
 

 

 

 

 

 گوش ریمن یماریدر مورد ب یقیحقا

 ریمن یماریگوش آورده شده است. ب ریمن یماریدر مورد ب یدینکات کل نجایا در

 4 تا 2توانند به طور متوسط  یاست. حمالت م یگوش شامل اختالل در گوش داخل

 یجیحالت تهوع و از دست رفتن تدر جه،یسرگ شامل عالئم. بکشند طول ساعت

لف . عالئم در افراد مختستیگوش مشخص ن ریمن یماریب قیدق لیاست. دال ییشنوا

رخ دهند، و فرکانس و مدت زمان آنها  یتوانند به طور ناگهان یمتفاوت است. آنها م

 متفاوت است.



 

 شوند؟ یگوش مبتال م ریمن یماریبه ب یکسان چه 

است. بسته به منبع هر دو جنس زن و مرد  تیجمع 2000: 1تا  1000: 1 نیآن ب وعیش

 ٪10-7ممکن است رخ دهد. در حدود  یبه همان اندازه مبتال هستند و در هر سن

 را دارند. یماریب نیا یدگسابقه خانوا انیمبتال

 

 گوش ریمن یماریب عالئم

 اتیعالئم را با جزئ نیا دییایگوش وجود دارد. ب ریمن یماریب یعالئم اصل چهار

 :میکن یبررس یشتریب

 

 جهیسرگ

 

 جهیاحساس از حرکت است که اغلب به عنوان احساس چرخش )سرگ کی نیا

است.  دیشد اریگوش اغلب بس ریمرتبط با من جهیشود. سرگ یم ادی( از آن یچرخش

 20 نیب ییتوانند در هر جا یطول بکشد، م قهیفقط چند دق نکهیا یدوره ها به جا

تواند باعث  یم دیشد یساعت ادامه داشته باشند. به خصوص دوره ها 24تا  قهیدق

 سقوط به نام حمالت قطره شود.

 



 

 

 گوش وزوز

 

 ،دیکنسرت راک بوده ا کیحال در به زنگ زدن در گوش اشاره دارد. اگر تا به  نیا

قات او ی. بعضدیشنو یآرام، م یبه مکان دنیاست که بعداً هنگام رس ییصدا نیا

ند که شو یروبرو م دیگوش با وزوز گوش شد ریمن مارانیوزوز است. ب یصدا شتریب

 کند. یبروز م یبه طور ناگهان

 

 ییدست دادن شنوا از

 



 نیم از بک یتواند بدتر شود. در ابتدا، صدا یم ییشنوا کم گوش، ریمن شرفتیپ با

ر فقط د ماریرود که ب یم نیاز ب زیبلند ن یتر، صدا شرفتهیرود. در موارد پ یم

 کی صیاز تشخ یبخش مهم ییدارد. تست شنوا ییشنوامحدوده فرکانس متوسط 

 سندرم است. نیطول ا زانیم دنید نیگوش و همچن ریمن

 

 بودن گوش پر

 

مکن م نیاست، بنابرا یدر گوش داخل یاضاف عاتیگوش مربوط به ما ریمن یماریب

ار داخل فش ماریممکن است ب ایاحساس پر بودن داشته باشد  دهید بیاست گوش آس

د درد تواند مانن یم زیمرتبط با آن ن یهایماریو ب گریگوش را تجربه کند. عالئم د

 یاشته باشد. داروهاوجود د نالیژمیتر یو نورالژ TMJسردرد،  گرن،یگردن، م

 قیاز افراد تزر یعالئم کمک کند. برخ نیتواند به ا یوجود دارد که م یکم اریبس

 منظم به گوش دارند.

 

ممکن است  دیشود. در موارد شد یروبرو م تیاز موفق یروش با درجات مختلف نیا

 یینواش بیتواند منجر به آس یم یتهاجم یروشها نیکند. ا هیرا توص یپزشک جراح

از  یتعداد محدود جهیبرخوردار نباشد. در نت ییباال تیموفق زانیشود و از م یدائم

ل از آنها به دنبا یاریاست، و بس مارانیگوش در دسترس ب ریمن یماریب یدرمانها

گوش وجود  ریمن یماریب یعیطب یدرمان نهیگز 5 نجایهستند. در ا یعیطب یداروها

 شوند. ینم یجراح ای قیتزر ،ییایمیش یدارد که شامل داروها

 



 گذارد؟ یبر شما م یریگوش چه تاث ریمن یماریب

 شیپ بلرقایحمالت غ یافراد و با گذشت زمان متفاوت است. مشکالت اصل نیب عالئم

ساعت  24تا  قهیتوانند از چند دق یبا تهوع و استفراغ است. حمالت م جهیسرگ ینیب

و احساس پر  ییممکن است وزوز گوش، ضعف شنوا نیادامه داشته باشند. همچن

 حمالت ممکن نیب یبهبود یها رهوجود داشته باشد. دو دهید بیبودن در گوش آس

 شیپ رقابلیغ یماریب کیگوش  ریسال متفاوت باشد. من یحت ایاست از روز به ماه 

 کننده است. شانیو پر ینیب

 

