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Background and Aims: Hearing loss is one of the most common congenital disorders in newborns and
infants. Approximately 1-4 of 1,000 neonates are born with bilateral profound and permanent congenital
hearing loss. Therefore, the diagnosis of hearing loss without performing hearing screening at birth is not
possible. Otoacoustic Emission (OAE) is one of the tests to diagnose hearing loss and early intervention
in neonates. The aim of the present study was to evaluate neonate hearing screening in Sayad-Shirazi
Hospital in Gorgan to identify and early diagnose hearing impairment and to prescribe hearing aids.
Materials and Methods: As a cross-sectional study, the investigation was performed on all neonates in
Sayad Shirazi Hospital. After completing the questionnaire, the first evaluation (OAE) was performed on
all alive infants in the first 48 hours of birth. The neonates were re-evaluated within the second months of
birth if they were referred. The neonates with failed responses were referred to perform ABR. Data was
analyzed using SPSS (version 22).
Results: TEOAE tests were performed on 4453 infants in the first 48 hours of birth. A total of 2138 (48
%) infants were females and 2315 (52 %) were males. About 32% of infants had pass response to OAE
and 68% of them had no responses (Refer). The second OAE test was repeated before two months of
birth. From among 3024 neonates, 92% had response and 104 neonate had no response. ABR test was
performed on 104 infants. Only three neonates had abnormal ABR and hearing loss was identified. Three
neonates had hearing loss: parents of one of these neonates were relatives, another neonates suffered from
high bilirubin, infection, and prematurity, and the third infant had moderate to severe hearing loss without
any reason. Hearing aid was prescribed to these three children and two were referred to a consultant for
cochlear implant.
Conclusion: According to the results of the current study and similar studies in Iran and other countries,
the need to implement a comprehensive plan for neonatal hearing screening and early intervention and
early detection of hearing loss is important. This can also reduce the considerable costs that are spent for
special education for these children.
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چکیده
مقدمه و اهداف
کاهش شنوایی یکی از شایعترین اختالالت مادرزادی در نوزادان و شیرخواران محسوب میشود .از هر  1000نوزاد 1-4 ،نفر با کمشنوایی مادرزادی دوطرفه عمیق و دائمی
متولد میشوند .بنابراین تشخیص به موقع آن در ابتدای تولد بدون استفاده از انجام غربالگری شنوایی ممکن نیست )Otoacoustic Emission (OAE .یکی از
آزمون هایی است که به منظور بررسی و تشخیص به موقع اختالل شنوایی در نوزادان برای مداخله زودهنگام انجام میشود .هدف از مقاله حاضر بررسی نتایج غربالگری
نوزادان بیمارستان صیاد شیرازی شهر گرگان  ،جهت شناسایی و تشخیص به موقع اختالل شنوایی و مداخله زودهنگام وسایل کمکشنوایی میباشد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر بهصورت توصیفی-مقطعی بر روی کلیه نوزادان زنده متولد شده بیمارستان صیاد شیرازی شهر گرگان انجام شد .پس از تکمیل پرسشنامه و بررسی وضعیت
