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حاسة السمع واألدویة المؤذیة لھا

إعداد: دكتور غسان شحرور نشر في : بحوث ودراسات

(وهللا أخرجكم من بطون أمھاتكم ال تعلمون شیئًا وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون)

صدق هللا العظیم

ھكذا ذكر هللا عز وجل السمع في سورة النحل، وكذلك في سورة اإلسراء والنساء وغافر وغیرھا من اآليات

أھمیة على  يدل  فإنما  شيء  على  دل  إن  وھذا  سواھا،  عما  متقدمة  بمواضع  وخصھا  الكريمة،  القرآنیة 

.ومكانة حاسة السمع العظیمة في حیاة اإلنسان

يعد الجھاز السمعي نافذة اإلنسان الھامة التي يطل منھا على المجتمع الصاخب الذي يعیش فیه، يتفاعل

المنطوقة اللغة  اكتساب  خاللھا  من  ويستطیع  والمجتمع،  المنزل  في  المحیطة  البیئة  مع  خاللھا  من 

المرضیة، نقصت الحاالت  السمعي بعض  الجھاز  أصاب  ما  وإذا  والتعلم والعمل،  التخاطب  في  المستعملة 

القدرة السمعیة جزئیًا أو كلیًا إلى درجة قد يتعذر معھا قیام الفرد بوظائفه وأدواره األساسیة في الحیاة ما

.لم يقدم له التدريب والتأھیل المناسبین

المحافظة على صحة السمع ألنھا جزء ال يتجزأ من  لنا أھمیة المحافظة على صحة حاسة  من ھذا تتبین 

.اإلنسان، وتزداد أھمیة ھذه الحقیقة عند األشخاص الذين يعانون أصالً من ضعف في حاسة السمع

السمع لديھم، وال يعیرونھا أي انتباه حتى تصاب بالضعف، أو يصاب الجھاز والناس عادة ال يھتمون بحاسة 

قد المرضیة  الحاالت  وفي بعض ھذه  المختص،  الطبیب  السمعي بالمرض، عندھا يسارعون إلى مراجعة 

بھذه االھتمام  ضرورة  يؤكد  الذي  األمر  المريض،  يفید  ما  أو  العون  تقديم  عن  عاجزًا  نفسه  الطبیب  يجد 

.الحاسة المھمة والمحافظة على صحة وسالمة الجھاز السمعي بكل أقسامه
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المرور البد من  وتصیبھا بالضعف  حاسة السمع  الكیماوية التي تؤذي  والمركبات  األدوية  الحديث عن  وقبل 

.سريعًا على الجھاز السمعي والتعرف إلى أقسامه

جھاز السمع لدى اإلنسان

:وھو يتشكل من

األدویة المؤذیة لحاسة السمع

أو الحلزون  في  الموجودة  الباطنة  لألذن  الدقیقة  البنیات  الكیماوية  والمواد  األدوية  بعض  تخرب  أن  يمكن 

في أو مفاجىء  ونقص تدريجي  وظائفھا  في  اختالل  إلى  ويؤدي ذلك  السمعي  العصب  ألیاف  أو  القوقعة 

القدرة على السمع، ومن الضروري معرفة أن التأثیر الضار لھذه األدوية يتوقف على عدد من العوامل المھمة

األشخاص لدى بعض  استعداد  وجود  إلى  في تناولھا، باإلضافة  االستمرار  وفترة  األدوية،  ھذه  منھا مقدار 

المزيد من وجود أمراض عامة أخرى مؤھبة، كما ينبغي اتخاذ  والكیماوية، أو  المركبات الدوائیة  للتأثر بھذه 

.الحذر عند تناول مثل ھذه المركبات من قبل األشخاص ضعیفي السمع

:من ھذه األدویة نذكر

الجھاز الناقل للصوت

الواردة، األصوات  تجمیع  ومھمتھا  الخارجي،  السمع  ومجرى  الصیوان  من  الخارجیة: تتكون  األذن 

ونقلھا إلى األذن الوسطى، ويوجد في مجرى السمع الخارجي غدد تقوم بإفراز الدھن والصمالخ من

أجل ترطیب وحماية المجرى من العوامل الخارجیة والجراثیم، وھي تطرح إلى الخارج بشكل طبیعي

