


لزوم شناسايی زود هنگام کم شنوايی•

زبان• و گفتار رشد روی بر شنواي کم تأثير تأثير کم شنوايی  بر روی رشد گفتار و زبان•

:شامل ) جدول زمانی (تايم الين ها •

شناسايی کم شنوايی قبل از يک ماهگی -                

گ ماهگی٣ارزيابی کامل شنوايی تا-               

از- قبل اقدام و مداخله ماهگی۶انجام ز                بل  م  م  و  ی    ج



آ ل لزوم استفاده از روش های آزمونی که بتواند حساسيت شنوايی نوزاد را به دقت •
تعيين کند

تن آز ه ک کل زا ا کت آ ا ا ز ا ارزيابی های آبجکتيو اجزاء کليدی در يک مجموعه آزمون هستند•
در صورتی که درست تفسير شوند )  AEPs(آزمون های الکتروفيزيولوژيک •

افراد در اي شن يت ا ح از ل قب قابل تخمين برای آبجکتي ی ق ش ر يک روش قوی  و آبجکتيوبرای تخمين قابل قبول از حساسيت شنوايی در افراد يک
درهمه سنين است که در روش های رفتاری نتايج قابل قبول نداشته اند

•AEPsدارند کاربرد وسيع حوزه :دو AEPsدو حوزه وسيع کاربرد دارند:
و راههای شنوايی ٨شناسايی ناهنجاری های نورولوژيک عصب  -١               

شنواي-٢ آستانه حساسيت تخمين تخمين حساسيت آستانه شنوايی-٢             



ل ا ک ا گ ا ل ا اک •ABRموج می باشد٧يک پتانسيل برانگيخته است که شامل:
ارزيابی يکپارچگی پاسخ عصبی  -                       

آ تخمين آستانه شنوايی-                     
يک تست شنوايی نيست ولی اطالعات بدست آمده در تخمين آستانه شنوايی بکار •

می رود
لزوم تعيين حساسيت شنوايی در نواحی خاص فرکانسی•

ژ کا ف ک ا ک آ ک :دو رويکرد آبجکتيو تعيين پاسخ به محرک فرکانس ويژه•
                        -  ABR

                       -ASSR   



يک تست شنوايی نيست بلکه همزمانی عصبی را ارزيابی می کند•

عصب• های رشته از گروه همزمان شليک لزوم لزوم شليک همزمان گروهی از رشته های عصبی•

امکان ثبت پاسخ های عصبی به محرک در سطوح مختلف شدت•

تعيين پايين ترين سطح شدت که منجر به پاسخ عصبی می شودرا به عنوان •

کن ش گزا ا شن تان آستانه شنوايی گزارش می کنيمآ

پمحدوديت در افراد مبتال به نوروپاتی شنوايی•



تعيين حساسيت شنوايی بطور مجزا در هر گوش•

استخوان• و هواي انتقال طريق از پاسخ کسب امکان امکان کسب پاسخ از طريق انتقال هوايی و استخوانی•

تعيين پاسخ در فرکانس های مختلف با يا بدون ماسکينگ•

درافرادی که امکان تعيين پاسخ های رفتاری ممکن نيست•

هدف نهايی در صورت امکان تعيين پاسخ های رفتاری است و استفاده از اين •

خاطالعات در ترکيب با پاسخ های فيزيولوژيکی پ

بالينی ارزشمند است Cross-Checkمقايسه پاسخ های رفتاری و برانگيخته يک •



ل لثل )کليک(ميکرو ثانيه١٠٠پالس الکتريکی•
محدوديت برود باند کليک در افت های شيبدار•
تون  برست يا تون پايپ•
فيلترکليک•
استفاده از پوشش باال گذرو کاهش تدريجی فرکانس قطع همراه با کليک•
استفاده از تون برست درحضورپوشش باال گذر•
ارائه محرک در حضور ناچ نويز•

نياز به تجهيزات اختصاصی يا نرم افزار -                          
نتايج مشابه درمطالعات با و بدون ناچ نويز به استثناء افت          -                         
های شيبدار                          



نويزبرای    high passدر حال حاضر تون برست يا تون پايپ بدون ناچ نويز يا •

فرکانسیABRارزيابی اختصاص با بی یABRرزي ر ص  ب 

اختصاص فرکانسی و همزمانی عصبی•

ويزگيهای تون برست •

الت کل ک ز خ ا ز )٢١٢(کل )٢-١-٢(دو سيکل زمان خيز و يک سيکل پالتو -           

استفاده می شود٢-٠-٢در حال حاضر اغلب از -           



ا ال ا ا ک گ ا کا ف ا تون برست های فرکانس باال نهفتگی کمتری را در پاسخ بدنبال دارد•



