نزالت البرد؟ ما يجب عليك معرفته
هل أصبت بالبرد؟ ال داعي للقلق ،فهذا أمر طبيعي ،فنزالت البرد من أكثر
األمراض انتشارا وتعد من أكثر األسباب املؤدية ملراجعة الطبيب .وتعد
نزالت البرد الفيروسية نزالت البرد الفيروسية واإلنفلونزا من األمراض التي
تصيب املسارات التنفسية ،والتي تضم أجزاء من الجسم كثيرة ،كالفم واألنف
والبلعوم وقناة استاكيوس املمتدة بني ا ذن والبلعوم ،وكذلك التجويفات األنفية
املرتبطة باألنف والتي تصلها بعظمات الجمجمة ،كما أنها تضم أيضا اللوزة
الحنكية ولحمية األنف والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب الهوائية.
لهذا فمن املمكن أن يكون لنزالت البرد أعراض كثيرة ،والتي تختلف من مريض
آلخر ،فبعضهم يعاني من الصداع وسيالن األنف ،واآلخر من السعال الشديد،
وآخر يعاني من مشاكل في الصوت وآالم في األذن ،إال أن الصداع والضعف
العام والحمى يشكلون أعراضا عامة لهذا املرض.
وعلى حسب القطاع التنفسي املصاب بالعدوى يتحدد التشخيص ،إال أنها في
مجملها تدخل تحت مسمى نزالت البرد ،وهي:
• الزكام
• التهاب الجيوب األنفية
• التهاب األذن الوسطى
• التهاب الحنجرة
• التهاب البلعوم
• التهاب اللوز
• التهاب الشعب الهوائية

غالبا ما تشكل الفيروسات السبب الرئيس لإلصابة بنزالت البرد ،حيث تقوم
بمهاجمة األغشية املخاطية املتواجدة في املسارات التنفسية ،مما يخلف
التهابات في تلك املسارات ،والتي تنشأ على إثرها األعراض واآلالم .ويشكل
املضاد الحيوي عالجا مهما إلنقاذ الحياة ،وله تأثير فعال في العدوى البكتيرية
كالتهاب الرئتني على سبيل املثال ،إال أنه ليس له تأثير فعال في العدوى
الفيروسية ،ولهذا فلن تجدي نفعا في حاالت نزالت البرد وكذلك في حاالت
ً
مريضا
اإلنفلونزا الفيروسية .ولن يكون للمضادات الحيوية نفعا ،حتى وان كنت
ج ًدا ،إال أنه ينصح بها في حاالت وجود عدوى بكتيرية بجانب العدوى الفيروسية
لنزالت البرد أو لإلنفلونزا.
يقرر طبيبكم أو طبيبتكم أثناء الكشف ما أصابكم من أمراض وما يمكنه
مساعدتكم وما ليسكذ كذلك.

تتحمل مستشفى برلني وجامعة فريدرش-شيلر ) (Jenaكافة املسئولية عن املعلومات الطبية املقدمة في هذا املنشور ،وذلك في إطار مشروع ) (RAIوموقعه ا لكتروني ) .(www.rai-projekt.deحقوق النشر محفوظة لشركة ليندجرين برلني  ،2016شركة ذات مسئولية محدودة.
هذه املعلومات الطبية مقدمة لكم باعتباركم كبار بالغني .وال ينصح باستخدامها في التشخيص الذاتي أو العالج دون استشارة الطبيب املعالج .هذه النصائح والتوجيهات قد تكون غير مناسبة لألطفال.

Lebensretter Antibiotika
Wissen wann — wissen wo.

معلومات طبية للمرضى

نتمنى لكم على كل حال صحة جيدةً!

لكي ال تنسى
يمكنك تدوين مالحظاتك هنا ملراجعة الطبيب فيها
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