
 ( آلترنوباریک) فشار نابرابر درک سرگیجه

  27فوت )  90به حداکثر عمق حدود    تیشد. او صبور بود، اما در نها  دیمشکل داشت، ناام  اکوالیزخود در    غواصی  نیدر اول  نکهیپس از ا  دیوید

  ت یریرا تجربه کرد. او در مد  یحاد و گمراه   جهی، اما هنگام صعود با سرعت نرمال، سرگافتیبدون عارضه ادامه    رفتن  نیی. مرحله پادیمتر( رس

خود به    قهیچند دق  یرساند. خوشبختانه، عالئم در ط  انیبه پا  بدون سپری کردن زمان الزممشکل داشت و آن را    (safty stopی )منیتوقف ا

را تجربه   یاتفاق  نیهرگز چن  نیاز ا   شیاو پ  رایحادثه ناراحت کننده بود، ز  نیوجود نداشت. ا  یگرید  ندیاثر ناخوشا   چیخود برطرف شدند و ه

 و خود را آماده کند.   اموزدیب  شتریاو شد تا در صورت تکرار دوباره، ب  زهیباعث انگ  نیا  ونکرده بود،  

 فشار   تحت  محیط

کردن فشار)  اکوالیز   ی چگونگ   ی ریادگی بخش   (برابر  اساس   یگوش  آموزش  نفس    یاز  از  اعم  است.  در هر غواص 

دارد.    ازی)اطراف( ن  ط یبا فشار مح  ی انیفشار گوش م  یساز  کسانیعمق به    رییآزاد، تغ  یغواص  ایگاز فشرده    دنیکش

،  عمده  مشکل توانند بدون  یوالسالوا، م   امختلف، از حرکت فک گرفته ت  ی ها  کیاکثر غواصان با استفاده از تکن

تالش به    نیرا با کمتر   یانیکنند که استرس گوش م  یرا انتخاب م   یمعموالً روش آنها  اکوالیز گوش را انجام دهند.  

  جاد یتواند باعث ای صعود م  ای  نزول در هنگام    ح یصح  اکوالیزکه عدم    متوجه هستند حداقل برساند. اکثر غواصان  

نابرابر دو گوش    اکوالیزاست که    نیا  ستند یمتوجه ن  هااز آن   یاریکه بس یزیشود. چ  ب یس درد قابل توجه و خطر آ

ن  یاز ا  یک ی  یمقاله به طور خاص بر رو   ن ی. امورد توجه قرار گیرد  د یکند که با  جادیا  ی گریتواند مشکالت دی م

 . Alternobaric  یجه یتمرکز خواهد کرد: سرگمشکالت 

 هوا و بدن   ی فضاها

ها، ه ی شامل ر  یداخل  یگذارد. فضاهای م  ریداخل و مجاور بدن تأث  یی هوا  یبر حجم فضاها  ،ط یفشار مح  راتییتغ

مجاور شامل ماسک، لباس    ی ها است. فضاهادندان   بصورت بالقوه ، دستگاه گوارش و  یانیم   یهاها، گوش نوس یس 

غواصان    ی به طور خودکار برا  ید عا  ط یها در شرااکوالیزاز    یاست. برخ  یگوش خارج  ی و گاه  )درای سوت(  خشک

)مترجم: در غواصی آزاد اکوالیز    شود   ی ها در هنگام تنفس برابر منوس یها و س ه ی افتد: حجم گاز در ر  ی سالم اتفاق م

  ستم یس   همچنین  ،افتد(و اکوالیز سینوس توسط تکنیک والسالوا یا فرنزل اتفاق می  Blood Shiftریه توسط  

حفره    ی و خوشبختانه دندان ها به ندرت دارا   کند   تنظیم فشار گاز را در خود    راتییتواند تغ  ی م  ی گوارش به طور کل

ترمیم  گاز هستند.  ی بسته   یها اطراف ریشه،  یا درمان )مترجم: مگر درموارد پوسیدگی، ضایعه  ی  های ریشه ها 

