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Abstract
Background and Aim: Hearing loss is one of the most common disorders in the elderly
people. Sensory neural hearing loss mostly results from outer and inner hair cell damages in
cochlea. The area wherein inner hair cells or auditory nerve fibers are inactive is named Dead
Region (DR) or Cochlear dead Region (CDR). Many studies have investigated DR at high
frequencies in sloping or sharply sloping audiograms, but few studies have investigated flat
audiograms. Hence, the aim of the present study was to investigate the prevalence of DR in
hearing impaired adults with mild to severe flat sensory neural hearing loss.
Materials and Methods: In the current descriptive-analytical study, 30 elderly people (60
ears) aged 65 years and above, with bilateral mild to severe flat sensory neural hearing loss
were tested for DR at frequencies from 0.5 to 4 kHz using the threshold equalizing noise
(HL) test. Based on the hearing thresholds, participants were divided into three groups of
mild, moderate, and severe hearing loss.
Results: The prevalence of DR at 2 kHz, 3 kHz, and 4 kHz were significantly higher than DR
at frequencies below 2 kHz (p<0.05). With increasing the amount of hearing loss, the number
of DR increased. As a result, the difference between prevalence of DR in severe hearing loss
and the other two groups was statistically significant (p<0.05).
Conclusion: The results indicated a relatively high prevalence of dead regions in the elderly
with severe degree of hearing loss (60-80dBHL) and at high frequencies. Furthermore, with
increasing frequency, the number of dead regions increased correspondingly.
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آزادبخت و همکاران..............

بررسی فراوانی مناطق مرده حلزونی در سالمندان کم شنوای حسی-عصبی مالیم تا شدید با
الگوی ادیومتریک مسطح ،با استفاده از آزمون نویز یکسان ساز آستانه ها
لیدا آزادبخت ، 1لیال جلیلوند کریمی ،*2سید مهدی طباطبایی
.1
.2
.3

3

کمیته پژوهشی دانشجویان .دانشجوی کارشناسی ارشد شنواییشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
مربی گروه شنوایی شناسی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
کارشناس ارشد آمار زیستی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
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چکیده
مقدمه و اهداف
کاهش شنوایی حسی -عصبی یکی از شایعترین مشکالت سالمندان است .افت شنوایی حسی-عصبی اغلب ناشی ازآسیب سلولهای مویی خارجی و داخلی است.
مناطقی از حلزون که در آن سلولهای مویی داخلی یا نورونها فاقد عملکرد هستند ،مناطق مرده نامیده می شود .مطالعات بسیاری وجود مناطق مرده حلزونی را در
فرکانسهای باال در الگوهای ادیومتریک شیبدار به ویژه شیبدار تند نشان دادهاند ،ولی وجود مناطق مرده حلزونی در الگوی ادیومتریک مسطح چندان مورد بررسی
قرار نگرفته است .لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مناطق مرده حلزونی در سالمندان دارای کاهش شنوایی حسی-عصبی مسطح مالیم تا شدید از طریق آزمون نویز
یکسانساز آستانهها ) Threshold Equalizing Noise (TENانجام شد.

مواد و روش ها
مطالعه توصیفی-تحلیلی حاضر بر روی  30سالمند ( 60گوش)  65سال به باال با الگوی ادیومتریک حسی-عصبی مسطح مالیم تا شدید (با آستانه شنوایی 20-80
دسیبل  )HLانجام شد .برای شناسایی مناطق مرده ،آزمون  TENدر فرکانسهای اکتاوی و نیماکتاوی  500تا 4000هرتز انجام شد .بر اساس آستانههای شنوایی
این افراد در سه گروه دارای افت شنوایی مالیم ،متوسط و شدید قرار داده شدند و نتایج با نرمافزار آماری  SPSS 21تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها
فراوانی مناطق مرده حلزونی در فرکانسهای باالتر از  2000هرتز بیشتر از ایر فرکانسها بود و این اختالف از لحاظ آماری معنادار به دست آمدد ( .)P>0/05همچنین
در این مطالعه ،فراوانی مناطق مرده حلزونی در افتهای شدید ( 60-80دسیبل  )HLبیشتر از افتهای مالیم ( 20-40دسیبل  )HLو متوسط ( 40-60دسی
بل  )HLبود و در فرکانسهای  4000 ،3000 ،2000 ،750هرتز ،این اختالف از لحاظ آماری معنادار محاسبه شد(.)P>0/05

نتیجه گیری
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی مناطق مرده در سالمندان دچار کاهش شنوایی شدید بیشتر است .همچنین فراوانی مناطق مرده با وجود الگوی ادیومتریک
مسطح در فرکانسهای  2000هرتز و باالتر بیش از سایر فرکانسها است.

