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 : پاسخ هاي شنيداري ساقه مغز در تخمين آستانه اديومتريك41فصل 

 مقدمه:

پايه براي ارزيابي شنوايي اديوگرام تون خالص است. اين اديوگرام به عنوان نقطه شروع  ابزار كلينيكي

ه مي رود. متأسفانه، ب همه تصميم هاي باليني بعدي مربوط به پاتولوژي شنوايي و نياز به مداخله به كار

دست آوردن آستانه هاي تونال دقيق هميشه يك كار ساده يا داوطلبانه براي مريض نيست. شيرخواران و 

كودكان نوپا، بيماراني با نقايص شديد شناختي/ حركتي و افرادي كه به داليل مختلف شنوايي خود را 

ستاندارد يك اديوگرام اپاسخ هاي آشكاري به اصواتي كه براي مي كنند نمي تواند يا نمي خواهند  کتحري

اين افراد، اديولوژيست به اندازه گيري ديگري نياز دارد تا بتواند اديوگرام تون  كافي است بدهند. در مورد

خالص دقيقي فراهم كند اما به همكاري فعال، درك وظيفه و پاسخ هاي رفتاري مناسب نياز نداشته باشد. در 

به كار گرفته شده است. در همه اين روش ها برخي از  گذشته هم انواع مختلفي از چنين روش هايي

عملكردهاي فيزيولوژيكي كه ممكن است به طور سيستماتيك در پاسخ به صوت تغيير كند، اندازه گيري مي 

شد. مثالً سرعت قلب، رزيستانس الكتريكي پوست )پاسخ گالوانيك(، سرعت رفتار مكيدن و حتي حركات 

گيري عملي و دقيقي را از آستانه شنوايي فراهم نكردند و با ها اندازه  كلي بدن. هيچ يك از اين روش

در  AEPs كنار گذاشته شدند. مورد استفاده ترين  (AEP)گسترش استفاده از پتانسيل هاي برانگيخته شنوايي 

براي  AEPبه تكنيك هاي  ASSRهستند. اخيراً هم  Nو پاسخ كرتكس يا همان  ABRتخمين آستانه شنوايي 

 خمين آستانه اضافه شده است.ت

 دان در اطراف جهان، نياز به اندازه گيري هاي ابجكتيوابا گسترش برنامه هاي غربالگري شنوايي نوز

نمي  Passبراي تخمين حساسيت شنوايي افزايش يافته است. نوزاداني كه در يك تست غربالگري شنوايي 

اتوماتيك غربالگري يا تركيبي از اين دو، به يك  OAEاتوماتيك غربالگري،  ABRشوند، معموالً بر پايه ي 

ارزيابي كامل، دقيق و ابجكتيوي براي تخمين حساسيت شنوايي در محدوده اي از فركانس ها در هر گوش 

ماهگي انجام شود. به طور كلي پذيرفته  3نياز دارند. توصيه شده كه در صورت امكان اين ارزيابي تا سن 

ثابت به محرك شنيداري در سطح آستانه، مثل پاسخ چرخش سر وضعيتي با  شده كه پاسخ هاي رفتاري

ماه نرسد قابل تعيين نيست.  5تا  6استفاده از يك روش تقويت شده بينايي، تا زمانيكه كودك به سن رشدي 

ماه، در حال حاضر ابزار انتخابي براي ارزيابي اديومتريك جزئي است. در حال  0تا  6براي نوزادان 

و محرك هاي تون برست امكان تعيين تخمين هاي آستانۀ دقيق در يك با استفاده از تكنيك هاي حاضر 

به عنوان يك ابزار اديومتريك  ABRمحدوده فركانسي براي شير خواران كوچك تر وجود دارد. همچنين 

نمي براي ساير جمعيت هاي كودكان كه پاسخ هاي رفتاري مناسبي به روش هاي اديومتريك مرسوم تر 

 دهند، مورد نظر قرار گرفته است.

، با استفاده از  Frequency-Specficكرتيكال هم مي تواند تخمين دقيقي از آستانه هاي اديومتريك  Nپاسخ 

تكنيك هاي مناسب، مهارت آزمونگر فراهم كند. اين ارزيابي بيشتر در كودكان بزرگتر و بزرگساالن، به 
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 Medicoiegalعملكردي )غير عضوي( هستند و در ارزيابي هاي  ويژه كسانيكه مضمون به كم شنوايي

در خارج از اياالت  Nمورد استفاده قرار مي گيرد. به داليلي نامشخصي، تمايلي به استفاده بيشتر از پاسخ 

 متحده وجود دارد.

 قواعد تخمين آستانه با استفاده از پتانسيل هاي برانگيخته شنوايي

  AEPتوليد 

AEPs  به محرك شنيداري كنترل شده در پتانسيل هاي بيو الكتريكي كه با استفاده از الكترودهاي در پاسخ

هاي مختلف با پردازش  AEPداخل يا نزديك گوش و روي سر قابل كشف اند، تغيير مي كند. بسياري از 

هايي  AEPمرتبط اند. در اين جا ما بيشتر بر   اصوات در سراسر سيستم شنوايي، از حلزون تا كرتكس، 

دور و  AEPs كه با استفاده از الكترودهاي سطحي روي سر تمركز مي كنيم. اين الكترودها از منابع زيرين

كلي ناشي از وقايع الكتريكي )پتانسيل هاي پس سيناپسي و يا پتانسيل هاي عمل(  Far-Fieldپتانسيل هاي 

 در تركيب هاي عصبي درون مغز را ثبت مي كنند.

كوچك اند و ثبت و    ايجاد كند اما بسيار  رين ممكن است يك پتانسيل كوچك روي سرهر واقعه عصبي زي

ك كرد تا يمشاهده ي آنها غير ممكن است. با اين حال، اگر بتوان تعداد زيادي از عوامل عصبي را تحر

بسيار فعاليت الكتريكي را به طور هم زمان يا حداقل در يك زمان محدود، توليد كنند اين پتانسيل هاي 

تري را روي سر ايجاد مي كند. اين، مفهوم بسيار مهم مع شده و پتانسيل كلي بسيار بزرگكوچك با هم ج

، به هم زماني بااليي براي ثبت يك پتانسيل  ABRها و به ويژه  AEPعصبي است. اكثر « همزماني»

يي مثل كليك يا تون برست واضح از فرق سر نياز دارند. هم زماني معموالً با استفاده از محرك هاي گذرا

كنند كه در  ياين محرك ها موج متحركي ايجاد م هاي كوتاه با زمان هاي شروع كوتاه به دست مي آيد،

مي كند. در يك سيستم   طول بخش حلزون حركت كرده، نورون هاي بسياري را در چند ميلي ثانيه تحريك

مسيرهاي آوران منتشر شده. فعاليت عصبي  شنوايي طبيعي، اين فعاليت عصبي پياپي به سرعت از طريق

 هم زمان شده اي را در هر سطح عصبي متوالي توليد مي كند.

فعاليت الكتريكي همزمان شده در سيستم شنوايي الگوي پيچيده اي از پتانسيل ها روي سر ايجاد مي كند. 

 واقعي به فاكتورهاي زيادي از جملهالگوي 

 منشاء پتانسيل ها 

 تعداد

 موقعيت

 ساختار آناتوميكي 

 جهت فيزيكي
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اين منابع بستگي دارد. نا پخته اي كه ممكن است براي فهم ساختارهاي عصبي پاسخ دهي كمك كننده باشند. 

آنها با باتري هاي كوچك با انتهاهاي مثبت و منفي است كه ميدان هاي پتانسيل هاي الكتريكي را به سطح 

 منبع پتانسيل ها شناخته مي شود.« وقطبير»سر مي تاباند. اين مدل به عنوان مدا 

در هر فاصله اي، اين پتانسيل هاي روي سر مي توانند به صورت يك نقشه برجسته قابل مشاهده باشند، 

مثل يك نقشه برجسته جغرافيايي ارتفاع از باالي سطح دريا. اين توپوگرافي سه بعدي پتانسيل ها به سرعت 

كترود نصب شده روي فرق سر الگوي استخراج شده از پتانسيل در طول زمان تغيير مي كند. يك ال

 است. AEPالكتريكي در محل خود را به صورت موجي از ولتاژ در مقابل زمان ثبت مي كند اين موج 

 : AEPثبت  

كه براي تخمين آستانه به كار مي روند عموماً از حداقل سه و گاهي چهار الكترود استفاده  ABRسيستم هاي 

ناميده مي  Common. يك جفت الكترود افتراقي همواده با يك الكترود سوم كه الكترود زمين يا مي كنند

شود همراه است )به دليل اينكه معموالً اين الكترود به زمين متصل نمي شود. ترجيح داده مي شود كه 

حالت بايد حداقل  ر اينناميده شود(. اين الكترود معموالً روي پيشاني قرار مي گيرد، دCommon الكترود

cm 3  از ساير الكترودها دور باشد. در شيرخواران، معموالً الكترود معكوس روي زائده ماستوئيد و گاهي

يا ريشه ي گردن و الكترود غير معكوس معموالً روي پيشاني در خط وسط و دور از  earlobeروي 

به گوش تحريكي(  contralaterd,ipsilateralجايگاه ورتكس روي مو است. اگر ثبت هاي دو كاناله )

نظر است، يك الكترود معكوس معموالً روي دو ماستوئيد گذاشته مي شود. هر الكترود ماستوئيد يك مورد 

كانال ثبت افتراقي با الكترود پيشاني مي سازد. يك كانال دوم مي تواند از الكترود معكوس در ريشه گردن 

 هم استفاده كند.

استفاده از الكترودهاي مصرفي )يك بار مصرف( براي كنترل عفونت به طور روز  در نهايت دقت كنيد كه

 افزون مرسوم است. البته پروتكل هاي كننترل عفونت در بين اماكن تست به شدت متفاوت است.

  فيلتراسيون باندگذر، تقويت افتراقيجايگذاري مناسب الكترود،  Artifact rejectionمعدل گيري سيگنال و 

را با  AEPت تا ساهستند اما كافي نيستند. الزم  AEPضروري براي قابل ديد و اندازه گيري كردن  مراحل

بيرون بكشيم. خروجي  (EEG)فعاليت ثبت شده پس از تكرارهاي زياد محرك، از نويز الكترونسفالوگرام 

يت ديجيتالي شده سپس به پيش تقويت كننده ابتدا با يك مبدل آنالوگ به ديجيتال، ديجيتال مي شود. اين فعال

معمول، ممكن است به چندين هزار تكرار محرك نيازباشد، البته  ABRكامپيوتر منتقل مي شود. براي يك 

 cm 55پاسخ سريعي است و معموالً كم تر از  ABRمي توانند به سرعت ارائه شوند زيرا  اين تحريك ها 

در هر ثانيه  50تا  ABR 40م براي ثبت بعد از شروع محرك طول مي كشد. سرعت تكرار محرك مرسو

 Nچند صد ميلي ثانيه طول بكشد؛ سرعت تحريك معمول براي  تكرتيكال ممكن اس Nت. برعكس، پاسخ سا

،  Nتحريك نياز است. زيرا  50تا  50حدود يك يا دو در هر ثانيه است، البته براي معدل گيري تنها به 

 4به حدود  Nيا  ABR. بنابراين يك معدل گيري معمول براي بزرگتري دارد (SNR)نسبت سيگنال به نويز 
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مناسب نياز دارد. معموالً، پاسخ ممعدل گيري شده به  EEGدقيقه در شرايط تحريك، با شرايط نويز  5يا 

طور بصري و تفكيك شده بر حسب ويژگي هاي معمول، شامل دامنه، نهفتگي و شكل موج 

(morphology) .نشان داده مي شود 

و  4000كلينسين ها بين  بيشتر ABRميزان معدل گيري كافي است؟ اين يك سوال ساده نيست. براي چه 

1000 sweep  معدل گيري مي كنند. اينPractice  تا قسمتي به اين دليل كه به صورت تجربي، حدود

5000 sweep .در يك يا دو معدل در هر ثانيه 

مشاهده شده يك پاسخ واقعي است، الزم است كه اندازه قله تا براي اينكه مشاهد كننده باور كند كه يك موج 

نوسان هاي اتفاقي در نويز معدل گيري شده ي ديگر در ثبت باشد. دره ي پاسخ آشكار حداقل دو برابر 

معين رخ مي دهد. يك مشكل  EEGبا يك  sweep 5000بعد از حدود  ABRعموماً، اين امر در مورد يك 

آن است كه اين روش سطح تحريك را به حساب نمي آورد. در نزديكي  sweep با اين روش تعداد ثابت

براي مشخص شدن پاسخ الزم است.  sweep 1000محو مي شود بنابراين حداقل  ABRآستانه دامنه 

درون فردي و بين فردي را به حساب نمي اورد.  EEG ثابت، تغييرات سطوح نويز Nهمچنين، اين روش 

نوسانات اتفاقي را كه در نويز ميانگين وجود دارد و شبيه به يك پاسخ به نظر برسد و  آزمونگرها به اشتباه

باالست اين  EEGنهفتگي مورد انتظار را دارد به عنوان پاسخ تعيين كنند. همچنين هنگامي كه سطح نويز 

معدل هاي و واضح به نظر نمي رسد يا در  بتمايل وجود دارد كه پاسخ را غيب در نظر بگيريم زيرا خو

اضافي( احتماالً بزرگترين دليل تخمين هاي  EEGيجاد نمي شود. معدل گيري ناكافي )نويز تكراري كامالً ا

 است. ABRناصحيح )غير دقيق( آستانه 

آزمونگراني كه از اين خط آگاه اند روش هاي عقالني مختلفي را اتخاذ مي كنند. آنها هنگامي كه شرايط 

EEG چ مقدار عملي معدل گيري منجر به يك قضاوت معتبر درزمان نيست ممكن قابل قبول نيست و هي

يا  (could not test)مي كنند. آن ها بيشتر تمايل مي شوند كه بگويند  recognizeنخواهد شد شروع به 

ام كردن نوزاد، تغيير وضعيت سر يا تعويض الكترودها( انجام رمانورهايي را )مثل آ EEGبراي عبور 

آزمونگران با تجربه  اگر به معناي اين باشد كه يك روز ديگر طول مي كشد. در شرايط بهتر،حتي دهند،

كلي  SNRتعداد محرك مورد استفاده براي توليد يك پاسخ ميانگين را افزايش مي دهند يا براي افزايش 

 چندين معدل گيري تكراري انجام مي دهند.

مايش افزايش مي يابد بهترين روش آن است كه علت آن باالست يا در طول آز EEGهنگام يكه سطح نويز 

را پيدا كرده و آن را رفع كنيد. اين امر مي توند ناشي از ناراحتي بيمار باشد كه نويز الكتريكي ميوژنيك را 

اتصال آن  بيدار شدن نوزاد يا بي قراري كودك يا الكترودي كه خراب شده است )مثالً  افزايش مي دهد،

ا از سر جدا شده است(. پنج دقيقه توجه به اين گونه عوامل با ارزش تر از ساعت معدل گيري كاهش يافته ي

 اضافي است.
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وجود دارد كه تاثير گذار خواهد بود، اما آنچه  EEGعلي رغم بهتري تالش هاي ما، محدوده اي از نويز 

نه معين بايد به طور قابل ميانگين يا يك دام ABRمطلوب است اين است كه در اين محدوده از شرايط يك 

جديدتر كمك هاي اضافه اي را فراهم مي كنند كه به اختصار توضيح داده  AEPكشفي ثابت باشد. تجهيزات 

 خواهد شد.

artifact rejection  يك عمل مهم است كه با معدل گيري پيش مي رود. اين قواع معمول معدل گيري

در طول روند معدل گيري ثابت  EEGويژگي هاي آماري نويز ( تنها هنگامي كه N)مثالً قانون ريشه مربع 

در طول زمان تغيير  )ميانگين، واريانس وغيره(است، اعمال مي شود. سيگنال هاي تصادفي كه آمارشان 

مثال، نوزاد همواره ثابت نيست. به عنوان  EEGهاي ساكن بي تغيير ناميده مي شوند. اين نمي كند روند

با دامنه بسيار كم دارد و مشخصه هاي بسيار ثابتي دارد. اگر نوازاد  EEGد كه يك خوابي را درنظر بگيري

برابر افزايش پيدا  400برابر يا  40ممكن است  EEGدامنه ي  بي قراري كند يا شروع به بيدار شدن كند،

 4متر از كند. اين فعاليت يا دامنه ي زياد ممكن است شامل زود گذرهاي الكتريكي كوتاه و محدودي كه ك

يكه كودك از حركت ندامنه ي باال تا زما         ثانيه طول مي كشد باشد يا ممكن است يك دوره تقويت شده 

يا  دست بردارد يا به خواب رود وجود داشته باشد. يك ميانگين جمع شده خوب كه پاسخي رانشان نمي دهد

دامنه باال برانگيخته  EEGتيفكت هاي نويز آرثانيه هايي با اين در  حتي پاسخ آشكاري دارد مي تواند در

براي كمك به معدل گيري در مقابل اين وقايع طراحي شده است.  artifact rejectionشود. سيستم هاي 

اين سيستم ها اين كار را با موفقيت محدودي انجام مي دهند اين حفاظت حاصل شده به ميزان زيادي به 

 شده است وابسته است.تنظيم  rejectionاينكه چگونه سيستم 

كلي  sweepبه دامنه مشخصي برسد اين  EEGبسيار ساده اند. اگر نويز  rejectionبيشتر سيستم هاي 

در جريان  EEGاز  screen displayناديده گرفته مي شود به معدل جمع شده اضافه نمي شود. معموالً يك 

از محدوده هاي  sweepمي كنند كه اين  rejectهارا  sweepوجوددارد. برخي از سيستم ها تنها زماني 

مورد قضاوت را دارند كه گاهي با  rejectionمشخص عبور كند. ساير سيستم ها توانايي تنظيم محدوده 

موجود را احاطه مي كند تعيين مي شود. سيستم هاي روم بسيار ارجح  EEGخطوط افقي روي صفحه كه 

ر، تغيير هر، پيش تقويت كننده است كه معموالً تنها در موث rejectionاند زيرا قضاوت دقيق از سطوح 

step .بزرگ امكان پذير است 

 artifact rejectionثابتي نياز دارد، تنظيم محدوده هاي  EEGبه دليل اين كه معدل گيري موثر به 

ي، نشده است. يك اشتباه رايج در كار بالين recognizealمهارت مهمي است كه به ميزان كافي مناسب، 

به نظر مي رسد. با نوسان هاي   flatآرام تقريباً  EEGجمع كردن يك معدل با شرايطي است كه يك 

را اشغال مي كند.  artifact rejectionكوچكي كه تنها قسمت كوچكي از محدوده دامنه بين اين محدوده 

آرام  EEGكه بسيار بزرگتر از  مي تواند در ثانيه هايي با تنها چند آرتيفكت        معدل  ندر اين شرايط، اي

شود. براي  distortedبرسند، به شدت  rejectionهستند اما هنوز هم آنقدر بزرگ نيستند كه به سطح 

آرام بيشتر  EEGبايد طوري تنظيم شود كه نوسانات دامنه در  rejectionجلوگيري از آن، محدوده ي 
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ل به صورت تقريبي، گاهي اوقات با افزايش بهره تقويت فاصله بين آن ها را پر كند. اين امر مي تواند حداق

توسط خودشان به  rejection limitكننده صورت بگيرد. در سيستم هاي انعطاف پذيرتر، اين امر با تنظيم 

 آساني رخ مي دهد.

 EEGبايد طوري تنظيم شود كه حتي هنگاميكه  artifact rejectionهر كجا امكان پذير باشد محدودهاي 

  retهاي گاه و بيگاه )موقعيتي( وجود داشته باشد. يك حساب فرضي مقيد اين است كه rejection است آرام

rejection  40تا  5بايد حدود% sweep  پذيرفته شده در شرايطEEG  خوب باشد. سپس هر دامنه باالي

د كسب را ممتد خواهد شد و معدل خراب نخواهد شد. آزمونگر مي توان rejectionسبب  EEGآشكار 

 متوقف كرده، مشكل را حل كرده و هنگامي كه شرايط قابل قبول است معدل گيري را از سر بگيرد.

