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نوع عيني و نوع ذهني: وزوز گوش دو گونه اصلي دارد

.  به موجب اصوات توليد شده در بدن به گوش انتقال داده مي شوندوزوزهاي عيني 
يجاد وزوزهاي عيني مي تواند به واسطه ي آشفتگي در جريان خون و يا انقباضات عضله ا

اسايي مشاهده گر مي تواند با گوش دادن به اصوات داخل بدن وزوز گوش عيني را شن. شوند
.كند

وزوز گوش ذهني. نشانه ي مشهودي از بيماري ندارندوزوز گوش ذهني افراد مبتال به 
كال وزوز گوش ذهني اش. تنها توسط فردي كه به وزوز گوش مبتالست شنيده مي شود

ك ها، مانند مي توانند به شكل اصوات با فركانس باال شبيه به صداي جيرجير: متعددي دارد
.تن صدايي با فركانس باال يا پايين، و ثابت يا ضربان دار باشند

يت ممكن است اين فعال. وزوز گوش ذهني از فعاليت عصبي ناهنجار مغز ناشي مي شود
.  عصبي ناهنجار از گوش آغاز شود اما به احتمال زياد در جايي در مغز ايجاد مي شود



كال شواهد عمد ه اي حاكي از آن اند كه فعال سازي پالستيسيته عصبي در بسياري از اش
. وزوز گوش نقش مهمي دارد

ئم آن به هستند، كه عال« اختالالت پالستيسيته»وزوز گوش و درد نوروپاتي نمونه هاي از 
.واسطه ي تغييرات پالستيسيته ايجاد مي شوند كه به نفع فرد نيستند

زوز گوش اخيراً برخي از نشانه هاي فيزيولوژيك ناهنجار در افراد مبتال به برخي از اشكال و
وگرافي يك ناهنجاري به مؤلفه ي فركانس باالي ثبت هاي الكتروانسفال. مشخص شده اند

(EEG )يافته دامنه ي فعاليت گاما افزايش. مربوط است كه به آن فعاليت گاما مي گويند
.  يعني فعاليت آلفا، كاهش مي يابدEEGدرحالي كه دامنه ي مؤلفه ي معمول ديگري از 



ه در آزمايش هاي حيواني نشان داده اند كه پس از قرار گرفتن در معرض اصوات شديدي ك
را انسان وزوز گوش ايجاد مي كنند و نشانه هاي بيش فعالي در ثبت هاي هسته هاي خاص

. يابندمي( اغلب افزايش)نشان داده اند، برخي از اشكال پتانسيل هاي برانگيخته تغيير 

در وزوز گوش درگير مي شوند و شواهد حاكي از CNSقسمت هاي مختلف بسياري از 
يد آن اند كه قسمت هايي كه در حالت طبيعي توسط صداها فعال نمي شوند نيز در تول

.احساس وزوز گوش نقش دارند

همچنين، آزمايش هاي حيواني شواهدي را در مورد نقش ساختارهاي غيرشنوايي، مانند 
مطالعات انساني شواهدي را نشان داده اند كه بر درگيري . هيپوكامپ، نشان داده اند

سيك اند كه مسيرهاي غيركالمطالعات ديگر نشان داده. ساختارهاي ليمبيك داللت دارند
.در برخي از اشكال وزوز گوش مشاركت ناهنجار دارند



.   اندوزوز گوش مورد استفاده قرار گرفته( بلندي)روش هاي مختلفي براي برآورد شدت 
 اند، اما مقياس هاي آنالوگ تصويري براي برآورد شدت وزوز گوش مورد استفاده قرار گرفته
ين روش هايي نظير تعادل بلندي اغلب نتايجي را در بردارند كه در حدي غيرواقعي پاي

، حتي وز گوشبلندي بيشتر اشكال وزنتايج تطبيق بلندي صدا نشان مي دهند كه . هستند
dB20در محدوده در موقعيت هايي كه وزوز گوش غيرقابل تحمل درنظر گرفته مي شود، 

.قرار دارد

رك ي آزاردهندگي آن ارتباط مستقيمي با داثر وزوز گوش بر افراد متفاوت است و درجه
تفاوت مثل درد، تأثير وزوز گوش بر كيفيت زندگي افراد نيز تا حدي م. وزوز گوش ندارد

.  است



راكوزي نظير هايپ( فيزيكي)وزوز گوش، به ويژه وزوز شديد، اغلب با ادراك ناهنجار اصوات 
ي بيش شنواي. همراه است( ترس از صدا)و فونوفوبيا ( تحمل پايين همه ي انواع صداها)
.  در بيماري هاي ديگري نظير اوتيسم نيز رخ مي دهد( هايپراكوزي)

وند با برخي شواهد نيز حاكي از آن اند كه مناطق آناتوميكي كه در وزوز گوش فعال مي ش
اليت شواهد حاكي از آن اند كه فع. مناطقي كه توسط صدا فعال مي شوند متفاوت هستند

از وزوز گوش مي شود با فعاليت عصبي كه ( ادراك آگاهانه)عصبي كه موجب آگاهي 
.را ايجاد مي كنند، متفاوت است( آشفتگي)واكنش هاي موثر عاطفي 

دت عيني تاكنون هيچ آزمون كامالً عيني شناخته  شده اي معرفي نشده است كه بتواند ش
 گيري بنابراين اندازه. وزوز گوش را تعيين كرده و حتي وجود يا عدم آن را شناسايي كند

در تحقيق. تشخيصي و ارزيابي اثرات درماني بر اظهارات خود بيمار از وزوز تأكيد دارد
.زمينه وزوز گوش از پژوهش در حيطه اختالالت مشابهي نظير درد، عقب تر مي باشد



ه در مطالعه ي جمعيتي بزرگ در كشورهاي مختلف شيوع وزوز طوالني را نشان داده اند ك
درصد متغير 6/7و 1/20سال بين 50درصد و در افراد زير 4/4و 1/15بزرگساالن بين 

درصد از جمعيت توصيف وزوز را در قالب 4/2يكي از مطالعات نشان داد كه . بوده است
.قبول دارند« وزوز مرا تمام روز به ستوه مي آورد»اين جمله 

سال، 70سال افزايش مي يابد، در باالتر از 70شيوع وزوز به طور يكنواخت تا سن تقريبي 
.شيوع آن يا ثابت مي شود و يا با سن كمي كاهش مي يابد

سال پايين تر است و در باالتر از اين سن تفاوتِ 75شيوع وزوز در زنان تا حدود 
.جنسيتي كمتر مي شود

كيلوهرتز اندازه گيري مي شود افزايش 4خطر ابتال به وزوز با درجه ي كم شنوايي كه در 
.مي يابد



زايش به طور يكنواخت با سن اف« مشكلِ شنوايي»درحالي كه نشان داده شده است كه 
افزايش مي يابد، و بعد از آن مستقل 74-65، تنها در گروه سني «وزوز آزاردهنده»مي يابد، 

.از سن است و يا اندكي با سن كاهش مي يابد

تا 6تنها چند مطالعه ي جمعيتي در مورد كودكان انجام شده است و ميزان شيوع را از 
عوامل بسياري ممكن است در رابطه با تنوع بين مطالعه اي. درصد اعالم كرده اند59

.گسترده ي شيوع وزوز گوش در كودكان نقش داشته باشد

ت سن، جنس، كم شنوايي، بيماري حركت، بيش شنوايي و قرارگيري در معرض اصوا
.شديد به عنوان عوامل خطر ايجاد وزوز گوش در كودكان عنوان شده است

يي و اقدامات پيشگيرانه با هدف آموزش سالمت شنوايي در خصوص خطر بروز كم شنوا
ع وقت پيشگيري از قرار گرفتن در معرض نويز بايد در اسر. وزوز گوش بايد انجام گيرد

.انجام شود



:سيستم شنوايي از نظر آناتومي شامل چهار بخش ساختاري جداگانه است
.ساختارهايي كه محرك ها را به گيرنده منتقل مي كنند: الف
گيرنده ها: ب
عصب شنوايي: پ
سيستم عصبي شنوايي مركزي: ت

.مهمترين بخش مربوط به وزوز گوش سيستم عصبي شنوايي است

ير عصبي مس: دو مسير عصبي صعودي مجزا در مسير عصبي شنوايي، شناسايي شده است
نيز داراي همچنين مسيرهاي عصبي بينايي و حسي پيكري. ساده و مسير عصبي غيرساده

.دو رشته ي صعودي متفاوت هستند



ستم ويژه و يا سي( لمنيسكوس)مسيرهاي عصبي ساده به نام سيستم رشته هاي عصبي 
غير )صبي نيز شناخته مي شود، و مسيرهاي عصبي غيرساده نيز به نام سيستم رشته هاي ع

ي غيرساده مسيرهاي عصب. اضافي و يا سيستم غير ويژه نيز شناخته مي شود( لمنيسكوس
.به دو بخش سيستم خنثي سازي و مسير عصبي چند حسي تقسيم مي شود

