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Abstract
Background and Aim: The number of people getting old is increasing and according to the
latest reports, the highest growth will be over the next 50 years especially in low-income
countries. Age-related changes in sensory sensitivity and acuity, especially in the cognitive
processing, are the strongest scientific findings. The aim of the present review article was
studying the effect of cognition and mild cognitive impairment on the auditory system as well
as actions that can be used to improve and prevent the progression of the disease in the
patients.
Methods: In the present review study, the latest articles about cognition, mild cognitive
impairment, and auditory system in the databases Proquest, Scopous, Magiran, Springer,
GoogleScholar, ScienceDirect, and PubMed, using related keywords were studied between
1988 and 2015.
Conclusion: Auditory and cognition are complementary and contain similar resources and
processes, which are completely intertwined. The use of pure tone audiometry for the
examination of the relationship between cognitive decline and auditory will not be enough, so
it seems that the use of a more sensitive measure of auditory aspects such as the frequency
selectivity and temporal processing, can show this relationship efficiently. On the other hand,
the recent studies have shown that rehabilitation programs that are focused on increasing
cognitive abilities can slow disease progression and also improves memory and cognitive
function. Therefore, it is recommended that treatment interventions and cognitive
rehabilitation be carried out for these people.
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چکیده
مقدمه و اهداف
تعداد افرادی که وارد مرحله سالخوردگی میشوند رو به افزایش است و طبق آخرین گزارشهای منتشرشده ،بیشترین میزان رشد آن ظرف  50سال
آینده خواهد بود ،بنابراین کوشش برای شناخت و پیشگیری احتمالی از اختالالتی که می تواند سالمندان را به معلول جسمی و اجتماعی تبدیل کند،
کامال قابل توجیه است .تغییرات وابسته به سن در حساسیت 1و حدت 2اندامهای حسی از معمولیترین یافتههایی است که در سالخوردگی یافت می شود
و میتواند زمینه ساز و یا نتیجه گروهی از عوارض از جمله اختالل در پردازشهای شناختی گردد .هدف از مقاله حاضر مروری بررسی روابط متقابل
دستگاه عصبی-شنوایی و شناخت به ویژه نقص شناختی مالیم و نیز اقداماتی است که میتوان برای بهبود و جلوگیری احتمالی از پیشرفت این بیماری
در افراد مبتال انجام داد.

مواد و روش ها
در مطالعه ی مروری حاضر آخرین مقاالت پیرامون شناخت ،نقص شناختی مالیم و دستگاه شنوایی در بانک های اطالعاتی Google ،Science Direct
 Scholar, Springer, Magiran, Scopous, Proquestو  Pubmedو با استفاده از کلید واژه های مرتبط در فواصل سال های  1988تا  2015مورد
بررسی قرار گرفت.

نتیجه گیری
شنوایی و شناخت مکمل هم و حاوی منابع و پردازش های مشترکی هستند که کامال درهم تنیده شده اند .استفاده از ارزیابی اصوات خالص برای بررسی ارتباط کاهش
شناخت و کم شنوایی ،کفایت نمی کند ،لذا به نظر می رسد که استفاده از معیار دقیق تری از ابعاد شنوایی مانند انتخاب فرکانس و پردازش زمانی ،بهتر می تواند این
رابطه را نشان دهد ،.پژوهش های اخیر نشان داده اند که برنامه های توانبخشی متمرکز بر افزایش توانایی های شناختی ،می تواند سیر پیشرفت بیماری را کُند کند و
نیز باعث بهبود عملکرد حافظه و شناخت گردد ،لذا پیشنهاد می شود مداخالت تشخیص و درمانی توانبخشی شناختی مناسب برای این افراد انجام شود.