گ  دسی٨٠يا ٧٠ ازشودمیدامنهکاهشونهفتگیافزايشموجبشدتکاهش•
آستانه  تا nHL بل

ت طتااالاش هل٣/تا٢/لت شثان افزا  افزايشثانيه ميلی ٠/٣تا٠/٢بلدسیدههر در متوسطتاباالهایشدتدر•
نهفتگی

تانهنزديکترپايينهایشدتدر• تريعترنهفتگتغييراتآ ا است سريعترنهفتگیتغييراتآستانه نزديکوترپايينهایشدتدر•
گيرد می قرار شدت کاهش تأثير تحت نهفتگی از کمتر V موج دامنه•
نهداطالعاتاقشدت:نکته• اهتگلز تژگ  صوتیويژگيهای بهبستگیحلزونبهرسيدهاطالعاتوواقعیشدت:نکته•

 نوزادان در خصوصاأ که دارد ميانی گوش انتقال ويژگيهای و کانال حجم ، مبدل
باشدسازمسئلهتواندمیکودکانو نو ب زویو



ريت محرک نهفتگی و دامنه را تحت تآثير قرار می دهد•

باالی• ريت ودامنه٣٠افزايش افزايش امواج همه نهفتگ ثانيه در تحريک تحريک در ثانيه نهفتگی همه امواج افزايش ودامنه٣٠افزايش ريت باالی•

امواج اوليه کاهش می يابد

 Vافزايش نهفتگی برای همه امواج يکسان نيست وبرای امواج ديرتر مثل موج •

فاصله بنابراين پس است Iبيشتر Vيابد م افزايش -Iبيشتر است پس بنابراين فاصله  V افزايش می يابد

نيز در ريت های باال کاهش کمتری را نشان می دهد Vدامنه موج •

در نوزادان بسيارمهم است که زمان تست کاهش يابد •



اال ک گ نهفتگی کمتر است.Rareدر پالريته•
بزرگتر است .Condدر پالريته  Vدامنه موج •

گ وجود ندارد .Cو .RباVدر افراد نرمال تفاوت قابل توجهی در نهفتگی موج•
آرتيفکت مربوط به  .Altاستفاده از پالريته  BCدر شدت های باال و هنگام تست •

ش کا ا محرک را کاهش می دهدک
در ( و درفرکانس های پايين توصيه نمی شود ACدر  .Altاستفاده از پالريته •

به خ پا اد اف از ض Cب dقابل باشدRد فاز از خا اند )ت )می تواند خارج از فاز باشد.Rareدر مقابل .Condبعضی از افراد پاسخ به
 ACدر  .Altاستفاده از اينسرت آرتيفکت را کاهش می دهد و نياز به پالريته •

شود م کمتر می شودکمتر



ا فا ک ا ل قل ا ق أث ا را تحت تأثير قرار دهد و در تفسير دقيق ABRبدليل اينکه تغيير فاز می تواند •
پاسخ دخالت کند بنابراين توصيه می شود که در افرادی که افت فرکانس باال 
نيست مشخص شنواي کاهش شکل که نوزادان و کودکان در همچنين و دارند و همچنين در کودکان و نوزادان که شکل کاهش شنوايی مشخص نيست دارند

استفاده شود)   .Condيا  .Rare( از پالريته منفرد 
که• رسد می نظر به افراد از گروهی در ABRًهمچنين واقعا که حالی در دارند ی ر  ر  را ب  روهی از ا ر  ين  چ ی  وا  ABRه ر  ار 

CM  است در اين بيماران که نوروپاتی هستند نهفتگی به عنوان تابعی از شدت
که نشان می دهد اين ) با کاهش شدت نهفتگی افزايش نمی يابد (تغيير نمی کند 

پاسخ عصبی نيست و با معکوس شدن پالريته امواج هم معکوس می شوندکه 
است  CMمشخصه 



ل با استفاده از محرک چيرپ مشارکت همزمان فعاليت عصبی از همه نواحی•
فرکانسی حلزون فراهم می شود

ه ت ن ن ا کت شا خ ا که اال کان ف زا ا ک ا ا ا در ايجاد اين محرک اجزاء فرکانس باال که در پاسخ مشارکت دارند نسبت به•
اجزاء فرکانس پايين تأخير زمانی دارند

افزايش• به منجر که يافته افزايش عصب همزمان محرک اين از تفاده ا با با استفاده از اين محرک همزمانی عصبی افزايش يافته که منجر به افزايش•
دامنه پاسخ می گردد

کند• می ايجاد را بهتری فرکانسی ويژگی چيرپ باند اکتاو اکتاو باند چيرپ ويژگی فرکانسی بهتری را ايجاد می کند•



• Examples of ABRs toExamples of ABRs to
• octave-band chirps in the left panel

• and tone bursts in the right panel• and tone bursts in the right panel

• centered at 2,000 Hz recorded from
an individual with normal hearing    an individual with normal hearing.



