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دستگاههای کاشتپذیر برای کودکان ناشنوا
امیرعباس ابراهیمی  /دکتری تخصصی شنواییشناسی  /پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش

واقعیــت پیوســته اســت .عموم ـ ًا دســتگاههای کاش ـتپذیر شــنوایی بــرای گرفتــن و ارائــه صــدا بــه دســتگاه شــنوایی طراحــی شــدهاند.

دسـتکم بخشــی از ایــن دســتگاهها بــا جراحــی در ســر کــودک کاشــته میشــوند .در خردســاالن ناشــنوا ،هــدف از کاشــت ایــن دســتگاهها
تســهیل رشــد زبــان گفتــاری و فراهــم کــردن شــنوایی کافــی بــرای درک بهتــر گفتــار اســت .بــه تازگــی اســتفاده از ایــن دســتگاهها بــه طــور
چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت .بخــش بزرگــی از ایــن افزایــش اســتفاده بــه ویــژه کاشـتهای حلزونــی ناشــی از ترکیبــی از افزایــش

آگاهــی همگانــی ،پوشــش هزینههــای دســتگاه و جراحــی کاشــت ،انتخــاب دســتگاههای دوطرفــه ،کاشــت در مــوارد باقیمانــدۀ شــنوایی

ت و پیشــرفت طراحــی ،انعطافپذیــری
قابــل توجــه و بهبــود عملکــرد اســت .کاهــش انــدازۀ اجــزای درونــی و بیرونــی دســتگاههای کاشـ 
و کارکــرد آنهــا ،ادامــه خواهــد یافــت .بــه عــاوه ،احتمــال دارد دســتگاههای کامـ ً
ا کاشـتپذیر در آینــده در دســترس باشــند .امــروزه،

گزینههــای درمانــی شــامل چندیــن دســتگاه کاشـتپذیر از جملــه کاشــت حلزونــی (یکطرفــه و دوطرفــه) ،کاشــت دوگانه ،و کاشــت ســاقه
مغــز شــنیداری اســت .ایــن مقالــه ،مــروری اســت بــر اطالعاتــی دربــارۀ ایــن دســتگاهها ،اجــزا و شــرایط نامــزدی آنهــا.
واژههای کلیدی :کاشت حلزونی ،کاشت دوطرفه ،کاشت دوگانه ،کاشت ساقه مغز،کودکان ناشنوا.

مقدمه

زمانــی کــه آلســاندرو ولتــا 2باتــریای را بــه دو میلــه فلــزی کــه در

در دســتگاه شــنوایی پســتانداران دورهای وجــود دارد کــه در

خــال آن رشــد هنجار گفتار و شــنوایی بــه طور زیانبــاری تحت
تأثیــر محرومیــت از صــدا قــرار میگیــرد .پــس از یــک دوره از

چنیــن محرومیتــی حتــی اگــر صــدا بــه طــور کامــل بــه حالــت

ب ایجادشــده درمانپذیــر نخواهــد بــود.
نخســت برگــردد آســی 

سرشــت ایــن دوره زمانــی کــه «دوره بحرانــی »1نامیــده میشــود

بــه طــور ذهنــی در سرتاســر گونههــا هماننــد امــا بــدون شــک

زمانبنــدی و مقــدار آن متفــاوت اســت .راهبردهــای مداخلهای
در کــودکان ناشــنوا بــر کاشــتهای حلرونــی متمرکــز شــده و

گرایــش روبهرشــدی بــه کاشــت کــودکان ناشــنوا در ســنین
هرچـ ه پایینتــر وجــود دارد .از ایــن رو ،آگاهــی بیشــتر در مــورد

ایــن دســتگاهها ضــروری بــه نظــر میرســد (.)1در جلســه بعــد

بــا خــود بــه کالس آورد (پریشــان -پــرورش  -آموختــن و .)....

کاشت حلزونی

مجــرای گوشهــای خــود قــرار داده بــود متصــل کــرد .تجرب ـهای

ناخوشــایند (غرشــی در ســر ،و صدایــی قلقلماننــد) کــه او
خیلــی کــم تکــرار کــرد ( .) 3،2تجربــه ولتــا نشــان داد تحریــک

الکتریکــی بخشهــای محیطــی دســتگاه شــنوایی میتواننــد
موجــب ادراک صــدا شــود .تــا ســال  1957میــادی همچنــان

گــزارش دیگــری نبــود ( .)3نخســتین تــاش نویــن بــرای
تحریــک الکتریکــی عصــب شــنوایی در ســال  1957میــادی
رخ داد وقتــی اِیریــس 3گوشپزشــک 4فرانســوی و همــکارش

جورنــو در پاریــس نخســتین تحریــک مســتقیم عصــب حلزونــی
را بــا کاشــت الکتــرودی روی عصــب شــنوایی مــردی کــه مشــتاق

داشــتن دس ـتکم ذرهای حــس شــنیدن بــود گــزارش کردنــد (،2

 .)4تحــت بیهوشــی موضعــی الکتــرودی در دیــوار اســتخوانی کــه
گــوش میانــی را از حلــزون جــدا میکــرد قــرار داده شــد .در پــی

تحریــک الکتریکــی بیمــار شــنیدن چنــد صــدای انگشتشــمار و
برخــی واژههــای معمــول را گــزارش کــرد .ایــن اثــر پایــدار نبــود و

احتمــا ً
ال نخســتین تــاش بــرای رســیدن بــه حــس شــنوایی از

راه تحریــک الکتریکــی بــه بیــش از  200ســال پیــش برمیگــردد

ســرانجام کاشــت برداشــته شــد .چهــار ســال پــس از این تاریــخ در
2- Alessandro Volta
3- Eyries
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چکیــده :ایــدۀ فراهــم کــردن شــنوایی بــرای کــودکان ناشــنوا بــا تحریــک مصنوعــی دســتگاه حســی از امکانــی آیندهگرایانــه بــه

تعلیم و تربیت استثنایی

دستگاههای کاشتپذیر برای کودکان ناشنوا

ســال  1961میــادی ویلیــام هــاوس 1پــد ِر عصبگوشپزشــکی

2

میكنــد .كاشــت حلزونــی بایــد مؤلفههــای بســامدی ،دامن ـهای،

بــرای تحریــک الکتریکــی پایانههــای عصــب شــنوایی حلــزون

تحریــك الكتریكــی تبدیــل كنــد .در كل ،مــكان تحریــك روی

و همــکارش جیمــز دویــل 3در لسآنجلــس 4تــاش دیگــری را

اگرچــه هــدف اصلــی کاشــت حلزونــی ،تنهــا فراهــم آوردن

اطالعــات گفتــاری کافــی بــرای تکمیــل و کمــک بــه گفتارخوانــی

غشــای پایــه ،اطالعــات بســامدی (زیروبمــی) را منتقــل میكنــد.
دامنــه ،بــا دامنــه جریــان محــرك رمزگــزاری میشــود .نــرخ

