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متهــيد

ميثل �ل�شل �أحد �أهم �مل�شاكل �ل�شحية �لتي تعاين منها �ل�شعوب يف �لعامل �لنامي. وقد مت بالفعل 

�لبالغني يف معظم  لدى  لل�شل  �لعالجي  و�لتدبري  و�ملعاجلة  �لت�شخي�ص  �أ�شاليب  و�ختبار  توثيق 

ول، يف �شعوبة �إتاحة وتعميم  �أنحاء �لعامل. تكمن م�شكلة �ل�شل بالن�شبة للبالغني، يف �ملقام �الأ

�خلدمات �لطبية. 

ولوية يف  طفال ال يحتلون �الأ طفال، تزد�د �رض�وة �مل�شكلة عن ذلك بكثري. فاالأ �أما بالن�شبة لالأ

طفال فاإن ت�شخي�ص  معظم �لرب�مج �لوطنية ملكافحة �ل�شل، وحتى يف تلك �لرب�مج �لتي تهتم باالأ

من  كبري  عدد  معاجلة  يف  �أخطاء  حدوث  �إىل  هذ�  يوؤدي  وقد  جمة،  �شعوبات  يو�جه  �ل�شل 

طفال �مل�شابون باأمر��ص �شدرية مزمنة �إىل �ملعاجلة من �ل�شل بدون  �حلاالت. فقد يخ�شع �الأ

طفال متاأثرين به �أو ي�شابون باأ�رض�ر  د�ع، �أو قد يتاأخر ت�شخي�ص �ل�شل جدً� لديهم فيموت �الأ

رئوية وخيمة. 

عر��ص و�لعالمات  �لطفولة على جمموعة من �الأ �ل�شدري يف مرحلة  �ل�شل  يعتمد ت�شخي�ص 

�ملعقدة، وعلى نتائج �ختبار �لتوبركولني �جللدي، و�ل�شور �ل�شعاعية �ل�شدرية. لذلك، يكون 

�لت�شخي�ص حمفوفًا بامل�شاعب. 

�لعاملني يف جمال  م�شاعدة  �إىل  طفال  �الأ �ل�شدري يف  �ل�شل  �مل�شور عن  طل�ص  �الأ يهدف هذ� 

حلاالت  �ل�شـعاعية  �ل�شـدر  �شـور  تف�شري  على  �لدخل  �ملنخف�شة  �لبلد�ن  يف  �ل�شحية  �لرعاية 

طباء �ملتخ�ش�شني �أو  طفال �مل�شتبه يف �إ�شابتهم بال�شل. وهذ� ال يعني �ال�شتعا�شة عن �آر�ء �الأ �الأ

�ل�شعاعيني، لكن ميكن �أن ي�شتفيد منه �لعاملون يف جمال �لرعاية �ل�شحية يف �مل�شت�شفيات �لتي 

ال يتوفر فيها هوؤالء �ملتخ�ش�شون. 

لقد �شافر كثريون منا ودر�شو� يف بلد�ن �لعامل �لنامي، وهم يدركون �شعوبة �حل�شول على 

�أن  �أمل  �أن تف�شريها يثري �لكثري من �مل�شاكل. وكلي  �ل�شعاعية لل�شدر، كما يدركون  �ل�شور 

يتح�شن ت�شخي�ص �ل�شل �لطفلي عن طريق تقدمي �أمثلة لل�شور �ل�شعاعية �ل�شائعة �ملتعلقة بال�شل 

�ل�شدري.
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�صكر و تقدير

�أود �أن �أعرب عن �شكري وتقديري لكل من:

�شاتذة دونالد �إنار�شون وبني �إنار�شون من �الحتاد �لدويل ملكافحة �ل�شل و�أمر��ص �لرئة،  �الأ

�شتاذة نولد� بايرز من جمموعة �لعمل �ملعنية  مبكافحة �ل�شل �لطفلي �لتابعة لالحتاد �لدويل  و�الأ

كما  �مل�رضوع.  لهذ�  قدموه  �لذي  و�لدعم  �لت�شجيع  على  وذلك  �لرئة  و�أمر��ص  �ل�شل  ملكافحة 

�أ�شكر زمالئي �لدكتور �شارون كلينج، و �لدكتور بيري جو�شارد، و �لدكتور �شيمون �شكاف 

�شتاذ جي �إي بايرز �لذي �أثار �نتباهي لهذ�  �لذين �شاعدوين يف جمع �حلاالت؛ و�أ�شكر �أي�شًا �الأ

�ملو�شوع، وكذلك �لعديد من �لطلبة �لذين �شجعوين.

�ل�شود�ن،  من  مكرم  ماجدة  �لدكتورة  �لدليل:  هذ�  مبر�جعة  قام  من  لكل  بال�شكر  �أدين  كما 
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1- املقدمة

مع زيادة �الهتمام مبر�ص �ل�شل يف مرحلة �لطفولة، �أ�شبحت �ل�شعوبات �ملحيطة بت�شخي�ص 

�ل�شل �ل�شدري �أكرث و�شوحًا. يف معظم حاالت �لبالغني �مل�شتبه باإ�شابتهم بال�شل يتم �لتاأكد من 

�لت�شخي�ص عن طريق فح�ص �لبلغم للك�شف عن �لع�شيات �ل�شامدة للحم�ص. وال تلعب �ل�شور 

مر  �الأ هذ�  لكن  �لبالغني.  لدى  �ل�شل  مر�ص  ت�شخي�ص  يف  �شئياًل  دورً�  �إال  لل�شدر  �ل�شعاعية 

بقلة  �لتي تت�شم  طفال  بال�شل بني �الأ طفال. فنظرً� لطبيعة �لعدوى و�ملر�ص  بالن�شبة لالأ يختلف 

طفال، فاإن �لت�شخي�ص ال يعتمد  عدد �لع�شيات، ونظرً� ل�شعوبة �حل�شول على �لعينات من �الأ

�لت�شخي�ص باجلمع بني  يتم  �إال يف عدد �شئيل. وب�شفة عامة،  �لبكرتيولوجية  �لفحو�ص  على 

تاريخ �ل�شو�بق، و�ختبار �لتوبركولني �جللدي، و�ل�شور �ل�شعاعية لل�شدر. تعترب �ل�شورة 

لها  لكن  �ل�شل،  ت�شخي�ص  �شيوعًا يف  �مل�شتخدمة  �لت�شخي�ص  �أدو�ت  �أكرث  �أحد  لل�شدر  �ل�شعاعية 

�ملالحظني  بني  �ل�شعاعية  �ل�شورة  تف�شري  يف  كبرية  �ختالفات  توجد  حيث  �ملتاأ�شلة  م�شاكلها 

بع�شهم �لبع�ص، وكذلك بني �لقر�ء�ت �ملتكررة للمالحظ نف�شه.

�ل�شور  قر�ءة  يف  مهار�تهم  حت�شني  على  طباء  �الأ م�شاعدة  هو  �لكتاب  هذ�  من  �لهدف  �إن 

�أطل�شًا  يعترب  ال  �لكتاب  وهذ�  �ل�شدري.  بال�شل  �إ�شابتهم  �مل�شتبه  طفال  لالأ �ل�شدرية  �ل�شعاعية 

طفال، لكنه و�شيلة مب�شطة لعر�ص �ل�شور  م�شتوعبًا يحوي جميع �ل�شور �ل�شعاعية لل�شل عند �الأ

�ل�شعاعية �ل�شائعة. وينبغي على �لطبيب مر�عاة تف�شري كل من �ل�شور �ل�شعاعية، و�لعالمات 

�ل�رضيرية حتى ي�شل �إىل �لت�شخي�ص �ل�شحيح.

طفال يف  طل�ص �لعاملني بالرعاية �ل�شحية �لذين يعتنون باالأ ي�شم �جلمهور �مل�شتهدف من هذ� �الأ

م�شت�شفيات �ملنطقة حيث يتوفر �لت�شوير �ل�شعاعي لل�شدر، و�لعاملني يف جمال �لرب�مج �لوطنية 

طفال  و�الأ حديثُا  �مل�شخ�شة  �لبالغني  حلاالت  �ملخالطني  طفال  �الأ بتقييم  �ملعنني  �ل�شل  ملكافحة 

على  �لتعرف  يف  �لقارئ  مل�شاعدة  �لكتاب  هذ�  تنظيم  مت  لقد  بال�شل.  �إ�شابتهم  �ملعتقد  �ملحولني 

�شكال �لوبائية، و�ملر�شية، و�ل�رضيرية ملر�ص �ل�شل يف مرحلة �لطفولة و�ال�شتفادة من ذلك  �الأ

طل�ص �خلا�ص بال�شور �ل�شعاعية �البتد�ء بال�شور �ل�شائعة  يف �لت�شخي�ص. وقد ر�عى ترتيب �الأ

�مل�شحوبة مب�شاعفات يف  �ل�شدري  �ل�شل  �أ�شكال  باأكرث  �مل�شحوبة مب�شاعفات و�النتهاء  غري 

مرحلة �لطفولة.
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�أ�شبح �لتعرف على �أكرث �أ�شكال �ل�شل �ل�شدري �مل�شحوبة مب�شاعفات يف مرحلة �لطفولة �أمرً� 

�ل�رضيرية  و�لعالمات  �ل�شعاعية  �ل�شور  ن  والأ يدز،  �الإ فريو�ص  النت�شار  نظرً�  همية  �الأ بالغ 

طفال �مل�شابني  �أ�شبحت متد�خلة بحيث ميكن وب�شهولة حدوث �لتبا�ص بينها وبني �ل�شل لدى �الأ

يدز. بعدوى فريو�ص �الإ
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2- ال�صعوبات التي تواجه ت�صخي�ض ال�صل
يف مرحلة الطفولة

ما  عادة  �لبلغم  فاإن  �لع�شيات،  بقلة  تت�شم  �لطفولة  مرحلة  يف  �ل�شل  حاالت  معظم  �أن  حيث 

يعتمد  �حلــاالت.  من  قليل  عدد  يف  �إال  �إيجابية  �ملزرعة  تكون  وال  �للطاخة،  �شلبي  يكون 

يعتمد  كما  �لبالغني،  �للطاخة من  �إيجابي  ملخالطة مري�ص  �شابقة  غالبًا على وجود  �لت�شخي�ص 

عر��ص و�لعالمات �ملرتبطة بالعدوى �ملزمنة، وعلى �لفحو�شات �خلا�شة �لتي ت�شمل  على �الأ

�ختبار �لتوبركولني �جللدي، و�ل�شور �ل�شعاعية لل�شدر. لكن جميع هذه �لو�شائل لها م�شاكلها 

�ملتاأ�شلة: 

املخالطة حلالة دالة index case من البالغني تزيد من �حتمال �لعدوى بال�شل،   -1
ال�شيما �إذ� كانت �حلالة �إيجابية �للطاخة للبلغم.

