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  مقدمة المترجم

هذا الكتاب من أكثر الكتب املبسطة والشاملة لتخصص األنف واألذن واحلنجرة وهو الكتاب املعتمد لطالب كلية الطب يف 

 عليه وكلي أمل أن يكون أحد مشوع العلم اليت تنري ألطباء املستقبل طريقهم  و تقرم من لغتهم اختياري جامعة امللك سعود هلذا وقع

وكلي أمل أن يواصل زمالئي أعضاء هيئة التدريس و أبناء طلبة الطب هذا املشوار يف . وتعينهم على التواصل بشكل أفضل مع مرضاهم

  هذا الكتاب بالعامية فهذا الكتاب مل يقصد به تثقيف غري املختصني كما هو الكتاب بلغته أرادن مع اعتذاري الشديد مل. خدمة لغتنا الغالية

  . مبا ورد فيهاإلملام الكتاب باللغة االجنليزية قارئحيث من الصعب على , األصلية

لسياق على اللغة العربية الفصحى  هلذا اعتمدت يف ا,ة لطلبة الطب الناطقني باللغة االجنليزيةطبيالجع ارأحد املهذا الكتاب يعد 

 والقواميس الطبية وأمهها املعاجم فقد حبثت عن أفضل معىن هلا من الطبية املصطلحات أما .  والتراكيب العاميةاأللفاظقدر املستطاع وجتنبت 

أود أن هلذا عض الكلمات  بعض الصعوبات يف فهم ب-  خاصة غري ذوي االختصاص – هلذه الترمجة القارئقد جيد . املعجم الطيب املوحد

ناهيك عن ما سوف جيد من صدفات كما أخربنا ا حافظ  املعاجم العربية للتعرف على مدى مجال لغتنا العربية بالغوص يف  القارئأنصح

  إبراهيم

 فهل سألوا الغواص عن صدفايت؟****** البحر يف أحشائه الدر كامن  أنا

  . مين وأحرص يف مجيع ختصصات الطب فرمبا يأيت اليوم الذي ندرس فيه الطب بلغتناوكلي أمل أن جتد اللغة العربية من هو خري

 شوقاً يف مواصلة هذا الطريق الشائك أزدت أنين إالعلى رغم ما واجهتين من صعوبات وحتديات حىت يرى هذا الكتاب النور 

ة ولرمبا تقوم لغتنا العربية يوما فتجدين قد كنت ممن غرس  منها ريح طيبأصابه مل يبتاعها أحد إذا أخرى – بل ألغرس وردة –ألقطف وردة 

  .هلا وردة

يف اخلتام اتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان جلامعة امللك سعود لتبنيها واجب الترمجة  وأخص بالشكر القائمني على قسم 

اللذين التزموا بقواعد الترمجة و التقيت معهم على كما أشكر مجيع احملكمني هلذا الكتاب و. الترمجة وما يقدمون من خدمات جليلة للمترجم

كما اشكر مجيع زمالئي و أقربائي الذين مدوا يل يد العون .  هذا الكتاب بصورته النهائيةإخراج بنصائحهم الثمينة يف أمثرت مشتركة أرضية

  .بالدعاء أوالً وبالصرب على تقصريي جتاههم فترة انشغايل بالترمجة

  املترجم

  محن بن عبداهللا بن حممد حجرعبدالر. د 

   واحلنجرةواألذنقسم طب وجراحة االنف 



  مستشفى امللك عبدالعزيز اجلامعي

  245ب . ص 

  11411الرياض 

  اململكة العربية السعودية

  



 مقدمه إلى الطبعة التاسعة

  
حيث متكنا هنا من وضع صور ملونة . مسحت الطبعة التاسعة من هذا الكتاب بتحديث احملتويات

فية بدالً من الرسم اخلطي والذي آمل أن يظل أطول يف ذاكرة القارئ للحاالت اليت تصيب ارى إضا

من املشوق عند مراجعة هذا الكتاب الصغري كل عدة سنوات كم هو مقدار . العلوي للتنفس واهلضم

لواحد ويف مستهل هذا القرن ا. التغيري يف أشياء بسيطة جداً كلما تقدم التخصص وحتسنت التقنية

والعشرين تتجه دائرة التعليم يف اجتاه التقليل شيئاً فشيئا من تعليم الطالب املسلمات واالعتناء أكثر 

لذا فقد قللت من ) مع أنه ليس هنالك إمجاع كلي على ذلك(بالتحليل والروح املتمشية مع املسلمات 

 هلا عالقة بإجراءات حمتويات بعض الفصول بشكل كبري وأزلت العديد من التفاصيل وخاصة اليت

 العمليات اجلراحية كما جتنبت اإلزعاج باستخدام هو أو هي أوهم وضمائر املفرد وأمتىن أن تساحموين

أيضاً يف توجهي باستخدام هو لتعين مجيع اجلنسني من غري حتامل أو تفضيل ولكن للتقليل من 

  .اإلسهاب

  

  

  :الشكر

تقييم من أقسام الطباعة والنشر للموزع بالك ويل يسعدين أن اعرب عن شكري للدعم النفيس يف ال

  .والذين شجعوا إصدار هذه الطبعة اجلديدة من هذا الكتاب وأخص بالشكر فيونا قد قيم واليس اموت

كما أدين . كما أشكر زمالئي األطباء بإعطاء النصح الطوعي ومساعدم يف التوضيحات

  . رومانووسكي وتوم هودجسونبشكل خاص ملارك يارديل  و توم وول فورد وشارلز



ولوال مشاركة قسم التوضيح الطيب يف مستشفى هاالمشري امللكي لكان لدي صور قليلة يف 

  . أللن بول لصور الغالفاهذا الكتاب البسيطأنا ممنون

  د بول.ب  

  2002يناير 



 مقدمه إلى الطبعة األولى

  

ع أنه ابتدائي إال أننا نأمل أن يفيد املمارس م. يهدف هذا الكتاب إىل تعليم طلبة الطب وأطباء االمتياز 

  .العام 

إال أا تشاهد بكثرة عند املمارسة العامة " ختصص" ومع أن العديد من احلاالت تندرج حتت ما يسمى   

وليس مطلوب منه إجراء عمليات أذن معقدة أو اإلملام , هلذا جيب على ممارس الطب أن يلم ا, للطب

 منه أن يقدر أمهية الصداع املصاحب اللتهاب األذن الوسطى  ويتمكن من عالج الرعاف بتفاصيلها ولكن يتوقع

  .ويعرف دواعي إجراء عملية استئصال اللوزتني

ومن هنا جاء التأكيد على احلاالت املهمة إما بسبب كوا منتشرة أو لكوا تستوجب التحري أو   

االت النادرة واملهارات املتخصصة  اهتماماً قليالً وبعضها وعلى النقيض من هذا أعطيت بعض احل. العالج املبكر

مل يذكر ألن طالب الطب جيب محايتهم من البصمات الصغرية اليت تتراكم يف عقوهلم مع أا تنتمي بشكل أمثل 

  .إىل الدراسات العليا

لطالب كثرياً دراسة االختبارات السابقة جيب أن يكون جزًء مكمالً لإلعداد ألي اختبار هلذا ينصح ا  

من املؤكد أن الوقت الذي ميضى يف هذا الشأن لن يضيع هدراً . بالبحث عن إجابات لألسئلة يف اية الكتاب

  .وهذا من أسس التخصص, يف كل حالة, وذلك بالعودة إىل مرجع األسئلة

  

  هـ  مايلزفوكسن.أ
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 ( -الورم الكوليسترولي -تقشرات في الجزء الرخو يوحي بوجود آولستياتوما ) 2-9صورة (
 84....................................................................).مرخص من ياردلي

مرخص من   ( -ورم الكوليسترولي ال-تآآل في عظم العلية يوضح الكولستياتوما) 3-9صورة (
 85....................................................................................).ياردلي

و ضلع  العصب الوجهي , الحظ شكل التجويف, عملية حج  خشاء جذري معدل) 4-9شكل ( 
 86..........................................والبروز الناتج عن القناة الهاللية الجانبية

التهاب -2التهاب الخشاء الحاد -1مضاعفات التهاب األذن الوسطى المزمن )  1-10صورة(
خراج تحت األم -5) الفص الصدغي والمخيخ( خراج الدماغ -4 خراج فوق األم الجافية -3السحايا 
. التهاب الصخرة-9صب الوجهي شلل الع-8خثرة  الجيب الجانبي -7التهاب التيه -6الجافية 

..............................................................................................87 

أشعة مقطعية بالصبغة توضح خراج في الفص الصدغي  ناتج عن التهاب األذن ) 3-10صورة ( 
 92.....................................)إذن من الدآتور هودجسن( الوسطى المزمن 

).موافقة ياردلي(الحظ تلون الطبلة باألصفر . التهاب األذن الوسطى الرشحي ) 1-11صورة(
............................................................................................103 

 104...........................طبلة األذن اليمنى مع أنبوب التهوية) 2-11صورة (

.طريقة التدخل  الجراحي إلزالة الرآاب توضح السدال الطبلي  الصماخي مرفوعًا) 1-12صورة ( 
............................................................................................108 

بوريد قبل وضع ازيل ما فوق الرآاب و فتحت القدم وغطيت . إزالة الرآاب) 2-12صورة ( 
 109...........................................................................المكبس البديل

وعند محاولة ) يسار(عند الراحة . شلل في العصب الوجهي األيمن بعد االصابة) 1-16صورة ( 
 129...............................................................................إقفال العين

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ...............آاشف ثوديكم) 1-17صورة ( 

المظهر الطبيعي لألنف يوضح المحار السفلي موصول بالجدار الوحشي لألنف ) 2-17صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.............................)موافقة وول فورد(



 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.طفل لديه جسم غريب في أنفه األيمن) 1-18صورة ( 

مريض بكسر في األنف يوضح إنزياح  آبير في عظام األنف إلى اليسار وآدمة ) 1-19صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ...............................تحت العين اليمنى

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.افات  العروق الشعيرية الوراثية ) 1-20(صورة

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ........حشو األنف األمامي) 2-20صورة ( 

. مع تضخم في المحار األوسط في اليمينSانحراف  الحاجز األنفي على شكل ) 1-21صورة ( 
 .ارة المرجعية غير معّرفةاإلش! خطأ.....................................................

تم تعليم الخط الظهري للحاجز األنفي وهو مخلوع لليسار مما يسبب تشوه خارجي ) 2-21صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ..............باألنف  باإلضافة النسداد األنف

شق عبر  الغشاء المخاطي ) أ(استئصال  الحاجز من تحت االنسجة المخاطية ) 3-21صورة(
) ج. (رفع السديلة المخاطية السمحاقية في أحد الجهتين من الحاجز) ب. (وسمحاق  الغضروف

اإلشارة المرجعية غير ! خطأ.م إلرجاع الحاجز إلى الخط الناصفإزالة الغضروف المنحرف  والعظ
 .معّرفة

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.العالقات التشريحية للجيب الفكي) 1-23صورة ( 

التهاب الجيوب الغربالية  والفكية في الجهة اشعة مقطعية اآليلية سينية توضح ) 2-23صورة(
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ............................................اليسرى

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.مضاعفات التهاب الجيب الجبهي) 3-23صورة ( 

المحوري يوضح سرطان آبير في الجيب الفكي األيمن مع انتشار التصوير الطبقي ) 1-24صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ......................إلى الجوف األنفي األيمن

و األجسام المضادة  ملتصقة على  توضح الخاليا البدينة التحوصل  داخل الخلية) 1-25صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ............................................جدرانها

ينتج عن التعرض الالحق للمثيرات انفجار جدار الخلية وإخراج الخاليا البدينة ) 2-25صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! طأخ......................................لحويصالتها

تم إعادة اإلنتاج بموافقة ( بار عث البيت وقشرة بشرية مسح بالمنظار الكتروني لغ) 3-25صورة (
اإلشارة ! خطأ)آريمة من فريفيث  رئيس قسم استورج بستس  معمل سلن شارع ندن اسلف

 .المرجعية غير معّرفة

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ...سليالت غربالية متعددة) 4-25صورة ( 

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.سليلة أنفية متدلية خارج األنف) 5-25صورة (

تصريح من . مشهد النسجة مخاطية لمحار األنف توضح آثرة األوعية الدموية ) 6-25صورة (
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ...............................الكتور روجرستار

يمكن رؤية الصفيحة , صورة منظار توضح انسداد خلفي خلقي للقمع وحيد الجانب) 1-26صورة ( 
.السادة بوضوح و رؤية محارات األنف السفلى و الوسطى في النهاية الخلفية للجهة المفتوحة

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.....................................................



توضح  المرآة منظر البلعوم األنفي ونسيج الناميات  والنهاية الخلفية  للحاجز ) 1-27صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ......)تم التنظير تحت التخدير العام(األنفي 

اإلشارة ! خطأ .الجانبية لألنسجة الرخوة تضخم النامياتتوضح األشعة السينية ) 2-27صورة ( 
 .معّرفةالمرجعية غير 

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.مظهر اللوزتين  في الحمى الغددية) 1-28صورة (

حظ قربه من الحنجرة و األوعية الدموية الكبيرة في ال. خراج ما خلف البلعوم) 1-30صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ........................الحيز البلعومي الجانبي

اإلشارة المرجعية ! خطأ.خراج ماخلف البلعوم عند الكبار ناتج عن الجسم الغريب) 2-30صورة ( 
 .غير معّرفة

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.طريقة التنظير الحنجري  غير المباشر) 1-31صورة ( 

اإلشارة المرجعية ! خطأ.مظهر الحنجرة عن طريق التنظير الحنجري  غير المباشر) 2-31صورة (
 .غير معّرفة

اإلشارة المرجعية غير ! خطأ.منظر الحنجرة بواسطة تنظير الحنجرة المباشر) 3-31صورة ( 
 .معّرفة

اإلشارة ! خطأ.جرح انتحاري قاطع في البلعوم ، يعطي منظر جيد للتشريح) 1-32صورة ( 
 .المرجعية غير معّرفة

 .عية غير معّرفةاإلشارة المرج! خطأ...سرطان  المزمار المبكر) 1-35صورة ( 

توضح وجود سرطان في الجهة , عينة  حنجرة مستأصلة ومفتوحة من الخلف) 2-35صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ............................................اليسرى

اإلشارة المرجعية غير ! خطأ.الحبال الصوتية في حالة التبعيد التام عند الشهيق  ) 1-36صورة ( 
 .معّرفة

الحظ بقاء فتحة ). منظر بالمرآة ( شلل في العصب األيسر الراجع عند الكالم ) 2-36صورة (
اإلشارة المرجعية غير ! خطأ.لصوتي األيسر التحرك للمنتصفالمزمار بسبب عدم مقدرة الحبل ا

 .معّرفة

الحظ رجوع عظمة . طفل يعاني من انسداد شديد في الطريق الهوائي العلوي) 1-37صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ..............القص و حرآة  البطن المعاآسة

اإلشارة المرجعية ! خطأ.منظار حنجرة صغير يستخدم لفحص األطفال الصغار ) 2-37صورة ( 
 .غير معّرفة

و القناة الجانية من أجل ادخال األدوات  , منظار القصبة التنفسي ال حظ التلسكوب) 3-37صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ....... واألآسجينوالمدخل لغازات  التخدير

. ال حظ شفط ما فوق المزمار مما يسبب ضيق مجرى الهواء–تلين  الحنجرة ) 4-37صورة (
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.....................................................

 .رة المرجعية غير معّرفةاإلشا! خطأ.....امي وترة الحنجرة األم) 5-37صورة (



جزء من القلم المتكور محشور في القصبة اليسرى الرئيسية آما يظهر بتنظير ) 6-37صورة ( 
اإلشارة المرجعية غير ! خطأ.وتوضح أشعة الصدر نقص حجم الرئة و انزياح  المنصف, القصبة
 .معّرفة

الحظ انتفاخ .  أشهر6جسم أجنبي  في القصبة الرئيسية  اليمنى في طفل عمره ) 7-37صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.الرئة اليمنى لهذا فهي أغمق  في األشعة السينية

ق متوسط الشدة تحت المزمار و اآياس صغيرة مشهد تنظيري  يوضح ضي) 8-37صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.للقنوات  تتبع  التنفس الصناعي عند حديث الوالدة

اإلشارة المرجعية غير ! خطأ.آتلة آبيرة من الحليمات على الحبل الصوتي األيسر) 9-37صورة (
 .معّرفة

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ) .لعبة على شكل آلب( أآل رجل آلباً ) 1-38صورة ( 

تظهر الصورة شكل الجيب قبل . منظر خارجي عن طريق التنظير لجيب البلعوم) 2-38صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.بيس وبواسطة المنظاروبعد اإلغالق باستخدام جهاز التد

).يمين( منظر جانبي, )يسار(توضح األشعة السينية بلقمة الباريم جيب البلعوم) 3-38صورة (
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.....................................................

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! أخط..طان الحفرة الكمثريةسر) 4-38صورة ( 

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ..سرطان ما خلف الحلقي ) 5-38صورة ( 

 في براق لبالع 19أجري أول تنظير للمريء في القرن . بالع السيف في براق) 6-38صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.السيف بواسطة آسمول ليثبت إمكانية ذلك

اإلشارة ! خطأ.العالمات الموضعية في العنق وشق  العملية, بضع الرغامى ). 1-39صورة ( 
 .المرجعية غير معّرفة

! خطأ .سحب العضالت الشريطية يكشف الرغامى  والغضروف  وبرزخ  الدرقية) 2-39صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة

اإلشارة ! خطأ.تم قطع برزخ الغدة الدرقية وفتح الجدار األمامي للرغامى ) 3-39صورة ( 
 .المرجعية غير معّرفة

الحظ الغرز التثبيتية في آال الجهتين لتساعد . بضع رغامى حديث لطفل صغير) 4-39صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ..............على إعادة األنبوب عند خروجه

. تحت الفك  أآبر مما هو متوقع غالبًاالغدة. المعالم السطحية للغدة النكافية) 1-40صورة ( 
 .عّرفةاإلشارة المرجعية غير م! خطأ.....................................................

