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چكيده
زمینه و هدف:

ریسک فاکتورهای زیادی در کاهش شنوایی موثر می باشند که استعمال سیگار یکی از این فاکتورهاا مای باشادم ملااعاا

زیادی ،ارتباط بین استعمال سیگار و کاهش شنوایی را نشانمیدهدم با اینحال ،افزایش در آستانهی شنوایی افراد سیگاری و غیرسایگاری کمتار
گزارششدهاستم هدف از انجام این ملااعه ،مقایسهی آستانهی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری در فرکانسهای پایین بودهاستم

موادّ و روشها:

در این ملااعهی مقلعی که درسال  1931در واحد طب کار مرکز بهداشت شهرستان ماهشهر انجامشد 14 ،نفر مرد سیگاری

و  14نفر مرد غیرسیگاری با رنج سنّی بین  24تا  14سال ازطریق پرسشنامهی محقق محور ،انتخاب و مورد ملااعه قرارگرفتندم ارزیابی آستانههاا
با استفاده از اتاقک آکوستیک و دستگاه ادیومتر  amplivox DA260با ایرفون مدل  Telephonic TDH-39Pانجام شدم تحلیا دادههاای
ملااعه با استفاده از نرمافزار  SPSS16صور گرفت و مقدار  P<4/40بهعنوان سلح معنادار درنظرگرفتهشدم
یافتهها :میانگین سنّ افراد سیگاری و غیرسیگاری بهترتیب  22/50±1/11و  23/42±0/52سال بودهاستم نتایج ملااعاه نشاان داد کاه میازان
آستانهی شنوایی افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیرسیگاری بهطور معناداری بیشتر میباشدم ()P<4/441م

نتیجهگیری:

یافتههای این تحقیق نشانداد که مصرف سیگار بهعنوان یک فاکتور مهم و مورد بحث در کاهش شنوایی ملرح مایباشادم باه-

طوریکه در ملااعهی حاضر ،ارتباط معناداری بین آستانهی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری در فرکانسهای پایین ،در جمعیت مورد ملااعاه
وجود داشته استم

واژههای كلیدی :کاهش شنوایی ،استعمال سیگار ،ادیومتری ،آستانهی شنوایی ،فرکانسهای پایینم

آسیب پانزدهمین علت معلولیّت و ناتوانی در افراد است.

مقدمه
سازمان جهانی بهداشت تخمینمیزند کهه حهدود
252میلیون نفر در جهان دچار کاهش شنوایی هستند  .این

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

اختالالت گوش معلولیّت نهامریی هسهتند ( )1کهه باعه
کاهش کیفیت زندگی ،افهزایش بهروز افسهردگی ،تنههایی،

دوره /22شماره /1فروردین و اردیبهشت ماه 1191931

مقایسه آستانهی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری

گوشهگیری اجتماعی و اختالالت ارتبهاطی مهیشهوند)2(.

میشود که این امر ،تحت تاثیر ارتبهاط دز -پاسه مقهدار

عوامل متعددی در کاهش شنوایی موثرمیباشهند .یکهی از

آستانههای شهنوایی در فرکهان ههای

استعمال سیگار و

کاهش شنوایی مهی-

پایین میباشد ،اما ارتباطی بین فرکان های باال مشهاهده-

شود ،استعمال سهیگار مهیباشهد .بهیش از یهک میلیهارد و

نکردند )11(.نومورا در یک مطالعههی مهروری در بهازهی

سیصدهزار نفر در جهان مبتال به سهیگار هسهتند ( )3کهه

زمانی  1900تا  ،2223اشارهمیکند کهه  9مطالعهه ،ارتبهاط

بیش از  02درصد آنها (022میلیون نفر) در کشورهای در

مثبتی بین استعمال سیگار و کاهش شنوایی را نشاندادنهد،

مصهرس سهیگار در

اما شش مطالعه بهطورکامل ،مخالف این فرضهیه بودنهد و

دنیا سالیانه  0222222نفر را به کام مرگ میکشاند و سهم

درنهایت ،نومرا نتیجهگرفت که ارتباط مثبتی بین اسهتعمال

ایران  52222نفر در سال میباشد)4(.

سیگار و کاهش شنوایی وجوددارد)1(.