)درای سوت( بوسیله    کخش  یهاحجم گاز در لباس معیوب، که احتمال به دام افتادن هوا و ایجاد درد وجود دارد.(  

  م یتنظ  فشار هوا  ینیب  قیبازدم از طر  باها  ماسک   افتد. همچنین درتزریق یا خارج شدن هوا بطور خودکار اتفاق می 

ولی گوش  رود.  ی م  نیاز ب  کاله   ریموجود در کانال گوش در ز  هوای ،  و ورود آب  کاله مختصر    دنیبا کش  شود.  یم



و به طور غیرفعال در هنگام صعود اکوالیز انجام  شود  یفعال کنترل م   طوربه  درهنگام نزول،    ی، به طور کلمیانی

 کند.  جاد یغواصان ا ی را برا یتواند مشکالتی م ی انیفشار گوش م  اکوالیزدر اختالل  . شودمی 

 فشار گوش   یو تساو  یآناتوم

که پشت گلو )نازوفارنکس( را به گوش  است    استاش(  شیپور)  یی باز کردن لوله شنوا  اکوالیز،  یهاک ی از تکن  هدف

  دو فضا عبور کرده و فشار را متعادل کند. در سطح   نی ا  ن یبهوا  دهد  ی اجازه م  ییلوله شنوا  .کند ی متصل م  یانیم

  ی اتفاق م یع یبه طور طب ط یو فشار مح یانیگوش مفشار  یساز کسانیاندک است،  ط یفشار مح  راتییکه تغ آب

 . میجوی م ای میخند ی ، ممیبلعی ، ممیکشی م ازهیخم  ی به عنوان مثال وقت ؛افتد 

است. از نظر    ی و تعادل ضرور   ییشنوا  یبه ساختارها  ب یاز آس   یر یجلوگ  ی برا  یانی فشار گوش م  یساز  کسانی

( عبور  پرده گوش )  صماخ  ی غشا  قیو از طر   یگوش خارج  یمجرا  قی)امواج فشار( از طر  ی، امواج صوتیعملکرد

چکشی،  )  یانیسه استخوان کوچک در گوش م   قیاز طر  که کند  ی م  لیتبد   یگوش امواج را به ارتعاشات  پردهکنند.  ی م

 شود.ی منتقل م ی( به گوش داخلسندانی و رکابی

 

 

منتقل    ی گوش داخل عیپر از ما  یبه داخل فضا  یض یب  دریچه  ق یاز طر  یانیارتعاشات را از گوش م   رکابیاستخوان  

کند  ی ( عمل مییشنوا  یبرا  یبا حلزون گوش )اندام حس  می خط ارتباط مستق  کیبه عنوان    یضیکند. پنجره ب  یم

پر از    ایره یدام ین  یهاتواند کانالی فشار م  رات ییتغ  نیهمچن کند.  ی م   لیرا به صدا تبد   ارتعاشی  یکه محرک ها



  ی کند. گوش داخلی م  ریتعادل را تفس  یبرا   ی ریکند، که حرکت سر و جهت گ  کیرا تحر   ی زی دهل  ستم یس   عیما

 و گرد.   یضیب هایدریچه شود:  یجدا م  یانیاز گوش م ف یظر یفقط با دو غشا

  منبع   ی ساز  یمحل  بیترت  نی کند و به ا  افت یرا در  ی مختلف  یصوت   یتواند محرک ها  یگوش راست و چپ م   حلزون

پذ   صوت امکان  و جهت(  هماهنگ ی م  ری)فاصله  براساس  تعادل  سنجش  )سیستم  ره یدام ین  یهاکانال  یشود.  ای 

از عدم    یاختالف ناش   نیمشکل ساز است. اگر ا  یزیدهل  ستمینامناسب س   ک یدو گوش است. تحر  نیب  دهلیزی( 

  ( Alternobaric Vertigo)  نابرابرفشار    جه ی شود که به عنوان سرگ  جادی ا  یطیتعادل فشار باشد، ممکن است شرا

 شود.  ی شناخته م

 سرگیجه آلترنوباریک چیست؟ 

  1965در سال    Claes Lundgrenاست که توسط دکتر    ی فی کامالً توص  ی( اصطالحAV)  ک یآلترنوبار  جه یسرگ

  ی درک   vertigoآن و    تیوضع   ی به معنا  icفشار،    یبه معنا  barاست،    تغییر  یبه معن  Alterابداع شده است.  

