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    يضربه صوت ز  وينواز   يناش ييب شنوايسه آسيمقا
  

يييين معصومن معصومن معصومن معصومييييد عبدالحسد عبدالحسد عبدالحسد عبدالحسييييسسسس
        *،حسن آبشيريني،حسن آبشيريني،حسن آبشيريني،حسن آبشيريني**،آرش بيات،آرش بيات،آرش بيات،آرش بيات*، حسين رکابي، حسين رکابي، حسين رکابي، حسين رکابي١*

    چكيده
ن يا. ديجاد نمايا ييستم شنوايرا در س يعيوس يکيولوژيزيرات فييتواند تغ يز ميد نيدر معرض اصوات شد يريقرار گ :هدف

مقايسه ن پژوهش يهدف از ا .نديجه تظاهر نمايسرگ يا حتي، وزوز و يعصب -يحس ييشنواتوانند به صورت افت  يرات مييتغ
حاصل از انفجارات ادوات و مهمات  ييشنوا بيآسبا کارخانه صنايع فوالد اهواز حادث شده در کارگران شاغل در  ييشنوا بيآس

  .بود يليدر زمان جنگ تحم يجنگ
 ييو گروه افت شنوا ۱يساله در دو گروه ضربه صوت ۲۰ -۴۰ یيدچار افت شنوا فرد ۴۰۰يليتحلمطالعه  کي يط: بررسيروش 

ن يه ايکل. ساده انتخاب شده بودند يتصادف يريوه نمونه گيبه ش ن اشخاص يا .قرار گرفتند يمورد بررس) NIHL) ۲ زياز نو يناش
و  ۵يگفتار يومتري، اد۴اصوات خالص يمتروي، اد ۳ياتوسکوپ يها يابيتحت ارز ينيگوش و حلق و ب نه کامليافراد پس از معا

و با در نظرگرفتن سطح   SPSS 10 تحليلی  يآمار ل  اطالعات با استفاده از نرم افزاريه و تحليتجز. قرار گرفتند ۶يتمپانومتر
   .رفتيصورت پذ > ۰/ ۰۵ يمعنا دار
ن يا يکه در گروه ضربه صوت يود، در حالب يعصب -يجاد شده به صورت حسيا ييه عوارض شنوايکل   NIHLدر گروه :يافته ها

درصد موارد به  ۹۱در   NIHLدر گروه  ييافت شنوا. خته مشاهده شديو آم يعصب - يحس ييمشکل به دو صورت افت شنوا
شدت افت . ديبه شکل متقارن مشاهده گرد ييدرصد موارد کم شنوا ۶۸تنها در  يدر گروه ضربه صوت يصورت متقارن بود ول

 NIHLحادث شده در گروه  ييافت شنوا ).P> ۰/ ۰۵(گر بود يشتر از گروه ديب يعنا داربه طور م يگروه ضربه صوتدر  ييشنوا
هرتز قرار  ۳۰۰۰ - ۶۰۰۰شتر در محدوده يب يکه در گروه ضربه صوت يدر حال ،هرتز بود ۲۰۰۰ - ۸۰۰۰در محدوده " عمدتا
در گروه . ) r= ۰/ ۸۵و    p>۰/ ۰۵(ديمشاهده گرد يمعنا دار يارآم يو سطح شدت صدا همبستگ ييزان کم شنواين ميب. داشت

  . ضربه صوتي درصد قابل توجهي از بيماران دچار پارگي پرده تمپان و از هم گسيختگي زنجيره استخوانچه شده بودند
 ييستم شنوايرا در س يريپذجبران نا يها بيتواند آس يز ميکوتاه ن يليبه مدت خ يحت ديار شديبس يزهايمواجهه با نو :يريگ جهينت

است که شخص به  يد تر از موارديار شديبس" غالبا ار کوتاه مدتيد بسياز اصوات شد يناش يين حالت افت شنوايدر ا. د آورديپد
بارز در  يها بيآس يکسري، مشاهده ين بررسيمطلب قابل تامل در ا .گيرد مدت طوالني در معرض يک نويز پيوسته قرار مي

ستول يو ترکش دچار ف يل ضربه صوتيبه دل يکه گروه يبه هنگام بروز ضربه صوتي بود؛ به گونه ا ييستم شنواير سيغ يها اندام
  ۱۶۹-۱۷۴) : ٢( ٧  ؛ ١٣٨٧م ع پ  . ارگي امعاء و احشاء گرديده بودنده و پير يرنت،  پارگيالب
   