د و مسيرهاي عصبي ساده و غير ساده اطالعات را به شيوه هاي متفاوت پردازش مي كنن
وسداراي اهداف مركزي متفاوت هستند، به ويژه در برقراري ارتباط با قشر مغزي و تاالم
عصب شنوايي اطالعات را به سلول ها در تمامي بخش هاي هسته ي حلزوني ارسال 

ا از طريق مدارهاي عصبي مجز...( طيفي، فركانسي، زماني و)پردازش اطالعات . مي كند
رت صورت مي گيرد و اين اولين نشانه از مبناي آناتومي براي پردازش اطالعات به صو

. موازي است
نورون ها در مركز مسيرهاي عصبي ساده نسبت به محرك هاي حسي خاص جداگانه 

.واكنش نشان مي دهند و انتخاب هاي فركانسي مجزا دارند







ل براي مثا)تفكيك جريان صدا نشان دهنده اين است كه انواع مختلفي از اطالعات 
صبي در بخش هاي ساختاري متفاوت سيستم حسي ع( اطالعات مربوط به فاصله ها و اشيا

.پردازش مي شود

س اين افتراق جريان عصبي نشان  دهنده فعاليت عصبي در بخش هاي مختلف تاالمو
اين بخش ها شامل قسمت شكمي تاالموس براي پردازش آگاهي و فعاليت. مي باشند

موس تاال. قسمت هاي داخلي و پشتي براي ايجاد عالئم عاطفي و هيجاني تفسير مي شود
.داخلي و پشتي با هسته هاي آميگدال مغز اتصاالت زيرقشري دارد



كس هاي هسته مركزي مسيرهاي عصبي شنوايي ساده كه در باال و در كنار كورتنورون 
 دهد، اين واكنش نشان مي( صدا)شنوايي اصلي قرار دارند، صرفاً نسبت به كيفيت حسي 
(  نويهكورتكس هاي پيوسته و ثا)در حالي است كه نورون هاي كورتكس بخش هاي باالتر 

ختلف اطالعات دريافتي از چندين سيستم حسي را يكپارچه مي كنند و به وضعيت هاي م
ز طريق كيفيت اين واكنش مي تواند از طريق اطالعاتي كه ا. حسي واكنش نشان مي دهند

.بخش هاي غيرحسي مغز مانند آميگدال وارد شده است، تعيين شود



برخي از نورون ها در مسيرهاي عصبي غير ساده به بيش از يك ماهيت حسي واكنش
ر چگونگي واكنش آنان به صدا را مي توان از طريق داده هاي حسي ديگ. نشان مي دهند

.تعيين كرد

مانند ساختارهاي سيستم CNSمسيرهاي عصبي غير ساده از تاالموس با ديگر بخش هاي 
ه برقرار مي كنند، اين درحالي است ك( قشري)دستگاه ليمبيك ارتباط مستقيم 

به طور عمده از طريق كورتكس هاي CNSسيستم هاي حسي ساده با ديگر بخش هاي 
.پيوسته ارتباط برقرار مي كنند

ست، كه تحريك سيستم حسي پيكري بر روي ميزان درك صداها در كودكان تأثيرگذار ا
الي كه در ح. اين امر نشانه اين است كه سيستم شنوايي در كودكان از نوع غير ساده است

مسيرهاي عصبي شنوايي غير ساده به جز برخي از گونه هاي وزوز گوش و همچنين در 
.  بيماران اوتيسم، معموالً در بزرگساالن فعال نيست



:گوش از دو طريق مي تواند در ايجاد وزوز گوش نقش داشته باشد
رت صدا توليد نوعي فعاليت عصبي در عصب شنوايي كه سيستم عصبي آن را به صو-1

.  درك مي كند
ب به آسي. كاهش ورودي به سيستم عصبي كه انعطاف پذيري عصبي را فعال مي كند-2

فزايش ايا تغييرات مربوط به قرار گرفتن در معرض صدا حلزون گوش به طور مثال ناشي از 
ثري كاهش ورودي عامل مؤ. نيز مي تواند باعث كاهش ورودي به سيستم شنوايي شودسن 

بي در تحريك انعطاف پذيري عصبي است كه آن نيز موجب تغييراتي در سيستم عص
.مي شود



.فعال سازي مسيرهاي غيركالسيك نمونه اي از تغيير در ارتباط عصبي به شمار مي آيد
وزوز گوش اغلب با تعامل چندوجهي همراه است كه مي توان آن را به عنوان فعال سازي غيرعادي

.مسيرهاي حسي غيركالسيك از طريق تغيير مسير اطالعات تعريف كرد
د فعال سازي مسيرهاي غيركالسيك مي تواند عالئم اختالالت خلقي، حس هاي خيالي، بهبو

قابليت هاي ادراكي، يا تجربه هاي حسي غيرمعمول را كه اغلب با انواع شديد وزوز گوش همراه
.هستند را بيان نمايد

امل مسيرهاي شنوايي غيركالسيك در حالت معمول در كودكان فعال هستند كه وجود يك تع
ي چندوجهي نشان دهنده ي آن است كه در مسيرهاي شنوايي غيركالسيك، تحريك الكتريك

عامل هاي چنين ت. روي درك صدا تأثير مي گذارد( عصب مياني در مچ دست)سيستم حسي پيكري 
چندوجهي معموالً در بزرگساالن اتفاق نمي افتد اما شواهد نشان مي دهند كه در برخي از افراد

يجاد مبتال به وزوز گوش رخ مي دهند كه اين نشان مي دهد كه مسير شنوايي غيركالسيك در ا
مسيرهاي غيركالسيك، ورودي هاي خود را از . وزوز گوش در برخي از افراد مبتال نقش دارد

اد مي شود كه سيستم هاي حسي ديگر دريافت مي كنند و يك مسير قشري مستقيم به آميگدال ايج
في مي تواند بيان كننده اين پديده باشد كه چرا برخي از افراد مبتال به وزوز گوش عالئم عاط

.همچون افسردگي و صدا هراسي نيز دارند



عالئمي همچون وزوز گوش مي تواند در اثر آسيب يا بيماري هاي مؤثر بر دستگاه 
هدايت كننده ي گوش، اندام هاي دريافت كننده ي آن، عصب شنوايي، سلول هاي عصبي

.موجود در هسته ي سيستم شنوايي شامل غشاء شنوايي مغز ايجاد شود

كه موجب )وزوز گوش همچنين ممكن است در اثر فعال سازي انعطاف پذيري عصبي 
لكرد ايجاد شود كه مي تواند باعث تغيير عم( بيماري هاي ناشي از انعطاف پذيري مي شود
.سلولي در مغز و تغيير مسير اطالعات شود

روني، به طور مغز يك سيستم ثابت نيست بلكه با دريافت سيگنال هاي مختلف از جهان بي
.دائم در حال شكل گيري و تغيير شكل است

فعال انعطاف پذيري عصبي يكي از ويژگي هاي سيستم عصبي است كه تنها در صورت
.فعال سازي انعطاف پذيري عصبي مي تواند مفيد يا مضر باشد. شدن، ظاهر مي شود



يب ناشي همچون آس)فعال سازي انعطاف پذيري عصبي مفيد، بهبود آسيب دستگاه عصبي 
براي در سيستم هاي حسي، مي توان از اين فعال سازي. را تسهيل مي كند( از سكته مغزي

ظهور . كردجبران اختالل عملكرد يا تطبيق دستگاه عصبي با تغييرات موردنياز استفاده
كاشت )نياز انعطاف پذيري عصبي مي تواند باعث تطبيق سيستم عصبي با تغييرات مورد

.شود( پروتز همچون كاشت حلزون يا هسته ي حلزون مصنوعي

(  رياختالالت انعطاف پذي)فعال سازي انعطاف پذيري عصبي مضر شامل عالئم بيماري 
ني همچون برخي از انواع وزوز گوش، درد نوروپاتي مركزي، و برخي از انواع اسپاسم عضال

.مي شود



كاهش ورودي هاي عصبي، تحريك بيش از حد، آسيب ها و عوامل دروني ناشناخته 
.  مي توانند باعث افزايش بيان انعطاف پذيري عصبي شوند

 پذيري بسياري از انواع وزوز گوش حس هاي خيالي هستند كه به دنبال فعال سازي انعطاف
ه عصبي ايجاد مي شوند و مشابه حس هاي خيالي در سيستم هاي حسي ديگر هستند ك

.ندموجب درد نوروپاتي مركزي، خواب رفتگي و اسپاسم در سيستم هاي حركتي مي شو

طاف پذيري نابهنجار در ارتباط عصبي مي تواند در اثر فعال سازي انع( پاتولوژيك)تغييرات 
پوشانده )يا بسته شدن( آشكار شدن)عصبي ايجاد شود و به اين ترتيب موجبات باز شدن 

