Fråga Doktorn
Vi har valt att döpa om frågespalten till Fråga doktorn, och på så
vis öppna upp för mer varierande frågor. Nu finns det möjlighet att
få svar av specialister inom olika områden.
Denna gång går frågan till:

Radi Jönsson
ÖNH och hörselspecialist i 22q11-specialistteamet i Göteborg.
Jag har en dotter som har problem med sina öron, det har hon haft sen hon föddes.
Vi måste spola hennes öron med koksaltlösning varannan dag, men det räcker inte, för var
sjätte vecka ungefär så behöver hon gå till läkaren och rensa öronen från ”avlagringar”
som fastnar på trumhinnan och hörselgången. När läkaren har rensat öronen så syns det att
hörselgångarna är irriterade så då måste vi även droppa Terracortrildroppar i öronen. Det här
gör även att hon inte har kunnat göra hörseltest på ett tag. Nu är min fråga vad kan det bero
på och finns det något annat sätt att lösa detta på? Min dotter tycker inte att det är speciellt
kul att behöva spola öronen så ofta eller få dropparna.
Undrande mamma
Bästa mamma,
ordinerad Terracortril med Polymyxin BDin dotter verkar ha en hel del bekymmer
droppar (öronläkarens favoritmedicin),
med öronen, med tanke på hur ofta Ni får
har man bedömt att det funnits ytterligare
behandla, samt behöva gå på läkarbesök för
behov av inflammationsdämpande och
rengöring av hörselgångarna.
bakteriedödande medel. TCPB-dropparna
Hos personer med 22q11 deletionssyndrom
innehåller cortison och ett antibiotikum.
är ytteröron, hörselgångar, och mellanöron
generellt något mindre. Det är ganska vanligt Dropparna kan också användas om man
har rör i öronen, eller har annat hål på
att man har relativt smala hörselgångar, och
trumhinnan.
detta försvårar för vax och övriga normala
Varför Din dotter inte har kunnat göra
avlagringar (horn från hudens hornbildande
hörselprov, med sina aktuella problem, kan
celler) att stötas ut på normalt vis. En del
jag inte svara på. Väntar man på att hennes
barn med syndromet har också en ökad
infektionsbenägenhet, vilket också kan bädda hörselgångsinflammation ska vara utläkt?
Om hon har kroniska besvär, så avspeglar ju
för inflammation/infektion i hörselgång,
hörselprovet den aktuella hörselfunktionen,
trumhinna och mellanöra.
och det kan vara rimligt att testa i alla fall.
Koksaltsköljningar är ett mycket skonsamt
sätt att behandla hörselgången på. Koksaltet
Radi Jönsson, överläkare inom ÖNH och
löser ”skräpet” i hörselgången utan att
hörsel
irritera. Vid de tillfällen Din dotter blivit
Medlemsbladet Föreningen CATCH 22/22q11 deletionssyndrom

nr 1 år 2006

