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 د. سالي داغر

 

  Ear Conditionsالحاالث ألاذهيت 

 ذن األح تشري 

 أذن خارجيت 

 ألاطن الخاعحُت حضمل الصُىان ومجغي السمؼ الخاعجي وػبلت ألاطن. 

اء وهي مىؼلت غظمُت جخم غبرها الػملُاث الجغاخُت في مسخىي ألاطن 
َ
املىؼلت زلف الصُىان جضعى الخض

بت مً السحاًا وبؼُىاث الضماؽ   باألطن الىسؼى وكٍغ
َ
ت حضا دُت كٍى الىسؼى أو الضازلُت, ئطا غالكتها الدضٍغ

ث زؼحرة لظلً ًجب أزظ الحُؼت غىض واملخُش. فػىض التهاب ألاطن الىسؼى هخىكؼ التهاب الخضاء وهي التهابا

 حصخُصها.

دىي ؾضص مفغػة للصمالر وؾضص  ضيل الثلث الخاعجي ٍو الىفم السمعي ًخألف مً حؼأًً: ألاٌو ؾظغوفي َو

ت. الجؼء الثاوي ٌضيل الثلثحن الباكُحن وهما غظمُان صون ؾضص صمالزُت أو صهىُت.  باث صػٍغ  صهىُت وحٍغ

ائم وهظا الخىسف ًخمحز بىمى وهجغة حاهبُحن. وجىمً أهمُت هظه الهجغة في الجلض في ؾضاء الؼبل في جىسف ص

 جىظُف ألاطن مً الػىالم وألاوسار املىحىصة فيها. 

 جدخىي زالر غظُماث سمػُت: أذن وصطى 

 جخألف مً الضهلحز املسإوٌ غً الخىاػن واللىكػت املسإولت غً السمؼ. : أذن داخليت

 املظاهر الضريريت 

 ألاطن املخأزغ الػغض وحؼء

 ألاطن الضازلُت ألاطن الىسؼى ألاطن الخاعحُت                               

   ✓ خىت

  ✓ ✓ ألم

  تمخاطياث مفرز  ✓ يتصمالخمفرزاث  ✓ ئفغاػاث

 ✓ ✓ ✓ طػف السمؼ

 ✓   صوزت

 ✓   ػىحن
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  الفحص الضريري 

ألاطن باججاه  باججاه ألاغلى والخلف. وغىض ألاػفاٌ مً أسفل البالؿحن بسحب صُىان ألاطنًخم الفدص غىض 

 ألاسفل والخلف.

لخصغ غلى ألاطن الخاعحُت, هىان خالخان صائػخان في اطؼغاباث ألاطن الخاعحُت:  صوع الصُضلي مدضوص ٍو

 Ear wax impactionاهحشار شمع ألاذن )الضدادة الصمالخيت( ( 1

ت, ٌضاعن في زلم  ت والػىالم الجٍى ٌضيل الصمالر غامل خماًت مُياهُىُت لؿضاء الؼبل, ٌػُم املىاص الؿباٍع

pH ( ت والجغزىمُت, هما ًمىؼ بفظل ػبُػخه الصحمُت املاء 5-4خامض ي زفُف ( ًدمي مً الاهخاهاث الفؼٍغ

 مً الضزٌى لألطن.  

اصة حجم الصمالر ٌسبب اوسضاص مجغي السمؼ مما ٌ  .الخفُف سبب طػف السمؼ وألالمٍػ

 :جتكون الضدادة الصمالخيت عند 

 املغض ى الظًً ٌػاهىن مً الػُىب الخللُت )كىاة ألاطن الظُلت(  -

 املغض ى الظًً ٌػاهىن مً صػىباث في الخػلم  -

ت للسمؼ -  مسخسضمى السماغاث ألاطهُت امللٍى

ً صمؼ  بسبب الاهسفاض في الؿضص املىخجت للصمالر، هباع السً  - اأمما ًإصي ئلى جيٍى
ً
 طن أهثر حفاف

