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ABRABRدر ضايعات انتقالیدر ضايعات انتقالی
اترزی مادرزادیاترزی مادرزادی  

ا اا اABRABRا ز ا ا ک تکن ت ا ان تخ ا ا ق ط ااز ز ا ا ک تکن ت ا ان تخ ا ا ق ط از اجرایاجرایABRABR   از طريق راه استخوانی و هوايی بهترين تکنيک برای ارزيابی از طريق راه استخوانی و هوايی بهترين تکنيک برای ارزيابی
شنوايی نوزادان در موارد اترزی مادرزادی است و احتمال دخالت گوش بهتر  شنوايی نوزادان در موارد اترزی مادرزادی است و احتمال دخالت گوش بهتر  

). ). معضل ماسک مطزح نيستمعضل ماسک مطزح نيست((وجود نداردوجود ندارد ر روجو ي((وجو يزح ))زح

ABR  ABR  در چند ماه بعد از تولددر چند ماه بعد از تولدearear--specific specific  است و نيازی به ماسک گوش است و نيازی به ماسک گوش pp
مقابل ندارد زيرا تمپورال بن هنوز با استخوانهای ديگز جمجمه پيوند نخورده مقابل ندارد زيرا تمپورال بن هنوز با استخوانهای ديگز جمجمه پيوند نخورده 

استاست
..



    ABRABRدر ضايعات انتقالیدر ضايعات انتقالی
ازهم گسيختگی زنجيره استخوانی ازهم گسيختگی زنجيره استخوانی 

در بين ضايعات انتقالی ازهم گسيختگی زنجيره استخوانی  در بين ضايعات انتقالی ازهم گسيختگی زنجيره استخوانی  
ا تاث اشت تاث اکثABRABRشت ا ز اکثا ا ز ا دارد  زيرا  در اکثردارد  زيرا  در اکثر  ABRABRبيشترين تاثير را  روی  بيشترين تاثير را  روی  

ضايعات گوش ميانی کم شنوايی در فزکانسهای پايين  ضايعات گوش ميانی کم شنوايی در فزکانسهای پايين  
بيشتر است  در حاليکه  در ازهم  گسيختگی  زنجيرهبيشتر است  در حاليکه  در ازهم  گسيختگی  زنجيره
باستخوانی کم شنوايی بيشتر در فرکانسهای باال  استاستخوانی کم شنوايی بيشتر در فرکانسهای باال  است ی ه ر ر ر بي يی و م ی بو ی ه ر ر ر بي يی و م ی و

..مهم می باشدمهم می باشد  ABRABRکه برای ايجاد که برای ايجاد 



ککاکا ا ا گ گ کا ا ا گ گ ا کاربردکاربردABR ABR در ازهم گسيختگی زنجيره استخوانی کمدر ازهم گسيختگی زنجيره استخوانی کم
ارزش است و بهتر از اديومتری رفتاری نمی تواند استانه  ارزش است و بهتر از اديومتری رفتاری نمی تواند استانه  

ااا ک ا ا ث اا ک ا ا ث ا ))به استثناء موارد کمابه استثناء موارد کما((را تخمين بزندرا تخمين بزند

  افزايش زمان تاخير در اتوسکلروز و ازهم گسيختگی  افزايش زمان تاخير در اتوسکلروز و ازهم گسيختگی
با متناسب استخوانی بازنجيره متناسب استخوانی حاليکهGapGapزنجيره در حاليکهنبست در نبست نبست در حاليکه  نبست در حاليکه  GapGapزنجيره استخوانی متناسب بازنجيره استخوانی متناسب با

منطبق  استمنطبق  است  GapGapبا ميزان با ميزان    V Vزمان تاخيرموج زمان تاخيرموج   OMEOMEدردر



ل ا لا ا اا اا ا دردرOMEOMEبه ازاء هر ده دسيبلبه ازاء هر ده دسيبلGapGap33..00زمان تاخير موجزمان تاخير موج
VV  ميلی سکند افزايش می يابدميلی سکند افزايش می يابد

برای    برای      ١١حساسيت موجحساسيت موجOMEOME    ١٠٠١٠٠و ويژگی انو ويژگی ان% % ٨٢٨٢ % %
استاست

 حساسيت موج حساسيت موجV V     برای    برایOME OME و ويژگی  و ويژگی  % % ١٠٠١٠٠
استاست%%٢۵٢۵انان استاست% % ٢۵٢۵انان

شاخص بهتری برای وجود   شاخص بهتری برای وجود   ١١بطور کل موجبطور کل موجOMEOME    می  می
اشد اند اشدت اند ..تواند باشدتواند باشدت



  برخالف ضايعات حسی که اثر بارزی روی مورفولوژی و  برخالف ضايعات حسی که اثر بارزی روی مورفولوژی و
دارد در ضايعات انتقالی با افت زياد نيزدارد در ضايعات انتقالی با افت زياد نيز١١حضور موجحضور موج جج

وجود داردوجود دارد  ١١امکان مشاهده موج امکان مشاهده موج 
ن از با ب ع ح از انتقال اي شن ک ايز نت از با ب ع ح از انتقال اي شن ک ايز ABRABRت  تمايز کم شنوايی انتقالی از حسی عصبی با ازمون تمايز کم شنوايی انتقالی از حسی عصبی با ازمونABRABR

..دسيبل مشکل استدسيبل مشکل است  ٣۵٣۵در افتهای بيش از در افتهای بيش از 

به زيادی اندازه تا امواج مورفولوژی حس ضايعات بهدر زيادی اندازه تا امواج مورفولوژی حس ضايعات در در ضايعات حسی مورفولوژی امواج تا اندازه زيادی بهدر ضايعات حسی مورفولوژی امواج تا اندازه زيادی به
..شکل اديوگرام مرتبط می باشدشکل اديوگرام مرتبط می باشد



