




شنوايی و  : ما مسئول دو حس حياتی اما کامال متفاوت هستندگوشهای 
صداهای تشخيص داده شده از طريق گوشها ، اطالعات اساسی . تعادل

را درباره محيط خارجی به ما می دهند و به ما اجازه می دهند با 
عالوه  .روشهای پيچيده ای چون گفتار و موسيقی ارتباط برقرار کنيم

درک ناخود آگاه . بر اين گوشها در حس تعادل ما نيز سهم دارند
وضعيت بدن در فضا به ما اجازه می دهد تا بايستيم و حرکت کنيم 

.بدون آنکه زمين بخوريم
گوش دارای اندامهای مجزای شنوايی و تعادل است که صداهای دنيای 

اطرافمان و اطالعات درونی درباره وضعيت و حرکتمان را تشخيص 
ساختمانهای حسی داخل گوش ، اشکال متفاوت اطالعات را . می دهد

به صورت ايمپالسهای عصبی برگردانده تا از طريق اعصاب به 
، جايی که اطالعات تجزيه و تحليل می شوند، مغزقسمتهای مختلف 

توانايی ما در تفسير اصوات و استفاده از اطالعات ، . فرستاده شوند
 .درباره تعادل در زمان نوزادی و کودکی شکل می گيرد
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حس تعادل
توانايی ايستادن صاف و راه رفتن بدون آنکه بيفتيم به حس        

ساختمانهايی در گوش داخلی مثل دستگاه . تعادل ما بستگی دارد
شناخته شده اند که با تعيين وضعيت و  ) دهليزی(وسيتبوالر 

دستگاه وستيبوالر از سه  . حرکت سر در ايجاد تعادل نقش دارند
حرکت سر بوسيله  . مجرای نيم دايره و دهليز ساخته شده است

سلولهای مويی در ساختمانهايی در مجاری نيم دايره که کريستا
(cristae) ناميده می شوند و دو ساختمان در دهليز که ماکوال

(maculae) حرکات  . ناميده می شوند تشخيص داده می شود
چرخشی سر بوسيله کريستا که در مجاری نيم دايره قرار دارند 

بنابراين حرکت سر در هر جهتی بوسيله . تشخيص داده می شوند
اين اطالعات باعث حفظ  . حداقل يک مجرا تشخيص داده می شود

 .تعادل و ثبات بينايی هنگام حرکت سر می شود



تعادل و حرکت
آگاهی از موقعيت : تعادل و حرکت گوشها دارای اين عملکرد هستنددر     

مغز اطالعات . سر و تشخيص چرخش و حرکت سردر تمامی جهات
گوشها را با اطالعات حاصل از گيرنده های موقعيت در عضالت ، 

تاندونها و مفاصل و اطالعات بينايی بدست آمده از چشمها ترکيب 
ترکيب اين اطالعات باهم ما را قادر می سازد تا بدون از دست . می کند

گوش از سه قسمت خارجی ، . دادن تعادل در جهات مختلف حرکت کنيم
گوش خارجی دارای الله گوش و مجرا . ميانی و داخلی ساخته شده است

منتهی می شود که در پاسخ پرده گوشاين لوله پر از هوا به . می باشد
.به صدا مرتعش می شود

پشت پرده گوش ، گوش ميانی قرار دارد که از هوا پر شده و دارای سه 
 .ناميده می شونداستخوانهای شنوايیاستخوان ظريف می باشد که 

اين  .(stapes)و رکابی (incus)، سندانی (malleus)چکشی
استخوانها ارتعاش پرده را به غشا دريچه بيضی که جدا کننده گوش 

در گوش داخلی که پر از . ميانی از گوش داخلی است ، منتقل می کنند
مايع می باشد حلزون قرار دارد که دارای گيرنده حسی برای شنوايی و 

 .ساختمانهای ديگری برای حرکت و تعادل است

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87+%DA%AF%D9%88%D8%B4�
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C+%DA%AF%D9%88%D8%B4�


 مکانيسم شنوايی
شنوايی به يک سری وقايع پيچيده در گوش بستگی توانايی     

امواج صوتی در هوا از طريق ساختمانهايی به گيرنده   .دارد
اين گيرنده اندام کورتی نام داشته و . شنوايی منتقل می شوند

داخل اندام کورتی ، . در گوش داخلی قرار گرفته است
 (hair cells)ارتعاشات فيزيکی بوسيله سلولهای مويی

حسی تشخيص داده می شود و اين سلولها با توليد سيگنالهای  
اعصاب اين سيگنالها را به مغز . الکتريکی پاسخ می دهند