6

و الگــوی تحریــك ،ســرنخهای زمانــی را منتقــل میكننــد (.)6

افــراد دیرناشنواشــده بود اما با پیشــرفت ســریع ریزپردازشــگرها و

نرمافزارهــا کــه موجــب تخصیــص بیشــتر اطالعــات دریافتشــده
بهوســیله عصــب هشــتم شــدند انتظــارات بهســرعت افزایــش
پیــدا کــرد ( .)3در ســال  1977میــادی نخســتین جراحــی کاشــت

روی کــودکان انجــام شــد و کلــود -هنری کــوارد 5دانشــجوی اِیریس

دو کــودک ،یکــی ده ســاله و دیگری  14ســاله را در فرانســه کاشــت

کــرد .) 2،5( .نخســتین خردســال نیــز کــه کودکــی  3ســاله بــود در

ســال  1981به وســیله دکتــر هاوس تحــت جراحی قــرار گرفت ()5

امــروزه تمــام دســتگاه كاشــت حلزونــی دارای اجــزای بیرونــی

و درونــی هســتند .اجــزای بیرونــی كــه روی ســر قــرار میگیرنــد

عبــارت انــد از  )1میكروفــون كــه صــدا را بــه ســیگنال الكتریكــی

تبدیــل میكنــد )2 ،پردازشــگر گفتــار كــه هســته كاركردی دســتگاه
كاشــت اســت و در طــول  40ســال گذشــته توســعه گســتردهای

پیــدا كــرده ســیگنال را رمزگــزاری میكنــد )3 ،فرســتنده كــه

ســیگنالهای الكتریكــی رمزگزاریشــده را بــه اجــزای درونــی

میفرســتد .اجــزای درونــی كــه بــا جراحی در ســر كاشــته میشــوند

شکل -1اجزای دستگاه کاشت حلزونی با پردازشگر جیب
و نحوۀ قرار گرفتن آنها بر روی سر کودک

راهنمای نامزدی كاشت حلزونی
اصطالحــات و راهنمــای نامــزدی كاشــت حلزونــی برحســب

تولیدكنندههــا متفــاوت اســت ،امــا بــه طــور كلــی ،حیطههــای

زیربنایــی چشــمگیری وجــود دارد كــه توصیهشــده هنــگام
تصمیمگیــری در مــورد نامــزدی كاشــت در كــودكان ،تیــم كاشــت

عبــارت اند از  )1گیرنده-تحریككننده كه ســیگنال پردازشــگر گفتار

بــه آنهــا توجــه كننــد .ایــن حیطههــا كــه هیچكــدام از آنهــا

كــه تحریــك را بــه عصب شــنوایی تحویــل میدهــد (( )6شــکل.)1

بایــد بهطــور همزمــان توجــه كــرد عبــارت انــد از )1 :ســن

را بــه تکانههــای الکتریکــی تبدیــل میكنــد ،و  )2آرایــه الكتــرودی

بــه طــور متــداول ،مــورد اســتفاده تریــن دســتگاه هــا،

چندالكتــرودی /چندكانالــه هســتند كــه از آرایــه الكتــرودی
پیشحلقــوی یــا مســتقیم و انتقــال تراپوســتی اســتفاده میكننــد.
بــا ایــن وجــود ،مؤثرتریــن تفــاوت دســتگاهها ،راهبــرد پردازشــی

اســت كــه در نهایــت سرشــت تحریــك الكترودهــا را تعییــن میكند
( .)7راهبــرد پردازشــی صوتــی ،روشــی اســت كــه دســتگاه كاشــت

حلزونــی صــدا را بــه تحریــك الكتریكــی عصــب شــنوایی تبدیــل
1- William House
2- Neurotology
3- James Doyle
4- Los Angeles
5- Claude-Henri Chouard
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بــرای تصمیمگیــری بهتنهایــی كافــی نیســت و بــه تمــام آنهــا

و مقــدار کــم شــنوایی )2 ،عملكــرد كــودك بــا ســمعك (نمــودار

 )3 ،)1انتظــارات و تعهــد خانــواده بــه برنامــه نــو تــوان بخشــی
بلندمــدت ،و  )4محدودیتهــای جســمانی و رشــدی (.)8
عــاوه بــر ایــن ،الزم اســت تیــم کاشــت توانایــی شــناختی کــودک

را در اســتفاده از ســرنخهای شــنیداری بــه عنــوان بخشــی از

برنامــه ارزیابــی پیــش ازکاشــت کــودکان درنظــر بگیــرد (.)9

سن و مقدار کم شنوایی
بــر اســاس راهنمــای اســتاندارد ،كاشــت حلزونــی در كــودكان

 12ماهــه یــا بزرگتــر انجامپذیــر اســت .محــدود شــدن کمینــه
6- Rate
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انجــام دادنــد و چندیــن بزرگســال داوطلــب را کاشــت کردنــد (.)2

و زمانــی ســیگنال صوتــی را رمزگــزاری و تحلیلكــرده و بــه الگــوی

تعلیم و تربیت استثنایی

دستگاههای کاشتپذیر برای کودکان ناشنوا

ســن توصیهشــده بــه  12مــاه بــه دلیــل مالحظــات جراحــی نیســت

نیمهشــدید )2اگــر بــا بــرازش 3مناســب ســمعك و مداخلــ ه درك

بــا اطالعــات کامــل شنواییشــناختی و ارزیابــی عملکــرد ســمعک

بــرای كاشــت بررســی شــوند (.)12

بلکــه بــه دلیــل اختصــاص زمــان کافــی بــرای تشــخیص ناشــنوایی

مراکــز کاشــت میشــوند (.)11

معیــار کاشــت حلزونــی بــا توجــه بــه آســتانههای

شنواییســنجی بیــن کارخانههــای کاشــت متفــاوت اســت .در

کــودکان نامــزد کاشــت ،عامــل اضافــی معیــار شنواییســنجی
ســنویژه 1وجــود دارد .در خردســاالن  12تــا  24ماهــه هــرگاه

میانگیــن كمشــنوایی دوطرفــ ه در محــدوده گفتــاری  90دســیبل

یــا بیشــتر باشــد ( )≤dB HL90تردیــدی در مــورد كاشــت حلزونــی
وجــود نــدارد (نمــودار  .)1در کــودکان بزرگتــر از  24مــاه ( 2تــا 18

ســال) معیــار شنواییســنجی آســانگیرانهتر اســت و کمشــنوایی
حســی-عصبی دوطرفــه شــدید-عمیق ( )≤dB HL70را دربــر میگیرد

نمــودار - 2الگــوی نظــری نتیجــه کاشــت حلزونــی بــه عنــوان تابعــی
از بازشناســی گفتــار بــا ســمعک پیــش از عمــل و مــدت ناشــنوایی.

