يؤدي السعال الشديد إلى 
قيء.

• أزيزاً عند الزفير.	
• بعض األمراض التحسسية املصاحبة األخرى كاإلكزيمة.	

التشخيص
يعتمد تشخيص مرض الربو على معرفة التاريخ املرضي، والفحص السريري، 
ويشمل فحص املريض كامالً مع التركيز على األعضاء التي غالباً ما تكون مصابة 
بالحساسية مثل: الجلد، والعينني، واألنف إضافة الى الجهاز التنفسي، وذلك باستعمال 
السماعة الطبية، حيث يستطيع الطبيب أن يسمع بوضوح الصوت املمّيز ملرض الربو، 
إضافة إلى إجراء الفحوص واالختبارات التي تساعد على معرفة مسببات الحساسية، 

وتشمل االختبارات التي تساعد في تشخيص الربو ما يأتي:
قياس وظائف الرئتني: عن طريــق جهــاز قيــاس التنفس (Spirometry)، حيث . 1

يمكن معرفة شدة اإلصابة بمرض الربو، ومدى استجابة املريض للعالج. 
أشعة الصدر: للتأكد من عدم وجود أمراض صدرية أخرى مصاحبة. . 2
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3 . ،(Total IgE)  الكلي E الفحوص املخبرية: لقياس تركيز الجلوبولني املناعي
وغالباً ما ترتفع نسبة األجسام املضادة E في الدم عند مرضى الربو، وأمراض 

فرط الحساسية األخرى.
عن . 4 الحساسية  مسببات  ملعرفة  االختبار  هذا  ُيستخدم  الجلد:  وخزة  اختبار 

طريق حقن عدة مواد ُيعتقد أنها املسببة للحساسية )مستأرج مشتبه( في الجلد، 
ومراقبة رد فعل الجسم تجاهها فإذا احمرت وانتفخت املنطقة التي ُحقن فيها 

املستأرج املشتبه فهذا دليل على أن هذه املادة تسبب الحساسية عند الطفل. 

شكــل يوضــح اختبــار وخــزة الجلــد.

الوقايـــــة 
يمكن الوقاية والسيطرة على مرض الربو عن طريق: 

• االبتعاد عن دخان السجائر فهو ُيعد من أخطر املواد التي يمكن أن يتعّرض لها 	
الطفل؛ لذا يجب أن يتجنب الطفل املصاب بالربو التعّرض للتدخني السلبي.

• عدم التعّرض لدخان املصانع، والسيارات، والغبار، واملنظفات، واملبيدات الحشرية، 	
وكذلك عدم التعّرض ألدخنة فحم الشواء، والتخّلص من النباتات الطبيعية داخل 

املنزل.

 نتيجة إيجابية: تصبح
املنطقة منتفخة ومحمّرة

إبرة معقمة

مستأرج مشتبه

 يتم حقن عدة مستأرجات
مشتبهة في الذراع
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• عدم اقتناء القطط، والكالب، واألرانب، والطيور، وعدم استخدام الوسائد املحشوة 	
بريش الطيور.

• عدم التعرَّض لتيار هواء بارد.	
• إزالة األثاث الذي يختبىء ويتكاثر فيه عْث الغبار مثل: السجاد، واألثاث املحتوي 	

على الريش، والفرو، وغسل غطاء السرير والوسادة أسبوعياً بماء ساخن ال تقل 
مرة شهرياً،  الشمس  أشعة  تحت  ووضعه  مئوية،  درجة   60 عن  حرارته  درجة 
ويجب على الطفل املصاب بالربو البقاء خارج الغرفة في أثناء تنظيفها باملكنسة 
الكهربائية، وُيعد استخدام الرخام أو البالط أو الخشب ألرضية الغرف مناسباً 
لتجنب نوبات الربــو، كما ُيفضــل التخّلــص من األلعــاب املصنوعــة من القطــن، 

والريش، والفرو.
• الخضراوات، 	 تناول  من  باإلكثار  أيضاً  وُيوصى  سنوياً،  األنفلونزا  لقاح  أخذ 

والفواكه، والحبوب الكاملة، والحــد مــن استهالك الحليب واملنتجات الحيوانية، 
فالنظام الغذائي الــذي يرتكـــز على النباتات له تأثير مضاد لاللتهابات، وتأثير 

وقائي من أعراض الربو املزمن. 