نوزاد ،اولین ارزیابی شنوایی بر روی کلیه نوزادان توسط آزمون گسیلهای صوتی گوش گذرا ) Transient Evoked OAE (TEOAEدر  48ساعت اول تولد انجام
گرفت .نوزادانی که در مرحله اول پاسخ نامطلوب داشتند ،برای ارزیابی مجدد تا پایان دوماهگی ارجاع داده میشدند .نوزادانی که در مرحله دوم نیز مجددا رد شده بودند،
بالفاصله تحت آزمون  AABRقرار میگرفتند و در صورت رد شدن در این آزمون تا قبل از سه ماهگی تحت آزمون پاسخهای شنوایی ساقه مغز Auditory
)ABR(Brainstem Responseتشخیصی قرار میگرفتند .در انتها نتایج توسط نرمافزار  SPSS 22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته
مطالعه حاضر از ابتدای سال  1390تا انتهای سال  1391بر روی  4453نوزاد متولد بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهر گرگان انجام گرفت .در  48ساعت ابتدای تولد،
آزمایش  TEOAEاز تمامی نوزادان زنده متولد شده انجام گرفت که از این تعداد  )%48( 2138نوزاد دختر و  )%52( 2315نوزاد پسر بودند .حدود  )%32( 1429نوزاد دارای
پاسخ قبول ( )Passو  )%68( 3024نوزاد حداقل در یک گوش پاسخ رد ( )Referداشتند .نوزادانی که پاسخ مطلوب نداشتند تا پایان ماه دوم مجددا مراجعه و آزمون مرحله
دوم برای آنها تکرار شد ،از  3024نفر  2852نوزاد مراجعه داشتند و از این تعداد  2748نفر پاسخ مطلوب داشته و  104نوزاد حداقل در یک گوش پاسخ غیرطبیعی داشتند.
 104نوزادی که مجددا در مرحله دوم رد شدند ،عوامل خطری از قبیل بیلی روبین باال (باالی  ،)16عفونت و تشنج و سایر ناهنجاریهای قبل و بدو و پس از تولد و یا سابقه
کمشنوایی در خانواده داشتند و بالفاصله مورد ارزیابی آزمون  AABRقرار گرفتند که از این تعداد  3نفر مجدداً رد و برای ارزیابی  ABRتشخیصی و تمپانومتری ارجاع
داده شدند.
نتیجهگیری
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر و مطالعات مشابه در ایران و سایر کشورها ،لزوم اجرای طرح جامع غربالگری شنوایی نوزادان جهت تشخیص و مداخله به موقع و زودهنگام
کمشنوایی بر کسی پوشیده نیست .با برنامهریزی صحیح توانبخشی در کنار برنامه غربالگری ،نه تنها در جهت ارتقاء سالمت کودکان بلکه در جهت رشد شخصیتی و
اجتماعی و تحصیلی آنها نیز گام بسیار موثری برداشته میشود .از طرف دیگر از هزینههای قابل توجهی که برای آموزش ویژه این کودکان صرف میگردد نیز بهطور
چشمگیری کاسته میشود.
واژگان کلیدی
کمشنوایی؛ غربالگری شنوایی؛ نوزادان؛ OAE؛ AABR
نویسنده مسئول :فرناز فتح اله زاده .عضو کادر آموزشی گروه شنوایی شناسی ،دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
تهران ،ایران
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مقدمه و اهداف
کاهش شنوایی یکی از شایعترین اختالالت مادرزادی در نوزادان محسوب میشود .بر اساس آخرین گزارشات از هر هزار نووزاد ،سوه الوی چهوار
نوزاد با کمشنوایی مادرزادی دوطرفه عمیق و دائمی متولد میشود [2 ,1[.کمشنوایی اختاللی پنهان محسوب میگوردد .بنوابراین تشوخیص آن در
بدو تولد بدون استفاده از انجام آزمونهای غربالگری شنوایی ممکن نیست.
بیشتر از  %80موارد کاهش شنوائی در نوزادان مادرزادی هستند و خود را تا زمان رسیدن کودک به سن زبانآموزی و گفتار نشوان نمویدهود .از
طرف دیگر در بیشتر از دو سوم موارد والدین این کودکان شنوا هستند و در  %50موارد هیچ عامل خطر شوناخته شودهای وجوود نودارد کوه ایون
مسائل توجه والدین به شنوایی کودک را کمتر میکند ]1[.سن تشخیص کمشنوایی قبل از  3مواهگی و شوروع توانبخشوی قبول از  6مواهگی در
