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 شاهدی -: مطالعه موردسیپراکوزیها بررسی ارتباط استرس با
 

 2یفرهاد فراهان، 1یفرانک امام دهیس

 

 چکیده

شود که فرد حساسیت غیر طبیعی نسبت به افزایش بلندی صدا دارد. برخی  می( یا عدم تحمل صدا، به حالتی گفته Hyperacusisبیماری هایپراکوزیس ) :مقدمه

کنند؛ در حالی که برای عده دیگری زندگی کردن با آن دشوار است. در برخی موارد، مواجهه با وقایع دردناک سبب  آن را به صورت یک درد جزیی حس می

 .ف از انجام پژوهش حاضر، تعیین ارتباط استرس با هایپراکوزیس بودشود و گاهی علت نامشخصی دارد. بنابراین، هد بروز ضایعه می

نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان تشکیل داد. روش  702شاهدی به صورت مقطعی انجام شد و جامعه آن را  -این مطالعه مورد ها: روشمواد و 

های تمپانومتری،  و استفاده از آزمون (GHQ-28یا  General Health Questionnaire-28نامه سالمت عمومی ) آوری اطالعات شامل تکمیل پرسش جمع

( بود. ارتباط متغیرهای کمی با استفاده از UCLیا  Uncomfortable level of soundادیومتری صوت خالص، ادیومتری گفتاری و تعیین سطح دردناکی صدا )

 .بررسی گردید Independent tآزمون 

تعیین سطح دردناکی صدا نتایج طبیعی و در آزمون  داشتند (72کمتر از )طبیعی نمره استرس که درصد( بود  11/00نفر ) 111گروه شاهد متشکل از  ها: یافته

روه دارای . هر دو گطبیعی بود غیرها  تعیین سطح دردناکی صدا در آنآزمون و نتایج  که نمره استرس (درصد 01/11نفر ) 11گروه مورد شامل  کسب کردند.

استرس با هایپراکوزیس  داری بین معنی، ارتباط Independent tشنوایی طبیعی بودند، اما تنها گروه مورد، هایپراکوزیس را گزارش کرد. بر اساس نتایج آزمون 

درصد( گزارش  71/21درصد( بیشتر از پسران ) 21/10در دختران )هایپراکوزیس . با وجود این که فراوانی افراد مبتال به استرس و (P ≤ 001/0مشاهده گردید )

 (.P=  020/0ارتباط آن با جنسیت تأیید نگردید )شد، اما 

 .شوددر زنان بیشتر مشاهده  رسد استرس یکی از علل بروز هایپراکوزیس باشد و احتمال دارد این عارضه به نظر می گیری: نتیجه

 هایپراکوزیس؛ استرسشنوایی؛  ها: کلید واژه

 

 .17؛ 1400ی پژوهش در علوم توانبخش. یشاهد -: مطالعه موردسیپراکوزیارتباط استرس با ها یبررس .فرهاد یفراهان، فرانک دهیس یامام ارجاع:

 

 05/7/0011چاپ:  خیتار 5/5/0011: رشیپذ خیتار 01/3/0011: افتیدر خیتار

 

 مقدمه
 یا  ROSهای اکسیژن فعال ) های آزاد و گونه در بدن همواره رادیکال

Reactive oxygen speciesها تا حدودی  شود که اثرات زیانبار آن ( تولید می
شود. در صورت افزایش تولید  اکسیدان خنثی می های دفاعی آنتی توسط سیستم

ها و یا به عبارتی عدم تعادل  اکسیدان آزاد و یا کاهش فعالیت آنتیهای  رادیکال
یابد که به این حالت استرس  ها افزایش می بین این دو، صدمات ناشی از آن

در صورت به وجود آمدن استرس اکسیداتیو خفیف یا (. 1-3گویند ) اکسیداتیو می
نمایند، اما در  خنثی می اکسیدانی، اثر آن را ها با افزایش دفاع آنتی مالیم، بافت

