
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٥١ فريح العنزي. د.إعداد أ

  ابتسام محمد البحر ثـــــاسم الباح
دراسة لفقدان الـسمع عنـد األطفـال باسـتخدام           ثــــعنوان البح

  تجابة جذع المخ الكهربيةالتخطيطي السمعي الس
  اإلسكندرية ةـــــــجامع

  الطب ةــــــــكلي
  األنف وأذن وحنجرة م ــــــــقس

  )م١٩٩٣(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

دراسة فائدة استخدام التخطيط السمعي الستجابة جذع المخ الكهربية          .١
عوبة معرفة حد السمع األدنى     في األطفال والمتخلفين عقلياً نظراً لص     

 استخدامه كجهاز لقياس حد السمع األدنى وأيضا لمعرفة مكـان           .لهم
  .اإلصابة التي تسببت في ضعف السمع

  .دراسة األسباب المؤدية لضعف السمع عند األطفال .٢
 عنـد   عوضع بروتوكول يساعد في اكتشاف حاالت ضـعف الـسم          .٣

  األطفال مبكراً في جمهورية مصر العربية
  هج الدراسةمن 

 مراجعـة هـذه     متتو طفل   ٤٥٢أجريت هذه الدراسة على ملفات      
  :الملفات وأخذت منها المعلومات التالية 
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ويتضمن تاريخ فترة الحمل والوالدة، وإذا كان يوجد ( تاريخ شامل للحالة  -١
  ).حالة مشابهة في محيط األسرة 

ان مصاحباً   فحص إكلينيكي للحالة خاصة بأنف وأذن وحنجرة وإذا ما ك          -٢
  .أيضا عيب خلقي في أجزاء أخرى من الجسم

  : بعض االختبارات السمعية إذا كانت موجودة -٣
  .سمع عن طريق التوصيل الهوائي العظميلقياس ا) أ

  .قياس رد الفعل المنعكس السمعي للعضلة الركابية) ب
  .قياس ضغط األذن الوسطى) ج
وقد تم دراسـة هـذا       (:ية   التخطيط السمعي الستجابة جذع المخ الكهرب      -٤

  .)التخطيط دراسة مفصلة
  حد السمع األدنى) أ

  دراسة موجات االستجابة) ب
 أو  لىسمع إذا ما كان ضعف سمع توصـي       ضعف ال دراسة نوع   ) ج

  .ضعف سمع عصبي حسي
  استنتاجات الدراسة 

تم تقسيم الحاالت على حسب السبب المتوقع في ضعف السمع وجـد        .١
 بسبب عيوب خلقية وراثية وكانت نـسبتهم        أن أكثر الحاالت تقريباً   

  .وكان ضعف السمع شديد% ٢٢,٧٤تمثل 
نسبة األطفال األكثر عرضة ألن يصابوا بضعف السمع نتيجة لوجود    .٢

، ولكن تم اكتشاف هذه الحاالت في       %٤١عوامل مؤدية لذلك كانت     
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على الرغم من أن هـذه المجموعـة        % ٥٦سن متأخر في أكثر من      
بوا بضعف في السمع وكان يجـب أن يكتـشفوا          كان متوقع أن يصا   

  .مبكراً
من الحاالت كانت الشكوى غالبا من تأخر في الكالم         % ٧٣أكثر من    .٣

  .كانت الشكوى بسبب ضعف السمع % ٢٦,٣٨و 
نسبة إصابة الذكور بضعف السمع أكثر من نسبة إصابة اإلناث فـي           .٤

وعـة   ما عدا في مجم    ،١,٥٧ كانت النسبة تقريباً     .أغلب المجموعات 
  .٠,٦العيب الخلقي الوراثي حيث كان النسبة 

كان الـضعف الـسمع     % ٦٠ طفل كان السمع عندهم طبيعياً و        ٤٣ .٥
كان ضعف السمع غير متـساوي      % ٢٥متساوي في كلتا األذنين و      

  .بين األذنين
من الحاالت كان عندهم ضعف شديد في الـسمع أو          % ٥٠أكثر من    .٦

  .تقريباً فقدان السمع كلياً
  :لتخطيط السمعي الستجابة جذع المخ الكهربية وجد أمن تم دراسة ا .٧

أكثر تأثراً من الموجات األخرى حيث كانـت غيـر          ) ١(موجة  ) أ
   %٦١,٩٨ومختفية في %  ١١,٦٦طبيعية في أكثر من 

ومختفية فـي   %  ١٩,٣٣غير طبيعية في أكثر من      ) ٣(موجة  ) ب
٥٩,٠٧.%  

  %.٤٩,٣٥ومخفية في %  ٤١,٠٣غير طبيعية في ) ٥(موجة ) ج
أظهرت النتائج فعالية هذا االختبار وأهميته في تحديد الحد األدنـى           
للسمع ومكان اإلصابة التي تسببت في فقدان أو ضعف الـسمع خـصوصاً             

  .وأيضاً للمتخلفين عقلياً) اقل من سنة(لألطفال في سن مبكر 