از فشار نابرابر    یناش   AV.  شود احساس می   بصورت سرگیجه   محیط اطراف   ایحرکت بدن  و  چرخش    ه در آن است ک

فشار    اکوالیز عدم    افتد.اتفاق می مختلف    یهافشارها با سرعت تغییر   ل یمعموالً به دل  که است    ی انیدو گوش م  نیب

)حرکت    ستاگموس یتفاوت را به عنوان حرکت درک کند. ناین  تواند باعث شود مغز به اشتباه  ی به طور متقارن م

.  شوددیده می   د یحالت تهوع و استفراغ در موارد شد   نی شود، همچن  جادیتواند ای م  زی چشم( ن  یاراد   ریغ  کیتمیر

  یی ن در گوش( و شنواگوش )زنگ زد  زوز ، ویریممکن است با احساس س   AV، حوادث  یینایعالوه بر اختالالت ب

  ا ی  سیه   یمتوجه صدا  AVاز غواصان ممکن است قبل از شروع    یهر دو گوش همراه باشد. برخ  ای  کیدر    گنگ

نسبت به    یشتریب  تیرسد زنان حساس ی است. به نظر م  فیضع  یساز  کسانیشوند که نشان دهنده    ریج  ریج

 . مردان دارند 

AV  د یتا شد   ف یبا صعود همراه است. عالئم ممکن است از خف  شتر یصعود رخ دهد اما ب  ایتواند در هنگام نزول    ی م 

کنند.  ی تعادل فشار فروکش م  ل یبه دل  قه یچند دق  ای  ه ی باشد اما به طور معمول گذرا هستند و در عرض چند ثان

  ز یپره،  را بدتر کند   تیکه ممکن است وضع  ی اماتاز اقد باید  کنند،  ی بار عالئم را تجربه م   ن یاول  یکه برا   یغواصان

و با حداقل عارضه برطرف    ی عیبه طور طب  AVشود تا عالئم    یثابت باعث م  تیوضعداشتن  . حفظ کنترل و  نمایند 

در  لزوماً نشان دهنده خطر    AV  . صرف حادثه را نشان دهند   ی تری جد   ت یشود. عالئم مداوم ممکن است وضع

به دنبال    د یشوند، بای م  AVکه به طور مکرر دچار    ی. غواصانستین  ی در مورد سالمت  شتریحاد ب  یهای نگران  ای  ندهیآ

 .باشند  یپزشک یابیارز

 



 AV  وعیش

که    یدر موارد  ای  ؛حاصل نشده است  یئسو  عارضه  چیکه ه  لیدل  نیبه ا  اید،  نشویاحتماالً گزارش نم  AV  موارد

دلیل وحشت ناشی از سرگیجه بطور  اگر غواص ب  .ه استقادر به ارائه گزارش نبود   مصدوم،  زدگی شودباعث وحشت

مطالعه گذشته نگر نشان داد که    ک ی ناگهانی به سطح آب بیاید، ممکن است دچار آسیب جدی یا کشنده بشود.

را در    AVنگر عالئم    ندهیمطالعه آ   ک ی  همچنین  .اند را گزارش کرده   یمرتبط با غواص  AVدرصد افراد سابقه    27

 . ، نشان داددهند   ی تحت نظارت را انجام م یکه غواص  ی درصد از افراد  14

 AVکاهش خطر  

وجود  نکردن در هنگام    یفرد( و غواص   ی برا  ک یتکن  نیترو با مناسب   قبل از احساس فشار، مکرر )  اکوالیز موثر 

  اکوالیز است. نیاز به اعمال فشارهای زیاد برای    AVکاهش احتمال    ی برا  یاساده   ی، روش هااحتقان بینی یا گوش 

