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 4پرستاري داخلي وجراحي

 گوش
 استاد توكلي:گوشپرستاري  داخلي  وجراحي جزوه 

 تايپ و ويرايش:مجتبي اسدپور

www.mashhad-nursing.mihanblog.com 

29آذر  

  بیماريهاي گوشبیماريهاي گوش                                                                                                          
  گوش سه بخش دارد:گوش سه بخش دارد:  

  گوش خارجيگوش خارجي  

  گوش میانيگوش میاني  

  اخلياخليگوش دگوش د  

    گوش خارجي:گوش خارجي:
  شامل الله و مجرای گوش است که صدا را به داخل هدایت می کند. شامل الله و مجرای گوش است که صدا را به داخل هدایت می کند. 

  در انتهای مجرای گوش، پرده صماخ قرار دارد.در انتهای مجرای گوش، پرده صماخ قرار دارد.

  مجراي گوش :مجراي گوش :
   دارای انحنا بوده دارای انحنا بوده  

   شکل منظمی ندارد شکل منظمی ندارد  

   میلی متر استمیلی متر است  88سانتی متر و قطر ان در حدود سانتی متر و قطر ان در حدود   55//22طول آن حدود طول آن حدود  

  عملکرد:عملکرد:
  وبت پرده صماخ وبت پرده صماخ ثابت نگه داشتن حرارت و رطثابت نگه داشتن حرارت و رط  

   ترشح  سرومن ازغدد دیواره مجرای گوش ترشح  سرومن ازغدد دیواره مجرای گوش  

   جمع آوری و تقویت صداها جمع آوری و تقویت صداها  

   کمک به جهت یابی اصوات کمک به جهت یابی اصوات  

  محافظت از قسمت های داخلی تر گوشمحافظت از قسمت های داخلی تر گوش  

    ::گوش میانيگوش میاني

  فضایی پر از هوا که پشت پرده گوش قرار گرفته استفضایی پر از هوا که پشت پرده گوش قرار گرفته است

  در اين فضا سه استخوانچه به نامهاي :در اين فضا سه استخوانچه به نامهاي :  
  چکشیچکشیmmaalleeuuss  
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   سندانی سندانیiinnccuuss  

   رکابی رکابیssttaappeess  

  قرار دارند.قرار دارند.

زنجیره استخوانی نوسان یافته  این حرکات از زنجیره استخوانی نوسان یافته  این حرکات از   وقتی صدا پرده گوش را به ارتعاش درآوردوقتی صدا پرده گوش را به ارتعاش درآورد

  طریق استخوانچه رکابی به مایعات گوش داخلی منتقل می شود.طریق استخوانچه رکابی به مایعات گوش داخلی منتقل می شود.

  

  گوش داخليگوش داخلي

   .پر از مایع و اجزاء میکروسکوپی فراوانی است که شبیه یک میکروفن عمل می کنند. پر از مایع و اجزاء میکروسکوپی فراوانی است که شبیه یک میکروفن عمل می کنند  

  ت درآید، اجزاء گوش داخلی از قبیل غشاء قاعده ای و سلولهای ت درآید، اجزاء گوش داخلی از قبیل غشاء قاعده ای و سلولهای وقتی مایع به حرکوقتی مایع به حرک

  مژکی به نوسان در می آیند. مژکی به نوسان در می آیند. 

  .سلول های مژکی مختلفی وجود دارند که هریک به صدای مخصوصی تعلق دارند.سلول های مژکی مختلفی وجود دارند که هریک به صدای مخصوصی تعلق دارند  

  .گیرنده صداهای بم درراس یا نوک حلزون و صداهای زیر در قاعده آن جای می گیرند.گیرنده صداهای بم درراس یا نوک حلزون و صداهای زیر در قاعده آن جای می گیرند  

  وند که از طریق عصب شنوایی به مغز انتقال می وند که از طریق عصب شنوایی به مغز انتقال می نوسانهابه پیام هایی تبدیل می شنوسانهابه پیام هایی تبدیل می ش

  و در مغز تفسیر و به صورت صدا درک می شود. و در مغز تفسیر و به صورت صدا درک می شود.   یابندیابند

   اگر در این مسیر اشکالی وجود داشته باشد که امواج صوت نتواند به مغز برسد موجب اگر در این مسیر اشکالی وجود داشته باشد که امواج صوت نتواند به مغز برسد موجب

  ایجاد کم شنوایی می شود.ایجاد کم شنوایی می شود.

  گوش چگونه كار خود را انجام مي دهد؟گوش چگونه كار خود را انجام مي دهد؟                                                            
  ک گوش میانی سالم حاوی هوا است و سبب:ک گوش میانی سالم حاوی هوا است و سبب:یی                  

   فشار، برابر با فشار جو فشار، برابر با فشار جو  

    انتقال راحت ارتعاشات به گوش داخلی  انتقال راحت ارتعاشات به گوش داخلی  

   ،تعادل فشار در گوش میانی توسط شیپور استاش که از گوش میانی به بینی راه دارد، تعادل فشار در گوش میانی توسط شیپور استاش که از گوش میانی به بینی راه دارد

  انجام می گیرد.انجام می گیرد.

    ابهای کوچکی وارد ابهای کوچکی وارد هوا مثالً در هنگام خمیازه کشیدن و یا بلع می تواند بصورت حبهوا مثالً در هنگام خمیازه کشیدن و یا بلع می تواند بصورت حب

  گوش شده و تعادل فشار را برقرار کند.گوش شده و تعادل فشار را برقرار کند.

  شنیدن:شنیدن:

  برخورد اصوات از کانال به پرده گوش برخورد اصوات از کانال به پرده گوش --11

  ارتعاش پرده گوشارتعاش پرده گوش  --22

  انتقال ارتعاشات پرده به استخوانچه ها وسپس حلزونانتقال ارتعاشات پرده به استخوانچه ها وسپس حلزون  --33

  یع درون حلزونیع درون حلزون  ماما  حرکتحرکت  --44

  نوائینوائیشش  عصبعصب  بهبه  انتقالانتقال  وو  یگنال الکتریکی یگنال الکتریکی ایجادسایجادس  ،،  موییمویی  حرکت سلولهایحرکت سلولهای  --55

  یر می کند.یر می کند.یده را به عنوان صدا تفسیده را به عنوان صدا تفسیگنال های رسیگنال های رسمغز ، سمغز ، س  --66

  سلولهاي مويي يا مژكيسلولهاي مويي يا مژكي

  سلولهای مویی خارجیسلولهای مویی خارجی  

  سلولهای مویی داخلیسلولهای مویی داخلی  
 

  بیماريهاي گوشبیماريهاي گوش      

  TTiinnnniittuussوزوز گوش وزوز گوش 
  . یک صدای درونی که در سر یا در گوشها احساس می شود .یک صدای درونی که در سر یا در گوشها احساس می شود  

    ن بـیمار نیز شنیده نمی شود. ن بـیمار نیز شنیده نمی شود. این صدا در پیرامون وجود ندارد و توسط اطرافیـااین صدا در پیرامون وجود ندارد و توسط اطرافیـا  

  طبقه بندی می کنند. طبقه بندی می کنند. محل ضایعه محل ضایعه   یا بر حسبیا بر حسب  بالینیبالینی  وزوز را از نظروزوز را از نظر  
  

  طبقه بندي وزوز از نظرمحل ضايعهطبقه بندي وزوز از نظرمحل ضايعه

    ::  فیزيولوژيكفیزيولوژيك  وزوزوزوز--11
مربوط به شنیدن اصوات طبیعی بدن در نتیجه گردش خون ،لرزش عضالت ویا حتی در اثر مربوط به شنیدن اصوات طبیعی بدن در نتیجه گردش خون ،لرزش عضالت ویا حتی در اثر 

  حرکت چرخشی هوا میباشنـد .حرکت چرخشی هوا میباشنـد .

   دارای شنوایی طـبیعی در یک محـیط کـامـأل ساکت با دقت گوش دهند اکثر دارای شنوایی طـبیعی در یک محـیط کـامـأل ساکت با دقت گوش دهند اکثر اگر افراد اگر افراد

آنها اصوات همهمه مانند ویا اصوات خاصی را می شنوند که با تعاریف ذکر شده بـه آنها اصوات همهمه مانند ویا اصوات خاصی را می شنوند که با تعاریف ذکر شده بـه 
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  عنوان وزوز در نظر گـرفـته می شوند.عنوان وزوز در نظر گـرفـته می شوند.

   .ایـن نـوع وزوز به دنـبـال انسداد مجرای خارجی گوش تشدید میگردد. ایـن نـوع وزوز به دنـبـال انسداد مجرای خارجی گوش تشدید میگردد  
 

  ولوژيك:ولوژيك:وزوز پاتوفیزيوزوز پاتوفیزي--99

گروه عمده می گروه عمده می 22این نوع وزوز عمومأ ناشی از ایجاد اشکال در حلزون و یا ساقه مغز وشامل این نوع وزوز عمومأ ناشی از ایجاد اشکال در حلزون و یا ساقه مغز وشامل 

  باشد: باشد: 

  ناشي از نويز:ناشي از نويز:--الفالف
  عمومأ پس از شلیک گلوله یا انفجار در فاصله نزدیک رخ می دهدعمومأ پس از شلیک گلوله یا انفجار در فاصله نزدیک رخ می دهد  

    ناشي از مصرف دارو:ناشي از مصرف دارو:  --بب
  دد. دد. مصرف دراز مدت بعضی از داروها ،با قطع مصرف،وزوز بر طرف می گرمصرف دراز مدت بعضی از داروها ،با قطع مصرف،وزوز بر طرف می گر

  

  برخي از داروهاي اتوتوكسیكبرخي از داروهاي اتوتوكسیك

 مصرف داروهاي زير مي تواند منجر به عوارض دهلیزي ـ حلزوني مصرف داروهاي زير مي تواند منجر به عوارض دهلیزي ـ حلزوني

  گردند:گردند:

:انتي بیوتیك ها ي امینوگلیکوزيدي شامل:انتي بیوتیك ها ي امینوگلیکوزيدي شامل  
  استرپتومایسین ـ نئومایسین ـکانامایسین 

  آمیکایسین -جنتامایسین  ـ توبرامایسین 

  آسپیرینآسپیرین  

: کینینکینین  --کلروکین کلروکین داروهاي ضد ماالريا :داروهاي ضد ماالريا  

روهاي  حاوي سالیسیالتروهاي  حاوي سالیسیالتدادا  

 :ديورتیك ها شامل: ديورتیك ها شامل  
  بوتامتانید -فورسماید –اتاکرینیک اسید 

 اكثر داروهاي فوق ابتدا باعث افت شنوايي در فركانس هاي باال مي اكثر داروهاي فوق ابتدا باعث افت شنوايي در فركانس هاي باال مي

  گردند.گردند.
 

  وزوز آسیب شناختيوزوز آسیب شناختي--33

گروه اصلی گروه اصلی 44مرتبط می باشد و به مرتبط می باشد و به روان شناختی روان شناختی   یایا  اختالالت فیزیکیاختالالت فیزیکی  این نوع وزوز بااین نوع وزوز با

    شود :شود :  تقسیم بندی میتقسیم بندی می
  انتقالی 

  حسی عصبی 

  غیر شنوایی 

 با منشأ روانی 

 

  وزوز كاذب : وزوز كاذب : --44

صدایی را که بیمار اظهار می کند شبیه به وزوز است ، ولی تعریف وزوز شامل آن نمی شود و صدایی را که بیمار اظهار می کند شبیه به وزوز است ، ولی تعریف وزوز شامل آن نمی شود و 

    شکل کلی است:شکل کلی است:  22دارای دارای 
    وزوز محیطي كاذب:وزوز محیطي كاذب:  --الفالف

د یا خیر؟و در محـدوده د یا خیر؟و در محـدوده از دیگران سؤال می کنند که آیا آنان نیز این اصوات را می شنوناز دیگران سؤال می کنند که آیا آنان نیز این اصوات را می شنون

    دورتـری از خـود دنبال صدا می گردند .دورتـری از خـود دنبال صدا می گردند .
  وزوز كاذب بهانه اي يا تمارضي: وزوز كاذب بهانه اي يا تمارضي:   --بب

وزوز ندارد ولی ممکن است به دنبال دالیلی نظیر بهره مالی و یا جلب توجه دیگران یا تمارض وزوز ندارد ولی ممکن است به دنبال دالیلی نظیر بهره مالی و یا جلب توجه دیگران یا تمارض 

    به وجـود وزوز ابراز نماید.به وجـود وزوز ابراز نماید.
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  عوامل مسبب وزوز:عوامل مسبب وزوز:    

    مهمترين عوامل :مهمترين عوامل :
  عروقي مانند:عروقي مانند:  --قلبي قلبي بیماريهاي بیماريهاي --11  

  فشار خون باال 

  كم خوني 

 گرفتگي عروق كرونر: ایجاد وزوز ضرباندار
 داروها: داروها: --99

  :کلیه گروههای دارویی به عنوان عوامل احتمالی بروز وزوز مد نظر می باشد.از جمله:کلیه گروههای دارویی به عنوان عوامل احتمالی بروز وزوز مد نظر می باشد.از جمله  

  عـوامل ضد التهاب، آنتي بيوتيكها بویژه آمينوگليكوزیدها، داروهاي ضد افسردگي و خواب آور 

. 
  عوامل روان شناختي: عوامل روان شناختي: --33

  نقش عمده ای در ایجاد وزوز دارندنقش عمده ای در ایجاد وزوز دارند  

 .وزوز مي تواند باعث تشدید یا بروز افسردگي شود 
  عوامل مربوط به دندانها: عوامل مربوط به دندانها: --44

   گیجگاهی می گیجگاهی می   --% افراد مبتال به وزوز دارای مشکالت مربوط به مفصل فکی% افراد مبتال به وزوز دارای مشکالت مربوط به مفصل فکی2525حدود حدود

  باشند.باشند.
    عوامل متابولیك:عوامل متابولیك:--55  

  واد معدنـی و . . واد معدنـی و . . کاهش غیر طبیعی ویتامینها، مکاهش غیر طبیعی ویتامینها، م  

 عصبي، سرگيجه، وزوز-افزایش چربي خون عامل مهم ایجاد كم شـنـوایـي حسـي 

  عوامل مربوط به دستگاه شنوايي:عوامل مربوط به دستگاه شنوايي:--66  
     تومور،تومور  اسکلروزاسکلروز  ،اتو،اتو  ،مرکزی،مرکزی  عصبیعصبی––بیماریهااز جمله: کاهش شنوایی انتقالی ، حسی بیماریهااز جمله: کاهش شنوایی انتقالی ، حسی،  

  ،شیرجه در آب وصداهای بلند ،شیرجه در آب وصداهای بلند   کردنکردن  شناشنا  ،،  ،منیر،منیر  گوشگوش  ،جرم،جرم  آکوستیکآکوستیک

     در اکثر اوقات وزوز به دلیل آسیب به سلولهای موئی و افزایش فعالیت آنها در در اکثر اوقات وزوز به دلیل آسیب به سلولهای موئی و افزایش فعالیت آنها در

  حلزون بوجود می آید. حلزون بوجود می آید. 

