
 

 

 
به  ها اغلببیماران مبتال به این گونه بیماری. های شایع در دنیاستاختالالت گوش داخلی جزو بیماری

دلیل بروز حاالت و عالئمی چون سرگیجه و عدم تعادل در هنگام راه رفتن به مراکز درمانی مراجعه 

هم است و نقش های مربوط به گوش داخلی بسیار متشخیص به موقع و زودهنگام بیماری. کنندمی

چه این اختالالت به موقع تشخیص داده نشوند چنان. کندبسیار مهمی را در درمان بیماری ایفا می

در این مقاله قصد داریم توضیحات کاملی در مورد . توانند منجر به ناشنوایی موقت و دائمی بشوندمی

ها در زمینه این ردترین پرسشتوانید به پاسخ پرکاربشما می. های گوش داخلی ارائه بدهیمبیماری

 .بیماری دست پیدا کنید

 ؟کدامند آن رایج هایبیماری و داخلی گوش وظایف و نقش ●

 ؟چیست داخلی گوش در رایج هایبیماری ●

 ؟چیست داخلی گوش اختالل علت ●

 ؟کدامند داخلی گوش اختالل به مربوط عالئم ●

 ؟کدامند داخلی گوش اختالل تشخیص هایراه ●

 ؟چیست منیر بیماری عوارض ●

 ؟است داخلی گوش در اختاللی گرفتگی ماشین بیماری آیا ●

 ؟چیست گرفتگی ماشین بیماری درمان هایروش ●

 های رایج آن کدامند؟نقش و وظایف گوش داخلی و بیماری



 

 

 
 .گوش شما دارای سه قسمت اصلی است

 یگوش بیرون ●

 گوش میانی ●

 گوش داخلی ●

امواج صوتی از گوش خارجی وارد شده . کنندها در فرایند شنیدن نقش موثری ایفا میی این قسمتهمه

اندامی حلزونی شکل در گوش . شوندرسند و باعث لرزش پرده گوش میو سپس به گوش میانی می

. کندی را به مغز ارسال میهای عصبداخلی وجود دارد که پس از انتقال لرزش به این عضو تکانه

 . دهدها را به عنوان صدا تشخیص میمغز این تکانه

به همین دلیل اختالل در این . جالب است بدانید که وظیفه دیگر گوش داخلی حفظ تعادل در بدن است

 ارهمچنین ممکن است بیمار دچ. قسمت از بدن عالوه بر بر شنوایی بر تعادل بیمار نیز تاثیر منفی دارد

 . های شدید شودسرگیجه

 های رایج در گوش داخلی چیست؟بیماری



 

 

 
برخی از اختالالت گوش . ترین بیماری در میان کودکان و نوزادان هستندهای گوش شایععفونت

شود به محض احساس مشکل و به همین دلیل است که توصیه می. برنداحتمال ناشنوایی را باال می

بعدی به طور کامل در مورد عالئم این  در قسمت. شک مراجعه کنیدعالئم اختالل این عضو به پز

 .ایمبیماری توضیح داده

 .ایمترین اختالالت پوش داخلی اشاره کردهدر ادامه به رایج

. ها بیشتر در  میان کودکان و نوزادان شایع استاین عفونت: های گوش میانیعفونت ●

 . های گوش و حتی سر نیز سرایت کندهای این قسمت ممکن است به سایر بخشعفونت

علت . پیچدهای بلندی که به صورت مداوم در گوش میهای آرام یا غرشصدا: وزوز گوش ●

های بسیار بلند و یا مصرف برخی تواند قرار گرفتن در معرض صدابروز این اختالل می

 .ها باشددارو

باعث ایجاد سرگیجه و احساس این مشکل نیز ممکن است : اختالالت در مایع موجود در گوش ●

 .وزوز در گوش شود

ها را شود، معموال یکی از گوشهای منیر نیز شناخته میکه با نام بیماری داخلی گوش اختالالت

 .کنددرگیر می

 خلی چیست؟علت اختالل گوش دا
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بسیاری از اختالالت این عضو بخاطر ترشح زیاد . هنوز مشخص نیست منیر بیماری ایجاد اصلی علت

