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اأي�ضا يف هذا العدد:
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أ. د. عصام بن حمد احلمد
رئيس مجلس اإلدارة

افتتاحية العدد

يأتي هذا العدد يف فترة استثنائية 
كورونا،  العـــالـــم جائحة  يواجــــه  حيـــث 
وبفضـــــل اهلل وحتــــت قيـــادة حكومتـــــنا 
الرشــيـــــــــدة وبقـــــــــيـــادة ســـيــــــــدي خـــــــــــادم 
احلرمـــني الشريفـــني امللك سلمـان بن 
عبدالعزيـــز آل سعـــــــود وسيدي صاحب 
السمو امللكي االمير محمد بن سلمان 
بن عبــدالعزيز آل سعـــــــود ولــي الـعــهـــد 
وزيـــــر  الــوزراء  مــجلـــس  رئيـــــس  نــائــب 
الدفاع -حفظهما اهلل- بتقدمي الغالي 
صحـــــــة  على  للمحافظــــــة  والنفيـــــــس 
املواطنــيــن واملقيميـــن. حيـــث مت اتخاذ 
جميع التدابير واإلجراءات االحترازية 
بطريقــة سريعـــــة وحازمـــــة ،  وأظهــــــرت 
األنســـــــان  صحــــــة  على  احملافظـــــــة  أّن 
قيادتنا  ومقدمة  اهتمامات  طليعة  يف 
الرشيــــدة ، حيــــــث أصبحــــــت مملكتــــــنا 
احلبيبة قدوة لكثير من الدول األخرى 

التي يحتذي بها يف إدارة هذه األزمة.

إصـــدار  مــــن  الرئيــس  الهـــدف  إّن 
العلمي  الفكـــر  تنمية  هو  املجلة  هذة 
لدى القارئ ، وإيصــال آخر املستجدات 
الصــــدر  وجــراحـــة  طــــب  يف  احلديثـــة 
كافة  يف  األطبـــاء  من  عــــدٍد  أكـــبر  إلى 
وتعتبــــر   ، الصحيــــــة  الــتــخصـــصــــــــات 

وجـراحــة  لطــــب  السعوديـــة  اجلمعيــة 
أوج  والشكر-  يف  الصدر- وهلل احلمد 
عطــــائهـــا وألقـــهــــا هــذه األيــــــام ، حيث 
حصلــت اجلمعيــة على أعلى املراكز يف 
تقييم اجلمعيات العلمية حتت مظلة 
جامعة امللك سعود،كما احتلت املجلة 
العلمية املتخصصة يف أمراض الصدر 
أعلى املراتب يف التصنيفـــــات  املختلفة  
للمجالت العلمية على مستوى الوطن 

والعالم العربي. 

كمــــا قـامـــت اجلـمعيـــــة  السعـوديـــــــة 
العديد  لطب وجراحة الصدر بتنفيذ 
مـن البرامــــــج العلميــــــــة وورش العمـــــــل، 
الفـــاعــلــــة  املشـــــاركـــــة  على  وحرصـــــــــت 
الصحية  واالحتفاالت  املناسبـات  يف 
الوطنيـــة و الدوليـــة، وال زالـــت تواصل 
مسيرة التمّيز والصعــــود  للوصول الى 

مكانٍة مرموقة محليًا وخارجيًا.

ولم تغفل اجلمعية عن مسؤوليتها 
وأثنـــــاء  قبـــــل  املجتمــــــع  نحــــو خـــدمــــة 
جائحـــــة كورونا ، حيث نّظمت العديد 
مـن البرامـــــج التثقيفيـــــــة والتوعويــــــة 
الصحيــة ، كمـــا قامـــت بإجـــراء العديد 
اللقاءات واملقابالت مع نخبة من  من 
وسائل  باستخدام  اململكة  األطبـــاء يف 
التواصــل املـرئي ، والذي يعــرض على 
موقــــع اجلمعيـــة اإللكتروني ، وكذلك 
االجتمــــاعي.  التواصـــــل  وسائــــل  عبــــر 
إضافــــة الى ذلك فقد مّت طباعة ونشر 
العديــد من املطويـــات التثقيفية التي 
الصحية  املعلومة  نشـر  يف  تساهــــم 
املنتشرة  الشائعات  ودحض  الدقيقة 
عــــبـــــــــر مــنـصــــــات وســــائــــــــل التـــواصــــــل 

االجتماعي.

تكن  لم  االجنازات  هذة  جميع  إّن 
ثم  ومن  أواًل،  اهلل  توفيق  لوال  تأتي 
الدعم والتشجيع املتواصل من معالي 
رئيس جامعة امللك سعود، ورئيس إدارة 
على  واحلرص  العلمية  اجلمعيات 
والتحديات  الصعوبــــات  كافــــة  تذليـــل 
كّل  مني  فلهم  اجلمعية  واجهت  التي 

الشكر والتقدير. 

كمـــــا ال يفــوتني أن أتقــدم بالشكر 
لسعـــادة املدراء ومجـــــالـــس املجموعات 
لطب  السعوديــــــة  للجمعيـــــة  التــابعـــــة 
وجـــراحـــة الصـــدر والتي عملت بتفاٍن 
، من خالل  للعــمل  وإتقــــــان  وإخالص 
العلميــــة  األدوار  بجميــــــع  قيــامــهـــــم 
بهم  املنوطــــة  واملجتمعيـــــة  والبحثـــيـــة 

على أكمل وجه.

بالشكر اجلزيل  أتقدم  ويف اخلتام 
جلهودهـــم  اإلدارة  مجـــلس  ألعضـــــاء 
اجلمعية،  نشاطـــات  إبــراز  يف  املتميـــزة 
والشكـــــر موصـــول ملنســــوبي اجلمعيــــة 
وكافــــة أعضائـــهـا جلهودهـــم املتواصلة 
على  واحلـــرص  اجلمعيــــة  تطويـــر  يف 
بكم  فقـــد عهدنا   ، ورفعتهــا  ازدهــارهـــا 
الغالي،  لوطنكــم  واإلخالص  الوفـــــاء 
أبنائه  جهــــود  إلى  بحاجـــــٍة  فالوطــــن 
سنام  إلى  به  واالرتقاء  سؤدده  لرفعة 
وهلل  فية  ننعم  بلد  يف  فنحن  املجد، 
يف  واالستقرار  باألمن  واملنة  احلمد 
ظــــــــل قـيـــادة حكومتنا الرشيدة والتي 
كل  والعلماء  العلـــــم  تولـي  انفـــكـــت  ما 

الرعاية واالهتمام.

         - واهلل ولي التوفيق -
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حقائق حول
 مرض االنسداد الرئوي 

المزمن 

مرض ارتفاع 
ضغط الشريان الرئوي 

لقاء مع سعادة
 األستاذ الدكتور

محمد بن سعد المعمري

السل )الدرن(

أسبابه وعالجه

34

30

22

7

االلتهاب الرئوي 
التشخيص و العالج

مرض الرئة 
االنسدادي 

المزمن

تسع نصائح
لنوم هادئ

78% من االصابة بسرطان 
الرئة بسبب التدخين

6

12

18

20

لقاء مع
سعادة األستاذ الدكتور

حمدان حميد الجحدلي

تقيح الجنب

نوبات الربو لدى األطفال

التليف الرئوي
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ردمك 1658-2640

رقم ايداع 1426/6839

مجلة التنفس
بالتثقيف  وتعنى  الصدر  وجراحة  لطب  السعودية  اجلمعية  عن  تصدر  فصلية  مجلة 
موجهة   مجلة  وهي  والتنفسية،  الصدرية  األمراض  بطب  يتعلق  ما  كل  يف  الصحي 
بتوعية  تساهم  واملجلة  اجلمعية،  وأعضاء  واملهتمني  املجتمع  أفراد  للمرضى وجلميع 
املجتمع وتثقيفه وزيادة معرفته واالهتمام باجلوانب الوقائية والعالجية ألمراض اجلهاز 
التنفسي، كما أنها تساهم يف تعريف املجتمع بنشاط اجلمعية وتغطية أخبارها املختلفة.

اآلراء و املقاالت و املعلومات الواردة يف املجلة تعبر عن رأي أصحابها و ليس بالضرورة تعبر عن رأي اجلمعية

املشرف العام
أ.د. عصام بن حمد احلمد 

رئيس مجلس ادارة اجلمعية السعودية لطب 
وجراحة الصدر

رئيس التحرير
د. وسيم محمد حجار

الهيئة اإلستشارية
أ. د. محمد بن صالح احلجاج

أ. د. عادل سالم احلربي
أ. د. محمد سعد املعمري
أ. د. خالد مناع القطان

أ. د. عبد اللـه عبد الرحمن الشميمري
د. محمد عمر زيتوني

د. سامي عبدالعزيز النصار

اجلمعية السعودية لطب وجراحة الصدر
املقر الرئيسي الرياض

ص.ب 106911 الرياض 11676
هاتف: 0096612488966 / فاكس: 0096612487431

sts@saudithoracicsociety.org : للتواصل
www.saudithoracicsociety.org :الموقع
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أخبار الجمعية

نشاطات الجمعية في صورة

أقامت اجلمعية السعودية لطب وجراحة الصدر بالتعاون مع مركز تليف الرئة وارتفاع ضغط الشريان الرئوي 
بجامعة امللك سعود مؤمتر التليف الرئوي  يوم  28 فبراير 2020 بفندق كراون بالزا الرياض بحضور أكثر 

من 250 طبيب وطبيبة من كافة  التخصصات الطبية و من جميع مدن اململكة.
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لطب  السعودية  اجلمعية  أقامت 
وجراحة الصدر نشاطات مختلفة 
)ندوات ومحاضرات وورش عمل( 

يف كل مدن اململكة.
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لقاء مع سعادة األستاذ الدكتورلقاء العدد
حمدان حميد الجحدلي

السيرة الذاتية )مختصرة(:

حمدان حميد اجلحدلي إستشاري األمراض الصدرية 
واضطرابات النوم -رئيس قسم الصدرية واملدير الطبي 
العزيز  عبد  امللك  مبدينة  النوم  اضطرابات  ملركز 

الطبية-الرياض. وزارة احلرس الوطني

مكان وتاريخ الوالدة:

ولدت يف قرية ثول املطلة على البحر االحمر على بعد 
العائلة  كانت   .1960 ديسمبر  يف  جدة  شمال  كيلو   90
يكونا  لم  الوالدين  أخوين. كال  و  أخوات   6 تتكون من 
وهلل  وكلنا  تعليمنا  على  حريصني  كانا  لكن  متعلمني 
كنت  انا  مختلفة.  تخصصات  يف  جامعيون  احلمد 
الطبيب الوحيد يف العائلة بل يف القرية بكاملها إلى 
وكنت  اهلل صياد سمك  رحمة  والدي  كان  قريب.  عهد 
اقضي معظم إجازاتي الصيفية مع الوالد إلى مرحلة 
الوالد  مع  جميلة  وطرائف  قصص  لي  كان  الثانوية. 
فارق  كان  ورمبا  كبير  حد  الى  أخوية  عالقتنا  وكانت 

الوالد  حلم  يف  السبب  هو  الكبير  السن 
لديه  اهلل  رحمه  الوالد  كان  اهلل.  رحمه 
أسلوب سردي جميل يجذب شباب ورجال 
أيام  احلارة فيسرد قصصه ومغامراته يف 
العيش  لقمة  أجل  من  وسفراته  شبابه 
يف الساحل الشرقي ألفريقيا وكانت هذه 
و  الوالد  بها  مر  التي  الواقعية  القصص 
ماتزال حاضرة يف ذاكرتي تعطيني دروسا 

عن احلياة بشكل غير مباشر.
لم يكن يف القرية كهرباء فكانت القراءة 
)ندعوها  الشموع  على  الوقت  ذلك  يف 
بلبلة( ثم الفوانيس ولم تدخل الكهرباء 

إال بعد دخولي للجامعة.
متقارب  للناس  املعيشي  املستوى  كان 
الناس  كان  احلاجة،  ورغم  بعيد  حد  إلى 
تقريبًا  جديد  شيء  كل  يف  يتشاركون 

ويتبادلون أطباق الطعام على قلته. 

عدد أفراد العائلة وأعمارهم

:لدّي بنت وثالثة أبناء أصغرهم يف السنة 
األولى من اجلامعة

المرحلة الدراسية:

الثانوية  إلى مرحلة  ثول  قرية  درست يف 
واحلقيقة كانت أيضا مرحلة جميلة الى 
ذلك  يف  الظروف  قساوة  رغم  بعيد  حد 
رهبة  وللمعلمني  للتعليم  كان  الوقت. 
يف  يبالغ  املدرسني  بعض  كان  شديدة. 
من  البعض  إن  نية حتى  بحسن  القسوة 
الزمالء لم يكمل دراسته بسبب ذلك. كنا 
دائما نسمع من آبائنا يذكرون للمدرسني 
كنت  لنا«.  والعظم  لك  اللحم   - أّدبه   «
ولم  واملدرسني  املدرسة  أهاب  صغري  يف 

السادسة  مرحلة  يف  إال  التأقلم  يف  أبدأ 
ابتدائي.

)الجامعة(: 

العزيز.  امللك عبد  بجامعة  الطب  درست 
القريةإلى  من  االنتقال  وقتها  يف  كان 
املدينة واالختالط واالندماج يف املجتمع 
أبناء  لدى  ورهبة  هيبة  يحمل  املدني 
يف  صعوبات  هناك  كانت  كذلك  القرى. 
لدّي  يكن  لم  حيث  والتنقل  املواصالت 
الطب.  من  الرابعة  السنة  إلى  سيارة 
نوعية  ونقلة  متميزة  مرحلة  كانت 
كل شؤون حياتي  كنت مسئوال عن  حيث 
من  هناك  يكن  لم  واحلقيقة  ودراستي 
يتابع تصرفاتي وتطوري الدراسي. كذلك 
قرية  كابن  احملدودة  االجتماعية  خبرتي 
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من  حتدي.  ايضًا  املدينة  مجتمع  يف 
طالب  كان  جاري  أن  اجلميلة  الطرائف 
كنت  وبينما  دعابة.  فذا  رجال  وكان  طب 
قد  وكنت  األحياء  كتاب  يف  املقدمة  أقرأ 
كلمة  كل  أترجم  طوال  ساعات  أمضيت 
لكي  املقدمة  من  االولى  الصفحة  يف 
أغلب  ضعف  بحكم  الطالسم  هذه  افهم 
كان  اإلجنليزية.  باللغة  القرى  طالب 
األولى.  السنة  يف  رسب  قد  الزميل  هذا 
على  منكبًا  رآني  ليوقد  الزميل  هذا  قال 
هل  لي:  وقال  وساعات  لساعات  الدراسة 
تعتقد يا حمدان أنك ستنجح - ستجتاز 
قد  الزميل  هذا  وكان  الطب.  يف  الطب 
عن  املقدمة  من  االولى  األسطر  حفظ 
غيب  ظهر  عن  سمع  أن  بعد  غيب.  ظهر 
حفظت  أنا  وقال  توقف  أسطر  اخلمسة 
كل هذا الكتاب ولم أجنح فهل تعتقد أنك 
هذا  أن  واحلقيقة  حمدان؟  يا  ستنجح 
أن  إلى  كبير  بإحباط  أصابني  قد  األمر 

عرفت بعد وقت أنها كانت خدعة. 

)الدارسات العليا( :

وسنة  الطب  من  تخرجي  بعد 
قسم  يف  كمساعد  عملت  اإلمتياز1987، 

التعليمي  الشاطئ  مبستشفى  الكلى 
بداياته  يف  العربية  الزمالة  برنامج  وكان 
التخصصي  مستشفى  فقط  ويشمل 
بالزمالة  التحقت  بالرياض.  واحلرس 
باحلرس الوطني بقسم الباطنية كطبيب 
مقيم مبتعث من وزارة الصحة ولكن بعد 
سنة وعدة شهور ابتعثت للدراسة بجامعة 
أوتاوا بكندا من قبل احلرس الوطني من 
عام نوفمبر 1988 الى ديسمبر 1993 حيث 
ثم  االمريكي  البورد  شهادة  على  حصلت 
الباطني.  الطب  تخصص  يف  الكندي 
الصدرية  تخصص  يف  دراستي  اكملت 
1994-1995 وطب اضطرابات النوم 1996 
العريقة-مبونتريال  مجييل  بجامعة 
كندا. كانت السنوات الثالث التي قضيتها 
تسنى  حيث  متميزة  مجييل  جامعة  يف 
األوراق  وكتابة  األبحاث  يف  التدريب  لي 
العلمية وحصولي على جائزة بيتر باري 

كأفضل متدرب لعام 1996-1995. 
كانت رغبتي أثناء التدريب كطبيب مقيم 
أعجبني  لكن  األورام.  يف  أتخصص  أن 
السنة  يف  وخاصة  الصدرية  تخصص 
الصدرية  طب  يتميز  حيث  الرابعة 
بتشابه أعراض األمراض وحتى صفاتها 
صعوبة  إلى  يؤدي  مما  اإلشعاعية 

على  كبير  بشكل  واالعتماد  التشخيص 
مقارنة  وترجيحها  االحتماالت  وزن 
تخصص  حني  يف  وتعقيداته  بالعالج 
األورام تبدأ عادة بالتشخيص عن طريق 
وتأثيراته  العالج  حتديات  ثم  العينات 

اجلانبية.

)مراحل التدريب(:

الشاطئ  مبستشفى  االمتياز  سنة  كانت 
يف  السنوات  أثرى  من  بجدة  التعليمي 
الطبي.  علمنا  محدودية  رغم  حياتي 
املرضى  عن  مباشر  بشكل  مسئولني  كنا 
من  إشراف  حتت  واألجنحة  الطوارئ  يف 
كان  املساعدين.  األطباء  من  زمالئنا 
اإلشراف من االستشاريني محدود مقارنة 

بالوقت احلالي.   
وتعقيداتها  احلاالت  كل  مع  نتعامل  كنا 
جيدة  خبرة  اعطاني  شك  غير  من  وهذا 
التحقت  عندما  كبير  بشكل  حتسنت 
للزمالة  بالرياض  الوطني  باحلرس 
العربية حيث كان احلرس الوطني متميزًا 
املباشر  واإلشراف  اإلمكانيات  حيث  من 
امريكا  من  غالبيتهم  استشاريني  من 
يف  كبير  أثر  الفترة  لهذه  كان  الشمالية. 
العناية  مسؤوليات  حتمل  مع  التأقلم 
باملرضى بشكل مؤسسي ومنظم يف تركيز 
مبادئ  على  والتعرف  الطبية  معلوماتي 
من  وغيره  البراهني  على  املبني  الطب 
واالتصال بطريقة  املريض  مبادئ حقوق 
الطبية  وزيادة خبرتي  املرضى  مهنية مع 
التخرج من كلية الطب.  بعد سنتني من 
كل هذا كان له أثر إيجابي يف التأقلم مع 
سنوات  وجعل  كندا  يف  املتبعة  األنظمة 
معّوقات  أي  بدون  تتم  بكندا  تدريبي 
ببعض  مقارنًة  اهلل  بفضل  مشاكل  أو 
األخرى  املستشفيات  بعض  من  الزمالء 
أو املبتعثني بعد تخرجهم مباشرة. لذلك 
كثيرًا ما أنصح الطالب الذين لديهم رغبة 
يف إكمال دراستهم بأن يأخذوها بعد سنة 
أنّوه  أن  أود  احمللي.  التدريب  من  أكثر  أو 
أغلب  يف  احلاضر  الوقت  يف  التدريب  أن 
املستشفيات املرجعية مماثل للتدريب يف 
كندا أو أمريكا. رأيي الشخصي أن أهم ما 
االتصال  هو  برامجنا  يف  التدريب  يعيب  مع فريق كلية الطب السنة السادس
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نص

مع املرضى والتقرب إليهم واالهتمام بهم 
بشكل أفضل وقضاء وقتأ طول معهم يف 
شرح طبيعة مرضهم وعالجهم وما يتصل 
للحالة  تنويرّية  معلومات  من  بذلك 
املتدربني  وغيرها وكذلك تركيز كثير من 
حساب  على  واجتيازها  االختبارات  على 

اخلبرة السريرية

العمل)التدرج الوظيفي 
والتدريس في كلية الطب(

الوطني  احلرس  مبستشفى  التحقت 
عام  يناير  صدريه  إمراض  كإستشاري 
تدريب  لبرنامج  مدير  كنت  ثم   .1997
الباطنية وحاولت قدر املستطاع مبساعدة 
به  ممرنا  مبا  خبرتنا  نقل  يف  الزمالء 
احمللي  التدريب  الى  بكندا  بتدريبنا 
ووضعت شخصيا اول دليل تدريبي يحدد 
املتدربني  األطباء  بشكل واضح مسؤولية 
الزمالء  وكمل  تدريبهم  سنوات  حسب 
أثر  له  كان  باقتدار مما  املهمة  بعد  فيما 
مبساعدة  كذلك  املتدربني.  على  ايجابيا 
أنشأنا  الصدرية  قسم  يف  الزمالء 
الوطني-بالرياض  احلرس  مبستشفى 
به  معترف  للصدرية  تدريب  برنامج  أول 
ان  قبل  الطبية  التخصصات  هيئة  من 
االخرى  باملستشفيات  التدريب  يعمم 