بینند و ممکن است منجر به  ها صدمه می حالت استرس اکسیداتیو شدید، سلول
بیماری دخالت  100استرس اکسیداتیو در پاتوژنز بیش از (. 4مرگ سلولی شود )

ها از جمله  دارد و در واقع، نقش روزافزونی در پیشبرد طیف وسیعی از بیماری
داخل سلولی ممکن  ROSکند. افزایش سطح  فا میهای گوش داخلی ای بیماری

تواند همراه  است مسؤول آسیب حلزون در شرایط مختلف پاتولوژیک باشد که می
( یا عدم تحمل Hyperacusisبا وزوز گوش، کاهش شنوایی و هایپراکوزیس )

 (.1-3صدا تظاهر کند )
شنوایی  تواند همراه یا بدون کم هایپراکوزیس یک ضایعه عصبی است و می

(. 5شود ) ایجاد می 2تظاهر نماید و به دلیل تحریک الیاف آوران شنوایی نوع 
درصد از الیاف عصب شنیداری هستند که پیام صوتی را از  5، حدود 2الیاف نوع 

های مویی خارجی، حس  برند و در هنگام آسیب سلول گوش به سمت مغز می
کمتر از حدی است که سبب بروز  ها نمایند، اما میزان آسیب آن درد را ایجاد می

(. فرد مبتال به بیماری هایپراکوزیس در زندگی روزانه با 6شنوایی شود ) کم
شود. برخی افراد پس از پشت  صداهای بلند، ناهنجار و حتی دردناک مواجه می

سر نهادن وقایع دشوار مانند از دست دادن عزیزان، دچار حساسیت و 
با این وجود، شروع این عارضه در بسیاری از شوند.  پذیری زیادی می تحریک
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نماید. برخی  به طرق مختلفی بیماران را مبتال میو افراد علت نامشخصی دارد 
کنند؛ در حالی که برای برخی دیگر،  آن را به صورت دردی جزیی حس می

(. بعضی از بیماران مبتال از 5زندگی کردن با وجود هایپراکوزیس دشوار است )
شوند و  گیر و منزوی می کنند، گوشه گیری می اجتماعی و شغلی کناره های فعالیت

دهند. روند درمان و  عالیمی از فوبیا و وحشت از حضور در جمع را بروز می
ها است.  ها و اضطراب معالجه این بیماری اغلب مستلزم کنترل این ترس

است. در یک اطالعات موثق اندکی از تعداد افراد مبتال به هایپراکوزیس موجود 
نامه اینترنتی، مشخص گردید که این عارضه ممکن است  بررسی به شیوه پرسش

درصد بزرگساالن را شامل شود، اما بسیاری از متخصصان این حوزه  9بیش از 
 (.6باشد ) بر این باور هستند که رقم ذکر شده خیلی باالتر می

غیر طبیعی به  العمل شنوایی به معنای ادراک و عکس یا بیشهایپراکوزیس 
و حاصل  بلندی، احساس آزاردهندگی، ترس و احساس دردناک بودن صدا

ترین دالیل ایجاد  یکی از مهم .فعالیت بیش از حد الیاف شنوایی آوران است
افزایش سطح خونی که  جا باشد. از آن می ، تحریک سیستم لیمبیکهایپراکوزیس

از هدف شود،  تم لیمبیکتواند منجر به تحریک سیس میهای اضطراب  هورمون
 بود.در دانشجویان پژوهش حاضر، تعیین ارتباط استرس با هایپراکوزیس  انجام

 

 ها مواد و روش
در یکی از  1400تا پاییز سال  1391این مطالعه مقطعی از اردیبهشت سال 

شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. جامعه مورد  های شنوایی کلینیک
کلیه دانشجویان دختر و پسر مقیم در خوابگاه دانشگاه تشکیل بود. بررسی شامل 

های شنوایی طبیعی بود.  سال و آستانه 25معیار ورود به تحقیق شامل سن کمتر از 
های شنوایی غیر طبیعی نیز به عنوان  گردان و آستانه اعتیاد، مصرف داروهای روان

