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يعرف الصمم من الناحية الوظيفية بأنه فقدان السمع الذي ال يمّكن صاحبه من فهم اللغة المنطوقة حتى باستخدام المعينات السمعية٬ ومن ثم يتعطل أو ينعدم نمو هذه اللغة لديه٬ فال يستطيع التواصل
والتفاعل مع أسرته وأقرانه والعالم من حوله.

وهكذا فالطفل الذي لديه صمم يجد صعوبة كبيرة في تعلم الكالم٬ وفهم ما يقوله اآلخرون٬ والتعرف على األصوات من حوله٬ وتعلم القراءة والمشاركة في اللعب مع أقرانه وأفراد أسرته.

ومن الجدير بالذكر أنه تنجم عن حالة الصمم هذه عدة صعوبات ذات جوانب متعددة؛ صحية٬ تربوية٬ اجتماعية واقتصادية٬ تقع أعباؤها على كاهل كل من الفرد واألسرة والمجتمع٬ األمر الذي يدعو
للتأكيد على أهمية الوقاية من حدوث الصمم عن طريق تجنب أسبابه العديدة والتأكيد على أهمية الكشف عن وجود اإلعاقة السمعية عند األطفال خاصة٬ وفي أبكر وقت ممكن٬ وهذا بدوره يجعل

التأهيل أكثر جدوى وفائدة٬ األمر الذي ينعكس ايجابيًا على تربية وتعليم وتدريب الطفل األصم وبالتالي على دمجه ومشاركته في المجتمع.

يحاول العلماء ومنذ عهد بعيد استعادة ما يمكن استعادته من الوظيفة السمعية المفقودة٬ ومن ثم استعادة القدرة على الكالم واكتساب اللغة المنطوقة٬ وحتى هذه اللحظة لم يكتب لهذه المحاوالت
النجاح المنشود.

تعد عمليات زراعة الحلزون من أحدث هذه المحاوالت التي قام بها اإلنسان حتى اآلن٬ ومن المفيد أن نقدم لمحة من خالل محطات تاريخية عن مسيرة زراعة الحلزون في العالم.

تحتاج هذه العملية إلى اإلقامة في المستشفى٬ حيث تجرى تحت التخدير العام٬ يقوم الجراح خالل هذه العملية والتي تستغرق نحو الساعتين٬ بشق الجلد خلف األذن ثم يقوم بحفر العظم الموجود تحت
الجلد٬ مستعينًا بمجهر جراحي خاص٬ حتى يصل إلى الحلزون في األذن الباطنة٬ ثم يقوم بإدخال سلك بطول 52 ملليمترًا تقريبًا إلى داخل هذا الحلزون٬ ويقوم هذا السلك والذي يضم الكترودات

متعددة بتنبيه نهايات العصب السمعي الموجودة في الحلزون.

شهدت العاصمة الفرنسية باريس في عام 1957 أول محاولة جادة إلجراء عملية زراعة الحلزون٬ وذلك على يد الدكتور الجراح ايريس٬ غير أن المريض ما لبث أن توقف عن
استعمالها بعد حوالي السنة تقريبًا.

 

في عام 1961 بدأت أول عمليات زراعة الحلزون في الواليات المتحدة األمريكية٬ وقد قام بإجرائها الدكتور ويليام هاوس٬ رغم اعتراضات األوساط العلمية.  
وفي عقد السبعينات استؤنفت المحاوالت الفرنسية٬ وأجريت عمليات زراعة الحلزون على أطفال صم بواسطة الدكتور شوارد٬ وقد القت هذه العمليات احتجاجًا ومعارضة من

الجمعيات والمؤسسات الخاصة بأهالي األطفال الصم باإلضافة إلى اختصاصيي األذن٬ لكن هذا لم يمنع انطالق برامج مماثلة في كل من بريطانيا والنمسا واستراليا.
 

شهد عقد الثمانينات موافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية Food & Drug Administration على تسويق جهاز الحلزون من نوع Nucleus للكبار الذين أصيبوا بالصمم
بعد اكتسابهم اللغة. ثم أجريت عمليات أخرى عديدة في الكثير من دول أوروبا٬ وسط معارضة مجموعات ومجتمعات األشخاص الصم وبشكل خاص االتحاد العالمي للصم.

 

شهد عقد التسعينات أيضًا موافقة إدارة الغذاء والدواء األمريكية على تسويق المنتج من نوع Nucleus 22 للكبار والذي يستعمل في زراعة الحلزون لألطفال بعمر السنتين
وأكبر. وأخذت مراكز زراعة الحلزون المتخصصة في االنتشار هنا وهناك٬ مع استمرار معارضة منظمات الصم إلجراء زراعة الحلزون عند األطفال الصم باعتبار أن نتائجها

محدودة ومخيبة لآلمال التي ما انفكت تروجها وسائل اإلعالم والشركات المنتجة٬ باإلضافة إلى أنها تلحق األذى النفسي واالجتماعي بالطفل األصم.
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يتصل هذا السلك بمستقبل يثبت مباشرة فوق العظم الواقع خلف األذن ثم يغطى الجلد تمامًا. ويأخذ هذا المستقبل بالتقاط الموجات الواردة إليه عبر الجلد من مرسل خاص يثبت فوقه.