واژه های کلیدی
شناخت نقص شناختی مالیم؛ دستگاه شنوایی
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مقدمه و اهداف
بهبود مراقبتهای بهداشتی و سالمت در سال های اخیر ،منجر به بهبود امید به زندگی ،به ویژه در افراد باالی  65سال شده
است و تعداد افرادی که وارد مرحله سالخوردگی میشوند ،رو به افزایش است .در سالهای آتی جمعیت سالمند به خصوص در
کشورهای فقیر و رو به توسعه افزایش چشمگیری خواهد داشت .طبق مطالعات انجام شده 58 ،درصد از افرادی که مبتال به
زوال عقل هستند در کشورهای کمدرآمد زندگی میکنند و تخمین زده می شود که این آمار تا سال  2050به 71درصد نیز
برسد ]1[.به طور کلی بسیاری از افراد مسن در مقایسه با جوانان از نقص حافظه شکایت دارند که ممکن است نشانگر نقص
حافظه ناشی از افزایش سن باشد[ ]3 ,2و اگرچه زوال تواناییهای ذهنی با افزایش سن در افراد هنجار فرضیه قابل قبولی است،
اما روند این تغییرات در افرادی که زمینه ابتال به بیماری زوال عقل دارند ،متفاوت است ]7-4[.زوال عقل کوتاهمدت که به عنوان
نقص شناختی مالیم )MCI) 3شناخته می ش ود در افراد مسن به صورت یک دوره گذرا بین نقص پردازشهای ناشی از سن و
بیماری آلزایمر  4رخ میدهد[ ،]9 ,8البته همهی موارد  MCIبه بیماری آلزایمر تبدیل نمی شود ]11 ,10[.یافتههای بالینی در افراد
مسن دچار نقص حافظه ،نشان می دهد که میزان تبدیل اختالل حافظه به بیماری آلزایمر نسبت به افراد هنجار همسن ،با
سرعتی بیشتر رخ میدهد ]6[.مطالعات نشان داده اند که زوال عقل اولیه در بین افراد مسن یافته رایجی است و در بیماری
آلزایمر ،این نقایص شناختی سالها قبل از نشانههای بالینی وجود خواهد داشت [8-6].نقص شناختی در افراد مسن محدود به
نقص حافظهای نیست ،بلکه به صورت نقص در تواناییهای کلیتر افراد شامل اختالالت زبانی ،آگاهیهای فضاییبینایی و
اختالل توجه بروز میکند

