التهاب األذن الوسطى

اللوزتين  -اللحمية

التهاب األذن الوسطى

هــو التهاب باألذن الوســطى ينتــج عنه إفراز ســائل خلف طبلة
األذن.

أهميته

وجود سائل باألذن الوسطى يقلل من حركة طبلة األذن وعظيمات
األذن الوســطى ممــا يســبب ضعــف ســمع متوســط قد يســبب
لألطفال حتت سن الثامنة بطء تطور اللغة وتخلف دراسي.

أسبابه

1-1التهابــات األذن الوســطى البكتيريــة التــي ال يتــم عالجهــا
بصورة كاملة.
2-2انســداد «قنــاة اســتاكيوس» باللحميــة خلف األنــف « -قناة
اســتاكيوس هــي األنبــوب املوصــل بــن البلعــوم واألذن
الوسطى».

أعراضه

1-1أكثــر احلــاالت ال يتــم مالحظتهــا ،ويتــم اكتشــافها فقــط
عــن طريــق الكشــف الدوري فــي املدرســة أو عنــد الطبيب
األخصائي.

2-2بعض األهل يالحظون أن الطفل ال يسمع بصورة طبيعية.
3-3رمبا يشكو الطفل من ألم (بسيط) ومتكرر باألذن.
4-4اضطراب في النمو الطبيعي.
5-5تأخر في التحصيل العلمي باملدرسة.

العالج

1-1كثير من احلاالت ميكن أن يتم شفاؤها بدون أي عالج.
2-2عــاج باألدويــة املســاعدة علــى تقليــل اإلفــرازات الســائلة
باألذن الوسطى.
3-3عالج باجلراحة:
أ -ســحب الســائل املوجود فــي األذن الوســطى عن طريق
فتحة صغيرة بطبلة األذن.
ب -وضع أنبوب تهوية في طبلة األذن.
ج -إزالــة أي ســبب يعيــق وظيفــة قنــاة اســتاكيوس (مثــل
اللحمية خلف األنف).

اللوزتان
ما هي اللوزتان؟

جــزء من اجلهــاز اللمفاوي في اجلســم ،موجودتان على جانبي
البلعوم.

ما فائدتهما؟

كجــزء مــن اجلهــاز اللمفــاوي فهــي تســاعد على تكويــن مناعة
اجلســم ولكن يجب املالحظة أن اســتئصال اللوزتني (إذا دعت
احلاجة لذلك) ال يؤثر على مناعة اجلسم حيث أنها جزء بسيط
من اجلهاز اللمفاوي الكبير.

ما هي أسباب التهاب اللوزتني؟

كجزء من اجلهاز التنفســي فهي معرضة لاللتهابات الفيروسية
التــي تصيــب هــذا اجلهــاز .وهــذا النــوع مــن االلتهابــات كثير
احلــدوث عنــد األطفــال ،ويصاحبهــا ألــم فــي البلعــوم وارتفاع
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اللهاة

لوزتني
طبيعيتني

فــي درجة احلــرارة ،ولكن بالفحص يكــون االلتهاب غير محدد
علــى اللوزتني ،ولكن يشــمل كل أجــزاء البلعــوم ،كذلك ال يوجد
صديــد على اللوزتني وال ينصح باســتئصال اللوزتني لهذا النوع
مــن االلتهابات الفيروســية ،حيث أنه غير محــدد على اللوزتني
وميكن حدوثه حتى بعد استئصالها.
التهابــات اللوزتني البكتيريــة :أعراض هذا النوع من االلتهابات
مشابه ملا ُذكر بالنسبة لاللتهابات الفيروسية من ألم في البلعوم
وارتفاع في درجة احلرارة ،ولكن بالفحص يكون االلتهاب محدد
على اللوزتني اللتني حتتويان على صديد في كثير من احلاالت،
وهــذا النوع من االلتهابات هو الذي يُنصح باســتئصال اللوزتني
إذا تكرر.

