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 واژه نامه

 هفته 6گوش مياني به مدت كمتر از  التهاب  :اوتیت مديای حاد

 .تومور گوش مياني يا ماستوئي يا هر دو مورد كه مي تواند منجربه تخريب استخوان تمپورال گردد :کولسئاتوم

دوره هاي تكرار شونده اوتيت مدياي حاد كه مي تواند منجربه آسيب برگشت ناپذير بافتي و سوراخ  :اوتیت مديای مزمن

 .اخ گرددشدگي دائمي پرده صم

كاهش شنوايي است كه در آن به دليل انسداد يا فرايند بيماري  ، انتقال صوتي كافي به گوش مياني  :کاهش شنوايی هدايتی

 .متوقف مي گردد

 كاهش شنوايي جزئي يا كامل  :کری

 تغيير حس آگاهي در فضا :گیجی

 .ط با بيماري منير استاتساع فضاي آندولنف گوش داخلي ، وضعيتي مرتب :هیدروپس آندولنفاتیك

 برجستگي هاي كوچك، سفت و استخواني در قسمت تحتاني خلفي كانال شنوايي :اگزوستوز

 التهاب البيرنت گوش داخلي :البیرنتیت

وضعيتي در گوش داخلي كه ترياد آن سرگيجه دوره اي، وزوزگوش و كاهش شنوايي حسي عصبي نوساني  :بیماری منیر

 .است

 مايع در گوش مياني بدون شواهدي از عفونت :افیوژن گوش میانی

 برش پرده صماخ :(يعنی، تیمپانوتومی )میرينگوتومی

 حركات غير ارادي ريتميك چشم :نیستاگموس

 ترميم جراحي استخوان هاي گوش مياني براي بازگرداندن شنوايي :اسیكولوپالستی

 احساس پري يا درد در گوش :اوتالژی

 نوايي خارجيالتهاب كانال ش :اوتیت خارجی

 ترشح از گوش:اتوره

 .وضعيتي است كه در بافت اسفنجي غير طبيعي اطراف استخوان ركابي تشكيل مي شود :اتواسكلروز



 كاهش پيشرونده شنوايي مربوط به سن :پیر گوشی

 ترشح از بيني :رينوره

 يا هر دو 8ج كاهش شنوايي مربوط به آسيب نهايي ارگان شنوايي يا عصب زو :عصبی -کاهش شنوايی حسی

 ادراك ذهني صوت با منشاء داخلي يا احساس صداهاي ناخواسته در سر يا گوش :وزوز گوش

 ترميم جراحي پرئخ صماخ :تمپانوپالستی

 .هذيان حركتي كه در آن فرد يا پيرامون در حال حركت احساس مي گردد :سرگیجه

 

حس شنيدن براي تكامل طبيعي و انجان تكلم و برقراري  .تگوش يك ارگان حسي با عملكرد دو گانه يعني شنوايي و تعادل اس

به دليل ساختار  .تعادل يا توازن براي انجام حركات بدن، وضعيت گيري و هماهنگي اهميت دارد .ارتباط با سايرين ضروري است

يعي ضرورت پيدا و عملكرد ظريف گوش، كشف زود به هنگام و تشخيص دقيق اختالالت شنوايي براي حفظ شنوايي و تعادل طب

تشخيص و درمان اين اختالالت نياز به كادر بهداشتي درماني  حرفه اي  مانند متخصصين گوش و حنجره، متخصصين  .مي كند

اين فصل بررسي و مداخله اختالالت  .پرستاران مي توانند در تخصص گوش و حنجره گواهي اخذ نمايند .داخلي و پرستاران دارد

مقاله اتوالنگولوژي اطفال اطالعاتي راجع به اختالالت  مربوط به  .در بزرگساالن را پوشش مي دهد شنوايي و  تعادلي رايج

 .كودكان ارائه مي دهد

 

 بررسی گوش

 :مروری بر آناتومی و فیزيولوژی

و فك جمجمه مغز و ساختارهاي پيرامون آن را در برگرفته و محافظت نموده و اتصال عضالت مختلف مسئول كنترل حركات سر 

استخوان پس سري، استخوان پيشاني، دو استخوان آهيانه، دو استخوان  :هشت استخوان جمجمه شامل .را ايجاد مي كند

حفرات  )بعضي از اين استخوان ها حاوي سينوس ها  . (پرويزني)و استخوان اتموئيد (پروانه اي)گيجگاهي ، استخوان اسفنوئيد

 .گوش ها در دو طرف جمجمه تقريبا در سطح چشم قرار گرفته اند .هستند (ي مفروش با غشاء مخاطي متصل به حفره بين



 

  :یآناتومی گوش خارج

گوش  .(59-1شكل  )گوش خارجي شامل الاله گوش و كانال شنوايي خارجي مي باشد

  .خارجي توسط يك صفحه ديسكي شكل بنام پرده صماخ از گوش مياني جدا مي شود

 الله گوش 

ست كه بيشتر آن غضروف است بجز چربي و بافت ير جلدي نرمه گوش به الله گوش توسط پو

را جمع آوري كرده و ارتعاشات را به كانال  يالله گوش امواج صوت .كنار سر متصل مي شود

ك ي .سانتي متر است 2/5طول تقريبي كانال خارجي شنوايي  .شنوايي خارجي هدايت مي كند

 .ر فيبري متراكم است كه به آن پوست متصل مي گرددسوم انتهاي آن غضروف ارتجاعي و ساختا

كانال خارجي گوش به پرده  .دو سوم داخلي آن استخوان پوشيده شده توسط پوست نازك است

ميلي متر گوش مياني  1ميلي متر و قطر  35لوله استاش داراي طول تقريبي  .صماخ ختم مي شود

له استاش مسدود مي شود اما با عمل عضله به طور طبيعي، لو .را به نازوفارنكس متصل مي كند

tensor velli pallatine ازه كشيده و يا عمل بلع يلسالوا انجام داده، خماوقتي فرد مانور و

لوله استاش ترشحات طبيعي و غير طبيعي گوش مياني را درناژ كرده و  .انجام دهد باز مي شود

  .فشار گوش مياني را با اتمسفر متوازن مي كند

  :صماخپرده 

نقره  يبه طور طبيعي خاكستر .سانتي متر و خيلي نازك مي باشد 1پرده صماخ داراي قطر تقريبي 

اليه خارجي در ادامه پوست كانال شنوايي ، اليه مياني  :شامل سه اليه مي باشد .اي و شفاف است

پارس تنسا درصد پرده صماخ شامل سه اليه و  80تقريبا  .فيبروزي و اليه داخلي كه مخاطي است

ه يعدم وجود ال .درصد باقي مانده فاقد مياني و پارس فالسيدا مي باشد 20 .ناميده مي شود

فيبروزي مياني پارس فالسيدا را نسبت به پارس تنسا به اختالالت پاتولوژيك آسيب پذير تر مي 

  .كند

خوان حاشيه فيبروزي كه پرده صواخ را به است )محدوده هاي قابل تشخيص شامل آنولوس

،زائه كوچك استخوان چكشي، زائده بلند استخوان كشي، ناف استخوان (گيجگاهي متل مي كند

شكل  )، پارس فالسيدا و پارس تنسا مي باشند(به مركز پرده صواخ اتصال مي يابد )يچكش

پرده صماخ گوش مياني را محافظت نموده و ارتعاشات صوتي را از كانال خارجي به  .(2-59

فشار صوت در نتيجه انتقال از فضاي بزرگتر به محيط كوچكتر تا  .منتقل مي كند استخوانچه ها

  .برابر تقويت مي شود 22



  :استخوانچه ها

استخوانچه توسط مفاصل،  .چكشي، سنداني و ركابي :گوش مياني شامل سه استخوانچه است

دو  .عضالت و ليگامان ها در جاي خود قرار گرفته و به انتقال صوت كمك مي كند

صفحه پايي استخوان  .در ديواره داخلي گوش مياني قرار گرفته اند (دريچه بيضي و گرد )سوراخ

صفحه  .محكم مي شود (ساختار حلقه اي شمل )روي دريچه بيضي توسط يك آنولوس يركاب

غشاء نازك پوشانده شده و يك  دريچه گرد توسط .پائي صوت را به گوش داخلي متقل مي كند

  .(59-1 شكل )تعاشات صوتي استمحل خروج ار

ارگان هاي  .گيرد يگوش داخلي در عمق استخوان گيجگاهي قرار م :آناتومي گوش داخلي

و عصب زوج  (عصب صورتي )7، عصب زوج  (مجاري نيم دايره )و تعادلي (حلزون )شنوايي

ون و حلز .(59-1شكل  )همگي جزئي از اين آناتومي پيچيده هستند (عصب دهليزي حلزوني )8

راكه در  يالبيرنت استخواني، البيرنت غشائ .مجاري نيم دايره در البيرنت استخواني قرار مي گيرند

  .كنديمايع پري لنف شناور است در برگرفته و از آن حمايت م

البيرنت غشايي شامل اوتريكل، ساكول، مجراي حلزوني، مجاري نيم دايره و  :البیرنت غشايی

سه مجراي نيم  .مي موارد فوق توسط مايعي بنام آندولنف احاطه شده اندتما .اندام كورتي هستند

درجه از يكديگر در سه موقعيت خلفي، فوقاني و جانبي قرار گرفته وداراي  90دايره اي با زاويه 

پايانه رسپور اندام ها با تغييرات در ميزان  .اندام هاي گيرنده حسي ويژه حركات چرخشي مي باشند

  .اوتريكل و ساكول مربوط به حركات خطي هستند .رد تحريك مي شونديا جهت حركت ف

سانتي متر با دو دو  5/3لوله استخواني با طول تقريبي  )اندام كورتي در حلزون :اندام کورتی

غشاهايي مجراي حلزوني را از نردبان دهليزي و نردبان  .قرار مي گيرد (رو نيم چرخش مارپيچي

دام كورتي در غشاء پايه كه از قائده تا راس حلزون كشيده مي شود ان  .صماخي جدا مي نمايند

از طريق دريچه بيضي وارد پري لنف مي شود در امتداد  يهمينكه ارتعاشات صوت .قرار مي گيرد

نردبان دهليزي  امتداد يافته بعد از گذر از نردبان صماخي وارد مجراي حلزوني شده و منجربه 

ندام كورتي به اندام پاياني شنوايي نام برده مي شود كه انرژي ا .حركت غشاء پايه مي گردد

اين  .مكانيكي را به فعاليت الكتريكي تبديل و اصوات را به فركانس هاي مختلف مجزا مي نمايد

ايمپالس الكتريكي مكانيكي از طريق عصب شنوايي جهت تفسير معنا دار اصوات به قشر تمپورال 

نوايي داخلي ، عصب حلزوني منشاء گرفته از حلزون به عصب در كانال ش .مغز حركت مي كند

ره، اوتريكل، ساكول متصل گرديده تا تبديل به عصب يدهليزي منشاء گرفته از مجاري نيمدا

همچنين اين كانال جايگاه عصب صورتي و منبع  .گردد (8عصب زوج  )دهليزي حلزوني

  .خونرساني از گوش به مغز است



  :وظايف گوش

 شنوايی 

اصوات انتقال يافته از طريق هوايت  .هوا و استخوان :شنوايي از طريق دو مسير انجام مي شود

 .به گوش خارجي و مياني پر از هوا با ارتعاش پرده صماخ و اسيكول ها عبور مي كنند ييهوا

اصوات انتقال يافته توسط هدايت استخواني مستقيما از طريق استخوان به گوش داخلي مي رسند و 

به طور طبيعي، هدايت از طريق هوا مسير كارآمدتري  .ده صماخ و اسيكول ها را طي نمي كنندپر

  .گردد يمحسوب م

صدا از طريق كانال شنوايي خارجي وارد شده و منجربه ارتعاش پرده  :هدايت و انتقال صوت

ضي به اين ارتعاشات صوت را از طريق عمل اهرمي استخوانچه ها به دريچه بي .صماخ مي شوند

سپس اين انرژي مكانيكي ازطريق مايع گوش داخلي به حلزون  .صورت انرژي انتقال مي دهد

انرژي  .افته و سلول هاي مويي را تحريك و متعاقبا به انرژي الكتريكي تبديل مي گردديانتقال 

الكتريكي از طريق عصب دهليزي حلزوني به سيتم عصب مركزي جايي كه تفسير نهايي صوت 

افته توسط پرده صماخ به استخوانچه هاي گوش ي ارتعاشات انتقال .ي شود عبور مي كندانجام م

لرزش هاي استخوان ركابي  .شود رنت گوش داخلي هدايت مييمياني به حلزون و الب

اين امواج ايجاد شده در مايع باعث  .در مايع گوش داخلي ايجاد مي كند (امواج )ارتعاشاتي

ايجاد حركات موجي شكل در سلول هاي مويي اندام كرتي در  حركت غشاء پايه و تحريك و

حركات پرده صماخ جريانات الكتريكي ايجاد مي كند كه سبب نواحي مختلف .حلزون مي گردد

سلول هاي مويي ايمپالس هاي عصبي كد گذاري شده را به كورتكس شنوايي  .حلزون مي شود

  .ي نمايندمغز جايي كه پيام صوتي رمز گشايي مي شود هدايت م

دريچه  .صفحه پايي ايمپالس هاي استخوان چكشي و سنداني از پرده صماخ را دريافت مي كند

گرد كه در جهت مخالف مجراي حلزوني باز مي شود، توسط پرده صماخ سالم از امواج صوتي 

محافظت شده و اجازه تحرك مايعات گوش داخلي توسط تحريك موج صوتي را فراهم مي 

ثال در پرده صماخ طبيعي و سالم امواج صوتي در ابتدا دريچه بيضي را تحريك و براي م .آورد

در هر صورت مرحله تاخيري در موقع سوراخ  .ر به دريچه گرد مي رسديتحريك با يك تاخ

ازبين .شدگي پرده صماخ به دليل تاثير همزمان امواج صوتي بر دريچه بيضي و گرد تغير مي كند

از تحرك بهينه مايع گوش داخلي و تاثير متعاقب آن بر تحريك سلول  رفتن تاثير تاخيري مانع

  .(59-3شكل)در نتيجه كاهش قدرت شنوايي اتفلق مي افتد .هاي مويي اندام كورتي مي گردد

  :توازن و تعادل

سيستم  )، چشم ها(سيستم پروپريوسپتيو)توازن بدن توسط هماهنگي عضالت و مفاصل بدن



اين نواحي اطالعات خود در مورد تعادل يا  .بر قرار مي شود (تم دهليزيسيس)و البيرنت (بينايي

مغز خون مورد  .براي هماهنگي و ادراك در قشر مغز ارسال مي كنند (يسيستم مغز)توازن به مخ

مشكل در هر كدام مانند تصلب الشرائين يا  .نياز خود را از سيستم قلب و عروق دريافت مي كند