بهبود رشد گفتار و زبان در کودکان کمشنوا نقش مهمی ایفا میکند ]5-3[.غربالگری بدو تولد ،پیش از دبسوتان و در هنگوام مدرسوه روش بسویار
مفیدی در تشخیص و مداخله زود هنگام کودکان دچار اختالل شنوایی محسوب میگردد و تشخیص به موقع آن ،کودک ،خانواده و اجتماع را بوا
نتایج بسیار بهتری از توانبخشی شنوایی روبرو خواهد کرد ]6[.عدم تشخیص به موقوع کومشونوایی عواقو سونگینی از نظور وضوعیت عواطفی،
اجتماعی ،مشکالت تحصیلی ،مشکالت شناختی و گفتار بر کودک ،خانواده و جامعه تحمیل میکند ]7[.تمامی این موارد ضرورت انجام غربالگری
شنوایی در نوزادان را نشان میدهد که بهترین راه تشخیص زودهنگام ،استفاده از برنامه غربالگری شنوایی همگانی نوزادان 1میباشد]8 ,5 ,3[.
در حال حاضر سازمانهای بسیاری در سراسر جهان اجرای برنامه غربالگری شنوایی همگانی نوزادان را در بدو تولد و پیش از ترخیص از
بیمارستان مورد تاکید و تصوی قرار دادهاند .غربالگری شنوایی نوزادان تا قبل از  1990در دنیا فقط در گروه نوزادان پرخطر انجام میگرفت که
منجر به کشف  50درصد شیرخواران مبتال به کاهش شنوایی میشد .در سال  1994انستیتو بهداشت آمریکا و کمیتهی شنوایی آمریکا انجام
غربالگری شنوایی را برای همه نوزادان قبل از ترخیص از بیمارستان و قبل از  3ماهگی اجباری کرد .کمیته مشترک بررسی شنوایی نوزادان
آمریکا در سال  2000توصیه کرد که تمامی نوزادان باید تحت آزمون غربالگری شنوایی قرار بگیرند ]5[.مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها2
اعالم کرد که در سال  %97 ،2014نوزادان زنده به دنیا آماده در آمریکا تحت غربالگری شنوایی بدو تولد قرار گرفتهاند و  %71از نوزادانی که در
آزمون غربالگری رد شدند ،قبل از سهماهگی کمشنوایی آنها تشخیص داده شد .این مرکز همچنین اعالم کرد که در فواصل بین سالهای
 45000 ،2005-2014کودک ناشنوا و کمشنوا بهوسیله برنامه غربالگری شنوایی همگانی نوزادان تشخیص داده شدند]10 ,9[.
شناسایی بهموقع کمشنوایی مهمترین گام در توانبخشی کودکان کمشنوا و ناشنوا است .در صورتی که غربالگری شنوایی در بدو تولد انجام
نشود ،تشخیص کمشنوایی ممکن است تا  2/5سالگی به تاخیر افتد و تاخیر در تشخیص کمشنوایی به قابلیت درک گفتار و زبان آسی میزند و
به تبع آن مشکالت تحصیلی ،ارتباطی ،اجتماعی برای این دسته از کودکان به وجود خواهد آمد.
در غربالگری شنوایی از آزمون  OAEاستفاده میشود .همچنین  TEOAEبه علت صحت باال ،اختصاصی بودن و سادگی انجام ،بهترین روش
جهت غربالگری شنوایی است که در مطالعات مختلف میزان حساسیت حدوداً  59درصد (از  50تا  )100و ویژگی آن  95درصد ( 90تا )99%
گزارش شده است]11 ,4[.
 Ghirriو همکاران در مطالعهای که در سال  2011در ایتالیا انجام دادند 7621 ،نوزاد را تحت غربالگری شنوایی توسط  TEOAEقرار دادند،
 492نوزاد عوامل پرخطر کمشنوایی را داشتند که تحت آزمون  ABRقرار گرفتند ،در نهایت  34نوزاد دچار کمشنوایی شناسایی شدند که 8
نوزاد کمشنوایی یکطرفه و  26نوزاد دارای کمشنوایی دوطرفه بودند .همچنین در این مطالعه نارس بودن نوزاد عامل مهم کمشنوایی گزارش
شد]4[.
در سال  2011در مطالعه  Tungvachirakulدر تایلند ،از  5190تولد زنده 508 ،نوزاد که در  NICUبستری شده بودند ،تحت غربالگری
شنوایی اولیه قرار گرفتند ،از این تعداد  189نفر تحت غربالگری شنوایی ثانویه قرار گرفتند که  21نوزاد در این مرحله رد شدند ،از  15نوزاد
آزمون پاسخهای برانگیخته پایدار شنوایی 3انجام شد ،که از بین آنها فقط  2نوزاد دارای کمشنوایی حسی-عصبی مالیم تا متوسط و شدید
داشتند .وی بیان کرد که  ASSRآزمونی قابل اعتماد جهت شناسایی زودهنگام کمشنوایی است]12[.
1