[[14 ,13 ,4

و بسیاری از افراد مبتال به  MCIاز نقص حافظه شکایت دارند ،اما در این افراد نقص در

سایر حوزههای شناختی نیز اتفاق میافتد .محققان در ابتدا از واژهی نقص حافظهی وابسته به سن برای زوال عملکرد حافظه
در افراد مسن استفاده کردند ،اما این تعریف طیف وسیعی از افراد مسن را شامل میشد و به نظر میرسد تعریف دقیقی برای
بیان اختالل نباشد .در مطالعات بعدی ،محققان بر روی نوعی از نقص حافظهای تمرکز کردند که پس از پیشرفت به زوال عقل
تبدیل میشد ،لذا از واژه  MCIبرای تعریف افرادی با نقص حافظه پیشرونده دارای نشانههای بالینی شبیه مراحل اولیه
آلزایمر ،استفاده کردند]15-12[.
مواد و روش ها
در مطالعه حاضر با استفاده از کلیدواژه های  Cognition, Mild Cognitive Impairment, Auditory Systemدر بانک-
های اطالعاتی  Science Direct, Google Scholar, Springer, Magiran, Scopous, Proquestو  Pubmedاز سال
 1988تا  2015میالدی به جستجو مقاالت پرداخته شد ،بعد از اتمام جستجو تعداد بیش از صد مقاله مرتبط انتخاب شد و
پس از مطالعه این مقاالت ،تعداد  44مقاله که تناسب بیشتری با موضوع داشته و حاوی اطالعات مفید و بیشتری بودند برای
مطالعه حاضر انتخاب شد.
سببشناسی سازوکارهای ارتباط بین کمشنوایی وابسته به سن و کاهش شناخت
تغییرات وابسته به سن در حساسیت و حدّت اندامهای حسی و نیز در پردازشهای شناختی به اثبات رسیده است .طبق
مطالعات مختلف ،درک گفتار به ویژه در مح یطهای نویزی ،و نیز کشف و درک ابهامات معنایی و یا ویژگیهای غیرمعمول
گوینده عالوه بر تمامیت عملکرد دستگاه شنوایی وابسته به تواناییهای شناختی است .چگونگی درک اصوات گفتاری در یک
زبان ،وابسته به عوامل مختلفی است و اگر چه سهم شناخت در درک گفتار ثابت شده است ،اما ارتباط افزایش سن و کیفیت
شنوایی محیطی با عملکرد کلی شناختی هنوز مشخص نیست ]18-16[.کمشنوایی وابسته به سن و کاهش شناخت هر دو
اشتراکاتی مانند مشکالت ارتباطی ،تنهایی ،کاهش کیفیت زندگی و افسردگی دارند و یافتههای اخیر حاکی است که
کم¬ شنوایی ممکن است نقش اساسی در سرعت کاهش شناخت داشته باشد ]22-19[.به نظر میرسد درک ارتباط بین
کم¬ شنوایی و کاهش شناخت بسیار حائز اهمیت باشد ،زیرا باعث می شود راهبردهای توانبخشی را به صورت موثرتری برای
افراد توسعه داده شود ،به عنوان مثال؛ اگرکم شنوایی باعث کاهش شناخت می شود ،استفاده از سمعک و یا دیگر راهبردهای
توانبخشی می تواند تاثیرگذار باشد[.]23 ,19 ,17
Mild Cognition Impairment
Alzheimer’s Disease
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نقص شناختی مالیم
در منابع مختلف تعاریف متفاوتی برای این اختالل ذکر شده است ،با این حال یکی از جامعترین تعاریف توسط  Grahamارائه
شده و به صورت نقص در حافظه و یادگیری ،اختالالت حرکتی-درکی و نیز نقص زبانی در غیاب بیماری زوال عقل بیان
گردیده است[.]24
شیوع و احتمال وقوع MCI
مطالعات اندکی در زمینه وقوع  MCIوجود دارد و به علت تفاوت زیاد در تعریف معیارهای مربوط به این اختالل در مطالعات
مختلف ،میزان شیوع آن متفاوت ذکر شده است ،با این وجود نشان داده شده که شیوع  ،MCIبیش از دو برابر زوال عقل است
و سطح آموزش ،سن و جنس تاثیر چندانی بر روی  MCIندارد ،شیوع باال برای افراد با سطح آموزشی پایین و حتی الگوی
مخالف آن نیز دید شده است[ ،]26 ,25 ,3-1با این حال میانگین وقوع  12-15در 1000نفر باالی  65سال گزارش شده است[.]26
تعاریف عملکردی کم شنوایی و شناخت و محدودیتهای آن ها
کم شنوایی با استفاده از ارزیابی اصوات خالص ( 4)PTAدر طیفی از فرکانسها به صورت تکگوشی بررسی می شود و به
عنوان وضعیت شنوایی فرد در نظر گرفته می شود .افزایش آستانه میانگین سه فرکانس  1000 ،500و  2000هرتز ،به بیش از
 15دسیبل  HLبرای  2-18سال و بیش از  25دسیبل  HLدر بزرگساالن ،به عنوان کم شنوایی در نظر گرفته می شود[.]27
معموال افراد مسن ،علی رغم داشتن آستانه شنوایی در محدوده هنجار ،از اختالل درک گفتار در نویز شکایت دارند .در واقع
توانایی شنوایی ،فراتر از حساسیت تن خالص شامل گزینش فرکانس ،5امانتداری 6رمزگذاری زمانی و وضوح بلندی میباشد
که به صورت معمول در ارزیابی اصوات خالص اندازهگیری نمی شود.
ابزارهایی که برای بررسی شناخت استفاده می شود بسیار متغییر است و از آزمونهای غربالگری شناختی عمومی مانند
 8MMSE ،7MOCAو  ،93MSتا پردازش زمینههای خاص ،مانند آزمونهای ارزیابی زمانی ،حافظه و یا تواناییهای حل
مساله عمومی و سرعت پردازش توجه انتخابی استفاده می شود[ .]29 ,28اندازهگیری شناخت بدون داشتن شنوایی هنجار و یا
برعکس مشکل خواهد بود .انجام آزمون شناخت همزمان با مشکالت شنوایی ،باعث کسب نتایج ضعیفتر و تخمین بیش از حد
نقص شناختی در افراد کمشنوا می شود .از طرفی دیگر ،تاثیر واضح شنوایی بر روی اندازهگیری شناخت هنگامی مشاهده می
شود که بار شناختی باالتر از معمول و ناشی از نیاز بیشتر به منابع حسی برای پردازش باشد[.]31 ,30 ,21
ارتباط مبتنی بر فرضیات بین کاهش شنوایی وابسته به سن و کاهش شناخت
ارتباط متقابل هر یک از دو عنصر شناخت و شنوایی را باید مورد توجه قرار داد .این ارتباط چندگانه در نمودار زیر نشان داده
شده است[( ]32نمودار .)1

