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زراعة القوقعة بٌن التعرٌف والتدرٌب 
التعرٌف : الجزء األول 

ثانوي  -الرجاء متوسط مدرسة 



الأذن 

تقع األذنان علي جانيب الرأس ومعظم•

.أجزاء األذن داخل اجلمجمة 
لألذن وظيفتني أداديتني وهما •

.حفظ التوازن  والسمع

  



أجزاء األذن 

األذن الداخلٌة 
االذن 

الوسطً

األذن

الخارجٌة  



قناة األذن او )صجوان األذنَمجري السمع  :منالخارججٌ تتكون األُذن •
وصجوان األذن بمثابٌ (....طبلٌ األذن )غشاء الطبل َ( القناة السمعجٌ

اِهتزازات فً قناة وتوججى هذه  جامع اِهتزازات الصوتجٌ من حولنا 
.  األذن



وتتكون من َ تبدأمن طبلٌ األذن من نوايٌ القناة السمعجٌ :الوسطً األذن •
السندان والركابَ ثّث عظجمات صػجرة تسمً المطرقٌ 

تتصل األذن الوسطً بالبلعوم  األنفً عن طريق قناة استاكجوس  •
.الصوتجٌ إلٍ اِهتزاز المجكانجكًالموجٌ تحويل :وظجفتوا  •



تتكون من القنوات الوّلجٌ  والقوقعٌ والعصب : األذن الداخلجٌ •
(العصب الثامن ) السمعً 

القنوات الوّلجٌ وهً المسُولٌ عن التوازن•



من خّل السمع فً األذن الداخلجٌ عن المسُولالجزء : القوقعٌ•

(  الخّيا الشعجريٌ )نقل اِهتزازات عبرالساُل الً الشعجرات

( الثامن ) التً تنقلوا الً العصب السمعً 

.داخل القوقعٌ تتحول األهتزازات الً إشارات كوربجٌ •



أنواع ضعف السمع 

ضعف السمع التوصٌلً

ضعف السمع المختلط
ضعف السمع الحسً العصبً 



التوصيلي        ضعف السمع 

ٌحدث فقدان السمع التوصٌلً عندما ال ٌتم وصول •
 الصوت بكفاءة من خالل قناة األذن الخارجٌة لطبلة األذن 

.الوسطىاألذن الصغٌرة من العظٌمات او الً 



:طرق عالجه •
الجراحً أو بالتدخل  باألدوٌة 

سمعٌة األستعانة بمعٌنات 

(سماعة طبٌة  )

:أسبابه •
التهابات األذن الوسطى، األورام 

غٌر الخبٌثة، ثقب طبلة األذن، 
إصابات وتشوهات األذن الوسطى 

.أو األذن الخارجٌة



العصبي        ضعف السمع الحسي 

ٌكون هناك عندما ٌحدث فقدان السمع الحسً العصبً •
مسارات فً  ، أو (القوقعة)ضرر فً األذن الداخلٌة 

هذا هو النوع .. العصب من األذن الداخلٌة إلى الدماغ
.األكثر شٌوعا من فقدان السمع الدائم



:أسبابه •
.خلقٌة ومكتسبة: الى فئتٌنتنقسم  

:األسباب الخلقٌة .1
وقد تتم وراثته أو . السمع الخلقً عند الوالدة وهو المشكلة األكثر انتشاراً بٌن األطفال الحدٌثً الوالدةضعف •

قبل تطوٌر أي لقاح كانت الحصبة األلمانٌة هً . اإلصابة به نتٌجة لنمو غٌر طبٌعً فً مراحل تطور حٌاة الجنٌن
.الخلقًالسبب الشائع لضعف السمع 

:األسباب المكتسبة .2
( ضعف السمع المرتبط بالسن)تقدم السن •

التعرض للضوضاء الصادرة عن اآلالت أو األسلحة النارٌة •

التً تتلف األذن ولكنها قد تكون ضرورٌة لمعالجة بعض الحاالت الطبٌة  -األدوٌة السامة لألذن . التهاب السحاٌا•
وٌمكن للورم الموجود فً العصب السمعً أن . من الممكن أٌضاً أن تسبب ضعف السمع -التً تشكل تهدٌداً للحٌاة 

