


ساملندی و اختالل پردازش ش نوایی مرکزی

همسا حبییب

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک



ابل ابزگشت فزییولوژیک طبیعی، پیرشونده و خود به خودی غری قتغیریات 

بعد جسمی و رویح حتت تأ ثری قرار دادن هر دو ساملندی✓

رضوری ترین اولویت های نظام سالمت هر کشوری از 

معلکردی حمسویس بر فرآ یندهای پردازیش تأ ثریات 

حوزه ی ش نوایی و البته گفتار در 

نوایی از اطالعات صویت توسط سیس مت ش  اس تفاده پردازش ش نوایی مرکزی ✓



Auditory Processingتعریف 

هجت اییب و ماکن اییب صوت       

متایز ش نوایی             

Temporal Resolution               ابزش نایس الگوهای ش نوایی

Temporal Masking             پردازش ش نوایی مرکزی              درک جنبه های زماین صوت

Temporal Integration

Temporal Ordering

تواانیی پردازش و درک س یگنال های صویت رقابیت

تواانیی پردازش و درک س یگنال های صویت تزنل ایفته



انواع اختالل پردازش ش نوایی

انواع اختالل 
پردازش 

ش نوایی

رشدی

اثنویه

اکتسایب



در دوران کودیک ش نوایی طبیعی بامیران پردازش 

رشدی                     ▪

یک بدون هیچ اتیولوژی ای ریسک فاکتور احامتیل دیگری در دوران کود

وایی حمیطی اثنویه                     اختالل پردازش ش نوایی منحرصا به علت وجود ای در نتیجه افت ش ن▪

مرکزی به دلیل یک ضایعه مشخصپردازش اکتسایب                     اختالل ▪



مه زیس یت اختالل پردازش مرکزی اب اختالالت مشابه 

APD

آ سیب 
ینویژه زاب

ADHD
اختالل 
ایدگریی



APDمشخصه های شایع در افراد مبتال به 

همارت ضعیف گوش دادن و ضعف ایدگریی از طریق حس ش نوایی• 

مشلک در پریوی از دس تورات ش نوایی• 

ظرفیت حمدود شده حافظه کواته مدت• 

مشلک درک گفتار در حضور نویز• 

بدفهمیدن ای بد شنیدن موضوع گفته شده• 

درخواست تکرار گفته ها• 

دادنانتواین در مترکز بر وقایع ش نوایی و احساس خس تگی پس از دقت در گوش: توجه ش نوایی ضعیف • 

آ شفتگی و پرت شدن حواس به راحیت، به ویژه در حضور نویز• 



بر زندگی روزمره فردAPDاغلب مشاهده این عالمی در بامیر ای گزارش آ هنا                 تأ ثریات معلکردی 

(C)APD عدم ش نوایی          متأ ثر منودن پردازش های خمتلف در سطوح گوانگون دس تگاه

مشاهده متامی این عالمی بصورت یکجا در بامیر

نویزبامیر از درک گفتار در حضور سن                افزایش شاکیت افزایش 



دو برابر شایعرت در مردان

درصد 10-20در افراد میانسال APDش یوع 

Katz(2009)درصد 70در ساملندان بیش از 

داکنکو ش یوع اختالل پردازش مرکزی در س ننی ساملندی بس یار شایع تر از مزیان 



:اجنام می دهدAPD(C)انواع راهربدهایی که فرد مبتال به •

شکسنت پیام طوالین به پیام های کواته تر-

درخواست تکرار گفته ها-

( (Verbal rehearsalتکرار الکمی شنیده ها-

( (Paraphrasingمجهل بندی جمدد شنیده ها-

اکهش فاصهل اب گوینده-

کیک امور و اس تفاده از ابزارهایی مانند دفرتچه ایدداشت برای مکک به تف -

رعایت ترتیب در اجنام آ هنا



وه چهار زیرگر 

:APDاصیل 

Integration 

(INT)

Decoding 
(DEC)

Tolerance 
Fading 

Memory 

(TFM)

Organization 

(ORG)



.عبارت از تواانیی درک رسیع و دقیق گفتار است-

.استAPDشایعرتین ارجاعات به ادیولوژیست ها برای ارزاییب -

Decoding (DEC)-ار، مهراه اب مشالکت ارتباطی و حتصییل انیش از مشالکت متزی گفت

.به خاطرس پاری واج ها و جتزیه و ترکیب واج ها است

نقص معلکرد در قسمت های میاین و خلفی لوب متپورال-



Tolerance Fading 
Memory (TFM)

نقص در لوب های متپورال 

قدامی و فرونتال

ور مشلک در فهم گفتار در حض
ه           نویز و مشلک حافظه کوات

مدت ش نوایی

توجه، مهراه اب مشالکیت از قبیل
مشالکت زابن بیاین و       

اضطراب



Integration 
(INT)