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ......................غدة ما تحت الفك اللعابية

The sumandibular salivary gland......اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ. 

 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.آيس احتباسي  تحت اللسان) 2-40صورة ( 

اإلشارة المرجعية غير ! خطأ.حصاة في فوهة قناة غدة  تحت الفك اليسرى )  3-40صورة ( 
 .معّرفة



اإلشارة المرجعية ! خطأ.تضخم غدة تحت الفك اليمنى ناتج عن االلتهاب المزمن)  4-40صورة (
 .غير معّرفة

اإلشارة المرجعية غير ! خطأ.ورم غدي لعابي متعدد األشكال في ذيل الغدة النكافية ) 5-40صورة ( 
 .معّرفة

 12العصب الوجهي بعد استئصال الجزء  السطحي من  الغدة النكافية لطفل عمره ) 6-40صورة ( 
 .اإلشارة المرجعية غير معّرفة! خطأ.......................عام يعاني من ورم حميد



 

  لالفصل األو

CHAPTER1  
  بعض التطبيقات التشريحية: األذن

                        The Ear :Some Appliad Anatom  

  

 )THE PINNA (:الصيوان
 من  تنشأ األذن. الغضروفمسحاقغضروف ملتصق بشدة مع  وتتكون األذن اخلارجية أو الصيوان من اجللد

  .الزوائد الصيوانية والناسور تتكون بسبب فشل التحام هذه احلديبات. حدبات من القوس اخليشوميستة 

The external auditory meatus   ) قناة السمع اخلارجي (األذنصماخ 

و ) حيوي الشعر و غدد الصمالخ ( اخلارجي مليمتر و يتشكل من غضروف يف الثلث 25يبلغ طول الصماخ 

ويف اجلزء األمامي .  يكون اجللد رقيقاً جدا و ملتصق و حساسالداخلييف اجلزء .   الثلثني الداخلينيم يفعظ

  .د جتويف قد يتجمع فيه الشمع و الترسبات و األجسام الغريبةالسفلي من النهاية الداخلية للصماخ يوج

(THE TYMPANIC  MEMBRANS)  1-1صورة (طبلة األذن(  
 لؤلؤية  يف الشكل الطبيعي تكون الطبلة . و نسيج ليفي وغشاء خماطيالبشرة: طبقاتتتكون طبلة األذن من ثالثة 

  .و معتمة مع انعكاس ضوئي حمدد بسب شكلها املقعر



  

يتضح السندان من خالل الطبلة في موقع الساعة . في اليسار طبلة أذن سليمة) 1-1صورة (
).مصرح من ياردلي (الثانية   

 
(THE TYMPANIC  CAVITY)  الطبليالتجويف:  

 15ارتفاعه غ  وهو حيز من اهلواء يبل,ألذن طبلة من )الداخلي(الطبلي يف اجلانب  األنسي  التجويف يوجد 

حتوي  األذن الوسطى سلسلة من .   مليمتر فقط2 عمقه و, مليمتر 15مليمتر و البعد األمامي اخللفي 

 األعضاء بالعديد من األنسييزدحم جدارها ).  2-1صورة ( العظيمات هي املطرقة و السندان و الركاب 

 اجلانبية والقناة اهلالليةية و النافذة البيضاوية  النافذة الدائرو يعصب الوجهال:املتقاربة جداً من بعضها البعض 

 الناجتة عند السمعيةقاومة امل تقليل هوجود هواء يف األذن الوسطى لوالسبب الرئيسي . واللفة القاعدية للقوقعة 

من طاقة % 99فإن  مقاومة  يفتوافقوبدون هذا ال.  اهلواء إىل سائل القوقعة منانتقال املوجات الصوتية 

  . سهولة على السطح الفاصل بني السائل و اهلواءبتنعكس سالصوت 

  



  

رسم يوضح العالقة بين األذن الخارجية و الوسطى و الداخلية) 2-1صورة (   



  )THE EUSTACHIAN TUBE )(قناة استاكيوس(النفري 

تكون القناة . سئولة عن وية األذن الوسطى جتويف األذن الوسطى بالبلعوم األنفي و هي املالنفري  قناةتصل 

الطبلي تجويف ال إىل االسترجاعات تدخل اإلفرازات و وقد,  حديثي الوالدة منها عند الكباردأكثر عنأفقية 

تقوم يف الوضع الطبيعي يكون األنبوب مغلق و .  ية االستلقاء على الظهر بشكل أسهل عند وضعوذلك

  .هذا الدور يضعف يف وجود انشقاق احلنك. لبلع عند ااحلنكية بفتحهعضالت ال

  

 ) THE FACIAL NERVE: (يعصب الوجهال

- 1صورة (  الثقبة اإلبرية اخلشائيةالصخري و خيرج من خاللداخل العظم يف قسمه   مغروسالعصب الوجهي

   . سطحياً إذ مل يكتمل منو النتوء اخلشائييعصب الوجهال املواليد يكون دعن).  3

   

 

ورة  ( ح   ) 3-1ص م يوض رس
ا    طى و خالي شريح األذن الوس ت

  .الخشاء الهوائية
 



   

 
ورة  ( وذج  ل )5-1ص  ألذن نم

ة  ة العظمي ح الداخلي   يوض
ة ة والقوقع وات الهاللي  القن

  )حضر بمستر إيل(

 

 العظم صورة توضح) 4-1ورة ص (
   .الصدغي األيسر



  

 The mastoid cells)(اخلاليا اخلشائية 

 من تغريات الضغط قلل تتعمل كمحفظة للهواءوهي , العظم الصدغيقرص عسل داخل   اخلاليا اخلشائيةتشكل

 و غالباً ما يكون قليالً يف  أمراض األذن الوسطى ,خيتلف مقدار التهوية بشكل كبري. داخل األذن الوسطى

  .املزمنة



 الفصل الثاني

CHAPTER2 
 

 الفحص السريري لألذن 
CLINICAL EXAMINATION OF THE EAR 

  

قد يكون من الصعب .  وطبلة األذنسمع اخلارجي و جمرى الوان األذن عن قربييشمل فحص األذن معاينة ص

   .  سابقة من أي عمليةالندباتاكتشاف 

األذن احلديث إضاءة بعيدة من خالل ملنظار ). 1-2صورة (  منظار األذنيكون بواسطة ألذن ل فحص أنسب

بشكل كبري ألن تفسري مظهر األذن يعتمد .  متساوية وساطعة القمع مما يعطي إضاءةعن طريقتركيز اإلضاءة 

  .حقيقيةعلى اللون فمن املهم جداً التأكد من أن البطارية جيدة إلعطاء إضاءة 

  



  .منظار األذن مع مصباح الهالوجين لترآيز اإلضاءة من خالل القمع) 1-2 صورة (

.  يتم إدخاله بسهولةقمعجيب استخدام أكرب .  صغريقمع  فحص طبلة األذن استخدام عندمن األخطاء الشائعة 

النقاط املهمة يف ) 1-2(يوضح صندوق . مربحعلى الرغم من ارتفاع سعر منظار األذن اجليد إال أنه استثمار و

  .فحص األذن

  

  

  

      (Examinaionof the ear) فحص األذن

  . سابقةندباتفتش عن أي  .1

 .افحص الصيوان والصماخ اخلارجي باستخدام مرآة الرأس أو ضوء الغرفة .2

 . إذا كنت ماهراً اباألدوات ترسبات بالغسيل أو أي مشع أوقم بإزالة  .3

 .لتعديل الصماخ) إىل حتت واخللف يف األطفال( اسحب الصيوان برقة إىل اخللف واألعلى  .4

 إذا مل تستطع النظر,  برقة يف الصماخ وتابع اإلدخال حتت املالحظة من خالل اجلهازالقمعادخل  .5

 . أن زاويته خاطئة خاطئ أوالقمعجيد فإما أن يكون مقاس بشكل 

  الحظ القناة اخلارجية .6

 .الحظ مجيع أجزاء الطبلة بتغيري زاوية املنظار .7

 .تأكد من الفحص الكامل لغشاء الطبل .8

تؤدي هذه املمارسة إىل إدراك .  الطبيعي للطبلة متفاوت وال ميكن تعلمه إال باملمارسةالشكل .9

  . إدراك الواضحة منهاباالضافة اىل الدقيقةالتغريات 



 .يوضح النقاط املهمة يف فحص األذن) 1- 2(ندوق ص



 

 الفصل الثالث

CHAPTER3 
  

  اختبار السمع
  Testing the Hearing  

  

  .ئاًختطيط السمع قد يكون خاط. مهمةختبار السمع وكلها الهنالك ثالثة مراحل 

  .التقييم السريري لدرجة الصمم .1

  .اختبارات الشوكة الرنانة .2

  ختطيط السمع .3



  

 :لسريري لدرجة الصممالتقييم ا

( CLINICAL ASSESSMINT OF THE DEGREE OF DEAFNESS)  

 ويتواصل التقييم طوال , قدرة املريض على السماعحتديد مستوى يستطيع املخترب وبسرعة ,املريضبالتحدث إىل 

 صوت خمتلفة ة املريض إعادة الكلمات املنطوقة بشدالطلب من بموضوعيومن مث يتم إجراء تقييم . فترة املقابلة

على مسافة يسمع  صوت اهلمس ,املثال النتائج فعلى سبيل تسجل.  خمتلفة يف كل إذن توالياًاتمسافوعند 

  .صمماً سم يف األكثر 15عند يسمع  سم عند مرضى الصمم البسيط أو صوت احملادثة 150

بضجيج صندوق  يف جهة واحدة جيب تغطية األذن اجليدة  أو العميقيف حالة توقع الصمم الشديد

  . فيهارفع الصوتباراين وختترب األذن الضعيفة ب

 ولكن ية تقريبفهما يعطيان نتائج. اهلمسبالصوت و بختباراالجيب أن يبقى يف الذهن حمدودية 

  .ختطيط السمعنتائج  دانؤكوسوف ي ملستوى السمع ين جيدين مؤشريكونانباملمارسة 

  

  (TUNING FORK TESTS ):اختبارات الشوكة الرنانة

ميكن تصنيف . قبل إجراء اختبارات الشوكة الرنانة من املهم جداً معرفة القواعد األساسية يف تصنيف الصمم

  :حتت واحد من هذه العناوين) وهي كثرية( مجيع أشكال الصمم 

  .صمم توصيلي .1

  .صمم حسي عصيب .2

 .صمم خمتلط توصيلي وحسي عصيب .3



  

  Conductive deafness )1- 3صورة ( الصمم التوصيلي 

مواج الصوت يف األذن اخلارجية أو الوسطى مما مينع طاقة الصوت أل ينتج الصمم التوصيلي عن الضعف احلركي 

بالتوصيل يكون السمع . ميكن تصحيحه جراحياً لذا من املهم التعرف عليهو.  القوقعةسائلمن الوصول إىل 

  .العظمي طبيعياً يف الصمم التوصيلي الصايف

  

)مظللة( الخارجية أو الوسطى  في األذن خللتج الصمم التوصيلي بسبب ين) 1-3صورة (   



 
  :)2- 3صورة (الصمم احلسي العصيب 

 Sensorineural  deafness 

 إىل أو العصب السمعي مما مينع وصول النبضات العصبية  يف عمل القوقعةخلل الصمم احلسي العصيب ينتج عن 

  .القشرة السمعية يف املخ

  

(  العصب السمعيالقوقعة أو في عمل خللالصمم الحسي العصبي ينتج بسبب ) 2-3صورة (
)مظلل  



 
 Mixed deafness :الصمم املختلط

  .الصمم املختلط هو مصطلح يستخدم ليصف اشتراك الصمم التوصيلي واحلسي العصيب يف نفس األذن

  

 Rinne’s test :رينيةاختبار 

 وجتاوز) ت هـ( اهلوائيالتوصيلل األذن الوسطى عن طريق يقارن هذا االختبار قدرة انتقال الصوت خال

تضرب الشوكة الرنانة :  طريقة إجرائه كالتايل). ت ع( ألذن الوسطى عن طريق التوصيل العظمي ل الصوت

تثبت بإحكام على النتوء اخلشائي ويسأل بعدها  و,قرب من أذن املريضبالومن مث تثبت ) هرتز (512مبقاس 

  ).ت ع(أو ) ت هـ(ى املريض أيهما أقو



  

  رينيةتفسري اختبار 

: Interpretation of  Rinne’s test  

  . األذن الوسطى واخلارجية تعمل جيداً– موجب رينيةفيقال أن اختبار ) ت ع> ت هـ ( إذا كان 

 يف عمل األذن اخلارجية أو الوسطى خلل فهنالك – سالب رينةيقال أن اختبار ) ت هـ> ت ع (  إذا كانإما

.   

  .لذلك يعترب قليل االمهية يف تقييم عمل القوقعة , ألذن الوسطى ا عملرينة اختبار يقيم

 Weber’s Test :ويرباختبار 

. هذا االختبار حيدد وبشكل جيد نوعية الصمم عند املريض وحتديد أي األذنني تعمل فيهما القوقعة بشكل أفضل

ع الصوت يف املنتصف أو يف امسمبقدوره أس ويسأل املريض هل  على ناصية الرةتثبت قاعدة الشوكة الرنانة املهتز

  .االخرىجهة أكثر من 

  . يسمع الصوت أفضل يف األذن املصابة عندما يكون فيها صمم توصيلي

صورة ) ( 3-3صورة  ( .عصيبيسمع الصوت أفضل يف األذن السليمة عندما يكون يف األخرى صمم حسي 

  )5- 3صورة ) ( 3-4

  



 في آال األذنين وأن ةايجابيرينية   أختباراتيوضح اختبار الشوآة الرنانة أن) 3-3صورة ( 
 و وظيفة اختبار وبر متساوي في آال األذنين وهذا يعني أن السمع متساوي في آال األذنين

.األذن الوسطى طبيعية  

  

 ايجابي في آال األذنين رينيةاختبار . ي األذن اليمنى صمم حسي عصبي ف) 4-3صورة ( 
 ولكن اختبار وبر يميل إلى األذن اليسرى

  

 سالب في اليمين وإيجابي في رينياختبار . صمم توصيلي  في األذن اليمنى  ) 5-3صورة  ( 
 اليسرى و اختبار وبر يميل إلى األذن اليمنى

   

  Audiometry :ختطيط السمع

  Pure tone audiogram :بالنغمة النقية ختطيط السمع 



 ى جيب أن جير.الشخص على تعاون هـ ويعتمد يقدم تقييم ملستوى ت ع و ت بالنغمة النقية ختطيط السمع 

 و  هرتز125تفاوت بني أصوات ت نقي النغمة ختطيط السمع  جهازيولد. صوتياًاالختبار يف غرفة معزولة 

ت (  تعطى للمريض من خالل مساعة األذن النغماتهذه .  خمتلفةو بشدة)  كيلو هرتز12 ( رتز ه12000

و يقوم ,  يف الشدة يف كل ترددالنغماتتتزايد ). ت ع( أو هزاز صغري يثبت على النتوء اخلشائي  )  هـ

 ويستخدم , كل تردد يفعتبة السمععلى استمارة التخطيط يتم تعليم . املريض  باإلشارة عندما يسمع الصوت

 ةالدسبل هو الوحد)  8- 3صورة  ) ( 7-3صورة ) (6-3صورة . ( الدسبل لتوضيح ضعف السمع

 عند الضجيجمن املهم جداً تغطية األذن األخرى بطيف ضيق من . اللوغارمثية للشدة التقريبية لطاقة الصوت

   . األخرىاألذنإلشارات إىل اانتقال  لتاليف) ت ع(اختبار السمع  ب 

  

  . األذن اليسرى X-X-X  األذن اليمنىO-O-O  سليمسمع صافي النغمةتخطيط ) 6-3صورة ( 

   



  أعلى مستوى , يوضح ضعف سمع حسي  عصبيصافي النغمةتخطيط سمع  ) 7-3صورة (
.يجالضج آيلو هرتز مطابق للصمم الناتج عن 4له  عند   

  

 التوصيل العظمي .توصيلييوضح ضعف سمع صافي النغمة تخطيط سمع ) 8-3صورة ( 
توصيل عظمي]..]..]  الرآاب تصلبطبيعي ولكن منحنى التوصيل الهوائي ناقص  لمريض   

O-O-O . توصيل هوائي   
  

  

  Speech Audiometry :ختطيط السمع الكالمي

. ة صوت متباينةسمعي الكالمي لقياس قدرة كل أذن على متييز الكلمات املنطوقة عند شديستخدم ختطيط ال

تقدم قائمة من الكلمات املسجلة إىل املريض خالل ختطيط السمع وعلى ارتفاعات تدرجيية ومن مث ترسم 

هرة ظاويدل هذا غالباً على وجود , تسجل يف بعض األمراض نتائج فوق املتوقع لكل مستوى .النتائج

يتم فجأة استقبال الصوت معني عند مستوى .  غري طبيعي يف تقبل الصوت العايلارتفاع أي – االستجالب

  .القوقعة  يف  وهذا يدل على مرض,عايلوكأنه ضجيج 

  

  IMPEDANCE TYMPANOMETRY املعاوقة السمعيةختطيط 



و  نقية نغماتتقدم . مباشر األذن الوسطى بشكل غري مطاوعةال يقيس هذا التخطيط السمع ولكنه يقيس 