کــه موجــب میشــود کــودکان بــا باقیمانــده شــنوایی انــدک

الگــو نشــان میدهــد چگونــه پیشبینــی بازشناســی گفتــار

کــودک دارای کمشــنوایی حســی -عصبــی متوســط-عمیق باشــد و

فراهــم میکنــد .محــور  xباقیمانــده شــنوایی را بهصــورت

بیشــتری واجــد شــرایط نامــزدی کاشــت شــوند .بازهــم چنانچــه

بــا کاشــت حلزونــی چهارچوبــی بــرای تعییــن نامــزدی کاشــت

بــا ســمعک بهخوبــی بــرازش شــده و مداخلــه پیشــرفت شــنیداری

درصــد پاســخ بــه محرکهــای گفتــاری در بهتریــن وضعیــت

بــه مــورد قضــاوت حرفــهای بالینــی خواهنــد داشــت (.)10

عملکــرد بــا کاشــت نشــان میدهنــد .قــدرت نامــزدی کاشــت

نداشــته باشــد تیــم کاشــت حلزونــی بــرای تعییــن نامــزدی ،مــورد

نمودار - 1محدودۀ پوشش نوعی خردسال یکسالۀ نامزد کاشت حلزونی

بــا ســمعک ،و محــور  yاندازهگیــری مشــابهی را بهعنــوان
را میتــوان در بافــت حرکــت در طــول خــط مــرزی (خطچیــن)
تــا نقطــه اوج (جایــی کــه شــنوایی ناشــی از تحریــک الکتریکــی

دســتگاه کاشــت حلزونــی بهطــور پیشبینیپذیــری از آنچــه بــا

ســمعک قابــل دسترســی اســت فراتــر مـیرود) درنظــر گرفــت.

ناحیــه بــاالی خــط نشــاندهنده ظرفیــت برتــر درک گفتــار از راه
کاشــت حلزونــی (نامــزدی) اســت در حالــی کــه ناحیــه زیــر خــط

نشــاندهنده عدمنامــزدی اســت .نقــاط  A، Bو  Cپیشبینــی

نتایــج کاشــت را بــر اســاس تصمیــم بالینــی و کــودک نشــان

ـم بازشناســی گفتــار،
میدهنــد .نقطــه  Aبــا فــرض باقیمانــده کـ ِ

نشــاندهنده نامــزدی بــا پیشبینــی ســودمندی متوســط اســت.
نقطــه  Bبراســاس باقیمانــده باالتــر بازشناســی گفتــار نامــزدی

بــه تدریــج معیارهــای کاشــت گســترش پیــدا کــرده و کــودکان

دارای باقیمانــده شــنوایی بهتــر را نیــز دربــر گرفتــه اســت .کودکانی
کــه آســتانههای شــنوایی صــوت نــاب بهتــری دارنــد (کمشــنوایی

قویتــری را نشــان میدهــد .نقطــه  Cبهتریــن نتیجــه و اطمینــان

از نتیجــه بســیار مثبــت کاشــت حلزونــی را در اندازهگیریهــای

مبتنــی بــر شــنوایی پیشبینــی میکنــد ()13

2- Moderate to severe
1- Age-specific

3- Fitting
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اســت ( )10و امــروزه شــیرخوارن  4تــا  6ماهــه نیــز در برخــی

گفتــار قابــل انتظــاری نداشــته باشــند میتواننــد موردبهمــورد

تعلیم و تربیت استثنایی

دستگاههای کاشتپذیر برای کودکان ناشنوا

عملكرد كودك با سمعك
بــرای تعییــن مقــدار عملكــرد شــنیداری كــودك بــا ســمعك،

بایــد ســن كــودك ،مــدت و تمركــز رونــد مداخلــه و توالــی رشــدی
اینكــه آیــا انتظــار بهبــود درك گفتــار یــا مهارتهــای شــنوایی
در كودكــی خــاص بــرآورده شــده یــا خیــر دس ـتكم  3تــا  6مــاه

ل راههــای شــنوایی مرکــزی ،کــودکان بــا عفونــت گــوش
اختــا 
میانــی و بیرونــی فعــال ،پارگــی پــرده گــوش ،استخوانیشــدن

حلــزون (کــه مانــع از جایدهــی الکتــرود میشــود) و

حساســیت یــا تحملناپذیــری مــواد کاشــتینه الزم اســت (.)9

کاشت حلزونی دوطرفه

اســتفاده تماموقــت از ســمعك مناســب و توان بخشــی فشــرده الزم

امــروزه كاشــت حلزونــی دوطرفــه ( )BCI1در كــودكان معمــول

کنــد نامــزد جراحــی کاشــت حلزونــی نیســت (( )10نمــودار .)2

ســودمندی از شــنوایی دوگوشــی از دو دســتگاه کاشــت اســتفاده

استخوانیشــدن حتمــی حلــزون وجــود دارد و میتوانــد كاشــت

در کــودکان ناشــنوا اســتاندارد شــده اســت ( .)9بــا ایــن وجــود،

اســت .اگــر کــودک بهطــور موفقیتآمیــزی از ســمعک اســتفاده

شــده و تقریب ـ ًا  70درصــد کــودکان کاربــر کاشــت حلزونــی بــرای

در مــوارد ناشــنوایی اكتســابی ناشــی از مننژیــت كــه دالیلــی بــر

میکننــد .در واقــع ،در ایــاالت متحــده کاشــت حلزونــی دوطرفــه

را مشــكل یــا غیرممكــنســازد ،عموم ـ ًا از دوره مشــاهده/انتظار و

ازآنجــا کــه در تمــام مداخــات پزشــکی ،محافظهکارانهتریــن

كارآزمایــی بــا ســمعك چشمپوشــی میشــود.

