
 
 

 ناشنوایی

شنوا شدیم یکیژنت یماریب نیترعیشا یینا شاهده مکه در کودکان متولد با کودک متولد  1000. از هر گرددیشده م

ست و ب 1شده  شنوا شنوا 50 ازشیکودک نا صد موارد نا  یطیاز عوامل مح یبرخ نیدارند. همچن یکیژنت لیدال ییدر

مانند عفونت  "یطیمح" لیدر نوزادان به دال ییواشببوند. کاهش شببن ییسبب ک کاهش شببنوا توانندیوجود دارند که م

و باعث کم  کنندیبا هم عمل م طیها و هم محهم ژن ی. گاهباشبببدیو عوارض پس از تولد م یمادر در دوران باردار

که  یشبببوند، اما  دط در ا راد ییباعث کاهش شبببنوا توانندیاز داروها م یعنوان مثال، برخ. بهشبببوندیم ییشبببنوا

برای شما آماده  دقیدترین آزمایشگاه شهر تهران گروع علمیدر این مداله که  خود دارند. یهادر ژن یاصخ یهاجهش

 می پردازیم. تشخیص و درمان به موقعهمیت مشاوره ژنتیک در اعلل بروز ناشنوایی و کرده اند، به 

 یهاچگونه رشببد کنند و کار کنند. ژن ندیگویبدن ا راد م یهاهسببتند که به سببلول ییهادسببتوراللمل یحاو هاژن

شنوا یادیز شکل نم کیاوقات،  یندش دارند. گاه ییدر  شکل مورد انتظار  . شودیم دهیکه جهش نام رد،یگیژن به 

داشبببته  ییخانواده کم شبببنوا کینفر در  کیاز  شیب اگرنه.  گرید یها وجود دارد و برخها در خانوادهاز جهش یبرخ

 باشد.  یکیژنت تواندیآن م لیباشند، احتماالً دل

ست که حاو ییهااز ژن یکی GJB2 ژن ستوراللمل یا س ینیپروتئ دیتول یالزم برا یهاد ست. ا 26 نیبه نام کانک  نیا

درصبببد از نوزادان م ته به کم  40حدود  ها،تیاز جمل یدر عملکرد حلزون گوش دارد. در برخ یندش مهم نیپروتئ

 هستند. GJB2جهش در ژن  یدارا یرسندرمیغ ییشنوا

 ناشنوایی عیشا میعال

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

 اطراف طیمح یصداها در ا تراق داشتن : مشکلدر ا راد مسن 

  درد ،جهی، سرگگوشوزوز 

 ونیزیتلو ای ویراد یصدا بلند کردن 

 ناشنوایی علل 

 مغلوب ای غالک یکیژنت در اثر توارث یمادرزاد 

 یداخل گوش به عفونت گسترش ای یانیم گوش مزمن یهاعفونت 

 ادیمددار ز به گوش موم دیتول 

 شارخون باال بودن ، از جملهیخون یهارگ اختهالت  



 
 

 سر به صدمه 

 تومور 

 روندیم ییشنوا عصک کنندههیتغذ کوچک یهارگ به که یخون یهالخته. 

 (.اساسکلروز )ام پلیمولت 

 سیفلیس 

 انلداد خون اختهالت 

 ونیاور مثل یروسیو عفونت 

 تریقو ای بلیدس 85 با  رکانس ییصداها در ملرض مدت یطوالن قرار گر تن 

 دارند. باال( مشکل )با  رکانس ریز یصداها دنیدر شن سال 65 ی. اکثر ا راد باالسن باال ر تن 

 خطر دهنده شیافزا عوامل

 یاکتساب ای یمادرزاد ییناشنوا یخانوادگ سابده 

 اینیسبیاسبترپتوما ،نیسبیجنتاما ها،نیسبیترومایار ،یدییراسبترویغ یهاضبد التهاب مثل ییداروها مصبرف 

 داروها ریو سا ،نیریآسپ یباال یدوزها

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

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

 متخصصان ژنتیک کاهش شنوایی را به دو نوع کلی تدسیم 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 اختهالت دیگری همراه نیست 

  سندرمی: کاهش شنوایی  شکی اتفاق می کاهش  شانه های مهم پز سایر عهئم و ن شنوایی که با  شنوایی یا نا

 ا تد.

 الگوهای وراثت ناشنوایی به شرح زیر هستند:

 اتوزومال مغلوب 



 
 

کاهش شبببنوایی اتوزوم مغلوب زمانی اتفاق می ا تد که کودک دو ژن ملیوب را از دو والد خود دریا ت کند. به طور 

دارند و حامل ژن ناسالم نامیده می شوند. این امر می تواند درک وضلیت ژنتیکی بودن  ملمول والدین شنوایی ط یلی

بیماری را برای خانواده دشببوار کند زیرا پیش از این در خانواده موردی دیده نشببده اسببت. در این موارد خطر ابتهی 

 .خواهد بود %25 رزند به ناشنوایی 

 اتوزومال غالک 

ملیوب به  رزند میتواند منجر به بروز بیماری شود. از دست دادن شنوایی آتوزومال غالک  در این موارد انتدال یک ژن

شدت این  شود و یا می تواند در خانواده ای برای اولین بار رخ می دهد.  سل در خانواده ها منتدل  سل به ن می تواند ن

ست. در این موارد خط ضای خانواده ا شنوایی ژنتیکی در میان اع ر انتدال بیماری از والد م ته به  رزند نوع از کاهش 

 خواهد بود. 50%

 ناشنوایی X-Linked یا وابسته به جنس 

قرار دارد. زنببان دارای دو  X کبباهش شبببنوایی هنگببامی رخ می دهببد کببه ژن تغییر یببا تببه بر روی کروموزوم

ته در کروموزوم X کروموزوم یا  یک ژن تغییر  ندرت اثرات  به  ند و  یک را نشبببان می  X هسبببت ها  دهند. مردان تن

شتر  X دارند و اثرات یک ژن تغییر یا ته در کروموزوم X کروموزوم شان می دهند بنابر این در این موارد مردان بی را ن

 م ته هستند.

 جهش های ژن میتوکندریال 

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

سبباختارهای سببلولی هسببتند که انرژی الزم برای حیات سببلولها را تولید میکنند. جهش های ژن های میتوکندری 

ملموال بر اندامهایی تاثیر می گذارند که نیاز به انرژی زیادی دارند از جمله گوش، چشم، کلیه ها، عضهت و قلک. این 

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

شنوایی تنها از طریق مادر  شوند. لذا انتدال این نوع نا سلول های تخمک منتدل می  ژن های میتوکندریایی از طریق 

 صورت میگیرد.

از تولد کودک ناشبببنوا  ک،یبا انجام مشببباوره ژنت توانیم یکیژنت ییاسبببت که در موارد ناشبببنوا نینکته قابل توجه ا

شنواکرد. به یریشگیپ صوص در مورد نا شاهده م یلیازدواج  ام یدارا یهاکه در خانواده ییهاییخ که . چراشودیم

 یلی رزند ناشنوا چه ازدواج آنها  ام یدارا یهااست. خانواده باال اریها بسخانواده نیدر ا ییناشنوا یکیژنت لیندش دال



 
 

مشورت کنند تا علت  کیپزشک متخصص ژنت کیمجدد با  یباردار بهتر است ق ل از اقدام به ،یلیر امیباشد و چه غ

در  رزندشان  ییاجهش عامل ناشنو ییها بلد از شناساخانواده نی. اردیقرار گ یمورد بررس ییابته  رزندشان به ناشنوا

 .ندیمجدد نما یاقدام به باردار نانیبا اطم توانندیم
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