اما هنوز دقیقا مشخص نیست که چه علتی باعث افزایش ترشح . شوندمایع درون گوش ایجاد می

احتمال دارد مواردی که در ادامه . اندالبته برخی از عوامل موثر بر این موضوع مشخص شده. شودمی

 .کنیم در ایجاد اختالالت گوش داخلی موثر باشندیان میب

 .شودهای آناتومی ایجاد میتخلیه نامناسب مایعات که به دلیل انسداد یا ناهنجاری ●

 .فعالیت نادرست سیستم ایمنی بدن ●

 عفونت ویروسی ●

 های ارثی و ژنتیکبیماری ●

 .امی عوامل باالستهای منیر ترکیبی از تماند که علت بیماریپزشکان بر این عقیده

 عالئم مربوط به اختالل گوش داخلی کدامند؟
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زیر مواجه  عالئمنوزادان و کودکان مبتال به اختالل گوش داخلی معموال با یک یا چند مورد از 

 .شوندمی

 مشکالت شنوایی ●

 تهوع ●

 ترشحات گوش ●

 ری و ناآرامی کودکتحریک پذی ●

در . دهدپا معموال اختالل گوش داخلی به علت عفونت و یا ویروس رخ میدر نوزادان و کودکان نو

صورت بروز هر یک از عالئم ذکر شده الزم است سریعا کودک را به یک متخصص اطفال نشان 

 .بدهید

 عالئم اختالل گوش داخلی در نوجوانان و بزرگساالن عبارتند از؛

 گوش درد ●

 سرگیجه یا از دست دادن تعادل ●

 احساس فشار در گوش ●

 تهوع ●

 تب ●
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آیند و متوقف ها اختالل گوش داخلی است، خود به خود به وجود میهایی که علت بروز آنسرگیجه

اما بیشتر از یک . کشندها در حدود بیست دقیقه تا چند ساعت طول میمعموال این سرگیجه. شوندمی

ای شدید است که باعث به وجود در برخی موارد نیز سرگیججه تا اندازه. کنندیدا نمیشبانه روز ادامه پ

 . شودآمدن تهوع و استفراغ می

همین دلیل  به. شودگرفتگی نیز به گوش داخلی مربوط میجالب است بدانید که بیماری حرکتی یا ماشین

 .کنیمدر ادامه بیان میعالئم ماشین گرفتگی را . عالئمی شبیه به اختالالت منیر دارد

 .های پشت سر همخمیازه ●

 .سردرد ●

 .احساس ناراحتی و خستگی ●

 .تهوع و استفراغ ●

 .تعریق و رنگ پریدگی ●

 .خواب آلودگی ●

 .دهیمهای بعدی توضیحات بیشتری درمورد بیماری حرکتی ارائه میدر قسمت

 های تشخیص اختالل گوش داخلی کدامند؟راه

 

 
داخلی قبل از هر چیز سوابق پزشکی فرد را بررسی  گوش اختالل تشخیصمعموال پزشکان برای 

اردی که فرد با اختالل شنوایی مواجه شده برای او تست در مو. پردازندکنند و به معاینه فیزیکی میمی

های مختلف را ارزیابی ها در نقاط و حجمتست شنوایی چگونگی تشخیص صدا. شودشنوایی انجام می

 .کندمی
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در مواردی پزشک متخصص برای . شودهای مختلفی برای ارزیابی تعادل افراد انجام میچنین تستهم

. کندآرآی را صادر میچون امهایی همص خود دستور آزمایش خون و اسکناطمینان بیشتر  از تشخی

 .شودبعد از چک کردن تمام موارد باال و تشخیص قطعی روند درمانی مناسب انتخاب می

 های درمان اختالالت چیست؟روش

 
 .بسته به نوع آن متفاوت است داخلی گوش اختالل درمان هایاهر

های ضد پزشکان متخصص گوش و حلق و بینی معموال برای مبتالیان به اختالل گوش داخلی دارو

