التهاب القصيبات الحاد
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ما هو التهاب القصيبات؟
التهاب القصيبات هي عدوى تصيب الجهاز
التنفيس بسبب الفريوسات إذ تصبح فيها الشعب
الهوائية والشعيبات الهوائية ملتهبة ،وهي مجاري
الهواء أو القنوات الصغرى التي تنقل الهواء
إىل الرئة .ويصاب به األطفال األقل من سنتني،
خاص ًة األطفال دون سن  6أشهر .الفريوس الذي
يسبب التهاب القصيبات يف كثري من األحيان هو
( RSVالفريوس التنفيس املخلوي البرشي) ،عىل
الرغم من وجود فريوسات أخرى مثل األنفلونزا
أو فريوس برشي تايل اللتهاب الرئة .إ ّن فريوس
التنفيس املخلوي البرشي يف بيئتنا يزداد تكاثرا
وتواترا يف شهر نونرب إىل مارس من كل سنة .غالبية
األطفال يصابون بهذا الفريوس خالل السنوات
األوىل من حياتهم ،لكن بعضهم فقط يصابون
بالتهاب القصيبات الهوائية ،ويتفاوت شدّة خطورة
هذا الفريوس اعتامدًا عىل عوامل مختلفة (الوالدة
املبكرة ووجود أحد املدخنني يف بيت الطفل
وغياب الرضاعة الطبيعية إلخ).
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ذا املنشور:
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كيف تتم انتقال العدوى؟
وما هي أعراضها؟
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يل استشارة طبيب األطفال؟
متى يجب ع ّ
هل هناك أطفال أكرث عرضة من غريهم؟
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كم من الوقت تستمر العدوى؟

6

ما العالج الذي ميكنني تت ّبعه يف املنزل؟
ما هي العالجات التي ال ينبغي استخدامها
عند االصابة بالتهاب القصيبات؟

7

هل يجب إعطاء األطفال املصابني بالتهاب
القصيبات الهوائية املضادات الحيوية؟
كيف ميكنني أن أتج ّنب االصابة بالتهاب
القصيبات الهوائية؟

تتم انتقال العدوى بشكل أسايس عن طريق ملس األشياء املل ّوثة
بالفريوس (األلعاب والّلهيات ،إلخ) التي قد تبقى فيها قطرات
اللّعاب أو املخاط مع الفريوس ثم يت ّم ملس العينني أو األنف أو
الفم .كام ميكن أن ينتقل عن طريق استنشاق قطرات صغرية
يُطلقها الشخص املصاب بالفريوس عند السعال أو العطس.

كيف تتم انتقال
العدوى؟

يف بداية املرض ،يصاب األطفال عادة بحالة تشنجية مع
زيادة يف املخاط والسعال .بعد ذلك تصبح القصيبات
وما هي أعراضها؟
ملتهبة مام يجعل من الصعب عىل الهواء املرور عربها،
إذ ميكن أن يسبب ذلك صعوبة يف التّنفّس (التنفس
الرسيع أو ظهور األضلع أو تحريك البطن كث ًريا)
ويسمع «صوت» أو أصوات أخرى عند فحص الطفل
بالتسمع .نتيجة لذلك ،قد يواجه بعض األطفال صعوبة
يف التغذية ،وقد يصابون أحيانًا بالتقيؤ أو االختناق.
قد يعاين مرىض التهاب القصيبات من حمى دون الحاجة إىل استخدام املضادات
الحيوية يف معظم الحاالت.
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يل
متى يجب ع ّ
استشارة طبيب
األطفال؟

هل هناك أطفال
أكرث عرضة من
غريهم؟
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إذا اكتشفت أن طفلك يتنفس بشكل أرسع أو مضطرب من
املعتاد ،من الرضوري استشارة طبيب األطفال لفحصه .يجب
عليك مراجعة الطبيب عىل وجه الرسعة إذا:
•التنفس بشكل جد مضطرب.
•ظهور الضلوع بشكل الفت.
•رفض أو صعوبة يف تناول الطعام.
•يرتجف جدا أو نوام جدا.
•الحمى مرتفعة جدا.
•يصدر أنني عند التنفس.
•وجود لون أزرق عىل الشفاه أو األظافر بشكل عفوي أو مع
السعال.
•تنفسه غري مستق ّر.