العــالج

يهدف عالج مرضى الربو إلى:
السيطرة على أعراض املرض. . 1
تقليل عدد النوبات الحادة للربو.. 2
استمرار املريض في ممارسة حياته الطبيعية.. 3

ويشتمل عالج الربو على أدوية عالجية وأدوية وقائية وذلك على النحو اآلتي:

ــ األدوية العالجية

ُتستخــدم األدويــة العالجيــة فــي بداية أو في أثناء حدوث نوبة الربــو، حيث 
إنهــا توّسع الشعب الهوائية بفضل مفعولها السريع؛ مما يعطي ارتياحاً للمريض في 
السعال واألزيز وتشمل  مثل:  الحادة  األعراض  اختفاء  وبذلك تساعد على  التنفس، 

األدوية اآلتية:
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ناهضات بيتا قصيرة املفعول (Short acting B2 Agonists) وهي األكثر شيوعاً أ. 
لعالج أعراض الربو الحادة مثل: بخاخ سالبوتامول، أو تيربوتالني.

األدوية املضادة للكولينات (Anticholinergic): وُتستخدم في الحاالت الحادة ب. 
واملتوسطة والشديدة مثل: بخاخ إبراتروبيم، خاصة في األطفال الذين ال يستجيبون 

للعالج السابق.
أدوية الثيوفيلني (Theophylline).ج. 

ــ األدوية الوقائية

توجد أنواع مختلفة من األدوية الوقائية للتحكم بالربو على املدى الطويل مثل: 
املفعول،  طويلة  بيتا  وناهضات  الكورتيكوستيرويدات،  على  تحتوي  التي  البخاخات 
ويبدأ املريض في التحّسن بعد أسبوعني من بدء العالج باألدوية الوقائية؛ لذا يجب 
عليه أن يأخذ البخاخ الواقي يومياً وباستمرار وذلك ملنع حدوث نوبات حادة وتحّسن 

وظائف الرئتني إلى أن تصبح طبيعية.

التهاب األنف األرجي )التحسسي(
  يحدث التهاب األنف األرجي (Allergic rhinitis) أو ما ُيعرف بحمى الكأل نتيجة 
سي تجاه مواد موجودة في الجــو تشمل: حبــوب اللقاح، والجزيئات  رد فعل تحسُّ
املتطايرة من فرو القطط، والكالب، وعْث الغبار، وتسبب حمى الكأل أعراضاً تشبه 
األنفية،  الجيوب  في  وألم  والُعطاس،  واحتقانه،  األنف  سيالن  مثل:  الزكام  أعراض 
وحكة في العينني، والسعال، وقد ُيصاب الطفل في وقت معيـن مــن العـام بالتهاب 
بذلك، حيث  الطبيب  الوالدين حينها إخبار  يدوم عدة أسابيع، وينبغي على  أنفه  في 
الحساسية،  تسبب  بأنها  املشتبه  املادة  نوع  ملعرفة  الالزمة  االختبارات  بعمل  يقوم 
وُتعطى األدوية املضادة للحساسية للطفل املصاب، ولكن يرتكز العالج على الوقاية 
عن طريق االبتعاد عن العناصر املسببة للحساسية، حيث ُينصح عادة في بداية موسم 
الربيع بقفل النوافذ بإحكام في املنزل، والسيارة، واالبتعاد عن الحيوانات التي تسبب 
الغبار  يسببها عث  التي  املشكالت  تجّنب  ويمكن  والطيور،  القطط،  مثل:  الحساسية 
عن طريق تغطية الوسائد بأنسجــة ال تحـتفــظ بالغبــار، وعــدم استعمــال الوسائــد 
والبطانيــات املصنوعــة مـن الريــش، واستعمــال البطانيــات املصنوعــة مــن مــواد 