)Universal Newborn Hearing Screening (UNHS
)Centers for Disease Control and Prevention (CDC
3
)Auditory Steady-State Response (ASSR
2
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 Rohlfsدر مطالعهای که در سال  2010در آلمان بر روی  65446نوزاد انجام داد ،گزارش کرد که  18نوزاد با تشخیص ناشنوایی تحت
پیگیری قرار گرفتند و  74نوزاد درجات مختلف کمشنوایی را داشتند که قبل از ششماهگی سمعک دریافت کردند که در بین آنها در نهایت 6
نفر به کاشت حلزون نیاز داشتند]13[.
غربالگری شنوایی همگانی در نوزادان در مقایسه با ارزیابیهای شنوایی بالینی در نوزادان دارای فاکتورهای خطر ،ارجح است .در ایران نیز از
حدود چند سال پیش شنوایی نوزادان در بدو تولد جزو غربالگری ضروری و اجباری در حال انجام است[ ،]14اما در بسیاری از شهرها و
بیمارستانها به دلیل کمبود امکانات یا نبود ادیولوژیست این آزمایش انجام نمیشود و اختالل شنوایی نوزادان پنهان باقی میماند .در ایران نیز
همانند سایر کشورها ،ارزیابی شنوایی با آزمون  TEOAEانجام میشود که نتایج حاصله نیز در برخی از شهرها و مراکز بهصورت محدود منتشر
شده است.
در مطالعه امیری که در اهواز در سال  90انجام شد ،پرونده  25073نوزاد مورد بررسی قرار گرفت ،که از این تعداد  25نوزاد دارای کمشنوایی
بودند که  %92آنها قبل از سهماهگی تشخیص داده شده بود]15[.
زمانی و همکاران در مطالعهای که در سال  2009در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام دادند 950 ،نوزاد در بخش  NICUرا
مورد مطالعه قرار دادند و گزارش کردند با آنالیز چند متغیره رگرسیون لجستیک و دوتایی مشخص شد که تعویض خون ،وزن کم هنگام تولد و
آپگار پایین دقیقه اول بیشترین خطر کمشنوایی را بهطور مستقل برای نوزادان فراهم کرده است .همچنان زمانی بیان کرد که علیرغم شیوع
پایین کمشنوایی ،غربالگری با هدف تشخیص زودهنگام موارد مبتال از اهمیت بهسزایی برخوردار است]16[.
با توجه به عدم مطالعات کافی در ایران و موارد ذکر شده انجام غربالگری شنوایی در نوزادان و گزارش آن در سراسر کشور ضروری میباشد،
هدف از پژوهش حاضر بررسی نتایج غربالگری نوزادان بیمارستان صیاد شیرازی شهر گرگان در سالهای  ،92-90جهت شناسایی و تشخیص
به موقع اختالل شنوایی و مداخله زودهنگام و تجویز وسایل کمکشنوایی میباشد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی است .پرونده کلیهی نوزادان زنده متولد شده ( 4435نوزاد) از سال  1390تا  1392در بیمارستان صیاد
شیرازی شهر گرگان مورد بررسی قرار گرفت .دادههای موجود از قبیل نوع زایمان ،سن مادر ،ازدواج فامیلی والدین ،نمره آپگار نوزاد ،بیلی روبین
باال ،وزن نوزاد هنگام تولد ،سن نوزاد (ترم یا پره ترم بودن) ،بیماری خاص مادر ،آنومالی نوزاد ،TORCH4 ،رد یا قبولی در آزمون اول و دوم
 OAEو بررسی نتایج  AABRاز پروندههای موجود در بایگانی بخش نوزادان بیمارستان استخراج شد .این اطالعات توسط والدین و پرستار
نوزاد و کارشناس شنواییشناسی در حین تولد و بعد از آن تکمیل شده بود.
با توجه به اطالعات گردآوری شده از پروندهها ،کلیه نوزادان زنده متولد شده در بدو تولد تحت آزمون گسیل صوتی گذرای گوش ()TEOAE
قرار گرفتند .در صورت رد شدن در آزمون ،تا انتهای یک ماهگی مجدداً آزمایش  TEOAEتکرار میگردید .در هر دو مرحله ،سه مرتبه از هر
دو گوش  TEOAEانجام شد ،در صورتی که نوزاد در هر دو آزمون رد میشد ،برای آزمایش  AABRارجاع و در صورت رد شدن مجدد
آزمون  ABRتشخیصی و تمپانومتری انجام میگردید .آزمون  ABRتشخیصی جهت تشخیص زودهنگام و قطعی کمشنوایی قبل از پایان سه
ماهگی انجام گردید (نمودار .)1

Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex

4
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ارزیابی شنوایی تمامی نوزادان متولد شده
زنده بهوسیله آزمون TEOAE

مرحله اول :رد شدن در یک یا هر دوگوش به

مرحله اول :قبولی در هر دوگوش بهوسیله آزمون

وسیله آزمون  TEOAEو ارجاع به مرحله دوم

( TEOAEسه مرتبه)

مرحله دوم :رد شدن در یک یا هر دوگوش

مرحله دوم :قبولی در هر دوگوش بهوسیله

توسط  TEOAEو ارجاع برای AABR

آزمون ( TEOAEسه مرتبه)

رد شدن در یک یا هر دوگوش توسط
 AABRو ارجاع برای  ABRتشخیصی
(دو مرتبه)

قبولی در هر دوگوش بهوسیله آزمون
( AABRدو مرتبه)

تشخیص نهایی کمشنوایی و ارجاع کودک
برای کاشت حلزون یا تجویز سمعک

نمودار  :1مراحل ارزیابی برنامه غربالگری شنوایی همگانی نوزادان در بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهر گرگان

هر دو آزمون توسط کارشناس شنواییشناسی و بهوسیله دستگاه  Otodynamicساخت کشور دانمارک انجام گردید .در آزمون  OAEو

 AABRنوزاد میبایست خواب یا آرام باشد .در آزمایش از محرک کلیک در سطح  dBHL 35استفاده شد .رد یا قبول شدن در آزمون
 TEOAEو  AABRتوسط دستگاه بهصورت خودکار مشخص میشد ،به این صورت که در تنظیمات آزمایش  TEOAEپاسخهای دارای
همبستگی باالتر از  75درصد و آرتیفکت کمتر از  15درصد به عنوان پاسخ قبول در نظر گرفته شده بود .در آزمون  AABRدستگاه بهصورت
اتوماتیک موج بهدست آمده از نوزاد را با موج نمونه و پیشفرض دستگاه در سطح  dBHL 35مقایسه و ثبت کرده است .در آزمون ABR
تشخیصی به دلیل طوالنی بودن آزمون نوزاد میبایست حتما خواب باشد .در نوزادانی که مشکل شنوایی در آنها تشخیص داده شد ،جهت تجویز
سمعک یا کاشت حلزون و برنامههای توانبخشی با خانواده نوزاد مشورت گردید.
در انتها کلیه اطالعات بهصورت کدگذاری شده در نرمافزار  SPSS 22وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از آمار توصیفی جهت و جدول
توزیع فراوانی برای ارائه دادهها استفاده شد .از آنجایی که در مطالعه حاضر پروندهها بهصورت کدگذاری و بدون نام بوده و مداخله دارویی و
آزمونهای تهاجمی صورت نگرفته است ،لذا مطالعه حاضر بر اصول اخالق پزشکی و دریافت کد اخالق از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
انجام شد.
یافتهها