  

    اقدامات درماني وتوانبخشي:اقدامات درماني وتوانبخشي:
   .معاینه کامل ،آزمایش شنوایی، وزوز گوش از نظر شدت، فرکانس، کیفیت. معاینه کامل ،آزمایش شنوایی، وزوز گوش از نظر شدت، فرکانس، کیفیت  

: روشهاي در ماني :روشهاي در ماني    
  استفاه از دارو استفاه از دارو   --11

  عك عك استفاده از وسايل پوششگر و سماستفاده از وسايل پوششگر و سم  --99

    مشاوره و روان درمانيمشاوره و روان درماني  --33
  

  استفاده از سمعك يا وسايل پوششگر: استفاده از سمعك يا وسايل پوششگر: 

  : استفاده از سمعک بهترین وسیله برای پوشش استفاده از سمعک بهترین وسیله برای پوشش   وزوزهمراه كم شنوايي :وزوزهمراه كم شنوايي

    صدای وزوز استصدای وزوز است
  استفاده از وسایل : استفاده از وسایل عدم امکان استفاده از سمعك و يا كم شنوايي خفیفعدم امکان استفاده از سمعك و يا كم شنوايي خفیف :

  پوششگر و مولد نویزپوششگر و مولد نویز

 : و اصوات خاصی را تولید می کنند تا و اصوات خاصی را تولید می کنند تا شبیه به سمعک هستند شبیه به سمعک هستند وسايل پوششگر :وسايل پوششگر

 فرد با وزوز خود سازگار شود. فرد با وزوز خود سازگار شود. 

  نویز تولید شده از این تجهیزات به قدری عالی است که هیچگونه احساس ناراحتی نویز تولید شده از این تجهیزات به قدری عالی است که هیچگونه احساس ناراحتی

  برای فرد ایجاد نمی کند.برای فرد ایجاد نمی کند.
  مشاوره و روان درماني:مشاوره و روان درماني:

  مشاوره و روان درمانی سبب کمک موثر در جهت آرامش فرد می شودمشاوره و روان درمانی سبب کمک موثر در جهت آرامش فرد می شود
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  همچنینهمچنین
  زندگیزندگی  بهبود سبکبهبود سبک  

  فعالیت بدنی مناسبفعالیت بدنی مناسب  

  مبارزه با افسردگیمبارزه با افسردگی  

   خواب مناسب و آرامش خواب مناسب و آرامش  

  تاثیر زیادی بر روی وزوز دارند.تاثیر زیادی بر روی وزوز دارند.

  وزوز باعث تولید:وزوز باعث تولید:
    احساس رنجشاحساس رنجش  

  اضطراب و یا استرساضطراب و یا استرس  

    انزواانزوا  

   خستگی خستگی  

   بی خوابی می شود بی خوابی می شود  

  این عوامل نیز به نوبه خود باعث توجه بیشتر فرد به وزوز میگردداین عوامل نیز به نوبه خود باعث توجه بیشتر فرد به وزوز میگردد  

  اموزش به بیمار: اموزش به بیمار: 

  که باعث وخامت وزوز می شوندکه باعث وخامت وزوز می شوند  ی و کنترل عواملیی و کنترل عواملیشناسایشناسای  

  و نگرانیها باعث بروز وزوز نمی گردند اما تاثیرات آن را تشدید می و نگرانیها باعث بروز وزوز نمی گردند اما تاثیرات آن را تشدید می   استرسهااسترسها

  کنند:اجتناب از استرسهای غیر ضروری کنند:اجتناب از استرسهای غیر ضروری 

  دوری کنیددوری کنیدمحیط های ساکت محیط های ساکت   از قرار گرفتن دراز قرار گرفتن در  
   .وزوز می تواند هر روز و حتی در هر ساعت تغییر کند. وزوز می تواند هر روز و حتی در هر ساعت تغییر کند  

  د تر از قبل درک می کنید جای نگرانی نیست. د تر از قبل درک می کنید جای نگرانی نیست. اگر وزوز را بلناگر وزوز را بلن  

   اگر توجه خود را به کارهای دیگر معطوف کنید، دیگر وزوز شما قابل درک نخواهد اگر توجه خود را به کارهای دیگر معطوف کنید، دیگر وزوز شما قابل درک نخواهد

  بود. بود. 

   .از مصرف زیاد چای، قهوه، نوشابه، مشروبات الکلی، سیگار و دخانیات پرهیز نمایید. از مصرف زیاد چای، قهوه، نوشابه، مشروبات الکلی، سیگار و دخانیات پرهیز نمایید  

   .به هنگام خواب موزیک مالیم گوش دهید. به هنگام خواب موزیک مالیم گوش دهید  

  آکواریوم، فن، پنکه، دستگاه بخورو همچنین نوار یا سی آکواریوم، فن، پنکه، دستگاه بخورو همچنین نوار یا سی   گوش دادن به صدای پمپگوش دادن به صدای پمپ

دی حاوی اصوات طبیعی )امواج دریا، باران، رودخانه و...( در پوشش وزوز بسیار موثر دی حاوی اصوات طبیعی )امواج دریا، باران، رودخانه و...( در پوشش وزوز بسیار موثر 

  هستندهستند

  توصیه هاي پرستاريتوصیه هاي پرستاري
به بیمار توضیح دهید که وزوز گوش، همواره نشانه ای از یک بیماری سیستمیک یا بیماری به بیمار توضیح دهید که وزوز گوش، همواره نشانه ای از یک بیماری سیستمیک یا بیماری 

  ینه کامل می باشد.ینه کامل می باشد.گوش است که نیازمند معاگوش است که نیازمند معا

   بیمار را به اجتناب از صداهای بلند که ممکن است علت ترومای آکوستیک باشد و بیمار را به اجتناب از صداهای بلند که ممکن است علت ترومای آکوستیک باشد و

  وزوز گوش را ایجادیا تشدید نماید، تشویق نمائید.وزوز گوش را ایجادیا تشدید نماید، تشویق نمائید.

   در مورد اثرات سمّی برخی از داروها بر روی گوش توضیح دهید. به انجام معاینات در مورد اثرات سمّی برخی از داروها بر روی گوش توضیح دهید. به انجام معاینات

  داروها تأکیدکنید.داروها تأکیدکنید.  دورهای شنوایی سنجی در صورت دریافت این دسته ازدورهای شنوایی سنجی در صورت دریافت این دسته از

   تشویق بیمار به بیان نگرانیهای خویش و اتخاذ تدابیر موثر با معرفی انجمن های تشویق بیمار به بیان نگرانیهای خویش و اتخاذ تدابیر موثر با معرفی انجمن های

  حمایتی و مشاوره. حمایتی و مشاوره. 

  .مصرف نمک را کم کنید ، زیرا نمک باعث اختالل در گردش خون میشود.مصرف نمک را کم کنید ، زیرا نمک باعث اختالل در گردش خون میشود  

   روزانه ورزش کنید، فعالیت به بهبود کیفت گردش خون شما کمک میکند روزانه ورزش کنید، فعالیت به بهبود کیفت گردش خون شما کمک میکند  

   استراحت کنید و نگذارید که خسته شوید .استراحت کنید و نگذارید که خسته شوید .روزانه مقدار مناسبی روزانه مقدار مناسبی  

  افت شنوايي در بزرگساالنافت شنوايي در بزرگساالن

    بروز تدریجی ،تشخیص عالئم تا حدودی مشکل  بروز تدریجی ،تشخیص عالئم تا حدودی مشکل  

   مثالً افراد کم کم صدای تلویزیون را بلند کرده و یا از دیگران می خواهند که صحبت مثالً افراد کم کم صدای تلویزیون را بلند کرده و یا از دیگران می خواهند که صحبت

  خود را تکرار کنند. خود را تکرار کنند. 

  ای آهسته مثل صدای ای آهسته مثل صدای به تدریج به همراه افت شنوایی بوجود آمده خاطره برخی صداهبه تدریج به همراه افت شنوایی بوجود آمده خاطره برخی صداه

  باران و یا پرندگان از یاد می رود .باران و یا پرندگان از یاد می رود .

  .تبدیل صحبت کردن فرد به نجوای زیر لب.تبدیل صحبت کردن فرد به نجوای زیر لب  

  .صدای افراد را به سختی متوجه می شوید.صدای افراد را به سختی متوجه می شوید  

  .اگر از یک اتاق دیگر و یا از پشت سر با فرد صحبت کنند مشکل دارد.اگر از یک اتاق دیگر و یا از پشت سر با فرد صحبت کنند مشکل دارد  
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  عاليمعاليم
  وقتی فردی صحبت می کند:خیره شدن به صورت و لب و یا لب خوانیوقتی فردی صحبت می کند:خیره شدن به صورت و لب و یا لب خوانی  

  م درک صحبت های افراد  در جاهای شلوغ مثل یک مهمانی که همهمه وجود داردم درک صحبت های افراد  در جاهای شلوغ مثل یک مهمانی که همهمه وجود داردعدعد  

  بلند کردن صدای رادیو یا تلویزیونبلند کردن صدای رادیو یا تلویزیون  

  نشنیدن صدای تلفن به خوبینشنیدن صدای تلفن به خوبی  

  مشکل شنوایی در جاهای شلوغمشکل شنوایی در جاهای شلوغ  

  دشواری دردرک صحبت دیگران  درمحیط بیرون از خانه مثل داخل ماشیندشواری دردرک صحبت دیگران  درمحیط بیرون از خانه مثل داخل ماشین  

  عدم شرکت درفعالیت های اجتماعیعدم شرکت درفعالیت های اجتماعی  

   اطرافیان باید حرفهایشان را تکرار کنند.اطرافیان باید حرفهایشان را تکرار کنند.خانواده یا خانواده یا  

  عالئم افت شنوايي در كودكانعالئم افت شنوايي در كودكان

   نداشتن گفتار متناسب با سن که به اشتباه تحت عنوان تأخیر رشدی یا تکاملی نداشتن گفتار متناسب با سن که به اشتباه تحت عنوان تأخیر رشدی یا تکاملی

  نامیده می شود.نامیده می شود.

  نداشتن عکس العمل به صداهای بلند ناگهانینداشتن عکس العمل به صداهای بلند ناگهانی  

  عدم توانایی در جهت یابی صداعدم توانایی در جهت یابی صدا  

   عفونتهای مربوط به گوش عفونتهای مربوط به گوش  

   دور، پشت سر یا اتاق دیگر کودک را صدا می کنید، جواب نمی دهد.دور، پشت سر یا اتاق دیگر کودک را صدا می کنید، جواب نمی دهد.وقتی از فاصله وقتی از فاصله  

   تأخیر رشد یا رشد نامتناسب گفتار و زبان تأخیر رشد یا رشد نامتناسب گفتار و زبان  

  )تأخیر در رشد گفتار و زبان و یا تولید نامتناسب آن ) دیر زبان باز کردن کودک(تأخیر در رشد گفتار و زبان و یا تولید نامتناسب آن ) دیر زبان باز کردن کودک  

  علل كاهش شنواييعلل كاهش شنوايي

  انتقالي انتقالي --11
   ناهنجاری های گوش خارجی ناهنجاری های گوش خارجی  

  انیانیاختالل در استخوانچه های گوش میاختالل در استخوانچه های گوش می  

   عفونت گوش میانی عفونت گوش میانی  

  اتو اسکلروزاتو اسکلروز  

   پارگی پرده گوش پارگی پرده گوش  

  تجمع جرم در گوشتجمع جرم در گوش  

  عصبي عصبي   --حسيحسي--99
   )ضربه صوتی )مثل تیراندازی( ضربه صوتی )مثل تیراندازی  

   پیرگوشی پیرگوشی  

   افت مادر زادی افت مادر زادی  

  عوامل ارثی یا ژنتیکیعوامل ارثی یا ژنتیکی  

  هاها  علل ثانویه سایر بیمارعلل ثانویه سایر بیمار    

   دسي بل اديوگرام دسي بل اديوگرام   1212  --  9292هرگاه آستانه شنوايي در حد فاصل هرگاه آستانه شنوايي در حد فاصل

  ي شود . ي شود . باشد، شنوايي طبیعي تلقي مباشد، شنوايي طبیعي تلقي م
  ک فرد با شنوایی طبیعی می تواند تمامی صداهای اطراف را به خوبی بشنود و نیازی ک فرد با شنوایی طبیعی می تواند تمامی صداهای اطراف را به خوبی بشنود و نیازی یی

  به تقویت صدا و سمعک ندارد.به تقویت صدا و سمعک ندارد.

    ناشي از سر و صداناشي از سر و صدا--33
  به صوتی به صوتی ضرضر  

   )سابقه طوالنی کار در محیط های پر سر و صدا )مثل کارخانه( سابقه طوالنی کار در محیط های پر سر و صدا )مثل کارخانه  

   دلیل شنیدن در دلیل شنیدن در و به همین و به همین   صداهای زیر قابل شنیدن نبودهصداهای زیر قابل شنیدن نبودهدر اینحالت برخی از در اینحالت برخی از

  محیط های شلوغ دشوار می گردد.محیط های شلوغ دشوار می گردد.

    ناشي از سن )پیر گوشي(ناشي از سن )پیر گوشي(--44
   تخریب و تحلیل سلول های مویی شنوایی در اثر باال رفتن سن، باعث افت شنوایی تخریب و تحلیل سلول های مویی شنوایی در اثر باال رفتن سن، باعث افت شنوایی

  چشمگیری می شود. چشمگیری می شود. 

