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Abstract
Background and Aims: Using the real ear measurement, in addition to accurately fitting of the
hearing aids, can reduce the frequent referral of patients to hearing-related clinics. Therefore,
audiologists can save time and energy. Currently, real ear assessments are conducted at two general
forms in clinics: 1. Real ear based verification, and 2. Coupler based verification. In the present
review article, the focus is on coupler based verifications. Because the test of the RECD is one of the
main components of the coupler based verifications, we made an attempt to outline the role of this
test, based on the new standard of ANSI S3.46-2013, at fitting of hearing aids. Then, using the
suggested coupling method, we tried to solve the challenge of mismatch between different RECDs.
Materials and Methods: We searched the subject of hearing aids verification based on coupler in
databases of GoogleScholar, Proquest, Pubmed, and Sciencedirect among the publication between
1980-2017. In this search, we used the following keywords: Hearing Aid Verification, Real Ear to
Coupler Difference, RITE hearing aids, and coupling of hearing aids. A total of 45 papers were found
and 35 were selected. The present paper is based on these original articles and three related text
books.
Conclusion: Using foam instead of silicone domes in receiver of RITE hearing aids, in addition to
maintaining the benefits of RITE hearing aids, can result in more gain at low and middle frequencies
for patients. Also, in accordance with ANSI S3.46 2013 standard, we can use the same coupling
method for both coupler based and real ear based verifications.
Keywords: Coupler Based Verification; Real Ear to Coupler Difference; Receiver in ihe Ear Hearing
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چکیده
مقدمه و اهداف
با ارزیابی گوش واقعی میتوان عالوه بر تنظیم دقیق سمعک ،مراجعه مکرر بیماران به کلینیکهای شنواییشناسی را کاهش داده و در نتیجه در وقت و
انرژی نیز صرفهجویی کرد .در حال حاضر ارزیابیهای گوش واقعی به دو صورت کلی در کلینیکها انجام میشود .1 :راستیآزمایی گوش واقعی .2
راستیآزمایی بر اساس کوپلر .در مقاله مروری حاضر تمرکز بر مبحث راستیآزمایی بر اساس کوپلر خواهد بود .از آنجا که آزمون بررسی تفاوت بین کوپلر
و گوش واقعی یکی از اجزای اصلی راستیآزمایی بر اساس کوپلر میباشد ،بنابراین در مقاله مروری حاضر تالش بر این است که بر اساس استاندارد
جدید مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا نقش این آزمون در تجویز سمعک را بازگو کرده و سپس با استفاده از روش پیشنهادی ،چالش به وجود آمده در
این مسیر برطرف شود.
مواد و روشها
با جستجو در منابعی که از سال  1980تا  2017میالدی در زمینه راستیآزمایی راستی سمعک بر اساس کوپلر منتشر گردیده 45 ،مقاله مرتبط از بانک-
های اطالعاتی  Sciencedirect ،Pubmed ،Proquest ،Google Scholarبا کلیدواژههای Real ،Hearing Aid Verification
 Hearing Aids Coupling ،RITE Hearing Aids ،Ear to Coupler Differenceانتخاب شد که از این مقاالت 35 ،مقاله
پژوهشی برگزیده شد .در این مقاله مروری از مقاالت پژوهشی مذکور و  3کتاب مرتبط استفاده شده است.
نتیجهگیری
در صورت استفاده از فوم اسفنجی به جای دامیهای سیلیکونی در سمعکهای  RITEمیتوان عالوه بر حفظ مزایای سمعکهای  ،RITEبهره
بیشتری در فرکانسهای پایین و میانی برای بیمار فراهم کرد .همچنین در این صورت میتوان مطابق استاندارد  ANSI S3.46 2013روش اتصالی
یکسانی را هم برای ارزیابیهای کوپلری و هم برای ارزیابیهای گوش واقعی اتخاذ کرد .در نتیجه مشکل عدم تطابق بین  RECDها برطرف خواهد
شد.