گگ ABRABRيک طريقه برای بررسی الگوی اديومتريک در يک طريقه برای بررسی الگوی اديومتريک در ••
–– LIFLIF))Latency Latencyزمان تاخيريازمان تاخيريا  --بررسی عملکرد شدتبررسی عملکرد شدت ))yy
Intensity functionIntensity function   ( (استاست

نحن باال های فرکان افت با ح های اي شن ک نحندر باال های فرکان افت با ح های اي شن ک LILIدر در کم شنوايی های حسی با افت فرکانسهای باال منحنیدر کم شنوايی های حسی با افت فرکانسهای باال منحنیLILI  
تر است  تر است    steepersteeperنسبت به موارد نرمال نسبت به موارد نرمال 

IPL IIPL I--VV     در درslopping hearing lossslopping hearing loss     و وhearing hearing 
loss risingloss risingشود می شودکوچکتر می کوچکتر loss risingloss risingو ی  ر  ووچ ی  ر  وچ



IPL IIPL I--VV  کيلو هرتز وجودکيلو هرتز وجود۴۴وو٣٣در مواردی که ناچ دردر مواردی که ناچ در
..دارد بيشتر می شوددارد بيشتر می شود

مشاهده نمی شودمشاهده نمی شود  ١١در ضايعات حسی اغلب موجدر ضايعات حسی اغلب موج
فل ا فلا ا طLIFLIFا ا شا ا طتق ا شا ا تق  در ضايعات حسی  فلت در ضايعات حسی  فلتLIFLIFتقريبا مشابه موارد طبيعیتقريبا مشابه موارد طبيعی

است  است  
 با  ارايه    با  ارايه    ١١در ضايعات حسی متوسط تا شديد موج در ضايعات حسی متوسط تا شديد موج

conventionalconventionalنيست تشخيص نيستقابل تشخيص قابل conventionalconventionalقابل تشخيص نيستقابل تشخيص نيست  



ش گ ط ا اال کا ف ش ا ش شک گ ط ا اال کا ف ش ا ش ک   کم شنوايی شديد در محدوده فرکانسی باال بواسطه پيرگوشی  کم شنوايی شديد در محدوده فرکانسی باال بواسطه پيرگوشی
  to to 00..33 6 6..00را   را     VVموج موج  absolute latency absolute latencyمی تواند می تواند 

ا ا ک ال ا ک ميلی سکند افزايش دهدميلی سکند افزايش دهدل
تاثير کم شنوايی ناشی از پير گوشی  رویتاثير کم شنوايی ناشی از پير گوشی  رویabsolute absolute رو ی و پير ز ی يی و م روير ی و پير ز ی يی و م ير

latency latency  موج موجVV    در مردان  بيشتر از زنان استدر مردان  بيشتر از زنان است
افزايشافزايشIPL IIPL I--VVازافزايش متاثر بيشتر گوشی پير ازافزايشدر متاثر بيشتر گوشی پير II--IIIIIIدر افزايشافزايشIPL IIPL I--VVدر پير گوشی بيشتر متاثر ازافزايشدر پير گوشی بيشتر متاثر ازافزايشII--IIIIII      

IPLIPL  به جهت تغييرات مرکزی ناشی از سن می باشدبه جهت تغييرات مرکزی ناشی از سن می باشد



 تمايز کم شنوايی انتقالی از حسی عصبی با ازمون تمايز کم شنوايی انتقالی از حسی عصبی با ازمونABRABR
..دسيبل مشکل استدسيبل مشکل است  ٣۵٣۵در افتهای بيش ازدر افتهای بيش از

عواملی چون کم شنوايی حسی شديد و افزايش سن نتايجعواملی چون کم شنوايی حسی شديد و افزايش سن نتايج
ABRABRطبي غير نتايج دهندبنابراين قرار تاثير تحت طبيرا غير نتايج دهندبنابراين قرار تاثير تحت را تحت تاثير قرار می دهندبنابراين نتايج غير طبيعی  را تحت تاثير قرار می دهندبنابراين نتايج غير طبيعی  ABRABRرا

با وجود اين عوامل نمی تواند داللت بر  با وجود اين عوامل نمی تواند داللت بر  ABRABRويا فقدانويا فقدان
اش اش کل ک اشا اش کل ک ضايعه رتروکوکلئر داشته باشدضايعه رتروکوکلئر داشته باشدا



گ گط للط ۶۵۶۵کيلو هرتز ازکيلو هرتز از۴۴وو٢٢وو١١چنانچه افت بطور ميانگين در فرکانسهایچنانچه افت بطور ميانگين در فرکانسهای  
دسيبل بيشتر باشد پاسخی مشاهده نمی گردد يا در صورت مشاهده دسيبل بيشتر باشد پاسخی مشاهده نمی گردد يا در صورت مشاهده 

..تفسير مشکل می شودتفسير مشکل می شودلل
کيلو هرتز از کيلو هرتز از   ١١سال و افت درسال و افت در۶۶۶۶در نمونه هايی که سن کمتر ازدر نمونه هايی که سن کمتر از

دسيبل دسيبل   ٧۵٧۵کيلوهرتز از کيلوهرتز از ۴۴دسيبل ودسيبل و  ٧٠٧٠کيلوهرتز از کيلوهرتز از   ٢٢دسيبل ودسيبل و  ۶۵۶۵
بيشتر نيست احتمال مشاهده امواج وجود داردبيشتر نيست احتمال مشاهده امواج وجود دارد

  در افت فرکانسهای باال عليرغم حضور موج  در افت فرکانسهای باال عليرغم حضور موجvv   مشاهده مشاهده ٣٣وو١١امواج امواج
شوند شوندنمی ونمی وی  ی 