.  املرتدمعلومة الشدة إىل القناة السمعية اخلارجية ويقوم املايكروفون يف مسار األذن بقياس مستوى الصوت 

وبتغيري الضغط يف . املطاوعة عاليةكون تمتتص معظم األصوات عندما . وذا يتم قياس الصوت املقدم لألذن

 بشكل واسع الكتشاف التهاب يستخدم اختبار املعاوقة. عند ضغوط خمتلفة املطاوعةالقناة اخلارجية يتم قياس 

  . مسطح عند وجود سوائل يف األذن الوسطىاملطاوعةيكون منحىن .  يف األطفال الرشحياألذن الوسطى

  

  :ختطيط السمع ذايت اإلجابة

 ELECTRIC RESPONSE AUDIOMETRY  

عند نقاط خمتلفة اجلهد الفعلي خمتلفة تعتمد على قياس اءات إلستقص يعد ختطيط السمع ذايت اإلجابة اسم شامل 

 عن طريق , الصوتية املقدمة إىل األذنباملنبهات حيفز اجلهد الفعلي . ضمن الطريق السمعي الطويل واملعقد

 على الرغم من  صغر . وتقييمها باحلاسباجلهد الفعلي يتم جتميع نتائج  من مث  و,السماعات أو اال املفتوح

وهلذا )  قصرية جداًة ذات مدةوغالباً ما يكون دق ( التنبيهدث عند نفس الوقت بعد حي أنه إال, جهد فعليكل 

 النشاطات متوسط أغلبقياس بحلاسوب  اقومي من السهل معرفتها حيث تنتج سلسلة التنبيهات استجابات

فترات خمتلفة نوافذ ذات وب يدقق يف عن طريق جعل احلاس.  مثل ختطيط املخ االلكتروين:املبعثرةااللكترونية 

 من القوقعة ي السمعالطريق يزداد التأخرعلى طول .ي السمعالطريق مواقع خمتلفة يف حتري االستجابة يف ميكن 

  .ثانية مل300 إىل 4- 1إىل القشرة السمعية ويصل من 

  :هنالك ثالثة استجابات رئيسية تستخدم يف ختطيط السمع السريري

طنف القوقعة من خالل على  مسرى كهربائي يغرس والذي يسجل من, لكهربائيا القوقعة ختطيط .1

 .ميكن تسجيل القياسات حتت التخدير العام. طبلة األذن



 . خارجيمبسابرويقاس , لدماغ جذع اختطيط .2

 .خارجيتقاس من مسابر وهي أيضاً : الستجابة القشريةالقمة البطيئة أو ا .3

تتطلب عطي نتائج حمسوسة للسمع وال ت اين فوائد فريدة حيث أ التخطيط السمعي االلكتروالستجابات 

 ويف احلاالت  الصغار األطفالوديثي الوالدة حلهذا يف غاية األمهية عند تقييم مستوى السمع . تعاون املريض

  .املتنازع عليها مثل الدعاوى يف صمم املصانع

  

   Oto-acoustic emissions(OAE) :البث الصويت األذين 

من املمكن التعرف على هذه األصوات . وجات صوتيةمبعندما تستثار أصوات  القوقعة بنفسها تصدر

ويعد إجراء هذا االختبار من األمور ,   يف حديثي الوالدةصمملمسح عن الهذا االختبار ليستخدم .  وتسجيلها

ومن املتوقع أن , ة املختنقنيحديثي الوالد أو اخلدجاملعتادة عند حديثي الوالدة  املعرضني ملشاكل السمع مثل 

  .الصمميكون له دور عاملي يف إجراء املسح عن 
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CHAPTER4 
  

 م الصم
Deafness 

  

 والتفريق بينهما بسيط عند االستعانة . نوعني مهمني للصمم ومها التوصيلي واحلسي العصيبسابقاًذكرنا 

  .باختبار الشوكة الرنانة الذي جيب أن ال يهمل

  

   Causes :سباباأل

 متفاوتةألن أسباب انتشار هذا املرض  )1-4اجلدول (ليس هناك ترتيب مقيد يف الصفات املذكورة يف 

 على الرغم من ذلك مت تقسيمها إىل جمموعة األمراض الشائعة وجمموعة .باختالف اتمعات واألعمار

ديد السبب هل هو توصيلي أو حسي حاول دائماً تشخيص أسباب الصمم يف البداية بتح. األمراض النادرة

  .عصيب



  

  Management التدابري

التدابري املتبعة يف عدد من احلاالت اخلاصة سوف يتم التطرق هلا يف فصول قادمة وهنا سوف يتم ذكر 

  .املالحظات العامة

  

   The deaf child الطفل األصم

وعلى .  يف املستقبلب إعاقة صعبة العالجالتشخيص املبكر للصمم يف حديثي الوالدة يف غاية األمهية لتجن

املشرفني الصحيني فحص األطفال حديثي الوالدة عند سن مثانية أشهر من العمر واحلاالت املكتشفة جيب 

يعد بعض .  جيب إجراء الفحوصات الكاملة بدون تأخريكماحتويلها إىل املراكز السمعية املتخصصة 

  :يشمل احلاالت اليت تعرضت إىلهذا و,  مبكراً بعد الوالدةاألطفال ذو قابلية للصمم لذا جيب فحصهم

  الوالدة املبكرة والوزن القليل عند الوالدة •

  .اختناق الوالدة •

  .مدم األتعارض دم اجلنني مع  •

  .تاريخ  عائلي لصمم وراثيوجود  •

ملضخم الفريوس ا(سايتوميقالوفايروس , إصابة احلامل بااللتهابات الفريوسية مثل احلصبة األملانية •

 .وفريوس االيدز) للخاليا

يعد كما .  صمم أو قابلية للصمم من التخصصات الدقيقةملن يتوقع أن لديهميعد اختبار حديثي الوالدة 

وغالباً ما تكون حمقة عند إحساسها أن طفلها , تقييم األم يف غاية األمهية لذا جيب أن يؤخذ بعني االعتبار



البث ي الوالدة ذوي القابلية للصمم يف مراكز متعددة عن طريق قياس  حديثيتم اختبارحالياً . غري طبيعي

  .)أنظر الفصل الثالث (OAEالصويت األذين 

 

  توصيلي حسي عصيب

  أكثر شيوعاً 

 الشمع )صمم شيخوخي( صمم كرب السن

التعرض ( الصمم احملرض بالضوضاء 

التهاب , صمم املصانع, للضوضاء طويالً

 )ملوسيقى الصاخبةا, األذن الوسطى املزمن 

 التهاب األذن الوسطى احلاد

, سيتوميغالوفايرس, حصبة أملانية لألم(خلقي

نقص , الصمم الوراثي , املقوسات

 )الزهري الوراثي, الريقان, األكسجني

 اإلصابات الضغطية 

, كوينني,اسربين, امينوغليكوسيد(األدوية 

 )بعض حاصرات بيتا, بعض املدرات

 تصلب الركاب

 إصابات  الطبلة نريزمرض م

  تصلب الركاب املتأخر

, التهاب األذن الوسطى املزمن( العدوى  

, التهاب السحايا, داء املنطقة, النكاف

 )الزهري

 



  أقل شيوعاً 

 اخنالع العظيمات الرضي   .1 ورم  العصب السمعي

انسداد القناة السمعية اخلارجية  .2 إصابات  الرأس

 اخللقي

التصلب (  املركزي أمراض اجلهاز العصيب

 )االنتقاالت الورمية, املتعدد

 عدم تكون األذن الوسطى .3

قصور نشاط ,السكر(أمراض استقالبية 

 )الغدة الدرقية مرض باجت العظمي

 أورام األذن الوسطى .4

  نفسي

  .غري معروف السبب

  أسباب الصمم1-4جدول 

  

  Sudden sensorineural Deafness   :الصمم احلسي العصيب املفاجئ

ألذن وجيب عالجها جبدية كما يعاجل العمى االسعافية ليعد الصمم احلسي العصيب املفاجئ من احلاالت 

   .التأخر يف ذلك يعين الصمم األبديحيث أن جيب اإلعداد املباشر للتنومي يف املستشفى كما , املفاجئ

 يعترب ناجتاً عن اإلصابة ويف أغلب احلاالت, قد يكون الصمم يف جهة واحدة وقد يكون يف اجلهتني

يكون العالج بالدكستران خفيف . إثبات السببيف وقد يفشل التحري , الوعائية الدمويةالفريوسية أو 

يعد الصمم الشديد وخاصة املفاجئ  .واالستريويد واستنشاق الكربون ثنائي األكسجني, الوزن اجلزيئي

  .عطاء النصائح والدعموهلذا شكلت العديد من اهليئات إل, كالصاعقة املدمرة



  

   Vestibular schwannoma )ورم العصب السمعي( ورم شفاين الدهليزي 

الزاوية  العلوي يف القناة السمعية الداخلية أو يف الدهليزيهو ورم محيد يف العصب ورم شفاين الدهليزي 

 العائلي اء الليفي العصيب الد غالباً ما يكون هذا الورم يف جهة واحدة ماعدا يف حاالت.اجلسرية املخيخية 

وعندما .  وبعض االختالل يف التوازناملترقييف احلاالت املبكرة يسبب فقد السمع . حيث يكون يف اجلهتني

 ويسبب فقد اجلسرية املخيخيةزاوية ال يف بالضغط على العصب املثلث القوائميكرب هذا الورم يقوم 

. القحف وانزياح يف جذع الدماغاك ارتفاع يف ضغط ويف احلاالت املتقدمة يكون هن. اإلحساس للقرنية

 الصمم احلسي العصيب يف جهة يف حال.  للجراحةالتشخيص املبكر يقلل من الوفيات واإلصابات املصاحبة 

يتم كما ,  فقد السمع بتخطيط السمعيتم التثبت من.  الورم العصيبب حتري الدقة دائما الستثناءجي ,واحدة

  ).1-4صورة ( لصغرية بدقة باستخدام الرنني املغناطيسيالتعرف على األورام ا

  

.الصبغة ورم العصب السمعيوضح الرنين المغناطيسي بعد حقن  ي)1-4صورة (  



 

   Hearing aids    السماعات

. جداً يف حاالت الصمم احلسي العصيب الناتج من القوقعةتكون ظاهرة االستجالب املرتفع واضحة غالبا ما 

  .نزعاج من الضوضاء فوق حد معني مما جيعل تضخيم الصوت صعب جداًينتج عن هذا ا

 وإذا مل يثبت . يف القناة السمعيةقالب أغلبها يلبس خلف األذن مع ,هناك اآلن خيارات عديدة للسماعات

 يوجد حالياً .القالب بإحكام فسوف ينتج عنه ارتداد للصوت ومن مث عدم استخدام املريض للسماعات

وهذه , ة وغالية توضع يف األذن وتكون األجهزة يف القالب ليتم احتوائها يف أذن املريضمساعات متطور

السماعات تعطي مسع اجتاهي بشكل جيد حيث أا مصممة يف ذاا لتكون نتائجها متوافقة مع حاجة 

  . متنح أصوات أنقى وحتكم أفضل األجيال احلالية من السماعات رقمية حيث .املريض السمعية

حيت يتم تثبيت ) BAHA ()الباهة(السماعات الراسخة يف العظم تطور احلايل يكمن يف ال    

من مث تقوم الالصقة املتخللة للجلد بتثبيت مساعة . مسمار التيتنيوم يف عظمة الصدغ والذي يلتحم بالعظم

 الذين ليس  للمرضىهو أهم استخدام هلذا اجلهاز .خاصة تنقل الصوت مباشرة عن طريق العظم إىل القوقعة

ليس مبقدورهم لبس السماعات و  التهابات األذن املزمنة يعانون منلديهم قناة مسعية أو املرضى الذين 

  . وهي أفضل بكثري من لبس السماعات العظمية القدمية.التقليدية



  

   Cochlear implants :زراعة القوقعة

. القوقعة من أجل استثارة العصب السمعي يف أمريكا وأوروبا أحباث كثرية على زراعة األلياف يف أجري

يتكون هذا اجلهاز من امليكروفون ومعاجل صوت وألياف أحادية أو متعددة تزرع يف القوقعة وهي مناسبة 

تكون النتائج مشجعة وخاصة يف حالة األلياف املتعددة حيث يرجع السمع  . الصمم الشديدفقط حلاالت

 وقد توسعت . املرضى على حتسن كبري يف قدرم على التواصلحيصل الكثري من. إىل سابق عهده بسهولة

  .الزراعة لتشمل األطفال فلم تعد خطوة جتريبية بل أصبحت عالجاً قيماً

  

   Lip-reading :قراءة الشفاه

 لديهم قابلية للذينوينصح به , التعليم على قراءة الشفاه يتم بشكل أفضل عندما يكون هناك بعض السمع

  .شديد أو الكليلفقد السمع ال



  

   Electronic aids for the deaf:السماعات اإللكترونية للصم

.  وغالباً ما تقدم شركات التلفون النصح اجليد,التلفونات ذات التكبري الصويت موجودة وبسهولة للصم

  .هلخلي ليتم استخدام التلفون بشكل أساالعديد من السماعات احلديثة يتم تثبيتها بنظام الدوران التد

 ولكنها حتتاج إىل خدمات من مشغلني مهرة ,يتوفر العديد من احمللالت احلاسوبية اليت تعرض صورة سريعة

  .رمبا جيد جهاز التعرف الذايت للصوت مكاناً يف تنبؤات املستقبل .مرحلة التطويرومازالت يف 

  



    الفصل اخلامس

CHAPTER5   
   صيوان األذنحاالت 

  conditions of the pinna 

  

 Congenital: اخللقية

   Protruding:بروز األذن

هذا التشوه يف  السبب كمن وي. االذنأو وضوحبروز االذن  أذن اخلفاش ويفضل استخدام بفظاظةيطلق عليه 

ومن املمكن ,  بدون رمحة املبتلنييضايق األطفال غالباً ما. يف غضروف الصيوانالطية املقابلة للولب  فقدان إىل

تتكون العملية من كشف اجلهة اجلانبية للغضروف من خلف الصيوان .  سن الرابعةبعد تصحيحية إجراء عملية

  ).1- 5صورة (طية مستديرة ومن مث تطبيقها إلنتاج  



   

طفل لديه برز في األذن) 1-5صورة (    
 

   Accessory auricles:دـــالصيوان الزائ •

. ة خط يصل بني زاوية الفم والوتدو يوجد على مسار, ز صغري غالباً ما حيوي غضروفالصيوان الزائد هو برو

  .كون متعدديقد ). 2-5صورة ( 



  

.تشوه للصيوانمع أذن يمنى توضح انسداد خلقي للصماخ وصيوان زائد ) 2-5صورة (   
 

   Pre-auricular sinus :جيب أمام  الصيوان •

كون أحياناً يف كال ي وقد , غالباً أمام جذر اللولبتوجد الصيوان هو حفرة صغرية ومقفلة مام أيب اجل

  . متعدد اجليبكونيقد  ). 3-5صورة  ( التهابهتاج إىل إزالة إذا تكرر حي. ياًكون عائلياجلهتني وقد 

  



. الصيوانأمامجيب ) 3-5صورة (   
 

   Microtiaصغر الصيوان 

ميكن عالج تشوه أو ). 2- 5صورة (  انسداد يف القناة السمعية طوره قد يترافق معصغر الصيوان أو عدم ت

شركولن عن طريق تركيب أذن صناعية بواسطة مسامري ريمثل حاالت متالزمة ت, األذن اخلارجية غياب

 أا إال,  الوقتكما ميكن تثبيت السماعات الالصقة بالعظم يف نفس) 4انظر إىل فصل ( التايتينيوم العظمية 

  . التخاطببتطور األذن الصناعية لكي تسمح قبل تثبيتتثبت يف أعمار مبكرة ما  غالباً

  

  Trauma :اإلصابات

   Haematoma :الورم الدموي

 . عاجليينتفخ الصيوان وختتفي معامل الغضروف إذا مل ). 4-5صورة ( غالباً ما ينتج الورم الدموي عن قوة قاصة 

 ويتم عالجه بإزالة اجللطة وإعادة تقارب الغضروف بتغليفه بضماد - ن القرنبيطية األذ- ينتج عنه تشوه كبري

  .مرتح شافطضاغط أو 

  



  .نزحه قبل وبعد توضح ورم دموي في الصيوان) 4-5صورة  ( 



  

   Avulsion:انقالع الصيوان

  .تثبيتهاإعادة  يتمكن من قد املقلوعة حوفظ على األذن إذا. لصيوانانقالع انادرا جداً أن حيدث 

  

   Inflammation االلتهابات

  acute dermatitis  :التهاب اجللد احلاد

 وغالبا ما حيدث بسبب التحسس من , الصماخ يف األذن اخلارجيةامتداد التهاب عنينتج التهاب جلد الصيوان 

  .فينكيول أو ثيومايسنم وبشكل خاص من كلورااملوضعيةاملضادات احليوية 

  

   Treatment:العالج

 .ب عالج قناة األذن بشكل جيدجي .1

 .احليوية حتسس جيب إيقاف املضادات بوجودإذا كان هنالك أدىن شك  .2

 .بكمية بسيطة توضع  قد أو مراهم الكورتيزون اليتإكتامولميكن عالج األذن باجلرسلني أو  .3

 .قد حتتاج احلاالت الشديدة الدخول إىل املستشفى .4

 

  قول مأثور

أوقف . فقد يكون هذا بسبب التحسس من الدواء, ارجية على الرغم من العالجإذا تفاقم التهاب األذن اخل

 .العالج



  

  Perichondritis  الغضروفمسحاقالتهاب 

جراحة هذا االلتهاب عن  ينتج قد .مسحاقه وقد يسبب ذلك تشوهات شديدة قد يلتهبإصابة الغضروف عند 