   گاهی اوقات تمامی فرکانس ها دچار اختالل می گردند ولی معموالً افت شنوایی گاهی اوقات تمامی فرکانس ها دچار اختالل می گردند ولی معموالً افت شنوایی

  یر می کند.یر می کند.را درگرا درگ  فرکانس های زیرفرکانس های زیر  بیشتر،بیشتر،
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  PPrreessbbyyccuussiissپیرگوشيپیرگوشي  
   افت شنوایی تدریجی بعلت ضعف سلولهای عصبی گوش داخلی که وظیفه تبدیل افت شنوایی تدریجی بعلت ضعف سلولهای عصبی گوش داخلی که وظیفه تبدیل

  ::صوت به جریان الکتریکی را دارندصوت به جریان الکتریکی را دارند

   از دست دادن حالت ارتجاعی گوش میانی از دست دادن حالت ارتجاعی گوش میانی  

   سفت  شدن اتصـالـات زنجیره استخوانچه ای گوش سفت  شدن اتصـالـات زنجیره استخوانچه ای گوش  

  ون یا عصب شنوایی( بوده که ون یا عصب شنوایی( بوده که نوع معمولی از کم شنوایی حسی عصبی )اختالل در حلزنوع معمولی از کم شنوایی حسی عصبی )اختالل در حلز

  منجر به اختالل شنوایی دائم می شود منجر به اختالل شنوایی دائم می شود 

  داليل: داليل: 

   قرار گرفتن در معرض سر و صدا قرار گرفتن در معرض سر و صدا  

     افزایش سن افزایش سن  

   باال رفتن فشار خون باال رفتن فشار خون  

     استرس زیاد استرس زیاد  

   برخی داروها برخی داروها  

   عوامل ارثی عوامل ارثی  

   مردان بیشتر از زنان دچار می شوند مردان بیشتر از زنان دچار می شوند  

  انواع پیرگوشي انواع پیرگوشي 

11--SSeennssoorryy  pprreessbbyyccuussiiss   حسي: حسي: پیرگوشي پیرگوشي  

یب سلولهای مویی حسی و سلولهای حفاظتی و آتروفی نورونهای مرتبط بعنوان تأثیر یب سلولهای مویی حسی و سلولهای حفاظتی و آتروفی نورونهای مرتبط بعنوان تأثیر تخرتخر

  ثانویهثانویه
99--  NNeeuurraall  pprreessbbyyccuussiiss  :پیر گوشي عصبي:پیر گوشي عصبي  
  تخریب اولیه  و کاهش نورونهای شنواییتخریب اولیه  و کاهش نورونهای شنوایی  

33--  MMeettaabboolliicc  oorr  ssttrriiaa  pprreessbbyyccuussiiss   :پیر گوشي متابولیك: پیر گوشي متابولیك  
  کاهش شنوایی حسی عصبی کاهش شنوایی حسی عصبی 

44--MMeecchhaanniiccaall  oorr  ccoocchhlleeaarr  pprreessbbyyccuussiiss   پیر گوشي پیر گوشي

  ::مکانیکيمکانیکي
   عصبیعصبی  ––اختالل عملکرد حـلزون و کاهش شنوایی حسی اختالل عملکرد حـلزون و کاهش شنوایی حسی    

 

  علل پیرگوشي  علل پیرگوشي  

    پیرگوشي وريدي:پیرگوشي وريدي:--  VVaassccuullaarr  pprreessbbyyccuussiiss--الف الف 
  تـغیـیـرات ذخـیـره خـونی در دیـواره جـانـبی مـجرای حـلزون تـغیـیـرات ذخـیـره خـونی در دیـواره جـانـبی مـجرای حـلزون 

  پیر گوشي استخواني:پیر گوشي استخواني:--  HHyyppeerroossttoottiicc  pprreessbbyyccuussiiss  --بب
   غـیـرعـادی در مجرای شنوایی داخلی که بر سلولهای عصب شنوایی غـیـرعـادی در مجرای شنوایی داخلی که بر سلولهای عصب شنوایی رشـد استخوانی رشـد استخوانی

  فشار آورده سبب تخریب آنها میشوند .فشار آورده سبب تخریب آنها میشوند .

  پیر گوشي مركزي:پیر گوشي مركزي:--CCeennttrraall  pprreessbbyyccuussiissج ـج ـ
  تغییردر سطوح مختلف سیستم شنوایی باالتر مانندکورتکس شنواییتغییردر سطوح مختلف سیستم شنوایی باالتر مانندکورتکس شنوایی  

  عالئمعالئم

  دشواری در تشخیص اصوات زیر مثل حرف  س وشدشواری در تشخیص اصوات زیر مثل حرف  س وش  

  به خصوص وقتی سرو صدای زمینه ای وجود دارد . به خصوص وقتی سرو صدای زمینه ای وجود دارد .   مشکل در فهم مکالماتمشکل در فهم مکالمات  

  فرکانسهای باال ، مثال صدای زنگ تلفن را مشکلتر میشنوند تا فرکانسهای باال ، مثال صدای زنگ تلفن را مشکلتر میشنوند تا   مشکل در شنیدنمشکل در شنیدن

    ..    صدای ماشینی که از خیابان رد میشودصدای ماشینی که از خیابان رد میشود

   . افراد پیرگوش صدای مردها را بهتر از زنان می شوند . افراد پیرگوش صدای مردها را بهتر از زنان می شوند  

   یک یا دو گوش همراه یک یا دو گوش همراه افت شنوایی معموالً دوطرفه است و ممکن است با وزوز در افت شنوایی معموالً دوطرفه است و ممکن است با وزوز در

  باشد . باشد . 

  گفتار را می شنوند ولی در فهمیدن آن مشکل دارند مثال ننگ را رنگ می شنوندگفتار را می شنوند ولی در فهمیدن آن مشکل دارند مثال ننگ را رنگ می شنوند  

   سرگیجه سرگیجه  
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  درماندرمان

  سمعك و برنامه هاي توانبخشي : سمعك و برنامه هاي توانبخشي :   
    مشاوره  مشاوره  

   تجویز سمعک تجویز سمعک  

   تجویز وسایل کمک شنیداری تجویز وسایل کمک شنیداری  

  مهارتهای افزایش ارتباطمهارتهای افزایش ارتباط  

  و در نهایت باالبردن کیفیت زندگی میشودو در نهایت باالبردن کیفیت زندگی میشودبرنامه های توانبخشی سبب برقراری ارتباط بهتر برنامه های توانبخشی سبب برقراری ارتباط بهتر 

  
  استفاده از سمعك استفاده از سمعك                                                                                             

  تنظیم و نصب آن در محیطی آشنا و خلوت تنظیم و نصب آن در محیطی آشنا و خلوت 

بهتر است که در ماههای اول از استفاده سمعک در خیابان و محیطهای شلوغ و پر رفت و بهتر است که در ماههای اول از استفاده سمعک در خیابان و محیطهای شلوغ و پر رفت و 

  میتوان آنرا در همه جا استفاده نمودمیتوان آنرا در همه جا استفاده نمودآمد اجتناب شود و کم کم که گوش عادت کرد آمد اجتناب شود و کم کم که گوش عادت کرد 

به صورت نیم تا یک ساعت صبح و نیم تا یک به صورت نیم تا یک ساعت صبح و نیم تا یک --ساعت ساعت   33تا تا   22در روز :فقط برای مدت در روز :فقط برای مدت 

  هفته میزان استفاده را افزایش دادهفته میزان استفاده را افزایش داد  33تا تا   22ساعت عصر استفاده نمود و به تدریج در طول ساعت عصر استفاده نمود و به تدریج در طول 

  سمعک بعد از مدتی مانند عضوی از بدن خواهد شد ووجود آن حس نخواهد شد سمعک بعد از مدتی مانند عضوی از بدن خواهد شد ووجود آن حس نخواهد شد 

گر بعد از گذشتن چند ماه احساس درد و یا التهاب در گوش هنوز وجود داشت :مراجعه به گر بعد از گذشتن چند ماه احساس درد و یا التهاب در گوش هنوز وجود داشت :مراجعه به اا

  پزشکپزشک

  نکات مهم هنگام صحبت با فرد دچار پیرگوشينکات مهم هنگام صحبت با فرد دچار پیرگوشي
   روی خود را به سمت فرد دچار کم شنوایی کنید که او بتواند چهره شما را هنگام روی خود را به سمت فرد دچار کم شنوایی کنید که او بتواند چهره شما را هنگام

  صحبت کردن ببیند.صحبت کردن ببیند.

  بد:دیده شدن بهتر حاالت چهره، بد:دیده شدن بهتر حاالت چهره، هنگام صحبت کردن، نور از رو به رو به شمابتاهنگام صحبت کردن، نور از رو به رو به شمابتا

  حرکات لب و بدن شماحرکات لب و بدن شما

  .رادیو و تلویزیون را هنگام گفت و گوخاموش کنید.رادیو و تلویزیون را هنگام گفت و گوخاموش کنید  

   کمی بلندتر از معمول صحبت کنید، اما فریاد نزنید. فریاد زدن، ریتم گفتار را تغییر کمی بلندتر از معمول صحبت کنید، اما فریاد نزنید. فریاد زدن، ریتم گفتار را تغییر

  می دهد.می دهد.

    . با سرعت طبیعی صحبت کنید .با سرعت طبیعی صحبت کنید  

  ت کوتاه تر و ساده تر بیان ت کوتاه تر و ساده تر بیان در صورتی که فرد متوجه صحبت شما نشد، آن را در جمالدر صورتی که فرد متوجه صحبت شما نشد، آن را در جمال

  کنید.کنید.

     در رستوران یا در جمع، صندلی یا محلی را انتخاب شود که دور از شلوغی و سر و در رستوران یا در جمع، صندلی یا محلی را انتخاب شود که دور از شلوغی و سر و

  صدا باشد.صدا باشد.

  
 

  انواع سمعكانواع سمعك

  ::سمعکهاي داخل گوشيسمعکهاي داخل گوشي
  سمعکهاي داخل گوشي سه دسته هستند : سمعکهاي داخل گوشي سه دسته هستند : 

   آنالوگ آنالوگ  

   ) نیمه دیجیتال ) قابل برنامه ریزی ( نیمه دیجیتال ) قابل برنامه ریزی  

  ا در چهار مدل ساخته میشوند :ا در چهار مدل ساخته میشوند :تمام دیجیتال که هر سه نوع آنهتمام دیجیتال که هر سه نوع آنه  

   کانال ، شل ، نامرئی ، مینی کانال کانال ، شل ، نامرئی ، مینی کانال  

   اندازه سمعک با توجه به سن ،شکل قالب گوش ) کوچکی و بزرگی ( ، میزان کاهش اندازه سمعک با توجه به سن ،شکل قالب گوش ) کوچکی و بزرگی ( ، میزان کاهش

  شنوایی و .... تجویز میشود .شنوایی و .... تجویز میشود .

   می باشد .می باشد .  1313--312312--1111--55باطری سمعکهای داخل گوشی در چهار نوع باطری سمعکهای داخل گوشی در چهار نوع  

  نها و مدت استفاده و نوع سمعک متفاوت است نها و مدت استفاده و نوع سمعک متفاوت است طول عمر باطری ها با توجه به اندازه آطول عمر باطری ها با توجه به اندازه آ

..  

   گوش چپ را با عالمت گوش چپ را با عالمت   وو  بر روی آنبر روی آن  گوش راست را با درج عالمت قرمزگوش راست را با درج عالمت قرمزسمعکهای سمعکهای

  ..  نشان می دهندنشان می دهند  آبیآبی
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  بیماريهاي گوش خارجيبیماريهاي گوش خارجي

 

  عفونت گوش خارجيعفونت گوش خارجي

OOttiittiiss  EExxtteerrnnaa  

                          
  : ی شود ی شود زیرا بیشتر در شناگران که گوششان مرطوب است دیده مزیرا بیشتر در شناگران که گوششان مرطوب است دیده مگوش شناگران :گوش شناگران  

  .حمام کردن ، دوش گرفتن نیز می تواند باعث ایجاد این عفونت شود.حمام کردن ، دوش گرفتن نیز می تواند باعث ایجاد این عفونت شود  

     پس از ورود آب در کانال خارجی گوش،  باکتریهائی که بطور نرمال در گوش ساکن پس از ورود آب در کانال خارجی گوش،  باکتریهائی که بطور نرمال در گوش ساکن

می باشند، تکثیر شده و باعث ایجاد عفونت و التهاب و تحریک مجرای گوش می می باشند، تکثیر شده و باعث ایجاد عفونت و التهاب و تحریک مجرای گوش می 

  شوند.شوند.

  انال گوش ، قسمت خارجی گوش را نیز انال گوش ، قسمت خارجی گوش را نیز اگر عفونت پیشرفت کند می تواند عالوه بر کاگر عفونت پیشرفت کند می تواند عالوه بر ک

  درگیر کند. درگیر کند. 

 عاليم اوتیت خارجي حاد:

 کاهش شنوائی 

 تورم گوش 

  AAOOEEدر مرحله حاد در مرحله حاد 

  شايعترين عالمت :شايعترين عالمت :            
     خارش گوش خارش گوش  

   درد خفیف تا متوسطی که با پائین کشیدن یا حرکت دادن نرمه گوش تشدید می درد خفیف تا متوسطی که با پائین کشیدن یا حرکت دادن نرمه گوش تشدید می

  شود شود 

   احساس انسداد یا پری گوش احساس انسداد یا پری گوش  

  م حجم م حجم وجود ترشحات چرکی کوجود ترشحات چرکی ک  

   تب تب  

  بزرگ شدن غدد لنفاوی اطراف گوشبزرگ شدن غدد لنفاوی اطراف گوش    

  ::CCOOEEعاليم اوتیت خارجي مزمن عاليم اوتیت خارجي مزمن 

  :گوشگوش  خارشخارششکایت اصلی:شکایت اصلی  
  گوش وجود دارد گوش وجود دارد   ترشحترشح  در برخی از بیماراندر برخی از بیماران  

   بجز در صورت تجمع مواد باقیمانده و انسداد مجرای خارجی گوش کاهش شنوائی بجز در صورت تجمع مواد باقیمانده و انسداد مجرای خارجی گوش کاهش شنوائی

  وجود نخواهد داشت وجود نخواهد داشت 

    درمان اوتیت خارجيدرمان اوتیت خارجي

   گوش گوش پاک کردن و یا شستشوی پاک کردن و یا شستشوی  

   معاینه مجرا و پرده گوش معاینه مجرا و پرده گوش  

   قرار دادن سواب آغشته به محلول های آنتی بیوتیک در گوش قرار دادن سواب آغشته به محلول های آنتی بیوتیک در گوش  

  قطره های آنتی بیوتیکقطره های آنتی بیوتیک  

  استفاده از محلولهای اسیدی ضعیف مانند اسید بوریک یا اسید استیکاستفاده از محلولهای اسیدی ضعیف مانند اسید بوریک یا اسید استیک  

  آنتی بیوتیک های سیستمیک در صورت تب وآنتی بیوتیک های سیستمیک در صورت تب و  

  لنفادنوپاتیلنفادنوپاتی  

    ضد دردضد درد  

   ساعت ،کشت ترشحات گو شساعت ،کشت ترشحات گو ش  4488در صورت عدم پاسخ به درمان پس از در صورت عدم پاسخ به درمان پس از  

  پیشگیريپیشگیري

   پس از شنا و یا حمام کردن آب را از گوش خارج کرده پس از شنا و یا حمام کردن آب را از گوش خارج کرده  

   می باشد.می باشد.« « سشوار سشوار » » ایمن ترین وسیله برای خشک کردن گوش استفاده از ایمن ترین وسیله برای خشک کردن گوش استفاده از  

     روش دیگر در صورتیکه پرده گوش پاره نباشد، استفاده از الکل یا مخلوط الکل و روش دیگر در صورتیکه پرده گوش پاره نباشد، استفاده از الکل یا مخلوط الکل و

گوش استفاده شده و باعث تبخیر آب گوش استفاده شده و باعث تبخیر آب   سرکه به نسبت مساوی است که بعنوان قطرهسرکه به نسبت مساوی است که بعنوان قطره

  اضافی از کانال گوش می شود و گوش را خشک می کند.اضافی از کانال گوش می شود و گوش را خشک می کند.