 بيشتر دخالت دليل به بيشتر نهفتگی و سر اندازه و شکل در تفاوت دليل به•

  گذاری فيلتر و زمانی دريچه در تغيراتی نيازمند پاسخ در پايين های فرکانس

داردوجود



•Cz-A1,A2  برای ثبتABR در بيشتر حالت ها مطلوب است

هستندIIIوIامواج• غالب ايپس ثبت در در ثبت ايپسی غالب هستندIIIوIامواج•

در ثبت کنترا بهتر جدا می شوند Vو  IVامواج •

لبول گوش موجب کاهش پتانسيل عضالنی نسبت به ماستوئيد می شودو دامنه •

Iش می شود Iموج

می شود Vموجب افزايش دامنه موج )C7(استفاده از آرايش غير جمجمه ای• ج)(

ثبت کنترا در نوزادان توصيه نمی شود زيرا در آنها اين پاسخ ضعيف است•



 برق( خارجی و )فيزيولوژيکی و  عضالنی( داخلی نويز حذف برای فيلتر•

))شهر

 کاهش را پاسخ نهفتگی لوژيک بيو سيگنالهای مانند باال فرکانس اطالعات ورود•

ا کااطال شاقلشگاف ا گاف ف  مینهفتگی افزايشوهاقلهشدنپهنوگردبه منجرپايينفرکانساطالعاتو

شود

•ABR فيلتر از استفاده بنابراين است تر پايين فرکانس انرژی حاوی نوزادان در  

کهVموجًخصوصاپاسخدامنهافزايشموجبهرتز١٠٠جایهرتزبه٣٠  که Vموج  خصوصاپاسخدامنهافزايشموجب هرتز١٠٠جایهرتزبه٣٠

شود می دارد پايين فرکانس انرژی



 محرک نوع و شدت ، سن با زمان بگيرداين بر در را پاسخ اجزاء همه بايد•

کندمیتغيير یيير

ثانيه ميلی ١٠ -١٢ بزرگساالن در کليک ازمحرک استفاده با•

ثانيه ميلی ١۵ حداقل درنوزادان•

تفانگا اتتکازا کانتتًخ ااف   پايينهای فرکانسبرستتونًخصوصابرست تونمحرکازاستفادههنگام•

 توصيه ثانيه ميلی ٢۵ پايين های ت شد در برست تون و ) هرتز ۵٠٠ و ٢۵٠(

 شود می



دهد می همزمان بطور را کنترا و ايپسی ثبت اجازه همزمان بطور کانال دو ثبت•

:کانالدوهمزمانثبتصورتدر• :کانالدوهمزمانثبتصورتدر•

I موج محل در آرتيفکت وجود برای تحريکی گوش کردن مانيتور امکان -       

      - CM موج و I شوند نمی ديده کنترا ثبت در ولی دندار وجود ايپسی ثبت در 

 V و IVامواجازبهترتعريف-    



  نويز ، عضالنی آرتيفکت شامل زمينه نويز مقدار و ثبت مشخصات به بستگی•

شودمیاستفادهسوئيپ٢٠٠٠تا١٠٠٠ًمعموالABRبرایهرتز۶٠ ز یر يپ  والABRبر و ی و

  مشخص توان می Fsp مانند نويز به سيگنال نسبت آبجکتيو تخمين از استفاده•

است الزم سوئيپ تعداد چه که کرد

ورودمبکارنوزادانشنوايغربالگریهایسيستدرکهPOVRروش•  و رودمی بکار نوزادانشنوايیغربالگریهای سيستمدرکهPOVRروش•