متى ينصح الطبيب باستئصال اللوزتني؟

يعتمــد جــزء كبيــر من قــرار الطبيــب باســتئصال اللوزتني على
(التاريــخ املرضــي) الذي يقدمــه األهل عن مدى تكــرار التهاب

اللوزتــن ،وهــل هناك أعــراض تدل علــى أية مضاعفــات على
األذن أو القلــب أو الكلــى ،كمــا ينصــح مبراقبة املريــض ورؤيته
أثنــاء الهجمــة احلــادة للتأكــد مــن أنــه مصــاب فعــ ً
ا بالتهــاب
اللوزتني وليس التهاب عام في البلعوم.
وميكن تلخيص أسباب استئصال اللوزتني باآلتي:
1-1تكــرار التهــاب اللوزتــن احلــاد أكثــر مــن خمس مــرات في
السنة.
2-2تضخم اللوزتان الذي يعيق األكل والتنفس.
3-3التهــاب اللوزتني املزمن والذي ميكن التأكد منه بخروج قيح
بالضغط على اللوزتني.
4-4وجــود مضاعفــات مصاحبة اللتهــاب اللوزتني مثــل التهاب
األذن أو الكلى أو القلب.
5-5خراج حول اللوزتني.
6-6إذا كانت اللوزتان حاملة للدفتيريا.
7-7تضخــم مزمــن للعقــد اللمفية فــي الرقبــة والتــي يُعتقد أن
سببها هو االلتهابات املتكررة أو املزمنة في اللوزتني.

متى ُينصح بتجنب إجراء عملية استئصال اللوزتني؟

1-1وجود التهاب حاد باللوزتني.
2-2وجــود أي نوع من االلتهابات احلادة عند الطفل مثل التهاب
الصدر.
3-3وجود مرض دموي يعرض الطفل للنزيف.
4-4وجود وباء شلل األطفال.

هل هناك سن محددة إلجراء العملية؟

يُنصــح بعدم إجراء العملية قبل ســن الرابعة ،ولكن هناك بعض
احلــاالت القليلــة والتــي يُنصــح فيها بإجــراء العمليــة قبل هذه
السن ،مثال ذلك :ضخامة اللوزتني والتي تؤدي إلى صعوبة في
األكل والتنفس والتي تسبب مضاعفات في صدر املريض.

اللحمية (الناميات)
ما هي اللحمية؟

املقصود باللحمية هنا هو جتمع لبعض األنســجة اللمفاوية في
اجلزء األعلى من البلعوم املوجود خلف األنف.
ويعتبر وجود اللحمية شــيء طبيعي (مثــل اللوزتني) وخصوصاً
بني  7-3سنوات من العمل ،فكل األطفال عندهم حلمية ،وتبدأ
اللحمية بالضمور تدريجياً بعد سن الثامنة.

ما هي اللحمية؟

كما ُذكر سابقاً وجود اللحمية شيء طبيعي ،ولكن عندما تتضخم
أو تصــاب بااللتهابــات املتكررة فســوف يؤدي ذلــك إلى حدوث
بعض املضاعفات واألعراض التي تستوجب استئصالها.

أعراض التهابات اللحمية وتضخمها

1 -1التهــاب اللحميــة يــؤدي إلى إفرازات مســتمرة مــن األنف،
وعــادة مــا يُصنــف األهــل ذلــك بــأن الطفــل مصــاب ببرد
مستمر.
2 -2تضخــم اللحمية يؤدي إلــى صعوبة بالتنفس من األنف مما
يؤدي إلى:

٭ ٭بقــاء فــم الطفــل مفتوحاً بصورة مســتمرة لعــدم قدرته
على التنفس من األنف.
٭ ٭عدم مقدرة الطفل على األكل بصورة طبيعية.
٭ ٭الشخير أثناء النوم.
٭ ٭انســداد القنــاة املوصلــة بــن البلعــوم واألذن الوســطى
يؤدي إلى التهابات متكررة في األذن الوسطى.

فإذا كان الطفل يشــكو من األعراض الســابقة بصورة مستمرة،
ينصح الطبيب في هذه احلالة باستئصال اللحمية.

