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آفتاب یزد -داوود خانی :گوش انس��ان دستگاه مهم و پیچیدهای در بدن
اس��ت که اغلب ما تنها از یکی از وظایف آن آگاه هستیم و از اهمیت خاص
آن بیاطالع هس��تیم .دستگاه ش��نوایی و تعادل در گوش انسان قرار دارد و
عالوه بر ش��نوایی اصوات مختلف ،گوشها وظیف��های حیاتی در برقراری و
حفظ تعادل بدن ما دارند .اتواس��کلروز به بیماری سخت گوشی نیز شهرت
دارد.اتواس��کلروز در واقع از دو بخش" اتو " به معنای گوش و " اس��کلروز "
ب��ه معنای بیماری اس��ت که میتواند کیفیت زندگی اف��راد را کاهش دهد.
متاسفانه بیماری اتواسکلروز امروزه افراد زیادی را با خود درگیر کرده است
ل��ذا با توجه به اهمیت موضوع آفتاب ی��زد در اینباره با دکتر ابراهیم رزمپا،
متخصص گوش ،حلق و بینی ،عضو هیئت علمی انجمن گوش ،حلق و بینی
و عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی تهران ودکتر بهروز امیر زرگر،
متخص��ص گوش ،حلق و بین��ی و دکتر عبدالحمید حس��ین نیا ،متخصص
گوش ،حلق و بینی گفتگو کرده است.
در ابتدا دکتر رزم پا در این باره میگوید :بیماری اتواس��کلروز ،در واقع یک
بیماری ناشناخته است که عوامل مختلفی در بروز آن دخیل هستند.
وی ادامه داد :با توجه به تحقیقات انجام شده توسط محققان برخی از عوامل
ابتال به بیماری اتواس��کلروز مانند وراث��ت و تاثیر واکنشهای خود ایمنی و
نقش هورمونها در ابتال به این بیماری توس��ط محققان ش��ناخته شده اما
نیاز به بررسیهای بیشتر است.این متخصص گوش ،حلق و بینی بیان کرد:
احتمال ابتال به بیماری اتواس��کلروز در خانوادههایی که بستگان درجه یک
آنها به این بیماری مبتال شده اند ،بسیار بیشتر از دیگران است زیرا این افراد
زمینه ژنتیکی ابتال به این بیماری را دارند.
وی افزود :در صورتی که هر دو والد یعنی پدر و مادر به بیماری اتواسکلروز
مبتال باش��د احتمال ابتال فرزند آنها به این بیمار ی حدود  50درصد اس��ت
و در صورتی که یکی از والد به این بیماری مبتال باش��د احتمال ابتال به این
بیماری در فرزند آنها تقریبا  25درصد است لذا بدین خاطر ژنتیک در ابتال
اف��راد به این بیم��اری نقش مهمی دارد که افراد قب��ل از ازدواج باید به آن
توجه الزم را داشته باشند.
دکتر رزم پا عنوان کرد :علل دیگر ابتال به بیمار ی اتواس��کلروز ،به واکنش
خود ایمنی بدن است که افراد باید به آن توجه الزم را داشته باشند.
این متخصص گوش ،حلق و بینی بیان کرد :به طور کلی گوش میانی حاوی
زنجیرهای از سه استخوان ریز است که عبارتند از چکشی ،سندانی و رکابی.
وی اظهار داش��ت :براثر ابتال به بیماری اتواسکلروز عملکرد طبیعی گوش به
مخاطره میافتد و اس��تخوان اطراف استخوانچه رکابی دچار تزاید و رسوب
میشود و با کاهش حرکت پذیری استخوانچه ارتعاش ایجاد شده بر اثر صدا،
امکان رس��یدن به عصب را نخواهد داش��ت و این موضوع سبب میشود که
شخص به تدریج دچار کم شنوایی شود.
دکتر رزم پا اضافه کرد :هنگامی که رش��د غیرطبیعی بافت استخوانی ادامه
مییابد و اطراف اس��تخوان رکابی (یا س��ایر اس��تخوانچههای گوش میانی)
گس��ترش مییابد ،توانایی ارتعاش و انتقال ص��دا را محدود میکند ،مانع از
فرایند شنوایی میشود و منجر به کم شنوایی میشود.
