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                 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي      

 ۲۲۹ تا ٢٢٥صفحات ، ٨۴ پاييز، ٣ه ، شمار٢٩ دوره           

  

  ييک با کاهش شنوايت آلرژيني رابطه ريبررس
  )ماري ب٨٠٠ ي ساله بر رو٥ک مطالعه ي(

  * ي بافقي فتاحيدکتر عل، يدکتر محمدرضا فتح العلوم، يني نائيد عباس صفويسدكتر 

 
  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، يگروه گوش، حلق و بين *

  چكيده
 رو به يي هوايهايش آلودگيوع آن با افزاي است که شي دستگاه تنفسيهايمارين بيعتري از شايکيک يت آلرژينير :هدفسابقه و 

 يگروه سن در راًقات اکثين تحقيک انجام شده اما ايت آلرژينيماران با ري در بيي کاهش شنواي بر روياديقات زيتحق. ش استيافزا
ک يت آلرژينيوع ريزان شينه در افراد بزرگسال نبوده و با توجه به مين زمي در اياق جداگانهيقاز آنجا که تح.  استصورت گرفتهاطفال 

 ۱۳۷۹ـ۸۳ ي در سالهايک خصوصيني و سه کليمارستان بوعليماران مراجعه کننده به درمانگاه بي بيق حاضر بر رويدر کشور ما، تحق
 .انجام شد

 نفر از ۸۰۰.  بوديي و سنجش شنوايشگاهي آزماياحبه، مشاهده، انجام تستها براساس مصياين مطالعه مقطعک يتکن: ي بررسروش
 ي با تستهايد آلرژييک ماه عالئم مربوطه را داشتند، پس از تايک که حداقل يت آلرژينيمار مراجعه کننده با عالئم ري ب۱۰۰۰

از طرف . شيپور استاش انجام شد و تست عملکرد ير، تمپانومتPTAماران يه بي کليبرا. انتخاب شدند" گروه مورد" بعنوان يشگاهيآزما
ک به گروه مورد يا نزديه ي شبيک نداشتند و از نظر سنيت آلرژينير مراجعه کرده و عالئم ي بيمار که به درمانگاه جراح۸۴۰ديگر 
  . مشابه قرار گرفتنديي شنوايانتخاب و تحت آزمونها" گروه شاهد" بعنوان ،بودند
 بل بود ي دس۵/۲±۲/۲ بل و در گروه شاهد ي دس۱۰±۱/۹ گروه مورد در گوش راست و چپ ييکاهش شنوا) SD±(ن يانگيم: هايافته

)۰۰۵/۰<p(.نفر از افراد ۱۴۰دادند و تنها ينم پور استاش را نشاني شاهد و مورد اختالل کامل عملکرد شيچکدام از افراد گروههاي ه 
 . داشتنديل نسب نفر از افراد گروه شاهد اختال۱۲۰گروه مورد و 

ختالل در ا در بزرگساالن ييجاد کاهش شنوايسم ايمکان. شودي مييک در بزرگساالن باعث کاهش شنوايت آلرژينير: يگيرنتيجه
 ي مورد بررسيبايد در مطالعات آتد که نباشيل ميجاد آن دخي در ايگري ديسمهايت سروز نبوده و مکانيتوپور استاش و ايعملکرد ش
   .قرار گيرد

  .، بزرگساالنييک، کاهش شنوايت آلرژينير :واژگان كليدي
  

  ١مقدمه
 دسـتگاه تـنفس     يهـا يمارين ب يعتري از شـا   يکيک  يت آلرژ ينير

 درصـد افـراد جامعـه بـه         ۲۲کـا   يکه تنها در آمر    ياست بطور 
ش يوع آن بـا افـزا     يباشند و ش  ي م يمارين ب ي مبتال به ا   يدرجات

                                                 
ــئول ــنده مسـ ــران، : آدرس نویسـ ــتی تهـ ــهید بهشـ ــکی شـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــروه  ،دانشـ   ، ENTگـ