.سيناپس هاي داراي عملكرد بهنجار را فراهم نمايند( شدن



ي سيستم عصب. فعال سازي انعطاف پذيري عصبي معمول ترين علت وزوز گوش است
ا يكديگر مركزي از سيستم هاي فرعي بسياري تشكيل شده است كه ارتباط پيچيده اي ب

يجاد تغيير اين ارتباط ها كه ممكن است در اثر فعال سازي انعطاف پذيري عصبي ا. دارند
. شوند، مي تواند باعث بروز عالئم متعددي از قسمت هاي مختلف مغز شود

از همه مهم تر مي تواند اين كه فعال سازي انعطاف پذيري عصبي مي تواند مسيرهاي 
غيرساده را فعال كند كه چندين پيامد دارد كه يكي از آن ها نوعي تعامل چندوجهي و

.ديگري ايجاد يك مسير قشري به آميگدال است

ت هايي اثرات احتمالي ديگر، تغيير جهت سيگنال ها به قسمت هاي ديگر مغز به جز قسم
ايي صدا بيزاري و صدا هراسي نمونه ه. كه به طور معمول توسط صدا فعال مي شوند، است

جاد از عالئم آسيب شناسي هايي هستند كه به دنبال اين نوع تغيير جهت اطالعات اي
.مي شوند



با . نندبيشتر اختالالت سيستم عصبي مجموعه اي از ساختارهاي درون مغز را درگير مي ك
دليل اينكه تنها يك ساختار آسيب شناختي است، ممكن است بسياري از ساختارها به

شان دريافت سيگنال هاي غيرعادي از ساختارهاي آسيب شناختي، رفتار غيرعادي از خود ن
.  دهند

در پذيرش اين واقعيت كه بيشتر انواع وزوز گوش ذهني در اثر فعاليت غيرطبيعي
ر درك سيستم عصبي و بدون هيچ وروديي از گوش اتفاق مي افتند، پيشرفت بزرگي د

د در افراد اين واقعيت كه وزوز گوش مي توان. پاتوفيزيولوژي بسياري از انواع وزوز گوش بود
يه ناشنوا و پس از جدا شدن عصب شنوايي رخ دهد، شواهد محكمي را در تأييد اين فرض

وز ناهنجاري فيزيولوژيك در بسياري از موارد وزارائه مي دهد كه طبق آن محل ساختاري 
ل و ورودي از گوش حداقل در مراحل اوليه ي اختالگوش در سيستم عصبي مركزي است 

. در ايجاد وزوز گوش نقشي ندارد



تارهاي اعمال درمان روي ساختارهايي كه به دليل دريافت سيگنال هاي غيرطبيعي از ساخ
ذارد، زيرا آسيب شناختي، عملكرد غيرطبيعي دارند، مي تواند روي درك وزوز گوش تأثير بگ

ال، قادر است جريان سيگنال هاي غيرطبيعي ايجادكننده وزوز را مختل كند و در عين ح
ورت به رفع دائمي وزوز كمكي نمي كند، زيرا همچنان درماني روي محل آسيب شناختي ص

ين چن. با اين حال، اين درمان در طول اجراء به بهبود عالئم كمك مي كند. نگرفته است
نيز 2وضعيتي در مورد بيماري هاي شايع ديگر همچون درد نوروپاتي مركزي و ديابت نوع

. وجود دارد



اگر وزوز گوش ناشي از كاهش ورودي به سيستم عصبي باشد، عبور دادن جريان 
 ها را الكتريكي از حلزون گوش مي تواند سلول هاي مويي و يا تارهاي عصبي شنوايي آن

.فعال كند و بنابراين كاهش ورودي را جبران نمايد

تارهاي با اين حال، اعمال چنين تحريك الكتريكي روي حلزون مي تواند باعث فعال سازي
حلزون عصبي سه قلو نيز شود كه مخاط پوشاننده ي حفره ي گوش مياني از جمله كپسول

ول حلزون مطالعات ديگر نشان داده اند كه اين تحريك الكتريكي كپس. را پديدار مي كند
تحريك اين تسكين ممكن است در اثر. مي تواند برخي از انواع وزوز گوش را تسكين دهيد

گيرنده هاي شنوايي ايجاد نشده باشد و در عوض، تحريك گيرنده هاي موجود در مخاط
.  حفره ي گوش مياني باعث تسكين وزوز شده باشند



آزمايش هاي حيواني نشان مي دهد كه در زمان القاء وزوز گوش از طريق فعال سازي 
رهاي ، عالوه بر مسي(براي مثال از طريق تحريك با اصوات بلند)انعطاف پذيري عصبي 

ايي شنوايي كه درگير مي شوند، قسمت هاي ديگري از مغز نيز به استثناء راههاي شنو
اده اند به عنوان نمونه، شواهد نشان د. كالسيك، عملكرد نابهنجاري را از خود بروز مي دهند

كه سلول هاي مكاني در هيپوكامپ حيواناتي كه در معرض اصوات شديدي قرار داده 
.مي شوند، نابهنجار عمل مي كنند كه در انسان موجب وزوز گوش خواهد شد

ك بخش از آنجايي كه سيستم هاي متعددي به يكديگر مرتبط هستند، وجود آسيب در ي
غز گردند و مي تواند موجب فعاليت پاتولوژيك و نابهنجار در بسياري از سيستم هاي ديگر م

.تبدين ترتيب نتايج گسترده و غيرقابل منتظره اي را نيز در فرد در پي خواهد داش



تنها برخي از افراد كه سلول هاي مويي آن ها آسيب  ديده است، دچار وزوز گوش مي شوند؛ اين
نشان مي دهد كه وجود عواملي غير از آسيب به سلول هاي مويي براي ايجاد وزوز گوش ضروري

از يك براي بروز وزوز گوش، وجود بيش. است، و همچنين بر پيچيدگي وزوز گوش تأكيد مي كند
.عامل ضروري است

اً با تصور مي شود كه قرار گرفتن در معرض صدا و استفاده از داروهاي سمي كننده ي گوش اساس
ين موجود در حلزون گوش چن( به ويژه سلول هاي مويي خارجي)آسيب رساندن به سلول هاي مويي 

. ودعوارضي را ايجاد مي كنند كه در نتيجه، باعث آسيب ديدن تقويت كننده ي حلزوني مي ش

حيواني آزمايش هاي. با اين حال، مطالعات حيواني ثابت كرده اند كه اين اثر پيچيده تر از اين است
ش نشان داده اند كه قرار گرفتن در معرض صداي داراي شدت باال باعث بروز تغييرات در واكن
ساختارهاي مسيرهاي شنوايي صعودي همچون هسته ي حلزوني و همچنين ساختارهاي 

م قرار گرفتن در معرض صداهاي بلند مي تواند موجب ك. غيرشنوايي همچون هيپوكامپ مي شود
جه، باعث شنوايي و كاهش ورودي به سيستم شنوايي و فعال سازي انعطاف پذيري عصبي و در نتي

.ايجاد وزوز گوش شود



در تعامل چندوجهي. وزوز گوش به جز گفته هاي فرد مبتال، عالئم خارجي ديگري ندارد
غيير برخي از افراد مي توانند با انقباض يا ت. برخي از افراد مبتال به وزوز گوش رخ مي دهد

اعث نگاه كردن، وزوز گوش خود را تعديل كنند و برخي مي توانند با تحريك پوست، ب
( MEG)و مغزنگاري مغناطيسي ( EEG)مغزنگاري الكتريكي . ايجاد وزوز گوش شوند

.تبيماران مبتال به وزوز گوش تغييراتي را نشان مي دهند كه مختص اين اختالل اس

حبت ويژگي ها و شدت آزردگي و پريشاني ناشي از وزوز گوش را تنها مي توان از طريق ص
وش يا هيچ روش باليني مشخصي براي ارزيابي عيني شدت وزوز گ. با فرد ارزيابي كرد

.كمك به تشخيص انواع مختلف وزوز گوش وجود ندارد

عال برخي از افراد مي توانند با انجام دست كاري هاي حركتي يا حسي، وزوز گوش خود را ف
الت تغيير نگاه، در ح. و غيرفعال كنند يا زيروبمي يا بلندي صداي آن را تغيير دهند

اين . ندطبيعي سر، نيز رفتار ديگري است كه مي تواند وزوز گوش را تحريك يا تعديل ك
.هستندپديده ها نشان دهنده ي تعامل هاي بين سيستم شنوايي و سيستم حسي پيكري



ي شواهد چندين مطالعه نشان مي دهند كه در برخي از افراد، تعامل چندوجهي غيرطبيع
ه توجيه هاي متفاوتي براي اين نوع تعامل چندوجهي ارائ. هم زمان با وزوز گوش رخ مي دهد

