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آمارها نشان مى دهد از هر 
5 نفر 1 نفر يا به عبارت 
ساده تر 20 درصد از افراد 
جامعه دچار وزوز گوش 
 40 به  ميانسالى  از  بعد  آمار  اين  هستند. 
درصد و حتى بيشتر افزايش مى يابد. وزوز 
حال  عين  در  و  شايع  اختالل  يك  گوش 
آزاردهنده براى بيماران است. دكتر بابك 
ساعدى، متخصص گوش و حلق و بينى، 
فلوشيپ جراحى صورت و عضو هيات علمى 
دانشگاه علوم پزشكى تهران، در «درمانگاه» 
اين هفته درباره وزوز گوش و راه هاى درمان 

آن بيشتر توضيح مى دهد.

گوش  از  بخش  كدام  به  آسيب   :
باعث ايجاد صداى وزوز براى بيمار مى شود؟
صداهاى غيرعادى داخل گوش كه باعث آزار 
بيمار مى شوند، معموال مربوط به خود گوش 
نيستند. براى مفهوم تر شدن اين موضوع مثلثى 
بيمارى  اين  جزء  هر  كه  بگيرند  نظر  در  را 
يكى از اضالع مثلث را تشكيل مى دهد. ضلع 
اول همان بيمارى هاى داخل گوش است كه 
مى گيرد.  قرار  ضلع  اين  در  شنوايى  كاهش 
ضلع دوم شرايط اجتماعى و محيطى بيمار 
است. مثل فردى كه در محيطى پرسروصدا 
قرار مى گيرد. قرار گرفتن هر انسانى در محيط 
غيرعادى استرس زاست. استرس و اضطراب 

هم مى تواند باعث وجود صداهايى در گوش 
شود و ضلع سوم صداهاى گوش ناشى از 
بيمارى هاى روانى است. بعضى از بيمارى هاى 
روان هستند كه بر اثر آن بيمار دچار توهم 
مى شود و صداهاى عجيب و غريب يا صداى 
افراد خيالى را مى   شنود. البته اين موضوع مورد 
بحث ما نيست چون ريشه هاى روان شناختى 
دارد. مبحث ما مربوط به صداهايى است كه 

ريشه در خود گوش دارند.
چند  گوش  به  مربوط  صداهاى   :

نوع هستند؟
وقتى بيمار با شكايت صداهاى زنگ دار و 
ضربان دار در گوش به متخصص گوش و 
حلق و بينى مراجعه مى كند ابتدا بايد مشكالت 
محيطى و اختالالت روان شناختى بررسى و 
كنار گذاشته شود. بعد از آن اگر متوجه شديم 
كه صداها مربوط به گوش است، نوع صدا، 
احساس كليك و زنگ دار و ضربان دار بودن 
آنها بايد از هم تفكيك شوند چون هر كدام 

از آنها درمان جداگانه اى دارند.
: اين صداها چه تفاوتى با هم دارند؟

احساس  گوش  داخل  صداى  از  بخشى 
مشكالت  اثر  در  صدا  اين  است.  كليك 
مفصل فكى ايجاد مى شود كه به بحث هاى 
تخصصى جداگانه اى نياز دارد. صداى ديگر 
از نوع ضرباندار است. صداى ضربان داخل 
اول  علت  مى شود؛  ايجاد  علت  به 2  گوش 

بيمارى  هايى مانند مشكالت عروقى-قلبى و 
علت دوم مربوط به مشكالت خود گوش مانند 
تومورهاى عروقى داخل گوش است. ضربان 
داخل گوش معموال يك مشكل جدى است 
و به درمان هاى تخصصى نياز دارد. صداى 
اصلى  شكايت  همان  و  گوش  داخل  بعدى 
بيماران، وزوز گوش است. وزوز گوش به 
تنهايى بيمارى نيست و مى تواند عالمتى از 
يك بيمارى باشد. صداى وزوز گوش معموال 
در اثر تغييراتى به وجود مى آيد كه در بخش 
داخلى گوش ايجاد مى شود و ناشى از ضعف 
عصب شنوايى است. اغلب صداهاى داخل 
گوش معموال با افزايش سن بيشتر مى شوند. 
پيرگوشى شايع ترين بيمارى گوش است كه 
بر اثر آن فرد صداهايى غيرعادى در گوش 
مى شنود. اگر موم گوش باعث انسداد مجرا 
شده باشد، مى تواند تغييراتى را در دريافت 
صداهاى اطراف كه وارد گوش مى شوند، ايجاد 
واردشده  صداهاى  مى شود  باعث  موم  كند. 
در  غريبه اى  صداى  و  كنند  پيدا  اكو  حالت 
گوش بيمار ايجاد شود. بعضى از داروها، قرار 
گرفتن بيمار در معرض صداهاى بلند ناگهانى 
مانند صداى انفجار، بيمارى منير و... نيز باعث 
ايجاد صداهاى غيرعادى در گوش مى شوند.

