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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

القوقعة ال�صطناعية ودورها يف التدخل املبكر

الطالبتان - منرية اخلويطر -   ونورة ال�صديري

�صعود امل��ل��ك  التطبيقية - جامعة  الطبية  ال��ع��ل��وم  كلية 

امللخ�ص

البحث العلمي يف  زرع القوقعة ) اأو احللزون ( و�شيلة من الو�شائل التي قدمها تطور - 1

ال�شنوات االأخرية, وذلك مل�شاعدة ال�شم على جتاوز اإعاقتهم, وت�شهيل اندماجهم يف 

املجتمع, ولكي نتعرف على املو�شوع ب�شكل جيد ال بد من ذكر النقاط التالية:

مقدمة ت�رشيحية وظيفية  ٢ -

معنى جهاز القوقعة االلكرتوين  3 -

اأ�شكال اجلهاز املزروع وطريقة عمله 4 -

من هم املر�شحون لزراعة القوقعة ؟ 5 -

خمطط الدرا�شة للمر�شحني ٦ -

االإجراء اجلراحي  7 -

املخاطر وامل�شاعفات ( مرحلة ما بعد العملية ) االحتياطات – - 8

تدخل مبكر = نتائج جيدة  ٩ -

حــالــة  هـــي  ــمــع  ــ�ــش ال ــقــ�ــس يف  ن حـــالـــة  ـــل  ك اأن  االعـــتـــبـــار  ــني  ــع االأخــــــذ ب ـــع  م  -

ــ�ــشــحــيــح.  ال الــــقــــرار  الأخـــــذ  مــفــ�ــشــلــة  درا�ــــشــــة  اإىل  ـــاج  ـــت , وحت  مــ�ــشــتــقــلــة 
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مقدمة ت�صريحية وظيفية: 

تتاألف االأذن ت�صريحيا من ثالثة اأق�صام:

1- االأذن اخلارجية

٢- االأذن الو�شطى : 

م�شئولتان عن النقل امليكانيكي لالهتزازات ال�شوتية القادمة من الو�شط اخلارجي

3- االأذن الداخلية:  

فهي تتاألف من جهاز لل�شمع وجهاز للتوازن 

- جهاز ال�شمع يتمثل يف القوقعة التي حتوي الع�شو احل�شا�س امل�شئول عن نقل ال�شمع 

يحوي اخلاليا  الع�شو  هذا  كورتي  ا�شم ع�شو  عليه  , ويطلق  ال�شمعي  الع�شب  اإىل 

امل�شعرة احل�شية الع�شبية التي تقوم بتحويل االهتزازات ال�شوتية الوا�شلة من االأذن 

الو�شطى اإىل اإ�شارة كهربائية يطلق عليها ا�شم “ ال�شيالة الع�شبية” 

- هذه اخلاليا تت�شل مع األياف الع�شب ال�شمعي الذي يقوم بنقل ال�شيالة الع�شبية اإىل 

املراكز الدماغية.

اإ�شارات  ب�شكل  الدماغ  اإىل  و�شولها  حتى  ال�شوتية  �شري االهتزازات  خمطط  هو  وهذا 

معظم  يف  يحدث  احل�شي الع�شبي  ال�شمع  والتف�شري.نق�س  للتحليل  قابلة  كهربائية 

االأحوال نتيجة اإ�شابة يف هذه اخلاليا احل�شا�شة

ــيــة,  الــوراث ــات  ــاب ــش , االإ� اخللقية  الــتــ�ــشــوهــات   : ــة  ــاب االإ�ــش هـــذه  ــبــاب  اأ�ــش ومـــن   -

ـــــرى كــثــرية. ــة , االأ�ـــشـــبـــاب الــر�ــشــيــة واأخ ــي ــش ــفــريو� ــة وال ــي ــوم ــل اجلــرث ــوام ــع  ال

وعند اإ�شابة هذه اخلاليا - وح�شب درجة االإ�شابة - يفقد احللزون قدرته على القيام 

بتحويل االهتزازات ال�شوتية اإىل اإ�شارات كهربائية, وبالتايل يحدث نق�س ن�شبي يف 

القدرة على ال�شمع.

معنى جهاز القوقعة االإلكرتوين: 

هو جهاز يتيح اإمكانية ال�شمع ويح�شن قدرة االت�شال اللفظي لالأ�شخا�س امل�شابني بفقدان 

ال�شمع احل�شي الع�شبي احلاد والذين مل ي�شتفيدوا من املعينات ال�شمعية بعد فرتة من التاأهيل 
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املنا�شب لذلك, وهو عبارة عن جهاز متعدد االإلكرتونات ي�شتخدم لنقل املعلومات ال�شوتية 

اإىل االأذن الداخلية, فهو ال يعيد ال�شمع الطبيعي ولكنه يح�شن مقدرة ال�شخ�س على �شماع 

االأ�شوات املحيطة به و�شماع اإيقاعات واأمناط النطق كما يح�شن عملية قراءة ال�شفاه.