ال تسبب الحساسية، وغسلها باستمرار. 
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مرض التليف الكيسي
ُيعد مرض التليف الكيسي (Cyctic fibrosis) من أكثر األمراض الوراثية التي 
إن  املتحدة، حيث  والواليات  أوروبا  في شمال ووسط  انتشاراً  املصابني  تهدد حياة 
واحداً من كل 2000 مولود لديه مرض التليف الكيسي، وهو من األمراض الوراثية 
املتنحية، ويؤدي الخلل الجيني إلى التأثير على حركة امللح واملاء داخل وخارج الخاليا؛ 
مما يؤدي إلى زيادة لزوجة إفرازات خاليا الجسم  بما فيها إفراز املسالك التنفسية 
الشعب  والتهاب  الرئـــة،  والتهاب  السعال،  إلى  يؤدي  مما  فيها؛  يحدث ضررًا  مما 
املمكن حدوث  الهوائية، وتوّسعها، ومن  املتكرر، وحدوث ضرر في الشعب  الهوائية 
فشل في التنفس. ويصيب املرض كل الغدد خارجية اإلفراز في الجسم، بما في ذلك 

األمعاء والكبد، وغدد الَعَرق، والبنكرياس.

وهنــاك أعــراض أخــرى ملــرض التليــف الكيســي، منهــا:
• املواليد 	 من   %  20 في  تحدث  مشكلة  وهي  العقي:  بِعّلوص  ُيعرف  ما  حدوث 

املصابني بالتليف الكيسي، وهي عبارة عن حدوث انسداد في األمعاء الدقيقة، 
وتضّخم في البطن.

• أعراض الجهاز الهضمي: حيث ُيصاب أغلب املرضى بسوء الهضم واالمتصاص؛ 	
البراز كثيراً  املريض هزيالً، ويكون  البنكرياس واألمعاء، ويصبح  نتيجة إصابة 
وتكوُّن  الكبد  بتليف  املريض  وُيصاب  دهني(،  )إسهال  الدهن  على  ويحتوي 

حصوات في املرارة.
• يمكن أن ُيصاب األطفال الكبار بداء السكري.	
• تأّخر النمو البدني للطفل.	

التشخيص
• َعَرق 	 في  امللح(  مكونات  )أحد  الكلوريد  كمية  لقياس  ُيستخدم  الَعَرق:  اختبار 

الطفل، ويتم تنشيط الغدد العرقية بعقار بايلوكاربني، فإذا كانت كمية الكلوريد 
أكثر من 60 ملي مول/ لتر، فهذا دليل على اإلصابة باملرض.

• يمكن تشخيص املرض عن طريق إجراء اختبار جيني )الفحص الجيني( ُيْظِهر 	
الخلل الجيني املسبب للمرض.
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العـــالج
ال يمكن الشفاء التام من املرض، لكن ُتستخدم بعض األدوية لتخفيف األعراض 
املصابون  يعيش األشخاص  أن  يمكن  العالج  تقّدم  وبفضل  املضاعفات،  من  والحد 

بالتليف الكيسي لفترة طويلة، ويشمل عالج التليف الكيسي ما يأتي:
عالج أمراض الجهاز التنفسي عن طريق: . 1

• العالج الطبيعي للصدر.	
• استنشاق البخار.	
• املضادات الحيوية ملكافحة العدوى.	
• عالج املضاعفات مثل: فشل التنفس.	

عالج أمراض الجهاز الهضمي عن طريق:. 2
• ووزن 	 بناًء على عمر  البنكرياس  إنزيمات  تحتوي على  التي  األدوية  إعطاء 

املريض.
• إعطاء غذاء خاص مع مراعاة عمر املريض ووزنه ونشاطه.	
• إلى 	 إضافة   ،K و   D و   A فيتامني  خاصة  الضرورية  الفيتامينات  إعطاء 

الفيتامينات املركبة، ويجب أن تكون كمية الكالسيوم في الغذاء كافية.