ادل و ممکن است دوره عدم تعباشد.  دتریممکن است شد جهیکند سرگ شرفتیپ هرچه

. در مراحل بعد وزوز گوش برجسته تر دیافزا یم یشانیوجود داشته باشد، و بر پر

ارد وجود د یدائم بیشود. در ارگان تعادل آس یم جادیا ییاست و نوسانات کم شنوا

ود، ش یگوش مبتال م کیدر تعادل وجود دارد. معموالً فقط  یو مشکالت قابل توجه

 ریمس میکنند. تقس جادیا یماریممکن است در هر دو گوش ب انیمبتال ٪50اما تا 

 است: دیبه سه مرحله مف یماریب

 



 

 

 گوش ریمن یماریب مراحل

 کند. یگوش در سه مرحله بروز م ریمن یماریب

 

عالئم از  نیاست. ا جهیسرگ ینیب شیپ رقابلیو غ یشامل عالئم ناگهان نی: ازودرس

وجود دارد  ییانجامد. در طول عالئم، گوش شنوا یساعت به طول م 24تا  قهیدق 20

گردد. ممکن است گوش با احساس پر بودن  یبرم یکار به حالت عاد انیکه پس از پا

 است. عیشا زیباشد. وزوز گوش ن هو انسداد داشت یفشار، احساس ناراحت ای

 هستند. وزوز گوش و کم دتریادامه دارند اما معموالً شد جهیسرگ ی: قسمت هایانیم 

ئم شدن عال دیاز افراد در صورت ناپد یمرحله، برخ نیشوند. در ا یبدتر م ییشنوا

تواند چند ماه به  یم میترم یدوره ها نیکنند. ا یکامل را تجربه م یدوره بهبود

 طول انجامد.



ز موارد هرگ یشوند و در بعض یم دهیکمتر د یحت جهیسرگ ی: قسمت هارهنگامید 

 یکی. افراد هنگام تارابدیتواند ادامه  یاما م ،یگردند. مشکالت موجود یرنمب

 شوند. یو وزوز گوش معموالً بدتر م ییکنند. شنوا یم یداریاحساس ناپا

 شوند: یشناخته م هیبه عنوان عالئم ثانو نهایممکن است. ا زین ریز عالئم

 

ش گو ریمن یماریب رایشود ز جادیتواند ا یم نهای: ایاسترس، افسردگ اضطراب،

 یم و استرس یاز افراد دچار اضطراب، افسردگ یاریاست، بس ینیب شیپ رقابلیغ

ه بگذارد، به خصوص اگر مجبور ب ریتأث زیتواند در کار افراد ن یم یماریب نیشوند. ا

د، ممکن بدتر شو جیبه تدر یی. هرچه شنواشدآالت با نیکار با ماش ایصعود از نردبان 

کنند،  یتوانند رانندگ یاز مردم نم یمشکل تر شود. برخ گریاست تعامل با افراد د

به دوستان و خانواده را  یو دسترس یآزاد ،یاستقالل خود، چشم انداز شغل

 یرا تجربه م یکه استرس، اضطراب و افسردگ یافراد یکنند. برا یمحدودتر م

 الع دهند.است که به پزشک خود اط همکنند م

 

 افتد؟ یگوش اتفاق م ریمن یماریوزوز گوش در ب چرا

 یم یسلول مو در گوش داخل یها رندهیدر گ بیآس جادیگوش باعث ا ریمن یماریب

 یها گنالیو س رندیگ یبه طور خودبخود آتش م دهید بیمو آس یسلولها نیشود. ا

مربوط  یمو یگوش سلول ها ریفرستند. در من یبه مغز م ییبه عصب شنوا ینظم یب

گوش  ریوزوز گوش در من لین دلیبه هم نند،یب یم بیآس نییبه صدا با فرکانس پا

 کم و فرکانس کم است. یبا صدا ییمعموالً سر و صدا

 



 ریمن یمارینفر مبتال به ب 51متحده از  االتیمتحده در ا االتیدر ا ینظرسنج کی در

 گوش هنگام گوش وزوز)هنده متوسط آزارد عنوان به را گوش وزوز ٪49گوش، 

به شدت آزار دهنده گزارش کرده است )مشکل در کار، روابط  ای( بلندگو به دادن

در مراحل نخست خود مشاهده کردند  هگوش ک ریبه من انیمبتال ی(. برادنیو خواب

را  یهشدار دهنده باشد که روز بد یکند ممکن است عالمت یم رییوزوز شروع به تغ

 دهد. یحمله به آنها رخ م ایکنند  یمتجربه 

 

 

 