.يك توجيه شامل مسيرهاي شنوايي غيرساده مي شود. شده است

 قلوي ارتباط هاي بين هسته ي حلزوني پشتي و هسته هاي ستون پشتي و هسته ي سه
اين . دمي اليه ي ساختاري موردنياز براي نوعي از تعامل چندوجهي را فراهم مي كند

ارتباط ها كه طبق شواهد در حيوانات فعال هستند، ممكن است تحت شرايط عادي در
كه سيناپس هاي روي نورون هاي موجود در هسته ي حلزوني پشتي. انسان ها فعال نباشند

نورون ها از طريق آن ها ورودي حسي پيكري دريافت مي كنند، ممكن است در حالت 
ناپس ها طبيعي غيرفعال باشند، اما ارسال ورودي كاهش يافته به اين نورون ها مي تواند سي

اسخ اين يافته كه پ. را فعال كند كه ورودي حسي پيكري را به اين سلول ها مي رسانند
ناشي از هسته ي حلزوني پشتي به ورودي حسي پيكري در حيوانات مبتال به كم شنوايي

.  صدا افزايش مي يابد، اين فرض را تأييد مي كند



اهي برخي از مطالعات دريافته اند كه وزوز گوش اغلب با اختالالت مفصل فكي گيجگ
با اين. همراه است و اغلب پس از درمان موفق اختالل فكي گيجگاهي، برطرف مي شود

بيمار، ميزان شيوع وزوز گوش در بيماران 989حال، طبق يك مطالعه ي جمعيتي شامل 
10-14)چندان باالتر از جمعيت كل ( درصد28/7)مبتال به اختالالت فكي گيجگاهي 

ين ناهنجاري ها ارتباط بين سيستم شنوايي و سيستم حسي پيكري مي تواند ا. نبود( درصد
.را توجيه كند

وزوز )با اين حال، اين نوع وزوز گوش . اختالالت گردن اغلب با وزوز گوش همراه است
سي وزوز گوش ح»اين نوع وزوز با نام . اغلب علت مشخص ندارد( گوش با علت ناشناخته

واند درگير نيز شناخته مي شوند، و دليل اين رابطه ي متقابل مدولي غيرطبيعي مي ت« تني
.  شدن مسيرهاي غيركالسيك باشد



ملكرد مشخص نيست كه در افراد مبتال به وزوز گوش، كدام بخش از مسيرهاي شنوايي ع
اهدي نيز مطالعات بسياري بر قشر شنوايي اوليه تمركز كرده اند اما شو. غيرطبيعي دارند

گدال وجود دارد كه ارتباطات زيرقشري از تاالموس پشتي و مياني به هسته ي جانبي آمي
يگري قشر مغزي حسي نيز ايستگاه پردازش د.مي تواند حس وزوز گوش را منتقل كنند

.  است
سير هسته هاي آميگدال با بيشتر قسمت هاي مغز ارتباط دارد كه نشان مي دهد كه اين م

قسمت هاي مياني و پشتي . مي تواند در برخي از انواع وزوز گوش نقش داشته باشد
عال بودن عالئم ف. هسته هاي تاالموسي شنوايي جزئي از مسيرهاي شنوايي غيرساده هستند

بنابراين، افراد بالغ به طور . سال، پديده هاي ثابت است12اين ميسرها در كودكان زير 
معمول چنين عالئمي ندارند اما افراد مبتال به وزوز گوش عالئمي از نقش مسيرهاي

افزايش مطالعات ديگر حاكي از. شنوايي غيرساده را نشان مي دهند كه مشابه كودكان است
.فعاليت آميگدال در برخي از افراد مبتال به وزوز گوش هستند



تم وزوز گوش پيچيده ترين اختالل در بين آسيب شناسي هاي مختلف مؤثر بر سيس
وزوز گوش يكي از . شنوايي است و بسياري از افراد را تحت تأثير قرار مي دهد

ترين ناشناخته ترين اختالالت نيز است و در بين اختالالت شايع مربوط به گوش، كم
سال ها بود كه وزوز گوش به اشتباه يك اختالل مربوط به گوش. درمان هاي مؤثر را دارد

اختاري تلقي مي شد و مدت نسبتاً كوتاهي از پذيرش عام اين مسئله مي گذرد كه محل س
 هاي بيشتر انواع وزوز گوش حس. بيشتر انواع وزوز گوش، سيستم عصبي مركزي است

نابراين، ب. خيالي هستند كه به دنبال فعال سازي انعطاف پذيري عصبي مضر ايجاد شده اند
وزوز گوش يك اختالل ناشي از انعطاف پذيري است كه شباهت هاي بسياري به درد 

.مديريت اين اختالل نيازمند يك روش چندرشته اي است. نوروپاتي مركزي دارد



در مغز، روش های مختلفی با موفقيت برای تشخيص تغييرات مرتبط با وزوز گوش
، تصویربرداری عصبیاستفاده شده اند؛ مهم ترین در ميان آن ها 

.استانسفالوگرافی مغناطيسی و الكتروانسفالوگرافی



و SPECT ،PETمتفاوتي مانند ( فانكشنال)تاكنون از روش هاي تصويربرداري عملكردي 
MRIبراي بررسي وزوز گوش بهره برداري شده است.

روش هاي تصويربرداري عصبي، دريچه اي به روي مغز مي گشايد كه شناسايي محل
.تغييرات مرتبط با وزوز گوش در مغز را امكان پذير مي كند

چنين مطالعاتي نشانه هايي از وجود ناهنجاري در بسياري از نواحي مغز از جمله نواحي
سي را شنوايي و حتي نواحي غيرشنوايي دخيل در يكپارچگي حسي، توجه يا ارزيابي ح

.نشان داده اند

كه نشان دهنده ي PETو fMRIاستراتژي هاي درماني جديدي با توجه به يافته هاي 
.فعاليت عصبي ناهنجار در سطح كورتكس شنوايي هستند، ايجاد شده اند



ايين از راه نتايج چندين مطالعه ي پايلوت با استفاده از تحريك مغناطيسي با فركانس پ
ي مطالعات جمجمه و تحريك الكتريكي مستقيم كورتكس شنوايي كه بر مبناي يافته ها

نشان تصويربرداري بوده است نتايج اميدواركننده اي براي درمان برخي اشكال وزوز گوش
.  داده اند

رسي هاي كاربرد تحريك مغز براي درمان بيماران مبتال به وزوز گوش به احتمال زياد به بر
ايش بخش هايي از كورتكس شنوايي كه نشانه هاي افز. تصويربرداري عصبي نياز دارد

.  فعاليت متابوليك دارند به عنوان اهداف تحريك شناسايي شده اند
ن يافته هاي ابتدايي نشا. در حال حاضر براي هدايت درمان استفاده مي شودPETاسكن 

مان ممكن است به عنوان عامل پيش بيني كننده ي نتايج درPETمي دهد كه نتايج اسكن 
، fMRIداده هاي به دست آمده از نمونه هاي نسبتاً كوچك نه تنها بر ارزش . نيز عمل كند

SPECT وPETتانسيل براي توسعه ي استراتژي هاي درماني جديد تأكيد مي كنند بلكه پ
تلف وزوز اين روش ها براي تبديل شدن به ابزار باليني براي تشخيص افتراقي اشكال مخ

.گوش و ارزيابي نتيجه ي درمان را نيز نشان مي دهد



(VBM)مطالعات بهره گيرنده از مورفومتری بر پایه واکسل
اين است كه روشي نيمه خودكار و مستقل از محقق است كه به VBMمزيت عمده 

.  دهندمحققين اجازه مي دهد تا تغييرات ساختاري در مغز را بدون فرضيه قبلي تشخيص
يزيولوژيكي از اين رو، اين روش براي ارائه ديدي دقيق نسبت به فرايندهاي نوروپالستيك ف

.و پاتوفيزيولوژيكي مناسب است
در هر دو، افراد مبتال به وزوز گوش. تاكنون منتشر شده استVBMدو مطالعه در مورد 

.  ي شده اندبررس( اديوگرام نرمال، عدم ابتال به بيماري رواني)و با خصوصيات باليني مشابه 
موهااليو .هر دو مطالعه تغييرات ساختاري در سيستم شنوايي و غيرشنوايي را نشان دادند

ي در كاهشو افزايشي در ماده خاكستري در هسته خميده مياني تاالموس و همكارانش به 
.  ي بردندپماده خاكستري در ناحيه زير جسم پينه اي در برگيرنده ي نوكلئوس اكومبنس

ا نواحي اي كه ماده خاكستري در آن هدر مطالعه الندگريب و همكارانش، مشخص شد كه 
.  كاهش يافته بود در كوليكولوس و هيپوكامپ زيرين قرار دارند

Voxel based morphometry



(VBM)مطالعات بهره گيرنده از مورفومتری بر پایه واکسل
كه در باال ذكر شد هيچ تغييري در قشر VBMبه طور تعجب آور، هر دو مطالعه مرتبط با 

