
 علل کم شنوایی دائمی

علتهای بسیاری سبب تولد كودكی با كم شنوایی می شوند و یا سبب می شود در سالهای نخست       

كودكی مبتال به كم شنوایی شود. همیشه نمی توان علت كم شنوایی را شناسایی كرد، اما ممكن است برای 

 تشخیص علت مجبور شوید آزمونهای بیشتری از فرزندتان بگیرید. 

  

 علتهای پیش از تولد :

تقریباً علت كم شنوایی / ناشنوایی نیمی از كودكانی كه هر ساله با این مشكل به دنیا می آیند به دلیل       

 اختالالت ژنتیكی ) ارثی ( است . كم شنوایی در یك خانواده 

 می تواند منتقل شود حتی اگر ظاهراً به نظر برسد هیچ تاریخچه خانوادگی از 

از این كودكان ، غیر از كم شنوایی مشكل دیگری مشاهده  %07د ندارد. در كم شنوایی در آن خانواده وجو

از موارد ژن ایجاد كننده كم شنوایی سبب بروز ناتوانی ها و اختالالت دیگر نیز می  %07نمی شود . ولی در 

 شود. 

یی از جمله كم شنوایی در عین حال در اثر مشكالت دوران بارداری نیز ایجاد می شود . بروز بیماریها    

 ، توكسوپالسموز ،  ( CMV )سرخك، سیتومگالوویروس 

آبله مرغان در دوران بارداری ممكن است سبب تولد كودكی با كم شنوایی شوند. همچنین برخی از داروها 

كه داروهای مسموم كننده گوش ) اتوتوكسیك ( نام دارند سبب تخریب دستگاه شنوایی كودك پیش از 

 تولد می شوند. 

  

 لل کم شنوایی در سالهای نخست کودکی ) علل پس از تولد ( :ع

تولد زودرس / نارس خطر كم شنوا بودن یا كم شنوا شدن كودك را به شدت باال می برد. نوزادانی كه     

نارس به دنیا آمده اند اغلب در معرض عفونت هایی هستند كه سبب كم شنوایی می شود. زردی )یرقان( 

 ژن نیز سبب ایجاد شدید و كمبود اكسی

كم شنوایی می شوند. عفونتهای دوران كودكی به عنوان مثال مننژیت، سرخك و سرخجه می توانند كم 

 شنوایی ایجاد كنند. 

گاه آسیبهای وارده به سر یا قرار گرفتن در معرض صداهای بسیار بلند سبب آسیب دیدن دستگاه       

 شنوایی كودك می شوند.
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