چرا کودک من کم شنواست؟
دالیل زیادی وجود دارد که نشان می دهد چرا کوود در دودو لو ود یوا در حون رشود دچوار افو
شنوایی عصبی-حسی شده اس  ،ا بته د نل ای مسئله همنشه مشخص نمی شود.
ممک اس الزم داشد جه لشخنص عل کم شنوایی کودکتان ،آزمایش هایی لکمنلی از فرزنودلان
گرفته شود.
در ای قسم دسناری از دالیل رایج کم شنوایی آمده اس  .ایو دالیول مومووالر در دوران ونش از
لو د ،یا دالفاصله س از آن رخ می دهند.

آيا كم شنوايي فرزندم تقصير من است ؟
غالبا والدين نگران اين هستند كه شايد كاري انجام داده اند كه سبب ايجااد كام شانوايي فرزندشاان شاده
است  .اما بايد گفت شايد اين موضوع در بيشتر موارد به هيچوجه صادق نيست .
گاه كودكان همراه با كم شنوايي به دنيا مي آيند وگاه پس از تولد به داليل ديگري كه تقصاير شاما نيسات –
دچار كم شنوايي مي شوند  .ممكن است هرگز نتوانيد پي ببريد علت واقعي كم شنوايي فرزندتان چيست .
آيا علت ايجاد كم شنوايي اهميتي دارد ؟
آگاهي از علت ايجاد كم شنوايي فرزندتان مي تواند مفيد باشد .
 گاهي شما را آگاه مي كند كه چگونه با كم شنوايي فرزند خود كنار بياييد .
 گاهي شما را از مشكالت ديگري هم كه ممكن است وجود داشته باشد آگاه مي كند .
 ممكن است از اين طريق متوجه شويد كه كم شنوايي فرزندتان با گذشت زمان تغيير مي كند يا خير ؟
 گاه شما را آگاه مي كند كه ديگر اعضاي خانواده هم ممكن است در آينده دچار كم شنوايي شوند .

علل کم شنوايي دائمي :
علتهای دسناری سبب لو د کودکی دا کم شنوایی می شوند و یوا سوبب موی شوود در سوا های
نخسوووو کووووودکی مبووووتال دووووه کووووم شوووونوایی شووووود .همنشووووه نمووووی لوووووان علوووو
کم شنوایی را شناسایی کرد ،اما ممک اس درای لشخنص عل مجبور شوید آزمونهای دنشوتری
از فرزندلان دگنرید.
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علتهاي فيزيكي کم شنوايي
عوامل دسناری می لوانند کم شنوایی ایجاد کنند :
 عفونتهای خاص دوران دارداری  ،مانند سرخجه
 مشکالت هنگام زایمان مانند لو د زودرس یا کمبود اکسنژن
 عوامل ژنتنکی  ،ارثی
 عفونتهای گوش منانی
 عفونتهایی نظنر مننژی  ،مخملك  ،سرخك یا سناه سرفه
 صداهای خنلی دلند مانند آلش دازی  ،موسنقی دلند یا صدای کارخانجات
 ضردات مانند صدمات وارده ده سر
 در درخی موارد یافت عل کم شونوایی دسونار مشوکل اسو  .اموا در عون حواك شوکان
فهرستی از علل « ناشناخته » دارند که کم شنوایی می لواند دوه یکوی از آن عوامول مردوو
داشد .
 حدود ننمی از کم شنوایی های موادرزادی منشوا ژنتنکوی دارنودوولمور )7002،و متاسوفانه
کشور مااز مودود کشورهایی اس که دنشتری عل کم شنوایی هوای موادرزادیودنش از
 00درصوود) در آن ناشووی از ازدوای هووای فووامنلی اسوو وامننی وکمووا ی:9831 ،جوادیووان
:9831،قاضی زاده،مجندی وفرید محسنی:9831،سپهرنژاد،ننلفروشان ومختاری نژاد)9810،

2

علل کم شنوایی حسی عصبی کودکان (وتمور)7002،
اختالالت ژنتیکی
اختالالت سندرمی
کم شنوایی های حسی عصبی غیر سندرمی
علل محیطی
البیرنتیت(1التهاب البیرنت گوش داخلی)
عفونی-باکتریایی،ویروسی
مننژیت
علل التهابی
اتوتوکسیتی(2مسمومیت گوش)
داروهای اتوتوکسیک
کمبود اکسیژن
باال رفتن بیلی روبین خون)زردی)
ضربه به گوش
شکستگی استخوان تمپورال(استخوان گوش)
سرو صدای زیاد
آسیب در اثر تغییرات فشار هوا
علل دیگر
بدشکلی های گوش داخلی
وجود توده در گوش
بیماری های سیستم اعصاب مرکزی
عوامل ناشناخته