گفته مي شود،  Bayesianداراي گزينه اي براي چيزيكه گاهي اوقات معدل گيري  AEPبرخي سيستم هاي 

د كه فرمول بر مي گرد 41يك رياضي دان قرن  Reverend Thomas Bayesهستند. اين اصطالح به 

مهمي ساخت كه احتماالت وقايع مهم را قبل و بعد از وقوع ساير وقايع مرتبط محاسبه مي كرد. يك مثال 

مي تواند احتماالت تشخيص افتراقي هاي مختلف يك بيماري، قبل و بعد از نتايج يك تستي تشخيصي خاص 

يك معدل ممكن است واريانس هاي مربوط به  sweepاين است كه  Bayesianباشد. ماهيت معدل گيري 

دامنه داشته باشند كه در طول زمان تغيير كند، مثالً در يك دوره كوتاه افزايش فعاليت ميوژنيك در شاخه 

اين معدل گيري در بين نمونه ها با واريانس هاي مختلف به خوبي شناخته شده و به عنوان وسيعتر آمار،

ها محاسبه  sweepاين        واريانس هاي زير مجموعه هاي  شناخته مي شود. Weightedممعدل گيري 

( كم تر يا بيشتري به زير مجموعه هاي كه واريانس بيشتر يا Weightمي شود. در معدل نهايي تاكيد )

كمتري داشتند داده مي شود. تغيير اساسي نكند. به هر حال اگر واريانس به صورت اساسي تغيير كند به 

دقيقتر باشد. كارايي اين معدل  Weighted averageممكن است   high-nois  sweepدليل كاهش اثر 

 مختلفي وجود دارد.Weightingگيري به جزئيات آماري و محاسبه اي بستگي دارد و روش هاي 

Weighted averaging جانشيني بريا تصحيح مشكالتEEG  با دامنه زياد در منبعشان نيست همچنين

 مناسب هم نيست. artifact rejectionجانشيني براي 

است. با اين حال  high nois sweepكامل  rejectزباله داخل، زباله بيرون منطق اصلي براي 

Weighted averaging  ممكن است ثبات معدل ها را درشرايط تغييرEEG باال و پايين آنچه كه با ،

artifact rejection  مشكالتnoisy EEG   اندازه مورد استفاده باليني قرار را حذف مي كند. بيش از

و يا  artifact rejectionگيرد. درصورتي كه اين طور نخواهد بود. علي رغم استفاده از روش هاي 

Weighting  هر چهEEG .نويزي تر باشد انجام تست كمتر موثر خواهد بود 

را از سر فرد  EEGكه در صورت وجود پاسخ قانون طاليي اين است، با هر وسيله ممكن، آرامترين 

معدل گيري كنيد. عالوه بر اين، در صورتي كه بر حسب تجربه  artifact rejectionبگيريد. سپس با 

Weighted averaging .را سودمند يافتيد از آن استفاده كنيد 
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 اديومتري آبجكتيو

 زو شناخته مي شود. ايومتري ابجكتي، غالباً به عنوان اد AEP، در واقع با هر ABRاديومتري با استفاده از 

به پاسخ هاي آشكاري به صدا نياز  AEPنظر عقالني اين نام گذاري درست است. تخمين آستانه بر اساس 

ن جنبه ي مهم، اين روش ها ابجكتيو هستند و فوايد بسياري براي اين تكنيك ها وجود دارد. به يندارد. از ا

سابجكتيو در مورد وجود يا عدم وجود پاسخ در  با قضاوت هاي AEPهر حال، در بيشتر موارد، آستانه 

مجموعه اي از ثبت هاي معدل گيري شده، تعيين مي شود. بنابراين اين روش كامالً ابجكتيو نيست زيرا 

مهارت هاي آزمونگر و هر سوگيري غير محتاطانه يا پيش قضاوتي در مورد آستانه مي تواند تخمين آستانه 

 گزارش شده را متأثر سازد.

، به ويژه در تست كردن شير خواران بسيار كوچك، معموالً اطالعات قبلي براي پيش  ABRگام انجام هن

تر يا بزرگساالني كه ساير كردن كودكان بزرگ قضاوت در مورد آستانه ها وجود ندارد. هنگام تست

سوگيري واضح اطالعات اديومتريك آنها موجوداست، مثالً موارد مصنون به كم شنوايي عملكردي، احتمال 

 است. ترجيحاً اين افراد بايد توسط آزمونگري كه نسبت به اديومتري قبلي بي اطالع است انجام شود.

 ابزار تكنيكي

هستند و ممكن است جزء سابجكتيو تست  AEPتكنيك هاي جديد بسياري وجود دارند كه مربوط به تجهيزات 

ABR اي مهم محاسبه سطح نويز باقيمانده را كاهش داده يا از ميان بردارند. يكي از روش هRNL  .است

عموماً اين محاسبه يك محاسبه ي پيوسته در طي محاسبه معدل است. اين روش تغييرات نويز باقيمانده در 

(، اندازه گيري مي كنند. در شرايط نويز SDثبت ميانگين را، به صورت ايده ال به عنوان انحراف معيار)

EEG ،ثابتRNL ه مربعطبق قانون ريش N  كاهش پيدا مي كند. اين معيار مي تواند با يك اندازه گيري كمي

تغييرات نويز واقعي مورد استفاده قرار گيرد. همچنين مي تواند براي تنظيم يك سطح نويز هدف مورد 

عدل مي تواند از م استفاده قرار گيرد و معدل گيري تا جايي كه به هدف برسيم مي تواند ادامه يابد. اين كار 

بسيار ساكت جلوگيري كند. همچنين ميزان معدل گيري را براي  EEG گيري هاي غير ضروري براي 

مي تواند به طور اساس صحت و ثبات          تنظيم مي كند. اين وسيله  EEGاصالح تغييرات سطح نويز 

 ا افزايش دهد.اي را افزايش داده و در نهايت صحت و دقت تخمين هاي آستانه ي اديومتريك رقضاوت ه

در ميانگين بايد كاهش يابد تا رسيدن به نقطه اي كه  RNLبراي تعيين اطمينان از اينكه پاسخ غايب است، 

اسخ، پاسخ بايد تقريباً هميشه كشف شود. هنگاميكه سطح نويز بسيار باالست، تصميم در پدر صورت وجود 

غيبت يا وجود واقعي پاسخ ارائه مي دهد.  مورد عدم وجود پاسخ نا معتبر است و اطالعات كمي در مورد

 RNLمي شود، الزم نيست كه معدلگيري را تا اجراي قانون  برعكس، هنگاميكه پاسخ به طور واضح ديده 

مرسوم است.  RNLبرابر اندازه  1)پاسخ( حداقل  ادامه دهيم، در اين حالت دامنه قله به قله اين به اصطالح

 RNLي در مورد عدم وجود پاسخ، ممكن است الزم به نظر برسد كه يك به عنوان مثال براي تصميم گير

در نقطه  nv 500( اجرا شود. به هر حال اگر يك موج اگر يك موج با دامنه nvنانو ولتي ) 30تا  50
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است، معدل گيري مي تواند با  nv 50هنوز حدود  RNLزودتري در معدل گيري ديده شد، هنگامي كه 

 ج يك پاسخ حقيقي است متوقف شود.اطمينان از اينكه مو

مي تواند بسيار سودمند باشد، يك مشكل آشكار در آن، اين است كه  RNLبا وجود آنكه استفاده معقول از 

(، باال رود، اما اين تداخالت ممكن نيست ثبت 50يا  HZ 60ممكن است با تداخل خطوط نيرو ) RNLتخمين 

بسيار ضعيف علي رغم سطح  RNLر مي تواند منجر به شرايط ميانگين به طور اساسي تغيير دهد. اين ام

پايين نويز ميانگين در بازديد بصري شود. يكي از داليل اين اختالف اين است كه براي هر سطح مشخص 

وابسته است.  sweepميزان اعوجاج ميانگين به شدت به سرعت تكرار اوليه، EEGتداخل خطوط نيرو در 

هرتزي با  60زيرا هر تداخل ثانيه مصيبت آميز است  ردر ه 30رعت دقيقاً به عنوان مثال، انتخاب س

در  10يا  51خطي بودن را افزايش دهد. برعكس، سرعت معدل گيري قفل فازي شده و مي تواند به آساني 

از يك  Hz60كنسل مي كند، زيرا موج  sweepرا براي هر جفت  Hz 60كامل هر ثانيه، به طور 

sweep 60امالً خارج از فاز خواهد بود. به طور كلي، اثرات سرعت تكراري بر تداخالت به ديگري ك 

گزارش نشده  AEPهرتزي و هارمونيك هاي مختلف آن بسيار پيچيده است و يك تحليل جزئي در مقاالت 

در هر ثانيه معموالً انتخاب مي شوند، تا حدودي بر اساس  4/33است. سرعت هاي به ظاهر عجيب مثل 

 نشوند. Hz60ت باليني تا سبب تجمع بيشتر تجربيا

در شير خواران موضوع مهم تري است زيرا پهناي  ABRدر تخمين آستانه   Hz60 تداخل خط نيرو در 

گسترش يافته باشد، به ويژه در مورد اندازه گيري آستانه  Hz30باند ثبت ممكن است تا فركانس پاييني چون 

ABR ايين در شيرخواران كوچك، يك راه براي كاهش تداخل تون برست در محرك هاي فركانس پHz60 

است. معموالً  ABRاست، كه يك گزينه استاندارد در بيشتر تجهيزات  notch filterاستفاده از به اصطالح 

توصيه هايي مبني بر دوري كردن يا كاهش استفاده از اين فيلترها مي بينيم البته معموالً در مواقعي كه مي 

)اعوجاج فازي( شود. اين موضوع به دو دليل به باز آزمون دقيق  ABRاعوجاج آشكاري در تواند سبب 

واضحي  ABRجديد ممكن است به طور واقعي باعث اعوجاج  notch filterتكنيك هاي  -4نياز دارد، 

 نشوند.

اشد. واقعي نداشته ب ABRحتي اگر اين اعوجاج رخ دهد، ممكن است اثرات چنداني بر آستانه هاي  -5

چشم گير و غير قابل جلوگيري درثبت  Hz60بنابراين مي تواند منطقي باشدكه در صورتيكه يك تداخل 

 notch filterاز يك رخ دهد، Cleanهاي بزرگي براي ميانگين هاي بسيار  RNLوجود دارد يا اگر 

ها اين است كه  notch filterاستفاده شود. به هر حال، يك نگراني بزرگ تر در مورد اعتماد زياد به 

مداوم يا در معدل يك شاخص مفيد از شرايط ثبت ضعيف است، مثالً يك  EEGپديدار در  Hz60تداخل 

، امپدانس هاي نامتقارن  electrode leadsمسير ضعيف زياد از منبع نيروي نزديك به فرد، Hz60تابش 

واهدكرد. يك روش ان است كه پس از حذف خاين نشانه هاي مهم را  notch filterالكترودها و ماننداين 

 notchاستفاده كنيم. اين  notch filterانجم شد از  Hz60آنكه مراحل منطقي براي كاهش و افزايش 

filter .جانشيني براي ثبت ها دقيق نيست 
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ا همچنين اين امكان وجود دارد تا مقادير آماري احتمال واقعي وجود پاسخ محاسبه كنيم. معموالً، اين آماره

غايب است يك الگوي مشخص در معدل به تنهايي افزايش يابد، هنگامي كه پاسخ واقعاً  شانس اينكه لاحتما

ممكن است در  alphaرا محاسبه مي كند اين احتمال معموالً آلفا )سطح آشكار( ناميده مي شود. معموالً 

ل. اين روش همان براي كشف پاسخ مثبت كاذب در هر معد %5( تنظيم شود. يك شانس 5%) 05/0

اتوماتيك مورد استفاده قرار مي گيرد. براي اين كاربرد،  ABRچيزي است كه در سيستم هاي غربالگري 

يا كمتر( تنظيم مي شود، بنابراين احتمال كشف پاسخ مثبت كاذب بسيار پايين  04/0آلفا خيلي پايين تر )

 است.

)واريانس( با استفاده از اطالعات  EEGيز است. تغيير پذيري نو Fspشايد بهترين آما ركشف پاسخ 

نقطه ي داده  محاسبه مي شود؛ ممكن است يكي پنجاهمين sweep مشخص شده در يك نقطه مشخص از هر

به آن بر مي گردد.  spاست كه  single pointنقطه اي را انتخاب كند. اين همان  sweep 545درهر 

Sweep  ها معدل گيري شده و واريانسsp  نامگذاري مي شود. همچنين، واريانس  مي شود. محاسبه

در محل ميانگين كه پاسخ مورد انتظار است(  ms 40تمام نقطه ها دريك محدوده زماني مورد نظر )مثالً 

تنها واريانس نويزمعدل گيري شده است، كهارتباط  محاسبه مي شود. اگر پاسخي وجود نداشته باشد، 

هنگامي كه هيچ پاسخي دارد. در واقع تئوري آماري به ما مي گويد  spبسيار ساده اي با واريانس آماري 

هاي معدل گيري شده  sweepتعداد  Nاست ) فقط  وجود ندارد، معيار مورد انتظار براي 

اش خواهد دارد زيرا برخي از نقاط درون را افزي است(. اگر كه واقعاً پاسخي وجود داشته باشد، 

تصادفي ايجاد خواهد شد  EEGمعدل، مثل قله ها و دره هاي پاسخ، از خط معيار كه با معدل گيري نويز 

در  AEPرا افزايش خواهد داد زيرا فرض مي شود كه نسبت  دورتر خواهند بود. اما وجود پاسخ واقعي

ها ثابت است و بنابراين چيزي به تغيير پذيري مرتبط نيست.  sweepهمه ييك نقطه ي زمياني ثابت در 

براي توجه كنيد. خواننده خواهد ديد كه معياري كه در غياب پاسخ،  N اكنون به نسبت واريانس 

عامل دارد  N  ́ ( است. به هر حال، اگر پاسخ وجود داشته باشد. 0/4اين نسبت انتظارش را داريم يك )

 بزرگتر خواهد بود. 0/4 ازبزرگتر باشد. بنابراين نسبت  كه از 

اگر بدون تحريك، معدل گيري هاي زيادي انجام دهيم، ميزان نسبت واريانس به دست آمده در هر باز، كمي 

يك توزيع آماري از  تصادفي. يك هسيتوگرام، EEGمتفاوت است، به دليل تغيير در نمونه برداري از نويز 

مقادير نسبت در غياب پاسخ را نشان خواهد داد. در واقع، ما آن را توزيع دقيق در تئوري آماري م يدانيم و 

 4/5براي ميانگين معين. مثالً  Fspناميده مي شود. بنابراين اگر مقاديري از  Fيا فقط  snedecor Fتوزيع 
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از قبل تعيين شده كمتر بود چيز ديگري غير از شانس  alphaيا بيشتر از آن باشد. اگر يان احتمال از 

احتماالً باعث چنين مقدرا بزرگي شده است و علت آشكار آن است كه يك پاسخ وجود داشته سات زيرا پاسخ 

 را افزايش مي دهد. 

ما روش نسبت روش هاي بسيار زياد ديگري نيز براي انجام تست آماري براي وجود پاسخ وجود دارند ا

هيچ تست آماري ديگري وجود ندارد كه با اين دقت پاسخ  واريانس از نظر تئوري قدرتمندترين است. يعني،

 كشف كند. sweepرا با اين تعداد كم 

كمي بيشتر از آنچه كه توضيح داديم وجود دارد. برخي اعدادي كه به عنوان ميزان  Fspالبته در مورد 

ما نظر خوبي در مورد اينكه آنها چه هستند ناميده مي شوند بايد شناخته شوند، اما معموالً  و  آزادي 

مراقب باشيم. اگر پاسخ تنها  داريم. همچنين الزم است در مورد چگونگي انتخاب مجموعه نقاط براي 

مورد استفاده قرار مي گيرد.  محاسبهدر قسمت كوچكي از پنجره رخ مي دهمد اما تمام پننجره براي 

را افزايش خواهند داد.  اين تست قدرت خود را از دست خواهد داد زيرا نقاط بسيار خطاهاي اتفاقي 

البته اين مطلب در كاربرد غربالگري مشكل كمتري دارد زيرا در آن تنها از يك سطح تحريك استفاده مي 

و چه هنگام رخ خواهد داد داريم.  اردنظر بهتري در مورد اينكه پاسخ به چه چيزي شباهت دشود، زيرا ما 

كه ناشي از تست در انجام تست آستانه كلي، به هر حال، محدوده امواج پاسخ ممكن و نهفتگي بيشتر است،

Fsp  جود، هنوز باشند. با اين و ضعيف تر است زيرا محدوده بيشتري از نقاط بايد درFsp  مي تواند

وسيله اي براي قضاوت سابجكتيو كه           ابزار بسيار مفيدي در كشف پاسخ باشد و مي تواند به عنوان 

به كار رود. به عنوان مثال اگر پاسخي اين طور قضاوت شود كه وجود دارد اما است، RNLدقيقاً آن طرف 

Fsp  فكر كنيم و دوباره اندازه گيري كنيم. مقادير معمول  دوبارهپس ما بايد حتماً  5/4بگويد تنهاFsp  كه

alpha  هستند. 5/3يا  5/5را تعيين مي كنند به تريتب حدود  04/0يا  05/0هاي 

قبالً براي كمك به تصميم گيري در مورد وجود يك پاسخ در يك ميانگين معين، عالئم متعددي مورد توجه 

 اندازه قله و دره ها را عموالً قرار گرفته بود. روش هاي سابجكتيو م

 . موج ميانگين4

 . نهفتگي و موقعيتشان را در ميانگين5

 . شكل موجشان3

 . قابليت توليد مجدد در طول دو يا چند معدل گيري 1

 در نظر مي گيرند.
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ون برخي كارشناسان بر قابليت توليد مجدد به عنوان حداقل استاندارد براي تعيين پاسخ تاكيد مي كنند، بد

توجه به اينكه ميانگين فرد چگونه مثبت است. و اين نقطه نظر غير منطقي نيست. اگر يك ميانگين فردي 

سطح پايين نويز ميانگين كسب كند يا مقدار  یكه به عنوان يك پاسخ در نظر گرفته مي شود معيار هايي برا

 ابد.داشته باشد، نياز به اثبات قابليت توليد محدد كاهش مي ي Fspبااليي 

ن به زديك شدنبا  آزمونگران با تجربه از عالئم ديگري براي وجود پاسخ استفاده مي كنند. به عنوان مثال،

ش نهفتگي دامنه وجود دارد. همچنين، پاسخ هاي واقعي به افزايش مي يابند، نه به ياآستانه تمايلي براي افز

 گام انجام آن نياز دارد.هر معدل هن یضاوت آخري، به دقت بسيارقصورت ناگهاني. اين 

تصميم در مورد فقدان پاسخ، يعني عدم پاسخ به همان اندازه در كار آستانه گيري مهم است. همان طور كه 

قبالً ذكر شده در صورتي كه معدل نويزي باشد اين تصميمات را نمي توان به سادگي گرفت و در صورت 

ساده ي عدم قابليت توليد مجدد بين دو ميانگين  ن دادنمي تواند سودمند باشد. نشا RNLامكان، استفاده از 

EEG .نويزي زيادي وجود دارد كه قابليت توليد مجدد ضعيفي نشان دهد 

 مي رسيم؟ ABRچگونه ما از تصميمات پاسخ در سطوح تحركي خاص به تخمين آستانه 

ضرورتاً آستانه هاي  روش معمول تعيين وجود يا فقدان پاسخ در طي مجموعه اي از سطوح تحريكي است.

