
 :نام استاد

 حس شنوایی

 دکتر سید کاظم ملکوتی



 کیلومتر بر ساعت 1200 –متر بر ثانیه  340سرعت موج •
هرتز قابل درک توسط  16000تا  16امواج صوتی با فرکانس •

 گوش انسان هستند
 فشار صوت بر حسب دسیبل بیان میشود•
 متر مربع/نیوتن•

 x 10 -5 2 = صفر دسیبل •
 هرتز است 5000تا  2000حساسیت گوش ا نسان •

 



 موج ساده=  1فرکانس 
بیشترین صوت شنیده شده به نام  

 نوا می باشد
شنیدن صوت بستگی به فرکانس و  

 فشار صوت دارد
گوش انسان اختالف یک دسیبل را  

تشخیص میدهد به شرطی که  
 فرکانس یکسان باشد

 



دسیبل باعث درد گوش می   130
 شود
دسیبل به باال باعث تخریب  90

 میشود

 phone= تراز شدت شنوایی 

دسیبل در هزار  1= فون  1  
 فرکانس



 جهت صوت

 با دو مقیاس قابل تمیز است•
 دسیبل 1تفاوت شدت دو صوت به میزان •

 ثانیه x 10 -5  3تفاوت زمان دو صوت به اندازه •



 تحلیل اطالعات شنوایی

 بار دور میزند 2.5مجرای حلزونی •
 در مجرای حلزونی سه بخش وجود دارد•

 Na=   مایع پری لنف= مجرای دهلیزی و صماخی •
 k=  اندو لنف = مجرای حلزونی •

 غشاء پایه میان مجرای صماخی و حلزونی قرار دارد•

 بر روش غشاء پایه cortiاندام های گیرنده •

 





 انتقال صوت

 انتقال صوت از پرده صماخ به پری لنف و عشاء پایه•
 انتقال فشار در مجرای صماخ و دریجه گرد•
انتقال صوت به صورت موج در مایع پری لنف و درک ان توسط •

 گیرنده های مژه ای در غشاء پایه
 هر فرکانس سلول های شنوایی مشخصی را تحریک میکند•

 

 





حرکت اندولنف باعث حرکت مژه ها  
 میشود

حرکات مژها پتانسل فعال درست  
 می کند

کمبود اکسیژن پتانسیل عمل را  
برای یک تا دو دقیقه مختل می  

 کند



پتانسیل میکرو فونیک با اختالف  
 میکرو ولت 150

 پتانسیل میکروفونیک حلزونی
زمان  -این پتانسیل فاقد زمان نهفته

خستگی   -ندارد –تحریک ناپذیری 
 ناپذیر است



تارهای شنوایی از هر گوش به هسته 
زیتونی و   هر دو طرف کورتکس  

 میروند
نرون های سطح باالتر به صداهای  

 باالتر و مرکب پاسخ میدهند





 سنگینی گوش: اختالل شنوایی

 اختالل در انتقال صوت•

 اختالل در درک صوت•



 اختالل در انتقال صوت





 آسیب اندام های کرتی: پیر گوشی

 آسیب گوش داخلی•
 تخریب سلولهای مژه ای•
 دسیبل 90صداهای بیش از •
 عفونت ها و برخی از داروها•
 (عصب هشتم)اسیب های اعصاب شنوایی •

 





 اودیومتری: اندازه گیری ثقل شنوایی



 سایر تست ها

 دیاپازون•

 تست وبر•



 دستگاه تعادل

 درک ارتفاع•
 درک سرعت حرکت•
 درک میزان جاذبه زمین•
 درک چرخشی در سه جهت•
ارتباط بین حس تعادل و حسی عمقی برای حفظ تعادل و •

 جهت
 

 



 ماکوال1.
 ساکول1.
 اتریکول2.

 حلقه های نیم داره ای2.

 مایع اندولنف جریان دارد3.

کیسه های حسی و بلورهای 4.
 اتولیت= کربنات کلسیم 

 



 سلولهای درک وضعیت و تعادل
 سلول های مژه ای

عصب  = عصب دهلیزی حلزونی 
 vestibulocochlearتعادل 

مسیر حرکت مژه های کوچک به 
 بزرک یا برعکس

 

 



اتریکول ها در حالت طبیعی به 
 صورت افقی

ساکول ها به صورت طبیعی به 
 صورت عمودی قرار دارند



 حلقه های نیم داره ای: کاپوال

 شتاب خطی اثری ندارد
 تعادل در حرکات چرخشی

حلقه های نیم دایره ای در سه  
چهت چرخشی  تعادل را حفظ  

 میکنند
 راست و چپ
 جلو و عقب
 سمت عقب



 اختالل دستگاه تعادل

 تحریک شدید دستگاه تعادل: دریا زدگی•
سرگیجه در طرف سالم و سقوط در  : عفونت در دستگاه حلزونی•

 نیستاگموس در طرف سالم. طرف اسیب دیده
در فضا کارکرد ماکوال نخواهیم داشت ولی حلقه های نیم دایره  •

 ای فعالیت دارند



 حساسیت تنی احشایی



 حس درد

 :درد جسمی•
 نیشگون –سوزنی : سطحی–
 مفاصل و عضالت: عمقی–

 پس از نیم ثانیه از تحریک درک میشود•

 درد احشایی•


