
1 
 

( األنفيوة تعتبر عملية استئصال اللوزتين وعملية إزالة الزوائد األنفية )الجلوو     

( وعشور 2من بين العمليات األكثر إنجازا عند األطفال موا بوين سون اليونتين )

( ذكورا وإناثوا  ذو ا العمليوة معوروي علينوا مننوا مالموة بالنيوبة 10سنوات )

 اوكو   فيما يتعلق بتقنيتنا الجراحية من جنوة كبيرالألطفال  وقد عرفت تطورا 

 .اته العمليةبالنيبة للحاالت المتعين فينا إخضاع الطفل لمثل ذ

فو   وذلك الستئصال اللوزتين فإننا تصبح ضرورية إن لم نقل إلزاميةبالنيبة  

 الحاالت التالية: 

  ف  الينة. ست مراتالتعفنات المتكررة للوزتين بنيبة تفوق 

  ناتجوة  بمضاعفات بكتيرية  التعفنات البكتيرية مع وجو  احتمال اإلصابة

 .streptocoqueعن جرثومة 

  التناب المفاصل الحا  الناتج عن بكتيرياstreptocoque 

 التناب الكلى الحا  الناتج عن نفس البكتيريا ونفس التعفنات 

  التقيحات ف   ائرة اللوزتين والت  تعط  تضخما ف  حجم اللوزة  موع

 وجو  عالمات سريرية تدل على تعفن حا  وخطير

  ك موزمن فو  الميوالالزيا ة ف  حجم اللوزتين والمتيبب ف  اختنواق

 ف  نوم الطفل مع شخير ميوتمراضطراب التنفيية العليا مما ينتج عنه 

  و توقو  النواء تصل إلى حد االختناقات استنشاقوصعوبات جمة ف  

 .متكرر عن التنفس مع انعكاسات سلبية ف  الننار

فوإن ذاتوه  اسوباب التو  تبررذواأل تاستئصال اللوزتين منما كانوعملية ن إ

حات لنوا فو  بعو  صوالميتشفيات والمالجراحة المعمول بنا ف  جميع 
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بع  المضاعفات غير الخطيرة الت  سنتطرق لنا ونفصلنا  النا رةاألحيان 

 للفائدة العامة والت  من شأننا من ترفع اللبس عن بع  األفكار الشائعة.

وراء  األنو   إن القيام بعمليتين فو  نفوس الوقوت كشوفل اللحميوات موا 

إضوافية  وال  لمضواعفاتالكامول للووزتين ال يعورأل األطفوال  واالستئصال

فكل األبحاث اليرسورية مكودت  :يزيد من حدة األلم والصعوبة ف  التغ ية

واضحة فيما يتعلق برفع  إيجابياتعمليتين ف  نفس الوقت لنا الب القيام من

والحد من شخير الطفل ومن   الميالك التنفيية العليابسباب االختناق كل م

اآلثوار الجانبيوة بالنوم والنمو عند األطفال  فيما يتعلق  اضطرابكل مسباب 

 مالقيا فلنا نفس آثار  ف  مرحلة ما بعد الجراحة عند القيام بالعمليتين معا

 منما كان عمر الطفل.بعملية واحدة 

ابل إن ذاته الجراحة الشائعة ف  مختلو  الوحودات الصوحية تخضوع لضوو

 :مربع نقاطمحد ة ياكد علينا جميع األطباء وذ  ملخصة ف  

  حوصات مخبرية للتأكد من عدم وجو  البد من فالقيام بناته العملية قبل

مي خلل  موي كمورأل تكبود الودم مو وجوو  نقو  حوا  فو  الكريوات 

ألن مثل ذاته   الحمراء وما ة النيموجلوين مو نق  ف  مناعة األطفال

التحاليل البيولوجية  استكمالات بأ وية مناسبة وتصحيحتطلب األمراأل ت

 .بحثا عن مرأل منم ف  الكبد مو النظام الدموي

 ف  ميتشفى مو مصحة مجنزتين مون يجب من يتم بناته العملية  مالقيا

 .مضاعفاتناحية القاعات الجراحية تفا يا لكل طارئ مو 

 تحوت إشوراي الطبيوب المخوت  وطبيوب  يجب من يكون القيام بالعملية

 .التخديرواإلنعاش الختيار محين طريقة للقيام بعملية  التخدير
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  خاللوه استشفاء يوم واحود يوتمكن يتطلبالقيام بناته العملية الجراحية 

  الجراح من مراقبة حالة الطفل بضع سواعات ) ثوالث مو مربوع سواعات(

موع مراجعوة   األ وية مخ والنصائح الالزمة فيما يتعلق بالتغ ية  ميقدتو

 يومين مو ثالثة ميام. بعد المعالج الطبيب

ن عمليووة استئصووال اللوووزتين شووندت تحيوونا تقنيووا موون الناحيووة الجراحيووة إ   

سوبوع اإليجابية تظنر منو  األحت ال تشكل خطرا على األطفال  وجوانبنا بومص

 خوالل خاصة بالنيبة لألطفال اللو ين يعوانون مون ضويق فو  التونفس لاألو

 الليل.