از قبل تخمين زده شده را با زنجيره اي از تصميمات بله/ خير در برگرفت، مشابه يا اديومتري تون خالص 

آستانه با يك تصميم واضح پاسخ منفي در برخي سطوح، در كنار يك تصميم واضح پاسخ  مرسوم. معموالً 

دسي بل تعريف مي شود. اين روش ممكن  40يا  5مثبت در برخي مجاورهاي باالتر، معموالً با تفيك هيا 

است يك اندازه گيري آستانه مستقيم نامديه شود. ساير روش ها شامل انواعي از برون يابي دامنه پاسخ تا 

صفر هستند. البته خطاهاي برون يابي ناشي از تغيير پذيري دامنه هاي پاسخ اندازه گيري شده يك نگراني 

از نظر سرعت يا دقت مزايايي داشته  direct bracketingروش ها نسبت به است و ثابت نشده كه اين 

 باشند.

 پتانسيل هاي برانگيخته شنوايي در مقابل درك صوت

و در ك شنوايي هر دو در نتيجه ي فعالين الكتريكي در سيستم  AEPsاين نكته بايد مشخص شود كه اگر چه 

كامالً متفاوتي دارند. بنابراين آستانه هاي اديومتريك مرسوم شنوايي ناشي مي شوند، اين دو پديده روندههاي 

ممكن است يكسان نباشند. آستانه دركي يا رواني با استفاده از پاسخ حركتي واضحي  AEPو آستانه  هاي 

شواهد قابل  AEPدر پاسخ به درك يك سيگنال توسط فرد اندازه گيري مي شود. برعكس مشاهده ي يك 

ليت عصبي هم زمان شده در برخي قسمت هاي سيستم شنوايي در پاسخ به اصوات اندازه گيري از فعا

 كنترل شده ايجادمي كند.

و رواني، آستانه به عنوان پايين ترين سطح تحريكي كه يك پاسخ معتبر  AEPsبراي هر دو اندازه گيري 

ند، نتايج هر دو اندازه ايجاد مي كند در نظر گرفته مي شود. اگر اين تست ها در يك مدل مناسب انجام شو

ممكن است بسيار مرتبط باشند. علي رغم بيان مي شوند.  dbگيري كه به عنوان سطح آستانه تحرك در 
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اينكه اين دو تكنيك نشان دهنده روندهاي بسيار متفاوتي هستند. اين امر خوشايند است، زيرا به اين معنا 

مورد استفاده قرار بگيرد. به هر حال مهم است كه  مي تواند براي تخمين آستانه هاي رواني AEPاست كه 

اندازه گيري مي شود. آنچه كه اندازه گيري مي شود  AEPبه ياد داشته باشيم كه اين شنوايي نيست كه با يك 

 فعاليت الكتريكي هم زمان شده است كه با شنوايي مرتبط است.

هر كدام از نظر راه هاي مختلف در پاسخ و رواني وجود دارد.  AEPتفاوت هاي بسياري بين آستانه هاي 

نداشته باشد در  ABRبه محرك ها متفاوت اند. به عنوان مثال، ممكن است ديوريشن تحريك اثري بر آستانه 

حاليكه به دليل تجمع زماني آستانه رواني همان محرك را تغيير چشمگيري دهد. همچنين افزايش سرعت 

دي درك شده را افزايش داده و آستانه حسي را كاهش مي دهد اما بلن s  /40تكرار تحريك بيش از حدود 

 داشته باشد يا داشته باشد. ABRممكن است اثركمي بر آستانه 

دو مقياس جدا  AEPمهم است كه اديولوژيست ها بدانند كه آستانه هاي تون خالص مرسوم و آستانه هاي 

تاثر شوند. بنابراين الزاماً آستانه هاي آن ها از هستند كه ممكن است با متغيرهاي خاصي به طور جداگانه م

نظر عددي يكسان نيست. بهتر است كه ابتدا از موقعيتي كهممكن استبسيار متفاوت باشد شروع كنيم و سپس 

براي رسيدن به دقيق ترين تخني از آستانه هاي مرسوم  ABRدر مورد بهترين روش اندازه گيري و تفسير 

 توجه نشان دهيم.

و رواني ممكن است منجر به آستانه هاي متفاويت شوند،  AEPاكيد بر اينكه چگونه روش هاي براي ت

را در نظر بگيريد  KHz 5داستان زير را در نظر بگيريد. يك محرك تون برسنت كوتاه و با فركانس اسمي 

را با يك پوش ت قرار دهيد. اين تون برست باالتر از آستانه رفتاري براي تون برسن db 50و سطح آن را 

شكل دهيد اين چنين محرك به آساني قابل درك خواهد بود اما  ms50خيز دانت خطي و يك زمان خيز افت 

براي ايجاد هم زماني   ms50 قابل اندازهگيري نخواهدشد زيرا خيز  ABRسبب برانگيخته شدن يك 

اين صدا هنوز هم قابل شنيدن تغيي دهيد.  ms5عصبي الزم بسيار آرام است. اكنون زمان خيز افت را به 

است. اگر چه آرام ضعيف تر خواهد بود زيرا از نظر رواني سيستم شنوايي تمايل داردكه كل انرژي را در 

 قابل كشف وجود دراد زيرا يك زمان خيز  ABRاما اكثراً يك يك صداي كوتاه جمع كند )تجمع زماني(، 

ms5 شود در واقع، در مورد دوم آستانه ي  يافبه اندازه كافي سرع هست تا سبب هم زماني كABR  پايين

تر )بهتر( خواهد بود اما آستانه دركي در واقع باالتر )ضعيفتر( است زيراغ كل انرژي محرك پايين تر 

از دو فرد با آستانه هاي شنوايي  EEGسومي را تصور كنيد كه در آن سطح نويز است. اكنون موقعيت 

بااليي دارد. بعد از يك ميزان ثابت  نويز Bنويز بسيار كمي دارد و فرد  A معين بسيار متفاوت است. فرد

همچنان غير قابل كشف  Bممكن است قابل كشف شود اما ممكن است در فرد  A ABRمعدل گيري، در فرد 

 متفاوتي خواهند داشت. ABRبماند، بنابراين اين دو آستانه هاي 

ده به يك مجموعه از متغيرهايمحرك، فرد ثبت كه ممكن است مشاهده ش AEPدر نتيجه اين است كه آستانه 

آستانه دركي را متاثر نكند بستگي دراد. به عالوه، شرايط ثبت ضعيف و روش هاي تحريك يا ثبت نامناسب 
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ABR  را كاهش مي دهد و قابليت كشف آن را كاهش مي دهد. بنابراين ما تنها زماني مي توانيم انتظار

  AEPآستانه هاي دركي واقعي را تخمين بزنند كه اندازه گيري  ABRانه هاي مبتني بر داشته باشيم كه آست

    مناسب باشد.  EEGبه طور صحيح انجام شود وشرايط نويز 

 تفاوت هاي بين پتانسيل هاي برانگيخته شنوايي

ABR  با آسيب مناطقشان. در مناطق مختلفي از مغز ايجاد مي شوند و در نتيجه  و پتانسيل قشري

( و نورون هاي هسته 𝛪𝛪و  𝛪در عصب شنوايي )امواج  ABRويژگي ها و عكس العمل هاي متفاوتي دارند. 

 هاي حلزوني. مجموعه زيتوني فوقاني و لمينيسكوس جانبي ساقه مغز ايجاد مي شود. بر عكس، پاسخ 

ولي مي شود. به همين دليل، ساقه مغز )محل فعاليت كرتيكال در كرتكس اوليه و مناطق مربوط به آن ت

با وضعيت خواب، آرامش يا  ABRرفلكسي( عموماً نسبت به وضعيت شناختي اثر ناپذير است. بنابراين 

 سطح باالتر اثر مي گذارند. توجه تغيير نمي كند اما اين قبيل عوامل بر پاسخ 

در سيستم مي توانند پاسخ هاي  lowي تاكيد مي كند كه ضايعات در سيستم شنوايماهيت متداوم پردازش 

توليده شده در سطح ضايعه و همچنين سطوح باالتر را كه پويايي محرك / پاسخ يكساني دارند، متأثر 

سازند. به عنوان مثال، كاهش سلول هاي حسي در حلزون ممكن است با افزايش آستانه پاسخ شنوايي ساقه 

را نگه دراد اما  𝛪 ABRهشت ممكن است موج يي منعكس شود. يك تومور عصب مغز و كورتكس شنوا

را  امواج معدلي را كاهش داده يا حذف كند. يك ضايعه كرتيكال خالص برعكس. ممكن است پاسخ 

كه  را نه. موارد بيماران ناشنوايي با ضايعات دو طرفه كرتكس شنوايي توصيف شده اند ABRمتأثر كند اما 

ABR  در آن ها طبيعي بوده است. اين قبيل مثال ها نياز به دقت هنگام تالش براي برقراري ارتباط مستقيم

 و شنوايي را نشان مي دهد. ABRبين 

هاي مختلف مربوط به سطح و ويژگي هاي موادهاي عصبي آن هاست.  AEPيك تفاوت ديگر ويژگي هاي 

ABR  طي يك پاسخ سريع است كه عموماً سريع وms55  .از شورع محرك رخ مي دهدABR  داري يك

است كه در فواصل قله هاي اصلي نشان داده مي شود  Hz4500تا  50تركيب طيفي )توزيع انرژي( حدود 

است كه به عنوان پتانسيل  كرتيكال قسمتي از به اصطالح تركيب  برعكس، پاسخ 

تا  4رخ داده و داراي تركيب طيفي  ms 300تا  50اين پاسخ در محدوده  ورتكس پايين شناخته مي شود.

Hz 40 .مي باشد 

به صورت مختلفي با آشفتگي )اختالل(هايي كه باعث ناهم زماني يابي ثباتي در سيگنال    AEPاين دو نوع 

ز هم زماني به ميزان بااليي ا scalpقابل اندازه گيري در  ABRعصبي مي شود، متأثر مي شود. ثبت يك 

كه پاسخ را ايجاد مي كند، نياز دارد )پتانسيل هاي فعاليت و پتانسيل هاي در وقايع عصبي اساسي بسيار 
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پس سيناپسي سريع(. به هر حال اگر الگوي تخليه عصبي نورون هاي تحريك شه فرد يكسان نباشند )به 

كلي چندان موثر نخواهد بود. بنابراين عنوان مثال، اگر برخس نسبت به بقيه تأخير داشته باشند(، فعاليت 

داراي تأخير شده يا نامعلوم خواهد بود. اين اثرات دقيقاً يا وجود نخواهد داشت يا پهن شده، scalpپاسخ 

در كشف تومور عصب هشت يا ساير ضايعات ساقه ممغز را كه  ABRاستفاده ي به خوبي شناخته شده ي 

 اخل دارند، را متاصر خواهد كرد.يا ميزان پاسخ عصبي تدfine timingبا 

عصب شنوايي مي توانداز نوروپاتي اكسونال يا دميفيتيتينگ، بمياري كه به عنوان نوروپاتي 

شناخته مي شود، رنج ببرند. اين بيماري مي تواند دامنه يا سرعت  AN/ADشنوايي/ناهمزماني شنوايي 

ر قابل پيش بيني تغيير دهد. به دليل نياز شديد انتقال عصبي در نورون هاي شنوايي فرد را در مسيرهاي غي

بسياز آسيب پذير است. در مقابل، برخي از AN/AD ، اين پاسخ نسبت بهABRبه هم زماني براي ايجاد 

كرتيكال واضح نشان  غايب يا شديداً اعوجاج يافته دارند يك پاسخ  ABRكه  AN/ADبيماران مبتال به 

( پتانسيل 5005و همكاران ) Ranceاست كم شنوايي بيشتر از ماليم نداشته باشند. خواهند دارد وممكن 

( با ERPs( پتانسيل هاي مربوط به وثايع كرتيكال )5005هاي مربوط به وثايع كرتيكال ) و همكاران )

نسبتاً  ، عمدتاً كسانيكه توانايي درك گفتارAN/ADنيمي از افراد داراي  دامنه و نفتگي طبيعي در تقريباً 

نيست، اما توسط پتانسيل هاي پس  ABRكرتيكال چندان بزرگتر از   خوبي داشتند، ثبت كردند. 

 ABRسيناپسي كرتيكالي ايجاد مي شود كه دوره زماني بسيار طوالني تري نسبت به وقايع ايجاد كننده 

بي ثباتي كوتاه مدت يا عدم همزماني در نورون  آسيب پذيري كمتري نسبت به دارند. در نتيجه، پاسخ 

هاي شنوايي دارد. با باال رفتن پاسخ عصبي در سيستم شنوايي، به طور طبيعي مقاديري از پاسخ به طور 

 بازيابي خواهد شد. حتي بعد از يك پاسخ بي ثبات يا نام زماني از عصب شنوايي.طبيعي 

غز و كرتيكال را هنگام استفاده زا آن ها براي فضاوت در هاي ساقه م  AEPما بايد اين روابط ويژه ي 

مورد يك منحني اديومتريك فرد به ذهني بسپريم. هنگامي كه فرد خوابيده است يا بي هوش است ممكن است  

 ABRبه كرتيكال غيب شده كاهش يافته يا به صورت ديگري تغيير يافته باشد اما اين امر در مورد  

به عنوان يك مقياس جساسيت  ABRاد. هنگامي كه يك بيماري عصيبي محيطي وجود دارد صحت ندر

شنوايي نامعتبر است، اما ممكن است با استفاده از پاسخ هاي كرتيكال نتايج معقولي به دست آيد. هركدام از 

اي خاص آن اين هامي تواننند تخمين هاي خوبي ايجادكنند اما تنها زمانيكه با در نظر گرفتن ويژگي ه

وجود ندارد،   AEP)شامل حساسيت شنوايي( و درك اين كه ارتباط يك به يكي بين درك صوت و ثبت 

 تقسير شوند.

 جنبه هاي هنجار پاسخ شنوايي ساقه مغز

به درك اينكه متغيرهاي مهم مربوط به فرد، تحريك و روش ثبت مي توانند پاسخ را  ABRاستفاده مناسب از 

بر اساس شكل موج شامل وجود و تعداد قله هاي پيش بيني شده  ABRدارد. به طور كلي متأثر سازند نياز 
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تحريك و دامنه قله تا دره ي امواج موجود توصيف مي شود. همهي اين فارامترها تا حدود  و نهفتگي پس از

نامگذاري مي  و  و گاهي  Vتا  𝛪سالگي افزايش مي يابند. قله ها با استفاده از  اعداد يوناني  5

 شوند.

 سن

( درطول سال هاي اول زندگي نوزاد ) ABRنهفتگي براي همه قله هاي اصلي موجود در 

كوتاه تر است. اين تغييرات نهفتگي عمدتاً با ميلينه شدن پس از تولد مسير ساقه مغز و افزايش تراكم و 

 41از  Vماهگي و موج  46و  1بين  𝛪𝛪𝛪ماهگي، موج  3در حدود  𝛪كارايي سيناپتيك مربوط است. موج 

 3يا  5نيز در طول  ماهگي به ميزان نهتفگي بزرگساالن مي رسند. فواصل بين قله اي  36تا 

در  ABR:کليک  41-4شکل ابد.ي يمسال اول زندگي ماهشمي 

 رادر سن های مختلف نشان ميدهد.   dbnHL00شدت 

از قله ي مورد نظر تا دره ي بعدي اندازه گيري مي شود. دامنه ي قله در طول  ABRموالً دامنه قله هاي مع

سال اول زندگي افزايش مي يابد. هنگامي كه به شكل ورتكس ماستوئيد اندازه گيري را انجام دهيم  5تا  4

چند سال اول زندگي برعكس  است. اما اين نسبت درطول Vبزرگتر از موج  𝛪درشيرخواران دامنه ي موج 

از همه مهمتر است. غالباً دامنه ي قله  ABRپارامتري است كه در تعيين آستانه ي V مي شود. دامنه ي موج

براي كاربرد باليني گسترده بسيار متغير در نظر گرفته مي شود. اندازهگيري دامنه قله به شدت تحت تاثير 

ثابت  ABRامي كه سطحنويز ميانگين كنترل شود، دامنه ي قله ثبت نويز قرار مي گيرد. ثابت شده كه هنگ

 است.

 گوش و جنسيت

براي ارائه محرك به گوش هاي چپ وراست مخصوص است. اطالعات  ABRاعتقاد عموم وجود دارد كه 

عموماً گوش تحريك شده را مشخص نمي كند، در واقع اختالف  ABRهنجار براي دامنه ها و نهفتگي هاي 
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هاي دو گوش يافت. هنگام يكه به اين تفاوت ها وتوجه  ABRبين  يستماتيكي مي توان عموماً ظريف اما س

ثبت در پاسخ به محرك كليك ارائه شده به كوش راست نهفتگي كمتر و دامنه بزرگتري نسبت  ABRكنيم، 

بزرگساالن  هاي برانگيخته شده با تتحريك گوش چپ دارند. به عنوان مثال، نشان داده شده كه در ABRبه 

هنگامي كه با ارائه كليك به گوش راست برانگيخته مي شود، بزرگتر است در مطالعه  𝛪𝛪𝛪 ABRدامنه قله 

، مشاهده شد كه با ارائه محرك كليك به گوش راست نسبت به   full-termو  pre-termروي شيرخواران 

مي شود. در مطالع گسترده اي بر  گوش چپ دامنه ها قله بزرگتر و فواصل بين قله اي كوچكتري ايجاد

براي فرد و تحريك سطوح باال  V، دامنه موج  dsnHL 00و  30نوزادان حاصل  از كيليك هيا  ABRروي 

اين كوتاهتر بود. البته به دليل اينكه  Vو  𝛪𝛪𝛪و پايين به طور آتشكاري در گوش راست بزرگتر و نهفتگي 

 هيچ بروز بالينی ندارند. تفاوت ها بسيار کوچک اند، در حال حاضر

کليک در زنان نسبت به مردان  Vدر ميان زنان و مردان متفاوت است. موج  ABRدامنه و نهفتگی قله های 

نيز در زنان از مردان کم تر است. يک تئوری برای  I-Vو فاصله  Vبزرگ تر است. نهفتگی موج 

د که طول مسير ساقه مغز در زنان کوتاه تر اين بو ABRمکانيسم تفاوت ها و مرتبط با سن در نفتگی قله 

وجود دارد. با اين حال، در ميان زنان و مردانی با  ABRاست. ارتباط مثبتی بين اندازه سر و نهفتگی قله 

اختالف نهفتگی چيزی اندازه سر يکسان، زنان نهفتگی ها قله کوتاه تری دارند، که نشان می دهد مکانيسم 

( نشان دادند که هم دامنه بزرگتر و هم نهفتگی 4333و همکاران ) Don غير از طول ساقه مغز است.

زنان را می توان با زمان موج متحرک سريع تر در حلزون زنان توجيه کرد.  ABRکمتر در قله های 

 کوتاه تر است. %43حلزون زنان نسبت به حلزون مردان 

 (Stimulus Spectrumطيف محرک ها )

ABR هن يا تون های دريچه ای ÷مختلفی ايجاد شود اما معموالً با کليک های باند  می تواند با محرک های

زمان کوتاه يعنی تون برست ها يا تون پيپ ها برانگيخته می شوند. برای برخی کاربردها، يک کليک 

شده احاطه می شود تا فعاليت هم  high pass filteredيا  reject filteredتوسط نويز مسکتينگ که 

 ABRا به محدوده فرکانسی مشخصی که مسک نشده محدود کند. در فردی با شنوايی طبيعی، زمانی ر

click-evokeal  منعکس کننده فعاليت منطقه وسيعی از سلول های مويی و عوامل عصبی مربوط در پاسخ

 به کل محدوده ی فرکانسی ممکن در مبدل است.