 گوش ریمن یماریب عوارض



دهد،  یخ مر جهیسرگ یکه چه زمان نیگوش ندانستن ا ریمن یماریمشکل ب نیبزرگتر

 ای یشغل ،یحیتفر ،یاجتماع یتهایاست. ممکن است فرد مجبور شود در فعال

قوط، از خطر س زیگوش ن ریدراز بکشد و استراحت کند. افراد مبتال به من یخانوادگ

 جادیا نیهمچن و نیآالت سنگ نیکار با ماش ای هینقل لهیوس یتصادفات در هنگام رانندگ

 در معرض خطر هستند. شتریب اد،یرنج از اضطراب ز ای یافسردگ

 ریمن یماریکنند که اگر به ب یاز کشورها اعالم م یاریمجوز خودرو در بس مقامات

ترل تا زمان کن ی. رانندگدیخود را متوقف کن یرانندگ دیبا د،یگوش مبتال شده ا

 پزشک دارد. دییبه تأ ازیامر ن نیا – ستیعالئم مجاز ن

 

 گوش ریمن یماریب علل

گوش  ریمن یماریدارد. کارشناسان معتقدند که ب دهیچیپ یآناتوم کی یداخل گوش

ال، ح نی. با ااست یدر گوش داخل عاتیما زانیم ایدر ساختار و /  یاز ناهنجار یناش

سته د کی ،یشوند. در گوش داخل یم راتییتغ نیباعث ا یدانند چه عوامل یآنها نم

گوش  یرونی. قسمت بیهزارتو کی – ردمتصل وجود دا یاز کانال ها و حفره ها

 است. یاستخوان رنتیمنزلگاه الب یداخل

 

 رنتیساختار نرم از غشاها وجود دارد، که نسخه کوچکتر از الب کیداخل،  در

آندولنف  به نام یعیما یحاو ییو خم غشا چیبا شکل مشابه است. کانال پرپ یاستخوان

دهند و از  یپاسخ م عاتیمانند مو است که به حرکت ما ییسنسورها یاست و دارا

 دهند. یم امیبه مغز پ یعصب یتکانه ها قیطر

 :نقش دارند یاز ادراک حس یدر انواع مختلف یمختلف گوش داخل یها قسمت



 

 شتاب از هر جهت صیتشخ

 یچرخش حرکت

 شود یتوسط حلزون حلقه م صدا

ار، در فش دیبا عاتیکار کنند، ما یگوش به درست یداخل یسنسورها نکهیا یبرا

گوش  ریمن یماریاز عوامل موجود در ب یمناسب باشند. برخ ییایمیش بیو ترک زانیم

 شود. یم یماریب نیا جادیدهد و باعث ا یم رییرا تغ یگوش داخل عیخواص ما

 

 گوش ریمن یماریب صیتشخ

وجود ندارد. پزشک مصاحبه و  عیسر صیتشخ یبرا یواحد شیآزما چیه متأسفانه

 آنها سؤال یو خانوادگ یپزشک خچهیرا انجام خواهد داد، در مورد تار یجسم نهیمعا

 .ردیگ یخواهد کرد و عالئم و نشانه ها را در نظر م

 در مورد: پزشک

 

 است دیچقدر شد عالئم

 کند یعالئم بروز م کباریچند وقت  هر

 مصرف کرده اند ییداروها چه

 گوش گذشته مشکالت

 یعموم سالمت



 ها یآلرژ ای یعفون یها یماریب سابقه

 یاز مشکالت گوش داخل یخانوادگ سابقه

گوش را  ریمن یماریب صیدارند که تشخ یعالئم مشابه گرید طیو شرا یماریب نیچند

 کند. یدشوار م

 

 

 

 ییدست دادن شنوا از

تحان ام نیدهد. ا یانجام م ییشنوا سمعک پزشک ،ییکم شنوا زانیم نییتع یبرا

 یسنج صدا ییدستگاه شنوا کیکند.  یم نییرا تع یماریاز ب یناش ییکم شنوا زانیم



 یوقت دهد و یکند. فرد با هدفون گوش م یم دیبلند و بلند را تول یبا صدا یمختلف

 کند. یاعالم م ندارد،وجود  گریصدا د یوقت ایشنود  یصدا را م

 

 تراز یابیارز

اگر به  یاز مشکالت تعادل هستند، حت یبرخ یگوش دارا ریبه من انیاز مبتال یاریبس

 گردد. یباز م یاحساس تعادل آنها به حالت عاد جهیرسد بعد از سرگ ینظر م

 

 (ENG) یستاگموگرافیالکترون

چشم  یاراد ریشود. حرکات غ یگوش وارد م یگرم و خنک در مجرا یهوا ای آب

 کیها ممکن است  یشود. ناهنجار یم یریاندازه گ یساز هیشب نیدر پاسخ به ا

 را نشان دهد. یمشکل گوش داخل

 