.  منتقل می کنند و در آنجا اين سيگنالها تفسير می شوند 
فرکانسهای مختلف صوتی سلولهای مويی را در قسمتهای  

مختلف اندام کورتی تحريک کرده و باعث درک اصواتی مثل 
صدا در نواحی شنوايی دو طرفه . موسيقی و مکالمه می شوند

اما صحبت بيشتر در طرف چپ مغز . مغز پردازش می شود
 .تفسير می شود



 کيفيت صوت
درجه بلندی. در واقع صوت ارتعاش مولکولها در هوای اطراف ماست  

(Pitch)  ويژگی ای از امواج صوت ) ميزان بم يا زير بودن(يک صدا
فرکانس تعداد ارتعاش در هر . ناميده می شود) تواتر(فرکانسمی باشد که 

هر چقدر . سنجيده می شود Hertzثانيه است و در واحدهايی به نام 
شدت و قدرت يک صدا به نيروی . فرکانس باالتر باشد صدا زيرتر است

 (Decibel)دسی بلامواج صوتی بستگی دارد که در واحدهايی به نام 
دسی بل است  ٦٠مکالمه بطور معمول در حدود . اندازه گيری می شود 

قرار . دسی بل می باشد ٨٠صدايی تقريبی ترافيک معموال در حدود 
دسی بل حتی برای مدتی کوتاه  ١٢٠گرفتن در معرض صدای باالتر از 

ميزان توانايی ما در تجزيه صداهای .می تواند به شنوايی ما آسيب برساند
مرکب مثل موسيقی و اينکه يک صدا چقدر بلند باشد تا قادر به شنيدن 

گوش انسان بطور معمول قادر است . آن باشيم با يکديگر متفاوت است
هرتز را تشخيص دهد، اما  ٢٠ - ٢٠٠٠٠صداهايی با فرکانسهای بين 

.  توانايی شنيدن صداهای فرکانس باال با افزايش سن ، کاهش می يابد
و سگ می توانند صداهايی با فرکانس های  (bat)حيواناتی مثل خفاش

 .باالتر از حد طبيعی شنوايی انسان را بشنوند
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اديومتري با . شنوايی سنجی عمده ترين روش ارزيابی شنوايی است    
صدای خالص و گاها اديومتري گفتاری ، جهت برآورد شدت ، محل و 

.بکار می روند اختالالت شنوايینوع 

شنوايی سنجی با صدای خالص
(PTA) Pure - tone audionetry با استفاده از دستگاه

اديومتر با صدای خالص ، اصواتی با فرکانسهای مختلف به فرد  
ارائه مي شود و آستانه شنواييهای تعيين شده برای انتقال هوايی 

و انتقال استخوانی بطور جداگانه اندازه گيری شده و به ترتيب  
 .توسط خطوط ممتد و نقطه چين بهم متصل می شوند

نتايج حاصل از انتقال هوايي و استخواني در منحني به نام  
.اديوگرام ثبت ميشود



اديوگرام
را نشان می دهد  شدت صوتمحور عمودی . اديوگرام دارای دو محور است     
در اين محور عدد صفر بيانگر حداقل شدت صوتی است ). برحسب دسی بل(

محور افقی فرکانسهای . که بيش از نيمی از افراد نرمال می توانند بشنوند
هرتز  ٨٠٠٠تا ٢۵٠ازفرکانسمعموال هفت . بکار رفته را نشان می دهند

 .که بيشتر سر و کار داريم مورد بررسی قرار می گيرند
محاسبه ميزان کاهش شنوايی

برای محاسبه ميزان کاهش شنوايی ، ميانگين شنواييها را برای فرکانسهای  
در حد آستانه . بر حسب هرتز حساب می کنند ٢٠٠٠و  ١٠٠٠،  ۵٠٠

شنوايی انتقال هوايی و استخوانی را اندازه گرفته گوش راست را با رنگ ,
در شنوايی نرمال دو خط . قرمز و گوش چپ را با رنگ آبی ، نشان می دهند

در کاهش . هرتز هستند ٢٠بر هم منطبق هستند و در نمودار هر دو باالی 
هرتز  ٢٠شنوايی عصبی دو خط برهم منطبق هستند و هر دو زير 

در کاهش شنوايی انتقالی آستانه انتقال استخواني نرمال و استانه . می باشند
 .هرتز باهم فاصله دارند ١٠انتقال هوايي كاهش مي يابد و دو خط بيش از 
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شنوايی سنجی گفتاری
بجای صدای خالص از  Speech audiometnyدر روش 