سه( که به يک مبدل پهن ماند ارائه شوند.  𝜇400  پالس های ولتاژ مستطيلی با ديوريشن کم )معموالً 

که دارای طيف انرژی منعکس کننده کل محدوده فکانسی مبدل است. انی  ند کردهکليک هايی را ايجاد خوا

محرک باند پهن کليک سپس مناطق شنوايی بهترين جساسيت مطلق را فعال خواهد کرد، چه به فردی با 

. سطح محرک کليک در آستانه کشف flatشود و چه به فردی به شکل اديومتريک شنوايی نرمال ارائه 

ABR  در تنيجه ارتباط نزديکی با بهترين آستانه شنوايی درمحدوده فرکانسی مبدل دارد. در واقع آستانه ،

شان را برای مبدل هايی که بيشترين استفاده بالينی دارد، ن Hz1000و  050کليک بهترين آستانه بين حدود 



17 

 

اسخ ممکن است سخت شود. ÷رخ دهد تشخيص  Hz 050می دهد. با اين حال، اگر بهترين شنوايی زير 

در بين پاسخ های توليد شده از مناطق فرکانسی مختلف  phase concelationانی امر ممکن است به دليل 

 ممکن است اين اثر مداخله ای فاز را کاهش دهد. Band-Limitedباشد. نويزمسکينگ 

را نشان می دهد.  KHz 1تا  5/5بهترين حساسيت را در  SPLر انسان منحنی آستانه شنوايی رسم شده در د

و  KHz1تا  5بنابراين، يافتن اطالعاتی که نشان دهنده ارتباط خولی در افراد بين سطح شنوايی در محدوده 

نيست.  flatم شنوايی شان باشد، غير معمول نيست. با اين حال در افرادی که شکل ک ABRآستانه کليک 

يافت. اين امر نشان  KHz 1تا  5و حساسيت شنوايی در کليک  ABRتوان اختالف زيادی بين آستانه  می

کليک نمی تواند در کاربرد بالينی تخمين زننده خوبی برای آستانه شنوايی فرکانس  ABRمی دهد که آستانه 

 باال باشد.

کليک به تنهايی، علی رغم محبوبيت گسترده اش، کافی نيست. اعتماد  ما معتقديم که اندازه گيری آستانه با

 Whiteبا کليک به تنهايی معنای بيشتری جز اعتماد به اديومتری رفتاری يا  ABRبه اندازه گيری آستانه 

noise burst  يا محرک گفتاری ندارد. کليک اطالعات فرکانس ويژه يعنی اساس اديومتری را فراهم نمی

کليک تنها يک عدد است، نمی تواند به طور کافی محدوده مقادير و شکل   ABRدليل اينکه آستانه کند. به 

آستانه در فرکانس هايی که از نظر بالينی هم اند را توصيف کند. عالوه براين، در حضور آستانه  غير 

آنچه که برای يک کليک نرمالی را مشاهده کرد. تمام  ABRطبيعی در فرکانس های خاص، می توان آستانه 

ABR  تا  4کليک واضح الزم است يک شنوايی نسبتاً خوب در برخی فرکانس ها در محدودهKHz 1  .است

( در ترکيب Hz 550يا حتی  Hz 500کارشناسان از استفاده از تون برست های فرکانس پايين )در برخی 

واضح  ABRل به دست آوردن آستانه با کليک برای ارزيابی فرکانس های باالتر حمايت می کنند. به هر حا

معموالً سخت تر از به دست آوردنشان با کليک نيست و برای  KHz 1و  KHz 5برای تون برست های 

 فيبيک سمعک و کشف افت فرکانس باال حاول اطالعات بيشتری است.

ن برست با خوبی با استفاده از محرک تو ABRدر واقع، اين طور بنا شده که امکان تعيين آستانه های 

وجود دارد. گزارش شده که اين آستانه ها تخمين زننده های  KHz 1تا  Hz 500فرکانس هايی در محدوده 

محرک دقيقی از آستانه اديومتريک مرسوم برای اين فرکانس های خاص هستند. هنگامی که طيف انرژی 

ارد، و نهفتگی آن زمان الزم تمايل به کاهش د ABRها محدودتر می شود )مثالً با تون برست(، دامنه ی 

برای فعال کردن قسمتی از غشای قاعده ای مربوط به قله انرژی محرک های اوليه يا منطقه محرک های 

( شناخته Traveling wawe delayمسک نشده را نشان می دهد. اين زمان به عنوان تاخير موج متحرک )

 می شود.

فتگی قله را به راه هاييکه می تواننند در بين افراد به خصوص نه ABRقطبيت محرک می تواند شکل موج 

( منجر به نهفتگی rarefactionمتفاوت باشد متاثر سازد. معموالً گزارش می شود که فاز شروع انبساطی )

های کوتاه تر می شود، اما انی يک يافته عمومی نيست. اگر چه فاز محرک )انبساطی يا تراکمی 
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(conclensationممکن است ا )) ثری روی شکل امواجABR  ،به ويژه در کم شنوايی هايی با شيب تند ،

در سطوح پايين  Vبزرگساالنی با شنوايی طبيعی و دامنه موج  ABRداشته باشند، اين عامل اثری بر استانه 

  ( ندارد.dBnHL30تا  50کليک )

را برای يک نوزاد   نشان  10dbnHLتون برست  ABR: 41-5شکل

 در فرکانسهای پايين کمتر است به دليل   به انتقال موج در ساقه مغز می باشد.  vگی موج ميدهد.که  نهفت

بايد با احتياط مورد استفاده قرار  ABRمعموالً بيان می شود که فاز تحريکی متناوب برای آستانه گيری 

که خارج از فاز گيرد، زيرا احتمال کاهش دامنه پاسخ يا محود شده موج با اضافه شده اجزايی از پاسخ 

برای محرک تراکمی و انبساطی با محرک  ABRهستند وجود دارد. بيشترين تغييرات مطلق در نهفتگی قله 

فرکانس پايين رخ خواهد داد. اختالف نهفتگی پاسخ برای محرک تراکمی و انبساطی معموالً برابر با نيم 

های فرکانس  ABRبرای  Vگی موج در محرک هاست. تغيير در نهفتدوره از فرکانس بيشترين انرژی 

پايين که با محرکی با قطبيت مالف برانگيخته شده يم تواند سبب حذف نسبی قله هنگام ترکيب پاسخ ها شود. 

برای محرک فرکانس پايين، به  ABRبه هر حال، استدالل بريا ساتفاده از قطبيت متناوب آن است که موج 

و چند قله ای مربوطب ه مثال، محرک  sharpام تر از موج معمول ويژه نزديکی آستانه، بسيار بلندتر و آر

 ms4را در نظر بگيريد مدت نيم سيکل اين محرک تنها  Hz 50کليک سطح باالست. مثالً يک تون برست 

در نهفتگی بين پاسخ ها برای تون برست  imsاست حداقل سوال برانگيز به نظر می رسد که يک اختالف 

تراکمی، سبب آلودگی بيشتر يا کاهش دامنه، در مقايسه با يک پاسخ معمول که يک  هايی شوع انبساطی يا

بلند و آرام است و چندين ملی ثانيه طول می کشد، می شود. به هر جال، تناوب محرک  v-wترکيب موجی 

ها بايد با اختياط بيشتری در کاربدهای اتونورولوژيک با محرک کليک به کار رود زيرا اين پاسخ ها 

 و چند قله ای باشد و اين تست به ارزيابی دقيق نهفتگی و شکل موج وابسته است. sharpممکن است 

بايد توجه کرد که انيسرت ايرفون ها دارای تيوبی هستند که مبدل را به گوش متصل می کند و سبب ايجاد 

در مبدل می  ميلی ثانيه( در رسيدن محرک نسبت به توليد محرک 3/0يک تاخير کوچک )عموماً حدود

شود. اين شرايط به مبدل اجازه يم دهد تا دورتر از الکترودها قرار بگيدر، انداهز آرتيلکت الکتريکی ناشی 

از محرک ها را کاهش داده و همچنين به جدا سازی ارتيفلکت محرک از پاسخ ساقه مغز در زمان کمک 

محرک های فرکانس پايين کاهشد می  دهد. مزيت اين اثر در کرده، احتمال ترکيت اين دو را کاهش می



19 

 

يا بيشتر باشد. ارتيفکت  ms40يابد، در اين فکرانس ها ديوريشن ارتيفلکت محرک ممکن است نزديکه به 

 های محرک الکتريکی به ويژه هنگام تحريک با يک مبدل انتقال استخوانی رايج هستند.

Stimulus rate       

بتی ارائه می شود. اين سرعت بايد برابر يام کمتر از عکس استاندارد، محرک در سرعت ثا ABRبرای 

پنجره زمانی معدل گيری باشد تا از وقوع بيش از يک تحريک در يک پنجره معين جلوگيری کند. به 

ارائه شود. تکنيک  s50ثانيه( بود، محرک می تواند حداکثر در  05/0) ms50عنوان مثال، اگر پنجره 

تحريکات سريع تر را فراهم می کنند. در اين تکنيک ها از طريق روش پيشرفته تر امکان  ABRهای 

 (MLS)ها جلوگيری می شود. اما اين روش ها به اصطالح  ABRرياضی از روی هم افتادگی 

maximum-length sequence  به طو رگستده در تخمين استانه اديومتريک مورد استفاده قرار نمی

را افزايش داده  ABRسريع محرک نهفتگی قله و نهفتگی بين قله ای  گيرد. به طور کلی سرعت های اراده

و دامنه پاسخ را در مقايسه با سرعت هايی پايين تر کاهش می دهد. در بزرگساالن مشادهد شده که گاهی 

دامنه قله کاهش می  s/30اوقات با استفاده از سطوح تحريک متوسط و افزايش سرعت تحرک به بيش از 

تغيير مشخصی در دامنه پاسخ يافته نشده  S/10ساير مطالعات با افزايش سرعت تحريک تا يابد، اما در 

 است.

در شيرخواران، بيش از بزرگساالن افزايش سرعت تحريک به طور ثابت باعث کاهش در دامنه پاسخ و يا 

نسبت با سرعت در کودکان  V( افزايش بيشتری رادر نهفتگی موج 4330) Laskyقابليت کشف می شود. 

و همکارانش دريافتند که  Kleinبه بزرگساالن يافت، اما دامنه مرتبط با سرعت در بزرگساالن بيشتر بود. 

 fullدر اکثر شيرخواران  dBnHL 30در يک کليک  ABR( منجر به ايجاد يک s/30سرعت تحريک باال)

term  شيرخواران  %50می شود اما تنها درprematwe می دهد که ممکن است  اين اثر را دارد، نشاند

باشد از سرعت باال باشند. در کاربردهای بالينی، باال  ABRشيرخواران کوچکتر بيشتر مستعد کاهش دامنه 

نبايد استانه پاسخ را در بزرگساالن يا شيرخواران افزايش دهد، اما  s/50رفتن سرعت کليک متوسط تا 

 سرعت های باالتر بايد با احتياط استفاده شود.

اقل رساندن زمان آزمايش يک هدف مهم در ارزيابی شيرخواران و نوپايان است. سرعت های به حد

تحريک باال مزين احتمالی کاهش زمان ازمايش را دارند زيرا اجازه می دهند معدل گيری بيشتری در يک 

مقابل است که در  SNRزمان معين انجام شود. انی موضوع اثر کاهش نويز ناشی از مدل گيری بيشتر بر 

دامنه پاسخ کاهش يافته ناشی از عادت پذيری در سرعت های باال، متعادل شده است. هنگام تست 

شيرخواران يا کودکان،به ويژه کسانی که سيستم های شنوايی حساس يا تکامل نيافته ای دارند هنگام استفاده 

ز سرعت تحريک باال می تواند از سرعت های بسيار باال بايد احتياط کرد. کاهش قابليت کشف پاسخ ناشی ا

 با استانه افزايش يافته ناشی از کم شنوايی اشتباه شود.

 سطح تحريک
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و نهفتگی دارد. با افزايش سطح تحريک، نهفتگی همه قله ها،   ABRسطح تحريک اثر چشمگيری بر دامنه 

تا  33ران کاهش می يابد. شيب تابع نهفتگی / شدت برای محرک کليک در شير خوا Vبه ويژه موج 

و در همه افرادی که  تا  11است اما در بزرگساالن تا حدودی پر شيب تر ) 

ABR   با استفاده از تون برست به ويژه تون برست فرکانس پايين برانگيخته شده شيبدارتر است. به طور

رعت بيشتری افزايش يابد. اثر ديگری با س ABRدسی بلی استانه  40کلی نهفتگی تمايل دارد که در حدود 

به تنهايی و کاهش يا از بين رفتن امواج قبلی است.  ΄V-Vکه نشان م يدهد به استانه نزديک شده ايم وجود 

به ويژه در محرک تون برست فرکانس  ΄V-Vاين کاهش يا غيبت موج های قبلی و تنها باقی ماند ترکيب 

بلند و ارام  ΄Vبلند و آرام يا يک  Vی که تنها ديدن يک موج پايين، غلی الخصوص نزديک استانه، جاي

طبيعی يا يک ثله بسيار کوچک غير معمول نيستف برجسته است. در اين شرايط  Vبدون يک قله موج 

 است. ms50تا  45تحريک، ثابت ترين شکل پاسخ يک شيب رو به منفی در ناحيه 

تانه کاهش می يابد در کشف بصری پاسخ های واقعی با نزديک شدن به آس  ABRاين واقعيت که نهفتگی 

بدون ابهام )واضح( در برخی سطوح تحريک، بسيار   ABRسودمند است. به عنوان مثال، در حضور يک 

 بعدی است که انحرافی که در سطح تحريک پايين تر زودتر ثبت شده است يک پاسخ واقعی باشد.

افزايش يابد، به ويژه هنگامی که کم شنوايی از نوع با کاهش شنوايی   ABRممکن است نفتگی قله ی 

انتقالی است، انی اطالعات ممکن است در تعيين نوع کاهش شنوايی ارزش داشته باشد. اطالعات مربوط به 

نهفتگی ممکن است در تخمين شيب کم شنوايی هم مفيد باشد. به هر حال، نهفتگی در افراد مختلف محرک 

امل آنچه که قبالً ذکر کرديم، مثل سن و سرعت تکرار تحريک، متفاوت است. ها و پارامتر های مختلف ش

می کند. تنها تغييرات نهفتگی   ABRکمک کمی در تعيين تخمين آستانه  ABRدر نتيجه، نهفتگی مطلق قله 

 با آستانه واقعاً به تعيين آستانه کمک می کند.

 آرايش الکترودی

ABR  ست، بنابراين دامنه پاسخ ثبت شده از مجموعه مشخص توليد کننده با الکترودهای مختلفی ثبت شده ا

در جهت منابع دو قطبی معادل در مغز قرار  Scalpها در سيستم شنوايی هنگامی که جفت الکترود رويد 

هت گيری دو قطبی ان ها طبق قله جفرد و   ABRمی گيريد بزرگ تر است. توليد کننده ها برای قله های 

بر   ABRبا نوع محرک و سطح محرک يا سن فرد تغيير می کند. کاربردهای آستانه با  ها، و کمی کمتر

قله ای که بيشتر می تواند در سطوح تحريکی پايين تعيين شود، تمرکز دارد. جايگذاری  Vتعيين موج 

ممکن و در نتيجه تعيين  Vمناسب الکترودهای معکوس وغير معکوس می تواند به ثبت بزرگترين موج 

  ين ترين استانه ممکن کمک کند.پاي

Sininger  وDon  جهت گيری دو قطبی تئوری برای موجV  با محرک کليک در نزديک آستانه برای

بزرگساالن را بررسی کردند. آنها دريافتند که بهترين جهت گيری تقريباً افقی است، از دقيقاً زير ورتکس تا 
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و  Kingمی تواند با اتصال ايرلوب ها شبيه سازی شود.  اتصال چانه و گلو. با فرض اينکه الکترود چانه

Sininger  آرايش چهار الکترودی را برای دامنه موجV  در سطح حسی پايين مقايسه کردند و دريافتند که

بزرگتری را در نزديک آستانه نسبت به آرايش  V)نزديک ريشه گردن( دامنه موج  ثبت از ورتکس تا 

را با ماستوئيدههای متصل يا يک ماستوئيد تنها ترکيت می کند، نشان ی که ورتکس يا پيشانی های الکترود

 می دهد.

در شيرخواران تا حدودی با آنچه که در بزرگساالن ديديد  ABRبهترين جهت گيری الکترود برای ثبت 

را درک  ABRانه متفاوت است. برای اهداف اديومتريک، الزم است ک ارتباط بين آرايش الکترود و آست

برای محرک های کليک و تونال را از دو کانال ثبت در  ABRو همکاران آستانه های  Siningerکنيد. 

نوزادان تعيين کردند. هنگام ثبت از ورتکس تا پشت گردن در مقايسه با ورتکس تا ماستوئيد ، آستانه های 

 کمی پايين تر بودند.

در اين محل ها از يک شيرخوار ثبت شده و با يک  dBnHL 30کليک  ABRsبه هر حال هنگامی که 

مقيسه شد، برای کانال ورتکس به ماستوئيد مزايايی يافت شد. کانال ورتکس  SNRاندازه گيری مربوط به 

بزرگتری ايجاد کرد اما به سطوح نويز باالتری هم آلوده بود، احتماالً به دليل   ABRدامنه های  napeبه 

که به دليل موقعيت الکترود گردنی بزرگ تر است. هر دو ارايش الکترودی،  torsoنويز قلبی ناشی از 

و به ماستوئيد برای تعيين آستانه بسيار خوب اند، اما ممکن است  napeورتکس )يا باالی پيشانی( به 

 ( آلوده شود.cardiacدر شيرخواران با نويز فيزيولوژيک ) napeالکترود 

ی خط وسط پيشانی به عنوان الکترود غيير معکوس رواج يافته است زيرا از استفاده از الکترود در باال

موضوع جايگذاری الکترود در موی شيرخوار جلوگيری می کند. ممکن است با جا به جايی الکترود غير 

کمی کاهش يابد، اما تنها کمی. استفاده از يک ثبت دو کاناله با  Vمعکوس از ورتکس به پيشانی دامنه موج 

الکترود غير معکوس روی ورتکس يا پيشانی که به هر دو کانال کمک می کند و الکترود های يک 

معکوس روی ماستوئيد همان سويی و دگر سويی نسبت به محرک تحريک، يا با ماستوئيد همان سويی و 

گر از ماستوئيد د ABRريشه گردن به عنوان جايگاه های الکترود معکوس، مرسوم است. به هر حال، ثبت 

است و اين کانال ثبت برای  preterm immatureطرفی نسبت به گوش تحريک شده در شيرخواران 

ماهگی توصيه نمی شود. به طور خالصه، برای کاربرد  3استفاده در اندازه گيری استانه تا بعد از سن 

ABR رکز گردن در آستانه گيری شيرخواران و کودکان کوچک، هر دو جايگاه ماستوئيد همان سويی و م

برای الکترود معکوس مناسب اند، و ورتکس يا باالی پيشانی محل مناسبی برای الکترود غير معکوس 

 است.