فترة النقاذة بالنيبة لألطفال تكون عا ة موا بوين سوتة و تيوعة ميوام إن      

ينصح فينا بعدم ال ذاب إلى المدرسة ومخ  الدواء المقاوم لأللم نظرا للطابع 

الطعام. فن ا النوع من الميتمر ألوجاع األذن والحلق وصعوبات البلع وتناول 

القابول للو وبان فو  يول مو مكن من ياخ  على شوكل شوراب مو تحامالدواء ي

وحين ييمح عمر الطفل فالغرغرة مو الحقن يكونان نواجعين بالنيوبة   الماء

لألوجاع.  كما من الحمية الغ ائية المنصوح بنا من طري الطبيب المخت  ف  

ب تنواول مطعموة سوائلة وغيور سواخنة ذ ا العمليات تكون إجبارية تتطلومثل 

مباشور فو   تجنبا للمزيود مون األلوم مو رنوور نزيو  بيوبب جورح وغير جافة 

فاألولويوة تكوون لمشوتقات الحليوب بعود  المنطقة الجراحية والتو  لوم تلتوئم 

  والعجوائن وبعو  الفواكوه مثول المووز كالجبن واليواغورت وموا شوابه ذلوك

كالبطاطس المنروسوة  تحضيراما يمكن  تنويعوييتحين تناول األطعمة مع 

purée) (كفصول الصوي   الفصول الت  تعوري حورارة مرتفعوةوف    والكيك

الماء والمثلجوات والتو  مون شوأننا من كميات كبيرة من  الطفل ينصح بإعطاء
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مع مراعاة عدم تنواول األطعموة   ة األلم لمدة ثالثة ميام ال مكثرتنق  من حد

وغالبوا موا  قات اليوميد لمودة تزيود علوى األسوبوع.ذات القشرة اليابية ومشت

إلى النظام تعو  الحالة إلى طبيعتنا قبل نناية األسبوع األول  ومن ثم العو ة 

  .مشكاله لالغ ائ  بشكل عا ي بك

سبع و  مربعبين  ة بالنيبة لألطفال الصغار مايالطبيع الحالة إلى إن الرجوع    

زا  عمور الطفول إال ومودة  تكون محد ة ف  مسبوع   علموا منوه كلموا سنوات 

ين يالحو  عنودذم اللو  العالج تكون مطول وذ ا األمر صحيح بالنيوبة للكبوار

 .األسبوعين ويلتزمون بالحمية لمدة تناذز كبيرةآالم 

مون  تودخال ميوتعجال شكل النزي  الدموي إحدى المضاعفات التو  تتطلوبي 

ف   اثنانطري الطبيب المعالج وذ  على مرأل الواقع قليلة ال تتعدى نيبتنا 

 من كل العمليات عند األطفال كيفما كان سننم. ( 2)  المائة

إن رنور النزي  له خاصياته  فمنه ما يظنور فو  اليواعات األولوى مي خوالل 

 بعودخميوة ميوام حتوى يووم  مورور الطفل  وذنوا  موا يظنور بعود استشفاء

 الجراحة.

الت  تلو  األربع  مي ال ي يالح  ف  الياعات الثالث مو  بالنيبة للنزي  األول

العملية الجراحية فنو يكون عبارة عون نزيو  محمور يخورج موع اللعواب  انتناء

معودة الطفول  إلوىبشكل ميترسل قد ييبب تقياا نظرا لنزول الودم اليونل 

ومون العالموات التو   بيبب نومه ووجوو ا فو  حالوة اسوتلقاء علوى الظنور.