 وكساوة

 بسبب صزٌى املاء ئلى ألاطن  سباخت والاسخدمامبػض ال -

  الحاالث الواجب جحويلها 

 التهاب أطن صازلُت – الؼىحن والضوزت -

 أطوي صضًضألم  -

 ألم غىض حس الخضاء -

ب في ألاطنوحىص  -  حسم ؾٍغ

 مداولت جىظُف سابلت  كىاة السمؼ بسبب  عض -

 بسبب عض غلى ألاطن طػف السمؼ الخىصُلي  -

 اللُحيالسُالن ألاطوي  -

 الجًزف ألاطوي -

 التهاب أطن وسؼى–غىض ألاػفاٌ خغاعة وحػب غام  -
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  أدويت الـOTC )حاالث الصمالخ( 

 ذاث أصاش زيتي منتجاث  .1

ذ الفٌى السىصاوي  ت غلى ٍػ   %57.3كؼغاث أطهُت خاٍو

خىن كؼغاث  ذ الٍؼ ت غلى ٍػ   %100أطهُت خاٍو

ذ الفٌى الس ذ اللىػ الحلى واليافىع كؼغاث جدىي مضاعهت مً ٍػ  ىصاوي وٍػ

ت غلى ػبضة الفٌى السىصاوي ألهه ٌسبب جدسس صضًض كض ًإصي ئلى  ًجب الحظع مً املسخدظغاث الحاٍو

 صضمت ممُخت.

 منتجاث ذاث أصاش بيروكضيدي .2

م الفىعان الىاحم غً اهؼالق ألاهسجحن بسبب جفاغل البحروهسُض  ماث حػمل غً ػٍغ الضوائي مؼ الاهٍؼ

ت  غلى سؼذ مسخى مما ٌػمل غلى جلُحن السضاصة الصمالزُت الخلٍى
ً
. ًؼلب مً املٍغع أن ًبلي عأسه مسخللُا

 ملضة مػُىت وبػض أن ًجلس ًلىم بمسح مسلفاث الخفاغل غىض زغوحها.

 سىت.  12: ٌػؼى ابخضاء مً غمغ  Carbamide Peroxide وهسُض الياعبامُضبحرمثال: 

 منتجاث ذاث أصاش مائي .3

 الصىصًىمُىغبىهاث ب

 ًؼبم مغجحن مخخالُخحن غلى ألاهثر )لُلخحن(. : همأل ألاطن جماما باملسخدظغ. Docusateالضووىساث 

 ًمىً اسخسضامه غىض ألاػفاٌ مً غمغ سىت. :منتجاث ذاث أصاش من الغليضرين .4

 ثامالحظ: 

 اًام 4- 3كؼغاث مغجحن في الُىم ملضة  4-3 حسخسضم اللؼغاث السابلت الظهغ

 ئطا لم جسف ألاغغاض بػض أسبىع مً الػالج ًفظل أن ًداٌ املٍغع ئلى الؼبِب املخخص.

 Otitis externaالتهاب ألاذن الخارجيت ( 2

 .
ً
 أو مؼمىا

ً
 بسمج حغزىمي أو فؼغي وكض ًيىن خاصا

ً
 هى التهاب مػمم في مجغي السمؼ الخاعجي ًيىن مصحىبا

ًالخظ بىثرة غىض السباخحن لضعحت أهه ٌسمى بأطن السباح, وهظلً غىض ألاشخاص الظًً ٌػِضىن في بِئت 

 صضًضة الغػىبت زاصت في فصل الصُف.
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  الامراطيت 

ت  جظمً: الحاص الخاعحُتالتهاب ألاطن بدضور ىعػت املخاملخػظُاث املمغطت  امليىعاث  ,الؼائفت الؼهجاٍع

 .غاصة بػض الاسخػماٌ املؼٌى للصاصاثفؼىع الغصاصُاث السىصاء  ,امليىعاث الػلضًت اللُدُت ,الػىلىصًت

 الصضمت أو إلافغاػاث مً ألاطن الىسؼى / مداولت جىظُف سببذ عض : املىطػُتألاسباب 

 التهاب الجلض الضهني والصضفُت وألازماج املػممت: ألاسباب الػامت 

 املظاهر الضريريت 

املٍغع غلى زضش حلض كىاة غغاض ض جدفؼ هظه ألا ك .طن( والضػىع بالظؿؽ )امخالء ألا  وألم وتهُج خىت -

