
Health Topic: Tracheal Stenosis - Arabic 

 ما ھو تضیق الرغامى؟

الرغامى (القصبة الھوائیة) ھي جزء من مسار الھواء یقع بین الحنجرة والرئتین وتتكون من غضاریف نصف حلقیة  

" تسمى الحلقات الرغامیة.  تضیق الرغامى ھو ضیق الرغامى الذي یعیق مسار التنفس الطبیعي.  قد  cبشكل "

تتراوح األعراض بین الخفیفة إلى الشدیدة، ولكنھا تكون قابلة للعالج. 

 یوجد نوعان من تضیق الرغامى:  

 وھذا نادر –موجود منذ الوالدة (خلقي)  •

 حدث نتیجة إصابة أو مرض (مكتسب)  •

 أسباب تضیق الرغامى؟ ما

 السبب األكثر شیوًعا لتضیق الرغامى الخلقي ھو الحلقات الرغامیة المكتملة.    تضیق الرغامى الخلقي: 

في معظم الحاالت، یتطور تضیق الرغامى بعد الوالدة.  تشتمل بعض األسباب المحتملة   : تضیق الرغامى المكتسب

 ما یلي: 

 من الزمن وجود األنبوب التنفسي لفترة طویلة •

 إصابة الرقبة •

 وجود كتلة في القصبة الھوائیة •

 العدوى •

 التورم •

 العالمات واألعراض

 األطفال المصابون بتضیق الرغامى قد تكون لدیھم األعراض اآلتیة: 

 قصر النفس أثناء ممارسة الریاضة وأحیانًا في أوقات الراحة •

 (أصوات مثل صفیر حاد)   صریرالتنفس الصاخب أو  •

 بذل المجھود الزائد للتنفس، مما یسبب شفط الجلد حول الضلوع والصدر (انقباضات)  •

 السعال أو احتقان الصدر  •

 شعور بالتصاق "المخاط" في مسار التنفس •

 التھاب رئوي متكرر أو عدوى الجھاز التنفسي العلوي •

 حالة ربو ال تتحسن مع العالج المعتاد  •

 التنفس (انقطاع النفس) توقف  •

 األنف أو اللثة للون األزرق\اكتساب الجلد المحیط بالفم  •

 االختناق أو الصعوبة في التنفس أثناء األكل.  •

 الشعور بالتعب بسرعة عند األكل•
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 التشخیص
 االختبارات التالیة:من الصعب رؤیة الرغامى وفحصھا في العیادة العادیة. لتشخیص تضیق الرغامى، یمكن إجراء 

: یجب أن یخلد طفلك للنوم في غرفة العملیات من أجل ھذا والتنظیر القصبي تنظیر الحنجرة المجھري •

للبحث عن أي   اإلجراء. یُستخدم تلسكوب صغیر لفحص الجزء العلوي والسفلي من المسار التنفسي

 عالمات على التضیق.  

إلى تصویر الصدر من الداخل لرؤیة ما إذا كان مسار   : قد یحتاج األطباء)CTفحص األشعة المقطعیة ( •

 الھواء غیر طبیعي. 

 العالج 

 یعتمد العالج على شدة األعراض لدى طفلك.  

 األعراض الخفیفة •

o   .إذا كانت األعراض خفیفة فقد یحتاج طفلك إلى زیارة الطبیب بصفة منتظمة فحسب 

 األعراض المتوسطة إلى الشدیدة  •

o   .بالنسبة لألعراض المتوسطة إلى الشدیدة قد یحتاج طفلك إلى جراحة لتوسیع مسار الھواء

 سیساعد ذلك طفلك على التنفس بشكل أسھل.  

الطبیب إلى إجراء جراحي یسمى شق الرغامى. وفي ھذا اإلجراء یتم شق فتحة تحت  في بعض الحاالت، قد یلجأ 

 مستوى الضیق الموجود في مسار الھواء. یسھل ھذا على طفلك عملیة التنفس.

 تشمل العالجات الجراحیة األخرى المحتملة: 

 تتضمن تمدد بالون في مسار الھواء –الجراحة بالمنظار  •

ھي جراحة یتم فیھا إزالة الجزء الضیق من الرغامى ثم إعادة توصیل األطراف   قطع حلقة الرغامى •

 السلیمة للرغامى. یمكن أن یتم إجراء ھذه الجراحة مرة واحدة أو على عدة خطوات.

بعد ذلك یتم   ھي جراحة یتم فیھا فتح الرغامى من الجھة األمامیة والخلفیة.   رأب الرغامى االنزالقي •

 إزاحتھا على بعضھا وتوصیلھا ببعضھا مرة أخرى. یجعل ھذا الرغامى أقصر ولكنھا تكون أوسع.

 لحالتك في الحاالت التالیة:اتصل بالطبیب المتابع 

 قصر النفس غیر الطبیعي أثناء ممارسة الریاضة أو في أوقات الراحة. •

 عدوى الصدر المتكررة   •

  التنفس الصاخب •

 

 

 

http://www.cincinnatichildrens.org/health/m/micro-lbe/
http://www.cincinnatichildrens.org/health/c/cricotracheal-resection/
http://www.cincinnatichildrens.org/health/s/slide-tracheoplasty/
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 أرقام الھاتف

• (513) 636-4355

 2462-344 (800) 1 رقم الھاتف المجاني •

 )، تواصل مع ENTالعامة بقسم األنف واألذن والحنجرة (أثناء ساعات المساء وعطالت نھایة األسبوع والعطالت 

4200-636 (513) على الرقم) Cincinnati Children'sموظف السویتش في مركز مستشفى سینسیناتي لألطفال الطبي ( •

 اطلب طبیب األنف واألذن والحنجرة األنف المقیم المناوب •

 2462-344 (800) 1رقم الھاتف المجاني  •
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