1- Labyrinthitis

2- Ototoxicity
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علتهاي پيش از تولد :
لقریبار عل کم شنوایی  /ناشنوایی ننمی از کودکانی که هر سا ه دا ای مشکل ده دننا موی آینود
دووووه د نوووول اخووووتالالت ژنتنکووووی و ارثووووی) اسوووو  .کووووم شوووونوایی در یووووك خووووانواده
مووی لوانوود منتقوول شووود حتووی اگوور روواهرار دووه نظوور درسوود هوون لاریخ ووه خووانوادگی از
کم شنوایی در آن خانواده وجود ندارد .در  %20از ای کودکان  ،غنر از کم شنوایی مشوکل دیگوری
مشاهده نمی شود  .و ی در  %80از موارد ژن ایجاد کننده کوم شونوایی سوبب دوروز نوالوانی هوا و
اختالالت دیگر نن می شود.
کم شنوایی در عن حاك در اثر مشکالت دوران دارداری نن ایجاد می شود  .دروز دنماریهایی از
جملوووووووه سووووووورخك ،سووووووونتومگا وویروس )

CMV

( ، 9لوکسو السوووووووموز، 7

آدله مرغان در دوران دارداری ممک اس سبب لو د کودکی دا کم شنوایی شوند .هم نن درخی از
داروها که داروهای مسموم کننده گوش و الولوکسنك ) 8نام دارند سبب لخریوب دسوتگاه شونوایی
کود

نش از لو د می شوند.

سندرم های همراه با کم شنوایی حسی عصبی
(وتمور)7002،
4

سندرم پندرد
5
سندرم آشر
6
سندرم برانشیو-اوتو-رینال
7
سندرم شارجه
سندرم واردنبرگ
1
سندرم آلپورت
)1- Cytomegalovirus ( CMV
2- Toxoplasmosis
3- ototoxic Drugs
4Pendred
Usher

5-

6- Branchio-oto-renal
CHARGE
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7-

علل کم شنوايي در سالهاي نخست کودکي ( علل پس از تولد ) :
لو د زودرس  /نارس خطر کم شنوا دودن یا کم شنوا شودن کوود را دوه شودت دواال موی دورد.
نوزادانی که نارس ده دننا آمده اند اغلب در مورض عفون هایی هستند که سبب کوم شونوایی موی
شووووووود .زردی ویرقووووووان) شوووووودید و کمبووووووود اکسوووووونژن ننوووووو سووووووبب ایجوووووواد
کم شنوایی می شوند .عفونتهای دوران کودکی ده عنووان ماواك مننژیو  ،سورخك و سورخجه موی
لوانند کم شنوایی ایجاد کنند.
گاه آسنبهای وارده ده سر یا قرار گرفت در مورض صداهای دسنار دلنود سوبب آسونب دیودن
دستگاه شنوایی کود می شوند.
علل کم شنوایی انتقالی (وتمور)7002،
مشکالت مربوط به مجرای گوش
جمع شدن جرم در مجرا
جسم خارجی
بدشکلی های مجرای گوش(بسته بودن ،تنگ بودن)
مشکالت مربوط به پرده گوش
بیماری تمپانواسکلروز(2پالک های روی پرده )
پارگی پرده گوش
بدعملکردی شیپور استاش
ناهنجاری های گوش میانی
ترشح مایع در گوش میانی
اوتیت میانی حاد
اوتیت میانی ترشحی
3
کلستئاتوم
ناهنجاری های رگی
ناهنجاری های استخوانچه های گوش میانی
بیماری تمپانواسکلروز(سفت شدن استخوانچه ها)
بدشکلی های استخوانچه ها
سفت شدگی های مادرزادی زنجیره استخوانی
بیماری اتو اسکلروزیس
Alport

8-

1-Tympanosclerosis
2
Cholesteatoma
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هم نن درخی از داروها که دا نام سمی درای گوش والولوکسنك) شناخته می شوند ،می لوانند دوه
دستگاه شنوایی کود آسنب درسانند .ای داروها موموالر داید طبق دستور خاصی مصور