اين آزمون شامل دو . استفاده می شود) کلمات(صداهای گفتاری 
 :قسمت است

آستانه درک گفتار
SRT) Speech reception threshold (  سطحی است

درصد کلمات يک ليست از   ۵٠که در آن فرد شنونده بايد بتواند 
بايد بهم  SRTو PAT .کلمات دو سيالبی مشخص را تکرار کند

 .شبيه باشند



توانايی تفکيک گفتار
(SDS) Speech discrimination score   با استفاده از يک ليست کلمات تک سيالبی و

درصد اين   ٩۵ - ١٠٠افراد طبيعی ، . هرتز يا بيشتر انجام می شود ۴٠با شدت معادل 
بيماران مبتال به کاهش شنوايی عصبی يا مرکب . کلمات را به درستی تکرار می کنند

 .ممکن است قادر به تکرار ميزان بسيار کمتری از کلمات باشند
تيمپانومتری
در شنوايی امپدانس(Impedence)  يا ) کمپليانس(يا تمپانومتری ميزان قابليت پذيرش

هر چقدر قدرت پذيرش  . سيستم شنوايی سنجيده می شود) امپدانس(برعکس آن ، مقاومت 
بيشتر باشد، انرژی صوتی بيشتری جذب خواهد شد و هر چقدر مقاومت بيشتر باشد، 

تمپانومتری  .سيستم غير قابل انعطاف بوده و انرژی بيشتری به مجرای گوش بر می گردد
.روش ساده ای است که بويژه در کودکان کم سن و سال مفيد واقع می شود

در تمپانومتری از يک دستگاه با سه سوراخ مجزا استفاده می شود که می توان با ايجاد 
با رسم . صوت و دميدن هوا از طريق آن ، شرايط انتقال را در حاالت مختلف سنجيد

کردن ايمپدانس يا مقاومت در يک محور و فشار هوا در محور ديگر ، يک تمپانوگرام 
. توسط گوش را نشان می دهدانرژی صوتیبدست می آيد که ميزان مقاومت يا پذيرش 

بيشترين مقدار پرده صماخقابليت پذيرش صوتی هنگام مساوی بودن فشارها در دو طرف 
 .را دارد
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 پاسخ شنيداری ساقه مغز- )Auditory Brainstem 
Response )ABR

ABR آزمون . رايج ترين آزمون الكتروفيزيولوژيك استABR  سيگنال
كه به وسيله محرك صوتي   الكتريكي ثبت شده از ساقه مغز است

سري موج مثبت ثبت مي شود كه  ٧برانگيخته مي شود و به صورت 
روشي است براي   ABRدر واقع . ميلي ثانيه طول مي كشد ١٠حدود 

بررسي عملكرد دو گوش،اعصاب شنوايي و سيستم شنوايي مركزي تا 
ميلي ثانيه بعد از  ٢تا  ۵/١حدود  ABRموج اولين  .ساقه مغز مي باشد

واضح ترين موج است و بيشترين  ٧موج . اولين تحريك ظاهر مي شود
ميكرو  ١كمتر از (ولتاژ پايين امواج .داردارتباط را با آستانه شنوايي 

در .... دارند، بنا براين عوامل بسياري مانند حركات ماهيچه اي و) ولت
ثبت پاسخ تاثيرمي گذارند به همين دليل براي ثبت امواج 

ترين محرك مناسب .شود،تقويت،فيلتراسيون و ميانگين گيري انجام مي 
كليك است اما در مواردي كه بخواهيم پاسخ  ABRبراي ثبت امواج 

.فركانس خاص را ثبت كنيم الزم است از محرك تون برست استفاده كنيم



براي ثبت . توسط اديولوژيست انجام مي شود ABRآزمون 
،نرمه ) VERTEX(امواج، الكترودهايي را در ناحيه رستنگاه مو

گوش يا زائده ماستوييد همان طرف،نرمه گوش يا زائده ماستوييد  
محرك صوتي از طريق هدفون وارد . طرف مقابل مي چسبانند

گوش مي شود و سپس الكترود هاي متصل به سر پاسخ الكتريكي 
براي بيمار ناراحت كننده و   ABRانجام . را دريافت مي كنند

انجام  . دردناك نيست اما بهتر است بيمار هنگام آزمايش بخوابد
.آزمون ممكن است تا يك ساعت هم طول بكشد

ABRكاربرد باليني 
در برآورد حساسيت شنوايي،ارزيابي عصب شنوايي و ارزيابي 

شنوايي نوزادان،كودكاني كه تاخير رشد دارند، كودكان يا 
بزرگساالن چند معلوليتي، افراد مبتال به اتيسم، افراد متمارض 

.كاربرد دارد


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