این ریسک فاکتورهای مهم که باع

حال توسعه زندگیمیکننهد .عهوار

استعمال سیگار ،یک عادت گسترده در بهین مهردم

با توجه به اینکه آستانههای شنوایی با افزایش سنّ در

است و مواد استنشاقی ناشهی از آن  ،آسهیبههای زیهادی

فرکان های مختلف که بهدلیل ایجاد تغییرات در ارگان

ایجادمیکند که مهمترین آنهها سهرطانههای ریهه و سهر و

حسی کورتی و آتروپی استریاوسکوالر گوشهای انسان

و

ن
س ّ

گردن ،بیماریهای قلبهی ه عروقهی ،آترواسهکلروزی

غیههره مههیباش هند )0 ,5 ,1(.مههدارق قههوی و مسههتحکمی
وجوددارد که استعمال سیگار ،باع

کاهش شهنوایی مهی-

گردد .محققان زیادی اثرات مخهر

اسهتعمال تنبهاکو بهر

افزایشمییابد ،تاثیر سنّ را در مطالعه ازطریق انتخا

افراد بین  22تا  42سال که افزایش آستانههای شنوایی در
این رنج کمتر است ،کنترلنمودیم)13 ,12(.
مکانیسم پاتوژنیک اثر استعمال سهیگار شهامل اثهر

روی کوکلهه حلههزون (بخهش انههدام کهورتی) و در نتیجههه

اتوتوکسیسیتی ایجادشده بهوسهیلهی نیکهوتین کهه باعه

کاهش شنوایی را گزارشکردند Kiran Gaur )7 ,5 ,1(.و

تحریک گیرندههای نیکوتین در سلولهای آکوستیک می-

همکاران در مطالعهای تحت عنوان ارتباط بین اسهتفاده از

شود و همچنین آسیب ایسکمیک ایجادشده در اثر کهاهش

تنبههاکو و سههیگار و بیمههاریهههای گههوش در میههان11454

جریان خون میباشهد .درحقیقهت فیزیوپهاتولوژی کهاهش

شرکتکنندهی مرد ،به ایهن نتیجهه رسهیدند کهه اسهتعمال

شنوایی شهامل کهاهش در جریهان خهون انهدام کهورتی و

سیگار و تنباکو ارتباط معنهاداری بها بیمهاریههای گهوش

تغییرات ایجادشده در گازهها و همچنهین شهامل افهزایش

میانی و داخلی در میان افراد میانسال دارد)0(.

همزمان جریان مونوکسهید کهربن ایجادشهده بههوسهیلهی

 Kumarو همکاران نیز با بررسهی اثهر سهیگار بهر

مواجههی مزمن با استعمال سیگار است که متعاقبهاً باعه

وضعیت شنوایی که مبتنی بهر دادهههای بیمارسهتانی بهود،

کاهش اکسیژن خون در اندام کورتی میشهود و درنهایهت

نشاندادند که استعمال سیگار با کاهش شنوایی در ارتبهاط

این عوامل باع

آسیب حسی ه عصهبی در کوکلهه مهی-

است و کاهش شنوایی حسهی ه عصهبی عمهدتاً در بهین

گردند )14(.بنابراین قطع جریان خون اندام کهورتی و بهه-

سیگاریها ،از نهو مالیهم( ) dB 42-20دیهده شهد)9( .

دنبههال آن ،کههاهش سههطس اکسههیژن ،مهمتههرین علههت

 Weitzmanو همکاران نیز نشاندادند که استعمال سهیگار

پههاتوفیزیولوزیکی کههاهش شههنوایی در افههراد سههیگاری

یهها مواجهههه بهها دود سههیگار ،ارتبههاط معنههاداری بهها افههت

است )15(.همچنهین سیگارکشهیدن بها اثهر بهر روی یهک

شنوایی(افزایش آستانههای شنوایی) در فرکان های پایین

در

دارد )12(.مطالعه  Sungو همکاران نیز نشانمیدهد که
استعمال سیگار باع

افت شنوایی در فرکان های پهایین

111مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

شبکهی گسترده از توابع عصبی و بها تغییهرات خها
انتقال استیل کولنرژیک ،باع

آسیب در مسیرهای شنوایی

وتغییرتوجه شنوایی ،بهویژه در مردان میشود)10(.
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فوالدی و همکاران

متدهای آزمایشگاهی و تجهیزات مدرن ،کمک شایانی بهه

شنوایی میشوند مانند تولوین ،مونوکسهید کهربن ،سهر ،

شناخت و مطالعهی بیشتر دربارهی آسیبشناسی گهوش و

جیههوه ،سههیانید هیههدروژن )17(.همچنههین از آنجههاییکههه

کاهش شنوایی فراهمنمودهاند )17(.آسیبهای شنوایی یها

آستانهههای شهنوایی در زنهان تحهت تهاثیر هورمهونههای

درجاتی از کاهش شنوایی معموال با  ( PTAتست خهالص

مختلف قرارمهیگیهرد از آنهها در نمونههگیهری و مطالعهه،

صدا) یا ادیومتری مشخصمیشوند که نرمال آن بهین

dB

اجتنا

 2 -25میباشد و آسیب مالیم از  20dBبه بعد شرو می-
شود)10(.