  )email:abbas_safavi51@yahoo.com(نائینی عباس صفوی  دکتر
  17/2/1384: دریافت مقالهتاریخ 

  26/6/1384 :تاریخ پذیرش مقاله

ک يـ ت آلرژ يـ نير. )۱(ش اسـت    ي رو به افزا   يطي مح يهايآلودگ
ک بوده که با عالئم ي نوع يت فوريش حساسيعمدتاً از نوع افزا  

قه، ي در دق  بار ۳ش از   ي مکرر ب  يهاعطسه: شودير مشخص م  يز
، ينـ ي ب ي، گرفتگـ  ينـ يزش از ب  ي و گلو، آبر   ينيخارش چشم و ب   

. ر چشـم يـ  رنگ زيها، هاله آب و گونهيني مخاط بيدگيرنگ پر 
ـ       قـه و خـارش     ي در دق  بـار  ۳ش از   ياز عالئم فوق عطسه مکرر ب

  ک يـــت آلرژيـــنيک ريـــن حملـــه پاتوگونوميچشـــم در حـــ
اساس شرح حال و عالئم  ک بر يت آلرژ ينيص ر يتشخ. باشنديم
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 رينيت آلرژيک و کاهش شنوايي                                          جله پژوهش در پزشکی                                                              م/ ٢٢٦

ل يـ نوفيوجـود ائوز  ). ۱-۶(شـود   ي داده م  يشگاهي و آزما  ينيبال
 دارد  يصـ يک ارزش تشخ  يـ ت آلرژ يـ ني درصـد در ر    ۲۰ش از   يب

ن يي تعيبرا). ۷(ده شود يز ممکن است دي درصد ن۹۰گرچه تا 
 يد نمونـه را از قسـمت خلفـ        يل در ترشحات با   يوفيدرصد ائوزن 

مـار مبـتال بـه      ين کار انجام شود که ب     ي ا ي برداشت و زمان   ينيب
 شناخته شـده اسـت کـه    يامروزه بخوب ). ۸(عفونت حاد نباشد    

شـود  ي مختلـف مـ    ي و روان  يکيزيک سبب عالئم ف   يت آلرژ ينير
 سـبب  ي و احساسياجتماع-ي، روانيکرد عملکه با اثرات يبطور
 کـاهش  ،ن اثـرات ي از ا يکي). ۹(شود  ي م يت زندگ يفيب ک يآس

 فـرد مبـتال بـه       يجاد مشـکل بـرا    ي است که عالوه بر ا     ييشنوا
 اثـرات  پيرامونط يان و محيک در روابط او با اطراف  يت آلرژ ينير

ک در اطفال با اختالل     يت آلرژ ينير). ۸-۱۰( دارد   ينديناخوشا
وژن شـده و    يـ ا با اف  يت مد يتوپور استاش سبب ا   يلکرد ش در عم 

ر گذاشته و سبب کـاهش  ي کودک تاثيي شنوا يق رو ين طر يبد
 انجـام   ياديـ قات ز ين مورد تحق  يدر ا . گرددي م ي انتقال ييشنوا

 يي شـنوا  يک رو يـ ت آلرژ يني از اثرات ر   يج مختلف يشده که نتا  
جـام  قـات ان  ياز آنجا که اکثر تحق    ). ۱۱-۱۹(گزارش شده است    

 در بزرگسـاالن انجـام      ين بررس ي کودکان بوده و ا    يشده بر رو  
جاد ي را در اي نقش آلرژيقيم تا در تحق   يآن شد  براست،  نشده  

ت يـ نيم و چنانچه ر   يي نما ي در بزرگساالن بررس   ييکاهش شنوا 
شـود علـت    ي در بزرگسـاالن مـ     ييک سبب کاهش شـنوا    يآلرژ