 فيلتراسيون باند گذر
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شيرخواران و نوپايان نسبت به بزرگساالن بيشتر تحت سلطه ی انرژی فرکانس های  ABRترکيب طيفی 

کلی را افزايش می  SNRه )نويز( را کاهش داده، فعاليت ناخواست EEGپايين است. فيلتر کردن سيگنال 

شيرخواران سن فرد را هم در نظر بگيرد در  ABRبرای کاربردهای آستانه گيری  SNRدهد، اين بهبود 

اجازه بدهيم  low-Frequency filter cult offشير خواران و نوپايان اين بدان معناست که با کاهش 

 به بزگساالن در ثبت وجود داشته باشد.اطالعات فرکانس پايين بيشتری نسبت 

انجام می شود، مهم است که تغييرات طيفی پاسخ را که  ABRهنگامی که انداهز گيری استانه با استفاده از 

به واسطه تغيی در سطح و طيف محرک ها ايجاد می شوند درنظر داشته باشيم. با کاهش سطح حسی 

يين تر تغيير ميکند هنگام استفاده از محرک سطح باال به سمت فرکانس های پا ABRمحرک، طيف انرژی 

هايی  ABRمی افتد.  Hz 550و هنگام استفاده از محرک نزديک آستانه زير  Hz 4000و  500در قله آن 

که با محرک فرکانس پايين برانگيخته شوند در مقايسه با آنهايی که با تون برست های فرکانس باال يا 

 د، انرژی فرکانس پايين بيشتری دارند.محرک کليک برانگيخته شدن

نشان داده شده که هنگام استفاده از تحريک سطح پايين در بزرگساالن و به ويژه کودکان تنظيم فيلترهای 

شرايط فيلتر  Siningerرا افزايش می دهد.  ABR، دامنه  Hz 400باند گذر برای شامل شدن انرژی زير 

شيرخواران مقايسه کرد. تنظيم انتهای پايينی فيلتر )باالگذر( تا  ABRرا برای  Hz 400و  Hz 30باالگذر 

Hz 30 ABR  هايی با دامنه بزرگتر وSNR  بهتر، به ويژه هنگام استفاده از تون برست های فرکانس پايين

(Hz 500.ايجاد می کند ) 

اجازه دهد نويزهای می تواند همچنين  ABRالبته اجازه داده به حضور انرژی فرکانس پايين بيشتر در ثبت 

از منابع  Hz60يا  Hz50ناخواسته اضافه ای  فعاليت ميوژنيک )ماهيچه( همچنين تداخالت الکتريکی 

الکتريکی قوی نيز درثبت وجود داشته باشند. در اين شرايط، افزايش پاسخ )پتانسيل برانگيخته( می تواند با 

با امپدانس پايين الکترود، تداخل الکتريکی  cleanافزايش در نويز الکتريکی جبران شود. در شرايط ثبت 

را برای استانه  ABRبايد      Hz50يا  30کم يا بدون آن و يک بيمار آرام يا خواب، يک فيلتر باالگذر 

مطلوب است. اگر شرايط نويزی  Hz500به محرک  ABRگيری افزايش دهد. اين امر به ويژه برای ثبت 

 ABRباشد، حتی اگر امکان افزايش آشکار آستانه  Hz400نبايد باالتر از  است، انتهايی پايينی باند عبور

Hz500  به طور کلی برای کاهش اعوجاج موج  باشد. فيلتر باالگذر بيشتر ازABR 

 )اعوجاج های فاز( که ممکن است فيلترهای آنالوگ با شيب تند آن را ايجاد کنند، توصيه نشده است.

 پنجره ثبت

، شرايط خاصی را بايد در  ABRم تعيين پنجره های زمانی مناسب برای استانه گيری با استفاده از هنگا

، تخمين هر دو حساسيت فرکانس پايين  ABRنظر گرفت. اول، در همه نمونه های اديوگرام های تخمينی با 

ميلی ثانيه  1له پاسخ تا و فرکانس باال با استفاده از محرک تون برست اهمين دارد. اگر عموماً نهفتگير ق



23 

 

باشد، نياز به يک پنجره تحليلی اضافی را نشان می دهد. نا توانی در تعيين  Hz1000بعد از کليک يا پاسخ 

ABR برای تون برست  نزديک آستانه سايکوفيريکالHz500  ممکن است ناشی از استفاده از يک طول

و حالت منفی بلند و ارام پس از آن به آنچه  Vوج پنجره نامناسب باشد. دوماً کشف پاسخ صحيح شامل قله م

است(.  ms40ناميد )اگر چه غالباً بسيار ديرتر از  SVLOيا  ms40پتانسيل منفی آرام در  Davisکه 

 ABRبه طور سيستماتيک با کاهش سطح محرک افزايش می يابد. برای تعيين يک  ABRسوماً، نهفتگی 

ه ثبت بلندتر از انچه که برای پاسخ های سطح باال الزم است، واضح با محرک سطح پايين، به يک پنجر

در شيرخواران و نوپايان به طور چشمگيری طوالنی تر از  ABRنياز داريم. در نهايت، نهفتگی 

همچنين برای اصالح پاسخ های ناکامل، يک پنجره ثبت طوالنی الزم است. برای استانه  بزرگساالن است.

تا  55و به طور ايده آل  ms50، طول پنجره ثبت بايد بيشتر از  ABRده از گيری شيرخواران با استفا

ms30 .باشد 

 دقت تخمين آستانه با ساتفاده از پاسخ شنوايی مغز■ 

 مدل درکی

ABRs  محصول جنبی يا پديده ی جنبی وقايع عصبی هستند که زمينه ی شنوايی اند. بنابراين آستانه های

بينی کننده يا تخمين زننده ی اماری آستانه های شنوايی در نظر گرفت. برای  شنوايی را بايد به عنوان پيش

شدت و ميزان  stepرا در نظر بگيرد: اندازه ی  ABRواضح شدن اين مفهوم، دو جنبه ی آستانه های 

واضح و يک  ABR، جستجوی سطح تحريک حداقل با يک  bracketingبا  ABRمعدل گيری. آستانه 

به پايين جدا می شوند و سطح  dB40تعيين يم شود. سطوح معموالً با مقادير  ABRسطح مجاور بدون 

در هر سطح بين دو طبقه وجود  ABRبااليی معموالً به عنوان آستانه تعيين يم شود. با اين جال، ممکن است 

ناپديد شدن داشته باشد. اما باز هم آستانه همان سطح بااليی است. تفاوت بين سطح بااليی و نقطه ی واقعی 

ABR  يک خطا )خطای تدريجی( است که ناشی از تبديل يک آستانه متغير پيوسته به يک محموعه محدود

از سطوح شدتی است. در ميان اندازه گيری های زياد بين افراد، اين خطاها محدوده ای برابر با اندازه ی 

step خواهند داشت و به طور ميانگين، سطح بااليی )آستانه( آستانه ABR  واقعی را به اندازه نيمی از

 بيشتر تخمين خواهد زود. stepاندازه 

، منابع  ABRممکن است جزئی باشد اما در تخمين آستانه با  dB5در اديومتری بالينی مرسوم، يک خطای 

وجود دارد. به دليل اينکه خطاهای مختلف با هم جمع می  EEGخطای بسياری، مثل اثرات سطح نويز 

برای  dB5های  stepاست که همه ی منابع خطا را به حداقل برسانيم. بک روش استفاده از شوند، مهم 

bracket  آستانه آخری است، و اين روش را برای زمانی که آستانهABR  باال، حدودdBHL00 است ،

ممکن است در صورتی که محدوده بويايی باقيمانده بسيار محدود باشد  dB40توصيه می کنيم. يک خطای 

 برای تجويز سمعک بسيار چشمگير باشد.
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اندازه گيری شده  ABRباالست، آستانه  EEGرا در نظر بگيريد. اگر نوييز  ABRاکنون اندازه ميانگين های 

( و تنوع آن در طول تست های positively brasedممکن است بسيار باالتر از مقدار واقعی اش باشد )

 thresboldها به ميزان قابل توجهی  Sweepيط، افزايش تعداد مکرر ممکن است زياد باشد. در اين شرا

bias  و تغيير پذيری آزمون ـ باز آزمون را کاهش خواهد داد. اين اثرات درABR  تون برست از کليک

بارزتر است، به ويژه در فرکانس های تون برست پايين و سطوح نزديک آستانه. در هر صورت اگر 

اند، اثرات ميزان معدل گيری بسيار کمتر است، به ويژه برای محرک کليک  بسيار پايين EEGسطوح نويز 

باالی آستانه بسيار واضح باشد، شايد  dB 5در تنها  ABRباال، که در آن ممکن است  ABRو آستانه های 

 به دليل اثرات رکروتمنت مانند.

انه اديومتريک مربوطه است. اندازه گيری شده، مرحله بعدی حدس زدن آست ABRبا به دست آوردن آستانه 

، ما به اطالعات حاصل از  ABRبه دليل عدم وجود استانداردهای مرجع اديومتريک برای آستانه های 

و رفتاری در همان افراد تکيه می کنيم. الزم است که محتاط باشيم که اطالعات هنجار  ABRمقايسه آستانه 

بيان کنند. به عنوان مثال، کسی که نمی تواند از يابی شده جمعيت و روش هايی که اجرا شده است را 

نرمهايی بزرگساالن برای جمعيت نوزادان و نوپايان استفاده کند زيرا تفاوت های بسياری در اين دو 

همچنين  ABR، اکوستيک گوش و ويژگی های رشدی  EEGجمعيت وجود دارد. مثل مبدل های سطح نويز 

مناسبی از انواع کاهش شنوايی شدت ها و اتيولوژی ها را  مشخص است که اطالعات هنجار محدوده ی

 پوشش می دهند.

يک محدوديت در مورد اطالعات هنجار يابی شده شيرخواران و نوپايان آن است که آستانه ای معتبر 

ماه بعد از اندازه گيری های  6رفتاری بايد زمانی تغيين شود که قابل اجرا شوند، که ممکن است حداقل 

ABR يه باشد شنوايی می تواند به واسطه پاتولوژی پيشرونده يا تداخل کننده مثل اختالالت گوش ميانی اول

ماهگی استفاده می کنيم، توجه کنيد که  40تا  0( در  VRAتغيير کند. اگر از اديومتری تقويت بينايی )

ر از آستانه های باالت dB 40تا  5( هستند که ممکن است MRLsسطوح پاسخ حداقلی ) VRAآستانه های 

 را خراب کند. ABRمی تواند ارتباط بين آستانه های              واقعی باشد. اين امر 

ار گرفته و داللتشان راطالعات هنجار يابی شده چگونه بايد بيان شده در تخمين آستانه بالينی مورد استفاده ق

 ارزيابی شود؟ ABRبرای صحت تخيمن های آساته های مبتنی بر 

و يک آستانه رفتاری متعاقب می دهد که فرض می شود معتبراند. اين  ABRفرد هنجار يک آستانه هر 

و   yرسم می شوند که در آن آستانه های رفتاری روی محور  Scatterplotآستانه ها به صورت يک 

آستانه  است. وظيفه ی بالينی تخمين يک آستانه اديومتريک نامعلوم از يک Xروی محور  ABRآستانه های 

ABR  مشاهده شده است. اينScatterplot ر نشان می دهد که اين تخمين در واقع چگونه صورت می اهنج

گيرد وقتی هر دو آستانه معلوم شده اند ممکن است برخی از خوانندگان اين را به عنوان يک مشکل 
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س هنگامی که آستانه بازگشت خطی . از اين اطالعات هنجاز يک ثانون تخمين نتيجه گيری می شود و سپ

 رفتاری معلوم نشده مورد استفاده قرار می گيرد.

و آستانه  dBHL( آن است که آستانه های رفتاری در Crucial pointبه طور خالصه، نقطه ی سخت )

الزاماً منطبق نباشد، و دليلی هم برای اينکه چرا بايد منطبق باشند وجود ندارد. در  dBHLدر  ABRهای 

و رفتاری در افراد يکسان وسيله ضروری برای  ABRاز آستانه های   normative Scatterplotثانی، 

  ABR tonpipايجاد فرمول تخمين است. ثالثاً ، اين ارتباط تخمينی ممکن است برای انجام تست 

 ل اجرا باشد. با اين حال،يويژه قب tone pipشيرخواران حداقل به عنوان تخمين اوليه برای هر فرکانس 

 می کند. ر( در بين فرکانس ها تغييbiasاين تمايل )

 

(مدل خطی  Aو استانه درکی را نشان ميدهد.(ABR):مدل های مختلف از پاسخ های ساقه مغز  41-3شکل

(خطای ABR. Dکمتر در استانه باال  bias(مدل خطی با  bias 45 .C(مدل خطی با Bصفر . biasبا 

 .SD( مدل غير خطی  Panel B  .Fستورشن از (خطای دي.Panel A E ديستورشن از 

آستانه های تخمين زده شده و دقت. دقت به تغيير پذيری  biasدو جزء دارد:   ABRصحت تخمين آستانه 

در اطراف مقدار واقعی آن برمی گردد و در وسعت يا پراکندگی آستانه های رفتاری تخمين زده شده برای 

خطای تخمينی يا ترجيحاً به عنوان  SDود. می تواند به صورت به خصوص منعکس می ش ABRهر استانه 

بيان شود. اندازه ی اين فواصل اطمينان بسيار مهم تر  Xپيش بينی شده، در هر مقدار  Yفاصله اطمينان از 

می تواند جبران شود اما عدم دقت نه. به عنوان مثال، يک فاصله  biasاست زيرا  biasاز مقادير 

dB45  برای يک آستانه تخمی زده شده تاکيد کننده ی يک محدوديت جدی بالينی برای دقت تخمين است

مشاهده شده  ABRبرای سطح شنوايی وقعی نسبت به هر آستانه  dB 30زيرا بر يک محدوده ی قابل قبول 
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يک طرف  dB 5له ت و يک فاصاسبسيار قابل قبول تر  dB 40ی معين داللت می کند. يک فاصله 

استانه های  %00يم شوند مثالً ا ديده        رقابتی است. دقت کنيد که ادعاهايی که معموالً در مقاالت 

ABR  دسی بلی استانه اديومتريک واقعی بود ارزش محوری دارند زيرا  40درbias  و دقت را از هم جدا

 سب اعالم نکرده اند.نکرده اند و خطاهای پيشگويی را به طور منا

تحليل های            فرمول بازگشتی هستند بايد بسيار منتقدانه بررسی شوند زيرا  ملگزارش هايی که شا

، در  ABRنامناسب يا ناصحيح بسيار رايج اند خطاها شامل عدم ، نمونه برداری ناکافی از محدوده آستانه 

و  Xبا افزايش  Yم محاسبه تغيير در تغيير پذيری ، عد Yو  Xبرگيری نامناسب مقادير در محدوده ی 

 بسياری فاکتورهای ديگر.

Normatina Data 

 ABRاز استانه  biasمی تواند به سادگی با کم کردن  estimator biasما اين طور فرض کرديم که 

مين زده مهم است و دقت استانه های اديومتريک تخ ABRشده به دست آيد. اين نوع قضاوت آستانه  هدهمشا

بزرگ آن است که حداکثر آستانه اديومتريک را که می  biasشده را افزايش می دهد. تنها عيب چشمگير 

تواند تخمين زده شود محدود می کند. به عنوان مثال، اگر باالترين سطح تحريک دست يافتنی برای يک 

ين آستانه های بود، تخم dB40به طور ثابت  biasبود و  dBnHL 35مشخص  ABRاندازه گيری 

 امکانپذير نبود. dB15اديومتريک واقعی بيشتر از 

خطا يا فاصل اطمينان نشان داده شده، از نظر  SDsهمچنين ذکر کرديم که دقت تخمين، همانطور که در 

غلطی به ميزان  SDاست. اگر اطالعات گزارش شده ی هنجار، مقادير  biasبالينی بسيار مهم تر از 

dB40 صله ی اطمينان معمول برای پيش بينی آستانه واقعی حداقل چهار برابر بدهند، يک فاSD  خواهد

ادعا می کنند که يک  SSRيا  ABRبود. قابل توجه است که برخی گزارش های منتشر شده در مورد صحت 

 از نظر بالينی موفقيت آميز است. dB40بيشتر از  SDروش خاص حتی با 

تون برست در  ABRت زيادی که مربوط به کاربردهای تخمين آستانه با اطالعات هنجاريابی شده ی با کيفي

و تکنيک  ABRاطفال باشد وجود ندارد. مطالعات معتبر هنجاريابی بسيار مورد نياز هستند و به 

کاملی از انواع کم شنوايی، شدت  اديومتريک رفتاری نمونه و همچنين اندازه ی نمونه بزرگ با محدوده ی

، و اتيولوژی ها و کنترل برای کم شنوايی های با شروع تاخيری و پيش رونده نياز دارد.  profilesهای ،

)سودمندی( در مقابل  efficacyحتی اگر يک مطالعه ی قطعی )نهايی( گزارش شود، می تواند در مورد 

effectiveness  از معمول )( سوال وجود داشته باشد. اگر مطالعه توسط افرايد با مهارت ها و تجربه بيش

را نشان داد )بتواند کار کند(، بايد زمانی هم که در اقدامات بالينی روتين  efficacyانجام شود و بتوان 

توسط گستره ای از شاغلين با آموزش ها و مهارت های مختلف اجرا می شود. آن را نشان دهد. اين 

زيادی به مهارت وابسته است  که به ميزان AEP-basedموضوع به ويژه در قسمت های تخمين آستانه ی 

 آشکار است.
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و همکاران گزارش شد بسيار  stapellsيک مطالعه ی با کيفيت با حجم نمونه ی قابل توجه که توسط 

 آموزنده بود.

( در شيرخواران و کودکان با آستانه های رفتاری متعاقب در فرکانس ACتون برست )با  ABRآستانه های 

کودکان شنوايی طبيعی و محدوده ی کاملی از کم شنوايی ها مقايسه شد.  های اديومتريک مربوطه برای

اديومتريک و آستانه های  ABRآستانه های             های آستانه نشاد داد که  scatterplotبررسی دقيق 

  KHz 1 و  Hz500  ،KHz5در  dBnHL 30تا حدود  50از  ABRاديومتريک در طی يک محدوده آستانه 

های باالی  noresponesو  dB 50رتباط خطی داشتند. هنگامی که غير خطی های در سطح زير تقريباً ا

dB 400  شيب نزولی واحد با يک حذف شوند، اين اطالعات به طور کلی با يکfixed bias  که با

، به طور ميانگين  dB 5افزايش فرکانس محرک کاهش می يابد، ثابت اند. با گرد کردن به نزديک ترين 

 است. 0dBو   5،  45به ترتيب  KHz1و  Hz 500  ،KHz5برای فرکانس های  dBnHLدر  ABRستانه آ

-notchدر تالش برای افزايش ويژگی فرکانسی از تون برست در نويز مسکينگ  Stapellsدر مطالعه 

filtered  العات های اطاستفاده شده بود. اين امکان وجود دارد که نويز مسکينگ توانسته باشد ويژگی

بيان کرده که آستانه notch-filtered يکی از پيشگامان روش stapellsهنجا را تغيير دهد. به هر حال 

برای تون برست های مسک نشده به طور معقولی برای کم شنوايی های با شيب کمتر از حدود  ABRهای 

dB10  در هر اکتاوfrequency specific .است 

ون برست در کودکان و بزرگساالن، از جمله مطالعه ی با کيفيت ت ABRمطالعات  stapellsهمچنين 

Munnerley  را مرور و کامل کرد. برخی از مشکالت در راه ترکيب اين مطالعات عبارت اند از تفاوت

در تکنيک ها و کاليبراسيون ها ی حجم های نمونه کوچک و برخی عدم تجانس ها در نتايج. به طور کلی، 

اد کم شنوا در فرکانس های پايين بيشتر است و در بزرگساالن نسبت به شيرخواران و در افر biasمقادير 

محرک ممکن  SPLعالوه بر اثرات رشد آناتوميکی بر  ABR کودکان بزرگتر است. اختالفات در 

تفاده از روش است با اين اثرات در ارتباط باشد. بنابراين ما توصيه می کنيم که برای تخمين استانه با اس

تخمين آستانه به جای مقادير محاسبه شده از  biasتون برست در شيرخواران، برای تعيين  ABRهای 

Stapells meta-analysis  ،stappells scatterplot  مورد استفاده قرار بگيرد. اين بدان معناست که

تعيين شده اند اين  stappellsهايی که با اين روش ها و پارامترهای تست توصيه شده توسطه  ABRبرای 

bias factor  که از آستانه هایABR  درdBnHL  بهHL  و  5،  4،  5/0برگشته، در فرکانس هایKHz1 

 هستند. 0dBو  5،  40،  45به ترتيب 

Sininger  و همکاران آستانهABR  را در بزرگساالن شنوايی طبيعی و نوزادان سالم با استفاده از کليک و

ارزيابی کردند. اين مطالعه از يک نمونه  Hz 1000و  1000،  4500،  500ای تون برست ه

notched-noise  استفاده کرده و يک مالکnv10  نويز زمينه ميانگين حداقل، قبل از اينکه ميانگين به
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مورد استفاده قرار گرفت  ABR ms 30عنوان بدون پاسخ قضاوت شود، مورد نياز بود. يک پنجره پاسخ 

ثانيه به  4گساالن برای محرک تونال با ديوريشن رفيلتر شد. آستانه های بز Hz 4000تا  30از  EEGو 

،  0،  40ميانگين برای بزرگساالن  ABRطور سايکوفيزيکی برای هر مريض تعيين شد. آستانه های 

dBSL 6  و  1000،  4500،  500برای فرکانس هایHz 1000  .کشف شدSD  برای همه اندازه گيری

يافته های  که تنها شيرخواران شنوايی طبيعی را در بر می گيرد بابود. اين مقادير  dB40ا تقريباً ه

stapells .بسيار نزديک است 

می تواند اثر زيادی بر صحت گزارش  ABRمهم است که توجه داشته باشيم که مبدل و کاليبراسيون محرک 

گی مطالعات هنجاريابی به انتخاب اديولوژيست در داشته بادش. بی فايد ABRشده ی تخممين های آستانه 

انجام کاليبراسيون و چگونگی جمع آوری اطالعات هننجار مورد واحد سطح تحريک و مبدل ها و شيوه ی 

 بستگی دارد.