يقوم الميكروفون بالتقاط األصوات المختلفة٬ ويرسل الموجات الملتقطة إلى معالج خاص٬ موجود في علبة صغيرة بحجم علبة الكبريت٬ فيقوم هذا المعالج بدوره٬ ويرسل هذه الموجات واإلشارات
االلكترونية٬ بعد معالجتها٬ إلى المستقبل٬ وذلك عبر موصل خاص٬ يثبت خلف األذن وفوق الجلد٬ يقوم المستقبل بدوره بنقلها عبر السلك الموجود في الحلزون إلى العصب السمعي فالدماغ.

يتبع هذه العملية برنامج تعليم خاص٬ وتدريب سمعي ولفظي ولغوي يستمر فترة طويلة٬ وتجرى هذه العملية في مراكز متخصصة لهذا الغرض تضم فريقًا من المتخصصين إلى جانب الجراحين٬
Special ومعلمين خاصين Hearing Therapist ٬ ومعالجي السمعSpeech-Language Therapist ومعالجي الكالم واللغة Audiologist يتكون هذا الفريق من اختصاصيي السمع

Educators باإلضافة إلى الباحثين االجتماعيين Social Workers وغيرهم.

حظيت هذه العمليات بحمالت اعالمية بالغت وإلى حد كبير في تضخيم نتائجها٬ وصورت الشخص األصم الذي أجريت له هذه العملية وكأنه عاد يسمع بكل وضوح ويتكلم بكل طالقة… الخ. ورغم
النجاحات التي حققتها هذه العملية٬ إال أنه ينبغي النظر إليها بموضوعية كاملة٬ ومعرفة حدودها ونتائجها٬ ال سيما أنها مكلفة مقارنة بالنتائج التي تحققها٬ خاصة إذا ما أخذنا بعين االعتبار التوقعات

واآلمال الكبيرة التي يعقدها أهالي الطفل األصم عليها.

وقد أوضحت المؤتمرات العلمية الطبية حول هذا الموضوع أن أكثر المرشحين لالستفادة من هذه العملية هو من أصيب بالصمم بعد أن يكون قد تعلم اللغة المنطوقة ٬Post-Lingual Deaf ولم
تعد المعينات السمعية٬ ورغم استعمالها المتكرر تقدم له أية فائدة تذكر.

كذلك يمكن زراعة الحلزون لدى األطفال المصابين بالصمم الوالدي والذين لم يكتسبوا اللغة المنطوقة Post-Lingual Deaf والفوائد في هذه الحالة هي أقل من الحالة السابقة. وقد أفادت هذه
المؤتمرات أنه من الصعب التنبؤ تمامًا بمن يستفيد من زراعة الحلزون٬ وكذلك تذكر الشركات المصنعة أنه من الممكن في بعض الحاالت أال تتحقق أية فائدة من زراعة الحلزون.

يبدي بعض األطفال المجرى لهم زراعة الحلزون تحسنًا جزئيًا في قراءة الشفاه وتمييز الكالم والضوضاء٬ وتزداد قدرتهم على نطق الكلمات٬ وينبغي التأكيد على أن الفوائد التي تتحقق من زراعة
الحلزون تختلف من فرد إلى آخر وفق عوامل عديدة.

ينبغي معرفة أن األطفال المجرى لهم هذه العملية يبقون أطفاًال ذوي إعاقة سمعية ويبقون بحاجة إلى تعليم وتدريب سمعي ولفظي ولغوي ولفترة طويلة من الزمن.

كذلك ينبغي أن يتجنبوا بعض أنواع الرياضات والمجاالت المغناطيسية وغيرها٬ مع األخذ بعين االعتبار عدم االستفادة منها لتمييز الكالم في األجواء الصاخبة والضوضاء. وهناك أيضًا بعض
التأثيرات السلبية على األطفال المجرى لهم هذه العملية وخاصة من الناحية النفسية والتربوية.

لهذا من الضروري تزويد األهل بكافة المعلومات حول زراعة الحلزون٬ وبشكل موضوعي مع إجراء الدراسة النفسية واالجتماعية لكل طفل من هؤالء األطفال الصم. كما أن متابعة هؤالء األطفال
بعد العمل الجراحي٬ وبشكل دوري٬ من خالل فريق متخصص له دور كبير في الحفاظ على نتائج وفوائد عملية زراعة الحلزون.

وال يزال األمل معقودًا على أجيال جديدة من الحلزون الصنعي٬ تعطي نتائج أفضل٬ وتلبي حاجات األطفال الصم وأسرهم.
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