
 بیمارستان به قانونی پزشکی مراکز از ارجاعی بیماران در بینی و حلق گوش، های آسیب نوع و فراوانی بررسی

 بابل شهرستان روحانی هللا آیت

 خفری ثریا ،زاده شیخ محبوبه ،*منادی محسن ،لطیفی آتنا ،کجوری کیا کیوان

، monadi.mohsen@yahoo.com 

 
 مشاهده( ۰۶۲۷)   چکیده:

از ضرب، در حال حاضر تروما یکی از مشکالت جامعه می باشد که ممکن است سبب بروز صدمات و ضایعات غیر قابل برگشت شود. تروما ناشی  هدف: و سابقه

گوش، حلق و  جرح و تصادفات به ویژه در کشور های در حال توسعه از اهمیت باالیی برخوردار می باشند. هدف این مطالعه بررسی فراوانی و نوع آسیب های

 بینی در بیماران ارجاعی از مراکز پزشکی قانونی به درمانگاههای گوش، حلق و بینی می باشد.

تحت معاینه توسط متخصص گوش، حلق و بینی قرار  2931ه مقطعی بیماران ارجاعی از پزشکی قانونی شهرستان بابل در سال در این مطالع روشها: و مواد

 گرفتند. در این مطالعه علت، نوع آسیب و متغیر های دموگرافیک مورد نیاز در قالب چک لیست جمع آوری و ثبت گردید.

%( یکی از شکایات آنها آسیب گوش بوده 12/90نفر ) 201سال بود.  98/04±22/82فر بود. میانگین سن بیماران ن 192در این مطالعه تعداد بیماران  ها:یافته

نفر از  282نفر از آسیب هر دو گوش شکایت داشتند. دعوا و نزاع علت مراجعه  27%( گوش راست و 20/7نفر ) 98%( گوش چپ، 93/8نفر ) 30است، 

 سال قرار داشتند. 00تا  22وه سنیبیماران بود. اکثر بیماران در گر

براساس نتایج این مطالعه بیشترین بروز انواع تروما به علت نزاع و درگیری در جوانان می باشد. بنابراین می توان با پیشگیری عوامل  گیری: نتیجه

 . اثرگذار، موجب کاهش انواع نزاع و درگیری در جوانان شد.

 
 جرح و ضرب ،وبینی حلق و گوش ،نزاع ،تروما ،قانونی پزشکی کلیدی: های واژه

 

 

................................................................................................................................................  

 

بررسي ويژگي هاي اديولوژيك بیماران مبتال به وزوز گوش مراجعه كننده به درمانگاه هاي گوش و حلق وبیني 
 شهرستان بابل

  
   :نویسندگان

 ثريا خفري*, محسن منادي, مهران كالكي شاهاني, محبوبه زاده شیخ, كیوان كیاكجوري
  

    :آدرس
 شناسی شنوایی گروه توانبخشی، دانشکده بابل، پزشکی علوم دانشگاه افروز، گنج خیابان بابل،* 
  

   :چکیده
 قابل گوش به مربوط اختالالت و شنوايي كاهش با همراه كه است هايي نشانه شايعترين از يكي گوش وزوز هدف: و سابقه

 منظور به مطالعه اين لذا است. اهمیت حايز بسیار وزوز موثر مديريت براي همراه اديولوژيك هاي ويژگي از آگاهي است. مشاهده
 انجام بابل شهرستان بیني و حلق و گوش درمانگاه به كننده مراجعه گوش وزوز به المبت افراد اديولوژيك هاي ويژگي بررسي

 سني میانگین با زن( ۰7 مرد،7۰ ) گوش وزوز به مبتال بیمار 0۶۷ روي بر مقطعي مطالعه اين ها: روش و شد.مواد
 اديولوژيك هاي آزمايش با بیماران د.ش انجام بابل شهرستان بیني و حلق و گوش درمانگاه به كننده مراجعه سال 012۶51±7۰20۶

 گرديد.يافته مشخص بیماران وزوز نوع و مكان و شده بررسي هرتز ۶1۷-5۷۷۷ فركانسي محدوده در خالص تون اديومتري شامل

https://jbums.org/article-1-5331-fa.pdf
https://jbums.org/article-1-5331-fa.pdf
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%DB%8C%D8%A7+%DA%A9%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%84%D8%B7%DB%8C%D9%81%DB%8C
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%DA%AF%D9%88%D8%B4+%D9%88+%D8%AD%D9%84%D9%82+%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%B6%D8%B1%D8%A8+%D9%88+%D8%AC%D8%B1%D8%AD
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=15582
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=84205
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=84205
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=218665
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=218665
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=69602
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=69602
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=4701
https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=4701