4

Pure Tone Audiometry
Frequency Selectivity
6
Fidelity
7
Montreal Cognitive Assessment
8
Mini-Mental Status Exam
9
Modified Mini-Mental State Test
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نمودار  :1ارتباط چندگانه شناخت و شنوایی

کاهش شناخت ممکن است منابع شناختی الزم برای درک شنوایی را کاهش دهد (فرضیه اثر بار شناختی بر روی درک) ،و به
صورت کم شنوایی تظاهر کند[ .]33در مقابل ،مطالعات دیگر نشان دادهاند که کم شنوایی باعث کاهش شناخت می شود که
ممکن است به صورت پایدار (فرضیه محرومیت حسی )10و یا به صورت برگشتپذیر (فرضیه تنزل اطالعات )11رخ دهد[,21
 ]22و همچنین احتمال دارد عواملی دیگر (فرضیه علل عمومی )12باعث ایجاد کاهش هر دو شود[ .]33در ادامه هر کدام از این
فرضیات را به صورت اجمال شرح داه می شود.
فرضیه بار شناختی بر روی درک
فرضیه بار شناختی چنین فرض میکند که نقایص شناختی وابسته به سن ،محرک و یا پیشدرآمد تغییرات پردازش حسی
هستند .البته از نظر مطالعات رفتاری و نیز مطالعات ساختاری ،شواهدی که دال بر مقدم بودن کاهش شناخت بر افت شنوایی
باشد ،اندک است[.]35 ,34
فرضیه تنزل اطالعات
این فرضیه بیان میکند که به دنبال نقص در ورودیهای شنوایی ،عملکرد شناختی افراد کاهش مییابد .از دیدگاه این فرضیه،
حداقل برخی از نقایص شناختی که افراد مسن با آنها روبرو می شوند ،بر اثر عدم بروز کامل ورودیهای درکی رخ میدهد.
شواهدی بسیار زیادی این فرضیه را تایید میکنند و بر این اساس ،اشکاالت درکی به صورت باالنورد 13سطوح باالی شناختی
را درگیر میکند و لذا این روند منابع ذهنی را کاهش می دهد و نیز از آنجا که ممکن است افراد نقص حسی را تا حدی بر
اساس منابع شناختی خود جبران کنند ،کاهش این منابع شناختی منجر به کاهش یا نقص در عملکردهای شناختی می
شود[.]36 ,32
فرضیه محرومیت حسی
این فرضیه بیان میکند که کاهش درک حسی موجب کاهش شناخت می شود که این موضوع شاید از طریق تغییرات ساخت
پذیری 14رخ دهد و به صورت منفی روی پردازش درک گفتار تاثیر گذارد .باید یادآوری کرد که در فرضیه تنزل اطالعات،
تغییرات حاصل شده در شناخت ممکن است قابل برگشت باشد ،اما در فرضیه محرومیت حسی به این نکته تاکید می شود که
10