نعم .األطفال ذو الوالدة املبكرة والذين يعانون من مشاكل
صحية أخرى مثل أمراض القلب وأمراض الرئة ونقص املناعة ،إذ
يجب أن تكون تدابري الوقاية من املرض شديدة بالنسبة لهؤالء
األطفال.

بالنسبة لألطفال األصحاء ميكن أن يستمر املرض من  8إىل
 10أيام ،ولكن قد يستمر السعال من حني آلخر ملدة تصل
إىل  4أسابيع ،وميكن أن تستمر أعراض مثل ضيق التنفس
إذ قد تستمر بشكل متذبذب .إ ّن بعض األطفال بعد
إصابتهم بالتهاب القصيبات ،وخاصة خالل السنة األوىل،
عندما يصابون بالزكام قد يجدون صعوبة يف التنفس مرة
أخرى .وينصح زيارة طبيب األطفال عند ظهور ضائقة
تنفسية أو أي من أعراض املذكورة أعاله.

كم من الوقت تستمر
العدوى؟
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ما العالج الذي ميكنني
يتنفس األطفال يف الغالب عن طريق األنف ،إذا كان هذا
تت ّبعه يف املنزل؟
األخري يعاين من االنسداد بسبب املخاطية ،فقد يواجهون
صعوبة يف التنفس ،ولهذا قبل األكل والنوم يجب غسل
األنف باملحلول امللحي الفسيولوجي من أجل فتح التجاويف
األنفية .إن رفع رأس الرسير  /املهد قليالً يساعد عىل التنفس بشكل أفضل.
إذا كان الطفل يعاين من الح ّمى ميكن إعطائه أدوية خافضة للحرارة مثل
الباراسيتامول واإليبوبروفني (هذا األخري ،ال يجب تناوله من طرف األطفال
الذين تقل أعامرهم عن  3أشهر) .يعاين األطفال املصابون بالتهاب القصيبات
من ضعف الشهية ويتعبون بسهولة وقد تظهر عليهم أعراض أخرى مثل القيء
واالختناق .ملساعدتهم يجب تقسيم الوجبات (تناول كمية أقل من الطعام
وتقسيم الوجبات إىل عدة أقسام من املعتاد يف اليوم) .معظم األدوية التي
تحسن .ال تستخدم
تم اختبارها إلنقاص أعراض التهاب القصيبات مل تظهر أي ّ
األدوية التي ال يصفها طبيبك.
ما هي العالجات التي ال
ينبغي استخدامها عند االصابة
بالتهاب القصيبات؟
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ال ينبغي أن تستخدم رشاب السعال وأدوية
التي تزيل االفرازات املخاطية ومزيالت االحتقان
األنفي.

ال .التهاب القصيبات هي عدوى فريوسية ،وبالتايل ال
يستجيب للعالج باملضادات الحيوية.

تنتقل عدوى التهاب القصيبات من شخص آلخر ،لذلك
يجب عىل األشخاص الذين يعانون من عدوى يف الجهاز
التنفيس ،حتى لو كان مج ّرد زكام بسيط ،غسل أيديهم
بشكل متكرر ،خاصة قبل وبعد ملس الطفل أو أي من
األشياء التي يستخدمها .من املهم أيضً ا تجنب األماكن
املزدحمة ،خاص ًة أين يوجد العديد من األطفال (مثل
دور الحضانة وأماكن خاصة باألطفال) .يجب تجنب
بشكل قطعي التعرض لدخان التبغ .يوىص بالرضاعة
الطبيعية ،حيث أن األطفال الذين يتم إرضاعهم طبيعيا
هم أكرث حامية ضد التهاب القصيبات .ال يوجد حتى اآلن
لقاح للوقاية من املرض ،رغم أنه قيد البحث والتطوير.

هل يجب إعطاء
األطفال املصابني بالتهاب
القصيبات املضادات
الحيوية؟

كيف ميكنني أن
أتج ّنب االصابة بالتهاب
القصيبات الهوائية؟
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