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ال�ضعال عند 
الأطفــــال:

�ضبل الوقاية 
وطرق العالج

أسباب السعال عند األطفال 

بني  من  و  بالسعال،  األطفال  إلصابة  تؤدي  التي  األسباب  من  العديد  هناك 

الرشح  احلاالت،  من   75% تشكل  التي  الفيروسية  العدوى  نذكر  األسباب 

االرتداد  الرئة(،  الهوائية،  )القصبات  التنفسية  اجملاري  التهاب  األنفلونزا،  و 

األنف،  حساسية  الربو،  حاالت  في  كما  القصبات  تشنج  املرئي،  املعدي 

التعرض لدخان السجائر، وجود جسم أجنبي في القصبات و بعض األدوية 

اخلافظةللضغط.

أنواع السعال عند األطفال

1. السعال املبحوح : ينتج هدا النوع من السعالبسبب التهاب احلنجرة، 
بسبب  احلنجرة  في  تورم  نتيجة  الليل  منتصف  في  يحدث  ما  وغالباً 

فيروسيغالبا.  يصدر الطفل املصاب سعاالً قوياً ذي صوت يثير اخلوف لدى 

الصرير مع ارتفاع  السعال شهيق قوي يسمى  يترافق مع هذا  األبوين.وقد 

حرارة اجلسم وسيالن اللعاب. هذا النوع من السعال يتطلب عرض الطفل 

امام الطبيب بشكل عاجل.

د. أمل آيت احلاج 
صيدالنية، مستشفى األطفال عبد 

الرحيم الهروشي. أستاذة بكلية 
الطب والصيدلة بالدار البيضاء

األمهات  العديد من  تؤرق  التي  األعراض  أهم  السعال من  يعد  و  األطفال.  األمراض شيوعا عند  أكثر  التنفسية من  املسالك  أمراض  تعتبر 
رد فعل يقوم به  و  آلية دفاعية  العمرية. و السعال هو  املرحلة  املناعة لديهم في هذه  اللواتي يخشني على أطفالهن نظرا لضعف جهاز 
اجلسم بسبب وجود جسم غريب داخل املسالك التنفسية. و هو حركة دفع فجائية للهواء تهدف إلى تنظيف الطرق التنفسية من اخملاط و 
الفيروسات و البكتيريا. و يحدث السعال نتيجة وجود نهايات عصبية تسمى املستقبالت في املسالك التنفسية ) من األنف و حتى الرئة(، 
و هذه املستقبالت تنبه عند وجود أجسام غريبة و تنقل احلس إلى الدماغ الذي يصدر األمر للعضالت للقيام بالسعال. في هذااملقال سوف 

نسلط الضوء على أسباب السعال، أنواعه، طرق عالجه و النصائح التي يجب إتباعها للسيطرة عليه

مقـــــاالت



61 يونيو 2015عدد 10

2. السعال الديكي ناجت عن االصابة بنوع من البكتريا.يقوم الطفل بنوبات 
الشديد  التقلص  جراء  الديك  تشبه صوت  تنتهي بشهقة  سعال شديدة 
امام  الطفل  عرض  يتطلب  السعال  من  النوع  هذا  الهوائية.  القصبات 

الطبيب بشكل عاجل.

3. السعال املصحوب باألزيز : يترافق هذا السعال مع صوت  صفير خالل 
الزفير،مما  يشير الى وجود ما يعيق خروج الهواء من القصبات وغالباً ما جتد 
هذا الصفير في التهابات القصيبات الشعرية، الربو، دخول جسم غريب في 

املسالك التنفسية.

4. السعال الفجائي : يحدث هذا السعال فجأة عند الطفل بعدما كانت 
حالته الصحيةطبيعية.غالبا ما يكون هذا السعال ناجما عن دخول شئ 

غريب الى داخل القصبات كالشراب او الطعام او اجسام غريبة.

واشدحدة  اكثر  تكون  االطفال  سعال  حاالت  اغلب   : الليلي  السعال   .5
خالل الليل والسبب يكمن في احتقان االنف و رجوع افرازات االنف واجليوب 
من  يعانون  ما  غالباً  بالربو  املصابون  االطفال  البلعوم.  باجتاه  اخللف  الى 

السعال الليلي.

6. السعال النهاري : وأسبابه احلساسية ،الربو ،الرشح ،التهاب املسالك 
التنفسية . الهواء البارد واحلركة الزائدة تثيران هذا النوع من السعال.

الرشح عادة مع السعال وقد  : يترافق  املرافق لرشح األطفال  7.السعال 
يستمر ملدة اسبوع بعد زوال الرشح.

8. السعال املرافق الرتفاع حرارة الطفل: اذا كانت حرارة الطفل مرتفعة 
بشكل بسيط مع سيالن االنف وسعال بسيط فان سبب ذلك هو التهاب 
املسالك التنفسية العليا ،اما اذا كانت درجة احلرارة تفوق 39 درجة مئوية 

مع تسارع مبعدالت التنفس فان الطفل رمبا يكون مصابا بالتهاب الرئة.