.وتلقائي

الطبل، بواسطة غشاء  الخارجیة  األذن  ينفصل عن  صغیر  جوف  عبارة عن  الوسطى: وھي  األذن 

بضعة منھا  كل  طول  يتعدى  ال  حیث  والركاب،  السندان  المطرقة،  الثالث:  السمع  عظیمات  وتضم 

.مللیمترات، وھي تقوم بتكبیر األصوات ونقلھا إلى األذن الداخلیة

أ

الجھاز المستقبل للصوت

األذن الداخلیة والعصب السمعي تستقبل الموجات الصوتیة اآلتیة من األذن الوسطى في البنیات

ألیاف العصب كھربیة تنتقل عبر  ومن ثم تحولھا إلى موجات  في القوقعة الحلزون  الدقیقة الموجودة 

.السمعي إلى المراكز السمعیة في الدماغ

ب

.مشتقات األمینوغلیكوزيدات وھي من مضادات الجراثیم  

.بعض األدوية المدرة للبول وھي من خافضات الضغط الشرياني  

.مشتقات األسبرين وھي من المسكنات  

.بعض األدوية القلبیة  
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ھذه األدوية ھي: استعمال مثل  السمع عند  لتأذي  المبكرة  أن العالمات  المجال  ھذا  التذكیر في  ينبغي 

الشعور بطنین، وثقل في األذن، مع مالحظة حدوث ضعف في السمع، وفي الحاالت األشد قد يحدث دوار

واختالل في التوازن، وفي جمیع ھذه الحاالت ينبغي وقف ھذا الدواء المستعمل ومراجعة الطبیب المعالج،

.والتأخیر في ذلك رغم ھذه العوارض المنذرة قد يودي بالسمع ويصبح غیر قابل للشفاء والتراجع

وال بأس في ھذا المجال من اإلطالع على قائمة األدوية والمركبات المعروفة بأذيتھا لحاسة السمع (القائمة

.(أدناه

الطبیب ومتابعة  إشراف  تحت  إال  كان  مھما  دواء  أي  تناول  عدم  على  التأكید  من  المجال  ھذا  في  والبد 

.المعالج

درھم وقاية

الصحیة التوصیات  واتباع  ومكان،  زمان  لكل  صالحًا  عالج  قنطار  من  خیر  وقاية  درھم  القائل  المثل  يبقى 

السابقة، البد وأن يساعد على المحافظة على صحة حاسة السمع وسالمتھا، وفي ھذا المجال البد من

أو إصابة  أي  ومن ثم عالج  المبكر،  الكشف  أجل  والسمع، من  لألذن  الدوري  الفحص  أھمیة  التأكید على 

.حالة مرضیة في الجھاز السمعي

ما نشاھده عند الكثیر من العمر، وھذا  الحواس التي تضعف وتتراجع مع تقدم  السمع من  أن حاسة  كما 

األدوية وتجنب  السمع  حاسة  صحة  على  المحافظة  أھمیة  من  يزيد  الذي  األمر  المسنین،  األشخاص 

الحاسة ھذه  وصحة  أجل سالمة  والشباب من  األطفال  السمع، عند  الضارة بحاسة  الكیماوية  والمركبات 

.النبیلة مع تقدم العمر

قائمة ألھم األدویة التي قد تؤذي حاسة السمع

.بعض األدوية المضادة لاللتھاب والروماتیزم  

.بعض األدوية المضادة للمالريا كالكینین  

.بعض األدوية لألورام  

.وغیرھا  

Aspirinمشتقات األسبرين  

Chloroquine كلوروكین  

Cisplatin سیسبالتین  

Furosemide فوروسیمايد  

Gentamycin جنتامیسین  

Indomethacin اندومیثاسین  

Kanamycin كانامیسین  
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Neomycin نیومیسین  

Mechlorethamineمیكلورثامین  

Quinidine كونیدين  

Quinine كینین  

Dibekacin دايباكسین  

Dihydrostreptomycinديھیدروستربتومیسین  

Erythromycin اريثرومیسین  

Ethacrynic Acid ايثاكرينیك أسید  

Hydroxy Chloroqyine ھیدروكسي كلوروكین  

Reserpine رزربین  

Vancomycin فانكومیسین  

Tobramycin توبرامیسین  

Streptomycin ستربتومیسین  

Sisomicinسیزومین  