 اندازه گيری پاسخ های شنوايی ساقه مغز انتقال هوايی و انتقال استخوانی

به کار می روند ضرورتاً همان هايی هساند که با  ABRای مبدل هايی که به طور رايج د رانداه زگيری ه

 ER-3Aبه داليل مختلفی مبدل های اينسرت به ويژه  usاديومترها مورد استفاده قرار می گيرند. در 

Etymotic  بيشتر از مبدل های سوپرا اورال مرسوم برایABR  مورد توجه هستند اينسرت ها نسبت به

نشان می دهد، کاهش بين گوشی بيشتری  ABRتحريکی کمتری در ثبت  سوپرا اورال فون ها آرتيفکت

ديده می شود جلوگيری  supra aural phonنشان می دهدف از مشکالت کالپس کانال گوش که معموالً با 

ين مبدل های اينسرت به لباس بيمار متصل شده و محرک با می کند و عموماً برای بيمار راحت تر است. ا

انعطاف پذير با اندازه ی مناسب  eartipکی با ضمانت کم به گوش ارائه می شود و با يک يک لوله پالستي

منعکس خواهد شد، که  ABRگوش جفت می شود. تاخير زمانی انتقال سيگنال در تيوب در نهفتگی  با کونال

يک فاکتور زمان به دنبال راه اندازی محرک در مبدل اندازه گيری خواهد شد. می توان عموماً به عنوان 

تغيين شده با  ABR( متناسب با زمان انتقال موج در طول تيوب به نهفتگی ms4تا  1/0اصالحی کوچک )

بايد  ER-3Aکليک ايجاد شده به وسيله مبدل اينسرت  ABRاينسرت ايرفون اعمال کرد. از طرف ديگر، 

 TDH-13يا  TDH-33پاسخ يا نزديک به  Beyer DT-11ايجاد شده توسط  ABRدامنه و نهفتگی مشابه با 

 داشته باشد.

 ABRچندين ويبراتور انتقال استخوانی به طور موفقيت آميز برای ايجاد محرک برای انداهز گيری های 

مورد استفاده قرار گرفته اند. يکی از تفاوت های اين مبدل ها ان است که طيف محرک های باند پهن در 

ل توجهی از آنچه که در مبدل های انتقال هوايی ديده می شود کليک های باند پهن در اين ها به طور قاب

تقريباً شبيه به پاسخ مبدل انتقال  B04. با اين حال، پاسخ  Radio ear B-00Aباريکتر است، به ويژه در 

هوايی استاندارد برای کليک های باند پهن و محدوده ی کاملی از فرکانس های تون برست است. استفاده از 
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به جلوگيری از تفاوت های  nHLبا کاليبراسيون مناسب در  BCبرست در انداه زيری های محرک تون 

 موج و نهفتگی که ممکن است به دليل اختالف در پاسخ های فرکانسی مبدل رخ دهد، کمک خواهد کرد.

دريافت که در  Gorgaمی تواند غير قابل پيش بينی باشد.  BCو  ACو محرک  ABRارتباط بين نهفتگی 

نهفتگی کمی بيشتر  BCشده باشد، در  matCLو طيق محرک به دقت  SLزرگساالن، حتی هنگامی که ب

نمی تواند تعيين شود. جمجمع ی شيرخوار يا کودک     BCدقيق يک محرک  SLاست. در شيرخواران 

 ABRنهفتگی  stapellsو  Nousakنسبت به جمجمه بزرگسال ويژگی های انتقالی بسيار متفاوتی دارد. 

 Hzدر شيرخواران نسبت به بزرگساالن يافتند اما در پاسخ  BC Hz 500کوتاهتری برای تون برست 

اين نهفتگی ها برابر بود. آنها از تکنيکی استفاده کردند که محدوده فرکانسی پاسخ حلزون را اين  5000

ی موثر بزرگتر آن شيرخواران ناشی از سطح تحريک Hz 500کاهش داده و دريافتند که نهفتگی کمتر در 

ارائه شده  Hz 5000و در بشتر موارد  Hz 500واهدی فراهم کرد. ها در آن فرکانس بود. همين مطالعه ش

که در صورت ارائه  BCبه جمجه شيرخواران همان منطقه حلزونی را تحريک می کند. تون برست های 

برست در شيرخواران می  تون BCهای  ABRتحريک می شد. اين امر نشان می دهد که  ACاز طريق 

  فراهم کند. ACتواند ارزيابی قابل مقايسه ای از مناطق فرکانس ويژه مثل محرک 

هنگام استفاده از محرک کليک، ارتباط بين نوع ارائه محرک و نهفتگی در شيرخواران غير قابل پيش بينی 

دان يافتند، اما برخی ديگر در نوزا ACدر مقابل  BCاست. برخی مطالعات نهفتگی کوتاهتری برای محرک 

نشان دادند که اين می تواند ناشی از کم شنوايی انتقالی گذاری ناشی از مايع در گوش ميانی در هنگام تولد 

و همکاران دريافتند که اين نهفتگی  Stuartرا افزايش دهد.  ACباشد که می تواند نهفتگی پاسخ های 

از بين می رود، هنگامی که نهفتگی ايجاد شده با محرک  ساعت بعد از تولد 11حدود  BCکوتاهتر کليک 

AC  وBC  برابر می شود و احتماالً بعد از آنکه هر مايع يا دبريس موجود در گوش ميانی مربوط به فرآيند

 تولد، تميز شد.

برای هر دو اندازه گيری را متاثر  ABRتفاوت های پاسخ فرکانسی مبدل های هوايی و استخوانی نهفتگی 

اهد کرد. به ويژه هنگامی که از يک محرک پهن باند مثل کليک استفاده می شود. در ارزيابی بالينی خو

برای انتقال هوايی و استخوانی مفيدتر از مقايسه نهفتگی هايشان  ABRشيرخواران، مقايسه آستانه های 

      خواهد بود، به دليل تغيير پذيری ذاتی و گاهی غير قابل توضيح در شيرخواران.

با گوش های شيرخواران و نوپايان تنها به تغييرات کمی نسبت به بزرگساالن نياز  ACجفت کردن مبدل 

دارد. هنگام استفاده از گوشی های سوپرا اورال بايد برای جلوگيری از کالپس کانال گوش احتياط کرد. در 

يا وسيله  foam padتفاده از يک برخی موارد نمی توان اندازه هر باند را به ميزان کافی کم کرد، به اس

مشابه ديگری در باالی سر نياز داريم. برای مبدل های اينسرت، برای تطابق با کانال های گوش بسيار 

بسيار  prematureدر اندازه های مختلف وجود دارند. در شرايطی، شيرخواران  ear tipکوچک چندين 
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احی نازک پيچيده شده تمام آن چيزی است که برای کوچک، خود لوله به تنهايی يا تيوب يا يک نوار جر

 فيت راحت تيوب در کانال گوش الزم است.

با سر شيرخواران و نوپايان مشک بزرگتری است که به اصالحی در تکنيک های  BCجفت کردن مبدل 

بزگ فراهم شده برای بزرگساالن نه تنها برای شيرخواران بسيار  BCاستاندارد نياز دارد. هد باندهای 

هستند بلکه فشار کافی و ثابتی برای اطمينان از اتصال مناسب ويبراتور و در نتيجه تحريک ثابت 

شيرخوار نيز فراهم نمی کند. يک روش فوق العاده برای جفت کردن ويبراتور استخوانی در شيرخواران و 

را به  BVقابل تنظيم،  velaroشرح داده شده: يک هدبند االستيکی با يک  Stuartو  Yongنوپايان توسط 

طور محکم در باالی ماستوئيد )يعنی قسمت فوقانی ـ خلفی منطقه ماستوئيد شيرخوار( نگه می دارد. 

tension  و  100روی هد باند می تواند برای اعمال يک فشار قابت بينg150  تنظيم شود. اين سيستم می

 scalpدور از  BCم برای نگه داشتن ويبراتور تواند با استفاده از يک مقياس فنری برای تعيين نيروی الز

 (. 41-1)مشاهده شکل کاليبره شود.

 

( حمايت می کنند. اين تکنيک hand heldبرخی از شاغلين از استفاده از يم انتقال دهنده استخوانی دستی )

کاليبره کرد. از همه مهمتر اينکه نمی توان فشار مورد استفاده را نشان خواهد داد که معايب زيادی دارد، 

يک اسيالتور دستی منجر به فشار غير ثابت و در نتيجه سطح تحريک غير ثابت در ارزيابی يا بين 

ارزيابی ها و بين کليه نسين ها می شود. در نهايت، اين روش يک دست کلينسين را مشغول می کند، در 

قرار بگيرد. با توجه به اهميت حاليکه اين دست بايد به طور موثرتری در اجرای ارزيابی مورد استفاده 

در ارزيابی شيرخواران و نوپايان، منطقی به نظر می رسد تا تالش کنيم که  BCوجود آستانه گيری 

 داشته باشيم. BVکاليبراسيون ثابت و دقيقی برای محرک، از حمله فشار وارد شده به 

کر شده در اديومتری مرسوم و برخی ، کلينسين همان موانع و اشکاالت ذ BC ABRهنگم استفاده از مقادير 

کاهش می   ACنسبت به مبدل های  BCموارد خاص را خواهد ديد. به عنوان مثال محدوده پويايی ويبراتور 

پاسخی نمی توان تعيين کرد، برا   BCيابد. در شيرخواران، هنگام يکه در حداکثر خروجی ويبراتور 

متوسط تا عميق، تيمپانومتری تست اضافی مفيدی  mixed يکشف روی هم افتادگی انتقالی کم شنوايی  های

 است.

است. مسکينگ دگر سويی   ABR BCتعيين گوش پاسخ دهنده به محرک ها فيزيک موضوع مهم در انجام 

می تواند سودمند باشد به ويژه در موارد آترزی مادرزادی که ارزيابی حلزون گير افتاده در گوش متاثر مد 

شيرخواران وجود  ABRبسياری در مورداثرات نويز مسکينگ در اجرای تست  شنانظر است. البته، نا

به ويژه در شيرخواران و نوپايان که ممکن است ، ABR BCدارد. به عنوان متغيری در مسکينگ برای 

ثبت از يک آرايش الکترودی همان سويی و دگر سويی و مقايسه اين  Stapells  ،Rubenخواب نباشند. 

کردند. محل ثبت مربوط به گوش دريافت کننده حداکثر تحريک، عموماً دامنه پاسخ بزرگتر.  دو را توصيه
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نهفتگی کمتر و آستانه پايين تری را نشان خواهد داد. به نظر می رسد که اين تکنيک در بيشتر موارد به 

 (.41-5شکل )مراجعه به خوبی کار می کند، نشان می دهد که سطح تحريک مورد استفاده پايين تر است.

 : 41-5شکل 

 

قواعد تست سطح تيزی حسی ـ عصبی را اعمال می کند.  ABRبا  BCاصالحيه ديگری برای انجام تست 

را تعيين می کند. بنابراين از برخی  BCبا استفاده از يک مسکر  BCاين تکنيک قابليت شنيدن سيگنال 

از محرک کليک ايجاد شده اما می تواند با مشکالت کالبراسيون اين تکنيک در بزرگساالن و با استفاده 

ABR .های تون برست نيز مورد استفاده قرار گيرد و می تواند برای ارزيابی کودکان نيز اعمال شود 

 اصالح کاليبراسيون گوش واقعی 

نزديک به پرده گوش با ارائه ی يک SPLبحث های زيادی درمورد نياز به دقت کردن در مورد تفاوت در 

ين گوش يک شيرخوار وی ک بزگسال وجود دارد. ارائه يک سيگنال ولتاژ ثابت به يک تحريک مع

اينسرت ايرفون ممکن است در گوش يک نوزاد، نسبت به گوش يک بزرگسال به دليل تفاوت در اندازه و 

سطح شدت باالتری ايجاد کند. به عنوان مثال اين تفاوت ها  dB 30ويژگی های رزونانسی دو حفره تا 

ها مورد توجه قرار می گيرد و به خصوص در فيتينگ تقويت کننده برای کودکان  OAEام اندازه گيری هنگ

 اهميت دارد.

Sininger  و همکارانSPL  محرکی با ميکروفون پروب تيوب نزديک پرده گوش شيرخواران و

ولتاژ ثابت ارائه  را اندازه گيری کردند. برای يک محرک ABRبزرگساالن هنگام اندازه گيری آستانه های 

( در کانال  Hz1000،  1000، محرک فرکانس باال )تون برست های  ER-5شده با يک مبدل اينسرت 

افزايش می يابد د  dB 50و برای کليک حدود  dB55گوش شيرخواران نسبت به بزرگساالن حدود 

ل، اين اختالف در برای هر دو جمعيت سطح يکسانی داشت. با اين حا Hz 500رحاليکه تون برست های 

SPL  به آستانه هایABR  پايين تر در شيرخواران تعبير نمی شود. در واقع، شيرخواران و بزرگساالن

و  Sininger( دارند. dB6مشابهی )در  ABRلحاظ شود آستانه های  dBnHLهنگمی که يک کاليبراسيون 
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نال گوش بزرکساالن و شيرخواران ( از کاPeSPLمعادل قله ) SPLو  dBnHL  ،dBهمکاران آستانه را در 

را بدون  nHLتون برست کاليبره شده در  ABRنيز آستانه های  stapellsاندازه گيری کردند. منا آناليز 

 کانال گوش در شيرخواران و بزرگساالن بسيار شبيه ذکر کرد. SPLهيچ اصالحی برای 

(  کليک برای  (Pespl:تفاوت بين 41-6شکل 

 هميشه در اطفال بيشتر از بزرگسال است.  ER5ن نشان داده ميشود.در اينسرت فون نوزادان و بزرگساال

 

ثابت نزديک پرده گوش  SPLفرضيه ی رايج اين است که آستانه باری شيرخواران و بزرگساالن با يک 

 اين طور به نظر نمی رسد. بيشتر مطالعاتی که در آنها ABRارائه می شود. البته د رمورد آستانه های 

در  SPLو سايکوفيزيکال شيرخواران و بزرکساالن مقايسه دشه است برای تفاوت در  ABRآستانه های 

اندازه گيری شده در  ABRپرده گوش يا تغييرات رزونانس کانال با سن اصالح نشده اند. بين استانه های 

nHL کاهشی آرام در آستانه  در بزکساالن و کودکان در همه سنين ارتباط خوبی وجود دارد. شايد يک تغيير

ABR  که تغيير حجم کانال با رشد را جبران می کند.  وجود داردبا پيشرفت از شير خوارگی به بزرگسالی

به عنوان مثال، بر اساس فرضيه رشد هم زمانی عصبی با پيشرفت بلوغ اين باور کردنی است. همچنين 

وش ميانی باشد. احتياط زيادی بايد قبل از اينکه يا گ TMممکن است کاهش آستانه ناشی از تغيير در انتقال 

اعمال شود، مورد استفاده قرار گيرد. اين اطالعات  ABRکاليبراسيون گوش واقعی به اندازه گيری های 

پيشنهاد می کند که اگر فرض شود که اين ها الزم اند، بيشتر شيرخواران يک کم شنوايی فرکانس باال نشان 

. اطالعات بيشتری برای تعيين ارتباط بين سطوح تحريکی اعمال داده شده( نشان 41-0)شکل می دادند

و سن الزم است. اين سوال بالينی مهمی است که  ABRشده، سطوح کاليبره شده گوش واقعی، آستانه های 

 بايد با تحقيق کمترل شده ی دقيق به آن پاسخ داد.
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اليبراسيو : استانه کليک نوزادان و بزرگساالن دارای ک41-0شکل  

 را نشان ميدهد. pespl( و همچنين کاليبراسيون کانال گوش در  nHLسطح شنوايی نرمال ) dbمتفاوت در 

 AEPاستراتژی آستانه گيری ■ 

اديومتری تون خالص مرسوم دريک فرد بزرگسال همکار در يک محيط تست استاندارد با استفاده از 

مبتنی بر اطالعات هنجار مورد قبول انجام می شود. اين تجهيزات کاليبره شده بر اساس استانداردهای 

اندازه گيری ها روش ها و روش های گزارش دهی همه به خوبی مشخص شده اند. باوجود آزمونگر 

آموزش ديده و با تجربه، تهديدبرای صحت و اعتبار آستانه ها کمتر است، البته جدا از احتمال يک کم 

 شنوايی عملکردی )غير حضوری(.

ماهه که از يک برنامه غربالگری شنوايی نوزدادان  5گام انجام يک ارزيابی اديومتريک يک کودک هن

ارجاع شده است. هيچ تعريف استانداردی برای شنوايی طبيعی، هيچ روش کاليبراسيون استاندارد و هيچ 

پروتکل تست روش مورد توافق جهانی وجود ندارد. تنها توافق های محدودی در مورد اجزاء مطلوب يک 

خوب وجوددارد و برای اين که موضوع را قابل بحثت تر )سخت تر( کنيم، ممکن است با شيرخوار دو 

مفيد، دو  AEPماهه ای سر و کار داشته باشيد که قادر به همکاری نيست. برای اجرای تست آستانه گيری 

ی تواند در تنگنا باشند. خوب و زمان تست کافی؛ البته هر دو اين ها م EEGچيز الزم است: شرايط 

ماهه اول يا ماند آن و در  3بسياری از کارشناسان طرفدار انجام تست در خواب طبيعی هستند، به ويژه در 

اين شرايط، شيرخوار ممکن است در هر زمانی بيدار شده و انجام تست تمام شود. نظ ديگر استفاده از آرام 

يک نوشدارو نيست. برخی از خانواده ها آن را قبول نمی بخش ها، با سطوح مختلف است. اما آرام بخش 

ی به داروهای معمول دارند، برخی ديگر ممکن است واکنش زيادی کند. برخی شيرخواران پاسخ ضعيف

قابل قبول بين شيرخواران متفاوت است و پروتکی های مديريت ريسک  EEGنشان دهند، طول زمان نتايج 

ترکيب و هزينه آن بسيار متفاوت است به طور کلی، غير معمول است محلی برای دارو اجرا می شود و 

 خوب داشته باشيم. EEGکه هم زمان تست نامحدود و هم شرايط 

در اين شرايط، وظيف بالينی می تواند بسيار پيچيده باشد، بايد در مورد اينکه دقيقاً کدام اندازه گيری ها مهم 

ايی انتخاب شوند، چگونه آستانه هايی تعيين کنيم که صحت قابل اند و چرا، چه پارامترهای ثبت و محرک ه
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قبولی داشته باشد و چگونه تست را با کارايی ممکن انجام دهيم، تصميم گيری کنيم. اين امر نياز دارد که 

شما به گام هايتان فکر کنيد. به سرعت با تغييرات محيطی عدت کنيد، و به طور استراتژيک اما نه طيق 

است و  challengرفتار کنيد. پذيرش موفقيت آميز استراتژيک های انجام آزمون به ثابت سخت  يک روتين

 اگر اين مشکل پذيرفته شود می تواند از نظر بالينی و حرفه ای بسيار با ارزش باشد.

تصميمات استراتژيک ممکن است بسيار متغير محسوب شوند و ممکن است الزم شود که اين تصميمات به 

شود. نيازی برای  Updateرفته شود و با تغيير شرايط يا ممکن شدن نتايج متوسط به سرعت سرعت گ

آگاهی، اشتغال و عادت پذيری قضاوت تکنيک و بالينی صدا و مهارت های بالينی اساسی وجود دارد. 