واژگان کلیدی
استاندارد ANSI S3.46-2013؛ تفاوت بین کوپلر و گوش واقعی؛ راستیآزمایی بر اساس کوپلر؛ روش اتصالی یکسان در راستیآزمایی سمعک؛
سمعکهای رسیور داخل مجرای گوش
نویسنده مسئول :مسعود بلندیشیرهجینی .یوسفآباد ،خیابان اسدآبادی  ،18نبش خیابان بیستون ،خوابگاه دانشجویی شهید موسوی،
تهران ،ایران
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مقدمه و اهداف
با تمام پیشرفتهای چشمگیری که در دو دهه اخیر در سمعکهای دیجیتالی اتفاق افتاده ،اما همچنان شاهد مراجعه مکرر بیماران به
کلینیکهای شنواییشناسی جهت تنظیم مجدد سمعکها هستیم ]1[.با اینکه با استفاده از فرمولهای موجود در نرمافزارهای شرکتهای
تولیدکننده سمعک و بر اساس آستانههای شنوایی بیمار میتوان مقدار تقویت مورد نیاز سمعک را مشخص کرد ،ولی با این حال تقویت
تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله حجم مجرای گوش خارجی ،میزان ورود سمعک یا قالب به مجرای گوش و تشدید 1مجرای گوش قرار
میگیرد[ ،]2بنابراین میتوان گفت که تقویتهایی که از سمعکها خواسته میشود ،دقیقا منطبق بر تقویتهایی نیست که سمعک به گوش
واقعی بیمار میرساند ]3 ،4[.در نهایت با ارزیابی گوش واقعی 2میتوان عالوه بر تنظیم دقیق سمعک ،مراجعه مکرر بیماران به کلینیکهای
شنواییشناسی را کاهش داده و در نتیجه در وقت و انرژی نیز صرفهجویی کرد ]5 ،6[.در حال حاضر ارزیابیهای گوش واقعی به دو صورت
کلی در کلینیکها انجام میشود .1 :راستیآزمایی گوش واقعی .2 3راستیآزمایی بر اساس کوپلر .4هدف از مقاله مروری حاضر تمرکز بر
مبحث راستیآزمایی بر اساس کوپلر میباشد .از آنجا که آزمون بررسی تفاوت بین کوپلر و گوش واقعی ( 5)RECDیکی از اجزای اصلی
راستیآزمایی بر اساس کوپلر میباشد ،در این مقاله مروری تالش بر این شد که بر اساس استاندارد جدید مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا
( 6)ANSIنقش این آزمون در تجویز سمعک بازگو شود و سپس با استفاده از روش پیشنهادی ،چالش به وجود آمده در این مسیر را
برطرف کرد.
مواد و روشها
با جستجو در منابعی که از سال  1980تا  2017میالدی در زمینه راستیآزمایی راستی سمعک آزمایی بر اساس کوپلر منتشر گردیده45 ،
مقاله مرتبط از بانکهای اطالعاتی  Sciencedirect ،Pubmed ،Proquest ،Google Scholarبا کلیدواژههای Hearing
Hearing Aids Coupling ،RITE Hearing Aids ،Real Ear to Coupler Difference ،Aid Verification
انتخاب شد که از این مقاالت 35 ،مقاله پژوهشی برگزیده شد .در مقاله مروری حاضر از مقاالت پژوهشی مذکور و  3کتاب مرتبط استفاده
شده است.
یافته ها
در مقاله مروری حاضر پس از معرفی استاندارد جدید  (ANSI S3.46-2013) ANSIدر زمینه  ،RECDبه نقش این آزمون در
تنظیم و راستیآزمایی سمعک اشاره خواهد شد .سپس چالشی تحت عنوان RECDهای متفاوت به دست آمده با روش اتصالی 7متفاوت
بازگو خواهد شد .در پایان راه حلی برای این چالش مطرحشده ارائه خواهد شد .راه حل پیشنهادی تغییر روش اتصالی سمعکهای رسیور
داخل کانال گوش ( 8)RITEمیباشد ،بنابراین در این مطالعه ضرورت بر این است که در ابتدای بحث ،مروری بر مزایای سمعکهای
 RITEشود.
مزایای سمعکهای رسیور داخل کانال گوش ()RITE
بر اساس میزان کمشنوایی ،شکل کمشنوایی ،تکنولوژی و جنبه زیبایی ،سمعکها به دو گروه کلی سمعکهای پشت گوشی ( 9)BTEو
سمعکهای داخل گوشی تقسیم میشوند که هر دو گروه از سمعکها نسبت به یکدیگر مزایا و معایبی دارند .بحث پیرامون سمعکهای
داخل گوشی از حوزه این مطالعه خارج بوده ،بنابراین تحقیق حاضر بر سمعکهای پشت گوشی تمرکز خواهد کرد.