جدول - 1حداقل شرایط كاشت حلزونی در كودكان
1

سن دست كم  12ماه

2

كمشنوایی حسی-عصبی دوطرفة عمیق

3

تكمیل تمام روشهای پیشارزیابی

4

نبود معلولیت اضافی مؤثر بر موفقیت بالقوه با كاشت

5

مدرك قوی از حمایت خانواده

6

علیرغم آموزش مؤثر و برازش مناسب سمعك عدم
پیشرفت رضایتبخش رشد شنیداری

7

ارزیابیهای مثبت و موافقت تیم كاشت حلزونی و خانوادة كودك

درمانــی کــه مزیــت دوگوشــی را فراهــم کنــد ،ترجیحپذیــر اســت

بهطــور خــودکار ،کاشــت حلزونــی دوطرفــه تنهــا بــه دلیــل اینکــه

کــودک نامــزد کاشــت یکطرفــه اســت پذیرفتنــی نیســت .ایــن
فلســفه ،دس ـتکم برنامهریــزی بــرای کارآمدتریــن اســتفاده از دو

گــوش بهجــای محدودکــردن تمرکــز بــر یــک کاشــتینه حلزونــی را

تشــویق میکنــد ( .)14بنابرایــن ،هــرگاه امکانپذیــر باشــد بــرای

کمــک بــه رشــد شــنوایی و ســودبردن از مزیــت شــنوایی دوگوشــی،
تحریــک شــنوایی دوطرفــه حیاتــی اســت ( .)9در برخــی مــوارد

مزیــت شــنوایی دوگوشــی تاحــدی از راه شــنوایی دوشــیوهای

2

امکانپذیــر اســت ( .)14نظربــر ایــن اســت کــه کــودکان کاربــر
کاشــت حلزونــی یکطرفــه اگــر در گــوش مقابــل دارای باقیمانــده

اگرچــه اثــر قــوی کاشــت حلزونــی در کــودکان ،فوقالعــاده

تحسینشــده در متــون دربــاره موفقیــت کــودکان کاشتشــده
تفاوتهــای فــردی چشــمگیری دیــده میشــود .برخــی کــودکان

ناشــنوای پیشــازبانی کاربر کاشــت حلزونــی ،عملکرد خوبــی دارند
و در فراگیــری زبــان گفتــاری و گفتــار فهمپذیر پیشــرفت میکنند.
بــا ایــن وجــود ،برخی دیگــر از این کــودکان تنهــا در آگاهــی از صدا

پیشــرفت میکننــد و هرگــز بــه نظــر نمیرســد هماننــد کاربــران

فوقالعــاده خــوب ،زبــان رابهطــور کامــل فرابگیرنــد یــا گفتــار
فهمپذیــری بــا درجــه یــا مهــارت یکســان تولیــد کننــد .کمینــه

معیارهــای انتخــاب کاشــت حلزونی کــودکان در جــدول  1خالصه

شــنوایی باشــند بــرای ســود بــردن از تحریــک دوگوشــی در
گــوش کاشتنشــده از ســمعک اســتفاده کننــد .در مــواردی کــه

در ارزیابیهــای بالینــی اســتفاده از ســمعک دگرســو زیانبــار
تشــخیص داده شــود کاشــت حلزونــی دوطرفــه انجامپذیــر اســت

( .)6در کاشــت حلزونــی دوطرفــه ،کاشــتینهها ممکــن اســت

همزمــان (کاشــت هــر دو کاشــتینه در خــال یــک جلســه جراحــی)
یــا متوالــی (کاشــت کاشــتینه دوم مــدت زمــان طوالنــی پــس از

کاشــت کاشــتینه نخســت) کاشــت شــوند .همزمــان یــا متوالــی
بــودن جراحــی کاشــت بــه ترجیــح جــراح یــا تیــم کاشــت حلزونــی

وابســته اســت (.)9

شــده اســت .بــه عنــوان بخشــی از معیــار انتخــاب کــودکان بــرای

کاشــت حلزونــی ،همچنیــن ارزیابــی دقیق برخــی تناقضهــا برای
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مــورد انتظــار را در نظــر گرفــت .در بســیاری از مراكــز بــرای تعیین

کنــار گذاشــتن کــودکان بــا کمشــنوایی ناشــی از عصــب شــنوایی یــا

تعلیم و تربیت استثنایی

دستگاههای کاشتپذیر برای کودکان ناشنوا

رویکــرد پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد ،گروههــای نامــزد کاشــت

حلزونــی دوطرفــه را در کــودکان بــر اســاس چندیــن ویژگــی
مشــخص میکنــد .از جملــه:

 .2مــدت زمــان کمشــنوایی عمیــق بــرای هــر گــوش (هرچــه

کمتــر ،بهتــر)،

یــا خیــر و اگــر چنیــن اســت کــدام رویکرد]همزمــان یــا متوالــی[

بهتریــن اســت ( .)14در کــودکان مزیــت دوگوشــی بهدســت
آمــده از دو کاشــت حلزونــی بهبــود مکانیابــی صــدا و درک گفتــار

در نوفــه زمینــه و شــاید از همــه مهمتــر اثــرات افزونگــی و تجمــع
دوگوشــی باشــد .کاشــت حلزونــی دوطرفــه موجــب میشــود

ســیگنال بلندتــر باشــد و کــودک هنــگام شــنیدن بــا دوگــوش

 .3باقیمانــده شــنوایی گــوش بهتــر و پیشبینــی مزیــت

در مقایســه بــا شــنیدن بــا یــک گــوش صداهــای آهســتهتر را

دوشــیوهای مــورد انتظــار باشــد یــا اثبــات شــود تصمیــم در مــورد

ویژگیهــای زیــر بــرای كاشــت حلزونــی دوطرفــه در كــودكان

 .4ادراک والدیــن از باقیمانــده شــنوایی هــر دو گــوش

دوگوشــی بــا یکگوشــی در یــک نفــر مقایســه شــده اســت:

شــنوایی دوشــیوهای .اگــر پس از کاشــتینه نخســت ســود چشــمگیر

بشــنود ( .)9بــر اســاس مطالعــات چاپشــده تــا اینزمــان

کاشــت دوم را میتــوان بــه تأخیــر انداخــت،

برشــمرده شــده اســت .معمــو ً
ال در ایــن مطالعــات وضعیتهــای

(یعنــی ،آیــا والدیــن مزیــت شــنوایی باقیمانــده در یــک گــوش را

 .1هرچــه كــودك در زمــان دریافــت هــر دو كاشــتینه

 .5کمشــنوایی نوســانی و یــا پیشــرونده (در پیشــرفت

هرگــوش و ســودبردن از ســرنخهای دوگوشــی بهتــر باشــد.

درمییاینــد)،

كوچكتــر باشــد احتمــال دارد نتیجــه توانایــی ادراك گفتــار در

کمشــنوایی ،در مــورد زمــان مناســب کاشــت حلزونــی یکطرفــه و

 .2جراحــی كاشــت حلزونی دوطرفه كودكان كوچكتــر از  12ماه

 .6ناهنجاریهــای کالبدشــناختی (یعنــی ،بدشــکلی حلزونــی،

 .3بــه نظــر میرســد در خردســاالن ،كاشــت حلزونــی دوطرفه

ماســتوئید) .در ایــن مــوارد رویکــرد جراحــی متوالــی ترجیــح داده

از  3مــاه) نســبت بــه جراحــی متوالــی تأخیــری دارای مزیتهــای

 .7وضعیتهــای پیچیدهکننــده یــا چندابتالیــی (یعنــی،

 .4كودكانــی كــه كاشــتینه نخســتین را در خردســالی (كمتــر از

دوطرفــه تصمیمگیــری بایــد کــرد)،

بــه وســیله جــراح زبردســت ،ایمــن و بــه خوبــی تحملپذیر اســت.