واژه های کلیدی
مناطق مرده حلزون؛ سالمندان کمشنوا؛ کمشنوایی حسی-عصبی؛ آزمون نویز یکسانساز آستانه

نویسنده مسئول :لیال جلیلوند کریمی .مربی گروه شنوایی شناسی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیljalilvand@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
با افزایش امید به زندگی و شمار سالمندان مقابله با مشکالت و بیماریهای این بخش وسیع از جامعه بیش از پیش اهمیت یافته است.
یکی از شایعترین مشکالت سالمندان کم شنوایی است که با تاثیر بر کیفیت زندگی منجر به افسردگی ،انزوا و کاهش اعتماد به نفس می
][4-1
شود .از این رو ارزیابی دقیق وضعیت شنوایی و تجویز سمعک مناسب می تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی سالمندان ایفا کند.
یکی از عواملی که کارآیی و استفاده مناسب از سمعک را به مخاطره میاندازد ،وجود منطقه مرده حلزونی )DR( 1است DR [10-5[.بنا به
تعریف عبارت است از مکانی از حلزون که در آن سلولهای مژکی داخلی (IHC)2و یا اعصاب شنوایی فاقد عملکرد یا دارای عملکرد
بسیاری ضعیفی هستند به طوری که ارتعاش مکانیکی در این قسمت از غشاء قاعدهای نمی تواند به سیگنال الکتریکی در عصب شنوایی
تبدیل شود .با این حال در سطوح شدت باال ،سیگنالی که بیشترین ارتعاش را در  DRایجاد میکند به دلیل انتشار تحریک به مناطق
مجاور غشاء قاعدهای که در آن IHCها و یا اعصاب دارای عملکرد هستند ،ردیابی می شود .به این پدیده شنیدن خارج از محدوده یا دور
از محل ( )Off Place Listeningو به فرکانسی که منجر به این پدیده می شود فرکانس ناهمگون ( )Off Frequencyگفته می
[ 10 ،7و [11
شود.
شناسایی  DRدر فعالیتهای بالینی حایز اهمیت بوده و موارد استفاده متعددی دارد از جمله:
 .1کمک به مشاوره درباره میزان کارآیی سمعک .2 ،انتخاب نوع سمعک .3 ،تنظیم مناسب سمعک و  .4بررسی کاندیداتوری کاشت
حلزون .از این رو آزمونهای متعددی به منظور بررسی و شناسایی  DRطراحی و ساخته شدهاند که از جمله متداولترین آنها می توان به
منحنیهای میزانش سایکوفیزیکال)PTC( 3و آزمون نویز یکسانساز آستانهها )TEN( 4اشاره کرد .از بین دو آزمون فوقالذکر گرچه
آزمون  TENاز دقت بسیار باالی  PTCبرخوردار نیست ،ولی به دلیل سهولت اجرا در فعالیتهای بالینی قابل استفادهتر است،12 ،11 ،8 ،7[.
 14 ،13و ]15