: صداهايى كه ريشه روان شناختى 
دارند، وجود بيرونى ندارند؟

نه، مهم ترين بيمارى روان شناختى كه در آن فرد 

دچار توهم مى شود و ممكن است صداهاى 
عجيب و غريبى بشنود، اسكيزوفرنى است. اين 
بيماران تصورى خيالى توام با هذيان و توهم 
دارند. البته توهم و هذيان يكى از عالئم بيمارى 
است. گوشه گيرى، تناقض در كالم و آشفتگى 
ذهنى هم در بيمار ديده مى شود. صداهاى توهمى 
گاهى دستوردهنده هستند و بيمار از آنها اطاعت 
مى كند. همين اطاعت، شايد منجر شود بيمار 

خطا كند گاهى هم بيمار صداى چند نفر را 
مى شنود، صدايى كه اصال وجود خارجى ندارد 
و اطرافيان بيمار از آن ابراز بى اطالعى مى كنند. 
البته توهم، فقط شنيدن صوت نيست. بعضى از 
بيماران توهم ديدارى، لمسى، بويايى و چشايى 
هم دارند. اين بيمارى معموال از دوران نوجوانى 
و ابتداى جوانى آغاز مى شود و به شدت كيفيت 
زندگى بيماران را كاهش مى دهد چون تحصيل و 

كار را رها مى كنند و تنش هاى زيادى در روابط 
بين فردى و اجتماعى  شان ايجاد مى شود. بيماران 
به درمان دارويى نياز دارند و درمان بايد سريع تر 
شروع شود. گاهى صداها و عالئم بيمارى آنقدر 
آزاردهنده اند كه منجر به خودكشى فرد مى شوند. 
بيمار زندگى خانواده را نيز تحت تاثير قرار مى دهد 
بنابراين نزديكان بيمار هم بايد نحوه درست 

رفتار با اين افراد را بدانند.
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هشدار قديمى «سالمت» به يك بهانه  
تازه: از گوش پاك كن بپرهيزيد!

كامبيز ديرباز كه در پشت صحنه فيلمبردارى «پشت بام 
اين  انتشار  با  شده،  گوش  پرده  پارگى  دچار  تهران» 
سر  «امروز  نوشت:  اينستاگرامش  صفحه  در  تصوير 
صحنه فيلمبردارى پشت بام تهران، متاسفانه به وسيله 
يك فروند گوش پاك كن پرده گوش چپم پاره شد. 
ضمن تشكر از پرسنل و پزشكان بيمارستان اميراعلم 
وسيله  اين  از  عنوان  هيچ  به  مى كنم  خواهش  ازتون 
قطعا  خوبان  شما  دعاى  نكنيد.  استفاده  خطرناك 
كرد.» خواهد  خوب  زودتر  رو  من  گوش  حال 
«سالمت» در طول اين سال ها بارها به همراهانش هشدار 
داده كه آنچه از آن با عنوان گوش پاك كن  ياد مى شود، 
صرفا ابزارى براى نظافت الله گوش، بين انگشتان پا، 
استعمال دارو  در نواحى باز و تميز كردن آرايش دور 

چشم  است؛ نه وسيله اى براى نظافت داخل كانال گوش.

درمان وزوز گوش چيست؟
: لطفا درباره درمان صداهاى داخل گوش توضيح دهيد.

به طور كلى، براى درمان ابتدا بايد علت صداى داخل گوش مشخص 
شود. بيمارانى كه صداى داخل گوش دارند وقتى به پزشك مراجعه 
مى كنند بايد پزشك را از مشكالت روانى مانند اضطراب و استرس يا 
شرايط و عادت هاى نادرست در زندگى مانند گوش دادن به صداى 
بلند موسيقى و استفاده از هدفون يا كار كردن در مكان هاى بسيار شلوغ 
و پر سروصدا مطلع كنند. دادن اين اطالعات به پزشك كمك مى كند 

تا زودتر علت صداى داخل گوش را پيدا كند. درمان صداهايى مانند 
احساس كليك در گوش كه ناشى از مشكالت مفصل گيجگاهى فكى 
است و درمان صداهاى گوش كه ناشى از بيمارى هاى قلبى- عروقى 

است، وابسته به برطرف كردن بيمارى زمينه اى است.
بخش بعدى درمان مربوط به از بين بردن عوامل خارجى در گوش مانند 
وجود جرم است. با درآوردن جرم كامال مى توان صداى وزوز يا صداى 
غيرعادى گوش را برطرف كرد و حتى شنوايى بيمار را به حالت قبلى 
و طبيعى برگرداند. بيمارانى كه دچار وزوز گوش هستند معموال اين 
احساس را شب ها و زمان خواب دارند يعنى زمانى كه محيط كامال ساكت 

است. براى از بين بردن اين صدا سمعك هاى صوتى اى ساخته شده كه 
صداهاى بسيار آرامى مانند باران و موسيقى بسيار ماليم از آن پخش 
مى شود. اين صدا باعث مى شود صداى زمينه اى داخل گوش كاهش 
يابد و فرد راحت تر بخوابد. داروهاى ضدافسردگى هم مى توانند فعاليت 

سيستم اعصاب مركزى را كمتر كنند و صدا كاهش يابد.
: منظور از كاهش صدا چيست  يعنى صدا كامل حذف نمى شود؟

همه بيمارانى كه صدايى در گوششان ايجاد مى شود (غير از صداهاى 
ناشى از جرم گوش) بايد بدانند اين بيمارى درمان دارويى قطعى ندارد. 
عمده درمان ها روى كاهش صدا تمركز دارند نه قطع صدا. معموال بيماران 

وقتى با چنين مشكلى مواجه مى شوند و كامال درمان نمى شوند، مدام 
پزشك خود را عوض مى كنند. اين كار بى فايده است. درمان بايد در 

جهتى باشد كه قدرت تطابق بيمار با شرايط جديد بهتر شود.
: توصيه آخر؟

تغيير رژيم غذايى نيز در كاهش صداى داخل گوش موثر است. بيماران 
بايد ميزان كافئين مصرفى روزانه خود را كاهش دهند. سيگار و الكل 
باعث تشديد صدا مى شوند. ترك اين 2 ماده توصيه اصلى براى كاهش 
صداى داخل گوش است. استفاده از سمعك هاى صوتى در طول روز 

نيز توصيه مى شود.