لي  وكان  السعودية  الهيئة  مضلة  حتت 
شرف ان اكون عضوا يف الهيئة اإلشرافية 
الدكتور  زميلنا  برئاسة  التدريب  على 

محمد احلجاج ملدة 6 سنوات.
هو  االكبر  تركيزي  كان  حياتي  بداية  يف 
يف  واملشاركة  كطبيب  مهنتي  ممارسة 
بعض  وإجراء  املتدربني  األطباء  تعليم 

األبحاث ولم يكن لدي اهتمام أداري.
معالي  من  اتصال  جاءني  انني  اذكر 
مني  وطلب  اجلبار  عبد  فهد  الدكتور 
رئاسة قسم الصدرية باإلضافة الى مدير 
العيادات اخلارجية. فقبلت رئاسة القسم 
وترددت يف قبول االخرى ولكن قبلتها بعد 
فهد.  الدكتور  معالي  من  واصرار  تردد 
مكثت يف هذا املنصب ملدة 12 عاما تعلمت 
فيها الكثير من أساليب اإلدارة والتعامل 
حتت  الزمالء  ومسايسة  األنظمة  مع 
فهد  الدكتور  كمعالي  كبيرة  قامة  اشراف 
اطال اهلل يف عمره. وازعم أنى متكنت مع 
متكامل  نظام  انشاء  من  الزمالء  بعض 
و  األوجه  جميع  من  اخلارجية  للعيادات 

مازال هذا النظام ساريا الى يومنا هذا.
كذلك توليت منصب نائب رئيس الباطنة 
ملدة 6 سنوات ومدير جلنة األدوية بقطاع 
ومدير  سنوات   6 ملدة  الوطني  احلرس 
واملشرف  سنوات   6 ملدة  الصدرية  تدريب 
على دورة األمراض الصدرية بكلية الطب 

لسنتني.
حاليا أشغل رئيس قسم الصدرية واملدير 
كذلك  النوم.  اضطرابات  ملركز  الطبي 
الطب  بكلية  الترقيات  جلنة  رئيس 
الترقيات  جلنة  ورئيس 
العلمي  باملجلس  املصغرة 
بن  سعود  امللك  بجامعة 
والعلوم  للطب  العزيز  عبد 
مشارك  ورئيس  الصحية 
الطبية  األخالقيات  للجنة 
باحلرس  العلمية  والبحوث 

الوطني.
كرئيس  خدمت  كذلك 
الصدرية  اإلمراض  لنادي 
سنوات  عشرة  ملدة  بالرياض 
من 1998- 2004  . ولم يكن 
يف ذلك الوقت يسمح بإنشاء 
رأى  ولكن  طبية  جمعيات 

مصغرة  جمعية  ننشئ  ان  الزمالء  بعض 
ألطباء الصدرية أسميناها مجمع نوادي 
 Combined( السعودية  األمراض 

)Saudi Chest Club
وكنت  احلجاج  محمد  الدكتور  برئاسة 
عبد  الدكتور  األعضاء  وكان  نائبه  أنا 
قطان  خالد  والدكتور  الشميمري  اهلل 
والدكتور عبد اهلل املبيريك والدكتور عبد 
العزيز السيف كما اذكر عقدنا أول مؤمتر 
عام  بجدة  الصدرية  لإلمراض  نوعه  من 

.2004
بإنشاء  السماح  نظام  إصدار  بعد 
اجلمعيات يف عام 2002 بدعم مشكور من 
اجلمعية  إنشاء  مت  سعود،  امللك  جامعة 
بشكل  الصدر  وجراحة  لطب  السعودية 
وكنت  احلجاج  الدكتور  برئاسة  رسمي 

نائب الرئيس 
مجلس  يف  السابقني  لألعضاء  وانضم 
اهلل  عبد  الدكتور  من  كل  اجلمعية 
املبيريك والدكتور أحمد باهمام والدكتور 

وسيم احلّجار والدكتور محمد زيتوني.
 بنهاية فترة عمل املجلس عام 2008 قررت 
الفرصة  تاركا  اخرى  مرة  الترشح  عدم 
وصلت  ما  أرى  حينما  واحلقيقة  للغير. 
من  السنوات  هذه  خالل  اجلمعية  إليه 
جناح باهر أحس بالفخر بأنني كنت جزء 
من هذا الصرح املشرف وبالزمالء الذين 
أكملوا املشوار باقتدار. يف هذه املناسبة انا 
مدين كسائر الزمالء بتخصص األمراض 
له  كان  الذي  احلجاج  للدكتور  الصدرية 
من  اجلمعية  له  وصلت  ملا  األبرز  الدور 

جناح.
فقد  الوطني  احلرس  لوزارة  مدين  إنا 
كصرح  بها  وعملت  قبلها  من  ابتعثت 
يطمح  متميز  وإكلينيكي  أكادميي 
التحتية  البيئة  الكثير.  به  لاللتحاق 
باحلرس  وبحثيا  وسريريا  أكادمييا 
اهتمام  لديه  مثاليه ألي طبيب  الوطني 
طبيعيا  كان  بحثي.  و  وسريريأ  أكادميي 
أن تتوج هذه البنية بإنشاء جامعة امللك 
سعود للطب والعلوم الصحية التي ساهم 
أن  الشرف  لي  وكان  جناحها  يف  اجلميع 
التدريس وحصولي  أكون عضوا يف هيئة 
عام  أستاذ  ثم  مساعد  أستاذ  درجة  على 

.2014

لقاء العدد

مع بعض الزمالء يف االبتعاث
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)األبحاث العلمية(

االبحاث  فترة  يف  علي  املشرف  كان 
البروفسور  مجييل  بجامعة  التدريبية 
حثي  يف  الكبير  الفضل  له  منزيز  دك 
على عمل األبحاث رغم ترددي حيث كنت 
يف  رغبتي  وكانت  السريري  الطب  اعشق 
احلصول على اخلبرة السريرية أكثر. يف 
فترة عدة شهور متكنت من كتابة مقالتني 
تقدمي  الى  باإلضافة  ونشرها  طبية 
وهو  أكبر مؤمتر طبي  األبحاث يف  بعض 
إشرافه  حتت  األمريكية  الصدر  جمعية 
بعض  مراجعة  مني  يطلب  كان  كذلك 
املقاالت الطبية التي ترسل له ملراجعتها 
بشكل  ايجابي  أثر  لهذا  كان  النشر.  قبل 
العلمي  البحث  بأصول  معرفتي  كبير يف 
إثناء  األبحاث  بعض  عمل  يف  والتمرس 

دراستي بكندا ثم بعد عودتي.
بفضل اهلل ساهمت مع الزمالء يف كتابة 
معظم القواعد اإلرشادية التي لها عالقة 
القواعد  تشمل  الصدرية.  باإلمراض 
واالنسداد  الصدر  حلساسية  اإلرشادية 
الرئوي والدرن وتوسع الشعيبات الهوائية 

وأورام الصدر والتهابات الصدر.
أكثر  املنشورة  الطبية  األبحاث  عدد  بلغ 
تثقيفي  وكتاب  علمية  ورقة   150 من 
فصول  وكذلك  الربو  عن  العربية  باللغة 

يف كتابني آخرين بالعربية. 
بحصولي  اهلل  بحمد  اجلهد  هذا  تتوج 
على جائزة مركز امللك عبد اهلل لألبحاث 
الطبية لعام 2008- 2009 وللمرة الثانية 

عام 2015- 2016.

حدثنا عن قصة دخولك كلية 
الطب؟

كانت احلياة يف القرية رتيبة ومملة وهناك 
عامة  بصفه  الشباب  لدى  كبير  فراغ  كان 
بلعب  او  باألحاديث  الوقت  نشغل  وكنا 
الوقت  ذلك  يف  املشهورة  األلعاب  بعض 
بها  جيدًا  أكن  ولم  والدومينو(  )كالكيرم 
ولم أجد بها متعة. كان هناك طبيب عام 
سوري اجلنسية يف القرية كان أيضا نتيجة 
األلعاب.  هذه  يف  يشاركنا  الكبير  الفراغ 
ذلك  يف  بالدراسة  متفوق  أني  يعرف  كان 

القادم لي وكنت يف  الوقت فسألني ما هو 
مازحًا  له  فقلت  الثانوية.  الدراسة  نهاية 
أني أريد أن أصبح طبيبًا. أذكر أنه ضحك 
الطب  دراسة  أن  لي  وقال  باستخفاف 
ومشواره  صعب  كالثانوية.الطب  ليست 
طويل ومن يدخل الطب ينعزل عن الناس 

وأخذ يحكي لي عن حياته ومعاناته. 
أنك  االيجابي يف حديثة هو  الشيء  كان 
وقت  لديك  وليس  الوقت  طول  مشغول 
للحياة االجتماعية وهو ما عجبني نظرا 
للفراغ الكبير والرتابة اليومية الذي كنا 
ذلك  يف  الكتب  كانت  فقد  منها  نعاني 
وأكثر  تلفزيون  يوجد  وال  نادرة  الوقت 
شيء نستخدمه الراديو. فقررت ان التحق 
بالطب من غير اي فكرة عن القادم. كانت 
على  احصل  ان  اهلل  رحمة  الوالد  رغبة 
اللذان  وظيفة لكي أساعده ولكن أخواي 
يكبران سنا كانا نعم السند للوالد رحمة 
مشواري  أكمل  ان  اهلل  اراد  ولكن  اهلل. 
التي  املصاعب  ورغم  منه.  بفضل  الطبي 

مررت بها لم اندم يوما على اختياري.

من الشخصية التي تعزي لها 
فضل اتخاذ قرارك باالنضمام 

إلى المجال الطبي؟

كان أخي األكبر أطال اهلل يف عمره مثااًل 
القرية  أهل  احترام  محل  كان  فقد  لي 
ُيحتذى  مثااًل  فيه  أرى  وكنت  وتقديرهم 
التحاقي  موضوع  نناقش  لم  لكن  به. 

بالطب معه او أي أحد آخر. 

كيف كانت سنوات دراستك 
الجامعية وما هي الصعوبات 

التي واجهتها، وما هي 
المحفزات لتخطي العقبات 

الدراسية؟

وكيف تقارن بين أوضاع 
دراسة الطب في الماضي 

والحاضر؟

دراسة الطب مازالت صعبة وطويلة وكمية 
املعلومات التي يتحتم على طالب الطب 
الدراسة  ولكن  كثيرا.  تتغير  لم  معرفتها 
اجلانب  على  تركز  احلاضر  الوقت  يف 
كذلك  السابق.  من  أكبر  بشكل  السريري 
أكثر  التعلم يف احلاضر أصبحت  مصادر 
فالطالب  أسهل.  عليها  واحلصول  وفرة 
يف وقتنا احلاضر باستطاعتهم احلصول 
يف  البحث  خالل  من  معلومة  اي  على 

 التخرج من اجلامعة
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منها  يعاني  قد  التي  املشكلة  االنترنيت. 
وسائل  كثرة  هو  اليوم  الطالب  بعض 
تركيز  تشتت  التي  االجتماعي  التواصل 
قراءة  على  والتركيز  الطالب  بعض 
للحصول  كوسيلة  السابقة  االختبارات 
على  التركيز  بدل  النجاح  درجات  على 
أوسع  بشكل  املعلومات  على  احلصول 

وأكثر عمقا.

ما هو المجال الذي لو لم 
تكن طبيبا لفضلت االنضمام 

إليه؟

محل  املستقبلية  التخصصات  تكن  لم 
احلال  وهو  العائلة  أفراد  مع  نقاش 
الوقت.  ذلك  يف  الزمالء  غالبية  مع 
او  املعلمني  بكليات  يلتحق  اما  فالغالبية 
اجلامعة  يكمل  وقليل  العسكري  السلك 
او  الطيران  او  الهندسة  يف  ويتخصص 
غيره. يف املرحلة املبكرة من الثانوية كنت 
او الطيران ولكن  أفكر يف دخول القضاء 
كان مجرد أفكارال أعتقد أنها جاّدة.  لكن 
الطب  مجال  يف  توفقت  أنني  سعيد  أنا 
الطب  مثل  يناسبني  مجال  أي  أرى  وال 

واحلمد هلل على توفيقه

هل تؤيد انضمام أوالدك 
للمجال الطبي؟

شرف  وهو  تردد  أدني  وبدون  تأكيد  بكل 
لهم رغم ان الكثير قد ال يتفق معي.

بكل  متميزة  مهنة  الطب  ان  أؤمن  انا 
املقاييس ألسباب كثيرة ليس املجال هنا 
لتعددها أهمها يف نظري ما تكتسبه من 
معرفة وخبرة بشكل مباشر أوغير مباشر 
من مرضاك سواء طبية او معرفة ظروف 
او حتى  العائلية  او  املجتمع االجتماعية 
تقرا  وكأنك  مختلفة  طبقات  من  املالية 
مريض  كل  ان  حيث  قصصية.  روايات 
تقابله هو ليس حالة مرضية حتمل اسم 
تعقيدها  يف  تختلف  رواية  هو  بل  مرض 

واجد  اخر  الى  مريض  من  وبساطتها 
إذا سمحت  لها  االستماع  كبيرة يف  متعة 
بذلك.  كذلك ما حتصل عليه  الظروف 
غير  او  مباشر  بشكل  رضا  من  ايضا 
مباشر من نتائج إجابيه خاصة حني تتم 
او حتى  املريض وعالجه  تشخيص حالة 
كطبيب  مهنتك  كذلك  عليه.  التخفيف 
وأعني  احلرية  من  كبير  مجال  تعطيك 
مباشر  بشكل  عملك  يف  يتدخل  أحد  ال 
املهنة  وأنظمة  بقوانني  التزمت  طاملا 
باإلدارة  بها مقارنة  تعمل  التي  واملؤسسة 
إدارية  وتدخالت  متطلبات  هناك  حيث 
صوابها  عن  النظر  بغض  قراراتك  يف 
رؤسائك.  بإقرار  رهن  فهي  وواجهاتها 
ايضا املجال الطبي يخلق فرصة ان تكون 
الطالب  من  لزمالئك  ومساعدا  معلما 
بكلية الطب والسنوات التدريبية الالحقة 
من  اإلدارة  أساسيات  بعض  ممارسة  او 
الطبية  واللجان  اإلدارية  املناصب  خالل 
نادرا ما  التعليمية ومثل هذه الفرص  او 

تتوفر يف اي مجال اخر.

وكيف تنظر إلى جيل اليوم 
والمستقبل الطب في 

المملكة،وما هي نصيحتك 
لألطباء حديثي التخرج؟

لقاء العدد

وتوفر  واعدا  جيال  احلاضر  اجليل 
أحسن  مستواهم  جعل  بسهولة  املعلومة 
لنفس  املعلومات  مبستوى  مقارنة 
ان  الشخصي  رأيي  جيلينا.  يف  املستوى 
يتلقاها  املعلومات  كبيرة من  هناك كمية 
جعل  مما  النوعية  حساب  على  الطالب 
النجاح  بهدف  يقرأ  الطالب  من  كثير 
وليس للفهم ومع األسف هذا هو النظام 
حتسينات  مع  الطب  يف  طلبا  كنت  منذ 
هناك  اعتقد  ايضا  شخصيا  طفيفة. 
حاجة لتأهيل من يقوم بتدريب الطالب 
باالتصال  املستجدة  األساليب  وتعليمهم 

بالطالب وأسس التعليم الخ...

كيف تنظر الى مستوى 
التعليم الطبي الحالي في 

المملكة؟

والتدريب  التعليم  مستوى  ان  اعتقد 
املوجود يف  احلالي ممتاز وال يختلف عن 
كندا وغيرها من الدول املتقدمة مع فارق 
يركز  مثال  كندا  يف  التدريب  ان  بسيط 
االولى  السنة  منذ  املسؤولية  حتمل  على 
ودور  تليها  التي  السنوات  الى  وبالتدريج 
االستشاري هو املالحظة والتوجيه والدعم 
لدينا  التدريب  نحن  للمتدربني.  الكامل 
مازال يعتمد على االستشاري بشكل كبير 

وان كان هذا يختلف من مركز الى اخر.

--------
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ما مستوى مجاراة أطباء 
المملكة للمستجدات 
الطبية في مجال طب 

االمراض الصدرية؟

سهل  بشكل  متوفرة  أصبحت  املعلومة 
املجالت  طريق  عن  اجلميع  متناول  ويف 
تقوم  التي  الدورية  وامللخصات  العلمية 
طريق  عن  او  املهنية  اجلهات  بعض  بها 
كذلك  والعاملية.  احمللية  املؤمترات 
األقسام  داخل  يف  الدورية  االجتماعات 
الطبية  احلاالت  او  املستجدات  ملناقشة 
ساهم يف زيادة ثقافة األطباء ومتابعة ما 

يستجد. 

ما هي المعوقات الناتجة 
عن اإلجراءات الروتينية، 

والمتطلبات المادية والتي 
تؤثر على األداء المهني 

الطبي؟

املادي  كثير من األطباء يشتكي من العائد 
املردود  ان  حيث  التخرج  حديثي  وخاصة 
والسنوات  الكبير  اجلهد  يوازي  ال  املادي 
الطبيب  بها  مير  التي  والطويلة  املضنية 
الى ان يحصل على درجة استشاري. كذلك 
األنظمة ألتفرق بني الطبيب اجلاد واملثابر 
باحلد  يقوم  ومن  وملهنته  ملرضاه  واملتفاني 
سلبا  يؤثر  مما  مهنته  مزاولة  يف  األدنى 
على بعض األطباء املخلصني. كذلك رواتب 
األطباء اغلبها بدالت يفقدها عند التقاعد 
قليل  وهو  األساسي  الراتب  له  ويبقى 
علية  تعود  الذي  املعيشي  باملستوى  مقارنة 
قبل التقاعد. لذلك ترى كثير من األطباء 
يحاول ان يعمل عيادات خاصة وغيرة لزيادة 

دخله احتياطا لفترة ما بعد التقاعد.

كيف هو مستوى تقبل 
المرضى لتطبيق التعليمات 

المنصوح بها؟

متفاوت  املرضى  بني  الطبي  الوعي 
بأن  القول  نستطيع  شك  غير  من  ولكن 

املريض قد أصبح بدرجة جيدة أكثر وعيًا 
املريض  يبقى  ذلك  مع  ولكن  بحقوقه. 
الصحي  النظام  يف  األضعف  احللقة  هو 
وخاصة احلكومي حيث يخضع لألنظمة 
الزيارة  وقت  حتديد  حيث  من  الروتينية 
أو حتديد موعد العملية واختيار الطبيب 
مقارنة  الخ.  رؤيته  يود  الذي  املناسب 
لديه  ملن  وخاصة  اخلاصة  باملستشفيات 
كثيرة  عيوب  وللتأمني  أيضا  وهي  تأمني 

أيضا ليس هنا املجال للتشّعب فيها. 

كيف تصف شعورك عندما 
يشفى مريض تشرف عل 

عالجه؟

أنا أؤمن بأن املهم إعطاء املريض االهتمام 
املطلوب والعناية الكافية والتخفيف عنه 
وبحالته  به  مهتم  بأنك  يشعر  وجعله 
مجال  ففي  اإلمكان.  قدر  جهدك  وتبذل 
مع  احلاالت  أغلب  يف  نتعامل  الصدرية 
ولكن  شفاؤها  يصعب  مزمنة  أمراض 
وحتسني  واطئتها  من  التخفيف  ممكن 
املستطاع.  قدر  للمريض  احلياة  جودة 
فهو  املرضى  بعض  شفاء  من  متكّنا  وإذا 
عليك  يعود  جميل  شعوٌر  شك  غير  من 
إيجابيًا بشكل كبير ويزيدك ثقًة بنفسك. 

كيف تؤثر مواجهتك اليومية 
لألمراض في حياتك اليومية؟

يف بداية حياتي الطبية كنت أتأثر سلبيًا 
ببعض احلاالت املرضية وخاصة املأساوية 
تفكيري  من  حّيزًا  تشغل  قد  والتي  منها 
لعدة أيام او أسابيع ولكن مع مرور الوقت 
املهني  اجلانب  اغّلب  أن  جاهدا  أحاول 
على العاطفي وأصبحت أكثر واقعيًة وأقل 

تأثرًا.