سمعکهای پشت گوشی ( )BTEاز لحاظ مکان قرارگیری رسیور به دو گروه سمعکهای رسیور داخل کانال گوش ( )RITEو سمعک-
های رسیور داخل سمعک ( 10)RITAتقسیم میشوند ]7[.سمعکهای  RITAدارای یک بدنه ،یک لوله شماره  13و یک قالب گوش11
میباشد ]8[.در این سمعکها تقویتکننده و رسیور داخل بدنه قرار میگیرند و لوله ،صدای تولیدشده در داخل بدنه را به قالب گوش انتقال
میدهد .به دلیل تغییرات زیاد اندازه کانال گوش نوزادان ،در این افراد از سمعکهای  RITAمتصل به قالب استفاده میشود .امروزه در
1

Resonance
Real-Ear Measurement
3
Real-Ear Verification
4
Coupler Based Verification
5
Real Ear to Coupler Difference
6
American National Standards Institute
7
Coupling
8
Receiver In The Ear
9
Behind The Ear
10
Receiver In The Aid
11
Ear Mold
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سمعکهای  RITAمیتوان از لولههای آکوستیکی باریکتری 12نیز استفاده کرد که به وسیله سری13هایی از جنس سیلیکون در داخل
گوش قرار میگیرند ]8 ،9[.این طرح باعث کاهش اثر انسداد در فرکانسهای پایین میشود و بر جنبه زیبایی آن میافزاید .بنابراین افرادی که
شنوایی نرمال در فرکانسهای پایین دارند ،میتوانند از این روش اتصالی بهره ببرند Kuk ]10[.و  Keenanدر سال  2006حداکثر بهره
تولیدی سمعکها قبل از ایجاد فیدبک را مورد بررسی قرار دادند .آنها بیان کردند در فرکانس  3000هرتز حداکثر بهرهای که سمعکی با
روش اتصالی بسته قبل از ایجاد فیدبک تولید میکند ،اگر  40 dBباشد ،در سمعکهای با ونت  3میلیمتری و سمعکهایی با روش
اتصالی باز این مقدار به ترتیب به  30dBو  25dBکاهش مییابد ]11[.کاهش حداکثر بهره و خروجی سمعک دو مشکل عمده را به وجود
خواهد آورد؛ اول اینکه خروجی سمعک کاهش یافته و منحنی آن زیر منحنیهای هدف نمایش داده شده در دستگاههای اندازهگیری گوش
واقعی قرار خواهد گرفت و دوم اینکه بازشناسی صداهای آرام به وسیله کاربر سمعک مختل خواهد شد ]8[.در نتیجه از سمعکهای RITA
همراه با لوله آکوستیکی باریک میتوان در افراد دچار کمشنوایی مالیم تا متوسط فرکانس باال استفاده کرد]9[.
در نگاه اول سمعکهای  RITEشبیه سمعکهای  RITAمیباشد ،ولی یک تفاوت عمده بین سمعکهای  RITEو  RITAوجود
دارد و آن هم این است که در سمعکهای  RITEرسیور سمعک در داخل کانال گوش قرار میگیرد ]12[.در واقع در این سمعکها سیم
الکتریکی باریکی جایگزین لوله آکوستیکی سمعکهای  RITAمیشود .این تفاوت چندین مزیت به همراه دارد که عبارتند از:
 .1صدای سمعکهای  RITEنسبت به سمعکهای  RITAصافتر است ،زیرا در لوله آکوستیکی سمعکهای  RITAدر فرکانس
های  3000 ،1000و  5000هرتز تشدید رخ داده و در پاسخ فرکانسی ،قلههایی تشکیل میشود که به دلیل عدم وجود لوله آکوستیکی در
سمعکهای  RITEاین سمعکها عاری از این قلههای رزونانسی میباشد]8[.
 .2به دلیل قرار گرفتن رسیور در خارج از بدنه سمعکهای  ،RITEاین سمعکها کوچکتر از سمعکهای  RITAمیباشد[ ،]8البته در
سمعکهای  RITAبا کم کردن تجهیزات سمعک از قبیل تله کویل ،ورودی مستقیم صدا ( ،14)DAIولوم کنترل ،دکمه تغییر برنامه و
اندازه باتری نیز میتوان اندازه سمعک را کوچکتر کرد ،ولی باید توجه داشت که با این کار از امکانات سمعکهای  RITAکاسته خواهد
شد]12 ،13[.
 .3سیم الکتریکی به کار رفته در سمعکهای  RITEحتی از باریکترین تیوب آکوستیکی سمعکهای  RITAنیز ظریفتر بوده،
بنابراین بر جنبه زیبایی این سمعکها میافزاید]8[.
 .4از آنجا که رسیور سمعکهای  RITEنسبت به لولههای آکوستیکی باریک و قالبهای گوش به صورت عمیقتری در مجرای گوش
قرار میگیرند ،بنابراین در سمعکهای  RITEبا کاهش حجم باقیمانده مجرای گوش ،میزان فشار صوتی نزدیک پرده تمپان افزایش
مییابد]8 ،12[.
 .5از آنجا که رسیور سمعکهای  RITEبه راحتی جدا شده و وصل میشوند .بنابراین در صورت خرابی رسیور این سمعکها میتوان به
راحتی در کلینیک آن را تعویض کرد]8[.