نشان TMSشنوايي نشان نداند، علي رغم اينكه تصويربرداري عملكردي و مطالعات 
.مي دهند كه قشر شنوايي در پاتوفيزيولوژي وزوز گوش درگير است

هاي شنوايي تصويربرداري تشديد مغناطيسي با دقت باال از تغييرات ساختار مغز در مسير
روشن هم چنان بايد. مركزي و سيستم ليمبيك افراد مبتال به وزوز گوش پرده برداشت

اي شود كه تغييرات ساختاري مشاهده شده علت وزوز گوش هستند يا ناشي از پيامده
د از بررسي هاي طولي مي توانند مشخص كنند كه تغييرات ساختاري مشهو. وزوز گوش

تغييرات عملكردي مرتبط با وزوز گوش ناشي مي شوند يا خود اين تغييرات عامل
.آسيب پذيري در ايجاد فعاليت عصبي غيرعادي اند كه موجب وزوز گوش مي شود



غز را مطالعات تجربي در حيوانات و انسان اغلب افزايش تحريك پذيري قشر شنوايي م
.همراه با وزوز گوش نشان مي دهند

مطالعات نظري و تجربي دخالت بخش هاي ديگر مغز از جمله مناطق قشري خارج 
را نشان ( cingulum)شنوايي، به خصوص قشر فرونتال، قشر پريتال و سينگولوم 

.مي دهند

اره شده با استفاده از ثبت هاي مگنتوانسفالوگرافي، متوجه شديم كه بخش هاي مغزي اش
-پريتال-ونتوفوق از نظر عملكرد با يكديگر مرتبط بوده و تشكيل يك شبكه گلوبال فر

.سينگوليت را مي دهند

زي و تحريك پذيري افزايش يافته سيستم شنوايي مرك-ما معتقديم كه هر دو ماهيت
يار مهم براي توليد و حفظ درك آگاهانه وزوز گوش بس-ادغام با شبكه هاي گلوبال قشري

.است



ر قشر وزوز گوش اغلب با بيش فعالي و هماهنگ سازي فعاليت هاي عصبي افزايش يافته د
مطالعات حيواني افزايش سيستماتيك فعاليت هاي عصبي . شنوايي همراه است

شر شنوايي خودبه خودي هسته حلزون پشتي، كوليكولوس تحتاني، قشر شنوايي اوليه، و ق
مزمن، عالوه بر اين، مطالعات انساني در افراد مبتال به وزوز گوش. ثانويه را نشان داده اند

. دتغييرات وابسته به وزوز گوش در فعاليت هاي نوساني قشر گيجگاهي را نشان دا

رانيال اين مدل موفقيت نسبي درمان هاي وزوز گوش مانند نوروفيدبك، تحريك ترانس ك
هدف تحريك مكرر . و درمان هاي شناختي را توضيح مي دهد( TMS)مغناطيسي 

ي كاهش تحريك پذيري افزايش يافته در قشر شنواي( rTMS)مغناطيسي ترانس كرانيال 
است، كه منجر به كاهش بلندي صداي وزوز گوش مي شود؛ با اين حال، رهايي كامل از

.وزوز گوش نادر است



.اين مدل بايد بتواند ديسترس ناشي از وزوز و شدت فيزيكي آن را توضيح دهد
نوايي ديسترس ناشي از وزوز احتماال مربوط به درگيري شبكه ديسترسي راههاي غيرش

.مشتمل بر آميگدال، سينگوليت قدامي و اينسوالي قدامي است
ك شبكه درك آگاهانه وزوز گوش نيازمند فعاليت كورتكس شنوايي به عنوان بخشي از ي

.بزرگتر درگير در وزوز است
ظ فرآيند حف)شبكه وزوز گوش ظاهرا با گذشت زمان از طريق مكانيزم آلوستاتيك 

سته هاي هموستاز از طريق تغيير سازگار محيط داخلي ارگانيسم براي پاسخگويي به خوا
.تغيير مي كند( درك شده و پيش بيني شده

از و اينسوال نواحي كنترل كننده آلوستACCآميگدال، كورتكس پيش فرونتال و همچنين 
.در مغز هستند



بر ژنراتوهاي عصبي وزوز گوش ممكن است با گذشت زمان تغيير  كنند كه احتماال
.مبناي مكانيزم آلوستازي ايجاد مي شود

ل پشتي در وزوز گوش مزمن، شبكه هاي پاراهيپوكامپ، اينسوال، و كورتكس پيش فرونتا
.داراي اهميت هستند( DLPFC)جانبي

وب هيپوكامپ از طريق مكانيزم دروازه حسي شنوايي كه اطالعات شنوايي زائد را سرك
.مي كند، نقشش را ايفا مي كند

مي شدت وزوز گوشي كه از نظر ذهني به صورت يكسان گزارش مي شود در برخي افراد
.تواند با ديسترس شديد همراه باشد در حالي كه در ساير افراد اينگونه نباشد

هيجاني دخيل در وزوز گوش به احتمال زياد در مدار هيجاني مغز ما ايجاد -جزء عاطفي
.مي شود

، اينسوالي قدامي، بخش (ACC)آميگدال، بخش پشتي كورتكس سينگوليت قدامي 
و كورتكس اوربيتوفرونتال اجزاي ( VMPFC)شكمي داخلي كورتكس پيش فرونتال 

.سيستم عاطفي هستند



ا وزوز گوش معموال به صورت مداوم وجود دارد كه نشان مي دهد فعاليت گاماي مرتبط ب
ه صورت وزوز گوش برخالف فعاليت گاماي فيزيولوژيك طبيعي كه كم و زياد مي شود، ب

.پيوسته ادامه دارد
كه اط دارد شدت وزوز گوش با افزايش فعاليت گاما در كورتكس شنوايي سمت مقابل ارتب

ا احتماال واكنشي به كاهش ورودي شنوايي از طريق ديس ريتمي تاالموكورتيكال ي
ي بهتاالموكورتيكال معكوس است كه باعث عدم مهار و افزايش همزماني مي شود و به نو

ي توپوگرافيك در كورتكس شنوايي خود ممكن است به سازمان دهي مجدد نقشه
.بيانجامد

ي وزوز گوش نشان داد كه در مورد اتصال فاز مسدود شده در شبكهMEGيك مطالعه 
سال، كورتكس تمپورال چپ در شبكه گاما مهم 4در بيماران با سابقه وزوز گوش كمتر از 

سال، شبكه گاما به ميزان گسترده 4است، در حالي كه در بيماران با وزوز گوش بيش از 
.تري توزيع شده بود و نواحي بيشتري از لوب فرونتال و پريتال را در برميگرفت

ي تنظيم اي براي مطالعه مغز بيماران مبتال به وزوز گوش مي تواند برااين رويكرد شبكه
.عصبي افراد مبتال به اين عارضه در آينده مفيد باشد



ه وزوز آسيب به گوش خارجي، مياني و يا داخلي ممكن است به دليل ايجاد كم شنوايي منجر ب
.گوش شود

است گوش مياني تغييردهنده ي امپدانس است و ناحيه ي پاتولوژي هاي مختلف كه همگي ممكن
.منجر به پيدايش وزوز گوش شوند

.اولين نشانه ي اتواسكلروسيس معموالً وزوز گوش است

.وزوز گوش اغلب به همراه كم شنوايي با منشأ حلزوني اتفاق مي افتد

صبي كم شنوايي ناشي از بيماري هاي گوش ممكن است منجر به واكنش هاي جدي در سيستم ع
.مركزي شود، كه به وزوز گوش ختم مي شود

ديد تروماي سر مي تواند منجر به وزوز گوش شود و اختالالت تعادلي پس از تروماي خفيف يا ش
.سر بسيار معمول اند



عادل ت: محروميت ورودي در نتيجه كم شنوايي مي تواند منجر به دو نوع تغيير عملكردي شود
.ميان تحريك و مهار را تغيير دهد و پالستيسيته عصبي را فعال نمايد

ايش بهره افز. تغيير در تعادل ميان تحريك و مهار مي تواند بهره ي سيستم شنوايي را تغيير دهد
.مي تواند به بيش فعالي به شكل وزوز گوش منجر شود

بي به حالت اول ممكن است تغييرات پالستيك دائمي باشند و براي بازگرداندن پالستيسيته عص
.به اقدامات خاصي نياز باشد

ا اگر كاهش مهار ايجاد شده در نتيجه پاتولوژي هاي حلزون در جمعيتي از نورون ها در مقايسه ب
دايي به كاهش تحريك بيشتر باشد، نورون ها به اندازه كافي فعال مي شوند و بدون رسيدن هيچ ص

.گوش از توليد صدا خبر مي دهند و در نتيجه وزوز گوش رخ مي دهد

يراتي مطالعات انجام شده روي حيوانات نشان داده است كه محروميت شنوايي مي تواند باعث تغي
.در نقشه ژنتيكي قشر شود، و چنين شكل پذيري قشري مغز با كاهش مهار همراه است