 واليت قد تدخل من خالل , كثريةثقوبدة من وضع األذن وخاصة يف التقليعات اجلديصيوان اخلشاء أو تثقيب 

 كان التخرمي إذا . وفتح االلتهاب عند احلاجةاحليويةجيب أن يكون العالج قوي مع إعطاء املضادات . الغضروف

  .احللقسبب االلتهاب فمن البديهي إزالة 

  : صيوان األذنلغضروف االلتهاب املزمن

 Chondrodermatitis chronicis helicis  

  هذا االلتهابشبه األورام وجيب إزالتقد ي. اللولب شكل تقرح مؤمل على طرف ىظهر االلتهاب املزمن علي

 .ودراسة أنسجته

 

   Tumours :األورام

  : واخلاليا القاعديةاحلرشفيةسرطان اخلاليا 

 Squamous cell and basal cell carcinomas  

ندما تكون صغرية ميكن عالجها بسهولة وذلك باإلزالة من الصيوان وعاحلافة العلوية هذه األورام تصيب 

تعويض بسديلة حتتاج األورام الكبرية يف الصيوان والصماخ اخلارجي إىل عالج جذري مع ما غالباً . الوتدية

  .جلدية



  

. المباشربالتقريبإزالة وتدية لسرطان الصيوان ويعالج الفقد ) 6-5صورة  (   





  الفصل السادس

 CHAPTER6   
  

   القناة السمعية الخارجيةاالتح

Conditions of the External Auditory meatus  

  Congenital :ةاخللقي •

متفاوت احلدة، فقد يكون ) atretosعين ال ثقب ييوناين مصطلح  (Atresia قد يكون االنسداد اخللقي

) microtia(ان األذن قد يالزمها غياب صيو.  هنالك حفرة منخفضة و مسدودة أو ال يوجد جتويف بالكلية

  ).2-5صورة (و قد يكون هنالك غياب أو تشوه لألذن الوسطى أو الداخلية 

يف .  كال اجلهتني جيب قياس عمل القوقعة بعناية و إذا كانت حبالة جيدة ميكن إجراء العمليةة اصابةيف حال

 BAHAائج استخدام جهاز السابق كانت احملاولة جترى من أجل تشكيل القناة السمعية اخلارجية و لكن نت

أي تشوهات يف صيوان األذن ميكن تصحيحها يف نفس الوقت ).  x صفحة  4انظر فصل (أصبحت أفضل 

حيتاج . باستخدام الصيوان الصناعي و الذي ميكن إلصاقه على مثبت التيتانيم املتداخل يف العظم بشكل مشابه

 تثبت عن طريق  و اليت لبس مساعات التوصيل العظميمرضى انسداد القناة السمعية اخلارجية يف اجلهتني إىل

  ). سنوات4-3عند سن (الضغط باستخدام لفة الرأس إىل حني إمكانية إجراء هذه العملية 

 فعندما تكون جيدة فإن. يف حالة اجلهة الواحدة فإن من املهم جداً تقييم السمع يف األذن غري املصابة

األذن اخلارجية ميكن تشكيلها بالعمليات التجميلية أو ميكن . ةضروريري تكون غ عملية يف اجلهة املصابة اجراء

  .األذن باللصق أو بالتيتانيم املزروع يف عظم اجلمجمةعلى االستعاضة عنها جبهاز صناعي يعلق 



  

   Foreign body :الغريباجلسم 

 وغالباً ما يلقون اللوم على ر والورق و أجسام أخرى يف آذامو اخلرز و البذ الصغارغالباً ما يضع األطفال

على سبيل املثال عود ف, آذامأما البالغني فقد تكون لديهم أجسام غريبة تعلق عند حماولتهم تنظيف  !.اآلخرين

  . أو الربعم القطينالثقاب

  :و على الرغم من أن العالج سهل جداً إال أنه مثة نقاط ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان

  .الباً ما يزيل األجسام الغريبة حقن األذن بالسوائل غ-1

ال تقوم  . الطبلةثقب يكمن اخلطر الكبري يف احملاوالت غري املاهرة إلزالة األجسام الغريبة مما يؤدي إىل -2

  .األدوات التعامل مع تحاولة إزالة اجلسم الغريب العالق إال إذا أُتقنمب

االستعجال بل من يتطلب هذا   ال .العام جوء إىل التخديرمتعاوناً ال تتردد بالل) أو البالغ( إذا مل يكن الطفل -3

  .على قائمة العمليات ادولة إضافة  املريضاملمكن 

  

   Insects احلشرات

يتم حل املشكلة بوضع حملول . يؤدي دخول احلشرة احلية مثل العثة أو الذبابة يف القناة اخلارجية إىل طنني شديد

  .تم إزالة احلشرة امليتة بالغسيلالنشادر أو زيت الزيتون ومن مث ي

  

   Waxالشمع

  الشمع طبيعي يف األذن



من القناة و يزحف خارجاً على ) اخلارجي( يفرز الشمع عن طريق الغدد الشمعية يف اجلزء الوحشي 

يفرز الشمع لدى بعض األشخاص بكميات كبرية و يف حاالت أخرى قد يتسبب تنظيف األذن . طول القناة

باستخدام عود القطن إىل انضغاط الشمع مما قد يسبب بعض الصمم أو يج جلد القناة بطريقة عشوائية 

تعترب عملية غسيل األذن عملية ميكن ألي طبيب أو ممرض .  ميكن إزالته ببساطة عن طريق غسل األذن. السمعية

ب العناية بالنقاط املذكورة يف جي.  العام القيام ذه العملية ببساطةالطبيبالقيام ا مع بعض املهارة و ينبغي على 

  ) . 1- 6(الصندوق

   Ear syringing procedure : عملية غسيل األذن

  .هل كان لدى املريض إفرازات من األذن؟ عند احتمال وجود ثقب يف الطبلة ال تغسل األذن: التاريخ -1

زيت الزيتون الدافئ إذا كان الشمع صلباً جداً ينبغي ترطيبه ملدة أسبوع بواسطة قطرات من : املشاهدة -2

يف حال وجود الشمع الصلب لفترة طويلة ميكن نصح املريض باستخدام قطرات الصوديوم . مساًء

لكن يف بعض األحيان قد . بايكاربونيت و غريها من مذيبات الشمع السريعة املوجودة يف األسواق

خلارجية لذا ينبغي جتنبها من يتفاعل املريض بشكل سيء عند استخدامه هلا وقد يعقبه التهاب يف األذن ا

 . قبل املرضى الذين يعانون من التهابات القناة السمعية املتكررة

 لن يكون سعيداً لو  املريض ألن. املريض باملناشف و احملارم الورقية اليت ال تسرب املاءامحي. املناشف -3

 . تبللت مالبسه

 . استخدم مرآة أو مصباح كهربائي: اإلضاءة -4

 كما يعترب ماء . مل أو سائل امللح الطبيعي مثاليان500 يف 5 -4 صوديوم بايكربونيت يعترب: احملاليل -5

  .مقبولالصنبور 



و أي زيادة أكثر من )  ف38º )100 تعترب يف غاية األمهية، وجيب أن تكون حوايل . احملاليلحرارة -6

 . درجات قليلة قد تؤدي لسقوط املريض أرضاً بسبب الدوار

يعترب اجلهاز . يؤذي ارىقن املعدنية أو حقن باكون إجياد ضغط مرتفع مما مبقدور احل: األدوات -7

املفضل هو الذي يدفع املاء مبضخة كهربائية مع فوهة ذات مقبض يد صغري و يتم التحكم ا بواسطة 

 .متثل صورة مجيلة لغسيل األذن ) 1 – 6صورة (القدم 

 )2 – 6صورة ( السمعية  احملاليل على طول سقف القناةتيار وجه. االجتاه -8

قد تعد هذه النصيحة . الدقيقة للتأكد من عدم بقاء شيءقم باملالحظة ,  بعد إزالة الشمع. املالحظة -9

 .بديهية ولكن غالباً ما تتجاهل

ركود السوائل يؤدي إىل التهاب األذن . مسح احمللول الزائد يف القناة السمعيةا. التجفيف -10

 .اخلارجية

  . غسيل األذنعملية) 1 – 6(صندوق 

  

 

.األذنمضخة ذاتية النبض تستخدم لغسيل  ) 1 – 6صورة (  



  

 المحاليل عند غسيل األذن على طول سقف القناة السمعية تياريجب توجيه ) 2 –6صورة (
.الخارجية  

  

   Otitis externa التهاب األذن اخلارجية

قد تكون بكتريية أو .  األذن اخلارجية من االلتهابات الصعبة يف اجللد املبطن للقناة السمعية اخلارجيةالتهاب

العالج سهل و .  قابليتها للرجوعمع و تقشر اجللد و إفرازات بسيطة بتهيجو تتميز ) Otomycosis(فطرية 

  .فاصيللكن جناحه يعتمد كلياً على الصرب و العناية و االهتمام البالغ بالت

  

   Causesاألسباب

معظم الناس يدعون . يعد بعض الناس عرضة اللتهاب األذن اخلارجية غالباً بسبب ضيق أو التواء القناة اخلارجية

 السباحة من أحواض. املاء يدخل إىل آذام بدون حرص و لكن ينتج عند البعض التهاب األذن اخلارجية احملتم

 جلد األذن و يدخل اباتصيزيد من انغز األذن باألصبع أو املناشف . خلارجيةة اللتهابات األذن ااملصادر املهم

  .عدوى جديدة



قد حيدث التهاب األذن اخلارجية عند البقاء يف األجواء احلارة لفترة طويلة حيث أن زيادة العرق و االستحمام 

  .من املسببات

ن مما ينتج عنها التهابات األذن اخلارجية صعبة  و الصدفية يف قناة األذاالكزمياقد حتدث األمراض اجللدية مثل 

  . إىل التهاب األذن اخلارجية  - خاصة إذا نتج عنه إصابة - قد يؤدي غسيل األذن . العالج

  

   Pathologyاملرضيات

  :أكثر األنواع انتشاراًومن  ليس من النادر حدوث العدوى املختلطة من الكائنات املختلفة، 

 ئيةاملكورة العنقودية اهلوا •

  الصديديةالزائفة  •

 اخلناق •

  املتقلبة االعتيادية •

 االشريكية القولونية •

 )3-6صورة  (  الرشاشية السوداء •

 املبيضة البيضاء •

  



   الرشاشية السوداء الخارجية الفطري بوغاألذنيوضح التهاب ) 3-6صورة (
 

   Symptomsاألعراض

  .يج -1

 ).قليلة(إفرازات  -2

 ).غالباً متوسط و بعض األوقات شديد يزداد عند حتريك الفك  ( أمل -3

  .الصمم -4



  

   Signs العالمات

  .ة و خاصة عند حتريك الصيوان أو الضغط على الوتدأمل الصماخ -1

غالباً عند إزالتها تكشف عن تقشر جلدي حممر مع و, ات غالباً ذات رائحة مع تقشر,الترسبات الرطبة -2

 .بلةانتفاخ جدار القناة و الط

 

   Managementالعالج

إذا كانت الدوائي  ن يفيد العالج ل . هو مفتاح النجاح يف عالج التهاب األذن اخلارجيةاجليدتنظيف األذن 

  .األذن مليئة بالترسبات و القيح

  

   Investigation :االستقصاء

حتمالية العدوى ومن املهم ذكر ا ,جيب أخذ مسحة للزراعة. املسببة عن اجلرثومة االستقصاءمهم جدا 

  املوضعيةالفطرية خاصةً عند املرضى الذين قد استخدموا املضادات احليوية 

 Aural toilet:  تنظيف األذن

استخدام القطن املفكك حبجم . ميكن عمل ذلك  ببساطة عن طريق املسح اجلاف. جيب تنظيف األذن

املباشرة ميكن تنظيف األذن باحلركة املدببة و حتت الرؤية هورن الطابع الربيدي ووضعه بعيدان جبسون 

 األمامي السفلي و الذي يصعب بالتجويفجيب العناية .  يتم تغيري القطن عند اتساخه.  الدائرية البسيطة

  .كما ميكن استعمال الغسيل البسيط إلزالة الترسبات. تنظيفه



  

    Dressings:الضمادات

 باألدوية مرطب سم 1ل شاش مطاطي بطول يجب أن يدخشديداً فاألذن اخلارجية  التهاب إذا كان

أما إذا مل تتحسن خالل .  الطبيعييرجع ارى لشكله  بلطف و جيدد يومياً حىت جمرى السمع املناسبة يف 

  !! فأعد التفكري أيام 10  -  7

  :األدوية التالية ذات قيمة يف ضماد األذن اخلارجية

  .يتمحض اللمنيوم أست% 8 .1

  .أكثماول يف جلسرين% 10 .2

 .سينولونم نيومايسني ، نستاتني وتراى أ,مرهم جراميسرين .3

 .بعض األدوية األخرى حسب ما متليه نتائج املزرعة .4

  . ، وميكونازول أو نستاتنيأمفوترسني% 3 أدوية من ضماد فيصنعأما إذا كان االلتهاب فطري 

لقطرات املضاد احليوي مع فقد يستجيب   أما يف حالة وجود التهاب و تورم بسيط يف قناة األذن اخلارجية

واغلب املضادات . غالباً ما تكون املضادات احليوية من األنواع اليت ال تعطى عن طريق الفم. االستريويد

عنه تذكر أن االستخدام الطويل قد ينتج . احليوية اليت تستخدم هي نيومايسن وجراميسدين وفراماستني

 . التحسسيياب اجللد أو االااللتهاب الفطري

  

   Prevention of recurrence):الوقاية(منع رجوع املرض 

لذا جيب نصح املريض باحملافظة على األذن جافة خاصة عند غسيل , الرجوع دائماً  منع ليس من املمكن

 تفصيل قطعة األفضل  أما إذا أحب املريض السباحة فمن .الشعر وينصح بوضع قطعة قطن مغطاة بالفازلني



 األذن اتالتهابمن محض اخلل أوالغول بعد السباحة استعمال  كما ميكن أن يقلل .سيلكون كقالب لألذن

ختف احلكة باستخدام مضادات اهلستمني عن طريق .  جتنب احلكة أو وخز األذن وباملقابل جيب اخلارجية

. كررة املتارى وتسببه بالاللتهاباتيف حالة ضيق ارى جراحياً ينصح بتوسيع . الفم خاصة عند النوم

 إذا مل تتحسن األذن  و.تأكد أن طبلة األذن سليمةتال تشخص التهابات األذن اخلارجية حىت مالحظة 

  .مع وجود ثقب يف الطبلة ذو افرازاتشاهدها مرة أخرى للتأكد أنك ال تتعامل مع التهاب األذن الوسطى 

  

   Furunculosisملالُد

 حيدث يف اجلزء اخلارجي من القناة  فهوتهاب بصيالت الشعر وهلذاعن ال اخلارجية  ينتج الدمل يف القناة السمعية

  .غالباً ما يكون األمل أكرب من املتوقع عند فحص املريض . وغالباً ما يكون بسبب البكترييا

  

   Symptoms األعراض

مل حدة يزداد األ.  يضاهي امل املغص الكلوي وقد حيتاج املريض إىل البثيدين,اًيكون األمل  شديد: األمل  •

  .ةعند حتريك صيوان األذن أو الضغط على الوتد

  .بالدمل انسداد القناة الصمم بسيطاً نتيجةغالباً ما يكون : الصمم •

  Signs :العالمات

فسوف ً م مربحة، أما إذا كان الدمل كبرياال األذن يسبب آقمعغالباً ال يكون هناك عالمة مرضية لكن إدخال 

ويف احلاالت املتقدمة قد يظهر  , واحدةةقد يكون هناك أكثر من دمل. ارجي اخلصماخيظهر تورم أمحر يف ال

  . أو يظهر اخلراج املتموج اًالدمل مدبب

  



  Treatment :العالج

قد تؤمل املريض جداً ولكنها تعطي ارتياح , اكثامول يف اجللسرين%  10يكون العالج بإدخال فتيلة مبللة يف 

مسكنات األمل مهمة .  ساعة ومن مث أدوية عن طريق الفم 24لوريد ملدة ويعطى املريض فلوكساسلني با. سريع

  .وضرورية وغالباً ما حيتاج املريض إىل بثيدين وال يكون قادراً على العمل

لمرضى احلاملني لبكترييا ل خذ مسحة من األنف . هذه احلاالت باستثناء مرضى السكريانتكاسمن غري الشائع 

  .املكورة العنقودية



  

  Exostoses:رنالع

نتشر عادةً يو.  منتشر حلد ما وغالباً ما يكون يف اجلهتنيجمرى السمع اخلارجي يف الورم العظمي العرن أو 

  . بني األشخاص الذين يكثرون السباحة يف املياه الباردة لكن إىل اآلن مل يعرف له سبب

متربعمة وقاسية وناعمة ومغطاة  وتكون األورام يف كل من اريني  أورام صغرية 3-2قد تكون هنالك 

 بطئ جداً وقد ال  العرنمعدل منو.  بطبقة رقيقة من اجللد وعند ملسها برقة غالباً ما تكون شديدة احلساسية

 عبئ الشمع قد يكون إزالة  والعرن تسبب بأي أمل، ولكن عند جتمع الشمع أو الترسبات بني طبلة األذني

يف هذه احلالة يستدعي األمر إىل التدخل اجلراحي إلزالة العرن ويتم . التهثقيل حىت على أمهر احملترفني يف إز

  .باستخدام اهر  واحلفارةذلك  



  Malignant disease:األورام  اخلبيثة

 القنـاة  حالة احنصارها يف   عند كبار السن ويف      حتدثوغالباً ما   . األورام اخلبيثة يف جمرى السمع اخلارجي نادرة      