سيستم دهليزي گوش داخلي بازخورد مربوط  .ند اختالل در تعادل ايجاد نمايداختالل بينايي مي توا

  .كند يبه حركات و موقعيت سر و بدن در فضا را ارائه م

  :بررسی

همچنين ارزيابي  .بررسي شنوايي و توازن شامل مشاهده گوش خارجي، مياني و داخلي مي باشد

  .ستكلي دقت شنوايي در هر بررسي جسماني آورده شده ا

 

  :مشاهده گوش خارجی

گوش خارجي تويط  .مشاهده گوش خارجي يك پروسيجر ساده اما اغلب ناديده گرفته مي شود

الله گوش و بافت هاي پيرامون بايد از نظر دفورميته،  .مشاهده و لمس مستقيم انجام مي شود

الله گوش در حالت دستكاري  .ضايعات و ترشح، اندازه، تقارن و زائيه اتصال به سر معاينه كرد

 .شك مي كنيم ياگر اين مانور دردناك باشد ، به اوتيت حاد خارج .طبيعي ايجاد درد نمي كند

حساسيت در لمس ناحيه ماستوئيد ممك است نشان دهنده ماستوئيديت حاد يا التهاب گره لنفاوي 

روي  (نيرسوبات زير جلدي مواد معد )گاهي كيست هاي سباسه و توفي .خلف الله گوش باشد

معموال درماتيت سبورئيك بوده و مي  الله گوش پوسته ريزي پشت.الله گوش ظاهر مي شوند

  .تواند روي پوست سر يا صورت ايجاد گردد

  :معاينه با اتوسكوپ

پرده صماخ با اتوسكوپ مشاهده شده و با اتوسكوپ پنوماتيك به طور غير مستقيم لمس  مي 

خارجي و پرده صماخ، اتوسكوپ بايد در دست راست معاينه گر  براي معاينه كانال شنوايي .گردد

 .مانند دست گرفتن خودكار قرار گيرد  دست معاينه گر  صورت بيمار را به سمت مخالف فشار 

با استفاده از دست  .اين وضعيت از ورود عميق اتوسكوپ به كانال شنوايي جلوگيري مي كند

سمت عقب بكشيد تا مجراي شنوايي در فرد بزرگسال به  مخالف الله گوش را گرفته و به آرامي به

اگر مجراي شنوايي با اين تكنيك  به حالت مستقيم در نيامد به دليل  .صورت مستقيم در آيد

اسپاكولوم با ماليمت و احتياط  .مسدود شدن كانال ، مشاهده پرده صماخ دشوار تر خواهد بود

يقفا پشت ذره بين اتوسكوپ قرار مي گيرد تا بتواند وارد مجراي شنوايي شده و چشم معاينه گر دق

 5معموال قطر   )بزرگترين اسپكولوم منطبق با كانال شنوايي.مجراي شنوايي و پرده صواخ را ببيند

چون بخش  .به آرامي به طرف پايين و كمي به جلو وارد مي گردد (ميلي متر در بزرگساالن



اليه اپيتليوم حساس است، براي پيشگيري از بروز ديستال كانال شنوايي استخواني و حاوي يك 

كانال خارجي شنوايي از نظر ترشح، التهاب و جسم خارجي .در، بايد فشار مختصر وارد نمود

 .مي شود         معاينه 

 

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقايسه هدايت استخواني با هدايت هوايي -59-3شكل 



نشانه هاي اختصاصي بر روي پرده  .ريد و به صورت مورب در قاعده مجراي شنوايي قرار مي گيردپرده صماخ سالم به رنگ مروا

با حركت چرخشي و آرام  .، دسته استخوان چكشي و زائده كوتاه آن(بخش متراكم )پارس تنسا :شامل (59-2شكل  )صماخ 

وقعيت رنگ و هر نوع عالمت غير عادي در پرده به م .اسپكولوم مي توان چينهاي استخوان چكشي و اطراف آن را مشاهده كرد

براي معاينه صحيح .وجود مايع، حباب هاب هوا، خون يا توده در گوش مياني را بايد با دقت معاينه شوند .صماخ توجه نماييد

رومن در در خاليت طبيعي س .مجراي شنوايي خارجي و پرده صماخ بوسيله اتوسكوپ، مجرا بايد فاقد مقادير زياد سرومن باشد

اگر به دليل زياد بودن سرومن .مجراي شنوايي وجود داشته و مقادير كم آن اشكالي براي معاينه با اتوسكوپ ايجاد نمي نمايد

آن را  (اگر منعي براي اين كار نباشد )نتوان پرده صماخ را مشاهده كرد، مي توان با شستشوي ماليم مجراي خارجي  با آب گرم

به مجراي شنوايي چسبيده باشد، مقداري روغن معدني يا مواد نرم كننده سرومن در مجرا چكانده و از  چانچه سرومن .خارج كرد

استفاده از وسايلي مثل كورت جهت خارج كردن  .بيمار مي خواهيم تا براي خارج كردن سرومن در جلسه بعد مراجعه كند

ده انجام مي پذيرد ، چون خطر سوراخ شدگي پرده سرومن فقط توسط متخصصين گوش و حلق و بيني و پرستاران آموزش دي

تجمع سرومن يك علت شايع كاهش شنوايي و تحريك موضعي  .صماخ يا خراشيدگي مجراي شنوايي خارجي وجود دارد

  .محسوب مي گردد

 

 :ارزيابی کلی قدرت شنوايی

تاك ساعت است كه براي هر گوش  يك تخمين كلي از وضعيت شنوايي  توانايي بيمار براي شنيدن يك نجوا يا صداي تيك

عصبي را از كاهش شنوايي هدايتي افتراق  -با استفاده از آزمون هاي رينه و وبر مي توان كاهش شنوايي حسي .استفاده مي شود

اين آزمون ها جزيي از برنامه غربالگري در معاينات روتين جسماني بوده و در صورتيكه  ناشنوايي در بيمار مشخص گردد  .داد

 .رزيابي تخصصي  تر باشد مفيد خواهد بودا

 

 :آزمون نجوا

 60تا  30در هر دفعه فرد معاينه كننده بايد گوشي را كه مورد معاينه قرار نمي گيرد با كف دست پوشانده و بعد در فاصله حدود 

درت شنوايي طبيعي است ، قادر بيماري كه داراي ق .سانتي از گوش غير پوشيده و دور از ديد بيمار به آهستگي شروع به نجوا كند

 .خواهد بود به راحتي جمالت را تكرار كند

 

 :آزمون وبر

را محكم به دست گرفته و    (هرتز 512ترجيحا  )دسته يك دياپازون .آزمون وبر  قدرت هدايت استخواني را در هر طرف مي سنجد

فردي كه قدرت شنوايي او طبيعي است،  .(59-5شكل )د            معاينه گر تيغه هاي آن را به زان يا دست خود زده تا به ارتعاش درآي

مثل اتواسكلروز يا  )در اختالل شنوايي هدايتي .صدا را در هر دو گوش برابر مي شنود يا اينكه آن را در وسط سر توصيف مي كند

 (8ي از آسيب حلزون يا عصب زوج ناش )عصبي -در اختالل شنوايي حسي .، صدا در گوش مبتال بهتر شنيده مي شود(اوتيت مياني

 .(59-1جدول  آزمون وبر براي تعيين كاهش شنوايي يكطرفه مفيد مي باشد .صدا در گوش سالم بهتر شنيده مي شود

 
 
 
 



 :آزمون رينه

 

مجراي  سانتي متري 5  :در زامون رينه ، بعد از وارد كردن ضربع به دياپازون، معاينه كننده آن را در دو موقعيت قرار مي دهد

پس از تغيير دادن وضعيت دياپازون، از بيمار  .(59-6شكل  )(هدايت استخواني)و بر روي استخوان ماستوئيد (هدايت هوايي )شنوايي

در حالت طبيعي، صدا از طريق هدايت هوايي  .سوال مي شود كه صدا در كدام حالت طوالني تر بوده و چه زماني صدا قطع مي شود

عصبي مورد  -آزمون رينه براي افتراق اختالل شنوايي هدايي از اختالل شنوايي حسي .تخواني سمع   مي گرددبلند تر از هدايت اس

در اختالل شنوايي هدايتي، صوت هدايت شده توسط استخوان به همان ميزان يا طوالني تر از صوت هدايت شده  .استفاده قرار مي گيرد

عصبي، صوت هدايت شده از طريق هوا طوالني تر از صوت هدايت  -ختالل شنوايي حسيدر حاليكه در ا  .از طريق هوا شنيده مي شود

  .شده توسط استخوان مي باشد

 

 :ارزيابی تشخیصی

اين آزمون ها معموال توسط  :بسياري از پروسيجرهاي تشخيصي براي اندازه گيري غير مستقيم سيستم شنوايي و دهليزي وجود دارند 

قبل از هر يك از آزمون هاي زير،  .زبان و شنوايي آمريكا تاييد شده اند انجام مي شود -ن گفتارمتخصص گوش  كه توسط انجم

 .پرستار پروسيجر را به بيمار توضيح مي دهد

 

 :شنوايی سنجی

 :آزمون اوديومتري دو نوع است .مهمترين ابزار تشخيصي مي باشد (شنوايي سنجي )براي شناسايي كاهش شنوايي، اوديومتري 

هر قدر تون دريافتي توسط بيمار بلند تر  )يومتري با تون خالص كه در آن محرك صوتي شمامل يك تون خالص يا موزيكال استاود

 .و اوديومتري گفتاري كه توانايي سمع و تمييز اصوات لغات بعد از بيان يك لغت مي باشد (باشد، كاهش شنوايي بيشتر است

 

 59-5جای شكل 

 .تست رينه هدايت هوايي و استخواني صدا را بررسي مي كند (ب .هدايت استخواني را بررسي مي كند تست وبر (الف. 59-5شكل 

فركانس مربوط به تعداد امواج صداي انتشار يافته از  .فركانس، اوج و شدت  :در خالل ارزيابي شنوايي سه خصوصيت مهم مي باشند

 20تا  20گوش طبيعي انسان اصوات بين .اندازه گيري مي شود (HZ)تزيك منبع در ثانيه است كه به صورت سيكل در ثانيه يا هر

هرتز در فهم گفتار روزمره اهميت داشته و دامنه گفتاري يا فركانس هاي  2000تا  500فركانس هاي بين  .هزار هرتز را مي شنود

رتزي داراي اوج پايين و يك تون ه 100يك تون  .اوج واژه مورد استفاده براي توصيف فركانس است .گفتاري ناميده  مي شود

دسي بل يعني فشار وارده توسط صوت توصيف مي  (شدت صدا )واحد اندازه گيري بلندي .هرتزي داراي اوج باال مي باشد 1000

واحد شنوايي با دسي بل اندازه گيري مي شود كه يك تابع لگاريتمي از شدتي است كه به راحتي به يك درصد تبديل نمي   .گردد

دسي بل، مكالمه آهسته  15صداي ورق خورد كاغذ در محيط هاي آرام حدود  .دسي بل است 30سطح بحراني بلندي تقريبا  .شود

دسي بل براي گوش انسان  80صداهاي بلند تر از  .دسي بل است 150فوتي حدود  100دسي بل و صداي هواپيماي جت در  40

مداخله .كاهش شنوايي را بر مبناي سطح دسي بل طبقه بندي مي كند 59-2 جدول .آزارنده و مي تواند به گوش داخلي صدمه زند

دسي بل يا بهتر از آن در محدوده فركانس هاي گفتاري  30جراحي بيماران دچار كاهش شنوايي در جهت بهبود سطح شنوايي تا 

 .ا شنيد به اوديولوژيست عالمت مي دهدبا اوديومتري، بيمار هدفون ها را روي گوش خود قرار داده و هر زمان كه تون صدا ر .است



وقتي محرك به استخوان ماستوئيد وارد  .زماني كه تون صدا مستقيما در كانال شنوايي بكار رود، هدايت هوايي اندازه گيري مي شود

صدا انجام مي  براي دقت كار، آزمون در يك اتاق عايق به .شود به دليل عدم مداخله استخوانچه ها ، هدايت عصبي آزمون مي گردد

 .عصبي افتراق داده مي شود –پاسخ ها به صورت منحني اوديوگرام ثبت و كاهش شنوايي هدايتي از كاهش شنوايي حسي  .شود

 

 تمپانوگرام

تمپانوگرام، يا همان اوديومتري امپدانس ، رفلكس عضله گوش مياني به محرك صوتي و كمپليانس پرده صماخ را با تغيير فشار هوا در  

 .كمپليانس در بيماري گوش مياني مختل مي شود .نال شنوايي مسدود شده اندازه گيري مي نمايدكا

 پاسخ اوديومتري ساقه مغز

 

و مسير هاي ساقه مغز در پاسخ به تحريك   8پاسخ اوديومتري ساقه مغز يك شكل از پتانسيل الكتريكي قابل بررسي عصب زوج 

اندازه  .به گوش وارد مي شود (مثال اصوات مختصر )مار قرار داده و محرك هاي صوتيالكترودهاي را بر پيشاني بي .صوتي است

مثال تومور روي عصب زوج  )گيري هاي الكتروفيزيولوژيك مي توانند،سطح دسي بل شنيداري بيمار و اختالالت مسير هاي شنوايي

 .را تعيين كنند (8

 :الكترونیستاگموگرافی

يري و ثبت تغييرات پتانسيل هاي الكتريكي ايجاد شده توسط حركات چشم در حين نيستاگموس خود الكترونيستاگمو گرافي اندازه گ

همچنين براي بررسي  حركات كره چشم و  سيستم دهليزي و تعامل بين آن ها  .بخودي، وضعيتي يا ناشي از تست كالريك مي باشد

  .بكار مي رود

 

 مقايسه تست هاي وبر و رينه .59-1جدول 

 رينه وبر نوايیوضعیت ش

صدا به طور مساوي در هر دو گوش  شنوايي طبيعي

 .شنيده مي شود

هدايت از طريق هوا طوالني تر از هدايت 

 .از طريق استخوان است

صدا در گوش مبتال بهتر شنيده مي  كاهش شنوايي هدايتي

 (كاهش شنوايي )شود

صدا در گوش مبتال طوالني يا طوالني 

 (شنواييكاهش  )تر شنيده مي شود

صدا در گوش طبيعي بهتر شنيده مي  كاهش شنوايي حسي عصبي

 .شود

در گوش مبتال هدايت از طريق هوا 

 .طوالني تر از اهدايت استخواني است

 

 

 

 

 شدت كاهش شنوايي .59-2جدول 

 تفسیر کاهش دسی بل ها

 شنوايي طبيعي 15-0

 كاهش شنوايي  خيلي خفيف <25-15

 يفكاهش شنوايي خف <40-25

 كاهش شنوايي متوسط <55-40



 كاهش شنوايي متوسط تا شديد <70-55

 كاهش شنوايي شديد <90-70

 كاهش شنوايي خيلي شديد <90

 