  ی گر بافت هاکند. ا  دشوارترهنگام صعود را که معموالً یک فرآیند منفعل است،    اکوالیز درتواند  در هنگام نزول می 

  اکوالیز تواند قابل توجه باشد. اگر  ی م  ر یتأث  ن یمتورم شده باشند، ا  ، فیضع  ا ی  یاز حد تهاجم  شیب   اکوالیز  نرم توسط 

 کرد.   یابیارز غواصی مجددرا قبل از  خود  تی کرد و وضع متوقف را   یغواص د یشود، بانانجام  یبه درست

موقع   یبعض باال(  head-up  تی از غواصان در  به  رو  انجام می راحترا    اکوالیز  )سر  تکندهند تر  انجام    یهاک ی. 

  ی کند. غواصانی و غالباً در هنگام نزول به کاهش استرس در ساختار گوش کمک م  ل یو فعال در اوا  می مال  اکوالیز

و احتماالً   اکوالیز   یهاکیتکن  د یبا  آگاه شدند،،  یپزشک  ی ابیارز  از نظرشوند، پس از آنکه  ی مکرر روبرو م  AVکه با  

 . کنند  یاب یزخود را ار وری کنترل شنا

را    AVمانند    اکوالیزتواند احتمال مشکالت  ی ها شود، منوس یگوش و س   ی که باعث التهاب و گرفتگ   ی طیشرا  هر

کنند ممکن است خود را در معرض  ی م  یغواص  ،یماری ب  ایعالئم احتقان  داشتن    رغمیکه عل  یدهد. افراد  شیافزا

درهنگام صعود      ( reverse block)  تواند منجر به انسداد معکوس ی م  نیبا احتقان همچن  یقرار دهند. غواصخطر  

آمدن    ن ییپا  یمعکوس را با اندک   انسدادغواص ممکن است    ک یکند.  ی م  ری گ  ی انیدر گوش م  هوا  که  ی ط یشود، شرا

جز    یا، غواص چاره قادر به انجام این کار نباشد . اگر  انجام دهد صعود کندتر را    گریبار د  ک یکرده و سپس    تیریمد 

محافظه    ی گاز و غواص  ی را متحمل شود. منابع کاف  ی تری جد   ب ی، آس تا حد ممکنتر  با صعود آهسته ندارد که    نیا

مقابله    د یایکه ممکن است هنگام صعود به وجود ب  اکوالیزدهد تا با هر مسئله  ی م   یشتر یبه غواص زمان ب  انهکار

تواند این مشکل را تا حدودی برطرف  تر می یا صعود آهسته )مترجم: در غواصی آزاد ترجیحا توقف صعود    کند.

و برگشت به سطح در زمان مناسب، فرصت مناسب را برای مقابله با مشکالت احتمالی مهیا    UTBنماید. توجه به 

 سازد.(می 



 

باشد. ضد   هاگرفتگی گوش با    ی غواص  یبرا  ی انتخاب کنند تا راه حل  هاراضداحقان  از غواصان ممکن است   یبرخ

را پنهان کنند. استفاده از مواد ضد    مشکالت توانند    یدهند ، اما م  ی م  نیاحتقان ها عالئم را به طور موقت تسک

 شود.  ی کردن آن دشوارتر م اکوالیز و  ه د مجدد ش  احتقانپنج روز ممکن است منجر به  ا یاحتقان به مدت چهار 

 رخ دهد   AVاگر  

توانند با مشکالت  ی شوند، در صورت صعود کنترل نشده، می و وحشت م  ینظمیدچار ب  AVکه هنگام بروز    یغواصان

غواص    کی.  ابد یی کاهش م  AVعالئم    ،است که با برطرف شدن فشار نابرابر  یادآور یروبرو شوند. الزم به    یتریجد 

  فیظر  یبه ساختارها  ایتواند عالئم را بدتر کند  ی م  کار  نیا  رای کند ز  اکوالیزدر    یسع  AVدر هنگام تجربه    د ینبا