 ئلى تهخً وألممما ًإصي ، ألاطن

ً صُىان ألاطن ًمىً أن ًإصي ئلى جفاكم ألالم -  املظـ و جدٍغ

 الافغاػاث ؾحر صائػت وان وحضث فلِسذ مساػُت كُدُت -

 كىاة ألاطن خمغاء  فيطػف السمؼ الخىصُلي واخمغاع وجىعم  -

ت  ال جىحض اغغاض حهاٍػ

 الحاالث الواجب اصتبعادها  

ت مثل الحغاعة - ًجب  –)جضٌ غلى التهاب أطن وسؼى غىض ألاػفاٌ  تهُج أو بياء مؼ فغن لألطنو  أغغاض حهاٍػ

ل(  الخدٍى

)ًضٌ غلى التهاب الجلض  م في ألاطن أو ئفغاػاث ألوال ًىحض  في الجلض خٌى ألاطن املترافم مؼ الحىتئلتهاب  -

 الخدسس ي(

ت - اصة الالظي ت سغػان الخالًا اللاغضًت والحغصفُ)جضٌ غلى  آفت جلغخُت أو كضٍغ ًجب  – ػمغًترافم مؼ ٍػ

ل(  الخدٍى

 العالج

 لت املثلى في املػالجت ت غلى  إدخال شريط من الشاش املشرب باللطراث ألاذهيتهي  الؼٍغ الحاٍو

ت أو بماصة كابظت مثل مدلٌى أسِخاث ألاملىُىم، وإطا لم ًىً هظا إلاحغاء  السخحروئُضاث اللضٍغ

مجضًا ًصاع ئلى جىظُف مجغي ألاطن بلؼف باسخسضام غىص كؼني وملء مجغي ألاطن بىمُت وافغة مً 

 .صكائم 10املحلٌى املىاسب ملضة 
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 الصاداث الحيويت املوطعيت 

أو  neomycin)مثل الىُىماٌسحن  ایٍت املىطػُت التي ال حسخسضم حهاػ ًمىً اسخسضام الصاصاث الحُى  -

 . ( في خاٌ وحىص ئصابت ئهخاهُتclioquinolأو اليلُىهُىٌى  framycetinالفغامِسِخحن 

هُت، ولىنها جدخىي غلى ماصة طألا  chloramphenicolًمىً أًظا اسخسضام كؼغاث اليلىعامفىيٌى  -

ًمىً اسخسضام مغهم مً املغض ى ) ۰۱ساسُت لضي خىالي ٪ البروبُلحن ؾلُيٌى التي حسبب خ

 اليلىعامفىيٌى الػُني هػالج بضًل ولىىه اسخػماٌ ؾحر مغزص(. 

الخُاع الضوائي للمػالجت في خاٌ وحىص ئهخان هاجج غً حغازُم  flucloxacillin نحلیٌػض الفلىولىهؼاس -

السمؼ الخاعجي، وكض ًلجا ئلى اسخسضام السُبروفلىهساسحن  رال امللاومت في صمامليىعاث الػىلىصًت 

ciprofloxacin ضًت( ف غالج إلاهخاهاث الىاججت غً حغازُم الؼوائف  ي)أو الصاصاث ألامُىىؾلُيىٍػ

Pseudomonas .التي ًمىً أن جظهغ ئطا وان املٍغع مصابا بالضاء السىغي أو هلص املىاغت 

ضي مىطػُا في ألاطن طاث ًىص ي بخجىب اسخػماٌ اللؼغاث الحاو  - ٍت غلى صاص خُىي أمُىى ؾلُيىٍػ

 الؼبلت املثلىبت

 ًجب الاهدباه : -

ت  اأال جخجاوػ مضة اسخسضامها أسبىغا واخض. 1 ت كض ٌسبب ئهخاهاث فؼٍغ ألن الاسخسضام املفغغ لهظه ألاصٍو

 وحسخلؼم مغاحػت الؼبِب املخخص  ًصػب غالحها

 حُىي أو املاصة املحلت الصاص الئمياهُت خضور جدسس ججاه . 2

ل ألامض  مضيلت امللاومت التي كض. 3  جظهغ مؼ الاسخسضام ػٍى

  ا الحاالث التي ٌضترن فيه ػالجتمل حسخسضم املحاليل الحاويت على صاد حيوي وصتيروئيد كشري

م  .اإلاهخان مؼ الالتهاب و إلاهٍؼ

مًصاب حلض صُىان ألاطن املجاوع ملجغي  ماث و املغاهم  األاطن ؾالبا باإلهٍؼ خؼلب طلً اسخسضام الىٍغ ٍو