�لبلد�ن  يعي�شون يف  �لذين  طفال  لالأ بالن�شبة  د�ئم  �شبه  ب�شكل  هذ�  وبالرغم من حدوث 

طفال �لذين يعي�شون يف  عباء، فاإن هذ� لي�ص �شحيحًا على �لدو�م بالن�شبة لالأ �خلفيفة �الأ

عمر  دون  طفال  �الأ �إىل  �ملنزلية  �لعدوى  تنتقل  �أن  رجح  �الأ من  عباء.  �الأ ثقيلة  بلد�ن 

رجح �نتقال �لعدوى  �لعامني من �لو�لدين �أو ممن يقومون برعايتهم، بينما يكون من �الأ

طفال �لذين يعي�شون يف  كرب من عمر �شنتني. وبالن�شبة لالأ طفال �الأ من �ملجتمع �إىل �الأ

�شابة  عباء، لن يوؤدي غياب �ملخالطة �ملنزلية �إىل ��شتبعاد �حتمال �الإ �لبلد�ن �لثقيلة �الأ

بعدوى �ل�شل.

عرا�ض والعالمات symptoms and signs غري و��شحة وتت�شابه مع �أعر��ص  الأ  -2
ال�شيما  �أخرى،  مزمنة  وعد�وى  باأمر��ص  �مل�شابني  طفال  �الأ على  ُتالَحظ  وعالمات 

عر��ص �ملاألوفة �لتي ت�شتخدم يف  يدز. وهذه حقيقة ال�شيما بالن�شبة لالأ �لعدوى بفريو�ص �الإ

ت�شخي�ص �ل�شل، مثل �ل�شعال �ملزمن، وفقد�ن �لوزن، و�حلمى �لتي ت�شتمر عدة �أيام، 

وعد�وى �جلهاز �لتنف�شي �ملتكررة.

طفال �مل�شابني بال�شل، لكن لي�ص بال�رضورة  اختبارات التوبركولني اجللدية حتدد �الأ  -3
عر��ص  �الأ طفال عدميي  �الأ �إيجابيًا يف  يكون  قد  فاالختبار  �لفعال.  باملر�ص  �مل�شابني 

)�ملر�شى  �ملر�ص  �أعر��ص  عليهم  تظهر  فيمن  وكذلك  �ل�شل(،  بعدوى  )�مل�شابني 

�لتغذية  ب�شوء  �مل�شابني  طفال  �الأ لدى  �لكاذبة  �ل�شلبية  �الختبار�ت  حتدث  قد  بال�شل(. 
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�لعدوى  حاالت  جميع  مت�شمنة  خرى  �الأ �لوخيمة  و�لعد�وى  �حل�شبة  بعد  �لوخيمة 

عباء �لثقيلة. يدز �لتي تنت�رض يف �لبلد�ن ذ�ت �الأ بفريو�ص �الإ

�شور ال�شدر ال�شعاعية ي�شعب تف�شريها، وقد �شجلت �ختالفات كبرية فيما بني قر�ء�ت   -4
�ملالحظني وكذلك بني �لقر�ء�ت �ملتكررة لنف�ص �ملالحظ. ففي �لبلد�ن �ملنخف�شة �لدخل، 

م�شورون  يتوفر  وال  �لبالغني،  خلدمة  غالبًا  لل�شدر  �ل�شعاعي  �لت�شوير  مر�فق  تقام 

�شعة ب�رضعة و�شهولة مما يوؤدي �إىل �إ�شد�ر نوعية رديئة من �ل�شور �ل�شعاعية �لتي  لالأ

ي�شعب �أو ي�شتحيل تقييمها.

زراعة متفطرات ال�صل M. tuberculosis تكون مكلفة، وذ�ت نفع �شئيل، وهـي   -5
�أف�شل �لظروف، ال يتجاوز  �لدخل. ويف  �ملنخف�شة  �لبلد�ن  غـري مـتوفرة يف معظم 

�أعلى مردود لها 40%.

 scoring systems حراز  الأ لت�صجيل  اأنظمة  �أعدت  �لت�شخي�ص،  �شعوبة  ب�شبب   -6
ت�صخي�صية  وخوارزميات  تاأثري(  من  يحرز  ما  ملدى  وفقًا  تعطى  درجات  �أو  )�أرقام 

diagnostic algorithms )طرق منهجية تتبع للو�شول �إىل نتيجة( . لكن معظم 
�لدخل  �ملنخف�شة  �لبلد�ن  �لتي �ختربت يف  نظمة  �الأ �أما  �ختبارها.  يتم  نظمة مل  �الأ هذه 

�أنها غري ح�شا�شة وغري  فتبني  يدز،  �الإ �ل�شل وفريو�ص  �لعالية النت�شار  �ملعدالت  ذ�ت 

حر�ز. عد�د �أنظمة جديدة لت�شجيل �الأ نوعية يف ت�شخي�ص �ل�شل. وهناك حاجة الإ

لذلك، ينبغي �لتاأكيد على �أن يكون لدى �لطبيب درجة عالية من �ل�شك يف �إمكانية �إ�شابة �لطفل 

بال�شل، ثم عليه �أن ي�شتخدم جميع �الختبار�ت �ملتاحة للو�شـول �إىل �أف�شـل ت�شخي�ص ممكن، 

على �لرغم من �أن هذ� �لت�شخي�ص قد ال يكون تامًا.
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طفال لية الباثولوجية( لل�صل يف الأ 3- اإمرا�ض )الآ
وعالقتها بالت�صخي�ض

 5-3 بني  ترت�وح  ج�شيمـات  يف  �ملوجــودة  �ل�شلية  �ملتفطر�ت  ��شتن�شاق  بال�شل  �لعدوى  تـلي 

�شناخ حيث تتكاثر مكونة بوؤرة �أو عدة بوؤر )بوؤرة �أولية  مكرومـرت. فرت�شب �جل�شيمات يف �الأ

ويل  primary focus( ثم تنت�رض عن طريق �جلهاز �للمفي �إىل �أقرب عقد ملفية نقريية )�ملعقد �الأ
ولية يف  لل�شل primary complex( )معقد غون Ghon complex(. وقد حتدث �لبوؤرة �الأ

نه يتحدد وفق تر�شيب �جل�شيمات عن طريق توزيع �لتهوية.  �أي ف�ص من ف�شو�ص �لرئة الأ

وميكن �أن يكون لدى �ملري�ص �أي�شًا �أكرث من بوؤرة �أولية. ويف معظم �حلاالت، يتم �حتو�ء 

ويل لل�شل يف �ل�شورة  طفال. يظهر �ملعقد �الأ �لعدوى عند هذه �ملرحلة وال يظهر �ملر�ص على �الأ

�ل�شعاعية لل�شدر على �شكل عقيدة متكل�شة يف �لرئة ويف �لعقد �للمفية �ملن�شفية.

طفال �لذين مت �حتو�ء �ملر�ص لديهم. ويت�شح  وين�شاأ فرط �لتح�ش�ص �شد �لربوتني �ل�شلي يف �الأ

.)Mantoux مانتو( tuberculin ذلك من �إيجابية �الختبار �جللدي للتوبركولني

خرين، وحني ت�شتمر �لعدوى يف �لتكاثر، تت�شخم �لعقد �للمفية �لنقريية وتظهر  طفال �الآ ويف �الأ

يف �ل�شورة �ل�شعاعية لل�شدر. يوؤدي تفاقم �ملر�ص �إىل �إ�شابة �لق�شبة �ملجاورة. وهكذ� فاإن 

�لناجمة عن �شخامة  و�مل�شاعفات  ولية  �الأ للبوؤرة  نتيجة  �لطفلي هي  لل�شل  �ل�شعاعية  �ل�شورة 

�لعقد �للمفية �ملن�شفية. و�إن درجة �إ�شابة �لق�شبة بو��شطة �لعقد �للمفية يوؤدي �إىل �ختالف كبري 

يف �ل�شور �ل�شعاعية. ميكن للعقدة �للمفية �أن ت�شد �لق�شبة �إما جزئيًا فيظهر تاأثري م�شابه لـ«�شمام 

�إىل  يوؤدي  كليًا مما  �ن�شد�دً�  �أو  �لرئة؛  �أو  �لف�ص  �نتفاخ  �إىل فرط  يوؤدي  �لذي  وحيد �الجتاه« 

�شكال م�شطلح �ل�شل �لق�شبي �للمفي  �نخما�ص ف�ص �أو قطعة من �لف�ص. ويطلق على هذه �الأ

.lymphobronchial TB

يف حو�يل 10 % من �حلاالت، ينت�رض �الرت�شاح �ل�شنخي فى �حليز �جلنبي مما يثري ��شتجابة 

�أو �لبلور� وحدوث �ن�شباب جنبي كبري. تت�شم �ال�شتجابة �اللتهابية  فرط �لتح�ش�ص يف �جلنبة 

ت�شخي�ص  يف  �لنتيجة  هذه  من  ي�شتفاد  �للمفاويات.  فيها  ت�شود  حبيبية  �أور�م  بتكوين  �جلنبة  يف 

�الن�شباب �جلنبي �ل�شلي حيث يكون �الن�شباب غنيًا باللمفاويات.

فة بدرجة كافية ين�شاأ  ولية( يف �لت�شخم. �إذ� ت�شخمت �الآ فة �ل�شنخية )�لبوؤرة �الأ ت�شتمر �أي�شًا �الآ
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طفال،  نخر مركزي، وذلك قد يوؤدي �إىل �لتكهف cavitation. حتدث هذه �لكهوف  يف �الأ

لكنها غري �شائعة.

طفال، وال�شيما �ل�شغار منهم، ال يحدث �حتو�ء للعدوى. فيحدث �نتثار دموي  يف بع�ص �الأ

.)miliary TB للع�شيات وتنت�رض يف كل �أنحاء �جل�شم مما يوؤدي �إىل �شل منترث حاد )�شل دخني

كذلك يلعب �لعمر و�حلالة �ملناعية دورً� مهمًا يف حتديد �ل�شور �ل�شعاعية و�ل�رضيرية �خلا�شة 

طفال �حتو�ء �لعدوى جيدً�، لذلك ترتفع ن�شبة وقوع �ل�شل  بال�شل �لطفلي. فال ي�شتطيع �شغار �الأ

�أي�شًا م�شالك هو�ئية مرنة تن�شغط ب�شهولة بو��شطة  طفال لديهم  �لدخني لديهم. �إن �شغار �الأ

�ملناعة  تثبيط  يعانون من  �لذين  طفال  �ل�شغار و�الأ طفال  �الأ لدى  تن�شاأ  �ملن�شفية.  �للمفية  �لعقد 

�ال�شتجابة  تغرّي  ب�شبب  وتكون م�شحوبة مب�شاعفات  ماألوفة  �ل�شدري غري  �ل�شل  من  �أ�شكال 

.Mycobacterium tuberculosis ملناعية للمتفطرة �ل�شلية�

 post-primary ويل يتكرر حدوث �الن�شباب �جلنبي و�ل�شل �لرئوي �ملزمن )�ل�شل �لتايل لالأ

طفال يف �شن �ملر�هقة، ويت�شم بارت�شاح �شنخي وتكوين كهوف يف �لف�شو�ص �لعليا.  TB( يف �الأ
�لبالغني  �ل�شل عند  ت�شخي�ص  �مل�شتخدمة يف  �ال�شرت�تيجيات  نف�ص  طفال  �الأ وي�شتخدم يف هوؤالء 

طفال. ب�شبب ت�شابه منط �ل�شل يف �لبالغني ويف هوؤالء �الأ
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4- اأ�صا�صيات تف�صري ال�صور ال�صعاعية لل�صدر

كرب  �شا�ص يف ت�شخي�ص �ل�شل �ل�شدري. و�خلطر �الأ تعترب �ل�شور �ل�شعاعية لل�شدر حجر �الأ

خذ يف �العتبار �ل�شو�بق �ل�رضيرية،  هو فح�ص �ل�شورة �ل�شعاعية لل�شدر على �نفر�د دون �الأ

و�لفح�ص �ل�رضيري، و�ختبار �لتوبركولني �جللدي. وهـناك حاجـة �إىل ر�أي متو�زن ل�شمان 

فر�ط بالت�شخي�ص �أو �لتقليل منه. عدم �ملبالغة يف �الإ

تية: �صا�صية الآ ينبغي مراعاة ال�رشوط الأ

جانبية  �شعاعية  �أخذ �شور  ويجب  �لطبيعي.  باحلجم  لل�شدر  �شعاعية  �أخذ �شور  ينبغي   -1
لل�شدر، �إن �أمكن، حيث �أن ذلك يح�شن �لنتائج �لت�شخي�شية لل�شل �لطفلي.