هل من رسالة تود أن 
توجهها الى جيل اليوم؟

بالصعوبات  مليء  طويل  مشوار  الطب 
واإلحباطات والتنافس وسوف متر عليك 
واجلهد  التعب  هذا  ملاذا  تفكر  حلظات 

كل هذا وخاصة يف  الطب  وهل يستحق 
السنوات األولى من الدراسة. فكثير من 
مرحلة  يف  متميزين  كانوا  الطب  طالب 
الثانوية ويصاب بعضهم بإحباط شديد 
حينما  أحيانا  الثقة  بعدم  والشعور 
أثناء  متدنية  درجات  على  يحصل 
مقارنة  متأخرًا  نفسه  يجد  او  الدراسة 
ببعض زمالئه او يجد أنه محبط لعدم 
كثرة  او  الدراسة  مواد  من  بكثير  إملامه 
له  فنصيحتي  واتساعها  العلمية  املواد 
جهده  يف  ما  ويعمل  ويثابر  يصبر  أن 
والييأس فكل طبيب وكل استشاري تراه 
مر بهذه الصعاب ولكن جناحه فيما بعد 

أنساه كل هذه الصعاب. 
الطب  مهنة  بأن  تتذكر  ان  يجب  كذلك 
هي املهنة األشراف من بني كل املهن وهي 
تعطيك  التي  الوحيدة  املهنة  تكون  تكاد 
املرضى  واملعنوي. فدعوات  املادي  العائد 
التي حتصل عليها التعادل بثمن مادي. 
كذلك املريض يأتي إليك يف حالة ضعف 
بكل  لك  يبوح  أن  على  ُأجبر  وحاجة 
التي  إسراره  تكن  لم  إن  ومشاكله  آالمه 
اليبوح بها ألقرب الناس إليه فال تخذله 
قد  طيبة  منك  فكلمة  عنه  تتخلى  وال 
وكلمة منك قد  كثيرًا من معاناته  ترفع 
جتلب له الغم واحلزن وتقطع كل آماله 

وتطلعاته.

كلمة أخيرة

يف حياتي أنا مدين هلل تعالى على توفيقه 
كذلك انا مدين لكثير من الناس واولهم 
الصغيرة  ولعائلتي  اهلل  رحمهم  والدي 
)أخواني  والكبيرة  وأوالدي(  )زوجتي 
ووضع  رأيته  مريض  ولكل  وأخواتي( 
يف  املهنة  يف  ولزمالئي  كطبيب  يّف  ثقته 
فالطبيب هو حلقة من  التخصصات  كل 
سلسة كبيرة من احللقات التي تعمل معا 
تشخيصه  واملساهمة يف  املريض  ملساعدة 
وعالجه وكذلك أنا مدين حلكومتي التي 
عّلمتني يف جميع املراحل وإبتعثتني من 
أن  يف  األمل  سوى  مردود  أو  مقابل  دون 
أكون عضوًا فّعااًل يف هذا الوطن املعطاء 

وآمل أن أكون كذلك.
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المسببات المحتملة:
- مرض النسيج الضام

- التدخني
- اإلشعاع
- الوراثة

- بعض الفيروسات / البكتيريا
- االرجتاع املريئي

- تلوث بيئي
- بعض األدوية / املضادات احليوية

 أعراض التليف الرئوي:
- حرقان باملعدة

- صعوبة التنفس 
- آلم أو ضيق يف الصدر

- اإلرهاق
- فقدان يف الوزن

- السعال الرطب الذي ينتج املخاط
-  السعال املتقطع

تشخيص التليف 
الرئوي:

األطباء  )يساعد  الرئة  وظائف  اختبار   -
يف قياس كمية الهواء يف الرئتني(

- اختبار غاز الدم الشرياني
 )يتضمن أخذ عينة دم من الشريان وإرسالها 
األكسجني  مستويات  لقياس  املختبر  إلى 

وثاني أكسيد الكربون يف الدم(

أخبار طبية

التليف الرئوي

الرئة  إلى  »رئوي«  املصطلح  يشير 
النسيج  يعني  »التليف«  بينما 
الندبي؛ على غرار الندوب املوجودة 
قدمية  إصابات  بسبب  البشرة  على 
وبالتالي،  جراحية.  عمليات  أو 
تندب  إلى  الرئوي  التليف  يشير 
دخول  يعيق  األنسجة  وتندب  الرئة 
األكسجني إلى مجرى الدم. ويؤدي 
إلى  األكسجني  مستوى  انخفاض 
ضيق يف التنفس خاصة عند املشي 

أو ممارسة التمارين الرياضية.

- اختبار اجلهد
يتم إجرائه أثناء املشي ملدة ستة دقائق.

- تصوير مقطعي محوسب عال الدقة:
عال  احملوسب  املقطعي  التصوير  مسح  يوفر 
وأكثر  تفصياًل  أكثر  )HRCT( صورة  الدقة 
ومُيكن  السينية،  باألشعة  مقارنة  وضوًحا 
ومدى  وضوًحا  األكثر  الندبي  النسيج  عرض 

تلف الرئة املوجود.
- خزعة الرئة:

من  الرئة  نسيج  من  عينات  أخذ  تتضمن 
يتم  ثم  الرئة.  الرئة  يف  مختلفة  أماكن  عدة 
فحص العينات حتت املجهر، ومُيكن تشخيص 
استبعاد  أو  السبب  مجهول  الرئوي  التليف 

املسببات األخرى.
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- خزعة الغدة اللعابية
لعابية طفيفة  غدة  من  عينات  أخذ  يتضمن 
األمراض  مثل  األخرى  احلاالت  الستبعاد 

املتعلقة باملناعة الذاتية

عالج التليف الرئوي
الذي يحدث مع  الرئتني  تندب  ال ميكن عكس 
قد  ذلك،  مع  السبب.  مجهول  الرئوي  التليف 
حتسن بعض العالجات األعراض بشكل مؤقت 

أو إبطاء تقدم املرض:
1-  التطعيم:

الرئوية  واملكورة  اإلنفلونزا  لقاح  تقدمي  ينبغي 
إلى املرضى الذين يعانون من تليف الرئة، حيث 
يتم حتملها بشكل جيد يف  العدوى ال  أن هذه 
املرضى الذين يعانون من مرض الرئة اخلاللي.

2-  اإلرجتاع املريئي:
تؤكد الدراسات العلمية على أهمية تغيير منط 
تطور  ملنع  املريئي  باالرجتاع  والتحكم  احلياة 

املرض واحلد من تفاقمه.
حيث ننصح:

- برفع راس السرير.
املريئي  لالرجتاع  املسببة  األطعمة  جتنب   -
الغنية  األطعمة  الدسمة،  كاألطعمة 
الطماطم  بالتوابل، األطعمة احلمضية مثل 
أو  الشوكوالتة  أو  النعناع  أو  واحلمضيات 
أو القهوة أو أي مشروب يحتوي على  البصل 

الكافيني واملشروبات الغازية.
- تناول وجبات صغيرة.

على  انتظر  الطعام  تناول  بعد  تستلقي  ال   -
األقل ثالث ساعات.

3-  العالج باألكسجني:
أنبوب  خالل  من  عادة  األكسجني  إعطاء  يتم 
متشعب يتم وضعه حتت األنف. وميكن إعطاء 
أثناء  أو  النوم  أثناء  فقط  باألكسجني  العالج 
بصورة  إعطاؤه  ميكن  ولكن  التمارين،  ممارسة 

مستمرة مع تقدم املرض.
ُيكن أن يساعد العالج باألكسجني فيما يلي:

- احلد من ضيق النفس.
- حتسني القدرة على ممارسة الرياضة.

- احلفاظ على قدرتهم يف املشاركة يف األنشطة 
اليومية.

- التحضير لعملية زرع رئة.
4-  إعادة التأهيل الرئوي:

هو عالج معياري لألشخاص الذين يعانون من 
مرض الرئة املزمن. ولكن ال يحل محل العالج 
الطبي. ويتم استخدامه مع العالجات الطبية 

لتحسني وظائف الرئة احليوية.

5-  األدوية:
العلمية  الدراسات  أثبتت  دوائني  حالًيا  يوجد 
الرئوي  التليف  مرض  تقدم  يبطئان  أنهما 
مجهول السبب. ومُيكن أن يساعدك طبيبك يف 
أيًضا  لك.  مناسب  أحدهما  كان  إذا  ما  حتديد 
إذا كنت تعاني من االرجتاع املريئي،  فقد يصف 
طبيبك عالجات لتقليل حرقان املعدة، حيث قد 
يبطئ ذلك تقدم مرض التليف الرئوي مجهول 

السبب.
أو  األكسجني  مع  التمارين  ممارسة   -6

بدونه:
واألصدقاء  العائلة  من  دعم  الى  يحتاج  حيث 

واملجتمع.
7- اإلقالع عن التدخني.

لمزيد من المعلومات:
الرئوي  الشريان  ضغط  وارتفاع  الرئة  تليف  مركز 

جامعة امللك سعود املدينة الطبية
الهاتف: 0114671296

البريد االلكتروني:
ILD_PulmHTN@gmail.com

الموقع االلكتروني:
www.saudicenterofpulmonaryfibrosis.com
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سرطان الرئة

نبذة عامة:
به  متحكم  غير  هو منو  الرئة  سرطان 
كلتا  أو  إحدى  يف  طبيعية  غير  خلاليا 
الرئتني.  هذه اخلاليا الغير طبيعية ال 
وال  الطبيعية  الرئة  تقوم مبهام خاليا 
تتطور إلى أنسجة رئة سليمة. فتتشكل 

األورام وتعيق عمل الرئة.

عبء سرطان الرئة 
عالميا ومحليًا:

يف عام 2012 سجلت 1.8 مليون حالة 
 1.6 إلى  وأدى  الرئة  بسرطان  اصابة 
منه  يجعل  وهذا  وفاة.  حالة  مليون 
املتصلة  للوفاة  شيوعا  األكثر  السبب 
بالسرطان يف الرجال وثاني أكثر شيوعا 
كما  الثدي.  سرطان  بعد  النساء  يف 
وجد ان )85٪( من حاالت سرطان الرئة 
الطويل  املدى  على  التدخني  بسبب 
حتدث  احلاالت  من   15٪  -10 وحوالي 
قط.  يدخنوا  لم  الذين  األشخاص  يف 

وغالبا ما حتدث نتيجة لعوامل وراثية 
واألسبستوس  الرادون  لغاز  والتعرض 
أو غير ذلك  املباشر،  التبغ غير  ودخان 
اململكة  ويف  الهواء.  تلوث  أشكال  من 
سرطان  يعتبر  السعودية  العربية 
السرطان  أنواع  أكثر  اخلامس  الرئة 
عشر  واخلامس  الرجال  لدى  شيوعا 
أنواع  أكثر  السيدات ويعتبر سابع  لدى 
اجلنسني  كال  يف  شيوعا  السرطانات 

خالل احصائيات عام 2013م

السبب:
الرئيسي  املسبب  هو  التدخني  غالبا 
املدخنني  يف  سواء   - الرئة  لسرطان 
للتدخني  املعرضني  واألشخاص 

السلبي.
لغير  االصابات  بعض  حتدث  وقد 

املدخنني.

أنواع سرطان الرئة:
يقسم األطباء سرطان الرئة إلى نوعني 
خاليا  ظهور  إلى  استنادا  رئيسيني 
طبيبك  املجهر.  حتت  الرئة  سرطان 
أي  أساس  على  العالج  قرارات  يجعل 

نوع منهم.
- سرطان الرئة صغير اخلاليا:

اخلاليا  صغير  الرئة  سرطان  يحدث 
على وجه احلصر تقريبا لدى املدخنني 

الشرهني.
غير  اخلاليا  ذي  الرئة  سرطان   -

الصغيرة:
سرطان الرئة ذي اخلاليا غير الصغيرة هو 
أنواع من سرطانات  مصطلح يحوي عدة 
مشابهة.  بطريقة  تتصرف  التي  الرئة 
احلرشفية،  اخلاليا  سرطان  ويشمل 

والغدية وسرطان اخلاليا الكبيرة.

نصائح طبية



15                 العدد )٢٩(

 األعراض:
عالمات  يسبب  ال  عادة  الرئة  سرطان 
عالمات  املبكرة.  مراحله  يف  وأعراض 
يحدث  عادة  الرئة  سرطان  وأعراض 

فقط عندما يحدث تقدم يف املرض.

 
وأعراض  عالمات  تشمل  أن  وميكن 

سرطان الرئة:
-  السعال املستمر

- سعال دموي
- ضيق يف التنفس

- ألم يف الصدر
- الصفير

- بحة يف الصوت
- فقدان الوزن بدون سبب

- آالم يف العظام
- صداع

العوامل التي قد تؤدي 
لإلصابة بسرطان الرئة:

بسرطان  االصابة  خطر  التدخني:   -

السجائر  عدد  زيادة  مع  يزداد  الرئة 
بالنسبة  السنوات  وعدد  اليومية 
للمدخن. فاإلقالع عن التدخني يف أي 
خطر  من  ملحوظ  بشكل  يقلل  عمر 

اإلصابة بسرطان الرئة.
- التعرض للتدخني السلبي.

- التعرض لغاز الرادون.
مثل:  املسرطنة:  للمواد  التعرض   -
والكروم  والزرنيخ  االسبستوس 

والنيكل.
بسرطان  لإلصابة  عائلي  تاريخ   -

الرئة: كأحد الوالدين، األخوة.

التشخيص:
عن  الرئة  سرطان  تشخيص  يتم 

طريق:
) x-ray( االشعة السينية -

)CT scan( اشعة املقطعية -
- فحص بلغم

- اخذ خزعة من خاليا الرئة.

الوقاية:
- االقالع عن التدخني

- جتنب التدخني السلبي
للكشف  فحوص  اجراء   -
يف  الرادون  غاز  وجود  عن 

محيط املنزل
للمواد  التعرض  جتنب   -

املسرطنة يف العمل
- احلفاظ على نظام غذائي 

غني باخلضار والفواكه
النشاط  على  احلفاظ   -

البدني.

العالج:
الوضع  مثل  عوامل،  عدة  على  يعتمد 
السرطان  نوع  للمريض،  العام  الصحي 

ودرجته، وخيارات املريض الشخصية.
اجلراحة:

منطقة  اجلراح  يزيل  اجلراحة  يف 
الورم  فيها  يتواجد  التي  النسيج 
من  هوامش  الى  باإلضافة  السرطاني، 

االنسجة السليمة احمليطة بها.
أنواع اجلراحة:

- استئصال )قطع( على شكل مثلث من 
الذي يحتوي على  اخراج اجلزء  اجل 

االنسجة السرطانية.
الرئوي  الفص  )قطع(  استئصال   -

املصاب إلزالة االنسجة السرطانية.
- استئصال الرئة

- املعاجلة الكيميائية
- املعاجلة االشعاعية

- املعاجلة الدوائية املركزة.

- وزارة الصحة السعودية 
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مقاالت طبية

القيح  بوجود  اجلنب  تقيح  يعرف 
التجويف  داخل  يف  الصديد  أو 
البللوري وهذا الصديد إما أن يكون 
موضعًا يف منطقة معينة أو منتشرًا 
البللوري. اجلوف  مساحة  كامل  يف 
ويتطلب عالج تقيح اجلنب الفعال 
املسؤولة  اإلمراضية  اآللية  فهم 
عن ذلك، وتوظيف كل من احلكمة 
العالج، حيث  السريرية يف  واخلبرة 
يعتبر معظم هؤالء املرضى من ذوي 
األمراض  بسبب  العالية  اخلطورة 
اجلنب  لتقيح  املرافقة  األخرى 
املزمنة،  الرئة  أمراض  )كمثال: 
 ....... اخلباثات  السكري،  الداء 
الخ(، أو بسبب نقص املناعة لديهم 
التدخل  .ويعتبر  التغذية  نقص  أو 
السريع لتصريف السوائل القيحية 
اإلنتان  من  التخلص  ومحاولة 
ضروريًا  أمرًا  البللوري  اجلوف  يف 
تصريف  توقيت  أن  إال  العالج.  يف 
املتبعة  اإلجراءات  ونوعية  السوائل 
عوامل.  عدة  على  تعتمد  لذلك 
ظهور  عودة  من  كل  ساهم  وقد 
تواتر  وزيادة  جديد،  من  التدرن 
اإلنتان بالالهوائيات، أو بامليكروبات 
واملقاومة  املختلطة  املجهرية 
تقيح  حدوث  استمرار  يف  لألدوية 
تشكل  احلالة  هذه  وجعل  اجلنب 
الصدر. جلراحي  حقيقيًا  حتديًا 
تقيح  من  كل  عالج  يبقى  كذلك 
اإلستئصال  عمليات  بعد  اجلنب 

القصبي  اجلنبي  والناسور  الرئوي 
يشكل حتديًا خاصًا.

المسببات :
يصاب  أن  اجلنبي  للتجويف  ميكن 
باإلنتان وخاصة عند احتوائه على 
هذا  مصادر  وأهم  الدم  أو  السوائل 

اإلنتان عندئذ :

من   ) التلوث   ( اإلنتان  انتشار  أ- 
األعضاء املجاورة.

ب- إنتشار اإلنتان أثناء اجلراحة أو 
رضوض الصدر املفتوحة.

يف  اإلنتان  حلدوث  األسباب  وأشيع 
القصبي  اإلنتان  هو  اجلنبي  اجلوف 
عبر  مباشرة  ينتشر  والذي  الرئوي 
اجلنبة احلشوية إلى اجلوف اجلنبي، 
رئوي  خراج  متزق  نتيجة  يحدث  أو 
اجلنب  جوف  يف  محيطي  صغير 
اجلنب.  يف  إنصباب  حدوث  مسببًا 
إلى  املؤدية  األخرى  األسباب  ومن 
حدوث اإلنتان يف اجلوف اجلنبي يف 
رئوي،  خراج  متزق  املناسبات:  بعض 
إنثقاب  عن  )ناجت  منصفي  خراج  أو 
خراج  من  اإلنتان  إنتشار  أو  املريء( 
حتت احلجاب احلاجز عبر احلجاب 
احلاجز إلى اجلوف اجلنبي. ويعتبر 
أخرى  مناطق  من  اإلنتان  إنتشار 
بعيدة من اجلسم إلى اجلوف اجلنبي 

من األسباب النادرة لتقيح اجلنب .

تقيح الجنب

د. وسيم محمد عدنان حجار
أستاذ مشارك. كلية الطب / قسم 

اجلراحة.
جامعة امللك سعود.
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األحياء المجهرية 
المسؤولة :

الرئوية  املكورات  من  كل  تعتبر 
من  الرئوية  العقدية  واملكورات 
اجلنب  لتقيح  الرئيسية  املسببات 
أن  إال  الصادات.  قبل  ما  عصر  يف 
احليوية  الصادات  إستعمال  تزايد 
نسبة  إنقاص  مع  فقط  يترافق  لم 
والوفيات  اجلنب  تقيحات  حدوث 
الناجمة عنه، وإمنا ترافق كذلك مع 
تغيير يف طيف امليكروبات املجهرية 
اجلنب  تقيح  إحداث  عن  املسؤولة 
مصادفة  الشائع  من  أصبح  .حتى 
األحياء  وأكثر  املختلطة،  اإلنتانات 
املجهرية املعزولة من جوف اجلنب : 

1- األحياء املجهرية الهوائية:
املكـــورات  الغـــرام:  إيجابيـــات   -
العنقوديـــة  املكـــورات  العقديـــة/ 
)املكـــورات العنقوديـــة الذهبيـــة عنـــد 

ل. االطفـــا

األحياء   : الغرام  سلبيات   -2
املجهرية الالهوائية: 

البالغني،  عند  شيوعًا  األكثر 
عالقة  لوجودها  يكون  ما  وغالبًا 
وتتضمن  الرئوي،  باإلستنشاق 
واملكورات  املغزليات،  العصوانيات، 
)امليكروبات  الهضمية  العقدية 

الفموية (. 

زرع  صعوبة  تزايد  املالحظ  ومن 
لتأكيد  اجلنبي  اجلوف  سائل 
املسبب  املجهري  الكائن  تشخيص 
تعبر  ما  غالبا  إذ  اجلنب،  لتقيح 
سابق  عالج  بعد  الزرع  نتيجة 
غير  زرع  أو  احليوية،  بالصادات 

مناسب ل الالهوائيات.

اإلمراضية:
األمراض  جمعية  صنفت  لقد 
الصدرية األمريكية )1962 ( عملية 
إلى تقيح  الرئة  السائل حول  تطور 
حتدث  مراحل،  ثالثة  إلى  اجلنب 

عادة خالل 3-6 أسابيع : 

1- املرحلة النضحية:
سائلي  إنسكاب  يحدث  حيث 
مصلي يف اجلوف اجلنبي كارتكاس 
املنطقة  يف  املتوضع  لإللتهاب 
وتتوضع  التهابي(،  جنبي  )إرتكاس 
سميكة  غير  فيبرينية  ألياف  هنا 
الغشاء  سطح  على  )رفيعة( 
السوائل  وإذا مت تصريف  البللوري، 
املرحلة  هذه  يف  املتجمعة  اجلنبية 
فإن الرئة املنخمصة بتأثتر السوائل 
السابقة سوف تتمدد ومتأل اجلوف 

اجلنبي.