تصحب ذ ا النوع من النزي  تكون بعالقة مع مذمية وكمية ضياع الدم  فكلما 

معه اصفرار ف  الوجه وتصبب العورق وانخفواأل كان النزي  قويا إال ويظنر 
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وذ ا الوضعية  زيا ة ف  ميتوى نبضات القلب  ف  معدل الضغل الدموي و

طبيب المخدر لمراجعة المنطقة تيتدع  تدخال ميتعجال من طري الجراح وال

النزي  ال ي يكون على شكل تكبد  موي  إليقايالجراحية تحت التخدير العام 

  ويكون محد مذم الشورايين بالنيوبة للووزتين من جانب واحد مو على الجانبين

مياول عن ذ ا النزي   حيث يتم إيقاي النزي  باستعمال آالت مناسبة للك  

كل الحاالت  ويبقى ميوتوى موا ضواع مون حجوم  وذ ا يشكل حال ناجحا ف 

 موي يتطلب ف  بع  األحيان تحاقنا خاصا لبع  اليوائل الت  مون شوأننا 

إن لم نقل اسوتثنائية رفع الضغل إلى ميتواا الطبيع . وف  حاالت جد قليلة 

ركووز موون الكريووات الحمووراء مو الصووفائح خصوصووا عنوود بعوو  ميووتم الحقوون ب

 ميتويات تكبد الدم. المرضى المصابين بنق  ف 

بثالث مو  قد يظنر بعد إجراء العملية الجراحية لالستئصال بالنيبة للنزي  ال ي

 بع  الحاالت بع  الميببات لن ا النزي  مثل: ف  نجدمربعة ميام 

 تناول األطعمة الياخنة 

  قشورالذات  األطعمة الجافة مو األطعمةتناول 

 تناول ما ة األسبرين لمكافحة األلم 

مصحوبا بق ء وتعب  مو ف  بع  الحاالت بتلون  وذ ا النزي  يكون متقطعا

مسو  للبوراز خصوصوا إذا لوم يكون ذنوا  تودخل طبو  نواجح  وذو ا النزيو  

ييتدع  مراجعة الطبيب المعالج على وجه اليرعة لمعرفة سبب النزي  وما 

بد بإحدى تتطلبه الحالة من م وية مو مراجعة جراحية. قد يكون نوع الدم المتك

المناطق الجراحية كافيا إلزالة سبب النزي  كما من النصيحة الطبية باسوتعمال 
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عون  )الماء المزو  بما ة األوكيويجين(غير المركز  مو  (eau oxygéné)ما ة 

 يكون غالبا ناجعا ف  مثل ذاته الحالة.وال ي   لبضع  قائقطريق الغرغرة 

إال استمرار النزي  مو تكرارا ييتدع  الرجوع إلى قاعة العمليات واسوتعمال 

التخدير العوام إليقواي النزيو  عون طريوق كو  كول الشورايين غيور الملتئموة 

مون اليووم  ابتداءوالمجروحة بعد فقدان مو نزول الغطاء الواق  ال ي يشكل 

 الثان  للجراحة وال ي فيه حماية جزئية من النزي .

يتعلق بالنزي  عن طريق األنو  والو ي يالحو  فو  عمليتو  اللووزتين  مما ما

يتعوودى اليوووم األول   وبخاصووة بشووفل الجلووو  فنووو عووا ة ضووعي  حجمووه وال

ويكون ممزوجا بالمخاأل األنف  وف  بع  الحاالت قد يطوول ذو ا النزيو  

جديد من مجل ضبل الكمية الضوائعة ييتدع  إجراء فح   مو تز ا  كميته ما

 ا النزي . ومون بوين الحلوول األولوى غيول االنو  بطريقوة مركوزة ووق  ذ

الفيزيولوج   بواسطة اليوائل المطنرة لألن  وف  مقدمتنم الماء المالح مو 

  ويياذم إلى حد كبير المتكبدوذ ا الغييل يمكن من التخل  من بقايا الدم 

ف  وق  النزي  ف  مدة قصيرة ال تزيد على الياعة  وف  حال تكرر النزي  

عن طريق األن   بكل مشكالنم طريقة ) (méchesاستعمال الفتائل فاألنف  

لوق  النزي  ال ي قد ييتمر عن طريق الفم نظرا لنزول الودم مباشورة إلوى 

نيوة اليوابر مو المصوبار مي تعمال تقاألن    وذنا يمكون اسوإغالق الحلق بعد 

)ednoS la ( على الكريوة المتوفر(ballonnet)  منطقوة موا تونف  فو   والتو

تكون فعالة فو  كول الحواالت  وفو  مودة قصويرة  ون جراحوة ون  وراء األ

 .بالمنظارخاصة مو ك  