 در مواردی که کم شنوايی زياد است افتراق حسی از عصبی در مواردی که کم شنوايی زياد است افتراق حسی از عصبی
غايب وغايب و  ١١مشگل می باشد زيرا در اين موارد غالبا موجمشگل می باشد زيرا در اين موارد غالبا موج جج

     v   vبا تاخير مشاهده می کردد بنابراين افزايش موجبا تاخير مشاهده می کردد بنابراين افزايش موج  v  vموجموج
باشد رتروکوکلئر يا کوکلئر ضايعه از ناشی تواند باشدمی رتروکوکلئر يا کوکلئر ضايعه از ناشی تواند ..می تواند ناشی از ضايعه کوکلئر يا رتروکوکلئر باشدمی تواند ناشی از ضايعه کوکلئر يا رتروکوکلئر باشدمی



لل کيلو هرتز منجر بهکيلو هرتز منجر به۴۴وو٣٣--٢٢کم شنوايی غير متقارن در فرکانسهایکم شنوايی غير متقارن در فرکانسهای
دسيبل دسيبل   ۶۵۶۵می گردد لذا در کم شنوايی های کمتر از می گردد لذا در کم شنوايی های کمتر از ILDILDافزايشافزايش

لل ميلی سکند و برای کم شنوايی های مساوی ياميلی سکند و برای کم شنوايی های مساوی يا٠٠//٣٣راراILDILDمعيارمعيار
..ميلی سکند در نظر می گيرندميلی سکند در نظر می گيرند  ٠٠//۴۴دسيبل دسيبل   ۶۵۶۵بيشتر از بيشتر از 

  ميلی سکند را برایميلی سکند را برای٠٠//٢٢دربرخی منابع معياردربرخی منابع معيارILD  ILD   جهت افتراق جهت افتراق
ضايعات رترو کوکلئر ذکر می کنند که با توجه به ويژگی پايين اين ضايعات رترو کوکلئر ذکر می کنند که با توجه به ويژگی پايين اين 

..افزايش می يابدافزايش می يابد  False positive rateFalse positive rateنحوه ارزيابی نحوه ارزيابی 



 تاتا١٠١٠در موارد طبيعی استانه کليک با استانه رفتاری با در موارد طبيعی استانه کليک با استانه رفتاری با
در بيماران حسی اختالف  در بيماران حسی اختالف  ..دسيبل اختالف بدست می ايددسيبل اختالف بدست می ايد٢٠٢٠

دسيبل دسيبل   ۵۵استانه کليک با استانه رفتاری کمتر شده وبه حدود استانه کليک با استانه رفتاری کمتر شده وبه حدود 
رسد رسدمی ..می رسدمی رسدمی



 ABR abnormalities cannot provide diagnosis ABR abnormalities cannot provide diagnosis 
of a specific cochlear pathology, (exception of of a specific cochlear pathology, (exception of p p gy, ( pp p gy, ( p
MMééninièèrere’’ss diseasedisease))



 short response times across the cochlea, as short response times across the cochlea, as 
measured by peak latency differences between measured by peak latency differences between y p yy p y
derived bands, might indicate derived bands, might indicate MMééninièèrere’’ss
disease with cochleardisease with cochlear hydropshydropsdisease with cochlear disease with cochlear hydropshydrops..



R tl D t l (R tl D t l (20052005 ) d ib d) d ib d Recently, Don et al. (Recently, Don et al. (20052005a) described a a) described a 
method that distinguished patients method that distinguished patients 
diagnosed with an active case of diagnosed with an active case of MMééniniëërere’’ss
disease from nondisease from non--MMééninièèrere’’ss, normal, normal--,,
hearing subjects (NMNH). hearing subjects (NMNH). 



 This method, referred to as the cochlear This method, referred to as the cochlear 
hydropshydrops analysis masking procedure analysis masking procedure y py p y g py g p
(CHAMP), involves recording ABRs to (CHAMP), involves recording ABRs to 
moderatemoderate--level clicks and simultaneouslevel clicks and simultaneousmoderatemoderate level clicks and simultaneous level clicks and simultaneous 
ipsilateralipsilateral highhigh--pass masking noise. pass masking noise. 



 Responses to the clicks presented alone and to Responses to the clicks presented alone and to 
clicks with masking noise highclicks with masking noise high--pass filtered at pass filtered at g gg g pp
88, , 44, , 22, , 11, and , and 00..5 5 kHz (henceforth referred to kHz (henceforth referred to 
as highas high--pass response waveforms) are recordedpass response waveforms) are recordedas highas high pass response waveforms) are recordedpass response waveforms) are recorded



 the CHAMP ABR recordings are the same the CHAMP ABR recordings are the same 
h i d f h S k d Ah i d f h S k d Aas those required for the Stacked ABR as those required for the Stacked ABR 

method described earlier. However, no method described earlier. However, no 
derived bands are formed because there is derived bands are formed because there is 
no subtraction of the highno subtraction of the high--pass responsepass responseno subtraction of the highno subtraction of the high pass response pass response 
waveforms. Instead, the unmodified high waveforms. Instead, the unmodified high 
pass response waveforms are used in thepass response waveforms are used in thepass response waveforms are used in the pass response waveforms are used in the 
analysis.analysis.



 In the NMNH subjects, as in the nonIn the NMNH subjects, as in the non--tumor, tumor, 
normalnormal--hearing subjects discussed previously, hearing subjects discussed previously, g j p y,g j p y,
the latency of wave V in the ABR is observed the latency of wave V in the ABR is observed 
to increase as the cutoff frequency of the highto increase as the cutoff frequency of the high--to increase as the cutoff frequency of the highto increase as the cutoff frequency of the high
pass masking noise is lowered pass masking noise is lowered 



 increase in increase in endolymphaticendolymphatic pressure in cochlear pressure in cochlear 
hydropshydrops could increase the stiffness of the could increase the stiffness of the y py p
basilar membrane (basilar membrane (TonndorfTonndorf, , 19571957; ; 19831983; ; 
FlottorpFlottorp 19801980))FlottorpFlottorp, , 19801980).).