ای��ن متخصص گوش ،حلق و بینی افزود :در موارد نادر بیماری اتواس��کلروز
به دلیل رش��د غیرطبیعی بافت استخوانی روی گوش داخلی اثر میگذارد و
باعث کم ش��نوایی حسیعصبی و گاهیاوقات مشکالت تعادلی میشود .کم
شنوایی آمیخته هنگامی اتفاق میافتد که اتواسکلروز استخوانهای کوچک
گوش میانی (کم شنوایی انتقالی) و حلزون یا سلولهای موئی گوش داخلی
(کم شنوایی حسیعصبی) را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی مطرح کرد :درست است که بافت استخوانی در بدن خودش را بازسازی
میکند اما در اتواسکلروز ،این بازسازی استخوان از بین میرود .هنگامی که
پیش��رفت میکند ،نتیجه کاهش شنوایی است که به طور معمول با گذشت
زمان بدتر میشود.
دکتر رزم پا با بیان این نکته که "وزوز گوش ،سرگیجه و یا مشکالت تعادلی
نیز ممکن اس��ت در افراد مبتال به اتواسکلروز دیده شود " ،متذکر شد :افراد
مبتال به اتواس��کلروز اغلب از این اختالل آگاه نیس��تند ت��ا زمانی که دچار
نوعی از کم ش��نوایی میش��وند و تصمیم به درمان کم شنوایی میگیرندکه
به تدریج نیز بدتر میشود.
این متخصص گوش ،حلق و بینی اظهار کرد :برخالف کم ش��نوایی ناش��ی
از س��ر و صدا که در ابتدا توانایی ش��نیدن صداهای با فرکانس باال (زیر) را
تحت تأثیر قرار میدهد ،اتواسکلروز باعث ایجاد مشکل در شنیدن صداهای
با فرکانس پایین (بم) میشود .گاهیاوقات افراد مبتال به اتواسکلروز آهسته
صحبت میکنند زیرا صدای خودش��ان را بلند میش��نوند و بسیاری از افراد
مبتال به اتواس��کلروز میگویند که شنیدن مکالمات در محیطهای پر سر و
صدا برای آنها راحتتر اس��ت که شاید به این دلیل است که دیگران در این
محیطها با صدای بلندتر و با فرکانس باالتر صحبت میکنند.
وی عنوان کرد :بیماری اتواس��کلروز اغلب در س��ن بلوغ در افراد مش��اهده
میشود و شیوع آن در بین خانمها بیشتر از آقایان است.
دکت��ر رزم پا میگوید :بیماری اتواس��کلروز در مراحل اولیه یک گوش فرد
را درگی��ر میکند که به مرور زمان و عدم مراجعه و درمان به موقع احتمال
اینکه هر دو گوش فرد به این بیماری مبتال و عالیم بیماری در آنها مشاهده
میشود ،وجود دارد .طبق تحقیقات انجام شده در حدود دو سوم افراد مبتال
به بیماری اتواسکلروز ،هر دو گوششان درگیر این بیماری میباشد.
این متخصص گوش ،حلق و بینی خاطرنش��ان ک��رد :طبق تحقیقات انجام
شده بیشتر افراد سفید پوس��ت به بیماری اتواسکلروز مبتال میشوند و این
بیماری از سن  14تا  30سالگی در افراد از شیوع بیشتری برخوردار است.
وی ابراز کرد :افراد مبتال به این بیماری اغلب دچار کاهش ش��نوایی انتقالی
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زندگی

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصصان بررسی کرد

بیماری اتواسکلروز چیست ؟

از ابت�لا به ای��ن بیماری در خ��ود آگاهی
هس��تند و در برخی موارد کاهش ش��نوایی
ندارند.
حس��ی  -عصبی گریب��ان آنه��ا را میگیرد
وی بیان کرد :با توجه به توجه به تحقیقات
و در برخ��ی م��وارد نیز افراد ب��ه هر دو نوع
انجام ش��ده توس��ط محققان تاکنون علل
کاهش ش��نوایی بر اثر ابتال ب��ه این بیماری
اصلی ابتال به بیماری اتواسکلروز ناشناخته
درگیر میش��وند .دکتر رزم پ��ا مطرح کرد:
اس��ت اما میتوان گفت برخی عوامل مانند
یک��ی از نش��انههایی ک��ه ابتال ب��ه بیماری
وراثت ،علل محیطی ،هورمونها و ...در بروز
اتواس��کلروز را با بیماریهای دیگر گوش��ی
این بیماری نقش دارند.