بسبب  للتقيؤ  مصاحباً  السعالعادة  يكون   : للتقيؤ  املرافق  السعال   .9
إثارثه ملنعكس الغثيان. ويترافق االقياء مع السعال في حاالت محددة كالربو 

والسعال الديكي والتليف املتكيس للرئتني.

10. السعال املستمر : يستمر السعال الناجت عن الرشح حلوالي 15 يوماً 
االسباب  ،اما  الرشح  حاالت  من  مرة  من  باكثر  الطفل  اصيب  اذا  خصوصاً 

االخرى الستمرار السعال فهي الربو واحلساسية.

اهميته  له  اشهر  ستة  اعمارهم  تتجاوز  لم  الذين   : الرّضع  سعال   .11
جرثومية  تكون  ما  غالباً  الفئة  هذه  لدى  للسعال  املسبب  كون  اخلاصة 

وتشكل خطرا على حياتهم.

عالج السعال عند األطفال

بالأدوية العالج   .1

نالت أدوية السعال جناحا كبيرا. ولقد حضيت األدوية املشتقة من األفيون 
مخاطر،  من  يخلو  ال  الذي  الكوديني،  فأصبح  النجاح.  أكبر قسط من هذا 
املستحضرات  جل  حتتوي  و  الكبار.  و  الصغار  لدى  للسعال  األول  العالج 
املوجودة في الصيدليات و املعدة للمعاجلة العرضية للسعال على واحد أو 

أكثر من اجملموعات التالية:

W  مشتقات األفيون هي أدوية : )opioïdes( مضادات السعال األفيونية
السعال  مركز  عمل  تعطيل  طريق  عن  حدته  من  تخفف  و  السعال  تثبط 
بالدماغ. و يعتبر الكوديني و ديكسترومتورفان من أكثر املواد الفعالة استعماال.

W  : )Fluidifiants et expectorants( طاردات البلغم و املقشعات
هذه املواد تخفف من لزوجة اخملاط أو البلغم و بالتالي تسهل التخلص منه. 
و من بني املواد الفعالة التي تدخل في هذا اإلطار نذكرالكاربوسيستيني و 

اجلوايافنزين.

W  :  )Antihistaminiques( الهيستامني  او  التحسس  مضادات 
تستعمل هذه املواد أيضا كمضاد للحكة،  وهي جتفف املسالك التنفسية  
و تقلل اإلفرازات اخملاطية. وهي تفيد فقط في حاالت التحسس. و أهم هذه 

املواد  بروميثازين.

W  تعاكس هذه األدوية : )Bronchodilatateurs( موسعات القصبات
تشنج القصبات وتزيد من قطر ملعة القصبات. وتفيد هذه املواد في عالج 

السعال الناجم عن الربو. و أهم موسعات القصبات هي سالبوتامول

W  تقلل هذه األدوية من : )Décongestionnants( مضادات االحتقان
احتقان األنف و تخفف إفراز اخملاط منه. ومن اهم مضادات االحتقان نذكر 

الفنبل افرين . 

2004 م،  1951 إلى  التي نشرت ما بني  الدراسات السريرية  بعد مراجعة 
ثبت أن التركيبات الدوائية احملتوية على مضادات السعال،  طاردات البلغم، 
الهيستامني و مضادات اإلحتقان لها فوائد عالجية ضئيلة، كما  مضادات 
أن هذه األدوية غير خالية من ظهور اآلثار اجلانبية، و التي قد تكون جدية و 
خطيرة عند بعض األطفال.ومن بني ابرز االثار اجلانبية نخص بالذكر التثبيط 
التنفسي واإلدمان اللذان تؤدي اليهما مشتقات األفيون. لهذا بادرت منظمة 
الغذاء والدواء مبنع استعمال هذه األدوية عند األطفال الذين تقل أعمارهم 

عن سنتني.

كما أثبتت الدراسات السريرية كذلك أن املضادات احليوية غير فعالة، فهي 
تعمل فقط ضد البكتيريا و ليس لها أي تأثير على الفيروسات، كما أن كثرة 
بالتالي  و  احليوية  للمضادات  الطفل  مقاومة  إلى  تؤدي  األدوية  هذه  تناول 

يصبح أكثر عرضة لإلصابة باألمراض التعفنية.

باإلضافة إلى ذلك، فحسابات جرعات األطفال تستند على مبدأ خاطئ و هو 
أن الطفل عبارة عن بالغ صغير احلجم، فجهاز اإلستقالب و وظائف األعضاء 

احليوية لديه تختلف متاما عما هي عليه عند البالغني.

العلمية  األبحاث  و  السريرية  الدراسات  و استنادا على  تقدم،  مما  انطالقا  و 
تعتبر التركيبات الدوائية التي تباع في األسواق لعالج السعال عند األطفال 

غير فعالة و قد تكون غير آمنة.