اأ�صكال اجلهاز املزروع:

- اأجهزة تتم زراعتها داخل القوقعة: وهي االأكرث فعالية.

- اأجهزة تتم زراعتها خارج القوقعة:  فعاليتها حمدودة, ومتناق�شة مع الزمن.

- اأجهزة وحيدة القناة: وهي حتوي م�رشى كهربائيا واحدا,  وهي االأقل فعالية.

- اأجهزة متعدد القنوات:  ويكون عددها خمتلف, وهي االأكرث فعالية.

االأجزاء  الرئي�صية:

1-ميكروفون, خارجي.

٢- جهاز جيبي اأو جهاز خلف االأذن, خارجي.

3- جهاز فك ال�شفرات, خارجي.

4-  االإلكرتود داخل القوقعة, داخلي. 

) امليكروفون واجلهاز اجليبى وجهاز فك ال�شفرات هي اأجزاء خارجية ت�شبه اإىل حد بعيد 

تتم  الذي  و هو  االأ�شا�شي  اجلزء  فهو  الرابع  اجلزء  اأما  لدينا.  املعروفة  ال�شمعية  املعينات 

زراعته داخل القوقعة(

طريقة عمل جهاز زراعة القوقعة:

ال�شوتية اإىل  االهتزازات  القوقعة من حيث حتويل  بوظيفة  زرع حا�شوب �شغري يقوم 

اخلارجي  الو�شط  من  االهتزازات ال�شوتية  بالتقاط  اجلهاز  فيقوم   . كهربائية  اإ�شارات 

القطعة  اإىل  تر�شل االإ�شارة  ثم  الذي يقوم بتحليلها وت�شخيمها,  اإىل احلا�شوب  وير�شلها 

الداخلية املزروعة التي تقوم باإي�شال الر�شالة الكهربائية ال�شمعية بوا�شطة اأ�شالك دقيقة اإىل 

األياف الع�شب ال�شمعي , ثم تتابع طرقها كاملعتاد.

ال�صروط الالزم توفرها يف االأطفال املر�صحني لزراعة القوقعة:

وجود نق�س �شمع ح�شي ع�شبي مزدوج يرتاوح يف �شدته بني ال�شديد والعميق. . )

األياف الع�شب ال�شمعي بوا�شطة اختبارات خا�شة. ) الأن الهدف هو  التاأكد من �شالمة . 2
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زرع بديل للقوقعة ولي�س للع�شب ال�شمعي(

مع  منا�شبة  �شمعية  معينات  جتربة  بعد  النطق  م�شتوى  على  تطور  اأي . 3 حدوث  ف�شل 

اخل�شوع للتاأهيل اخلا�س وذلك ملدة �شتة اأ�شهر على االأقل. 

اأن ال يكون هناك اأعرا�س طبية متنع عملية الزراعة.. 4

اأن يكون الطفل منا�شباً من الناحية النف�شية واجل�شدية واحلركية.. 5

على املواد  اأن ي�شتقبل الطفل بعد العملية الدعم التعليمي والرتبوي املنا�شب وامل�شتمل . 6

ال�شمعية والكالمية كعنا�رش اأ�شا�شية. 

واالجتماعي والرتبوي الالزم لتحقيق التوقعات واالآمال  اأن يتوفر له الدعم العائلي . 7

املرجوة. 

العمر: ويلعب دورا اأ�شا�شيا يف جناح زرع القوقعة ) ٢ – 17. 8 �شنة (.

ملحوظة هامة :

كان تقييم املعينات ال�شمعية يعتمد �شابقا على اإجراء تخطيط �شمع يف ال�شاحة احلرة , ثم 

تبني اأن هذا التقييم غري دقيق.