عـــــــاف  الرُّ
ُيعد الرُّعاف )نزف األنف: Epistaxis( مشكلة شائعة عند األطفال؛ نظراً لسهولة 
إلحاق الضرر باألوعية الدموية في الغشاء املخاطي املبطن لألنف، حيث تكون هذه 

األوعية عادة سطحية، وهناك عدة أسباب لحدوثه منها:
• حدوث جرح أو كسر في األنف يسببه الطفل إذا أدخل إصبعه في أنفه بشدة، أو 	

إذا وقع على أنفه.
• وجود جسم غريب في األنف.	
• التهاب األنف والجيوب األنفية الحاد، أو املزمن.	
• أمراض نزف الدم مثل: الهيموفيليا )الناعور(.	
• وجود ورم في األنف.	
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األعـــراض

إضافة إلى النزف قد يبلع الطفل الدم ثم يتقيأ قيأً أسود، أو يتبرز برازاً أسود، 
وإذا كان النزف مزمناً فربما ُيصاب الطفل بفقر الدم.

العــــالج

من املهم املحافظة على الهدوء وعدم تخويف الطفل، ثم الضغط على أنفه بواسطة 
السبابة واإلبهام ملدة ثالث إلى خمس دقائق، وتتم معالجة الطفل في وضعية الجلوس 
مع ثني الرأس على الصدر، كما يساعد وضع ثلج أو كمادات باردة على األنف والوجه 
في وقف النزف. أما في الحاالت املستمرة فيمكن إيقاف النزف بوضع قطعة من القطن 

مبتلة بمحلول من األدرينالني ملدة خمس دقائق.

وُينصح بعد ذلك بمراجعة مختص األنف واألذن والحنجرة إلكمال الالزم، ومن 
الضروري تعريف الطفل بخطر إدخال اإلصبع أو أي شيء في األنف.

عــاف. صــورة توضــح كيفيــة إيقــاف الرُّ



- 35 -

انقطاع النفس النومي عند األطفال
ُيعد انقطاع النفس النومي (Sleep apnea) أحد االضطرابات التنفسية املزمنة 
التي تسبب انقطاعاً  في التنفس بشكل متكرر في أثناء النوم، وعدم أخذ الكمية الكافية 
من األكسجني الالزمة للقيام بالوظائف الخلوية، ويكون انقطاع التنفس إما انسدادياً 
أو مركزياً، ويستمر من عدة ثواٍن إلى عدة دقائق، ويصيب هذا الداء األطفال، وذلك 
إثر اإلصابة بمشكالت صحية ناتجة عن عيوب ِخلْقية، أو عن أمراض موروثة، ويحدث 
انقطاع النفس االنسدادي عندما ترتخي عضالت البلعوم بشكل متقّطع، ويغلق مجرى 
الهواء في أثناء النوم، وُيعد تضّخم اللوزتني والغدانيات من أهم أسباب انقطاع النفس 
االنسدادي في أثناء النوم لدى األطفال، ويستلزم هذا العناية الطبية الحثيثة؛ نظراً 

لتهديد حياة الطفل املصاب.

أما انقطاع النفس املركزي في أثناء النوم عند األطفال فيحدث عندما يعجز الدماغ 
في  كما  التنفسي،  الجهاز  النقباض عضالت  الالزمة  العصبية  اإلشارات  إرسال  عن 
حاالت الصرع، وشلل الدماغ، ومتالزمة داون؛ مما يؤدي إلى ارتخاء العضالت، وغلق 

مجرى التنفس. 

انقطاع النفس النومي النوم الطبيعي

 مجرى
التنفس مغلق

 سقف الحلق
الرخو

اللهاة

اللسان

صــورة توضــح  داء انقطــاع النفــس النومــي.
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األعـــراض

• الشخير بصوت عاٍل، والتنفس عن طريق الفم.	

