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مترجم: علیرضا- بدن هرانسان صداهای مختلفی ایجاد می کند 
که امری کاماًل طبیعی است. اما گاهی اوقات این صداها نشانه 
مشکلی است که در داخل بدن رخ می دهد.گاهی اوقات، صدای 
حرکت سریع خون از شریان کاروتید و عروق ژوگوالر که در پشت 
گوش قرار دارد، شما را متوجه صدای اضافه می کند.نوع دیگری 
از صدا هنگام تکان دادن یا خم کردن  گردن ایجاد می شود. 
کشیدگی کپسول موجود در آن قسمت، باعث کاهش فشار برمایع 
مفصلی و تجمع گاز می شود. صدایی که شنیده می شود، صدای 

گاز است که از مایع مفصلی خارج می شود.

اما صداهای دیگر:
صدای زنگ در گوش:

اگر این صدا به  صورت منظم شنیده می شود، می تواند عالمت 
هشداردهنده باشد که براثر آسیب دیدن یا عفونت گوش ایجاد می شود.

صدای مفاصل:
هنگام حرکت های ناگهانی مانند ایستادن یا نشستن، صداهایی 
از مفصل شنیده می شود.درصورتی که همراه  این صدا، کاهش 
تحرک و سفتی ایجاد شود، می تواند نشانه ای از پارگی رباط یا 

آسیب دیدگی باشد.

خس خس سینه:
این صدا نشان دهنده انسداد راه های تنفسی به دلیل ترشحات 
اضافی خلط است. همچنین ممکن است نشان دهنده پارگی 

غضروف بینی باشد.

سکسکه:
این صدا به علت وقفه در اسپاسم دیافراگم رخ می دهد.اعصاب 
فرنیک و واگ، دیافراگم  را کنترل می کند که به دلیل ایجاد هیجان 

یا مصرف داروهای تحریک کننده وقفه به وجود می آید .

صدای روده:
بلند شدن این صدا بعد از صرف شام نشانه وجود هوا و مایعاتی است که 
در دستگاه گوارش در حال حرکت است. هنگامی که معده خالی است، 

این صدا نشانه تخلیه باقی مانده مواد غذایی و مایعات از روده است.
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به گزارش ایران اکونومیست، در بیماری خفیف قلبی، انسداد جزئی جریان خون به قلب وجود دارد. افراد در این شرایط بیشتر در معرض خطر حمالت قلبی ، مشکالت قلبی ومرگ قرار 
دارند.پائوال مامرستیگ، سرپرست گروه تحقیق، دراین باره می گوید: »درک سالمت کلی روانی و فیزیکی و همچنین شناخت شخصیت می تواند بر سالمت تاثیر داشته باشد. پزشکان باید 

عواملی نظیر نگرش منفی را نیز به عنوان یک عامل پرخطر بیماری قلبی در نظر بگیرند.«

علت صداهای بدن