تفکیک میکند این اس��ت که در افراد مبتال
این متخصص گوش ،حل��ق و بینی مطرح
به بیمار اتواس��کلروز ،س��ابقه بروز عفونت و
کرد :یکی از مهمترین علل ابتال به بیماری
چ��رک در گوش آنها وجود ندارد و این افراد
اتواس��کلروز ،وراثت است لذا به افراد مبتال
از پرده گوش س��المی برخوردار هستند .این
ب��ه این بیماری توصیه میش��ود که جهت
متخصص اظهار داش��ت :یکی از مواردی که
ازدواج فامیل��ی  ،مش��اوره ژنتیک��ی انجام
میتواند باعث تش��دید بیماری اتواس��کلروز
 lدکتر رزم پا :احتمال ابتال به بیماری
دهند زیرا در صورتی که هر دو والد به این
در افراد ش��ود ،بارداری اس��ت زیرا با تغییر اتواسکلروز در خانواده هایی که بستگان
بیماری مبتال باشند احتمال ابتال فرزند به
هورمونه��ا در دوران ب��ارداری ،عالیم این درج��ه یک آنها به ای��ن بیماری مبتال
این بیماری بسیار است.
بیماری شدیدتر میشود.
شده اند  ،بسیار بیشتر از دیگران است
وی اظهار ک��رد :برای برخی از مبتالیان به
اتواس��کلروز،
بیماری
وی گفت :به طور کلی
زیرا این افراد زمینه ژنتیکی ابتال به این
بیماری اتواسکلروز درمان از طریق مصرف
تشخیص
جهت
است.
یک بیماری پیشرونده
بیماری را دارند
فلورای��د س��دیم میتوان��د تا ح��دودی در
بیماری اتواسکلروز در صورت مراجعه ،ابتدا
 lبراثر ابتال به بیماری اتواسکلروز عملکرد طبیعی گوش کنترل بیماری شان موثر باشد.
پزشک از بیمار شرح حال کامل گرفته و اگر
بس��تگان بیمار به بیماری اتواسکلروز مبتال به مخاطره می افتد و استخوان اطراف استخوانچه رکابی دکت��ر امی��ر زرگ��ر میگوید که ب��ه طور
باش��ند و فرد مراجعهکننده خانمی در سن دچار تزاید و رسوب می شود و با کاهش حرکت پذیری کل��ی بیماری اتواس��کلروز یا چس��بندگی
 20الی  30س��اله باشد احتمال ابتال به این استخوانچه ارتعاش ایجاد شده بر اثر صدا  ،امکان رسیدن اس��تخوان ،که مربوط به گوش میانی است
به عصب را نخواهد داشت و این موضوع سبب می شود که و ب��ه عن��وان چس��بندگی اس��تخوانچه به
بیماری در وی وجود دارد.
خصوص استخوانچه رکابی که کوچکترین
دکتر رزم پا افزود :جهت اطمینان ،پزش��ک ،شخص به تدریج دچار کم شنوایی شود
استخوانچه بدن است ،شناخته میشود.
انجام ن��وار گوش را توصی��ه میکند که در
ای��ن متخصص گوش ،حل��ق و بینی افزود:
صورتی که نش��اندهنده افت شنوایی از نوع
 lدکت��ر امیر زرگر :با توجه به توجه
ای��ن بیم��اری به طور آهس��ته پیش��رفت
انتقالی و به صورت تدریجی باش��د ،میتوان به تحقیقات انجام ش��ده توسط محققان
میکند و باعث کاهش ش��نوایی میش��ود.
گف��ت که فرد به بیماری اتواس��کلروز مبتال تاکن��ون عل��ل اصل��ی ابتال ب��ه بیماری
اتواسکلروز ناشناخته است اما می توان
در م��واردی خیلی کم ممکن اس��ت ،افت
شده است.