• االستيقاظ املفاجئ املصحوب باألعياء، واإلرهاق مع جفاف الفم، والتهاب الحلق.	

• التبّول في الفراش.	

• التعّرق في أثناء الليل.	

• اضطراب النوم.	

• تكرار اإلصابة بالعدوى التنفسية.	

• فرط النعاس في أوقات النهار.	

املضاعفــات

• بطء النمو.	

• فشل بعضلة القلب.	

• صعوبات التعليم.	

• ارتفاع ضغط الدم.	

• اإلصابة باالكتئاب.	

التشخيــص

• يقوم الطبيب بمراقبة املوجات الدماغية في أثناء النوم، ونمط التنفس، وحركة العني 	
وصوت الشخير.

•  قياس نسبة األكسجني في الدم )التأكسج(.	

• مراقبة الصوت الناتج عن الشخير.	

• تخطيط النوم (Polysomnography): هذا االختبار يقوم بمراقبة حالة الطفل في 	
أثناء النوم ويتم وصل األقطاب الكهربائية بجسم الطفل في أثناء نومه لتسجيل 

البيانات الالزمة للوصول إلى التشخيص.
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العــالج
• استئصال اللوزتني أو الغدانيات في حالة تضخمهما.	
• استخدام جهاز الضغط املوجب املستمر في مجرى التنفس (CPAP)، حيث يدفع  	

هذا الجهاز الهواء إلى داخل مجرى التنفس عن طريق القناع األنفي؛ مما يؤدي 
إلى فتحه.

شكل يوضح اختبار تخطيط النوم.
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الفصل الرابع
بعض الصعوبات التنفسية

لدى األطفال حديثي الوالدة

ُتعد صعوبات التنفس لدى األطفال حديثي الوالدة )الولدان( من أهم املشكالت 
التنفسية، وتظهر عادًة على هيئة زيادة معدل التنفس أكثر من 60 نفساً في الدقيقة 

)تسّرع النفس(.
وتشمل عديداً من األسباب منها:

• متالزمة الضائقة التنفسية (Respiratory distress syndrome)، أو داء الغشاء 	
.(Hyaline membrane disease) الهياليني

• 	 .(Transient tachypnea of new born) تسّرع النفس العابر
• 	.(Choanal atresia) رتق قمع األنف
• 	.(Bronchopulmonary dysplasia) خلل التنسج القصبي الرئوي

متالزمة الضائقة التنفسية )داء الغشاء الهياليني( 
هي متالزمة تتصف بصعوبة التنفس نتيجة نقص مادة الفاعل بالسطح )العامل 
الخافض للتوتر السطحي: Surfactant( في رئة الوليد )وهي مادة بروتينية شحمية 
تؤثر في التوتر السطحي للحويصالت؛ مما يساعد على إبقائها مفتوحة( وهذه املادة 
تكون ناقصة عادة عند الطفل الخديج )وهو الطفل الذي ُيولد قبل ثالثة أسابيع من 
غلق  إلى  يؤدي  مما  السكري؛  بداء  مصابة  أم  من  املولود  الطفل  أو  الحمل(  إتمام 
األسناخ )الحويصالت الهوائية(، وتكّدس الخاليا امليتة في املمرات الهوائية )مكوناً 
الغشاء الهياليني(؛ مما يعوق عمليتي التنفس وتبادل الغازات، ويمكن االستدالل على 
(Leci�  مقدار هذه املادة قبل الوالدة  بقياس نسبة مادة الليسيت ني إلى السفنجوميل ني
(thin/Sphingomyelin Ratio في السائل األمينوسي أو السلوي )وهو سائل مغذٍّ 
يحيط بالجن ني داخل رحم األم(  فإذا زادت هذه النسبة عن 2 فهذا يدل على اكتمال 
نمو الرئت ني أما إن نقصت هذه النسبة فيشير هذا إلى خطر عدم اكتمال نمو الرئت ني، 

