
شنوایی سنجی با صدای خالص و گاھا شنوایی سنجی گفتاری ، . ترین روش ارزیابی شنوایی است شنوایی سنجی عمده
 .روند بکار می اختالالت شنواییجھت برآورد شدت ، محل و نوع 

 

 

 دید کلی 

ارتباط با پیرامون خود مندی از آن توانایی انسان در ایجاد  شنوایی شاید مھمترین حسی باشد بھ نحوی کھ بدون بھره
این توانایی باال در ایجاد و ارتباط ، انسان را در مقایسھ با سایر موجودات از جایگاه  .یابد بطور محسوسی کاھش می

متأسفانھ تعدادی از بیماریھا با ایجاد اختالل در سیستم شنوایی باعث محدودیت در این . سازد ای برخوردار می ویژه
 .کند ابراین بررسی اختالالت شنوایی دقت بیشتری را طلب میبن. شوند توانمندی می

 

 
 
 

شنوایی سنجی با صدای خالص ، متداولترین روش شنوایی سنجی در 
شود، با اینحال این روش تنھا قادر بھ تشخیص کم  کلینیک محسوب می

بوده در حالی کھ علت اختالل  عصبی - حسی شنوایی متقارن و دو طرفھ 
شنوایی سنجی گفتاری در صورت دسترسی از . باشد قابل تشخیص نمی

دو حیث کمک کننده است، اول اینکھ اختالل شنوایی سنجی گفتار نسبت 
بھ تون خالص از ارزش تشخیصی بیشتری برخوردار است و این روش 

و اختالل عصبی یا اختالل مرکزی را  ناحیھ حلزونتواند اختالل در  می
  .مشخص کند

 ی خالص شنوایی سنجی با صدا

PTA) Pure - tone audionetry)  با استفاده از دستگاه شنوایی سنج با صدای خالص ، اصواتی با فرکانسھای
گیری  دھند و آستانھ شنواییھای تعیین شده برای انتقال ھوایی و انتقال استخوانی بطور جداگانھ اندازه مختلف بھ فرد می

  .شوند بھم متصل میشده و بھ ترتیب توسط خطوط ممتد و نقطھ چین 

 ادیوگرام 

در این ستون عدد صفر ). برحسب دسی بل(دھد  را نشان می شدت صوتستون عمودی . ادیوگرام دارای دو ستون است
اگر فردی قادر بھ شنیدن یک فرکانس . توانند بشنوند بیانگر حداقل شدت صوتی است کھ بیش از نیمی از افراد نرمال می

عی شنوایی طبی. تواند فرکانس مذبور را بھتر از یک فرد میانگین بشنود دسی بل باشد، یعنی وی می_١٠مفروض در 
ستونھای افقی فرکانسھای بکار رفتھ را . دسی بل باالی صفر بیشتر نباشد ٢٥وقتی است کھ آستانھ شنوایی گوش از 

  .گیرند کھ بیشتر سر و کار داریم مورد بررسی قرار می ھرتز ٨٠٠٠تا  ٢٥٠از  فرکانسمعموال ھفت . دھند نشان می

 محاسبھ میزان کاھش شنوایی 

بر حسب ھرتز  ٢٠٠٠و  ١٠٠٠،  ٥٠٠برای محاسبھ میزان کاھش شنوایی ، میانگین شنواییھا را برای فرکانسھای 
اندازه گرفتھ و انتقال ھوایی را بھ خط ممتد و انتقال در حد آستانھ شنوایی انتقال ھوایی و استخوانی را . کنند حساب می

گوش راست را با رنگ قرمز و گوش چپ را با . کنند استخوانی را بھ نقطھ چین و باالتر از انتقال ھوایی ترسیم می
در  .ھرتز ھستند ٢٠در شنوایی نرمال دو خط بر ھم منطبق ھستند و در نمودار ھر دو باالی . دھند رنگ آبی ، نشان می

