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

سؤال في الصحة

رصد نسخة جديدة من المتحّور أوميكرون
يرصد العلماء عن كثب نسخة جديدة من املتحّور أوميكرون 

شفت قبل بضعة أسابيع وتبدو أقرب إلى فيروس 
ُ
B.11.529، اكت

كورونا األصلي. بني سالالت فيروس كورونا الخاضعة 
للمراقبة، فإن املتحور أوميكرون )BA.1( هو املهيمن تقريًبا. 

إال أن بعض املعطيات تلفت االنتباه، فقد أصبحت نسخة 
أخرى هي )BA.2( مهيمنة في الهند والدنمارك، حيث بدأ عدد 

اإلصابات باالرتفاع منذ بضعة أيام.
وصّرح 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 

ذلك عن هذه النسخة من املتحّور التي تبدو شديدة العدوى 
« من الفيروس األصلي.

ً
لكنها ليست أكثر ضراوة

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية إن »ما يهّمنا هو ما 
إذا كانت هذه النسخة الجديدة من املتحّور أوميكرون لديها 

خصائص مختلفة عن أوميكرون نفسه في ما يخّص العدوى 
والهروب املناعي والضراوة«. ورغم حذرهم، فإن العلماء يرون 
أنه ال يزال من املبكر جًدا القلق، لكن »اليقظة« ضرورية. ودعا 
خبراء إلى ضرورة »وضع تقنيات غربلة من أجل رصد جيد« 

لإلصابات بالنسخة الجديدة من املتحور أوميكرون واكتشاف 
»ماهية خصائصها بسرعة«. وأن املتحّورات املكتشفة يجب أال 

تثير تساؤالت حول فعالية اللقاحات ضدها.

ــلــــب مــــفــــتــــوح مــنــذ  ــعـــت لـــعـــمـــلـــيـــة قــ خـــضـ
ــن الــتــهــاب  ــانـــي مـ عـــشـــرة أيــــــام، واآلن أعـ
رئوي وانزياح في عظم القص..  ما هي 
الطبيب  عليها  سيعمل  الــتــي  اإلجــــراءات 

وما هي نسبة الخطورة؟

األخ الكريم؛
ربــمــا تــحــدث الــتــهــابــات رئــويــة بعد 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة الــكــبــيــرة مثل 
عــمــلــيــات الــقــلــب املـــفـــتـــوح، وتــســبــب 
هذه االلتهابات ارتفاعًا في الحرارة، 
ويرافقها عادة سعال وبلغم وضيق 
فــي الــتــنــفــس... وقـــد يـــؤدي ذلـــك إلــى 
الـــشـــعـــور بـــحـــركـــة فــــي عـــظـــم الــقــص 
بـــســـبـــب الـــســـعـــال املـــتـــكـــرر ووجـــــود 

الشق الجراحي الذي لم يشف بعد.
ــعـــالج  ــدعـــي هــــــذه الــــحــــالــــة الـ ــتـ وتـــسـ
باملضادات الحيوية القوية بحسب 
)الــبــلــغــم(، وإذا  الــقــشــع  نــتــائــج زرع 
ــــدت عـــالمـــات الــتــهــاب فـــي جــرح  وجـ
املفرزات  إجــراء زرع  العملية فيجب 
في مكان الجرح إن وجدت، وإعطاء 
املــــــــضــــــــادات الــــحــــيــــويــــة املـــنـــاســـبـــة 
لــلــقــضــاء عــلــى الــجــراثــيــم املـــوجـــودة 
بــالــســيــطــرة عــلــى االلــتــهــاب الــرئــوي 
والـــتـــهـــاب جــــرح الــعــمــلــيــة مــهــم جــدًا 
التهابات  الحالة إلى  لتجنب تطور 
أعــمــق وأصـــعـــب ال ســمــح الـــلـــه. كما 
يـــقـــوم الـــفـــريـــق الــطــبــي والــتــمــريــض 
للمريض  تنفسية  عالجات  بــإجــراء 
لتحسني خروج البلغم، وإذا ظهرت 
عــالمــات الــتــهــاب فــي جـــرح العملية 
وظهور مــفــرزات منه مع عــدم ثبات 
عــظــم الـــقـــص، فــقــد يــضــطــر األطـــبـــاء 
لــتــنــظــيــف الــــجــــرح وإعــــــــادة تــثــبــيــت 
ثانية  بعملية جراحية  القص  عظم 
ال تتعلق بالقلب، إنما فقط لتنظيف 
الجرح وتثبيت العظم. ربما يسبب 
التهاب الرئة والتهاب جرح العملية 
مــصــاعــب أكــثــر لــلــمــريــض، ويحتاج 
عــــــادة إلـــــى بـــقـــائـــه فـــتـــرة أطــــــول فــي 
املستشفى حتى يطمئن األطباء إلى 