اوتيت مدیای مزمن
يراتي اوتيت مزمن از پيامدهاي التهاب طوالني گوش مياني است كه در نتيجه ي آن تغي

زنجيره ي استخوانچه اي ممكن . در پرده ي گوش، از جمله سوراخ شدن آن، رخ مي دهد
لي و وزوز گوش كم شنوايي انتقا. است تحت تأثير قرار گيرد، كلسيفه شود، يا تخريب گردد

.نيز به طور كلي وجود دارند

خش در تمام اين اختالالت، عملكرد نرمال گوش مياني تنزل مي كند و انتقال صدا به ب
ه همراه حلزوني گوش مختل مي شود؛ درنتيجه، كم شنوايي انتقالي رخ مي دهد كه غالباً ب

ورت است؛ بيشتر اوقات، بيماران اين مشكل را  به صاحساس پر بودن گوش و وزوز گوش
.توصيف مي كنندنويز پهن باند 



ريسك . درصد متغير است72تا 8حضور هم زمان وزوز گوش و كم شنوايي بين 
.توسعه ي وزوز گوش با افزايش سن و قرارگيري در معرض صدا افزايش مي يابد

ام نيز وزوز گوش نه تنها با اندازه ي كم شنوايي در ارتباط است، بلكه با شكل اديوگر
رشيب اشخاصي كه داراي آسيب در فركانس باالتري هستند اديوگرام آن ها پ. مرتبط است

.ر استبوده و افرادي كه داراي آسيب در فركانس پايين تر هستند اديوگرام آن ها مسطح ت

سال برخي انواع وزوز گوش را تجربه كرده اند60بيشتر اشخاص باالي 



ك، استفاده از داروهاي معمول كه مي توانند ايجاد وزوز گوش كنند، مانند داروهاي ديورتي
وابسته به با افزايش سن بيشتر مي شوند و ممكن است اين مسئله در افزايش كم شنوايي

.سن و نرخ شيوع وزوز گوش نقش داشته باشد

ر همان طور كه درباره ي پيرگوشي صدق است، فاكتورهاي محيطي مانند قرارگيري د
معرض نويز، قرارگيري در معرض مواد شيميايي، و ساير عوامل محيطي، كه همگي در

.  ذارندمردان بيشتر از زنان كم شنوايي ايجاد مي كنند، بر پيدايش وزوز گوش تأثير گ
ا تائيد يافته هايي كه نشان مي دهند وزوز گوش در مردان شايع تر از زنان است اين مسئله ر

.مي كند



آسيب شناسی پيرگوشی
مطالعات اخير شواهدي را نشان داده اند كه آسيب سلول مويي عامل منحصربه فرد 

.  پيرگوشي نيست

رچه شكل تميز دادن كم شنوايي ناشي از نويز با كم شنوايي ناشي از سن مشكل است، اگ
كم . تاديوگرام شنوايي ناشي از سن با اديوگرام كم شنوايي ناشي از نويز متفاوت اس
اشي از نويز شنوايي ناشي از سن در فركانس هاي باال بيشتر است، درحالي كه كم شنوايي ن

.كيلوهرتز افزون تر است4در محدوده ي 

ن معنا اين واقعيت كه وزوز گوش معموالً با آسيب ديدگي سلول هاي مويي همراه است بدي
ر به وزوز نيست كه سلول هاي مويي فعاليت هاي عصبي غيرنرمال را ايجاد مي كنند كه منج

ي مي تواند بلكه تغييرات در عملكرد ساختارهاي خاص سيستم عصبي شنواي. گوش مي شود
.در برخي از اشكال وزوز گوش نقش بسزا داشته باشد



رند كه با اين حال، افرادي وجود دا. بيشتر انواع وزوز گوش با كم شنوايي در ارتباط است
طالعات يكي از م. مبتال به وزوز گوش هستند و شنوايي نرمال و يا نزديك به نرمال دارند

كيلوهرتز و احتمال ابتال به وزوز 4نشان داده است كه رابطه اي آشكار ميان كم شنوايي در 
.گوش وجود دارد

را CNSمشهود است كه ريسك فاكتورهايي كه وابسته به سن هستند و عملكردهاي 
اي تخريب و ايجاد اختالل مي كنند، مانند اشكال متفاوت دمانس، با ريسك فاكتوره

.  بيماري هاي قلبي عروقي هم پوشاني دارند
ي و درباره ي رابطه ي ميان دمانس و كم شنوايي يا درباره ي ريسك فاكتورهاي پيرگوش

با اين حال، يافته ها نشان مي دهند كه . اشكال متنوع دمانس اطالعات كمي وجود دارد
بسياري از تغييراتي كه همراه با سن رخ مي دهند،  در مواجهه ي با ورودي هاي صوتي 

.مناسب، مي توانند با سرعت كمتري بروز كنند
م اگرچه احتمال ابتال به وزوز گوش با افزايش سن باال مي رود، رابطه ي عِلّي ميان ك

ز در وزوز فاكتورهاي بسيار ديگري نيشنوايي و وزوز گوش پيچيده و غير از كم شنوايي، 
.گوش ناشي از سن نقش دارند



.اغلب با وزوز گوش همراه است( NIHL)كم  شنوايي ناشي از صوت 
به طور قابل توجهي متغير NIHLدر بيماران ( نمودار شنوايي)شكل و عمق اديوگرام 

.است
(  pitch)سطح حساسيت، ضربا ن دار يا ممتد بودن، زيروبمي )خصوصيات وزوز گوش 

.نيز در ميان افراد تفاوت گسترده اي دارد( صدا
وعي ارتباط ميان الگوي كم شدن شنوايي و خصوصيات وزوز گوش پيچيده است و موض

.جداگانه براي تحقيق به حساب مي آيد
حاد شود و اگر صدا به اندازه ي TTSقرارگيري در معرض صداي بلند مي تواند منجر به 

.خواهد بود( به صورت دائمي)PTCكافي بلند يا طوالني مدت باشد آسيب شنوايي از نوع 



(TTS) تغيير موقت آستانه
توسط هالوول ديويس و 1950و 1940در دهه TTSجامع ترين مطالعه در مورد 

ارتباط ميان ( سازمان يافته)آن ها به گونه اي سيستماتيك . همكاران صورت گرفت
متغيرهاي صوتي فركانس، شدت و مدت و عوامل ادراكي در تغييرات بلندي صدا، 

.رمزگذاري زيروبمي صدا و وزوز گوش را بررسي كردند
مي تواند SPLدسي بل 90قرارگيري در معرض صوت خالص و يا سروصداي باالي 

ك صداي مقدار از دست رفتن شنوايي ناشي از ي. آستانه ي شنوايي يك فرد را جابه جا كند
و 2000خاص بستگي به فركانس آن صدا دارد، به طور مثال فركانس هاي باال همچون 

سبب جابه جايي بيشتري  در ( هرتز500)هرتز در مقايسه با فركانس هاي پايين 4000
.  آستانه مي شوند

اً برابر هرتزي باعث آسيب شنوايي گسترده اي مي شود كه از نظر اندازه تقريب500صداي 
هرتزي نيازمند زمان قرارگيري 500هرتزي است، اما صداي 4000و 2000با صداهاي 

دقيقه زمان نياز 4هرتزي تنها به 4000و 2000دقيقه اي بوده درحالي كه صداهاي 32
.  دارند تا تغييرات آستانه يكساني را ايجاد كنند



(TTS) تغيير موقت آستانه
اكتاو باالتر از فركانس 1/2تا 1اوج تغيير آستانه مشاهده شده در اديوگرام به طور معمول 

با افزايش مدت TTSمقدار بزرگي . بود( كه در معرض آن قرار گرفته بودند)صداي اوليه 
. رشد يافت( در معرض سروصدا)زمان قرارگيري 

ز ممكن است يك مورد بعد ا. تفاوت ميان فردي و درون فردي قابل توجهي مشاهده شد
را ايجاد مي كند درحالي كه روي فرد ديگر تنها بعد از TTSدسي بل 15دقيقه كمتر از 16
. دسي بلي ايجاد  شود50هرتزي تأثير 1000دقيقه قرارگيري در معرض صداي 8

قله بين يا« دره»سروصداي با پهناي باند وسيع سبب يك الگوي آسيب شنوايي با يك 
.  كيلوهرتزي شد6تا 3محدوده ي 



(PTS) تغيير دائمی آستانه
PTSاست، اما سطوح مورد نياز براي ايجاد TTSمشابه با PTSارتباط ميان پارامترهاي صدا و 

.باالتر بوده و يا مدت آن طوالني تر است

و مستقيم برسد، آسيب به حلزون گوش فوري« سطح بحراني»هنگامي كه سروصدايي به باالتر از 
ي در و تخريب هاي مكانيك« شليك گلوله»آسيب هاي مرتبط با قرارگيري در معرض . خواهد بود