2- املرحلة الفيبرينية القيحية:
للسائل  غزو جرثومي  يحدث  حيث 
متعددة  للخاليا  وإنسكاب  اجلنبي 
إلى  السائل مؤدية  األشكال يف هذا 
إلى  املصلي  اجلنبي  السائل  حتول 
سائل قيحي أو عكر. وتتوضع يف هذه 
املرحلة ألياف فيبرنية سميكة على 
اجلداري  البللوري  الغشاء  من  كل 
األلياف  تتسبب  قد  واحلشوي، 
على  الرئة  قدرة  فقدان  السابقة يف 
كذلك  املريض  يراجع  وقد  التمدد، 
منطقة  يف  اجلنبي  السائل  بتوضع 

معينة )تقيح اجلنب املوضع(.

3- مرحلة التعضي : 
حيث يكون السائل القيحي سميكًا 
األرومات  أعداد  وتتزايد  جدًا، 
تشكل  تسبب  التي  الليفية 
الكوالجني، وتصبح الرئة منخمصة 
أو مأسورة متامًا نتيجة توضع قشرة 

سميكة على اجلنبة احلشوية.

اجلنب يف  تقيح  عدم عالج  يتسبب 
حدوث املضاعفات التالية :

إنكماش  وحدوث  الرئوي  التليف   -
للتجويف الصدري.

إلى  للصديد  العفوي  التصريف   -
)حدوث  القصبية  الشجرة  داخل 

الناسور اجلنبي القصبي( .

إلى  موضعيًا  اإلنتان  إنتشار   -
يف  متسببًا  املجاورة  األعضاء 
إنتان  أو  التأمور  إنتان  إحداث 
البعيد  أواإلنتشار  املنصف، 
وإحداث  مثاًل  للعظام  لإلنتان 

ذات عظم ونقي.

التشخيص  :
1- السريري الشعاعي  :

)البلغم(  القشع  الصدري،  األلم   -
تعداد  إرتفاع  احلرارة،  القيحي، 

الكريات البيض.

تظهر  البسيطة:  الصدر  أشعة   -
إنصباب جنبي.

- االشعة املقطعية: من خالله ميكن 
يف  السوائل  جتمع  بني  التمييز 
الرئة،  خراج  و  اجلنبي  اجلوف 
أماكن  حتديد  بواسطته  وميكن 
توضع السوائل اجلنبية، وحتديد 
على  املتوضعة  القشرة  سماكة 
الوقت  وبنفس  احلشوية  اجلنبة 
األخرى  اآلفات  إكتشاف  ميكن 
املرافقة املتوضعة يف الصدر، كما 
أنه إستقصاء مهم جدًا يف تقرير 
خطة العمل اجلراحي للمريض.

أن  الصوتية   فوق  لألشعة  ميكن   -
توضع  حتديد  يف  مفيدة  تكون 
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أخبار طبية

)وخاصة  اجلنبي  التجمع 
احلاجز(،  احلجاب  مع  عالقته 
يساعد كذلك يف توجيه تصريف  
بالطريق حتت  السوائل اجلنبية 

اجللد.

2- بزل الصدر:
وذو  القوام  سميك  )قيح(  صديد   -

رائحة ناخزة.
البيولوجي:  احليوي  الفحص   -
األحياء  وجود  لتحري  وذلك 
السائل  يف  الدقيقة  املجهرية 
عينة  إرسال  طريق  عن  اجلنبي 
وكذلك  السابق  السائل  من 
غرام  صبغة  إلجراء  البلغم  من 
وإجراء الزرع والتحسس لتحري 
أو  الهوائية  اجلراثيم  وجود 

الالهوائية.
- الفحص الكيميائي احليوي:

من  عينة  إرسال  من  بد  ال  كذلك 
الفحص  إلى  اجلنبي  السائل 
الكيميائي احليوي بحثًا عن وجود 
التي  الكيميائية  العناصر  بعض 
عن  اجلنب  تقيح  تفريق  تساعد يف 
األمراض األخرى، إال أن ذلك يبقى 
التي  املعايير  أهم  ومن  جدل،  مثار 

تقترح وجود تقيح اجلنب:
للبروتني  العالية  النسبة   - أ 
)سائل  اجلنبي  السائل  يف 
30ملغ/ من  أكثر  نتحي،بروتني 

دسل( .
ب - إنخفاض PH  إلى أقل من 7,2 .

ج - إرتفاع LDH  إلى أكثر من 1000 
وحدة دولية /لتر .

أقل  إلى  السكر  إنخفاض نسبة   - د 
من 50 ملغ/دسل .

العالج  :
1- بشكل عام : يجب عالج األمراض 
املرافقة لتقيح اجلنب، ومحاولة 
عن  املسؤولة  األسباب  حتديد 
ومحاولة  املرض  هذا  حدوث 
العناية  من  بد  وال  عالجها، 
للمريض،  التغذوية  باحلالة 
الطبيعي،  بالعالج  اإلهتمام 
للجهاز  الداعمة  العناية  وتقدمي 

التنفسي .

2- املضادات احليوية :يجب إختيار 
اجلهازية  احليوية  املضادات 
املناسبة لعالج هذا املرض إعتمادًا 

على نتائج الزرع والتحسس .

الشفاء  3- اجلراحة: ميكن حتقيق 
لتقيح اجلنب  األولى  املرحلة  يف 
عند وجود إنصباب سائل يف جوف 
الطريقة  باستخدام  اجلنب، 
عن  السوائل  تصريف  يف  املغلقة 
لتصريف  أنبوب  إدخال  طريق 
السوائل املتجمعة )على أال يقل 
ويتم   )34F عن  األنبوب  قطر 
جهاز  إلى  السابق  األنبوب  وصل 
املاء  حتت  السوائل  تصريف 
املفرزات،  سحب  جهاز  وتطبيق 
هذه  يف  التام  للشفاء  وللوصول 
املرحلة ال بد من أن ينجح العالج 
السوائل  كامل  بتصريف  السابق 
اجلنبي،  اجلوف  يف  املوجودة 

وتفريغ اجلوف اجلنبي نهائيًا.

عدم  عند  السابق  األنبوب  ويزال 
وجود تسريب هوائي، وتكون كمية 
األنبوب  عبر  النازحة  السوائل 
أقل من 100 مل/اليوم أو عندما 
السابقة عقيمة،  السوائل  تصبح 
وإال يتم حتويل الطريقة املغلقة 
السابقة يف تصريف السوائل إلى 
بقص  وذلك  املفتوحة،  الطريقة 
مستوى  عند  السابق  األنبوب 

يسمى  مبا  يعرف  عندئٍذ  اجللد 
أنبوب تقيح اجلنب، ويتم سحب 
كل  سنتمترات  عدة  األنبوب 
أسبوع حتى يزال األنبوب نهائيًا 

من جوف الصدر.

إن تطبيق اخلمائر احلالة للفيبرينك 
قد  اليوركيناز  الستريتوكينازو 
بهذه  اإلهتمام  زيادة  إستدعى 
اجلنب  لتقيح  كعالج  الطريقة 
السابقة  املواد  حقن  عند  وخاصة 
إلى  إدخالها  يتم  قثطرة  طريق  عن 
جوف اجلنب من قبل طبيب األشعة 
املقطعية  األشعة  بتوجيه  التداخلية 
أو األشعة التلفزيونية الفوق صوتية.

هذه  إستخدام  إستطبابات  والتزال 
جدل  مجال  العالج  يف  الطريقة 
ونقاش .إال أن مفتاح العالج الناجح 
إنتقاء  هو  الطريقة،  هذه  باستخدام 
الطريقة  لهذه  املالئمني  املرضى 

العالجية.

اجلراحي  التصريف  حتقيق  وميكن 
فترة  من  والإلقالل  للسوائل  املبكر 
احلديثة  املمارسة  يف  اإلستشفاء 
التالية  الطرق  أحد  بإستخدام 
أو منظار  :منظار الصدر اجلراحي  
اجلنبة أو فتح الصدر اجلراحي بشق 
صغير، والتي تبدو ذات كقاءة عالية 

يف عالج املر ضى املختارين بدقة.

املعدلة  ايللوسر  شريحة  وتعتبر 
فتحة  إجراء  على  تعتمد  التي 
فعالة  الصدر  جدار  يف   ) )نافذة 
التي  اجلنب  تقيح  حاالت  يف  
األمد  طويل  تصريف  إلى  حتتاج 
يف  املتجمعة  القيحية  للسوائل 
تكون  أن  .يجب  البللوري  اجلوف 
الصدر  جدار  يف  السابقة  الفتحة 
ضلعني  )إستئصال  كفاية  واسعة 
إلى  اجللد  وخياطة  األقل،  على 
وذلك  اجلداري(  البللوري  الغشاء 
العفوي  اجلرح  إنغالق  لتمنع 
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بشكل  تتوضع  أن  يجب  وكذلك 
عند  جدارالصدر.  يف  مستقل 
مرحلة  يف  العملية  هذه  إجراء 
ما  غالبًا  اجلنب،  تقيح  من  مبكرة 
نضطر إلى دك التجويف البللوري 
وذلك  يوميًا  ضاغط  بضماد 
من  محتوياته  وتنظيف  لتنظير 
تثبيت  القيحية،  اخلاليا  حطام 
املنصف، أو للسيطرة على الناسور 
وأفضل  املتشكل.  القصبي  اجلنبي 
السابقة  الفتحة  إلغالق  طريقة 
يف جدار الصدر: هي تصنيع جدار 
عضلية  بقطعة  الصدر،أوتغطيتها 
إستعمال  وإن  الصدر،  جدار  من 
طريقة كالكيت  التي تعتني بتعقيم 
البللوري  التجويف  محتويات 
القيحي بتطبيق املضادات احليوية 
فشل  نسبة  مع  تترافق  املوضعية 

تصل إلى ٪50.

الرئة   بتقشير  تقيح اجلنب  يعالج 
املرحلة  يف  إجراؤه  ميكن  والذي 
العملية  من  املبكرة  أو  احلادة 
تنظير  فشل  )عند  اإللتهابية 
أو منظار الصدر اجلراحي  اجلنب 
الحقة  مرحلة  يف  أو  العالج(،   يف 
متأخرة )املقاربة املعهودة( . ويعتمد 
القشرة  إزالة  على  تقشيرالرئة 
اجلنبة  على  املتوضعة  السميكة 
إلنخماص  واملسببة  احلشوية 
على  الرئة  تقشير  ويعتمد  الرئة. 
إجراء فتح للصدر بإستخدام الشق 
الصدري اخللفي اجلانبي، تنظيف 
البللوري  التجويف  محتويات 
املتجمعة  اخلاليا  حطام  وإزالة 
من  املأسورة  الرئة  حترير  هناك. 
القشرة اجلنبية اجلدارية السميكة 
لها  والسماح  إنتشارها  متنع  التي 
لتمأل  واإلنتشار  التمدد  بعودة 
إدخال  البللوري. و من ثم  اجلوف 
عدة أنابيب الى التجويف البللوري 
بعد إنتهاء العملية وذلك لتصريف 
يتسرب  أن  ميكن  الذي  الهواء 
ملساعدة  وكذلك  الرئة  سطح  من 
التمدد  عودة  على  املريضة  الرئة 

واالنتشار.

عملية تقشيرالرئة عن طريق فتح الصدر

عملية تقشيرالرئة عن طريق فتح منظار الصدر اجلراحي
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نوبات الربو
لدى األطفال

مقاالت طبية

د. عادل بن سالم احلربي
 أستاذ مشارك واستشاري طب 
األطفال واألمراض التنفسية 

واضطرابات النوم   

ما الفرق بين الحساسية 
والربو؟

ألن  احلساسية  نفسه  هو  الربو   -
عام  اسم  احلساسية  مصطلح 
جامع يشمل جميع أنواع التحسس 
او  األنف  حساسية  مثل  باجلسم،  
بينما  اجللد.  حساسية  تقول  قد 
بحساسية  خاص  اسم  هو  الربو 
اي  الصدر  الصدر فنقول حساسية 
نقصد بها )الربو(،  معنى ذلك أننا 
ال نستطيع أن نقول ربو أنف أو ربو 
جلد، إذ الربو هو حساسيه الصدر، 
ومصطلح احلساسية مصطلح عام.

هل الربو مرض مزمن؟
مزمن  بكونه  يتميز  هو مرض  الربو   -
فيها  يختفى  فترات  يتخلله  ولكن 
املرض أو تختفى فيها األعراض مبعنى 
إذا  طويلة  لفترات  يستمر  مرض  هو 
غاب عالج هذا املرض، بينما عند عالج 
هذا املرض تختفى هذة األعراض وهذا 

هو الهدف الرئيسي يف عالج الربو. 

األطفال  إصابة  أسباب 
بالربو؟

الطفل  جتعل  كثيرة  أسباب  هناك   -
العوامل  ومنها  بالربو  عرضة لإلصابة 
الوراثية مبعنى أن يكون الطفل مولود  
ألسره فيها الربو أو أي حساسية بشكل 
عام سواء كان فى األب أو األم أو كليهما  
أو فى العائلة بوجه عام  أو فى األخوه 
السبب  وهذا  خاص،  بوجه  واألخوات 
هو  الثانى  والسبب  وراثى،  كونه  األول 
اجلوية  التغيرات  بسبب  البيئ  السبب 
للغبار  الطفل  كتعرض  بيئية  مبلوثات 
كالبخور  اخلارجية  وامللوثات  واألتربة 
العامل  و  السجائر،  وتدخني  والعطور 
حيث  املوسمية،  العوامل  هو   الثالث 
أن الربو يحدث فى مواسم معينة لدى 
األطفال فى فترات الشتاء سواء قبلها 
لشهرين،  أو  بشهر  بعدها  أو  بشهرين 
ويتميز بأنه موسمى. أما العامل الرابع 
مراحلهم  فى  األطفال  تعرض  فهو 
املبكرة من العمر ملشاكل صحية، فمثال 
يتعرض  أو  خديجا  الطفل  يلد  أن 
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معينة  تنفسية  اللتهابات  الطفل 
املراحل  فى  التنفسية  كااللتهابات 

األولى من عمر الطفل.

ماهي أهم  أعراض الربو 
وأعراض الحساسية؟

- الربو هو مرض مزمن وهو عبارة 
وغير  بكتيرى  غير  التهاب  عن 
التنفسي  للجهاز  يحدث  فيروسي، 
التنفسية  والقصبات  السفلى 
لبعض  التنفسية  والشعيبات 
وراثًيا  لإلصابه  املهيئني  األطفال 
وبيئيًا، وحتدث أعراضه عند حدوث 
الهوائية  القصبات  لتلك  التهيج 
بيئية  ملهيجات  تتعرض  بعدما 
والعطور  البخور  مثل  خارجية 
وروائح التدخني والسجائر وغيرها، 
معينه  مواسم  فى  حتدث  والتي 
حيث يصاب الطفل بنوبات متكررة 
وخصوصًا  والسعال  الكحة  مثل 
ممارسة  عند  أو  الليل  فترات  يف 
حركي،  رياضي  لنشاط  الطفل 
ويصاحب ذلك أحيانًا إرتفاع بسيط 
سيالن  أو  اجلسم  حرارة  درجات  يف 
مما  األنف  من  مخاطية  وإفرازات 
وشعور  التنفس  سرعة  إلى  يؤدي 
وأحيانًا  التنفس  املريض بضيق يف 
صوت  أو  األزيز   صوت  يسمع 
حشرجة يف الصدر تأتي على شكل 
أحيانًا  تختفي  قد  متكررة  نوبات 
أعراض  وهذه  أحيانًا  حتدث  وقد 
حساسية الصدر وهو نفس أعراض 

الربو كما ذكرنا سابقًا.. 

هل مرض الربو وراثي؟ 
- مرض الربو أحد عوامل حدوثه هو 
أن يكون أحد اآلباء مصاب بأي نوع 
من التحسس مثل حساسية اجللد 
أو األنف أو الصدر، أو األبوين معًا أو 
أفراد األسرة كاألخوات  إصابة أحد 

واألخوة، فهناك جزئية وراثية تهيئ 
إصابة  الحتمالية  املولود  الطفل 
من  معينة  فترة  يف  بالربو  الطفل 
متأخرة،  تكون  وقد  مبكرًا  عمره 
ويؤثر يف ذلك تعرض الطفل أو عدم 
البيئة  للمهيجات  الطفل  تعرض 

التي مت ذكرها سابقًا. 

تشخيص  يمكن  كيف 
إلى  يحتاج  وهل  الربو، 

تحاليل دم وأشعة؟ 
تشخيص  من  الطبيب  يتمكن   -
سريرية  بصورة  وذلك  الربو 
املرضي  التاريخ  بأخذ  إكلينيكية 
املشكلة  إلى  واالستماع  للطفل 
البيانات  وجتميع  وحتليلها 
تخص  التي  الشاملة  واملعلومات 
باإلضافة  لألسرة  الوراثي  التاريخ 
ويؤكد  املرضي  الطفل  تاريخ  إلى 
فحص  عمل  التشخيص  ذلك 
االستماع  يشمل  للطفل  إكلينيكي 
السماعة  طريق  عن  الصدر  إلى 
متيز  معينة  أصوات  عن  والبحث 
واليشترط  التنفس،  أثناء  الربو 
عمل  أو  معينة  دم  حتاليل  عمل 
إشعات للصدر لكي يتمكن الطبيب 
من تشخيص الطفل املصاب بحالة 
يف  اشتباه  هناك  كان  ان  اال  الربو 
للمشكلة  مصاحب  التهاب  حدوث 
اخرى  مسببات  عن  للبحث  او 
مرض  اعراض  اعراضها  ُتشابه 
الربو(  )مشابهات  ونسميها  الربو 
كاالرتداد املعوي او احتمالية وجود 
اجلهاز  تكوين  يف  خلقية  مشكلة 
تلك  وتعمل  للطفل  التنفسي 
لالطفال  معينة  حلاالت  اخلطوات 
يتم  فالربو  روتيني،   بشكل  وليس 
تشخيصه إكلينكي وذلك باالستماع 
إلى القصة الكاملة والتاريخ الكامل 
الفحص  إلى  باإلضافة  للمرض 

السريري للمريض.

بين  عالقة  هناك  هل 
حساسية األنف والربو 

ربو  بني  وثيقة  عالقة  هناك  نعم   -
تصل  األنف  وحساسية  األطفال 
هذه العالقة إلى نسبة قد تصل إلى 
60 ٪ أو 70 ٪،  فهناك عالقة ما بني 
واجلهاز  العلوي  التنفسي  اجلهاز 
التنفسي السفلي واملقصود به الرئة 
عند األطفال، ونسمي ذلك االرتباط 
) املتحدة  التنفسية  )بأملجاري 

العلوية والسفلية. إن إصابة الطفل 
أنه  كبيرة  احتمالية  تعني  بالربو 
والعكس  أنفي  بتحسس  مصاب 
عند  أنفي  حتسس  ووجود  صحيح 
كبيرة  احتمالية  تعني  قد  الطفل 
مرحلة  يف  بالربو  الطفل  إلصابة 
معينة من املراحل العمرية للطفل 

املبكرة . 

بين  عالقة  هناك  هل 
معينة  ومواسم  الربو 
من  أنواع  تناول  وكذلك 

األطعمة؟ 
- يتميز ربو األطفال بوجود عالقة 
نوباته  الربو وحدوث  وثيقة ما بني 
ومواسم معينة، فعادة يف منطقتنا 
أو  الشتاء  موسم  يف  ذلك  يحدث 
املدرسة  مواسم  يف  األصح  باملعنى 
شهر  من  الفترة  يف  خصوصًا 
هذه  فخالل  أبريل،   إلى  سبتمبر 
انتقال للفصول من  الفترة يحدث 
الصيف إلى الشتاء . يعاني مريض 
ومتتابعة  متعددة  نوبات  من  الربو 
خالل هذه الفترة وقد تنقطع هذه 
النوبات خالل فصل الصيف. وهذا 
الكبار.  عن  األطفال  ربو  مييز  ما 
ما  وطيدة  عالقة  هناك  وليس 
من  معينة  أنواع  وتناول  الربو  بني 
األطعمة وإذا كان هناك أي نوع من 
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أنواع التحسس اجللدي ) اإلكزميا(  
مهيج  الطعام  تناول  يكون  فقد 
الصدر  حلساسية  وليس  للجلد 

بشكل مباشر.