شووند

امّا گاهی اوقات ای داروها لنها راه درمان درخی دنماریها محسوب موی شوند.ضومنار شونوایی موی
لواند در اثر صدمه ده سر یا شنندن صداهای دسنار دلند نن ایجاد شود.
اوتيت مياني ترشحي (1گوش چسبناک):
یکی از علل شایع کم شنوایی های انتقا یوقادل درمان)در کودکان اولن منانی لرشوحی اسو .
درای اینکه گوش دتواند ده درستی کار کند  ،الزم اس گوش منانی ور از هووا داشود  .شونپور
اسوووووووووتاش مومووووووووووالر گووووووووووش منوووووووووانی را ووووووووور از هووووووووووا نگوووووووووه
مندارد  .ای

و ه ،از گوش منانی لا ش حلق کشنده شده اس  .در کودکان ای

ی د رگساالن حا
در کودکان ای

و ه ده اندازه

عمودی و ه ندارددنادرای  ،ده خودی د رگساالن عمل نمی کند .هم نون

و ه ممک اس دسنار لنگ داشد  .در صورلی که شنپور استاش دسته شوود ،

هوا نمی لواند وارد گوش منانی شود  .در ای صورت سلو های دیواره ی گوش منوانی شورو
ده لرشح مایع می کنند .ای مایع ده لدریج گوش منانی را ر می کند و صدا ده سختی ده گوش
داخلی می رسد در نتنجه صداها کمتر شننده می شوند.
اولن منانی لرشحی گاهی سبب ایجاد درد و عفون در گوش می شوود .در دنشوتر کودکوان ،
اولن منانی لرشحی یك وضون موق اس که در حدود هش سا گی کود که شنپوراستاش و
دیگر اندامهای کود

رشدمی کند از دن می رود .لوصنه نموی شوود منتظور دمواننم لوا ایو حا و

خوددخود دهبود یادد  .دهتراس ده شك گوش و گلو و دننی مراجوه کرد .شك دسته دوه منو ان
کم شنوایی ایجاد شده لوسط اولن منانی لرشحی ،راهکارهای مختلفوی را موی لووان در نظور موی
گنرد.

1- Otitis Media With Effusion
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ژنتيك كم شنوايي  :درست همانگونه كه چشمان آبي يا موهاي خرمايي به ارث مي رسند ‘ كم شنوايي هم
ممكن است از طريق خانواده به ارث برسد  .در حدود نيمي از علل ناشنوايي دوران نوزادي منشأ ارثي يا ژنتيكي
دارد  .به اين معنا كه ناشنوايي مي تواند از طريق والدين به كودك منتقل شود  .حتي اگر هيچ فردي ناشانوا ياا
كم شنوايي را در فاميل خود سراغ نداشته باشيد .باز هم ممكن است كم شنوايي فرزند شما علت ژنتيكي داشته
باشد .
بيشتر آگاهي هاي ما در مورد ژنتيك كم شنوايي در طي  01سال گذشته به دست آمده است وهر روز برآگااهي
هاي ما در اين زمينه افزوده مي شود .
آزمايشهاي پزشكي که به تشخيص علت کم شنوايي دائمي کمك مي کنند:
در ای قسم

نرامون درخی از آزمایشهای شکی که ممک اس درای یافت عل کم شنوایی

فرزندلان انجام شوند  ،لوضنحالی ارائه خواهد شد .
آزمایشهایی که از فرزندلان ده عمل خواهد آمد می لوانند لنها عل  00لوا  00درصود مووارد از
کم شنوایی ها را مشخص کنند و عل داقی  00لا  00درصد موارد دیگر نامشخص داقی می مانود .
اگر نتوانستند متوجه عل کم شنوایی فرزندلان شوید الاقل می لوانند مشخص کنند چوه چن هوایی
سبب دروز آن نشده اند .