ب باعث اين شكل از آسي)نتيجه ي آن از حالتي كه در آن اندام كورتي از غشاي پايه كنده مي شود 
تا آسيب هاي ( ها را در خود غرق كرده و موجب مرگ آن ها شودOHCمي شود كه اندولنف 

.ها از ديتر كاپ هاي خود جدا مي شوند متغير استOHCنامحسوس تر كه در آن 

ه بهبود ناحيه ي تحت تأثير حلزون گوش بعد از اتمام سروصداي ممتد تقريباً بالفاصله شروع ب
PTSعملكرد خود كرده و حساسيت شنوايي به سطح اوليه خود و يا به يك سطح پايدار 

پالسي با اين حال زمان بهبودي پس از قرارگيري در معرض سطوح باالي سروصداي ايم. برمي گردد
1دقيقه تا 15براي مثال به مدت .و ضربه اي ممكن است پيچيده تر بوده و سه مرحله اي باشد
ساعته آسيب شنوايي دوباره 6تا 2ساعت بهبودي سريع وجود داشته و بعد از آن طي دوره ي 

ي از يك بهبودي آهسته تا حفظ سطح مشخص( در مرحله ي سوم)افزايش پيدا كرده و در نهايت 
.  به دست خواهد آمد( يا كم شنوايي)شنوايي 



.  و وزوز گوش هيچ شك و شبهه اي وجود نداردNIHLدر خصوص همبستگي قوي ميان 
ده در بررسي هاي باليني و آزمايشگاهي بر روي سروصدا و وزوز گوش در ارتش مشخص ش

دوزهاي سروصدا همراه با آسيب شنوايي به احتمال زياد با وزوز گوش همراه...»است كه 
«.خواهند بود

له هنوز هم نسبت به اين مسئ. و وزوز گوش كامل و بي نقص نيستNIHLارتباط ميان 
ليت به حلزون گوش مي تواند موجب فعا( به وسيله ي سروصدا)كه چگونه آسيب خارجي 

دو . غيرطبيعي عصبي در مغز و احساس كاذب وزوز شود اطالعات دقيقي در دست نيست
براي )عصبي ( degeneration)دليل بالقوه براي وزوز گوش مي تواند تخريب ثانويه 

و يا تغيير در تعادل تحريك و مهار در CNSدر ...( به هسته ي حلزون وVIIIمثال عصب 
.  مسيرهاي شنوايي باشد



.  اشدآسيب شنوايي ناشي از قرارگيري در معرض سروصدا مي تواند موقت و يا دائمي ب
(  يب زاآس)عالوه بر آسيب حساسيت شنوايي، قرار گرفتن در معرض سروصداي تروماتيك 

ندي قدرت تشخيص سيگنال در سروصداي پس زمينه را كاهش داده، محدوده ي پوياي بل
ه اثرات مخرب سروصدا مربوط ب. صدا را كاهش داده و مي تواند باعث القاي وزوز گوش شود

.  فركانس، شدت و مدت زمان ارائه صوت: ابعاد مختلفي از صدا است

ي از تركيب)تحقيقات نشان داده است كه قرارگيري در معرض انواع خاصي از سروصدا 
و يا سروصداي همراه با مواد ( سروصداي ممتد و سروصداي ايمپالسي و ضربه اي

سميت زاي گوشي در مقايسه با قرارگيري در معرض سروصداي ساده و ممتد خطر 
.  بيشتري براي شنوايي در برخواهد داشت



ر حال بيماري من ير سه عالمت مشخصه دارد كه عبارتند از افت شنوايي كه بطور دائم د
را برخي نويسندگان احساس پري در گوش. نوسان است، حمالت سرگيجه و وزوز گوش

.نيز به اين عاليم اضافه كرده اند
بيماران معموالً به خاطر حمالت شديد سرگيجه در پي درمان هستند اما ممكن است

.مدتي قبل از شروع سرگيجه عاليم اتولوژيك ديگري داشته باشند
.ودوقتي بيماري تثبيت مي شود، وزوز گوش به معضل جدي و خطرناك تبديل مي ش

ايع عدم تعادل در حجم سيستم هاي م)اين تصور وجود دارد كه هيدروپس اندولنفاتيك 
عامل بروز عالئم بيماري من ير است، اما بسياري از جنبه هاي پاتولوژي( گوش داخلي

.بيماري هنوز مشخص نشده اند
ط با وزوز گوش در بيماري من ير كه مشخصه ي آن صدايي با زير و بمي پايين يا متوس

ركانس عصبي در ف-باند باريك، مثل صداي همهمه يا غرشي، مطابق با افت شنوايي حسي
.  پايين است



وقتي بيماري پيشرفت. در مراحل اوليه ي بيماري، وزوز گوش به صورت ادواري است
دت پس از م. مي كند، وزوز دائمي شده و به طور طبيعي با گذشت زمان بيشتر مي شود

طوالني، وضعيت نهايي بيماري من ير متوقف مي شود كه در اين حالت اثرات حمالت
. گرددسرگيجه پايان يافته و وزوز گوش به آزاردهنده ترين ناراحتي اين بيماري بدل مي

وزوز گوش در بيماري من ير ممكن است ناشي از همان مكانيسم هايي باشد كه عامل
.  تندبروز ديگر انواع وزوز گوش اند، اين مكانيسم ها مربوط به آسيب هاي حلزون گوش هس

عصبي افت شنوايي از طريق اثر محروميت ورودي به سيستم شنيداري كه انعطاف پذيري
.را فعال مي سازد باعث وزوز گوش مي شود

شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد كه آسيب شناسي وزوز گوش ذهني در بيماري 
ع قطنشانگاه من ير با انواع ديگر وزوز گوش متفاوت است زيرا مي توان آن را از طريق 

ك براي كاهش داد و يا برطرف كرد؛ قطع عصب سمپاتي( سمپاتكتومي)عصب سمپاتيك 
.  ديگر انواع وزوز گوش مؤثر نيست



.تپيش بيني احتمال وزوز گوش به دنبال ميكرو جراحي در برداشت تومور دشوار اس
اشكال غيرمعمول وزوز گوش ممكن است به عنوان عوارض پس از جراحي بروز كنند 

.به ويژه زماني كه شنوايي به طور كامل و ناگهاني طي جراحي از دست برود
 شود و با حركت چشم صداي وزوز در گوش شنيده مي)وزوز برانگيخته شده با نگاه خيره 

(  دنيب)، تعديل شده با نگاه خيره و شكل هاي ديگر وزوز سوماتيك (يا تغيير مي يابد
.  مي تواند ايجاد شود( برانگيخته با پوست)

رايج ترين عالئم موجود در شوانوماي دهليزي از دست دادن نامتقارن شنوايي حسي 
الني از ميان رفتن حساسيت شنوايي تون خالص معموالً در طي سال هاي طو. عصبي است

مات با كاهش عملكرد تشخيص و تمايز در آزمون هاي كل( و نه هميشه)ايجاد شده و اغلب 
اني در انقباض عضالت گوش مي)تك سيالبي، عدم وجود و يا كاهش رفلكس آكوستيك 

نشانه ي . همراه است(ABR)و اختالالت در پاسخ شنوايي سابقه مغز ( پاسخ به صداي بلند
به )نخست اين بيماري اخذ نمرات پايين در تمايز كلمات بر اساس متوسط تون خالص

تنها در واقع وزوز يك  طرفه گوش مي تواند اولين و. مي باشد( كيلوهرتز2و 1، 0، 5ترتيب 
.  عالمت نشان دهنده ي حضور تومور باشد



ست تشخيص، مديريت و درمان شوانوم دهليزي در طي يك دوره ي زماني تكامل يافته ا
نده و كه به موجب آن گزينه هاي درماني حال حاضر ميزان مرگ ومير را تقريباً به صفر رسا

وزوز گوش و شوانوماي دهليزي. به طور قابل مالحظه اي عوارض جراحي را كم كرده است
راي حضور وزوز گوش يك طرفه مي تواند زنگ خطي ب. رابطه ي تنگاتنگي با يكديگر دارند

يابي به اين بيماري بوده و باعث بررسي هاي بيشتر و در نهايت تشخيص زودهنگام و دست
يكرو به دنبال م. نتايج وزوز گوش با نوع درمان متغير است. نتايج بهتري از جراحي شود

ديو جراحي با اين وجود با را. جراحي بهتر يا بدتر شدن وزوز گوش غيرقابل پيش بيني است
ه در نهايت در مواردي ك. استريوتاكتيك وزوز گوش معموالً بدون تغيير باقي مي ماند

نگيخته شنوايي به طور كامل و ناگهاني طي جراحي از دست رفته باشد ممكن است وزوز برا
.  ايجاد شود( تبرانگيخته با پوس)با نگاه، تعديل شده با نگاه و ديگر اشكال وزوز سوماتيك 