ناگشــودگی مــادرزادی مجــرای گــوش ،بازبــودن حفرههــای

همزمــان (یــا دســت كــم توالــی كوتــاه بــا فاصلــه بیــن كاشــت كمتــر

میشــود،

عصبرشــدی (یکپارچگــی دوگوشــی ســاقه مغــز) باشــد (.)14

عصبآســیب شــنوایی ،عفونــت گــوش میانــی) .در ایــن مــوارد
رویکــرد جراحــی متوالــی ترجیــح داده میشــود،

 .8تاریخچه مننژیت (کاشت دوگوش بهمحض امکان)،
 .9درجه موفقیت با کاشت نخست،
 .10فلســفه/انگیزه والدیــن بــرای درمــان (کاشــت حلزونــی

دوطرفــه رویکــرد جامعتــری اســت کــه نیــاز بــه موافقــت والدیــن

دارد)،

 .11اندازهگیریهــای رشــد شــنوایی مرکــزی (یعنــی،

پتانســیلهای برانگیختــه شــنیداری قشــری کــه امــروزه خیلــی در
دســترس نیســتند).

هــر یــک از ایــن عوامــل ممکــن اســت بــر تصمیمگیــری

 3ســالگی) دریافــت كننــد امــا تــا چندســال بعــد دومیــن كاشــتینه

ت دارای برتــری
را دریافــت نكننــد احتمــال دارد گــوش نخســ 

ذهنــی و عینــی در مــورد تواناییهــا و ترجیــح شــنیداری باشــد.
 .5كــودكان بزرگتــر بــا كاشــت متوالــی بــا وقفــه بیــن كاشــتی

بلندمــدت هنــوز هــم میتواننــد از كاشــت دوم ســود ببرنــد .امــا
نتیجــه موفــق ،نیازمنــد انگیــزه قــوی كــودك و والدیــن ،و تمركــز

درمــان بــر كاشــت دوم اســت.

 .6توانایــی مكانیابــی و شــنوایی فضایــی در كــودكان دارای

كمشــنوایی عمیــق بــه دریافــت كاشــتینه حلزونــی دوطرفــه بســیار

وابســته اســت .بــه نظــر میرســد تواناییهــای شــنوایی فضایــی بــا

مدتزمــان تجربــه و ســن كاشــت حلزونــی دوطرفه مرتبط باشــد.
 .7مزایــای كاشــت حلزونــی دوم در طــول زمــان پدیــدار
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 .1سن هر کاشت (در کودکان هر چه خردسالتر ،بهتر)،

اثــر بگــذارد :کــه آیــا کاشــت حلزونــی دوطرفــه مناســب اســت

تعلیم و تربیت استثنایی

میشــوند و ممكــن اســت بــا چندســال تجربــه پیوســته كاشــت
حلزونــی دوطرفــه ،بهبــود یابنــد.

 .8همچــون بهبــود ســودمندی كاشــت حلزونــی یكطرفــه

مقرونبهصرفهبــودن كاشــت حلزونــی دوطرفــه در كــودكان

همچنــان پدیــدار میشــوند (.)14

بهعــاوه در خردســاالن ناشــنوا فراهــم کــردن درونــداد صوتــی

بــرای هــر دو گــوش بــه قرینگــی هنجارماننــد مســیرهای شــنوایی
کمــک کنــد ( )15و موجــب ایــن اطمینــان میشــود کــه صــدا در
هــر دو ســمت مغــز پــردازش و بنابرایــن ،رشــد قشــر شــنوایی

راســت و چــپ در یــک توالــی هنجــار امکانپذیــر میشــود.

مزیــت رشــدی تشــخیص دادهشــده بــا کاشــت دوطرفــه در
خردســاالن ناشــنوا دالیــل مهمــی بــرای فراگیــری زبــان ،موفقیــت

آموزشــی ،فرصتهــای تحصیلــی و شــغلی دارد .نتایــج مقدماتــی
کودکانــی کــه همزمــان بــا دو دســتگاه کاشــت شــدهاند در مقایســه

بــا خردســاالنی کــه تنهــا از یــک کاشــتینه اســتفاده میکننــد رشــد

نگرانــی مهمــی کــه از آغــاز هرگونــه بحــث مرتبــط بــا کاشــت

حلزونــی دوطرفــه مطرح بــوده احتمــال محروم شــدن کاربــران BCI

از پیشــرفتهای فنــاوری آینــده اســت .بهویــژه ،نگرانــی اصلــی

عمدتــ ًا بــا پژوهــش در مــورد یاختههــای مویــی گــوش داخلــی

مرتبــط اســت .كــودكان كاشتشــده احتمــا ً
ال همیشــه نامــزد
پیشــرفتهای آینــده دســتگاههای كاشــت حلزونــی هســتند

بهگونــهای کــه در حــال حاضــر جایگزینــی چندبــاره کاشــتینه
حلزونــی بــا جراحــی و بــدون از بیــن رفتــن عملکــرد انجامپذیــر

اســت .بــا ایــن وجــود ،احتمــال دارد تغییــرات درونحلزونــی

ناشــی از کاشــت موجــبشــود درمانهایــی همچــون بازســازی

یاختههــای مویــی بیاثــر یــا دســتکم کماثــر شــوند .بنابرایــن،

ایــن پرســش مطــرحمیشــود آیــا الزم اســت دســتکم یــک

گــوش کــودکان کاشتشــده را کنــار گذاشــت تــا کــودک از
درمانهــای آینــده ســود ببــرد یــا خیــر؟ ( .)14در شــکل  2نحــوه
پرتونــگاری کاشــت حلزونــی دوطرفــه نشــان داده شــده اســت.
شکل - 2پرتونگاری کاشت حلزونی دوطرفه

ســریعتر مهارتهــای شــنیداری را در خردســاالن دارای کاشــتینه
دوطرفــه نشــان میدهــد (.)6

بهدلیــل افزایــش خطــر جراحــی و هزینــه کلــی ،وزندهــی

مزایــای کاشـتهای حلزونــی دوطرفــه در کــودکان نســبت بــه یــک
دســتگاه مهــم اســت .پژوهش نشــان داده کودکان ناشــنوا با کاشــت