 0۰ داشتند، تونال وزوز و سرگیجه نفر 0۷7 شنوايي، كاهش %(552۰) نفر 0۷7 شده بررسي بیمار 0۶۷ از حاضر مطالعه در ها:

 نفر 0۰ و داشتند طرفه يك وزوز %(5۶21) نفر ۰1 و طرفه دو وزوز %(7۰21) نفر 71 بودند، نويزي وزوز داراي و سرگیجه فاقد نفر
 7 و بارداري با زمان هم را خود وزوز شروع %(02۰) نفر ۶ شده بررسي زن ۰7 از همچنین كردند. ذكر بستگان در را وزوز سابقه

 شنوايي كاهش گوش وزوز به مبتال بیماران در كه داد نشان مطالعه نتايج گیري: كردند.نتیجه ذكر آن از پس بالفاصله %(727) نفر
 .دارد زيادي شیوع طرفه دو عصبي حسي

 

...................................................................................................................................................... 

 

 بینی و حلق و گوش درمانگاه به کننده مراجعه اتواسکلروز بیماری به مبتال افراد ادیولوژیک های ویژگی بررسی

 (9911-19بابل) شهرستان

 خفری ثریا ،زاده شیخ محبوبه ،پرست سلطان ساناز ،ماسوله خدادوست آرش ،*منادی محسن ،کیاکجوری کیوان

 بابل پزشکی علوم دانشگاه شناسی، شنوایی گروه

 
 مشاهده( ۶۶۲0)   چکیده:

ها را متاثر کرده و یکی از رایج ترین علل کاهش شنوایی  اتواسکلروز مهمترین اختالل البیرنت استخوانی و استخوانچه رکابی است که فقط انسان هدف: و سابقه

بینی شهرستان بابل  اکتسابی می باشد. این مطالعه به منظور بررسی ویژگی های ادیولوژیک افراد مبتال به اتواسکلروز مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و

 انجام شد.

سال مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی  17تا 14بیماران مبتال به اتواسکلروز در محدوده سنی این مطالعه مقطعی برروی کلیه  ها:روش و مواد

مختلف مورد  شهرستان بابل انجام شد. ویژگیهای دموگرافیک و عالئم بالینی شامل وزوز گوش و احساس کاهش شنوایی و همچنین وضعیت شنوایی در فرکانسهای

 بررسی قرار گرفت.

% بیماران 80/1سال مورد بررسی قرار گرفتند.  01/72±2/0زن با میانگین سنی  09مرد و  27بیمار مبتال به اتواسکلروز شامل  14در این مطالعه  ها: یافته

 % بیماران دارای وزوز گوش بودند. نشانه شوارتز در همه بیماران منفی بود.74دچار کاهش شنوایی آمیخته، 

 نشان داد که بین جنس و برخی از ویژگی های ادیولوژیک با ابتال به اتواسکلروز ارتباط وجود دارد نتایج مطالعه گیری: نتیجه

 
 هوایی استخوانی شکاف ،شوارتز نشانه ،شنوایی شکاه ،ادیومتری ،اتواسکلروز کلیدی: های واژه

...........................................................................................................................................................................

....... 

 

عصبی یک طرفه بیماران مراجعه کننده به –ارزیابی نتیجه آزمون های شنوایی شناسی در تشخیص افت های شنوایی حسی 

 0711بیمارستان آیت هللا روحانی بابل در سال 

یک طرفه با عصبی -کاهش شنوایی حسی عصبی یکطرفه با پاتولوژی های زیادی می تواند همراه باشد.کاهش شنوایی حسی

دسی بل در گوش دارای افت شنوایی مشخص می گردد.در مطالعات گذشته روی انواع  ۶1متوسط آستانه شنوایی بیشتر از 

https://jbums.org/article-1-5283-fa.pdf
https://jbums.org/article-1-5283-fa.pdf
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%DA%A9%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%B4%DB%8C%D8%AE+%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%AE%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B2
https://jbums.org/search.php?sid=1&slc_lang=fa&key=%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C


مختلفی از آزمون های شنوایی شناسی و تصویر برداری برای تشخیص افت های شنوایی ، محل آن و نوع ضایعات بررسی هایی 

یمارانی که با شکایت افت شنوایی یک طرفه به درمانگاه گوش و حلق و بینی و درمانگاه صورت گرفته است. در این مطالعه روی ب

انجام می شود. در  MRIمراجعه می کنند بررسی های شنوایی شناسی و مغز و اعصاب بیمارستان آیت هللا روحانی شهر بابل 

سپس بیماران به کلینیک شنوایی ابتدا شرح حال و معاینه ی کامل صورت می گیرد و گوش با اتوسکوپ معاینه می شود.

