وزوز ﮔﻮش ﭼﯿﺴﺖ و آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰی ﺑﺎﺷﺪ؟
دﻻﯾﻞ ﺳﻮت ﮐﺸﯿﺪن ﯾﺎ وزوز ﮔﻮش
وزوز ﮔﻮش ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاﯾﯽ آزاردﻫﻨﺪه در ﯾﮏ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﮔﻮش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ
ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪارد و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﮓ زدن ،ﺻﺪای ﺑﺎد ،ﻏﺮش ،ﺳﻮت و … دارد.
وزوز ﮔﻮش ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه ،ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ در
ﺻﻮرت اداﻣﻪدار ﺷﺪن و اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺿﺮوری
اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

۱ـ ﺟﺮم ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮشﻫﺎ
ﺟﺮم ﮔﻮش وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﺠﺮای ﮔﻮش در ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد .اﻣﺎ در ﺻﻮرت
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن ﺟﺮم ﮔﻮش ،ﭘﺮده ﮔﻮش آﺳﯿﺐ دﯾﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻓﺮد و ﺷﻨﯿﺪن
ﺻﺪای ﺳﻮت ﻣﯽﺷﻮد.

۲ـ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش
ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮔﻮش ،در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ وزوز
ﮔﻮش ﺷﻮد.

۳ـ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﭘﺮده و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﮔﻮش

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺸﮑﻞ اﺳﺖ از:
• ﮔﻮش ﺧﺎرﺟﯽ

• ﻣﯿﺎﻧﯽ
• داﺧﻠﯽ
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺨﺖ ﺷﺪن ﭘﺮده و اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎی ﮔﻮش در ﻫﺮﺟﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺳﻮت ﯾﺎ وزوز ﮔﻮش ﻣﯽﺷﻮد.

۴ـ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺣﻠﺰون ﺷﻨﻮاﯾﯽ و ﭘﯿﺮﮔﻮﺷﯽ
آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﺣﻠﺰون ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز وزوز ﮔﻮش اﺳﺖ  .ﺑﺎ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺷﻨﻮاﯾﯽ در
ﺳﻨﯿﻦ ﭘﯿﺮی و  60ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ.

۵ـ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ
ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺒﺐ وزوز ﮔﻮش ﺑﺎﺷﻨﺪ.
• دﯾﺎﺑﺖ
• اﺧﺘﻼﻻت ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ
• ﺑﯿﻤﺎری ﻣِﻨﯿﯿِﺮ

۶ـ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ داروﻫﺎ

ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺮآوردهﻫﺎی داروﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﺠﺎد وزوز ﮔﻮش ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺆﺛﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ
• داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب
• داروﻫﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ
• داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ
• آﺳﭙﺮﯾﻦ

۷ـ ﺗﻮﻣﻮر ﻣﻐﺰی
ﺳﻮت ﮐﺸﯿﺪن ﮔﻮش در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻮﻣﻮر ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ ﺗﻮﻣﻮری ﮐﻪ

ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺑﻪ رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﺷﻮد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮد وزوز
ﮔﻮش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﻣﻮر ﻋﺼﺐ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻮﻣﻮر ﺧﻮشﺧﯿﻢ و ﻏﯿﺮﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ
در ﯾﮏ ﮔﻮش اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد و روی ﻋﺼﺐ ﺟﻤﺠﻤﻪای رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ وزوز ﮔﻮش در ﻓﺮد اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در واﻗﻊ وزوز ﮔﻮش ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻮﻣﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
ﻋﮑﺴﺒﺮداری و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
ﺳﻮت ﮐﺸﯿﺪن ﮔﻮش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن) اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺮوﻗﯽ(
اﻓﺰاﯾﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪای ﺳﻮت از ﮔﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶدﻫﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﻞ ،ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ و اﺳﺘﺮس ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ وزوز
ﮔﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

۸ـ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ
اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ و ﺑﺪﺧﻮاﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ وزوز ﮔﻮش
ﺷﻮد.

۹ـ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب
ﻗﺮارﮔﯿﺮی در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی اﺿﻄﺮابآور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪای وزوز از ﯾﮏ ﮔﻮش ﯾﺎ
ﻫﺮ دو ﺷﻮد .ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،وزوز ﮔﻮش ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد.

۱۰ـ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺳﺮ و ﮔﺮدن

آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺳﺮ و ﮔﺮدن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﺷﻨﻮاﯾﯽ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل
در ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻋﺼﺎب ﺷﻨﻮاﯾﯽ ،ﮔﻮش داﺧﻠﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻐﺰی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وزوز ﮔﻮش ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

۱۱ـ ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﯿﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮراد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ اﺻﻠﯽ در ﻣﺠﺎورت ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ و

داﺧﻠﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺠﻤﻊ رﺳﻮﺑﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺻﺪای وزوز در ﻫﺮدو ﮔﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد.

۱۲ـ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ وز وز ﮔﻮش
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ وزوز ﮔﻮش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﯾﺎ در ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﭘﺮﺳﺮوﺻﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ رﯾﺴﮏ دﭼﺎر ﺷﺪن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را دارﻧﺪ.

۱۳ـ رﺷﺪ اﺳﺘﺨﻮان ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ از ﻋﻠﻞ وز وز ﮔﻮش
رﺷﺪ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﮔﻮش ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ از  30ﺳﺎﻟﮕﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ وزوز ﮔﻮش و در
ﻣﻮاردی از دﺳﺖ دادن ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