تا ازاینطریق کنترلشوند)21(.
ابتدا هدس مطالعه بهرای افهراد بههخهوبی توضهیس
افراد بعد از تکمیل پرسشنامه و درصورت

دادهشد .سپ

محققان زیهادی اثهر اسهتعمال سهیگار بهر کهاهش

دارابودن شرایط فوق وارد مطالعهه شهدند .ورود افهراد بهه

شنوایی را گزارشنمودند ،اما در اغلب ایهن مطالعهات اثهر

طرح با رضایت و کهامال اختیهاری بهود .همچنهین نکهات

ترکیبی سیگار و صدا مورد بررسی قرارگرفتهاسهت (,7 ,3

اخالقی براساس عهدنامهی هلسینکی فنالنهد رعایهتشهد.

)22 ,19 ,14 ,11و مطالعات کمی اثر استعمال سهیگار بهر

ارزیابی آستانهی شنوایی با استفاده از اتاقهک آکوسهتیک و

مورد بررسی قراردادنهد

دسههتگاه ادیههومتر  amplivox DA260بهها ایرفههون مههدل

 .بنابراین هدس مطالعههی حاضهر ،مقایسههی آسهتانهههای

 Telephonic TDH-39Pدر فرکان های پهایین صهورت-

شنوایی افهراد سهیگاری و غیرسهیگاری در فرکهان ههای

گرفت )22( .بدین روش کهه ابتهدا شهنوایی سهنجی را از

پایین ( ) 522،1222،2222،3222،4222،0222،0222مهی-

فرکان

 1222هرتز و با شدت صوت  32دسیبل شرو -

باشد.

نمودیم .درصورت پاس آستانهها اندازهگیری میشوند ،اما

آستانههای شنوایی را بهطورخا

در صههورت عههدم پاسه شههدت ،از صههوت  52دسههیبههل
شرو میکنیم تا بهتدریج بهصورت  12دسیبهل افهزایش

مواد و روشها
در این مطالعه که بههصهورت مقطعهی و در سهال

پیداکنهد .بعهد از ایهن فرکهان

آسهتانهی شهنوایی ،2222

 1391در واحد طب کار مرکز بهداشهت شهرسهتان بنهدر

0222 ،4222 ،3222و  0222هرتههز انههدازهگیههریشههد و

ماهشهر انجامشهد 42 ،نفهر مهرد سهیگاری و  42نفهر مهرد

درنهایت ،فرکان

 522هرتز را اندازه گیری میکنیم)23(.

غیرسیگاری با رنج سنّی بهین  22تها  42سهال بههصهورت

در پایان تحلیل دادههها بها اسهتفاده از نهرمافهزار

تصادفی و ازطریق پرسشنامهی محقق محهور ،انتخها

و

صههورتگرفههت .آنههالیز واریههان

SPSS16

) )ANOVAبهها فههاکتور

مورد مطالعه قرارگرفتند .پرسشنامه عالوه بهر مشخصهات

دوگانه و تکرار مشاهدات ،آمار توصیفی ماننهد میهانگین و

دموگرافیک شامل معیارهای ورود نظیر سنّ بین  22تها 42

انحراس معیهار بهرای تحلیهل داده اسهتفادهشهدند  .مقهدار

سال ،مرد ،استعمال بیش از  12ن سهیگار در روز (بهرای

 P<0.05بهعنوان سطس معنادار درنظرگرفتهشد.

افراد سیگاری) ،عدم مواجهه با صداهای بیش از حد مجاز
(بیشتر از  )85dBبود و معیارهای خروج بهه ترتیهب لیهل
میباشد:

یافتهها
میانگین و انحهراس معیهار سهنّ افهراد سهیگاری و

داشههتن اخههتالالت گههوش ،وزوز گههوش ،کههاهش

غیرسیگاری بهترتیهب  20,75±4,44و  29,22±5,72مهی-

شنوایی ،سابقهی عمل جراحی گوش ،مواجههه بها صهدای

باشد .حداقل و حداکثر سنّ در افراد سیگاری بهترتیب 21

بیش از حد ،افزایش فشارخون دیابت ،اختالالت بینهایی و

 22،و در افراد غیرسیگاری بهترتیب  42و 42بود.