 برساند. بیگوش آس 

کند.  ی م  جاد یمحافظت را ا  ن یبهتر  ،آرام   ی حالت روحداشتن  و    مشکل  شود، شناخت  جادیا  AVمطابق با    ی عالئم  اگر

حرکت )به عنوان مثال سنگ،    ی ب  ساختار  ک یبه    یکیزیاتصال ف   ا یثابت    ی مرجع بصر   ک یعمق به کمک    عدم تغییر 

 تا زمانی که عالیم فروکش کند. تواند موثر باشد  ی ( مایکف در ایطناب 

  AVکننده و هم گمراه کننده باشد. اگر عالئم    د یتجربه ناام  کیغواصان هم    یتواند برای م  جهی سرگ  یناگهان  شروع

بر    د یمشاهده شد، با  دیرتر  AV. اگر عالئم  ابد ی  انیپا  ی غواص  د یبا  ادیتجربه شود، به احتمال ز  غواصی  یدر ابتدا

مهم    نی، بنابراروند خود ازبین می خودبه   AVموارد، عالئم    شتریب  رتمرکز شود. د  غواصی  منیخاتمه ا  یچگونگ   یرو

اند و نسبت  آموزش دیده  AVدر مورد که  یشوند. غواصانکه عالئم برطرف  یتا زمان د یاست که آرامش داشته باش 

عالئم و به حداقل رساندن    ت یریمد در    یبهتر   عملکرد   در صورت وقوع حادثه ،  آگاهی دارند   مشکالت احتمالی به  

 . داشتخطرات خواهند 

 شود؟   یکند چه م  دایاگر عالئم ادامه پ

در    اد یز  رات ییتر باشد. تغی جد   ت یوضع  کی طول بکشد ممکن است نشان دهنده    قهی از چند دق  ش یکه ب  یعالئم

  اکوالیز شود.    یگوش داخل  ای  یانیتواند منجر به باروتروما در گوش م ی مناسب م  اکوالیزبدون    ی انیفشار گوش م

گوش درد    پرده   یغواص ممکن است با پارگ  ک یشود.    بی گوش تا حد آس   پردهشدن    ده یتواند باعث کشی م  فیضع

 Caloricی )انیآب نسبتاً سرد به گوش م  ورودبه دنبال    د یشد   موقت  جه یرا تجربه کند و احتماالً سرگ  ید یشد 

Vertigo) ف ی کنند. درمان موارد خف ی عالئم با کاهش اختالف دما به طور مشابه فروکش م  نی شود. ای م  جاد یا  

،  ابد یچند روز بهبود    ی ممکن است طپارگی  بدون    یهابیباشد. آس   ک یوتیب  ی آنتممکن است شامل ضد احتقان و  



  ی ، ممکن است جراحد یطول بکشد. در موارد شد   شتر یب  ا یگوش ممکن است شش هفته    پرده   ی که پارگ  ی در حال

 الزم باشد.

 

است که ممکن است شامل    ی گوش داخل  ی حس  یهاتحت فشار به سلول  ب یآس   ینوع  ی گوش داخل  یباروتروما 

و غالباً    یبه مراقبت پزشک  از یاست که ن  یتریجد   اریبس  یماریب  کی  نی. اد باش   یضی ب  ایگرد    دریچه  سوراخ شدن

و وزوز گوش شوند.   یی، کاهش شنوادتم یطوالن د یشد   جه ی دارد. غواصان ممکن است دچار سرگ ی مداخله جراح

  پرده شود. غواصان اغلب پس از سوراخ شدن    یفعال خوددار   اکوالیزاز    د یبا  بیآس   یدر هر صورت، تا زمان بهبود 

از غواصی    مدت  یطوالن  برایممکن است    یگوش داخل  یباروتروما   در   برگردند، اما  یتوانند دوباره به غواصی گوش م

داشته    یگوش داخل  یبه باروتروما  ه یشب  یتواند عالئمی ( مIEDCS)  ی رفع فشار گوش داخل  یماری. بمنع شوند 

 درمان شود.  اتاق فشار ک یدر اسرع وقت در  د یبا IEDCSباشد. 
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