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صحة

تتعرض الرئتان لكميات كبيرة من الملوثات ،مما يؤدي الحتقان والتهاب،
وتراكم المخاط ،فما هي الطرق التي تساعد على تنظيف الرئتين؟

 10طرق
بسيطة وفعالة
لتنظيف الرئتين
محمد السنباطي

تشير إحصائيات منظمة الصحة العاملية
إلــى أن الـتـعــرض لتلوث ال ـهــواء يتسبب في
 4.2ماليني حالة وفــاة سنويا حــول العالم،
ح ـي ــث ت ـت ـع ــرض ال ــرئـ ـت ــان ل ـك ـم ـي ــات ك ـب ـيــرة
م ــن امل ـلــوثــات ك ــل ي ــوم م ــن دخـ ــان الـسـجــائــر،
وعوادم السيارات ،والهواء امللوث واملركبات
الكيميائية وغـيــرهــا ،األم ــر ال ــذي ي ــؤدي إلى
احتقان أو التهاب أو تراكم املخاط بالرئتني،
مما ينتج عنه ضــرر فــي الرئتني ،والتسبب
فــي الـعــديــد مــن املـشــاكــل الـصـحـيــة بالجهاز
التنفسي ،وغيرها من أجهزة الجسم.
ل ــذا ينصح بتنظيف الــرئـتــن لتخليصهما
م ــن امل ـل ــوث ــات وامل ـه ـي ـجــات واملـ ـخ ــاط ال ــزائ ــد،
مما يساعد فــي تقليل الـشـعــور باالحتقان،
وفـتــح املـســالــك الـهــوائـيــة ،وتقليل االلـتـهــاب،
ومساعدة الرئتني على التحسن مرة أخرى.
ونتناول في هذا املقال عدة طرق بسيطة
لتنظيف الرئتني بسهولة ويسر.
نصائح وطرق لتنظيف الرئتين

 .1اس ـت ـن ـش ــاق الـ ـبـ ـخ ــار :قـ ــد ي ـع ــان ــي بـعــض
امل ـصــابــن بــامل ـشــاكــل الـتـنـفـسـيــة م ــن تــدهــور
حالتهم بعد التعرض لهواء بــارد أو جاف،
حيث يتسبب كالهما فــي تجفيف األغشية
املخاطية باملسالك الـهــوائـيــة وتقليل تدفق
ال ـ ــدم ،وف ــي تـلــك األح ـ ــوال يـمـكــن السـتـنـشــاق
بـ ـخ ــار املـ ـ ــاء أن ي ـس ــاع ــد ع ـل ــى ف ـت ــح امل ـج ــرى
ال ـت ـن ـف ـســي ،وت ـص ـف ـيــة امل ـ ـخـ ــاط ،ح ـي ــث ي ـقــوم
البخار بإضافة الدفء والرطوبة إلى الهواء
ال ــذي يتم استنشاقه ،ومــن ثــم يساعد على
تحسني التنفس ،وتليني املـخــاط باملجاري
الهوائية والرئتني.
 .2ال ـس ـعــال امل ـت ـع ـمــد :ي ـعــد ال ـس ـعــال رد فعل
طبيعيا للجسم لـطــرد املـلــوثــات العالقة في
املـخــاط بالجهاز التنفسي ،وبالتالي يمكن
ل ـل ـس ـعــال امل ـت ـع ـمــد املـ ـس ــاع ــدة ف ــي تـخـلـيــص
الجهاز التنفسي من املخاط الزائد وما يعلق
به من ملوثات ،وينصح العديد من األطباء
مــرضــى ال ــداء الــرئــوي املـســد املــزمــن بالقيام
بالسعال املتعمد لتنظيف الرئتني من خالل
اتباع الخطوات التالية:
 ال ـج ـلــوس عـلــى كــرســي مــع إراحـ ــة الكتفنيوإبقاء كلتا القدمني على األرض.
 عقد الــذراعــن فــوق البطن ،ثــم أخــذ شهيقببطء من خالل األنف.
 إطالق زفير ببطء مع االنحناء لألمام ودفعالبطن بواسطة الذراعني.
 السعال  3-2مرات أثناء الزفير مع فتح الفمبـشـكــل ب ـس ـيــط ،ث ــم أخ ــذ شـهـيــق ب ـط ــيء عبر
األنف.
 الراحة ،ثم التكرار مرة أخرى تبعا للحاجة. .3التخلص من املخاط الزائد بتقنية النزح
املوضعي :يمكن القيام بممارسات تتطلب
اتـ ـخ ــاذ أوضـ ـ ــاع م ـع ـي ـنــة مل ـس ــاع ــدة الــرئ ـتــن
على التخلص من املخاط الزائد باستخدام
الجاذبية األرضية ،والتي يطلق عليها النزح
امل ــوض ـع ــي ،ح ـيــث يـمـكــن ل ـل ـت ـمــاريــن الـتــالـيــة
املساعدة فــي تحسني التنفس والــوقــايــة من
العدوى التنفسية عبر التخلص من املخاط
الزائد.
 النوم على الظهرأ .النوم على الظهر على األرض أو السرير،
ووض ــع وس ــادة تحت الخصر بحيث يكون
الصدر أكثر انخفاضا من الوركني.
ب .أخـ ـ ــذ ش ـه ـي ــق ب ـ ـطـ ــيء عـ ـب ــر األن ـ ـ ـ ــف ،ثــم
إطالق زفير بطيء عبر الفم يستغرق ضعف
وقت الشهيق (تقنية التنفس  ،)1:2وتكرار
ذلك لعدة دقائق.

