
 چه چیزی سبب کم شنوایی می شود؟

 

نوایی عوامل بسیاری می تواند سبب کم شنوایی شود. به طور کلی دو نوع کم شنوایی وجود دارد: کم ش

  ژنتیکی و کم شنوایی غیر ژنتیکی.

نوایی کم ش ژنکم شنوایی ژنتیکی از والدین به کودکان می رسد. اگر یکی از پدر و مادر یا هر دوی آنها 

ی نداشته داشته باشند، می توانند آن را به فرزند خود منتقل کنند. اگر هیچکدام از پدر و مادر ژن کم شنوای

در اثر  ین حالت این نوع کم شنواییباشند، باز هم ممکن است کودکی با کم شنوایی به دنیا آورند. در ا

وند. ژن ایجاد شده است. مواد شیمیایی، بیماری ها یا آلودگی ممکن است سبب موتاسیون ژن ش موتاسیون

ک.دک کم  033درصد کودکان کم شنوا یا نا شنوا کم شنوایی ژنتیکی دارند. یعنی اگر گروهی از  03حدود 

نفر از آنها علت ژنتیکی دارد 03شنوا یا نا شنوا داشته باشیم، تقریبا  . 

 

یعنی اینکه فرد درجایی باشد که برایش خطرناک است یا به او آسیبی وارد می  در معرض چیزی قرار گرفتن

 شود.

 یعنی عفونت شدید مغز یا طناب نخاعی. مننژیت

 یعنی همه بخش هایی از بدنتان که به شما کمک می کند بشنوید. سیستم شنوایی

  

غیر ژنتیکی به این معناست ژن های کودک، علت کم شنوایی او نیستندکم شنوایی  بلکه عوامل خارجی  .

مثال مادر  دیگری در او کم شنوایی ایجاد کرده اند. این امر ممکن است قبل از تولد کودک اتفاق افتاده باشد

نی هم که شد. کودکااو در معرض مواد شیمیایی خطرناک قرار گرفته باشد یا به بیماری سختی دچار شده با

ه عنوان مثال با شنوایی طبیعی به دنیا می آیند ممکن است بعدها در زندگی خود ناشنوا یا کم شنوا شوند. ب

ودکی در ، آبله مرغان و سرخک می توانند سبب ایجاد کم شنوایی شوند. اگر کمننژیتبیماری هایی مانند 

است کم  ی را به مدتی طوالنی بشنود نیز ممکنمعرض یک صدای خیلی بلند قرار بگیرد، یا صدای بلند

م شنوایی شنوایی پیدا کند. ضربه به سر نیز می تواند سبب آسیب رساندن به گوش شود و فرد را دچار ک

  :کند. علت های دیگری هم برای کم شنوایی وجود دارند که عبارتند از

 نوایی ایجاد می کنند.آسیب می زنند و کم ش سیستم شنواییداروها: بعضی از داروها به 

فقدان اکسیژن: اگر کودکی پیش از آن که متولد شود اکسیژن کافی دریافت نکند، ممکن است هنگامی 

 که به دنیا می آید دچار کم شنوایی شده باشد.

http://drmovallali.mihanblog.com/post/174


: اگر کودکی زودتر از موقع به دنیا بیاید،که هنوز شنوایی اش کامل رشد نیافته باشد، ممکن تولد زود رس

 تولد،کم شنوایی داشته باشد. است موقع

 