.ٌسبب ضعف السمع العصبً األكثر ندرة



:طرق عالجه •
 أن تساعد معظم األشخاص الذٌن ( السماعات الطبٌة ) السمعٌمكن ألجهزة

أما . ٌعانون من ضعف سمع حسً عصبً بسٌط إلى متوسط فً كلتا األذنٌن
بالنسبة الى المستوٌات األكثر حدة من ضعف السمع فإن السماعات الطبٌة ال 

ٌرجع السبب فً ذلك إلى أن ضعف السمع الحسً العصبً ٌتسبب . تكون كافٌة
فً تشوٌش األصوات تضخٌم األصوات عبر السماعات الطبٌة ٌجعل الصوت 

حتى السماعات الطبٌة . أكثر ارتفاعاً ولكنه لٌس بالضرورة أكثر وضوحاً 
العالٌة الجودة قد تجعل الصوت مشوشاً إذا كانت األذن الداخلٌة قد تعرضت 

.لتلف شدٌد



 إذا كان لدٌك ضعف سمع شدٌد إلى شدٌد جدا ولم تعد السماعات الطبٌة

تختلف زراعة القوقعة . القوقعة الصناعٌة تفٌد، فالبد من زراعة 

الصناعٌة عن السماعات الطبٌة التً تقوم بتضخٌم الصوت فقط ، حٌث 

أن زراعة القوقعة تحول الموجات الصوتٌة إلى نبضات كهربٌة بشكل 

.الطبٌعًالسمع  ٌماشً 



المختلط      ضعف السمع 

ضرر فً األذن الخارجٌة ٌكون هناك فً بعض األحٌان •
أو العصب ( القوقعة)أو الوسطى وفً األذن الداخلٌة 

وعندما ٌحدث ذلك، ٌشار إلى فقدان السمع على . السمعً
.أنه فقدان السمع المختلط



زراعة القوقعة 

ٌُغرس فٌها جهاز إلكترونً داخل• للمساعدة  األذن الداخلٌة هً عملٌة جراحٌة 
. السمع على

التحفٌز مباشرة إلى العصب السمعً، وتجاوز خالٌا الجهاز األكترونً ٌوفر •
الزرع ال . الشعر التالفة فً القوقعة التً تمنع الصوت من الوصول إلى العصب

.السمع للمتلقً، ولكن ال تسمح له  أن ٌتصور األصوات" استعادة"ٌؤدي إلى 



:إلى جزئٌنوٌنقسم الجهاز •
بالرأس خلف  جراحٌة ٌزرع عن طرٌق عملٌةجزء داخلً 

للخارج األذن وال ٌظهر 

 -مٌكروفون -ٌحتوي على القط صوتً خارجً وجزء 
ومعالج الكالم وقطعة خارجٌة ٌمكن تركٌبها وفصلها من على 

. الرأس بسهولة



:طرٌقة عمل الجهاز •
الذي ٌتم حمله على األذن أو على الجسم ٌلتقط الصوت  معالج الصوت1.

.فً معالج الصوت بطارٌة تقوم بتشغٌل النظام كله. وٌحوله إلى كود رقمً

المعالج ٌنقل الصوت المشفر رقمٌاً إلى الجزئ المزروع 2.

.الموجود خارج الرأس الملف عبر

بتحوٌل الصوت المشفر رقمٌا إلى إشارات كهربٌة الجزء المزروع ٌقوم 3.

األذن )وترسلها عبر مجموعة اإللكترود، الموضوعة فً قوقعة األذن 

(.الداخلٌة

فً القوقعة الذي ٌقوم  العصب السمعً تقوم إلكترودات المزروعة بتحفٌز4.

.بإرسال النبضات إلى الدماغ حٌث تتم ترجمتها إلى أصوات