تلوث الهواء يتسبب في وفاة  4.2ماليين إنسان سنويًا ()Getty

 االستلقاء على الجانبأ .االسـتـلـقــاء عـلــى أح ــد الـجــانـبــن مــع إراح ــة
الرأس على الذراع أو وسادة ،ووضع وسادة
تحت الخصر.
ب .أخــذ شهيق بطيء عبر األنــف ،ثــم إطــاق
زفير بطيء عبر الفم يستغرق ضعف وقت
الشهيق (تقنية التنفس  ،)1:2وت ـكــرار ذلك
لعدة دقائق .ثم تكرار التمرين على الجانب
اآلخر.
 على البطنأ .الــرقــود على البطن على األرض مع وضع
وسـ ــادة تـحــت الـبـطــن وع ـقــد ال ــذراع ــن تحت
الرأس ،ومراعاة إبقاء الصدر أكثر انخفاضا
من الوركني.
ب .أخــذ شهيق بطيء عبر األنــف ،ثــم إطــاق
زفير بطيء عبر الفم يستغرق ضعف وقت
الشهيق (تقنية التنفس  ،)1:2وت ـكــرار ذلك
لعدة دقائق.
 .4تـقـنـيــة قـ ــرع الـ ـص ــدر :ي ـم ـكــن أي ـض ــا لـتـلــك
التقنية املـســاعــدة فــي تخليص الــرئـتــن من
امل ـخ ــاط ال ــزائ ــد ب ـص ــورة ف ـعــالــة ،حـيــث يـقــوم
الطبيب أو املعالج بوضع املريض على بطنه
مــع خفض رأس ــه ألسـفــل وال ـقــرع على ظهره
بــرفــق بـطــريـقــة مـعـيـنــة م ــن األع ـل ــى لــأسـفــل،
وعادة ما يتم استخدام تلك التقنية مع تقنية
النزح املوضعي املذكورة آنفا للحصول على
أفضل النتائج.
 .5مـمــارســة تـمــاريــن التنفس :يمكن لبعض
تمارين التنفس أن تساهم في تحسني أداء
ال ــرئ ـت ــن لــوظ ـي ـف ـت ـه ـمــا ،خ ــاص ــة لـ ــدى أول ـئــك
الذين يتعرضون للهواء امللوث أو املصابني
بـبـعــض أمـ ــراض الـجـهــاز الـتـنـفـســي املــزمـنــة،

يجب تنظيف الرئتين
لتخليصهما من الملوثات
والمهيجات والمخاط الزائد
ح ـي ــث ي ـن ـص ــح ب ـم ـم ــارس ــة ت ـق ـن ـيــة ال ـت ـن ـفــس
بـشـفـتــن مــزمــوم ـتــن وال ـت ـن ـفــس م ــن الـبـطــن
بـشـكــل خ ــاص ،أو ال ـل ـجــوء للطبيب املـعــالــج
للوقوف على أفضل تمارين التنفس املمكنة
في حال اإلصابة بمرض بالرئة.
 .6مـ ـم ــارس ــة ال ـت ـم ــاري ــن ال ــري ــاضـ ـي ــة :يـمـكــن
ملمارسة التمارين الرياضية ،خاصة تمارين
األي ــروبـ ـي ــك ،أن ت ـســاعــد ع ـلــى تـحـســن ق ــدرة
الــرئ ـتــن عـلــى الـتـنـفــس بـشـكــل أف ـضــل ،حيث
تــزيــد مــن مـعــدل الـتـنـفــس وإمـ ــداد العضالت
باألكسجني ،وتحسن الــدورة الدموية ورفع
كفاءة الجسم في التخلص من ثاني أكسيد
الكربون ،لذا ينصح باالنتظام في ممارسة
ت ـمــاريــن امل ـش ــي والـ ـج ــري ورك ـ ــوب ال ــدراج ــة،
بجانب ممارسة رياضات السباحة واملالكمة
وال ـ ـت ـ ـنـ ــس .إال أن ـ ــه ي ـ ـجـ ــدر عـ ـل ــى امل ـص ــاب ــن
بــأمــراض الــرئــة املزمنة عــدم ممارسة أي من
تلك التمارين قبل استشارة الطبيب املعالج
للوقوف على البرنامج الرياضي املالئم.
 .7تناول األطعمة الغنية بمضادات األكسدة
وااللتهاب :يمكن لتناول األطعمة واملشروبات
ال ـغ ـن ـيــة ب ـم ـض ــادات األكـ ـس ــدة واالل ـت ـه ــاب أن
يـســاعــد عـلــى حـمــايــة الــرئ ـتــن م ــن امل ـلــوثــات؛
ل ــذا يـنـصــح ب ـت ـنــاول ال ـخ ـض ــروات وال ـفــواكــه