افراد توضیح داده شد که کلیه  معیارهای خروج در نظر گرفته شد. در شروع کار، به
ها کامالً محرمانه حفظ خواهد شد و به صورت موردی هیچ  اطالعات شخصی آن

اطالعاتی منتشر نخواهد شد. همچنین، افراد آزاد بودند هر زمان مایل هستند از 
ای برای  ها رایگان بود و عارضه ادامه همکاری خودداری کنند. کلیه ارزیابی

نامه  آوری اطالعات، پرسش نبال نداشت. ابزار و روش جمعکنندگان به د شرکت
و  (GHQ-28یا  General Health Questionnaire-28سالمت عمومی )

های تمپانومتری، ادیومتری صوت خالص، ادیومتری گفتاری و تعیین سطح  آزمون
سؤال است که پاسخ به هر  21شامل  GHQ-28نامه  دردناکی صدا بود. پرسش

= خیلی زیاد(. نمره  3= زیاد،  2= کمی،  1دارد )صفر = خیر،  3سؤال، نمره صفر تا 
سؤال داده شده است و در محدوده  21هایی است که به  کل حاصل جمع پاسخ

و باالتر نشان دهنده عدم سالمت عمومی و  23قرار دارد.  نمره کل  14صفر تا 
 (.7باشد ) کننده سالمت روانی فرد می بیان 23تر از  یننمره کل پای

در میان دانشجویان ساکن  GHQ-28های  نامه در شروع کار عملی، پرسش

خوابگاه توزیع گردید. انتخاب دانشجویان ساکن خوابگاه به لحاظ دسترسی 
ها بود. همه دانشجویان ساکن در خوابگاه تمایلی به  تر با آن تر و سریع راحت
ها را تکمیل  نامه نفر از آنان پرسش 207ت در پژوهش نشان ندادند و فقط شرک

ها و نمرات کسب شده، به دو گروه تقسیم  های آن کردند. سپس بر اساس پاسخ
شدند. دانشجویانی که نمره استرس غیر هنجار داشتند )گروه مورد( و 

مرحله نهایی، هر ها هنجار بود )گروه شاهد(. در  دانشجویانی که نمره استرس آن
های شنوایی ارزیابی شدند. بررسی عملکرد گوش  دو گروه با استفاده از آزمون

های شنوایی صوت خالص،  میانی به کمک آزمون تمپانومتری و آستانه
های دریافت گفتار و امتیاز تمایز گفتار در سکوت نیز با استفاده از آزمون  آستانه

 نی سنجیده شد. سپس به وسیله آزموادیومتری تن خالص و ادیومتری گفتار
( در UCLیا  Uncomfortable level of soundsسطح دردناکی صدا )

هرتز، وجود یا عدم وجود حس  4000و  2000، 1000، 500های  فرکانس
گیری گردید. حد دردناکی طبیعی  دردناکی نسبت به صدا یا هاپیراکوزیس اندازه

و مبتال به هایپراکوزیس نبودند، بیشتر از برای افرادی که شنوایی نرمال داشتند 
حداکثر خروجی دستگاه ادیومتری مورد استفاده بود. به عبارت دیگر، افراد نرمال 

های مورد آزمون، احساس  های خروجی ادیومتر در فرکانس با حداکثر شدت
 115هرتز،  500بل کاهش شنوایی:  دسی 105شامل دردناکی نداشتند که 

هرتز،  2000بل کاهش شنوایی:  دسی 115هرتز،  4000یی: بل کاهش شنوا دسی
 100هرتز و برای محرک گفتاری هم  1000بل کاهش شنوایی:  دسی 115
 بل کاهش شنوایی بود. دسی

العمل  در صورتی که فردی نسبت به چهار محرک صوتی ارایه شده، عکس
ود و العملش هنجار ب دردناک غیر هنجاری داشت و نسبت به یکی دیگر، عکس