 باشد می نويز و سيگنال تخمين روش براساس آماری روش يک



  بل دسی ۶۵ شدت با های کليک از استفاده با نوزادان در پاسخ اصلی اجزاء•

nHLاستشدهگزارشهفتگی٢٨درًتقريبا nHLرشیرريب ز

 کليک با V موج نهفتگی و شود می مشاهده نوزادان در اغلب V و I ، III امواج•

است ثانيه ميلی ٧ ً تقريبا nHL بل دسی ۶٠ شدت با

IفاصلهپسنيستVموجاندازهبهIموجنهفتگافزايش• Vثانيهميلپنج  ثانيهميلی پنج I-VفاصلهپسنيستVموجاندازهبهIموجنهفتگیافزايش•

است

 کند می تغيير سن افزايش با نيز امواج دامنه•



 دامنه واست آقايان از کمتر خانمها در ثانيه ميلی ٠/٢ حدود امواج نهفتگی•

استبيشترخانمهادرIV,V,VI,VIIًخصوصاامواج ج ره ر IV,V,VI,VIIوو بي

است آقايان از کمتر خانمها ر د نيز امواج بين فاصله•



ل اا ااگااا اکف  به ونتايج بين Cross-Checkکردنفراهمبرای گانهچندهایارزيابیشامل•
است کارآيی رساندن حداکثر
ک ات ز شاا لانگ تانشا شضلهفلکا انگ ميانیگوش عضلهرفلکسوايميتانسشاملميانیگوشهایارزيابیترکيب•

             OAE
ABR     ABR 

 ۶ حدود در معتبر و قبول قابل رفتاری اطالعات کسب امکان صورت در           
گ ا ماهگی         

شود انجام ABR بر مقدم OAE و ميانی گوش های ارزيابی شود می توصيه•



ا کاا گاااطکل ا ک عصبی يکپارچگیبررسیبرایباالتامتوسط شدتدرکليکباABRانجام•
عصبی پاسخ از CM افتراق برای پالريته دو مقايسه و

گ  ويژگیهم که خيزوافتسيکل٢محرکديرشبابرستتونازاستفاده•
کند فراهم را خوب همزمانی هم و خوب فرکانسی

تاتت Cال dاات ااکثز ناف تVا  بهترVموج دامنه افراددراکثرزيراداردترجيح .Condپالريتهبابرستتون•
است

يته• اAltپال کاندًخ يهپايينهایف دنت ش شودنمیتوصيهپايينهایفرکانسدرخصوصا.Altپالريته•
  ،۵٠٠ ،٢٠٠٠ ترتيب به شود می تست فرکانس ۴ برست تون گوش هر در•

داردوجودفرکانسهاهمهدرOAEکههنگامدر۴٠٠٠و١٠٠٠ دارد وجودفرکانسهاهمهدرOAE کههنگامیدر۴٠٠٠و١٠٠٠
١٠٠٠و۴٠٠٠ ،۵٠٠ ، ٢٠٠٠ نداريم OAE پاسخ ٢٠٠٠ باالی اگر•



ا ً ا ا)ل(ک گا ٢٠شروع و در گام های)nHLدسی بل٧۵(تست در يک شدت نسبتاً  باال •
دسی بل کاهش  می يابد با تکرار در هر سطح تا پاسخ مشاهده نشود سپس شدت 

دهيم١٠را م افزايش بل دس دسی بل افزايش می دهيم ١٠را
در شدت های باال که دامنه بزرگتر است سوئيپ کمتر و نزديک آستانه سوئيپ •

باشد الزم است ممکن بيشتر ممکن است الزم باشدبيشتر
موج  ٧تا  ۵تشخيص پاسخ در تون برست های فرکانس پايين مشکل است زيرا •

رآشنا را ندارند ر
هرتز استفاده می شود١۵٠٠تا  ٣٠هرتز فيلتر  ۵٠٠برای تون برست •
برست• تون پاسخ تفسير که۵٠٠هنگام منفرد پذير تکرار قله يک دنبال ما هرتز ون بر  خ  ير پ ر  م  ير  ر پ ر ل ي   ب ز   ر

است می گرديم اگر وجود داشته باشد  Vموج 



  های شدت در و واحد بصورت ً عموما هرتز ۵٠٠ برست تون در V موج قله•

وباالهایشدتدرثانيهميلی١٠تا٨ازآننهفتگیداردسينوسیشکلباال ال یلب و ی.ري یزنه الی  ريي   و ب

دارد قرار آستانه نزديکی در ثانيه ميلی ١۶ تا ١۴

  بل دسی ٣۵ تا ٢۵ بين هرتز ۵٠٠ برست تون با ABR: آستانه نرمال افراد در•

nHLآيدمیبدست nHLيیب



شاکالاا شودتستنيزBCباکهنيست الزمACباپاسخوجودصورتدر•
: BC کسب های معيار•

خاگ ناهاا دACتت د الد دن دنداشتدانشدد ا   بايدپسنداشت وجوديانشدديدهنرمالدرمحدودهAC برستتونباهاپاسخاگر-      
BC شود گرفته