آزمون  TENتوسط  Mooreو همکاران ( )2000برای شناسایی  DRطراحی و ساخته شد TEN .بر این اساس ساخته شده که وقتی
فرکانس آزمایشی در منطقه  DRقرار داشته باشد ،سیگنال صرفاً زمانی شنیده می شود که ارتعاش موثری در نزدیکترین منطقهای از
غشای قاعدهای که دارای  IHCو عصب سالم است ،ایجاد کند .ارتعاشی که تن در آن منطقه سالم ایجاد میکند بسیار کمتر از ارتعاش
 DRاست؛ بنابراین در صورت ارائه توأم نویز و فرکانس آزمایشی ،پوشش ایجاد شده بسیار مشخصتر و موثرتر و آستانه پوششیافته
سیگنال بسیار باالتر از حد معمول خواهد بود 7[.و  ]6نویز عریض باند مورد استفاده در این آزمون به گونهای طراحی شده است که پوشش
یکسانی را در محدوه فرکانسی  250تا  Hz 10000ایجاد کند 16 ،11 ،10[.و 5]17
به نظر میرسد فاکتورهایی نظیر میزان افت شنوایی و شیب ادیوگرام در نتیجه آزمون  TENدخالت داشته باشد .برای مثال این احتمال
میرود که در موارد افت شنوایی بیش از  60 dB HLو درگیری IHCها احتمال  DRقوت میگیرد .حال آنکه مطالعات بسیاری وجود
 DRرا در افت شنوایی کمتر از  60 dB HLو عدم وجود  DRرا در افت شنوایی بیش از این مقدار نیز گزارش کردهاند .از سوی دیگر
شیب ادیوگرام شاخص معتبری برای پیشبینی وجود  DRنیست 22 ،21 ،20 ،18 ،19[.و  ]23لذا پیشبینی  DRصرفاً از روی میزان افت شنوایی و
شیب ادیوگرام امکانپذیر نبوده و نیاز به ارزیابیهای دقیقتری نظیر آزمون  TENدارد.
با توجه به مطالب فوق الذکر مطالعه حاضر بر روی سالمندانی صورت گرفت که از شیوع باالتری از افت شنوایی برخوردار بوده و به تبع آن
بیشترین کاربران سمعک محسوب میشوند .از سوی دیگر به دلیل شیوع باالی کمشنوایی احتمال  DRنیز در سالمندان افزایش مییابد و
متعاقب آن استفاده مناسب از سمعک کاهش مییابد .از آنجا که بیشتر شنوایی شناسان بر این باورند که تنها در الگوهای ادیومتریک شیب-
دار و شیبدار تند و مقادیر باالی افت شنوایی احتمال وجود  DRمیرود ،لذا عدم کارآیی سمعک در کاربران دارای الگوی ادیومتریک
مسطح کمتر به وجود  DRارتباط داده می شود .به عبارت دیگر این سوال پیشرو است که در موارد عدم رضایت از عملکرد سمعک در
کاربران دارای الگوی ادیومتریک مسطح آیا الزم است  DRبه عنوان یکی از فاکتورهای موثر مورد بررسی قرار گیرد یا خیر .از این رو
مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی مناطق مرده حلزونی در سالمندان کمشنوای حسی-عصبی مالیم تا شدید با الگوی ادیومتریک
مسطح ،با استفاده از آزمون نویز یکسانساز آستانهها انجام شد.