 چرخان یصندل شیآزما

 یکینشسته است. الکترودها در نزد کیغرفه کوچک و تار کیدر  یصندل کیدر  فرد

 یمختلف به آرام یبا سرعت ها انهیرا تیبا هدا یصندل کیو  رندیگ یچشم قرار م

اعث شود و ب یم یتعادل درون ستمیس کیچرخد. حرکات باعث تحر یبه جلو و عقب م

 کیبا  ضبط شده و وتریکامپ کیشود که توسط  یحرکات چشم م اینستاگموس  جادیا

 شود. یمادون قرمز کنترل م نیدورب

 

 (VEMP) بوالریوست ختهیبرانگ وژنیم یها لیپتانس شیآزما



 یم صیکه شتاب را تشخ یرا در گوش داخل یخاص یتست عملکرد حسگرها نیا

 کند. یم یریدهند، اندازه گ

 

 یپساتوگراف

در  تعادل خود را دیاست، و با ستادهیا ژهیو یسکو یبرهنه رو ،یمنیبند ا یدارا فرد

 یهایرمایو ب گرید یهایارمیمختلف حفظ کند. ممکن است پزشک بخواهد ب طیشرا

، تست کار نیانجام ا یاسکلروز را رد کند. برا یماریب ای یمانند تومور مغز یاحتمال

 قابل انجام است: ریز یها

 

 یام آر آ اسکن

 اسکن یت یس

 



 

 مغز ییپاسخ شنوا ییشنوا

شده  دیلتو یبا استفاده از پاسخ ها ییاز عملکرد شنوا یوتریکامپ یریاندازه گ کی

تواند مشخص  یم شیآزما نیشود. ا یدر ساقه مغز انجام م ییتوسط عصب شنوا

 .ریخ ایشود  یم ییتومور باعث اختالل در عملکرد اعصاب شنوا ایکند که آ

 

 جهیسرگ یداروها

 گوش را کاهش دهند. ریمن یماریتوانند عالئم ب یخاص م یاز داروها یبرخ

 است: ریشامل موارد ز نهایا

(. آنها Valium) ازپامید ایوورت(  ی)آنت نیحرکت، مانند مکلز یماریب یداروها

 حالت تهوع و استفراغ کمک کنند. نیو همچن یسیتوانند به احساس نخ ر یم



قسمت  کیدر درمان حالت تهوع در  Prochlorperazine یتهوع، دارو یداروها

 مؤثر است. جهیسرگ

 دیازیدروکلروتیو ه امترنیتراز  یبیادرارآور، ترک یعنوان مثال، داروها به

 شود. یم زیتجو عاتیکاهش احتباس ما ی( برادیماکز د،یازی)د

و فشار داخل گوش را بهبود  عاتیتواند حجم ما یبدن م عاتیکاهش مقدار ما با

 شود. یم یکه منجر به کاهش عالئم کمتر د،یبخش

 

 یانیگوش م قیتزر

نها را بهبود بخشد. آ جهیممکن است عالئم سرگ یانیداخل گوش م قاتیاز تزر یبرخ

 از جمله دگزامتازون هستند. دهایو استروئ کیوتیب یآنت ن،یسیشامل جنتاما

 

 گوش ریدرمان من یبرا یجراح عمل

 نهیگز تنها یباشد ممکن است جراح دیعالئم شد ایمؤثر نباشد  گرید یدرمان ها اگر

 ت:اس ریشامل موارد ز یجراح یها نهیباشد. گز

 

 سهیک یاز استخوان از رو یکه در آن بخش کم ک،یاندولنفات سهیفشار داخل ک رفع

 شود یخارج م کیآندولنفات

 شود یبرداشته م یبه صورت جراح یاز گوش داخل یکه بخش ییجا ،یرنتکتومیالب

 شود یقطع م یزیکه در آن عصب دهل ،یزیعصب دهل بخش



 یلمشک جهیکه در تعادل خود در سرگ یکه در آن افراد ،یزیدهل یتوانبخش درمان

 یابیازب یبا هدف کمک به بدن و مغز برا ییتهایو فعال ناتیتوانند از تمر یدارند، م

 تعادل مناسب داده ها بهره مند شوند. ییمجدد توانا

 ممکن است از سمعک بهره مند شوند. ییمبتال به کم شنوا افراد

شکست خورده باشد، و  گرید یها عمل انجام شده است؟ اگر تمام درمان کی چرا

گوش  یرو یعمل جراح کیسخت شود، ممکن است  جهیسرگ یقسمتها لیبدل یزندگ

 شود. شنهادیپ

 

 

 

 است؟ یگوش شامل چه موارد ریدرمان من یبرا یجراح اتیعمل



فقط  نیسالها انجام شده است و بنابرا یگوش ط ریمن یماریب یبرا یمختلف یها عمل

 یمومع یهوشیهمه تحت ب باًیاز آنها داد. تقر یمختصر حاتیتوان توض یم نجایدر ا

 شود. یانجام م

 