Sensory-Deprivation
Information-Degradation
12
Common-Cause
13
Button-up
14
Neuroplastic
11
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کاهش طوالنیمدت این اطالعات منجر به تغییرات دائمی در عملکرد شناختی می شود .سازوکار بالقوه فرضیه محرومیت
حسی بر اساس از بین رفتن آوران حسی و اضمحالل دستگاه شنوایی و ساختارهای وابسته آن به دنبال محرومیت حسی
طوالنیمدت است .محققان مختلف بیان کردهاند که کم شنوایی وابسته به سن یا ناشی از نویز ممکن است تغییرات مشابه را
ایجاد کند و همچنین عملکرد شناختی را متاثر کند[.]38 ,37
فرضیه علل عمومی
این فرضیه بیان میکند که برای کم شنوایی و زوال شناخت یا حتی دیگر حسها ساز و کار مشترکی از طریق اضمحالل
گسترده عصبی مطرح است .طبق اطالعات به دست آمده از پژوهشها ،زوال وابسته به سن توسط ویژگیهایی نظیر از بین
رفتن گسترده عناصر عصبی وابسته ب ه سن با کاهش در حجم و طول خارهای دندریتی در مناطق متعدد قشر ایجاد می شود و
در حقیقت کاهش شناخت وابسته به سن ناشی از متاثرشدن چندین ناحیه مغزی است .همچنین ،کندی کلی پردازشها و
عملکردهای وظایف حرکتی آشکار هم می شود و این عوامل را به نقص مرکزی وابسته به سن نسبت میدهد.
تاثیر توانبخشیشناختی در بیماران مبتال به  MCIو زوال عقل مالیم
درصد باالیی از افرادی که مبتال به  MCIهستند مستعد تحول به سوی بیماری آلزایمر هستند ،لذا به نظر میرسد در صورت
امکان اقدامات پیشگیرانه و درمانی مناسب برای این افراد صورت گیرد .پژوهشهای اخیر نشان میدهد که برنامههای
توانبخشیشناختی مناسب ممکن است سیر پیشرفت تبدیل بیماری به آلزایمر را کاهش دهد .در یک مطالعه طولی که در
کشور ایتالیا بر روی  59نفر مبتال به  MCIبا استفاده از برنامه آموزشی  15TNPانجام شد ،نشان داد که استفاده طوالنیمدت
از برنامههای توانبخشیشناختی همراه درمان با  16ACHE-Iباعث بهبود شناخت و رفتار افراد می شود ]39[.در مطالعهای
دیگر که در سال  2009توسط  Kurzبر روی  18فرد مبتال به  MCIانجام شد ،نشان داد که اجزای چندگانه برنامههای
توانبخشی برای این افراد مفید بوده ،به طوری که در فعالیتهای روزانه ،رفتار و عملکرد حافظه آنها بهبود قابل توجهی ایجاد
شده است .نتایج این مطالعات نشان میدهد اگر برنامههای توانبخشی شناختی اصولی و متناسب فراهم شود ،باعث ایجاد بهبود
در شناخت و وضعیت بیماران دچار  MCIو زوال عقل مالیم می شود[.]41 ,40
جهت دادن به مسیر مطالعات آینده
محققین به بررسی ارتباط کاهش شناخت و کم شنوایی وابسته به سن بر اساس اطالعات حاصل از ارزیابی اصوات خالص
پرداخته اند ،ولی این معیار مشکل ارتباطی را کمتر از حد موجود تخمین میزند .همانطور که بیان شد نقص در حدت
شنوایی مقدم بر افزایش آستانه  PTAخواهد بود ،لذا به نظر میرسد که نشان دادن این ارتباط با معیار حساستری از ابعاد
شنوایی مانند انتخاب فرکانس و پردازش زمانی سودمندتر است و این رابطه را به صورت دقیقتر و عینیتر نشان خواهد داد.
بحث
ارتباط بین کم شنوایی و زوال شناخت و همچنین تاثیر عوامل دیگر در نمودار  2نشان داده شده است .در این نمودار ارتباط
این عوامل و تاثیر آنها برهم و چگونگی تاثیرپذیری پردازشهای شنوایی شناخت نشان داده شده است .عملکرد شناختی و
درک حواس به صورت تعاملی با هم کار میکنند ،لذا نقص در یک قسمت از دستگاه می تواند تاثیر چندگانه و مستقیمی روی
دیگر قسمتها اعمال کند که در ادامه به شرح آنها پرداخته میشود.
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نمودار  :2ارتباط بین کم شنوایی و زوال شناخت و همچنین تاثیر عوامل دیگر