 .6سمعکهای  RITEپهنای باند فرکانسی وسیعتری دارند ،زیرا لولههای باریک سمعکهای  RITAمیزان شدت صدای خروجی از
سمعک را در فرکانسهای باال کاهش میدهند]8[.
از آنجا که رسیور سمعکهای  RITEبه وسیله سریهایی از جنس سیلیکون در داخل کانال گوش قرار میگیرند ،میتوان از مزیتهای
تجویز باز استفاده کرده و اثر انسداد را در افراد دارای شنوایی نرمال در فرکانسهای پایین از بین برد ]14[.بنابراین سمعکهای  RITEرا
میتوان در افراد دچار کمشنوایی فرکانس باال تجویز کرد .برای افرادی که کمشنوایی آنها خارج از این محدوده است ،سمعکهای RITA
همراه با قالب گوش بهترین گزینه میباشد ]8[.بنابراین هدف از مقاله مروری حاضر معرفی شیوهای است که بتوان مزایای سمعک RITE
را حفظ کرد ،از مزایای سمعک  RITAمتصل به قالب بهره برد (بهره بیشتری در فرکانسهای پایین و میانی) و به راحتی سمعک را بر
اساس استاندارد جدید  ANSI S3.46 2013راستیآزمایی کرد.
برای رسیدن به این اهداف در سمعکهای  RITEباید روش اتصالی خاصی را اتخاذ کرد که خروجی سمعک در نزدیک پرده تمپان برای
فرکانسهای پایین و میانی افزایش یابد و همچنین با این روش اتصالی بتوان بر اساس استاندارد  ANSI S3.46 2013از سمعک،
راستیآزمایی بر اساس کوپلر ( )RECDبه عمل آورد.
در بخشهای بعدی ،بعد از توضیحاتی در مورد  RECDبه بررسی استاندارد  ANSI S3.46 2013در راستیآزمایی بر اساس کوپلر
( )RECDپرداخته و در نهایت به راه حل پیشنهادی اشاره خواهد شد.
12

Thin Tube
Dome
14
Direct Audio Input
13
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ضرورت راستیآزمایی سمعک
راستیآزمایی سمعکها یکی از ضروریترین اقدامات الزم در حوزه تجویز سمعک میباشد ،زیرا امروزه با تغییرات سنی ،ویژگیهای
آکوستیکی گوش افراد نیز تغییر میکند ]15 ،16[.بنابراین در صورت لحاظ نکردن این تغییرات ممکن است صدای خروجی از سمعک بسیار
زیاد یا بسیار کم باشد که این مسئله ممکن است بر راحتی و سودمندی استفاده از سمعک تاثیرات نامطلوبی داشته باشد]17-20[.
راستیآزمایی سمعک
در حال حاضر ارزیابیهای گوش واقعی به دو صورت کلی در کلینیکها انجام میشود .1 :راستیآزمایی گوش واقعی  .2راستیآزمایی بر
اساس کوپلر]21[.
راستیآزمایی گوش واقعی شامل قرار دادن پروب میکروفن در داخل مجرای گوش میباشد .در این شیوه بیمار همراه با سمعک خود مقابل
بلندگوی میدان صوتی مینشیند .این بلندگو سیگنالی به سمعک ارسال میکند که پروب میکروفن دستگاه ،صدای تقویتشده به وسیله
سمعک را از نزدیکی پرده تمپان جمعآوری میکند.
در راستیآزمایی بر اساس کوپلر ،گوشی اینسرت در کوپلر قرار گرفته و خروجی آن در داخل کوپلر اندازهگیری میشود .سپس از این اندازه-
گیریها جهت تخمین سطح فشار صوتی ( 15)SPLدر نزدیکی پرده تمپان استفاده میشود .در واقع در روش راستیآزمایی بر اساس کوپلر،
خروجی کوپلر به  SPLنزدیک پرده تمپان تبدیل میشود ]22[.برای این تبدیل از تفاوت بین کوپلر و گوش واقعی ( )RECDاستفاده می-
شود .از آنجا که کودکان و نوزادان و افراد سختآزمون قادر به نشستن در مقابل بلندگوی میدان صوتی نیستند ،بنابراین شیوه راستیآزمایی
بر اساس کوپلر ،در این گروه از افراد توصیه میشود ]22[.همچنین در افراد بزرگسالی که به هر دلیلی قادر به مراجعه به کلینیک نیستند نیز
میتوان از شیوه راستیآزمایی بر اساس کوپلر استفاده کرد .در این افراد جهت به دست آوردن  ،RECDمیتوان از سمعک نیز استفاده
کرد؛ بدین صورت که به جای میدان صوتی ،از ورودی مستقیم صدا ( )DAIیا سیگنالی که به وسیله نرمافزار تنظیمی در داخل سمعک
تولید میشود (ادیومتری  )In-situاستفاده میشود .قابلیت  RECDاندازهگیریشده بدین روش ،شبیه  RECDبه دست آمده به وسیله
گوشی اینسرت میباشد .بنابراین در نوزادان و افراد سختآزمون از این روش میتوان به جای اندازهگیریهای  RECDدر میدان صوتی یا
 RECDمیانگین استفاده کرد ]23[.در تمام موارد برای به دست آوردن  ،RECDحتما باید یک بار پروب در داخل گوش بیمار قرار گیرد تا
بتوان بخش مربوط به گوش واقعی را اندازهگیری کرد.