 :کیگوش و اندولنفات سهیک یفشار در عمل جراح نیتسک یگروت برا کیدادن  قرار

 

ر د ادیفشار ز لیگوش به دل ریمن یماریاست که اگر عالئم ب نیعمل ا نیا دهیا

 عیما )مخزن کیاندولنفات سهیک” فشردن“باشد، پس از آن با  یاندولنف گوش داخل

فشار  دیکار با نیا د،ی. در استخوان ماستوئمیکن یکمک م نیاندولنف(، به تسک

 دهد. بحث نیجه عالئم را تسکیدهد و در نت نیتسک یاندولنف را در گوش داخل

 .دارد یوجود دارد، اما خطرات کم اتیعمل نیا یدرباره اثربخش یادیز

 

 :یزیعصب دهل میتقس

 

 یم دهی( بریزیموجود در اندام تعادل )عصب دهل یگنالهایکه تمام س یعصب اگر

حمالت  نیبه مغز برسد، و بنابرا رنتیتواند از الب ینم یگنالیس چیشود و قطع شود، ه

ب در عص یقابل توجه بیآس ،یزیشود. هنگام قطع عصب دهل یمتوقف م جهیسرگ

 در گوش تحت عمل وجود دارد. ییخطر ناشنوا نیوجود دارد، بنابرا ییشنوا

 

 :یرنتکتکتومیالب



 

 ییارود قیبا تزر ایبرود،  نیو خم )اندام تعادل( به طور کامل از ب چیکانال پرپ اگر

ن، موجود در آ فیظر یغشا یکیزیبردن ف نیببرد، با از ب نیبه داخل آن، آن را از ب

اهد بود. نخو یا جهیسرگ چیه نیو بنابرا دیغز نخواهد رساز گوش به م یگنالیس چیه

تمام  نیرود و بنابرا یم نیاز ب زیو خم، حلزون حلقه ن چیپرپبردن کانال  نیاما، با از ب

 نی(. اابدیوزوز گوش ممکن است ادامه  یرود )حت یم نیدر آن گوش از ب ییشنوا

 یقبا دهید بیدر گوش آس یاندک ییشود که شنوا یانجام م یعمل تنها در صورت

 تیفیبت به کنس ماریکنترل باشد، ب رقابلیآنقدر غ جهیاگر حمالت سرگ ایمانده باشد، 

 اعتنا است. یآنها ب ییشنوا

 

 پرواز کنم؟ ایتوانم شنا کنم  یموقع م چه

 پاسخ دهد. یجراح انیسؤاالت در پا نیتنوع عمل، مشاوره در مورد ا لیدل به

 

 کرد دیگوش چه با ریمن یماریهنگام حمله ب در

 نشانه آن: نیبرود. در اول نیتواند باعث شود تعادل از ب یم جهیسرگ

 

 دیخود را مصرف کن یدارو

 دیدراز بکش ای دینیبنش

 دیخود ثابت نگه دار یجلو ءیش کی یآنها را رو ای د،یخود را ببند چشمان



 دیخود را به سرعت نچرخان سر

 دیو با دقت انجام ده یر را به آرامکا نیا د،یبه حرکت دار ازین اگر

کند تا  کمک گریو حواس د یینایتا به ب دیحرکت کن دیکن یحمله، سع انیاز پا پس

 را جبران کنند. یمشکالت گوش داخل

 

 

 گوش ریمن یماریب دیحمالت شد درمان

به  د،یمقابله با عالئم شد یبرا عتریاقدام سر یشود که برا هیاست به شما توص ممکن

 . در موارد نادر، ممکن استدیکن قیآن را تزر نیاستفاده از قرص، پروکلروپراز یجا

 دیکن افتیدر دیور قیاز طر عاتیتا ما دیداشته باش مارستانیدر ب یبه بستر ازیشما ن

 آب بدن شما کم نشود.



 

 گوش ریمن یماریب یبرا میرژ نیبهتر

ه شناخت یدرمان چیگوش وجود ندارد، ه ریمن یماریاز ب یعلت شناخته شده ا چیه

 و مکمل ها است ییغذا میرژ شامل اغلب که – حیحال، درمان صح نی. با استیشده ن

 ریمن یماریرا کنترل کند. ب یماریب نیا یجنبه ها نیتواند ناتوان کننده تر یم –

 نیا تیریمد یبرا ییغذا می. رژاردد یو خون بدن بستگ عاتیما ستمیگوش به س

 موارد متمرکز شود: نیا یرو دیبا طیشرا

 