 This increased stiffness could increase the This increased stiffness could increase the 
speed of traveling wave propagation down the speed of traveling wave propagation down the 
basilar basilar membranmembran



 . As a result of this change in the basilar . As a result of this change in the basilar 
membrane's physical properties, the normal membrane's physical properties, the normal p y p p ,p y p p ,
level of pink level of pink highhigh--passpass masking noise that is masking noise that is 
sufficient to mask the response to clicks in asufficient to mask the response to clicks in asufficient to mask the response to clicks in a sufficient to mask the response to clicks in a 
normal cochlea is insufficient for a patient normal cochlea is insufficient for a patient 

ithith MMéé iiëë ’’ didiwith with MMééniniëërere’’ss diseasedisease



 This test method, called CHAMP (cochlear This test method, called CHAMP (cochlear 
hydropshydrops analysis masking procedure), appears analysis masking procedure), appears y py p y g p ), ppy g p ), pp
to distinguish to distinguish M~ni~re'sM~ni~re's disease subjects with disease subjects with 
high sensitivity and specificityhigh sensitivity and specificityhigh sensitivity and specificity.high sensitivity and specificity.





 The Stacked ABR appears promising as a The Stacked ABR appears promising as a 
more widely available, more widely available, costcost--effectiveeffective, and , and y ,y , ,,
objective screening tool to ensure that objective screening tool to ensure that tumortumor
patients are sent for MRpatients are sent for MR11 tests and to reducetests and to reducepatients are sent for MRpatients are sent for MR11 tests and to reduce tests and to reduce 
the number of the number of nonnon--tumortumor patients sent for patients sent for 
i ii iimaging.imaging.



VESTIBULAR SCHWANNOMASVESTIBULAR SCHWANNOMASVESTIBULAR SCHWANNOMASVESTIBULAR SCHWANNOMAS

ا%%٨٨ ه خ ل ه زا ها ت ااز ه خ ل ه زا ها ت از از تومورهای زاويه پلی مخچه ایاز تومورهای زاويه پلی مخچه ای%%٨٠٨٠
يک در صد هزاريک در صد هزار::اپيدميولوژیاپيدميولوژی پپ
خوش خيمخوش خيم

طئ طئش ال٢٢تاتا١١((ش ت ت الا ت ت ))ا سانتيمتر در سالسانتيمتر در سال  ٠.٢٠.٢تاتا٠.١٠.١((رشد بطئیرشد بطئی((
ه هکم شنوايی حسی عصبی يکطرف در فرکانسهای  در فرکانسهای  % )% )٩۵٩۵((کم شنوايی حسی عصبی يکطرف ر ي بی ی يی و رم ي بی ی يی و )((م %( ی% ه ر یر ه ر ر

وش    ری در گ اس پ ا احس راه ب وش   زيرهم ری در گ اس پ ا احس راه ب تالل  --زيرهم وس و اخ تالل  تنيت وس و اخ تنيت
هشت عصب تومور م عالئ از تعادل عدم بصورت هشتدهليزی عصب تومور م عالئ از تعادل عدم بصورت م تومور عصب هشت     دهليزی م تومور عصب هشت     دهليزی  بصورت عدم تعادل از عالئ دهليزی  بصورت عدم تعادل از عالئ

..بشمار می روندبشمار می روند
گگ        انی م شنوايی بصورت ناگه اران ک انی       در بيست در صد از بيم م شنوايی بصورت ناگه اران ک در بيست در صد از بيم

..ودر غالب موارد تدريجی رخ می دهدودر غالب موارد تدريجی رخ می دهد



در بسياری از بيماران  مبتال به  نورينوم عصب هشت آمدر بسياری از بيماران  مبتال به  نورينوم عصب هشت آم
. . شنوايی اولين نشانه استشنوايی اولين نشانه است

 شكل آم شنوايي در نورينوم شكل آم شنوايي در نورينوم
Hi h lHi h l))۶۴۶۴(%(% High tone loss High tone loss ))۶۴۶۴(%(%

٢٠٢٠((فلت يا صاففلت يا صاف   (%   (% %)%)((يي
 ٨٨((نعلبكي شكل نعلبكي شكل(%(%
Low tone loss Low tone loss ))٨٨(%(%





ABR>BCL>ARC>PIPB>FBB>TDABR>BCL>ARC>PIPB>FBB>TD



 SensitivitySensitivity of the ABR is lowest (< of the ABR is lowest (< 8080 percent) percent) 
for acoustic for acoustic turnorsturnors less than I cm in size less than I cm in size 

 100 100 percent for acoustic percent for acoustic tumorstumors > > 22..5 5 cm.cm.
f lf l i ii i f ABR if ABR i hlhl falsefalse--positivepositive rate for ABR in rate for ABR in retrocochlearretrocochlear
pathology, reported as anywhere from pathology, reported as anywhere from 10 10 to to 33 33 
percentpercent (see (see Le.Le.--attatt, , PedleyPedley, Emerson, Stein, & , Emerson, Stein, & 
Abramson,Abramson, 19881988 for review)for review)Abramson, Abramson, 19881988 for review)for review)



گيريهایمعيارهایمعيارهای گيريهایاندازه اندازه اندازه گيريهایاندازه گيريهایمعيارهایمعيارهای

امواج بين تاخير زمان امواجفاصله بين تاخير زمان ))IPLIPL((فاصله ج و ير بين  ن  ج ز و ير بين  ن  ))IPLIPL(( ز
ITIT55
زمان تاخير موج پنجزمان تاخير موج پنج
amplitude ratioamplitude ratio amplitude ratio amplitude ratio 
مورفولوژیمورفولوژی



IPLIPLIPLIPL

ميلی سکندميلی سکند  ۴۴//٢٢بيش ازبيش از%) %) ١٠٠١٠٠تاتا  ٨۵٨۵( ( ٣٣تا تا   IPLIPL١١افزايش افزايش 
ش شافزا %)%)٩٢٩٢((٢٢تاتاIPLIPL١١افزا %)%)٩٢٩٢((٢٢تاتا١١ IPL IPLافزايشافزايش