به مثالً  به ميزان قابل توجهی پيچيده تر و نيازمند مهارت بيشتری نسبت ABRتخمين آستانه اديومتريک با 

 برای کشف تومور عصب هشت است. ABRاستفاده از 

 KHz 1تا  Hz500از حداقل   ABRاين طور فرض می شود که ما به تخمين آستانه های شنوايی بر اساس 

عالقه داريم. به خوبی ثابت شده که اين تخمين های آستانه می تواند با دقت معقولی با ساتفاده از تون برست 

ست مناسبی توسط آزمونگرانی با آموزش و مهارت کافی تعيين شود. همچنين، برخی و پروتکل های ت

 را می توان تعيين کرد. AN/ADزدن آستانه ها وجود دارد مثالً در  نشرايطی که در ان احتمال بيشتر تخمي

در اساس يک جمع آوری ميانگين برای مجموعه ای از شرايط  ABRدر اصل، هر جلسه آستانه گيری 

ک است که هر ميانگين به تصميماتی در مورد وجود يا عدم وجود پاسخ مربوط است. قسمت اعظم تحري

استراتژی در انتخاب های مداوم شرايط تحريک قرار گرفته است. بعد از هر معدل گيری با انتخاب جديدی 

کند )مثالً روبرو شده، همان طور که تست پيشرفت می کند، و در هر نقطه ممکن است شرايط تيت تغيير 

ممکن است نوزاد بی قرار شود(، و ممکن است اطالعات جديدی در مورد آستانه های احتمالی از نتايجی 

 که اکنون گرفته شده استنتاج شود.

 4،  5/0فرکانس آزمايشی تون برست روبرو هستيم ) 1ما بالفاصله با حداقل  ABRبريا تخمين جامع استانه 

عملی است. برای يک  ABRوجود دارد که همواره با  BCيا   ACست با (. همچنين امکان تKHz1و  5، 

( معين، تصميمات کشف پاسخ معتبری بايد رد سطوح  BCيا   ACفرکانس تون برست و مسير ارائه )

آستانه ی پاسخ با دقت کافی گرفته شود، عالوه بر اين ممکن است برای  bracketتحريکی مختلف برای 

 subjective visual responseمعدل گيری الزم باشد. به عنوان مثال اگز هر تحريک معين چندين 

recognition  استفاده می شود، معموالً به قابليت تکرار مجدد موج ميانگين در حداقب دو ميانگين گيری

 مستقل حداقل برای سطوح تحريکی نزديک آستانه فرضی نياز است.

خاب محر  پارمترهای ثتب برای معدلگيری بعدی بايد تمام در اين روند متوالی، هر يک از و تمام انت

اطالعاتی را که تا اين زمان به دست آمده در نظر بگيرد و برای رسيدن به حداکثر کارايی، بايد طوری 

انتخاب شود که اطالعات بالينی که تعيين خواهد شده به حداکثر برسد، با استفاده از يک معدل موفق بعدی 

وماً مفيد اس که همواره فرض کنيم که معدل گيری بعدی ممکن است آخرين معدلگيری و تصميم پاسخ عم
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ممکن باشد و آن را به عنوان دارای حداکثر اطالعات مربوط به تصميمات مديريت اديولوژيک برای شير 

تعيين  خوار انتخاب کنيم. حتی اگر اين فرض بدبينانه غلط باشد، همه ی اطالعات بالينی مورد نياز احتماالً 

می شود. به هر حال، اگر در هر نقطه ای فرضيه به حقيقت بپيوندد )مثالً اگر کودک بيدا شود يا شرايط 

EEG .بد شود(، حداکثر اطالعات ممکن در زمان تست تعيين خواهد شد 

استراتژی کلی انتخاب تحريک به سواالت بالينی اساسی که نقل شده است بستگی دارد. برخی مثال های 

 الت رايج عبارت اند از:سوا

 ـ آيا شنوايی شيرخوار در محدوده ی طبيعی است؟

 چيست؟ KHz1و  5،  5/0تخمينی در  ـ آستانه های اديومتريک

 تسن؟ dBHL00واقعاً  KHz5ـ آستانه اديومتريک تخمينی در 

 يک جزء انتقالی وجود دارد؟ Hz500ـ آيا در فرکانس 

 رد؟وجود دا AN/ADـ آيا شواهدی مبنی بر 

 آيا شنوايی شيرخوار در محدوده ی طبيعی است؟

در اينجا، اولين تصميم ان است که آيا يک يا هر دو گوش شيرخوار در تعريف نرمال منظور می شود. اين 

امر به انی بر می گردد که ايا در کودکی با نتيجه ارجاعی غربالگری يکطرفه، تنها گوش ارجاعی بايد 

مه ها، حتی برای ارجاعات غربالگری دو طرفه، در صورتيکه نشان داده ارزيابی شود؟ در برخی برنا

شود يک گوش نرمال است، ممکن ايت ارزيابی متوقف شود يا ممکن است اولويت کمتری برای پيگيری و 

مصرف منابع داشته باشد. بسياری از کلينسين ها اين روش را ناکافی می دانند. در اياالت متحده تعيين کم 

ک طرفه يک هدف پذيرفته شده است و معموالً انتظار می رود. برای اطمينان از اجرای تمام شنوايی ي

 تست مناسب، مهم اتس که امتظارات محلی از ارزيابی پيگيری شيرخوار را بدانيم.

دومين تصميم مربوط به مجموعه فرکانس های مورد نظر برای تعريف شنوايی طبيعی است. اين الزاماً به 

تون برست شيرخواران چنين  ABRمرسوم نيست زيرا در انجام تست  KHz1تا  Hz550ن معنای هما

، به دنبال آستانه های باالتر KHz 1باشيم و در صورت کشف استانه  Hz550محدوده ی به دنبال آستانه 

تنها باشيم. بک راه برای تعيين بهترين و کاربردی ترين تنظيم محدوده فرکانسی اين است که بپرسيم؛ اگر 

می توانستم يک آستانه داشته باشم، اين استانه کدام بود؟ سپس، بعد از اين آستانه، کدام آستانه اضافی 

سپس عالوه بر اين دو استانه ........ و غيره. بيشتريت اطالعات بالينی معتبر را اضافه خواهد کرد؟ 

ينه يمنابع مصرفی برای به دربرخی نقاط، بايد يک خط جايی که ارزش اطالعات اضافی، تالش يا هز

دست آوردن آن را توجيه نمی کند کشيده شود تا معلوم شود که هر دالری که برای به دست آوردن 

اصالعات مقادير مشکوک خرج می شود دالری است که برای بسيار روندهای اديومتريک يا توانبخشی 

 امکان پذير نيست.
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مهمترين  KHz5اديومتريک قبلی يا نشانه های خاص ما بايد موافق باشيم که در غياب هر اطالعات 

ارتباط  KHz4می تواند آستانه مهم بعدی باشد زيرا  KHz5  ،Hz500فرکانس سيگنال است. بعد از آستانه 

دارد و اطالعات جديدی کمتری اضافه خواهد کرد. در واقع، انتخاب فرکانس مهم بعدی  KHz5بيشتری با 

بود؛ بعد از آن بايد  dB30در  KHz5شده بستگی دارد، به عنوان مثال، اگر تعيين  KHz5به ميزان استانه 

Hz500  ازKHz1  مهمتر باشد زيرا احتماالً استانهKHz1  بهتر ازKHz5  نخواهد بود، در حاليکه اگر

KHz5 dB  15  باشد. در ابتداKHz 1  نسبت بهHz500 .افزايش پيدا خواهد کرد 

استدالالت تنها به تعريف اينکه کدام فرکانس های آزمايشی اشاره شوند توجه داشته باشيد که اين نوع 

اجرای آن ها را هم مشخص می کند. اين خط از استدالل فرض می کند که مربوط نمی شود، بلکه ترتيب 

يک سری انتخاب تطابقی فرکانس ازمايشی بعدی از نظر بالينی موثرتر از اندازه گيری مرسوم در طی 

اردی از فرکانس ها است. اين فرضيه همچنان وجود دارد، اگر چه تکنولوژی های جديدی مجموعه استاند

اين فرضيه را بدون برعهده گرفتن جبران معايبی مثل افت حساسيت استانه نسبی  multiple-Fr ASSRمثل 

 يا کاهش کارآيی باطل )بی اعتبار( خواهند کرد.

عنوان محدوده نرمال است. مسلماً، مطالعات هنجاريابی سومين تصميم تعرف يک حد باال برای آستانه به 

بسياری وجود دارد اما بدون وجود يک مقياس استاندارد طاليی، تعريف يک جمعيت طبيعی نوزادان يا 

با پيگيری طوالنی مدت اثبات شود يا می  نرمال می تواندشيرخواران کوچک بسيار مشکل است. شنوايی 

( در جمعيت شيرخواران هنجار بدون PCHIختالل شنوايی کودکی دائمی )توان به اين حقيقت که شيوع ا

است، البته در نظر گرفتن افت های انتقالی کوچک که ممکن است  % 5/0شاخص های ريسک کمتر از 

حتی درنوزادان بدون ريسک با عملکرد خاص طبيعی گوش ميانی مشکل است. يک مالحظه ی ديگر آن 

جاع شده برای ارزيابی اديومتريک در برنامه های کشف و مرجله شنوايی است که بيشتر شيرخواران ار

 ( از يمان غربالگری نوزادان به وجود آمده اند. EHDIزود هنگام )

رسمی ممکن است برخی از نوزادان با آستانه های )حداقل(  dBnHL 35در  ABRغربالگری کليک 

dBnHL 30  راpass  کند و ممکن است غربالگریOAE  برخی از نورادان با فتهای بيشتر را حتیpass 

به عنوان مشخصه ی بالينی در گروهی که  dBnHL 50کند. برخی بايد شايستگی مالحظه ی يک استانه ی 

در سطح موثر باالتری از آن غربالگری شده اند را مورد سوال قرار دهند. همچنين، اين امر برخی معانی 

ايجاد می کند تا با وجود و شرايط مطلوب مداخالت سودمند  EHDIبرای افت های هدف برای برنامه های 

تعريف شوند؛ برخی نگرانی های اخالقی هم در مورد ناميدن شيرخوار به عنوان کم شنوا در حاليکه هيچ 

مداخله معينی وجود ندارد، وجود دارد. در نهايت، بايد به ياد سپرد که اگر سطح مالک بسيار پايين در 

طبيعی محسوب خواهند  شنوايی مورد استفاده قرار گيرد، شيرخواران بسيار بيشتری غيرمورد وجود کم 

شد، حتی اگر تنها افت های شنوايی بسيار کم و گذاريی داشته باشند. يک روش منطقی برای تعيين محدوده 

ايی در ی باالی طبيعی بودن، منتظر بودن برای تحقيقات بعدی در مورد اثرات رشدی حداقل افت های شنو

 شيرخواران است.
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تعاديف قابل استفاده ی اتخاذ شده از تجربيات  EHDIدر حال حاضر، به نظر می رسد برخی برنامه های 

مربوط است. اين  dBHL 30دارند، که عموماً با تخمين آستانه اديومتريک معادل  PCHIبرای حداقل هدف 

االت متحده، هر يک از اياالت به صورت مستقل امر اهميت آگاهی از استانداردهای منطقه ای را . در اي

ميزان کم شنوايی الزم برای شايستگی برای مداخله زود هنگم را تعيين می کنند اما هيچ استاندارد ملی 

هيچ مداخله ای ضروری فرض نشود،  dBnHL 30وجود ندارد. اگر برای کم شنوايی های کمتر از مثالً 

معقول نيست. به هر حال، ممکن  dB45و  ABR 40يک آستانه صرف زمان کلينيکی برای تشخيص بين 

مهم است. به عنوان مثال،  dBnHL 30است مثال هايی هم وجود داشته باشد که در آن يافتن آستانه زير 

کشف  Hz1000در  dBnHL 10و  Hz5000در  dBnHL 10اگر يک کم شنوايی شيب دار با آستانه حدود 

با حداکثر دقت ممکن برای استفاده از اين اطالعات در فيتينگ  Hz500شود، ممکن است تعيين آستانه 

برای تعيين آستانه کافی نيست زيرا  dBnHL 30مناسب سمعک، مهم باشد. مطمئناً د راين مثال توقف در 

باشد و اين آستانه واقعی برای تعيين بهره هدف مناسب مورد نياز  dBnHL 40يا  0آستانه واقعی می تواند 

 است.

در، به عنوان  dBHL 55تا  رض کنيد که شنوايی طبيعی به صورت موثری به صورت آستانه اديومتريکف

 KHz 1هر گوش تعيين شده باشد )می توان در مورد شامل شدن  در KHz 5و  Hz 500مثال فرکانس های 

ست که اين هم بحث کرد، اما آن قواعد استراتژيک بعدی را تغيير نخواهد داد(. فرض کنيد که معلوم ا

با مالک افت حداقل  ABRشده اند، حداقل سطوح آزمايشی الزم برای اندازه گيری آستانه  ABR biasآستانه 

يا فاکتور اصالحی در فرکانس های مختلف برابر است. به عنوان مثال  biasهدف به عالوه مقادير 

به ترتيب  KHz 1و  5،  5/0را در فرکانس های  biasميزان اصالح  AC stapellsاطالعات هنجاريابی 

 biasممکن است متفاوت باشد. هر چه  BCبرای تحريک  biasپيشنهاد می کند. اصالح  0dBو  5،  45

بايد  ABRاتخاذ کننند. نقطه کليدی آن است که انتخاب سطوح تحريک حداقل با استفاده از اندازه گيری های 

چشمگير )اختالل هدف( است، معين شود. اين سطح با استفاده از ميزان کم شنوايی که از نظر بالينی 

هدف افت حداقل نخواهد بود به دليل فاکتورهای  dBHLتحريکی حداقل امتخاب شده الزاماً برابر با 

 اصالحی و ممکن است بين فرکانس ها و مبدل ها متفاوت باشد.

ها کمی بحث می کنند که کدام فرکانس بايد اول تست شود، در کدام گوش و با چه سطح آغازی؟ کلينسين 

Hz ر مهم است، بنابراين ممکن است ابسيTest  از اين جا شورع شود. منطقی است که د ريک ارجاع

غربالگری يک طرفه از گوش ارجاعی و در يک ارجاع دو طرفه از گوشی که در وضعيت خواب بچه در 

قل هدف اين است که يک دسترس تر است، شروع کنيم. در مورد سطح شروع، اساس شروع در سطح حدا

پاسخ واضح در آن سطح موضوع طبيعی را موثرتر پاسخ می دهد. برحسب پروتکل غربالگری مورد 

استفاده، درصد بااليی از شيرخوارانی که در تستهای غربالگری ارجاع داده شده اند، د راين تست مشخص 

اری خواهند داد، نشان می دهد که شده که طبيعی اند و در سطح حداقل هدف پاسخ های واضح و قابل تکر

مناسب منظور شده است. با اين حال، روش مرسوم آن است که از يک سطح باالتر شروع  biasاصالح 
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آغازين خارج از  EEGکنيم که منجر به يک پاسخ واضح تر خواهد شد، به ويژه در صورتی که شرايط 

 فقان و مخالفانی دارد.محدوده مجاز باشد. هر يک از اين دو روش تحت شرايطی موا

خواهد بود، زيرا حتی اگر هدف تعيين اختالل دائمی باشد، برخی   ACما فرض می کنيم که شروع تست با 

از مشکالت ممکن است ناشی از ناهنجاری های انتقالی ساختاری باشد و به عالوه از نظر بالينی مجبوريم 

  ه نرمال است.که اول معلوم کنيم که آيا سطح حسی ـ عصبی در محدود

به طور واضح  ACرا انجام دهند در صورتی که  BCو بعد  ACبرخی از کلينسين ها راحت تر اند که ابتدا 

انجام شد و پاسخی  dBnHL 30 AC          KHz 5غير طبيعی باشد. به هر حال، اگر تست آغازين در 

ايده است و در شيرخوارانی با افت های احتماالً بدون ف dB40افزايش در مراحل  ديده نشد، بعد از آن چه؟

های بعدی هم همين طور خواهد بود. همچنين دقت کنيد که د ره رسطح تحريک، شانس کمی  stepشديد، 

يا آرتيفکت(، بنابراين يک  EEGبرای تعيين پاسخ مثبت کاذب وجود دارد )ناشی از تجمع تصادفی نويز 

ی تواند منجر به تخمين استانه ی کمتر از واقعی شود، که ترتيب طوبی از تست ها در سطوح زير آستانه م

 يا حتی 50خطای جدی ای است. به طور کلی، يک استراتژی مراحل آغازين بزرگتر در سطح تحريکی )

dB 30 که تا حداقل الزم برای در منطقه نزديک آستانه افزايش می يابد، موثرتر و صحيح تر است. تنها )

از سطح تست حداقل معقوليت بيشتری دارد هنگامی است که يک  dB 40ايش موقعيتی که در آن يک افز

پاسخ احتمالی در سطح حداقل وجود دارد اما به تاييد پاسخ نياز داريم. برعکس، شروع در يک سطح 

( بسيار ناکارا است زيرا تنها بخش کوچکی از dB40تحريک باال و کاهش در مراحل کوچک )مثالً 

ت های شنوايی شديدی نشان خواهند داد. همچنين، سطوح تحريکی که به طور غير ارجاعات غربالگری اف

 ضروری باال باشد ممکن است کودک را بيدار کند.