تماس با مهواد شهیمیایی شهناختهشهده کهه باعه

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

کهاهش

تفاوت میانگین آستانههای شنوایی گهوش راسهت در بهین
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مقایسه آستانهی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری

جدول :1مقایسه میانگین آستانه های شنوایی
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افراد سیگاری و غیرسیگاری در نمهودار یهک نشهانداده-

سیگاری  5,72±29,22سال میباشد و در افهراد سهیگاری

شدهاست .با توجه به نمودار مهورد نظهر مشهاهدهشهد کهه

این مقهدار برابهر  4,44±20,72اسهت .در ایهن مطالعهه،

میانگین آستانههای شهنوایی گهوش راسهت در بهین افهراد

میانگین آستانههای شنوایی در هر دو گوش چپ و راست

سیگاری بیشتر از افراد غیر سیگاری است.

افراد سیگاری نسبت به افراد غیهر سهیگاری ،بیشهتربوده و

همجنین مقاسهی آماری میانگینها ،بها اسهتفاده از

تفههات معنههاداری بههین گههوش راسههت و چههپ در افههراد

با فاکتور دوگانه و تکرار مشاهدات

سیگاری مشاهدهگردید ( ،)P= 0.001اما این رابطه در بین

صورتگرفت که  P=0.000نشاندهندهی سهطس معنهادار

گههوش راسههت و چههپ افههراد غیههر سههیگاری دیههدهنشههد

بین میانگینها میباشهد(.جدول شهمارهی  )1نمهودار دو

(.)P=0.227

آزمون آنالیز واریان

میانگینهای آستانههای شنوایی گوش چپ افراد سیگاری

همانند مطالعات انجامشده در ایهن زمینهه  ،نتهایج

و غیر سیگاری را نشانمیدهد که مشخصمیکند آستانه-

این پژوهش نشانداد که در فرکان های پهایین  ،میهانگین

های شنوایی گوش چپ در افراد سیگاری به مراتب بیشتر

آسههتانههههای شههنوایی در افههراد سههیگاری بیشههتر از افههراد

از افراد سیگاری است.

غیرسیگاری میباشد( Weitzman .)20-24و همکاران نیز

آنالیز آماری داده نیز حاکی از سطس معنی دار بین
میانگین ها با  P =0.004می باشد( .جدول )1

در مطالعهی خود بر روی  904نوجهوان  12تها  10سهاله
نشاندادند کهه  10,2درصهد آنههایی کهه قبهل از تولهد در

نتایج جدول شمارهی  1میانگینههای آسهتانهههای

مواجهه با دود سهیگار بودنهد ،ارتبهاط معنهاداری بها افهت

شنوایی گوش چپ و راست را در افراد سهیگاری نشهان-

شنوایی(افزایش آستانه های شنوایی) در فرکان های  2تها

دادهها با  P=0.001نشاندهنده-

 0هزار هرتز با P value< 0.05وجهوددارد Sung )12(.و

ی سطس معنادار در گوش چپ و راسهت افهراد سهیگاری

همکاران در مطالعهی خود در ارتباط با سیگار و سروصدا

است و بهنظرمیرسد که در افراد سیگاری گهوش راسهت

بر روی  0543نیز نشانمیدهد که استعمال سیگار ،باع

بیشتر آسیب میبیند.

افت شنوایی در فرکان های پایین میشهود کهه ایهن امهر

میدهد که آنالیز واریان

از مقایسهی میانگینهای آستانههای شنوایی گوش

تحت تاثیر ارتباط دز -پاسه مقهدار اسهتعمال سهیگار و

چپ و راست افراد غیر سیگاری  ،مشهخصمهیشهود کهه

آستانههای شنوایی در فرکان ههای پهایین مهیباشهد ،امها

تفههاوت معنههاداری بههین آسههتانههههای شههنوایی بهها

P

 value=0.227مشاهدهنشد( .جدول )1

ارتباطی بین فرکان های باال مشاهدهنکردند)11(.
مطابق یافتههای تحقیق حاضر و پهژوهش

timizo

و همکاران بههنظرمهیرسهد کهه اثهر اسهتعمال سهیگار از

بحث
در مطالعهی حاضهر میهانگین سهنّ در افهراد غیهر
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بهههطههوریکههه آسههتانههههای شههنوایی در فرکههان هههای