ای��ن متخصص گوش ،حل��ق و بینی مطرح گفت برخی عوام��ل مانند وراثت  ،علل
ش��نوایی در حدی باش��د که فرد شنوایی
ک��رد :درم��ان اف��راد مبتال یان ب��ه بیماری محیطی  ،هورمون ها و ...در بروز این بیماری نقش دارند
قاب��ل قبولی نداش��ته باش��د و ای��ن روند
خشک شدن و چسبندگی به حلزون گوش
اتواس��کلروز ب��ه دو ص��ورت اغل��ب انج��ام
 lتش��خیص بیماری اتواسکلروز بدین صورت است منتقل شود.وی خاطرنشان کرد :تشخیص
میشود .در ابتدا برای افراد مبتال به بیماری
اتواسکلروز که از کاهش شنوایی انتقالی رنج در صورت مراجعه فرد به متخصص گوش و حلق و بینی بیماری اتواس��کلروز بدین صورت است در
وی براساس تجربه ،براساس شرح حال کاهش تدریجی ص��ورت مراجعه فرد ب��ه متخصص گوش و
میبرند ،سمعک توصیه میشود.
وی اضاف��ه ک��رد :در برخی م��وارد نیز برای شنوایی بیمار ،براساس سابقه فامیلی بیمار ،بررسی وضیت حلق و بینی ،وی براس��اس تجربه ،براساس
اف��راد مبتال ب��ه بیماری اتواس��کلروز ،عمل شکل بیماری ،سنجش شنوایی و نوار گوش بیمار می تواند ش��رح حال کاهش تدریجی شنوایی بیمار،
جراح��ی توصیه میش��ود .عم��ل جراحی به تشخیص این بیماری مشکوک شود و براساس آن گوش براس��اس س��ابقه فامیل��ی بیمار ،بررس��ی
که برای درمان بیماری اتواس��کلروز امروزه میانی را تفحص نماید و تشخیص قطعی را اعالئم نماید
وضیت شکل بیماری ،س��نجش شنوایی و
نوار گوش بیمار میتواند به تش��خیص این
استفاده میش��ود ،اس��تاپدکتومی نام دارد.
 lدکت��ر حس��ین نیا  :انج��ام عمل
بیماری مشکوک شود و براساس آن گوش
پزشک به کمک میکروسکوپ روش درمانی
خود را داخل گ��وش ،انجام خواهد داد .این جراح��ی ب��رای اف��راد مبتال ب��ه بیماری
میانی را تفحص نماید و تش��خیص قطعی
عمل در برخی موارد نیاز به بیهوش��ی کامل اتواسکلروز بدین صورت است استخوانچه
را اعالئم نماید.دکتر امیر زرگر عنوان کرد:
رکابی موج��ود در گوش که ثابت مانده
در حدود دو س��وم افراد مبت�لا به بیماری
ندارد و تنها از طریق بیحس��ی موضعی نیز
برداش��ته شده و به جای آن پروتز کار
اتواس��کلروز ،خانمه��ای جوان هس��تند و
ص��ورت خواهد گرف��ت .در ط��ی این عمل
گذاشته می شود که حتی میتوان دربرخی مواردایناعمال
اغل��ب افراد در صور ت ابتال به این بیماری
به جای استخوان رکابی ،پروتزی جایگذاری
را به وس��یله اش��عه لیزر انجام داد تا بهبودی سریع تر
ابت��دا یک گوش و س��پس هر دو گوش در
میش��ود که همان عملکرد استخوان رکابی
حاصل شود
صورت تشدید بیماری درگیر میشود و در
را خواهد داش��ت .به طوری که پروتز امکان
در صورت��ی ک��ه درم��ان دارویی برای فرد مبتال به حدود 75در صد م��وارد هر دو گوش افراد
جابه جایی مای��ع درون گوش را به راحتی
l
امکان پذیر خواهد کرد و کاهش ش��نوایی را بیماری اتواسکلروز مفید نباشد و امکان انجام جراحی نیز درگی��ر این بیم��اری اس��ت.این متخصص
بهبود خواهد بخشید .دکتر رزم پا عنوان کرد :برای درمان فرد وجود نداشته باشد  ،استفاده از سمعک گوش ،حل��ق و بینی میگوی��د :باردداری
خانمها نیز باعث تش��دید عالی��م بیماری
برخی پزش��کان جهت کند کردن پیشرفت توصیه میشود
اتواس��کلروز میش��ود که میت��وان نتیجه
بیماری اتواسکلروز ،مکمل فلوراید سدیم را
گرفت که هورمونها در تشدید این بیماری
به مقدار معینی و طبق زمانبندی مشخصی
تجویز میکنند .اغلب پزش��کان از این روش را ب��رای افرادی که نمیتوانند نقش دارند.وی بیان کرد :به غیر از افت ش��نوایی انتقالی ،از نشانههای مهم
جراحی ر ا انجام دهند و به افت ش��نوایی حس��ی – عصبی مبتال هس��تند ،ابتال به این بیماری ،وزوزگوش و س��رگیجه است که در اغلب افراد مبتال به
توصیه میکنند تا از پیشرفت بیماری جلوگیری کنند.این متخصص گوش ،این بیماری مش��اهده میشود .دکتر امیر زرگر مطرح کرد :برای بهبود افراد
حلق و بینی بیان کرد :با توجه به این نکته که علل برو ز بیماری اتواسکلروز مبتال به بیماری اتواس��کلروز ،درمانه��ای مختلفی وجود دارد که مهمترین
ناش��ناخته اس��ت ،این بیماری درمان قطعی ندارد و راههای درمانی توصیه آن جراحی اس��ت که اغلب موارد باعث بهبودی عالیم این بیماری در افراد
ش��ده فقط میتواند بیماری را کنترل کرده و از پیشرفت بیماری جلوگیری میشود.
