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Anatomy of the central auditory nervous system 
The central auditory nervous system (CANS) extends from the cochlear nucleus in the brain stem to the 
auditory cortex. The superior olivary complex, lateral lemniscus and inferior colliculus, medial 
geniculate body, and reticular formation are important relay stations. The ortical and subcortical 
auditory areas mainly consist of Heschl’s gyrus, the planum temporal (extending from the posterior 
aspect of Heschl’s gyrus to the end of the Sylvian fissure), and the Sylvian fissure with the insula.4 The 
cerebral hemispheres are connected by the corpus callosum. The CANS is characterised by an intrinsic 
“redundancy”—that is, an extensive interaction of its structures that is responsible for the resistance of 
the system to exhibit deficits on standard auditory testing in the presence of a lesion.4 In children, 
myelination and maturation continue until 10–12 years of age.5 The young brain has an inherent ability 
for plasticity: the forebrain sensory representations may change in response to altered receptors, sensory 
environment, or use and learning.6 

آناتومی سیستم عصبی شنیداری  مرکزی

سیستم عصبی شنیداری  مرکزی (CANS) از ھسته عصب حلزون گوش در ساقه مغز تا قشر شنیداری  امتداد 
دارد. ایستگاھھای رله مھم عبارتنداز :مجموعه بادامی باال، نوار جانبی و برجستگی پائین، اجسام زانویی میانی و 

ساخت شبکه ای. مناطق شنیداری  قشری و زیرقشری عمدتاً از شکنج Heschl ، صفحه planum temporal (از 
قسمت پشت شکنج Heschl تا انتھای شکاف (شقاق) Sylvian امتداد دارد) و شکاف Sylvian تشکیل می شود. 

نیم کره ھای مغز به وسیله جسم پینه ای به ھم وصل شده اند. مشخصه CANS یک تکرار ذاتی است – یعنی 
تعامل ساختارھایی که مسئولیت مقاومت سیستم برای نمایش نقص و اختالل تست شنیداری  استاندارد در 

حضور ضایعه را برعھده دارند. در بچه ھا، میلینی شدن و بلوغ تا 12-10 سالگی ادامه دارد. مغز بچه کوچک قابلیت 
انعطاف پذیری دارد: نمایش حسی مغز جلویی در واکنش به گیرنده ھای تغییر یافته، محیط حسی یا استفاده و 

. یادگیری تغییر می کند
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