  .ميي نمايز بررسيجاد آنرا نيا
  

  مواد و روشها
ک آن مصـاحبه،    يـ  تکن  و  انجام شد  يمقطعق بصورت   ين تحق يا

.  بـود ي سـنج يي و شـنوا  يشگاهي آزما يمشاهده و انجام تستها   
 بودند کـه بـه درمانگـاه گـوش و           يماراني ب يجامعه مورد بررس  

 مراجعه  يک خصوص يني و سه کل   ي بوعل بيمارستان ينيحلق و ب  
ن ي در فصـول بهـار از بـ        ۱۳۷۹ـ۸۳ ي سالها يدر ط . کردنديم

و کـرده   مراجعه يني بي که با عالئم آلرژ   يماراني نفر از ب   ۱۰۰۰
 بـا   يد آلـرژ  يـ ي پس از تا   ،ک ماه عالئم فوق را داشتند     يحداقل  

 سـرم و  IgE، يليوفين درصد ائوزنيي و تع  CBC (ش خون   يآزما
 نفـر   ۸۰۰ ،)يليوفيـ  از نظـر درصـد ائوزن      يني ترشحات ب  يبررس

مـاران پـس از   ين بيـ ه ا يـ کل. انتخاب شدند " گروه مورد "بعنوان  
 يومتريـ  شـامل اد   يي شـنوا  ي جهت انجام تستها   يباليننه  يمعا

پور يو تست عملکرد ش) Pure tone audiometry=PTA(ساده 
ک ينيبه کل) Eustachian tube function test=ETFT(استاش 

جـاد فشـار    ي و ا  يانجام تمپانومتر .  ارجاع شدند  ي سنج ييشنوا
 ي فشـار TPP.  انجـام شـد   TPP ي و رسم منحنـ    يمثبت و منف  

  افتـد و   ي تمپـانوگرام اتفـاق مـ      يک منحنـ  يـ است کـه در آن پ     

 گـوش و فشـار      ي است که در آن فشـار کانـال خـارج          يانقطه
 باشد و يعي طبيانياگر فشار گوش م.  با هم برابرنديانيگوش م

 و  يانيـ ون گـوش م   ين آئراس يپور استاش از نظر تام    يعملکرد ش 
د در يتمپانوگرام باپيک  ،خوب باشد ياني درناژ گوش ميبرقرار
توانـد  ي از فشار جو مـ     TPPانحراف در   .  فشار جو باشد   يکينزد

بدنبال مانور والسـالوا    . پور استاش را مطرح سازد    ياختالل در ش  
پور استاش ي و کامل شي مجدد اختالل نسبيو انجام تمپانومتر

  . شوديص داده ميتشخ
 يه درمانگـاه جراحـ     نفر از مراجعه کنندگان ب     ۱۰۰۰ن  يهمچن

 انتخاب شـدند و     ،ک بودند ينزد" گروه مورد  "ه ب يکه از نظر سن   
ت يـ نيکـه مشـکوک بـه داشـتن عالئـم ر          يان آنها افـراد   ياز م 
گـروه  " نفر بعنـوان  ۸۴۰ت  يدر نها .  حذف شدند  ،ک بودند يآلرژ

ک مشـابه گـروه مـورد قـرار         يـ ومتري اد يتحت آزمونهـا  " شاهد
  .ندگرفت

 در افراد مورد و شـاهد       ييکاهش شنوا زان  ي م يبه منظور بررس  
 در گـروه مـورد در گـوش راسـت و چـپ              ييابتدا آستانه شنوا  

 هـر دو گـوش را در   PT Averageسـپس  . ن شدييجداگانه تع
ب در يـ ن کرده و به ترت  يي تع ۲۰۰۰ و   ۱۰۰۰،  ۵۰۰ يفرکانسها

  :ر قرار داده شدي زيبنددسته
، از ۲گـروه   بـل  ي دسـ ۱۵ تا ۶، از ۱ بل گروه ي دس ۵ تا   -۵از  
اطالعـات  . ۴ بـه بـاال گـروه        ۲۶، از   ۳ بل گروه    ي دس ۲۵ تا   ۱۶