�إىل �لو�شول  �أجــل  من  لل�شدر  �ل�شابقة  �ل�شعاعية  �ل�شور  جميع  توفري  ينبغي   -2
تف�شري دقيق.  

�لفح�ص  �ل�شينية جتعل  �شعة  �الأ ملعاينة �شور   viewing box بجهاز م�شيء  �ال�شتعانة   -3
�أكرث �شهولة.

ينبغي فح�ص �ل�شور �ل�شعاعية باأ�شلوب منهجي.  -4
�صا�صي لفح�ض ال�صورة ال�صعاعية لل�صدر )ال�صكل 1 وال�صكل 2( �صلوب الأ الأ

�أواًل، تاأكد من هوية �ملري�ص وتاريخ �ل�شورة �ل�شعاعية لل�شدر.  -1

لل�شدر  �ل�شعاعية  �ل�شورة   quality بجودة  �ملعنية  الثالثة  �ل�شمات  �فح�ص  ن،  �الآ  -2
وهي:

Rotation حد �جلانبني �ال�شتد�رة الأ �أ( 

حد �جلانبني بفح�ص نهايات ر�أ�ص �لرتقوة �أو ب�شمان �أن نهايات  ر�جع �ال�شتد�رة الأ  

�ل�شلوع على م�شافات مت�شاوية من حافة �ل�شدر. �إن و�شعية �ملري�ص هامة �أي�شًا 

مام  لالأ �لقطني  �لفقري  �لعمود  �نحناء  فيها  يكون  �لتي  �ملناظر  تقييم  ي�شعب  نه  الأ

.)lordotic( )أو�لقع�شية�(

Penetration لنفاذ� ب( 

�شعة يجب روؤية �حليز بني �لفقر�ت بالكاد من خالل ظل  للتاأكد من �شحة نفاذ �الأ
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�لقلب.

Inspiration ل�شهيق� جـ( 

�أو  مرئيني،  و�لتا�شع  �لثامن  �خللفيان  �ل�شلعان  يكون  عندما  كافيًا  �ل�شهيق  يكون   

مامي �ل�شاد�ص مرئيًا. يكون �ل�شلع �الأ

َنى الثالثة البي�صاء:  3- �خلطوة �لتالية هي فح�ص �لبيِ
Soft tissue لن�شيج �لرخو� �أ ( 

�فح�ص وجود تورم �أو كتل يف �لن�شيج �لرخو لل�شدر.  

َنى �لعظمية �لبيِ ب ( 

�أماكن  �أو   ،)rickets( �لرخد  عالمات  �لك�شور،�أو  وجود  عالمات  �فح�ص   

�الرت�شاح يف �لن�شيج �لعظمي.

ظل �لقلب جـ( 

�فح�ص ظل �لقلب من حيث �لو�شعية، و�حلجم، و�ل�شكل.  

َنى الثالثة ال�صوداء: 4- �خلطوة �لتالية هي فح�ص �لبيِ
�لرغامى trachea و�لق�شبات )�ل�شعب �لهو�ئية( �أ   ( 

يَقة. تتبْع �لرغامى  و�لق�شبات بعناية بحثًا عن وجود �نزياح �أو �شيِ  

�لرئة �ليمنى و�لي�رضى ب ( 

Stomach bell لفقاعة �لهو�ئية �لتي ت�شبه �جلر�ص يف �ملعدة� جـ( 

�فح�ص �لفقاعة �لهو�ئية �لتي ت�شبه �جلر�ص يف �ملعدة لت�شمن �أن ظل �لغاز يف �ملعدة   

ال ميتد �إىل �ل�شدر )ب�شبب فتق(.

5ـ عند فح�ص الرئة، �تبع د�ئمَا هذه �خلطو�ت الثالث:
قارن حجم �لرئتني. �أ   ( 

وعية vascularity يف �لرئتني. قارن �أحجام وتوزيع �الأ ب ( 

قارن �لظالل يف نقرة �أو �رضة �لرئة hilar shadows على �جلانبني من حيث: جـ( 

- �لو�شعية   

 - �حلجم

- �ل�شكل
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حد  الأ �ال�شتد�رة  و�نعد�م  �جليد،  �ل�شهيق  الحظ  لل�شدر.  طبيعية  �شعاعية  �شورة   .1 �ل�شكل 

�جلانبني، و�لنفاذ �جليد. نهايات �ل�شلوع و��شحة لت�شاعد يف تقييم �نعد�م �ال�شتد�رة. 

�ل�شكل 2. �شورة �شعاعية جانبية طبيعية لل�شدر. من �ل�شائع �خلطاأ بقر�ءة �ل�رضيان �لرئوي 

�لطبيعي على �أنه عقد ملفية مت�شخمة )�نظر �ل�شهم(. 
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: pleura �6ـ �فح�ص �ملناظر �لثالثة للحجاب و�جلنبة �أو �لبلور
مين ي�رض و�الأ �أ   ( و�شع �حلجاب �الأ

ب  ( �لز�ويتان �ل�شلعيتان �حلاجبيتان

جـ( �جلنبة على �جلانبني

مالمح جودة ال�صورة ال�صعاعية

تعترب ال�صتدارة اإىل اأحد اجلانبني منعدمة �إذ� كانت نهاية عظمتي �لرتقوة clavicle مت�شاويتي 

�ملفيدة  و�لطريقة  طفال.  �الأ ذلك يف �شغار  ي�شعب روؤية  ما  غالبَا  �لنا�شف.  �لبعد عن �خلط 

هي �أن تقي�ص نهايات �ل�شلوع �لتي تربز على �ل�شاحات �لرئوية وقارن بينهما على �جلانبني، 

 .)1 )�ل�شكل  �جلانبني  على  متماثلة  �لنهايات  تلك  تكون  �أن  ينبغي  �ال�شتد�رة  بانعد�م  فللقول 

ال�صهيق يكون كافيًا عندما يكون �ل�شلعان �خللفيان �لثامن و�لتا�شع مرئيني، �أو يكون �ل�شلع 

طفال، فيكون �إح�شاء �ل�شلوع �خللفية �أكرث دقة،  �أما يف �شغار �الأ مامي �ل�شاد�ص مرئيًا.  �الأ

مامية غري دقيق. يعترب النفاذ  ن �شلوعهم تكون �أكرث �أفقية، مما يجعل �إح�شاء �ل�شلوع �الأ الأ

�ل�شور  �أن  تاأكد من  �لقلب.  �لفقر�ت يكون مرئيًا من خالل ظل  كافيًا عندما يكاد �حليز بني 

�ل�شعاعية غري َقَع�شية مما ي�شّعب تف�شريها.

ت�شبب  ما  غالبًا  �لتي  �لطبيعية  َنى  �لبيِ �أحد  طفال  �الأ �شغار  يف   thymus �لتوتة  غدة  ظل  يعترب 

�شعوبة ملحوظة يف تقرير ما �إذ� كان �ملن�شف �أو�شع من �ملعتاد وفيما �إذ� كان يحتوي على عقد 

�أعو�م.   4 �أعمارهم عن  �لذين تزيد  طفال  �لتوتة مرئية يف �الأ ملفية مت�شخمة. عادة ال تكون 

و�لعالمة �ملعهودة لظل �لتوتة هي عالمة �ل�رض�ع sail )�ل�شكل 3(.

�ل�شورة  ن  الأ مقبولة،  جودة  ذ�ت  لل�شدر  �ل�شعاعية  �ل�شورة  تكون  �أن  �شمان  �ملهم  من 

مثااًل على �شورة   4 �ل�شكل  ت�شخي�ص خاطئ. ويو�شح  �إىل  توؤدي  �لرديئة �جلودة  �ل�شعاعية 

�شعاعية �شدرية ذ�ت جودة غري مقبولة )�ل�شكل 4(.

 من ال�رشوري اأن تكون ال�صور ال�صعاعية لل�صدر ذات جودة عالية.

ويجب اتباع اأ�صلوب منهجي لتقييم ال�صورة ال�صعاعية.
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  thymus شباب �ل�شائعة الت�شاع �ملن�شف يف �لطفل �ل�شغري وجود غدة �لتوتة� �ل�شكل 3. من �الأ

�لكبرية �لتي ت�شبب عالمة �ل�رض�ع  sail  يف �ل�شورة �ل�شعاعية لل�شدر )�نظر �ل�شهم(.

غري  نفاذ  ذ�ت  �ل�شعاعية  فال�شورة  �جلودة.  رديئة  لل�شدر  �شعاعية  �شورة  هذه   .4 �ل�شكل 

حد �جلانبني مما يوؤدي �إىل �لتف�شري �خلاطئ بوجود  كاٍف، و�ل�شهيق �شعيف، وبها ��شتد�رة الأ

عقد ملفية نقريية. 
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ويل غري امل�صحوب مب�صاعفات 5- ال�صل الأ

يف  يالحظ  �لذي  لل�شل  �شيوعًا  �شكال  �الأ �أكرث  هو  مب�شاعفات  �مل�شحوب  غري  ويل  �الأ �ل�شل 

�لعياد�ت. تظهر �ل�شور �ل�شعاعية على �شكل بوؤرة �أولية يف �لرئة م�شحوبة بت�شخم يف �لعقد 

�للمفية �ملن�شفية.

ويل الكامل املعقد الأ

ولية �شغرية �إىل حد �أنها تكون غري مرئية، وما ُيَرى فقط هو �شخامة  غالبًا ما تكون �لبوؤرة �الأ

ولية يف �أي ف�ص من ف�شو�ص �لرئة، وال  �لعقدة �للمفية �ملن�شفية �مل�شاحبة. حتدث �لبوؤرة �الأ

ي  ولية الأ تقت�رض على �لف�شو�ص �لعليا، كما يف �لبالغني. بالرغم من tعـدم تف�شيل �لبوؤرة �الأ

ف�ص من ف�شو�ص �لرئة، �إال �أنها حتدث على بعد 1-2 �شنتي مرت من �جلنبة �أو �لبلور�. وهي 

عادة ما تكون غري متحددة جيدً� وقطرها �أقل من 1 �شنتي مرت.