   افراد مبتال به خارش گوش، مجرای گوش پوسته پوسته و شوره دار و کسانیکه مقدار افراد مبتال به خارش گوش، مجرای گوش پوسته پوسته و شوره دار و کسانیکه مقدار

ترشحات طبیعی گوش آنها زیاد است، بیشتر از سایر افراد احتمال دارد که به عفونت ترشحات طبیعی گوش آنها زیاد است، بیشتر از سایر افراد احتمال دارد که به عفونت 

  گوش خارجی مبتال شوند. گوش خارجی مبتال شوند. 
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   این افراد توصیه می شود که هر چند وقت یکبار به متخصص مراجعه و گوش خود این افراد توصیه می شود که هر چند وقت یکبار به متخصص مراجعه و گوش خود به به

  را شستشو دهند.را شستشو دهند.

FFuurruunnccuulloossiiss  

  عاليم:عاليم:

   ادم ادم  

  قرمزیقرمزی  

  درد و حساسیتدرد و حساسیت  
  درماندرمان

  گرمای موضعیگرمای موضعی  

  مسکنمسکن  

  انتی بیوتیک خوراکیانتی بیوتیک خوراکی  

  تخلیه در صورت ایجاد ابسهتخلیه در صورت ایجاد ابسه  

  انتی بیوتیک وریدی  در صورت درگیری بافت نرم اطراف گوشانتی بیوتیک وریدی  در صورت درگیری بافت نرم اطراف گوش  
 

OOttoommyyccoossiiss  

عفونت قارچي گوش خارجي با اسپرژيلوس يا كانديداعفونت قارچي گوش خارجي با اسپرژيلوس يا كانديدا  
  

  عاليم:عاليم:  

  درد مبهمدرد مبهم  

  کاهش شنواییکاهش شنوایی  

  وزوز گوشوزوز گوش  

  ادم خفیفادم خفیف  

   اریتم کانال گوش اریتم کانال گوش  

  ترشحات سفید،خاکستری یا سیاهترشحات سفید،خاکستری یا سیاه  

  شستشوی گوش و ضد قارچ موضعیشستشوی گوش و ضد قارچ موضعیدرمان :درمان :          

 

  BBuulllloouuss  MMyyrriinnggiittiissمیرنژيت تاوليمیرنژيت تاولي

  پرده گوشپرده گوش  عفونت ويروسيعفونت ويروسي

  عاليم:عاليم:

  اگهانی گوشاگهانی گوشدرد شدید و ندرد شدید و ن  

  ترشحات خونی در صورت پرفوراسیون پرده گوشترشحات خونی در صورت پرفوراسیون پرده گوش  

  قرمزیقرمزی  

  التهابالتهاب  

  توده متورمتوده متورم  

  نمای هموراژیکنمای هموراژیک  

  درمان:درمان:
   خود بخود محدود شونده خود بخود محدود شونده  

  مسکنمسکن  

  انتی بیوتیک موضعیانتی بیوتیک موضعی  

  تخلیهتخلیه  

  
GGrraannuullaarr  MMyyrriinnggiittiiss  ((GGMM))  

  عفونت مزمن و لوکالیزه گوش و ایجاد بافت گرانوالسیونعفونت مزمن و لوکالیزه گوش و ایجاد بافت گرانوالسیون  

  بدو فرم حاد و مزمنبدو فرم حاد و مزمن  

  ایع مولد: پسودومونا،پروتئوسایع مولد: پسودومونا،پروتئوسارگانیسمهای شارگانیسمهای ش  

  عاليم:عاليم:
  ترشحات بدبوترشحات بدبو  
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  احساس پری گوشاحساس پری گوش  

  درگیری پرده گوش با ترشحات چرکی و گرانوله بنامدرگیری پرده گوش با ترشحات چرکی و گرانوله بنام““ppeeeeppiinngg””  

  عدم وجودپرفوراسیون پرده گوشعدم وجودپرفوراسیون پرده گوش  

  GGMMدرمان درمان 

  دبریدمان دقیق و فوریدبریدمان دقیق و فوری  

  انتی بیوتیک موضعی ضد پسودوموناانتی بیوتیک موضعی ضد پسودومونا  

  اغلب موارد تجویز کورتوناغلب موارد تجویز کورتون  

   هفتههفته  22طول درمان طول درمان  

  م پاسخ ممکن است نیاز به برداشتن بافت گرانوله باشدم پاسخ ممکن است نیاز به برداشتن بافت گرانوله باشددر صورت عددر صورت عد  
 

 

PPeerriicchhoonnddrriittiiss//CChhoonnddrriittiiss  

  عفونت الله گوشعفونت الله گوش

  ((دیابتدیابت  بدنبالبدنبال))  خودبخودیخودبخودی  ––ترومای گوش ترومای گوش علت:علت:

  عاليمعاليم

    درد اطراف و کانال گوش  درد اطراف و کانال گوش  

  خارشخارش  

  تورم و قرمزیتورم و قرمزی  
  :در موارد پیشرفته:در موارد پیشرفته  

  دلمه و اگزودادلمه و اگزودا  

  درگیری بافت نرمدرگیری بافت نرم  

  تب و دردتب و درد  

   انمی ،افزایش انمی ،افزایشEESSRR  

  احتمال درگیری بافت همبند حلق تراشه برونش بینی و انسداد اناحتمال درگیری بافت همبند حلق تراشه برونش بینی و انسداد ان  

  درماندرمان

  نوع خفیف:نوع خفیف:
  دبریدمان ،انتی بیوتیک خوراکی و موضعیدبریدمان ،انتی بیوتیک خوراکی و موضعی  

  نوع پیشرفته:نوع پیشرفته:
  بستری در بیمارستان و انتی بیوتیک وریدیبستری در بیمارستان و انتی بیوتیک وریدی  

  نوع مزمن:نوع مزمن:
  جراحی و برداشتن بافت نکروتیک وپوست اضافیجراحی و برداشتن بافت نکروتیک وپوست اضافی  
  

    OOttiiccuuss  HHeerrppeess  ZZoosstteerr  هرپس گوشهرپس گوش

  
  وسی با واریسال زوستروسی با واریسال زوسترعفونت ویرعفونت ویر

  درگیری یک یا چند عصب کرانیالدرگیری یک یا چند عصب کرانیال  

  سندرمسندرمRRaammsseeyy  HHuunntt  درگیری الله  گوش همراه با درد گوش ،فلج عصب فاسیال:درگیری الله  گوش همراه با درد گوش ،فلج عصب فاسیال:  

  عاليم:عاليم:
  درد تیز در یک گوش،سر درد،تب و لرزدرد تیز در یک گوش،سر درد،تب و لرز  

   روز ایجاد وزیکول و فلج عصب فاسیالروز ایجاد وزیکول و فلج عصب فاسیال  33--77پس از پس از  

  درمان:درمان:
  انتی ویروس خوراکیانتی ویروس خوراکی  

  (روز(  1111--1414کورتون خوراکی)کورتون خوراکی)روز  

CCeerruummeenn  سرومن يا جرم گوشسرومن يا جرم گوش  

   مجرای گوش دارای غدد ترشح سرومن است که سطح پوست مجرا را می پوشاند مجرای گوش دارای غدد ترشح سرومن است که سطح پوست مجرا را می پوشاند
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  وحالت محافظتی و ضد باکتریایی دارد.وحالت محافظتی و ضد باکتریایی دارد.

   باعثباعث  کهکه  این ماده گاهی در کانال گوش انباشته شده این ماده گاهی در کانال گوش انباشته شده  ::    

  انسداد مجرا 

  كم شنوایي 

  صداي زنگ و همهمه در گوش مي شود 

  وش یا برداشتن با وسیله پزشکی داردوش یا برداشتن با وسیله پزشکی داردنیاز به برداشتن با شستشوی گنیاز به برداشتن با شستشوی گ  
  درماندرمان

  33--22در صورتیکه جرم در کانال گوش جمع شده باشد قطره گوش برای نرم کردن سرومن ، تا در صورتیکه جرم در کانال گوش جمع شده باشد قطره گوش برای نرم کردن سرومن ، تا 

  ..و سپس شستشوی گوش انجام می شودو سپس شستشوی گوش انجام می شود  روزی استفادهروزی استفاده
  

  روشها :روشها :
    برای پرده گوش سالمبرای پرده گوش سالم  شستشوي گوش با محلول :شستشوي گوش با محلول :--11
  پرده گوش پاره پرده گوش پاره برای ترشحات چرکی و برای ترشحات چرکی و   ساكشن ترشحات گوش :ساكشن ترشحات گوش :--99

  در سرومن ایمپکتدر سرومن ایمپکتبرداشتن سرومن با رينگ كورت و يا واير لوپ :برداشتن سرومن با رينگ كورت و يا واير لوپ :--33

 

  توجهتوجه
هرگز اقدام به خارج نمودن جرم گوش با گوش پاک کن ننمایید زیرا سبب فشرده شدن و به هرگز اقدام به خارج نمودن جرم گوش با گوش پاک کن ننمایید زیرا سبب فشرده شدن و به 

  عقب تر رفتن ان می شودعقب تر رفتن ان می شود

  هرگز  شخصااقدام به خارج نمودن جسم خارجی ننماییدهرگز  شخصااقدام به خارج نمودن جسم خارجی ننمایید

SSeebbaacceeoouuss  ccyysstt    
یدرموئید، به صورت یک توده نرم است که در زیر پوست به دلیل التهاب یک یدرموئید، به صورت یک توده نرم است که در زیر پوست به دلیل التهاب یک یا کیست اپیا کیست اپ

  آید. آید. فولیکول مو بوجود میفولیکول مو بوجود می

ساک توسط سلولهای مرده پوستی و سبوم که یک ترشح روغنی از غدد سباسه است، پر ساک توسط سلولهای مرده پوستی و سبوم که یک ترشح روغنی از غدد سباسه است، پر 

  میشود. میشود. 

  بعضی کیستها دارای یک منفذ مرکزی تیره میباشند.بعضی کیستها دارای یک منفذ مرکزی تیره میباشند.
 

KKeellooiidd  ooff  eeaarr  lloobbuullee  

KKeellooiiddss  

PPrreeaauurriiccuullaarr  ssiinnuuss  aanndd//oorr  ccyysstt  
MMiiccrroottiiaa    
MMiiccrroottiiaa,,AAnnoottiiaa  

AAcccceessssoorryy  aauurriiccllee  
LLaacceerraattiioonn  

HHeemmaattoommaa  ooff  ppiinnnnaa        
CCaauulliifflloowweerr  eeaarr  

  

  عفونتهاي گوش خارجيعفونتهاي گوش خارجي
 

  EErryyssiippeellaassباد سرخباد سرخ

  AAسلولیت حاد سوپرافاسیال بدنبال استرپتوكوک بتا همولیتیكسلولیت حاد سوپرافاسیال بدنبال استرپتوكوک بتا همولیتیك
  قرمز روشن با حدود مشخصقرمز روشن با حدود مشخصپوست:پوست:

  پاسخ ناکافی(پاسخ ناکافی(  خوراکی یا وریدی )در صورتخوراکی یا وریدی )در صورت  انتی بیوتیکانتی بیوتیکدرمان:درمان:
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RRaaddiiaattiioonn--IInndduucceedd  EExxtteerrnnaa  

OOttiittiiss    
  اوتیت خارجي بدنبال راديوتراپياوتیت خارجي بدنبال راديوتراپي

  به دنبال رادیوتراپی گوش خارجی اتفاق می افتدبه دنبال رادیوتراپی گوش خارجی اتفاق می افتد  

  درمان: مشکلدرمان: مشکل  

   درمان عفونت مشابه درمان عفونت مشابه  CCOOEE  

  نیازبه جراحی و ترمیم استخوان و گرافت پوستینیازبه جراحی و ترمیم استخوان و گرافت پوستی  
 

 

OOttiittiiss  MMeeddiiaa  
  ييعفونت گوش میانعفونت گوش میان

    عفونت در فضاي گوش میانيعفونت در فضاي گوش میاني    
   .باعث ملتهب شدن یک و یا هر دو گوش با هم می شود. باعث ملتهب شدن یک و یا هر دو گوش با هم می شود  

   این بیماری در میان کودکان بسیار شایع است این بیماری در میان کودکان بسیار شایع است  

   شایعترین علت کاهش شنوائی دربچه ها شایعترین علت کاهش شنوائی دربچه ها  

  شیوع :فصل زمستان و اوایل بهارشیوع :فصل زمستان و اوایل بهار  

  در معاينه:در معاينه:

  

  قرمزی یا التهاب پرده گوشقرمزی یا التهاب پرده گوش  

  بر امده شدن پرده گوشبر امده شدن پرده گوش  

  ش میانی)وجود باکتری در ترشحات گوش(ش میانی)وجود باکتری در ترشحات گوش(تجمع چرک در گوتجمع چرک در گو  

  عوارضعوارض

   ، کاهش شنوائی ،اختالل در یادگیری ، تأخیر در سخن گفتن. آبسه مغزی، ماستوئیدیت ، کاهش شنوائی ،اختالل در یادگیری ، تأخیر در سخن گفتن. آبسه مغزی، ماستوئیدیت

  مننژیتمننژیت

  ::    عالئمعالئم    

      در نوزادان و شیر خواران :در نوزادان و شیر خواران :  
      گوشگوش  بهبه  انداختنانداختن  چنگچنگ  وو  کشیدنکشیدن  

   مشکالت شنوائیمشکالت شنوائی  

   گریه و بی قراری گریه و بی قراری  

  تب ،استفراغتب ،استفراغ  

  گوشگوش  خروج ترشحات چرکی ازخروج ترشحات چرکی از  

  در كودكان بزرگتر ، نوجوانان و بالغین :در كودكان بزرگتر ، نوجوانان و بالغین :
  احساس پری یا فشار در گوشاحساس پری یا فشار در گوش  

  مشکالت شنوائیمشکالت شنوائی  

  سرگیجه و اختالل در تعادلسرگیجه و اختالل در تعادل  

  تهوع و استفراغ، تبتهوع و استفراغ، تب  

   خروج ترشحات از گوش خروج ترشحات از گوش  

  عللعلل

      دردر  تنفسیتنفسی  عفونتهایعفونتهای  سایرسایر  یایا  وو    حساسیتحساسیت  سرماخوردگی،سرماخوردگی،  بدنبالبدنبال  استاشاستاش  شیپورشیپور  انسدادانسداد  

ر گوش میانی و پشت پرده صماخ می ر گوش میانی و پشت پرده صماخ می دد  مایعمایع  تجمعتجمع  ثثباعباع  ویروسویروس  یایا  باکتریباکتری  حضورحضور  کنارکنار

  شود. شود. 