 ثبت وضعیت روی صفحه متحرك

 

اين آزمون براي ارزيابي تشديد  .ثبت وضعيت روي صفحه متحرك جهت بررسي توانايي كنترل وضعيت مانند سرگيجه بكالر مي رود

يعني )تلفيق نشانه هاي بصري، دهليزي و درك از موقعيت فضايي.گيجه يا ارزيابي پاسخ بيمار به درمان مورد استفاده قرار مي گيردسر

بيمار روي صفحه متحركه  داراي   .با برون داد پاسخ حركتي و هاهنگي اندام هاي تحتاني مورد سنجش قرار مي گيرند (پيوستگي حسي

يستاده و با ايجاد و ضعيت هاي مختلف  در حركت صفحه ، پاسخ هاي بيمار در شش موقعيت متفاوت براي حفاظ در  اطراف آن   ا

 .آماده سازي بيمار براي اين تست مشابه با الكتروانسفالوگرافي است .تعيين سيستم هاي آناتوميك درگير اندازه گيري مي شود

 

 شتاب هماهنگ سینوسی

 

چشمي با تحليل حركات جبراني كره چشم در پاسخ به  -دان براي بررسي سيستم دهليزيشتاب هماهنگ سينوسي يا صندلي گر

اگر چه چنين آزموني نمي تواندجهت ضايعه در بيماري  .چرخش صندلي در جهت و خالف جهت عقربه هاي ساعت مي باشد

ال شنوايي  و سير بهبود  كمك كننده يكطرفه را مشخص كند اما مي تواند در تشخيص مواردي مانند بيماري منير و تومورهاي كان

 .آماده سازي بيمار مشابه با الكتروانسفالوگرافي است .باشد

 آندوسكوپی گوش میانی

پزشكان گوش و حلق و بيني  با تخصص آندوسكوپي با استفاده از آندوسكوپ هاي  با قطر خيلي نازك و ظريف  مي توانند گوش را 

به شكلي مطمئن و موثر به صورت سرپايي و در مطب براي ارزيابي فيستول پره لنفانتيك و شروع  آندوسكوپي گوش مياني  .معاينه كنند

جديدكاهش شنوايي  هدايتي، آناتومي درچه گرد قبل از درمان بيماري منير از طريق پرده صماخ و بررسي صندوق صماخي قبل از 

بل از انجام پروسيجر پرده صماخ را به صورت موضعي بي حس ق .جراحي بيماري مزمن گوش و عفونت هاي ماستوئيد انجام مي شود

با كمك يك ميكروسكوپ براي امكان  .سپس، مجراي شنوايي خارجي را با محلول نرمال سالين استريل شستشو مي دهند .مي كنند

ثبت تصويري و  .ر مي رودوارد كردن آندوسكوپ به فضاي گوش مياني، تمپانوتومي توسط پرتو ليزر يا ميرينگوتومي توسط چاقو  بكا

 .ويدئويي از طريق اسكوپ انجام مي شود

 

 کاهش شنوايی

انجمن  )مورد تولد را به خود اختصاص داده و تقريبا نيمي از موارد به عوامل ژنتيكي اختصاص مي يابد 100از  3اختالل شنوايي 

مورد اختالالت شنوايي با علت ژنتيك ارائه مي  اطالعات بيشتري در 59-1چارت  .(2007سالمت و خدمات انساني اياالت متحده،

مراكز بيمارستاني و زايشگاهها هم اكنون غربالگري هاي كلي شنوايي براي تمام نوزادان بعد  %73گزارش مي شود كه تقريبا  .نمايد

نفر در  5تقريبا از هر  2050تا سال  .كاهش شنوايي در مردان بيش از زنان مي باشد .از تولد و قبل از ترخيص را انجام مي دهند

سال يا بيشتر خواهند داشت و انتظار مي رود تقريبا نيمي از اين جمعيت اختالل  55ميليون سن  58اياالت متحده آمريكا يا حدود 

كاهش شنوايي يك مقوله مهم سالمتي است و با باال رفتن جمعيت سالمند، غربالگري شنوايي و درمان ضرورت  .شنوايي داشته باشند



  .يدا مي كندپ

برآورد مي گردد كه بيش از  .(Mitchell,2006)ميليون نفر در اياالت متحده كاهش شنوايي غير قابل برگشت دارند 10تقريبا 

مشاغلي مانند نجاري، لوله كشي، معدن كاري در  .ميليون نفر در معرض سطوح صوتي روزانه ايجاد كننده كاهش شنوايي هستند 30

توسط انجمن ملي براي ناشنوايي و ساير  1999گوش هاي هوشمند در سال  .ايي ناشي از صدا مي باشندخطر باالتر كاهش شنو

اهداف آن آموزش به جامعه در مورد كاهش شنوايي  .و انجمن ملي ايمني و سالمت شغلي ارائه گرديد (NIDCD)اختالالت ارتباطي

  .(NIDCD،2008)ناشي از  سرو صدا و روش هاي پيشگيري از آن بود

كاهش نوايي هدايتي معموال ناشي از اختالالت گوش خارجي مانند سرومن سفت شده يا بيماري هاي گوش مياني مثل اوتيت مياني يا 

 –كاهش شنوايي حسي  .در چنين شرايطي،انتقال موثر صوت توسط هوا به گوش داخلي متوقف مي گردد .اتواسكلروز مي باشند

 .اتفاق مي افتد 8عصب زوج عصبي به دليل آسيب به حلزون يا 

بيماران مبتال به كاهش شنوايي مختلط  به دليل  .همچنين ممكن است كاهش شنوايي مختلط و كاهش شنوايي عملكردي ايجاد شوند

كاهش شنوايي  .اختالل هدايت از طريق هوا و استخوان داراي كاهش شنوايي هد ايتي و حسي عصبي مي باشند

غير ارگانيك غير مرتبط به تغييرات قابل بررسي ساختاري در مكانيسم هاي شنوايي است كه معموال  وضعيت (سايكوژنيك )عملمردي

 .تظاهراتي از اختالالت عاطفي محسوب مي شود

 

 تظاهرات بالینی

 

زيون تظاهرات اوليه  اختالل و كاهش شنوايي  ممكن است شامل وزوز گوش ، ناتواني شنيدن در جمع و نياز به افزايش صداي تلوي

اختالل شنوايي مي تواند منجربه تغيير در نگرش، توانايي برقراري ارتباط، آگاهي از پيرامون و حتي توانايي براي محافظت از  .باشد

در محيط كالس درس، دانش آموز مبتال به كاهش شنوايي احتماال بي توجه و بي عالق شده  .خود و تاثير بر كيفيت زندگي فرد گردد

ممكن است در محيط منزل احساس انزوا به دليل ناتواني در شنيدن صداي ساعت  .تحصيلي و كاهش نمرات مي گرددكه منجربه افت 

عابري كه از عرض خيايبان عبور مي كند ممكن است به دليل اختالل شنوايي صداي اتوموبيل هاي  .يا شنيدن صداي تلفن ايجاد شود

بسياري از افراد از كاهش تدريجي   .ي بخش هايي از مكالمه را متوجه نمي شوندبيماران با كاهش شنواي .در حال حركت را نشنود

به  .(59-2چارت  )اغلب، بلكه اطرافيان  هستند كه متوجه كاهش شنوايي بيمار مي گردند و نه خود بيمار .شنوايي خود مطلع نيستند

آن ها ممكن است در  .استفاده از سمعك امتناع مي ورزند داليلي متعدد، برخي افراد مبتال به كاهش شنوايي از مراجعه به پزشك يا

افراد آگاه تر معموال از اشخاصي كه سعي در برقراري ارتباط با آنها دارند مي خواهند كه به  .استفاده از سمعك احساس خجالت كنند

هاي بيماران نيازمند وسايل كمك شنوايي را  آنها اجازه دهند تا بدانند آيا براي برقراري ارتباط مشكالتي وجود دارد؟ نگرش ها و رفتار

تصميم به استفاده از سمعك يك امر شخصي بوده كه تحت تاثير نگرش ها و رفتار هاي فرد مي  .بايد در زمان مشاوره لحاظ نمود

 .باشد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ژنتيك در فعاليت پرستاري 59-1چارت 

 اختالالت شنوايي

 

 نكات اختصاصي مداخله ژنتيك ناشي از عوامل ژنتيك اختالالت شنوايي منتخب

 كاهش شنوايي اتوزومال غالب 

كاهش شنوايي اتوزومال مغلوب محل اتصال  

 (26ژن 

 اتواسكلروز   

  Pendredسندروم  

 Usherسندروم  

 Waardenburgسندروم   

يا  DNAبررسي در مورد انجام آزمون جهش  

 ي در اعضاء خانوادهساير تست هاي ژنتيك

در صورت لزوم ارجاع به مشاوره ژنتيكي  و  

آزمايشات ژنتيكي در دسترس براي ارزيابي خطر 

 بيماري براي ساير افراد خانواده

 ارائه اطالعات و منابع ژنيتيك مناسب 

 بررسي فهم بيمار از اطالعات ژنتيكي 

حمايت  از خانواده  با تشخيص  

 عصبي ژنتيكي   -حسيجديد اختالالت 

مشاركت در مداخله و هماهنگي در  

مراقبت بيماران با شرايط ژنتيك و افراد مستعد 



 پيدايش مشكل ژنتيكي

 

 
 

 منابع ژنتیكی بررسی پرستاری

ليستي از گروههاي حمايت از بيماران و  :مراجع ژنتيكي بررسی تاريخچه خانوادگی

خانواده هاي مواجه با شرايط ژنتيكي، 

WWW.geneticalliance.org 
بررسي ساير اعضاء خانواده از نسل هاي  

كاهش  )مختلف مبتال به كاهش شنوايي

 (شنوايي اتوزومال غالب

مثال  )در مورد ارتباط ژنتيكي تحقيق كنيد 

خويشاونداني مانند عموزاده ها احتمال 

بيشتري براي داشتن ژن هاي مغلوب مشابه 

 .(دارند

 رد سن شروع كاهش شنواييبررسي در مو 

 

ليستي از اختالالت ژنتيكي شايع با  :كلينيك هاي ژنتيك

خالصه هاي به روز، مشاوره ژنتيك و اطالعات آزمايشگاهي 

 www.geneclinics.orgارائه ميدهند،

ليستي از گروههاي حمايتي و  :سازمان ملي بيماري هاي نادر

ه با بيماري هاي اطالعات راجع به بيماران و خانواده هاي مواج

  www.rarediseases.orgژنتيكي نادر ارائه مي دهد،

ليست كاملي از موقعيت  :(OMIM)وراثت آنالين مندل

هاي     ژنتيكي ارثي ارائه مي 

دهد،

www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/stats/html 

 بررسي بيمار

مثال  )شرايط ژنتيكي خويشاوندي مانند اختالل بينايي

ا در سندروم اوشر يا اختالل تيروئيد در رتينيت پيگمنتوز

 .را بررسي كنيد (سندروم پندرد

موهاي سفيد پيشاني در  )عنبيه، رنگ و تغييرات مو

 .را بررسي كنيد (سندروم واردنبورگ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 پيشگيري

عصبي مي -شنوايي دائمي حسيبسياري از عوامل محيطي با گذشت زمان تاثير سوء بر سيستم شنوايي مي گذارند كه منجربه كاهش 

امروزه به عنوان يكي از خطرات محيطي  (ناخواسته  و غير قابل اجتناب )سر و صدا .شايعترين عامل محيطي سر و صدا است .شوند

  .حجم صداي پيرامون ما امروزه به صورت منبع خطرناكي از آسيب جسماني و رواني افزايش يافته است .شناخته مي شود

به علت افزايش  )ش، سرو صداي دائمي است كه منجربه تنگ شدن عروق محيطي، افزايش فشار خون و ضربان قلبصداي گوش خرا

اگر چه براي تعيين اثرات كلي سرو صدا بر بدن انسان نياز به انجام تحقيق است،  .و افزايش فعاليت گوارشي مي گردد (ترشح آدرنالين 

كاهش  .(59-3فصل )عوامل بيشماري منجربه كاهش شنوايي مي گردند .اد مي كنددر هر حال محيط آرام آرامش بيشتري را ايج

مثال ماشين هاي سنگين،   )شنوايي ناشي ار سر و صدا كاهش شنوايي است كه به دليل مواجهه طوالني مدت با يك صداي گوش خراش

دليل يكيبار مواججه با يك صداي خيلي شديد تروماي شنوايي منجربه كاهش شنوايي به  .ايجاد مي شود (گلوله توپ، موسيقي راك 

در هر  .بروز مي نمايد (هرتز 4000حدود  )معموال كاهش شنوايي به دليل سرو صدا در فركانس باال .مثال انفجار اتفاق مي افتد

و صداي حداقل سطح سر .صورت با  مواجهه دائمي با سرو صدا  كاهش شنوايي شديد تر و شامل فركانس هاي نزديك هم مي شود

مواجهه  .دسي بل است 90الي  85شناخته شده  براي ايجاد كاهش شنوايي ناشي از سرو صدا   بدون در نظر گرفتن مدت آن، حدود 

با سر و صدا در بسياري از مشاغل مانند مكانيك ها، نقاش ها، خلبانان، خدمه پرواز، نوازندگان و در برخي تفريحات مانند كار بر روي 

دسي  135دسي بل با حداكثر شدت صوت  80قوانين سطح مواجهه فرد با سرو صدا بطور متوسط  .جود داردچوب و شكار  و

براي تحقق اين موضوع بايد كارگران به منظور پيشگيري از   .براي كار روزانه در هفته مي باشد (2008نجمن ايمني و بهداشت )بل

محافظت گوش از  .باالتر از محدوده هاي قانوني از گوش استفاده كنند كاهش شنوايي ناشي ار سرو صدا در مواجهه با سر و صداي

كاهش شنوايي به دليل سرو صدا به دليل تخريب به سلول هاي مويي اندام  .سرو صدا بهترين روش پيشگيري كننده در دسترس مي باشد

 .كورتي دائمي خواهد بود

 :توجهات سالمندي

علت ناشناخته بوده و عوامل  تغذيه، متابوليسم، تصلب  .سال و باالتر دارند 65ا ناشنوايي تقريبا نيمي از افراد با كاهش شنوايي ي

 .(Mitchell,2006)اشرايين، استرس و ارث نامشخص مي باشند

 

 !  59  -3چارت 

 عوامل خطرزا در كاهش شنوايي

 تاريخچه خانوادگي اختالل حسي عصبي1

 (گوش )ناهنجاري مادرزادي ساختار جمجمه2

 (گرم 1500كمتر از )زن تولدكاهش و3

 (مثال جنتامايسين، مدرهاي موثر بر قوس هنله )استفاده از داروهاي اتوتوكسيك4

 عفونت هاي راجعه گوش5

 مننژيت باكتريال6

 مواجهه مزمن با صداهاي بلند7

 سوراخ شدن پرده صماخ8



 



 

اگر چه  .قايص شنوايي گرددبا افزايش سن تغييراتي در گوش به وجود مي آيد كه ممكن است متعاقبا منجربه ن

 يبرخي تغييرات در گوش خارجي ايجاد مي گردد، سفت و خشك تر شدن سرومن احتمال انسداد را بيشتر م

در گوش داخلي، سلول هاي قاعده  .در گوش مياني، پرده صماخ ممكن است آتروفي يا اسكلروزه شود .كند

 -داد خانوادگي به كاهش شنوايي حسيهمچنين استع  .حلزون دچار تغييرات دژنراتيو مي گردند

متوسط و  يمشاهده مي شود كه مشخصه آن ناتواني براي شنيدن اصوات با فركانس باال، فركانس ها  عصبي

عالوه بر تغييرات وابسته .واژه پير گوشي براي توصيف اين كاهش شنوايي پيشرونده بكار مي رود  .پايين است

 .ي مدت با اصوات بلند شنوايي سالمندان را تحت تاثير قرار دهندبه سن، ساير عوامل انند تماس طوالن

به دليل  (مثال در سالمندان )رات عملكرد كليهييداروهاي خاص، مانند آمينوگليكوزيدها و آسپرين به دليل تغ

خيلي از سالمندان براي درمان .و افزايش غلظت داروها در خون تاثيرات اتوتوكسيك دارند  تاخير در ترشح

همچنين عوامل  .امپ پا از داروي كينين استفاده مي كنند و اين دارو مي تواند منجربه كاهش شنوايي گرددكر

 عصبي باشند -مانند ديابت مي توانند تا حدودي مسئول كاهش شنوايي حسي )روان گردان و ساير بيماري ها

. 