در  Tone Decayگرفته می شود.سپس آزمون  PTAشناسی رفته و برای تشخیص افت شنوایی و درجه آن از بیماران آزمون 

هرتز در گوش با افت شنوایی انجام می شود و نتیجه به صورت عدم وجود رفلکس  5۷۷۷و 0۷۷۷،۶۷۷۷،0۷۷۷،۶۷۷فرکانس های 

و نهفتگی  V و Ï، IIIاست که در آن نهفتگی مطلق امواج  ABRبرای ما اهمیت دارد. آزمون دیگری که مورد بررسی قرار می گیرد 

ه بیماران باید جهت بررسی وجود یا عدم وجود کلی برای ما اهمیت دارد. Ïبه موج  Vبین موجی آن ها و نسبت دامنه ی موج 

بیمارستان آیت هللا روحانی شهر انجام دهند که این تصویر برداری در مرکز تصویر برداری حکمت  MRIضایعه ی فراگیر رتروکوکلئار 

 انالیز شد. spssانجام شد. در نهایت کلیه داده ها توسط نرم افزار  بابل

 

....................................................................................................................................................................... 

 طرح های پژوهشی خانم دکتر باقری

 
عصبی اتوزومال مغلوب در یک خانواده در -تجزیه و تحلیل ژنتیکی و بالینی افت شنوایی حسی. 0

 شهر بابل

 خالصه طرح:

از آنجا که افت شنوایی یکی از شایع ترین اختالالت حسی استکه جمعیت بی 
دهد،تشخیص زودهنگام افت شنوایی با  شماری را در جهان تحت تاثیر قرار می

درصد  5۷استفاده از تکنولوژی های موجود از اهمیت خاصی برخوردار است. تقریبا 
الگوهای وراثتی افت شنوایی از نوع آتوزومال مغلوب است که نیاز به تشخیص آن 
در اولویت می باشد. شجره نامه فامیلی یک مدل طبیعی برای بررسی اختالالت 

ی فراهم می کند.اگرچه مغلوب می باشد و فرصتی برای تشخیص افت شنوای
بیش از صد ژن به عنوان عامل افت شنوایی وراثتی نقش دارند، تحقیقات در زمینه 

شناسایی ژن های عامل در افت شنوایی به ویژه در خانواده های با نسبت فامیلی 
در مراحل رشد می باشد. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا شجره نامه 

نفر از سه نسل یک خانواده ایرانی در بابل  ۶1حداقل فامیلی افت شنوایی را در 
در این   GJB2دراختیار قرار دهد و جهش ژن های عامل افت شنوایی از جمله ژن

  Whole Exome Sequencingخانواده بابلی را بررسی کند و در صورت لزوم از تکنیک
(WES) برای تجزیه و تحلیل استفاده نماید. 

 

 اثرات آموزش موسیقی کوتاه مدت روی درک گفتار در نویز در کودکان دارای اختالل خواندن. ۶

http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action
http://pajouhan.mubabol.ac.ir/general/cartable.action


 خالصه طرح:

موسیقی تاثیر بسزایی در رشد مهارت های خواندن، شنیداری و گفتار دارد. 
ذهنی، کاهش اثرات موسیقی درمانی به عنوان یک روش مکمل موجب آرامش 

ذهنی ناشی از استرس بهبود توجه، دریافت و حفظ اطالعات شناختی و بهبود 
مهارتهای برقراری ارتباط در انسان ها می شود. آموزش موسیقی در بسیاری از 

انواع اختالالت گفتار و زبان از جمله افت شنوایی، اتیسم، تاخیر در گفتار و زبان، و 
مثبت به کار گرفته شده است. اختالالت خواندن به عنوان  اختالالت خواندن به طور

یکی از انواع اختالالت زبانی عصبی رشدی می باشد که مهارت های تحصیلی از 
جمله مهارت آگاهی واج شناختی، حافظه شنیداری کالمی، سرعت و دقت 

ره خواندن را تحت تاثیر قرار می دهد. اختالل خواندن اغلب ناشی از بازنمایی، ذخی
  (CAPD)و بازیابی اطالعات واجشناختی می باشد. اختالل پردازش شنوایی

وضعیتی است که بر توانایی کودک برای پردازش و درک معنای صداهای گفتاری به 
ویژه در حضور صداهای آزاردهنده محیط )نویز( و یا هر گونه سیگنال رقابتی که 

که دیسلکسی رشدی اغلب با  میشنود، تأثیر میگذارد. منابع قبلی تایید کردند
اختالل در درک گفتار در نویز همراه می باشد. موسیقی درمانی می تواند بر درک 

گفتار در نویز اثر بگذارد. از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که اثر 
موسیقی درمانی کوتاه مدت را بر مهارت درک گفتار در نویز کودکان دارای اختالل 