1

)Dead Region (DR
)Inner Hair Cell (IHC
)Psychophysical Tuning Curves (PTV
4
)Threshold Equalizing Noise (TEN
5
علت نامگذاری این آزمون نیز به همین دلیل است .
2
3
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مواد و روش ها
مطالعه حاضر بر روی  30سالمند ( 60گوش) با حداقل سنی  65سال انجام شد .معیار ورود به مطالعه داشتن افت شنوایی حسی-عصبی
مالیم تا شدید با الگوی ادیومتریک مسطح بود .مراحل انجام کار به ترتیب عبارت بود از معاینه اتوسکوپی به منظور بررسی سالمت گوش
خارجی و پرده گوش ،آزمون تیمپانومتری جهت اطمینان از سالمت گوش میانی و ادیومتری صوت خالص برای تعیین آستانههای شنوایی،
نوع افت شنوایی و الگوی اودیومتریک .دستگاههای مورد استفاده در پژوهش حاضر عبارت بودند از ایمیتنس میتر  AZ7ساخت شرکت
اینتراکوستیک دانمارک و ادیومتر  OB822ساخت شرکت  GN Otometricsدانمارک .مالک تمپانوگرام هنجار عبارت بود از تمپانوگرام
تایپ  ، Anفشار قله  daPa +50و استاتیک کامپلیانس  0/3تا  1/5سیسی ]24[.معیار افت شنوایی حسی-عصبی عبارت بود از آستانههای
 ACو  BCبیش از  dB HL 25در فرکانس¬های نیم اکتاوی  250تا  Hz 8000و اختالف آستانههای  ACو  BCکمتر از  10دسی بل
و معیار الگوی ادیومتریک مسطح عبارت بود از افزایش یا کاهش آستانه کمتر از  5دسیبل در هر اکتاو .میزان افت شنوایی بر اساس
محاسبه میانگین فرکانس های  1000 ،2000و  500هرتز ( )PTAدر سه طبقهبندی مالیم( 6میانگین آستانه شنوایی،)dB HL21-40 7
متوسط و متوسط تا شدید ) dBHL 41-60( 8و شدید ) dB HL 61-80( 9در نظر گرفته شد]25[.
به منظور اجرای آزمون  TENلپتاپ مدل  SONY VAIOبه عنوان  CD playerبه ورودی  Tapeادیومتر  OB822متصل
گردیدVU Meter .دستگاه ادیومتر بر روی صفر تنظیم و با ارائه همزمان نویز  TENو تن خالص در یک گوش آستانه پوششیافته با
نویز  TENدر هر یک از فرکانسهای آزمایشی ( 4000 ،3000 ،2000 ،1500 ،1000 ،750 ،500هرتز) اندازهگیری شد .آزمون  TENو
آموزش به بیمار مطابق دستورالعمل آزمون  (HL) TENصورت گرفت ]12[.به این ترتیب که در این آزمون شدت نویز  TENدر هر
فرکانس  10دسی بل باالتر از آستانه فرد در آن فرکانس در نظر گرفته شد .پس از آن آستانه پوششیافته فرد با نویز  TENبا مقدار نویز
ارائه شده و آستانه مطلق فرد مقایسه گردید .درصورتی که آستانه پوششیافته با نویز  ،TENحداقل  10دسیبل باالتر از سطح نویز TEN
و اختالف آستانه با و بدون نویز  TENبیش از  10دسی بل در فرکانس آزمایشی بود ،آن فرکانس به منطقه مرده حلزون نسبت داده
شد]16 ،11[.
تحلیل نتایج آماری پژوهش حاضر با استفاده از نرمافزار  SPSS21و با فرمولهای کای دو و آزمون  Fisherانجام شد و برای توصیف
متغیرها از آماره میزان بروز و برای نمایش آن ها از جداول استفاده شد .تمام آزمونها در سطح خطای انجام شد.
یافتهها
در مطالعه حاضر  30فرد سالمند (  60گوش) در محدوده سنی  65سال به باال با میانگین سنی 35/72± 05/7سال متشکل از  19مرد و 11
زن و در مجموع 13گوش دارای کم شنوایی حسی-عصبی مسطح مالیم 31 ،گوش دارای کم شنوایی حسی-عصبی مسطح متوسط و 16
گوش دارای کم شنوایی حسی-عصبی مسطح شدید مورد بررسی قرار گرفت .فراوانی و فراوانی نسبی  ،DRدر فرکانس های آزمایشی
مختلف در گروه دارای کم شنوایی مالیم ،متوسط و شدید در جداول شماره  1تا  7به نمایش گذاشته شده است.
جدول  :1فراوانی و فراوانی نسبی مناطق مرده حلزون در فرکانس  500هرتز
دارد

منطقه مرده
میزان افت شنوایی

کل

ندارد

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

کم شنوایی مالیم

0

0

13

100

13

100

کم شنوایی متوسط

2

6/5

29

93/5

31

100

کم شنوایی شدید

2

12/5

14

87/5

16

100

در جدول  1تحلیل نتایج حاصله طبق آزمون  Fisherنشان داد که فراوانی مناطق مرده حلزونی در بین سه گروه کم شنوایی (مالیم ،متوسط و شدید) در فرکانس
 500هرتز اختالف معناداری نداشت (.)P=0/534

6

Mild
Pure Tone Average (PTA) at 500, 1000, 2000Hz
8 Moderate and Moderately Severe
9 Severe
7
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جدول  :2فراوانی و فراوانی نسبی مناطق مرده حلزونی در فرکانس  750هرتز
دارد

منطقه مرده
میزان افت شنوایی

کل

ندارد

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

کم شنوایی مالیم

0

0

13

100

13

100

کم شنوایی متوسط

0

0

31

100

31

100

کم شنوایی شدید

3

18/8

13

81/3

16

100

در جدول شماره  2در فرکانس  750هرتز با افزایش شدت کم شنوایی ،فراوانی مناطق مرده حلزونی افزایش یافته است و طبق آزمون
 ،Fisherاین اختالف فراوانی مناطق مرده حلزونی از نظر آماری معنادار می باشد ()P=0/025
جدول  :3فراوانی و فراوانی نسبی مناطق مرده حلزونی در فرکانس  1000هرتز
دارد