یع موجود در گوش دارو طرف کردن اختالل ماچنین برای برهم. کنندسرگیجه و تهوع تجویز می

های روش. شود و ممکن است به بیمار توصیه شود که مصرف نمک خود را محدود کندتجویز می

 .شوددیگر درمان نیز با توجه به عالئم ناشی از بیماری منیر انتخاب می

در صورتی که فرد مبتال به اختالل گوش داخلی مشکل تعادل داشته باشد، برای کمک به حفظ  ●

 .شودهای توانبخشی تجویز میبیمار درمانتعادل 

  .شوداند نیز معموال استفاده از سمعک توصیه میبرای بیمارانی که دچار کم شنوایی شده  ●

های شدید به علت اختالل گوش داخلی، روش موثر درمانی دیگر برای مبتالیان به سرگیجه  ●

ش میانی برای کاهش مایعات این روش شامل وارد کردن فشار به گو. درمان فشار مثبت است

این درمان با استفاده از یک دستگاه در خانه، سه بار در روز و هر بار به مدت . گوش است

روش درمان فشار مثبت باعث بهبود برخی از عالئم مثل سرگیجه و . شودپنج دقیقه انجام می

 .شود اما اثربخشی بلند مدت آن هنوز ثابت نشده استوزوز گوش می

های درمانی کارانه هستند و در صورت عدم تأثیر پزشکان راهدرمانی ذکر شده محافظه هایراه

 .ها عبارتند از تزریق گوش میانی و جراحیاین راه. کنندتری را انتخاب میریسکپر

ه شوند و بها به گوش میانی تزریق میبیوتیکها مثل آنتیدر روش تزریق گوش میانی برخی از دارو

 . شوندجذب میگوش داخلی 

ها بسته به نوع اختالل این عمل. آخرین گزینه برای درمان اختالل گوش داخلی عمل جراحی است

های مربوط به گوش داخلی به بیهوشی کامل و بستری معموال جراحی. گوش داخلی انواع مختلفی دارند

 .در بیمارستان نیاز دارند

 عوارض بیماری منیر چیست؟
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مختلفی گریبانگیر  عوارضان مناسب برای درمان اختالالت منیر اقدام نکنید؛ در صورتی که در زم

این . کردیم های قبل در مورد عدم تعادل، سرگیجه و کاهش شنوایی صحبتدر قسمت. شما خواهد شد

 . آورندعوارض بسیار جدی هستند و مشکالت بسیاری برای شما به وجود می

زمانی که بیمار تعادل ندارد، احتمال سقوط از ارتفاع، زمین خوردن و تصادف تا حد چشمگیری 

 حتی ممکن است اجازه. کندسرگیجه نیز تمرکز شما را به صورت کامل مختل می. کندافزایش پیدا می

 .کارهای روزانه را نیز به شما ندهد انجام

 .اختالل گوش داخلی است خستگی و استرس از دیگر عوارض غیر مستقیم بیماری

 آیا بیماری ماشین گرفتگی اختاللی در گوش داخلی است؟
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این بیماری به ماشین محدود . ترین اختالالت در گوش داخلی استبیماری حرکتی یکی از رایج

لی افرادی که به این اختالل مبتال هستند، با حرکت در ماشین، هواپیما و کشتی به طور ک. شودنمی

جالب . شوددریازدگی نیز نوعی اختالل در گوش داخلی محسوب می. شونددچار عالئم این بیماری می

های سه بعدی نیز از دیگر مواردی است که باعث ایجاد بیماری حرکتی است بدانید که تماشای فیلم

  .شودمی

 به همین دلیل است که. های قبلی گفتیم که گوش داخلی وظیفه تعادل ما را نیز بر عهده دارددر قسمت

 .شویمهنگام حرکت و عدم تعادل به این بیماری دچار می

به عنوان مثال وقتی . کندهای مختلف درک میهای عصبی انداممغز ما حرکت را با استفاده از پیام

بینند و گوش ها پیمایش مسیر را میکند، چشمبرخورد با هوا را احساس می کنیم، پوست ماحرکت می