استاندارد جدید )ANSI S3.46-2013( ANSI
در سال  2013استاندارد جدید  ANSIدر مورد ارزیابی گوش واقعی ( )ANSI S3.46-2013معرفی و برای اولین بار در آن،
 RECDاستانداردسازی شد .همانند همه ارزیابیهای  ،RECDدر این استاندارد نیز RECD ،حاصل تفاوت بین اندازهگیریهای گوش
واقعی و کوپلر بود .با این حال در استاندارد جدید  ANSIقوانین مخصوصی حکمفرما است:
 .1کوپلر مورد استفاده حتما از نوع  HA1باشد]24[.
 .2سیگنال باید به وسیله مبدلی با امپدانس باال ارائه شود ]24[.اگر امپدانس دو سیستم تفاوت بسیار زیادی با هم داشته باشند ،در این صورت
اغلب انرژیهای صوتی یا جذب میشوند یا منعکس ]25[.صدای تولیدشده توسط منبع (رسیور و لوله) تنها وقتی تحت تاثیر بار (امپدانس
گوش) قرار نمی گیرد که امپدانس صوتی منبع بسیار بیشتر از امپدانس بار باشد .وقتی بدین گونه باشد میزان  RECDفقط بستگی به
ویژگی های صوتی گوش و کوپلر خواهد داشت و اصال به منبع مورد استفاده بستگی نخواهد داشت .در هر فرکانسی که امپدانس مشخص
منبع خیلی بیشتر از امپدانس مجرای گوش نباشد ،میزان  RECDکمتر از میزان اختالف مورد انتظار در بین حجم موثر مجرای گوش
نسبت به کوپلر خواهد شد .متاسفانه امپدانس مبدلی همچون گوشی اینسرت  ER3Aکه اغلب در ارزیابی  RECDاستفاده میشود ،در
تمامی فرکانسها خیلی بیشتر از امپدانس گوش و کوپلرها نیست ]26[.همچنین میتوان از سمعکهای  BTEنیز به عنوان مبدل استفاده
کرد ،اما اگر این سمعکها دمپری 16در هوک 17خود نداشته باشند ،امپدانس آنها در فرکانس تشدیدیشان 18کمتر از امپدانس گوش میگردد.
در نتیجه میزان  RECDیقینا با مبدلی که برای اندازهگیری از آن استفاده میشود تغییر میکند که این تاثیر تا  10دسیبل میتواند باشد.
اثر مبدل در این موارد به بیشترین مقدار خود میرسد:
الف .وقتی در اندازهگیری  RECDاز سمعکی استفاده شود که هوک آن فاقد دمپر باشد.
ب .لوله متصل به قالب خیلی بلند باشد.
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ج .در اندازهگیری  RECDاز کوپلر  HA2استفاده شود.
برخالف گوشیهای اینسرت ،گوشیهای روی گوشی 19امپدانس منبع صوتی پایینی دارند .بنابراین مقدار  RECDبا گوشیهای اینسرت با
امپدانس باال هیچ ارتباطی با مقدار  RECDبا گوشیهای روی گوشی با امپدانس پایین ندارد]27[.
 .3از روش اتصالی یکسانی (یا فوم یا قالب) هم برای ارزیابیهای کوپلری و هم برای ارزیابیهای گوش واقعی استفاده شود]9 ،21 ،24[.