السيطرة على االلتهابات تمامًا. 
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

10 طرق 
بسيطة وفعالة 

لتنظيف الرئتين
محمد السنباطي

العاملية  الصحة  منظمة  إحصائيات  تشير 
الــهــواء يتسبب في  الــتــعــرض لتلوث  أن  إلــى 
العالم،  وفــاة سنويا حــول  4.2 ماليني حالة 
ــان لـــكـــمـــيـــات كــبــيــرة  ــتــ ــرئــ ــعـــرض الــ ــتـ ــيـــث تـ حـ
مـــن املــلــوثــات كـــل يـــوم مـــن دخــــان الــســجــائــر، 
وعوادم السيارات، والهواء امللوث واملركبات 
الـــذي يـــؤدي إلى  الكيميائية وغــيــرهــا، األمـــر 
احتقان أو التهاب أو تراكم املخاط بالرئتني، 
والتسبب  الرئتني،  فــي  ينتج عنه ضــرر  مما 
فــي الــعــديــد مــن املــشــاكــل الــصــحــيــة بالجهاز 

التنفسي، وغيرها من أجهزة الجسم.
لتخليصهما  الــرئــتــني  بتنظيف  ينصح  لـــذا 
مـــن املـــلـــوثـــات واملــهــيــجــات واملـــخـــاط الـــزائـــد، 
باالحتقان،  الــشــعــور  تقليل  فــي  يساعد  مما 
وفــتــح املــســالــك الــهــوائــيــة، وتقليل االلــتــهــاب، 
التحسن مرة أخرى.  الرئتني على  ومساعدة 

ونتناول في هذا املقال عدة طرق بسيطة 
لتنظيف الرئتني بسهولة ويسر.

نصائح وطرق لتنظيف الرئتين
ــار: قــــد يـــعـــانـــي بــعــض  ــبــــخــ ــتـــنـــشـــاق الــ 1. اسـ
املــصــابــني بــاملــشــاكــل الــتــنــفــســيــة مـــن تــدهــور 
أو جاف،  بــارد  لهواء  التعرض  بعد  حالتهم 
األغشية  تجفيف  فــي  كالهما  يتسبب  حيث 
تدفق  وتقليل  الــهــوائــيــة  باملسالك  املخاطية 
ــوال يــمــكــن الســتــنــشــاق  ــ الـــــدم، وفـــي تــلــك األحــ
بـــخـــار املــــــاء أن يـــســـاعـــد عـــلـــى فـــتـــح املـــجـــرى 
الــتــنــفــســي، وتــصــفــيــة املــــخــــاط، حـــيـــث يــقــوم 
البخار بإضافة الدفء والرطوبة إلى الهواء 
على  يساعد  ثــم  ومــن  استنشاقه،  يتم  الـــذي 
باملجاري  املــخــاط  وتليني  التنفس،  تحسني 

الهوائية والرئتني.
الــســعــال رد فعل  الــســعــال املــتــعــمــد: يــعــد   .2
في  العالقة  املــلــوثــات  لــطــرد  للجسم  طبيعيا 
يمكن  وبالتالي  التنفسي،  بالجهاز  املــخــاط 
لـــلـــســـعـــال املـــتـــعـــمـــد املــــســــاعــــدة فــــي تــخــلــيــص 
الجهاز التنفسي من املخاط الزائد وما يعلق 
العديد من األطباء  به من ملوثات، وينصح 
مــرضــى الــــداء الــرئــوي املــســد املــزمــن بالقيام 
بالسعال املتعمد لتنظيف الرئتني من خالل 

اتباع الخطوات التالية:
ــة الكتفني  ــ - الــجــلــوس عــلــى كــرســي مـــع إراحـ

وإبقاء كلتا القدمني على األرض.
- عقد الــذراعــني فــوق البطن، ثــم أخــذ شهيق 

ببطء من خالل األنف.
- إطالق زفير ببطء مع االنحناء لألمام ودفع 

البطن بواسطة الذراعني.
- السعال 2-3 مرات أثناء الزفير مع فتح الفم 
بــشــكــل بــســيــط، ثـــم أخــــذ شــهــيــق بـــطـــيء عبر 