 و بـه کمـک      دي ثبت گرد  ي اطالعات ي شده در فرمها   يآورجمع
 يل آمـار يـ ه و تحلي تجزSPSS (Version 10, USA)افزار نرم

  . گرفتصورت
  

  هايافته
 ۳۶۰ مرد و ۴۴۰(مار بعنوان گروه مورد ي ب۸۰۰ يق بر رويتحق
 ۱۱-۵۰( سال   ۲۸±۱۳)  انحراف معيار  ± (يسنن  يگانيبا م ) زن

بـا  )  زن ۳۸۰ مرد و    ۴۶۰( نفر بعنوان گروه شاهد      ۸۴۰و  ) سال
در گروه . انجام شد)  سال۱۱-۵۰( سال  ۲۷±۱۴ ي سن نيانگيم

 ي آلـرژ يليسـابقه فـام   ۴۰۰و در گـروه شـاهد       نفر   ۶۸۰مورد  
از  نفـر    ۴۸۰ در   ي خود فرد از نظر آلرژ     يسابقه شخص . داشتند

. مثبـت بـود   نفر از افـراد گـروه شـاهد    ۱۱۰اد گروه مورد و     افر
زان آستانه  يم. ت سروز نبودند  يماران مبتال به اوت   يچکدام از ب  يه

بـاً مشـابه هـم    ي گروه مورد در گوش راست و چـپ تقر   ييشنوا
   .نيز مشاهده شددر گروه شاهد اين حالت . بود

ک هر  ي افراد گروه مورد و شاهد به تفک       ييآستانه شنوا وضعيت  
 .  آورده شـده اسـت  ۱گوش و همچنين هر دو گوش در جدول         

 گروه مـورد در گـوش راسـت و چـپ            يين کاهش شنوا  يانگيم
 بل بـود    ي دس ۵/۲±۲/۲ بل و در گروه شاهد       ي دس ۱/۹±۰/۱۰
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•۳شماره   • ۲۹ دوره  ۲۲۷ /  و همکارانعباس صفوی نائينيدکتر                                                                                    ۸۴ پاييز   

  ن دو گــــروه ي اخــــتالف بــــt-testکــــه بــــا اســــتفاده از 
 گـوش   يين کـاهش شـنوا    يانگيـ م ).p>۰۰۵/۰(دار بـود    يمعن

 بود ٥/٢±٢/٢ و در گروه شاهد ١/١٠±٤/٨مورد راست در گروه 
 سـت آمـد  دب دار يمعنـ  يآمـار  رابطـه  t-testکه با اسـتفاده از     

)٠٠٥/٠<p.(  
  

و به هر دو گوش در  يي آستانه شنواي نسبيفراوان -١جدول 
 ٨٤٠ک و يت آلرژينيرمبتال به مار ي ب٨٠٠تفکيک هر گوش در 

  نفر شاهد 
    ) بليدس(آستانه شنوايي 

٢٦  ١٦-٢٥  ٦-١٥  -٥ - ٥> 

  گروه مورد
  ٣٠  ١٣٠  ٣٦٠  ٢٨٠  گوش راست
  ٥٠  ١١٠  ٣٢٠  ٣٢٠  گوش چپ
  ٥٠  ١١٠  ٣٦٠  ٢٨٠  هر دو گوش
  گروه شاهد
  ٠  ٠  ١٢٠  ٧٢٠  گوش راست
  ٠  ٠  ١٢٠  ٧٢٠  گوش چپ
  ٠  ٠  ١٢٠  ٧٢٠  هر دو گوش

  
 شاهد و مورد اختالل کامل عملکرد يچکدام از افراد گروههايه
 يدر واقـع اخـتالل نسـب   . دادنـد ينمـ پور اسـتاش را نشـان       يش

 فـرد   ١٢٠ بيمار گروه مـورد و       ١٤٠عملکرد شيپور استاش در     
ساير افراد از نظر عملکـرد شـيپور اسـتاش    . شاهد مشاهده شد  