منطقه مرده
میزان افت شنوایی

کل

ندارد

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

کم شنوایی مالیم

0

0

13

100

13

100

کم شنوایی متوسط

0

0

31

100

31

100

کم شنوایی شدید

2

12/5

14

87/5

16

100

همانطور که در جدول شماره  3مشاهده می شود ،فراوانی منطقه مرده حلزونی در فرکانس  1000هرتز ،در کم شنوایی شدید (80-60
دسیبل  )HLبیشتر از دو گروه دیگر است ،هر چند که این اختالف طبق آزمون  ،Fisherمعنادار نیست (.)P=0/112

جدول  :4فراوانی و فراوانی نسبی مناطق مرده حلزونی در فرکانس  1500هرتز
دارد

منطقه مرده
میزان افت شنوایی

کل

ندارد

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

کم شنوایی مالیم

0

0

13

100

13

100

کم شنوایی متوسط

0

0

31

100

31

100

کم شنوایی شدید

2

12/5

14

87/5

16

100

همان¬طور که در جدول شماره  4مشاهده می شود ،در فرکانس  1500هرتز فراوانی مناطق مرده حلزونی در کم شنوایی شدید بیشتر از
کم¬شنوایی مالیم و متوسط است ،ولی طبق آزمون  Fisherاین اختالف از نظر آماری معنادار نمی باشد (.)P=0/112
جدول  :5فراوانی و فراوانی نسبی مناطق مرده حلزونی در فرکانس  2000هرتز
دارد

منطقه مرده
میزان افت شنوایی

کل

ندارد

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

کم شنوایی مالیم

0

0

13

100

13

100

کم شنوایی متوسط

0

0

31

100

31

100

کم شنوایی شدید

4

25

12

75

16

100

همان طور که در جدول شماره  5مشاهده می شود ،در فرکانس  2000هرتز فراوانی مناطق مرده حلزونی در افت شدید بیشتر
از افت مالیم و متوسط است و طبق آزمون  Fisherاین اختالف از نظر آماری معنادار است (.)P=0/005
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جدول  :6فراوانی و فراوانی نسبی مناطق مرده حلزونی در فرکانس  3000هرتز
دارد

منطقه مرده
میزان افت شنوایی

کل

ندارد

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

کم شنوایی مالیم

1

7/7

12

92/3

13

100

کم شنوایی متوسط

1

3/2

30

96/8

31

100

کم شنوایی شدید

7

43/8

9

56/3

16

100

همان طور که در جدول شماره  6مشاهده می شود ،در فرکانس  3000هرتز برخالف فرکانس های پایین تر از آن ،در کم شنوایی مالیم و
متوسط نیز منطقه مرده دیده شد ،اگرچه فراوانی مناطق مرده حلزونی در کم شنوایی شدید بیشتر از کم شنوایی مالیم و متوسط بوده است
و طبق آزمون  ،Fisherاین اختالف از لحاظ آماری معنادار می باشد (.)P=0/001
جدول  :7فراوانی و فراوانی نسبی مناطق مرده حلزونی در فرکانس  4000هرتز
دارد

منطقه مرده
میزان افت شنوایی

کل

ندارد

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

فراوانی

فراوانی نسبی

کم شنوایی مالیم

1

7/69

12

92/31

13

100

کم شنوایی متوسط

6

19/35

25

80/65

31

100

کم شنوایی شدید

12

75

4

25

16

100

همان¬طور که در جدول شماره  7مشاهده می شود ،مناطق مرده حلزونی در فرکانس  4000هرتز در هر سه نوع کم شنوایی وجود داشت،
ولی فراوانی آن در کم شنوایی شدید بیشتر از دو گروه دیگر بود و طبق آزمون  Fisherاین اختالف فراوانی مناطق مرده حلزونی از نظر
آماری معنادار به دست آمد (.)P=0/002
جدول  : 8مقایسه فراوانی مناطق مرده حلزونی در هفت فرکانس آزمایشی
فرکانس(هرتز)