همان طور که در نمودار نشان داده شده است روند از بین رفتن اعصاب قشری منجرر بره کراهش شرنوایی و نیرز کراهش تروان
استفاده از منابع شناختی شده و نهایتا باعث اشکال در درک و حس می شود 1].و  [2نقص حسری ناشری از برین رفرتن اعصراب
مرکزی و نیز آسیب وابسته به سن در گوش داخلی تاثیری مشابهی را ایجاد میکند 3].و  ]4کاهش منابع شرناختی بایرد توسرط
پردازشهای درکی جبران شودکه به نوبه خود منجر به چالشهای بزرگتری در درک و باعث به خدمت گرفتن منابع شرناختی
بیشتر و نقص عملکردی شناختی می شود .از بین رفتن منابع شناختی ممکن است به علت نقص درکی باشد همچنانکه نقص
در توجه یا سرعت پردازش و یا تعاملی از آنها ،ممکن است ناشی از نقص حسری باشرد 5].و  ]6از طررف دیگرر مشرکالت درکری
ممکن است با اثر بر ارتباط ،منجر به بروز رفتارهای غیراجتماعی مثل انزوای اجتماعی و افسردگی شرود کره عامرل افسرردگی
میتواند به صورت سریعتر و بیشتر باعث کاهش شناخت شود 7[.و  ]8این چارچوب ذکر شده می تواند با زوال وابسته به سرن در
سایر حواس همراه باشد ،اگر چه بینایی ،تعادل وشنوایی مهمترین زمینههای حسی هستند که زوال آنها منجر به نترایج منفری
روانی اجتماعی می شود .نتایج حاصل از تعامل بین عوامل ساختاری ،محیطی و تشریحی در تابع عملکردی شرناخت افرراد بره
عنوان عوامل خطرساز در نظر گرفته شود]43 ,42[.
نتیجه گیری
استنتاج منطقی درباره ارتباط بین کم شنوایی و کاهش شناخت به علت کامل نبودن مطالعات انجام شده و نیز ماهیت متغییر ارزیابی های
آنها مشکل است .به نظر می رسد افزایش استفاده از بررسی های غیرشنوایی شناخت و هم چنین طیف وسیعی از سنجش های محیطی
شنوایی روش های مناسبی برای ارزیابی و نشان دادن تعامل بین این دو نباشد .شنوایی و شناخت مکمل هم و حاوی منابع و پردازش
های مشترکی هستند که کامال درهم تنیده شده اند و استفاده از ارزیابی اصوات خالص برای بررسی ارتباط کاهش شناخت و کم شنوایی،
کفایت نمی کند ،لذا به نظر می رسد که استفاده از معیار دقیق تری از ابعاد شنوایی مانند انتخاب فرکانس و پردازش زمانی ،بهتر می تواند
این رابطه را نشان دهد .از طرفی ،پژوهش های اخیر نشان داده اند که برنامه های توانبخشی که متمرکز بر افزایش توانایی های شناختی
هستند می توانند سیر پیشرفت بیماری را کند کرده و نیز باعث بهبود عملکرد حافظه و شناخت گردد ،لذا پیشنهاد می شود مداخالت
درمانی و توانبخشی شناختی مناسب برای این افراد انجام شود.
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