وحدوث مشكالت في التنفس بعد الوالدة مباشرة. 
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األعــــراض
تظهر أعراض متالزمة الضائقة التنفسية بعد الوالدة، حيث يكون تنفس الوليد 
)صوت غير طبيعي  مــع خفخفة  أكثــر  أو  الدقيقـة  في  60 نفساً  إلى  يصل  سريعاً 
قصير وعميق ناتج عن بذل جهد شديد في أثناء الزفير: Expiratory grunt(، وبعدها 
َثمَّ  يحدث ارتفاع بجدار الصدر، وانقباض للعضالت الوربية )ب ني األضالع(، ومن 
يحدث ُزراق )أي: تلّون الجلد باللون األزرق نتيجة نقص األكسج ني(، ويمكن أن تؤدي 

هذه املتالزمة إلى توّقف التنفس في املراحل املتقدمة.

التشخيــص
الدم؛  )حموضة(  باهاء  في  كبير  خلل  يظهر  الدم  غازات  فحوص  إجراء  عند 
بسبب زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون، ونقص تركيز األكسج ني، كما ُتظِهر األشعة 

صورة توضح متالزمة الضائقة التنفسية.

القصبة الهوائية

الرئة

غلق األسناخ

 أسناخ
مفتوحة
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السينية للصدر صغر حجم الرئت ني وحدوث بعض االرتشاح فيهما، وتكون الوقاية من 
هذه املتالزمة عن طريق تجّنب الوالدة املبكرة، ومعالجة الحامل املصابة بداء السكري 

بصورة جيدة.

العــالج

العالمات  ومراقبة  عاٍل  بتركيز  للوليد  األكسج ني  إعطاء  طريق  عن  العالج  يتم 
الحيوية بانتظام وإعطاء املحاليل والسوائل عن طريق الوريد فقط، حيث ُيمنع إعطاء 
)التهوية  التنفس  الفم، وهناك حاالت تستدعي استخدام جهاز  أي شيء عن طريق 
امليكانيكية( لدعم عملية التنفس، ويمكن إعطاء مادة الفاعل بالسطح كمعالجة باإلعاضة.

تسّرع النفس العابر عند الوليد
ُيعد تسرع النفس العابر أحد أسباب ضيق التنفس التي تصيب حديثي الوالدة 
والسبب  أحياناً،  الخدَّج  تصيب  أن  ويمكن  أشهر(،  تسعة  )تمام  الحمــل  تمام  عند 
في حدوثه هــو تأخــر إفــراغ سائل الرئة الجنينــي وجفافــه بعــد الــوالدة، وتكــون 

الرئتــان في هذه الحالة مكتملتي النمـو تماماً.

يبــدأ ضيــق التنفــس خــالل الساعتــ ني األولي ني مــن الـــوالدة، ويكـــون هناك 
خفخفة خفيفة في أثناء الزفير مع انقباض خفيف للعضالت التنفسية الوربية، وإذا 
التنفسية في  وتكون األصوات  بإعطاء األكسج ني،  وتزول  تكون خفيفة،  ُزرقة  حدثت 
أثناء تسمع الصدر بالسماعة الطبية طبيعية، وكذلك تحليــل غازات الــدم، وقــد يظهــر 
سائــل ضئيــل في الشقــوق بيــن الفصــوص في التصويــر الشعاعــي، ويمكــن أن 

يفيــد إعطــاء املــدرات البوليــة فــي زوال السائــل الرئوي بسرعة.

