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كيفية التعامل مع الرعاف

المقدمة: 

الرعاف )Epistaxis(، أو النزيف األنفي، هو سيالن الدم من 

أو  األنف(،  فتحتي  عرب  )أي  أمامي  نزيف  إما  وهو  األنف، 

نزيف خلفي )أي عرب البلعوم االنفي Rhinopharynx(، وقد 

يكون مزدوجا أحيانا.

يشكل الرعاف %4 من مجموع الحاالت التي يتم استقبالها 

غشت   20 مبستشفى  والحنجرة  واألذن  األنف  مبستعجالت 

بالدار البيضاء.

ال يشكل عادة أي خطورة وسهل يف التشخيص، لكن يف بعض 

الدم، مام قد  ناتجا عن مشكلة يف تجلط  الحاالت قد يكون 

يفقد املصاب كمية كبرية من الدم.

تذكير في علم التشريح: 

األنفي  البلعوم  إىل  أماما  املنخرين  من  األنف  جوف  ميتد 

بنية  بواسطة  وأيرس(  )أمين  قسمني  إىل  وينقسم  الخلف،  يف 

  .)Septum( عظمية غرضوفية تدعى حاجز األنف أو الوثرية

 l’artère(  تتكون توعية األنف من : الرشيان الوتدي الحنيك

 l'artère( العلوي،  الفيك  الرشيان  فرع   )sphéno-palatine

  )maxillaire supérieure

تنزل فروعه عرب الغشاء املخاطي للوثرية وتتجه نحو منطقة 

الرشيان  بفروع  تلتقي  وهناك   )zone kiesselbach( كزلبك 

فرع   )l'artère ethmoïdale antérieur( األمامي  الغربايل 

يكون  ما  وهذا   ،)l’artère ophtalmique( العيني  الرشيان 

.)tache vasculaire( بقعة األوعية الدموية

التشخيص: 

يبدأ التشخيص باستجواب املريض، وينصح أن تكون األسئلة 

ملخصة وواضحة حتى التؤخر مرحلة عالج املريض.

ضغط  )إرتفاع  املرضية  سوابقه  عمره،  عن:  املريض  يسأل 

الدم، مشاكل تجلط الدم، أمراض القلب(، األدوية املستهلكة  

 ،)Anticoagulants مضادات تخرت الدم ،Aspirine األسربين(

ظرفية الحدوث )عفوية، بعد صدمة(، كمية النزيف ....

الفحص السريري: 

الحالة  النزيف عىل  وتأثري  إنعكاس  لتقييم  عام  بفحص  يبدأ 

العامة للمريض : 

ͳ قياس ضغط الدم وحساب النبض.	

ͳ رصد حالة التعرق البارد، وشحوبة الوجه.	

بعد إقصاء حالة استعجالية والتي قد تتطلب تدابري اإلنعاش، 

األمامي  األنف  تنظري  عرب  وذلك  األنف،  بفحص  نقوم 

الشجرة التقريرية

بوزبوز انس، عبد الله البوسعداين، أنس شوقي
مصلحة األنف واألدن و الحنجرة وجراحة الوجه والعنق مبستشفى 20 غشت 1953، الدارالبيضاء

الدكتور بوزبوز أنس

مصلحة األنف واألدن والحنجرة وجراحة 

الوجه والعنق بمستشفى 20 غشت 

1953، الدارالبيضاء
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)Rhinoscopie antérieure(. وميكن هذا التنظري من تسليط الضوء عىل مكان 

النزيف، كام قد ميكن من تشخيص سببه وتقييم خطورته.

 )oropharynx( الفموي  للبلعوم  املتبقية  لألجزاء  بالتنظري  الفحص  ننهي  ثم 

والحنجري بحثا عن نزيف خلفي .

:)Bilans Sanguins( الفحوصات الدموية

النزيف الحاد  ميكن االستعانة ببعض الفحوصات الدموية إما لتقييم انعكاس 

عىل مكونات الدم، أو من أجل البحث عن سبب للرعاف، ومنها : 

� .)NFS( تعداد الدم

� .)Numération des plaquettes( تعداد الصفيحات

� .)Bilan d’hémostase( فحص تخرت الدم

� .)Le groupage( فصيلة الدم

أخطاء التشخيص: 

وجب الحذر من عدم الوقوع يف بعض األخطاء التشخيصية ومنها : 

نفث الدم )Hémoptysie(، وهو دم مصدره الرئتان، ويكون غالبا مصاحبا  �

ملجهود السعال .