کند.وی گفت :طبق مطالعات انجام شده میزان شیوع بیماری اتواسکلروز در این متخصص گوش ،حلق و بینی اضافه کرد :هنگام جراحی برای افراد مبتال
حدود نیم درصد افراد اس��ت و در بسیاری از موارد به دلیل کم بودن میزان به بیماری اتواس��کلروز ،استخوانچه رکابی که چسبیده و بیتحرک است ،به
طورکامل یا قسمتی از آن برداشته میشود و به جای آن پروتز کار گذاشته
کاهش شنوایی افراد از ابتال خود به این بیماری آگاه نیستند.
میشودکه از جنس تفلون یا تیتانیوم میباشد که باعث انتقال گوش بیرونی
 nبیماری اتواسکلروز یک بیماری پیشرونده است
به گوش داخلی شده و افت شنوایی فرد،بهبود مییابد.
در ادامه نیز دکتر امیر زرگر اظهار داش��ت:بیماری اتواس��کلروز یک بیماری وی بی��ان کرد :ب��ا توجه به اینکه انج��ام جراحی برای همه اف��راد مبتال به
پیشرونده است و اغلب افراد به دلیل بیعالمت بودن آن در مراحل ابتدایی ،بیماری اتواس��کلروز مقدور نیس��ت و ع��وارض دارد لذا ب��رای بهبود برخی

خستگی و بیحالی اولین عالمت کرونای انگلیسی

یک فوق تخصص بیماریهای عفونی با اش��اره به اینکه خس��تگی و بیحالی
اولین عالمت کرونای انگلیسی است ،گفت :دیگر برای مراجعه به پزشک منتظر
بروز عالئم عجیبوغریب نباش��ید ،چراکه در این ویروس دو فاز ویروس��ی و
التهابی همزمان شده و حتی با وجود اکسیژن خون باال ،ویروس تخریب خود
را آغاز میکند« .محسن ابراهیمزاده» تصریح کرد :با توجه به اینکه این ویروس
در حال تکثیر اس��ت و هر ویروس��ی که مرتبا در حال تکثیر اس��ت در حال
جهشهای متوالی است ،لذا بیماران با تابلوها و عالئم متفاوتی به ما مراجعه
کنند.وی با اشاره به اینکه در کرونای قبلی دو فاز مستقل ویروسی و التهابی
داشتیم ،اظهار کرد :اما در ویروس جهشیافته این دو فاز در هم ادغام شده و
همزمان با تکثیر ویروس فاز التهابی هم ش��کل گرفته و ضربههای خودش را
میزند ،لذا بیماری که دو شب قبل با حال عمومی خوب دیده بودیم بعد از 48
ساعت با درگیری مواجه میشود چیزی که اصال انتظار نداشتیم در این مرحله
ببینیم .وی عنوان کرد :این ویروس به دلیل چسبندگی زیاد مسریتر است،

بیماری داشتم که با یک سوار اتوبوس شدن شب عالئمش ظاهر شده و دو شب
بعد هم ریه درگیر و در بخش مراقبتهای ویژه هم بستری شده ،یا فردی که با
مترو به بازار رفته و فردای آن روز تب و لرز گرفته ،لذا افراد خستگی ،بیحالی
و ضعف را جدی بگیرند چون اولین عالمت به ویژه در کرونای انگلیسی است
و منتظر عالئم عجیب و غریب دیگری نباشند.ابراهیمزاده با تأکید بر اینکه هر
چه فرد زودتر مراجعه کند و ما زودتر و به موقعتر از ابزارها و داروها استفاده
کنیم موفقتر هستیم ،یادآور شد :لذا نباید زمان طالیی درمان را از دست داد،
منتظر کاهش اکس��یژن خون و تب و لرز نباش��ید ،به ویژه جوانان چون رزرو
ریهشان زیاد است ممکن است در مراحل اولیه درگیری ریه خودش را نشان
ندهد مثل اتفاقی که برای فوتبالیس��تهای عزیزمان افتاد و عالئم و درگیری
ریه دیر خودش را نش��ان داد .در ادامه تصریح کرد :ما داروی جدیدی برای
درمان کرونای انگلیسی نداریم و در این مورد هم فقط به اقدامات حمایتیمان
تکیه میکنیم ،این اقدامات مهمترین اصل درمان است .