هستندطبيعیغيررفلکسياايميتانس،OAEاگر- سOAEر       ي سيي یير ر  بي
شود می استفاده .Alt پالريته از اينکه جز است AC مانند ها پارامتر تمام•
•BVیمیپ میمحکمباند هد يکوباگيردمیقرارماستوئيد رویوگوشپشتدردرست

شود
 کاهش بل دسی ٢٠  های گام در سپس ارائه خروجی شدت سطح باالترين در محرک•

ا ا گاا ک شااااگا قاگ ا  نامتقارنگوش دو يا وAcازبهتر پاسخاگرسپسو ماسکينگبدونپاسخيابدابتدامی
شود می استفاده ماسکينگ باشند



شوند می ديده موج ۵ بندرت BC خروجی بودن محدود به توجه با•

بدستnHLبلدس۶٠تا۵٠شدتدرکهاستACهایپاسخمشابهپاسخ•  بدستnHL بل دسی۶٠تا۵٠شدتدرکهاستACهایپاسخمشابهپاسخ•

است آمده

 طيفی های تفاوت دليل به است AC های پاسخ از متفاوت کمی امواج نهفتگی•

هامبدلبين هامبدلبين



استفاده می شود   estimated hearing levelيا  eHLاصطالح •

آستانه• در٢٠تخمين بل هرتز۵٠٠دس هرتز۵٠٠دسی بل در ٢٠تخمين آستانه•

هرتز ١٠٠٠دسی بل در  ١۵•

هرتز ٢٠٠٠دسی بل در  ١٠•

هرتز۴٠٠٠دسی بل در۵•



  باال ً نسبتا شدت در پايين ريت از استفاده•

آستانهجستجویبرای٧٠تا۵٠ريتازاستفادهامواجدقيقتشخيصازپس• آستانهجستجویبرای٧٠تا۵٠ريتازاستفادهامواجدقيقتشخيصازپس•

 کمتر ريت از شود می توصيه شود می محو پاسخ ريت افزايش با که هنگامی•

کنيد استفاده

ا زا اطان ت تفااالتازا اشا تکز نا خا ا  پاسخدامنه است ممکنزيراشوداستفادهباال ريتازاحتياطبانوزاداندر•

يابد کاهش



شود می استفاده ماسکينگ از دارد وجود تفاوت گوش دو بين وقتی•

کنيممپيداماسکبهاحتياجکمترشودماستفادهاينسرتازوقت• کنيم میپيداماسکبهاحتياجکمترشودمیاستفادهاينسرتازوقتی•

 بگيرد بر در را محرک تا باشد کافی قدر به بايد نويز باند پهنای•

شود ارائه هم اديومتر طريق از تواند می نويز•



 محو ABR طبيعی شنوايی وجود با که هيدروسفالی مانند عصبی های ناهنجاری•

شودمی وی

است طبيعی غير ABR که حالی در دارد وجود OAE که شنوايی نوروپاتی•

 شنوايی کم در که پايين های شدت در آن حذف و باال های شدت در ABR وجود•

شودمديدهمحيطهای شودمیديدهمحيطیهای



آ می تواند منجر به نويزی بودن پاسخ شود که تفسير آماده سازی نامناسب بيمار•
را مشکل می کند

ا الکت ف ض ان ااا آن تقا نا ان ا امپدانس نامتقارن بين آنهايا امپدانس ضعيف الکترودها•
پر جنب و جوش قرار گرفته اند يا جای ناراحت هستند و در تنس  بيمارانی که•

کنند م ايجاد شديد عضالن آرتيفکت تند هستند آرتيفکت عضالنی شديد ايجاد می کننده
شدت سيگنال را کاهش می دهد که استفاده از اينسرت احتمال آن کالپس کانال •

دهد می کاهش را کاهش می دهدرا
بررسی شود OAEعملکرد گوش ميانی و بهتر است قبل از تست •
بودن• تأخيرABRنرمال با ژنتيک ويا اکتساب شنواي کم احتمال نوزاد يک در در يک نوزاد احتمال کم شنوايی اکتسابی ويا ژنتيکی با تأخير ABRنرمال بودن•

را رد نمی کند پس در گزارش نتايج تست همواره والدين و منابع ارجاع را از 
ماهميت مانيتور رشد گفتار و زبان کودک آگاه می کنيم