   سپس باال رفتن فشار فضای گوش میانی و به بیرون برآمده شدن پرده صماخ و درد گوش سپس باال رفتن فشار فضای گوش میانی و به بیرون برآمده شدن پرده صماخ و درد گوش

  و تورم آن و تورم آن 

   بعلت اینکه در پشت پرده گوش مایع وجود دارد، ارتعاش پرده صماخ مختل شده و بعلت اینکه در پشت پرده گوش مایع وجود دارد، ارتعاش پرده صماخ مختل شده و

  شنوائی کاهش می یابدشنوائی کاهش می یابد

  گاهی در اثر فشار زیاد چرک ، پرده صماخ پاره شده و چرک از گوش خارج می شودگاهی در اثر فشار زیاد چرک ، پرده صماخ پاره شده و چرک از گوش خارج می شود  

   گاهی پس از اتمام دوره حاد عفونت نیز ترشحات در داخل گوش باقی می ماند و مزمن گاهی پس از اتمام دوره حاد عفونت نیز ترشحات در داخل گوش باقی می ماند و مزمن
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  می شود. می شود. 

   ،این ترشحات برای چندین هفته ، ماه و حتی چندین سال پس از عفونت حاد ممکن است، این ترشحات برای چندین هفته ، ماه و حتی چندین سال پس از عفونت حاد ممکن است

سبب عودهای مکرر بیماری و همچنین اختالل در شنوائی سبب عودهای مکرر بیماری و همچنین اختالل در شنوائی   در گوش میانی باقی مانده ودر گوش میانی باقی مانده و

  شود.شود.

  تشخیصتشخیص

  : دیدن گوش خارجی و پرده گوش و تغییرات اندیدن گوش خارجی و پرده گوش و تغییرات ان  اتوسکوپي :اتوسکوپي  

   با این وسیله می توان قرمزی گوش و تجمع مایع پشت پرده صماخ را مشاهده کرد با این وسیله می توان قرمزی گوش و تجمع مایع پشت پرده صماخ را مشاهده کرد  

   در بعضی از انواع اتوسکوپ با دمیدن مقداری هوا به کانال گوش، تحرک پرده گوش در بعضی از انواع اتوسکوپ با دمیدن مقداری هوا به کانال گوش، تحرک پرده گوش

  نیز اندازه گیری می شود:نیز اندازه گیری می شود:

  : اگر پس از ورود هوا به كانال گوش :اگر پس از ورود هوا به كانال گوش  
  پرده حرکتی نکندپرده حرکتی نکند  

     .و یا پرده گوش قرمز رنگ باشد، احتماالً گوش مبتال به عفونت شده است. و یا پرده گوش قرمز رنگ باشد، احتماالً گوش مبتال به عفونت شده است        

    شنوائي سنجي :شنوائي سنجي :
    سطح شنوائی در فرکانسهای متفاوت سنجیده شده و نمودار آن مورد بررسی قرار می گیردسطح شنوائی در فرکانسهای متفاوت سنجیده شده و نمودار آن مورد بررسی قرار می گیرد  

  تمپانوگرام : تمپانوگرام : 
اندازه گیری فشار گوش میانی، کارکرد شیپور استاش و تحرک پذیری پرده صماخ بررسی اندازه گیری فشار گوش میانی، کارکرد شیپور استاش و تحرک پذیری پرده صماخ بررسی   بابا

  می گردد. می گردد. 

  درماندرمان

  آنتی بیوتیک ،آنتی هیستامین ، ضد احتقان ، ضد درد و ضد تبآنتی بیوتیک ،آنتی هیستامین ، ضد احتقان ، ضد درد و ضد تب    
 

 

 

  ايجاد برش در پرده صماخايجاد برش در پرده صماخ  « :« :میرنگوتومي میرنگوتومي » » گاهي انجام گاهي انجام 
  : این عمل زمانی انجام می گیرد که :این عمل زمانی انجام می گیرد که  

  ردردبیمار درد شدیدی دابیمار درد شدیدی دا  

   پرده گوش بسیار برجسته بوده و ممکن است پاره شود پرده گوش بسیار برجسته بوده و ممکن است پاره شود  

  برش كوچك روي پرده گوش باعث: برش كوچك روي پرده گوش باعث: 
   خروج چرک و ترشحات خروج چرک و ترشحات  

   کاهش درد کاهش درد  

   جلوگیری ازپاره شدن وسیع خودبخودی پرده گوش میشودجلوگیری ازپاره شدن وسیع خودبخودی پرده گوش میشود . 

اين برش در عرض چند روز خودبخود بهبود يافته و خطر خاصي براي بیمار اين برش در عرض چند روز خودبخود بهبود يافته و خطر خاصي براي بیمار 

  ندارد.ندارد.

در محل شکاف قرار در محل شکاف قرار   ««لوله تهويه لوله تهويه » » گورومتر گورومتر ف يك ف يك گاهي نیز پس از ايجاد شکاگاهي نیز پس از ايجاد شکا

  مي دهند تا :مي دهند تا :
   تعادل هوای داخل گوش میانی تأمین شده تعادل هوای داخل گوش میانی تأمین شده  

   چرک و ترشحات از گوش خارج شود چرک و ترشحات از گوش خارج شود  

   لوله استاش کار کرد خود را بدست اورد لوله استاش کار کرد خود را بدست اورد  

  گاهي براي چندين هفته اين لوله در داخل پرده صماخ باقي گذاشته مي شود. گاهي براي چندين هفته اين لوله در داخل پرده صماخ باقي گذاشته مي شود. 

داخل پرده صماخ قرار دارد بايد از ورود آب به گوش داخل پرده صماخ قرار دارد بايد از ورود آب به گوش در زمانیکه لوله تهويه در در زمانیکه لوله تهويه در 

  جلوگیري كرد تا باعث ايجاد عفونت نشود. جلوگیري كرد تا باعث ايجاد عفونت نشود. 

  

  توصیه هاي پرستاريتوصیه هاي پرستاري
  کانال گوش را از نظر وجود ترشحات چرکی بررسی و گزارش نمائید.کانال گوش را از نظر وجود ترشحات چرکی بررسی و گزارش نمائید.

  .در صورت انجام میرنگوتومی باید گوش بیمار خشک و تمیز نگهداشته شود.در صورت انجام میرنگوتومی باید گوش بیمار خشک و تمیز نگهداشته شود  

  ش خارجی جهت جذب ترشحات و پیشگیری از آلودگی ش خارجی جهت جذب ترشحات و پیشگیری از آلودگی یک پنبه استریل در کانال گویک پنبه استریل در کانال گو
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  ثانویه کانال گوش خارجی و اوتیت اکسترنال قرار دهید.ثانویه کانال گوش خارجی و اوتیت اکسترنال قرار دهید.

  .عالیم حیاتی بیمار مخصوصاً دمای بدن را پایش و هرگونه تب را گزارش کنید.عالیم حیاتی بیمار مخصوصاً دمای بدن را پایش و هرگونه تب را گزارش کنید  

   به بیمار و خانواده در مورد اجتناب از ورود آب به گوش که ممکن است محیطی به بیمار و خانواده در مورد اجتناب از ورود آب به گوش که ممکن است محیطی

  یی را فراهم نماید، آموزش دهید.یی را فراهم نماید، آموزش دهید.مناسب برای رشد باکتریامناسب برای رشد باکتریا

  

  در مورد درد:در مورد درد:
  

   نیاز به ضد درد در بیمار را تعیین و گزارش کرده و ضد درد را طبق دستور تجویز و نیاز به ضد درد در بیمار را تعیین و گزارش کرده و ضد درد را طبق دستور تجویز و

  اثربخشی دارو راارزیابی و گزارش کنید.اثربخشی دارو راارزیابی و گزارش کنید.

  .از آرامبخش طبق دستور جهت بهبود استراحت و خواب بیمار استفاده کنید.از آرامبخش طبق دستور جهت بهبود استراحت و خواب بیمار استفاده کنید  

  صرفی و پیگیری درمان طبق دستور آموزش دهید.صرفی و پیگیری درمان طبق دستور آموزش دهید.به والدین در مورد مقدار داروی مبه والدین در مورد مقدار داروی م  

   بیمار را به استراحت در صورت وجود احساس ضعف، کاهش وزن مفرط، تهوع و بیمار را به استراحت در صورت وجود احساس ضعف، کاهش وزن مفرط، تهوع و

  استفراغ تشویق آنید.استفراغ تشویق آنید.

  

  در مورد اختالل شنوايي:در مورد اختالل شنوايي:
  

  .هر گونه کاهش شنوایی را در بیمار بررسی کنید.هر گونه کاهش شنوایی را در بیمار بررسی کنید  

   کاهش شنوایی از کاهش شنوایی از در بچه ها باید به والدین گوشزد کنید که هرگونه عالیم دال بر در بچه ها باید به والدین گوشزد کنید که هرگونه عالیم دال بر

  قبیل:قبیل:

    عدم توجه به اصواتعدم توجه به اصوات  

  خیرگی بی مورد به یک جاخیرگی بی مورد به یک جا  

   عدم واکنش به پرسشها عدم واکنش به پرسشها  

    کشیدن گوش یک سمت )سمت مبتال( توجه نمایندکشیدن گوش یک سمت )سمت مبتال( توجه نمایند  

  .زیرادردگوش به قدری شدید است که توجهی به کاهش شنوایی نمیشود.زیرادردگوش به قدری شدید است که توجهی به کاهش شنوایی نمیشود  

  از آنتی بیوتیک تجویزی طبق دستور استفاده کنیداز آنتی بیوتیک تجویزی طبق دستور استفاده کنید  

  د مقادیر دارویی صحیح اموزش دهیدد مقادیر دارویی صحیح اموزش دهیدبه بیمار و خانواده در موربه بیمار و خانواده در مور  

   برگشت شنوایی عادی بیمار به عنوان پاسخ درمانی مناسب تأکید کنید برگشت شنوایی عادی بیمار به عنوان پاسخ درمانی مناسب تأکید کنید  

  .هرگونه موارد غیر طبیعی را گزارش کنید.هرگونه موارد غیر طبیعی را گزارش کنید  

  
  آموزش به بیمارآموزش به بیمار

  

   بر پیگیری درمان دارویی کافی جهت جلوگیری از مقاومت دارویی و عوارض بیماری بر پیگیری درمان دارویی کافی جهت جلوگیری از مقاومت دارویی و عوارض بیماری

  به بیمار وخانواده تأکید کنید.به بیمار وخانواده تأکید کنید.

  الدین تأکید کنید که فرزندان خود را در حالت قائم در بغل گرفته و شیر دهند و الدین تأکید کنید که فرزندان خود را در حالت قائم در بغل گرفته و شیر دهند و به وبه و

  ازاز  حلقیحلقی  ––از شیر دادن در حالت خوابیده اجتناب کنند تا از برگشت فلور دهانی از شیر دادن در حالت خوابیده اجتناب کنند تا از برگشت فلور دهانی 

  ..شودشود  پیشگیریپیشگیری  میانیمیانی  گوشگوش  بهبه  استاشاستاش  طریقطریق

  یانی یانی به افراد برای اجتناب از تخلیه شدید بینی که موجب ورود مواد آلوده به گوش مبه افراد برای اجتناب از تخلیه شدید بینی که موجب ورود مواد آلوده به گوش م

  میشود، تأکید کنید.میشود، تأکید کنید.

   در صورتی که بیمار، میرنگوتومی شده باشد، نحوه صحیح تعویض پنبه درون گوشی در صورتی که بیمار، میرنگوتومی شده باشد، نحوه صحیح تعویض پنبه درون گوشی

  را به بیمار وخانواده نمایش دهید تا حداقل روزی دو بار انجام شود.را به بیمار وخانواده نمایش دهید تا حداقل روزی دو بار انجام شود.

   به اجتناب از ورود آب به درون گوش با استفاده از گوش بند یا گذاشتن پنبه چرب به اجتناب از ورود آب به درون گوش با استفاده از گوش بند یا گذاشتن پنبه چرب

  م دوش گرفتن و شامپو کردن سر تأکید کنید.م دوش گرفتن و شامپو کردن سر تأکید کنید.شده در کانال گوش درهنگاشده در کانال گوش درهنگا

  

  وجود مايع پشت پرده گوشوجود مايع پشت پرده گوش

OOttiittiiss  MMeeddiiaa  WWiitthh  EEffffuussiioonn    
   گوش میانی از یک طرف به پرده گوش محدود و از طرف دیگر از طریق شیپور استاش گوش میانی از یک طرف به پرده گوش محدود و از طرف دیگر از طریق شیپور استاش

  به حلق راه پیدا می کند و توسط دو پنجره به گوش داخلی ارتباط پیدا می کند. به حلق راه پیدا می کند و توسط دو پنجره به گوش داخلی ارتباط پیدا می کند. 

  جاعی دارد یعنی در حالت معمول جداره های آن روی همدیگر جاعی دارد یعنی در حالت معمول جداره های آن روی همدیگر لوله استاش حالت ارتلوله استاش حالت ارت

زیاد شود )مثل بلع و زور زدن( این فشار زیاد شود )مثل بلع و زور زدن( این فشار   خوابیده اند و هنگامی که فشار داخل حلقخوابیده اند و هنگامی که فشار داخل حلق

  ..جدار لوله استاش را از هم باز کرده و هوا به گوش میانی می رسدجدار لوله استاش را از هم باز کرده و هوا به گوش میانی می رسد
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  پرده تمپان  تیره وبداخل کشیده شدهپرده تمپان  تیره وبداخل کشیده شده  

  انداراندارپرده گوش قرمز یا تیره رنگ و ضربپرده گوش قرمز یا تیره رنگ و ضرب  

  وجودمایع استریل داخل گوش میانیوجودمایع استریل داخل گوش میانی  

   وقتی پرده گوش بیشترین حرکت و بهترین حالت را دارد که فشار دو طرف پرده وقتی پرده گوش بیشترین حرکت و بهترین حالت را دارد که فشار دو طرف پرده

  گوش با یکدیگر )یعنی با فشار اتمسفر یا محیط اطراف ( برابر باشند. گوش با یکدیگر )یعنی با فشار اتمسفر یا محیط اطراف ( برابر باشند. 