استفاده از روش اتصالی یکسان در ارزیابی  RECDباعث میشود که تاثیر لوله و قالب متصل به آن حذف شود ،زیرا  RECDحاصل
تفاوت اندازهگیری کوپلر و گوش واقعی میباشد و در صورت یکسانکردن شرایط عامل تاثیرگذار در این دو اندازهگیری ،عامل مورد نظر
حذف خواهد شد .در نتیجه در استاندارد جدید ،فقط ویژگیهای آکوستیکی مجرای گوش در ارزیابی  RECDشرکت کرده و اثر لوله و
قالب حذف خواهد شد ]21 ،24[.در استاندارد جدید ،فقط یک شیوه جهت اتصال قالب به کوپلر  HA1توصیه میشود .در این شیوه برای
اتصال قالب به کوپلر حتما باید از خمیر استفاده شود .استفاده از خمیر جهت اتصال سمعک به کوپلر باعث ایجاد مشکالتی میشود .به
عنوان مثال بعضی از موادی که در ساخت قالب یا پوسته سمعک مورد استفاده قرار میگیرد ،قابلیت اتصال به خمیر را ندارد ،به عالوه برای
کنترل عفونت ،قالب باید قبل از هر بار اتصال به خمیر عفونتزدایی شود یا خمیر از یک فرد به فرد دیگر عوض شود]28[.
استفاده از  RECDدر تجویز سمعک
در اغلب تنظیمات سمعک RECD ،دو بار مورد استفاده قرار میگیرد ]29[.توجه داشته باشید که هنگام کار با نرمافزارهای تنظیم سمعک
ممکن است بر اساس نوع فرمول تجویزی انتخابشده و بدون اینکه متوجه شویم RECD ،دو بار مورد استفاده قرار گیرد.
اولین مورد استفاده از  RECDدر تنظیم سمعک ،هنگام تبدیل آستانههای شنوایی حاصل از ادیومتری (در واحد  )dB HLبه آستانههای
گوش واقعی (در واحد  )dB SPLاتفاق میافتد؛ به طوری که این فرمول تجویزی در محاسبه میزان بهره سمعک از واحد  HLاستفاده
نمیکند .در واقع این فرمول تجویزی قبل از محاسبه بهره سمعک ،بر اساس معادله  1آستانههای  HLرا به آستانههای  SPLنزدیک
پرده تمپان تبدیل میکند]29[.
(:معادله HL Threshold+RECD+RET SPL=Real Ear SPL Threshold)1
در معادله  ،1مقادیر  RECDهمراه با مقادیر  20RET SPLبه آستانههای ادیوگرام افزوده میشود .نتایج به دست آمده شامل آستانه-
های  SPLگوش واقعی یا همان  SPLنزدیک پرده تمپان خواهد بود که مواد خام مورد استفاده در فرمولهای تجویزی میباشد .در واقع
فرمولهای تجویزی ابتدا آستانههای  HLحاصل از گوشی اینسرت را به  SPLگوش واقعی تبدیل میکند و سپس میزان بهره و خروجی
سمعک را بر اساس  SPLگوش واقعی تعیین میکند .الزم به ذکر است که  RET SPLمقادیری است که به صورت تابعی از فرکانس
متغیر است و اگر خروجی ادیومتری یک مبدل به آن اضافه شود ،میتوان آن خروجی را از  HLبه  SPLتبدیل کرد ]30[.در واقع اگر از
ادیومتر شدتی بر حسب  HLبه کوپلر فرستاده شود و این خروجی به وسیله میکروفن موجود در انتهای دیگر کوپلر در واحد  SPLثبت
شود ،تفاوت بین  SPLثبتشده و  HLنشان داده شده در ادیومتر RET SPL ،خواهد بود.
دومین مورد استفاده از  RECDدر تنظیم سمعک ،در معادله  2آورده شده است .در این معادله مقادیر  RECDهمراه با مقادیر تاثیر
مکان قرارگیری میکروفن ( 21)MLEبه سطح فشار صوتی یا بهره ایجادشده به وسیله سمعک در کوپلر افزوده میشود .نتایج به دست
آمده شامل بهره یا سطح فشار صوتی تخمینی در گوش واقعی خواهد بود ]21[.الزم به ذکر است که  MLEفقط برای سمعکهای پشت
گوشی به معادله مذکور اضافه میگردد .متاسفانه اندازهگیری دقیق  RECDبه وسیله سمعک پشت گوشی کار سختی میباشد ،زیرا هنگام
ارزیابی بخش مربوط به گوش واقعی در  ،RECDمقادیر  MLEیا باید حذف و یا باید به درستی اندازهگیری شود و تاثیر روش
کالیبراسیون (جایگزینی یا فشاری) نیز باید لحاظ شود ]31[.همچنین در هنگام ارزیابی بخش مربوط به گوش واقعی در  RECDباید مراقب
فیدبک آکوستیکی سمعک نیز باشیم ،زیرا هر گونه فیدبک آکوستیکی بر نتایج تاثیرگذار است ]23[.به همین علت بهتر است از ادیومتری
 in-situبرای به دست آوردن مقادیر  RECDاستفاده کرد تا عالوه بر حذف اثر  MLEبتوان از فیدبک آکوستیکی نیز جلوگیری کرد،
زیرا در هنگام انجام ادیومتری  in-situمیکروفن سمعک غیرفعال میشود.