ويل امل�صحوب بت�صخم ظاهر للعقد اللمفية املن�صفية فقط املعقد الأ

للرئة  �ل�رضية  �أو  �لنقريية  �ملناطق  يف  �شيوعًا  �أكرث  �ملن�شفـية  �للمفـية  �لعقـدة  �شخامـة  ُتعـَترَب 

يف  حتدث  �أحيانًا  ولكنها  و�حد،  جانب  يف  �للمفية  �لعقدة  �شخامة  عادة  حتدث   .)5 )�ل�شكل 

�جلانبني.
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�ليمنى  �جلهة  على  مب�شاعفات  �مل�شحوبة  غري  �لنقريية  �للمفية  �لعقدة  �شخامة   .5 �ل�شكل 

�لنقريية  �للمفية  �لعقدة  �شخامة  �إىل  �ل�شهم  ي�شري  مرئية.  غري  غون  بوؤرة  للمري�ص. 

�لنموذجية.
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من �ل�شائع روؤية �شخامة �لعقد مع �رت�شاح �لن�شيج �لرئوي �لذي يحيط به )�ل�شكل 6(. ميكن 

حدوث ت�شخم يف �لعقد �للمفية �لنقريية و�ملجاورة للرغامي، لكن ذلك �أقل �شيوعًا.

يف  مرئية  �شخامة  بدون  للرغامي  �ملجاورة  �للمفية  �لعقدة  يف  ج�شيمة  �شخامة  حتدث  قلما 

�للمفومة  مثل  خرى،  �الأ مر��ص  �الأ فاإن  ذلك،  َد  ُوجيِ �إذ�   .)7 )�ل�شكل  �لنقريية  �للمفية  �لعقدة 

lymphoma،  ينبغي �أن توؤخذ يف �حل�شبان.
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�ل�شكل 6. �شخامة �لعقدة �للمفية �لنقريية مع �رت�شاح �لن�شيج �لرئوي �ملحيط بها.

�لي�رضى  �للمفية  للعقدة  مرئية  �شخامة  هناك  لل�شدر  �ل�شعاعية  �ل�شورة  هذه  يف   .7 �ل�شكل 

�ملجاورة للرغامي وهي قلما حتدث منفردة يف �ل�شل. تكون عادة م�شحوبة ب�شخامة �لعقدة 

�للمفية �لنقريية.
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تفيد �ل�شورة �ل�شعاعية �جلانبية لل�شدر يف روؤية �شخامة �لعقدة �للمفية �لنقريية. ينبغي مر�عاة 

عدم �اللتبا�ص بني �ل�رض�يني �لرئوية �لرئي�شية وبني �شخامة �لعقدة �للمفية �لنقريية )�نظر �ل�شكل 

2(، ولكن �إذ� كانت �ملنطقة �مل�شار �إليها بال�شهم بها �آفات د�ئرية متحددة جيدً�، فاإن هذ� يدل على 
وجود �شخامة �لعقدة �للمفية بالتاأكيد، )�ل�شكل 8، و�ل�شكل 9(.
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�ل�شكل 8. ��شتباه ت�شخم �لعقدة �للمفية �ملجاورة للرغامى و�لعقد �لنقريية hilar. ميكن �لو�شول 

�ىل �لت�شخي�ص بدقة عند فح�ص �ل�شورة �ل�شعاعية �جلانبية لل�شدر�أي�شًا )�ل�شكل 9(.

�للمفية  للعقدة  مرئية  ج�شيمة  �شخامة  هناك  لل�شدر  �جلانبية  �ل�شعاعية  �ل�شورة  يف   .9 �ل�شكل 

�لنقريية . ي�شري �ل�شهم �ىل �لعقد �للمفية �لنقريية.
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ويل امل�صحوب بت�صخم غري ظاهر للعقد اللمفية املن�صفية املعقد الأ

وعية  �الأ عن  متييزها  ميكن  ال  �أو  �لظهور  و��شحة  غري  �للمفية  �لعقد  �شخامة  تكون  ما  غالبًا 

ن �ن�شغاط �مل�شالك  �لرئوية. يف هذه �حلالة، غالبًا ما يفيد �لتقييم �ملتاأين للم�شالك �لهو�ئية، الأ

على  مبا�رض  غري  دلياًل  يكون  و�لي�رضى  �ليمنى  �لرئي�شية  �لهو�ئية  �لق�شبات  ال�شيما  �لهو�ئية 

كرث نفاذً� مفيدة  �شخامة �لعقدة �للمفية �لنقريية. غالبًا ما تكون �ل�شورة �ل�شعاعية �ل�شدرية �الأ

يف روؤية �مل�شالك �لهو�ئية )�ل�شكل 10 و�ل�شكل 13(.
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�ل�شكل 10. غالبًا ما ترى �لعقد �للمفية بطريقة غري مبا�رضة فقط، وذلك عن طريق �ل�شغط 

�لكبرية حتت  �لعقد  �أي�شًا  �شهم(. ترى  �الأ �لكبرية )�نظر  �لهو�ئية  �مل�شالك  �لذي حتدثه على 

�جلوؤجوؤ وهو �لز�وية بني �لق�شبتني �لرئي�شيتني �ليمنى و�لي�رضى. 



�0

طفال.  �إن �ن�شغاط �مل�شالك �لهو�ئية ب�شبب �شخامة �لعقد �للمفية يكون �أكرث �شيوعًا يف �شغار �الأ

�أو  �ملن�شاأ  �لق�شبية  �لكي�شات  مثل  �لهو�ئية،  �مل�شالك  الن�شغاط  �أخرى  �أ�شباب  هناك  �أن  ورغم 

ماكن ذ�ت �النت�شار �لكبري لل�شل، تكون �شخامة �لعقد �للمفية  �لت�شوهات �لوعائية، لكن يف �الأ

كرث �شيوعًا. ويف عدد قليل من �حلاالت، يكون �لت�شخي�ص ممكنًا عن طريق مالحظة  هي �الأ

ولية غري �مل�شحوبة مب�شاعفات دون  بوؤرة غون �ملتكل�شة )�ل�شكل 11(. وقد متر �لعدوى �الأ

�النتباه �إليها، وت�شبح �لعقد �ملتكل�شة مرئية يف �ل�شور �ل�شعاعية لل�شدر �لتي يتم ت�شويرها الحقًا 

�شباب �أخرى )�ل�شكل 12(. الأ

يالحظ �صخامة العقد اللمفية النقريية )يف �رشة الرئة( غالبًا عن طريق 

ال�صغط الذي حتدثه على امل�صالك الهوائية.
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�ل�شكل 11. يف عدد قليل من �حلاالت، ي�شهل �لت�شخي�ص بالعثور على بوؤرة غون �شابقة حدث بها 

تكل�ص )�نظر �ل�شهم(. يظهر على �جلهة �لي�رضى �شخامة �لعقد �للمفية �ملن�شفية مع �رت�شاح �لرئة.

�ل�شكل 12. يحدث �لتكل�ص بعد عام من �لعدوى. ويف هذه �حلالة، يكون معقد غون �ملتكل�ص 

موؤ�رضً� مفيدً� على مكان تو�جد �لغدد �لنقريية و�ملجاورة للرغامى.
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ويل امل�صحوب مب�صاعفات 6- ال�صل الرئوي الأ

لل�شل  �مل�شاحبة  للم�شاعفات  �ل�شعاعية  �ل�شور  تف�شري  جتعل  ويل  �الأ �ل�شل  باثولوجيا  فهم  �إن 

بالعدوى  �مل�شابة  �للمفية  �لعقد  تاأثر  تلي  للمر�ص  �مل�شاحبة  فامل�شاعفات  �شهولة.  �أكرث  ويل  �الأ

وتاأثر �مل�شالك �لهو�ئية �لكربى �ملجاورة لها، وبخا�شة �لق�شبات. وكلما ز�د تاأثر �لق�شبات، 

كلما �شاق جتويف �مل�شلك �لهو�ئي. وكلما �شاق جتويف �مل�شلك �لهو�ئي �أو تقرحت �لعقد �للمفية 

�شكال من  يف �مل�شلك �لهو�ئي، كلما تغريت �ل�شورة �ل�رضيرية و�ل�شعاعية للطفل. ت�شمى هذه �الأ

�ل�شل بال�صل اللمفي الق�صبي.

1- ان�صداد امل�صالك الهوائية الكربى

مع  تلتب�ص  م�شـببة �شورة �رضيرية  �لق�شـبات،  �ن�شـد�د  �إىل  �ملتاأثرة  �للمفية  �لعقد  توؤدي  �أحيانًا 

كلينيكي( مبالحظة �أن �ن�شد�د �مل�شالك �لهو�ئية  �لربو. ميكن �ال�شتباه يف �لت�شخي�ص �ل�رضيري )�الإ

�لق�شبات روؤية  �ن�شد�د  �أن ي�شاحب  �ملعتاد  �لق�شبية. من  باملو�شعات  للعالج  ي�شتجيب جيدً�  ال 

�لرغامى   مبتابعة  فقط  �الن�شد�د  روؤية  ميكن  �ملر�شى  �شغار  يف  ولكن  ف؛  �ملَْن�شيِ يف  ملفية  عقد 

�أكرث  ويف   .)13 )�ل�شكل  �لرئي�شية  �لهو�ئية  �مل�شالك  �شيق  روؤية  ميكن  وبالتايل  و�لق�شبات. 

�حلاالت، يزول �الن�شد�د بالعالج �لطبي.

حادي اجلانب 2- فرط النتفاخ الأ

ي�شل  �أن  �إىل  ويتفاقم  �ل�شيق  حدوث  يبد�أ  �إذ  �حلدوث.  �شائعة  لي�شت  �ل�شعاعية  �ل�شورة  هذه 

يف  و�نحبا�شه  و�حد  �جتاه  يف  �لهو�ء  مبرور  ي�شمح  »ك�شمام«  عندها  �ل�شيق  يعمل  نقطة  �إىل 

مثل يتم باجلمع بني �لفحـ�ص �ل�رضيـري  �لف�ص �أو �لرئة �مل�شابة )�ل�شكل 14(. و�لت�شخي�ص �الأ

مفرطة  �مل�شابة  �لرئة  تكون  �ل�رضيري،  �لفح�ص  يف  �ل�شعاعية.  �ل�شورة  مع  كلينيكي(  )�الإ

�النتفاخ، وبالت�شمع يالحظ قلة دخول �لهو�ء.

�نخفا�ص  مع  �مل�شاب  �لف�ص  �أو  �لرئة  و�شخامة  �نتفاخ  فرط  �ل�شعاعية  �ل�شورة  يف  يالحظ 

�لوعائية vascularity. يف بع�ص �حلاالت، ال ترى �لعقد �للمفية مبا�رضة، ولكن ميكن روؤية 

حادي �جلانب  �شباب �شيوعًا يف حدوث فرط �النتفاخ �الأ �ن�شغاط �مل�شالك �لهو�ئية. و�أكرث �الأ

ج�شام �لغريبة. هو �رت�شاف �الأ
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�ل�شكل 13. �ن�شغاط �لق�شبتني �لرئي�شيتني �ليمنى و�لي�رضى )�نظر �ل�شهم(. يعاين هذ�

�لطفل من �ن�شد�د وخيم للم�شالك �لهو�ئية.