التي تحتوي على نسبة كبيرة من املركبات
املضادة لألكسدة وااللتهاب مثل الخضروات
املورقة الخضراء والتوت بأنواعه املختلفة،
ك ـم ــا ي ـم ـكــن ل ـش ــرب الـ ـش ــاي األخـ ـض ــر تـقـلـيــل
االلتهاب بالرئتني نظرًا الحتوائه على الكثير
من املركبات املضادة لألكسدة.
 .8استخدام جهاز تنقية الهواء :يقوم جهاز
تنقية الهواء بتخليص الهواء من الشوائب
واملـ ـ ـل ـ ــوث ـ ــات وض ـ ـبـ ــط حـ ـ ــرارتـ ـ ــه ورطـ ــوب ـ ـتـ ــه،
وبالتالي فــإن استخدام ذلــك الجهاز يحسن
من جودة الهواء املوجودة داخل املنزل ،األمر
ال ــذي يـســاعــد عـلــى إب ـقــاء الــرئـتــن نظيفتني
وتحسني حالة الجهاز التنفسي.
 .9التخلص من معطرات الجو الصناعية:
يعتقد العديد مــن األف ــراد أن تعطير الجو
ب ــاس ـت ـخ ــدام امل ـس ـت ـح ـض ــرات امل ـخ ـت ـل ـفــة مــن
البخاخات والـشـمــوع املعطرة والـفــواحــات
يـ ـس ــاع ــد ف ـ ــي ت ـن ـق ـي ــة ال ـ ـ ـهـ ـ ــواء ،إال أنـ ـ ــه فــي
حقيقة األم ــر تحتوي كــافــة معطرات الجو
الصناعية على مركبات كيميائية ملوثة
وضـ ـ ــارة بــال ـن ـس ـبــة ل ـلــرئ ـتــن ،لـ ــذا م ــن أجــل
تنظيف الرئتني ينصح بعدم استخدام تلك
املستحضرات واالعتماد على تعطير الجو
بشكل طبيعي إن أمكن.
 .10االبتعاد عــن دخــان السجائر :هــذا األمــر
ق ــد ي ـبــدو بــديـهـيــا لـلـغــايــة فــالـتــدخــن بكافة
أن ــواع ــه يـمـثــل خ ـط ــورة كـبـيــرة عـلــى الـجـهــاز
التنفسي وبخاصة الــرئـتــن ،لــذا يجب على
امل ــدخـ ـن ــن اإلقـ ـ ـ ــاع عـ ــن الـ ـت ــدخ ــن لـتـنـظـيــف
رئ ــات ـه ــم ،وبــالـنـسـبــة لـغـيــر املــدخ ـنــن يـجــدر
عليهم االنتباه لتجنب التدخني السلبي عبر
االبتعاد عن دخان السجائر لحماية رئاتهم.

معلومة تهمك
المتحور أوميكرون
رصد نسخة جديدة من
ّ
ّ
املتحور أوميكرون
يرصد العلماء عن كثب نسخة جديدة من
ُ
 ،11.529.Bاكتشفت قبل بضعة أسابيع وتبدو أقرب إلى فيروس
كورونا األصلي .بني سالالت فيروس كورونا الخاضعة
ً
تقريبا.
للمراقبة ،فإن املتحور أوميكرون ( )1.BAهو املهيمن
إال أن بعض املعطيات تلفت االنتباه ،فقد أصبحت نسخة
أخرى هي ( )2.BAمهيمنة في الهند والدنمارك ،حيث بدأ عدد
اإلصابات باالرتفاع منذ بضعة أيام.
ّ
وصرح خبير األمراض املعدية أنطوان فالهولت بأن «األمر
الذي يفاجئنا هو سرعة انتشار هذه النسخة في الدنمارك».
وتابع« :كانت البالد تنتظر بلوغ ذروة عدد اإلصابات في
منتصف كانون الثاني/يناير ،لكن ذلك لم يحصل ،وربما نجم