شنوایی برخی از افراد از سمعک استفاده میشود.
 nبیماری اتواسکلروز ،ممکن است در اطفال نیز مشاهده شود

دکتر امیرزرگر خاطرنش��ان کرد :بیماری اتواسکلروز ،ممکن است در اطفال
نیز مش��اهده شود و اغلب برای آنها استفاده از سمعک توصیه میشود تا به
سن باالتر برسند و جراحی کنند و انجام جراحی برای مبتالیان زیر  5سال
توصیه نمیشود.
این متخصص گوش ،حلق و بینی متذکر ش��د :ب��ا توجه به اینکه در برخی
از اف��راد ب��ر اثر ابتال به این بیماری که دچار افت ش��نوایی حس��ی -عصبی
و افت ش��نوایی انتقالی ش��ده اند ،برخی داروها مانند فلوراید س��دیم برای
کنت��رل بیم��اری به آنه��ا توصیه میش��ود .وی توصی��ه کرد :اف��رادی که
س��ابقه ابتال به بیماری اتواس��کلروز در خانواده آنها وج��ود دارد در صورت
کاهش ش��نوایی و بررس��ی حتم��ا به پزش��ک مراجعه کنند ت��ا در صورت
ابت�لا بیم��اری در مراحل اولیه تش��خیص داده ش��ود و بهبودی س��ریعتر
حاصل شود.
دکتر امیرزرگر مطرح کرد :برای افراد مبتال به بیماری اتواس��کلروز که سن
آنها پایین و یا باال اس��ت اغلب بهترین شیوه کنترل این بیماری ،استفاده از
سمعک میباشد.
ای��ن متخصص گوش ،حل��ق و بینی میگوید :با توجه به اینکه ش��یوع این
بیماری اغلب در دهه اول تا س��وم زندگی است ،بهترین شیوه درمانی برای
افراد مبتال به بیماری اتواس��کلروز ،جراحی اس��ت که در حدود  80الی 90
در ص��د موارد بهبودی فرد حاصل خواهد ش��د والبته جراح��ی نیز در این
اف��راد عوارض خاص خود را دارد که حتی به صورت نادر ممکن اس��ت فرد
دچار ناش��نوایی و بدتر شدن افت ش��نوایی و ...شود اما در اغلب مواردبدون
عوارض است.