�ن�شد�د جزئي للق�شبة �لرئي�شية �لي�رضى، تعمل »ك�شمام« وحيد �الجتاه يوؤدي   .14 �ل�شكل 

�إىل فرط �نتفاخ �لرئة �لي�رضى.
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3- اللتهاب الرئوي التو�صعي ال�صلي 

مع حـدوث �الن�شـد�د �لتام للممر�ت �لهو�ئية، يحدث عدد من �ل�شور �ل�رضيرية و�ل�شعاعية. 

�إ�شافة �إىل  فعندما تتقرح �لعقدة  �للمفية من خالل جد�ر �لق�شبة، فاإنها ت�شبب �ن�شد�د �لق�شبة 

تر�كم  �إىل  �لف�ص  يف  �مل�شتمرة  �ملناعية  �ال�شتجابة  وتوؤدي  �لف�ص.  �إىل  �ملعدية  �ملو�د  ��شتن�شاق 

�ملو�د �ملعدية يف �لف�ص. هذه �لعملية توؤدي �إىل تو�شع حجم �لف�ص. ويالحظ زيادة حجم �لف�ص 

�شفل. على �أو لالأ من خالل �إز�حة �شقوق �لرئة لالأ

�لرئة بدون  �أو  �لف�ص  consolidation كثيف يف  �ل�شعاعية على �شكل ت�شلد  تظهر �ل�شورة 

ليَلة. وهناك �إز�حة يف �شقوق �لرئة وحجم �لف�ص مت�شخم )�ل�شكل  باتيِ �لظَّ روؤية �شور �لَق�شَ

15(. و�أف�شل روؤية ميكن �حل�شول عليها من �ل�شور �ل�شعاعية �جلانبية. من �لنادر روؤية �لعقد 
نها تكون خمتبئة خلف �عتتام �لف�ص، ولكن �ن�شغاط �ملمر�ت �لهو�ئية يكون �شائعًا.  �للمفية الأ

قد يكون �ل�شغط �ملتمدد قويًا لدرجة �إز�حة �ملن�شف �إىل �جلهة �ملقابلة )�ل�شكل 15 و�ل�شكل 20(. 

كلما تفاقمت �لعملية، يحدث نخر للف�ص �مل�شاب، وعادة ما ت�شاهد �لكهوف )�ل�شكل 16(. �إذ� 

تاأثر �لف�ص �لعلوي يف �لرئة �لي�رضى، فغالبًا ما ي�شاحبه �شلل �لع�شب �حلجابي. 

�لف�ص. ويف  تليف و�شغر حجم  ت�شبب  �لعالج، ولكنها  ت�شفى بدرجة كبرية مع  فات  �الآ هذه 

فة �إىل تو�شع �لق�شبات يف �لف�ص �مل�شاب )�نظر �ل�شكل  عدد قليل من �ملر�شى، توؤدي هذه �الآ

.)35
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�لق�شبة  �ن�شغاط  مع  �لي�رضى  للرئة  �لعلوي  �لف�ص  يف  تو�شعي  رئوي  �لتهاب   .15 �ل�شكل 

�لرئي�شية �لي�رضى و�إز�حة �لرغامى  و�ملن�شف �إىل �جلهة �ليمنى.

�ل�شكل 16. قد يوؤدي �اللتهاب �لرئوي �لتو�شعي �إىل نخر �شامل مما يوؤدي �إىل كهوف  متعددة 

مين و�لف�ص �ل�شفلي. و�شط �الأ وكبرية كما هو م�شاهد يف �لف�ص �الأ
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segmental  اأو النخما�ض القطعي lobar 4- النخما�ض الف�صي

يف  �نخما�ص  يحدث  �ملعدية،  �للمفية  �لعقدة  بو��شطة  �لهو�ئية  للممر�ت  �لكامل  �الن�شد�د  مع 

مين و�لف�شو�ص  و�شط �الأ �لقطعة �مل�شابة �أو �لف�ص �مل�شاب من �لرئة. يف �لعادة ي�شاب �لف�ص �الأ

نه يبقى  ي�رض، الأ �ل�شفلية. �أ�شعب �أماكن �النخما�ص �لتي يتعذر م�شاهدتها هي �لف�ص �ل�شفلي �الأ

ي�رض كظل مزدوج يرى من خالل  خمتفيًا ور�ء ظل �لقلب. وي�شاهد �نخما�ص �لف�ص �ل�شفلي �الأ

�ل�شد�د�ت �ملخاطية و��شتن�شاق  �ل�شائعة لالنخما�ص ت�شمل  �شباب  17(. و�الأ ظل �لقلب )�ل�شكل 

ج�شام �لغريبة. �الأ
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ي�رض مع ظل مزدوج يرى من خالل �لظل �لقلبي.  �ل�شكل 17. �نخما�ص �لف�ص �ل�شفلي �الأ

�شفل بز�وية حادة  ميكن روؤية �لق�شبة �لرئي�شية �لي�رضى يف بع�ص �حلاالت وهي متر �إىل �الأ

ولكنها ال تظهر يف هذه �ل�شورة �ل�شعاعية.
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5- اللتهاب الرئوي الق�صبي ال�صلي

بال�شل  �مل�شابة  للمو�د  ��شتن�شاق  �لق�شبات، ميكن حدوث  �للمفية خالل جد�ر  �لعقد  تقرح  مع 

�ل�شورة  هذه  حتدث  ما  غالبًا  �لق�شبي.  �لرئوي  �اللتهاب  �إىل  يوؤدي  مما  �لرئة،  �أرجاء  �إىل 

طفال �مل�شابني بعلة حادة، وهم يحتاجون غالبًا �إىل �أك�شجني �إ�شايف.  �ل�رضيرية بني �شغار �الأ

فات �ملتكهفة  وهناك �آلية �أخرى حلدوث �اللتهاب �لرئوي �ل�شلي نتيجة ال�شتن�شاق �ملو�د من �الآ

)�ل�شكل 18(.

6- ترافق امل�صاعفات ال�صابقة

فات �ل�شابقة، �أو ميكن �أن جتتمع لديهم مع  طفال جمموعة �أو مزيج من �الآ قد ين�شاأ لدى بع�ص �الأ

�شور �شعاعية �أخرى مثل �ل�شل �لدخني �أو �الن�شباب �جلنبي )�ل�شكل 19(.

7- اأمناط �صعاعية غري حمددة

لـــيـــة  )�الآ مـــر��ـــص  لـــالإ ــبــول  مــق ـــرضح  � �إيـــجـــاد  ي�شتحيل  ـــــاالت،  �حل مـــن  قــلــيــل  يف 

فقط  ــا  ــن وه ــدر.  ــ�ــش ــل ل �لــ�ــشــعــاعــيــة  و�لــ�ــشــور   pathogenesis ــة(  ــي ــوج ــول ــاث ــب �ل

فقط. �ملتابعة  خــالل  ــن  م حــــو�ل  �الأ ــب  ــل �أغ يف  �ــشــا�ــشــيــة  �الأ �لباثولوجية  ــة  ــي ل �الآ تتبني 

ويل امل�صحوب مب�صاعفات عن تاأثري العقد اللمفية على  ينتج ال�صل الأ

امل�صالك التنف�صية مما ي�صبب �صيقها اأو ان�صدادها اأو تقرح العقد فيها.
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مين يوؤدي �إىل �نت�شار �ل�شل �إىل باقي �لرئة، م�شببًا  و�شط �الأ �ل�شكل 18. كهف يف �لف�ص �الأ

�ل�شورة �ل�شعاعية لاللتهاب �لق�شبي �لرئوي. 

�ل�شكل 19. جمموعة من �ل�شمات �لتي ت�شاهد �أحيانًا. يف �حلالة )�ملوجودة �أعاله( هناك 

ي�رض، و�ن�شغاط للق�شبة �لرئي�شية  �لتهاب رئوي تو�شعي مع كهف يف �لف�ص �لعلوي �الأ

مين. �لي�رضى و�لرغامى  مع �لتهاب رئوي ق�شبي للف�ص �لعلوي �الأ



�0

7- ال�صل اجلنبي )البلوري(

�لغزير. هذه  �لذين يظهر عليهم �الن�شباب �جلنبي  طفال  �الأ �لبلوغ، يزد�د عدد  �قرت�ب  مع 

�لكهف   يف  �ل�شلي  للربوتني  �لتح�ش�ص  مفرطة  مناعية  ��شتجابات  عن  تنتج  �جلنبية  �الن�شبابات 

ولية �إىل د�خل �لكهف  �جلنبي، في�شدر عنها �لربوتني  �جلنبي. وحتدث عند متزق �لبوؤرة �الأ

�ل�شلي وعدد قليل من �لع�شيات.

�لتمييز  ويتم  �لنف�ص.  �شيق  يف  �رضيح  غري  بدء  مع  طفال  �الأ على  �حلمى  تظهر  ما  عادة 

 يف �لكهف  
ٌّ

ي ٌع �لَقيحيِ خرى للُدَبيَلة )�أو �لَتَجمُّ �شباب �الأ �رضيريًا بني �الن�شـباب �جلنبـي وبني �الأ

�شديد  ت�شممي  باإعياء  مير�شون  ال  �جلنبي  باالن�شباب  �مل�شابني  طفال  �الأ باأن   )empyema
ولكنهم قد يعانون من �حلمى �ملرتفعة. ي�شعب �شعاعيًا �لتمييز بني �الن�شبابات �جلنبية �لكبرية 

يَّة  �للِّْمفيِ �لُعَقديِ  ُم  خُّ َت�شَ نادرً� ما ميكن روؤية  ن  �لكبرية، الأ خرى لالن�شبابات  �شباب �الأ �الأ وبني 

�ل�شدري  �ل�شق  يتباين �الن�شباب يف �حلجم من تعتيم كامل جلميع  20(. قد  )�ل�شكل  ّية  �لَنقرييِ

يَّة فقط. ومن �ملمكن بعد نزح  جابيِ يَّة �حليِ ْلعيِ َية �ل�شيِ �أو �إىل �ن�شباب �شئيل يوؤدي �إىل طم�ص �لز�ويِ

ولية. �الن�شباب �لتمكن من روؤية �لعقد �للمفية �ملت�شخمة �أو �لبوؤرة �الأ

يتم ت�شخي�ص �الن�شباب �جلنبي �ل�شلي باجلمع بني �ملنظر �ل�رضيري و�ملنظر �ل�شعاعي. وللتاأكد 

�ل�شلي  �جلنبي  �الن�شباب  يتميز  لالن�شباب.  �لت�شخي�شي   tap �لبزل  يجرى  �لت�شخي�ص  من 

يكون  ما  عادة  طفال،  �الأ �شغار  يف  بال�شائل.  �للمفاوية  �خلاليا  يف  و�أرجحية  �شيادة  بوجود 

�الن�شباب جزءً� من مر�ص رئوي م�شحوب مب�شاعفات. وال يرتبط �الن�شباب �جلنبي يف 

 .)21 َئوي �ل�شلي )�ل�شكل  بيِي �لرِّ �لَق�شَ ْلتيِهابيِ  �أو �اليِ �أو بال�شل �لف�شي،  �لعادة بال�شل �لدخني، 

ويف جميع حاالت �ل�شل تقريبًا �رضعان ما يزول �الن�شباب �ل�شلي باملعاجلة. وبعد مرور 4-3 

�أ�شابيع من �ملعاجلة، يزول �الن�شباب �جلنبي، ويتبقى فقط بع�ص �لتثخن �جلنبي.

