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 :چکیده

 به را هوشیاري مکانیسم ایجاد شده، مغزي هاي ضربه نتیجه در که است مهمی عوارض از یکی : کما،مقدمه

دهد. بیماران کمایی اغلب در معرض  می کاهش اطراف محیط به دهی پاسخ براي را افراد و توانایی زده هم

فعالسیستمبیدار نمودنباکهاستدرمانیروشیكحسیتحریكخطر محرومیت حسی قرار دارند. 

 با شنوایی تحریك تاثیرهدفبامطالعهاینمی کند.کمكآنمجددسازماندهیبهمغزمشبكکننده

 .استگرفتهانجام مغزي تروماتیك کمایی بیماران هوشیاري سطح تغییرات بر شغلی صداي

 بخش هاي تروماتیك مغزي بستري در بیمارکمایی 05 روي بالینی کارآزمایی مطالعه این:كارروشومواد

 و هاي کنترل گروه وارد بلوکی تخصیص با بیماران .انجام گرفت فرقانی قم بیمارستان ویژه هاي مراقبت

الی  00 مدت به عصر و صبح هاي در شیفت بار دو روز هر روز، 05 مدت به مداخله گروه در .شدند مداخله

، مداخله گروه بیماران هوشیاري شدند. سطح شنوایی تحریك صداي شغلی مختص خودشان با دقیقه 05

بیماران در گروه کنترل تحریك شنوایی را دریافت  .شد ارزیابی( بار ۴ روزانه) تحریك جلسه هر از بعد و قبل

 .شد ارزیابی گروه مداخله مشابه زمانی فواصل با بار ۴ روزانه نیز کنترل گروه بیماران هوشیاري سطح نکردند،

گالسکو و معیار جامع بی پاسخ اندازه گیري گردید.  کماي استاندارد مقیاس هوشیاري بیماران توسط سطح

 گردید. تحلیل و تجزیه SPSS 00افزار  سط نرمتو حاصل هاي داده

نتایج حاصل از مطالعه نشان داد در روز اول قبل از مطالعه بین نمره کماي گالسکو دو گروه : ها یافته

در گالسکوکماينمرهافزایش(؛ اما =055/5P-Value)کنترل و مداخله اختالف معناداري وجود نداشت 

ل از نظر آماري به شکل معنی داري بیشتر بود کنترگروهبهنسبتمداخلهگروهدردهم بعد از مطالعهروز

(530/5P-Value= همچنین در روز اول قبل از مطالعه بین نمره جامع بی پاسخ دو گروه کنترل و .)

دهم در روزنمره جامع بی پاسخ افزایش(؛ اما =۴00/5P-Value)مداخله اختالف معناداري وجود نداشت 

ل از نظر آماري به شکل معنی داري بیشتر بود کنترگروهبهنسبتمداخلهگروهدرهبعد از مطالع

(530/5P-Value=.) 

تحریك شنوایی با صداي شغلی سبب افزایش هوشیاري بیماران کمایی تروماتیك : گیری نتیجه و بحث

 مغزي می شود.

کما؛ تحریك شنوایی؛ حوادث تروماتیك مغزي؛ معیار کماي گالسکو؛ معیار جامع بی  :كلیدی های واژه

 .یپاسخ
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The effect of auditory stimulation with job sound on 

consciousness level in comatose traumatic brain injury patients 
 

Abstract 

Background and Objective: Coma due to brain injury is an important 

complication resulting in unconsciousness and reducing the capacity of 

responding to the environment. Comatose patients are often at risk for sensory 

deprivation. Sensory stimulation is a treatment that awakes the brain's reticular 

activating system, which helps brain re-organization. This study aimed to 

investigate the effect of auditory stimulation with job sound on consciousness 

level in comatose traumatic brain injury patients. 

Material and Methods: This clinical trial study was applied to 50 comatose 

traumatic brain injury patients admitted in the critical care unit of Qom 

Forghani hospital. The patients recruited with block randomization to control 

and intervention groups. Patient in the intervention group was stimulated by 

their job sound for 10 days, twice a day in the morning and evening shift and 

about 15-20 minutes for each time. LOC was assessed before and after each 

intervention. In control group also LOC assessed 4 times daily, similar to the 

intervention group. The patient consciousness was measured by the Glasgow 

Coma Scale and Full Outline of Un Responsiveness. Data were analyzed by 

SPSS 25 software. 

Results: The results of this study showed that the GCS score on the first day 

was homogeneous in two groups (P=0/700). Increase of GCS score on the tenth 

day in the intervention group was more statistically significant than the control 

group (P=0/038). Also, the FOUR score on the first day was homogeneous in 

two groups (P=0/425). Increase of FOUR score on the tenth day in the 

intervention group was more statistically significant than the control group 

(P=0/038). 

Conclusion: Auditory stimulation with job sound increase the consciousness 

level in comatose traumatic brain injury patients. 

Keywords: Coma, Auditory stimulation, Traumatic brain injury (TBI), 

Glasgow Coma Scale (GCS), Full Outline of Unresponsiveness (FOUR) 



 


