
 
 

 ناشنوایی

ی کالمی و زبانی کودک خواهد داشت که با بروز کمبود شنوایی یا ناشنوایی در کودکان اثرات شدیدی را بر توسعه مهارتها

 اقدامات به موقع می توان این آثار را کاهش داد.

محسوب  فراوانــی یــک در هــزار در کشــورهای در حــال توســعه عصبی بـا -ناشنوایی یکی از بیماریهای شایع حسی

محیطی یا ترکیبی از  ـل ارثـی یـاکه میتوانـد ناشـی از عوام استاز دست دادن حس شنوایی یک صفت پیچیـده  .میشود

 . آنهـا باشـد

 شنوایی کاهش برای شده شناخته ژنتیکی علت 400 از بیش. است ژنتیکی کودکی دوران در شنوایی افت از ٪50تقریبا 

 .است شده شناسایی

 ناشنوایی عیشا میعال

 را از جا بپرانند. رخواریش دیبا که ییوصاً صداهاخصم ،طیمح یصداها به ندادن پاسخ :رخواریدر ش 

 اطراف طیمح یصداها در افتراق داشتن : مشکلدر افراد مسن 

 درد ،جهی، سرگوزوز گوش 

 ونیزیتلو ای ویراد یصدا بلند کردن 

 ناشنوایی علل

 مغلوب ای غالب یکیژنت در اثر توارث یمادرزاد 

 یداخل گوش به عفونت گسترش ای یانیم گوش مزمن یهاعفونت 

 ادیمقدار ز به گوش موم دیتول 

 فشارخون باال بودن ، از جملهیخون یهارگ اختالالت 

 سر به صدمه 

 تومور 

 روندیم ییشنوا عصب کنندههیتغذ کوچک یهارگ به که یخون یهالخته. 

 (.اساسکلروز )ام پلیمولت 

 سیفلیس 

 انعقاد خون اختالالت 

 ونیاور مثل یروسیو عفونت 

 تریقو ای بلیدس 85 با فرکانس ییصداها در معرض مدت یطوالن قرار گرفتن 

 دارند. باال( مشکل )با فرکانس ریز یصداها دنیدر شن سال 65 ی. اکثر افراد باالسن باال رفتن 

 



 
 

 خطر دهنده شیافزا عوامل

 یاکتساب ای یمادرزاد ییناشنوا یخانوادگ سابقه 

 یدوزها اینیسی، استرپتومانیسیجنتاما ها،نیسیترومایار ،یدییراسترویغ یهاضد التهاب مثل ییداروها مصرف 

 داروها ریو سا ،نیریآسپ یباال

 نواختن ، مثلصدا در آنها باال است سطح دارند که یحاتیتفر ایکار هستند  به مشغول یدر مشاغل که یافراد 

 کنندیرا م ابانیخ آسفالت یقو یباد یهابا مته که یکارگران ای نیسنگ یهایقیموس

 متخصصان ژنتیک کاهش شنوایی را به دو نوع کلی تقسیم می کنند: 

 غیر سندرمی و سندرمی

 موارد ناشنوایی ژنتیکی است. 3/2ناشنوایی با علل غیر سندرومی عامل بیش از 

 .کاهش شنوایی غیر سندرمی: کاهش شنوایی یا ناشنوایی با اختالالت دیگری همراه نیست 

 ایی یا ناشنوایی که با سایر عالئم و نشانه های مهم پزشکی اتفاق می افتد.کاهش شنوایی سندرمی: کاهش شنو 

 الگوهای وراثت ناشنوایی به شرح زیر هستند:

 اتوزومال مغلوب

کاهش شنوایی اتوزوم مغلوب زمانی اتفاق می افتد که کودک دو ژن معیوب را از دو والد خود دریافت کند. به طور معمول 

ی دارند و حامل ژن ناسالم نامیده می شوند. این امر می تواند درک وضعیت ژنتیکی بودن بیماری را والدین شنوایی طبیع

برای خانواده دشوار کند زیرا پیش از این در خانواده موردی دیده نشده است. در این موارد خطر ابتالی فرزند به ناشنوایی 

 .% خواهد بود25

 اتوزومال غالب

ن معیوب به فرزند میتواند منجر به بروز بیماری شود. از دست دادن شنوایی آتوزومال غالب می در این موارد انتقال یک ژ

تواند نسل به نسل در خانواده ها منتقل شود و یا می تواند در خانواده ای برای اولین بار رخ می دهد. شدت این نوع از 

% خواهد 50طر انتقال بیماری از والد مبتال به فرزند کاهش شنوایی ژنتیکی در میان اعضای خانواده است. در این موارد خ

 بود.

 جنس به وابسته یا X-Linked ناشنوایی

 هستند X کروموزوم دو دارای زنان. دارد قرار X کاهش شنوایی هنگامی رخ می دهد که ژن تغییر یافته بر روی کروموزوم

 یک اثرات و دارند X دهند. مردان تنها یک کروموزوم می نشان را X کروموزوم در یافته تغییر ژن یک اثرات ندرت به و

 .هستند مبتال بیشتر مردان موارد این در این بنابر دهند می نشان را X کروموزوم در یافته تغییر ژن



 
 

 جهش های ژن میتوکندریال

رد. میتوکندریها عالوه بر ژن هایی که بر روی کروموزوم های هسته ای قرار دارند، ژن هایی نیز در میتوکندری وجود دا

ساختارهای سلولی هستند که انرژی الزم برای حیات سلولها را تولید میکنند. جهش های ژن های میتوکندری معموال بر 

اندامهایی تاثیر می گذارند که نیاز به انرژی زیادی دارند از جمله گوش، چشم، کلیه ها، عضالت و قلب. این تغییرات در ژن 

 منجر به سندرم های همراه با کاهش شنوایی نیز گردد. های میتوکندری می تواند

ژن های میتوکندریایی از طریق سلول های تخمک منتقل می شوند. لذا انتقال این نوع ناشنوایی تنها از طریق مادر صورت 

 میگیرد.

ختالل شنوایی در افراد بهترین زمان برای پیشگیری از اختالالت شنوایی پیش از بارداری است و در مورد افرادی که دارای ا

خانواده هستند بهتر است مراحل و آزمایشات ژنتیک ابتدا برروی فرد مبتال انجام پذیرد. در مورد ازدواج افراد ناشنوا باید 

 مشاوره و آزمایشات ژنتیک قبل از ازدواج انجام گیرد.

فته و پیشگیری از انتقال بیماری به تشخیص ناشنوایی یا کم شنوایی به کمک معاینه بالینی و شنوایی سنجی صورت گر

 .است پذیر امکان ژنتیکی مولکولی های تست برخی انجام و مشاوره ژنتیک فرزند با
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