::  ))ميلی سکندميلی سکند  ۴۴//۴۴بيش ازبيش از((  55تا تا   IPLIPL١١افزايش افزايش 
ش ا اف ا شاث ا اف ا کل٣٣اا١١اث کلک ک رترو کوکلئررترو کوکلئر::٣٣تاتا  IPLIPL١١متاثر از افزايشمتاثر از افزايش
افزايش از افزايشمتاثر از مغز::۵۵تاتاIPLIPL٣٣متاثر مغزساقه ساقه يش ز ز  يشر  ز ز  ز::  IPLIPLر  ز   
؟؟؟؟؟؟؟؟٣٣در غياب موجدر غياب موج



گيری اندازه ومعايب ها گيریمحدوديت اندازه ومعايب ها IPLIPLمحدوديت ها ومعايب اندازه گيری محدوديت ها ومعايب اندازه گيری IPLIPLمحدوديت

کا ا ش ذ ک ا ا ش کاک ا ش ذ ک ا ا ش ک در صورت کم شنوايی زياد موج يک حذف شده و امکاندر صورت کم شنوايی زياد موج يک حذف شده و امکان
وجود نداردوجود ندارد    IPLIPLمحاسبه   محاسبه   

 اندازه گيری اندازه گيریIPLIPL  به تومورهای کوچک حساس نيستبه تومورهای کوچک حساس نيست
IPLIPLقرار تاثير تحت شنوايی کم شکل و محرک سطح قراربا تاثير تحت شنوايی کم شکل و محرک سطح با IPLIPLبا سطح محرک و شکل کم شنوايی تحت تاثير قراربا سطح محرک و شکل کم شنوايی تحت تاثير قرار

می گيردمی گيرد
دن ت دنتفا ت اIPLIPLتفا خ ا ز ه ن اد اف ن اد خ ا ز ه ن اد اف ن د متفاوت بودنمتفاوت بودنIPLIPLدر بين افراد منجر به بروز پاسخهایدر بين افراد منجر به بروز پاسخهای

باال ويا موجب باال ويا موجب   IPLIPLمثبت کاذب در افراد طبيعی با مثبت کاذب در افراد طبيعی با 
ا اد اف د کاذ نف ا خ اا اد اف د کاذ نف ا خ ددIPLIPLا گ ن ددا گ ن ا ..پايين می گرددپايين می گرددIPLIPLپاسخهای منفی کاذب در افراد باپاسخهای منفی کاذب در افراد با



ITIT55ITIT55

گگ ميلی سکند بيشتر باشد ميلی سکند بيشتر باشد ٠.٣٠.٣تفاوت زمان تاخير موج پنج دو گوش ازتفاوت زمان تاخير موج پنج دو گوش از
..می تواند وجود داشته باشدمی تواند وجود داشته باشداحتمال ضايعه رتروکوکلئر احتمال ضايعه رتروکوکلئر 

..
گيری گيریاندازه تاITIT55اندازه متوسط يکطرفه تومورهای تعيين در تابيشتر متوسط يکطرفه تومورهای تعيين در بيشتر يری يریز  و ITIT55ز  ر  ی  ي ور و يين  ر  ر  و بي ر  ی  ي ور و يين  ر  ر  بي

سودمند است سودمند است ) ) بزرگتر از يک سانت بزرگتر از يک سانت ( ( بزرگ بزرگ 
تشخيص در پنج موج مطلق تاخير زمان گيری اندازه از تر تشخيصحساس در پنج موج مطلق تاخير زمان گيری اندازه از تر حساس  حساس تر از اندازه گيری زمان تاخير مطلق موج پنج در تشخيص حساس تر از اندازه گيری زمان تاخير مطلق موج پنج در تشخيص

..عمل می کندعمل می کند  ٨٨تومور عصب تومور عصب 



از بيش افت ازدر بيش افت فرکانس۵٠۵٠در در فرکانسدسيبل در به۴۴دسيبل نيز هرتز بهکيلو نيز هرتز کيلو سر ا بيش ازر ا بيش از ر ر  سيبل  ر ر  يز ب يبل  ز  و هر يز ب ي ز  و هر ي
    ٠.١٠.١دسيبل افت افزوده فاکتور اصالحی معادل دسيبل افت افزوده فاکتور اصالحی معادل   ١٠١٠ازاء هر ازاء هر 

د ش داده ا اخت کند ديل ش داده ا اخت کند ميلی سکند اختصاص داده می شودميلی سکند اختصاص داده می شوديل
falsefalse--positivepositive rate of rate of 14 14 percentpercent))((
دسيبل؟؟؟؟؟دسيبل؟؟؟؟؟  ٧۵٧۵افت بيش ازافت بيش از



ITIT55محدوديتهایمحدوديتهای ITIT55محدوديتهایمحدوديتهای

کاا ا ک ک کا ا ک ک ا حساسيتحساسيتITIT55در تعيين تومورهای کوچکتر از يکدر تعيين تومورهای کوچکتر از يک
استاست% % ٨٠٨٠سانتيمتر سانتيمتر 

 در تومورهای دوطرفه در تومورهای دوطرفه ) )NFNF22   ( (  منجر به پاسخهای منفی  منجر به پاسخهای منفی
وکاذب می شودکاذب می شود وی ی

 وجود کم شنوايی می تواند موجب بروز پاسخهای مثبت وجود کم شنوايی می تواند موجب بروز پاسخهای مثبت
در متوسط حد از بيش های شنوايی کم يا و گردد درکاذب متوسط حد از بيش های شنوايی کم يا و گردد کاذب گردد و يا کم شنوايی های بيش از حد متوسط درکاذب گردد و يا کم شنوايی های بيش از حد متوسط درکاذب