در کاھش شنوایی انتقالی دو خط . باشند ھرتز می ٢٠کاھش شنوایی عصبی دو خط برھم منطبق ھستند و ھر دو زیر 
  .ھرتز باھم فاصلھ دارند ١٠بیش از 

 



 
 

 

 شنوایی سنجی گفتاری 
بجای صدای خالص از صداھای  Speech audiometnyدر روش 

  :شامل دو قسمت استاین آزمون . شود استفاده می) کلمات(گفتاری 

 آستانھ درک گفتار 

SRT) Speech reception threshold)  سطحی است کھ در آن
باید بھم  SRT و PAT .درصد کلمات یک لیست از کلمات دو سیالبی مشخص را تکرار کند ٥٠فرد شنونده باید بتواند 

  .شبیھ باشند

 توانایی تفکیک گفتار 

SDS) Speech discrimination score)  ھرتز یا  ٤٠با استفاده از یک لیست کلمات تک سیالبی و با شدت معادل
بیماران مبتال بھ کاھش . کنند درصد این کلمات را بھ درستی تکرار می ٩٥ - ١٠٠افراد طبیعی ، . شود بیشتر انجام می

  .شنوایی عصبی یا مرکب ممکن است قادر بھ تکرار میزان بسیار کمتری از کلمات باشند

 ومتری تمپان

) امپدانس(یا برعکس آن ، مقاومت ) کمپلیانس)یا تمپانومتری میزان قابلیت پذیرش  (Impedence) در شنوایی امپدانس
ھر چقدر قدرت پذیرش بیشتر باشد، انرژی صوتی بیشتری جذب خواھد شد و ھر چقدر . شود سیستم شنوایی سنجیده می

تمپانومتری روش . گردد وده و انرژی بیشتری بھ مجرای گوش بر میمقاومت بیشتر باشد، سیستم غیر قابل انعطافتر ب
 .شود نمی PTA و SA شود، ولی ھیچ وقت جایگزین ای است کھ بویژه در کودکان کم سن و سال مفید واقع می ساده

 
از طریق توان با ایجاد صوت و دمیدن ھوا  شود کھ می در تمپانومتری از یک گوش ویژه با سھ سوراخ مجزا استفاده می

با رسم کردن قابلیت پذیرش گوش در یک محور و فشار ھوا در محور  .آن ، شرایط انتقال را در حاالت مختلف سنجید
قابلیت . دھد توسط گوش را نشان می انرژی صوتیآید، کھ میزان مقاومت و پذیرش  دیگر ، یک تمپانوگرام بدست می

  .بیشترین مقدار را دارد پرده صماخپذیرش صوتی ھنگام مساوی بودن فشارھا در دو طرف 
 
 

 

  (Swallow test) آزمون بلع

در این . رایجترین آزمایش برای بررسی وضعیت شیپور استاش است
آزمایش در صورت طبیعی بودن عملکرد شیپور استاش ، بھ علت 

متعادل بودن فشار در دو طرف پرده صماخ ، تمپاگرام حداکثر قابلیت 
در صورت انسداد شیپور استاش ، . دھد پذیرش را نشان می

  .تمپانوگرام فشار منفی را نشان خواھد داد

 

 



 شنوایی سنجی در کودکان و شیرخواران 

دقیقترین و قابل اعتمادترین روش برای . ، بسیار مھم است یادگیریارزیابی شنوایی در کودکان بھ علت اھمیت آن در 
 Brain Stem) یا ساقھ مغزتحریک  آزمایش شنوایی در این گروه سنی ، بررسی آستانھ شنوایی با ارزیابی پاسخ بھ

evoked response) باشد می.  