أمـا إذا   . باالستئصال الواسع مع رقـع جلـدي         ا مثل سرطان اجللد وميكن عالجه     اسلوكهاخلارجية فيكون   

 جداً ويصبح   فتكون احلالة متقدمة   ي الصدغي   فصل الفك امل و ي الوجه العصباألذن الوسطى و    انتشرت وغزت   

راحة اجلذريـة أو    يكون العالج باألشعة أو اجل    عندها  . األمل غري حمتمل، ويرافقه إفرازات خمتلطة بالدم من األذن        

ــة   ــون النتيجـ ــد تكـ ــا وقـ ــنني معـ ــيةًاالثـ ــري مرضـ ــةغـ ــاالت املتقدمـ  . يف احلـ



  الفصل السابع
 chapter 7 

   

   طبلة األذنإصابات 
Injury  of the tympanic membrane 

  

  .مباشرة أو غري إما مباشرة - على أي حال - اإلصابات حتدث .اإلصابات  جيعلها حممية من األذنعمق طبلة 

عند كذلك  , يف حماولة تنظيف األذن, مثل مثبت الشعر, حتدث بسبب نغـز األذن بأداة حادة:اإلصابة املباشرة

  .أو األجسام الغريبة بيد غري خبريةغسيل األذن أو حماولة إزالة الشمع 

قد حتدث يف و, كون بسبب الضغط الناتج عن صفعة براحة اليد أو االنفجارت وغالباً ما :املباشرة غري االصابة

  .)1- 7 صورة(العظم الصدغي حالة كسر 

  .األذنشرارات اللحام قد تسبب إصابة بالغة يف طبلة 

  

 العصب سبب إصابة(  في العظم الصدغي  آسر , العمليات منتوضح صورة) 1-7صورة (
)الوجهي  

 



  Symptoms ألعراضا

 . الغالب مؤقت  يفوهو  الطبلة تنفجرأمل حاد عندما  .1

 إصابة القوقعة قد حيدث من حركة الركاب . النوع غالباً ما يكون غري شديد وتوصيلي ,صمم .2

 .الشديدة 

 طنني وقد يكون موقت بسبب إصابة القوقعة  .3

  .دوار وهو نادر .4

  Signsالعالمات 

 نزيف من األذن  .1

  جمرى السمع اخلارجي دم يف خثرة .2

 ثقب مشاهد يف طبلة األذن  .3

 

  Treatment :العالج

 ا أدع الطبلة وش 

  األذنالتنظف  .1

 التضع فيها قطرات  .2

  باملاء ال تغسلها  .3

 فأعطي املضاد احليوي إذا  األخرى أما يف احلاالت .إذا كانت اإلصابة مباشرة فعاجلها باملضادات احليوية الوقائية

  .للعدوىكان هنالك دليل واضح 



  .  حىت يعود السمع طبيعياً شفيت األذنالتعترب أن , بسرعة تقفل بشكل عملي مجيع حاالت  ثقوب الطبلة 

  

تبدي الصورة انثقاب غير منتظم مع دم في , انثقاب رضي في طبلة األذن) : 2-7صورة ( 
.الخارجيمجرى السمع   

 



  الفصل الثامن

 Chapter 8 

   
 التهاب األذن الوسطى الحاد
Acute otitis media 

   

 ينتشر هذا املرض يف .اجلهتنيكال التهاب األذن الوسطى احلاد من االلتهابات الواسعة االنتشار وأحياناً يكون يف 

 حاد للمجرى التنفسي العلوي التهابوغالبا ما يسبق هذا االلتهاب . األطفال وجيب العناية به لتاليف املضاعفات

اإلفرازات القيحية   إال يف حالة ظهورالعدوىل التأكد من نوعية الذي قد يكون فريوسياً أو بكتريياً ومن املستحي

  .التعرف على املسبب عند زراعته متكن من واليت 



  

   Pahtology:املرضيات 

 التجويف نفق النفري و –تجويف األذن الوسطى الغشاء املخاطي ل يف التهابالتهاب األذن الوسطى احلاد هو 

ألذن الوسطى احلاد اوالبكترييا املسببة اللتهاب  . -اخلاليا اهلوائية و شائي مدخل اجليب اخلو العلية والطبلي 

 قد يكون مسؤل .%15 الرتليةوموراكسيال , % 25 املستدمية الرتلية, % 35املكورة العقدية الرئوية : هي

 . أيضاً جمموعة من بكترييا املكورة العقدية واملكورة العنقودية الذهبيةعن ذلك 

  

  : األحداث يف التهاب األذن الوسطى احلاد كالتايليكون تتابع

 . وتسبب التهاب وتورم وإفرازات وأخرياً صديدالغشاء املخاطي  اجلراثيمتغزو  .1

 . ومينع وية وتصريف األذن النفري نفقيقفل التورم  .2

 .األذنيرتفع الضغط يف األذن بسبب الصديد مما يسبب بروز طبلة  .3

 .الطبلة طبلة األذن يسبب انثقاب تنخر .4

  .حىت ينتهي االلتهابتستمر األذن بالتصريف  .5

  

   Causes of acute otitis media:أسباب التهاب األذن الوسطى احلاد

  االقل شيوعاًالشائع                                             

                  التهاب اجليوب األنفية    )الزكام( الربد

   الوسطى                      جتمع الدم يف األذن احلاد   تني التهاب اللوز



   طبلة األذنأذية                                          أنفلونزا

  )السفر جوا( احلمى القرمزية               إصابة ضغطية/زكمة احلصبة

  السعال الديكي                                   الغطس

  العظم الصدغي                             كسر                        

  .أسباب التهاب األذن الوسطى احلاد: 1-8صندوق 

  

  Symptoms :األعراض

   Earche : األذنأمل 

وقد يبكي الطفل ويصيح دون و نبضي  شديداًغالبا ما يكون لكن  و,يكون األمل قليال يف احلاالت البسيطة

  . األملثقب الطبلة ومن مث خيفنتوقف حىت ت

  

  Defness:الصمم

وغالباً ما يكون  . ويكون الصمم توصيليا وقد يرافقه طنني .دائما ما يرافق الصمم  التهاب األذن الوسطى

  . الكبار عندالصمم والطنني أول شكوى

  

  Signs :العالمات

   Pyrexia  محى

  ْ م40 احلمى إىللوقد تص. قد يكون الطفل حممر ومريض



  

  Tenderness:اإليالم

  فوق اجليب اخلشائي ايالمالبا ما يكون هناك غ



  

  The tempanic membraneطبلة األذن 

  :اإللتهاب  يتفاوت مظهر طبلة األذن تبعا ملرحلة 

  .معان وزوال االنعكاس الضوئيلفقدان ال .1

 . املطرقةقبضةاحتقان األوعية الدموية الصغرية على اجلوانب وعلى طول  .2

 . املطرقة عمودية أكثرقبضة  امحرار وامتالء الطبلة وتكون .3

 .مدماةقد تفقد الطبقة اخلارجية قشرا مما يسبب إفرازات مصلية . ارجواين اللون. فقد املعامل مع بروز .4

 .  بقرب اإلنثقابء املبكر للطبلة  مما ينيبالتنخروقد يسهل التعرف على 

 .صفرتثقل وت مث  منة وخماطيةبدأ كثيفت ,مدماةثقب مع إفرازات واليت غالبا ما تكون  .5

  

   Mucoid discharge:اإلفرازات املخاطية

  .حيث ال توجد غدد خماطية يف القناة السمعية . تعىن اإلفرازات املخاطية وجود ثقب يف الطبلة

  

  Treatment :العالج

   .ميكن تقسيم هذه املراحل إىل مبكر وبارز وإفرازي. العدوى إليها تيعتمد العالج على املرحلة اليت وصل

  

   Early:املبكر

  Antibioticsاملضادات احليوية  •



يف .  الدواء األفضل يف أغلب احلاالت والعالج املثايل يبدأ باحلقن ومن مث عن طريـق الفـم                بنسلنييبقى ال 

 يكون االموكسيل أكثر فاعلية وجيب دائمـا        املستدميات الرتلية األطفال حتت اخلامسة عندما يتوقع وجود       

 العـدوى اموكـسيكالف يف حالـة      -يفضل الكو . تكون االستجابة للبنسلني سريعة   التفكري فيه عندما ال     

  .اتبع نتائج احلساسية اليت تعطيك إياها املختربات . مبوراكسيال



  

  Analgesics :املسكنات •

 يف األطفال بسبب األسربينجتنب استخدام .  و الباراسيتامولاألسربينيكون استخدام املسكنات كافيا مثل 

  .صابة مبتالزمة رايز احتمال اإل

  

   Nasal vasoconstrictors :مضادات االحتقان األنفية •

تهاب األذن الوسطى لاحمدودة يف من افدرين لألنف ولكن فائدا % 0.5من التقليدي استخدام قطرات 

  .اداحل

  

  Ear drops :قطرات األذن  •

ومن غري . كون طبلة األذن سليمةليس لقطرات األذن أي فائدة يف التهاب األذن الوسطى احلاد عندما ت

املنطقي استخدام قطرات حتتوي على خمدر موضعي والذي ليس له أي مفعول يف أنسجة األذن الوسطى 

  . الصماخسبب حتسس جلديقد كما أنه 

  

   Bulging:ارزالب

 .ناسبة عندما يستمر بروزها على الرغم من العالج باملضادات احليوية امل اجراء  بضع الطبلةمن الضروري

 بتصريف  للسماح الشق يف الطبلة حتت التخدير العام يف غرفة العمليات وجيب تكبري ء البضعجيب إجرا

  . البكترييانوع  للتأكد من القيح  إرسالجيب كما . األذن



  .باستمرار بعد ثقب الطبلة هلذا جيب جتفيف الصماخ باإلفرازسوف تقوم األذن 

 

   بضع الطبلة الطبيعي-اإلفرازي

:Discharging-natures myringotomy   

جيب .  كانت األذن تفرز عندما يرى املريض ألول مرة عندها جيب أخذ مسحة وزراعتها ملعرفة اجلرثومة               إذا

 .التحسس ومن املهم تنظيف األذن بشكل دورينتائج بدء املضاد احليوي ومن مث تغيريه عند احلاجة حسب 



  

 Further manegement :عالجات أخرى

 مل إذا...إىل الطبيعي حىت يرجع السمع و منظر طبلة األذن  شفيشفاء التهاب األذن الوسطى احلاد تعترب ال

  :يفيتم الشفاء ففكر 

 .البلعوم األنفيأو , اجليوب األنفية أو , ألنف احتمال وجود التهاب يف ا .1

 . أو جرعة املضاد احليوينوع  .2

 . يف خاليا اخلشاءالتهاب بسيط .3

  

  املتكرر احلادالوسطىالتهاب األذن  •

Recorrent acute otitis media   

سـبب  قد يكون هنالك    . املتكررة احلادة و   األذن الوسطى  اللتهاباتيكون بعض األطفال أكثر عرضة      

 إعطاءقد يكون من املفيد     .  أو اخنفاض قلوبيولني قاما والذي حيتاج للتحري       IGA مثل نقص      مناعي  

اذا استمرت العدوى فان وضع أنبوب ويـة قـد      .  ترة طويلة كوتراميوكسازول ولف من  نصف جرعة   

  . يقلل من تكرار االلتهاب لكنه قد يؤدي إىل افرازات قيحية 



  الفصل التاسع

 CHAPTER9  
  
 التهاب األذن الوسطى المزمن
Chronic otitis media 

  

عدوى يؤدي إىل   هذا   .بعض املرضى إذا مل تشفى التهابات األذن احلادة فإن ثقب الطبلة واإلفرازات ستستمر يف             

اليت تـؤدي إىل    ومن األسباب   . تفاقم الصمم التوصيلي  مع  خمتلطة وزيادة يف إصابة أجزاء األذن الوسطى        جبراثيم  

  )1-9( املزمن ما ذكر يف  صندوق  القيحيصابة بالتهاب األذن الوسطىاإل

  :أسباب التهاب األذن الوسطى املزمن

 .ذن الوسطى احلاد التأخر يف عالج التهاب األ .1

 .والنوعية أاستخدام املضادات احليوية غري املناسبة يف الكمية .2

 . اجلهاز التنفسي العلويالتهاب .3

 . ونقص املناعة,الدم وفقر ,التغذية مثل سوء نقص املقاومة .4

 . الشديدة مثل احلصبةالعدوى  .5

  .. )م.و.ا.ا( املزمن  القيحيهنالك نوعان رئيسيان اللتهاب األذن الوسطى

  ) حلد ما آمن طبلي  -مرض أنبويب(  مع ثقب يف الطبلة  مرض الغشاء املخاطي -1

  :        عظمي-2 



  .التهاب العظم )  أ

 .)عليوي غاري مرض  ( -كولستياتوما–تسوس ) ب

  أسباب التهاب األذن الوسطى املزمن) 1- 9(صندوق 

  

   Mucosal Infiction : األنسجة املخاطيةعدوى 

حيـث   .األذن تـشفى  األنف أو البلعوم الذي حيتاج لالهتمام إذا مل التهابب يف هذه احلاالت قد يكون املتسب  

  .كبرية خماطية وبكميات  هذه االفرازاتتستمر األذن يف اإلفراز وغالباً ما تكون

  .حىت لو مل تتمكن من رؤيته   يف الطبلة أن اإلفرازات املخاطية  تعين أن هنالك ثقب-تذكر

  ).  1- 9صورة ( قد يكون كبرياً أو غاية يف الصغر ومن الصعب رؤيته و ,  اجلزء املشدوديكون الثقب يف

   .دائمتندر املضاعفات اخلطرية ولكن عند عدم عالجها قد ينتج عنها صمم 

أما إذا مل تشفى األذن .العظمي وقد تلتحم الطبلة .  م.و.ا. ا املرض قد دأ األذن من وقت ألخر مما مييزها عن

  .االصالح اجلراحياملهم إجراء فمن 

  

 الطويل والنتوء المطرقة قبضةثقب مرآزي آبير في طبلة األذن ويمكن رؤية ) 1-9صورة ( 
).موافقة ياردلي( للسندان   



  

  :ذو النوع املخاطي.  م.و.ا.عالج ا

treatment of Mucosal-type CSOM  

   Ear discharge:إفرازات األذن

التنظيف املتكـرر   ب العالج   كمني. عمل امليكروبات لتحليلها  إذا كانت األذن تفرز فمن الواجب إرسال مسحة مل        

قد يلتـئم   .  األذن بشكل سريع   فجت) القائمة على نتيجة املزرعة   ( عند إعطاء املضادات احليوية املناسبة      . الشامل

في الغالب حيتاج املريض إىل الـدخول للمستـشفى          ف , األذن بسرعة  فجتمل   إذا   . خاصة إذا كان صغرياً    الثقب

  . األنف والبلعوم املزمنةالتهابات فاحبث عن االلتهابأما يف حالة استمرار . وتنظيف األذن بشكل أفضل

  

  Dry perforation:الثقب اجلاف

بلـة   الترقيع هو تصليح ثقـب ط      .إجباريةعند وجود ثقب جاف فإنه من املمكن إجراء اجلراحة ولكنها ليست            

 أطراف الثقب ومن    من احلافة البشروية   يتم إزالة   كما   خارجي   شقيتم الكشف عن طبلة األذن بإجراء       . األذن

 ولكن  كرقعةيتم استخدام العديد من األنسجة      .  من الطبلة  اجلهة األنسية  وغالباً ما تكون يف      الرقعة  مث يتم وضع    

ونتائج جناح العملية عالية    . ر بسرعة يف نفس مكان العملية     أكثرها شيوعاً هو الصفاقة الصدغية الذاتية واليت تتوف       

 ويطلق على هذه العمليـة      - العظيمات يف نفس الوقت من أجل إرجاع السمع        ترميموعند احلاجة قد يتم     . جداً

  .رأب الطبلة

  

  :العليوي الغاريالعظمي أو .  م.و.ا.ا

Bonyc or Attico-antral type of  



 CSOM   

واخلاليا اهلوائية اخلشائية واجلدار العظمي     , والعظيمات, احللقة الطبلية ة العظم يف كل من      يشمل هذا النوع إصاب   

) 3-9صورة  ) (غشاء سكرابنل ( أويف اجلزء الرخو    ) 2-9صورة  ( يكون الثقب خلفي وعلوي     . للعلية والغار 

 .غالباً ما تكون اإلفرازات قليلة ومستمرة وكريهة الرائحة .ةويشمل احللقة العظمي

  :العظمي.  م.و.ا.هناك صفات أخرى هلذا النمط من ا

 . ساطع االمحرار ويرتف عند ملسه– الناتج عن التهاب العظم النسيج احلبييب .1

 فتحتـه   مـن ظهر  ي و خقفل الصما ي قد   نسيج حبييب   تكون من   تو: ) زائدة حلمية  (السليلة األذنية  .2

 .اخلارجية 

 و تبدأ  ,يف جتويف األذن الوسطى   هارية احلرشفية     الظيتكون من اخلاليا    : )الكولستياتوما(التسوس   .3

 ظهر على شكل رقاقات قرنية    ي.  يف طبلة األذن مما ينتج عنه جتمع الترسبات القرنية         كجيب انسحايب 

ـ  و الكولـستياتوما توسع  من مث ت   و . من خالل الثقب وتكون بيضاء وذات رائحة       )كرياتينية(  دمر ت

ـ  والقناة اهلالليـة  انيب والعصب الوجهي    أجزاء مهمة مثل األم اجلافية واجليب اجل       ى لـد . ة اجلانبي

 .عاجلت قوة قاتلة إذا مل الكولستياتوما

 

 - الورم الكوليسترولي-آولستياتوما تقشرات في الجزء الرخو يوحي بوجود ) 2-9صورة (
).مرخص من ياردلي(   