ّ
املتحور التي تبدو شديدة العدوى
ذلك عن هذه النسخة من
ً
لكنها ليست أكثر ضراوة» من الفيروس األصلي.
وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن «ما ّ
يهمنا هو ما
ّ
املتحور أوميكرون لديها
إذا كانت هذه النسخة الجديدة من
ّ
خصائص مختلفة عن أوميكرون نفسه في ما يخص العدوى
والهروب املناعي والضراوة» .ورغم حذرهم ،فإن العلماء يرون
أنه ال يزال من املبكر ً
جدا القلق ،لكن «اليقظة» ضرورية .ودعا
خبراء إلى ضرورة «وضع تقنيات غربلة من أجل رصد جيد»
لإلصابات بالنسخة الجديدة من املتحور أوميكرون واكتشاف
ّ
املتحورات املكتشفة يجب أال
«ماهية خصائصها بسرعة» .وأن
تثير تساؤالت حول فعالية اللقاحات ضدها.

سؤال في الصحة

خ ـض ـع ــت ل ـع ـم ـل ـي ــة قـ ـل ــب مـ ـفـ ـت ــوح م ـنــذ
ع ـش ــرة أي ـ ــام ،واآلن أع ــان ــي م ــن الـتـهــاب
رئوي وانزياح في عظم القص ..ما هي
اإلجـ ــراءات الـتــي سيعمل عليها الطبيب
وما هي نسبة الخطورة؟
األخ الكريم؛
ربـمــا تـحــدث الـتـهــابــات رئــويــة بعد
الـعـمـلـيــات الـجــراحـيــة الـكـبـيــرة مثل
عـم ـل ـيــات ال ـق ـلــب امل ـف ـت ــوح ،وتـسـبــب
هذه االلتهابات ارتفاعًا في الحرارة،
ويرافقها عادة سعال وبلغم وضيق
فــي الـتـنـفــس ...وق ــد ي ــؤدي ذل ــك إلــى
ال ـش ـع ــور ب ـح ــرك ــة ف ــي ع ـظ ــم ال ـقــص
ب ـس ـبــب الـ ـسـ ـع ــال املـ ـتـ ـك ــرر ووج ـ ــود
الشق الجراحي الذي لم يشف بعد.
وت ـس ـت ــدع ــي ه ـ ــذه الـ ـح ــال ــة ال ـع ــاج
باملضادات الحيوية القوية بحسب
نـتــائــج زرع الـقـشــع (ال ـب ـل ـغــم) ،وإذا
وجـ ــدت ع ــام ــات ال ـت ـهــاب ف ــي جــرح
العملية فيجب إجــراء زرع املفرزات
في مكان الجرح إن وجدت ،وإعطاء
امل ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــادات ال ـ ـح ـ ـيـ ــويـ ــة املـ ـن ــاسـ ـب ــة
لـلـقـضــاء عـلــى ال ـجــراث ـيــم امل ــوج ــودة
بــالـسـيـطــرة عـلــى االل ـت ـهــاب الــرئــوي
وال ـت ـه ــاب ج ــرح الـعـمـلـيــة م ـهــم ج ـدًا
لتجنب تطور الحالة إلى التهابات
أع ـمــق وأص ـع ــب ال سـمــح ال ـل ــه .كما
ي ـق ــوم ال ـف ــري ــق ال ـط ـبــي وال ـت ـمــريــض
بــإجــراء عالجات تنفسية للمريض
لتحسني خروج البلغم ،وإذا ظهرت
عــامــات الـتـهــاب فــي ج ــرح العملية
وظهور مـفــرزات منه مع عــدم ثبات
ع ـظــم ال ـق ــص ،ف ـقــد يـضـطــر األط ـب ــاء
لـتـنـظـيــف الـ ـج ــرح وإعـ ـ ـ ــادة تـثـبـيــت
عظم القص بعملية جراحية ثانية
ال تتعلق بالقلب ،إنما فقط لتنظيف
الجرح وتثبيت العظم .ربما يسبب
التهاب الرئة والتهاب جرح العملية
مـصــاعــب أكـثــر لـلـمــريــض ،ويحتاج
عـ ـ ــادة إل ـ ــى ب ـق ــائ ــه فـ ـت ــرة أطـ ـ ــول فــي
املستشفى حتى يطمئن األطباء إلى
السيطرة على االلتهابات تمامًا.
د .عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر
ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