يمنعون  األمهات  بعض 
المصابيــــن  أطفالهـــم 
بالربـــــو مــن ممـارســـة 
هـــذا  فهـــل  الرياضــــة، 
أم  صـحـيــــح  تصـــرف 

خاطىء؟
أهم  فمن  خاطىء،  أمر  هذا   -
املصاب  الطفل  عالج  استراتيجيات 
بالربو هو أن يتمكن الطفل من ممارسة 
بشكل  اليومية  ونشاطاته  أعماله 
طبيعي وأن يحصل على قدر كاف من 
النوم من ناحية اجلودة والكمية وبدون 
النوم،  أثناء  الكحة  مثل  منغصات  أي 

وأن  طبيعي  بشكل  حياته  ميارس  وأن 
يذهب  للمدرسة ودون أي غياب وميارس 
دائم.  بشكل  الرياضية  نشاطاته 
وهذه  الهدف  هذا  على  نحصل  وحتى 
احلصول  ميكن  التي  االستراتيجية 
اإللتزام  األول  طريقني،  عن  عليها 
من  املوضوعه  العالجية  باخلطة 
الطبيب املعالج أثناء املوسم، والطريقة 
التي  املهيجات  تفادي  يتم  أن  الثانية 
قد تتسبب يف نوبات الربو مثل البخور 
والعطور والتعرض للحيوانات املنزلية 
وأيضًا  وغيرها،  والكالب  القطط  مثل 
التدخني  وروائح  املدخنني  عن  البعد 
أو اشعال احلطب أثناء مواسم الشتاء، 
التحكم  على  الطفل  يحصل  وبهذا 
يؤدي  املوسم مما  وأثناء  األعراض  يف  
ممارسة  الطفل  يستطيع  أن  إلى 
ميارس  وأن  جدًا  طبيعي  بشكل  حياته 
ال  حتى  ومتكرر  دائم  بشكل  الرياضة 
الطفل  مينع  فعندما  العكس،  يحدث 
يؤدي  فسوف  الرياضة  ممارسة  من 
ذلك إلى زيادة وزنه وبالتالي يؤدي إلى 
من  تزيد  قد  والتي  املفرطة  السمنة 

أعراض الربو وتزيد من احتمالية عدم 
هناك  ألن  الربو  أعراض  يف  التحكم 
عالقة وثيقة بني السمنة وعدم التحكم 

يف أعراض الربو.

المفاهيم  أهم  ماهي 
من  كل  حول  الخاطئة 
الربو وحساسية الصدر؟

- من املفاهيم اخلاطئة املنتشرة يف 
على  منها  كثيرة  لألسف  مجتمعنا 
أعشاب  الطفل  اعطاء  املثال  سبيل 
لطرد  وذلك  شعبية  وزيوت  شعبية 
يف  تتسب  األعشاب  وهذه  البلغم 
ننصح  ال  ونحن  التهابات  حدوث 
اخلاطئة  املفاهيم  ومن  بذلك. 
أيضًا اعطاء األدوية الطاردة للبلغم 
وزيادة  الكحة  زيادة  إلى  يؤدي  ما 
األعراض املرضية املراد حلها. ثالثًا 
اعطاء الشراب املسكن للكحة علمًا 
بأن الطفل عندما يكح أثناء النوم 
فهو يعاني من كتمة وبلغم متزايد 
الصغرى  الهوائية  القصبة  داخل 
الطفل  يكح  وعندما 
يساعد  أن  يحاول  فهو 
املساعدة  غياب  يف  نفسه 
ال  فنحن  اخلارجية،  
الطفل  باعطاء  ننصح 
اعطاءه  بل  الكحة  أدوية 
واعطاءه  الواقي  العالج 
املوسوعة  البخاخات 
أثناء  الهوائية  للقصبة 
الربو.  أزمات  حدوث 
اخلاطئة  املفاهيم  ومن 
الطفل  اعطاء  ايضًا 
أثناء  حيوي  مضاد 
الربو  بأن  علمًا  األزمات 
ذكرنا  كما  الربو  ونوبات 
غير  التهابات  هي  سابقًا 
فيروسية  وغير  بكتيرية 
أن  حتتاج  ال  وبالتالي 
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أو  للبلغم  طارد  الطفل  يعطى 
يف  اآلباء  يقع  وقد  حيوي.  مضاد 
األدوية  الطفل  اعطاء  عدم  خطأ 
الطفل  تعود  من  خوفًا  املوصوفة 
ايضًا  أو اإلدمان عليها فهذا  عليها 
من املفاهيم اخلاطئة، فعندما يتم 
على  يحصل  مبكرًا  الطفل  عالج 
نتائج جيدة وقد يختفي منه املرض 
مفهوم  وهناك  جدًا.  مبكر  بشكل 
من  وهو  الكي  مثل  آخر   خاطىء 
األشياء التي نحرص عدم حدوثها 
للطفل، ومن املفاهيم اخلاطئة هو 
الربو  بنوبة  املصاب  الطفل  اعطاء 
شكل  على  الهوائية  للشعب  موسع 

شراب، وهذا ال ننصح به أبدًا. 

ما هي الخطة العالجية 
للربو؟ 

- لكل طفل مصاب بالربو يجب أن 
توضع خطة عالجية مناسبة تسبق 
التي  مثل  التحسس  موسم  بداية 
ذكرناها سابقًا وذلك باجللوس مع 
ثم  للطفل  الطبيب  وفحص  األهل 

التاريخ  بحسب  الطفل  حالة  تقيم 
ثم  اإلكلينكي  والفحص  املرضي 
التي  العالجية  اخلطة  توضع 
أساسيتني،   ركيزتني  حول  تتمحور 
هي  العالج  يف  األولى  الركيزة 
التي  البيئية  املهيجات  عن  البعد 
والعطور  الرائح  مثل  سابقًا  ذكرت 
التدخني واحلطب وغيرها.  وروائح 
اعطاءه  هو  الثانية  والركيزية 
العالج املناسب على شكل بخاخات 
نسبة   على  حتتوي  والتي  الواقية 
بنسبة  املستنشق  الكورتيزون  من 
إلى  تؤدي  ال  والتي  جدًا،  ضعيفة 
أي مضار جانبية على املدى البعيد، 
العالجية  اخلطة  شرح  يتم  وأيضًا 
طريق  عن  مفصل  بشكل  لألهل 
ماهية  وتبيان  املعالج  الطبيب 
يفهم  حتى  مبسطة  بصورة  الربو 
الربو  معنى  الطفل  أمر  أولياء 
وكيفية حدوثه. ويتم شرح الطريقة 
البخاخ  الطفل  اعطاء  يتم  التي 
باستخدام  وذلك  للطفل  الواقي 
والتي  للبخاخ  اخلاصة  املوصالت 
يركب  والتي  القمعي  املوصل   هي 

فيه البخاخ بعد رجه جيدًا ثم يوضع 
يتم شرح  ثم  معًا  واألنف  الفم  على 
ذلك  من  البخاخ  اعطاء  طريقة 
إلضافة  أحيانًا  نحتاج  قد  القمع. 
تساعد  والتي  اخلاصة  أدوية  بعض 
يف  كالتحكم  املنتقاة  النتيجة  على  
يتم  أن  من  بد  ال  وأيضًا  األعراض. 
بداية  عند  البديلة  اخلطة  وصف 
النوبة  وحدوث  الصدر  تهيج  حدوث 
باعطاء البخاخات اخلاصة بتوسيع 
القصبات الهوائية ويتم شرح مفصل 
البخاخ  اعطاء  كيفية  واألم  لألب 
التي  واملدة  املناسبة  اجلرعات  وعدد 
وبهذه  بها  الطفل  اعطاء  يجب 
الطريقة نحصل على أفضل مستوى 
خالل  األعراض  يف  التحكم  من 
الطفل  أهل  اعطاء  ويتم  املوسم.  
املريض طرق التواصل مع املستشفى 
مرضية  نوبة  أي  حدوث  عند 
املبكرة حلدوث  العالمات  واعطاءهم 
يذهب  ضوءها  على  والتي  النوبة 
األب بالطفل إلى قسم الطوارئ أو ما 

نسمية باخلطة العالجية املنزلية.
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جدا  ومختصرة  سريعة  محاولة  هذه 
لتعريف  وتذكير املدخن ببعض ما ينتظره 
من  الرئيسية  املستشفيات  أروقة  داخل 
التي  املبدئية  والفحوصات  اإلجراءات 
تعتبر أساسية  على طريق العالج الطويل. 
1- االستقصاء املرضي والفحص السريري 

من قبل األطباء كل فيما يخصه .
2- أشعة الصدر العادية .

3- فحوصات الدم األولية .
4- أشعة الصدر املقطعية - بصبغة أو بدون 

صبغة .
5- املنظار الرئوي بعد التنومي عادة.

دخول  قبل  السرير  انتظار  فترة   -6
املستشفى.

الفحوصات  انتظار  الدخول  وبعد    -7
ألسباب  تتأخر  قد  التي  ونتائجها 
قد  الذي  ونقاشها  ثم معاينتها  فنية 
يطول من قبل  املختصني يف املجاالت 

الطبية املختلفة .
نفسها  تفرض  التي  احمليرة  األسئلة   -8

أثناء فترة انتظار املجهول:
- مانتيجة  األشعة ؟

- ما نتيجة األشعة الطبقية ؟
- مانتيجة املنظار والعينة ؟

- متى ميكننى اخلروج من املستشفى؟
- هل هناك متابعة؟

- ماذا أصنع إذا تكرر خروج الدم مع 
الكحة ؟

ضيق  )بسبب  أمتكن  لم  لو  ماذا   -
التنفس( من الصعود للدور الثانى 

حيث غرفة نومي؟
- هل أحتاج إلى أوكسجني ؟

سأضطر  أو  وظيفتي  سأفقد  هل   -
إلى  حاجتى  بسبب  عملي  لتغيير 

األكسجني ؟
أنبوبة  على  أحصل  أين  من   -

األكسجني ؟
- كيف أستخدمه ؟

- هل هو ضروري بالنسبة لي ؟ 
مدى  استخدامه  يف  سأستمر  هل   -

احلياة ؟
عند  عنه  االستغناء  باإلمكان  هل   -
إلى  الذهاب  أو  الرياضة  ممارسة 
بالسيارة  السفر  حال  أو يف  السوق 

أو الطائرة ؟ 
أشعة الصدر العادية

احتاج  ورمبا  معدودة  دقائق  تستغرق  قد 
حالة  يف  الطوال  الساعات  النتظار  األمر 
وجود كثير من املرضى احملولني على قسم 

األشعة يف نفس الوقت .  
تأخرت  ورمبا  حااًل  تتوفر  قد  النتيجة 
ساعات أو أيام حسب الوقت املتوفر لطبيب 

األشعة املختص .

تثير  فقد  سليمة  غير  األشعة  كانت  إذا 
مزيد  عليها  يترتب  األسئلة  من  كثيرًا 
نظرًا  املريض  عند  والقلق  االنتظار  من 

للحاجة إلى فحوصات أخرى .
األشعة الطبقية )المقطعية(

هذا النوع من األشعة عادة ما يكون متوفرًا 
واملستشفيات  املتقدمة  الطبية  املراكز  يف 
الرئيسية وحتتاج إلى وقت وخبرة أكثر من 
العادية حيث تتضح الصورة  أشعة الصدر 
نسبيًا مما يساعد  الطبيب يف اتخاذ قرار 
تزال  ال  ولكنها  العالج  وخطة  التشخيص 
حتديد  عن  احلاالت  من  كثير  يف  قاصرة 
طبيعة املرض وبالتالي البد من فحوصات 
واالنتظار  الوقت  من  ملزيد  حتتاج  أخرى 

داخل أو خارج املستشفى . 
المنظار الرئوي

بعد  للمريض  موعد  حجز  يتم  عادة 
قليلة  حاالت  يف  )أو  املستشفى  يف  تنوميه 
جدًا يأتي املريض لعمل املنظار ثم العودة 
حتت  عمله  ويتم   ) اليوم  نفس  يف  ملنزله 
تخدير  إلى  احلاجة  دون  املوضعي  ن  املسكِّ

يف املرضى الكبار .
األنف  طريق  عن  املنظار  ادخال  ويتم 
الصوتية،   األحبال  ومعاينة   الفم  أو 
الداخل  من  والرئة  الهوائية  والقصبات 
مع إمكانية أخذ غسيل الرئة أو عينة من 
اجلزء الذي مت حتديده مسبقا على ضوء 
خلفية املريض السريرية واألشعة  السابق 

ذكرها. 

هذه العينات التي يتم أخذها 
عن طريق المنظار

ترسل للمختبر إلجراء الفحوصات عليها 
والتي قد تستغرق عدة أيام لتقرير طبيعة 
استقصاء  بعد  بدقة  وتشخيصه  املرض 

مقاالت طبية

د. زاهر بن معاضة الشهري 
استشاري األمراض الصدرية 
عضو اجلمعية السعودية لطب 

وجراحة الصدر

التدخين و معلومات ال بد منها لرحلة
في عالمه المجهول !!
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السريرية  املريض   حالة  ومناقشة  
واالكلينيكية .

تكثر  التشخيص  من  املرحلة  هذه  يف   -
األسئلة حول :-

- هل العينة كافية ؟
إلى  بواسطتها  التوصل  ميكن  هل   -

تشخيص أكيد ؟
- أم ال بد من عينة أكبر عن طريق التدخل 

اجلراحي ؟
هناك  وهل  التشخيص  هذا  هو  ما   -

احتماالت أخرى ؟
- هل العالج ممكن ؟

على  املزمنني   املدخنني  حالة  يف  عادة 
أنها  إال  متوقعة  النتيجة  كون  من  الرغم 
املريض  قبل  من  مبدئيًا  مرفوضة  تكون 
مع  شديد  استنكار   أحيانا  ويصاحبها 
من  أكثر  قبل  من  معاينتها  على  اإلصرار 

مركز طبي .
يا  العينة  نتيجة  ما  يزال  ال  والسوال   -

دكتور ؟
- متى سيبدأ العالج ؟

- كم مدته؟ 
التشخيص  هو  سرطان رئوي !! 
احملصلة  ولكن  وتفاصيله  أنواعه  تعددت   

النهائية تكاد تتشابه يف أغلب احلاالت .
اجلراحي  التدخل  يف  أمل  هناك  ليس 
نظرًا   احلاالت  من    ٪  90 عن   يزيد  مبا 
أو املخ  الكبد  الداء وانتشاره يف  الستشراء 

أو اجلهاز اللمفاوي الخ.

العالج الكيماوي ال يفيد بالنسبة حلالتك        
وكذلك املعاجلة الشفائية!      

اخي املدخن- وكذالك انِت - اختي املدخنه 
قبل فوات األوان وفوات قطار الصحة التي 
قول  وتاملو  قليال  قفا  اآلن  بها  تتمتعون  

اهلل تعالى:-  
َ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما{  }َوال َتْقُتُلوا أَْنُفَسُكْم ِإنَّ اهللَّ

]النساء 29[
َوأَْحِسُنوا  ْهُلَكِة  التَّ ِإَلى  ِبأَْيِديُكْم  ُتْلُقوا  }َوال 

ِسِننَي{]البقرة 195[ ْ َ ُيِحبُّ احمْلُ ِإنَّ اهللَّ
ُيِحبُّ  ال  ُه  ِإنَّ ُتْسِرُفوا  َوال  َواْشَرُبوا  }وُكُلوا 

امْلُْسِرِفنَي{ ]األعراف 31[
َعَلْيِهُم  ُم  َوُيَحرِّ َباِت  يِّ الطَّ َلُهُم  }َوُيِحلُّ 

َباِئَث{ ]األعراف 157[ اخْلَ
من  التدخني  أن  العقالء  عند  الشك 
النفس  لقتل  وسيلة  إنه  كما  اخلبائث 
وإزهاقها،  ويعتبر إفسادًا لضرورات احلياة 
للحفاظ  السماوية  الشرائع  جاءت  التي 
عليها، وأمرت بذلك وهي الدين والنفس، 

والعقل،  والنسل،  واملال .
ردهات  يف  نفسك  جتد  أن  قبل  قف    

املستشفيات :-
يف اإلسعاف وأنت ترى آثار الدم يف سعالك. 
1- يف العناية املركزة حتت جهاز اإلنعاش .  
2- يف عناية القلب املشددة،  وغالبًا نتيجة 
القسطرة هي أن  شرايني القلب الرئيسية 

مسدودة بنسبة ٪90  
عينة  نتيجة  تنتظر  التنومي  قسم  يف   -3
ليس   - رئوي(  )سرطان  الصدر  منظار 

يعد  العمر  أصبح  ورمبا  ناجع   عالج  له 
بالشهور بل األيام و الساعات .

4- أو يف بيتك مربوطًا بأنبوب األكسجني 
هو  والذي  لألكسجني  د  بااملولِّ املوصل 
وعند  الغرفة   بالكهرباء يف  اآلخر موصل 
ذلك تصبح حرية احلركة لديك  يف حدود 

5-10 أمتار فقط .
تكفي  واإلشارات  الهمسات  هذه  لعل   -5

لتذكرك أن الوقاية خير من العالج .
تلك  تطفئ  أن  إال  عليك  ما  بساطة  بكل 
هذه  واجعل  اآلن  بيدك  التي  السجارة 
بدون   - اجلديدة  حلياتك  بداية  الساعة 

دخان .
العزمية  أن  علميًا  ثبت  أنه  واعلم 
وتعالى  سبحانه  اهلل  توفيق  بعد  الصادقة 
عادة  من  للتخلص  املثلى  الطريقة  هي 

التدخني القاتلة.
لزيارة  حاجة  هناك  يكون  لن  اهلل  وبإذن 
واملناظير  األشعات  وعمل  املستشفيات 
واملوت البطيئ يف انتظار املجهول )سرطان 
سرطان  أو  الشرايني  انسداد  أو   ) الرئة 

املريئ أو املعدة أو القولون أو املثانة.  
الرئة  كان  سرطان  السطور رمبا   يف هذه 
هو السبب الرئيسي  لدخول املستشفى عن 
طريق عيادات الصدرية ولكن يف الواقع أن 
جميع العيادات واألقسام املختلفة تستقبل 
املثال  سبيل  على  يوميًا  التدخني  ضحايا 
)عيادات القلب ( أو األعصاب أو املسالك أو 
األنف و األذن واحلنجرة أو األسنان  فأي 
األولى  محطتك  هي  تكون  قد  هذه  من 

للدخول إلى عالم املجهول ! 
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       ! العالج الكیماوي ال یفید بالنسبة لحالتك

   !      وكذلك العالج بالكھرباء
 

 اختي المدخنھ  - وكذالك انتِ  -اخي المدخن
قول هللا  وقلیال وتامل ان قفبھا اآل ون قطار الصحة التي تتمتع تافوقبل فوات األوان و

   -:لىاتع
َ َكاَن بُِكمْ   ]29َرِحیًما }[النساء  {َوال تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ هللاَّ

َ یُِحبُّ اْلُمْحِسنِیَن}[البقرة   ]195{َوال تُْلقُوا بِأَْیِدیُكْم إِلَى التَّْھلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِنَّ هللاَّ
 ]31عراف [األ } یُِحبُّ اْلُمْسِرفِینَ ال تُْسِرفُوا إِنَّھُ َوالُكلُوا َواْشَربُوا و{
ُم َعلَْیِھُم اْلَخبَائِثَ َویُِحلُّ لَھُُم الطَّیِّبَاِت {  ]157[األعراف  }َویَُحرِّ

، زھاقھJJا إنJJھ وسJJیلة لقتJJل الJJنفس وإن التJJدخین مJJن الخبائJJث كمJJا عنJJد العقJJالء أالشJJك 
جاءت الشرائع السماویة للحفاظ علیھا ، وأمرت لضرورات الحیاة التي  فساداً ویعتبر إ

 ، والعقل ، والنسل ، والمال .النفسبذلك وھي الدین و
   

 -ن تجد نفسك في ردھات المستشفیات :أقف قبل 
  وأنت ترى آثار الدم في سعالك .سعاف في اإل

	 8	

 . نعJJJJJJJJJJJJاشاإل كJJJJJJJJJJJJزة تحJJJJJJJJJJJJت جھJJJJJJJJJJJJازرفJJJJJJJJJJJJي العنایJJJJJJJJJJJJة الم -1

 
شJJJرایین القلJJJب  أن  ھJJJينتیجJJJة القسJJJطرة ، وغالبJJJاً القلJJJب المشJJJددة  فJJJي عنایJJJة -2

 %90الرئیسJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJیة مسJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJدودة بنسJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJبة 
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 . نعJJJJJJJJJJJJاشاإل كJJJJJJJJJJJJزة تحJJJJJJJJJJJJت جھJJJJJJJJJJJJازرفJJJJJJJJJJJJي العنایJJJJJJJJJJJJة الم -1

 
شJJJرایین القلJJJب  أن  ھJJJينتیجJJJة القسJJJطرة ، وغالبJJJاً القلJJJب المشJJJددة  فJJJي عنایJJJة -2

 %90الرئیسJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJیة مسJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJدودة بنسJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJبة 

 

	 9	

لJJیس لJJھ  –في قسم التنویم تنتظر نتیجة عینة منظJJار الصJJدر (سJJرطان رئJJوي )  -3
 .و الساعات صبح العمر یعد بالشھور بل األیام أبما عالج ناجع  ور

ذي ھJJو كسJJجین والJJد لألاألكسجین الموصJJل باالمولJJِّ بأنبوباً مربوط كفي بیت وأ -4
فJJي  لJJدیك تصبح حریJJة الحركJJة ذلك بالكھرباء في الغرفة  وعند  خر موصلاآل

 . متار فقطأ 10-5حدود 
 
 .ن الوقایة خیر من العالج أشارات تكفي لتذكرك لعل ھذه الھمسات واإل -5

ن واجعل ھJJذه السJJاعة ك اآلتي بیدن تطفئ تلك السجارة الأال إبكل بساطة ما علیك 
 .بدون دخان  –بدایة لحیاتك الجدیدة 

ً أواعلJJم  ھJJي  لىان العزیمJJة الصJJادقة بعJJد توفیJJق هللا سJJبحانھ وتعJJأ نJJھ ثبJJت علمیJJا
 . الطریقة المثلى للتخلص من عادة التدخین القاتلة

JJاك إوبJJون ھنJJن یكJJةذن هللا لJJاظیر  حاجJJعات والمنJJل األشJJفیات وعمJJارة المستشJJلزی
أو نتظJJار المجھJJول (سJJرطان الرئJJة ) أو انسJJداد الشJJرایین اوالمJJوت البطیJJئ فJJي 

 .ئ أو المعJJJJJJJJJJJJدة أو القولJJJJJJJJJJJJون أو المثانJJJJJJJJJJJJةیJJJJJJJJJJJJسJJJJJJJJJJJJرطان المر

 



26             العدد )٢٩(

6 أسباب رئيسية 
لالستيقاظ الليلي 

من النوم

أخبار الجمعية
الليلية  األمور  أحد  النوم هو  املريح يف  االستغراق  بعد  االستيقاظ 
املزعجة. ويشير الباحثون الطبيون يف شأن النوم إلى أن االستيقاظ 
يف منتصف الليل قد يكون أمرًا طبيعيًا، وله عالقة باحلمض النووي 

لدى اإلنسان.

