
  آشنایی با طب سوزنی گوش

یک روش کمک تشخیصی و مکمل در درمان بیماري ها در  ( Auricular Therapy)طب سوزنی گوش     
با معاینه سطح گوش در ابتدا کمک می کند معالج پزشکی با رویکرد میکروسیستم است که به پزشک 

 یا ضایعات لکه هاي پیگمانتاسیون،  خارجی و با توجه به تغییرات غیرعادي در مقاومت الکتریکی پوست
سپس با تحریک نقاط و  و را در بدن شناسایی کنداسترس ، اختالالت عملکردي ارگانها و  مویرگی زیر پوست

، سوزن هاي ظریف  جریان الکتریکی، با بکارگیري خاص مورد نیاز بر اساس تشخیص ) هاي  Zone( نواحی 
 تکمبلبه بهبود عالئم در  ، فتوتراپی و یا ، لیزر کم توان استریل و یک بار مصرف ، برچسب هاي مخصوص

  .سایر درمانهاي طب کالسیک کمک کند

ین دارد اما به طور ویژه و تخصصی تر از چ پیدایش این روش درمانی، در اصل ریشه در نگرش طب سنتی  
یه و ژدکتر پاول نو. میالدي منشا گرفته است هیافته هاي بالینی یک پزشک فرانسوي در دهه پنجا

همکارانش طی مطالعات خود، دریافتند که ارتباط واضحی بین نقاط خاصی از سطح گوش و پاتولوژي در 
و ) مدل جنینی وارونه ( قسمت هاي مختلف بدن وجود دارد که منجر به معرفی نقشه بازتاب شناختی گوش 

به دکتر نوژیه   "پدراوریکولوتراپی "و اعطاي عنوانهداشت جهانی پذیرش اوریکولوتراپی توسط سازمان ب
براي معرفی طب سوزنی وي دهه تالش  قدردانی از چند به پاس 1994طی یک همایش بین المللی در سال 

  . گوش شد

  

  

  

  

  

  

طی چندین همایش بین المللی در چین، کره، فرانسه  2012تا سال  1985سازمان بهداشت جهانی از سال     
و آمریکا نهایتا موفق شد به طرح نهایی و واحدي براي نامگذاري نقاط طب سوزنی گوش برگرفته از طب 

  . سوزنی سنتی چین و طب سوزنی گوش با متد اروپایی دست یابد



  

  

  

  

  

  

در اویل دهه هشتاد میالدي ، مطالعه   UCLAعوت از دکتر نوژیه براي ارائه سخنرانی در دانشگاه به دنبال د  
به منظور بررسی صحت ارتباط بین نقاط گوش و یافته هاي بالینی  ( Double Blind )اي به روش دوسوکور 

شاندهنده ارتباط انجام شد که ن  Kroeningنظیر دردهاي عضالنی اسکلتی، در این دانشگاه توسط دکتر 
معنا دار بین افزایش غیرعادي هدایت الکتریکی در نقاطی از گوش خارجی با وجود پاتولوژي در منطقه 

به دنبال درمان پاتولوژي، مقاومت الکتریکی پوست همچنین مشخص شد که .  مرتبط با آن نقطه در بدن بود
  .در نقاط طب سوزنی گوش به حالت عادي بر می گردد 

ازدیدگاه نوروآناتومی، ارتباط سطح گوش خارجی با مغز از طریق یک شبکه عصبی شامل شاخه   
زوج دهم اعصاب کرانیال و شاخه ) پاراسمپاتیک واگ(اوریکولوتمپورال عصب تریژمینال ، شاخه اوریکوالر 

ان از طریق همین بخشی از ارتباط گوش با احشاي داخلی را نیز می تو. هاي عصبی سرویکال برقرار می گردد
، ارتباط اختصاصی بین نقاط طب 2000براي نخستین بار در سال . شاخه عصبی واگ زوج دهم توضیح داد

 . به اثبات رسید  fMRIدر فرانسه توسط   Alimiسوزنی گوش با فعالیتهاي مغزي توسط دکتر 

  

 Auriculotherapyاب از پزشکان صاحبنظر در زمینه اوریکولوتراپی، در کت  Terry Olesonدکتر   

Manual  به . ارائه کرده است براي درك آسانتر ارتباط سطح گوش خارجی با مغز و کل بدن تشبیه جالبی
اعتقاد وي، وجود نقاط تاثیرگذار در سطح گوش خارجی، مشابه تاثیر کنترل از راه دور تلویزیون است که به 