احساس دردناکی نداشت، به عنوان فرد مبتال به هایپراکوزیس در نظر گرفته 
شد. بنابراین، افراد مبتال به هایپراکوزیس، حداقل به چهار تحریک صوتی  می

هرتز و  4000، 2000، 1000، 500های  ارایه شده از پنج تحریک فوق )فرکانس
 العمل دردناکی داشتند. محرک گفتاری( عکس

ت اخالقی شامل محرمانه ماندن اطالعات شخصی افراد، عدم ایجاد مالحظا
عارضه در اثر انجام تست، خروج از مطالعه در صورت عدم تمایل به همکاری، عدم 

های آماری مورد استفاده  ها بود. آزمون انتشار اطالعات افراد و رایگان بودن ارزیابی
مطلق و نسبی متغیرهای کیفی مورد محاسبه مقادیر فراوانی شامل آمار توصیفی و 

بررسی  Independent tبررسی بود. ارتباط متغیرهای کیفی با استفاده از آزمون 
 داری در نظر گرفته شد. به عنوان سطح معنی P < 05/0گردید. 

 

 ها یافته
را تکمیل  GHQ-28نامه  دانشجو مشارکت و پرسش 207در پژوهش حاضر، 

 . (1)جدول  نمودند
 

 تیبرحسبنمرهاسترسوجنسیجامعهموردبررسیمطلقونسبیفراوانعیتوز.1جدول
 Pمقدار  جمع غیر طبیعی )گروه مورد( )گروه شاهد(طبیعی  گروه

 (04تا  32خفیف ) (04تا  32خفیف ) (32کمترین حد )کمتر از  نمره استرس
      جنسیت

 ≤ 001/0 123( 42/59) 1( 54/61) 17( 71/60) 91( 03/59) دختر
 14( 51/40) 5( 46/31) 11( 29/39) 61( 97/40) پسر

 207( 100) 13( 100) 21( 100) 166( 100) جمع
  P 070/0مقدار 

 ها بر اساس تعداد )درصد( گزارش شده است. داده
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ها در  درصد( بود که نمره استرس آن 19/10نفر ) 166گروه شاهد شامل 
 11/19نفر ) 41( قرار داشت. گروه مورد متشکل از 23محدوده طبیعی )کمتر از 

( بودند. در گروه مورد، 23درصد( بود و دارای نمره استرس غیر طبیعی )بیشتر از 
درصد(  30/6نفر ) 13( و 40تا  23درصد( نمره استرس خفیف ) 51/13نفر ) 21

 (.1)جدول ( کسب کردند 61تا  40نمره استرس متوسط )
ارتباط هایپراکوزیس با استرس در گروه ، Independent tبر اساس آزمون 

(، اما با وجود این که 2( )جدول P ≤ 001/0دار گزارش گردید ) مورد معنی
 ( درصد 71/60فراوانی افراد مبتال به استرس و هایپراکوزیس در دختران )

 تأیید نشد وزیس با جنسیت( بود، ارتباط هایپراکدرصد 29/39بیشتر از پسران )
(070/0  =P 3( )جدول.) 

 
برحسبیجامعهموردبررسیمطلقونسبیفراوانعیتوز.2جدول

 سیپراکوزینمرهاسترسوها

 جمع گروه سیپراکوزیها
 غیر طبیعی )مورد( طبیعی )شاهد(

 41( 11/19) 41( 100) 0( 0) دارد
 ÷166( 19/10) 0( 0) 166( 100) ندارد

 ≤ P 001/0مقدار 
 ها بر اساس تعداد )درصد( گزارش شده است. داده

 

 بحث
در پژوهش حاضر، ارتباط هایپراکوزیس با استرس تأیید گردید و مشاهده شد 
که فراوانی آن در زنان بیشتر است. در واقع، زنان تمایل دارند به نحو 

حل   یافتن راه کارامدتری با دیگران ارتباط برقرار کنند و توجه خویش را به
های غیر کالمی همچون  مفید گروهی، حل و فصل مسایل و کاربرد نشانه