این مطالعه از ابتدای سال  1390تا انتهای سال  1391بر روی  4453نوزاد متولد بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهر گرگان انجام گرفت .در
 48ساعت ابتدای تولد ،آزمایش  TEOAEاز تمامی نوزادان زنده متولد شده انجام گرفت که از این تعداد  )%48( 2138نوزاد دختر و 2315
( )%52نوزاد پسر بودند .حدود  )%32( 1429نوزاد دارای پاسخ قبول ( )Passو  )%68( 3024نوزاد حداقل در یک گوش پاسخ رد ()Refer
داشتند .نوزادانی که پاسخ مطلوب نداشتند ،در هفته دوم تا چهارم مجددا مراجعه و آزمون مرحله دوم برای آنها تکرار شد ،از  3024نفر 2852
نوزاد مراجعه داشتند و از این تعداد  2748نفر پاسخ مطلوب داشته و  104نوزاد حداقل در یک گوش پاسخ غیرطبیعی داشتند 104 .نوزادی که
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مجددا در مرحله دوم رد شدند ،عوامل خطری از قبیل بیلی روبین باال (باالی  ،)16عفونت و تشنج و سایر ناهنجاریهای قبل و بدو و پس از
تولد و یا سابقه کمشنوایی در خانواده داشتند و بالفاصله مورد ارزیابی آزمون  AABRقرار گرفتند که از این تعداد  3نفر مجدداً رد و برای
ارزیابی  ABRتشخیصی و تمپانومتری ارجاع داده شدند.
در بررسی  ABRتشخیصی و تمپانومتری همراه با پرسشنامههای تکمیل شده این سه نوزاد ،دو مورد دارای کمشنوایی شدید تا عمیق بودند
که در یک نوزاد والدین نسبت فامیلی داشتند و در نوزاد دیگر عامل خطر بیلی روبین باال و عفونت و نارس بودن گزارش گردید .نوزاد سوم
دارای کمشنوایی متوسط تا شدید بود ،اما هیچگونه عامل خطری وجود نداشت (جدول  .)1به سه کودک سمعک متناس با کمشنوایی تجویز
شد و دو کودک دچار کم شنوایی شدید تا عمیق جهت مشاوره کاشت حلزون به بیمارستان لقمان حکیم تهران ارجاع داده شدند.
جدول  :1نوع و میزان کمشنوایی نوزادان
تعداد
نوع کمشنوایی

تعداد

کمشنوایی حسی-عصبی شدید تا عمیق

2

کمشنوایی حسی-عصبی متوسط تا شدید

1

مجموع کودکان دارای اختالل شنوایی

3

ب ین نتایج مرحله اول و دوم غربالگری با جنس نوزاد ،نوع زایمان ،نمره آپگار ،وزن هنگام تولد و سابقه کمشنوایی در خانواده رابطه آماری
معناداری وجود نداشت (.)Pv<0/05
بحث