 چشم انداز بحث 

بعضی از بیماریھا باعث . از اھمیت بسیاری برخوردار است ارزیابی قدرت شنوایی در افراد مختلف بخصوص کودکان

امروزه علم . از عوارض بعدی آن پیشگیری کرد اختالالت شنواییشوند، باید با تشخیص زود ھنگام  کاھش شنوایی می

 .پزشکی پیشرفت زیادی کرده و روشھا و دستگاھھای زیادی برای این منظور و سایر بیماریھا ، ابداع شده است

 

 حد شنوايي سنجي وا
   

بخش شنوایی سنجی  ٨٧به لطف خدای منان و با مساعدت بھزیستی استان خراسان رضوی از تیر ماه سال 
( نوزادان با ھدف غربال گری شنوایی آغاز به کار نموده است ، این واحد ھمه روزه ھمزمان با ترخیص نوزادان 

  .ارشد شنوایی سنجی فعال می باشد با مسئولیت فنی یک کارشناس ) حتی در روزھای تعطیل 
نوزادان و شیرخواران به دنیا آمده در این بیمارستان و یا مراجعه کننده به این بیمارستان و نیز : جامعه ی ھدف  -

  .کودکان پر خطر آسیب شنوایی می باشند 
- ABR – A / OAE  پروتکل اجرایی انجام ھر دو تست می باشد.  
  دانمارک است MADSENساخت کارخانه  Accu Screenغربالگری شنوایی دستگاه مورد استفاده ی  -

 :توضیح 

  :آزمون معمول

(OAE) Otoacoustic Emision  



  .ثانیه انجام پذير است ١٠آزموني است مطمئن،سريع،ساده،غیر تھاجمي كه كمتر از 

مت گوش خارجی ، باپروپی که داخل گوش گذاشته می شود عملکرد سلول ھای گیرنده شنوایی که با سال

 میانی و داخلی ارتباط دارد بررسی می شود

 
 

 :آزمون تخصصي

(A-ABR) Automated-Auditory Brainstem Response  

آزموني است غیر تھاجمي ،معتبر، تكرار پذير،حساسیت بسیار باال با الكترد ھايي كه بر روي سر نوزاد گذاشته 

 شنوايي سالم ارتباط دارد ارزيابي مي شودمي شود ،عملكرد عصب شنوايي كه با 

 

 
 :نوزادان پر خطر آسیب شنوايي عبارتند از

  سابقه كم شنوايي در فامیل .١

 وزن كمتر از يك كیلو و پانصد گرم .٢

 وجود ناھنجاری سروگردن .٣

 ... وجود عفونت ھاي مادرزادي مانند سفلیس ،سرخچه و .٤

 ھاي ويزه ساعت در بخش مراقبت ٤٨بستري شدن نوزاد بیش از  .٥

 روز ١٠استفاده از تنفس مصنوعي بیش از .٦

 .مبتال شدن نوزاد به زردي خصوصا اگر منجر به تعويض خون شود .٧

 ثانیه ٥در  ٦نمره آبگار كمتر . .٨

 مننژيت باكتريايي. .٩



 (جنتامايسن(استفاده از داروھاي داراي سمیت گوشي مانند آمینوگلیكوزيد ھا .١٠

 :مالحظات خاص كودكان پرخطر

  )ABR(وتخصصي) OAE(دو تست معمولانجام ھر 

  ماه يكبار تا سه سالگي ٦تكرار آزمون ھر 

  :٨٧آمار فعالیت بخش شنوايي سنجي بیمارستان ام البنین در نیمه دوم 
  نوزاد ٤١٢٦: تعداد موالید بیمارستان ام البنین  
 مورد ٣٢١٩: تعداد نوزادان تحت پوشش غربالگری اول  
 مورد ٢٤٥: ربالگری دومتعداد نوزادان تحت پوشش غ  
  تعداد نوزادان تحت انجام تستABR  :مورد ٢٥  
  مورد ٧: تعداد نوزادان شناسایی شده دچار افت شنوایی  

نوزاد با افت شنوایی شناخته شده به مراکز درمانی تحت نظارت بھزیستی جھت  ٧شایان ذکر است تعداد 
 ارجاع داده شده اند) درمان یا توانبخشی(مداخله

 