) ) غيرمظنون به ضايعه رتروکوکلئر غيرمظنون به ضايعه رتروکوکلئر ( ( طرف مقابل طرف مقابل 
گيری اندازه در محدوديت نتيجه در و پاسخ حذف گيریموجب اندازه در محدوديت نتيجه در و پاسخ حذف موجب حذف پاسخ و در نتيجه محدوديت در اندازه گيری موجب حذف پاسخ و در نتيجه محدوديت در اندازه گيری موجب

ITIT55  گرددگردد



پنج موج تاخير پنجزمان موج تاخير زمان تاخير موج پنجزمان تاخير موج پنجزمان

زمانيکه به جهت کم شنوايی موج يک  مشاهده نمی شودزمانيکه به جهت کم شنوايی موج يک  مشاهده نمی شود
یاندازه گيری زمان تاخير مطلق موج پنج می تواند دراندازه گيری زمان تاخير مطلق موج پنج می تواند در ج پ یج ج پ ج

..افتراق ضايعات رتروکوکلئر سودمند باشدافتراق ضايعات رتروکوکلئر سودمند باشد



محدوديت ها و مشکالت اين اندازه گيری شامل محدوديت ها و مشکالت اين اندازه گيری شامل 
موارد زير استموارد زير است

 کم شنوايی محيطی  اعم ازکم شنوايی محيطی  اعم از::تاثير کم شنوايی محيطی تاثير کم شنوايی محيطی
یانتقالی يا حسی عصبی می تواند منجر به افزايش زمان  انتقالی يا حسی عصبی می تواند منجر به افزايش زمان   ی ی یی ی ی ی
تاخير موج پنج گردد و در نتيجه نتايج مثبت کاذب ايجاد تاخير موج پنج گردد و در نتيجه نتايج مثبت کاذب ايجاد 

شودشودشودشود
 تغيير پذيری بين افراد تغيير پذيری بين افراد  :  :
 جنس  و اندازه سرجنس  و اندازه سر  --) ) حرارت حرارت ( ( تاثير عوامل محيطی تاثير عوامل محيطی



amplitude ratio V/Iamplitude ratio V/Iamplitude ratio V/Iamplitude ratio V/I

در ضايعات رتروکوکلئر نسبت دامنهدر ضايعات رتروکوکلئر نسبت دامنهV/I V/I کوچکتر ازکوچکتر از
بر اساسبر اساس١١معيارابنورماليتی کمتز ازمعيارابنورماليتی کمتز از....يک ميشوديک ميشود یی
روی ماستوئيد يا  روی ماستوئيد يا     inverting electrode inverting electrodeقرارگيری قرارگيری 

است گوش استنرمه گوش نرمه گوش استنرمه گوش استنرمه
  در ضايعات رتروکوکلئر نسبت دامنهدر ضايعات رتروکوکلئر نسبت دامنهV/I V/I   از از % % ۴۴۴۴دردر

ا ط اا ط موارد غير طبيعی استموارد غير طبيعی استا



تها د تهاد د محدوديتهامحدوديتهاد

ن نا شااککا شافزا لافزا لتقل ااتقل يابديابدمیمیتقليلتقليل  raterate        افزايشافزايشبابايکيکموجموجدامنهدامنه

    میمی  قرارقرار  تاثيرتاثير  تحتتحت  باالکمترباالکمتر  raterate  دردر  حتیحتی  پنجپنج  وو  سهسه  امواجامواج  دامنهدامنه
..گيرندگيرند



در حدود هشت در صد از افراد طبيعی نيز نسبت دامنهدر حدود هشت در صد از افراد طبيعی نيز نسبت دامنه
V/I V/I لذالذا. . نشان می دهندنشان می دهند))کوچکتر از يککوچکتر از يک((غيرطبيعیغيرطبيعی ))چچ((

به جهت تغيير  به جهت تغيير    V/I  V/Iاندازه گيری دامنه و نسبت دامنهاندازه گيری دامنه و نسبت دامنه
برای––پذيریپذيری مناسبی شاخص پايين ويژگی و برایحساسيت مناسبی شاخص پايين ويژگی و حساسيت حساسيت و ويژگی پايين  شاخص مناسبی برایحساسيت و ويژگی پايين  شاخص مناسبی برایپذيریپذيری

افتراق ضايعات رتروکوکلئر از ضايعات ديگر بشمار نمی  افتراق ضايعات رتروکوکلئر از ضايعات ديگر بشمار نمی  
..رودروددد

در برخی منابع معيارابنورماليتی برای نسبت دامنهدر برخی منابع معيارابنورماليتی برای نسبت دامنهV/I   V/I   عع
(Hall(Hall ) )ذکر شده است ذکر شده است    50 50..00کمتر از کمتر از 



ضعيف ضعيفمورفولوژی مورفولوژی ضعيفمورفولوژی ضعيفمورفولوژی

مورفولوژی ضعيف نيز می تواند داللت بر ابنورماليتیمورفولوژی ضعيف نيز می تواند داللت بر ابنورماليتی
پاسخهایپاسخهای- - داشته باشد ولی چون با عواملی چون الکترودداشته باشد ولی چون با عواملی چون الکترود چ ی چ چی ی چ پپی

تحت الشعاع قرار می  تحت الشعاع قرار می  ... ... کاذب الکتريکی و عضالنی وکاذب الکتريکی و عضالنی و
ضايعات تشخيص در تواند نمی مستقل بطور ضايعاتگيرد تشخيص در تواند نمی مستقل بطور گيرد بطور مستقل نمی تواند در تشخيص ضايعات  گيرد بطور مستقل نمی تواند در تشخيص ضايعات  گيرد

..رتروکوکلئر سودمند باشدرتروکوکلئر سودمند باشد



تومورهای بزرگتومورهای بزرگ

Off id ff tOff id ff tOffside effectOffside effect
ContralateralContralateral effecteffect

Pressure effectPressure effect



اکوستيک نورينوم از مننژيوما اکوستيکافتراق نورينوم از مننژيوما افتراق مننژيوما از نورينوم اکوستيک  افتراق مننژيوما از نورينوم اکوستيک  افتراق