 8ميالدي  2010مردم سالم تا  .زماني كه كاهش شنوايي رخ مي دهد،ارزيابي و درمان صحيح الزامي است

كي از اين اهداف ي .هدف را براي كاهش مشكالت ايجاد شده توسط كاهش شنوايي را مشخص مي نمايد

ص كاهش شنوايي يا ناشنوايي از خدمات نوتواني و وسايل كمكي به منظور بهبود ارتباط ياستفاده افراد با تشخ

فعاليت آموزشي افراد مبتال به  .و مدارس در دسترس مي باشندمنابعي در اماكن كاري  .با ساير افراد مي باشد

براي كودكان، بزرگساالن و سالمندان فرصت هاي آموزشي برابر را با افراد بدون اختالل  (IDEA)معلوليت

حتي با بهترين مراقبت سالمتي ، افراد با كاهش  ).2008انجمن امريكايي آموزش )فراهم مي كند يشنواي

مراقبت از بيماران سالمند شامل تشخيص واكنش هاي  .اموزند تا با اين مشكل سازگاري يابندشنوايي بايد بي

به دليل ناتواني براي درست شنيدن ، نااميدي و   د نسبت به ديگرانيعاطفي مربوط به كاهش شنوايي مثال ترد

ي براي شنيدن تلفن يا آالرم ها و احساس ناامني به دليل ناتوان "نشنيدم چه گفتي  "خشم با تكرار عباراتي مانند 

تمام خدمات اورژانس را براي تمام  1990در سال  (ADA )انجمن معلوليت هاي آمريكايي .مي باشد

 911، در 1998همچنين، در  .فراهم مي نمايد ( TTYs)يكه تلفن هاي با امكانات پيامك متن يافراد

  .اي مردم قانونا اجباري شدمركز در اياالت متحده استفاده از پيامك هاي متني را بر

 

 مداخله پزشكی

در  )شنوايي يا مورد انتخاب بيمار نباشد، ممكن است بازتواني  اگر كاهش شنوايي دائمي يا غير قابل درمان

 مفيد واقع گردد  (انتهاي فصل توضيح داده مي شود

 مداخله پرستاری



برقراري ارتباط متناسب با نياز ها و  پرستاراني كه انواع مختلف كاهش شنوايي را درك مي كنند براي

كه قادر به شنيدن  يتالش براي صحبت كردن با صداي بلند براي فرد .ترجيحات هر بيمار موفق تر خواهند بود

در هر صورت، راه كار هايي مانند  .ست فقط باعث دشوار تر شدن درك مي گرددياصوات با فركانس باال ن

استفاده از حركات بدن و حاالت چهره مي تواند كمك كننده  صحبت كردن در گوش با مشكل كمتر و

يا اختالل شنوايي اينست كه آنها  ييك مساله مهم براي بسياري از افراد دچار ناشنواي .(59-4فصل  )باشند

ك دليل عمده آن موانع ارتباطي با كادر ي .مشكالت سالمتي ديگري دارند كه مورد توجه واقع نمي گردند

براي تامين نيازهاي مراقبت سالمتي اين بيماران، متخصصين باليني از نظر  .صين باليني مي باشددرمان و متخص

در بسياري از مراكز براي برقراري ارتباط .بيمار با ناشنوايي تمهيداتي اتخاذ نمايند يقانوني الزام دارند كه برا

 در طي مراقبت سالمتي  .ستكادر درمان با بيمار بكارگيري افراد اگاه با عالئم زباني ضروري ا

بايد بدانند كه بيمار ناشنوا يا دچار اختالالت شنوايي در طي  (مثال دندانپزشك، پزشك و پرستار )و روش هاي غربالگري، درمانگر 

همين   .انجام ازمون هاي تشخيصي در اتاق تاريك قادر به لب خواني با استفاده از زبان اشاره يا خواندن مطالب نوشته شده نيستند

، MRIمثال در بررسي هاي راديولوژيك،  )وضعيت زماني كه درمانگر ماسك زده و چهره اش نمايان نباشد بوجود مي آيد

 .(كولونوسكوپي

اي پرستاران و ساير كادر درمان نياز دارند تا با بيماران  ناشنوا و يا دچار اختالل شنوايي و خانواده آن ها كار كنند تا بتوانند روش ه

 .لي و موثر برقراري ارتباط را  شناسايي نمايندعم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ارتباط با افرادي كه اختالل شنوايي دارند .59-4چارت 

 :براي افراد با اختالل شنوايي و تكلم نامفهوم دارد

نوشتن يا   تصور نكنيد كه ژست گرفتن ، .نحوه ارتباط با سايرين توسط فرد را تعيين كنيد 

 .ش ها بهترين تكنيك مي باشندساير رو

افراد متخصصي براي تفسير عالئم زباني و ارائه  .استفاده از عالئم زباني توسط فرد را در نظر داشته باشيد 

بهترين روش هاي برقراري ارتباط و خدمات رساني حرفه اي در سرويس  تفسير عالئم زباني 

 .در دسترس مي باشند (ASLI )آمريكا

سعي نكنيد كه در هنگام  .نگاه كنيد و گوش دهيد .فرد مي گويد توجه كامل  داشته باشيد به آنچه كه 

 .گوش دادن كار ديگري انجام دهيد

اين كار باعث مي شود تا شما با الگوهاي خاص مكالمه  .براي تشويق به پاسخ فرد را وارد گفتگو كنيد  

 .آشنا شويد

 .شناسايي كنيد شما اغلب مي توانيد جزئيات را شرح دهيدسعي كنيد زمينه اصلي مورد گفتگو را  

 وانمود نكنيد كه بطور كامل كلمات را درك كرده ايد 

اگر قادر به درك هيچ قسمتي از كالم بيمار نيستيد و يا كامال به درك خود از كالم بيمار ترديد  

رد نظر خود را بجاي ريسك در درك نادرست از بيمار بخواهيد تا مطلب مو  داريد،

اگر كمي از حرف هاي بيمار را فهميده ايد از او بخواهيد تا مطلب خود را دوباره تكرار نمايد تا .بنويسد

 .بدين وسيله با الگوي كالمي بيمار آشنا شويد

موضوعات نوشتاري بايد در سطح سوم نوشته شوند تا  .ارتباط نوشتاري يك وسيله عالي است 

 .درك آن باشنداكثر مردم قادر به 

 :براي فرد دچار اختالل شنوايي كه لب خواني مي كند

 .هنگام صحبت كردن هميشه تا حد امكان صورتتان در مقابل چشمان بيمار باشد 

صورت خود را به نحوي قرار دهيد كه نور  .اطمينان يابيد كه تا حد امكان بيمار صورتتان را مي بيند 

به  .لي كه بيمار مجبور شود صورت شما را در مقابل نور شديد مشاهده كندكافي به آن بتابد و نه به شك

 .هنگام صحبت كردن چيزي در دهانتان نباشد

اين امر سبب مي شود تا بيمار كلمات را در  .اطمينان يابيد كه بيمار از محتواي مكالمه شما مطلع است 

 .زمينه مكالمه بهتر درك كند

 .و بين كلمات بيش از حالت معمول مكث كنيدآرام و شمرده صحبت كنيد  

اگر از او سوال مي كنيد كه آيا برخي از نكات يا توضيحات مهم را فهميده اطمينان يابيد كه بيمار كامال  

 .پيام شما را درك كرده باشد

 .يدپيام خود را بنويس  اگر به داليلي مانند استفاده از ماسك مجبوريد دهان خود را بپوشانيد، 

 
 

 

 

 

 



 :اختالالت گوش خارجی

 :سفت شدن سرومن

اگر چه الزم نيست واكس گوش را  .سرومن به طور طبيعي در كانال شنوايي خارجي به مقادير و رنگ هاي مختلف جمع مي شود

ه خصوص در برداريم، ولي گاهي به دليل سفت شدن سرومن ، اوتالژي يعني احساس پري يا درد گوش  با يا بدون كاهش شنوايي  ب

تالش براي پاكسازي كانال شنوايي خارجي با چوب كبريت، سنجاق سر و ساير وسايل به دليل ايجاد تروما به  .سالمندان رخ مي دهد

 .پوست، عفونت و آسيب به پرده صماخ خطرناك است

 

 مداخله

دگي پرده صماخ يا التهاب مجراي خارجي بجز در بيماران با سوراخ ش .سرومن را مي توان با شستشو، ساكشن يا ابزار خارج نمود

، شستشوي ماليم بخصوص اگر سرومن محكم به مجراي شنوايي خارجي نچسبيده باشد،كمك به خارج (يعني اوتيت خارجي )شنوايي

ن براي خارج كردن موفقيت آميز آب بايد در پشت انسداد براي جابجا كردن سرومن به پهلو و خارج راندن آ .شدن سرومن مي كند 

در هر صورت، اگر پرده صماخ سوراخ باشد،  .در هر صورت، براي پيشگيري از آسيب از كمترين فشار بايد استفاده نمود .جريان يابد

اگر شستشو موفقيت آميز نبود، مشاهده مستقيم، خارج سازي  .آب مي تواند به گوش مياني وارد شده و ايجاد سرگيجه و عفونت نمايد

چكاندن چند قطره گليسرين گرم شده، روغن معدني يا  .ادر درمان آموزش ديده مقدور خواهد بودبصورت مكانيكي توسط ك

مواد شيميايي حل كننده   .دقيقه قبل، مي تواند سرومن را  قبل از خارج سازي نرم كند 30پراكسيد رقيق شده به داخل كانال گوش 

هستند، در هر صورت اين تركيبات ممكن است باعث بروز  در دسترس  (DEbrox)سرومن مانند محلول پراكسيد در گليسرين

اگر سرومن با اين روش ها  .استفاده از محلول نرم كننده دو يا سه مرتبه در روز معموال كافي است .واكنش درماتيت آلرژيك گردند

 .ن استفاده كردخارج نشد از وسايلي مانند كورت سرومن ، ساكش گوش و ميكروسكوپ دو چشمي براي بزرگنمايي مي توا

 

 اجسام خارجی

برخي بزرگساالن ممكن است به عمد براي تميز كردن يا تسكين خارش اشيايي را  وارد مجراي شنوايي  نموده يا در كودكان ممكن  

در هر  .است چيزهايي مانند حشرات، لوبيان، سنگ ريزه، تكه هاي اسباب بازي يا تيله به صورت تصادفي وارد گوش شوند

 .ممكن است بدون نشانه تا ايجاد درد شديد و كاهش شنوايي ظاهر شود ›يرات آحال،تاث

 مداخله

سه روش استاندارد براي خارج سازي اجسام مشابه با خارج  .خارج كردن جسم خارجي از كانال شنوايي همواره مورد بحث است

شستشو براي  .نيز مشابه سرومن سخت شده است موارد منع شستشو .كردن سرومن شامل شستشو، ساكشن و ابزار مكانيكي مي باشند

معموال با چكاندن روغن معدني حشره را كشته و  .باقي مانده هاي مواد گياهي و حشرات به دليل ايجاد تورم در آن ها منع استعمال دارد

 .خروج آن را ميسر مي كنيم

چون ممكن است جسم به قسمت استخواني و  .ك باشدتالش براي خارج سازي اجسام از گوش توسط افراد غير ماهر مي تواند خطرنا

در شرايط نادر ممكن است الزم باشد جسم  .داخلي مجرا هدايت رانده شده باعث آزردگي پوست و سوراخ شدن پره صماخ گردد

 .خارجي در اتاق عمل و تحت بيهوشي عمومي خارج شود

 
 



 پارگی سوراخ گوشواره

طوالني مدت از گوشواره هاي سنگين يا بعد از عفونت يا مربوط به واكنش به گوشواره يا  پارگي سوراخ گوشواره ناشي از استفاده

 .اين دفورميتي تنها با جراحي قابل اصالح است .تركيبات گوشواره است

 
 

 اختالالت گوش میانی

 

 سوراخ شدگی پرده صماخ

 

شي از شكستگي جمجمه، صدمات مربوط به انفجار يا سيلي تروما نا  .سوراخ شدن پرده صماخ معموال به علت عفونت يا تروما مي باشد

مثال اپليكاتور هاي با نوك پنبه اي، گيره موي سر يا  )با شيوع كمتر، سوراخ شدگي ناشي از اجسام خارجي .شديد ايجاد مي شود

ه صماخ آسيب به استخوانچه ها و عالوه بر پاره شدن پرد.به دليل فشار دادن آن ها به انتهاي مجراي شنوايي خارجي رخ مي دهد (كليد 

در دوره عفونت ، چانچه  .بايد مانع از تالش بيماران براي پاكسازي مجراي شنوايي شد .حتي گوش داخلي ممكن است اتفاق بيفتند

 .فشار گوش مياني بيشتر از فشار اتمسفر در مجراي شنوايي خارجي باشد مي تواند سبب پارگي پرده صماخ شود

 مداخله

 .اگرچه اكثر سوراخ شدگي ها در طي چند هفته خود به خود ترميم مي شوند، ولي بهبودي دربرخي موارد به چند ماه زمان نياز دارد