استعمال سیگار و چهه بهدون اسهتعمال سهیگار( افهراد در

 4222،0222و  0222هرتز نسهبت بهه سهایر فرکهان هها

معر

سیگار) مطرح است .بااینحال ،تعداد افراد کهم در

بیشتر اسهت )19( .نومهورا در یهک مطالعههی مهروری در

هر دو گروه (حجم کم نمونه) و عوامل مداخلهگهر دیگهر،

بازهی زمانی  1900تا  2223اشارهمهیکنهد کهه  9مطالعهه،

میتوانند نتهایج را تحهت تهاثیر قراردهنهد کهه مطالعهه در

ارتباط مثبتی بهین اسهتعمال سهیگار و کهاهش شهنوایی را

نمونههای باال توصیهمیشود .

نشاندادند و نتیجهگرفت که ارتبهاط مثبتهی بهین اسهتعمال
سیگار و کاهش شنوایی وجود دارد)1(.

در مطالعهی حاضر بین استعمال سیگار و افهزایش
در آستانهههای شهنوایی افهراد سهیگاری نسهبت بهه افهراد

بنابراین مطابق یافتههای فهوق مهیتهوانگفهت کهه

غیرسیگاری رابطهی معناداری مشاهدهگردید .بهطهوریکهه

استعمال سیگار اثرات منفی بر روی اندام کهورتی برجهای

آستانههای شنوایی در افراد سیگاری بهمراتب بیشهتر مهی-

مههیگههرارد کههه ایههن امههر ماننههد مطالعهههی  Duranteو

باشند .بنهابراین مهیتهوانگفهت اسهتعمال سهیگار ،باعه

همکارانش صادق است)27( .

افزایش آسهتانهی شهنوایی مهیگهردد و چنانچهه اسهتعمال

برپایهی این دادهها و دادههای دردسهترس دیگهر

سیگار ادامهیابد ،آسیب به اندام کهورتی و درنهایهت افهت

بهویژه مطالعهی ناکانیشی ( )2020استعمال سیگار بهعنوان

شنوایی امکانپریراسهت .باتوجهه بهه مطالعههی حاضهر و

یک ریسک فاکتور شناخته شده بر کاهش شنوایی چهه بها

مطالعات صورتگرفته ،ازآنجایی که مصرس سهیگار بهه-
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تشكر و قدردانی

-عنوان یک ریسک فاکتور در کاهش شهنوایی مطهرح مهی

-از پرسنل مرکز بهداشت زمزم شهرستان بندر ماه

 بنابراین باید اقهدامات کنترلهی پیشهگیرانه مبنهی بهر،باشد

-شهر بهویژه واحد طب کار و واحد بهداشت حرفهای به

کههاهش اسههتعمال سههیگار ازطریههق برنامههههههای آموزشههی

خاطر حمایتهای معنوی در طول تحقیق سپاسگزاری

.صورتگیرد

.میشود
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Background and purpose: There are many factors affecting the
risk of hearing loss. Smoking is one of these factors. Many
studies show a link between smoking and hearing loss. However,
the increase in hearing theresholds of smokers and non-smokers
is less reported. This study was aimed comparing the
hearingthres holds at low frequencies among smokers and nonsmokers.
Materials and Methods: In this cross-sectional study of
medicine which was performed in 2012, in the health department
of mahshahr city 40 male smokers and 40 non-smoking males
with age range between 20 and 40 years were selected and
studied by the researcher questionnaire based vestigation. The
assessment of hearing loss was performed by using acoustic
booth and audiometer with earphone amplivox DA260 Telephonic
TDH-39P model. Data analysis were performed by using the
software SPSS16 and P<0.05 was considered as statistically
significant.
Results: The mean age of smokers and nonsmokers, were 4.44
± 28.75 and 5.72 ± 29.02 years, respectively. The results showed
that the threshold levels among smokers compared to nonsmokers were significantly higher. (P<0.001).
Conclusion: The findings showed that smoking as an effective
factor of hearing loss can be discussed. As it was shown that
there is a correlation between hearing thresholds at low
frequencies among smokers and non-smokers of the subjected
population.
Keyword: Hearing loss, smoking, audiometer, hearing threshold,
low frequencies
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