 شود بدن آب خود را حفظ کند یکه باعث م یبردن مواد نیب از

 در بدن عاتیکاهش حجم ما یبرا شتریادرارآور ب یداروها یمعرف

 کند یخون را محدود م انیکردن مواد مضر که جر محدود

گوش را بدتر  ریمن یماریو مواد معمول که عالئم ب ییغذا یکردن مکمل ها محدود

 کند یم

ما کند. ا یتر م میگوش را وخ ریمن یماریاز حد آب ب شیها: مقدار ب کیورتیو د آب

 نیهمه ا . مهمتر ازدیرا متوقف کن عاتیما دنینوش دیکه شما با ستین یبدان معن نیا

 زیهکنسانتره آب پر ایقند و نمک هستند، مانند سودا  یکه دارا یعاتیاست که از ما

 بدن حفظ شود. بشود تا آ یباعث م نهای. ادیکن

 :دیدر طول روز بنوش یرا به طور مساو ریز عاتیعوض، ما در

 

 اب



 ریش

 کم قند یها وهیم آب

 

 

 ییها داروها کیورتیهستند. د زیگوش ن ریمن تیریاز مد یبخش مهم ادرارآورها

حجم،  باعث کاهش نیکنند. ا دیتول یشتریها ادرار ب هیشود کل یهستند که باعث م

 یعالئم کمک م تیریموارد به مد نیشود. کاهش ا یدر بدن م عاتینمک و فشار ما

 ز:عبارتند ا رییمن یماریب یشده برا زیتجو کیورتیمدر د یاز داروها یکند. برخ

 

 (تونی)تال کلورتالدون

 ( furosemide( کیالست



 (دیکروزی)م دیازیدروکلروتیه

، ضعف ن،ییتواند شامل فشار خون پا یها م کیورتیاستفاده از د یجانب عوارض

 و کمبود آب بدن باشد. یگرفتگ

 

 شیباعث افزا ادینمک ز ایقند  یدارا یغذاها د،ینمک و شکر را محدود کن مصرف

 گوش را بدتر کند. ریمن یماریتواند عالئم ب یم نیشوند و ا یآب بدن م

 

باعث  میکند. سد یرا حفظ م میسد نیو انسول ردیگ یرا از بدن م نیپاسخ انسول شکر

ساده  یبا غلظت قندها ییاز غذاها دیکن یشود بدن آب را حفظ کند. سع یم

 مانند: دیاستفاده کن

 

 شده یفرآور شکر

 عسل

 ذرت با فروکتوز باال شربت

 نبات آب

 شکالت

 انند:م د،یاجتناب کن یباالتر دهیچیپ یکه سطح قندها ییعوض، از مصرف غذاها در

 

 و عدس ایلوب ل،یمانند آج حبوبات،



 کامل غالت

 یقهوه ا برنج

 نیریش یها ینیزم بیس

 رایدشوار است ز میکند. کاهش سد یصدق م زیقانون در مورد مصرف نمک ن نیهم

 ما با نمک در ارتباط هستند. یغرب یها میاز رژ یاریبس

 میگرم سد یلیم 2000تا  1،500روزانه  دیگوش با ریمن یماریبه ب انیحال، مبتال نیا با

از  شتریدر طول روز پخش شود. مصرف ب یبه طور مساو دیمصرف کنند. مصرف با

 شود. یمقدار باعث احتباس آب م نیا

 

 کم دارند عبارتند از: میسد یعیکه به طور طب ییغذاها

 

 تازه جاتیو سبز وهیم

 نشده یفرآور غالت

 یتازه، مرغ و ماه گوشت

 دیکن یوددارخ نیو کافئ اتیمصرف الکل، دخان از

تواند وزوز گوش  یماده محرک است و م نیا رایز دیکن یخوددار نیمصرف کافئ از

 یم جادیدر بدن اختالل ا عاتیما میدر تنظ نیو الکل همچن نیکند. کافئ شتریرا ب

شود.  هجیرا بدتر کند و باعث سردرد، فشار و سرگ یتواند گوش داخل یم نیکنند. ا

ه خون را ب انیتواند جر یم اتیمحصوالت دخان ریو سا گاریموجود در س نیکوتین



 یماریکند. در صورت ابتال به ب یمحدود کند و همه عالئم را بدتر م یگوش داخل

 .دیکن یو تنباکو به طور کامل خوددار نیکوتیگوش بهتر است از مصرف ن ریمن

 (OTCبدون نسخه ) یداروها

 OTC یاز داروها و مکمل ها یشده توسط پزشک، برخ زیتجو یاز داروها گذشته

 گوش کمک کنند. ریمن یماریتوانند به عالئم ب یم

 

 گوش ریمن یبرا دیمف یداروها

اشاره  یحرکت یماریحالت تهوع و ب جه،یتوان به سرگ یم یماریمشترک ب راتیتأث از

 عالئم کمک کنند عبارتند از: نیتوانند به رفع ا یکه م ییاز داروها یکرد. برخ

 