  

مرخص  (  -  الورم الكوليسترولي- الكولستياتوماوضح عظم العلية ي في تآآل) 3-9صورة  (
   .)من ياردلي

  
   Treatment of bony-type CSOM:العظمي.  م.و.ا.عالج  ا

 يف احلاالت املبكرة من التهاب العظم احللقي قد يكون كافيـاً ملنـع تفـاقم                ,التنظيف املتكرر لألذن   .1

 .حظتها بعنايةهذه احلاالت جيب ماللكن , املشكلة

 . وقد تنشف األذن بعدهاللكولستياتومانظار اجليب الصغري املقد يزيل الشفط حتت  .2

 وله عدة أشكال تعتمد علـى مـدى        ة املثبت الكولستياتوما حاالت   بلغ يكون حتمياً يف أ    , اخلشاء حج .3

 ) 4-9شكل ( توسع املرض 

 



 العصب الوجهي و ضلع ,  الحظ شكل التجويف,معدل ريذجخشاء حج    عملية)4-9شكل ( 
. الجانبيةالهالليةقناة  الوالبروز الناتج عن  



  لفصل العاشرا

 CHAPTER10 
  

  األذن الوسطى مضاعفات التهاب 

Complications of middle-ear infection 

  

   Acute mastoiditis التهاب اخلشاء احلاد

.  مع تقيح وتنخر عظمـي      التهاب األذن الوسطى إىل خاليا اخلشاء اهلوائية       تدادامينتج التهاب اخلشاء احلاد من      

  ).1-10صورة(أما اآلن فيندر يف العامل الغريب ,  للمضادات احليويةةالعصور السابقكان منتشراً يف 

  

اد التهاب الخشاء ا   -1 مضاعفات التهاب األذن الوسطى المزمن    )  1-10صورة( التهاب  -2 لح
ة       -3 السحايا دماغ   خراج    -4 خراج فوق األم الجافي خراج  -5 ) والمخيخ  يفص الصدغ   ال(ال

التهاب   -9 يعصب الوجه الشلل  -8  الجيب الجانبي  خثرة  -7 التيهالتهاب  -6 تحت األم الجافية  
.الصخرة  



 
  Symptoms:األعراض

 .أمل متواصل ونبضي .1

 .زيرةو غإفرازات األذن غالباً ما تكون بيضاء  .2

  .زيادة ضعف السمع .3

 Signs  :تالعالما

 .محى .1

 .توضح أن املريض يعاين -احلالة العامة  .2

 .ئي اخلشاغار بشكل أوضح على ايالم  .3

 .صيوان األذن يكون مدفوعاً لألسفل واألمام  .تورم خلف األذن مع تالشي األخدود .4

 .لقناة السمعيةل اخللفي سقف اجلدارهبوط  .5

 .قوبة مع إفرازات األذن أو تكون بارزة وحممرةطبلة األذن إما أن تكون مث .6

  .من التهاب اخلشاء احلادال يعاين  فاملريض طبيعيةإذا كانت الطبلة 

  

  Investigations: االستقصاءات

 .ارتفاع يف أعداد اخلاليا املتعادلة ←كريات الدم البيضاء تعداد  .1

 . يف اخلاليا اهلوائيةالتحام مع عتامهتوضح األشعة املقطعية  .2

  

   Occasional features of acute mastoiditisلتهاب اخلشاء احلاد احملتملة العالماتال



 . اخلشائيالنتوءخراج حتت السمحاق فوق  .1

 .العنقخراج يف ون كو ي اخلشاء طرف الصديد  خيترق-  خراج بيزولد .2

 .ينتج عنه تورم فوق الوجنة -  اخلشائيالتهاب الوجنة  .3

  

  Treatment:العالج

  .جيب إدخال املريض للمستشفى.  عندما تشخص التهاب اخلشاء احلادال تتأخر

حـساسية  يعتمد دائماً علـى     اختبار املضاد احليوي    . جيب إعطاء املضادات احليوية عن طريق الوريد       .1

وجـد  ي مل وأول إذا مل تكن اجلرثومة معروفة         زيدان ومترو نسيلساموكابدأ مباشرة بإعطاء اال   . اجلراثيم

 .لزراعتهقيح 

إذا كان هناك خراج حتت السمحاق أو إذا كانت االستجابة للمضادات احليوية            , ج اخلشاء القشري  ح .2

 خلـف األذن    شقكشف اخلشاء بإجراء    ي .حج خشاء قشري   وسريعة فمن الواجب إجراء      ةغري كامل 

يح والنـسيج  القمث يتم فتح مجيع اخلاليا اهلوائية يف اخلشاء وإزالة . يتم إزالة قشرة اخلشاء باحلفرومن مث  

 جتويـف اخلـشاء   نـزح اهلدف من إجراء هذه العملية هو . نازح  يتم إقفال اجلرح مع وضع        .احلبييب

 .جمرى السمع اخلارجياألذن الوسطى وعظيمات األذن واملساس بواخلاليا اهلوائية مع عدم 

 

  Meningitis:التهاب السحايا

  Clinical features:العالمات السريرية

  إعياء املريض  .1

 .قد تكون بسيطة -   محى .2



 .تيبس العنق .3

 .يةبااجيعالمة كرينق  .4

 .التضايق من الضوء .5

  داخل ضغطال يف غاية األمهية  إال يف حالة ارتفاع البزل القطينيعترب  .الشوكيدماغي السائل البزل   .6

  لقحفا

 .غالباً ما يكون عكر  ) أ(

 .ارتفاع الضغط  ) ب(

 .ارتفاع اخلاليا البيضاء  ) ت(

 ارتفاع الربوتني  ) ث(

 لكلوراخنفاض ا ) ج(

 .اخنفاض اجللوكوز ) ح(

 .و صبغة قرام  يف املزرعة الكائنات احليةوجود  ) خ(

  

  Treatment :العالج

 . والتأكد من التشخيص   الدماغي الشوكي لزراعته  ال تعطى املضادات احليوية حىت حتصل على السائل          .1

 .و داخل القراب  يف اجلسمالبنسلنيحبقن مث ابدأ 

يتوقـف  . إذا كان التهاب السحايا ناتج عن التهاب اخلشاء        اخلشاء دون تأخر     حججيب إجراء عملية     .2

  طبيعة التهاب األذن ومدى تطوره نوع العملية على مامتليه



 

  Extradural abscess:خراج فوق األم اجلافية

   أو حول اجليب اجلانيبالسقيف املباشر إما فوق االمتداداخلراج ينتج عن 

وقـد ال يـتم     , ومن الشائع وجود آالم شديدة    , جودة وواضحة عالمات التهاب اخلشاء غالباً ما تكون مو      

  .التشخيص إال عند إجراء العملية 

 نـزح  عالج أمراض األذن املتسببة باإلضـافة إىل         ل باإلضافة إىل املضادات احليوية جيب إجراء عملية اخلشاء       

  .اخلراج

 

  brain abscess:الدماغ خراج 

  . يف الفص الصدغي من املخملخيخ أوا يف الدماغ من منشأ أذين قد حيدث خراج 

 ( أو عن طريق األوعية الدموية    , م والسحايا ظ املباشر من خالل الع    باالمتداد إىل املخ بطريقني إما      اآلفة  تصل  

  .)التهاب الوريد اخلثري

  :ثاره على شكلآوتظهر , كون ببطء على مدى أشهرت بسرعة أو قد يو يتطور  خراج املخ يتكون قد 

 .غائبة وقد تكون – ومحى مخول :للمرضة عالمات عام .1

العـصب   حلمـة    وذمة  , نقص الوعي , ختليط ذهين   , نعاس, صداع: داخل القحف ضغط  الارتفاع   .2

 .البصري

 .توضيععالمات  .3

  

  Temporal lobe abscess:خراج الفص الصدعي



  :التوضيععالمات 

 .يف خراج اجلهة اليسرىشيوعا  أكثر . صعوبة الكالم .1

 .املعاكس اجلهة من املتقابلربع العلوي ضعف البصر يف ال .2

 .الساق يف اجلهة األخرى للوجه والذراع  ونادراً -الشلل .3

 .هلوسة حاسة الشم والذوق .4

 

 توضح خراج في الفص الصدغي  ناتج عن التهاب بالصبغةأشعة مقطعية ) 3-10صورة ( 
)ودجسنإذن من الدآتور ه( األذن الوسطى المزمن   

 

  Cerebellar abscess :املخيخخراج 

  :التوضيععالمات 

 .تصلب الرقبة .1

 .ضعف وارختاء يف نفس اجلهة .2

 . نفس اجلهةاىل سقوط –ترنح  .3

 .رجفة التصويب مع تعدي اهلدف .4



 .املتبادلة احلركات اضطراب  .5

 . واسعة وبطيئة– الرأرأة .6

 .دوار أحياناً .7

  

  Diagnosis of intracranial sepsis:القحف داخل عدوى تشخيص 

 قـد   أي مريض يعاين من أمراض األذن املزمنة وأصبح يعاين من أمل وصداع جيب الشك يف أن املرض                 .1

 .القحف إىل داخل امتد

 يف اجليب اجلـانيب قـد       خثرة أو   التهاب التيه    أو    من منشأ أذين     أي مريض مصاب بالتهاب السحايا     .2

 .دماغيكون لديه خراج يف ال

 .ون خطرياً لتسببه يف انزالق املخ بسبب الضغط قد يكالبزل القطين  .3

 .القحفقيح يف داخل تعندما يتوقع وجود , جيب االستعانة جبراحة األعصاب .4

 عند الشك يف وجود اخلـراج       .للتأكد من اخلراج وحتديد مكانه جيب إجراء العديد من االستقصاءات          .5

توضـح األشـعة    . بشكل دقيـق  توضح اخلراج داخل القحف     اا  جيب إجراء األشعة املقطعية حيث      

بشكل أفضل من األشعة املقطعية ولكنها ال توضح العظم بـشكل           رخوة   األنسجة ال  افات  املغناطيسية  

 . األشعةاخصائيعندما يلتبس األمر عليك فمن املفيد نقاش املشكلة مع  .جيد

 

  Treatment:العالج

فـتح   اخلراج من خـالل نزح  جيب .ل اجلراحي لذا فهو أوىل األشياء بالتدخالدماغيقتل املريض هو خراج  ما

  . اخلشاء جراحياً يف نفس الوقت إذا مسحت حالة املريضحج أو إزالته من خالل فتح القحف ومن مث الثقوب



 املضاد احليوي بشكل مكثف والذي يتم تعديله حسب مامتليه نتائج التحسس            إعطاءبعد أخذ القيح للزراعة يبدأ      

  .يف املزرعة

  

   Prognosis:املآل

,  بشكل كبريمميتةولكنها مازالت   ,  بفضل املضادات احليوية ووسائل التشخيص احلديثة      الدماغخراج   مآل   حتسن

خـراج  يـؤدي    قد .%70 املخيخ واليت تصل فيها نسبة الوفيات إىل         منها لدى وعواقب خراج الدماغ أخف     

و انفجاره يف البطني أو التهاب الـدماغ         أ ,ه الوفاة بسبب االنزالق الناتج عن ضغط      ه إىل عند عدم عالج   الدماغ

  .املنتشر

  

  Subdural abscess:ألم اجلافيةحتت ااخلراج 

ألم اجلافية غالبا ما يكون يف األمام بسبب التهاب اجليوب األنفية ولكن قد حيدث بسبب أمـراض            حتت ا اخلراج  

 . و مآهلا سيء. بسبب إصابة قشرة الدماغينتج عنه الصرع البؤري قد .األذن

  

  Labyrinthitis :التيه التهاب 

  .ويندر نشأته من التهاب األذن الوسطى احلاد.  حمفور بالكولستياتوماناسور عن طريق يصل املرض إىل التيهقد 

  

  Clinical features:العالمات السريرية

 .يالتيه القيح غاية الشدة يف التهاب  يف أواملصلي التيه كون بسيطاً يف التهاب يالدوار قد  .1



 .والقي لغثيان ا .2

 .الرأرأة باجتاه اجلهة املعاكسة .3

الضغط على الوتده يسبب دوار أو احنراف العني عن طريق حتريـك            [ اجيايب   اختبار الناسور   قد يكون    .4

 .]بالتيهالسائل احمليط 

 . ضعف مسع حسي عصيب شديدالتيه القيحييصاحب التهاب  .5

  

  Treatment:العالج

 .املضادات احليوية .1

 . حالة أمراض األذن املزمنة اخلشاء يفحج  .2

 نزح التيه أحياناً .3

  

  Lateral sinus thrombosis: اجليب اجلانيبخثرة 

وريـدي قـشري    و ختثر    الدم يف اجليب اجلانيب      ختثر  إىل  التهاب اخلشاء  الناتج عن  احمليط باجليب    ؤدي اخلراج ي

التـشخيص  كن ميكن أن يتحسن ب    آل سئ ول  امل. الصمات النتنة   قد ينتشر اخلراج عن طريق انقذاف       . متصاعد

  .والعالج املبكر

  

  Clinical features:العالمات السريرية

 .ْ 40 تصل إىل –احلمى املتأرجحة  .1



 .رعشة .2

 .زيادة كريات الدم البيضاء املتعددة األشكال .3

  ارتفاع ←  املعاكس الوداجي الباطن   الضغط على الوريد    .  اير اجيايب يف بعض األوقات     -اختبار تويب  .4

 . ال ارتفاع← يف نفس اجلهة وداجي الباطنضغط الوريد ال . الشوكيدماغي  السائل اليف ضغط

 .أحياناً, سحائيةعالمات  .5

 .خاصة إذا اخذ الدم أثناء الرعشة, زراعة الدم اجيابية .6

 .أحياناً -العصب البصري حلمة وذمة  .7

 . مآهلا سئ–خراجات انتقالية  .8

 .الشلل النصفي, وجهي ضعف -العالمات القشرية .9



  Treatment:العالج

 .املضادات احليوية .1

 .اخلثرة ذات العدوى وحىت إزالة , اخلشاء مع الكشف الواسع للجيب اجلانيبحج  .2

  

  Facial paralysis:شلل الوجه

  .ينتج شلل الوجه من التهاب األذن الوسطى احلاد واملزمن على حد سواء

 مكشوف يف األذن    يعصب الوجه الكان  خاصة عند األطفال وخاصة إذا      : التهاب األذن الوسطى احلاد    .1

 .وهذا غري شائع, الوسطى 

  العظم احمليط باجلزء األفقي والعمـودي مـن        الكولستياتومانخر  رمبا ت : التهاب األذن الوسطى املزمن    .2

 . شلل العصبومن مث يسبب االلتهاب  و النسيج احلبييب, عصب الوجه

 وقـد   –يؤكد الفحص السريري التـشخيص      و .رة زاوية الفم يف احلاالت املبك     هبوط يشكو املريض من    

 .يصعب ذلك إذا كان الضعف بسيطاً

  

  Treatment ::العالج

. إذا كان السبب هو التهاب األذن الوسطى احلاد فغالباً مايتم الشفاء التام بالعالج باملضادات احليويـة               

املرض مـن حـول      مع استئصال    اخلشاءحج  يجب  فإذا كان بسبب التهاب األذن الوسطى املزمن        أما  

 مع وجود التهاب األذن املزمن فهذا       ي الوجه  العصب   تذكر أنه عندما حيدث شلل    . العصب الوجهي   

 .ال تعطي الكرتزون.دائمجيب العالج جبدية حىت ال يكون الضعف و .ليس شلل بل



  

  Petrositis :التهاب الصخرة 

  . السادسحفي القلعصب و إصابته ل إىل القمة الصخرية املرض  توسعيندر جداً 

  Clinical featrures ) :متالزمة قرادنيقو(  العالمات السريرية

  .الوحشيةالشفع بسبب شلل العضلة املستقيمة  .1

  ). العصب اخلامس(مثلث القوائم آالم العصب  .2

  . األذن الوسطىالتهاب  ىل علئدال .3

  

  Treatment:العالج

  .مضادات حيوية .1

   نزح اخلشاء مع حج .2





  

  الفصل احلادي عشر

 CHAPTER11  
  

 الرشحيالتهاب األذن الوسطى 

Otitis midia with efusion  

  

 واليت تـصيب ثلـث      االنتشاريعد من األمراض الواسعة     ) األذن الصمغية ( أو   الرشحي  التهاب األذن الوسطى     

وسطى يف جتويف األذن المصلية  وهذا املرض ينتج عن جتمع سوائل إما لزجة أو       .األطفال يف أحد مراحل حيام    

 وقد يـسبب    االبتدائية املراحل   عند األطفال يف   ينتشر هذا املرض عند صغار السن و       .مما ينتج عنه صمم توصيلي    

قد يؤثر هذا املرض على     .  قادر على التعرف على هذا املرض       للطب ومن املهم أن يكون املمارس    , صمم مالحظ 

   . يف األذن الوسطى عند الطفلدائمة غريات  عالجه ينتج عنه تأمهل وإذامنو الطفل ويعيق حتصيله الدراسي 

  . اخلبيثة البلعوم األنفيورام  عالمة أل ونادراً ما يكون ,قد يصاب به الكبار وغالباً ما يكون السائل لزج

  

  Symptoms:األعراض

  .ة الوحيدالشكوىالصمم وقد يكون  .1

  . و نادراً ما تكون شديدة,آالم يف األذن .2

 . أحيانا,طنني وعدم توازن .3



  Causes Of OME:  الرشحيسباب التهاب األذن الوسطىأ

وقـد  , النفري يف وظيفة قناة     اختاللالكبرية أو الورم مما ينتج عنه       الناميات   مثل   ,البلعوم األنفي انسداد   .1