ای از اطالعات سینک به همین دلیل مغز مجموعه. دهدهای بدن را به مغز گزارش میداخلی نیز تکان

 .های مختلف را با هم هماهنگ کندتواند اندامآورد و میشده به دست می

های مختلف دریافت های متنوعی از ارگانشویم، مغز داده میاما زمانی که بیماری حرکتی مبتال

اما چشم تنها یک نقطه . کندها را حس میبه عنوان مثال در اتاقک کشتی، گوش داخلی حرکت. کندمی

ناقض ت. شودبه همین دلیل فرد دچار بیماری حرکتی یا دریازدگی می. بیندثابت از دیواره اتاقک را می

 . لت ایجاد این بیماری استهای عصبی عپیام

 های درمان بیماری ماشین گرفتگی چیست؟روش

 
ترین موارد اشاره در ادامه به مهم. های درمانی بیماری حرکتی با دارو یا بدون دارو هستندروش

 .ها را امتحان کنید تا بتوانید روشی که برای شما کارساز است را پیدا کنیدسعی کنید تمام آن. ایمکرده

در صورت امکان ماشین را . رودعموال با توقف و پایان علت، بیماری حرکتی از بین میم ●

 .هوای تازه از دیگر عوامل بهبود بیماری حرکتی است. متوقف کنید و کمی از آن پیاده شوید

 .کنداین کار به ایجاد هماهنگی در مغز کمک می. های دوردست نگاه کنیدبه افق ●



 

 

چرا که چشم . دهدهای بسته و خوابیدن تهوع و سرگیجه را کاهش میچشم. سعی کنید بخوابید ●

بنابراین مغز اطالعات مورد نیاز خود را تنها از گوش داخلی . کندورودی دریافت  نمی

 .رودگیرد و تناقض از بین میمی

تواند در بهبود شما تأثیر داشته های سبک نیز میوعده خوردن میوه یا میان. آدامس بجوید ●

 .شدبا

اما اگر طعمش را دوست ندارید، مانند قرص آن قورت . سعی کنید زنجبیل را بجوید: زنجبیل ●

 .بدهید

این داروها باید پیش از حرکت . توانند در بهبود بیماری حرکتی موثر باشندبرخی از داروها نیز می

 .ه باشدتواند عوارض به دنبال داشتها بدون دستور پزشک میهمچنین مصرف آن. مصرف شوند

ها را برچسب. شودهای پشت گوش تولید میاین دارو به صورت آدامس و چسب: اسکوپوالمین ●

 .ساعت قبل از سفر پشت گوش قرار دهید ۸تا  ۶باید 

سال  ۶های زیر این دارو برای بچه. زمان مصرف آن نیم ساعت قبل از سفر است: سیکلیزین ●

عوارض این دارو خواب آلودگی و . دارد اما برای بزرگساالن تأثیر خوبی. مناسب نیست

 .خشکی دهان است

. ماندساعت باقی می ۸تا  ۶تأثیر آن . باید دو ساعت قبل از سفر مصرف شود: پرومتازین ●

 .عوارض آن نیز مانند سیکلیزین است

 .دیمن هیدرینات از دیگر داروهای بیماری حرکتی است ●

. سال مناسب نیست ۲۱رای کودکان زیر ب. باید یک ساعت قبل از سفر مصرف شود: مکلیزین ●

 .شودآلودگی و خشکی دهان می این دارو نیز باعث خواب

 بندیجمع



 

 

 
مراجعه به یک پزشک متخصص گوش و حلق و بینی با تجربه و حاذق در تشخیص به موقع بیماری 

 نه تخصص ودکتر مریم یعقوبی در این زمی. اختالل گوش داخلی و درمان آن اهمیت بسیار زیادی دارد

برای . های منیر کمک کنندتوانند به شما در روند درمان بیماریایشان می. تجربه زیادی دارند

 .توانید به صورت حضوری یا آنالین با ایشان در ارتباط باشیدراهنمایی و مشاوره بیشتر می

 

 

 

 