بعضي از سوراخ شدگي ها ماندگار هستند به اين دليل كه بافت اسكار روي      لبه هاي سوراخ شدگي رشد كرده و مانع ازحركت 

در موارد آسيب جمجمه يا شكستگي استخوان تمپورال  .اطراف سوراخ شدگي و ترميم نهايي مي شودسلول هاي اپي تليال به سمت 

در مرحله ترميم از ورود آب به گوش بايد  .از گوش يا بيني بررسي مي شود (اتوره و رينوره )بيمار از نظر نشت مايع مغزي نخاعي 

 .اجتناب گردد

 مداخله جراحی

ترميم جراحي پرده  )تصميم براي تمپانوپالستي .ود التيام نمي يابند نياز به جراحي پيدا مي كنندسوراخ شدگي هايي كه خود به خ

انجام  .معموال براي جلوگيري از عفونت ناشي از آب وارد شده به گوش يا  به منظور بهبودي شنوايي انجام مي شود (صماخ

براي  (معموال از فاشياي تمپورال)در تمام تكنيك ها از بافتي  .شودتمپانوپالستي به صورت سرپايي  با تكنيك هاي مختلف انجام مي 

 .ترميم محل سوراخ شدگي استفاده مي شود

 

 مداخالت پرستاری

 

 كاهش اضطراب

و نتايج مورد انتظار  (خلف الله گوش)پرستار اطالعات مورد بحث را به جراح و بيمار تاكيد نموده كه شامل بيهوشي، محل برش

همچنين بيمار به صحبت در مورد اضطراب ها و نگراني هايش راجع به  .است (نوايي تعادل چشايي حركت صورتمثال ش)جراحي 

 .جراحي تشويق مي گردد

 

 تسكين درد



ماران از درد برش بعد از جراحي شكايت خيلي مختصري دارند، آنها برخي مشكالت مربوط به گوش را نيزگزارش مي ياگر چه اكثر ب

 24ممكن است در  .در گوش يا فشار بعد از جراحي به دليل تجمع خون يا مايع  در گوش مياني ايجاد مي شود احساس پري .كنند

ا پك مجراي شنوايي خارجي در ي (فتيله)مش .از داروي مسكن تجويز گردديساعت اول بعد از جراحي و بعد از آن در صورت ن

هفته بعد از جراحي ، ممكن است بيمار  3الي  2براي  .ي انجام مي شودصورت انجام تيمپانوپالستي در زمان جراحي ماستوئيدكتوم

 .د و ناگهاني را به صورت متناوب تجربه كنديزماني كه لوله استاش باز شده و اجازه ورود هوا به گوش مياني را مي دهد درد شد

 .ارش گرددممكن است درد ثابت و شديد همراه با تب  نشاندهنده عفونت بوده و بايد به پزشك گز

 

 پیشگیری از عفونت

مجراي شنوايي خارجي مش گذاري يا پك شده و ممكن است  .براي پيشگيري از عفونت در گوش عمل شده تدابيري اتخاذ مي گردد

در صورت نياز آنتي بيوتيك پروفيالكتيك تجويز گرديده و به بيمار در مورد  .ك آغشته شوديك آنتي بيوتيقبل از كار گذاشتن به 

ك گلوله پنبه اي يا پشمي با ماده اي غير ي.هفته آموزش داده مي شود 6ناب از ورود آب به مجراي شنوايي خارجي به مدت اجت

آغشته و به صورت ماليم در مجراي شنواي قرار مي گيرد و  معموال قبل از دوش گرفتن ، شستن سر  (مثال ژل پترولئوم )محلول در آب

 .روز اول خشك نگه داشت 2برش خلف گوش را بايد در  .به گوش مي شود  جلوگيري مي نمايد يا هر موقعيتي كه باعث ورود آب

ترشح مختصر سرومي خوني از مجراي شنوايي بعد از  .د گزارش كرديعالئم عفونت مانند افزايش درجه حرارت و ترشح چركي را  با

 .جراحي طبيعي است

 

 بهبود شنوايی و برقراری ارتباط

 .يل ادم، تجمع خون و مايع بافتي در گوش مياني و پانسمان ها يا پك كردن شنوايي در گوش عمل كرده كاهش يابدممكن است به دل

و برقراري ارتباط مانند كاهش سرو صداي محيط، روبروي بيمار قرار گرفتن در هنگام صحبت و  ييتدابير اتخاذ شده براي بهبود شنوا

في در صورتي كه بيمار از خواندن متن گفتار استفاده مي كند و به كار گيري راهنماهاي آهسته و شمرده صحبت كردن، تامين نور كا

اعضاء خانوداه و ساير افراد .و ساير اشكال برقراري ارتباط مفيد هستند (يمثال حاالت چهره، نشانه گذاري و حاالت بدن )غير كالمي

چنانچه بيمار از سمعك استفاده مي كند  يكي را مي  .داده مي شوندمهم  براي روش هاي اثر بخش برقراري ارتباط با بيمار آموزش 

 .توان در گوش غير مبتال مورد استفاده قرار داد

 

 پیشگیری از آسیب

 .ماستوئيد در صورت وارد آمدن تروما به مجاري نيمدايره يا ساير نواحي گوش داخلي سرگيجه رخ دهد يممكن است  بعد از جراح

تدابير  .براي موارد اختالل تعادل و سرگيجه مي توانند تجويز گردند (مثل آنتي هيستامين ها )سرگيجه داروهاي ضد تهوع و ضد

به بيمار براي خودداري از بلند كردن  .جلوگيري از سقوط و آسيب اتخاذ مي گردند يپيشگيري كننده مانند راه رفتن بيمار با كمك برا

هفته بعد از جراحي براي جلوگيري از خارج شدن گرافت پرده صماخ  3الي  2راي مدت اجسام سنگين، زور زدن و فين كردن با بيني ب

 .يا پروتز هاي استخوانچه آموزش داده مي شود

 

 ر ادراك حسیییپیشگیری از تغ

 

به بيمار براي گزارش فوري هر نوع شواهدي از ضعف عصب  .آسيب عصب صورتي يك عارضه بالقوه نادر از جراحي ماستوئيد است



مانند افتادگي دهان در سمت عمل عمل كرده، بريده بريده صحبت كردن، كاهش حس  و بلع  (جمجمجه اي 7عصب زوج  )ورتيص

كه از گوش  7شاخه كوچكي از عصب زوج  )عتر اختالل در عصب كورداتيمپاني  پرده صماخ  يك عارضه شاي.آموزش داده مي شود

 .است(مياني عبور مي كند

 .شكي دهان در سمت عمل شده تا زمان ترميم عصب به مدت چند ماه وجود خواهد داشتاختالل حس چشاي و خ 

 

 ارتقاء مراقبت در منزل و جامعه

بيمار نياز به آموزش در مورد داروهاي مسكن و ضد سرگيجه  تجويز شده براي اختالل  .آموزش بیمار در مورد مراقبت از خود 

عوارض احتمالي  .ش شامل اطالعاتي تاثيرات مورد انتظار و عوارض بالقوه دارو ها  مي باشدآموز .دارد(مثل آنتي هيستامين ها )تعادلي

 .(59-6فصل )د بالفاصله اين عالئم و نشانه ها گزارش شونديمانند عفونت، ضعف عصب صورتي يا اختالالت چشايي با

ند ممكن است نياز به خدمات پرستاري در منزل برخي بيماران بخصوص سالمنداني كه عمل جراحي ماستوئيد كرده ا .مراقبت مداوم

به فرد ارائه  .مي دانند يدر هر ورت، اكثر بيماران كمك از جانب اعضاء خانواده و يا يك دوست را كاف .براي چند روز داشته باشند

هر نوع نشانه  .داده مي شوددهنده مراقبت و بيمار در مورد سرگيجه و نياز به كمك براي راه رفتن به منظورجلوگيري از سقوط اطالع 

 .همچنين بر اهميت زمان بندي و تداوم پي گيري تاكيد ورزيده مي شود  .مربوط به عوارض بايد فورا به اطالع جراح رسانده شود

 

 ارزيابی

 پي امدهاي مورد انتظار بيمار

 :پي آندهاي مور د انتظار بيمار ممكن است شامل

 ل جراحيتوضيحات مربوط به كاهش اضطراب عم -1

 .بيمار كمترين استرس ، تنش و تحريك پذيري را نشان داده و بيان مي كند-الف 

 .ان مي كنديپذيرش نتايج جراحي و سازگاري با اختالل شنوايي را ب -ب 

 

 آموزش بيمار  .59-6چارت 

 مراقبت از خود بعد از جراحي گوش مياني يا جراحي ماستوئيد

دستور العمل هاي عمومي براي  .ستوئيد در نزد متخصصين گوش و حلق و بيني متفاوت مي باشدآموزش هاي به بيمار تحت جراحي ما

 :بيمار شامل

 ز شدهيمصرف آنتي بيوتيك ها و ساير داروهاي تجو 

  هفته بعد از جراحي 3الي  2خودداري از فين كردن با بيني به مدت 

  اي چند هفته بعد از جراحيپوند و خم شدن بر 10پرهيز از بلند كردن اجسام سنگين تر از 

  عطسه و سرفه كردن با دهان باز براي چند هفته بعد از جراحي 

  هفته بعد از جراحي  طبيعي است 5الي  3احساس صداي ترق و تروق در گوش عمل شده براي مدت. 

 

 از بين رفتن درد يا ناراحتي  -2

 .را نشان نمي دهد عالئم دال بر درد مانند اخم كردن، ناله كردن يا گريستن -الف 



 .داروهاي مسكن را به نحو مناسبي استفاده مي نمايد  -ب 

 .عالئم و نشانه هاي فقدان عفونت را نشان مي دهد -3

 .اتي شامل درجه حرارت دارديعالئم ح -الف 

 .ترشح چركي از مجراي شنوايي نشان نمي دهد -ب 

 .ضيح مي دهدروش هاي جلوگيري از ورود آب از خالل پانسمان را تو -ج 

 .عالئم تثبيت يا بهبود شنوايي را نشان مي دهد -4

 .دهد يهدف از جراحي براي شنوايي را توضيح داده و برآورده شدن هدف را مورد قضاوت قرار م -الف 

 .ان مي كنديبهبود شنوايي را ب -ب 

 آسيب و تروما نداشته باشد -5

 .ي كندفقدان سرگيجه يا اختالل تعادلي را گزارش م -الف 

 .آسيب يا سقوط را تجربه نمي كند -ب 

 .از فعاليت هايي كه منجربه جابجا شدگي گرافت يا پروتز مي شوند اجتناب مي كند -ج 

 .ر در ادراك حسي استيبا تغيير در ادراك حسي سازگاري يافته يا فاقد تغي -6

 .اختالل چشايي، خشكي دهان يا ضعف صورت را گزارش نمي كند -الف 

 .يل و روش هاي مراقبت و درمان را بيان مي كنددال -7

برنامه ترخيص طراحي شده در مورد دوره هاي استراحت، دارو و فعاليت هاي مجاز و محدود را با پرستار مورد بحث  -الف 

 .دهد يقرار م

 .نشانه هايي را كه بايد به كادر درمان گزارش كرد ليست مي كند -ب 

 .مي كندتمهيدات پيگيري را لحاظ  -ج 

 

 اتواسكلروزيس

اتواسكلروز درگيري استخوان ركابي است و گفته مي شود كه ناشي از تشكيل استخوان اسفنجي جديد غير طبيعي بخصوص اطراف 

به دليل عدم توانايي استخوان ركابي براي ارتعاش و انتقال صدا از  .چه گرد بوده كه منجربه فيكس شدن استخوان ركابي مي گردديدر

اتواسكلروز در زنان شايع تر بوده و بيشتر جنبه ارثي داشته و  .و سنداني به گوش داخلي ، هدايت موثر صوت انجام نمي شودركابي 

  .د آن گردديممكن است بارداري منجربه تشد

 تظاهرات بالینی

كاهش شنوايي مختلط تظاهر ممكن است اتواسكلروز يك يا هر دو گوش را درگير كند و به صورت كاهش شنوايي هدايتي پيشرفته يا 

در آزمون  .معاينه با اتوسكوپ معموال پرده صماخ طبيعي را نشان مي دهد .بيمار ممكن است از وزوز گوش شكايت داشته باشد .يابد

اوديوگرام كاهش شنوايي هدايتي  يا كاهش شنوايي مختلط را در فركانس  .رينه هدايت استخواني بهتر از هدايت از طريق هوا است

 .هاي پايين تائيد مي كند

 مداخله طبی

در هر صورت، برخي از پزشكان اعتقاد دارند كه استفاده از  .درمان غير جراحي شناخته شده اي براي اتواسكلروز شناخته نشده است



تقويت  .گيردد سديم مي تواند رشد استخوان اسفنجي غير طبيعي را متوقف كرده و جلوي از هم گسيختگي  بافت استخواني را بيفلور

 .(Porth & Matfin, 2009 )صدا با استفاده از سمعك ممكن است كمك كننده باشد

 

 مداخله جراحی

استاپدكتومي شاكل برداشتن قسمت  .يا استاپدوتومي مورد استفاده قرار گيرد يممكن است يكي از دو روش جراحي استاپدكتوم

جراح براي قرار دادن پروتز  .(59-6شكل  )ت بافتي و يك پروتز مناسب استفوقاني ركابي و بخشي از صفحه پايي و قرار دادن گراف

ن سنداني و گوش داخلي عمل نموده و باعث هدايت بهتر يپروتز مانند پلي ب .سوراخ كوچكي با دريل بر صفحه پايي ايجاد مي كند

ممكن است  .خوان ركابي برطرف مي شوددرصد بيماران كاهش شنوايي هدايتي شان بعد از جراحي است 95تقريبا  .صوت مي گردد

  .اختالالت تعادلي طوالني مدت نادر است .اختالل تعادلي يا سرگيجه حقيقي بعد از جراحي براي چند روز ايجاد شود

 

 توده های کوش میانی

ر استخوان آهيانه د )گلوموس تيمپانيكوم توموري است كه از عصب جاكوبسون .بجز كلستئاتوم، توده هاي كوش مياني نادر هستند 

گلوموس ژوگوالري تومورهايي  .در اتوسكوپي،يك برجستگي قرمز رنگ پشت پرده صماخ ديده مي شود .منشاء مي گيرد (جمجمه

 .در هر صورت، به دليل محل ايجاد آن ها، ممكن است براي  تسكسن نشانه ها درمان ضروري باشد .م هستنديهستند كه ندرتا بدخ

 .تن بوسيله جراحي و در مواردي كه بيمار كانديد خوبي براي جراحي نباشد پرتو درماني انجام مي شوددرمان از طريق برداش

اين نوع از تومورها معموال در معاينه با اتوسكوپ قابل مشاهده نبوده اما  .است 7نوروماي عصي صورتي توموري بر روي عصب زوج 