رتق قمع األنف
جهت ني؛  أو  جهة  في  األنف  ممر  من  الخلفي  الجزء  في  )ِخلْقي(  انسداد  هو 
التشخيص من خالل  الرضاعة، والزراق، ويتم  التنفس عند  إلى صعوبة  مما يؤدي 

استخدام منظار األنف، ويتم العالج عن طريق فتح االنسداد جراحياً.
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خلل التنّسج القصبي الرئوي 
هو مرض رئوي مزمن يحدث عند الخدَّج الذين تلقوا عالجاً باألكسج ني والتنفس 
االصطناعي بالضغط الهوائي )التهوية امليكانيكية(، كما في حالة متالزمة الضائقة 
التنفسية، ونظرًا ألن رئة الخديج تكون غير مكتملة النمو، فإن التعرُّض لضغط عاٍل 
من األكسج ني يؤدي إلى زيادة تمّدد األسناخ؛ مما يؤدي إلى حدوث التهاب وتلف في 

األنسجة املبطنة للممرات الهوائية، واألسناخ، واألوعية الدموية املحيطة بها.

األعــــراض
• ضيق في التنفس.	
• أزيز  في الصدر.	
• ُزراق الجلد بسبب انخفاض مستويات األكسج ني في الدم.	
• تقّلص العضالت ب ني الضلوع.	
• الشخير في أثناء النوم.	

املضاعفــات
• صعوبة في البلع.	
• تأّخر في النمو والتطّور وخاصة في العام ني األول ني بعد الوالدة.	
• ارتفاع خطر اإلصابة بنزالت البرد، واألنفلونزا، والتهاب الشعيبات الهوائية.	
• حدوث مضاعفات قلبية.	

التشخيــص
• تصوير الصدر باألشعة السينية حيث ُتظِهر فرط )زيادة( انتفاخ الرئت ني )تمددها(.	
• التصوير بالرن ني املغناطيسي ملعرفة مدى نمو الرئت ني.	
• فحص غازات الدم ملعرفة مستويات األكسج ني وثاني أكسيد الكربون.	
• مخطط صدى القلب (ECHO) الستبعاد املضاعفات القلبية.	
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العــالج
التغذية عن طريق أنبوب يمر مباشرة إلى املعدة.. 1
موّسعات الشعب الهوائية لتحس ني تدفق الهواء عبر الرئت ني.. 2
الستيرويدات لتقليل االلتهاب في الرئت ني.. 3
مدرات البول لتقليل السوائل املتجمعة في الرئت ني.. 4
موّسعات األوعية الدموية الرئوية لتحس ني تدّفق الدم إلى الرئت ني.. 5
التحص ني ضد التهاب الشعيبات الهوائية عن طريق اللقاحات.. 6
يحتاج . 7 وقد  الشديدة،  الحاالت  في  امليكانيكي  التنفس  جهاز  باستخدام  العالج 

الطفل إلى فتح الرغامى )فتح القصبة الهوائية من خالل الرقبة باستخدام أنبوب 
التنفس للتزويد باألكسج ني(.

شكل يوضح مرض خلل التنّسج القصبي الرئوي.

 أسناخ
سليمة

 فرط انتفاخ
الرئة

 التهاب
األسناخ

رئة سليمة

مخاط

 خلل التنسج
القصبي الرئوي
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أوالً : املراجع العربية
• وترجمة 	 لتأليف  العربي  املركز  الخدَّج،  األطفال  أمراض  مازن،  العيسي،  أ. د. 

العلوم الصحية، دولة الكويت، 2021م.

• العلوم 	 وترجمة  لتأليف  العربي  املركز  الطفل،  صحة  الدين،  نصر  حسن،  د. 
الصحية، دولة الكويت، 2021م.

ثانياً: املراجع  األجنبية

• John Rendle� Short, O.P.Gray, J.A. Dodge, A.Synopsis of Children's
Diseases, Sixth Edition, 2013.

• Richard E.Behrman, Nelson Text Book of Pediatrics, 17th Edition,
2004.

• Robert kliegman, Heather Toth, Brett Brodini, Donald Basel, Nel�
son Pediatric Symptom�Based Diagnosis: Commen Diseases and
Their Mimics, 2nd Edition, 2022.

• Tom Lissauer, Graham Clayden, Illustrated Text book of Pediatrics,
4th Edition, 2012.
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