اختبارات  ــراء  على  اإج زرع قوقعة-  تقرير  عند  وخا�شة   - يعتمد  التقييم  فاأ�شبح   

االأ�شا�س للمعينة  التقييم  الأن  احلرة.  ال�شاحة  يف  ال�شمعية  بوجود املعينات  الكالم  متييز 

ال�شافية. التقاط االأ�ــشــوات  مــدى  ولي�س  الكالم  وفهم  اإدراك  مــدى  هو   ال�شمعية 

  دور العمر يف حتديد درجة جناح زرع القوقعة:

مت  لذا  اأو�شح,  النطق  تاأخر  كان  اأ�شغر  االإ�شابة  �شن حدوث  كان  كلما  اأنه  املعلوم  فمن 

تق�شيم امل�شابني بنق�س ال�شمع اإىل جمموعات ثالث ح�شب �شن حدوث االإ�شابة:

االأ�شهر  اأو مكت�شبة يف  باكرة جدا ) خلقية  االإ�شابة بال�شمم  تكون  الكالم :وفيها  قبل  ما   -1

االأوىل من العمر(, وذلك قبل اأن يتم اكت�شاب اأي نطق وهم يحتاجون اإىل تدريب وتاأهيل 

مكثفني بعد العمل اجلراحي وبالتايل فتاأهيلهم طويل والنتائج لديهم متو�شطة اجلودة.

٢- ما حول الكالم :وفيها حتدث االإ�شابة يف عمر اأكرب قليال من املجموعة ال�شابقة, ويف 

وقت يكون فيه الطفل قد جاوز مرحلة معينة يف اكت�شاب النطق.
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3- ما بعد الكالم :وفيها حتدث االإ�شابة عند طفل كبري اأو كهل , ويكون اكت�شاب النطق 

اأف�شل  تعطي  املثالية والتي  املجموعة  هي  و  قبل حدوث االإ�شابة  كامل  ب�شكل  مت  قد 

النتائج,الأن املري�س لديه خمزون كامل من الكلمات ي�شتطيع العودة اإليه ب�شهولة عند 

اإجراء التاأهيل 

ملحوظة هامة : 

هي  الدماغ  اإىل  باإي�شالها  االأذن  التي تقوم  ال�شمعية  التنبيهات  اأن  نعلم  اأن  يجب 

الدماغ لهذه   تلقي  عدم  فاإن  وبالتايل   . الدماغية  ال�شمعية  ن�شج املراكز  عن  امل�شئولة 

اإ�شابة بنق�س �شمع �شديد يوؤدي اإىل عدم ن�شج للمراكز  التنبيهات عند االأطفال ب�شبب 

اأو  ال�شمعية  املعينة  وو�شع  بالتاأهيل  املبكر  التدخل  كانت �ــرشورة  هنا  ومن  ال�شمعية. 

الدماغية. ال�شمعية  الطبيعي للمناطق  التطور  على  وذلك حفاظا   , القوقعة  زرع   باإجراء 

خمطط الدرا�صة الواجب اإجراوؤها ملعرفة املر�صحني لزرع القوقعة:

 تت�شمن هذه الدرا�شة النقاط التالية: 

1- اال�شتجواب الدقيق للمري�س واالأهل : تاريخ حدوث نق�س ال�شمع , تطوره , درجة 

 , النف�شي  الو�شع   , احلركي  التطور   , , التاأهيل  ال�شمعية  املعينات   , النطق  تطور 

االأمرا�س العامة , القدرة الب�رشية ) قراءة ال�شفاه ( , ال�شوابق العائلية.

مع  الكالم  متييز  اختبار   , بالنغمة ال�شافية  ال�شمع  تخطيط   : وت�شمل  ال�شمع  درا�شة   -٢

ال�شوتي االأذين   البث  الركابة,  ومنعك�س  ال�شمعية  املعاوقة  معينات �شمعية,  وبدون 

 ABR.الكمونات املحر�شة ال�شمعية ,OEA
3- اختبار تنبيه األياف الع�شب ال�شمعي ملعرفة درجة �شالمتها. 

تطور  درجة  الفن, وذلك ملعرفة  اخت�شا�شي يف هذا  قبل  من  النطق  مل�شتوى  درا�شة   -4

النطق, قراءة ال�شفاه, لغة االإ�شارة.

5-  درا�شة نف�شية اجتماعية للمري�س وعائلته. 

٦- درا�شة للو�شع املادي للمري�س وعائلته.

7-  التحقق من وجود الدافع القوي واحلما�س يف العائلة ملتابعة التاأهيل الطويل.

8-  درا�شة اإ�شعاعية لعظم ال�شخرة.
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٩- اإجراء فرتة اختبار بو�شع املعينات ال�شمعية واإخ�شاع املري�س لتاأهيل منا�شب ملدة �شتة 

اأ�شهر على االأقل, ثم تقييم درجة ا�شتفادته من هذا االإجراء.

االإجراء اجلراحي :

- ينوم املري�س ليلة قبل العملية لال�شتعداد.

- ت�شتغرق العملية )4( �شاعات تقريباً.