دوطرفــه در مقایســه بــا کــودکان بــا کاشــت یکطرفــه بهطــور
چشــمگیری بیشــتر احتمال دارد برای ارتباط از آواســازی ،و هنگام

ارتبــاط بــا بزرگســاالن از شــنیدن اســتفاده کننــد .ایــن یافتههــا

مســتقل از ســن کاشــت و مــدت زمــان ناشــنوایی بودهانــد (.)9
نظــر بــر ایــن اســت كــه كاشــت حلزونــی دوطرفــه

همزمــان بهدلیــل کاهــش خطــر بیهوشــی ،صرفهجویــی در

هزینههــای جراحــی و اقامــت اضافــی در بیمارســتان ،کاهــش

جلســات پیگیــری اضافــی و كاشــتینهنگاری در مقایســه بــا
كاشــت حلزونــی دوطرفــه متوالــی بــا فاصلــه زیــاد (کــه موجــب

ناهمخوانــی در زمانبنــدی فعالیــت دو ســمت ســاقه مغــز
میشــود) بــا چالــش کمتــری روبــرو اســت ( .)6علیرغــم

توصیــه بــه کاشــت همزمــان چنانچــه والدیــن تصمیــم بــه
کاشــت متوالــی داشــته باشــند زودتریــن زمــان ممکــن و ترجیح ـ ًا

ظــرف  12مــاه پــس از کاشــت نخســت توصیــه میشــود (.)16

34

|1396

سال هفدهم ،شماره  ،6پیاپی 149

توان بخشی کاشت حلزونی دوطرفه
تــوان بخشــی شــنوایی بخــش ضــروری کاشــت حلزونــی در

تمــام ســنین اســت و بــرای خوگیــری و اســتفادۀ مغــز کــودکان

ناشــنوای پیشــازبانی بــه ســیگنال تــازۀ کاشــت نقــش حیاتی داشــته
و بــه فراگیــری زبــان منجــر میشــود .کاشــت حلزونــی دوطرفــه

چنــد مالحظــه منحصربهفــرد دارد :در کــودکان بــا کاشــت
همزمــان ،درمانگــر عــاوه بــر پیشــرفت کلــی کــودک بایــد بــه

پیشــرفت هــر گــوش بهتنهایــی توجــه کنــد .ایــن موضــوع بهویــژه

در کودکانــی صــدق میکنــد کــه شنواییشـ ِ
ـناس برنامهریزیکننــده
کاشــت در مــورد پیشــرفت شــنیداری -کالمــی کــودک از درمانگــر
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زودهنــگام كــه تــا ایــن تاریــخ مثبــت اســت دادههــا در مــورد

دستگاههای کاشتپذیر برای کودکان ناشنوا

تعلیم و تربیت استثنایی

دستگاههای کاشتپذیر برای کودکان ناشنوا

درونــداد میگیــرد .برنامهریــزی مطلــوب و یــا حتــی کارکــرد

ِ
ـودکان
بــرای رســیدن بــه عملکــرد مطلــوب گــوش دوم در ایــن کـ

درمانگــر بایــد در زمانهایــی عملکــرد شــنیداری هــر گــوش را بــه

در متــون چشمپزشــکی نشــان دهنــده همبســتگی تنبلــی چشــم

درســت کاشــتینه هــر گــوش را نبایــد بدیهــی پنداشــت .بنابرایــن،

بزرگتــر دارای کاشــت متوالــی روشــن اســت .دادههای منتشرشــده

بگیــرد .کــودکان بــا کاشــت متوالــی هــم موجبــات وضعیتهــای

در ســمت دوم منجــر میشــود .بــا ایــن وجــود ،درخواســت از

نامــزد کاشــت حلزونــی متوالــی بــا کاشــت نخســت خــود عملکــرد

نخســت اســتفاده نکننــد معمــو ً
ال بــه مقاومــت سفتوســخت

کــودک در مــورد یــک کاشــت نســبت بــه کاشــت دیگــر بازخــورد

چالشـیتری را بــرای درمانگــر شــنیداری-کالمی فراهــم میآورند.
خوبــی دارد و اغلــب بــرای آن گــوش درمــان شــنیداری-کالمی را

کــه تحریــک انتخابــی ســمت تــازه بــه بیشــترین بهــره عملکــرد
کــودکان بزرگتــر تــا بــرای دورههــای زمانــی طوالنــی از کاشــتینه

کــودک میانجامــد چــون بــه شــنوایی و گــوش نخســت در کارکــرد

بــا موفقیــت بــه پایــان میرســاند .والدیــن بایــد پیــش از عمــل

روزانــه بسیاروابســته هســتند .البتــه ایــن موضــوع اســتثناهایی نیــز

اســت در صــورت کاشــت دوم ،بــرای پیشــرفت مطلــوب گــوش

از راهبردهــای ویــژه بــا ســیگنال کاشــت دوم یکپارچهشــدهاند.

متقاعــد شــوند اگرچــه کودکشــان کاربــر باتجربــه کاشــت حلزونــی
تازهکاشتشــده ورود دوبــاره بــه درمــان ضــرورت دارد .چنیــن

نظــری اغلــب بــا مقاومــت و نابــاوری روبــرو میشــود .دقیقـ ًا چــون
حاالکــودک گوشــی بــا عملکــرد باالتــر دارد کــه بــا آن کاشــت تــازه

مقایســه میشــود (موقعیتــی کامـ ً
ا برخالف شــرایط زمــان جراحی

کاشــت نخســت) کــه ممکن اســت موجــب ناامیــدی و ســرخوردگی
شــود چــون اغلــب رونــد تنظیمــی طیشــده پــس از کاشــت

نخســت بــه فراموشــی سپردهشــده اســت .درمانگــر باتجربــه بــا
تکنیکهــای درمــان ،پیشــنهادهای درمــان خانگــی و آمــوزش

والدیــن نقــش مهمــی در کاهــش ایــن مشــکالت بــازی میکنــد.
کــودکان ناشــنوای پیشــازبانی بــا کاشــت حلزونــی متوالــی

منحصربهفردتریــن چالــش توانبخشــی تمــام گروههــای نامــزد
کاشــت را نشــان میدهنــد .در کار بــا ایــن کــودکان فرایندهــای

عصبرشــدی وابســت ه بــه ســن ،نقــش اصلــی تفــاوت نتیجــه بیــن

گوشهــای کاشتشــده را در ســنین مختلــف برعهــده دارنــد.
در ایــن رابطــه ،گاه درمانگــر شــنیداری-کالمی علیرغــم کاشــت

نخســت بســیار برتــر بــا وظیفــه دشــوار تشــویق بــه اســتفاده و
بهینهســازی عملکــرد کاشــت دوم روبــرو میشــود .اگــر کاشــت