500

750

1000

1500

2000

3000

4000

مالیم

0

0

0

0

0

1

1

متوسط

2

0

0

0

0

1

6

شدید

2

3

2

2

4

7

12

فراوانی

4

3

2

2

4

9

19

فراوانی نسبی

6/67

5

3/33

3/33

6/67

15

31/67

میزان افت شنوایی

همانطور که در جدول شماره  8مشاهده می شود ،فراوانی مناطق مرده حلزونی در فرکانسهای باال (2کیلوهرتز به باال) بیشتر از فرکانس-
های پایین میباشد که این اختالف از نظر آماری و طبق آزمون  Chi-Squareمعنادار میباشد (.)P=0/002
بحث
در پژوهش حاضر فراوانی  DRدر الگوی ادیومتریک مسطح در سالمندان دارای افت شنوایی حسی-عصبی مالیم تا شدید مورد بررسی
قرار گرفت .مطالعه حاضر فارغ از تاثیر سن و جنسیت بر  DRصورت گرفت ،زیرا مطالعات گذشته نشان داده است که سن و جنسیت بر
 DRبیتاثیر است 26 ،20 ،19 ,8[.و  ]27همچنین به دلیل آنکه بیشتر پژوهشهای انجام شده در زمینه  DRبه بررسی تاثیر شیب ادیوگرام بر
میزان بروز  DRپرداختهاند [ 27 ،26 ،20 ،19و  ،]28در پژوهش حاضر احتمال وجود مناطق مرده حلزونی در کم شنواییهای حسی-عصبی
مسطح مورد بررسی قرار گرفت تا مشخص شود که در کابران ناراضی از عملکرد سمعک با الگوی ادیومتریک مسطح آیا الزم است  DRبه
عنوان یکی از عوامل موثر موردارزیابی قرار گیرد یا خیر.
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یافتههای پژوهش حاضر حاکی از آن است که از  60گوش مورد بررسی  19مورد معادل  %31/67حداقل در یک فرکانس دارای  DRبود.
همچنین  10نفر از  30فرد مورد مطالعه یعنی  %33/33حداقل در یک فرکانس  DRنشان دادند .در مطالعه  Coxو همکاران ()2011
فراوانی  DRدر افراد مورد مطالعه  %31و در گوشهای مورد بررسی  %23گزارش شد .شاید علت فراوانی بیشتر  DRدر گوشهای مورد
آزمایش در پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعه  Coxو همکاران ( )2011این باشد که افراد مورد مطالعه در این پژوهش در فرکانس¬های
پایین آستانه ضعیفتری داشتهاند ]27[.در مطالعه  Peplerو همکاران ( )2014نیز یک سوم افراد مورد مطالعه و  %26گوشهای آزمایش
شده  DRنشان دادند که به مطالعه حاضر نزدیک است]20[.
همانطور که در یافتههای پژوهش دیده می شود با افزایش فرکانس فراوانی  DRافزایش مییابد ،به طوری که بیشترین فراوانی  DRدر
فرکانس های  3 ،2و  kHz 4به ویژه در  kHz 4دیده می شود Cox .و همکاران ( Preminger ،)2011و همکاران ( )2004و Pepler
و همکاران ( )2014نیز فراوانی  DRرا در فرکانس های باال بیش از فرکانس¬های پایین مشاهده کردند 27 ،8[.و ]20
همچنین مشاهده شد که فراوانی  DRبا افزایش افت شنوایی از مالیم به شدید افزایش یافته و این افزایش در فرکانس های  2000تا
 Hz 4000معنادار است .در مطالعه  Coxو همکاران ( )2011نیز فراوانی  DRدر فرکانس های باالتر از  kHz 1/5بیش از سایر فرکانس-
ها بود و ارتباط معناداری بین  DRو فرکانس آزمایشی مشاهده شد ]27[.یافتههای مشابهی در مطالعات  Peplerو همکاران ( )2014و
 Premingerو همکاران ( )2004نیز مشاهده شد 20[.و ]8
مطالعات گذشته نشان میدهد که کاهش شنوایی تا حدود  60دسی بل احتماال ناشی از کاهش عملکرد سلولهای مویی خارجی است ،در
حالی که در افت شنوایی بیش از این مقدار کاهش عملکرد سلولهای مویی داخلی نیز محتمل است 11 ,9 ،7[.و  ]16بنابراین انتظار میرود که
شیوع مناطق مرده حلزونی در مقادیر کاهش شنوایی بیش از  60دسی بل افزایش یابد که در پژوهش حاضر نیز مشاهده شد ،اما این بدان
معنا نیست که  DRصرفا از طریق میزان کاهش شنوایی به درستی قابل پیشبینی باشد .همانطور که در مطالعه حاضر دیده می شود در