(:معادله Coupler SPL or Gain+RECD+MLE=Predicted Real ear SPL or Gain)2
در واقع در معادله  ،1آستانههای شنوایی بیمار در واحد  SPLو در نزدیک پرده تمپان به دست میآید و در معادله  SPL ،2خروجی از
سمعک یا بهره آن بعد از تقویت در نزدیک پرده تمپان به دست میآید .این کار از قرارگیری خروجی سمعک زیر آستانههای شنوایی بیمار
جلوگیری میکند .اگر در معادله  1به جای آستانههای شنوایی ،مقادیر آستانههای ناراحت شنوایی ( 22)UCLقرار بگیرد؛ در این صورت با
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اضافه شدن مقادیر  RECDو  RET SPLآستانههای ناراحت شنوایی در واحد  SPLبرای گوش واقعی به دست خواهد آمد .اطالعات
به دست آمده از آستانههای ناراحت شنوایی گوش واقعی این امکان را میدهد که در فرآیند تنظیم سمعک از تجاوز خروجی سمعک از
آستانههای ناراحت شنوایی جلوگیری شود]5[.
 SPLنزدیک پرده تمپان را میتوان به صورت مستقیم نیز اندازهگیری کرد ]32 ،33[.در این روش ،از دستگاه ادیومتر یک شدت مشخص را
تولید کرده و به وسیله پروب تیوب قرار گرفته در نزدیک پرده تمپان ،این شدت اندازهگیری میشود (شدت اندازهگیریشده واحد SPL
خواهد داشت) .با کم کردن مقادیر  SPLاندازهگیریشده در نزدیک پرده تمپان از مقادیر دایال ادیومتر ،مقادیر  REDDبه دست می-
آید ]34 ،35[.با این روش میتوان  SPLگوش واقعی را به وسیله هدفون روی گوشی و گوشی اینسرت با دقت باالیی به دست آورد]32 ،36[.
در مواقعی که آستانههای شنوایی به وسیله هدفون به دست آمده باشد ،در این صورت شنواییشناسان معموال از مقادیر  REDDجهت
تبدیل آستانههای  HLبه آستانههای  SPLنزدیک پرده تمپان استفاده میکنند (معادله  ،)3زیرا هدفونها در کوپلر  6سیسی کالیبره می-
شوند و از آنجایی که سیستمهای پروب میکروفن مورد استفاده در کلینیکهای شنواییشناسی امکان اندازهگیری در کوپلر  6سیسی را به
ما نمیدهند ،بنابراین اندازهگیری مستقیم میزان  SPLنزدیک پرده تمپان (به دست آوردن مقادیر  )REDDمنطقی به نظر میرسد]29[.
اگر مقادیر  REDDبرای هر فرد موجود نباشد ،در این صورت تبدیل  HLبه  SPLنزدیک پرده تمپان از روی میانگین تفاوت بین گوش
واقعی بزرگساالن و کوپلر  6سیسی[ ]37و مقادیر  RET SPLبرای هدفون  TDHبه دست خواهد آمد (معادله  .)4این مقادیر برای همه
سنین یکسان در نظر گرفته شده است ،چون تغییرات بین فردی در گروههای سنی زیاد میباشد[ ،]38در نتیجه اندازهگیری فردی REDD
در مواقعی که آستانههای شنوایی به وسیله هدفون به دست آمده ،ضروری میباشد .از طرفی دیگر ،اگر چه اندازهگیری  REDDمستقیم-
ترین روش تبدیل آستانه  HLبه  SPLگوش واقعی میباشد ،ولی استفاده از این روش در کلینیک عمال کاربردی نیست؛ زیرا اغلب
بیماران مشتاق به صرف زمان زیاد جهت انجام ارزیابیهای گوش واقعی نمیباشند]35[.
(:معادله HL Threshold+REDD=Real Ear SPL Threshold)3
(:معادله HL Threshold+Real Ear to 6cc+RETSPL=Real Ear SPL Threshold)4
گاهیاوقات بعضی از شنواییشناسان میگویند که "من از  REDDاستفاده میکنم و از  RECDاستفاده نمیکنم" به عبارتی دیگر آنها
فکر میکنند که از ارزیابی گوش واقعی به جای ارزیابی کوپلری بهره میبرند .در واقع در اندازهگیری  REDDبدون اینکه متوجه شویم،
 RECDرا نیز اندازهگیری میکنیم ]21[.برای روشنتر شدن این مفهوم به معادله  5توجه کنید .در واقع معادله  5از دو معادله  1و  3به
دست آمده است که بیان میکند اگر مقادیر  RET SPLرا به  RECDاضافه کنیم REDD ،به دست خواهد آمد .در واقع هنگام
اندازهگیری  ،REDDدر پشت صحنه ماجرا ابتدا  RECDاندازهگیری میشود.