در مطالعه حاضر سعی شد که که نتایج ارزیابی غربالگری شنوایی نوزادان بهوسیله آزمون  TEOAEدر بیمارستان شهید صیاد شیرازی شهر
گرگان در طول دو سال بر اساس بیانیه و استادندارهای جهانی برنامه غربالگری شنوایی همگانی نوزادان مورد بررسی قرار گیرد .در مطالعه
حاضر که بخشی از برنامه غربالگری شنوایی کشوری بوده است از مجموع  4435نوزاد غربالگری شده  3کودک دارای افت شنوایی تشخیص
داده شد که دو کودک دارای کمشنوایی شدید تا عمیق بودند که از نظر آماری شیوع کمشنوایی شدید تا عمیق  1-4نوزاد از هر هزار تولد زنده
را نشان داد .یافتههای آماری مطالعه حاضر با نتایج مطالعه امیری ،فرهادی و لطفی مطابقت داشت ]17 ,15 ,9[.با توجه به نزدیک بودن آمار و
ارقام تعداد کودکان کم شنوای تشخیص داده شده در مطالعات داخل و خارج ایران بر اساس برنامه غربالگری شنوایی همگانی ،میتوان به این
نتیجه دست یافت که استفاده از طرح غربالگری شنوایی همگانی راه موثری برای تشخیص و مداخله زودهنگام اختالل شنوایی میباشد و لزوم
اجرای آن بهوسیله بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی توسط شنواییشناسان تاکید میگردد.
در مطالعه حاضر ،در ارزیابی مجدد با  TEOAEدر مرحله دوم تا پایان ماه اول  2852نوزاد یعنی  %95از نوزادانی که ارجاع داده شده بودند
مراجعه کردند که  %96دارای پاسخ طبیعی بودند ،از این رو جهت اطمینان بیشتر به والدین توضیحاتی راجع به علت پاسخ غیرطبیعی در مرحله
اول بر اثر وجود مایع آمنیوتیک در کانال گوش خارجی نوزاد داده شد .با توجه به پیگیریهای تلفنی منظم پرسنل بیمارستان و آگاهی کافی به
والدین در مرحله اول غربالگری ،آمار مراجعه مجدد نوزاد در مرحله دوم در مطالعه حاضر نسبت به مطالعات دیگر بسیار باالتر بود .این میزان در
مطالعه لطفی  %85در مطالعه امیری  %46و در مطالعه فرهادی  %38بوده است که از دالیل عمده عدم پیگیری والدین به همکاری ضعیف
خانوادهها ،وضعیت اقتصادی پایین برخی از آنها ،آگاهی بسیار کم خانوادهها از عواق کمشنوایی بر آینده و زندگی فرزندشان ،بعد مسافت،
جدی نگرفتن موضوع کمشنوایی اشاره شده است ]17 ,15[.شاید دلیل باال بودن آمار مراجعه مجدد نوزادان ارجاعی مطالعه حاضر نسبت به
مطالعات پیشین آگاهی بیشتر خانوادهها نسبت به مشکالت بهداشتی درمانی نسبت به دهه گذشته و همچنین افزایش اطالعرسانی معاونت
پیشگیری و توانبخشی سازمان بهزیستی در رسانهها میباشد .با این وجود جهت آگاهی بیشتر افراد جامعه و همچنین پرسنل بهداشتی-درمانی
و پزشکان و متخصصان برگزاری برنامههای مدون و غیرمدون و همچنین اطالعرسانی همگانی و فرهنگسازی این موضوع از طریق رسانهها
توسط صدا و سیما و مسئولین وزارت بهداشت توصیه میگردد]9[.
در مطالعه حاضر بیشترین عامل خطر در نوزادان وزن پایین هنگام تولد ،نارس بودن و سابقه فامیلی بود Ghirri .نیز در مطالعه خود نارس
بودن نوزاد را عامل مهم کمشنوایی گزارش کرد .در سال  ،2005در مطالعه  Korresو همکاران که بر روی  25288نوزاد انجام شد ،شیوع
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اختالل کمشنوایی  %3/2گزارش شد که در نوازادان بستری شده در  NICUاین میزان  %7بود ،همچنان وی بیان کرد که شایعترین عامل