ها بیشتر تمایل  دردی معطوف نمایند؛ در حالی که مرد لحن، هیجان و هم
تر باشند. مردان از حیث درک  حرف و منزوی شناس، کم دارند که وظیفه

شوند و حال آن که  می آیند، با اشکال مواجه هیجاناتی که آشکارا به زبان نمی
ها  کنند. این تفاوت های عاطفی را احساس می زنان اغلب هیجانات و نشانه

باشند و  سازد که چرا زنان گاهی از لحاظ ارتباط دچار مشکل می مشخص می
 (.1های مردانه و زنانه با هم متفاوت هستند ) چرا دوستی

از خستگی  دهد که زنان به سطوح باالتری نتایج مطالعات نشان می
احساسی و تنش عصبی مبتال هستند و بروز هایپراکوزیس پس از مواجهه با 

ای،  نامه . در یک تحقیق پرسش(9)استرس حاد در آنان بیشتر از مردان است 
س بر اساس خستگی احساسی بررسی و مشخص گردید که وجود هایپراکوزی

ها مانند خستگی احساسی و استرس طوالنی  هنگام انجام مطالعه سایر شاخص
. در پژوهش دیگری، تأثیر شدت صدا و (1)مدت نیز باید مد نظر قرار گیرد 

راد مبتال اضطراب حاصل از آن در افراد مبتال به وزوز گوش و هایپراکوزیس با اف
به وزوز گوش که هایپراکوزیس نداشتند و افراد سالم به عنوان شاهد مقایسه 

نامه استفاده شد.  گردید. برای بررسی میزان ناراحتی سر و صدا، از سیستم پرسش
نتایج نشان داد افرادی که هایپراکوزیس داشتند، در زندگی روزمره به طور 

و تماس کمتری با اصوات نسبت به  کنند داری از سر و صدا اجتناب می معنی
افراد غیر مبتال داشتند. همچنین، مشخص شد که هایپراکوزیس با اجتناب از سر 

 .(10)و صدا و اضطراب همراه است 
هایپراکوزیس با اختالل  نشان داد کهو همکاران  Fackrell  نتایج مطالعه

تمرکز، استفاده از محافظ گوش، تنش، دوری از اجتماع و حساسیت به نور و 
ها همبستگی دارد. در نهایت، این که هایپراکوزیس یک مشکل عمومی  رنگ

که بین سن باال،  حاکی از آن استتحقیقات . نتایج (11)شود  محسوب می
(. 2، 1، 10) یپراکیوزیس ارتباط وجود دارداجنسیت و سطح تحصیالت با ایجاد ه

، صرع، 6ردگی، کمبود ویتامین ببروز اختالالتی همچون سردرد میگرنی، افس
اختالل استرس پس از ضربه و سندرم خستگی مزمن همراه با هایپراکوزیس 

 (. 11، 12گزارش شده است )
استرس حاد سبب ضعف عاطفی و تشدید احتمال بروز هایپراکوزیس 

( مترادف لغوی هایپراکوزیس و ناشی از Noxacusis)ناکزاکیوزیس . شود می
باشد  می (Hyperalgesiaی )پرآلژزیهاناکزاکیوزیس مشابه . ضعف عاطفی است

که فرد درد شدیدی را در عضالت و به دلیل حساسیت شدید الیاف سمپاتیک 
 (.13) کند نواحی مربوطه احساس می

نوع دیگری از هایپراکوزیس در اثر آسیب سیستم دهلیزی و ایجاد پنجره 
با شنیدن صداهای بلند و شود که فرد  سوم در سیستم دهلیزی مشاهده می

شود. به طور مثال، بیماری  فرکانس پایین دچار اختالل تعادل و هایپراکوزیس می
های بزرگ کار  ( در کارگرانی که با موتور یا متهVibroacousticویبروآکوستیک )

های نظامی( ایجاد  ای )طبل ای سازهای کوبه کنند و یا در نوازندگان حرفه می
توان مشاهده  ضعیت، شدیدترین اثرات مخرب صدا یا نویز را میدر این وشود.  می