کــودک زودهنــگام (پیــشاز  3ســالگی) باشــد دشــواری تنظیــم

کاشــت حلزونــی دوم بــا فاصلــه بینکاشــتی و ســن کاشــت دوم

مرتبــط اســت .در چنیــن کودکــی بــا فاصلــه بینکاشــتی حتــی
بهانــدازه چندســال ،در بیشــتر مــوارد برتــری گوش نخســت دائمی
بهنظــر میرســد .بــا ایــن وجــود ،گــوش دوم هنوزهــم میتوانــد

ســود چشــمگیری بهدســت آورد و بــا اســتمرار تواناییهــای تمیــز
گفتــارش در مجموعــه بــاز گســترش پیــدا کنــد .بهتریــن روش

دارد و برخــی کودکان پیشدبســتانی و ســن مدرســه بدون اســتفاده
درمانگــر بایــد در مــورد آنچــه بــرای هــر کــودک الزم و بــه لحــاظ
منطقــی عملــی اســت بــه توافــق رســیده و پیشــرفت هــر کــودک را

پایــش کنــد (.)14

كاشت حلزونی دوگانه
دســتگاههای دوگانــه بــا ارائــه اطالعــات بســامدباال از راه

آرایــه الكتــرودی كاشتشــده و اطالعــات صوتــی بســامدپایین از

راه ســمعك در همــان گــوش از تحریــك الكتریكــی -صوتــی()EAS1

اســتفاده میكننــد ( .)17اســاس دســتگاههای تحریــك الكتریكــی-
صوتــی اینگونــه اســت كــه پــس از جراحــی كاشــت حلزونــی

بــا اســتفاده از شــگردهای دقیــق جراحــی )18( 2و طراحــی

الكترودهــای خــاص (الکتــرود كوتاهتــر بهجــای قــراردادن
الکتــرود ســنتی عمقــی ( ،))9ضربــه بــه ســاختارهای گــوش داخلــی

بــه حداقــلرســیده ،حفــظ شــنوایی بســامدپایین امكانپذیــرشــده

( )17و تركیبــی از ادراك شــنیداری بســامدپایین و ادراك الكتریكــی
بســامدمیانه و بــاال در همــان گــوش بــه دســت میآیــد (.)19

دســتگاه كاشــت حلزونــی دوگانــه بــرای افــراد دارای شــنوایی

بهنجــار یــا کمشــنوایی مالیــم تــا متوســط در بســامدهای پاییــن تــا

تقریبـ ًا  1000هرتــز ،همــراه با شــیبی به ســمت کمشــنوایی شــدید-

عمیــق در بســامدهای باال قابــل تجویز اســت (( )18نمــودار  .)3در

مقایســه بــا دســتگاههای كاشــت حلزونــی مرســوم ،یافتــه مهــم
كاشــت دوگانــه بهبــود عملكــرد بازشناســی گفتــار در نوفــه اســت.

1- Electroacoustic Stimulation
2- Soft Surgery Technique
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تنهایــی ارزیابــی کــرده و از والدیــن در مــورد ترجیــح یــا خــودداری

دوران کودکــی بــا محرومیــت حســی ســمت برتــر اســت در حالــی

تعلیم و تربیت استثنایی

دستگاههای کاشتپذیر برای کودکان ناشنوا

همچنیــن اســتفاده از کاشــت دوگانــه همــراه با ســمعکهای مرســوم
در گــوش مقابــل نیــز امکانپذیــر اســت ( .)9پژوهــش نشــان داده
دو گــروه از کــودکان از تحریــک الکتریکی-صوتــی ســود میبرنــد و

میدهــد )1 :کــودکان کاربــر پالتینــی ســمعک (آســتانههای
شــنوایی بیــن  60تــا  90دسـیبل) پیــش از عمــل کــه نامــزد ســنتی

کاشــت حلزونــی محســوب میشــوند )2 ،کــودکان بــا کمشــنوایی

معیارهــای ســازمان غــذا و داروی ایــاالت متحــده برای كاشــت

شــنیداری آنهــا از معیــار انتخــاب هنجــار فراتــر مــیرود(.)20

 .3 ،NF-2انگیــزه بــاال بــرای شــركت در رونــد توانبخشــی.4 ،

تحریــک الکتریــک -صوتــی را نشــان میدهــد.

كــه دیــده میشــود هیــچ معیــار شنواییشــناختی وجــود نــدارد).

سرســرهای 1کــه آســتانههای شــنوایی پیــش از عمــل و ظرفیــت

نمودار-3ناحیــه خاکســتری محــدوده آســتانههای درنظــر گرفتهشــده بــرای

ســاقه مغــز عبارتنــد از .1 :ســن باالتــر از  12ســال .2 ،تشــخیص

انتظــارات مناســب و  .5داشــتن ثبــات روانشــناختی (همانگونــه

از ســال  1997میــادی در برخــی مراكــز بیــرون از ایــاالت متحــده

معیارهــای كاشــت ســاقه مغــز بــه كودكانــی كــه كاشــت حلزونــی در
آنهــا بــه دلیــل آسیبشناســی حلــزون یــا عصــب حلزونی مــادرزاد
یــا اكتســابی امكانپذیــر نبــود گســترش پیــدا كــرد (جــدول .)2
جدول - 2معیارهای كاشت مغزساقه شنیداری در كودكان ()21

كاشت ساقه مغز

2

در ســال  1979میــادی كاشــت ســاقه مغــز ( )ABI3بــرای

بیمــاران دچــار ناشــنوایی ناشــی از پیتارتــود نــوع )4NF-2( 2-در
ایــاالت متحــده آمریــكا انجــام شــد .در افــراد دچــار NF-2عصــب

حلزونــی بــه دلیــل جراحــی یــا تومــور بهطــور دوطرفــه كاركــرد
خــود را از دســت میدهــد و بنابرایــن ،فــرد از كاشــت حلزونــی

ســودی نمیبــرد .در كاشــت ســاقه مغــز ،عصــب حلزونــی

دورزده میشــود و مســتقیم ًا هســتههای حلزونــی در ســاقه مغــز

بــا محركهــای شــنیداری تحریــك میشــوند .در شــكل  3اجــزای
دســتگاه كاشــت ســاقه مغــز دیــده میشــود.

شــکل - 3دســتگاه کاشــت ســاقه مغــز  .Nucleus 24الــف) دســتگاه بیرونــی

شــامل میکروفــون و پردازشــگر گفتــار پشــت گوشــی ،و ســیمپیچ فرســتنده،
ب) دســتگاه درونــی شــامل گیرنده-تحریککننــده ،آرایــه الکتــرودی
و الکتــرود زمینبــار ،ج) آرایــه شــامل  21الکتــرود فعــال پالتینــی.