- تتم العملية حتت التخدير الكلي.

- يقيم املري�س اأ�شبوعاً يف امل�شت�شفى حتى ي�شرتد عافيته

- ت�شتغرق فرتة التئام اجلرح حوايل )4 - ٦ ( اأ�شابيع واأثناء هذه الفرتة ي�شبح مبقدور 

معظم   املر�شى مزاولة اأن�شطتهم العادية .

- خماطر هذه العملية كاأي عملية اأخرى جتري حتت التخدير الكلي.  

مرحلة ما بعد العملية :     

- بعد التئام اجلرح ت�شتعد احلالة لتثبيت اجلهاز اخلارجي والبدء يف برجمته , حيث تراجع 

برنامج  و�شعه  عن طريق  الكالم  معالج  بربجمة  للبدء  اجلل�شات  وتبداأ  ال�شمعيات  عيادة 

كمبيوتر خا�س به , ويبداأ تن�شيط القنوات اأو االإلكرتودات. وت�شتغرق برجمة اجلهاز عدة 

جل�شات , واأثناء اجلل�شة يقوم اأخ�شائي ال�شمعيات بالتوفيق بني اأخف�س م�شتوى �شوتي 

ممكن للحالة و اأعلى م�شتوى مريح لها. 

االحتياطات:

1- جتنب االأن�شطة التي قد ينتج عنها اإ�شابة بالراأ�س اأو بالدماغ.

جماالت  هذه االأجهزة  تنتج  حيث  املعادن  عن  الك�شف  الأجهزة  التعر�س  عدم   -٢

كهرومغناطي�شية ميكن اأن توؤذي اجلهاز

املخاطر وامل�صاعفات املتوقعة بعد عملة الزراعة:

1- االلتهاب :وهذا قد يتطلب اإزالة اجلزء املزروع.

عملية جراحية  الأي  عادة  امل�شاحبة  الوجه: يعترب من االأعرا�س  �شعف وخمول يف   -٢

جترى يف االأذن, وغالباً ما يكون موؤقت. 
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3- خلل يف االتزان البدين : ويعترب من االأعرا�س املوؤقتة. 

4- ا�شطراب يف حا�شة التذوق :نادراً ما يحدث وقد ي�شتمر الأ�شابيع قليلة بعد العملية. 

5- عجز وق�شور اجلهاز :قد تتعطل االأقطاب الكهربائية املزروعة ولكن هذا نادر احلدوث, 

كما اأنه من املمكن ا�شتبدال اجلهاز. 

٦- التهاب ال�شحايا: وقد يكون م�شاحباً اللتهاب االأذن الو�شطى. 

7- التلف الكيميائي الكهربائي :يحدث ذلك ب�شبب اال�شتثارة على مدى طويل. ولكن 

االأ�رشار الناجمة عن ذلك تبدو قليلة ا�شتناداً على الدرا�شات احلالية. 

8- احلاجة الإزالة اجلهاز :وقد يتم ذلك اإما ب�شبب تعطل اجلهاز اأو اأي اأ�شباب اأخرى.

٩- �شقوط اجلهاز عند القيام ببع�س االأن�شطة والتحركات : مما قد ي�شبب تلف اجلهاز اأو 

زحزحته من مكانه

فريق تاأهيل زارعي القوقعة: 

- اأخ�شائي ال�شمعيات.  

- اأخ�شائي التخاطب. 

- اأخ�شائي الرتبية اخلا�شة.

- االأهل.

الفوائد املتوقعة لزارعي القوقعة:

اأدنى فائدة: 

1- حت�شني مقدرة ال�شخ�س على متييز اال�شوات املحيطة به.

٢- حت�شني مهارات قراءة ال�شفاه.

3- حت�شني مقدرته ال�شخ�شية على التحكم يف �شوته.

4- حت�شني املهارات اللغوية االجتماعية.

اق�صى فائدة:

ال�شفاه  قراءة  يجيد  كان  اذا  فقط  اال�شتماع  حالة  اليه يف  املوجه  الكالم  معظم  فهم   -1

»ومع التدريب امل�شتمر يتجاوز احلاجة لقراءة ال�شفاه«.

٢- ا�شتعمال الهاتف بطريقة جيدة يف االت�شال باال�شخا�س الذين تكون ا�شواتهم ماألوفة 
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»مع ا�شتخدام و�شلة خا�شة بني ال�شماعة وجهاز املعاجلة«.

3- تطوير مهارات االت�شال واملهارات االجتماعية »ب�شكل ا�شتقاليل«.