  . األذن الوسطى احلادة واملتكررةالتهاباتيرافق هذه احلالة 

 يف الطبلة وإفرازات من األذن      انثقاب ذايت    إىل التهاب األذن الوسطى احلاد إذا مل يعاجل غالباً ما يؤدي          .2

تتجمـع  غري كـايف  العالج ولكن إذا كان , وهذه املضاعفات ميكن جتنبها باملضادات احليوية    الوسطى،

  .السوائل يف األذن الوسطى

ؤدي إىل جتمـع الـسوائل يف األذن        ي ذيعند األطفال وال   يهمل    وغالباً ما  التهاب األنف التحسسي     .3

  .الوسطى

  .عند األطفالالرشحي  األذن الوسطى التهاب إىل من قبل أحد األبوين قد يؤدي لتدخني ا .4

  .الوسطى الرشحيةيف فصل الشتاء تكثر التهابات األذن  .5

 غري قادر  خاصة إذا كان املسافر      , و غالباً ما حيدث هذا عند هبوط الطائرة        ,الضغطسبب  إصابة األذن ب   .6

كـون  تويف بعض األوقـات      ه جتمع السوائل يف األذن الوسطى،      ينتج عن  قد. على وية األذن الوسطى   

  . يف الغطس العميق الشي نفسهكما حيدث. دم متلونه بالالسوائل

 . يصعب معرفة السبب الرشحي يف العديد من حاالت التهابات األذن  الوسطى .7

  .الوسطى الرشحيأسباب التهاب األذن  1-11صندوق 

  .الحظ تغري لون الطبلة إىل اللون األصفر, ى الرشحيوسطالتهاب األذن ال)1-11(توضح الصورة



  Signs:لعالمات

  .عليه أشكال متعددة قد يصعب التعرف وله ,  يف األذن الوسطىسائل  .1

  . املطرقةو قبضة طبلة األذن طول  مع وضوح األوعية الدموية املمتدة على ,باهت للطبلةمنظر  .2

  . يف طبلة األذنانسحاب  .3

  .)1-11صورة(  بالربتقايل/صفرالا بطبلة األذنتلون  .4

  .تلون الطبلة باالزرق الداكن أو الرمادي .5

  - نادراً ما تشاهد–خطوط الشعر أو الفقاعات  .6

  .توصيل اهلواء >  توصيل العظم:  م التوصيليمالشوكة الرنانة توضح الص .7

 . يكون مسطحاملعاوقة منحىن  .8



 

 

موافقة (حظ تلون الطبلة باألصفر ال. ذن الوسطى الرشحي التهاب األ) 1-11صورة(
.)ياردلي  

  

  Treatment  ::العالج

  :عند  األطفال

 .للجراحة الطفل ملدة ثالث أشهر قبل اللجوء مراقبة بعض احلاالت تتحسن تلقائياً ولكن جيب  .1

احليوية فائـدة   لكن قد يكون للمضادات     ,  مل يثبت أن ملضادات اهلستمني ومذوبات البلغم أي فائدة         .2

 عـاىن من ثالثة أشـهر أو        يف السمع ألكثر   نقص  إذا أستمر وجود    . إذا استخدمت لفترات قصرية   

 .التدخل اجلراحيب األمل  فيجب أن يقوم الطبيب  تكراراملريض من 

 خل اجلراحياالتد .3

 

   Adenoidectomyالناميات استئصال 

الوسطى الرشحي علـى املـدى   ل التهاب األذن  يساعد على زوا   الناميات  قد أوضحت األحباث أن إزالة      

 . سنوات8-4 وتكون الفائدة أكرب عند األعمار بني الطويل 



 

.طبلة األذن اليمنى مع أنبوب التهوية) 2-11صورة (  



  

  )  :2-11صورة ( أنابيب التهوية و غرزالطبلة بضع 

.  يف بريطانيا و الواليات املتحدة األمريكية      انتشارا أكثر العمليات    التهوية تعد  أنابيب   و غرز  الطبلة   بضع   

 أنبوب وية يف    ووضعلطبلة حتت التخدير العام  مث يتم شفط الصمغ           ل  اجلزء األمامي السفلي   يف البضع  يتم  

ون حالياً يسمح اجلراح  . تفريغ األذن من السوائل   بيقوم األنبوب بتهوية األذن الوسطى وليس       .  الطبلة شق  

 ,فترات متفاوتـة   بعد   خيرج األنبوب . والسباحة حتت املاء  أليس الغطس   األنابيب لكن    غرزبالسباحة بعد   

 وذلك عنـد   األنابيب   قد يكون من الضروري احيانا تكرار غرز      . أشهر 6هذه الفترات   ويكون متوسط   

  .رجوع السوائل 

  

  In adultsعند الكبار  

ميكن حتت  و,  إذا كان جتمع السوائل يف أذن واحدة       خاصةً األورام   البلعوم األنفي إلستبعاد  فحص  من املهم   

   .التخدير نفسه وضع أنابيب

 غالباً ما .  تكون نتيجة الزكام   بل نتيجة األورام    الرشحية عند الكبار   األذن الوسطى    ات التهاب غالباُ ال تكون  

  .أسابيع6 فترة إىل  املرض   ولكن قد يستمريكون الشفاء ذاتياً



  ثاني عشرالفصل ال

CHAPTER 12   
  
 تصلب الرآاب
OTOSCLEROSIS  

  

ه من احلركـة    يكون وراثياً وينتج عن تكون عظمي غري طبيعي حول قدم الركاب متنع            تصلب الركاب غالباً ما   

  .نادراً جداً ما تتأثر القوقعة مما ينتج عنه صمم حسي عصيب. توصيلي مما ينتج عنه صمم ياطبيع

  

     Clinical features of otosclerosis: : الركابالعالمات السريرية لتصلب

 .يبدأ غالباً يف العقد الثاين والثالث .1

  .يعطون تاريخ  عائلي باملرضثلثا املرضى  .2

  العديد من  حيمل  ال .ال يرتبط اجلني باجلنس ولكن احلمل قد يزيد الصمم سوءً         , املرضى من النساء   ثلثا .3

 !الجلعليقدم العديد من النساء  هلذا, الرجال

 .أحادي أو ثنائي اجلانب قد يكون الصمم  .4

 .املريض يسمع أفضل يف الضوضاء.  خطل السمعحيدث غالباً ما .5

 .بعد اجلراحةيكون هنالك طنني وقد ال خيتفي  غالباً ما .6

 .تكون طبلة األذن طبيعية .7

 .توضح الشوكة الرنانة أن الصمم توصيلي .8



 .ضعف القوقعة قد يكون موجود .9

 يف البدايـة سـليم ولكنـه        ي العظم طريق  لا ويكون   الطريق اهلوائي   ضعف يف   يبني   ,ختطيط السمع  .10

 .يضعف مع تقدم املرض

  .العالمات السريرية لتصلب الركاب) 1-12صندوق (



  

  Treatment :لعالج

  Stapedectomy:إزالة الركاب

 و, )1-12صـورة   ( تكشف األذن الوسطى    .  وهي حل رائع هلذه املشكلة     1956أجريت ألول مرة يف عام      

ون يف مكان القـدم  ل توصيل من الفوالذ الصامد أو التفعيوض.  الركابيزال ما فوق الركاب ومن مث تثقب قدم       

غالباً ما يغـادر    . )2-12صورة  (  ويثبت يف الربوز الطويل للسندان وتكون ايته األخرى يف النافذة البيضاوية          

قد ينتج عـن إزالـة      . طات الضغطية ملدة شهر كأقل مدة     املريض املستشفى اليوم التايل وجيب أن مينع من النشا        

  .الركاب فقد كلي للسمع يف األذن اليت أجري هلا عملية وجيب أخبار املريض عن هذه املضاعفات قبل العملية

  

  الصماخيالرآاب توضح السدال الطبلي زالة إل الجراحي طريقة التدخل  )1-12صورة ( 
.عًامرفو  



  

 فتحت القدم وغطيت بوريد قبل وضع  وزيل ما فوق الرآابا. الرآابإزالة ) 2-12صورة ( 
. البديلالمكبس  

  

  Hearing aids and lip-reading:السماعات وقراءة الشفاه

. ضاعفات علـى الـسمع    للسماعات احلديثة فوائد مجة للمرضى الذين يعانون من الصمم التوصيلي وليس هلا م            

 أما إذا كان املرض متسارع ومن املتوقـع الـصمم    اجلراحية جيب إعطاء املريض اخليار بني السماعات والعملية    

 .املريض يستطيع السمعفيها قراءة الشفاه يف املراحل اليت تعلم الكلي جيب عدم جتاهل 





 

  الفصل الثالث عشر

CHAPTER 13  
 

  الم االذن
 Earache(Otalgia) 

  

األمل  يكون غالباً ما . مراض يف أماكن أخرىيكون رجيع أل ورمبا , أمراض األذنامل األذن قد يعزى إىل 

  . صعب التشخيصالرجيع 

  

  Aural causes: األسباب من األذن

أمل األذن قد يكون ناجتاً عن أي مرض يصيب األذن اخلارجية أو جتويف األذن الوسطى ويكون التشخيص                 

 التهاب األذن الوسطى احلاد والتهاب األذن اخلارجية        وأكثر املسببات انتشاراً ه    .حص األذن واضحاً عند ف  

تتسبب أمراض األذن الـسرطانية يف آالم األذن  . اخلشاء احلاديكون بسبب التهاب  ودمل األذن ونادراً ما

 كن مـن متت غالباً ماي  أحبث عن منشأ األمل االنعكاس ,أا مصابة األذن غري مقنع  منظرإذا كان. الشديدة

  .هاكتشاف

  

  Referred earache:أمل األذن الرجيع 



  :األمل إىل األذن عن طريق األعصاب التاليةيرجع قد 

 على سبيل املثـال الـسن املتـسوس         ,مثلث القوائم الصدغي فرع من عصب      -األذين  العصب   .1

  .الفكي الصدغي او اللسان فصل املوالضرس املغروس و

 والتـهاب   تني   اللـوز  استئصال  :  على سبيل املثال   ,البلعومي العصب اللساين     الطبلي من  الفرع   .2

واألمل العصيب لعصب اللسان    أ ة  واللوزأ اللسان   دة  طان قاع ر و س  ة اللوز  ماحول    وخراج تني  اللوز

  .البلعومي 

  .القوباء املنطقية على سبيل املثال, يعصب الوجهالالفرع احلسي من  .3

احلفرة الكمثريـة   بهم ومنه على سبيل املثال سرطان احلنجرة وسرطان         من العصب امل  األذين  الفرع   .4

  .وسرطان خلف احللق

ومنه على سبيل املثال التـصلب      ) 2C(والعصب القذايل الصغري  ) 3C-2(الكبرياألذين  العصب   .5

  .الرقيب

  .تستحق اإلشارة اخلاصة النتشارها وألمهية تشخيصهاأسباب األمل األذين الرجيع وبعض 

  

  :تني اللوزاستئصالذن بعد األأمل 

 Post-tonsillectomy earache  

ولكن جيب االهتمام بفحص األذن  فقد يكـون         , استئصال اللوزتني أمل يف األذن بعد     هنالك  غالباً ما يكون    

  .هناك التهاب يف األذن الوسطى

  

  ي الصدغيفصل الفكاملاعتالالت 



 :Temporomandibular joint dysfunction  

قـد  . االعتالل هي واسعة االنتشار وغالباً متر دون تشخيص       أمل  أو متالزمة   ي الصدغي   صل الفك فامل اعتالل

 ,  األسـنان اخلـاطئ  اطباقيصاحبها أحياناً  كما  .واحساس بامتالء األذنضزز وأمل أذن شديد يصاحبها 

 يف  وايالم  فصل  ملايالم وطقطقة يف ا   يكون هناك   . طحن األسنان أو إطباقها   بسبب  يكون ببساطة   ما  وغالباً  

 اإلطباق وتصحيح سوء    الناعماألكل  جبرية رفع العضة و   :  نصيحة . عن طريق الفم   األنسية  العضلة اجلناحية   

  .غالباً ما حيل املشكلة

  

  Malignant disease:األمراض السرطانية

ب أمل األذن   يـسب  مـا خدود أو اللوز أو احلنجرة أو البلعوم غالباً         اال  اللسان أو  القسم اخللفي من    سرطان  

 األذن وصعوبة البلع وخاصة إذا كان هنالـك         أمل  اجتماع  . كون العالمة األولية  يقد   الذي    و اإلنعكاسي  

  .سرطان حىت يثبت العكسال يعين ضخامة عقدية يف العنق

 األمل فإذا مل يكـن سـبب       ,  بسبب اجلهل به   تكمن مشكلة أمل األذن الرجيع يف التشخيص اخلاطئ         : مالحظة

 .االنعكاسي يف األذن فيجب البحث عن مصدر األمل واضحاً 



  الفصل الرابع عشر

CHAPTER14  
  

  الطنين
 Tinnitus  

  

قد يكون الطنني متواصالً أو .  يف األذن هو من األعراض املنتشرة وصعبة العالجالشكوى من الضوضاء الطنني أو   

األماكن اهلادئة ويزداد عند اإلعياء والتـوتر       يتضح بشكل جلي يف     . متقطعاً وغالباً ما يتفاوت يف الشدة والصفة      

  . ليس مبرض وعرضالطنني . واالكتئاب 

  

   Management):التشخيص والعالج(تدبري العالجي ال

.  حيث غالباً ما يكون قليالً ما بوسعه تقدميه الزالة الطنني          ارة الطبيب مله التدبري العالجي للطنني هو اختبار قاسي     

  :ب اإلقتداء ا جيمفيدةلكن هناك نقاط 

 . حممل اجلد واحصل على تاريخ مفصل عن املرض على خذ خوف املريض وشكواه .1

 . ليس إال ختمني بسرعة والنظر إىل طبلة األذن. فحص املريض جيب أن يكون مفصالً .2

إذا كانت األذن غري طبيعية مثل وجود مشع مضغوط أو سوائل يف األذن الوسطى فعالجها غالبـاً مـا                     .3

 .نيينهي الطن



ـ تسمم األذن أو    أو   ,نقص السمع الشيخوخي  املزمن مثل   التنكس  الطنني الناتج عن     .4 احملـرض  صمم  ال

 ألن املريض   , ومن التجاوز أن تقول أنه سوف خيتفي يوماً        ,دائم إىل درجة ما    غالباً ما يكون     بالضجيج

طنني مع التـأقلم    ومع الوقت سوف يقل ال    ,  ومن األفضل أن يعلم املريض طبيعة املرض       ,سيزداد حتطماً 

 .وجتنب ما يزيده

ويكون الـتطمني   , أو ورم يف الدماغ   , خيشى العديد من املرضى أن الطنني راجع ملرض خطري يف األذن           .5

 .أجنح إذا كان فحص املريض كامالً

مبـضادات  عالج  الو, العالج باألدوية مثل املنومات واملهدئات قد تساعد املريض ولكن لن تزيل الطنني            .6

 . بعض احلاالت ولكن يصعب التنبؤ بنتائجهايفيدموسعات األوعية قد  واالختالج 

 . مبهارة وإحكاممجيب عالجهلذا , الطننيللتأثر بيكون مرضى االكتئاب أكثر عرضة  .7

 حتـسني إذا كان مريض الطنني أصم تكون السماعات مفيدة يف التغطية على الطـنني باإلضـافة إىل                  .8

 .رياً هذه النصيحة  البسيطة كثوالعديد من املرضى يشكرون, الصمم

مغطيـات  وتـشبه  , عل الطنني أقل إزعاجاً  جتإصدارها للضوضاء البسيطة سوف     عند  : الطنني مغطيات .9

 .للتغطيةمساعات خلف الصيوان وميكن التحكم ا  للوصول إىل أفضل وضعية الطنني 

 .إذا مل يتمكن املريض من النوم فإن استخدام املذياع املؤقت قد يفيد .10

 .املرضىين االسترخاء قد تفيد بعض متار .11

 .ا قيمة يف عالج الطننيمطب األعشاب واإلبر الصينية ليس هل .12

  

  :أسباب عامة وموضعية للطنني

  :األسباب املوضعية



  :و بعض األنواع حتتاج ذكر خاص .قد يكون الطنني عرض ألي مرض يصيب األذن وقد يرافق أي نوع للصمم

 .ا يسبب الطننيغالباً م:  نقص السمع الشيخي -1

 . احلادة اهلجمات يزداد الطنني سوًء مع : نريزيمرض م -2

 .قد يسوء الطنني فجأة بعد التعرض للضوضاء : الصمم احملرض بالضجيج -3

ولكن جيب أن ال يكون الطنني هـو الـداعي الرئيـسي    , وقد يتالشى بعد إزالة الركاب    , تصلب الركاب  -4

 .ةجراحلل

 . يكون الطنني نبضي وقد يسمع من خالل السماعة الورم الكيي الوداجي-5

لبعض األورام الوعائية   .  الطنني سببقد ت  داخل القحف التشوه الوعائي وبعض األورام الوعائية      و,  أم الدم    -6

 .من قبل الفاحص طنني قد يسمع داخل القحفيف 

  

  :أسباب عامة

  :ملثاللمرض على سبيل اة لعالمات العامالغالباً ما يكون الطنني من 

 .ألي سبب احلمى -1

 . القلبوقصور  ,الشرايني تصلب و, والضغط ,واألوعيةأمراض القلب  -2

 . زيادة اللزوجةأو,  فقر الدم–أمراض الدم  -3

 .املتعدد واعتالل االعصاب التصلب –أمراض عصبية  -4

 .األدوية السامة لألذنكوينني و   اسربين و–العالج باألدوية  -5

 . املفرط الكحولشرب  -6

  .األسباب العامة و املوضعية للطنني) 1-14صندوق ( 



 