   آسيب شنوايي ناشي از  نويز، افت شنوايي، ضربه صوتي :گانه واژکليد 
  
 
  دانشگاه علوم پزشکي اهواز ،گروه گوش و حلق وبيني ار،استادي*

  دانشگاه علوم پزشکي اهواز ،گروه شنوايي شناسي، مربي**

  Email:drmasoomi@yahoo.Com :نويسنده مسئول -١

1- Acoustic  Trauma      
2 -Noise Induced Hearing Loss (NIHL) 
3 -Otoscopy 
4-Pure Tone Audiometry  
5 -Speech Audiometry 
6 -Tympanometry 

  ۲۳/۸/١٣٨۵ :اعالم قبولي  ۲۲/۷/١٣٨۶: الح شدهاص مقاله دريافت  ۲۸/۱/١٣٨۷: مقاله دريافت
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  مقدمه

 ،در جهان يبرجسته انقالب صنعت يامدهاياز پ يکي

که  باشد يط کار ميش سطح شدت صوت در محيافزا

و ارتباطات  عرضه د،يلتو ي تهايزه شدن فعاليمکانمتعاقب 

 يها دهيپد ين بروز برخيهمچن).  ۱(د آمده استيپد

ز موجب شده است که يها ن ر جنگيند نظيناخوشا

به  يجنگ ادوات و از انفجارات مهمات يناش يسروصدا

بدن به  يها اندام يعموم سالمت يبرا يجد يديعنوان تهد

   .) ۲(رند يها مد نظر قرار گ انسان ييشنواستم يس خصوص
خود را نسبت  يبدن يور که اکثر عملکردها همان ط

ن به هنگام يبنابرا ؛دهند يم وفق يطيمختلف مح يازهايبه ن

رات ييد تغيبا يز ميد نيمعرض اصوات شددر  يريگ قرار

انتظار داشته  ييرا در دستگاه شنوا يعيوس يکيولوژيزيف

خاص ممکن است از گر محرکات يبه عبارت د. ) ۳(ميباش

رات ييتغ يکسريک فراتر رفته و يولوژيزيف يمحدوده کار

ن يا. ) ۴(سبب شوند ييستم شنوايک را در سيپاتولوژ

، يعصب -يحس ييتوانند به صورت افت شنوا يرات مييتغ

  . ) ۵(نديجه تظاهر نمايسرگ يا حتيوزوز و 

تواند منجر به  يد ميز شديدر معرض نو يريگ قرار

ر ييرت تغکه به صو گردد ييشنوا يباال رفتن آستانه ها

 يمشاهده م ) ٢ PTS( يمئا داي)  ١ TTS(يآستانه موقت

  )  ۶(دنشو

به  يصنعت يها طيت در محياز فعال يناش ييکم شنوا

افت "شود که از آن تحت عنوان يجاد ميا يجيصورت تدر

حاصل  ييفت شنواا يول ،کنند ياد مي "زياز نو يناش ييشنوا

انفجارات  يامانند صد(د و کوتاه مدتيار شدياز اصوات بس

ن يباشد و ا يم يبه صورت ناگهان) يادوات و مهمات جنگ

  ) .  ۸و۷( نامند  يم"يضربه صوت " ده رايپد

                                                 
1-Temporary Threshold Shift (TTS) 
2-Permanent Threshold Shift (PTS) 

حادث شده در  ييشنوا مشکالت مطالعهن يا يط

 ييبا افت شنواو  هشد يبررسفوالد اهواز کارگران شاغل در 

در زمان جنگ  يحاصل از انفجارات ادوات و مهمات جنگ

  .ندسه شدمقاي يليتحم

  