األنف.
- الراحة، ثم التكرار مرة أخرى تبعا للحاجة.
النزح  الزائد بتقنية  التخلص من املخاط   .3
تتطلب  بممارسات  القيام  يمكن  املوضعي: 
ــاع مــعــيــنــة ملـــســـاعـــدة الــرئــتــني  ـــ ــاذ أوضـــ ــخــ اتــ
باستخدام  الزائد  املخاط  من  التخلص  على 
الجاذبية األرضية، والتي يطلق عليها النزح 
املـــوضـــعـــي، حــيــث يــمــكــن لــلــتــمــاريــن الــتــالــيــة 
والــوقــايــة من  التنفس  فــي تحسني  املساعدة 
التخلص من املخاط  التنفسية عبر  العدوى 

الزائد.
- النوم على الظهر

السرير،  أو  األرض  الظهر على  النوم على  أ. 
يكون  بحيث  الخصر  وســـادة تحت  ووضـــع 

الصدر أكثر انخفاضا من الوركني.
 ب. أخــــــذ شـــهـــيـــق بــــطــــيء عـــبـــر األنـــــــــف، ثــم 
إطالق زفير بطيء عبر الفم يستغرق ضعف 
التنفس 1:2(، وتكرار  وقت الشهيق )تقنية 

ذلك لعدة دقائق.

- االستلقاء على الجانب
أ. االســتــلــقــاء عــلــى أحـــد الــجــانــبــني مــع إراحـــة 
الرأس على الذراع أو وسادة، ووضع وسادة 

تحت الخصر.
ب. أخــذ شهيق بطيء عبر األنـــف، ثــم إطــالق 
وقت  ضعف  يستغرق  الفم  عبر  بطيء  زفير 
ذلك  وتــكــرار   ،)1:2 التنفس  )تقنية  الشهيق 
لعدة دقائق. ثم تكرار التمرين على الجانب 

اآلخر.
- على البطن

الــرقــود على البطن على األرض مع وضع  أ. 
وســــادة تــحــت الــبــطــن وعــقــد الـــذراعـــني تحت 
الرأس، ومراعاة إبقاء الصدر أكثر انخفاضا 

من الوركني.
ب. أخــذ شهيق بطيء عبر األنـــف، ثــم إطــالق 
وقت  ضعف  يستغرق  الفم  عبر  بطيء  زفير 
ذلك  وتــكــرار   ،)1:2 التنفس  )تقنية  الشهيق 

لعدة دقائق.
ــا لــتــلــك  ــدر: يــمــكــن أيـــضـ ــــرع الــــصــ 4. تــقــنــيــة قـ
الــرئــتــني من  فــي تخليص  املــســاعــدة  التقنية 
ــزائـــد بـــصـــورة فــعــالــة، حــيــث يــقــوم  املـــخـــاط الـ
الطبيب أو املعالج بوضع املريض على بطنه 
مــع خفض رأســـه ألســفــل والــقــرع على ظهره 
بــرفــق بــطــريــقــة مــعــيــنــة مـــن األعـــلـــى لــألســفــل، 
وعادة ما يتم استخدام تلك التقنية مع تقنية 
النزح املوضعي املذكورة آنفا للحصول على 

أفضل النتائج.
لبعض  يمكن  التنفس:  تــمــاريــن  مــمــارســة   .5
أداء  في تحسني  تساهم  أن  التنفس  تمارين 
الـــرئـــتـــني لــوظــيــفــتــهــمــا، خـــاصـــة لــــدى أولــئــك 
الذين يتعرضون للهواء امللوث أو املصابني 
بــبــعــض أمــــراض الــجــهــاز الــتــنــفــســي املــزمــنــة، 

ــة تــقــنــيــة الــتــنــفــس  ــمـــارسـ ــمـ ــيـــث يـــنـــصـــح بـ حـ
بــشــفــتــني مــزمــومــتــني والــتــنــفــس مـــن الــبــطــن 
املــعــالــج  الــلــجــوء للطبيب  أو  بــشــكــل خــــاص، 
للوقوف على أفضل تمارين التنفس املمكنة 