  الفصل اخلامس عشر
  

CHAPTER 15   
  الدوار

Vertigo   

  

، شـحوب   غالباً ما يرافقـه     . خطي وبعض األوقات    دواراينكون  يالدوار هو إحساس ذايت باحلركة وغالباً ما        

  . الدوار احملسوسة وهي الرأرأةةتعرق وتقيء وعالمو

 خاصة  -أعضاء احلس العميق      و األذن الداخلية والعيون  املعلومات املقدمة للدماغ من     د توازن اجلسم على     يعتم

  ن ازتال عمل أحد هذه األعضاء قد يسبب عدم اأي خلل يفالعنق ، 

. قليل من التحري  باإلضافة إىل   يعتمد تشخيص الدوار أو عدم االتزان غالباً على تاريخ املرض وكذلك الفحص             

  :كز األسئلة املهمة يف ثالثة نقاطتتر

 .متردد أو مستمر: التوقيت  .1

 . إفرازات األذنومل ا  وطنني: متموج أو متقدم صمم : األذنية عراض األ .2

 .التثبيت الكالم، الشفع، اضطرابفقد الوعي، ضعف، تنميل، : أعراض عصبية .3

كما أنه يـساعد علـى      ,  بعد أخذ التاريخ املرضي     إىل تشخيص الدوار   اتشرمؤ) 1-15جدول  (يعطي  

  .توجيه الفحوصات واالستقصاءات اخلاصة 

  :يةعراض األذناألمتردد مع  .1

  .مرض منري •



 .الشقيقة •

  :متردد بدون أعراض أذنية .2

  .دوار الوضعة االنتيايب احلميد

  .الشقيقة

  .)القصور الدموي اللحظي( االختناقية املؤقتةالنوبه 

  .الصرع

  .اضطراب نظم القلب

  .صايبهبوط الضغط اإلنت

  .الرقيبالتيبس 

  :أذنيةمتواصل مع أعراض  .3

  .مع ناسور التيهالتهاب األذن الوسطى املزمن  •

  .تسمم األذن •

  .ورم العصب الثامن •

  :أذنيةمتواصل مع عدم وجود أعراض  .4

  .التصلب املتعدد

  .احلفرة القحفية اخللفيةورم 

  .أمراض القلب واألوعية

  .التنكسية للتيه مراض األ

  .فرط التهوية



  . املفرطالكحول شرب

  .أذنية األحادية مع أعراض  واإلصابة احلادة .5

  .  الرأساصابة 

  التيه ور سنا

  . داء املنطقة -العدوى الفريوسية مثل النكاف

  .اإلنسداد الوعائي 

   . غشاء النافذة الدائريةمتزق 

   يف األذنأعراض بدون  األحادية احلادة النوبات .6

  اإلغماء الوعائي املبهم

  صب الدهليزيالتهاب الع

  )االصابات( الرض 

  . الدوار تشخيصدليل ) 1-15اجلدول ( 

 

  Meniere’s disease:مرض منري

الغشائي بسبب جتمـع سـائل      التيه  مرض منري هو حالة غري معروفة األسباب حيث يكون هناك توسع يف             

غالباً ما  .  سنة 60-40 يف أي عمر ولكن غالباً ما تكون بدايته بني            هذا املرض   قد حيدث  .الباطن اللمف  

  : هيوعالماته السريرية. من احلاالت% 25 حوايل عندتصاب األذن األخرى   ولكن,يبدأ يف أذن واحدة

 ما يستمر الدوار ألكثر من ساعات        نادراً . وغالباً ما يسبب تقيء    , قد يكون شديد   ودوار متقطع    .1

 .نيةاويكون ذو طبيعة دور, قليلة



 .بق الدوار بساعات أو حىت أيامإحساس بامتالء األذن الذي قد يس .2

وتـضايق مـن    ارتباك  ويرافقه  , النوبةيكون الصمم حسي عصيب ويكون أكثر حدة قبل أو أثناء            .3

غالباً ما يزداد تفاقما وقد يصبح      إال أنه    الصمم   متوجعلى الرغم من    ). اجالب( األصوات املرتفعة   

 .شديداً

سبب فيما  ال مجيع األعراض بعدة أشهر ويظهر       قد يسبق . النوبةالطنني ثابت ولكنه أكثر شدة قبل        .4

 .بعد

  

  Treatment :العالج

  :خالت العامة والطبيةاالتد

  قد يكون من املفيد تناول     احلادة عندما يتوقع التقيؤ فاألدوية عن طريق الفم تكون قليلة املفعول ولكن           النوبة  يف  

ميكـن إعطـاء    .  ساعات   6 كل    ملجم 10-5أو بروكلور بريازين    ,  ساعات 6 جمم كل    30-15سينارزين  

  . ملجم كحقنة يف العضل25وحتت اللسان كما ميكن إعطاء كلوربرومازين أكلوربريازين كتحميلة 

  : مفيدةبأساليب عديدة  ميكن العالج النوباتبني 

 .التقليل من املاء وامللح .1

 . والقهوةشرب الكحولجتنب الدخان واإلفراط يف  .2

 . جمم ثالث مرات يوميا16ً-8وكلورايد العالج املتواصل ببيتاهستني هيدر .3

 جمـم أو    30-15 مثـل سـينارزين      التيـه إذا كانت اإلصابات متكررة فإن استخدام مهـدءات          .4

ذو فاعلية، ومن املفيـد اسـتخدام جرعـات         يكون   جمم ثالث مرات يومياً      10-5بروكلوربريازين  

 .ومتواصلة من مدرات البولمنخفضة 



  

  Surgical Treatment:العالج اجلراحي

 األذن الواحـدة    عند إصـابة   الدوار ولكن جيب عملها      التخلص من    عملية فعالة يف     :استئصال التيه    .1

 .وعندما يكون الصمم شديد للغاية

 . من خالل اخلشاءنزح كيس اللمف الباطن .2

حتافظ هذه العمليـة علـى      . التيه أو من خلف     احلفرة املتوسطة   قطع العصب الدهليزي إما عن طريق        .3

 .ةروخطها اكثر كنالسمع ول

ولكن قد يؤدي إىل تفاقم      مفيد جداً للتقليل من النشاط الدهليزي         عن طريق الطبله   حقن اجلينتامايسني  .4

 %.10 نقص السمع بنسبة 

  . املتواصل والتعاطفالتطمنييقاً، وحيتاج املريض إىل معحلسن احلظ أن مرض منري غري شائع ولكنه قد يكون 

  

   vestibular neuronitis:التهاب العصب الدهليزي

وغالباً .  الدهليز قصورعلى الرغم من أنه قد يكون وبائي إال أنه يف أغلب الظن ناتج عن إصابة فريوسية تسبب                  

  أسـبوع    12 -6 قد يأخذ الشفاء املتواتر من       .ولكن ال يزامنه طنني أو صمم      , يف أوله  شديدما يكون الدوار    

  .أسبوعنيولكن الفترة احلادة غالباً ما ختف خالل 

  

  دوار الوضعة االنتيايب احلميد 

:Benign Paroxysmal positional vertigo   



 أو بعـد  بشكل عـضوي  دث حي وقد , القريبةاخلاليا العصبية يف تنكس عن دوار الوضعة االنتيايب احلميد  ينتج  

األذن حبيث تكـون    رأس   ال إدارة   الدوار عن طريق     حترض نوبة . . م.و.ا.يف ا  أيضاً   الحظ  يكما  .  الرأس اصابة  

حركة العني  (  الرأرأة ةالحظجيب م . بعد فترة من التأخر لعدة ثواين      وحيدث الدوار لفترة قصرية   . املصابة منخفضة 

ومن املتوقع الشفاء يف فترة تـستغرق        . اختفاء الدوار  تكرار إجراء اإلختبار يؤدي إىل       ولكن   )السريعة والبطيئة 

حبركة متتابعة للرأس   متوضع  إعادة  وهي  , طريقة ابلي ميكن الشفاء منه متاماً ب     و. يعاود املرض أسابيع أو أشهر وقد     

  . بعيداً عن النمرة الرمال األذنيةيث تتحركحب

  

   vertebrobasilar insufficiency:قصور الشريان الفقري القاعدي

 مثـل تعليـق     , العنق أيت عند مد  ذي ي الدوار للحظات وال  بصابة  قصور الشريان الفقري القاعدي اإل    قد يسبب   

، مثـل صـعوبة   الدماغ  جذع نقص تروية يتأكد التشخيص إذا وجدت دالئل على        .الغسيلعلى حبل   مالبس  

  .لوعيل  الشديد السقوط من غري فقٍدنقص التروية قد يسبب . النطق والشفع

  

  ototoxic drugs:ألذنالسامة لدوية األ

ليكوسايد التـرنح املـضعف     قمينوألل املضادات احليوية    باقيون  سألذن مثل اجلنتاماي  السامة ل دوية  األقد تسبب   

 مـستوى الـدواء يف      مراقبة  عن طريق    اخلطر   قد يكون هذا الترنح دائماً ويقل      .الدهليزتدمريها لوظيفة   بسبب  

  .الدورايندوار وجود الوغالباً ما ينعدم . املصل وخاصة عند مرضى نقص وظائف الكلى

 

  Trauma to the labyrinth:رض التيه 



  أو عـدم يعظم الـصدغ ال كسر يف وذلك يف حال وجود    ,إصابة الرأس الدوار  الناتج عن    قد يسبب رض التيه     

  .وجوده

  

  Post-operative vertigo: اجلراحيةالدوار بعد العملية

ـ  األذن وخاصة إزالة الركاب وغالباً ما ختف          جراحية يف     إجراء عملية  عند اجلراحة  قد حيدث الدوار بعد      ى عل

  . عدة أياممدى

  

   Suppurative labyrinthitis:التهاب التيه القيحي

سبب فقد السمع   يوقد  , انظر إىل مضاعفات أمراض األذن الوسطى     (  دواراً شديداً    التيه القيحي   يسبب التهاب   

 .)الكلي

  

  Syphilitic labyrinthitis :التيه زهري 

  .ال تنسى امللتوية. أو الصمم املتفاقم/ه قد يسبب الدوار و ولكن نادر جداً والوراثي منه املكتسبالتيه زهري 

  Acoustic neuroma : السمعيورم العصب 

ضعف السمع والفقـد البطـئ      يسبب   العصب الدهليزي و    بطئ النمو يف      السمعي هو ورم محيد    ورم العصب   

  .وينتج عنه عدم االتزان أكثر من الدوار.  الدهليزلوظيفة 

  

  Geniculate herpes zoster العقدة الركبية  يف القوباء املنطقية



 وأمل  يعـصب الـوجه   الدوار مع شلل     عادة   )متالزمة رمزي هنت  ( يف العقدة الركبية    تسبب القوباء املنطقية    

  .شديد يف األذن

  

  perilymph fistula :ناسور اللمف احمليطي

 رض أو   الذايت   غشاء النافذة الدائرية   متزق دوار واضح مع طنني وصمم وينتج عن         ي  يطاحمل  اللمف   ورسيسبب نا 

يف  بالراحة  الناصورعاجلوي.  أو غطس ثقلرفعأو د، اجهالذاتية تاريخ اوغالباً ما يكون يف احلاالت . قدم الركاب 

  . اجلراحي إذا استمرت األعراضاإلصالح مبدئياً يتبعها السرير 

   

 



    الفصل السادس عشر

 CHAPTER 16   
  

 يعصب الوجه الشلل

Facical nerve paralysis  

  

بسبب تكرره  .لمريضحمزن ل لطبيب األنف واألذن واحلنجرة و فاتن هو موضوعيعصب الوجهالشلل 

  .واختالف أسبابه فهو مهم جداً لكل العاملني يف احلقل الطيب

 :1-16 يف اجلدول ت وذكريعصب الوجهالشلل لتتعدد األسباب 

  Causes Of facial nerve paralysisاسباب شلل العصب الوجهي 

 .فوق النواةماالنواة و •

 . أوعية الدماغآفات  •

 .لاطفاالشلل  •

 .املخأورام  •

 .حتت النواة

 .شلل بل •

 )اجلراحة,  كسر عظم الصدغ,الوالدةإصابة ( االصابة  •

 )أورام األذن الوسطى اخلبيثة, م الغدة النكافيةاورأ, الورم العصيب الليفي السمعي(  األورام •



 )ب األذن الوسطى احلاد أو املزمنالتها( التقيح  •

 .متالزمة رمزي هانت •

 .املتعددالتصلب  •

 .متالزمة جليان بري •

 .الساركوئيد •

   اسباب شلل العصب الوجهي1-16جدول 

  

  Diagnosis:التشخيص

صعوبة يف إزالة الطعام من يعاين  من بعض الوقت و, يأيت املريض بدرجات متفاوتة من ضعف عضالت الوجه

  . ناتج عن شلل العضلة املبوقةاللثويالثلم الشدقي 

  ).1- 16صورة ( ري فإظهار األسنان أو التصاو , بشدةني الوجه عند حماولة إقفال العينعدم تناظريتفاقم 

 ال تسبب شلل عضالت اجلزء العلوي من الوجه حيث أن عضالت اإلصابة فوق النواةمن املهم تذكر أن 

تكون قد ) مثل االبتسامة(  بعض احلركات الالإرادية كما أن. ال اجلهتني يف كقشرية  لديها مراكز ةالوجه العلوي

 بشكل دقيق مهم ألذن واألعصابلفحص الشامل ال التاريخ املرضي و.  يف اجلزء السفلي من الوجهموجودة حىت

احتداد السمع مع فقد ) الطبل حبل منشأ  عصب إصابة فوق (حاسة الذوق  بعض األمور مثل فقد جداً ل

  .) الركبيةإصابة فوق العقدة( أو قلة الدمع )إصابة قبل عصب عضلة الركاب( الركاب كسمنع

العضلي والتخطيط  التوصيل ات يف تقييم درجة إصابة العصب وتشمل اختبارالكهربائييستخدم التشخيص 

ها ذو قيمة ولكن استخدام, التفصيل الدقيق ملختلف االختبارات خارج نطاق اهلدف من هذا الكتاب. الكهربائي

  .واملآليف معرفة العالج 



  

وعند ) يسار( عند الراحة .االصابة األيمن بعد يعصب الوجهالشلل في  )1-16صورة ( 
.محاولة إقفال العين  

  

  bill’s palsy):الوجهي جمهول السببشلل ال( شلل بل

 من جمموعة اً واحديعدو. اًي ولكن قد يكون فريوس,شلل بل هو شلل يف العصب احلركي السفلي جمهول السبب

 قد يكون شلل بل كلي أو جزئي وكلما اشتد الشلل ساء. القحفية األحادية اهولة السبب ابعصأللاعتالالت 

 عند املضاعفات حتدث بعضوقد . من احلاالت% 85 يفومن املتوقع أن يصل الشفاء التام . املآل يف الشفاء

  . احلركةتصاحبأو ب اجلفن انقال البقية مثل 

  

  Treatment :العالج

  :جيب عدم التأخر يف عالج شلل بل

عند .  ساعة24خالل أول جيب البدء به إعطاء الربدنيزون عن طريق الفم هو أفضل عالج ولكن  .1

 . قلل اجلرعة تدرجيياً إىل الصفر خالل فترة أسبوعني مث جمم يوميا80ًالكبار، ابدأ ب



ل الضغط ييزاخلرباء  بعض : جراحياً من املواضيع اليت اختلف عليهايعصب الوجهعن الإزالة الضغط  .2

 .ذلكيف املراحل املبكرة ولكن الكثري ال ينصحون ب

 . حلماية القرنيةرفو الترص إىل يلجأإقفال العني قد القدرة على عدم عند  .3

 اللسان  حتت وصيل عصب الوجه املعاكس أو تترقيع عند عدم الشفاء قد جيري ويف احلاالت النادرة  .4

 . إىل الوجه التناظر الوجه إلعادةعصب إىل 

 .من املمكن إخفاء اهلبوط األنسي للخد بوضع تركيبة أسنان .5

 يف ريفكالت  أعد أشهر6 وإذا مل يتم الشفاء خالل األخرى، األسباب تستبعدال تشخص مرض بل حىت 

 .التشخيص

  

  Ramsay hunt syndrome:متالزمة رمزي هنت

 أو 6 أو 5 وبعض الوقت 10و  9صيب العصب ما ينادراً  الركبية وعقدةلبسبب عدوى القوباء املنطقية لهذا 

 تكون احيانا(  يف األذن  بثور القوباء الوجه وسبق آالم شديدة شللت و,غالباً ما يكون املريض كبري السن. 12

 عنه يف يعصب الوجهال وتقل نسبة شفاء .عغالباً ما يشكو املريض من الدوار ونقص السم. )على اللسان واللهاة

  . وتقلل من آالم ما بعد القوباءاملآل   رمبا حتسنيكلوفريعن طريق الفمااملعاجلة املبكرة بالس. بلشلل 

  

 :املزمن واحلادالوسطى  التهاب األذن مع  يشلل الوجهال

Facial palsy in acute or chronic otitis media  

  .ضروريةبري بسرعة حيث أن اجلراحة املبكرة غالباً ما تكون حيتاج هذا إىل نصيحة اخل

  



   Traumatic facical palsy:ي الناتج عن االصابةشلل الوجهال

متأخرة فمن املتوقع الشلل إذا كانت بداية .  األذنجراحة أو من يعظم الصدغالينتج هذا بسبب كسر يف 

ضع  وو أجراء الكشف اجلراحي السريع وإزالة الضغط فمن الضروري إيف احلالشلل ال ولكن إذا كان ,الشفاء

 .)1-7صورة ( جيب أخذ نصيحة طبيب األذن دون تأخر. طعم