  . سالم بودند
  

  بحث
 يک بـر رو   يت آلرژ ينيض از اثر ر   يباتوجه به گزارشات ضد و نق     

شـور   در کيمـار ين بي ايوع باالين ش ي و همچن  ييکاهش شنوا 
ن با در نظـر گـرفتن       يشتر محقق يب. ق حاضر انجام شد   ي تحق ،ما
جاد اختالل در عملکـرد  يک با ايت آلرژينيش فرض که رين پ يا
وژن و متعاقباً کاهش يا با افيت مديتوپور استاش باعث بروز ا يش

نـه  ين زم يـ  را در ا   ي مطالعات مختلف  ،شودي در گوش م   ييشنوا
ک يت آلرژ يني متذکر شد که ر     در کانادا  Simons. اندانجام داده 

پور اسـتاش باعـث کـاهش    يق اخـتالل در عملکـرد شـ   يـ از طر
تواند موجب اختالالت يشود که مي در اطفال م   ي انتقال ييشنوا
ــ  ،۲۰۰۱ در ســال .)۱۱(د در کودکــان گــردد ي شــديريادگي

Settipan   در لنـدن انجـام دادنـد و نشـان           يقي و همکاران تحق 
ر ين و سـا   يسـتام ي ه ي آزادسـاز  قيـ هـا از طر   يداده شد که آلرژ   

پور اسـتاش شـده کـه       ي موجب انسداد ش   ييايمي ش يهاواسطه
 يگـر آلـرژ   ياز طـرف د   . دگردي م يانيوژن گوش م  يمنجر به اف  

 نسـوج   يپرتروفي سبب التهاب و ه    ي فوقان يي هوا يمزمن راهها 
 شده که ي کاميهاد و لوزهير بخصوص آدنوئي حلقه والديلنفاو

پور يسم اختالل در عملکرد ش    يد با مکان  د خو ي آدنوئ يپرتروفيه
تـاً  يوژن و نهايـ  و افياني مکرر گوش م يهااستاش سبب عفونت  

 هـم از    يجه گرفتند کـه آلـرژ     يآنها نت . شوديم ييکاهش شنوا 
 استاش سبب پوريم با انسداد شيرمستقيم و هم غ  يق مستق يطر

ن مطالعه فقـط اطفـال   يباز در ا). ۱۲(شوند  ي م ييکاهش شنوا 
 از  ۲۰۰۲و در سـال     يـ  از دانشـگاه توک    Ogawa.  شـدند  يبررس

وژن يـ ا بـا اف يت مـد يـ  کودک مبتال بـه اوت     ۳۴۶ ي بر رو  مطالعه
. ک وجـود دارد   ينه آلرژ ي درصد آنها زم   ۲۰جه گرفت که در     ينت

در . ت سروز دانست  ياز اوت نه س يک را از علل زم    يت آلرژ ينيلذا ر 
 درصد از کودکان و ۳۰ دو طرفه در يين مطالعه کاهش شنوايا

ت حاد  يتو درصد اطفال ا   ۷۳ .ن گزارش شد  ي درصد از بالغ   ۸در  
ن بـه  ي درصد از بالغ۳ درصد از اطفال و فقط    ۲۲. مکرر داشتند 

 و  Prades). ۱۳(شـرفت کردنـد     يوژن پ يا با اف  يت مد يسمت اوت 
 ي بررسـ  يوژن را بـا آلـرژ     يـ ا بـا اف   يت مـد  ياوتهمکاران ارتباط   

ت سـروز   يـ  کودک مبتال بـه اوت     ۴۰ يمطالعه آنها بر رو   . کردند
 IgE يريـ گ و انـدازه   ي پوسـت  يآنها با کمک تسـتها    . انجام شد 

.  کردنـد  ينظـر بررسـ    مـاران مـورد   ي را در ب   يسرم، وجود آلرژ  
ک يـ  آلرژيماران تسـتها ي درصد از ب۷۲جه نشان داد که در   ينت