د. حسن محمد صندقجي
 استيقاظ ليلي

املتخصص يف طب  كولون  الدكتور خوسيه  وهو  الباحثني،  أولئك  أحد  ويضيف 
»ال  قائاًل:  النوم(  )حمية  كتاب  ومؤلف  املتحدة  بالواليات  النوم  وطب  األعصاب 
أحد ينام طوال الليل بشكل متواصل، وقد يتكرر ذلك أثناء الليل وُيعتبر طبيعيًا«، 
ويضيف أن املهم هو أن يعود املرء إلى النوم بعد هذا االستيقاظ الليلي العارض.

أن ثمة  النوم، يبدو  الليلي بعد االستغراق يف  العلمية لالستيقاظ  وباملراجعات 
أسبابا متعددة لالستيقاظ بعد االستغراق يف النوم، منها أسباب واضحة وشائعة 
وطبيعية ولها عالقة بعدد من السلوكيات احلياتية وببيئة حجرة النوم، كحرارة 

غرفة النوم والضجيج والسفر واإلضاءة.
للنوم،  فإن  القومية األميركية  املؤسسة  إليه  املثال، ووفق ما تشير  وعلى سبيل 
ُيعيق  قد  الصيف،  أو  الشتاء  يف  النوم،  املريحة يف حجرة  غير  باحلرارة  الشعور 
قدرة املرء على االستغراق يف النوم، بيد أن الشعور باحلرارة ال يعني تلقائيًا حرارة 
حجرة النوم وبالتالي ضرورة زيادة برودة هوائها، بل يشمل نوعية ما يلبسه املرء 
للنوم ونوعية أقمشة الشراشف وأغطية السرير والوسائد، وجميعها تصنع درجة 

احلرارة النهائية التي يشعر اجلسم بها أثناء النوم على الفراش.
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أسباب مهمة
أخرى  أسباب  هناك  املقابل،  يف  ولكن 
التنبه  إلى  حتتاج  الليلي  لالستيقاظ 
من  بعدد  عالقة  ذات  أسباب  ألنها  لها 
االضطرابات املرضية أو الصحية، وهي 

ما تشمل:
التبول  التبول.  إلى  احلاجة  تكرار   -1
وله  للكثيرين،  طبيعي  أمر  الليلي 
عدد من احملفزات التي تدفع املرء 
إلمتام  بالليل  االستيقاظ  إلى 
وُيعّرف طبيًا  البول.  إخراج  عملية 
االستيقاظ  إلى  احلاجة  بأنه 
على  وهو  الليل.  يف  البول  وإخراج 
الذي  البول،   سلس  من  النقيض 
يتم فيه إخراج البول عن غير قصد 

أثناء النوم.
ويعتبر االستيقاظ مرة واحدة للتبول 
لدى  وشائعا  طبيعيا  أمرا  الليل  أثناء 
املرء  وجد  إذا  ولكن  والنساء.  الرجال 
أو  مرتني  لالستيقاظ  مضطرًا  نفسه 
أربع مرات يف الليلة للتبول، رغم تقليل 
شرب السوائل يف فترة املساء، فإنه قد 
يكون مزعجًا ومسببًا الضطراب النوم 
أثناء الليل وتدني جودة اليقظة أثناء 
التبول  إلى  احلاجة  وتكرار  النهار. 
وال  »عرض«  األمر  واقع  يف  هو  الليلي 
يتطلب  أنه  مبعنى  »تشخيصا«،  يعد 
واحملفزات  األسباب  عن  البحث 

حلصوله بشكل ليلي متكرر.
إلى  االضطرار  تكرار  فإن  وللتوضيح، 
التبول الليلي قد ينجم عن ثالث طرق، 
إما بسبب مشاكل يف حفظ التوازن ما 
بني السوائل واألمالح باجلسم، أو عن 
العصبية  األمراض  أحد  وجود  طريق 
على  السيطرة  قدرات  على  تؤثر  التي 
يف  اضطرابات  بواسطة  أو  املثانة، 
وهناك  السفلية.  البولية  املسالك 
إلى  احلاجة  لزيادة  أسباب  بالعموم 
التبول يف الليل والنهار،  أي مبا يفوق 
يف  كيلوغرام  لكل  ملليترا   40 كمية 
وعشرين  األربع  كامل  خالل  اجلسم 
شرب  من  اإلكثار  من:  كل  مثل  ساعة، 

اجلسم،  حاجة  يفوق  مبا  السوائل 
السكري  ومرض  السكري،  ومرض 
والفشل  الكالسيوم،  وزيادة  الكاذب،  
تختلف  احلالة  هذه  أن  إال  الكلوي. 
عن زيادة التبول الليلي بالذات،  التي 
فيها يحصل بالليل إخراج أكثر من 35 
الذي  البول  كامل  حجم  من  املائة  يف 
أهم  ومن  اليوم.  طوال  إخراجه  يتم 
أسباب ذلك اإلفراط يف شرب السوائل 
أنواع  أحد  تناول  أو  باملساء،  والكافيني 
أو  املساء،  فترة  يف  البول  إدرار  أدوية 
حالة  حصول  أو  العمر،  يف  التقدم 
باجلسم  السوائل  انتشار  توزيع  »إعادة 
يف فترة الليل« كما لدى مرضى ضعف 
التي  احلاالت  من  وغيرها  القلب 
األطراف  يف  السوائل  بتراكم  تتسبب 
إصابة  وجود  أو  النهار،  أثناء  السفلية 
مبرض توقف التنفس أثناء النوم. كما 
الليلي  التبول  تكرار  مشكلة  تنشأ  قد 
عن وجود إصابات مرضية يف املسالك 
البولية السفلية، كتضخم البروستاتا، 
السفلية  البولية  املسالك  التهابات  أو 
التهابات  أو  احلمل،  أو  بامليكروبات، 

املثانة غير امليكروبية.

االكتئاب والتوتر
ونتيجة  واالكتئاب.  النفسي  القلق   -2
فترة  يف  النفسية  الراحة  لعدم 
وزيادة  النوم،  إلى  اخللود  قبل  ما 
قد  الذهني،  التفكير  نشاط 
الدخول  يف  صعوبات  املرء  يواجه 
يف  صعوبات  وأيضًا  النوم،  إلى 
طويلة  لفترة  فيه  االستغراق 
عدم  وأسباب  الليلي.  النوم  أثناء 
االكتئاب  تشمل  النفسية  الراحة 
وغيرها،  والقلق  النفسي  والتوتر 
ما يتطلب ممارسة وسائل تخفيف 
يف  وقت  كقضاء  بالتوتر،   الشعور 
الذهني  واالسترخاء  التأمل  حالة 
وقت  وتقليل  املساء،  بدايات  أثناء 
التعرض لإلضاءة يف شاشة الهاتف 
غرفة  إضاءة  وخفض  اجلوال، 

النوم، وممارسة التمارين الرياضية 
كاملشي،  املساء  فترة  يف  اخلفيفة 
واالنشغال بأنشطة ترفيهية تخفف 
الذهني،  والتعب  التفكير  من 
العشاء،  وجبة  تناول  تأخير  وعدم 
العاطفي  االنزعاج  وحتاشي 
اخلالفات  نقاشات  يف  كالدخول 
العائلية، وغيرها من وسائل إعطاء 
قبل  النفسية  الراحة  من  مزيد 

الذهاب إلى فراش النوم.
بوينافير  ف.  لويس  الدكتور  ويقول 
من كلية طب جونز هوبكنز: »يرتبط 
اإلجهاد النفسي بقلة النوم، ألن ذلك 
التوتر  هرمونات  مستوى  من  يرفع 
والتقنيات  الوقت،  طوال  اجلسم  يف 
أن  ميكن  التوتر  لتخفيف  البسيطة 
أفضل  بشكل  النوم  على  تساعدك 
وتشعر بالهدوء ألنها ُتخفض مستوى 
واألدرينالني  الكورتيزول  هرمون 
ومعدل  القلب  نبض  تسارع  وتقلل 
وهدوء  استرخاء  يعطي  ما  التنفس، 
من  أن  ويضيف  والذهن«.  للجسم 
متارين  هي  لذلك  التمارين  أبسط 
وذلك  بعمق،  اللطيف  التنفس 
باجللوس أو االستلقاء يف وضع مريح 
العينني،  إغماض  مع  دقائق،  لبضعة 
ثم تكرار أخذ هواء النفس وإخراجه 

ببطء.
إنسان  كل  العمر.  يف  التقدم    -3
متزامنة  بيولوجية  ساعة  لديه 
للشروق  الشمسي  التوقيت  مع 
السنة،  فصول  طوال  والغروب 
مدة  مع  متوافق  فيها  اليوم  ومدة 
اليوم الشمسي، أي 24 ساعة. وهذه 
الداخلية،  البيولوجية  الساعة 
اليوم  مع  املتزامن  االرتباط  ذات 
الشمسي، مُتّكن جسم اإلنسان من 
اليومية  البيئية  التغيرات  توقع 
والنهار،  الليل  دورة  مع  املتوافقة 
وذلك كي يعمد اجلسم إلى إجراء 
والسلوكية  البيولوجية  التعديالت 

الالزمة تبعًا لذلك.
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أخبار الجمعية

وما  األربعني  بلوغ سن  بدءًا من  ولكن 
البيولوجية  الساعة  هذه  تبدأ  فوق، 
أمور  مواعيد  يف  والتغير  التحول  يف 
شتى يف اجلسم، منها وقت النوم ووقت 
االستغراق  تواصل  ومدى  االستيقاظ 
فان  هانز  الدكتور  ويوضح  النوم.  يف 
النوم  أبحاث  مركز  مدير  دوجنن، 
واشنطن،  والية  جامعة  يف  واألداء 
قائاًل: (بحلول وقت بلوغك الستني من 
العمر، ميكن أن تستيقظ قبل ساعتني 
من وقت االستيقاظ املعتاد من النوم(.

للنوم  القومية  املؤسسة  وتفيد 
بالواليات املتحدة قائلة: )مير جسمك 
مراحل  من  مرحلة  كل  يف  بالتغيرات 
التغييرات  هذه  من  والكثير  احلياة، 

تؤثر على النوم(.
ولدى كبار السن على وجه اخلصوص، 
صعوبة  مثل  شائعة  مشاكل  هناك 
استمرار  وصعوبة  النوم  يف  الدخول 
يف  التغير  هذا  وحصول  فيه،  البقاء 
يف  التغيرات  بسبب  هو  النوم  أمناط 

إيقاع الساعة البيولوجية.
ولتوضيح هذا تضيف: )إيقاع الساعة 
الداخلية  الساعة  هو  البيولوجية 
والتي  التي تعمل على مدار 24 ساعة 
واالستيقاظ،  النوم  دورات  يف  تتحكم 
الكيميائية  األيض  عمليات  وكذلك 
ذلك.  من  وأكثر  واإلدراك،  احليوية، 
عمل  يف  مفاتيح  عدة  وُتستخدم 
الضوء  مثل  البيولوجية،  الساعة 
وقت  حتديد  يف  للمساعدة  والظالم، 
والنوم  السكون  وضع  إلى  االنتقال 
ومتى يجب االنتقال إلى وضع احلركة 
أن  املمكن  ومن  اجلسم(.  واستيقاظ 
يومي  إيقاعي  اضطراب  هناك  يكون 
يسبب  أو  النوم  يف  مشاكل  إلى  يؤدي 
يقضون  الناس  ومعظم  سيئًا.  نومًا 

يسير  يومي  بإيقاع  حياتهم  معظم 
يف  ولكن  وصحية.  متساوية  بخطى 
يف  التقدم  مع  احلياة  من  الحق  وقت 
الداخلية  الساعة  لهذه  ميكن  العمر، 
الطبيعي  االتساق  فقدان  يف  تبدأ  أن 
مع  واملتوازن  للجسم  واملريح  واملعتاد 
دورة الشمس. ونتيجة لذلك، ينام كبار 
السن ساعات أقل، إْذ غالبًا ما يصابون 
عن  مبكر  وقت  يف  بالتعب  املساء  يف 
االستيقاظ  ُيعانون من  وأيضًا  املعتاد، 
يعانون  قد  وأيضًا  الصباح،  يف  مبكرًا 
اإلدراكية  الوظيفة  يف  انخفاض  من 

أثناء األوقات املتأخرة من املساء.
احلالة،  هذه  يف  فعله  مُيكن  ما  وإزاء 
تفيد املؤسسة القومية للنوم بالواليات 
هناك  احلظ،  )حلسن  قائلة:  املتحدة 
طرق للمساعدة يف مواجهة التغييرات 
وبالنسبة  بالعمر.  املرتبطة  اإليقاعية 
املهم  من  سنًا،  األكبر  للبالغني 
والذهاب  ثابت،  نوم  بروتني  التمسك 
نفس  يف  واالستيقاظ  السرير  إلى 
الوقت يوميًا. إنها فكرة جيدة أيضًا أن 
تخرج وتتنزه يف وقت مبكر من اليوم. 
لضوء  والتعرض  الهوائي  النشاط  إن 
وضع  يف  يساعد  أن  ميكن  الشمس 
مستيقظ.  وضع  يف  واجلسم  الدماغ 
طاقتك  أن  جتد  تزال  ال  كنت  وإذا 
بالتعب  وتشعر  االنخفاض  يف  آخذة 
)أو  املعتادة  أنشطتك  إلكمال  الشديد 
أحد  لدى  األعراض  هذه  الحظت  إذا 
طبيبك  مع  فتحدث  أسرتك(  أفراد 
حول اخليارات اإلضافية إلعادة روتني 

نومك إلى املسار الصحيح(.

 التنفس والدرقية
ثمة  التنفس.  عملية  يف  مشاكل    -4
الصحية  االضطرابات  من  الكثير 
التنفس،  واملرضية ذات الصلة بعملية 
السبب  تكون  قد  الوقت  نفس  وهي يف 
أحدها  ومن  الليلي.  االستيقاظ  وراء 
إن  األنف«.  يف  الهواء  مجاري  »تضيق 

الهواء يف األنف، بشكل  تضيق مجرى 
احلاجز  وجود  مثل  مؤقت،  أو  دائم 
اللحمية  الزوائد  أو  املنحرف،   األنفي 
أو  الكبيرتني،  اللوزتني  أو  األنفية،  
اللسان الكبير، أو احلساسية املوسمية، 
أن  ميكن  حاالت  هي  البرد،  نزلة  أو 
وكما  النوم.  اضطرابات  من  تزيد 
يقول ستيفن ي. بارك، أستاذ مساعد 
واحلنجرة  واألذن  األنف  ألمراض 
»قد  للطب:  أينشتاين  ألبرت  كلية  يف 
وسيلة  اجلانب  على  االستلقاء  يكون 
أفضل،  بشكل  النوم  على  للمساعدة 
إلى  التنفس  مشاكل  متيل  وباملقابل 
ظهره.  على  املرء  ينام  عندما  التفاقم 
موعدًا  فحدد  ذلك،  يساعد  لم  وإذا 
واألنف  األذن  اختصاصي  لرؤية 

واحلنجرة«.
أحد  النوم  أثناء  التنفس  وتوقف 
يف  األخرى  التنفسية  األسباب 
االستيقاظ الليلي، وهو الذي يحصل 
فيه توقف الشخص عن التنفس مرارًا 
مئات  وأحيانًا  الليل،  أثناء  وتكرارًا 
كاملة،  دقيقة  إلى  ثواٍن  لبضع  املرات 
ثم االستيقاظ لفترة وجيزة ثم العودة 
املرء  يشعر  ال  هذا  وكل  النوم،  إلى 

بحصوله يف الغالب.
توقف  أن  الناس  من  الكثير  ويعتقد 
على  فقط  يؤثر  النوم،  أثناء  التنفس 
الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن. 
ولكن كما يقول الدكتور رفائيل بياليو، 
ستانفورد  مركز  يف  النوم  اختصاصي 
يف  النساء  تقدم  )مع  النوم:  لعلوم 
العمر، وخاصة مع تعرضهن النقطاع 
إصابتهم  احتمالية  تصبح  الطمث، 
متساوية  النوم  أثناء  التنفس  بتوقف 
صحيا  وزنهن  كان  لو  حتى  للرجال 
يف   17 أن  األبحاث  وتظهر  وطبيعيا(. 
املائة من النساء من احملتمل أن يصنب 
بتوقف التنفس أثناء النوم ولكن 85 يف 
تشخيصها،  يتم  ال  احلاالت  من  املائة 
لديهن  النساء  أن  هو  األسباب  وأحد 
وعلى  الرجال.  عن  مختلفة  أعراض 
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سبيل املثال، يف حاالت توقف التنفس 
العالمة  هو  الشخير  يبدو  النوم  أثناء 
الشخير  امُلصاب، ولكن  الواضحة لدى 
مقارنة  النساء  لدى  شيوعًا  أقل 
كاثرين  الدكتورة  وتوضح  بالرجال. 
النساء  طب  عميدة  مساعدة  شاركي، 
حاالت  )يف  بالقول:  براون،  جامعة  يف 
توقف التنفس أثناء النوم، فإن النساء 
تتعلق  بأعراض  لإلصابة  عرضة  أكثر 
صعوبة  مثل  النوم،  من  بحرمانهن 
التفكير يف الكلمة الصحيحة أو التعب 
أو االكتئاب أو القلق(، وليس الشخير.

ميكن  الدرقية.  الغدة  أمراض    -5
الدرقية  الغدة  نشاط  زيادة  ُيؤدي  أن 
لها،  املرافقة  الهرمونية  واالختالالت 
بالنوم،  االستمرار  يف  صعوبات  إلى 
بعملية  البدء  إلى صعوبات يف  إضافة 
النوم. وتوضح املصادر الطبية أن زيادة 
زيادة  الدرقية يتسبب يف  الغدة  نشاط 
يثير  ما  األدرينالني،  هرمون  نشاط 
الشعور  على  ويبعث  القلب  نشاط 
العضالت  وآالم  واإلرهاق  بالتعب 
حترم  لدرجة  الفراش،  يف  والتقّلب 
مع  النوم،  يف  االستمرار  من  املريض 

ارتفاع حرارة اجلسم.
الدرقية  الغدة  تكون  عندما  وباملقابل، 
كسولة وغير نشطة، وهي حالة تصبح 
فمن  اخلمسني،  سن  بعد  شيوعًا  أكثر 
يف  انقطاع  هناك  يكون  أن  احملتمل 
نسبة  تصل  النوم  أثناء  التنفس 

اإلصابة به إلى 35 يف املائة.
النساء  الدرقية تصيب  الغدة  ومشاكل 
بشكل خاص، فهن أكثر عرضة لثمانية 
مبرض  لإلصابة  الرجال  من  أضعاف 
 60 إلى  يصل  وما  الدرقية،  الغدة 
يدركن  ال  بها  امُلصابات  من  املائة  يف 
واالستيقاظ  النوم  اضطرابات  أن 
مرتبطة  أمور  هي  واألرق  النوم  أثناء 
وميكن  الدرقية.  الغدة  باضطرابات 
وجود  استبعاد  أو  تأكيد  للطبيب 
من خالل  الدرقية  الغدة  يف  اضطراب 

إجراء عدد من اختبارات الدم.

الغدة  اضطرابات  ملعاجلة  وميكن 
لتحتوي  التغذية  وحتسني  الدرقية، 
على معادن اليود والزنك والسيلينيوم، 
طبيعية  مستويات  وجود  استعادة  يف 
باجلسم،  الدرقية  الغدة  للهرمونات 
يف  االضطرابات  تلك  إزالة  وبالتالي 

النوم.