پرخطر در نوازادان به ترتین آنامولیهای مادرزادی ،وزن زمان تولد ،نارس بودن و سابقه فامیلی بود ،که در این مطالعه رابطه معناداری یافت
نشد .در مطالعه حاضر همانند یافتههای  Korresو  Ghirriرابطه معناداری بین میزان کمشنوایی و عوامل ذکر شده یافت نشد ]18 ,4[.در این
مطالعه نتایج مرحله اول و دوم غربالگری با جنس نوزاد ،نوع زایمان ،نمره آپگار ،وزن هنگام تولد و سابقه کمشنوایی در خانواده نیز مورد
بررسی قرار گرفت و رابطه آماری معناداری مشاهده نشد .این متغییرها در مطالعه لطفی و امیری بررسی نشده بود ]17 ,15[.در مطالعه فرهادی
در مرحله اول رابطه معناداری بین موارد ارجاعی در پسرها نسبت به دختران ،ازدواج فامیلی و نوع زایمان و سابقه حاملگی پرخطر مشاهده شد
که این تفاوت را میتوان به تعداد بسیار باالی نمونههای مطالعه فرهادی نسبت داد]9[.
در مطالعه حاضر تشخیص کمشنوایی قبل از سه ماهگی و مداخله قبل از شش ماهگی انجام شد که با مطالعه امیری و قاسمی همخوانی دارد.
در مطالعه فرهادی و لطفی ،اشارهای به این موضوع نشده بود و در مطالعه زاهد پاشا تا  12ماهگی مداخله انجام گرفته بود ]21-19 ,17-15 ,9[.عدم
پیگیری والدین و عدم پذیرش مشکل شنوایی کودک از سوی آنها از عوامل تاثیرگذار در مداخله دیرهنگام میباشد .بنابراین تالش بیشتری
برای آگاه کردن والدین از اثرات تشخیص و مداخالت زودهنگام اختالل شنوایی در نوزادان در شش ماه اول زندگی ،تکامل رشد طبیعی گفتار
و زبان باید انجام داد تا با مداخله به موقع از هزینههای هنگفتی که بر اثر تشخیص و مداخله دیرهنگام بر کودک ،خانواده و جامعه تحمیل
میشود ،کاست.
نتیجهگیری
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر و مطالعات مشابه در ایران و سایر کشورها ،لزوم اجرای طرح جامع غربالگری شنوایی نوزادان جهت تشخیص
و مداخله به موقع و زودهنگام کمشنوایی بر کسی پوشیده نیست .با برنامهریزی صحیح توانبخشی در کنار برنامه غربالگری ،نه تنها در جهت
ارتقاء سالمت کودکان بلکه در جهت رشد شخصیتی و اجتماعی و تحصیلی آنها نیز گام بسیار موثری برداشته میشود .از طرف دیگر از هزینه-
های قابل توجهی که برای آموزش ویژه این کودکان صرف میگردد نیز بهطور چشمگیری کاسته میشود.
در واقع نباید فراموش کرد که هدف اصلی تشخیص زودرس ،مداخله بهموقع از نظر درمان و توانبخشی بوده تا از عوارض و پیامدهای نامطلوب
تشخیص با تأخیر که همان رشد نامطلوب گفتار ،زبان و ارتباط است جلوگیری شود و گرنه غربالگری و تشخیص کمشنوایی بدون درمان و
توانبخشی فقط هزینه هنگفتی را به سیستم بهداشت و درمان تحمیل کرده و برای خانواده نگرانی و ناامیدی را به همراه دارد.
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر بر اساس طرح پژوهشی شماره  11887دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و پایاننامه مقطع کارشناسی
رشته شنواییشناسی خانم سمیرا عرب ،به راهنمایی خانم فرناز فتحالهزاده و مشاوره آقای دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان میباشد .بدینوسیله از
پرسنل محترم بیمارستان صیاد شیرازی گرگان و تمام عزیزانی که در انجام تحقیق حاضر ما را یاری نمودند و از دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی برای حمایتهای مالی تشکر و قدردانی میگردد.
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