کم شنوایی گاه می لواند دخشی از نشانه های یوك « سوندرم» و نشوانگان ) داشود  .سوندرم یوك
اصطالح

شکی اس  .سندرم ده مونای وجود چند اختالك یا نشانه مختلف در یك فرد اسو  .دوه

همن د نل ممک اس

شك آزمایش هایی در مورد دخش های دیگر ددن فرزندلان  ،ماالر قلوب یوا

کلنه لجوی کند لا عل اصلی کم شنوایی را مشخص کند .ای موضو حائ اهمن اس که متوجوه
دیگر مشکالت و اختالالت موجود درکود

شویم لا دتواننم زمان یا راهکار مناسب را درای کوود
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لونن کننم  .موموالر اختالالت همراه در کودکان ناشنوا دسنار کم دیده می شوند و در افوراد عوادی
نن شنو آن نادر اس .
زمانی که

شك را مالقات می کنند ادتدا سوااللی در مورد لاریخ ه

شکی فرزنودلان از شوما

می رسد  .ای سواالت شامل سوااللی در مورد دوره دارداری  ،داروهایی که مصر

کورده ایود ،

سووووووووووووالمتی شووووووووووووما  ،دنماریهووووووووووووایی کووووووووووووه در آن دوران مبووووووووووووتال
شده اید و چگونگی زایمان شما می داشد.
هم نن

نرامون دنماریهای دوره نوزادی و کودکی فرزندلان ،چگونگی مراحل رشود و از جملوه

گفتار  ،زدان و مراحل مختلف رشد حرکتی شامل نشست  ،راه رفت و غنره )  .ادتال ده دنماریهوایی
نظنر سرخك  ،مخملك  ،مننژی  ،مصر

داروهوای خواص در دوره نووزادی و کوودکی  ،صودمات

وارده ده سر ،عفونتهای گوش  ،مشکل دننایی  ،مشکل لواد ی و غنره سووااللی از شوما موی شوود.
هم نن از شما سوااللی در مورد وجود  /عدم وجود کم شونوایی در خوانواده  ،فامنول و ن دیکوان
دری و مادری و خویشاوندی دودن  /نبودن شما و همسرلان می شود .ممک اس ای آزمایشوها
درای فرزندلان لجوی شود :
آزمايشهاي فيزيكي  :اند ازه قد  ،دور سر  ،ارزیوادی سور و چهوره  ،وسو  ،نواخ هوا  ،وضوون
لنفسی  ،گوش و حلق و دننی  ،دررسی مراحل رشدی فرزندلان در مقایسه دا همساالن او .
تصوير برداري  :شامل سی لی اسک  ،ام – آر – آی  ،از نقا مختلف ددن و ده ویژه گووش و دوه
منظور دررسی وضون گوش منانی و استخوان ه ها و حل ون گوش داخلی ) .
الكتروکارديوگرافي )  : ( ECGدرای دررسی وضون قلب .
آزمايش خون و ادرار  :دسته ده لاریخ ه شکی خانوادگی شما ممک اس آزمایشهای مختلفی از
کود ده عمل آید  .دوضی از عفونتها نن دا ای آزمایشها قادول دررسوی هسوتند  .دوه عنووان ماواك
سنتومگا وویروس که دسنار شایع اس و عل  90لا  70درصد از موارد کم شنوایی ها مردو دوه
ای عفون اس  .ممک اس ای نو کم شنوایی ها دا گذش زمان شدیدلر شووند و نشورونده ) .
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در صورت لشخنص  ،شك می لواند دا درمانهای دارویوی از شودیدلر شودن آن جلووگنری کنود.
سرخك  ،لوکسو السموز و سنفلنس هم سبب دروز کم شنوایی می شوند.
آزمايشهههاي بينههايي  :کودکووان آن ووه را مووی آموزنوود از طریووق دننووایی و شوونوایی کسووب
می کنند  .کودکان کم شنوا دنش از کودکان عادی ده دننایی خود وادسته اند .متاسفانه حدود  %00از
کودکان دا کم شنوایی حسی عصبی دچار مشکالت دننایی نن هستند .از ای رو زموانی کوه کوود
د رگتر می شود نناز ده زدن عننك دارد .آزمایش دننوایی در عون حواك دوه لشوخنص سوندرمهای
همووووووووراه دووووووووا کووووووووم شوووووووونوایی هووووووووم کمووووووووك مووووووووی کنوووووووود .نوووووووووزاد
نمی لواند ده ما دگوید چه چن هایی را می لواند دبنند اما ارزیادی مراحل رشدی او نشان می دهد که
چشووووومان او سووووووا م هسووووووتند یووووووا خنوووووور  .گوووووواهی ننوووووو ننوووووواز دووووووه انجووووووام
آزمایش هوای چشومی ویوژه ای اسو  .در صوورت ننواز کارشوناس دننوایی سونجی و ویوا شوك
متخصص چشم ) ای آزمایشها را انجام خواهد داد  .لوصنه می شود همه کودکان کم شنوا جهو
انجام آزمایشهای دننایی ارجا داده شوند و در دوران کودکی ،ای آزمایشوها هرسوا ه دورای آنهوا
انجام شود.

