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افحص رئتیك بواسطة فحص قیاس التنفس

ما هو فحص قياس التنفس؟
فحص قياس التنفس يستخدم لمعرفة مدى كفاءة الرئتين ،كما يساعد على كشف العديد
من أمراض الجهاز التنفسي .إن هذا الفحص غير مؤلم وال يستغرق أداؤه أكثر من 10
دقائق ولكنه يتطلب منك أن تأخذ نفسا عميقا ثم تخرج الهواء بأقصى سرعة إلى جهاز
يسمى بجهاز قياس التنفس الذي يقوم بقياس كمية الهواء المتواجدة في الرئتين ومدى
.قدرتك على إخراج الهواء بسرعة
هل يجب عليك الخضوع للفحص؟
:نعم ،إن كنت تعاني من
السعال المزمن
الشعور بضيق في التنفس عند المشي السريع
قلق على صحة رئتيك
ً
مصاب بمرض رئوي وتتلقى عالجا على ذلك
عمرك يتجاوز األربعين عاما وقد قمت بالتدخين خالل االثني عشر شهرا
الماضية

		

ماذا يحصل خالل الفحص؟
الطبيب أو الممرض المسئول سوف يقوم بإرشادك إلى الطريقة الصحيحة الستخدام الجهاز .من المهم جدا أن تبذل جهداً قدر المستطاع
خالل الفحص للحصول على النتائج المرجوة والدقيقة .سوف يطلب منك إعادة الفحص ثالث مرات أو أكثر
عند اإلمساك بالجهاز يجب عليك

تدفق الھواء

زفیر
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كمیة الھواء
شھیق

توقف

ابدأ

.1خذ نفسا عمیقا قدر المستطاع  ،ثم ضع شفتیك على فتحة الجھاز بإحكام
.2قم بإخراج الھواء بقوة وبسرعة عن طریق الفم
.3استمر بالنفخ في الجھاز حتى تصبح رئتیك فارغة من الھواء ویطلب منك التوقف عن النفخ بعد قرابة  6ثوان
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كیف ستظھر النتیجة؟
على شكل منحنى یعبر عن العالقة بین تدفق الھواء وحجم قیاس جھاز التنفس متصل بجھاز حاسوب الذي یظھر النتیجة الرئتین ،كما
ھو موضح في الصورة أدناه .المنحنى  1یوضح المستوى الطبیعي لكفاءة عمل الرئتین لرجل یبلغ من العمر عاما بینما المنحنى رقم 2
یعود لرجل یبلغ من العمر  67عاما وھو مصاب بانسداد متوسط الدرجة في مجرى التنفس