شود و حاصل مواجهه  لرزشی نامیده می -نمود که به اصطالح بیماری صوتی
 Sound Pressure Level بل دسی 90طوالنی مدت با اصوات شدید ]بیشتر از 

(SPLو با فرکانس ])  بالینی تظاهرات (. 14، 15)باشد  هرتز می 500های کمتر از
این بیماری عبارت از هایپراکوزیس، زودرنجی، افسردگی، اختالالت بینایی، 
شنوایی و تعادلی، اختالالت نورولوژیک مانند سکته، صرع و پرفشاری خون 

باشد؛ حتی در شرایطی که  ترین آسیب آن بر فرایند درک گفتار می است. مهم
 (.14-16شنوایی محیطی فرد طبیعی است )

 
 تیوجنسسیپراکوزیبرحسبهایجامعهموردبررسیمطلقونسبیفراوانعیتوز.3جدول

 Pمقدار  جمع غیرطبیعی )گروه مورد( طبیعی )گروه شاهد( هایپراکوزیس
     جنسیت

 ≤ 001/0 166( 19/10) 25( 97/60) 91( 04/59) دختر
 41( 11/19) 16( 03/39) 61( 96/40) پسر

 207( 100) 41( 100) 166( 100) جمع
  P 070/0مقدار 

 ها بر اساس تعداد )درصد( گزارش شده است. داده
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ساز هایپراکوزیس مطرح شده است که  علل متعددی به عنوان عامل زمینه
توان به رنگ چشم )افراد چشم آبی نسبت به افرادی که چشمان  از آن جمله می

هستند(، رنگ روشن مو و پوست  ای دارند، مستعدتر مشکی و سپس قهوه
 شوند(، جنسیت  پوست زودتر مبتال می )سفیدپوستان نسبت به افراد سیاه

پذیرتر از مردان هستند(، افرادی که در معرض صداهای بلند و  )زنان آسیب
های عصبی و جسمی مانند  های روحی و تنش آلودگی صوتی قرار دارند. استرس

های متابولیک و گرسنگی یا  سترسهای مزمن، ا خوابی خستگی یا بی
های مفرط، افزایش غیر طبیعی چربی و اوره خون، مصرف الکل یا  تشنگی

ها و  کش مواجهه با مواد شیمیایی مضر مانند آرسنیک، جیوه، رنگ موها، حشره
گازهای سمی و بیهوشی، کمبود اکسیژن و کار کردن در فضاهایی بسته و آلوده 

های گرم و مرطوب که سبب کاهش  اال و محیطمانند معدن، درجه حرارت ب
پذیری حلزون گوش داخلی  جریان خون درونی فرد و افزایش استعداد آسیب

 (.3، 4، 17-19، 20-24شود، اشاره نمود ) می

توان از داروهای ضد افسردگی،  در درمان هایپراکوزیس ناشی از استرس می
تازه و سالم، ورزش،  آور استفاده نمود. مصرف غذاهای ضد اضطراب و خواب

های  درمانی، خواب کافی و طب سوزنی به عنوان درمان تصونوشیدن آب زیاد، 
درمانی و گوش کردن به یک موسیقی آرام و  کمکی توصیه شده است. صوت

مالیم متناسب با سلیقه و فرهنگ بیمار یا استفاده از دستگاه پوشش دهنده وزوز 
ویژه هنگام استراحت، در ایجاد و شنیدن صداهای طبیعی و محیطی به 

 (.3، 4، 23باشد ) پذیری نسبت به صدا مؤثر می عادت
 

 ها محدودیت
ترین محدودیت پژوهش حاضر، عدم همکاری برخی از دانشجویان و عدم  مهم

 ها برای شرکت در مطالعه بود. تمایل آن
 

 پیشنهادها
آموزان مقاطع مختلف  گردد رابطه هایپراکوزیس با استرس در دانش پیشنهاد می

 تحصیلی بررسی گردد.
 