یده شدیدترین و پیچ
APDترین فرم 

مشکل در شکنج 
آنگوالر، کورپوس 
کالوزوم و راه های 

ارتباطی دیگر

ز عبور ضعیف اطالعات ا
یک سمت مغز به 

سمت دیگر 

مشکالت شدید 
خواندن و هجی کردن 



Organization 
(ORG)

مشکل در توالی صحیح 

اطالعات دریافت یا بیان 

شده یا هر دو

APDبه ندرت به تنهایی در 

جایگاه توالی شنوایی 
(Auditory 

Sequencing) در نواحی
تمپورال و فرونتوتمپورال

.است



نقش ادیولوژیست

ش ناسایی افراد مبتال به اختالل پردازش مرکزی✓

میان اختالالت خمتلفافرتاق✓

س یگنال هببود)و ای دیگر سیس مت های مکک ش نوایی بر اساس نتاجی آ زمون ها FMارائه سیس مت ✓

(20dB-15گفتاری 

برانمه ریزی هجت ارائه درمان های توانبخشی متناسب اب زیر گروه متاثر✓

لزوم ارجاع به دیگرمتخصصنیدر صورت ✓



APDروش های ارزاییب 

اترخیچه گریی➢

ارزاییب های حمیطی➢

پرسش انمه ها➢

CAPDتست های رفتاری ➢

تست های الکرتوفزییولوژیک➢

ارزاییب های گفتار و زابن➢



APDاترخیچه گریی در ارزاییب های 

سن•

زمان رشوع اختالالت•

گفتار و زابن•

توجه •

مغزیجرایح های رس، تومور رضبه به اترخیچه ای از اوتیت مدای، •

بینایی•

اترخیچه داروها•

حساسیت بیش از حد به صدا•

اسرتس و اضطراب•



APDروش های ارزاییب 

PTA

حمیطیهای اولیه          ارزاییب های آ زمون 

اکوستیک متپانومرتی و رفلکس 



:APDمجموعه آ زمون های ارزاییب 

❖Speech in Quiet

❖Speech in Noise

❖Staggered Spondaic Word (SSW) Test

❖Phonemic Synthesis test (PST)

❖Dichotic Digit Test(DDT)

❖Constant-Vowel Dichotic Test(CVDT)

❖Gap In Noise(GIN)



عوامل مورد توجه در انتخاب روش مناسب

در نظر گرفنت شاکیت اصیل بامیر▪

برریس پردازش های مرکزی خمتلف▪

متناسب اب سن بامیر▪

شامل هر دو تست های زابین و غری زابین▪



توانبخشی

زایش موفقیت این امر موجب اف. در زمان کواتهی پس از تشخیص آ غاز گرددتوانبخشی ابید های برانمه 

.رددمداخالت و اکهش احامتل بروز نقایص معلکردی بیشرت در گفتار، زابن ای حافظه می گ



Stack درصد از این جامعه مبتال به 70سال            60و مهاکران            ساملندان ابالیAPD

درصد 17سال 54ات 50در س ننی 

پردازش ش نوایی اختالل به درجایت ازمبتال

ساملنداندرصد 94سال ابلغ بر 80ابالی 

APDدرصد مبتال به 77ساملند           2015مطالعه 2004در مطالعه موسسه میل اسرتالیا در سال 



Hommetاکهش معلکرد در تست های ش نوایی دایکوتیک             (              سال89-50)فرد 46(           2010)و مهاکران

اختالل پردازش ش نوایی مرکزی

(سال30-18)جوان 30

Baker فرد اب ش نوایی نرمال24(                                                                   2013)و مهاکران

(سال60ابالی ) ساملند60

فرد اب اکهش ش نوایی مالمئ36

حمیطی اجیاد تغیریات وابس ته به سن در پردازش ش نوایی در اکرث ساملندان رصف نظر از وجود ای عدم وجود مک ش نوایی



Tuwaig, Miranda برریس اختالل پردازش فرد 187بر روی مطالعه 2017و مهاکران در سال

د که اختالل مرکزی به عنوان نشانه ای قبل از ابتالی فرد به الزامیر           حامیت از فرضیه ای که نشان می ده

.پردازش مرکزی می تواند یکی از پیش عالمئ ابتالی فرد به الزامیر ابشد

Samir I Asal سال اب ش نوایی نرمال و ای اکهش ش نوایی 67-60فرد 20بر روی 2018و مهاکرانش در سال

افرادی اب اختالل دو طرفه در فراکنس های ابال           برریس اثر توانبخشی ش نوایی بر روی معلکرد های ش نوایی در

پردازش ش نوایی       



 های پردازش مربوط به سن مس تقل از آ س تانه های ش نوایی ابعث اکهش تواانییتغیریات 

.ش نوایی مرکزی می گردد