التدفق( لتر\ثانیة (

الحجم(لتر (

ماذا تعني ھذه النتائ؟
سوف یقوم الطبیب باستخدام المعطیات (حجم الزفیر القسري والسعة الحیویة المقوّ اة ) كي یقرر مدى كفاءة عمل رئتیك .إذا كانت
كمیة الھواء التي أخرجتھا خالل الثانیة األولى قلیلة ،قد یدل ھذا على وجود ضیق في الممرات الھوائیة الخاصة بك ،ربما بسبب
أمراض مثل الربو أو مرض االنسداد الرئوي المزمن .إذا كنت تتلقى العالج مسبقا عن الربو أو مرض االنسداد الرئوي المزمن مثل
البخاخ ،فإن جھاز قیاس التنفس سوف یستخدم لمعرفة مدى فعالیة واستجابة رئتیك للعالج .كما یمكن استخدام الجھاز أیضا لتشخیص
.أمراض رئویة أخرى
المشاكل التي من الممكن أن تواجھھا أثناء االختبار
قد یكون التنفس صعبا لدى بعض األشخاص .احرص على مشاھدة وفھم الخطوات الثالث إلجراء الفحص قبل البدء بھ لتوفیر الوقت
والجھد .إذا شعرت بالتعب أو بالدوار أثناء الفحص ،قم بأخذ قسط من الراحة قبل إعادة المحاولة من جدید .قد یشعر بعض األشخاص
.بالرغبة في السعال أثناء إجراء الفحص .إذا حدث لك ذلك ،قم بالسعال وإخراج البلغم قبل إعادة إجراء الفحص مرة أخرى
ماذا یحدث إذا كانت نتائج االختبار تبدو غیر طبیعیة؟
قد یطلب منك الطبیب المشرف على عالجك أن تستنشق دواء ثم  15دقیقة ثم تقوم بإعادة الفحص مرة أخرى .ھذا  -تنتظر لمدة
10سوف یساعد الطبیب على معرفة ما إذا كان الضرر قابل لإلنعكاس ومدى فعالیة البخاخ في تحسین التنفس لدیك .إن استجابتك لھذا
الدواء الذي یعد موسع للشعب الھوائیة سوف یساعد الطبیب على معرفة ما إذا كنت مصابا بالربو( سوف تتحسن بعد استخدام البخاخ)
أو مصابا باالنسداد الرئوي المزمن( والذين لن یظھر النتائج المرجوة من استخدام البخاخ) .إذا سبق لك أن أصبت بأعراض تشبھ
أعراض أزمة الربو في الماضي وقمت بإجراء الفحص بواسطة جھاز قیاس التنفس وكانت النتائج طبیعیة فذلك ال یعني أنك لست
مصابا بالربو .إذا كنت مدخنا وكانت نتائج الفحص لدیك طبیعیة ،فأنت ال تزال عرضة لإلصابة بمرض االنسداد الرئوي المزمن،
وأمراض القلب ،والجلطة الدماغیة،و سرطان الرئة .لذا قم بطلب المساعدة لوقف التدخین .إذا كان الھواء ملوثا في بیئة عملك وكانت
.نتائج فحصك سلیمة ،فیجب علیك تجنب استنشاق األتربة والدخان واألبخرة والمواد الكیمیائیة
ھل سأحتاج إلى إجراء المزید من االختبارات ؟
إن إجراء الفحص بواسطة جھاز قیاس التنفس یبین مدى كفاءة عمل رئتیك .إذا كانت األعراض التي تعاني منھا متقلبة متغیرة (على
سبیل المثال في حال الربو) ،قد یطلب منك إعادة الفحص لعدة مرات في أوقات أخرى .یمكنك االحتفاظ بنسخة من نتائجك حتى
تستطیع معرفة المتوسط الطبیعي بالنسبة لك .إذا كنت تعاني من مرض االنسداد الرئوي المزمن ،فإن ھذا االختبار یساعد على متابعة
.حالتك الصحیة .قد یطلب منك الطبیب الخضوع لفحوص أخرى إذا استدعت حالتك الصحیة ذلك

تم تجمیع ھذه المواد بمساعدة خبیر قیاس التنفس  ERSإنرایت بول . MD ،
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بالنظر إلى المنحنى رقم  1نالحظ أنھ یبدأ عند الصفر ثم یرتفع
سریعا عندما ینفخ الشخص بقوة في الجھاز .یستمر الشخص
( بالنفخ في الجھاز لبضع ثوان ،بحجم ھواء یقدر بأربعة لترات
كما ھو موضح في أسفل یمین الصورة).كمیة الھواء ھذه تسمى
بالسعة الحیویة المقوّ اة ) . (FVCباإلضافة إلى ذلك یوجد معیار
آخر مھم یوفره الفحص أال وھو حجم الزفیر القسري ( (FEV 1
وھو عبارة عن حجم الھواء أثناء الزفیر خالل ثانیة واحدة( ما
یقارب  3لترات من الھواء ،ولكنھ غیر موضح في ھذا الرسم
البیاني) .إذا كانت رئتیك بصحة جیدة ،فإنك سوف تخرج
.معظم الھواء خالل الثانیة األولى من االختبار
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