اضطرابات األكل
6-  اضطرابات األكل وتداعياتها. يقول 
األطباء من مايو كلينك: »توجد بعض 
األدلة التي تشير إلى أن األكل يف وقت 
من  بالفعل  يصّعب  اليوم  من  متأخر 
كانت  إذا  خاصة  النوم،  يف  االستغراق 
ذلك،  إلى  باإلضافة  دهنية.  األطعمة 
أطعمة  تناول  جتنب  األفضل  فمن 
أن  ميكن  ألنها  اليوم  آخر  يف  معينة 
وفيما  الهضم.  يف  مشكالت  إلى  تؤدي 
يلي بعض األمور التي ينبغي مراعاتها:
الكبيرة  الوجبات  تناول  جتنب   -
فقد  اليوم،  آخر  يف  الدهون  مرتفعة 
أظهرت الدراسات أن تناول وجبة كبيرة 
بالقرب من موعد النوم قد يصّعب من 

االستغراق يف النوم.
- جتّنب الكافيني يف آخر اليوم وجتنب 
ميكن  حيث  النوم،  وقت  يف  الكحول 
لكالهما منعك من النوم. وقد تستغرق 
اآلثار التنبيهية للكافيني بضع ساعات 
ورمبا  الزوال.  يف  تدريجيًا  تبدأ  حتى 
إال  بالنعاس،  الشعور  الكحول  يسبب 
أنه أيضًا ميكن أن َيُحول دون احلصول 
االستيقاظ  مسببا  عميق  نوم  على 

أثناء الليل.
تناول  يف  اإلفراط  عدم  يجدر  كما   -
شرب  فإن  النوم.  موعد  قبل  السوائل 
ميكن  النوم  قبل  السوائل  من  الكثير 
متكرر  بشكل  االستيقاظ  يسبب  أن 

للذهاب إلى احلمام.

  أحماض المعدة
منط  على  احلفاظ  على  وللحرص 
غذائيًا  نظامًا  اتبع  صحي،  حياة 
بالفواكه  وغنيًا  ومتنوعًا  متوازنًا 
واحلبوب  الطازجة  واخلضراوات 
منخفضة  البروتني  ومصادر  الكاملة 
الغذائي  النظام  فاتباع  الدهون. 
الصحي واحلفاظ على الوزن الصحي 
وممارسة التمارين املناسبة، قد تعينك 
على احلصول على نوم هانئ. ويواجه 
النوم من حني  كل شخص صعوبة يف 
األرق  من  تعاني  كنت  إذا  ولكن  آلخر. 
الطبيب  بزيارة  فقم  متكرر،  بشكل 
ملعرفة اخلطوات التي ميكنك اتخاذها 

لتحسني نومك«.
املريء،   إلى  املعدة  إن تسريب أحماض 
لالستيقاظ  الشائعة  األسباب  أحد 
أثناء النوم الليلي، وميكن أن ُيؤثر على 
مقارنة  الضعف  تفوق  بنسبة  النوم 
باألشخاص الذين ال يعانون من ذلك 
ذلك عن حرقة  أسفر  التسريب، سواء 
املعدة  فوهة  وحرقة  ال.  أم  املعدة  يف 
به هو سبب كاف قد يوقظ  واالنزعاج 
املرء من نومه العميق، ولكن كما يقول 
أستاذ  جونسون،  ديفيد  البروفسور 
اجلهاز  أمراض  قسم  ورئيس  الطب 
الهضمي بكلية طب فرجينيا الشرقية: 
»حتى لو لم تشعر بإحساس حارق، فإن 
رد  يثير  املريء  يف  املوجود  احلمض 
فعل عضلي إلزالته، مما قد يؤدي إلى 

تعطيل النوم«.
واحلل بسيط، ويتمثل يف تناول وجبات 
وقت  يف  الطعام  تناول  وعدم  صغيرة، 
إن  الوزن.  وإنقاص  الليل،  من  متأخر 
من  بالقرب  جدًا  ثقيلة  وجبة  تناول 
وقت النوم قد يجعل من الصعب على 
وألم  فيه،  االستمرار  أو  النوم  املرء 
من  املعاناة  يثير  قد  املرافق  البطن 
اجلانب  على  ولكن  األحالم.  كوابيس 
اآلخر، فإن اجلوع وانخفاض سكر الدم 
النوم،  قبل  الطعام  تناول  عدم  نتيجة 
واالستيقاظ  األرق  يسبب  أن  ميكن 

أثناء النوم الليلي.
- الشرق األوسط
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فيروس الكورونا الجديد: إليك أهم المعلومات

تنتشر  التي  املعلومات  من  الكثير  هناك 
الكورونا  فيروس  حول  كبيرة  بسرعة 
هذا  حقيقة  ما  لكن  حوله،  ومخاوف 

الفيروس؟ إليك أهم املعلومات.
من أين بدأ الفيروس؟

 )2019 )كورونـا  التاجــي  الفــيروس 
فــي  ظهـر  جديـد  تنفســي  فــيروس  هـو 
مدينـة ووهـان مبقاطعـة هوبــي بالصــني. 
أنواع  باقــي  عن  الفــيروس  هذا  ويختلف 
فــيروسات كورونا التــي تنتشر بــني البشر 
وتسـبب أعـراض نزالت البـرد املعتـادة كمـا 
أنـه يختلـف عـن فــيروس سـارس وفــيروس 

متالزمة  الشــرق األوسط التنفســـية.
حالـــيا  واملختصــون  العلمــاء  يقــوم   
الفــيروس  هـذا  مصـدر  حتديد  مبحاولة 
اجلديـد والـذي يتوقـع أن يكـون مرتبطـا 
الفــيروس  أن  إال  احلــيوانات  مـن  بنـوع 
ميكـن أيضـا أن ينتقـل مـن شـخص آلخر، 
سـهولة  مـدى  اآلن  حتى  يعـرف  ال  لكـن 
البشـر.  بــني  العـدوى  انتشـار  أو اسـتدامة 
اخلاصـة  اإلكلينيكية  املعلومـات  تـزال  ال 
كورونـا اجلديـد محـدودة حتى  بفــيروس 

اآلن، كمـا أنـه ال يوجـد حتصــني )تطعــيم( 
التعامـل  يـزال  ومـا  متوفـر،  عـالج  أو 
عالج  خـالل  مـن  املصابـة  احلاالت  مـع 

األعراض وتقديـم الدعـم للمريـض.
أعراض فيروس الكورونا 

الجديد
إن اإلصابة مبرض الكورونا اجلديد من 
األعراض  من  عدد  مع  يترافق  أن  شأنه 

املختلفة، أهمها:
- ارتفاع درجة حرارة اجلسم

- السعال
- ضيق يف التنفس.

هذه األعراض قد تتراوح 
من الطفيفة إلى 

الشديدة.
للوقاية  األمريكي  املركز  يشير  بدوره 
أن   )CDC( ومكافحتها  األمراض  من 
قد  اجلديد  الكورونا  فيروس  أعراض 
من  تقريًبا  يوم   14 أو  يومني  بعد  تظهر 

التعرض للفيروس.
كيف ينتشر فيروس 

الكورونا
فيروس  من  أنواع  عدة  هناك  ذكرنا  كما 
مختلفة  بأنواع  تتواجد  وهي  الكورونا، 
والقطط  اجلمال  مثل  احليوانات،  من 

وغيرهم.
لفيروس  اجلديد  االنتشار  هذا  يف 
بدأ  أنه  يعتقد  الصني،  يف  الكورونا 
كما  واحليوانات  األسماك  سوق  من 
إلى  املصابني  من  بعدها  لينتشر  ذكرنا، 

السليمني.
بشكل عام كان قد انتشر فيروس الكورونا 
السعال  طريق  عن  الناس  بني  السابق 

أن  إال  كاإلنفلونزا،  متاًما  والعطس، 
فيروس الكورونا اجلديد من غير املعروف 

بعد سهولة انتشاره بني الناس.
الكورونا  فيروس  لدراسة  احلاجة  هناك 
من  العديد  معرفة  أجل  من  اجلديد 
املعلومات حوله، سواء كيفية انتشاره بني 

الناس وحدة املرض وطرق عالجه.
طرق الوقاية من الفيروس 
للوقاية  التالية  اإلجراءات  اتباع  يجب 

من فيروس كورنا اجلديد:
أو  باملناديل  األنف  و  الفم  تغطية   -
اليدين  ليس  و  الذراع  أعلى  استخدم 

أثناء الكحة أو العطس.
باستمرار  اليدين  غسل  على  احلرص   -
األقل  على  ثانية   20 ملدة  والصابون  باملاء 
على  حتتوي  التي  املطهرات  استخدم  أو 

الكحول.
- جتنب ملس العينني أو الفم يف حال عدم 

القدرة على غسل اليدين
أشخاص  مع  املباشر  االتصال  جتنب   -

مصابني.
املنزل  يف  البقاء  باملرض  شعرت  إذا   -
طلب  و  باآلخرين  االختالط  وجتنب 

الرعاية الصحية فورًا.
عالج الكورونا الجديد

اخلاصة  اإلكلينيكية  املعلومات  تزال  ال   -
بفيروس كورونا اجلديد حتى اآلن محدودة 
وال يوجد حتصني أو عالج متوفر- وما يزال 
خالل  من  املصابة  احلاالت  مع  التعامل 

عالج األعراض وتقدمي الدعم للمريض.
الصحية  الرعاية  مقدمي  على  يجب   -
احلصول على معلومات تفصيلية تخص 
يعانون  الذين  للمرضى  السفر  تاريخ 
أعراض  أو  احلرارة  درجة  يف  ارتفاع  من 

تنفسية حادة.

مقاالت طبية
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نشاطات الجمعية

نشاطات الجمعية في صور

مؤمتر  مجموعة ساف 2020 بالرياض 

مؤمتر مجموعة السرطان 2020 بالرياض

 مؤمتر مجموعة األطفال 2020 بالرياض
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كيف نتعامل مع 
مريض الربو

أخبار الجمعية

د حسني عمار ال مطر
الزمالة الكندية يف امراض الربو و املناعة
واحلساسية. البورد االمريكي و الكندي

الربو

مرض صدري مزمن تصاب به الرئتني حيث تضيق فيه مجاري الهواء من وإلى 
الرئة وبالتالي يصعب التنفس.

مجاري الهواء يف الشخص املصاب تكون شديدة احلساسية لعوامل معينة تسمى 
املهيجات.

عند إثارتها بهذه املهيجات تلتهب مجاري الهواء وتنتفخ ويزيد إفرازها للمخاط 
وتنقبض عضالتها ويؤدي ذلك إلى إعاقة التدفق العادي للهواء، وهذا ما يسمى 

بنوبة الربو

أن الهواء الذي نتنفسه يحمل معه   -
الكثير من األجسام الدقيقة كغبار 

الهواء وغبار الطلع .
هذه األجسام تثير شعبهم الهوائية   -
تهيجها  إلى  بالتالي  وتؤدي 
احلال  هو  كما  متاما   . وضيقها 
تتعرض  عندما  لعينيك  بالنسبة 
يؤدي  مما  إليها  الدخان  لدخول 

إلي احمرارها وتهيجها.

المهيجات:

حساسية االنف واجليوب .  -
التمارين الرياضية.  -

البارد  كالهواء  املناخيه  التغييرات   -
والرطوبة.

قد  والتي  العاطفية  التغييرات   -
تسبب أيضا تشنج شعبي.
التهابات اجليوب واحللق.  -

استخدام بعض األدوية  -
استرجاع عصارة املعدة.  -
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ما هي العالمات 
واألعراض؟

تختلف األعراض من شخص لشخص، 
وتتراوح ما بني خفيفة إلى حادة.

ويمكن أن تشمل :

سعال.  -
أزيز )صوت تصفير إثناء الزفير(.  -

صعوبة يف التنفس.  -
انقباض يف الصدر.  -
زيادة إفراز املخاط.  -

من يصاب بالربو؟
منه  يعاني  معدي  غير  مرض  الربو 
املعمورة  أرجاء  كل  يف  الناس  ماليني 
بصرف النظر عن العرق أو الثقافة أو 

السن أو  اجلنس.
ويزيد من احتمال اإلصابة:

وجود تاريخ عائلي.  -
من  يعانون  الذين  األشخاص   -

حساسية االنف.
نظرية النظافة الزائدة.  -

ما هي أنواع الربو؟

ربو خارجي املنشأ.  -
ربو داخلي املنشأ.  -

بالتمارين  احملرض  الربو   -
الرياضية.

وربو  احلالقني  :ربو  املهني  الربو   -
الغزل  وربو عمال معامل  الفرانني 
وعمال  االسمنت  وعمال  والنسيج 
القطن  ومزارعي  البيرة،   معامل 
من  بد  ال  اإلصابة  حتدث  وحتى 

وجود استعداد وراثي.
الربو الدوائي.  -

أهداف العالج

ليال  الربو  أعراض  من  التخلص   -
ونهارا.

النشاط  على  قيد  أي  من  التحرر   -
اليومي.

الى  التوجه  الى  االضطرار  عدم   -
اإلسعاف.

موسعات  استخدام  من  التخلص   -
الشعب الهوائية بشكل متكرر.

احلصول على أفضل قياس لقدرة   -
الهواء.

أدوية الربو

أدوية  إلعطاء  طريقة  أهم  البخاخ 
الربو:  

)مثل:  الهوائية  الشعب  موسعات   - 
فنتولني(

الشعب  موسع  استخدام  ينبغي   -
بأعراض  اإلحساس  عند  الهوائية 

االزمه وليس بشكل مستمر.
مشتقات الكورتيزون.

استخدام مشتقات الكورتيزون عن   -
الىحدوث  اليؤدي  البخاخ  طريق 

اضرار الكورتيزون املعروفة.
وهي  جدا  محدودة  البخاخ  مضار   -
وبعض  الصوت  يف  بحة  حدوث 
ميكن  والتي  الفطرية  االلتهابات 
بعد  جيدا  الفم  بغسل  جتنبها 

البخاخ والغرغرة.
قصرها  ينبغي  الكورتيزون  اقراص   -
احلاالت  يف  احلادة  األزمات  على 

املتقدمة فقط.
للشعب  املوسعة  ثيوفلني  أقراص   -
بسبب  بها  ينصح  الهوائية.ال 

املضاعفات اجلانبية.
املونتلوكاست  كا  أخرى  أدويه   -

واألدوية البيولوجية.

الخالصة:

حساسية  وزيادة  تهيج  هو  الربو   -
الشعب الهوائية بحيث انها تضيق 
مما يؤدي الى ظهور أعراض الربو.

للشعب  مهيجات  أي  عن  االبتعاد   -
الهوائية له دور فعال يف التحكم يف 

أعراض الربو.
أهم خطوة يف العالج هي استخدام   -
بشكل  )الواقي(  املانع  البخاخ 

منتظم وحسب اجلرعة املعطاة.
قد  الواقي  البخاخ  من  االستفادة   -
تطول إلى عدة أيام أسابيع فينبغي 
عدم االستعجال على توقع الفائدة 

املرجوة منه.
أن  بد  ال  )املانع(  الواقي  البخاخ   -
البخاخ  اما  بانتظام  يستخدم 
)مثل  الهوائية  للشعب  املوسع 
عند  يستخدم  ان  ميكن  فنتولني( 

حدوث أألعراض.
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التهاب القصيبات 
الهوائية عند األطفال

مقاالت طبية

د. يزن السعيد
استشاري طب احلساسية واملناعة 

وصدريه األطفال
مستشفى امللك فهد التخصصي 

الدمام

والرّضع،  األطفال  تصيب  شائعة  عدوى  هي  القصيبات  التهاب 
حيث ُتسبب احتقاًنا يف ممرات الهواء الصغيرة والقصيبات داخل 
هي  الشتاء  أشهر  وتكون  فيروس،  بسبب  تكون  ما  وغالبا  الرئة، 

أوقات الذروة لإلصابة بها.

ويبدأ التهاب القصيبات بأعراض مشابهة ألعراض البرد الشائعة 
ثم تتطور إلى سعال وأزيز وأحياًنا صعوبة التنفس، وقد تستمر 
األعراض من عدة أيام إلى أسابيع، أو حتى أشهر، وتتحسن حالة 
معظم األطفال بالرعاية الداعمة يف املنزل، وحتتاج نسبة صغيرة 

جًدا من األطفال للعالج باملستشفى.

األسباب
عندما  القصيبات  التهاب  يحدث 
بإصابة  الفيروسات  أحد  يقوم 
ممرات  أصغر  وهي  القصيبات، 
الهواء املتفرعة من أنابيب التنفس 
الهوائية(  )الشعب  الرئيسية 
العدوى  وتتسبب  الرئتني،  داخل 
القصيبات  جعل  يف  الفيروسية 
املخاط  ويتجمع  وملتهبة،  متورمة 
يصّعب  ما  تلك،  الهواء  ممرات  يف 

داخل  إلى  بحرية  الهواء  مرور 
وخارج الرئتني.

التهاب  حاالت  معظم  وتنتج 
املخلوي  الفيروس  من  القصيبات 
نوع  إنه  حيث   ،)RSV( التنفسي 
تصيب  التي  الفيروسات  من  شائع 
سنتني  اول  يف  األطفال  كل  تقريًبا 
من العمر. وتنتشر عدوى الفيروس 
كل  املوسمية  التنفسي  املخلوي 
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شتاء، وقد ينتج التهاب القصيبات 
أنواع مختلفة أخرى من  أيًضا عن 
التي  تلك  الفيروسات، مبا يف ذلك 

ُتسبب األنفلونزا ونزالت البرد.

والتهاب القصيبات هو مرض معٍد، 
حيث يتم التقاط الفيروس مثل ما 
يحدث مع البرد أو األنفلونزا - من 
عندما  يتطاير  بالهواء  رذاذ  خالل 
أو  بالسعال  مريض  شخص  يقوم 
العطس أو التحدث، وميكن التقاط 
خالل  من  أيضا  القصيبات  التهاب 
ملس األشياء املشتركة - مثل أوعية 
الطعام أو املناشف أو األلعاب - ثم 

ملس العني أو األنف أو الفم.

العالج:
يستطيع جسم الطفل التغلب على 
املرض يف معظم احلاالت دون  هذا 
تصبح  أن  ميكن  باألدوية.  عالج 
أعراض التهاب الُقصيبات يف بعض 
يستدعي  مما  حدة،  أكثر  احلاالت 
األعراض  الطبيب.بعض  مراجعة 
بصورة  إليها  االنتباه  ينبغي  التي 

خاصة تشمل:

صعوبة  أو  جدًا  السريع  التنفس   -
التنفس

حرارة  درجة  يف  كبير  ارتفاع   -
الطفل.

- اجلفاف.

- السعال الذي يزداد سوءًا مع مرور 
الوقت

-  زيادة اخلمول والنعاس.

أو  الشفاه،  أو  اجللد،  ازرقاق   -
األظافر

الوالدين بهذه األعراض  إن معرفة 
العناية  لتوفير  األهمية  بالغ  أمر 

الفورية لطفلهما عند الضرورة

إن الفيروسات هي السبب الرئيسي 
الُقصيبات،  بالتهاب  لإلصابة 
عادة  األطباء  ينصح  ال  ولذلك 
احليوية  املضادات  باستعمال 
من  احلّد  إن  املرض.  هذا  ملعاجلة 
انتشار الفيروسات عن طريق غسل 
ومتكرر،  صحيح  بشكل  األيدي 
وجتنب اإلحتكاك باملرضى، يعتبر 
أسلوبًا مناسبًا للوقاية من التهاب 
حماية  ينبغي  كما  الُقصيبات. 
للتدخني  التعرض  من  األطفال 
التدخني  عن  واالمتناع  السلبي، 
فيها  يتواجد  التي  األماكن  يف 
األطفال  أن  ولوحظ  أالطفال. 
طبيعية  رضاعة  يرضعون  الذين 
يتمتعون بحماية إضافية بواسطة 

جهازهم املناعي األكثر فعالية.

ميكن أن يصف الطبيب يف احلاالت 
الُقصيبات  التهاب  من  الشديدة 
املجاري  بفتح  تقوم  أدوية 
الطفل.وقد  رئتي  يف  التنفسية 
يكون من الضروري بقاء الطفل يف 

املستشفى إذا كان يعاني من التهاب 
الُقصيبات الشديدة او عند حدوث 
وهناك  املرض.  لهذا  مضاعفات 
بتقدمي  الطبي  الطاقم  يقوم 
كاألكسجني،  للطفل  داعمة  عناية 
واملعاجلة بالرذاذ، وإعطاء السوائل 
عن طريق الوريد ملنع اجلفاف. أما 
التهاب  من  الشديدة  احلاالت  يف 
تنفس  دعم  فيتم  الُقصيبات 
بواسطة  أفضل  بشكل  الطفل 

أجهزة خاصة لهذا الغرض.