نيستنيست  پذيرپذير  امکانامکان  هموارههموارهMRIMRIبوسيلهبوسيله
  طبيعیطبيعی  شنوايیشنوايی  بابا  همراههمراه  بزرگبزرگ  تومورتومور  وجودوجود
کندکندمیمیبيشتربيشتررارامننژيومامننژيومااحتمالاحتمال ..کندکندمیمیبيشتربيشتر  رارامننژيومامننژيومااحتمالاحتمال
    عصبعصب  نورينومنورينوم  خالفخالف  بربر  مننژيومامننژيوما  دردر  بعالوهبعالوه

لللل نمینمی  مشاهدهمشاهدهشنوايیشنوايیداخلیداخلیکانالکانالفرمفرمددهشتهشت
..شودشود



عروق فشار عروقسندروم فشار ::سندروم ::سندروم فشار عروقیسندروم فشار عروقی
گگ  فشار عروقی عصب هشت در کانال گوش داخلی می تواند منجر به فشار عروقی عصب هشت در کانال گوش داخلی می تواند منجر به
..سرگيجه وعدم تعادل وتنيتوس گرددسرگيجه وعدم تعادل وتنيتوس گردد

 دسيبل ناچ در يک اکتاو از ديگر دسيبل ناچ در يک اکتاو از ديگر   ١۵١۵افت در فرکانسهای پايين يا افت در فرکانسهای پايين يا
..يافته های اديومتريک در سندرم فشار عروقی استيافته های اديومتريک در سندرم فشار عروقی است مم

   شايعترين يافته افزايش شايعترين يافته افزايشIPLIPL    امواج يک تا سه درامواج يک تا سه درABRABR   می باشد می باشد  .  .
عالئم بهبودی به منجر جراح متعاقب عروق فشار عالئمبرداشت بهبودی به منجر جراح متعاقب عروق فشار برداشت برداشت فشار عروقی متعاقب جراحی منجر به بهبودی عالئمبرداشت فشار عروقی متعاقب جراحی منجر به بهبودی عالئم

دهليزی در بيماران می گردد ولی ققط در نيمی از افراد تنيتوس دهليزی در بيماران می گردد ولی ققط در نيمی از افراد تنيتوس 
يابد م يابدبهبود م ..بهبود می يابدبهبود می يابدبهبود

معموال شريانمعموال شريانanterioranterior--inferior inferior cerebellarcerebellar  در گير می باشددر گير می باشد



توثتوثماریماریچارکتچارکت توثتوث––ماریماری--چارکتچارکت
ک کا ااااااااکلکلااا   شنوايیشنوايینروپاتینروپاتیازازایایويژهويژهشکلشکل  توثتوث––ماریماری--چارکتچارکتسندرمسندرم  دردر

  سرعتسرعتاکسوناکسون  ووميلينميليناختاللاختاللبواسطهبواسطه  کهکهکردکردمالحظهمالحظهميتوانميتوان  رارا
..گرددگردد  میمی  متاثرمتاثر  عصبیعصبی  پالسهایپالسهای  نتقالنتقال  اا  اندازهاندازه  وو

    میمی  تقسيمتقسيم  CMTXCMTX  وو  CMTCMT11AA  نوعنوع  دودو  بهبه  اديولوژيکاديولوژيک  ديدگاهديدگاه  ازاز
شودشود

  



اططاختاللاختاللااکهکهCMTCMT11AAنن اه ته تا ا استاست  همراههمراه  عصبعصبمحيطیمحيطیاختاللاختاللبابا  کهکهCMTCMT11AAنوعنوعدردر
ABRABR  همراههمراه  ١١  موجموج  نهفتگینهفتگی  زمانزمان  افزايشافزايش  بابا  يايا  طبيعیطبيعی  تواندتواند  میمی
..باشدباشد
باباباشدباشدمیمیدرگيردرگيرمرکزیمرکزیعصبیعصبیسيستمسيستمکهکهCMTXCMTXنوعنوعدردر بابا  باشدباشدمیمی  درگيردرگيرمرکزیمرکزیعصبیعصبیسيستمسيستمکهکهCMTXCMTXنوعنوعدردر

..باشدباشد  میمی  همراههمراه  مرکزیمرکزی  هدايتهدايت  زمانزمان    افزايشافزايش

..استاستمتفاوتمتفاوتاناننوعنوعبهبهبستهبستهسندرمسندرمدرايندراينABRABRهایهایيافتهيافته ينABRABRییيي ينر ..  ووننوعوعببببرمرمر
شنوايیشنوايی  اليافالياف  دژنراسيوندژنراسيون  بواسطهبواسطه  بيماریبيماری  مدتمدت  طوالنیطوالنی  حالتحالت  دردر
ا اا نننشاشاABRABRا نش ش ..شوندشوند  نمینمیمشاهدهمشاهدهABRABRامواجامواج



اسکلروزيس اسکلروزيسمالتيپل مالتيپل اسکلروزيسمالتيپل اسکلروزيسمالتيپل

 يکی از اختالالت دژنراتيو سيستم عصبی مرکزی بيماری يکی از اختالالت دژنراتيو سيستم عصبی مرکزی بيماری
یمالتيپل اسکلروزيس است تشخيص می تواند  بر اساسمالتيپل اسکلروزيس است تشخيص می تواند  بر اساس یپ پ

ابنورماليتی در پاسخهای برانگيخته ساقه باشد ابنورماليتی در پاسخهای برانگيخته ساقه باشد 
بخش در ب ع الياف نهای اک ياين غالف بخشانحالل در ب ع الياف نهای اک ياين غالف انحالل انحالل غالف مياين اکسونهای الياف عصبی در بخشانحالل غالف مياين اکسونهای الياف عصبی در بخش