  بررسيروش 

آن  يبود که ط يليتحل -ياز نوع مقطعن پژوهش يا

مورد مطالعه  ينفر ۲۰۰ساله در دو گروه  ۲۰ -۴۰فرد  ۴۰۰

   :قرار گرفتند

ماران ين گروه شامل بيا: يگروه ضربه صوت -۱

 ينيمارستان امام خميب ينيدر بخش گوش و حلق و ب يبستر

ل تماس يبه دل ۱۳۷۶تا  ۱۳۵۹ يسال ها ياهواز بودند که ط

ا يو  يمهمات جنگ، د حاصل از انفجاراتيبا اصوات شد

کار گذاشته در معابر و اماکن  يمخرب و صوت يها بمب

  . استان خوزستان مراجعه کرده بودند يعموم

:  ) (NIHLزياز نو يناش ييافت شنواگروه  -۲

ع فوالد ين گروه را پرسنل شاغل در کارخانه صنايافراد ا

 سابقه پنج سال تماس مداوم با سر و دادند يل مياهواز تشک

 . را داشتند)  < dBA  ۸۵(  ديشد يصدا و

ساده  يتصادف يريوه نمونه گيافراد دو گروه به ش

شده   ٣همسانگر يکديبا  يانتخاب شده بودند و از نظر سن

نه کامل گوش و حلق و ين افراد پس از معايه ايکل. بودند

با ( خالص اصوات يومترياد، يپواتوسک يابيزتحت ار ينيب

 ۲۵۰ – ۸۰۰۰ يدر فرکانس ها  AC 40ومتر ياستفاده از اد

در . قرار گرفتند  يو تمپانومتر  يگفتار يومترياد ،)هرتز 

ق يدق يها يابيان به ضربه صوتي جهت ارزياز مبتال يبرخ

از  د آمدهيک پديارگان يب هايآساز  يد گروهييو تاتر 

به عنوان مثال . استفاده شد اه يابياز ارز يمجموعه ا

                                                 
3-Matching 
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چون  يبا در نظر گرفتن موارد رنتيستول البيص فيتشخ

CSF Ottorhea ،CT-Scan   يحس ييب شنوايو آس 

  .صورت گرفتي عصب

ز ياز هم گسيختگي زنجيره استخوانچه اي ن صيتشخ

گوش  يتجسس يچون اعمال جراح يبا توجه به موارد

و    CT-Scan، يضيگرد و ب يچه هايت دري، موقعيانيم

  .رفتيانجام پذ يبا جزء انتقال ييکم شنوا

ماران مورد مطالعه فاقد سابقه عوارض گوش يب

ب يت آسيقابل يدارا يها يماريو ب يانيو گوش م يخارج

 ،کياتوتوکس يمصرف داروها(يبه گوش داخل يرسان

  . بودند)  ۰۰۰و  TORCHسندرم 

ق توسط دستگاه صوت سنج مدل ين تحقيدر ا

B&K 2230   )Bruel & Kjaer  (يزور صوتيو آنال 

B&K 1625   )Bruel & Kjaer   (سطح  يرياندازه گ

  . رفتيز اکتاو باند آن انجام پذيو آنال)  dBA(شدت صوت 

 يداده ها از شاخص مرکز يفيز توصيآنال يبرا

م جدول يار و ترسيانحراف مع ين و شاخص پراکندگيانگيم

ع ينرمال بودن توز يبررس يبرا.استفاده شد يع فراوانيتوز

سه يمقا يو برا ۱رنوفيکولموگروف اسم داده ها از آزمون

  ليه و تحليتجز. بهره گرفته شد   ۲يها از آزمون ت نيانگيم

و با در   SPSS 10 يآمار اطالعات با استفاده از نرم افزار

  . رفتيصورت پذ ۰/ ۰۵ ينا دارعنظرگرفتن سطح م

ه يانيبمتعهد به  ن در تمام انجام پژوهشيمحقق

  . بودند يکيهلسن ياخالق پزشک

  