الوقاية من التهاب 
القصيبات

العالية  اخلطورة  ذوي  األطفال  يف 
الُقصيبات  بالتهاب  لإلصابة 
الذين  األطفال  مثل  ومضاعفاتها، 
يولدون قبل أوانهم، أو هؤالء الذين 
رئوية،  أو  قلبية  يعانون من مشاكل 
للوقاية  شهرية  حقنة  يعطون  قد 
املَْخَلِوّي  بالفيروس  اإلصابة  من 
سّي، »RSV«،  السبب الرئيسي  َنفُّ التَّ
الُقصيبات.طوال  بالتهاب  لإلصابة 

موسم هذا الفيروس.
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الشخير

مقاالت طبية

خلد اجلميع لنوم هادئ بعد يوم من العمل والتعب ومشاكل احلياة،  ما 
واستقبال  التوازن  استعادة  من  متكنهم  التي  اللحظات  لهذه  الناس  أحوج 
يوم جديد. لكن أحيانا ويف عمق النوم نستيقظ على كابوس مزعج يفسد علينا 
إذا كان  الهادئ إلى جو مشحون،  خصوصا  الليل  إنه الشخير الذي يحول  نومنا، 
الطبية  الدراسات  أخذته  وقد  معروفة  أسبابه  والشخير  احلياة.  هو شريك  به  املصاب 
بعني االعتبار وقطعت فيه أشواط كبيرة يف الدول املتقدمة،  أما عندنا يف الدول العربية 

فقد ألفنا التعايش مع هذا املشكل وقلما نفكر يف أنه ميكن مقاومته طبيا .

 ما هي أسباب الشخير ؟

 ٪40 فزهاء  مزعج،   عامل  الشخير 
من البالغني فوق اخلمسني يشخرون 
بانتظام وهو يصيب الرجال أكثر من 
عند  اجلنسان  يتساوى  لكن  النساء 
أن  وميكن  اليأس،   سن  املرأة  بلوغ 

يصيب األطفال أيضا.

نتائج اجتماعية مهمة  له  والشخير 
الزوجية ومع  العالقات  خصوصا يف 
نتيجة  يحدث  ما  وغالبا  احمليط،  
ويصحبه  احلنجرة،   قطر  يف  ضيق 
ملدة  التنفس  عن  كلي  توقف  أحيانا 
وهو  الساعة  يف  مرات  عدة  معينة 
ما يعبر عنه بانقطاع التنفس أثناء 
النوم،  حيث يتخلص منه الشخص 

يستطيع  فجائي  باستيقاظ  فقط 
بعده التنفس بطريقة عادية،  وينتج 

عنه صوت عالي ومزعج جدا.

للشخير  املصاحب  الصوت  ويرجع 
إلى مرور الهواء يف املسالك التنفسية 
الضيقة على مستوى البلعوم،  حيث 
ينتج عن اهتزاز الَغْلصمة )1( وأغشية 
الهواء،   صبيب  تأثير  حتت  البلعوم 
يكون  عندما  أيضا  هذا  ويحدث 
الفم.  عبر  ونتنفس  مخنوقا  األنف 
الغلصمة  تسترخي  النوم  فأثناء 
واللهاة واللسان، فتحبس عند بعض 
األشخاص مجرى التنفس و تعرقل 
الذي مير بصعوبة عبر  الهواء  مرور 
اهتزاز  إلى  ويؤدي  الهوائية  القصبة 
هذا  عن  وينتج  واللهاة،   الغلصمة 

االهتزاز صوت الشخير املعروف .

فقط  يشخرون  األشخاص  بعض 
االحتقان  مثل  احلاالت  بعض  يف 
األنف  وترة  انحراف  عند  أو  األنفي 
كذلك عند النوم على الظهر أو شرب 
النوم،  فهذه  مشروبات كحولية قبل 
األمور تتسبب يف الشخير أو تزيد يف 

حدته .

العادية  األعراض  من  فالشخير 
واملنتشرة لكنه ميكن أن يكون خطيرا 
عندما  خصوصا  البعيد  املدى  على 
التنفس  انقطاع  مشكل  عنه  ينتج 
النوم،  والذي يصيب زهاء ٪5  أثناء 
حتجز  عندما  يحدث  و  الناس  من 
بعض األعضاء مرور الهواء للرئة ملدة 
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بالصمت،   تتميز  تقريبا  ثوان  عشر 
يف  الدخول  من  الشخص  فيمنع 
النوم العميق ألنه يختنق ويستيقظ 
يحس،   أن  دون  الليل  يف  مرات  عدة 
التهوية  يف  املشاكل  هذه  وحتدث 
كالتعب  مشاكل  البعيد،   املدى  على 
والرغبة  االنتباه  يف  ونقص  املستمر 
عند  النهار  أثناء  النوم  يف  الشديدة 
القراءة ويف االجتماعات  أو  السياقة 
التلفاز،  وميكن  على  التفرج  وأثناء 
على  وخيمة  نتائج  له  تكون  أن 
والضغط  والشرايني  القلب  مستوى 
الدموي وقد يصل األمر إلى حدوث 
استشارة  يجب  ولذلك  اجللطة،  
الطبيب املختص عند تطور الوضع .

ال  النوم  أثناء  النفس  فانقطاع 
تؤثر  التي  العالجات  نفس  يعرف 
يجب  لذلك  العادي  الشخير  يف 
عن  البحث  قبل  عنه  الكشف  أوال 
للطفل  بالنسبة  و  للشخير،  دواء 
مطمئن  غير  املستمر  الشخير  فإن 
الطبيب،  زيارة  ويتطلب  عادي  وغير 
وقد  اللوزتني.  كبر يف  ينتج عن  وقد 
أبانت دراسات )2( أن آالم الرأس قد 
هذا  يحتاج  لكن  الشخير  عن  تنتج 
إلى مزيد بحث فمن املمكن أن يكون 
الشخير  الذي يسبب  الرأس هو  ألم 

وليس العكس.

هل هناك عالج للشخير؟
تتطور األبحاث حول الشخير بشكل 
عالجية  وسائل  عدة  وهناك  كبير،  
منها ما هو اشهاري فقط وليست له 
استشارة  يجب  ولذلك  دائما جناعة 
توصل  وقد  حال،   أي  على  الطبيب 

الباحثون لعدة حلول:

ضرورية  التغذية  تنظيم  إجراءات 
املشكلة  تختزل  أن  لوحدها  وميكن 
بشكل كبير،  كما يجب تفادي ما يلي:

- الوزن الزائد

- التخلي عن التدخني الذي يسبب 
األنف  مخاطات  يف  التهاب 

واحلنجرة

ألنه  والكحول  اخلمر  اجتناب   -
أثناء  احلنجرة  عضالت  يرخي 

النوم

مهدئات  أو  منومات  تناول  جتنب   -
عضالت  ترخي  أيضا  ألنها 

احلنجرة أثناء النوم

- جتنب النوم على الظهر

إجراء  يتم  : حيث  العادية  اجلراحة 
عملية حتت تخدير عام يتم خاللها 
بتريف اللهاة )3(،  وجزء من الَغْلصمة 
داخل  مجاال  يفسح  مما  واللوزتني 
بصفة  الهواء  فيمر  احلنجرة 
املتسببة  االهتزازات  عوض  سليمة 
إجراء  كذلك  وميكن  الشخير  يف 
انحراف يف وترة األنف . نتيجة هذه 
لكن   ٪80 ب  النجاح  هي  العملية 
قد  وإمنا  كليا  يختفي  ال  الشخير 
يتم ذلك بعد سنني، يحصل بالنسبة 
حلوالي 50٪ من احلاالت بعد خمس 
سنني . أما األعراض اجلانبية لهذه 
العملية فهي تتمثل يف احتمال وقوع 
نزيف بعد العملية ويف آالم حادة يف 
احلنجرة ما بني 8 و15 يوما تستوجب 
وتغذية  األلم  ضد  أدوية  استعمال 
غالبها سائلة وباردة ملدة 8 أيام،  وقد 
حتدث تعقيدات عبارة عن التهابات و 
وتغيرات  البلع  أثناء  أنفية  جتشؤات 
لكن  مخنا  يصبح  الذي  الصوت  يف 
بصفة  تكون  ما  نادرا  التغيرات  هذه 

نهائية

تخدير  حتت  تقع  بالليزر:  اجلراحة 
من  جزء  خاللها  ينتزع  محلي 
شبيهة  النتائج  واللهاة،   الغلصمة 
التعقيدات  لكن  العادية  باجلراحة 
أقل  واآلالم  خفيفة  عنها  الناجتة 

يحتاج  وأحيانا  مدة،   وأقل  حدة 
املريض إلى عدة تدخالت

عالجات  أحدث  من  طريقة  هناك   
إدخال  يتم  حيث  وأسهلها  الشخير 
حتت  الغلصمة  يف  كهربائي  إلكترود 
تخدير محلي ثم خلق تيار كهربائي 
أنسجتها  من  يقلص  قصير  ألمد 
التي  االهتزازات  من  بذلك  وينقص 
شبيهة  النتيجة  الشخير،  تولد 
باجلراحة العادية أو بالليزر لكن هذه 
الطريقة تتميز بالسهولة وقلة األلم 

وقد حتتاج إلى عدة حصص أحيانا

آلة  بواسطة   هناك عالج ميكانيكي 
خارجي  أنفي  ممدد  عن  عبارة  هي 
من  وينقص  األنفي  املمر  يوسع 
نتائج  الفم،   عبر  التنفس  ضرورة 
نقاش  محل  زالت  ال  الطريقة  هذه 
عند  ارتياحا  شكلت  أنها  يظهر  لكن 
ملخاط  املزمن  االلتهاب  مرضى 

األنف .

املتحدة  الواليات  األطباء يف   بعض 
آلة  باستعمال  ينصحون  األمريكية 
الفك  لتقدمي  النوم  أثناء  حتمل 
توسعة  من  ومتكن  لألمام  األسفل 
للهواء  عادي  مرور  وضمان  البلعوم 
على  الطريقة  هذه  محاذير  لكن 
ومن  بعد  حتدد  لم  البعيد  املدى 
لقاح  شبه  هناك  املطروحة  احللول 
باحثون  قام  حيث   ! الشخير  ضد 
عمق  يف  مادة  بحقن   )4( أمريكيون 
خاليا  بعض  حتطم  احلنجرة 
الغلصمة وتنقص بذلك من حجمها،  
جربت على 27 مريضا ونقصت نسبيا 
املشكل  هذا  لكن  الشخير  من صوت 
يعود بعد سنة عند ربع املرضى مما 
وهذا  سنويا،  العملية  تكرار  يتطلب 

يشبه أغلب اللقاحات. 

موقع صحة 
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المريض شريك رئيسي في خطة العالج 
الهادفة إلى التحكم في حالته

مقاالت طبية

أ.د. محمد بن سعد املعمري
مدينة امللك عبدالعزيز الطبية 

بالرياض

املريض  بني  الفاعلة  الشراكة  على  احلديثة  العاملية  التوصيات  تركز 
والطبيب يف اخلطة العالجية املقدمة ملريض الربو. فقد بينت العديد 
وبالتالي  بالربو  إلى حتكم أفضل  الشراكة تؤدي  ان تلك  الدراسات  من 
نوعية حياة أفضل ملريض الربو. فلقد بينت االحصائيات أن هناك أكثر 
من ثالثمائة مليون إنسان مصاب بالربو يف العالم وأن نسبته تقارب ٪5 
على املستوى الوطني. وتبني إحصائيات دولية أن تكلفة مرض الربو ال 
الربو  تقل عن واحد باملائة على النظام الصحي العاملي. ومع أن عالج 
متوافر وميكن التحكم به، إال أن تسجيل وفيات تفرض علينا واقعا ال بد 

من التعامل معه من أجل الوصول إلى رعاية أفضل مبرض الربو. 
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للتذكير  اجلهود  فيه  وتتضافر 
الربو.  التوعية مبرض  بأهمية 
يؤدى  ال  بالربو  التحكم  فعدم 
بل  فقط،  صحية  مشاكل  إلى 
على  عديدة  تبعات  إلى  يؤدى 
النظام الصحي، فهناك عالقة 
التحكم  مستوى  بني  عكسية 
التبعات،  تلك  وبني  باملرض 
بالربو  التحكم  كان  فكلما 
افضل أصبحت تبعاته الصحية 
أقل. وعلى سبيل  واالقتصادية 
املثال يؤدي عدم التحكم مبرض 
لطلب  أكثر  زيارات  الى  الربو 
أن  واملعروف  االسعايف،  العالج 
االسعايف  الربو  عالج  تكلفة 
بزيارة  تكلفته  من  كثيرا  أعلى 
األدوية  لكثرة  ونظرا  مجدولة. 
الربو والختالف  املتاحة لعالج 
وجهات نظر األطباء املعاجلني 
مبرض  التحكم  أن  وجد  فقد 
بشكل  يقالن  وتكلفته  الربو 
عالج  طرق  تطبيق  عند  كبير 
على  ومثبتة  ومحكمة  مقننة 

الطب املبني على البرهان.
السعودية  املبادرة  قامت  وقد 
عدد  عليها  يشرف  التي  للربو 
والباحثني  املختصني  كبير من 
واحلساسية  الربو  مجال  يف 
علمية  توصيات  بإعداد 
موحدة، وصدرت أوالها يف عام 
بشكل  جتديدها  ويتم  2009م 
حتديث  آخر  وصدر  منتظم، 
محتوية  2019م  عام  يف  لها 
على العديد من املفاهيم التي 
غيرت طرق التعامل مع حاالت 
الربو. وحترص تلك التوصيات 

للوصول  الربو  مبرض  العناية 
مبكر  بشكل  التشخيص  إلى 
وصحيح، واجلدول املرفق يبني 
األسئلة التي يفترض أن تطرح 
احتمال  ملعرفة  املريض  على 
وبالتالي  املرض  من  معاناته 

عمل الفحوصات الالزمة.

أسئلة تبين احتمال 
اإلصابة بمرض الربو.

- هل حدثت لك ازمة أو أزمات 
ربو متكررة؟

نوبات سعال  لك  - هل حدثت 
يف الليل؟

أزيز  أو  سعال  لك  حدث  هل   -
من الصدر بعد التمارين؟

ربو  أزمة  لك  حدثت  هل   -
ملهيجات  التعرض  بعد 

احلساسية؟
- هل يستمر معك السعال بعد 
نزالت البرد أكثر من 10 أيام؟

بعد  األعراض  تتحسن  هل   -
عالج الربو؟

املبادرة  مرتكزات  أهم  من  إن 
السعودية للربو اعتمادها على 
لرسم  بالربو  التحكم  مستوى 
اخلطة العالجية بحيث أصبح 
الوصول  األساسي  الهدف 
سؤال  ويتم  أفضل.  حتكم  إلى 
مدى  تبني  اسئلة  ستة  املريض 

التحكم باملرض: 
- هل حدثت لك أعراض الربو 

اثناء النهار؟

فعاليات  على  الربو  أثر  هل   -
أدائك اليومي؟

- هل أدى الربو الى استيقاظك 
يف الليل؟

الربو  بخاخ  استخدمت  هل   -
أكثر من مرتني يف األسبوع؟

هل حدثت لك أزمات ربو السنة 
املاضية؟

كم هو قياس وظائف الرئة؟
على  بنعم  االجابة  كانت  فإذا 
السابقة  االسئلة  من  سؤالني 
متحكم  الربو  أن  يعني  فذلك 
كانت  إذا  أما  جزئي.  بشكل  به 
أو  أسئلة  لثالثة  بنعم  اإلجابة 
الربو  أن  أكثر فذلك يدل على 

غير متحكم به.
ويف أي من احلاالت فالتوصيات 
تعطي  للربو  السعودية  املبادرة 
وواضحة،  محددة  تعليمات 
به  متحكما  الربو  كان  فإذا 
اشهر  الى ثالثة  لفترة شهرين 
األدوية  تقليل  فذلك يستدعي 
بالتدرج حتى الوصول الى أقل 
جرعة ممكنة للتحكم باملرض. 
جزئيا  التحكم  كان  إذا  أما 
جرعة  رفع  يستدعي  فذلك 
ان  حالة  ويف  الوقائي.  العالج 
فهذا  به  متحكم  غير  الربو 
بشكل  احلالة  تقييم  يستدعي 
الوصول  أجل  من  وأعم  أشمل 
أما  بالربو.  أفضل  حتكم  الى 
عند حدوث أزمات الربو فال بد 
من التعامل مع احلالة كحالة 

اسعافية.
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األستاذ الدكتور
عبداهلل بن عبدالرحمن الشميمري

عضو اجلمعية السعودية لطب و جراحة الصدر  
استشاري الصدرية و العناية املركزة
جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز

للعلوم الصحية بالرياض

أهـمية عالج مرض االنسداد الرئوي المزمن 
باألوكسجين

الصفحة األخيرة

إّن مرض االنسداد الرئوي املزمن هو انسداد 
القصبات  التهاب  بسبب  الهوائية  الّشعب 
هذا  تشخيص  ميكن  الرئة.  وانتفاخ  املزمن 
بدء  عند  الّسجائر  تدّخن  كنت  إذا  املرض 
األمر  كان  إذا  التنفس.  صعوبة  أو  السعال 
و  للعالج  تخضع  أن  عليك  سيكون  شديدا، 
حتّى جلسة  أو  باألكسجني  العالج  استعمال 

إلعادة التأهيل.
إحدى  هو  األوكسجني  باستعمال  العالج  إن 
االنسداد  مرض  ملقاومة  الّطرق  أفضل 
يساعد  ألّنه  مفيد  هو   و  املزمن،  الرئوي 
على زيادة معدالت األوكسجني و تدفقه يف 
مرض  يسبب  الرئتني.  و  الدموية  األوعية 
يف  انخفاضا  املزمن  الرئوي  االنسداد 
فإّن  لهذا  و  الّدم،  يف  األوكسجني  معدالت 
يطيل  و  أفضل  تنفسا  لك  يقّدم  نسبته  رفع 

يف عمرك. 
يحصل  باألوكسجني،  العالج  خالل  من 

اجلسم على األوكسجني من خالل:
 األسطوانات

 مولدات األكسجني

 أجهزة األكسجني السائل 

ميكنك احلصول على العالج باألكسجني يف 
أّي مكان يوميا، سواء يف املستشفى أو حتى 
يف بيتك بسبب كون األنظمة املرتبطة بهذا 

األمر محمولة يف الغالب.
إذا كنت تتلقى العالج باألكسجني على املدى 
تتحسن  و  ستستقر  حياتك  فإّن  الطويل، 
رغم  أطول  ستعيش  قبل.  ذي  من  أفضل 
من  ستزيد  كما  املرض  هذا  مع  تعاملك 
أن  ميكنك  جسمك.  يف  األكسجني  مستوى 
أثناء العالج مثل  تختبر تغيرات يف جسمك 

زيادة الطاقة و نقص يف مشاكل التنفس. 
الرئوي  االنسداد  مرض  تشخيص  عند 
املزمن عادة ما يكون مستوى األكسجني يف 
األوعية الدموية أقل من املعتاد، و لهذا فإّن 
من  يرفع  أن  شأنه  من  باألكسجني  العالج 
نسبته لدرجة يبطيء معها أو يـمنع أمراض 
القلب. عند الشعور بضيق يف التنفس بشكل 
سريع و متزايد و الذي يسمى أيضا بتفاقم 
املرض، يجب أن يقّدم لك األكسجني. مُيكنك 

استعمال هذا العالج يف البيت عند الشعور 
قد  هذا  و  الّدم  يف  األوكسجني  يف  بنقص 
يكون لفترة طويلة.إذا كان العالج ملّدة طويلة، 
قم باستعماله ملّدة 15 ساعة كحّد أدنى دون 
بطريقة  استعماله  كان  إذا  انقطاعات.  أّي 
خطر  تقليل  شانه  من  هذا  فإّن  منتظمة، 
أن  األوكسجني. ميكنك  نقص  بسبب  الوفاة 
كنت  إذا  ساعة   24 ملّدة  العالج  بهذا  تقوم 
ترغب االستفادة أكثر، و لكن قبل استعمال 
باختبار  القيام  األفضل  من  العالج،  هذا 

غازات الّدم.
استعمال  أن  األبحاث  و  الدراسات  أثبتت 
العالج باألوكسجني يف البيت ملدة 15 ساعة 
على األقل يساعد يف حتسني حياة اإلنسان 
خاصة من يعاني من مرض االنسداد الرئوي 
باستخدام  البدء  مبجرد  احلاّد.  املزمن 
من  كثير  يف  بتحّسن  ستحس  األكسجني، 
غيرها.  و  االرتباك  و  الّذاكرة  مثل  املشاكل 
وظائف  من  يحّسن  أن  العالج  لهذا  ميكن 

الرئتني أيضا.
مخاطر  أو  مشاكل  أّية  توجد  ال  بأنه  علما 
كل  باتباع  قمت  إذا  باألكسجني  العالج  من 
بها  يزّودك  التي  اإلرشادات  و  النصائح 
أّن األكسجني من شأنه  الّطبيب، لكن تذّكر 
لهذا  و  باحلريق،  متعلّقة  مخاطر  يسبب  أن 
جتّنب  و  الّسالمة  اجراءات  باتباع  عليك 
استعماله بجانب األشياء السريعة االشتعال 
استخدام  مثل  شعلة  أو  نيران  لها  التي  أو 
إذا  هذا  كل  من  أهـمية  األكثر  و   . البخور 
كنت تخضع لهذا العالج هو أن تتوقف عن 

التدخني.  