محيطی و مرکزیمحيطی و مرکزی
عالئم بسته به محل ضايعهعالئم بسته به محل ضايعه
با بيماری قطع تشخيص بااغلب بيماری قطع تشخيص گيردMRIMRIاغلب م گيردصورت م صورت اغلب تشخيص قطعی بيماری بااغلب تشخيص قطعی بيماری باMRIMRI   صورت می گيرد صورت می گيرد

که در ان پالگهای دميلينيه در مغز مشخص می گرددکه در ان پالگهای دميلينيه در مغز مشخص می گردد



گگ اختالالت حسی حرکتی و ديپلوپيا يا اختالالت حسی حرکتی و ديپلوپيا يا ––سرگيجه سرگيجه ––کم شنوايیکم شنوايی
پدوبينی ازجمله عالئم مالتيپل اسکلروزيس استدوبينی ازجمله عالئم مالتيپل اسکلروزيس است پم م

 ۴٠۴٠بيماری در مناطق سرد شايعتر واز نظر اپيدميولوژيک بيماری در مناطق سرد شايعتر واز نظر اپيدميولوژيک    
د۶٠۶٠تاتا ش زده ين تخ هزار د در درد ش زده ين تخ هزار د در ارانرد ارانبي بي بيمارانبيماران..مورد در صد هزار تخمين زده می شودمورد در صد هزار تخمين زده می شود۶٠۶٠تاتا

از موارد از موارد % % ٧٠٧٠تا تا % % ۶٠۶٠مبتال به مالتيپل اسکلروزيس در مبتال به مالتيپل اسکلروزيس در 
شا شاط ط ABRABRغير طبيعی نشان می دهندغير طبيعی نشان می دهند..



    در مالتيپل اسکلروزيس    در مالتيپل اسکلروزيسIPLIPL  ١١بيش ازبيش از  ۵۵تاتا٣٣امواجامواج    
افزايش میافزايش می    ۵۵تاتاIPLIPL١١متاثر می شود ولی بيشترمتاثر می شود ولی بيشتر٣٣تاتا

يابديابد



نوع ماتوزيس فيبرو نوعنورو ماتوزيس فيبرو ::٢٢نورو ::٢٢نورو فيبرو ماتوزيس نوعنورو فيبرو ماتوزيس نوع
ن ز ات ف نن ز ات ف ت٢٢ن ا غال ال ز ز ات ا ک ز تن ا غال ال ز ز ات ا ک ز ن نيز يک بيماری اتوزوزومال غالب است نيز يک بيماری اتوزوزومال غالب است   ٢٢نروفيبروماتوزيس نوعنروفيبروماتوزيس نوع

..که می تواند با تومورهای بين جمجمه ای همراه باشدکه می تواند با تومورهای بين جمجمه ای همراه باشد
کروموزوم روی معيوب ژن بيماری اين کروموزومدر روی معيوب ژن بيماری اين گرفته٢٢٢٢در گرفتهقرار قرار قرار گرفتهقرار گرفته٢٢٢٢در اين بيماری ژن معيوب روی کروموزومدر اين بيماری ژن معيوب روی کروموزوم
 اغلب تومور دوطرفه است و کم شنوايی  حسی عصبی بصورت دو اغلب تومور دوطرفه است و کم شنوايی  حسی عصبی بصورت دو

ررطرفهطرفه
 و بر خالف شوانوم وستيبوالر که در بيشتر در ده های چهارم به و بر خالف شوانوم وستيبوالر که در بيشتر در ده های چهارم به

بعد مشاهده می گردد در مقاطع سنی پايين تر مشاهده می گردد بعد مشاهده می گردد در مقاطع سنی پايين تر مشاهده می گردد 
.. سال  شروع می شودسال  شروع می شود  ٣٠٣٠تا تا   ١۵١۵بيماری بين محدوده سنی بيماری بين محدوده سنی..
   در نروفيبروماتوزيس نوع عملکرد سيستم دهليزی غير طبيعی در نروفيبروماتوزيس نوع عملکرد سيستم دهليزی غير طبيعی

ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا است و بيماری می تواند با کاهش بينايی نيز همراه باشداست و بيماری می تواند با کاهش بينايی نيز همراه باشدا



گگ بزرگی تومور قبل از بروز بزرگی تومور قبل از بروز ٢٢در نروفيبروماتوزيس نوعدر نروفيبروماتوزيس نوع
ممعالئم محتمل است  ورشد تومور سريعتر ازعالئم محتمل است  ورشد تومور سريعتر از

نروفيبروماتوزيس نوع يک استنروفيبروماتوزيس نوع يک است
ع ن زي ات فيبر نر عدر ن زي ات فيبر نر ب٢٢در ع از ر ت بجداي ع از ر ت جداي جدايی تومور از عصبجدايی تومور از عصب٢٢در نروفيبروماتوزيس نوعدر نروفيبروماتوزيس نوع

..مشکلتر و حفظ شنوايی دشوارتر می باشدمشکلتر و حفظ شنوايی دشوارتر می باشد



گگ اگراگرIPLIPL  طبيعی باشد و امواج بعدی مشاهده طبيعی باشد و امواج بعدی مشاهده   ٣٣تاتا١١امواجامواج
..نگردند احتمال درگيری ساقه مغز وجود داردنگردند احتمال درگيری ساقه مغز وجود دارد

 مشاهده گردد و بقيه امواج غايب باشند مشاهده گردد و بقيه امواج غايب باشند   ١١اگر تنها موج اگر تنها موج
ب ع يا غز اقه در اند ت ه بضاي ع يا غز اقه در اند ت ه باشدباشد٨٨ضاي ..باشدباشد٨٨ضايعه می تواند در ساقه مغز ويا عصبضايعه می تواند در ساقه مغز ويا عصب

   مشاهده   نگردد وبقيه امواج وجود داشته باشند مشاهده   نگردد وبقيه امواج وجود داشته باشند   ١١اگر موج اگر موج
ولی غير طبيعی باشند ضايعه محيطی ويا مرکزی محتمل ولی غير طبيعی باشند ضايعه محيطی ويا مرکزی محتمل 

استاست