تقيء الدم )Hématémèse(، مصدره املعدة. �

األسباب، منها: 

1. املحلية: 

التهاب األنف والجيوب األنفية )Sinusite( وبعض حاالت األنفلونزا �

وجود جسم غريب داخل األنف ) بالنسبة لألطفال خصوصا( �

الصدمات املبارشة لألنف أو الوجه  �

�  )Fibrome oropharyngné( األورام : منها الحميدة : الورم الليفي للبلعوم

الغربايل   � – رسطان   )Cancer du Cavum(  البلعوم : رسطان  الخبيثة  أو 

)adénocarcinome de l'ethmoïde(

2. األسباب العامة: 

� )Scarlatine(  حمى القرمزية  )Thyroïde(  التعفنية: الغدة الدرقية

ارتفاع ضغط الدم، قصور كلوي  �

أو  � الكبد،  قصور  أو   ، أدوية  استهالك  عن  الناتجة   : الدم  سيولة  أمراض 

  )hémophilie A-B( الهيموفيليا أ – ب

الحاالت،  من  يف 10%  مجهوال  الرعاف  سبب  يكون  قد  األخرى:  األسباب   .3

كام قد يكون ناتجا عن انخفاض الضغط الجوي، أو املجهود البدين الكبري، أو 

أو  االطفال(  عند  )وخصوصا  األصبع  بسبب  لألنف  املبطن  الغشاء  يف  خدوج 

نتيجة تعرضه لتيارات هواء جاف.

العالج:

1. أهدافه: طأمنة املريض، إيقاف النزيف، الحيلولة دون تكراره.

2. تدابري عامة: يبدأ العالج بطأمنة املريض واملحافظة عىل هدوئه، جالسا مع 

انحناء الرأس إىل األسفل، لتجنب نزول الدم إىل البلعوم والضغط باألصبع جهة 

النزف. ميكن وضع عىل سطح األنف كيس صغري يحتوي عىل  الثلج أو منشفة 

مملوءة باملاء البارد.

 )Hémostatiques( الدم  مخرتات  بحقن  االستعانة  ميكن  النزيف:  إيقاف   .3

مثل الدسينون.

تجويف  دك  إىل  اللجوء  ميكننا  العامة،  التدابري  بعد  النزيف  استمرار  حالة  يف 

األنف )tamponnement nasal(، ويكون الدك بشكل وضع نظامي لرشيط 

الشاش عىل قاع تجويف األنف، ابتداء من فتحة األنف األمامية وحتى الفتحة 

الداخلية، وتوضع يف شكل طبقات فوق بعضها البعض باتجاه األعىل. وميكن أن 

يبقى رشيط الشاش داخل األنف ملدة 24-48ساعة. وبعد ذلك يسحب رشيط 

كان  إذا  أما  االكسجني.  مادة  ترطيبها مبحلول  يتم  أن  بعد  األنف،  الشاش من 

أيام(  أكرث حتى 7-6  األنف ملدة  الشاش يف  النزيف شديداً، ميكن ترك رشيط 

تحت حامية املضادات الحيوية عن طريق الفم أو العضل. )1(

ويف حال كون النزيف أكرث غزارة، ومل يعط الدك األمامي النتائج املرجوة، نلجأ 

إىل الدك الخلفي ملدة 48 ساعة.

أما إذا مل تجد كل هذه اإلجراءات نفعا، عندها نلجأ إىل العمل الجراحي، الذي 

يتلخص بربط الرشايني)ligature vasculaire(  املحاذية للمنطقة النازفة. 

4. الحيلولة دون تكراره: ويكون بعالج سبب الرعاف، عالج الصدمة أو الورم، يك 

  .)Cautérisation d’une tache vasculaire( بقعة األوعية الدموية

الخاتمة:

األوعية  أمراض  عن  تنجم  منه  كثرية  وحاالت  عديدة،   الرعاف  أسباب  إن 

استفاد  وقد  وسببه  شدته  حسب  يختلف  وعالجه  سهل،  تشخيصه  الدموية. 

 Radiologie( اإلشعاعي  والطب  باملنظار  الجراحة  تطور  من  الرعاف  عالج 

.)Interventionnelle