 .شك قرار مي گيرندزماني كه بيمار فلج عصب صورت را نشان مي دهد مورد 

له يدرمان از طريق برداشتن بوس .ارزيابي با پرتو ايكس براي عيين محل تومور در امتدا عصب صورتي مورد استفاده قرار مي گيرد

 .جراحي است

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

پايي استخوان نوك فلش هاي فرايند اسكروتيك را در صفحه  .B .آناتومي طبيعي .A .استاپدكتومي براي اتواسكلروز .59-6شكل 

استخوان ركابي را از محل ابتال شكسته و سوراخي در صفحه پايي ايجاد نموده تا وسيله اي رابتواند نگه  .C.ركابي نشان مي دهد

ممكن است كمي از بافت اتواسكلروتيك باقي بماند و بافت روي آن قرار مي  .صفحه پايي از قاعده برداشته مي شود .D.دارد

 يل روبينسون در محل صفحه پاييپروتز است .E.گيرد

 
 

 مشكالت گوش داخلی

ميليون نفر ديگر هم فقط دچار  4/2ميليون  بزرگسال امريكايي مبتال به يك مشكل مزمن تعادلي بوده و  8تقريبا 

 .اختالالت تعادلي علت اصلي سقوط در جمعيت سالمندان محسوب مي شود .هستند ( dizzines)گيجي

 .اغلب توسط مردم  و كادر مراقبت سالمتي استفاده مي شود تا تغيير حس آگاهي در فضا را توضيح دهند ( dizzines)واژه گيجي

بسياري از افراد دچار سرگيجه احساس چرخيدن را بيان نموده و  .فرد يا اطراف او مي باشد يسرگيجه اختالل در ادراك يا توهم حركت

اكسي ، اختالل در هماهنگي عضالني بوده و ممكن است در افراد با بيماري آت .احساس مي كنند جسام دور آن ها حركت مي كنند

اشكالي از سرگيجه نبوده و معموال بيماري سيستم قلبي  يسنكوپ، غش كردن و كاهش هوشيار .ايجاد شود (وستيبوالر )دهليز ي

 .عروقي را نشان مي دهند

مثال از كنار پنجره  )ه طور طبيعي وقتي فرد جسم متحرك سريع نيستاگموس ب .نيستاگموس حركت ريتميك غير ارادي چشم ها است

ماري مربوط به اختالل عملكرد يدر هر صورت، از نظر پاتولوژِك آن ب .را مي بيند بوجود مي آيد (اتوموبيل يا قطار در حال حركت

ي سيستم عصبي مركزي يا محيطي نيستاگموس مي تواند افقي، عمودي يا چرخشي بوده و مرتبط با بيمار .دهليزي محسوب مي شود

 .باشد

 

 بیماری حرکت

 .ا در اتوموبيل ايجاد شوديبراي مثال مي تواند در كشتي يا چرخ فلك ، تاب  .بيماري حركت اختالل تعادل به دليل حركت ثابت است

 



 تظاهرات باليني

ممكن است اين  .د وستيبول مشخص مي شوداين سندروم به صورت تعريق، رنگ پريدگي، تهوع و استفراغ به دليل تحريك بيش از ح

 .نشانه ها تا چند ساعت بعد از قطع تحريك باقي بمانند

 

 مداخله

احتماال با بلوك مسير دهليزي  (تي ورت»آ )دروكلريديا مكليزين هي (درامامين )من هيدراناتيآنتي هيستامين هاي بدون نسخه مانند د

داروهاي آنتي كولينرژيك مانند پچ هاي اسكوپوالمين به دليل مهار پاسخ هسيتامين  .گوش داخلي تهوع و استفراغ را تسكين مي دهند

ممكن است عوارض جانبي مانند خشكي دهان و خواب  .د عوض كرديهر چند روز يكبار اين داروه را با .ممكن است موثر باشند

ماشين هاي سنگين در صورت ايجاد حالت خواب آلودگي  از فعاليت هاي بالقوه خطرناك مانند رانندگي يا كار با.آلودگي بروز نمايند

 .بايد خودداري نمود

 

 بیماری منیر

است كه به دليل اشكال در جذب كيسه آندولنفاتيك يا انسداد در مجراي  يبيكاري منير اختالل غير طبيعي در تعادل مايع گوش داخل

ندولنفاتيك، افزايش فشار در سيستم آندولنف يا پاره شدن هيدروپس آندولنفاتيك، گشاد شدن فضاي آ .آندولنف  ايجاد مي شود

نفر را در اياالت متحده آمريكا به   100000از هر   50تا  15 .غشاي گوش داخلي منجربه بروز نشانه هاي بيماري منير مي گردد

ده و متوسط سن شروع آن اين بيماري در بزرگساالن شايع تر بو.(Kitahara,Okumura,etal., 2008)بيماري منير مبتال هستند

زنان و مردان را به نسبت مساوي به بيماري منير مبتال  .سالگي بروز مي نمايند 60و  20نشانه ها معموال بين سنين  .سالگي است 40

بيماران كه بيماري منير دارند تاريخچه مثبت خانوادگي را ذكر مي  %50حدود  .موارد بيماري دو طرفه است %20مي شوند و در 

 .نندك

 تظاهرات بالینی

نشانه هاي بيماري منير شامل كاهش شنوايي حسي عصبي نوساني، وزوزگوش يا احساس صداي بلند در گوش، احساس فشار و پري  

شدت نشانه ها از ناراحتي خفيف تا ناتواني شديد  .در گوش ، سرگيجه ناتوان كننده دوره اي اغلب همراه با تعوع و استفراغ مي باشند

بعضي  .در آغاز بيماري شايد تنها يك يا دو نشانه پديدار گردد.زماني كه حمالت سرگيجه شديد باشند متغير مي باشدبخصوص 

بيماري منير حلزوني به صورت كاهش شنوايي حسي  .حلزوني و دهليزي :متخصصين باليني اعتقاد دارند بيماري داراي دو شكل است

در بيماري  .ش و احساس پري در گوش بدون يافته هاي مربوط به اختالل دهليزي مي باشدعصبي پيشرونده نوساني توام با وزوز گو –

ممكن است بيماران نشانه هاي .منير دهليزي دوره هاي سرگيجه توام با احساس پري گوش بدون نشانه هالي حلزوني بروز مي نمايد

 .نه ها ايجاد مي شونددهليزي يا حلزوني را داشته باشند، در هر صورت سرانجام تمام اين نشا

 بررسی و يافته های تشخیصی

 

تاريخچه دقيق براي تعيين دفعات، مدت،شدت و خصوصيات حمالت  .معموال سرگيجه شايعترين شكايت مربوط به بيماري منير است  

ممكن  .سفراغ توام باشدممكن است سرگيجه از چند دقيقه تا چند ساعت بطول انجاميده و احتماال با تهوع و ات .سرگيجه اخذ مي گردد

 .در هر صورت، در بين حمالت بيماران احساس بهبودي دارند.است تعريق منتشر و احساس عدم تعادل بيمار را شب هنگام بيدار كند

اين احساسات قبل يا در حين حمالت بوده يا ممكن  .ممكن است كاهش شنوايي نوساني ،توام با وزوزوگوش و فشار در گوش باشد



  .طبيعي هستند 8معموال يافته هاي مربوط به معاينه باليني به جز عصب زوج  .ي باشنداست دائم

عصبي را در گوش  -اوديوگرام كاهش شنوايي حسي .ممكن است در آزمون وبر صداي دياپازون در سمت غير مبتال بهتر شنيده شوند

با پيشرفت بيماري كاهش شنوايي به اصوات  .قله كوه مي باشد شكل منحني اوديوگرام به صورت قله اي شبيه تپه يا .مبتال نشان مي دهد

 .ممكن است الكترونيستاگموگرام طبيعي يا اينكه كاهش پاسخ دهليزي را نشان دهد .كم فركانس بوجود مي آيد

 

 مداخله طبی

سياري از بيماران قادر خواهند بود نشانه ب .اكثر بيماران مبتال به بيماري منير با رژيم غذايي و دارو به نحو موفقيت آميزي درمان مي شوند

دستور در  مورد دستورلعمل  57-9چارت .كنترل كنند (ميلي گرم در روز 1500تا  1000 )هاي خود را با رعايت رژيم كم سديم

را تنظيم مي مقدار سديم يكي از عوامل بيشماري است كه تعادل مايعات در بدن  .رژيم غذايي ممكن است براي بيماري منير مفيد باشد

در ممكن  .احتباس سديم و مايع در بدن منجربه از بين رفتن تعادل ظريف بين آندولنف و پري لنف در گوش داخلي مي گردد .كند

 .است صورت بروز ضطراب، ترديد، ترس يا افسردگي ضروري ارزيابي رواني ضرورت يابد

 :درمان دارويي

آرامبخش  .است كه سيستم دهليزي را مهار مي كند (آنتي ورت)ن ها مانند مكليزيندرمان دارويي بيماري منير شامل آنتي هيستامي

داروهاي ضد تهوع مانند  .ممكن است براي موارد حاد جهت كنترل سرگيجه مورد استفاده قرار گيرند (واليوم )هايي مانند ديازپام

ممكن است .هوع، استفراغ و سرگيجه را كنترل مي كندبه دليل دارا بدون خاصيت آنتي هيستاميني ت (فنرگان)شياف هاي پرومتازين

با كاهش فشار سيستم آندولنف نشانه ها را   ](ديرنيوم)، تريامترن(ديازيد)هيدروكلروتيازيد [داروهاي مدر                                       

دليل دفع پتاسيم از طريق داروهاي مدر ضروري به  (مانند موز، گوجه فرنگي، مركبات )مصرف غذاهاي حاوي پتاسيم .تسكين دهند

براي تسكين نشانه ها وجود ندارد  (پاوابيد)مبناي علمي براي استفاده از داروهاي گشاد كننده عروقي مانند پاپاورين هيدروكلريد .است

در بيماراني كه احتماال رژيم درماني را .ندمورد استفاده قرار مي گير (بانتين)اما آنها اغلب توام با ساير د رمان ها مانند متانتلين بروميد

در هر  .از طريق پرده صماخ براي تخريب سلول هاي مويي سيستم دهليزي تزريق مي گردد(گارامايسين )رعايت نمي كنند، جنتامايسين

 .(Swartz & Longwell  2005,)صورت خطر كاهش شنوايي باال است

 مداخله جراحی

اگر سرگيجه  .معمول پاسخ مي دهند،با اين وجود حمالت سرگيجه ناتوان كننده در برخي باقي مي مانداگر چه اكثر بيماران به درمان 

پروسيجر هاي جراحي شامل پروسيجر هاي  .منجربه كاهش كيفيت زندگي شود، براي تسكين عالئم بيمار كانديد جراحي خواهد بود

مكن است كاهش شنوايي، وزوزگوش و احساس پري در گوش  در هر صورت م .ساك آندولنفاتيك و قطع عصب دهليزي مي باشند

 .(Mayo Clinic,2008)تداوم يابد چون هدف از درمان جراحي بيماري منير كمك به رفع حمالت سرگيجه است

 فشار زدايی ساك آندولنفاتیك

يك شانت يا درن  .يك مي گرددفشار زدايي ساك آندولنفاتيك يا شانت كردن از نظر تئوري باعث تنظيم فشار داخل ساك آندولنفات

اين پروسيجر به دليل راحتي، مطمئن بودن و قابليت انجام آن  .را از طريق برشي در خلف گوش در ساك آندولنفاتيك تعبيه مي كنند

حلق و بيني براي درمان سرگيجه بيماري منير  مورد  –به صورت سرپايي به عنوان اولين روش مطلوب توسط اكثر متخصصين گوش 

 .ستفاده قرار مي گيردا

 

 برش عصب دهليزي



يعني ،از  )از طريق روش داخل البيرنتي .را در رفع حمالت سرگيجه دارد (%98تقريبا )برش عصب دهليزي بيشترين درصد موفقيت

به درجه بسته  (يعني، از ناحيه تحتاني پس سري يا حفره مياني جمجمه )يا در حالتي كه شنوايي حفظ شود (طريق مكانيسم شنوايي

قطع عصب باعث مي شود  .اكثر مبتاليان به بيماري منير ناتوان كننده شنوايي اندك و غير موثري دارند .كاهش شنوايي انجام مي شود

ممكن است بيمار مدت كوتاهي بعد اين پروسيجر در بيمارستان اقامت  .تا مغز اطالعات مربوط به مجاري نيمدايره  را دريافت نكند

 .آورده شده است 59-8طرح مراقبت پرستاري از بيمار دچار سرگيجه در چارت  .داشته باشد

 

 سرگیجه خوش خیم وضعیتی

سرگيجه خوش خيم وضعيتي دوره كوتاهي از سرگيجه ناتوان كننده است كه در زمان تغيير وضعيت سر با توجه به جاذبه ايجاد مي 

 .شود و در حاليكه گوش مبتال به سمت پايين قرار گيرد ايجاد مي شود به طور مثال اين سرگيجه در زماني كه سر به عقب خم .شود

 .شروع سرگيجه ناگهاني و در زمينه سرگيجه خوش خيم بوده كه معموال چندين ساعت تا چند هفته و گاها ماهها يا سالها باقي مي ماند

اين ذرات از كريستال هاي  .بوجود مي آيد گفته مي شود سرگيجه وخوش خيم وضعيتي به دليل  ريزش ذراتي در مجاري نيمدايره

در .دليل اين موضوع تروماي به سر، عفونت يا ساير وقايع است .كربنات كلسيم از ساختار اوتريكل گوش داخلي  ايجاد مي شوند

هر صورت، در .معموال سرگيجه با تهوع و استفراغ مي باشد .موارد شديد ، سرگيجه به سادگي با هر نوع حركت در سر رخ مي دهد

 .(Labuguen,2006)اختالل شنوايي معموال رخ نمي دهد

تكنيك هاي تغيير پوزيشني وجود دارند كه مي توان براي درمان .براي بيماران داراي نشانه هاي حاد ، استراحت در بستر توصيه مي شود

اين پروسيجر غير تهاجمي شامل حركات  .ي شودپروسيجر تغيير پوزيش كاناليس  بطور رايج استفاده م .سرگيجه مورد استفاده قرار داد

پروسيجر ، قرار دادن بيمار در پوزيشن   .سريع بدن بوده كه باعث مرتب كردن وضعيت قرار گيري ذرات در مجاري دهليزي مي باشد

انجام اين  .درجه به سمت گوش مبتال و سپس حركت دادن سريع بيمار به وضعيت به پشت خوابيده است 45نشسته و چرخاندن سر 

بعد از اين  .هفته درمان مي شوند 2تا  1بيماراني كه سرگيجه حاد دارند با داروي مكليزين براي  .روش ايمن، ارزان و راحت است

ساعت قبل از  انجام  1به بيماراني كه سرگيجه شديد وضعيتي دارند  .زمان مكليزين را قطع كرده و مجددا بيمار را بررسي مي كنند

 .مي دهند (كمپازين )يس پروكلرپرازينمانور كانال

اين استراتژي استفاده موثر از سيستم دهليزي را از طريق يك  .باز تواني دهليزي در مداخله اختالالت دهليزيمورد استفاده قرار مي گيرد

فراهم مي  (يوتراپيشامل مراقبت پرستاري و پزشكي، مداخله استرس، بيوفيدبك ، باز تواني شغلي و فيز )طرح تيمي بين رشته اي

 & Swatz)فيزيوتراپ براي سازگاري مغز با سيستم تعادلي مختل ورزش هاي تعادلي را براي بيمار انجام مي دهد.آورد

Longwell,2005). 
 