�صباب �صيوعًا لالن�صباب اجلنبي الغزير ال�صل هو اأكرث الأ

بني املر�صى البالغني.
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�ل�شكل 20. �ن�شباب جنبي غري م�شحوب مب�شاعفات باجلهة �ليمنى وبدون عالمات �شعاعية 

ويل. �أخرى مرئية لل�شل �الأ

�ل�شكل 21. �ن�شباب جنبي �شئيل على �جلهة �لي�رضى، ومعه مر�ص دفني بالرئة م�شحوب 

مب�شاعفات. �ملر�ص �لرئوي �لدفني م�شحوب مب�شاعفات �لتليف، وفقد�ن �حلجم، وكهوف 

على �جلانبني.
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8- ال�صل الدخني

َويليِ  �الأَ د  بامُلَعقَّ �لدموية  وعية  �الأ �إ�شابة  بعد  �لدموية  �لدورة  يف  �جلر�ثيم  من  كبري  عدد  ينترث 

�أور�م حبيبية  تكون  �إىل  يوؤدي  ينت�رض يف �جل�شم  �لذي  �لع�شيات  �لكبري من  �لعدد  لل�شل. هذ� 

طفال �مل�شابون �رضيريًا من �إعياء �شديد ي�شاحبه غالبًا  ع�شـاء �مل�شابة. يعاين �الأ يف جميع �الأ

ور�م �حلبيبية مت�شاوية يف �حلجم فهي تظهر يف �ل�شور  ن جميع �الأ �لتهاب �ل�شحايا �ل�شلي. والأ

�لبذور  حجم  ويف  �لتوزيع،  يف  مت�شاوية  م�شتديرة،  عتامات  �شكل  على  �ل�شدرية  �ل�شعاعية 

�ل�شغرية )�أقل من 2 ميلي مرت( )�ل�شكل 22(. كثريً� ما ترى ب�شكل جيد يف �لف�شو�ص �ل�شفلية يف 

�ل�شور �ل�شعاعية �ل�شدرية �جلانبية.

�إذ� مل يعالج �ل�شل �لدخني، فاإن �لعقيد�ت تكرب مع تفاقم �ملر�ص، وقد ي�شعب �لتمييز بينها وبني 

�العتتام �لق�شبي �لرئوي. قد حتدث �ل�شورة �ل�شعاعية لل�شل �لدخني بدون روؤية �أي عالمات 

ويل.  �شعاعية تقليدية �أخرى لل�شل �الأ

�خلاليليِ  ي  ئويِ �لريِ �اللتهاب  هو  �لدخني  �ل�شل  وبني  بينه  �لتمييز  يف  �شعوبة  مر��ص  �الأ �أكرث 

يدز )�نظر �ل�شفحة 42(. و�إذ� كان  طفال �مل�شابني بعدوى فريو�ص �الإ �للمفاوي �خلاليا يف �الأ

رجح هو �ل�شل �لدخني. هناك �إ�شابة م�شاحبة يف �جلهاز �لع�شبي �ملركزي، فالت�شخي�ص �الأ

ال�صل الدخني يرتافق غالبًا بالتهاب

ال�صحايا ال�صلي.
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�ل�شل  حاالت  يف  روؤيتها  �ملعتاد  من  �ل�شغرية  �لبذور  حجم  يف  دقيقة  عقيد�ت   .22 �شكل 

�أي  ترى  �لرئة. ال  مناطق  وتنت�رض يف جميع  مت�شاٍو  ذ�ت حجم  �لعقيد�ت  �لدخني. جميع 

ويل. عالمات �شعاعية �أخرى متعلقة بال�شل �الأ



��

ّ يليِ وَّ 9- ال�ُصلٌّ التايل لالأَ

ّ )منط �لبالغني( قبل مرحلة �لبلوغ. وهو يحدث �أبكـر بني  يليِ وَّ من �لنادر روؤية �ل�ُشلٌّ �لتايل لالأَ

كلينيكي و�لت�شوير  �أو �الإ والد، ويظهـر بنف�ص �ل�شكل �ل�رضيري  �لبنـات مما هـو عليه بني �الأ

�ل�شعاعي كما يف مر�شى �ل�شل �لبالغني.

�شابة بني �لبالغني يف �لعادة على �لف�شو�ص �لعلوية �أو قمم �لف�شو�ص �ل�شفلية للرئة.  توؤثر �الإ

م�شطلح  عليها  يطلق  �لعلوية  �لف�شو�ص  يف  حمدد  غري  َتام  �ْعتيِ يظهر  �ملر�ص،  �شري  بد�ية  يف 

فات �ل�شبابية«. وكلما تفاقم �ملر�ص كلما ز�دت كثافة  �أو �الآ �ل�شبيهة بالقطن �ملا�ص  فات  »�الآ

يف  �ملوجودة  فالكهوف   .)24 و�ل�شكل   ،23 )�ل�شكل  �لكهوف  تتكون  �لنهاية  ويف  فات،  �الآ

خرى بالرئة. تلتئم �لعدوى  جز�ء �الأ �لف�شو�ص �لعلوية عادة توؤدي �إىل �نت�شار �ل�شل �إىل �الأ

بالتليف موؤدية �إىل تليف �لف�شو�ص �لعلوية.

مياثل �أ�شلوب �لتعامل مع هوؤالء �ملر�هقني �أ�شلوب �لتعامل مع �لبالغني �مل�شتبه باإ�شابتهم بال�شل 

�ل�شل بني  لت�شخي�ص  �الختيارية  �لفحو�ص  �أف�شل  هو  للبلغم  �ملجهري  �لفح�ص  يبقى  �لرئوي. 

�ملر�هقني.

ويل )ال�صل من منط البالغني(،  ي�صاب املراهقون بال�صل التايل لالأ

والذي ي�صخ�ض يف اأغلب احلالت بفح�ض لطاخة البلغم جمهريًا.
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ويل يف �شبي يبلغ عمره 10 �شنو�ت، كانت �ل�شورة �ل�شعاعية  �شكل 23. حالة �شل تال لالأ

لل�شدر �شليمة حتى وقت قريب. توجد كهوف يف �لف�ص �لعلوي من �لرئة �لي�رضى. كان 

نتيجة  متكل�شة  ملفية  �إىل عقدة  �ل�شهم  ي�شري  �إيجابيًا.  �ملري�ص  هذ�  لدى  �لبلغم  لطاخة  فح�ص  

لعدوى �أولية �شابقة.
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10- حالت خا�صة

ال�صل اخللقي و�صل الوليد

يدز، يتز�يد عدد �لر�شع �مل�شابني بال�شل �خللقي �أو �شل �لوليد.  مع تز�يد وباء فريو�ص �الإ

�شابة على �لكبد وباب  ميكن �نتقال �لعدوى للر�شع يف �لرحم، ويف هذه �حلاالت ترتكز �الإ

�لكبد. ويت�شخم �لكبد لدى هوؤالء �لر�شع مع وجود مر�ص رئوي غري نوعي. ومن ناحية 

ت�شبب  �لتي  �ملو�د  ��شتن�شاق  طريق  عن  �لوالدة  �أثناء  للوليد  �لعدوى  �نتقال  ميكن  �أخرى، 

قد  بالغ.  �لطفل ملري�ص  ب�شبب خمالطة  �لوالدة بوقت ق�شري  �لعدوى بعد  تنتقل  �أو  �لعدوى، 

م هي م�شدر �لعدوى، كما ميكن �أن يكون م�شدر �لعدوى �أي فرد �آخر باملنزل. تكون �الأ

بيِي  �لولد�ن �لذين ي�شابون بالعدوى بعد �لوالدة بوقت ق�شري تتطور حالتهم �إىل �الْلتيِهاٌب �لَق�شَ

ي، وهي حالة غري حمددة، وال يرى فيها غالبًا ت�شخم �لعقد �للمفية �لنقريية �أو �ملن�شفية  َئويِ �لريِ

�لعقد،  ت�شخم  نتيجة  �لهو�ئية  �مل�شالك  �ن�شغاط  �لر�شع حدوث  �ل�شائع يف  24(. ومن  )�شكل 

ويحدث لدى %48 �ن�شغاط للرغامي �أو �لق�شبات.

طفال هو  اأف�صل و�صيلة لت�صخي�ض ال�صل بني الر�صع و�صغار الأ

م اأو ملن يرعى الطفل. فح�ض البلغم وال�صورة ال�صعاعية ال�صدرية لالأ
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�جلانب  ثنائي  وخيم  رئوي  ق�شبي  �لتهاب  من  يعاين  �شهر�ن  عمره  ر�شيع   .24 �ل�شكل 

و�شط للرئة �ليمنى )�نظر �ل�شهم(. وكهف يف �لف�ص �الأ
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ّي pericardial ال�صلي الن�صباب التاأُموريِ

�أنه ميكن �ال�شتباه فيه  �إال  بالرغم من عدم �شيوع حدوث �الن�شباب �لتاأموري ب�شبب �ل�شل، 

طفال  بفح�ص �ل�شور �ل�شعاعية لل�شدر. يقع �الن�شباب �لتاأموري �ل�شلي يف �أقل من %1 من �الأ

�لقلبي  �لف�شل  �لنف�ص وعالمات  ببد�ية غري �رضيحة من �شيق  �أعر��شه  تبد�أ  بال�شل.  �مل�شابني 

�الحتقاين. يف �ل�شورة �ل�شعاعية لل�شدر يبدو �لقلب م�شابهًا ل�شكل زجاجة مياه كبرية، وهناك 

عالمات مرئية على ف�شل �لقلب �الحتقاين )�شكل 25(.
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مين  �الأ �جلانب  على  �شغري  جنبي  �ن�شباب  مع  كبري  �شلي  تاأموري  �ن�شباب   .25 �شكل 

مو�شحًا بال�شهم.
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التهاب الفقار ال�صلي )ال�صل النخاعي(

قلما ُي�شّخ�ص �ل�شل �لنخاعي �ملثبت من �ل�شور �ل�شعاعية لل�شدر. �إذ� كان �شكل �ل�شدر غريبًا وال 

مامي  ن �النخما�ص �الأ يعزى �ل�شبب يف ذلك �إىل �لعو�مل �لتقنية، �فح�ص �لفقر�ت بعناية، الأ

للفقر�ت يوؤدي �إىل حد�بة ميكن م�شاهدتها �أحيانًا )�ل�شكل 26 و�ل�شكل 27(.

خرى �صاح البنى الأ �صلل الع�صب احلجابي واْرتيِ

ْدر chylothorax، ومتالزمة  ميكن حدوث �شلل �لع�شب �حلجابي، وُوُجْوُد �لَكْيُلو�صيِ يف �ل�شَّ

هورنر ب�شبب �رت�شاح �لبنى �ملختلفة بال�شل. 
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�ليمنى  للرئة  و�شط  �الأ �لف�ص  �عتتام  مع  �ل�شدر  �شكل  تغري  ي�شبب  �لنخاعي  �ل�شل   .26 �شكل 

و�لل�شني. ال يظهر �نخما�ص �لفقر�ت يف هذ� �ملنظر.

