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  :التعريف 

 التنفسية المسالك انسداد في تتسبب التي الرئوية االضطرابات من مجموعة هو 
 تحمل التي الهوائية القصبة بطانة تتأثر حيث التنفس عملية صعوبة مما يؤدي إلى

  . الرئتين لىإو من الهواء

 ا عن ينتج غالب  ,وهو كذلك شائع للغاية  و العالجللوقاية  ةقابلالض امرمن األ يعتبر
 .التدخين المزمن

 القدرة عدم في المزمنة االنسدادية الرئوية األمراض بأحد اإلصابة خطورة تكمن 
 التخفيف إلى العالجية الخطط توجه ولذلك الرئتين على المؤثر الضرر عكس على
   .لها المرافقة األعراض حدة من
 

 :األنواع 

 :ينقسم المرض إلى 

  التهاب وهو  (التهاب الشعب الهوائية المزمن )االلتهاب الشعبي المزمن
 .كحة وبلغم مسبب ا الهوائيةفي بطانة شعبتا القصبة 

  انتفاخ الجدران الداخلية لألكياس الهوائية وهو  (يزيمافااليمي)النفاخ الرئوي
 .بالرئتين ما يسبب تمزقها تدريجي ا
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التثقيف الصحي قسم  
 

 االنسداد الرئوي المزمنمرض 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 
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 :األسباب

 :العوامل التي قد تؤدي لإلصابة بمرض االنسداد الرئوي

  لإلصابة بمرض أهم األسباب التي تؤدي  التدخين المباشر والتدخين السلبي
 .االنسداد الرئوي

 التلوث داخل البيوت الناتج عن طريق إيقاد النار بدون تهوية كافية. 

التعرض لألبخرة والمواد المهيجة )التعرض للغبار والمواد الكيميائية في مكان العمل   •
 (. واألدخنة

 .التعرض الستنشاق البخور وعوادم السيارات أو بعض الملوثات البيئية •
 .أثناء الطفولة ألنواع العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي التعرض المستمر  •
 04-53إذا كان عمر الشخص  تزيد فرصة اإلصابة بمرض االنسداد الرئوي المزمن   •

 .سنة فأكثر
 

 :األعراض

  خضر اللونأصفر أو أكحة مع بلغم. 

  إلجهاد أو أثناء الراحة مع تقدم المرضعند اتنفس في الضيق . 

 تفاقم األعراض عند حدوث عدوى تنفسية. 

 الرئتين في البلغم لتراكم الباكر الصباح في الحلق تنظيف إلى الحاجة.  

 نقص األكسجينبسبب  األصابع وأطراف الشفاه ازرقاق . 

 الشعور باإلعياء.  

 الوزن خسارة.  

 أزيز في نهاية الزفير بقوة نتيجة النسداد الشعب الهوائية. 

  سرعة التنفس وخروج هواء الزفير عبر الشفتين خاصة في حاالت االيمفيزيما

 (.انتفاخ الحويصالت الهوائية)

 :التشخيص

عمق  يجرى في مختبر العالج التنفسي لقياساختبار بسيط : قياس التنفس •
وغالب ا  ،ل الهواء إلى رئتيه وخروجه منهماالتنفس لدى الشخص، وسرعة دخو

ا أو يزيد، نظر ا لبطء تطور المرض 04يبلغون من العمر من لجرى التشخيص ي    .عام 
  .األشعة السينية على الصدر  •
  .فحص نسبة األكسجين في الدم •
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  :المضاعفات
  االنسداد الرئوي المزمن األشخاص المصابون بداء(COPD )بــ  أكثر عرضة لإلصابة: 

o  أمراض القلب. 
o سرطان الرئة . 
o  ارتفاع ضغط الدم في شرايين الرئة. 
o ا من األضرار لنسيج الرئةحيث  عدوى الجهاز التنفسي  .تسبب مزيد 
o  سة األنشطة من ممارالتي تمنع المريض صعوبة التنفس  بسبباالكتئاب

 .ستمتع بهايالتي 
 :العالج

 ال يوجد عالج نهائي وفعال لمرض االنسداد الرئوي المزمن، فالخطة العالجية تعتمد على
 .المضاعفات حدوث خطر للمرض وتقليل المرافقة األعراض على السيطرة

o ( وقائية )قصيرة المفعول طويلة األمد الموسعات الشعبية. 
o وتستخدم عند  استعمال موسعات الشعبية سريعة المفعول قصيرة األمد

 .(عالجية )اللزوم اي عند حدوث ضيق بالنفس 
o الكورتيزون.  

 ن بخاخ الكورتيزون والموسع الشعبي طويلإحيان فغلب األأي فو 
 .المفعول مدمجين في بخاخة واحدة

o  ساعد على تقليل التهاب الشعب الهوائية، ومنع ت أقراص:الستيرويدات
 .تطور الحالة وزيادتها سوء ا

o  تعمل على عالج التهابات الجهاز التنفسي، مثل التهاب  :المضادات الحيوية
 .نفلونزاصبات الحاد وااللتهاب الرئوي واالالق

o  يوجد العديد من األجهزة التي تمد الرئتين باألكسجين، :العالج باألكسجين
 .بما في ذلك الوحدات المحمولة خفيفة الوزن التي يمكن حملها أثناء التنقل

 
 :الوقاية

 نه فور التدخين أو التوقف عاالمتناع عن ا. 

  أخذ التطعيمات الالزمة وهي: 
o السنوي تطعيم االنفلونزا. 

o (.ضد مرض االنسداد الرئوي المزمن)الرئوية بكتريا الكرويةتطعيم ال 

 التعرض المهني لألدخنة الكيماوية واألتربةعند  استخدام معدات حماية التنفس. 
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إن المعلومات في هذه النشرة الطبية 
مخصصة للتثقيف فقط و ال تغني عن 

 استشارة الطبيب
  

 