 آموزش به بیمار 59-7چارت 

 دستورالعمل تغذيه ای برای مبتاليان به بیماری منیر

 



 

از غذاهاي حاوي نمك و قند پنهان مطلع  .دغذاهاي پر نمك و يا شيرين را محدود كني 

 .باشد

وعده هاي غذايي و ميان غذا ها  را به فواصل منظم مصرف كنيد تا دچار كم آبي  

 .حذف وعده غذايي يا ميان غذا  ممكن استسطح مايعات را در گوش داخلي تغيير دهد .نشويد

ذاهاي غ .بقوالت استفاده كنيد  از ميوه ها و سبزيجات تازه، 

 .منجمد شده و فرآوري شده با مقادير زياد سديم را محدود كنيد  كنسروي،

شير و مايعات و آب ميوه هاي كم   آب، .روزانه مقادير زيادي مايعات بنوشيد 

 .چاي و نوشيدني هاي شيرين را محدود كنيد  مصرف قهوه، .شيرين توصيه مي شوند

 .روز آن خودداري كنيداز مصرف كافئين به دليل تاثير ديو

الكل ممكن است حجم و غلظت مايع داخل گوش را  .مصرف الكل را محدود كنيد 

 .تغيير داده و ممكن است نشانه ها را تشديد كند

 .از منوسديم گلوتامات به دليل احتمال تشديد نشانه ها اجتناب كنيد 

ال افزايش وزوزگوش و از مصرف آسپرين و داروهاي حاوي آسپرين به دليل احتم 

 .سرگيجه اجتناب كنيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 وزوزگوش

ميليون نفر  را در اياالت  35اين وضعيت تقريبا  .وزوزگوش  نشانه اي از يك اختالل زمينه اي گوش توام با كاهش شنوايي است

شدت وزوزوگوش از  .(Porth & Matfin,2009)سالگي بيشتر است 70تا  40متحده درگير نموده و شيوع آن در سنسن 

توصيف بيماران از اين حالت به صورت صداي غرش، همهمه، سوت كشيدن در يك يا هر دو گوش مي  .خفيف تا شديد متغير است

بيماري  .مختلف مي باشد (59-9چارت )عوامل متعددي به ايجاد وزوز گوش كمك مي كنند كه شامل مواد اتو توكسيك  .باشد

، (مثال افسردگي و اضطراب )، اختالالت روانيB12گوش شامل بيماري تيروئيد، هيپرليپيدمي، كمبود ويتامين هاي ايجاد كننده وزوز 

 .مي باشند (صدمه به سر، اسكلروز متعدد )و اختالالت نورولوژيك (بيماري منير، نوروم آكوستيك )فيبروميالژي، بيماري هاي گوش

تست تمييز گفتار يا  .آزمون تشخيصي وجود كاهش شنوايي را تعيين مي كند .استمعاينه باليني براي تعيين علت وزوزگوش ضروري 

برخي اشكال وزوزگوش غير قابل برگشت هستند، بنابراين ممكن است .تيمپانوگرام براي تشخيص علت مي توانند كمك كننده باشند

 .با وزوزگوش در آينده داشته باشندبيماران نياز به آموزش و مشاوره راجع به روش هاي سازگاري با درمان و مواجهه 

 البیرنتیت

البيرنتيت باكتريال به دليل درمان با آنتي بيوتيك پديده اي نادر  .البيرنتيت، التهاب گوش داخلي با منشاء باكتريال يا ويروسي است 

گرد و دريچه بيضي به گوش ممكن است عفونت از طريق سوراخ  .است اما گاهي اوقات به عنوان عارضه اوتيت مياني ايجاد مي شود

البيرنتيت ويروسي يك تشخيص رايج است اما اطالعات مربوط به تاثير اين بيماري بر شنوايي و تعادل اطالعات  .داخلي نفوذ كند

بيماري ويروسي دستگاه تنفس  .شايعترين ويروس هاي مسبب شامل اوريون، سرخك و سرخجه و انفلوآنزا مي باشند .اندك است

 .مي توانند از علل البيرنتيت مطرح شوند (سندروم رامسي هانت )اختالالت تبخالي صورت  و اعصاي آكوستيكفوقاني و 

 
 

 تظاهرات بالینی

شروع ناگهاني سرگيجه ناتوان كننده معموال همراه با تهوع و استفراغ، درجات متغير از كاهش شنوايي و احتماال وزوزگوش مشخصه 

 .يماري شديدترين  و حمالت بعدي معموال در طي چند هفته تا چند ماه از شدت كمتري بر خوردارنداولين دوره ب .البيرنتيت است

 

 مداخله

و داروهاي (آنتي ورت)مثال مكليزين  [ني مايع و تجويز آنتي هيستاميندرمان البيرنتيت باكتريال شامل  آنتي بيوتيك وريدي، جايگزي 

 .نشانه هاي بيمار مي باشد توجه به با درمان البيرنتيت ويرال  .است ]ضد تهوع

 مسمومیت شنوايی

تمام اين داروها به جز  .جمجمه اي داشته باشند 8طيفي از داروها ممكن است تاثيرات سوء بر حلزون، دستگاه دهليزي يا عصب زوج 

ي آسپرين منجربه وزوز گوش مي دوز هاي باال .چند مورد مانند آسپرين و كينين منجربه كاهش شنوايي غير قابل برگشت      مي شوند

داروهاي وريدي بخصوص آمينوگليكوزيدها شايعترين علت مسموميت شنوايي بوده و باعث تخريب سلول هاي مويي اندام  .شود

براي پيشگيري از كاهش شنوايي يا اختالل تعادلي، بيماران تحت درمان داروهاي  .(را ببينيد 59-9چارت  )كورتي   مي گردند

اين داروها در بيماران در معرض خطر عوارض  مانند  .بايد در خصوص عوارض جانبي اين داروها مشاوره گردند اتوتوكسيك

سطوح خوني داروها بايد بررسي  .كودكان و سالمندان، بيماران باردار يا دچار مشكالت كبدي يا كليوي بايد با احتياط مصرف شوند



 .بيوتيك هاي تزريقي بايد دو بار در هفته اوديومتري شوندشود و بيماران تحت درمان طوالني مدت  آنتي 

 

 نوروم آکوستیك

جمجمه اي هستند كه معموال از سلول هاي شوآن قسمت دهليزي  8نوروم هاي آكوستيك ، تومور هاي با رشد آهسته عصب زوج  

پلي مخچه اي گسترش يافته، به ساقه مغز اكثر تومور هاي آكوستيك از كانال شنوايي رشد كرده و به زاويه  .عصب منشاء مي گيرند

اكثر نوروم هاي آكوستيك يكطرفه هستند  فقط در بيماري ركلينگ  .فشار وارد نموده و احتماال عصب دهليزي را تخريب   مي كنند

نفر را  10000نوروم هاي آكوستيك هر ساله يك نفر از هر  .كه تومور  دو طرفه ايجاد مي شود (2نوروفيروماتوز    نوع  )هاوزن 

درصد تومور هاي داخل جمجمه را به خود اختصاص داده و به نظر مي رسد كه در هر دو جنس  10تا  5اين نوروم ها  .مبتال مي كند

 .با فراواني يكسان بروز نمايد اگر چه اكثر موارد در ميانسالي رخ مي دهد

 
 
 
 
 
 

 فارماکولوژی                         59-9چارت 

 وتوكسيك منتخبموارد ات

 

  اتاكرينيك اسيد، :ديوروتيك ها 

 استازوالميد  فورسمايد،

نيتروژن   سيس پالتين، :داروهاي شيمي درماني 

 موستارد

 كلروكين   كينين، :داروهاي ضد ماالريا 

،(آسپرين )ساليسيالت ها :داروهاي ضد التهاب 

 ايندومتاسين  

آميكاسين، :نوگليكوزيدآنتي بيوتيك هاي آمي 

  كانامايسين،  جنتامايسين،  

استرپتومايسين،  نئومايسين،  نتليمايسين،

 توبرامايسين  

اريترومايسين، :آنتي بيوتيك هاي متفرقه 

، Bٌپلي ميكسين   مينوسيكلين،  

 وانكومايسين  

 مس  جيوه،  طال، :فلزات 

 
 



 
 
 

 

 رسی و يافته های تشخیصیبر

شايعترين يافته هاي حاصل از بررسي بيماران مبتال به نوروم آكوستيك از وزوزگوش يكطرفه، كاهش شنوايي با يا بدون سرگيجه يا 

 MRI .تعيين  عدم تقارن در آزمون شنوايي دهليزي بررسي بيشتر را مي طلبد تا نوروم آكوستيك رد شود .اختالل در تعادل مي باشند

اگر بيمار ترس از فضاي بسته داشته يا به هر دليل  .مطالعه تصوير برداري انتخابي است (يعني، گادولينيوم يا مگنويست )با ماده حاجب

در تشخيص  MRIدر هر صورت،  .شود يا اينكه اسكن در دسترس نباشد، سي تي اسكن با ماده حاجب انجام مي شود MRIنتواند 

 .نسبت به سي تي اسكن حساس تر استيك تومور با اندازه كوچك 

 

 مداخله

برداشتن از طريق جراحي تومور هاي آكوستيك درمان انتخابي اين تومور ها است زيرا اين تومور ها پاسخ خوبي به پرتو درماني يا 

بين حرفه اي  به دليل اينكه درمان تومور هاي آكوستيك نياز به چندين  تخصص دارد ، يك طرح درمان .شيمي درماني نمي دهند

هدف از جراحي برداشتن تومور با حفظ عملكرد عصي صورتي  .متشكل از متخصص اعصاب و جراح اعصاب فعاليت         مي كنند

در اين بيماران،  .را آسيب زده و منجربه كاهش شنوايي مي شوند 8اكثر تومور هاي آكوستيك قسمت حلزوني عصب زوج  .است

اگر شنوايي هنوز قبل از جراحي خوب باشد، .خل البيرنتي انجام شده و مكانيسم شنوايي از بين مي رودجراحي با استفاده از روش دا

 .ممكن است روش جراحي از ناحيه تحتاني پس سري يا روش حفره جمجمه اي مياني براي خارج كردن تومور مورد استفاده قرار گيرد

مل فلج عصب صورتي، نشت مايع مغزي نخاعي، مننژيت، ادم مغزي  عوارض جراحي شا .اين پروسيجر باعث حفظ شنوايي مي شود

 .مرگ ناشي از جراحي نوروم آكوستيك نادر است .مي باشند

 



 نوتوانی گوش

اگر كاهش شنوايي دائمي است و از نظر طبي يا جراحي قابل درمان نباشد و يا اگر بيمار كانديد جراحي نيست، ممكن است نوتواني  

نوتواني گوش شامل  .ف از نوتواني گوش افزايش دادن مهارت هاي ارتباطي فرد دچار مشكل شنوايي استهد .گوش مفيد باشد

در آموزش هاي شنوايي مهارت  .آموزش هاي شنوايي، لب خواني، گفتار درماني، استفاده از سمعك و سگ هاي آموزش ديده است

.              شكال شنوايي روي صورت شخص گوينده تمركز مي نمايدبه نحوي كه فرد دچار ا.هاي شنوايي مورد تاكيد قرار مي گيرند

جاد و پيشگيري از كاهش يلب خواني باعث مي شود تا لغات جا افتاده يا بد شنيده شده را جبران كند. تالش آموزش تكلم حفظ، ا

او را بتوان تعيين نمود. اصالح شنوايي  مهارت هاي ارتباطي است. تعيين مشكل شنوايي فرد تحت بازتواني باعث مي شود تا نياز خاص

(. با پيشرفت در تكنولوژي سمعك ، 95-01از طريق جراحي ممكن است براي درمان و بهبود كاهش شنوايي ضروري باشد)شكل 

 ت صوت براي بيماران با كاهش شنوايي حسي عصبي نسبت به گذشته موثر تر گرديده است.يتقو

 

 سمعك ها

صوات تكلم و محيط توسط يك ميكروفون دريافت و به سيگنال هاي الكتريكي تبديل ، تقويت  و مجددا سمعك وسيله اي است كه ا

براي كاهش شنوايي حسي عصبي وجود دارند كه تون ها و   ييبه سيگنال هاي شنوايي تبديل مي گردد. بسياري از وسايل كمك شنوا

اال تقويت مي كند. يك راهنماي كلي براي بررسي نياز بيمار به سمعك ، فركانس هاي پايين را مهار و شنوايي را براي فركانس هاي ب

سمعك صدا را بلند تر كرده اما  هرتز در گوش با شنوايي بهتر مي باشد.  0111تا  911دسي بل در دامنه  01كاهش شنوايي بيش از 

ممكن   ٬(%01تمييز پاييني در اوديوگرام دارند)  مثال  توانايي فرد را براي تمييز لغات يا درك گفتار بهبود نمي دهد.  افرادي كه نمرات

 سمعك براي آن ها سودمند باشد.

چارت  تقويت مي كند. ٬جاد نمايد يسمعك ها تمام اصوات  حتي صدا پس زمينه كه مي تواند اختالل در استفاده كننده از سمعك ا

براي حذف صداي پس زمينه در دسترس هستند و مي توانند  سمعك هاي كامپيوتري نكات استفاده از سمعك را نشان مي دهد. 01-95

 فركانس هاي برنامه ريزي شده خاص را يا تمام فركانس ها را تقويت كنند.

يا نام تجاري تجويز شده توسط متخصص  ٬مهارت دست و اولويت ها( ٬نوع كاهش شنوايي ٬سمعك بايد مطابق با نياز بيمار ) مثال

. بسياري از ايالت ها قوانين حمايت از مشتري براي امكان عودت دادن سمعك بعد از استفاده گوش تحت ليسانس سمعك  باشد

ن خاصي براي ي( قوانFDAسازمان غذا وداروي امريكا) همچنين آزمايشي چنانچه كامال مورد رضايت بيمار نباشد را فراهم كرده اند.