فرکانس  4000هرتز و در افت شنوایی شدید که بیشترین فراوانی  DRمشاهده می شود از  16گوش مورد مطالعه  12مورد دارای DR
بودند .در حالی که  4مورد  DRنشان ندادند .مطالعات دیگر نیز این یافته را تایید میکنند Aazh ]28 ،26 ،27 ،20 ،8 ،6[.و  )2007( Mooreبه
منظور پیشبینی  DRاز طریق میزان افت شنوایی ،حساسیت و ویژگی معیار افت شنوایی  65 dB HLرا با آزمون  TENبه عنوان معیار
طالیی ( )Gold Standardمقایسه کردند .نتیجه نشان داد که با افزایش افت شنوایی حساسیت این شاخص برای شناسایی  DRکاهش
و ویژگی آن افزایش مییابد .در صورتی که اگر از معیار افت شنوایی  75 dB HLبه عنوان شاخص شناسایی  DRاستفاده شود ،با وجود
آنکه حساسیت افزایش مییابد ولی این شاخص فقط در  %47موارد قادر به شناسایی  DRاست و  %18گوشهای بدون  DRبه اشتباه
دارای  DRتشخیص داده میشوند .ازاین رو نمی توان صرفاً از روی میزان افت شنوایی  DRرا شناسایی کرد]26[.
در مطالعه حاضر در فرکانس Hz 750اختالف معناداری بین افزایش میزان کمشنوایی و فراوانی  DRمشاهده شد .الزم به ذکر است که
گرچه این اختالف از لحاظ آماری معنادار است ،ولی از دیدگاه بالینی در صورتی تایید می شود که در دو یا سه فرکانس متوالی دیده شود و
چون این اختالف در فرکانس های  Hz 500و  Hz 1000معنادار نبود ،بنابراین نتیجه به دست آمده در فرکانس  Hz 750نیز از لحاظ
[ 18و [20
بالینی معنادار نیست.
از کل  30فرد مورد آزمایش در پژوهش حاضر  2نفر معادل  %6/67کل افراد در سه فرکانس متوالی دارای  DRبودند که می تواند با تاثیر
مخرب بر توانای ی بازشناسی گفتار و درک گفتار در حضور نویز در صورت استفاده از سمعک منجر به نارضایتی از عملکرد آن شود .مطالعات
نشان دادهاند که بین امتیاز آزمون  Quick-SINدر افراد دارای  DRو بدون  DRاختالف معناداری وجود دارد 18 ،8[.و  ]27همچنین امتیاز
بازشناسی لغات در صورتی که  DRدر سه یا بیش از سه فرکانس متوالی مشاهده شود ،به صورت معناداری کاهش مییابد ]27[.یافتههای
 Premingerو همکاران ( )2004نیز حاکی از آن است که در پرسشنامه  APHABدر چهار زیرمجموعه سهولت برقراری ارتباط،10
شنیدن در محیطهای دارای بازآوایش ،11شنیدن در حضور نویز زمینه12و آزاردهندگی صدا 13اختالف معناداری بین امتیاز افراد دارای  DRبا
افراد بدون  DRمشاهد می شود ]4[.از این رو در کاربران ناراضی از عملکرد سمعک صرفنظر از میزان افت شنوایی یا الگوی ادیومتریک
بررسی  DRجهت مشاوره ،انتخاب و تنطیم صحیح سمعک توصیه می شود]8[.

10

Ease of Communication
Reverbration
12
Back Ground Noise
13
Aversiveness
11
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نتیجه گیری
 با افزایش افت شنوایی و فرکانسDR عصبی گرچه احتمال وجود-در مطالعه حاضر مشخص شد که در افراد دارای افت شنوایی حسی
. به شمار نمی آیدDR  ولی میزان افت شنوایی یا الگوی ادیومتریک شاخص های مناسبی برای پیش بینی،آزمایشی افزایش می یابد
. فقط در الگوهای ادیومتریک شیب دار انتظار نمی رود بلکه می توان آن را در الگوی ادیومتریک مسطح نیز مشاهده نمودDR همچنین
تشکر و قدردانی
 از. به راهنمایی سرکار خانم لیال جلیلوند کریمی میباشد، مقطع کارشناسی ارشد،مقاله حاضر برگرفته از پایاننامهی خانم لیدا آزادبخت
 شنواییشناس بیمارستان پارس برای همکاری بیدریغشان تشکر و قدردانی میگردد و،همکار محترم جناب آقای علیرضا فالحدوستمقدم
از دانشکده علوم توانبخشی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای حمایتهای مالی و همکاریهای بیدریغشان کمال
.تشکر و قدردانی را داریم
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