  يافته ها
حاصل  يز اکتاو باند صدايو آنال يصوت يرياندازه گ

مختلف مورد  يکارگاه ها مورد استفاده در ين هاياز ماش

نشان داد که ) ستگاه در هر کارگاه يا ۱۵( کارخانه  يابيارز

 شدتسطح  ۱۹۹۸در سال  NIOSH۳طبق استاندارد 

هرتز باالتر از حد  ۱۲۵و  ۶۳مام اکتاو باندها بجز ت يصوت

  . ندبود)  dBA ۸۵( مجاز 

( ييافت شنوا انواع مختلف يع فراوانيتوز ،۱جدول

 يماران مورد مطالعه نشان ميرا در ب)  يعصب يخته و حسيآم

 ييب شنوايه آسد در گرويکن يکه مشاهده مهمان طور  .دهد

جاد شده يا يينواه عوارض شيکل )  (NIHLزياز نو يناش

که در گروه  يدر حال بوده اند، يعصب -يبه صورت حس

 -يحس يين مشکل به دو صورت افت شنوايا يضربه صوت

توزيع فراواني انواع  . ۲جدول . خته مشاهده شديو آم يعصب

ک حادث شده در بيماران گروه ضربه يارگان يها بيآس

است  از آن ين جدول حاکيج ايانت. دهد يصوتي را نشان م

هاي  هاي مرکزي پرده تمپان، پرفوراسيون که پرفوراسيون

اي  پرده تمپان و گسيختگي زنجيره استخوانچه يه ايحاش

که در  يشايع ترين اختالالت محسوب مي شدند به نوع

. ندينما يجاد اختالل ميمسير انتقال صدا به گوش داخلي ا

 يکسري، مشاهده ين بررسياز نکات جالب در ا يکي

به هنگام  ييستم شنواير سيغ يبارز در اندام ها يها بيآس

ا دچار  نهاز آ يکه بعض يبروز ضربه صوتي بود؛ به گونه ا

  . امعاء و احشاء گرديده بودند يه و پارگير يپارگ

درصد  ۹۰ش از يدر ب  NIHLدر گروه  ييافت شنوا

تنها  يدر گروه ضربه صوت يموارد به صورت متقارن بود ول

به شکل متقارن مشاهده  ييارد کم شنوادرصد مو ۶۸در 

د تر يدر گوش چپ شد يين افت شنوايزان ايد که ميگرد

د آمده در يپد ييافت شنوا يابيدر هر گروه مورد ارز. بود

محافظ استفاده  ين مواجهه با صدا از گوشيکه ح يصاشخا

بود که از  يشتر از افراديب يبه طور معنا دار ،نکرده بودند

  ).P> ۰/ ۰۵(ه گرفته بودند محافظ بهر يگوش

" عمدتا  NIHLحادث شده در گروه  ييافت شنوا

که در گروه  يبود در حال هرتز ۲۰۰۰ – ۸۰۰۰در محدوده 

قرار  هرتز ۳۰۰۰ – ۶۰۰۰شتر در محدوده يب يضربه صوت

  . )۳جدول (داشت 
  

1-Kolmogrov - Smirnove 
2-T- test 
3-National Institute of Occupational Safety 
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٤

شدت افت شنوايي در گروه ضربه صوتي به طور 

بود که اين مطلب به ويژه  NIHLمعنا داري بيشتر از گروه 

  .هرتز مشهود تر بود ۳۰۰۰و  ۴۰۰۰ي در فرکانس ها

در دو گروه درک گفتار  يبازشناساز ين امتيانگيم

  . را نشان نداد يمعنادار ياختالف آمار

در گروه ا و سطح شدت صد ييزان کم شنواين ميب

NIHL مشاهده  يمعنادار يآمار يهمبستگ

  ).  r= ۰/ ۸۵و   P>۰۵/۰(ديگرد

  توزيع فراواني انواع  افت شنوايي در بيماران مبتال به آسيب شنوايي ناشي از نويز و ضربه صوتي: ۱جدول 

  نوع افت شنوايي   گروه

  آميخته  عصبي - حسي

  ------   ) درصد ۱۰۰( نفر  ۲۰۰  آسيب شنوايي ناشي از نويز

  )درصد  ۵/۳۹( نفر  ۷۸  )درصد ۵/۶۱( نفر  ۱۲۲  ضربه صوتي

  

  توزيع فراواني انواع  آسيب هاي ارگانيک حادث شده در بيماران گروه ضربه صوتي :۲جدول 

  فراواني  عالمت

  ۲۹  پرفوراسيون هاي مرکزي پرده تمپان

  ۱۲  پرفوراسيون هاي حاشيه اي پرده تمپان

  ۱۱  انچه ايگسيختگي زنجيره استخو

  ۵  فيستول البيرنت

  ۱  پارگي ريه

  ۴  پارگي امعاء و احشاء

  

  در بيماران مبتال به آسيب شنوايي ناشي از نويز و ضربه صوتي) dB HL(ميانگين آستانه هاي شنوايي  :۳جدول 