 نید تهوع، مانند درامامض یداروها

 Benadrylها، مانند  نیستامیه یآنت

 یو حالت تهوع م یحرکت یماریب جه،یباعث بهبود سرگ رایاست ز دیمف نیدرامام

 لیلد نیکمک کند، به هم جهیسرگ جادیتواند به ا یم نیشود. تورم در گوش همچن

باشند. کاهش تورم در گوش  دیتوانند مف یم لیمانند بنادر یضد التهاب یداروها

 شود. یم جهیباعث کاهش حالت تهوع و سرگ

 گوش ریمن یمضر برا یداروها

در  رایز دیکن یاز آنها دور دیمتداول وجود دارد که با OTC یحال، داروها نیع در

 :دیکن یریجلوگ ریاز موارد ز دیکن یگوش تداخل دارند. سع ریمن یماریب



 

 شوند یسوء هاضمه م ایوزش سر دل که باعث رفع س ییدهایاس یآنت

 نیریآسپ

 یضد التهاب یداروها

 (Advil ،Motrin) بوپروفنی( مانند اNSAIDs) یدیاستروئ ریغ

 ییباعث احتباس آب خواهد شد. داروها نیشده اند و ا لیتشک میاز سد دهایاس یآنت

توانند باعث احتباس آب شوند و در تعادل  یم زی( نلنولی)تا نوفنیمانند استام

 یوش داخلگ عاتیما میتنظ یبرا تیکنند. تعادل الکترول جادیاختالل ا تهایالکترول

 ود.ش یوزوز گوش م شیباعث افزا نیسپرمهم است. مطالعات نشان داده است که آ

 

 



 گوش ریمن یماریب یزیتجو یداروها

ک شما گوش است. پزش ریمن یماریجنبه ب نیو ناتوان کننده تر نیتر عیشا جهیسرگ

ند. عالئم را مهار ک ریو سا نیا ،یزیتجو یکند با استفاده از داروها یممکن است سع

کوتاه  یتوانند برا ی( موانیلورازپام )آت ای( Valium) ازپامیمانند د نهایازپیبنزود

 ای نیمتازضد تهوع مانند پرو یشوند. از داروها هقسمت از عالئم استفاد کیکردن 

 کرد. استفاده جهیمهار حالت تهوع و استفراغ مرتبط با سرگ یتوان برا یم نیمکلز

 

 گوش ریمن یماریب یجراح عمل

 یگوش است در صورت ریمن یماریب یبرا یدرمان نهیگز کیمعموالً تنها  یجراح عمل

 با شکست مواجه شده اند. گرید یکه تمام درمان ها

شود.  یاستفاده م جهیناتوان کننده سرگ یبردن قسمت ها نیاز ب یبرا شتریب یجراح

ان درم یبرش عصب برا ای یدر گوش داخل عیشامل رفع فشار ما یجراح یها نهیگز

ممکن است به عالئم  یزندگ وهیدر ش یراتییاست. چه تغ جهیحمالت سرگ یدائم

 گوش کمک کند؟ ریمن یماریب

 است: ریشامل موارد ز یسبک زندگ راتییتغ ،ییغذا یمهایاز رژ ریغ به

 

 دیاستراحت کن جهیهنگام حمالت سرگ در

 دیبدن، به طور منظم غذا بخور عاتیما میمنظور تنظ به

 دارو ای یروان درمان قیاسترس و اضطراب از طر تیریمد



است. هر دو  تیحائز اهم زین ییزا تیاز هرگونه حساس یریو جلوگ گاریس ترک

 تر کنند. میگوش را وخ ریمن یماریتوانند عالئم ب یم یو آلرژ نیکوتین

 ست؟یگوش چ ریمن یماریانداز افراد مبتال به ب چشم

ارها از راهک یاریگوش وجود نداشته باشد، بس ریمن یماریب یبرا یاگر درمان یحت

راد، اف شتری. در بدیریکاهش عالئم خود در نظر بگ یبرا دیتوان یوجود دارد که م

تواند سالها به طول انجامد.  یامر م نیخودبخود معمول است، اگرچه ا یبهبود

 شما باشد کمک کند. اسبکه من یدرمان افتنیتواند به  یپزشک شما م

 

 گوش مبتال شده ام؟ ریمن کجا بفهمم به از

بتال شده م یماریب نیممکن است به ا دیکن یرا تجربه م ریز یها یژگیو ایعالئم  اگر

 :دیباش

 