 nبیماری اتواسکلروز ،یک بیماری استخوانچهای گوش است

در ادامه نیز دکتر حسین نیا در این باره خاطرنشان کر د :بیماری اتواسکلروز،
یک بیماری اس��تخوانچهای گوش است که بر اثر عدم تحرک و چسبندگی
یکی از اس��تخوانچههای میانی ،به نام استخوانچه رکابی در فرد رخ میدهد
و این استخوانچه نمیتواند صدا را به سمت گوش داخلی انتقال دهد و فرد
دچار افت شنوایی میشود.وی بیان کرد :به طور کلی میتوان گفت که در
ابتالی افراد به بیماری اتواس��کلروز ،وراثت نقش مهمی دارد .این بیماری به
س��وخت و ساز کپس��ول اوتیک در گوش میانی مربوط میشود که طی آن
استخوانچه دوباره ش��کل میگیرد و در فرایند پیدایش آن نواحی باز جذب
اس��تخوانی در اثر فعالیت سلولهای اس��تخوان ساز رخ میدهد و استخوان
جدید در اثر فعالیت آنها پیدا میشود و به همراه آنها رگهای خونی افزایش
پیدا کرده و بافتهای پر س��لول بیشتر میشوند.این متخصص گوش ،حلق
و بینی ابراز کرد :بیمار ی اتواس��کلروز عالوه بر درگیری کپس��ول اوتیک،
حلزون گوش داخلی را نیز درگیر میکند و س��بب بروز کم ش��نوایی حسی
عصبی ،عالوه بر کم شنوایی انتقالی در افراد میشود.وی بیان کرد :اغلب افرادی که در دهه دوم و س��وم زندگی خویش هس��تند
ممکن است که بیماری اتواسکلروز مبتال شوند .این بیماری ممکن است که
ابتدا در یک طرف گوش و در صورت تشدید در دوطرف گوش مشاهده شود.
دکت��ر حس��ین نیا اظهار ک��رد :از جمل��ه مهمترین عالیم ابت�لا به بیماری
اتواس��کلروز کم شنوایی و س��پس وزوز گوش است که موجب بروز ناراحتی
بس��یار در افراد مبتال میشود.این متخصص گوش ،حلق و بینی عنوان کرد:
درم��ان بیماری اتواس��کلروز در مراحل حاد یعن��ی هنگامی که این بیماری
اس��تقرار یافته است ابتدا به وس��یله درمان دارویی و سپس به وسیله انجام
عمل جراحی صورت میگیرد.وی ادامه داد :در ابتدا به افراد مبتال به بیماری
اتواس��کلروز ،فلوراید س��دیم به میزان  50میلی گرم در روز توصیه میشود
اما اگر چنانچه بهبودی عالیم در فرد ظاهر نشد ،انجام عمل جراحی به فرد
توصیه میشود.دکتر حسین نیا مطرح کرد که انجام عمل جراحی برای افراد
مبتال به بیماری اتواسکلروز بدین صورت است استخوانچه رکابی موجود در
گوش که ثابت مانده برداشته شده و به جای آن پروتز کار گذاشته میشود
که حتی میتوان در برخی موارد این اعمال را به وس��یله اش��عه لیزر انجام
داد تا بهبودی س��ریعتر حاصل شود.این متخصص گوش ،حلق و بینی بیان
ک��رد :در صورتی ک��ه درمان دارویی برای فرد مبتال به بیماری اتواس��کلروز
مفید نباش��د و امکان انجام جراحی نیز برای درمان فرد وجود نداشته باشد،
استفاده از سمعک توصیه میشود.
وی خاطرنشان کرد :طبق آمار به دست آمده احتمال ابتال به این بیماری در
خانمها بیشتر از آقایان است و در صورت ابتال خانمها به این بیماری ،عالیم
بیماری در دوران بارداری تش��دید میش��ود.دکتر حسین نیا در پایان گفت:
با توجه به اینکه بیماری اتواس��کلروز در ابتدا عالیم خاصی ندار د تشخیص
قطعی آن از طریق انجام تست شنوایی میباشد که مشاهده میشود که فرد
به افت شنوایی انتقالی اغلب مبتال است و در برخی موارد نیز انجام سی تی
اس��کن توصیه میشود زیرا به وسیله سی تی اس��کن بهتر میتوان بیماری
را تشخیص داد.
ای��ن متخص��ص در پایان گفت به ط��ور کلی راهی برای پیش��گیری از این
بیماری توس��ط کارشناسان و پزشکان توصیه نشده است .نکتهای که بیشتر
پزشکان بر آن تاکید میکنند در ژنتیکی بودن بیماری خواهد بود .به طوری
که اغلب افرادی به این بیماری دچار میشوند که شخصی در خانواده آنها
پیش از این با اتواس��کلروز درگیر بوده اس��ت .به همین دلیل شاید تنها راه
پیشگیری از ایجاد این بیماری مشاوره ژنتیک مورد بررسی زمینههای ارثی
این بیماری باشد.