 )هرتز(فرکانس  گروه آسيب شنوايي ناشي از نويز گروه ضربه صوتي

۶۵/۸ ۶۷/۸ ۲۵۰ 

۱۵/۱۰ ۴۵/۷ ۵۰۰ 

۸۴/۱۲ ۱۴/۱۱ ۱۰۰۰ 

۲۳/۲۴ ۴/۱۸ ۲۰۰۰ 

۸۶/۴۲ ۳۳/۳۱ ۳۰۰۰ 

۶۵/۵۹ ۹۸/۴۴ ۴۰۰۰ 

۵۵/۴۹ ۶۵/۴۸ ۶۰۰۰ 

۴۷/۴۱ ۳۸/۴۰ ۸۰۰۰ 
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  بحث 

شنوايي در گروه ضربه  در اين مطالعه ميزان شدت کم

مواجهه با . داري بيشتر از گروه ديگر بود صوتي به طور معنا

به دنبال انفجارات نظير آنچه که  -شديد  ۱اي نويزهاي کوبه

حتي به مدت بسيار کوتاه نيز  -ادوات جنگي حادث مي شود

در سيستم شنوايي  هاي جبران ناپذيري را تواند آسيب مي

در اين حالت افت شنوايي حادث شده . ) ۹(موجب شود

تر از مواردي است که شخص به مدت  بسيار شديد" غالبا

حيط در م" مثال -طوالني در معرض يک نويز پيوسته

) ۱۱(  Schtazale , Omata. ) ۱۰(گيرد قرار مي -کارخانه

اظهار کردند که در اثر تحريک با شدت باال به دليل باال رفتن 

ميزان متابوليسم، تعداد ميتوکندري ها افزايش پيدا مي کند که 

در صورت تداوم حتي ممکن است ماهيت ترکيبات شيميايي 

وهي از اين تغييرات گر. درون آنها نيز دستخوش تغيير گردد

ظاهري برگشت پذيرند، ولي در صورت تداوم تحريکات 

اين امر در . ها مي گردد ز بين رفتن ميتوکندريموجب ا

 نهايت مي تواند سبب تورم پيش از حد پايانه هاي عصبي و

  . متالشي شدن عصب پس سيناپسي گردد

از طرفي ديگر آسيب ناشي از ضربه صوتي مي تواند 

داخلي بلکه ارگان هاي گوش مياني، گوش  نه تنها گوش

را  ييستم شنواير سيغ ياز اندام ها يگروه يخارجي و حت

ز درصد قابل يدر پژوهش حاضر ن).  ۱۲( نيز درگير نمايد 

توجهي از بيماران دچار پارگي پرده تمپان و از هم 

نکته قابل تامل . نجيره استخوانچه اي شده بودندگسيختگي ز

بارز در اندام  يها بيآس يکسريشاهده ، مين بررسيدر ا

به هنگام بروز ضربه صوتي بود؛ به  ييستم شنواير سيغ يها

امعاء و  يه و پارگير يا دچار  پارگنهاز آ يکه بعض يگونه ا

صدا  يتراز سنج يها يابيق ارزياز طر. احشاء گرديده بودند

تماس هر فرد را با صدا بر حسب  يق تريتوان به طور دق يم

مشخص نمود و بر اساس  يکينيو پاراکل يعلم يها اسيمق

و  يمهندس ،يق فنياستاندارد موجود به طر يها فاکتور

زان عوارض فرد با اصوات يم يياز نظر شنوا يحفاظت

همان طور که ).  ۱۳(را کم نمود يبيناهنجار و مزاحم و تخر

در  ييزان افت شنوايم ،ز عنوان شديق نين تحقيدر ا

استفاده نکرده بودند به  يگوش يفظ هاکه از محا ياشخاص

گر بود که لزوم توجه به يشتر از گروه ديب يطور قابل توجه

ان يش نمايش از پيرا ب يگوش يها از محافظ يريگ مساله بهره

   .سازد يم

ميانگين امتياز بازشناسي درک گفتار در دو گروه 

 ر مشابهيثانگر تايکه ب اختالف آماري معناداري را نشان نداد

   .باشد يدرک گفتار م يير تواناب NIHLو ضربه صوتي 

د،  افت شنوايي حادث يهمان طور که عنوان گرد

هرتز و  ۲۰۰۰ – ۸۰۰۰در محدوده   NIHLشده در گروه 

هرتز قرار  ۳۰۰۰ – ۶۰۰۰در گروه ضربه صوتي در محدوده 

از آن است که مکان عارضه  ين مطلب حاکيا .داشته است

 ۱۴( باشد يگر ميفاوت از گروه دمت يقدر يدر ضربه صوت

  ).   ۱۵و 

  

  

  

  
1- Impulse Noise  
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