البديلة العالجات   .2

ميكن  � لألطفال،  األمريكية  األكادميية  أجرتها  دراسات  حسب  العسل: 
إعطاء نصف ملعقة من العسل لألطفال بني عمر سنتني و خمس سنوات، 
و ملعقة لألطفال بني عمر 6 و 11 سنة، و ملعقتني ملن تزيد أعمارهم عن 
12 سنة مع االنتباه لعدم إعطائه لألطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة.

اخللفي  � الرشح  في  اخملاط  كثافة  تقليل  على  يساعد  السوائل:  شرب 
لألنف، فإذا كان عمر الطفل أقل من ستة أشهر، فيجب االستمرار بالرضاعة 
الطبيعية أو الصناعية. أما األطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة فيجب 

إعطاؤهم املاء، احلليب و العصائر؛

الساخنة  � املشروبات  أن  الدراسات  أثبتت  الساخنة:  املشروبات  تناول 
تخفف منحدة السعال ؛

غسل األنف ببعض قطرات احمللول امللحي لتسهيل عملية التنفس؛ �
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استنشاق بخار املاء إلزالة أعراض االحتقان؛ �

احتقان  � من  للتخفيف  النوم  أثناء  إضافية  بوسادة  الطفل  رأس  رفع 
األنف و االرتداد املعدي املريئي؛

سبل الوقاية

عن  � تنتقل  اإلمراض  معظم  الن  والصابون  باملاء  بانتظام  اليدين  غسل 
طريق اللمس،

احلرص على نظافة املنزل وعدم املشاركة في إستخدام األدوات الشخصية  �
لآلخرين، 

استعمال املناديل الورقية عند السعال حتى ال تنتقل العدوى عبر الهواء، �

االبتعاد عن مخالطة املرضى، �

الطفل  � مناعة  زيادة  في  يساهمان  الهادئ  والنوم  الطبيعية  الرضاعة 
ويقلالن من احتمال إصابته باالمراض،

مينع منعا كليا التدخني داخل البيت، فالتدخني السلبي يؤدي الى تهيج  �
الشعب الهوائية لدى األطفال.

الخاتمة

إذا قبلنا أن السعال هو آلية الدفاع في اجلهاز التنفسي، عندئذ يجب علينا 
أن نقبل أيضا أن استعمال األدوية لكبته و منعه هو أمر خاطئ. بالنسبة 
للعالج، ال يوجد دواء شاف متاما و معظم األدوية التي ينصح بها للتخفيف 
على  يستند  ال  األطفال  لدى  استعمالها  و  السبب،  تعالج  ال  السعال  من 

دليل علمي.

باإلضافة إلى أن هذه األدوية ال تخلو من مخاطر اآلثار اجلانبية التي قد تؤدي 
إليها خصوصا عند األطفال الرضع. لدى يجب :

عدم استخدام أي دواء ملعاجلة السعال عند األطفال أقل من سنتني؛ �

عدم استخدام املضادات احليوية ألن معظم السعال ناجت عن فيروس و ال  �
يتأثر باملضادات احليوية؛

استشارة الطبيب إذا كان عمر الطفل أقل من ثالثة أشهر و عند ظهور  �
أعراض غير اعتيادية مرافقة للسعال كاحلمى، صعوبة التنفس و إصدار صوت 

مزعج أثناء التنفس و في حالة استمرار السعال ملدة تزيد عن أسبوعني.

المراجع

1. L Padma. Current Drugs for the Treatment of Dry 
Cough. SUPPLEMENT TO Journal of the association 
of physicians of india. 2013 • VOL. 61

2. Afssaps. Prise en charge de la toux aiguë chez le 
nourrisson de moins de deux ans. 2010

3. US Food and Drug Administration. Briefing Documents 
Nonprescription Drug Advisory Committee Meeting 
Cold, Cough, Allergy, Bronchodilator, Antiasthmatic 
Drug Products for Over-the-Counter Human Use, 
October 18 and 19, 2007. At

4. http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/07/
briefing/20074323-b102--FDA.pdf. Accessed 
December 8, 2014

5. De Sutter AI, van Driel ML, Kumar AA, Lesslar O, 
Skrt A. Oral antihistamine-decongestant- analgesic 
combinations for the common cold. Cochrane 
Database Syst Rev. 2012 Feb 15;2:CD004976. doi: 
10.100214651858/.CD004976

6. US Food and Drug Administration. Have a Baby 
or Young Child With a Cold? Most Don’t Need 
Medicines, November 18, 2014 at http://www.fda.
gov/forconsumers/consumerupdates/ucm422465.
htm. Accessed December 8, 2014

7. E.Grimprel, la toux chez l’enfant, Entretiens de 
pédiatrie et de puériculture, 2010

مقـــــاالت
السعال عند األطفــــال: سبل الوقاية وطرق العالج