   خون موجود در مویرگ های روی مخاط پوشاننده جداره های گوش میانی، هنگام خون موجود در مویرگ های روی مخاط پوشاننده جداره های گوش میانی، هنگام

مقداری از هوای موجود در حفره میانی را در خود حل کرده و با مقداری از هوای موجود در حفره میانی را در خود حل کرده و با   عبور از گوش میانیعبور از گوش میانی

  خود می برند. خود می برند. 

   به تدریج از میزان هوای گوش میانی کم می شود و فشار هوا در گوش میانی کمتر می به تدریج از میزان هوای گوش میانی کم می شود و فشار هوا در گوش میانی کمتر می

شود و شیپور استاش برای جبران آن از طریق حلق، هوا به گوش میانی می رساند تا شود و شیپور استاش برای جبران آن از طریق حلق، هوا به گوش میانی می رساند تا 

  فشار دو طرف پرده برابر شودفشار دو طرف پرده برابر شود

   شیپور استاش نتواند کار خود را خوب انجام دهد، فشار گوش میانی کم می شیپور استاش نتواند کار خود را خوب انجام دهد، فشار گوش میانی کم می چنانچه چنانچه

  شود. شود. 

   .به عبارت دیگر فشار داخل گوش میانی منفی میشود. به عبارت دیگر فشار داخل گوش میانی منفی میشود  

   این فشار منفی حالتی مثل مکش ایجاد می کند واین مکش بر روی جدار مویرگها نیز این فشار منفی حالتی مثل مکش ایجاد می کند واین مکش بر روی جدار مویرگها نیز

  د شود. د شود. اعمال می شود و باعث می شود از آنها خونابه به داخل گوش میانی واراعمال می شود و باعث می شود از آنها خونابه به داخل گوش میانی وار

   خونی که از مویرگ های گوش میانی می گذرد هوای گوش میانی را با خود برده و به خونی که از مویرگ های گوش میانی می گذرد هوای گوش میانی را با خود برده و به

  جبران آن مایع به گوش میانی وارد می کند. جبران آن مایع به گوش میانی وارد می کند. 

  کندکند  میمی  پیداپیدا    چسبچسب  این مایع بتدریج غلیظ تر می شود تا حدی که قوامی مثلاین مایع بتدریج غلیظ تر می شود تا حدی که قوامی مثل . .  

   .وجود این مایع که اگزودا نامیده می شود باعث کاهش شنوایی می شود. وجود این مایع که اگزودا نامیده می شود باعث کاهش شنوایی می شود  
  

  عاليم:عاليم:
   به جز کاهش شنوایی که آن هم تدریجی به جز کاهش شنوایی که آن هم تدریجی  

  بلند صحبت کردنبلند صحبت کردن  

  صدای تلویزیون را خیلی بلند کردنصدای تلویزیون را خیلی بلند کردن  

  سیستمسیستم  بهبه  جدیجدی  چنانچه درمان نشود مایع پشت پرده باعث وارد آمدن آسیب هایچنانچه درمان نشود مایع پشت پرده باعث وارد آمدن آسیب های  

  ..شدشد  خواهدخواهد  گوشگوش  ییشنوایشنوای

  علل:علل:
  بزرگی لوزه سومبزرگی لوزه سوم  

  آلرژیآلرژی  

   شکاف کام شکاف کام  

  عفونت های بینی و سینوس هاعفونت های بینی و سینوس ها  

  تشخیص:تشخیص:

  تمپانومتریتمپانومتری--اودیومتری اودیومتری   --نه بالینی نه بالینی بامعایبامعای
  درماندرمان

  

   اگر مدت زیادی از تجمع مایع پشت پرده گوش نگذشته باشد، ممکن است با برطرف اگر مدت زیادی از تجمع مایع پشت پرده گوش نگذشته باشد، ممکن است با برطرف

  کردن عامل انسداد شیپور استاش و با درمان طبی این مایع بتدریج جذب شودکردن عامل انسداد شیپور استاش و با درمان طبی این مایع بتدریج جذب شود

   در مواردی که مدت زیادی از تجمع مایع گذشته و این مایع تبدیل به چسب شده در مواردی که مدت زیادی از تجمع مایع گذشته و این مایع تبدیل به چسب شده

  ..الوه بر برطرف کردن عامل ایجادباید گوش نیز تحت عمل جراحی قرار گیردالوه بر برطرف کردن عامل ایجادباید گوش نیز تحت عمل جراحی قرار گیردباشد عباشد ع

  : از طریق سوراخ وسط این وسیله، هوا از کانال گوش به گوش میانی می از طریق سوراخ وسط این وسیله، هوا از کانال گوش به گوش میانی می گرومت :گرومت

  رسد. رسد. 

   ماه وضعیت شیپور استاش بهتر میشود ماه وضعیت شیپور استاش بهتر میشود   44ـ ـ   55بعد از بعد از  

   گوش میانی به حالت طبیعی بر می گردد گوش میانی به حالت طبیعی بر می گردد  

  ش می افتد ش می افتد وسیله جاگذاری شده داخل مجرای گووسیله جاگذاری شده داخل مجرای گو  

   بعد از جدا شدن وسیله از پرده و افتادن آن در مجرای گوش به تدریج سوراخ پرده بعد از جدا شدن وسیله از پرده و افتادن آن در مجرای گوش به تدریج سوراخ پرده

  بصورت خود بخود بسته می شود بصورت خود بخود بسته می شود 

   .معموالً مشکل گوش بطور کامل برطرف می شود. معموالً مشکل گوش بطور کامل برطرف می شود  

  بسته شدن سوراخ، مجدداً به تدریج مایع در بسته شدن سوراخ، مجدداً به تدریج مایع در   در موارد نادری ممکن است بعد ازدر موارد نادری ممکن است بعد از
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  پشت پرده گوش جمع شود پشت پرده گوش جمع شود 

  ورت گوش باید مجدداً موردعمل جراحی قرار گیردورت گوش باید مجدداً موردعمل جراحی قرار گیرددر این صدر این ص  

  کنیمکنیم  میمی  استفادهاستفاده  تیوپتیوپ  تیتی  ازاز  گرومتگرومت  اما به جای وسیلهاما به جای وسیله . .  

  وسیله لوله کوچکی که شبیهوسیله لوله کوچکی که شبیه  TT   انگلیسی است انگلیسی است  

   شاخه های این وسیله را در سمت داخلی پرده قرار گرفته و خود لوله از طریق سوراخ شاخه های این وسیله را در سمت داخلی پرده قرار گرفته و خود لوله از طریق سوراخ

  پرده وارد مجرای گوش می شود.پرده وارد مجرای گوش می شود.

     وسیلهوسیله  شد،شد،  میمی  دفعدفع  خودخود  بهبه  خودخود  ههکک  گرومتگرومت  برخالف برخالف  TT   شکل خود بخود دفع شکل خود بخود دفع

  نخواهد شد نخواهد شد 

   بعد از گذشتن مدت زمان بیشتری و پس از اینکه پزشک اطمینان کامل پیدا کرد که بعد از گذشتن مدت زمان بیشتری و پس از اینکه پزشک اطمینان کامل پیدا کرد که

مشکل شیپور استاش برطرف شده است، در مطب و توسط پنس مخصوص از طریق مشکل شیپور استاش برطرف شده است، در مطب و توسط پنس مخصوص از طریق 

  ..مجرای گوش برداشته می شودمجرای گوش برداشته می شود

  ::نکاتي كه بیمار بايد بداندنکاتي كه بیمار بايد بداند          

    .عمل از طريق مجراي گوش انجام مي شود.عمل از طريق مجراي گوش انجام مي شود11
   برشی روی گوش یا صورت داده نخواهد شد برشی روی گوش یا صورت داده نخواهد شد  

     برش فقط محدود به ایجاد سوراخ بسیار کوچک در پرده گوش جهت برش فقط محدود به ایجاد سوراخ بسیار کوچک در پرده گوش جهت

  گذاشتن پروتز است.گذاشتن پروتز است.

  بالفاصله بعد از عمل كاهش شنوايي بیمار برطرف مي شود.بالفاصله بعد از عمل كاهش شنوايي بیمار برطرف مي شود.  ..99
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  پارگي پرده گوشپارگي پرده گوش

  ::  عللعلل
  ضربه های منجر به فشرده شدن هوا در مجرای گوش : مثل کشیده زدن به گوش ضربه های منجر به فشرده شدن هوا در مجرای گوش : مثل کشیده زدن به گوش --11

  وارد کردن جسم خارجی در گوش وارد کردن جسم خارجی در گوش --22

  از گوش پاک کناز گوش پاک کن  پاک کردن گوش به وسیله اشیاء :مثل استفادهپاک کردن گوش به وسیله اشیاء :مثل استفاده--33

  در اثر فشار زیاد آب مثل :شنا در عمق وغواصی در اثر فشار زیاد آب مثل :شنا در عمق وغواصی --44

  شستشوی گوش توسط افراد غیر متخصصشستشوی گوش توسط افراد غیر متخصص--55

  ورود براده داغ آهن در افراد جوشکار :سوختگی و پارگی پرده تمپان ورود براده داغ آهن در افراد جوشکار :سوختگی و پارگی پرده تمپان --66

  عفونت های ویرال و باکتریال حاد وتحت حاد گوش میانیعفونت های ویرال و باکتریال حاد وتحت حاد گوش میانی  --77

  

  ::  عاليمعاليم
  درگوشدرگوش  درد ناگهانیدرد ناگهانی    

  بیبینسنس  ناشنواییناشنوایی    

  از گوشاز گوش  یا ترشحیا ترشح  خونریزیخونریزی  

  شود.شود.  چرکچرک  ، شبیه، شبیهاز پارگیاز پارگی  پسپس  ساعتساعت  2424--4848  در عرضدر عرض  استاست  ممکنممکن  گوشگوش  ترشحترشح  

  وزوز گوشوزوز گوش    

  سرگیجهسرگیجه  

  عوارض:عوارض:

  ترمیمترمیم  ماهماه  22  خود در عرضخود در عرض  نشود، معموالً خود بهنشود، معموالً خود به  عفونیعفونی  شدهشده  پارهپاره  گوشگوش  اگر پردهاگر پرده  

  گیرد.گیرد.میمی  صورتصورت

    نیز نیز   کرد و شنواییکرد و شنوایی  درماندرمان  توانتوانرا میرا می  شود، عفونتشود، عفونت  نینیعفوعفو  شدهشده  پارهپاره  گوشگوش  اگر پردهاگر پرده

  کند. کند. پیدا نمیپیدا نمی  دایمیدایمی  معموالً مشکلمعموالً مشکل

  وجود دارد. وجود دارد.   جراحیجراحی  نشود نیاز بهنشود نیاز به  خود ترمیمخود ترمیم  خود بهخود به  اگر پارگیاگر پارگی  

  و اسهالو اسهال  ، استفراغ، استفراغبا تببا تب  ، همراه، همراهگوشگوش  عفونتعفونت    

  زیاد زیاد   ندرتاً خونریزیندرتاً خونریزی  

  مننژیتمننژیت    

  گوش( گوش(   پشتپشت  درستدرست  استخوانیاستخوانی  ید، ناحیهید، ناحیهماستوئماستوئ  )عفونت)عفونت  ماستوئیدیتماستوئیدیت  

 دایمیدایمی  ندرتاً ناشنواییندرتاً ناشنوایی  
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 درمان غیر جراحيدرمان غیر جراحي

    گوشگوش  داخلداخل  مایعمایع  ،کشت،کشت  با اتوسکوپبا اتوسکوپ  گوشگوش  معاینهمعاینه: :   تشخیصتشخیص

  . . درد استدرد است  برایبرای  حمایتیحمایتی  و مراقبتو مراقبت  از عفونتاز عفونت  پیشگیریپیشگیری  دارو برایدارو برای  ::  درماندرمان

    بامالیمتبامالیمت  باشد، انجامباشد، انجام  داشتهداشته  کار ضرورتکار ضرورت  نکردن: اگر ایننکردن: اگر این  المقدور فینالمقدور فینحتیحتی

  نرفتننرفتن  چتر راهچتر راه  بدونبدون  نگرفتن، یا در باراننگرفتن، یا در باران  ،شنا نکردن، دوش،شنا نکردن، دوش  گوشگوش  داشتن مجرایداشتن مجرای  نگاهنگاه  خشکخشک

    نشود: جراحینشود: جراحی  خود ترمیمخود ترمیم  خود بهخود به  گوشگوش  اگر پردهاگر پرده
  داروها :داروها :                                                                                                                                        

    از عفونتاز عفونت  پیشگیریپیشگیری  برایبرای    ::بیوتیكبیوتیكآنتيآنتي

  . . استامینوفناستامینوفن  درد خفیفدرد خفیف  برایبرای    ضد درد:ضد درد:  داروهايداروهاي

    عادیعادی  هایهای، فعالیت، فعالیتعالیمعالیم  بهبود گذاشتنبهبود گذاشتن  با رو بهبا رو به  ::  فعالیتفعالیت
  درمان جراحي پارگي پرده گوشدرمان جراحي پارگي پرده گوش                                                                    

  هاي حاد :هاي حاد :  پارگي پرده تمپان در اثر ضربه دست و ورود جسم خارجي، اوتیتپارگي پرده تمپان در اثر ضربه دست و ورود جسم خارجي، اوتیت

  % موارد خودبخود بهبود پیدا می کنند.% موارد خودبخود بهبود پیدا می کنند.  7171--8181در در   

  پارگي پرده تمپان در اثر فشار آب و سوختگي: پارگي پرده تمپان در اثر فشار آب و سوختگي: 

  بهبودی خودبخودکمتر است ، نیاز به ترمیم با جراحی دارد.بهبودی خودبخودکمتر است ، نیاز به ترمیم با جراحی دارد.