 جهیمکرر سرگ عالئم

 گوش وزوز

 یگفتار نشان داده م ییخالص و شنوا یکه با صدا ،ییشنوا یجیدست دادن تدر از

 شود

ا نشان ر بوالریوست یکه عملکرد مختل شده هزارتو یزیدهل یتستها ریسا ای یکالر

 دهند. یم

رد و آب س ختنیبا ر یکالر کیتحر شیآزما کی. یزیدهل یشهایآزما ریو سا یکالر

با آب سرد در تماس باشد،  یگوش داخل یشود. وقت یگرم در کانال گوش انجام م



خود برگردند.  هیبه حالت اول یاز آب سرد دور شوند و سپس به آرام دیچشم ها با

به سمت آب گرم  دیچشم ها با ،با آب گرم در تماس باشد یکه گوش داخل یهنگام

 یها شیآزما ریخود برگردند. سا هیاولبه حالت  یحرکت کنند و سپس به آرام

 است. ستولیو تست ف یپاتوروگراف ،یچرخش یشامل تست صندل یزیدهل

کند.  یم شیفرد را آزما ییکم شنوا زانیم یسنج ییامتحانات شنوا یسنج ییشنوا

 یپوشد و وقت یاز هدفون را م یمجموعه ا ماریخالص، ب یسنج ییشنوا نهیدر معا

 ،یفتارگ ییشنوا نهی. در معادیگو یم شگریشنوند، به آزما یرا م یمختلف یتن ها

دهد و در  یشود گوش م یم اطعمجموعه هدفون س قیکه از طر یبه کلمات ماریب

 کند. یاعالم م شگریکلمه به آزما نیو درک ا دنیهنگام شن

صص انجام شود. متخ ییشما توسط متخصص شنوا ییشنوا یمهم است که تست ها نیا

 تخصص دارد. ییکم شنوا صیاست که در معالجه و تشخ یکس ییشنوا

 

 



 

 گوش ریمن یماریساله ب کی ازیبه ن ییپاسخگو

ماه  12حداقل  دیگوش شما با ریمن یماریب ت،یبودن در معلول طیواجد شرا یبرا

وش، گ ریمن تیماه لی. به دلاوردیرود دوام ب یانتظار م ایدوام داشته باشد  یمتوال

ند. رو یم یشوند و سپس به حالت بهبود یظاهر م یطور ناگهانعالئم آن اغلب به 

مورد  نیچند دیکند، شما با یبرآورده م اگوش شرط شما ر ریکه من نیاثبات ا یبرا

ممکن است تا زمان  خیتار نیرا که در اول ییمتخصص شنوا ایاز دستورات پزشک 

 ریتصو SSAبه  نی. ادیارائه ده یبه پرونده پزشک د،یشروع عالئم خود انجام ده

 دهد. یشما م یماریو شدت ب یاز فراوان یواضح

 

 گوش مطابقت نداشته باشم؟ ریمن بوالریوست ستیشود اگر من با ل یم چه

خود  یاادع دیتوان یرا برآورده نکند، هنوز م ستیل طیگوش شما شرا ریاگر من یحت

 ی( را براRFC) دهمانیباق یپرونده عملکرد یابیارز SSA. دیکسب کن یناتوان یرا برا

ا کار مرتبط ب یها تیفعال یشما در انجام برخ ییکند که توانا یم جادیپرونده شما ا

تمام مدارک  RFC ،SSA جادیا یدهد. برا یم رائهگوش شما ا ریرا با توجه به من

در نظر خواهد گرفت و ممکن است از شما بخواهد که  دیرا که ارائه کرده ا یپزشک

 نهیاستخدام شده است )به عنوان معا SSAرا که توسط  ییمتخصص شنوا ایپزشک 

 .دینیاستخدام شده است( بب” CE“ ایمشاوره 

شما  گوش، پزشک ریمن یماریعالئم ب یاحتمال بروز ناگهان لیعنوان مثال، به دل به

 RFC. دیستیارتفاعات ن یکه شما قادر به کار کردن مشاغل دارا دیممکن است بگو



 دیتوان یشود که م یم SSAامر باعث گفتن  نیکند. ا یم انیرا ب تیمحدود نیشما ا

 .دیانجام ده یانساختم یکارها ای یمانند نقاش ییکارها

 عوارض یگوش معموالً دارا ریمورد استفاده در معالجه عالئم من یداروها ن،یهمچن

 را تجربه یعوارض جانب نیهستند. اگر ا یو خستگ یمانند خواب آلودگ یجانب

 شما یکه در پرونده پزشک دیو مطمئن شو دیرا از آنها آگاه ساز SSA دیبا د،یکرد

شود  یباعث م یو خستگ یآلودگ خوابمورد بحث قرار گرفته است. به عنوان مثال، 

انبار،  یاز کار در کارها یریآالت، جلوگ نیماش ای نیسنگ زاتیکه کار در اطراف تجه

 شما خطرناک باشد. یبراساخت و ساز،  ای یرانندگ

 

اگر  دهد. یقرار م ریشما را تحت تأث یو بهره ور نانیاطم تیقابل نیهمچن یخستگ

 دیبا SSA د،یبرخوردار هست یبهره ور یدرصد 20که از کاهش  دیثابت کن دیبتوان

 نییتع یفرمول برا کیشما، از  یبرا RFC جادیپس از ا SSAکند.  رفعالیشما را غ

و سن شما( شما را در گروه  یلیتحص ،یغل)مهارت ش یو عوامل حرفه ا RFC ایآ نکهیا

 کند. یدهد استفاده م یقرار م نیمعلول
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