لیرغم اندازه کوچک، تاثیرات قابل توجهی در دلیل استفاده از میکروچیپ هاي کوچک الکترونیکی ، ع
  .عملکرد دستگاهی بزرگتر یعنی تلویزیون دارد



مورداستفاده روزمره همه ما شباهت  فناوريمدلی مشابه براي توضیح این ارتباط بین گوش و بدن که با    
دارد، تشبیه بدن به یک دستگاه رایانه با تمام پیچیدگیهاي آن است و نقاط مختلف گوش هم کارکردي 

در . مشابه به یک صفحه کلید دارند که تحریک یک یا چند کلید ، موجب تغییر در عملکرد رایانه می شود
داوطلب، ارتباط اختصاصی بین مناطق مغزي  6با بررسی 2014و همکاران در سال    Romoliهمین راستا ،

  . اثبات نمودند    fMRI مرتبط با نقاط خاصی از بدن با نقاط هم نام در گوش را توسط 

افزایش دهنده تاثیر طب سوزنی بدن و اوریکولوتراپی در  تاکنون مقاالت معتبر متعددي نشان 1976از سال   
ینها و باالرفتن میزان آنها در مایع مغزي نخاعی بوده است که طی سالهاي کفالسطح سرمی اندورفینها و ان

و اثبات تاثیر اوریکولوتراپی    Dale 1993و Wen  ،Smith 1988  1977بعد منجر به چند مطالعه از جمله 
 و همکاران در سال  Krause  و 1986و همکاران در سال   Oliveriت بالینیتحقیقا. در درمان اعتیاد شد 

معنی داري موجب باالبردن آستانه درد می  ه صورتنیز نشان داد تحریک نقاط طب سوزنی گوش ب 1987
  .شود

 NADAکاربردهاي پرطرفدار اوریکولوتراپی، استفاده از پروتوکل پنج نقطه اي  جمله از به همین خاطر،   
در انجمن ملی  Smithتوسط دکتر  1985براي درمان اعتیاد به سیگار، الکل و مواد مخدر است که از سال 

مطرح   ( National Acupuncture Detoxification Association)   سم زدایی به روش طب سوزنی 
  .شده است

در سال   ی و طب سوزنی بدن کهریکولوتراپوا کاربرد ترکیبی  یکی از جدیدترین مطالعات بالینی در مورد  
این شیوه ، تاثیر رضایت بخش نفر صورت گرفته  90و با حجم نمونه ین چدر   Liuو   Yang  توسط  2015

و کراتی نین و  IIانسین تیپ تدر درمان فشار خون اولیه، کاهش میزان آنژیو کاپتوپریلرا نسبت به  درمانی 
  . ستکنترل تپش قلب و احساس گیجی نشان داده ا

در حال حاضر طب سوزنی گوش در بسیاري از کشورهاي دنیا از آمریکا و اروپا گرفته تا چین، ژاپن، کره و   
ایران توسط گروه هاي مختلف پزشکی براي کاهش درد، کاهش استرس و اضطراب، درمان اختالالت 

روتین  مشابه، به طور ارگانها ، کمک به درمان افسردگی و بسیاري کاربردهاي) ( Functionalعملکردي 
استفاده می شود و تا به امروز نیز چهار دوره آموزش آکادمیک طب سوزنی گوش تحت نظارت وزارت 
بهداشت و با همکاري انجمن علمی طب سوزنی و دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور براي پزشکان کشور 

  . برگزارشده است



و اما به عنوان جمع بندي ، نظر به شواهد موجود و تجربیات بالینی گسترده در کشورهاي مختلف از جمله   
 Integrative )ایران ، می توانیم امیدوار باشیم که کاربرد اریکولوتراپی در قالب طب ادغام شده 

Medicine ) زشکی کالسیک باشد و ، ابزارمناسبی براي ترکیب با درمانهاي روتین در تخصصهاي مختلف پ
ادامه آموزش این رشته در دانشگاههاي کشور به پزشکان بتواند به ارتقاء توامندي جامعه پزشکی در 

  .یاري نماید مدیریت بیماریها 

  

  دکتر کیارش طب سوزنی

  بازرس انجمن علمی طب سوزنی ایران