با وزوز گوش مي تواند نشانه دامنه وسيعي از پاتولوژي هاي متفاوت پس زمينه و توأم
ع چند چندين نارسايي مزمن همزمان باشد كه نشان دهنده نياز به ارزيابي تشخيصي جام

.زمينه اي دارد
يابي شدت فرايند تشخيصي اوليه بايد شامل يك سابقه با جزئيات شرح حال بيماري، ارز

براي . اشدوزوز گوش، انجام معاينه باليني گوش و ارزيابي هاي اديولوژيك عملكرد شنوايي ب
ي خواهد بخش وسيعي از بيماران، اين گام هاي تشخيصي اوليه با تلفيقي از مشاوره كاف

.بود
رايط در صورتي كه يافته هاي تشخيصي ابتدايي به شروع حاد وزوز گوش و دارا بودن ش

زينه داللت داشته باشد، گ( مثل تنگي شريان كاروتيد)بالقوه خطرناك براي بيمار 
.درمان هاي علتي در گام هاي تشخيصي بعدي توصيه مي شوند



.  ته باشندتدابير تشخيصي بيشتر، مي بايست با ويژگي هاي باليني تطابق الزم را داش
ي و شواهد زيادي وجود دارد كه جنبه هاي پديده شناختي و اتيولوژي، دوره پاتوفيزيولوژ

ين تمايز در يك الگوريتم تشخيصي مرتبه اي، اول. باليني وزوز گوش را تعيين مي كنند
تمايز بين در مورد وزوزهاي غير ضرباني،. بايستي بين وزوزهاي ضرباني و غيرضرباني باشد

.  وزوز گوش با كاهش شنوايي، وزوزهاي پاروكسيسمال و وزوز مزمن توصيه شده است
دستورالعمل هاي تشخيصي ديگر وزوز غيرضرباني مداوم، به عالئم همراه و وضعيت

. اتيولوژي بستگي خواهد داشت

بهترين روش ممكن براي كاهش . هدف نهايي درمان، رهايي كامل از وزوز گوش است
نجام احساس آزاردهنده شنوايي و عالئم همراه آن به منظور ارتقاء بهبود كيفيت زندگي ا

.شود



.ندتمامي قدم هاي تشخيصي و درماني بايستي با مشاوره مؤكد و خردمندانه همراه باش
:وزوز گوش ضربانی

گ قلب توجه به اين نكته مهم است كه عبارت ضرباني، به وزوزهاي ضرباني همگام با آهن
تمي در صورتي كه وزوز ضرباني با ري. اطالق مي شود( همهمه وريدي)يا همگام با تنفس 

ز شبه متفاوت از ضربان قلب يا سرعت تنفس وجود داشته باشد، بايد آن را به عنوان وزو
ضرباني همگام ارزيابي تشخيصي بيشتر وزوز گوش. ضرباني يا غيرضرباني دسته بندي كرد

اري بيماري هاي نظير ناهنج. با آهنگ قلب نيازمند يك ارزيابي هاي عصبي عروقي است
م يا وريدي، ترومبوز وريد سينوسي، فشار خون باالي درون جمجمه اي خوش خي-شرياني

.  ه شوندبالب ژوگوالر باال آمده مي توانند به عنوان علل بالقوه وزوز گوش ضرباني شناخت



:وزوز گوش غيرضربانی
تر بر اساس وزوز غيرضرباني بسيار شايع تر از وزوز ضرباني مي باشد و نيازمند افتراق بيش

وز براي قدم اول، تفكيك بين وز. مزمن بودن، عالئم همراه و عوامل اتيولوژيك آن است
يد حاد همراه با كم شنوايي ناگهاني، وزوز گوش پاروكسيسمال و وزوز مزمن، مي تواند مف

در موارد وزوز گوش حاد كه با كم شنوايي ناگهاني توأم شده است، به منظور . باشد
شناسايي داليل احتمالي كاهش قدرت شنوايي و شروع درمان مناسب، نبايد 

.  دستورالعمل هاي تشخيصي و درماني را به تأخير انداخت
، سندرم وزوز گوش پاروكسيسمال يا متناوب مي تواند نشانه اي از فشار روي عصب شنوايي

براي . ع باشدخوردگي كانال فوقاني، نشانگان من ير، انقباضات عضالني نرم كام يا حتي صر
، پتانسيل هاي فراخوانده (MRI)تشخيص افتراقي، تصويربرداري مغناطيسي رزونانس 

.توصيه شده اند( EEG)شنوايي و الكتروانسفالوگرافي 
ژيك آن روش هاي تشخيصي ديگر وزوز غيرضرباني مداوم، به عالئم همراه و وضعيت اتيولو

-سيوزوز غيرضرباني مداوم مي تواند با كم شنوايي انتقالي يا ح. بستگي خواهد داشت
تلف كم شنوايي انتقالي مي تواند در اثر اتواسكلروزيس، انواع مخ. عصبي همراه باشد

.التهابات گوشي يا اختالل عملكرد شيپور استاش ايجاد شود



:وزوز گوش غيرضربانی
دقيق عصبي، روش هاي تشخيصي ديگر براي شناسايي اتيولوژي-در موارد كم شنوايي حسي

و پاسخ هاي ( MRI)اين روش ها مي توانند شامل تصويربرداري رزونانس مغناطيسي . توصيه شده اند
ي و همچنين گسيل هاي صوت( مثالً براي افتراق شوانوماي وستيبوالر( )ABR)شنوايي ساقه مغز 

.گوش براي ارزيابي عملكرد سلول هاي موئي خارجي باشند
ه ارزيابي، تشخيص و مديريت درماني وزوز گوش كه به همراه سرگيجه رخ مي دهد، نشان دهند

تم دهليزي پاتولوژي هاي بخصوصي مثل نشانگاه من ير، تخريب كانال فوقاني، يا آسيب به سيس
.حلزوني باشد

مجمه اي در صورتي كه وزوز گوش با سردرد پيوسته همراه باشد، تشخيص فشار باال رفته درون ج
عات فضاگير پاتولوژي همراه بالقوه مثل هرگونه ضاي. مي بايست رد شود( اينتراكرانيال هايپرتنشن)
(SOL ) در مغز، فشار باالي درون جمجمه اي خوش خيم(BIH)اختالل گردش مايع مغزي ،-

در موارد خاص تست . قابل تشخيص اندMRIيا ناهنجاري كرانيوسرويكال با ( CSF)نخاعي 
، باعث كاستن و يا از بين رفتن وزوز گوش CSFفوروزمايد در تشخيص آن كه آيا كاهش فشار 

.مي شود يا نه مي توانند كمك كننده باشند

ر مكرر وقوع اختالالت كوموربيد مانند افسردگي، اضطراب و بي خوابي با وزوز گوش شديد به طو
ري زماني كه يك بيمار تفكرات بحراني خودكشي را گزارش مي كند، اقدام فو. گزارش مي شود

.  درماني الزم است



:وزوز گوش غيرضربانی
ميخته گيجگاهي آ-زماني كه وزوز گوش با اختالل عملكرد يا درد ناحيه گردن و يا مفصل فكي

ظر گرفته شده باشد، ارزيابي هاي ديگري با جزئيات بيشتر بر روي اين سيستم ها مي بايست درن
ي در صورتي  كه ناهنجاري هاي ساختاري مورد شك باشد، اجراي تست هاي راديولوژيك الزام. شود

ي به مي شوند، درحالي كه اختالالت عملكردي در بافت هاي عضالني و ساختارهاي سوماتوسنسور
جرب بهترين نحو با اجراي ارزيابي هاي فيزيكي توسط دندان پزشك ها و فيزيوتراپيست هاي م

. شناسايي مي شود

هيجاني شروع و -ماه پس از يك حادثه جراحتي و يا عاطفي3در صورتي كه وزوز گوش در طول 
كته مهم توجه به اين ن. يا تشديد شده باشد اجراي ارزيابي هاي تشخيصي خاص، توصيه مي شوند

ژي بالقوه است كه تأخيري چندين هفته اي بين وقوع حادثه و طغيان وزوز گوش، يك ارتباط اتيولو
لف ضربات ناشي از حوادث مي تواند شامل ايجاد جراحات به اشكال مخت. بين آنها را رد نمي كند

روش هاي توصيه براي. بخصوص در نواحي سر و گردن باشند كه متعاقبا وزوز گوش را سبب شوند
ر آسيب به به طور خاص وزوز مي تواند در اث. تشخيصي بيشتر به مكانيسم آن آسيب بستگي دارد

رباني در موارد وزوز گوش ض. نواحي گوش، سر، گردن و يا آسيب از نوع روحي هيجاني اتفاق بيافتد
( نيبه ويژه قطع شريا)پس از حادثه، اقدامات تشخيصي فوري براي بررسي آسيب هاي عروقي 

دابير پرشنوايي و صدا هراسي بطور شايع به همراه وزوز گوش رخ مي دهند و نيازمند ت. الزامي است
.ويژه اي هستند