.gibbus شكل 27. منظر جانبي لل�شكل 26، وي�شري �ل�شهم �إىل حدوث حدبة�
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يدز طفال امل�صابون بفريو�ض الإ 11- الأ
ومر�ض ال�صل

من  لعدد  �شعوبة  �ل�شل  ت�شخي�ص  يزد�د  يدز  �الإ بفريو�ص  �مل�شابني  طفال  �الأ مع  �لتعامل  عند 

�شباب منها: �الأ

يدز تت�شابه مع �لكثري  مر��ص �لرئوية �ملرتبطة بالعدوى بفريو�ص �الإ �أن �الأ  .1
كلينيكية و�ل�شعاعية �ملرتبطة بال�شل.  من �ل�شمات �ل�رضيرية �أو �الإ  

طفال  غالبًا ما تكون �الختبار�ت �جللدية للتوبركولني غري �إيجابية بني �الأ  .2
يدز �مل�شابني بفريو�ص �الإ  

يدز يوؤدي �إىل �أ�شكال غري ماألوفة لل�شل. �لتثبيط �ملناعي �لناجم عن فريو�ص �الإ  .3

ي اخلاليليِ اللمفاوي اخلاليا ئويِ ّي و اللتهاب الريِ ال�صل الُدْخنيِ

يدز وتن�شاأ لديهم �أمر��ص رئوية مزمنة  طفال �مل�شابني بفريو�ص �الإ ميكن �أن تتدهور حالة �الأ

ي �خلاليليِ  ئويِ مر��ص هو �اللتهاب �لريِ ي�شعب �لتمييز بينها وبني �ل�شل. و�أحد �أ�شعب هذه �الأ

لل�شدر. ويزد�د  �ل�شعاعي  �لت�شوير  �لدخني يف  �ل�شل  ي�شابه كثريً�  �خَلاَليا، و�لذي  �للمفاوي 

�لكبد  وت�شخم  ّية،  �لَنقرييِ �للمفية  �لعقد  ت�شخم  �إىل  يوؤديان  �ملر�شني  كال  ن  الأ تعقيدً�  مر  �الأ

و�لطحال، وت�شخم �لعقد �للمفية �ملحيطية.

ي �خلاليليِ  ئويِ ت�شاعد �لعو�مل �ل�رضيرية �لتالية على �لتمييز بني �ل�شل �لدخني وبني �اللتهاب �لريِ

�للمفاوي �خلاليا:

�لذين  طفال  �الأ بني  �خلاليا  �للمفاوي  �خلــاليليِ  ي  ئويِ �لريِ �اللتهاب  حدوث  يندر   .1
تقل �أعمارهم عن �شنة و�حدة، وغالبًا ما يبد�أ يف �ل�شنة �لثانية من �لعمر.  

مع  ذلك  يحدث  بينما  و�لقدم،  �ليد  �أ�شابع  ر  َتَعجُّ حدوث  �لدخني  �ل�شل  يف  يندر   .2
ي �خلاليليِ �للمفاوي �خلاليا. ئويِ �اللتهاب �لريِ  

يف  ذلــك  يحدث  بينما  �لنكفية،  �لغدة  ت�شخم  حــدوث  �لدخني  �ل�شل  يف  يندر   .3
ي �خلاليليِ �للمفاوي �خلاليا. ئويِ بع�ص حاالت �اللتهاب �لريِ  

تاأثر  مع  ــاد،  �حل �ملر�ص  من  �لدخني  بال�شل  �مل�شابني  طــفــال  �الأ �أكــرث  يعاين   .4
طفال �مل�شابون بااللتهاب  �جلهاز �لع�شبي �ملركزي، بينما ال يعاين عادة �الأ  

ي �خلاليليِ �للمفاوي �خلاليا من �أي مظاهر للمر�ص. ئويِ �لريِ  
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�لعقيد�ت �خل�شنة  �للمفاوي �خلاليا. الحظ  ي �خلاليليِ  ئويِ �لريِ 28. مري�ص بااللتهاب  �شكل 

�لنموذجي  �لدخني  �ل�شل  �شورة  مع  �ل�شورة  هذه  قارن  �ملختلفة.  حجام  �الأ ذ�ت  �لغليظة 

)�نظر �شكل 22(.
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ي  ئويِ �شعة �ل�شدرية تفيد يف �لتمييز بني �ل�شل �لدخني و�اللتهاب �لريِ �ل�شمات �لتالية يف �شور �الأ

�خلاليليِ �للمفاوي �خلاليا )�شكل 28(

يف �ل�شل �لدخني تنت�رض �لعقيد�ت �ملت�شاوية �ل�شغرية يف �حلجم )�أقل من 2   .1
ميلي مرت( �نت�شار� و��شعًا.  

ي �خلاليليِ �للمفاوي �خلاليا تكون �لعقيد�ت �أكرب حجمًا  ئويِ يف �اللتهاب �لريِ  .2
وغري مت�شاوية يف �حلجم، وي�شاحبها �نت�شار ذو طر�ز �شبكي.  

ي �خلاليليِ  ئويِ �لريِ �لدخني و�اللتهاب  �ل�شل  �لتمييز بني  �مل�شتحيل  يف بع�ص �حلاالت يكون من 

رجح  طفال من �ل�شل؛ فاإذ� حت�شنت حالتهم، فاالأ ف�شل معاجلة هوؤالء �الأ �للمفاوي �خلاليا. و�الأ

رجح �أنهم  �أنهم كانو� م�شابني بال�شل �لدخني، �أما �إذ� ��شتمر طر�ز �النت�شار كما هو عليه، فاالأ

ي �خلاليليِ �للمفاوي �خلاليا.  ئويِ م�شابون بااللتهاب �لريِ

ولديهم  يدز  �الإ بفريو�ص  �مل�شابني  �ملر�شى  حالة  يف  تعقيدً�  �أكرث  ي�شبح  �أن  للت�شخي�ص  ميكن 

ي �خلاليليِ �للمفاوي �خلاليا، ثم تنتقل �إليهم �لعدوى بال�شل )�شكل 29(. ئويِ �اللتهاب �لريِ

ت�صخي�صات اأخرى ميكن اللتبا�ض بينها وبني ال�صل

ي �خلاليليِ  ئويِ بات �لناجم ثانويًا عن �اللتهاب �لرئوي، �أو �ل�شل، �أو �اللتهاب �لريِ ع الَق�صَ تو�صُّ

�للمفاوي �خلاليا، ميكن �أن يوؤدي �إىل تغري�ت يف �ل�شور �ل�شعاعية ي�شعب متييزها عن �ل�شل. 

كما ميكن لهذه �ملناطق يف �لرئة �ملتعلقة بتو�شع �لق�شبات �أن تكون م�شدرً� ال�شتمر�ر مر�ص 

�ل�شل مما يتطلب معاجلة مطولة.

باب  يدز ويظهر عليهم �الْن�شيِ طفال �مل�شابني بفريو�ص �الإ �صاركوماُت كاُبوزي حتدث بني �الأ

يتم  ما  وغـالبًا  �لرئـة.  �شاحة  يف  لُّد  �لَت�شَ من  و��شحة  غري  مناطق  تظهر  �أو   
ّ

�جَلْنبيِي �لدموي 

�شايف ل�شاركومة �جللد �أو �لغ�شاء �ملخاطي �أو �حلنك. �لت�شخي�ص �أو ي�شتبه فيه بالوجود �الإ
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مين  ي �خلاليليِ �للمفاوي �خلاليا ولديه كهف يف �لف�ص �الأ ئويِ �شكل 29. مري�ص بااللتهاب �لريِ

�ل�شفلي للرئة نتيجة لعدوى �ل�شل �مل�شاحبة للمر�ص. ي�شري �ل�شهم �إىل �لكهف. الحظ �ل�شكل 

ي �خلاليليِ �للمفاوي �خلاليا �ل�شائد  ئويِ �لعقيدي �ل�شبكي �خل�شن �لغليظ �لناجت عن �اللتهاب �لريِ

يف �خللفية. �شكل 29.
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يدز طفال امل�صابني بعدوى فريو�ض الإ ال�صل يف الأ

�شابة بال�شل مقارنة بغري �مل�شابني  يدز �أكرث عر�شة لالإ طفال �مل�شابون بعدوى فريو�ص �الإ �الأ

طفال  �الأ بني  �حلالة  تتفاقم  لِّيَّة،  �ل�شُّ َرة  بامُلَتَفطِّ بالعدوى  �شابة  �الإ بعد  يدز.  �الإ بعدوى فريو�ص 

يدز ويتفاقم مر�ص �ل�شل لديهم ب�شكل �أ�رضع مقارنة بغري �مل�شابني  �مل�شابني بعدوى فريو�ص �الإ

طفال  كلينيكية ملر�ص �ل�شل بني �الأ يدز. تت�شابه �ل�شورة �ل�رضيرية �أو �الإ بالعدوى بفريو�ص �الإ

�لدخني،  �ل�شل  حدوث  به.  بالعدوى  �مل�شابني  غري  مع  يدز  �الإ فريو�ص  بعدوى  �مل�شابني 

طفال  ، و�لكهوف، و�لعقد �للمفية �ل�شلية �جل�شيمة يكون �أكرث �شيوعًا بني �الأ
ّ

باب �جَلْنبيِي و�الْن�شيِ

طفال غري �مل�شابني )�شكل 30(. ميكن �اللتبا�ص  يدز مقارنة باالأ �مل�شابني بعدوى فريو�ص �الإ

ف. ور�م �لليِْمفّية يف منطقة �ملَْن�شيِ بني �لعقد �للمفية �جل�شيمة وبني �الأ

طفال، غالبًا ما يحدث التبا�ض بني املر�ض الرئوي املتعلق بالعدوى يف الأ

يدز وبني املر�ض الرئوي ال�صلي. بفريو�ض الإ
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يدز و�ل�شل. الحظ �لت�شخم �جل�شيم  �شكل 30. مري�ص م�شاب بعدوى مزدوجة بفريو�ص �الإ

غاَمى �لناجتة عن �ل�شل. رة للرُّ ّية و�مُلَجاويِ للعقد �للمفية �لَنقرييِ
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12- تراجع الت�صوهات يف ال�صور
ال�صعاعية لل�صدر

�أثناء  �ل�شعاعية لل�شدر  �لتغري�ت �ملوجودة يف �ل�شور  �أن تختفي  �ملتوقع بل من �ملفرت�ص  من 

�ملعاجلة. يف �أعد�د قليلة من �حلاالت ت�شوء بالفعل �ل�شور �ل�شعاعية بعد بدء �ملعاجلة )�ل�شكل 31، 

و�ل�شكل 32(. لكن يف �أكرث هذه �حلاالت ال تظهر على �ملري�ص �أي �أعر��ص، ومع ��شتمر�ر 

�لعالج تتح�شن �ل�شور �ل�شعاعية. مع نهاية �ملعاجلة للحاالت �لتي كان فيها ت�شخم �لعقد �للمفية 