مالحظه هامه:

اثبتت الدرا�شات احلديثه انه باالإمكان القيام بعملية زراعة القوقعه اذا ا�شتلزم االمر لكال 

االأذنني, ومن فوائد زراعة القوقعة يف االأذنني:

1- �شماع احلديث واالأ�شوات االأخرى ب�شكل اأف�شل يف االأذنني

٢- قدرة الرتكيز يف املحادثات يف وجود �شجيج تكون اأعلى ) فال�شماع باالأذنني ميكن 

اجلهاز ال�شمعي باجلمع واملقارنة بني االأ�شوات فيقوم الدماغ با�شتبعاد ال�شجيج(

3- ال ي�شطر امل�شتمع اإىل توجيه اأذنه ناحية املتحدث اأو م�شدر ال�شوت.

4 - �شهولة حتديد م�شدر ال�شوت.

النتائج على املدى البعيد:

 - يجب اأن ال ننتظر نتائج باهرة معتقدين اأن الطفل االأ�شم �شيتحول اإىل �شاحب �شمع 

ال�شمع  عن  اجلزئي  للتعوي�س  جادة  حماولة  اإال  هي  ما  زراعــة القوقعة  الن  طبيعي 

املفقود.

 - اإن احل�شول على نتائج جيدة يعتمد على التاأهيل , والذي يجب اأن ي�شتمر لفرتة تطول 

منذ  املنق�شي  الزمن   , حدوث االإ�شابة  �شن   , املري�س  عمر  ح�شب  وذلك  تق�رش  اأو 

حدوث االإ�شابة )كلما زادت مدة ال�شمم كلما نق�شت الذاكرة ال�شوتية( , درجة تطور 

ال�شفوي والكلي كان ذلك  التوا�شل  ا�شتخدمت طرق  النطق, نوع االت�شال )فكلما 

اأف�شل للتاأهيل(,  وقد ت�شل فرتة التاأهيل اإىل �شنوات عديدة الن اإجراء العمل اجلراحي 

واإهمال التاأهيل ما هو �شوى تعر�س لعمل جراحي واأعباء مادية مرهقة دون الو�شول 

اأية نتيجة اإيجابية من ناحيتي ال�شمع والنطق.

 - اأما النتائج على م�شتوى ال�شمع والنطق فيمكن اخت�شارها ب�شكل عام كما يلي:

- ال�صمع: 

االأ�شوات واإمنا  �شماع  على  قادرا  ي�شبح  اجلراحي  العمل  بعد  عن املري�س  احلقيقة  يف 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

ب�شكل م�شوه وغري وا�شح  ووظيفة التاأهيل م�شاعدة املري�س على فهم هذه االأ�شوات 

الكلمات من  �شابق  خمــزون  بوجود  هــذه العملية  وت�شهل   . املنا�شبة   مع دالالتها 

لذا يعطي التاأهيل نتائج ممتازة يف اإ�شابات نق�س ال�شمع املكت�شبة املتاأخرة ب�شبب اإمكانية 

املقارنة بني االأ�شوات اجلديدة واملخزونات القدمية 

- النطق: 

 اإن �شوت االأ�شم ي�شبح بعد اإجراء الزرع مراقب ال�شدة  فال يتكلم وهو ي�رشخ كما هو 

احلال عادة عند اأ�شحاب نق�س ال�شمع ال�شديد .كما اأنه ي�شل بعد فرتة من التاأهيل اإىل نطق 

مياثل ما يتكلم به �شخ�س لديه نق�س �شمع متو�شط ال�شدة. وباخت�شار فالتدريب اجليد بعد 

الزرع املتقن يو�شلنا اإىل نطق مقبول مما ي�شمح مبتابعة حياة اجتماعية نافعة . 

اأكرث كانت نتائج  - و ب�شكل عام كلما كان م�شتوى النطق عند حدوث االإ�شابة متطورا 

التاأهيل بعد الزرع اأف�شل واأو�شح.

العنوان:

xnooogeeex@yahoo.com نوره ال�صديري 

 munirah_sa@hotmail.com  منرية اخلويطر

املراجع :

   • 	http://forum.moalem.net/showthread.php?t=1130 شبكة املعلم االلكرتونيه�

•د. �شامر �شقااأميني - اأخ�شائي يف ال�شمعيات )منتدى اأطفال اخلليج( 	
 • 	Tuesday 14٢3 د.�شامي ال�شقا )�شحيفة اجلزيرة .. لعددها ) 10٩74 ( ليوم الثالثاء ٩ �شعبان

15th October,2002
Hear now	• . And always http://bilateral.cochlear.com/14.html
http	• ://www.moudir.com/vb/archive/index.php?t-182706.html