في حال اإلصابة بمرض بالرئة.
ــن الـــريـــاضـــيـــة: يــمــكــن  ــاريـ ــمـ ــتـ 6. مـــمـــارســـة الـ
ملمارسة التمارين الرياضية، خاصة تمارين 
األيـــروبـــيـــك، أن تــســاعــد عــلــى تــحــســني قـــدرة 
الــرئــتــني عــلــى الــتــنــفــس بــشــكــل أفـــضـــل، حيث 
ــــداد العضالت  تــزيــد مــن مــعــدل الــتــنــفــس وإمـ
ورفع  الدموية  الــدورة  وتحسن  باألكسجني، 
كفاءة الجسم في التخلص من ثاني أكسيد 
ممارسة  في  باالنتظام  ينصح  لذا  الكربون، 
تــمــاريــن املـــشـــي والـــجـــري وركـــــوب الـــدراجـــة، 
بجانب ممارسة رياضات السباحة واملالكمة 
ــه يــــجــــدر عــــلــــى املـــصـــابـــني  ــ ــ ــنـــــس. إال أنـ ــ ــتـ ــ والـ
الــرئــة املزمنة عــدم ممارسة أي من  بــأمــراض 
تلك التمارين قبل استشارة الطبيب املعالج 

للوقوف على البرنامج الرياضي املالئم.
7. تناول األطعمة الغنية بمضادات األكسدة 
وااللتهاب: يمكن لتناول األطعمة واملشروبات 
ــاب أن  ــهـ ــتـ الــغــنــيــة بـــمـــضـــادات األكــــســــدة وااللـ
يــســاعــد عــلــى حــمــايــة الــرئــتــني مـــن املــلــوثــات؛ 
ــذا يــنــصــح بـــتـــنـــاول الـــخـــضـــروات والـــفـــواكـــه  لــ

املركبات  التي تحتوي على نسبة كبيرة من 
املضادة لألكسدة وااللتهاب مثل الخضروات 
املختلفة،  بأنواعه  والتوت  الخضراء  املورقة 
كـــمـــا يــمــكــن لـــشـــرب الــــشــــاي األخــــضــــر تــقــلــيــل 
االلتهاب بالرئتني نظرًا الحتوائه على الكثير 

من املركبات املضادة لألكسدة.
8. استخدام جهاز تنقية الهواء: يقوم جهاز 
الشوائب  الهواء من  الهواء بتخليص  تنقية 
واملـــــلـــــوثـــــات وضــــبــــط حــــــرارتــــــه ورطــــوبــــتــــه، 
الجهاز يحسن  ذلــك  فــإن استخدام  وبالتالي 
من جودة الهواء املوجودة داخل املنزل، األمر 
الــــذي يــســاعــد عــلــى إبــقــاء الــرئــتــني نظيفتني 

وتحسني حالة الجهاز التنفسي.
الصناعية:  الجو  من معطرات  التخلص   .9
الجو  تعطير  أن  ــراد  األفـ مــن  العديد  يعتقد 
بـــاســـتـــخـــدام املـــســـتـــحـــضـــرات املــخــتــلــفــة مــن 
والــفــواحــات  املعطرة  والــشــمــوع  البخاخات 
ــي تـــنـــقـــيـــة الــــــهــــــواء، إال أنــــــه فــي  ــ يـــســـاعـــد فـ
الجو  معطرات  كــافــة  تحتوي  األمـــر  حقيقة 
ملوثة  كيميائية  مركبات  على  الصناعية 
وضــــــارة بــالــنــســبــة لــلــرئــتــني، لــــذا مـــن أجــل 
تنظيف الرئتني ينصح بعدم استخدام تلك 
املستحضرات واالعتماد على تعطير الجو 

بشكل طبيعي إن أمكن.
10. االبتعاد عــن دخــان السجائر: هــذا األمــر 
قـــد يــبــدو بــديــهــيــا لــلــغــايــة فــالــتــدخــني بكافة 
أنـــواعـــه يــمــثــل خـــطـــورة كــبــيــرة عــلــى الــجــهــاز 
على  لــذا يجب  الــرئــتــني،  وبخاصة  التنفسي 
املـــدخـــنـــني اإلقــــــــالع عــــن الـــتـــدخـــني لــتــنــظــيــف 
رئـــاتـــهـــم، وبــالــنــســبــة لــغــيــر املــدخــنــني يــجــدر 
عليهم االنتباه لتجنب التدخني السلبي عبر 
االبتعاد عن دخان السجائر لحماية رئاتهم.

يجب تنظيف الرئتين 
لتخليصهما من الملوثات 

والمهيجات والمخاط الزائد

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

Saturday 29 January 2022
السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2022 م  26  جمادى اآلخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2707  السنة الثامنة