ک يـ ت آلرژ يـ نيمانده عمدتاً ر  ي درصد باق  ۳۰ بود و حدود     يمنف
ا بـا   يت مـد  يـ تو کردنـد کـه ا     يريـ گجهينطور نت يآنها ا . داشتند

ـ    ي بـا آلـرژ    ي دار ي رابطه معن  يوژن بطور کل  ياف  بـا   ي نـدارد ول
 ). ۱۴(ک ارتباط دارد يت آلرژينير

Kavhan ــال ــاران در س ــور ترک۲۰۰۲ و همک ــ در کش  ۲۲ ،هي
وژن را کـه در  يـ ا بـا اف يت مـد  يـ تو به ا   سال مبتال  ۲ـ۱۲کودک  

ت يني از نظر ر   ندص داده شده بود   ي تشخ ينات و تمپانومتر  يمعا
 سـرم بـا تسـت خـراش         IgE.  قرار دادنـد   يک مورد بررس  يآلرژ
جه با گروه شاهد که از نظر ينت.  انجام شدينير بي و اسميپوست

آنهـا گـزارش   . سـه شـد  ي مقا،سن و جنس مشابه گروه اول بود      
 ياساس تستها بر)  درصد۲۳( مورد  ۲۲ کودک از    ۵ کردند که 

جـه  ين اسـاس نت   يا ک بودند و بر   يت آلرژ يني مبتال به ر   يليتکم
ان بـه  يـ ک در مبتاليـ ت آلرژينيص و درمان ر   يگرفتند که تشخ  

ش يت سـروز را افـزا     يـ ت درمان اوت  يوژن موفق يا با اف  يت مد ياوت
ت يـ  کودک مبتال بـه اوت     ۲۰۹ و همکاران    Alles). ۱۵(دهد  يم

 ريل خـون، اسـم  ينوفي سرم، ائوز  IgEتشخيص بر اساس    (سروز  
 کردند و نشان دادنـد  ي را بررس)ي آلرژي پوست ي و تستها  ينيب

ک داشـتند  يـ ت آلرژيـ ني درصد کودکان مورد مطالعـه ر ۸۹که  
)۱۶ .(Sente      ۲۵ک در   يت آلرژ يني و همکاران نشان دادند که ر 

).  ۱۷ (ردوجود دا وژن  يا با اف  يت مد يدرصد کودکان مبتال به اوت    
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 رينيت آلرژيک و کاهش شنوايي                                          جله پژوهش در پزشکی                                                              م/ ٢٢٨

 اطفـال دانشـگاه   ي از دپارتمـان آلـرژ   Skoner ،۲۰۰۰در سال   
ر ي را منتشر کرد که با مرور بر مقـاالت سـا       ياتسبورگ مقاله يپ

 از  ياديـ ار ز يک عوارض بسـ   يت آلرژ ينين اظهار داشت ر   يمحقق
). ۱۸(وژن دارد يــا بـا اف يت مــديـ ت و اوتينوزيل آسـم، ســ يـ قب

Suzuki     ت يـ  اوت ين را بـر رو    يثرات آزالست  و همکاران از ژاپن ا
   ي و نشـان دادنـد کـه داروهـا         ه کـرد  يوژن بررسـ  يـ ا بـا اف   يمد
وژن نقـش  يـ ا بـا اف يت مـد ي اوتيع بهبوديک در تسر ي آلرژ يآنت

تسبورگ به استناد   ي از دانشگاه پ   Fireman). ۱۹(دارند   يبسزاي
 درصـد کودکـان   ۴۰-۵۰ اظهار داشـت کـه      ير مقاالت قبل  يسا
 راجعه دارنـد  يتهايوژن و اوتيا با اف  يت مد يوت سال که ا   ۳ يباال