 گیری نتیجه
شنوایی بروز نماید. یکی از علل اصلی بروز آن،  تواند بدون کم هایپراکوزیس می

باشد. درصد ابتال به هایپراکوزیس در زنان بیشتر  استرس و هیجانات فردی می

 گزارش شده است.
 

 تشکر و قدردانی
و کد اخالق  910210613مطالعه حاضر برگرفته از طرح تحقیقاتی با شماره 

IR.REC.UMSHA.1397.511باشد.  ، مصوب دانشگاه علوم پزشکی همدان می
همدان و همه افرادی که پزشکی م علوه نشگاداهشی ونت پژومعابدین وسیله از 

 آید. در انجام این تحقیق همکاری نمودند، تشکر و قدردانی به عمل می
 

 نویسندگان نقش
 پردازی مطالعه: سیده فرانک امامی طراحی و ایده

 جذب منابع مالی برای انجام مطالعه: سیده فرانک امامی

 خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه: سیده فرانک امامی

 ها: سیده فرانک امامی آوری داده جمع

 فراهانیتحلیل و تفسیر نتایج: سیده فرانک امامی، فرهاد 

 نوشته: سیده فرانک امامی، فرهاد فراهانی تنظیم دست

 نوشته از نظر مفاهیم علمی: سیده فرانک امامی، فرهاد فراهانی ارزیابی تخصصی دست

 نوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله: سیده فرانک امامی، فرهاد فراهانی تأیید دست

غاز تا انتشار و پاسخگویی به مسؤولیت حفظ یکپارچگی فرایند انجام مطالعه از آ
 نظرات داوران: سیده فرانک امامی، فرهاد فراهانی

 

 منابع مالی
همدان پزشکی م علوه نشگامطالعه حاضر در قالب طرح تحقیقاتی مصوب دا

تنظیم ها،  ارش آنگزو تحلیل ، ها آوری داده جمع، ثبته در نشگاانجام شد و دا
 ت.ساشته انظر ندل عمار انتشااای تأیید نهایی مقاله برنوشته و  دست

 

 تعارض منافع
امامی بودجه انجام سیده فرانک باشند. دکتر  نویسندگان دارای تعارض منافع نمی

مطالعات پایه جهت مرتبط با این پژوهش را از دانشگاه علوم پزشکی همدان 
شناسی  به عنوان عضو هیأت علمی در گروه شنوایی 1374جذب نمود و از سال 

به عنوان عضو  1375د. دکتر فرهاد فراهانی از سال باش ه فعالیت میمشغول ب
هیأت علمی گوش و حلق و بینی در دانشگاه علوم پزشکی همدان مشغول به 
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Abstract 
 

Introduction: Sound intolerance or hyperacusis refers to a condition in which a person has an abnormal sensitivity 

to loudness. Some people feel it as a mild pain, while for others, it is difficult to live with. In some cases, it is a result 

of exposure to painful events, and sometimes the aetiology is not clear. Therefore, the aim of this study was to 

determine the relationship between stress and hyperacusis. 

Materials and Methods: This was a case-control cross-sectional study. The study population consisted of 207 

students of Hamadan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran. The data were collected by filling the General 

Health Questionnaire (GHQ-28), and using tympanometry tests, pure tone audiometry, speech audiometry, and 

determining uncomfortable level (UCL) of the sound. Based on the independent t-test, the relationship between 

quantitative variables was investigated. 

Results: The control group included 166 (80.19%) participants with normal stress score (GHQ > 23) and normal 

results in UCL test. The case group consisted of 41 people (19.81%) whose stress score and UCL test score were 

abnormal. Based on the independent t-test, the relationship between stress and hyperacusis was significant  

(P ≤ 0.001). However, despite the fact that the frequency of people suffering from stress and hyperacusis was higher 

in women (60.71%) than men (39.29%), its relationship with gender was not confirmed (P = 0.070). 

Conclusion: It seems that stress is one of the causes of hyperacusis, and hyperacusis is observed more in women. 

Keywords: Hearing; Hyperacusis; Stress 
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