1

نارویش5عصب حلزونی،

2

استخوانیشدن6حلزون (عارضه معمول مننژیت)،

3

بدشکلی شدید حلزونی،

4

ناهمزمانی شنیداری 7شدید،

5

آسیب به عصب حلزونی پس از ضربه به سر،

6

نتیجه ضعیف از كاشت حلزونی.

ایــن كــودكان بــرای ایمنــی جراحــی و اســتفاده از مزیــت

شــكلپذیری عصبــی مســیرهای شــنیداری مركــزی بایــد بیــن

 18مــاه تــا  3ســالگی كاشــت شــوند .بــه طــور چشــمگیری،

چندیــن مطالعــه بالینــی عملكــرد شــنیداری بهتــری را در كاربــران
غیرتومــوری در مقایســه بــا كاربــران تومــور ســاقه مغــز نشــان

دادهانــد .بــه نظــر میرســد بهتریــن كاركــرد كاشــت ســاقه مغــز بــه

عنــوان ابــزاری بــرای كشــف و افتــراق صداهــای محیطــی متفــاوت

و تقویــت لبخوانــی باشــد .تمیــز و شناســایی صــدا امكانپذیــر
اســت امــا بازشناســی گفتــار در مجموعــه بــاز نــادر اســت (.)22

567

1- Ski-slope
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2- Brain-stem Implant

5- Aplasia

3- Auditory Brainstem Implant

6- Ossification

4- Neurofibromatosis- 2

7- Auditory dys-synchrony
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ادراک گفتــار پــس از جراحــی بــه ســرعت در آنهــا بهبــودی نشــان

تعلیم و تربیت استثنایی

دستگاههای کاشتپذیر برای کودکان ناشنوا

باشــند و همچنــان کــه راهبردهــای پردازشــی تــازه و بهتــری

بحث و نتیجه گیری
هلــن کلــر نوشــت «شــخصیت در آرامــش و آســایش رشــد

نمیکنــد .روح تنهــا بــا آزمــودن و رنجبــردن نیــرو میگیــرد،
میآیــد ».ایــن عبــارت چالــش پیــشروی کــودکان کمشــنوا/

ناشــنوا اســت .پژوهشــگران دســتگاههای کاش ـتپذیر شــنوایی
بــرای دهههــا تــاش کردهانــد تــا از چنیــن رنجــی بکاهنــد.

بــه تازگــی اســتفاده از ایــن دســتگاهها بــه طــور چشــمگیری
افزایــش یافتــه اســت .بخــش بزرگــی از ایــن افزایــش اســتفاده

بــه ویــژه کاشــتهای حلزونــی ناشــی از ترکیبــی از افزایــش

آگاهــی همگانــی ،پوشــش هزینههــای دســتگاه و جراحــی
کاشــت ،انتخــاب دســتگاههای دوطرفــه ،کاشــت در مــوارد

باقیمانــده شــنوایی قابــل توجــه و بهبــود عملکــرد اســت (.)23
تاریخچــه رشــد شــنید افزارهــای کاشــتپذیــر تقریبــ ًا

دنبالـهروی پیشــرفتهای فنــاوری الکترونیــک ،عمومـ ًا کوچــک
و پیچیــده کــردن ریزمدارهــا ،مــواد مــورد اســتفاده و پــردازش

صــدا اســت .اگرچــه نیــاز افــراد نیــروی پیشــران اولیــه پشــت

شــنیدافزارهای کاشــتپذیر اســت ایــن پیشــرفتهای رایــج

فنــاوری کــه از حیطههــای نامرتبــط قــرض گرفتــه شــدهاند

بــرای بهبارنشســتن چشــمانداز تعــداد کمــی از بالینگــران

پیشــگام ضــروری بودهانــد .پیشــرفتهای آینــده در حیطــه

دســتگاههای کاشــتپذیر بســیار پیشبینیپذیــر و مــورد

انتظــار اســت .برخــی کارخانههــای دســتگاههای کاشــت،

پردازشــگر صــدای بیرونــی ضــدآب بــه بــازار عرضــه کردهانــد

( )23و برخــی دیگــر در حــال ارزیابــی تکنیکهایــی بــرای
دارورســانی بــه حلــزون از راه آرایــه الکتــرودی هســتند.

چنیــن داروهایــی از تباهــی 1آتــی دســتگاههای شــنیداری بــه
دنبــال کاشــت جلوگیــری خواهنــد کــرد یــا بــا جلوگیــری از

رشــد بافــت در درون حلــزون نیــاز بــه تأمیــن نیــرو 2را پاییــن

نــگاه خواهنــد داشــت .کاهــش انــدازه اجــزای درونــی و بیرونــی

ت و پیشــرفت طراحــی ،انعطافپذیــری
دســتگاههای کاشــ 

و کارکــرد آنهــا ادامــه خواهــد یافــت .بــه عــاوه ،احتمــال

دارد دســتگاههای کامــ ً
ا کاشــتپذیر در آینــده در دســترس

بازشناســی گفتــار باالتــر ،افزایــش ادراک موســیقی و بهبــود

لــذت شــنوایی در ســکوت و نوفــه 3را نشــان دهنــد(. )17
کاش ـتهای حلزونــی و ســاقه مغــز شــنیداری شــگفتیهای

فنــاوری هســتند کــه موجــب بهبــود کیفیــت زندگــی کــودکان

ناشــنوا شــدهاند و گرچــه عملکرد شــنیداری پساکاشــت بــرای هر
کــودک متفــاوت اســت اثــر آنهــا را نبایــد کمتــر از انــدازه تخمین
زد .اگرچــه شــور و شــوق بــرای اســتفاده گســترده از دســتگاههای

کاشـتپذیر بــا موانــع مالــی زیربنایــی موجــود در سراســر جهان
در آمیختــه شــده همچنــان کــه دســتگاهها پیشــرفت میکننــد
و دانــش مــا دربــاره دســتگاه شــنوایی بهویــژه در رابطــه بــا

عصبشــکلپذیری دســتگاه عصبــی مرکــزی افزایــش مییابــد
4

کــودکان بیشــتری بــه ایــن فناوریهــا دسترســی پیــدا میکننــد.

ایــن دســتگاهها بــه نوتوانبخشــی کــودکان کمــک مؤثــری میکنند

و گرچــه از مخالفــت فرهنــگ ناشــنوایان بــا دســتگاههای
کاشــتپذیر کاســته شــده هنــوز هــم شنواییشناســان
بایــد از تردیــد و مجادلــه موجــود در جامعــه ناشــنوایان کــه

میتوانــد بــر کل جامعــه اثرگــذار باشــد آگاه باشــند(.)23
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