(: HL Threshold+RECD+RET SPL=Real Ear SPL Thresholdمعادله )1
(: Real Ear SPL Threshold–HL Threshold=REDDمعادله )3
(: REDD=RECD+RET SPLمعادله )5
در نتیجه با اینکه در راستیآزمایی پاسخهای با سمعک ( ،23)REARهرگز  RECDاندازهگیری نمیشود ،ولی به دلیل اینکه RECD
در پشت صحنه ماجرا ایفای نقش میکند ،یعنی آستانههای گوش واقعی که مواد خام مورد استفاده در فرمولهای تجویزی هستند را در
اختیار ما قرار میدهد و اندازهگیری آن میتواند در دقت و صحت آستانههای  SPLنزدیک پرده تمپان و منحنیهای هدف ایجادشده برای
بیمار بسیار کمککننده باشد]21[.
 RECDهای مختلف با روش اتصالی متفاوت
حال فرض کنید که یک سمعک  RITAمتصل به قالبی را در اختیار داریم که میخواهیم بعد از تنظیم آن را در داخل کوپلر راستیآزمایی
کنیم (معادله  .)2در این صورت  RECDبا قالب متصل به سمعک اندازهگیری خواهد شد .حال اگر موقع اندازهگیری آستانههای شنوایی
همان فرد ،از گوشی اینسرت استفاده شده باشد ،در این صورت برای تبدیل آستانههای  HLبه آستانههای  SPLنزدیک پرده تمپان
(معادله  )1مجبور خواهید بود که  RECDرا به وسیله فوم متصل به گوشی اینسرت اندازهگیری کنید .بنابراین دو نوع متفاوت RECD
وجود خواهد داشت که با روشهای اتصالی متفاوتی اندازهگیری شدهاند که این عدم تطابق بین RECDها مشکلساز خواهد بود ،زیرا
طول لوله فوم اسفنجی  25میلیمتر میباشد؛ در حالی که طول لوله قالبها بلندتر میباشد .بنابراین در  RECDحاصل از قالبهای
گوش ،بهره فرکانسهای باال کاهش مییابد .در اندازهگیری  RECDاصطالح روش اتصالی مطرح میشود]24[.
حال راه حل این است که اگر فوم متصل به گوشی اینسرت به جای سری سیلیکونی در رسیور سمعکهای  RITEبه کار برده شود
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(شکل  ،)1در این صورت میتوان در مقایسه با قالبهای گوش و سریهای سیلیکونی راحتی استفاده از سمعک را در بیماران افزایش داد،
در مقایسه با سریهای سیلیکونی به بهره بیشتری در فرکانسهای پایین و میانی دست یافت (قابلیت تجویز سمعک در افتهای شنوایی
هموار ،)24در واقع با این روش اتصالی میتوان مزیت سمعکهای  RITAمتصل به قالب را حفظ کرد ،تشدید آکوستیکی حاصل از تیوب
را حذف کرد ،نسبت به سریهای سیلیکونی میزان فیدبک را کاهش داد ،نسبت به لولههای باریک میزان خروجی سمعک در نزدیک پرده
تمپان را در فرکانسهای باال افزایش داد ،جنبه زیبایی سمعکهای  RITEرا حفظ کرد ،در نوزادانی که در سال اول زندگی تغییرات زیادی
در کانال گوش دارند ،استفاده کرد ،از فیدبک ناشی از تغییرات کانال گوش در هنگام جویدن جلوگیری کرد ،نسبت به قالبهای گوش روند
تجویز و فروش سمعک را تسریع کرد ،میتوان در هزینههای مواد قالب ،پست و از خطرات احتمالی حین قالبگیری جلوگیری کرد و از
استاندارد  ANSI S3.46 2013در راستیآزمایی بر اساس کوپلر ( )RECDاستفاده کرد.

تصویر  :1فوم متصل به رسیور سمعک RITE
نتیجه گیری
در صورت استفاده از فوم اسفنجی به جای سریهای سیلیکونی در سمعکهای  RITEمیتوان عالوه بر حفظ مزایای سمعکهای
 ،RITEبهره بیشتری در فرکانسهای پایین و میانی برای بیمار فراهم کرد .همچنین در این صورت میتوان مطابق استاندارد ANSI
 S3.46 2013روش اتصالی یکسانی را هم برای ارزیابیهای کوپلری و هم برای ارزیابیهای گوش واقعی اتخاذ کرد .در نتیجه مشکل
عدم تطابق بین RECDها برطرف خواهد شد.
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