به ياد داشته باشيد که به طورکلی برای تقريباً هر نوع آستانه ای، روش های تطبيقی موثرتر از روش های 

گيری در منطقه نزديک آستانه به سرعت ممکن تاکيد غير تطابقی است، قواعد کلی بر تالش برای اندازه 

می کنند. به دليل اينکه آستانه های مختلفی ممکن است در فرکانس های مختلف به دست آيند، همچنان ديده 

ممکن است به وسيله ناکارايی روش  multifrequency ASSRمی شود که همه ی مزيت کارايی پتانسيل 

 ر طی مجموعه ای فرکانس جبران شود.سطوح تحريک ثابت د ASSRمرسوم 

به دست آمد، بعد از آن چه؟ شما به  dBnHL 60در  KHz 5گوش چپ در  ACاکنون فرض کنيد که آستانه 

در گوش مقابل؟ می توان برای هز  KHz5همان گوش يا  BCدر همان گوش می رويد، يا  Hz 500سراغ 

ايق بسياری مربوط به کودک و شرايط تست گزينه يک مريض ساخت و ممکن است بهترين تصميم به حق

بستگی داشته باشد. نکته مهم آن است که بايد توضيح محکمی برای انتخابی که می کندی داشته باشيد. نکته 

ای بايد به آن توجه کرد، به ويژه زمانيکه تست در خواب طبيعی انجام می شود آن است که آيا اجزای 

می تواند چنين  Velcroبا يک هد بند  BCار کند. اعمال يک مبدل مرحله بعدی ممکن است نوزاد را بيد

اثری داشته باشند، زيرا ممکن است گوش های آزمايشی تغيير کند )مگر اينکه مبدل به صورت دو طرفه 

 استفاده شود، همان طور که در برخی مراکز صورت می گيرد(.
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انجام شود و اين  BCبعد از آن بايد يک تست  ، افزايش آستانه چشمگيری ديده شود ACاگر با استفاده از 

امر برای تائيد وجود يا عدم وجود يک جزء انتقالی با حداکثز سرعت ممکن، بسيار مهم است. اين نکته نه 

تنها تفاوت بسياری در آنچه که می توانيم بالفاصله به والدين گزارش دهيم ايجاد می کند بلکه ممکن است 

 ( را نيز متاثر سازد.اقدامات بعدی )پيگيری ها

در صورت وجود يک جزء انتقالی، به احتمال زياد يک اختالل گوش ميانی وجود دارد، در اين موارد 

ممکن است با گذشت زمان سطح شنوايی بهتر شود، چه بر اثر بهبود خود به خودی مداخله پزشکی. در 

ر ساير فرکانس ها به دست آوريم يا مهم دقيقی د ACچنين کسی آيا بهتر است که تالش کنيم تا آستانه های 

 را تعيين کرده و سپس در اولين فرصت گوش ها را عوض کنيم؟ BCتر است که آستانه های 

در استراتژی معدل گيری، در برخی موقعيت ها، يک ميانگين معين به هيچ هدف با کيفيت معقولب )يک 

RNL در يک زمان غير مبهم )واضح((  يک قضاوت سابجکتيو از يک ميانگين واضح، يا يک پاسخ

نويز ميانگين  SDآزمايش معقول دست پيدا نمی کند، و اين امر اجتناب ناپذير است. دقت کيند که کاهش در 

مرسوم طول می کشد تا سطح نويز ميانگين را  Nبرابر  1مربوط است، بنابراين  Nبا قانون ريشه ی مربع 

کم  5ها، اين نويز تنها با ريشه ی مربع  sweepابر تعداد نصف کند، با به عبارت ديگر بعد از دو بر

ايجاد شود. هيچ راهنمای تيين شده خوبی در مورد اينکه چگونه  EEGخواهد شد، بدون آنکه تغييری در 

نامعتبر جدا کنيم وجود ندارد. يک روش محتاطانه آن است که تمام  ABRاستباط های بالينی را از ثبت 

در نظر بگيريم و شايسته است که  could not testهدف دست نيافته اند به عنوان معدل هايی را که به 

هر وقت امکان داشت تست را دوباره تکرار کنيم. يکی از اصلی ترين مسائل در مورد مديريت کيفيت 

نا مناسب و عدم درک اين که يک آستانه اشتباه می  EEGعدم تمايل به کاهش شرايط  ABRآستانه گيری 

 از نظر بالينی مضر تر از به دست نياوردن آستانه باشد. تواند

 کدام اند؟ KHz1و  5،  5/0آستانه های تخمينی در 

بحث قبلی برای پوشش بيشتر جنبه های اين سوال کافی است يک نقطه استراتزيک ديگر اين است که به 

 ABRطح آستانه د رحدود همان س KHz1طور ميانگين مناسب تر است که سطح تست آغازين را در 

همان يا بدتر خواهد بود. يک نکته مهم ديگر  KHz1تنظيم کنيم زيرا معموالً آستانه  KHz5مشاهده شده در 

که بايد تکرار شود آن است که باالترين آستانه اديومتريکی که می تواند تخمين زده شود، حداکثر سطح 

کم شنوايی عميق را نيم توان با دقت از الً کاربردی است. اين بدان معناست که معمو biasتحريک منهای 

نزيک به صفر باشد. آنچه می توان  biasکه ممکن است  KHz1استنتاج کرد، البته به استثنای  ABRنشت 

است. بزرگترين محدوديت  biasگفت اين است که آستانه اديومتريک بزرگتر از سطح حداکثر منهای 

 بزرگتر است. biasهد بود، جايی که محدوده ی تخمين در فرکانس های پايين خوا

 است؟ dBnHL00واقعاً  KHz5آيا آستانه اديومتريک تخمين زده شده در 
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اين سوال به طور موثرتری با انداه زگيری های شديدتری که در آن ها سطوح تحريک يک تخمين آستانه 

dB00  را در بر خواهند گرفت بعد از اصالح برایbias باشد که  ن است مناسبجواب داده می شود. ممک

استفاده کنيم و تعداد ميانگين های تکراری را  step dB5برای افزايش دقت اصالحات پاسخ از يک اندازه 

اين نگرانی بالينی وجود دارد که ممکن است استانه بهتر شود يک سطح پايين تر بايد افزايش دهيم. اگر 

اشد. سپس سطح باالتری بايد يک پاسخ قابل چک شود، در صوتری که نگرانی اين است بايد بزرگتر ب

کشف به دست بدهد. نکته اين است که شرايط تست کليدی با سوال بالينی جهت دهی می شود. بنابراين اين 

 استراتژی از اين نياز تا جواب يک سوال در مورد اينکه آستانه واقعی چيست متفاوت است.

 وجود دارد؟ Hz500آيا يک جزء انتقالی در 

 Hzکه به صورت تجاری در دسترس هستند. حداکثر سطح خروجی در  BCور معمول، در مبدل های به ط

بيشتر از  Hz500در فرکانس  ABR ACاست. بنابراين در صورتی که آستانه  dBnHL55حدود  500

، نمی توان وجود جزء انتقالی در اين حداکثر به دست آورد ACاست و نتوان يک پاسخ  dBnHL 60حدود 

اثبات کرد. بنابراين چنين جزء انتقالی را می توان تنها از اندازه گيری های ايميتانس استنتاج کرد و البته را 

. البته، اگر biasپس از اصالح  BCو حداکثر  ACتفاوت بين آستانه اديومتريک تخمين زده شده برای 

ق تخمی زده يم شود. دقت کنيد که يا کمتر از آن است. جزء انتقالی با تفري BCدر حداکثر  ABR BCآستانه 

باشند، اين  dB5تا  5به دليل آنکه هر دو تخمين آستانه اديومتريک ممکن است شامل خطاهای احتمالی 

تخمينی بيشتر خواهد بود زيرا اين خطاها در يک کميت متفاوت، می تواند با  ABGمحدوده ی خطا برای 

بايد بسيار تخمينی در  ABRه وسيله اندازه گيری های های تخمينی ب ABGيکديگر ترکيب شوند. در عمل، 

 نظر گرفته شود.

 شواهدی مبنی بر نوروپاتی شنوايی / ناهم زمانی شنوايی وجود دارد؟

 ABRواضح با عدم وجود يا بد شکلی شديد امواج  OAEيک  AN/ADرايج ترين شاخص نقل شده برای 

به  OAEد. مالک کمی برای وجود يا عدم وجود است. مباحثت مختلفی درباره ی اين مفهوم وجود دار

مغايرت دارد،  OAEيا افزايش آستانه که با ثبت  ABRخوبی تعريف نشده و نه مالک کمی برای سرکوب 

در باالترين سطح تحريک )معموالً با کليک( آسان  ABRواضح و بدون  OAEتعيين نشده. موردی با وجود 

و  OAEخ می دهد. اين سوال که اختالف غير معقول بين نتايج است، اما موقعيت هايی با وضوح کمتر ر

 افزايش يافته چيست، همچنان مشک ساز مانده است. ABRآستانه 

ناپديد  OAEموضوع ديگر اينکه ممکن است حتی با ناهنجاری های جزيی گوش ميانی افت انتقالی نيز 

نيز ممکن  OAEبيمارانی بدون داشتن يک يافته ی غير رايج نيست. البته چنين  OAEشود، و عدم وجود 

( غالباً کمک CMداشته باشند. در چينن شرايطی اندازه گيری پتانسيل ميکروفونيک جلزون ) AN/ADاست 

واضح تاييد کننده ی يک جمعيت سلول مويی عملکردی است و  CMکننده است. عموماً پذيرفته شده که يک 

CM  نسبت بهOAE  جزئی گوش ميانی قرار می گيرد. بنابراين اندازه گيری کمتر تحت تاثير بيماری های
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CM  يکی از اجزای معمول پروتکلAN/AD  است. با اين حال، هنوز هم مواردی وجود دارند که حل آن

کمی يا شديداً غير طبيعی در باالترين سطوح  ABRکوچک و موج  CMها سخت است. مثال، بيمارانی که 

 کليک نشان می دهند.

CM  ًبا استفاده از محرک کليک در سک سطح باال، با معدل های محزا برای کليک های انبساطی و معموال

معموالً يک موج فرکانس باالی نوسانی در شورع ثتب ميانگين سات و ممکن  CMتراکمی ثبت می شود. 

 ABR  ،CMبر خالف پاسخ هيا عصبی مثل  (. 41-1)در شکل طول بکشد. ms5تا  5اس از حدود 

ليک های انبساطی و تراکمی را منعکس می کند. آرتيفکت تحريک می تواند گاهی در شروع ثبت قطبيت ک

هم پوشانی دارد. البته آرتيفکت تحريکی نيز با قطبيت محرک تغيير می  CMظاهر شود، گاهی اوقات با 

آرتيفکت ميلی ثانيه ای تحريکگوش از فعاليت مبدل )و  4کند. با استفاده از ايرفون اينسرت، تاخير 

کمک می کند. يک تکنيک سودمند آن است که لوله ی متصل به  CMتحريکی( به جدا سازی ارتيفکت و 

 اينسسرت را جدا کرده و دوباره بدون تغيير تحريک يا شکل ثبت، معدل گيری کنيم.

 (41-1)شکل 

آرتيفکت تحريکی  ناشی از CMهر انحراف اوليه ای که هنوز هم در اين شرايط وجود دارد بايد به همان 

باشد و هر آرتيفکت اين چنين می تواند به طور بصری از رديابی های قبلی که آنچه را که بايد تصور می 

نسبت به آرتيفکت تحريک کليک بيشتر طول می کشد و  CMمعموالً  است نشان می داد، جدا شود. CMشد 

است. همچنين  AN/ADاخص واضح يا اساسی، ش ABRثابت در غياب يک  CMنوسانی تر است. يک 

را دارد يا از  CMهمان دامنه ی جز  Vنشان دهد. اگر موج  Vشواهدی مبنی بر موج  ABRممکن است که 

 مشکوک شد. AN/ADآن کوچکتر است بايد به 

الزاماً تاييد کننده ی افزايش آستانه اديومتريک شديد  ABRتعيين شد، غيبت  AN/ADهنگامی که وجود يک 

. اين احتمال وجود دارد که مقاديری از کم شنوايی وجود داشته باشد، اما مقدار آن در يا عميق نيست

افزايش يافته به طور اساسی  ABRتعيين شده نيست. اگر يک آستانه  ABRصورت وجود از طريق آستانه 

ر محتمل است. د AN/ADمشخصی داشته باشيم،  OAEيا بيشتر( وجود داشته باشد اما  dBnHL 00)مثالً 

تاييد شده نيست اما ممکن است  ABRاين حالت احتماالً تخمين آستانه اديومتريک بدتر از انچه که با استانه 

 AN/ADدر هنگام مشکوک بودن به  ABRميزان افت شنوايی بر حسب به ميزان زيادی بهتر باشد. محاسبه 

برای تعيين ميزان کم شنوايی  خطرناک است. در اين موارد، در حال حاضر اندازه گيری رفتاری تنها راه

، شروع تست با يک فرکانس مناسب تون برست  AN/ADمنطقی با در نظر گرفتن  ABRاست. يک راه 

، است. در صورتی که درسطوح تحريکی حداکثر پاسخی ديده نشد، تغيير  Hz 5000قطبيت متناوب، مثل 
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قطبيت کليک، شاخصی برای اينکه  به يک تحرکی کليک سطح باال و تعيين يک معدل جداگانه برای هر

، خواهد بود. اگر بيمار عالئمی از  AN/ADفقدان واقعی پاسخ ناشی از افت شنوايی حسی شديد است يا 

AN/AD  نشان داد، انجام تست های بعدی با تون برست ممکن است ارزش کمی داشته باشد. در اين

سودمند خواهد بود، اگر چه عدم وجود  ABRقبل از انجام  OAEپروتکل اجرای تست؛ داشتن اطالعات 

OAE  اثبات کننده ی يکAN/AD  ًنيست. در پايان، دقت کيند که يک جز کم شنوايی انتقالی احتماالOAE 

را نيز از بين می برد، در اين گونه موارد تعيين  CMرا ناپديد خواهدکرد. در صورتی که بزرگ باشد 

 ر مشکل است.بسيا CMو  ABRبا تکنيک های  AN/ADوجود 

  نظرات کوتاهی در موردABR  در مقابلASSR  در مقابل 

انتخابی برای تخمين اديوگرام در شيرخواران کوچک  AEPتون برست وسيله ی  ABRدر حال حاضر 

است، به داليل ميزيان زياد اطالعات درموردبسيار از جنبه های دايناميک پاسخ مثل کيفيت اطالعات آستانه 

و بزرگساالن نيز استفاده شود، تونبرست يم تواند در کودکان بزرگتر  ABRهنجار موجود، تکنيک های 

البته مخصوص به موارد احتمالی کم شنوايی عملکردی و موقعيت های پزشکی قانونی است. محدوده های 

ABR  می توانند از نياز برای سطوح بسيار پايين نويزEEG  فراتر روند حتیEEG رگسال خوابيده يک بز

عموماً يک سطح بسيار باال در فعاليت ميوژنيک نسبت به يک شيرخوار خوابيده نشان می دهد، و اين می 

تواند منجر به تخمی بيش از حد و افزايش تغيير پذيری آستانه های ادومتريک تخمينی شود. يک مشکل 

ز نويز، اغراق در کم شنوايی در نشی اديگر آن است که در هنگام تست معمول مظنونين به کم شنوايی 

تون برست نسبت به  ABR( معموالً مشخص تر است. در اين فرکانس ها Hz 500فرکانس های پايين )مثالً 

 نويز ميوژنيک آسيب پذيرتر سات، به دليل موجو وسيع آن.

ASSR يا  تکنيک بسيار اميد بخشی است، به طور روز افزون در شيرخواران به عنوان پيشنهاد ديگر

مورد استفاده قرار می گيرد. اطالعات آستانه ای هنجاريابی شده بسياری برای تکنيک  ABRاصالح کنند 

های تک فرکانسی وجود دارد، اما اطالعات آستانه ای هنجار يابی شده حجم نمونه بزرگ برای روش چند 

هنوز در دسترس نيست. فرکانسی در جمعيت های نماينده ی شيرخواران کوچک )با تاييد بعدی رفتاری( 

می تواند افت های شنوايی بزرگی را که فراتر از  ASSRعده ی بسياری در انجمن بالينی ممعتقدتد که 

به اين فرضيه وجود دارد.اين احتمال وجود است تعيين کند. داليل زيادی برای جواب دادن  ABRمحدوده 

ايجاد شده در يک سرع تحريک باال که  V-V΄ ABRالزاماً ترکيب  ASSR دارد که بيشتر يا شايد همه ی

کشف شود. چرا  Fre-domainشبيه يک موج سينوسی است باشد و می تواند با ساتفاده از يک روش ساده 

ASSR  به طور ذاتی نسبت به والد خودABR  بسيار قابل کشف تر است؟ ممکن است که روش هایASSR 

پاسخ را آسانتر می کنند اما تائيد نشد که اين امر بسيار کاراتر از معدل گيری معمول باشند و کشف 

تحريک اجباری است صحت دارد. نکته ای که می تواند کمی گيج  SPLsمناسب  matchingهنگامی که 

است در حاليکه صفر  dBHLنزديک صفر  ASSRبريا محرک  dBnHLکنند باشد ان است که مرجع صفر 
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dBnHL  برای محرکABR مانی کمتر، بيشتر است. تغيير در سرعت تکرار مرسوم به دليل تجمع ز

و سايکوفيزيکال را به صورت متفاوتی تغيير دهد. موضوع ديگر آن  ABRمحرک ممکن است آستانه های 

در افرادی بدون شنوايی باقيمانده مفيد گزارش شده است. ممکن اس که اين  ASSRاست که پاسخ های شبه 

احتماالً  ASSRايجاد شده باشند. نگرانی ديگر آن است که به دليل آن گونه پاسخ ها توسط سيستم وستيبوالر 

 neuralسرعت باال است، ممکن است در افداری باسيستم عصبی شنوايی حساس با  ABRيک 

adaptation  سرکوب شود. اين امر ممکن است سبب افزايش آستانه و افزايش تغيير پذيری درافرادی با

با مطالعات و سايکوفيزيکی شود. اين سواالت و بسياری سواالت ديگر،  AEPاختالف بين آستانه های 

مزايای قطعی  ASSRبعدی که به خوبی طراحی شده باشند جواب داده خواهند شد. مشخص ای که تکنيک 

با درنظر گرفتن راحتی روش های کشف کامالً ابجکتيو مثل فراهم می کند. مثالً مزايای احتمالی در 

 کارايی.

قشری می توند يک وسيله پيشنهادی مناسب برای کودکان بزرگتر وبزرگساالن که بيدار و  م پاسخ آرا

بدون همکاری هستند باشد. اين پاسخ در خواب طبيعی يا بر اثر آرام بخش کاهش می يابدو تغييرات بلوغی 

برای تخمين آستانه در بسياری در کودکن بسيار کوچک متحمل می شود. اين پاسخ به عنوان يک وسيله 

به  شيرخواران به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گيرد. در بزرگساالن، استفاده موفق از پاسخ

تکنيک فوق العاده ومهارت قابل توجه در معدل گيری تطابقی و شناخت پاسخ نياز دارد، اين روش بسيار 

اشد. عالوه بر اين، مقاديری مثل سطح نويز باقی ماند و تون برست در شيرخواران می ب ABRسخت تر از 

Fsp  نسبت بهABR  سومندی بسيار کمتری دارند، به دليل تعداد کمsweep  های مورد استفاده در معدل

به طور مشخصی موفقيت آميز  گيری، با اين حال، در دست های ماهر، به طور مکرر ثابت شده که 

 ی ارزيابی در مطالبه کنندگان غرامت و موارد پزشکی قانون.است، به ويژه برا

 Case examples  

نشان داده شده است .در هر  41-40و 41-3با استفاده از تون برست در شکل   ABRدو مثال از عملکرد 

يک نوزاد را  ABR 41-3را نشان ميدهد . شکل  ACنمونه پاسخ ها فقط از يک گوش وفقط پاسخ های 

هم نرمال نشان دا د.  ABR ،OAEشده بود.با تشخيص  failهد که در زمان تولد در اسکرينينگ نشان ميد

شروع شده .و   50dbnhlو تون برست   1000HZاين نوزتد يک شنوايی نرمال دارد .در اين نمونه تست 

 واضح نشان داد . ABRاين سطح يک 

دسی بل پاسخ  30و 50ضح بود در سطح وا 500hzو در فرکانس  50dbnhlدر اين نمونه پاسخ در سطح 

تون برست هم پاسخ  100hzپاسخ نداشتيم.هنگام استفاده از فرکانس   40dbشد. در   passواضح تبود ولی

50db 40و همdb . داشتيبم 
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دارای يک کاهش شنوای فرکانس باال است.    hz 1000و5000و500در نمونه دوم در فرکانس های 

، ئ اين مهم است که  dbnhl 50در  1000hzپيدا شد .و برای  10dbnhl در hz 500و500استانه های 

 پاسخ مشاهده نمی کنيم.  30dbnhlما در  500hzپايين تر پاسخ نداريم .در نشان دهيم در سطح 

 

 (:41-3شکل )                                  (:41-40شکل )

 

تون برست در شيرخواران و  ABRاستفاده از  تحريک پيشنهادی و پارامترهای ثبت برای 4104جدول 

 نوپايان برای کاربردهای اديومتريک

Parameter     Value                                             توضيح 

   پارامترهای محرک

يک در شرايط بسياری يا رد کلي KHz1و يا  5،  4،  5/0تون برست  نوع

 نوروپاتی شنوايی

 سرعت
 

 با طول پنجرهمرتبط 

 و آرتيفکت CMحذف  متناوب قطبيت
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 نبايد ناديده گرفته شود BC BCايرفون اينسرت، ويبراتور  مبدل

   پارامترهای ثبت

 KHz، پايين گذر Hz 400يا  30باال گذر:  فيلترها

5/4-4 

 يا کمتر 45حاشيه کم 

 Hz 500طوالنی ترين برای  Ms30-55 پنجره ثبت

غير معکوس )+( ورتکس يا باالی پيشانی،  ه الکترودجايگا

 ear lobe( ماستوئيد يا -معکوس )

کانال دوم با معکوس روی ريشه 

 گردن می تواند مفيد باشد.

به سطح نويز  KHz 1-5های  Sweep معدل گيری

بستگی دارد، در استانه ممکن است معدل 

 گيری بيشتری نياز باشد.

ل مث SNR onlineتخمين زننده 

می تواند سودمند باشد با آرام 

 بخش نويز

Artifact  rejectio % 5-40طوری تنظيم می شود تا sweep 

 شوند rejectخوب  EEGها در شرايط  

 برای شرايط بسيار نويزی جبران

 

 

 

 

 

Reference: Auditory brainstem response in audiometric threshold prediction 