 ه كننده از سمعك وضع نموده اند.حمايت از ايمني و سالمت اشخاص داراي اختالل شنوايي استفاد

سال تمام  01چنانچه بيمار  ماهه قبل از خريد سمعك بايد انجام شود. در هر صورت 6بررسي پزشكي از اختالل شنوايي در يك دوره  

ده كنندگان را رضايت نامه  كتبي امضاء شده  ضروري است. كادر درماني كه سمعك را تجويز مي كنند بايد استفا ا باالتر داشته باشد ي

 در صورت بروز شرايط زير به پزشك ارجاع دهند:

 دفورميته مادرزادي يا  ناشي از تروما مشهود در گوش 

  ماه گذشته 0ترشح فعال از گوش در طي 

 يا پيشرونده در شنوايي در سه ماه گذشته يكاهش ناگهان 

 شكايت از سرگيجه يا وزوزگوش 

 ماه گذشته رخ داده باشد. 0وز كرده و يا اينكه در طي كاهش شنوايي يكطرفه كه بطور ناگهاني بر 



   هرتز در اوديومتري 0111و  0111 ٬911دسيبل يا بيشتر در فركانس  009استخواني  –شكاف هوايي 

 سرومن يا اجسام خارجي در مجراي خارجي شنوايي يتجمع غير عاد 

 درد يا ناراحتي در گوش 

 در اين بروشور اطالعات زير وجود دارد: بروشور استفاده با هر سمعك ارائه مي شود.

 ضرورت ارزيابي خوب شنوايي قبل از خريد سمعك توسط پزشك 

  گانه ذكر شده توسط پزشك قبل از خريد سمعك 1بررسي هر يك از مشكالت 

 نگه داري و مراقبت از سمعك و دستورالعمل هاي مربوط به شارژ و تعويض باتري ها ٬استفاده صحيح 

  به خدمات تعميراطالعات مربوط 

 .توضيح شرايطي كه مي توانند به سمعك آسيب برسانند 

 ش تجمع سرومن(يفهرستي از عوارض جانبي شناخته شده كه نياز به مشاوره پزشكي دارند) مثل تحريك پوستي و افزا 

 

سمعك هايي كه  %51د كه پيشرفت هاي تكنولوژيكي سمعك هاي كوچكتر و موثر تر را در اختيار قرار داده است. تخمين زده مي شو

(.يكي از جديدترين مدل 95-4داخل گوشي و داخل مجراي شنوايي هستن) جدول ٬امروزه به فروش مي روند از انواع پشت گوشي

ميلي متري  4اين نوع سمعك داخل مجراي شنوايي درست در  و ساير مدل هاي جديدتر مي باشد. Lyric يهاي سمعك داخل گوش

 ٬ماه( 4تا  0صداي آن توسط يك آهن ربا تنظيم مي شود و زماني كه باتري هاي آن طوالني تر كار نكند)  يرد.پرده صماخ قرار مي گ

له جديد را دوباره كار بگذارد. اين وسيله فاقد بسياري از مشكالت) مثال يپزشك مي تواند آن را با يك آهن ربا خارج كرده و وس

( موجود در ساير سمعك ها بوده و نيازي به انجام جراحي هاي غير ضروري و وسيع تقويت بيش از حد صداي پس زمينه ٬فيدبك صدا

 شنوايي خيلي باريك نمي باشد. يدر اين نوع سمعك وجود ندارد.در هر صورت اين نوع سمعك  گزينه انتخابي در افراد با مجرا
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 .آموزش بیمار93-00چارت 

 اقبت از سمعكنكاتی برای مر



 

 تمیز کردن

 .قالب گوشي تنها قسمتي از سمعك است كه مي توان مرتبا آن را شستشو داد 

 .قالب گوشي را هر روز با آب و صابون شست 

 .اجازه دهيد قالب گوشي قبل از وصل كردن به رسيور كامال خشك شود 

 اك كنيد.داخل كانوال را با يك چيز كوچك مثال وسيله اي شبيه تميز كننده پيپ پ 

 .از وسيله مراقبت صحيح به عمل آوريد و مجراي شنوايي را تميز و خشك نگه داريد تا از بروز مشكالت پيشگيري نماييد 

 

 

 بد کار کردن

 .تقويت ناكافي صوت، صوت كشيدن يا ايجاد درد ناشي از قالب مي تواند در صورت بد كار كردن سمعك ايجاد شود 

  :آيا دكمه روشن در وضعيت درستي است؟   آيا باتري ها شارژ هستند و در جهت درست قرار  بد كار كردن را كنترل كنيد 

 گرفته اند؟ 

 ر، سمعكي به شما بدهد.ياگر زمان تعمير سمعك به طول ميانجامد ممكن است تا اتمام تعم 

 

 تشخیص مشكالت

  خارجي مي باشند. عالئم و نشانه هاي مشكالت معمول طبي شامل اوتيت مياني حاد و زخم هاي فشاري در كانال شنوايي

 اين 

  عفونت ها شامل گوش درد بخصوص در لمس گوش خارجي ، تورم كانال، قرمزي، اشكال در شنوايي ، درد با انتشار به 

 .محدوده فك و تب 

 مورد به  اگر اين نشانه ها ظاهر شدند به  مراقب سالمتي خود اطالع دهيد. ممكن است براي درمان عفونت، درد يا هر دو

 دارو 

 .نياز داشته باشيد 

 

 

 

 



 

 .  سمعك ها93-4جدول 

 مضرات مزايا محل)و دامنه کاهش شنوايی(

 -معموال روی تنه ) خفیف  ٬سمعك بدن

 شديد(

جدا بودن رسیور و میكروفون از فیدبك 

صوتی جلوگیری کرده و تقويت صوت را 

می دهد. معموال در محیط         افزايش 

 می رود.مدرسه بكار 

بزرگ و نیاز به سیم بلند دارد که ممكن 

است از نظر زيبايی ناخوشايند باشد. 

برخی اصوات با فرکانس باال از بین می 

 روند.

 ٬م های بلندیبدون س ٬قوی٬مقرون به صرفه شديد( -پشت گوشی) خفیف 

ق با یکاربرد آسان در کودکان و سهولت تطب

 هو تنها نیاز بداشته کودك  افزايش سن

 تعويض قالب دارد.

 اندازه بزرگ

سمعك يك تكه متناسب با گوش و فاقد لوله يا  متوسط تا شديد( -داخل گوشی)خفیف

سیم می باشد.میكروفون ظريف در گوش قرار           

می گیرد. وضعیت قرار گرفتن طبیعی تر و از 

 نظر زيبايی ظاهر بهتری دارد.

خروجی را محدود      ٬اندازه کوچك تر 

می کند. بیمارانی که آرتريت داشته يا 

اينكه قادر به انجام مهارت های دستی 

ممكن است با اندازه کوچك  ٬نیستند

سمعك يا باتری آن مشكل پیدا کنند و 

سمعك های پشت گوشی برای آن ها 

 کارآمدتر است.

متوسط تا  -)خفیفيیداخل کانال شنوا

 شديد(

ديد  ٬شبیه سمعك های داخل گوشی است 

تری دارد و از نظر زيبايی مطلوب تر می کم

 باشد.

کوچكتر از سمعك های داخل گوشی 

 بوده و نیاز به مهارت دست خوب دارد.

 



 وسايل کاشتنی  شنوايی

، وسيله هدايت استخواني و وسيله شنوايي نيمه سه نوع وسيله كاشتني شنوايي براي تحقيق يا فروش وجود دارد: ابزار كاشت حلزون

سيله كاشت حلزون براي بيماران بدون شنواي يا داراي حداقل شنوايي براي هدايت صوت از طريق جمجمه به گوش داخلي كاشتني. و

اين وسيله در ناحيه  و در بيماران با كاهش شنوايي هدايتي در صورت منع استفاده از سمعك) مثال در عفونت مزمن( مورد كاربرد دارد.

شود و  يك وسيله خارجي كه در باالي گوش و نه داخل گوش قرار مي گيرد تا صوت را  پشت گوش زير پوست جمجمه كاشته مي

در  در پشت گوش( BAHA)وسيله شنوايي تقويت استخوانيدو نوع سمعك شنوايي وجود دارد .يكي  از طريق پوست هدايت كند.

در  BAHAفره گوش مياني كاشته مي شود. (كه در ح MEIناحيه ماستوئيد قرار مي گيرد و ديگري وسيله كاشتني در گوش مياني)

 در كاهش شنوايي حسي عصبي كاربرد دارد. MEIكاهش شنوايي هدايتي يا مختلط استفاده مي شود در حاليكه 

 كاشت حلزون يك پروتز شنوايي است و  براي افراد با كاهش شنوايي شديد حسي عصبي دو طرفه كه از سمعك هاي رايج فايده نمي

ابزار كاشتني باعث بازگشت شنوايي نمي شود  ممكن است كاهش شنوايي مادرزادي يا اكتسابي باشد. فاده قرار مي گيرد.برند  مورد است

فقط كمك مي كند تا افراد صداهاي متوسط تا اصوات بلند مكالمه و محيط را  تشخيص دهد.  ابزار كاشتني باعث تحريك مستقيم 

غير كارآمد در گوش داخلي است.ميكروفون و پدازشگر سيگنال خارج از بدن است و  براي عصب شنوايي و باي پس سلول هاي مويي

فيبرهاي عصبي  و مغز را كه محل تفسير  سيگنال هاي الكتريكي محرك هاي الكتريكي را به الكترودهاي كاشته شده هدايت مي كند.

حلزون استفاده مي كنند. در اياالت متحده بيش از نفر از كاشت   000111در دنيا بيش از  اطالعات شنوايي است تحريك مي كند.

 (.NIDCD,2007كودك كاشت حلزون دارند) 09911نفر بزرگسال و  00111

سال دارند و با غربالگري دقيق توسط متخصص گوش و بعد از ارزيابي باليني و تصوير برداري با  0كانديداهاي كاشت معموال حداقل 

 معيار هاي انتخاب بزرگساالني كه احتماال از كاشت حلزون فايده مي برند شامل: اب مي شوند.اشعه ايكس و آزمون هاي رواني انتخ

 كاهش شنواي حسي عصبي شديد در هر دو گوش 

 ناتواني براي شنيدن و تشخيص گفتار به نحو مناسب با سمعك 

 عدم منع براي كاشت حلزون يا بيهوشي عمومي 

 ت زندگي فرد مي شود.شواهدي كه بهبود شنوايي باعث افزايش كيفي 

جراحي شامل قرار دادن  ايمپالنت كوچك در استخوان تمپورال از طريق برش خلف گوش و قرار دادن الكترودها به گوش داخلي 

(. ميكروفون و ترانسميتر روي يك دستگاه خارجي قرار مي گيرند. بيمار تحت بازتواني گسترده حلزون در يك 95-7است) شكل 

حرفه اي قرار مي گيرد. افراد درگير در بازتواني شامل اوديولوژيست و آسيب شناس گفتار مي باشند. ممكن است طرح مداخله چنند 

ميزان موفقيت ابزار هاي كاشت حلزون بسيار متغير مي باشد و  چند ماهي طول بكشد تا  نحوه تفسير صداهاي شنيده شده آموخته شود.

نظر وجود دارد، بخصوص در جامعه ناشنوايان. هشدار به بيماراني كه كاشت حلزون داشته  همچنين در مورد استفاده از آن ها اختالف

بايد تنها وقتي تست هاي تشخيصي ديگر گزينه انتخابي  MRIمي تواند ابزار كاشته شده را غير فعال كند.   MRIاند در مورد اينكه 

 نباشند استفاده شود.

 



 0106ص 

 سگ های راهنمای شنوايی
آموزش ديده) سگ هاي عمليات( براي كمك به افراد دچار كاهش شنوايي در اختيار هستند. افرادي كه تنه زندگي مي سگ هاي 

تلفن، زنگ در،  يكنند مي توانند يك سگ آموزش ديده از انجمن بين المللي مربوطه درخواست كنند. سگ هاي مذكور به صدا

آتش سوزي يا ورود سرزده افراد واكنش نشان ميدهند. سگ در حالت گوش به صداي آالرم ساعت، گريه بچه، در زدن منزل، آالرم 

زنگ و آماده به سمت منبع صدا مي دود. در واقع  سگ در جامعه حائل بين فرد دچار اختالل شنوايي و هر گونه عامل مخاطره انگيز 

گ آموزش ديده داراي مجوز از نظر قانوني مي تواند ل نقليه يا فرد مزاحم مي باشد. در بسياري از ايالت ها يك سيمانند رد شدن وسا

 به اماكن حمل و نقل، غذا خوري ها و فروشگاهها و سوپرماركت ها تردد كند.

 

 

 

 
 

 

   كاشت حلزون. سيم پيچ داخلي يك سيم الكترود تك رشته اي است. الكترود از طريق دريچه گرد به اسكاال تمپاني حلزون وارد .93-7شكل 

قرار مي گيرد. ميكروفون صوت را  موازات همجي) ترانسميتر( با استفاده از يك آهن ربا با سيم پيچ داخلي) رسيور( در پيچ خار مي شود.سيم

 دريافت مي كند. سيم محرك سيگنال را بعد از فيلتر شدن، تنظيم و تطبيق دريافت نموده به نحوي كه صدا در سطح راحت براي بيمار باشد.صوت

 به سيم پيچ داخلي با هدايت مغناطيسي عبور داده مي شود و سپس توسط الكترودي به حلزون مي رسد. توسط ترانسميتر
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 تمرين های تفكر انتقادی

د و متوجه مي شويد كه بسياري از بيماراني كه شما قبل از عمل با آن ها يهست يشما پرستار جديد بخش درمانگاه سرپائ -1

وعي از اختالل شنوايي هستند. موانع بيماران با اختالل شنوايي و تكنيك هايي  كه مي توانيد شنوايي مصاحبه كرده ايد دچار ن

د اين تكنيك ها را براي ارتباط با بيماران دچار اختالل شنوايي يرا با آن بررسي كنيد مورد بحث قرار دهيد. چگونه مي توان

 بكار بنديد.

وي در يك  هفته گذشته سه مرتبه  عود  كرده است. 6بيماري او در  ٬ر  اوتيت ساله عضو تيم شناي دانشكده دچا 01مردي  -2

 . چه تدابيري در طرح آموزش اين بيمار بكار مي بنديد.است درمانگاه گوش و حلق و بيني تحت درمان

اين بيمار را ارائه ساله اخيرا  بيماري منير  براي وي تشخيص داده اند. برنامه آموزش متركز بر كنترل نشانه هاي  44مردي  -3

دهيد. دليل هر بخش از برنامه  آموزشي را  بيان كنيد. دليل حمايت كننده  ضرورت تغذيه خاص براي كنترل نشانه هاي منير 

 د.يرا مورد بحث قرار ده

ساله در ليست جراحي باي پس عروق كرونر است. او از كودكي دچار كم شنوايي شديد مي باشد. چگونه بايد  91مردي  -4

رنامه هاي مراقبت پرستاري قبل و بعد از عمل را براي تامين نياز هاي ارتباطي بيمار  تغيير داد.  چه تغييري در آموزش ب

 ترخيص اين بيمار  مي دهيد؟

 

 

 

 