 در  Minerva). ۲۰(ک ثابت شده هستند     يت آلرژ ينيمبتال به ر  
ت يني درصد کودکان مبتال به ر۳۵-۵۰ نشان داد که   يامطالعه

او اخــتالل در .  را دارنــديي از کــاهش شــنوايک درجــاتيــآلرژ
ت سـروز را عامـل      يـ توپور اسـتاش و بـدنبال آن ا       يعملکرد شـ  

  از مجموعـه مطالعـات فـوق       ). ۲۱( نشـان داد     ييهش شـنوا  کا
ک در اطفـال از    يـ ت آلرژ يـ نيجه گرفت که ر   ينطور نت يتوان ا يم

پور اسـتاش سـبب کـاهش    يجاد اختالل در عملکرد ش   يق ا يطر
 وجود داشت   ييز کاهش شنوا  يق ما ن  يدر تحق . شودي م ييشنوا

 دار وجـود    يپور اسـتاش بطـور معنـ      ياما اخـتالل عملکـرد شـ      
اس با مطالعات فوق نبـود    ي قابل ق  يج ما از نظر سن    ينتا. شتندا
.  نـدارد يقات فوق همخـوان يبا تحقنيز   از نظر اختالل استاش      و

 را ييک و کاهش شنوا  يت آلرژ ينين ر يقات ارتباط ب  ي تحق يبعض
کـا  ي آمري فضا-تو هواي و همکاران از انست Walker. اندرد کرده 

) ۲۳(ن اطفال دانشگاه رم  و همکاران از دپارتماMiceli  و)۲۲(

.  ندارد يي کاهش شنوا  ي رو يريک تاث يت آلرژ ينيمعتقدند که ر  
 ي در بررسـ را که ندارد چيز همخواني آنها نيمطالعه ما با بررس 

در ( ييار کاهش شنوادچک يت آلرژينيما بزرگساالن مبتال به ر   
   . بودند)گروه شاهدمقايسه با 

کنـد تعـداد   يز مـ ي متماگر مطالعاتيق ما را از د   يآنچه که تحق  
ق بر  ين وجود گروه شاهد و انجام تحق      ي نمونه ها و همچن    يکاف
ج مـا نشـان     يگرچـه نتـا   . باشـد ين باالتر م  يماران با سن  ي ب يرو

ت يـ نيمـاران مبـتال بـه ر     ي در ب  ييدهنده وجـود کـاهش شـنوا      
 ين همخـوان ي از محققـ   ياريج بسـ  يباشد که بـا نتـا     يک م يآلرژ
چکـدام دچـار   يماران مـا ه ياشت که بن تفاوت را دي ا ي ول ،دارد

 نفر از گروه    ۶۶۰نکه  يتوجه به ا   با. وژن نبودند يا با اف  يت مد يتوا
پور ي عملکـرد سـالم شـ      ي نفر از گروه شـاهد دارا      ۷۲۰مورد و   

ک با يت آلرژينيسازد که رين سوال را مطرح م  ياستاش بودند ا  
ر از اخـتالل در عملکـرد       يـ  غ يگـر ي د )يمهاسيمکان(سم  يمکان
توانـد سـبب کـاهش      ي م ي نسوج لنفاو  ير استاش و بزرگ   پويش

ا رسـوب  يـ  يد ادم مخاط  ين عوامل شا  ياز جمله ا  .  شود ييشنوا
باشد که مانع انتقال کامل صوت بـه  ي ميانيم در گوش م يکلس

نه ساز مطالعـات  يتواند زمين مسئله ميا. شودي م يگوش داخل 
  .  باشديبعد
ک قبـل از  يـ ت آلرژيـ نين است که افراد مبتال بـه ر  يه ما ا  يتوص

 و درصـورت وجـود      هدشـ  ي بررسـ  ييشروع درمان از نظر شنوا    
عارضـه  ايـن   مانـدن  يباقتا از  با درمان مناسب  ييکاهش شنوا 

  .ه شودکاسترينيت آلرژيک پس از درمان 
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