مشاوره ژنتيك :
همان گونه که کودکان خصوصنالی چون رنگ مو و رنگ چشم خود را از در و مادر خوود دوه
ارث می درند گاه کم شنوایی نن می لواند از در و مادر ده فرزند منتقل شود.
اگر کم شنوایی کود  ،عل ژنتنکی داشته داشد داید حتموار ایو موضوو را دوا یوك متخصوص
ژنتنك مطرح کنند .مشاوره ژنتنك اطالعات زیر را ده خانواده ها می دهد :
 عل دسناری از اختالالت ارثی را روش می سازد. ده خانواده ها می گوید ای اختالك ارثی چگونه آینده کود و خانواده را متاثر می کند. -چقدر احتماك دارد فرزند دودی خانواده نن دا همن اختالك ده دننا دناید.
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د وضی از خانواده ها عالقمند هستند ددانند مشکل فرزندشان ارثی اس یا خنر  .درخوی دیگور از
خانواده ها لرجنح می دهند فرزندشان د رگتر شود و خودش لصمنم دگنرد که ای کار الزم اسو
یا خنر.
آزمايشهاي ژنتيكي :
ممک اس درای آزمایشهای ژنتنکی ارجا داده شووید .در ایو صوورت از کوود

و اعضوای

خانواده آزمایش خون گرفته می شود.
ایوو نمونووه خووون آزمووایش مووی شوووود لووا مشووخص شووود چووه ژن  /ژنهووایی مسوووئوك
کوووم شووونوایی فرزنووودلان هسوووتند .هنووووز لموووامی ژنهوووای مسوووئوك کوووم شووونوایی شناسوووایی
نشووده انوود و دوورای دنشووتر ایوو ژنهووا آزمووایش خاصووی وجووود نوودارد .از ایوو رو حتووی اگوور
کم شنوایی فرزندلان ارثی هم داشد در حاك حاضر ممکو اسو نتووان آن را دوا آزموایش ژنتنوك
مشخص نمود .در حدود  %00کم شونوایی هوای دائموی کودکوان  ،علو ژنتنکوی دارد  %80 .از کوم
شنوایی های ژنتنکی  ،عل سندرمی دارد  .ده ای مونا که کم شونوایی دخشوی از نشوانه هوای یوك
سندرم در کود

اس  .داز هم درخی ازای سندرمها را می لوان دا آزمایش ژنتنکی مشخص کورد

اما دسناری را نمی لوان .
درخی از کودکان دچار کم شنوایی ژنتنکی نادر در صورت استفاده از درخی داروها ،دودلر موی
شوند  .می لوان آزمایش ژنتنکی انجام داد کوه ایو ژنهوا را مشوخص نموود .در ایو صوورت ایو
اطالعات ده شما و شك کمك می کند لا در صورلی که در آینده فرزندلان نناز ده درمان داشو ،
ای موارد را در نظر داشته داشند.

پس ازانجام آزمايشات چه مي شود؟
درخی آزمایشهایی که در ای دخش مطرح شد یا همه آنها را ممک اس از فرزنودلان دوه عمول
آورند .شك در ای مورد دا شما صحب خواهد کرد و اطالعات کامل را در اختنارلان قرار خواهد
داد  .ای ده شما کمك می کند لصمنم دگنرید همه آزمایشها را همان ادتدا و یا دیرلر انجام دهند .اگر
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نتایج آزمونها درای فرزندلان در همان موقع مفند داشد  ،آنها را سریع انجام خواهند داد .درخوی از
آزمونها و ده عنوان مااك آزمایشهای موموك ژنتنکی ) لاثنر سریع یا مستقنم دورای کوود ندارنود و
ماالر زمانی که شك شك کند که کوم شونوایی فرزنودلان دخشوی از یوك سوندرم اسو ) اموا ایو
اطالعات در درنامه ری ی های دودی درای فرزندلان مهم اند.
دنشتر آزمونها فوری ننستند .اما الزم اس انجام شوند .درمورد نگرانی های خود می لوانند دا
شك خود صحب کنند.
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