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آنها نقش كه دارند وجود استخوانچه نام به كوچكي بسيار استخوانهاي مياني گوش در
مي فرد استخوانچهدرشنوايي عملكرد در اصلي بيماري دو ميباشد. كه دارد وجود سببها توانند

مي اتواسكلروز و تمپانواسكلروز شامل بيماري دو اين گردند. شنوايي در باشد.اختالل
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ايجاد صماخ) پرده پارگي با همراه (معموال مياني گوش مكرر عفونتهاي بعلت بيماري اين
استخوانچهمي مفاصل روي و اليهشود ميها پديد استخواني سههاي هر حركت كه آيد

مي شنوايي در اختالل سبب و كم را گردد.استخوانچه
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غيمعنبهاتواسكلروز ويعيرطبيرشد
ميجيتدر گوش در ايانياستخوان نياست.

طب عملكرد مانع ركابيعيرشد كهياستخوان
ا از و شده صداست انتقال طريمسئول قين

كاهششنوا انتقالييسبب .شوديميمزمن
دريچيپفرايندكييشنوائ است. ده

طبي گوش صوتيعيك ارتعاشات گوشي، از
مجرايخارج بهگويوارد آنجا در و شده ش

م برخورد صماخ ايپرده ارتعاشاتيكنند. ن
م گوش پرده حركت نوبهيباعث به كه شوند

م گوش كوچك استخوانچه سه به چكشيانيخود سندانيشامل ركابي، ميو شود.يمنقل
ركابيهنگام استخوانچه مايكه حركت سبب كند، داخليحركت گوش ،يميع خو نوبه به كه شود
شنوائيتحرروند عصب ميك آغاز شنوائيرا عصب ويصوتيانرژيكند. كرده منتقل مغز به را

شن ميسبب صوت وقتيدن ايشود. از قسمت هر شنوائيكه شود، مختل روند اشكالين با
م بيماري.شوديمواجه اين استخوانچهاستخوانسازي،در از يكي اطراف در ثابتهاجديد باعث

و استخوانچه كاهششدن درنتيجه و آن حركت تدريجي كاهش
.شودميشنوايي
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حال ادر .ستينيريشگيپقابليماريبنيحاضر
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خفيف، شنوايي ميكم ناشنوايي حتي و شديد و اتفاقمتوسط بيماري اين سير در تواند

ميبي شنوايي كم باشد.افتد. رونده پيش يا ثابت تواند
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شنوائ از استفاده معاينهيسنجيبا بيمو تشخيماريتوان را دادياتواسكلروز .ص
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شنوائ كاهش بيخفياگر و حلق و گوش متخصص است، پيتوصينيف ادامه به ويريگيه

تقو جهت سمعك از صداياستفاده ميرسيت گوش به فلورايده سديكند. خاصميد موارد در
بيپ ميماريشرفت آهسته تجويرا است ممكن و جراحيكند اتواسكلروز، موارد اغلب در شود. يز

استاپدكتوم نام استاپدوتوميي(به موثرتريا برگرداندني)، روش شنوائين بهبود .استيا
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كنيد.• اجتناب گوش در انداختن باد يا كردن فين از

كه• صورتي در نخست هفته دو ودر باسرفهعطسه داشتيد،
نشود. وارد فشار گوش پرده به تا دهيد انجام باز دهان

نخوابيد.• شده گوشعمل روي

مصرف• دستور طبق را پزشك توسط شده تجويز كنيد.داروهاي

گوش• در وازلين يا پماد به آغشته پنبه حمام هنگام و كنيد اجتناب خود گوش به آب ورود از
دهيد. قرار خود

يك• كنيد.ههفتتا خودداري هواپيما با مسافرت از

ا• در كه آنجا جراحياز مين گذاشته پانسمان گوش در شنوائي، بهبود كردنيشود، خارج تا
) سرسهآنها گوش پرده شد. نخواهد مشخص عمل) بعداز ترميهفته ميع دريم معموالً و شود
مسهعرض بهبود سطح حداكثر به .رسديهفته

صورت• هريدر ايكه زك موارد وبيز حلق و گوش متخصص افتاد، اتفاق مطلعينير فوراً را خود
:ديكن

oيناگهانيكاهششنوائ
oشد ديدرد
oطوالنيسرگ شدييجه ديا
oجد عالمت شدهيهرگونه عمل گوش به مربوط د
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