مداخله ای و طرح -رد بررسی قرار دهد. این مطالعه از نوع تجربیخواندن رشدی مو
کودک هنجار  05کودک دارای اختالل خواندن و  05پس آزمون است. -پیش آزمون

 .برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند

 

سال دانشگاه علوم  ۶۷-7۷با آستانه شنوایی در دانشجویان و کارمندان رابطه ی نوع مزاج . 7

 پزشکی بابل

 خالصه طرح:

یکی از مهمترین دغدغه های بشر از ابتدای خلقت، حفظ سالمتی و در صورت 
اند که  باشد. مکاتب بسیاری در این راستا ایجاد شده بیماری، برگرداندن آن می

باشد. در این مکتب یکی از مهمترین  می یکی از آنها مکتب طب سنتی ایرانی
باشد. از دیدگاه طب سنتی ایران هر فرد از جامعه  مفاهیم کاربردی مفهوم مزاج می

دارای خصوصیات فیزیکی، فیزیولوژیکی و روحی روانی خاص خود می باشد که 
مجموع این خصوصیات تحت عنوان مزاج شناخته می شود. بخش مهمی از تدابیر 

سنتی ایران جهت حفظ سالمتی بر اساس تفاوت مزاج افراد، ارایه بهداشتی طب 
می گردد و گروه بزرگی از امراض در طب سنتی ایران به نام بیماری های سوء مزاج 

تعریف می شوند. در منابع طب سنتی ایران توجه به مزاج بیمار در کلیه مراحل 
ورد تأکید قرار گرفته درمان حتی در بیماری هایی که تقسیم بندی مزاجی ندارند م

است. با توجه به مطالب اشاره شده تعیین مزاج به عنوان یکی از اولین اقدامات در 
هایی تحت عنوان اجناس عشره  برخورد با افراد باید در نظر گرفته شود لذا شاخص
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تعیین مزاج توسط حکما تعریف گردید تا به کمک آنها بتوان مزاج را تعیین نمود. یکی 
هایی که در اجناس عشره مورد توجه قرار گرفته وضعیت فعل و انفعاالت از ویژگی

تواند با  باشد که میزان آن می نفسانی از جمله حس های پنج گانه افراد می
گرمی، اعتدال و سردی ارتباط داشته باشد. بر اساس این دیدگاه انتظار داریم 

گران و در افراد معتدل، در میزان توانایی حس شنوایی در افراد سرد مزاج کمتر از دی
حد میانه و با افزایش گرمی، این توانایی نیز افزایش یابد. با توجه به عدم اثبات 

ارتباط قطعی بسیاری از شاخص تعیین مزاج، دسترسی به ابزار های استاندارد 
تعیین مزاج نیازمند پژوهش های مرتبط با تعیین ارتباط موجود می باشد. هدف از 

بررسی آستانه شنوایی افراد مورد مطالعه با مزاج ایشان می باشد. در این مطالعه 
صورت اثبات رابطه مذکور می توان از این شاخص جهت طراحی اعتبار سنجی ابزار 

 .های تعیین مزاج با اطمینان بیشتری استفاده نمود

 

و آزمون  UCAPI تعیین اختالل پردازش شنوایی مرکزی وابسته به سن با استفاده از پرسشنامه. 7

 های گفتار در نویز و کلمات رقابتی

 خالصه طرح:

  central auditory processingاز آنجا که اختالل پردازش شنوایی مرکزی یا

disorder (CAPD) ی استکه به وابسته به سن یکی از شایع ترین اختالالت شنوای

عنوان یکی از ریسک فاکتورهای مهم در گسترش بیماری آلزایمر در جمعیت 

با استفاده از ابزارهای موجود   CAPDسالمند به شمار می رود، تشخیص زودهنگام

 از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از اصلی ترین دشواری هایی که افراد دارای

CAPD  ضعیف در حضور صدای مزاحم و دیگر پیام با آن مواجهه می شوند درک گفتار

های رقابتی است. گوش دادن تحت شرایط دشوار، تالش شنیداری نامیده می 

شود که دارای تاثیرات منفی روی سالمت روان است از این رو نیاز به تشخیص آن 

در اولویت می باشد. پرسشنامه پردازش مرکزی و آزمون گفتار در حضور صدای 

فراهم می کند. از این رو پژوهش حاضر بر آن   CAPDی تشخیصمزاحم فرصتی برا

  Cincinnatiرا با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه  CAPDاست تا غربالگری

Auditory Processing Inventory (UCAPI)  انجام دهد و همچنین با استفاده از

این دسته از  آزمون گفتار در نویز رقابتی و آزمون کلمات رقابتی مشکالت شنیداری

 .افراد را شناسایی کند
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