ّية تعود حو�يل %66 من �ل�شور �ل�شعاعية �ل�شدرية �إىل �ل�شكل �لطبيعي. وبعد  فيِ �ل�شلية �ملَن�شيِ

�ملعاجلة، ميكن �أن ي�شتمر �لتح�شن يف �ل�شور �ل�شعاعية لل�شدر. عادة ما تظهر �لتكل�شات بعد 

طفال. هذه �لتكل�شات ميكن  – 18 �شهرً� من �لعالج، ولكنها حتدث مبكرً� بني �شغار �الأ  12
فات �ملتنّية و�لعقد �للمفية )�نظر �شكل 12، �شفحة 21(. حدوثها يف كل من �الآ
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ّية و�رت�شاح �أن�شجة �لرئة �ملحيطة بها  �شكل 31. مري�ص بت�شخم �لعقد �للمفية �لَنقرييِ

)�نظر �ل�شهم(

�شكل 32. �شورة �شعاعية ل�شدر نف�ص �ملري�ص بعد مرور ثالثة �شهور على �لعالج، ويظهر 

�ل�شورة  حت�شنت  للرئة.  �لعلوي  مين  �الأ �لف�ص  ق�شبة  �ن�شد�د  ب�شبب  �ل�شعاعية  �ل�شورة  تفاقم 

�ل�شعاعية ل�شدر �ملري�ص وعادت طبيعية بعد مرور �شتة �شهور على �لعالج.
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وميكن  �لرئوية.  فات  لالآ �لنهائية  �لنتيجة  حتديد  جــدً�  �ل�شعب  من  �لعالج،  بد�ية  مع 

فــات �الآ ــذه  ه تليف  ب�شبب  ملحوظ  حت�شن  �إىل  �لوخيمة  ـــات  ف �الآ معاجلة  تـــوؤدي  �أن 

)�ل�شكل 33، و�ل�شكل 34(.

ل تتنباأ بالنتيجة النهائية عند بدء املعاجلة.
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�لرئة،  ي�رض من  �الأ �لعلوي  �لف�ص  �شامل وهناك كهف يف  بت�شلد  33. مري�ص م�شاب  �شكل 

غاَمى. رة للرُّ ّية �ليمنى و�مُلَجاويِ وي�شاحب ذلك ت�شخم �لعقد �للمفية �لَنقرييِ

�شكل 34. �شورة �شعاعية ل�شدر نف�ص �ملري�ص بعد مرور �شتة �شهور من �لعالج، يظهر فقط 

�لتليف يف �لف�ص �لعلوي للرئة �لي�رضى.
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مد 13- العواقب الطويلة الأ
لل�صل ال�صدري

�رضٌر  �لتو�شعي  �ل�شل  من  عانو�  �لذين  طفال  �الأ لدى  يحدث  �حلاالت،  من  �شغرية  ن�شبة  يف 

�رض�ر  لتحديد معدل وقوع �الأ �لهو�ئية. وماز�ل هناك حاجة  للرئتني و�ملمر�ت  مد  �الأ طويل 

يدز، ولكن يبدو �أنها  طفال �مل�شابني بعدوى مزدوجة بال�شل وفريو�ص �الإ مد يف �الأ �لطويلة �الأ

يدز. طفال غري �مل�شابني بالعدوى بفريو�ص �الإ �أكرث حدوثًا مقارنة باالأ

 .lung fibrosis �لرئوي  �لتليف  من  منطقة  وجود  هي  �شيوعًا  مد  �الأ �لطويلة  �لعو�قب  �أكرث 

�أعــر��ــص. �أي  ــال  ــف ط �الأ على  يظهر  وال  ـــدودة،  حم عــو�قــب  لها  �ملتليفة  �ملناطق  ــذه  ه

)�شكل   bronchiectasis بات  �لَق�شَ ُع  َتَو�شُّ هي  للم�شاكل  �ملثرية  مد  �الأ �لطويلة  �لعو�قب  �أكرث 

عر��ص  �الأ ت�شتمر  للرئتني  �ل�شفلية  �لف�شو�ص  �لق�شبات يف  بتو�شع  �مل�شابون  طفال  35(. و�الأ
�لقيحي. وغالبًا ما ت�شخ�ص هذه  �لبلغم  �لتنف�شي و��شتمر�ر  لديهم، مع تكر�ر عد�وى �جلهاز 

�حلاالت خطاأ، ويظن �أنها نك�شة لل�شل، فيعاد عالج �ل�شل �أو يكرر �أكرث من مرة. ويف �لغالب 

عر��ص. �أما تو�شع �لق�شبات يف  يحتاج هوؤالء �ملر�شى �إىل ��شتئ�شال �لف�ص حتى ي�شفو� من �الأ

عر��ص ويحتاج �إىل رعاية �أقل. �لف�شو�ص �لعلوية للرئتني فغالبًا ما يكون عدمي �الأ

بات يف الف�صو�ض ال�صفلية للرئتني هي اأكرث ُع الَق�صَ َتَو�صُّ

مد املزعجة. ويل الطويلة الأ عواقب ال�صل الأ
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�شكل 35.ميكن روؤية �لتغري�ت �لكي�شية )�ل�شبيهة بقر�ص �لع�شل( �ملميزة لتو�شع �لق�شبات يف 

و�شط و�لف�ص �ل�شفلي للرئة �ليمنى. �ل�شهم ي�شري �إىل �لتغري�ت �لكي�شية. �لف�ص �الأ
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14- احلقائق الهامة عن ال�صل الطفلي يف البلدان
املنخف�صة الدخل

طفال  عمار. يقع �أعلى عبء للمر�ص على �الأ  ميكن حدوث �ل�شل يف �أي عمر من �الأ

طفال �لذين تقل �أعمارهم عن  دون عمر 4 �شنو�ت، وي�شل �لعبء �إىل �أق�شاه يف �الأ

�شنة و�حدة.

�أكرث قدرة على  �للطاخة  يجابية  index cases �الإ �لد�لة  �لبالغني، تكون �حلاالت   يف 

نقل �لعدوى بع�رضة �أ�شعاف �حلاالت �لد�لة �ل�شلبية �للطاخة.

طفال �ملعر�شني و�ملخالطني للحاالت �لد�لة بني  ي�شاب بالعدوى حو�يل %50 من �الأ

�لبالغني.

كلما �شغر عمر �لطفل كلما ز�د خطر حدوث �ملر�ص، تبلغ ن�شبة وقوع �ملر�ص بني 

طفال دون عمر  طفال دون عمر �شنة، و %30 بني �الأ �مل�شابني بالعدوى %40 بني �الأ

4 �شنو�ت، و %15 بني �ملر�هقني.

وقوع  معدل  �أقل  لديهم  يكون  �شنة(   14 –  6 عمر  )يف  باملد�ر�ص  �مللتحقون  طفال  �الأ

للمر�ص )عمر �لدر��شة �لذهبي(.

�أ�شكال �ل�شل هما �ل�شل �حلاد �ملنترث و�لتهاب �ل�شحايا �ل�شلي، و�أعلى  �أخطر �شكلني من 

طفال ال�شيما من هم دون عمر �شنتني.  معدل وقوع لهما يكون بني �شغار �الأ

تعني حدوث  بال�شل، وال  �لعدوى  تعني حدوث  �لتوبركولني �جللدي  �ختبار  �إيجابية 

�ملر�ص بال�شل �أو �كت�شاب �ملناعة �شده. 

�حتمال  لديهم  يقل  حيث  هام،  �أمر  وهذ�  �لع�شيات.  قليل  يكون  طفال  �الأ لدى  �ل�شل 

يجابية لع�شيات �ل�شل، كما ميكن معاجلتهم باأدوية �أقل، ويقل لديهم �حتمال  �للطاخة �الإ

دوية �ملتعددة لل�شل. حدوث �ملقاومة لالأ

�ملن�شفية  �للمفية  �لعقد  لت�شخم  نتيجة  طفال  �الأ لدى  لل�شدر  �ل�شعاعية  �ل�شور  تت�شكل 

وم�شاعفات ت�شخم �لعقد �للمفية.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9



��

.DOTS رض�ف �ملبا�رض� مد حتت �الإ طفال باملعاجلة ق�شرية �الأ يعالج �الأ

دوية �ملتعددة يف قدرتها على �لعدوى �لع�شيات �حل�شا�شة  متاثل ع�شيات �ل�شل �ملقاومة لالأ

دوية �ملتعددة �إذ� كانت �حلالة �لد�لة  دوية. ي�شتبه يف �لعدوى بع�شيات �ل�شل �ملقاومة لالأ لالأ

لدى �لبالغني ال ت�شتجيب للعالج، �أو تكرر عالجها �شد �ل�شل.

طفال )دون  �إجر�ء �لوقاية �لكيميائية ومعاجلة �لعدوى �خلافية يف �شغار �الأ من �ملهم 

ن �لفر�شة كبرية �أن تتفاقم وت�شبب �أمر��شًا خطرية )مثل �ل�شل �لدخني،  عمر �شنتني( الأ

و�لتهاب �ل�شحايا �ل�شلي(.

�شابة مبر�ص  يدز خلطورة مرتفعة لالإ طفال �مل�شابون بعدوى فريو�ص �الإ يتعر�ص �الأ

�شابة مبر�ص �ل�شل بني  �ل�شل. لذ� يتعني وجود درجة عالية من �حلذر يف �إمكانية �الإ

�مل�شاب  للطفل  كامل  تق�ٍص  �إجر�ء  ينبغي  يدز.  �الإ بعدوى فريو�ص  �مل�شابني  طفال  �الأ

�إىل  يحتاج  �لطفل  هذ�  �أن  كما  بالغة،  د�لة  حالة  يخالط  �لذي  يدز  �الإ فريو�ص  بعدوى 

�لعالج �أو �لوقاية �لكيميائية من �ل�شل.

يدز.  �الإ وفريو�ص  �ل�شل  من  كل  بعدوى  �مل�شابني  طفال  �الأ ت�شخي�ص  �شعوبة  تزد�د 

عر��ص �ملرتبطة بال�شل،  يدز لها نف�ص �الأ فاأمر��ص �لرئة �ملرتبطة بالعدوى بفريو�ص �الإ

رجح �أال يكون �ختبار �لتوبركولني �جللدي �إيجابيًا، و�ل�شور �ل�شعاعية لاللتهاب  و�الأ

�لرئوي �خلاليل �للمفاوي �خلاليا قد تلتب�ص مع �ل�شور �ل�شعاعية لل�شل.

يدز  بنف�ص طريقة معاجلة �ل�شل يف  طفال �مل�شابني بعدوى فريو�ص �الإ يعالج �ل�شل يف �الأ

يدز. طفال غري �مل�شابني بعدوى فريو�ص �الإ �الأ

�لبالغني(،  ويل )منط  �لتايل لالأ �ل�شل  �أو  �ل�شلي   
ّ

�جَلْنبيِي باٌب  �الْن�شيِ �ملر�هقني  ين�شاأ لدى 

�لبالغني  �ل�شل  مر�شى  معاجلة  طرق  بنف�ص  �ملر�شى  هوؤالء  ومعاجلة  فح�ص  ويتم 

مر��ص.  �مل�شابني بنف�ص �الأ
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