ت امل ت غلى السخحروئُضاث اللضٍغ لتىطػُتالحاٍو  ، ولىً ًىص ي بخجىب اسخسضام هظه املسخدظغاث ملضة ػٍى

 همظاص فؼغي وحغزىمي في مجغي ألاطن الخاعحُت، وكض ٌسخسضم ٌػمل  ۲الخل ٪  محلول حمض

  .ملػالجت التهاب ألاطن الخاعحُت الخفُف

 ترافم مؼ التهاب مثل الباعاسِخامٌى وإلاًبىبغوفحن لخسفُف ألالم الحاص امل ألالم البضيطت مضكناث

 .ألاطن الخاعحُت
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  Eye Conditions العينيتالحاالث 

 Red eye احمرار العين

 Conjunctivitiesالتهاب امللتحمت 

 جدسس ي -فحروس ي  –: حغزىمي الامغاطُت

 أعراض التهاب امللتحمت 

 

  ًجب التمييز عن حاالث أخرى 

Subconjunctival haemorrhage  امللتحمتجحت هسيف  

 امللخدمت ًدضر بسبب اهلؼاع وغاء صمىي جدذ 

   جدمغ الػحن بياملها أو حؼء منها

 ًىم 14 – 10جؼوٌ ألاغغاض زالٌ  –ال ًىحض ألم 

Episcleritis الصلبت ةار هالتهاب ظ 

 خالت التهابُت جإزغ غلى ألاوسجت بحن امللخدمت والصلبت

 أسابُؼ 8 – 6ًضوم  –ال ًىحض مفغػاث  –مؼ ألم أو ألم ؾحر صضًض  ًترافم ال -اخمغاع حؼء مً الػحن 

Scleritisالتهاب الصلبت   

 تًترافم مؼ أمغاض املىاغت الظاجُ –أكل صُىغا  –ال ًىحض مفغػاث  –أهثر أملا 

Keratitis (corneal ulcer)  كرحت اللرهيت  

ل ألامض لللؼغاث السخحروئُضًت  اسخػماٌ الػضساث الالصلت – جدضر هدُجت عض أو بسبب الاسخػماٌ ػٍى

 الاخمغاع خٌى اللؼخُت –سُالن مائي  –عهاب الظىء  –جترفم مؼ ألم 
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Uveitis (iritis) التهاب العنبيت   

 السبب مىاعي طاحي

حضكت ؾحر مىخظمت ال –في مىؼلت الىصل الهضبي  اخمغاع مخىطؼ –عهاب الظىء  –ألم مػخضٌ ئلى صضًض 

تطػف  –الضيل ومخظُلت   الغٍؤ

 السرق الحاد مغلم الساويت  

ت  – الػحن ؾُمُت –ألم واخمغاع   ُاءاك –ؾضاوة واطؼغاب عٍؤ

 الحاالث التي ًجب فيها التحويل 

 حؿُم في اللغهُت  - مغافم  اكُاء -

ت  -  غضم اهخظام الحضكت  - اطؼغاب في الغٍؤ

 اخمغاع هدُجت حسم احىبي  - عهاب الظىء  -

 ألم غُني خلُلي - خٌى البإبإ اخمغاع مخمىطؼ -

  باللطراث العينيت العالج:  

 : عالج التهاب امللتحمت التحضس يدويت أ

Cromoglycate Na  (مً مثبخاث الخالًا البضًىت)  

Levocabastine (مظاص هِسخامحن)  

Xylometazoline (مللض وصي)  +  antazoline (مظاص هِسخامحن) 

Nafazoline (مللض وصي) + antazoline (مظاص هِسخامحن) 

  :رثوميعالج التهاب امللتحمت الجدويت أ

Propamidine (مؼهغ)  

ت املسخسضمتالصاصاث  الحٍُى  

Chloramphenicol  

Tobramycin 

Trimethoprim  + polymyxin B 

 

 مالحظاث 

 أًام  7الىصي ال ًجىػ اسخسضامها أهثر مً  مداهُاث -

جب جغن فاصل  -  ساغت بُنهما  48املسخدظغاث الػُيُت ال ًجىػ اسخسضامها مؼ الػضساث الالصلت ٍو

ت لػالج التهاب امل - جب الاهخمام بالىظافت الصخصُت ال ًىحض أصٍو  لخدمت الفحروس ي ٍو
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