  در مواردي كه پارگي پرده تمپان خود بخود بهبودي پیدا نکند :در مواردي كه پارگي پرده تمپان خود بخود بهبودي پیدا نکند :

  پیدا می کند.پیدا می کند.نیاز به ترمیم جراحی  یا میرنگوپالستی ضرورت نیاز به ترمیم جراحی  یا میرنگوپالستی ضرورت   

  جراحي به دو روش:جراحي به دو روش:

   اکسترنال )برش جراحی از پشت گوش( واکسترنال )برش جراحی از پشت گوش( و  

  .اینترنال )برش جراحی از داخل مجرای گوش ( انجام می شود.اینترنال )برش جراحی از داخل مجرای گوش ( انجام می شود  

  .گرافتی که برای پیوند پرده مورد استفاده قرار می گیرد از فاشیای عضله تامپورال است.گرافتی که برای پیوند پرده مورد استفاده قرار می گیرد از فاشیای عضله تامپورال است  

  oottoosscclleerroossiissاتواسکلروزاتواسکلروز

  چار دیستروفی می شود .چار دیستروفی می شود .دراین بیماری ، البیرنت استخوانی ددراین بیماری ، البیرنت استخوانی د  

     جایگزینی استخوان اسکلروتیک پر عروق به جای استخوان طبیعی باعث رشد بیش از حد جایگزینی استخوان اسکلروتیک پر عروق به جای استخوان طبیعی باعث رشد بیش از حد

  می شود .می شود .  البیرنت استخوانیالبیرنت استخوانی

    پیشرونده استخوان پیشرونده استخوان   اگر این کانون بیماری کمی به خلف گسترش یابد باعث ثابت شدناگر این کانون بیماری کمی به خلف گسترش یابد باعث ثابت شدن

  نده را به دنبال دارد . نده را به دنبال دارد . پیشروپیشرو  رکابی برروی دریچه بیضی میگردد که کاهش شنوایی هدایتیرکابی برروی دریچه بیضی میگردد که کاهش شنوایی هدایتی

  طبیعی است هر چند از ورای آن گاه میتوان کانون اسکلروتیک طبیعی است هر چند از ورای آن گاه میتوان کانون اسکلروتیک “ “ پرده تمپان معموالپرده تمپان معموال

  پرعروق را به شکل صورتی کمرنگ مشاهده کرد پرعروق را به شکل صورتی کمرنگ مشاهده کرد 

   برای اینکه قادر باشیم خوب بشنویم باید استخوان رکابی بتواند به راحتی در جای خود برای اینکه قادر باشیم خوب بشنویم باید استخوان رکابی بتواند به راحتی در جای خود

  بلغزد و حرکت کند.بلغزد و حرکت کند.

  اتیولوژي:اتیولوژي:

  سال می باشد . سال می باشد .   1515--5151شایعترین علت کاهش شنوایی هدایتی در افراد شایعترین علت کاهش شنوایی هدایتی در افراد   اتواسکلروزاتواسکلروز  

   این بیماری ارثی در سفیدپوستان شایعتر از سیاه پوستان و در زنان بیشتر از مردان رخ این بیماری ارثی در سفیدپوستان شایعتر از سیاه پوستان و در زنان بیشتر از مردان رخ

  میدهد . میدهد . 

   . ممکن است این اختالل طی بارداری یا بالفاصله بعد از آن با سرعت بیشتری پیشرفت کند . ممکن است این اختالل طی بارداری یا بالفاصله بعد از آن با سرعت بیشتری پیشرفت کند  

  ای اولین بار در اواخر دهه اول یا اوایل دهه دوم زندگی مورد توجه ای اولین بار در اواخر دهه اول یا اوایل دهه دوم زندگی مورد توجه بربر“ “ کاهش شنوایی معموالکاهش شنوایی معموال

  حالت دو طرفه دارد .حالت دو طرفه دارد .“ “ قرار می گیرد که معموالقرار می گیرد که معموال

   موارد اتواسکلروزیس زمینه ژنتیکی دارد .% موارد اتواسکلروزیس زمینه ژنتیکی دارد .6161حدود حدود %  

     احتمال % احتمال 2525به طور معمول فرزندی که یکی از والدینش مبتال به اتواسکلروزیس باشد به طور معمول فرزندی که یکی از والدینش مبتال به اتواسکلروزیس باشد %

    دارد.دارد.  گرفتاری به اتواسکلروز راگرفتاری به اتواسکلروز را
  عالئمعالئم

  هدایتیهدایتی  شنواییشنوایی  کاهشکاهش  ،،  شایعترین عالمت: کاهش شنوایی تدریجی و پیشروندهشایعترین عالمت: کاهش شنوایی تدریجی و پیشرونده    

  بابا  صداهاییصداهایی  میکنندمیکنند  احساساحساس  کهکه  میشوندمیشوند  خودخود  مشکلمشکل  متوجهمتوجه  وقتیوقتی  مبتالیان اولین بارمبتالیان اولین بار  

  . . نمیشوندنمیشوند  متوجهمتوجه  خوبخوب  رارا  دیگراندیگران  نجواینجوای  صدایصدای  مثلمثل  کمکم  فرکانسفرکانس



 4اري داخلي وجراحيپرست

 (خانم توكلي) گوش

 
19 

 

  w w w . m a s h h a d - n u r s i n g . m i h a n b l o g . c o m           

 
 

   اختالل در تعادل اختالل در تعادل  

   وزوز گوش وزوز گوش  

  سرسر  احساس صدای اضافی دراحساس صدای اضافی در  

  ، به سالمت عملکرد حلزون وابسته استبه سالمت عملکرد حلزون وابسته است  امکان بهبود شنوایی با اعمال جراحی ،امکان بهبود شنوایی با اعمال جراحی  
  تشخیصتشخیص

   معاینه گوش معاینه گوش  

    اودیوگراماودیوگرام    

    صدا( صدا(   استخوانیاستخوانی  هدایتهدایت  )بررسی)بررسی  رینهرینه  آزمونآزمون  

  )اتوسکوپی)عالمت شوارتز یا همان لکه قرمز در پرده(اتوسکوپی)عالمت شوارتز یا همان لکه قرمز در پرده  

  نهنهازمون ريازمون ري                                                                                                      
هرتز استفاده می شود که در آن یک بار دیاپازون هرتز استفاده می شود که در آن یک بار دیاپازون   256256و و 512512در این ازمون از دیپازون های در این ازمون از دیپازون های 

  مرتعش را در مقابل مجرا )موازی با مقطع کرونال استخوان فرونتال( قرار می دهیم مرتعش را در مقابل مجرا )موازی با مقطع کرونال استخوان فرونتال( قرار می دهیم 

در مرحله بعد دیاپازون را بر روی زائده ماستوئید فرد قرار می دهیم و از فرد می خواهیم که در در مرحله بعد دیاپازون را بر روی زائده ماستوئید فرد قرار می دهیم و از فرد می خواهیم که در 

    الت صدا را بلند تر می شنودالت صدا را بلند تر می شنودکدام حکدام ح
در حالت طبیعی فرد صدا را در حالت اول )مقابل مجرا(بلند تر می شنوا که نشان از سالم بودن در حالت طبیعی فرد صدا را در حالت اول )مقابل مجرا(بلند تر می شنوا که نشان از سالم بودن 

  سیستم انتقال است سیستم انتقال است 

اگر فرد صدا را در حالت دوم )پشت گوش( بلندتر شنید تست منفی و سیستم انتقالی وی اگر فرد صدا را در حالت دوم )پشت گوش( بلندتر شنید تست منفی و سیستم انتقالی وی 

  دچار مشکل است.دچار مشکل است.
تقال گوش را نشان می دهد و هیچ اطالعی از وضعیت تقال گوش را نشان می دهد و هیچ اطالعی از وضعیت این تست فقط وضعیت سیستم اناین تست فقط وضعیت سیستم اننکته :نکته :

  گوش داخلی نمی دهد.گوش داخلی نمی دهد.
  نتايج تست رينه به دو صورت است:نتايج تست رينه به دو صورت است:

  :سیستم انتقال سالمسیستم انتقال سالمرينه مثبت:رينه مثبت  
  :عدم سالمت سیستم انتقالعدم سالمت سیستم انتقالرينه منفي:رينه منفي  

  درمان دارويي:درمان دارويي:
   مصرف روزانه مصرف روزانهmmgg  4400--2255   فلوئورید سدیم همراه با کلسیم و ویتامین فلوئورید سدیم همراه با کلسیم و ویتامینDD   سالسال  22بمدت بمدت  

    سیفیکاسیون مجدد و غیر فعال شدن کانون پیشرونده دمینرالیزاسیون و سیفیکاسیون مجدد و غیر فعال شدن کانون پیشرونده دمینرالیزاسیون و این دارو کلاین دارو کل

  اتواسپونژیوز را سرعت می بخشد اتواسپونژیوز را سرعت می بخشد 

   ازاز  کهکه  بیماربیمار  هدایتیهدایتی  شنواییشنوایی  کاهشکاهش  بهبه  عصبیعصبی  ––لذا مانع اضافه شدن کاهش شنوایی حسی لذا مانع اضافه شدن کاهش شنوایی حسی  

  شودشود  میمی  استاست  داشتهداشته  وجودوجود  قبلقبل

    . )بر کاهش شنوایی هدایتی قبلی بیمار اثری ندارد( .) بر کاهش شنوایی هدایتی قبلی بیمار اثری ندارد (    
  

  حي:حي:درمان جرادرمان جرا
  استفاده از روش استاپدکتومی نسبی یا کامل.استفاده از روش استاپدکتومی نسبی یا کامل.

   بیماران می توان پس از عمل، % بیماران می توان پس از عمل، 5151  --5555در صورت طبیعی بودن هدایت استخوانی ، در در صورت طبیعی بودن هدایت استخوانی ، در %

  طبیعی را انتظار داشت . طبیعی را انتظار داشت .   ““شنوایی غالباشنوایی غالبا

   حلزون ، پس از عمل کاهش نسبی شنوایی رخ میدهد حلزون ، پس از عمل کاهش نسبی شنوایی رخ میدهد   % بیماران بعلت آسیب% بیماران بعلت آسیب  66در در  

   کامل شنوایی عارض می شود. کامل شنوایی عارض می شود.   % بیماران از دست رفتن% بیماران از دست رفتن  11--22در در  

  

  استاپدكتومياستاپدكتومي

    زدهزده  کنارکنار  بهبه  رارا  صماخصماخ  پردهپرده    جراح از طریق کانال گوشجراح از طریق کانال گوش    

  استخوان رکابی فیکس شده را برمیدارداستخوان رکابی فیکس شده را برمیدارد  

   به جای آن پروتز مخصوصی را کار میگذارد که همان نقش استخوان رکابی را ایفا میکند به جای آن پروتز مخصوصی را کار میگذارد که همان نقش استخوان رکابی را ایفا میکند  

  ل فوم گذاشته میشودل فوم گذاشته میشودسپس داخل کانال گوش بیمار پانسمان قابل جذبی به نام ژسپس داخل کانال گوش بیمار پانسمان قابل جذبی به نام ژ  

  .بیمار تا یک هفته بعد از عمل بهبود شنوائی قابل توجهی را احساس نمیکند.بیمار تا یک هفته بعد از عمل بهبود شنوائی قابل توجهی را احساس نمیکند  
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  انواع جراحي:انواع جراحي:

همراه با همراه با   استاپدكتومي كاملاستاپدكتومي كامل  دو روشی که درحال حاضر بیشتر از همه به کار می روددو روشی که درحال حاضر بیشتر از همه به کار می رود

  می باشد.می باشد.  استاپدوتومياستاپدوتومي  پروتز وپروتز و  گذاشتنگذاشتن

  وش میانی : وش میانی : مراحل عمل پس از بی حسی موضعی و دسترسی به گمراحل عمل پس از بی حسی موضعی و دسترسی به گ

    رکابیرکابی  ––جداسازی عناصر مفصل سندانی جداسازی عناصر مفصل سندانی   --11

  قطع عضله رکابی قطع عضله رکابی   --22

درآوردن بخشی از استخوان رکابی که باالی پایه آن قرار دارد ) استاپدوتومی ( یا کل درآوردن بخشی از استخوان رکابی که باالی پایه آن قرار دارد ) استاپدوتومی ( یا کل   --33

  استخوان رکابی ) استاپدکتومی ( استخوان رکابی ) استاپدکتومی ( 

    ایجاد پنجره ای کوچک بر روی پایه استخوان رکابی در موارد استاپدوتومیایجاد پنجره ای کوچک بر روی پایه استخوان رکابی در موارد استاپدوتومی  --44
  قرار دادن پروتز که در موارد استاپدوتومی با گذاشتن یک پیستون در پنجره ساخته شده قرار دادن پروتز که در موارد استاپدوتومی با گذاشتن یک پیستون در پنجره ساخته شده   --55

و در موارد استاپدکتومی با قرار دادن پروتز بر روی قطعه پری کندریوم گذاشته شده بر روی و در موارد استاپدکتومی با قرار دادن پروتز بر روی قطعه پری کندریوم گذاشته شده بر روی 

    دریچه بیضی صورت می گیرد .دریچه بیضی صورت می گیرد .
  بعد از استاپدكتوميبعد از استاپدكتومي

  میشوندمیشوند    یصیصاندترخاندترخ  شدهشده  عملعمل  کهکه  روزیروزی  همانهمان  اغلب بیماران فردایاغلب بیماران فردای    
  . روی گوش عمل نشده بخوابند .روی گوش عمل نشده بخوابند  

     . آنتی بیوتیک بعد از عمل تجویز خواهد شد . آنتی بیوتیک بعد از عمل تجویز خواهد شد  

   . چند روز بعد از عمل ممکن است کمی حالت سبکی سر داشته باشند . چند روز بعد از عمل ممکن است کمی حالت سبکی سر داشته باشند  

   ًحس چشائی نیز ممکن است چند هفته تا چند ماه بعد از عمل تغییر کرده باشد ولی معموالً حس چشائی نیز ممکن است چند هفته تا چند ماه بعد از عمل تغییر کرده باشد ولی معموال

  به حالت نرمال برمیگردد.به حالت نرمال برمیگردد.

  ، مسافرتمسافرت  وو  میشودمیشود  گوشگوش  بهبه    شنا و سایر فعالیت هایی که منجر به ورود آبشنا و سایر فعالیت هایی که منجر به ورود آب  فین کردن ،فین کردن  

  ..استاست  ممنوعممنوع  هفتههفته  22  تاتا  هوائیهوائی

  
 

  البیرنتیت البیرنتیت 

  . . داخليداخلي  گوشگوش  نیمدايرهنیمدايره  مجاريمجاري  التهابالتهاب  
  بهبه  و کمکو کمک  تعادلتعادل  آنها احساسآنها احساس  وظیفهوظیفه  هستند کههستند که  پر از مایعپر از مایع  هاییهاییمذکور اتاقکمذکور اتاقک  هایهایساختمانساختمان

    ..استاست  آنآن  حفظحفظ

  ::يميمعالعال
  سرگیجهسرگیجه    

  هاهاچشمچشم  غیرارادیغیرارادی  حرکاتحرکات  

  (()گاهی)گاهی  و استفراغو استفراغ  تهوعتهوع  

  مبتالمبتال  سمتسمت  بهبه  افتادنافتادن  خصوصخصوص  ، به، بهتعادلتعادل  رفتنرفتن  از دستاز دست  

  موقتیموقتی  شنواییشنوایی  کاهشکاهش    

  وزوز گوشوزوز گوش  

  و در و در   شدهشده  شروعشروع  تدریجتدریج  بهبه  سر کهسر که  دادندادن  با حرکتبا حرکت  ویژهویژه  شدید بهشدید به  العادهالعادهفوقفوق  منگیمنگی

  رسد.رسد.ر میر میحداکثحداکث  بهبه  ساعتساعت  4848  عرضعرض
 

  البیرنتیت حاد غیر چركيالبیرنتیت حاد غیر چركي
  AAccuuttee  nnoonnssuuppppuurraattiivvee    LLaabbyyrriinntthhiittiiss  

  ورم حاد گوش داخليورم حاد گوش داخلي
  بدنبال عفونتهای مجاری تنفسیبدنبال عفونتهای مجاری تنفسی

 

  عاليم:عاليم:
   سرگیجه شدید سرگیجه شدید  

   احساس صدای غیر طبیعی احساس صدای غیر طبیعی  

  تلو تلو خوردنتلو تلو خوردن      
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  درمان:درمان:
   استراحت در تختخواب ترجیحا در محیط تاریک تا بر طرف شدن عارضه استراحت در تختخواب ترجیحا در محیط تاریک تا بر طرف شدن عارضه  

  دیازپامدیازپام  ویاویا  اربیتالاربیتالبب  فنوفنو    تجویزتجویز  
  

    AAccuuttee    ssuuppppuurraattiivvee    LLaabbyyrriinntthhiittiissالبیرنتیت حاد چركي البیرنتیت حاد چركي 

  عارضه عفونت حاد عناصر داخلي گوش درمان:عارضه عفونت حاد عناصر داخلي گوش درمان:
  آنتی بیوتیکآنتی بیوتیک    
  خارج کردن ترشحات چرکیخارج کردن ترشحات چرکی  

      CChhrroonniicc    llaabbyyrriinntthhiittiissالبیرنتیت مزمن البیرنتیت مزمن 

  اشکال در كپسول استخواني البیرنت اشکال در كپسول استخواني البیرنت 
   بروزحمالت مزمن سرگیجه بروزحمالت مزمن سرگیجه  

  راحی راحی در مان :جدر مان :ج  

  عللعلل
  داخلیداخلی  گوشگوش  یا باکتریایییا باکتریایی  ویروسیویروسی  هایهایعفونتعفونت  

    سر.سر.  آسیبآسیب  

  خطر:خطر:  عواملعوامل  
  میانیمیانی  گوشگوش  مزمنمزمن  عفونتعفونت  گسترشگسترش  

  ((آسپیرینآسپیرینسمی)سمی)  مصرف داروهایمصرف داروهای  

  استرساسترس  

  تنفسیتنفسی  عفونتعفونت  ویژهویژه  اخیر، بهاخیر، به  ویروسیویروسی  عفونتعفونت  

  هاهاآلرژیآلرژی  خانوادگیخانوادگی  یا سابقهیا سابقه  آلرژیآلرژی  

  دخانیاتدخانیات  استعمالاستعمال  

  الکلالکل  سوء مصرفسوء مصرف  

  مغزیمغزی  یا عروقیا عروق  قلبیقلبی  عروقعروق  هایهایبیماریبیماری  

  ::درماندرمان                                                                                                                      
  ایایزمینهزمینه  اختاللاختالل  هرگونههرگونه  درماندرمان                  

  و داروها(و داروها(  )با استراحت)با استراحت  عالیمعالیم  تسکینتسکین  

  ترشحترشح  گونهگونهاز هراز هر  ، کشت، کشتشنواییشنوایی  مطالعاتمطالعات  شاملشامل  استاست  ممکنممکن  تشخیصیتشخیصی  هایهایبررسیبررسی  

  باشد.باشد.  ایایزمینهزمینه  اختاللاختالل  تعیینتعیین  برایبرای  الزمالزم  هایهایو سایر بررسیو سایر بررسی  چرکیچرکی

  داروها:داروها:
  یا شیافیا شیاف  خوراکیخوراکی  ضدتهوعضدتهوع  

    ((ندرتندرت  )به)به  منگیمنگی  کاهشکاهش  برایبرای  آرامبخشآرامبخش  

  داخلیداخلی  در گوشدر گوش  مایعمایع  تجمعتجمع  کاهشکاهش  دیورتیک جهتدیورتیک جهت  

  باکتریاییباکتریایی  وجود عفونتوجود عفونت  ها در صورتها در صورتبیوتیکبیوتیکآنتیآنتی  

  عالیمعالیم  تخفیفتخفیف  ها جهتها جهتمینمینهیستاهیستاآنتیآنتی  

  اموزش به بیماراموزش به بیمار
  کنید.کنید.  سرخودداریسرخودداری  از حرکتاز حرکت  تا حد امکانتا حد امکان  

    خود را از سر خود را از سر   طبیعیطبیعی  فعالیتفعالیت  تدریجتدریج  بهبه  کنید و سپسکنید و سپس  در بستر استراحتدر بستر استراحت  منگیمنگی  تا رفعتا رفع

  بگیریدبگیرید

  آالتآالت  ماشینماشین  در اطرافدر اطراف  یا کارکردنیا کارکردن  ، باال رفتن، باال رفتننظیر رانندگینظیر رانندگی  خطرآفرینخطرآفرین  هایهایاز فعالیتاز فعالیت  

  کنید.کنید.  اجتناباجتناب  عالیمعالیم  شدنشدن  از برطرفاز برطرف  پسپس  هفتههفته  تا یکتا یک  خطرناکخطرناک

  کنندهکنندهکمککمک  استاست  ممکنممکن  و مایعاتو مایعات  نمکنمک  مصرفمصرف  کاهشکاهش  ، ولی، ولینیاز نیستنیاز نیست  خاصیخاصی  رژیمرژیم  

  باشد.باشد.

  مِنِیرمِنِیر  بیماريبیماري

  حفظحفظ  مسؤولمسؤول  کهکه  ( (   غشاییغشایی  گوش داخلی )البیرنتگوش داخلی )البیرنت  دایرهدایرهنیمنیم  مجاریمجاری  دروندرون  مایعمایع  افزایشافزایش  

  د. د. هستنهستن  تعادلتعادل
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  کاهشکاهش  و گاهیو گاهی  تعادلتعادل  اختاللاختالل  ، باعث، باعثداخلیداخلی  فشار در گوشفشار در گوش  با باال بردنبا باال بردن  مایعمایع  افزایشافزایش  

  شود.شود.میمی  شنواییشنوایی

     شود. شود. درگیر میدرگیر می  گوشگوش  % موارد، تنها یک% موارد، تنها یک8181--%%8585در در  

  سازد سازد را مبتال میرا مبتال می  سالسال  3131--6161  سنینسنین  معموالً بزرگساالنمعموالً بزرگساالن  

  استاست  تر از آقایانتر از آقایانشایعشایع  ها ها در خانمدر خانم . .  

    شايعشايع  عاليمعاليم

  كنند: كنند: بروز ميبروز مي  حاد بیماريحاد بیماري  هر حملههر حمله  زير در طيزير در طي  عاليمعاليم
  شدید شدید   منگیمنگی  

  دور دور   بهبه  محیطمحیط  یا چرخیدنیا چرخیدن  دور محیطدور محیط  بهبه  چرخیدنچرخیدن  صورتصورتبیمار بهبیمار به  )احساس)احساس  سرگیجهسرگیجه

  (. (. ویوی

  یا وزوز یا وزوز   زنگزنگ  صدایصدای  صورتصورت  مبتال بهمبتال به  در گوشدر گوش  همهمههمهمه  

  گردد. گردد. تشدید میتشدید می  با هر حملهبا هر حمله  کهکه  شنواییشنوایی  کاهشکاهش  

  عبارتند از: عبارتند از:   فوقفوق  عاليمعاليم  همراههمراه  احتمالياحتمالي  عاليمعاليم
  استفراغاستفراغ    

  تعریقتعریق    

  ها ها چشمچشم  پرشیپرشی  حرکاتحرکات  

  تعادلتعادل  اختاللاختالل    

    عللعلل
  مختلفمختلف  هایهایآسیبآسیب  بهبه  نسبتنسبت  داخلیداخلی  گوشگوش  واکنشواکنش

    بیماريبیماري  عوامل تشديد كنندهعوامل تشديد كننده
  استرساسترس    

  آلرژیآلرژی    

  زیاد نمکزیاد نمک  مصرفمصرف    

  یا کار  یا کار    زندگیزندگی  محیطمحیط  پر سر و صدا بودنپر سر و صدا بودن  

  شود. شود. ها تکرار ميها تکرار ميمنیر سالمنیر سال  بیماريبیماري  ييهاهاحملهحمله

    احتمالياحتمالي  عوارضعوارض
  دایمیدایمی  شنواییشنوایی  کاهشکاهش    

  گوشگوش  وزوز مزمنوزوز مزمن    

  تشخیص:تشخیص:                      

  MMRRII، ،   شنواییشنوایی  هایهای،آزمون،آزمون  خونخون  آزمایشآزمایش  

  : :   رمانرماندد                      
  استراحتاستراحت      

  عالیمعالیم  کنترلکنترل  برایبرای  تجویز داروهاییتجویز داروهایی  

  حمالتحمالت  در طیدر طی  خواندنخواندن  ور و کتابور و کتابنن  منبعمنبع  بهبه  شدنشدن  از خیرهاز خیرهخودداریخودداری    

  مبتال مبتال   البیرنتالبیرنت  بر رویبر روی  جراحیجراحی  از از   استاست  ممکنممکن  منیر مزمنمنیر مزمن  دچاردچار  بیمارانبیماران  در برخیدر برخی

  شود. شود.   استفادهاستفاده

    داروها:داروها:
  اسکوپوالمیناسکوپوالمین  پوستیپوستی  ، یا برچسب، یا برچسبوریدیوریدی  یا دیازپامیا دیازپام  حاد:آتروپینحاد:آتروپین  حملهحمله  درماندرمان  برایبرای    

  سودمند باشد. سودمند باشد.   استاست  ممکنممکن  انانبیماربیمار  برخیبرخی  :برای:برای  ضدتهوعضدتهوع  داروهایداروهای  

  منگیمنگی  کاهشکاهش  :برای:برای  بخشبخشآرامآرام  داروهایداروهای  

  عالیمعالیم  تخفیفتخفیف  ها :در برخیها :در برخیهیستامینهیستامینآنتیآنتی  

  داخلیداخلی  در گوشدر گوش  مایعمایع  ادرارآور :کاهشادرارآور :کاهش  داروهایداروهای  

  

  مراقبتهامراقبتها
  و منگیو منگی  تهوعتهوع  شدنشدن  استراحت در بستر تا برطرفاستراحت در بستر تا برطرف    
  نرفتننرفتن  راهراه  کمککمک  بدونبدون  

  خطرناکخطرناک  آالتآالتماشینماشین  یا کار در اطرافیا کار در اطراف  از نردباناز نردبان   رفتن رفتن، باال، باالخودداری از رانندگیخودداری از رانندگی  
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  نمکنمک  مصرفمصرف  کاهشکاهش    

  تهوعتهوع  دلیلدلیل  بهبه  بیماریبیماری  حملهحمله  در طیدر طی  دریافتیدریافتی  غذایغذای  میزانمیزان  محدود کردنمحدود کردن    

  مراجعه به پزشك  در صورت:مراجعه به پزشك  در صورت:
  از دو گوشاز دو گوش  درهریکدرهریک  شنواییشنوایی  کاهشکاهش    

  مقاوممقاوم  استفراغاستفراغ    

  تشنجتشنج    

  کردنکردن  غشغش    

  انتیگراد یا باالتر انتیگراد یا باالتر سس  درجهدرجه  3838//33  تبتب  

  ماستوئیديتماستوئیديت
   ماستوئید ضائده ای از استخوان تمپورال است که در پشت گوش قرار دارد و حاوی ماستوئید ضائده ای از استخوان تمپورال است که در پشت گوش قرار دارد و حاوی

  سلولهای هوایی استسلولهای هوایی است

   بعلت نزدیکی با گوش میانی عفونتهای گوش میانی میتوانند براحتی ماستوئید را بعلت نزدیکی با گوش میانی عفونتهای گوش میانی میتوانند براحتی ماستوئید را

  ملتهب کنندملتهب کنند

  عاليمعاليم
  درد گوشدرد گوش  

  کاهش شنواییکاهش شنوایی  

   تب تب  

  له گوش به طرف خارج و پایین رانده شودله گوش به طرف خارج و پایین رانده شودتورم:تورم باعث میشود التورم:تورم باعث میشود ال  

   قرمزی و درد در استخوان ماستوئید قرمزی و درد در استخوان ماستوئید  

  آبسه تمپورالآبسه تمپورال  

  ترومبوز چرکی سینوس جانبیترومبوز چرکی سینوس جانبی  

    تشخیصتشخیص
   عالئم بالینی عالئم بالینی  

   رادیوگرافی رادیوگرافی  

  CCTTss    
   رادیوگرافی ساده از ماستوئید :کدروت در حفره دیده میشود و سلولهای هوایی که در رادیوگرافی ساده از ماستوئید :کدروت در حفره دیده میشود و سلولهای هوایی که در

  اهیت مات به خود میگیرند. اهیت مات به خود میگیرند. حالت عادی به وضوح نمایان هستند محالت عادی به وضوح نمایان هستند م

   این نما در این نما درCCTT  ssccaann  .با وضوح بیشتری قابل تشخیص است.با وضوح بیشتری قابل تشخیص است  

  کشت ترشحاتکشت ترشحات  

  تیمپانوسنتزتیمپانوسنتز  

  درمان : درمان : 
   آنتی بیوتیک آنتی بیوتیک  

   در صورتیکه آبسه در ماستوئید ایجاد شده باشد باید مداخله جراحی جهت تخلیه در صورتیکه آبسه در ماستوئید ایجاد شده باشد باید مداخله جراحی جهت تخلیه

  ((  ((  mmaassttooiiddeeccttoommyyآبسه انجام شود آبسه انجام شود 

  انواع تومورهاي گوشانواع تومورهاي گوش    
EExxoossttoossiiss  

PPaappiilllloommaa  

AAnnggiioommaa  

FFiibbrroommaa  

AAddeennoommaa  

OOsstteeoommaa  
 

  EExxoossttoossiiss    یا استئوکندروم شایعترین تومور خوش خیم استخوان استیا استئوکندروم شایعترین تومور خوش خیم استخوان است  

  OOsstteeoommaaتومور خوش خیم با رشد اهستهتومور خوش خیم با رشد اهسته  

SSqquuaammoouuss  cceellll  ccaarrcciinnoommaa  

BBaassaall  cceellll  ccaarrcciinnoommaa  
((RRooddeenntt  uullcceerr))  
FFoorreeiiggnn  bbooddyy    
GGrrooww  EEaarr??  

AAccoouussttiicc  NNeeuurroommaa  


