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  عصبی در نوزادان ایکتریک  -بررسی میزان بروز کم شنوایی حسی
  

هدف از انجام این مطالعه، بررسی  .گذارد می جاي بر شناخت و زبان گفتار،تکامل  بر منفی بسیار اثرات شنوایی نقص: مقدمه
شهر گرگان در سال  یدرمان یشده در مراکز آموزش يبستر کیکتریدر نوزادان ا یعصب -یمیزان بروز کم شنوایی حس یبررس

  .بود1391

پس از کسب . انتخاب شدند یرتصادفیغ يرینوزاد با نمونه گ 223نگر،  ندهیو کوهورت آ یمقطعي مطالعه  نیدر ا :مواد و روش ها
 یابیارز ABRبا  زین صیو پس از ترخ دیانجام گرد یسنج یینوزادان شنوا ي، براAABR، با استفاده از دستگاه نیاز والد یکتب تیرضا

مورد  کیلجست ونیتست و رگرس یدو، ت يکا يآمار يو آزمون ها SPSS16شده با استفاده از  نرم افزار  يجمع آور يداده ها. شدند
  .قرار گرفت لیو تحل هیتجز

 3431±218، تولدمیانگین وزن زمان . آن ها مؤنث بودند% 6/55روز و  84/3±58/4 ،يسن نوزادان در زمان بستر نیانگیم :یافته ها
آن  %6/38و در   mg/dL20-12  بین نوزادان، %4/61در  تام سطح سرمی بیلی روبین .هفته بود 39±3/1گرم و میانگین سن حاملگی، 

. تعویض خون شدند ،%3/14 فتوتراپی شدید دریافت کردند و ،%6/72 فتوتراپی معمولی، ،%0/13. بوده است mg/dL 20باالتر از ها، 
 کیپاتولوژ کتریا يرهایو متغ ییکم شنوا نیب گر،ید ياز سو. داشتند یعصب -یحس یینوزادان، کاهش شنوا% 0044/0در مجموع، 

وجود  يمعنادار ياختالف آمار ،يبدو بستر AABR ي جهیو نت تام نیروب یلیب یخون، سطح سرم ضیو تعو دیشد یفتوتراپ ازمندین
 نیا یخطر نسب ،ییدوتا کیلجست ونیرگرس زینالآ نیهمچن .)P<05/0(معناداري نداشتاختالف جنسیت  متغیراما با  )P>05/0(داشت

  %). 95 نانیبا فاصله اطم(نشان داد یعصب -یحس ییابتال به کم شنوا يفاکتورها را برا
عصبی می شود، از  -نوزادي باعث کاهش شنوایی حسیي در دوره  هیپربیلی روبینمیاین مطالعه نشان داد که  :بحث و نتیجه گیري

  .ضروري به نظر می رسد ایکتریکاین رو غربالگري مستمر در نوزادان 
 ایکتریک نوزادان ی،عصب -یکم شنوایی حس: واژه هاي کلیدي
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The Assessment of the Incidence of Sensorineural Hearing Loss among Icteric 
Infants  
 
Background: Hearing impairment leaves so negative effects on speech, language and cognition 
development. The aim of this study was the assessment of the incidence of sensorineural hearing loss 
among icteric infants admitted to the hospitals of Gorgan in 2012. 

 
Materials and Methods: In this prospective cross-sectional cohort study, 223 infants were recruited by 
convenience sampling. After obtaining written consent from the parents, using Automated Auditory 
Brainstem Response (AABR), audiometry was performed for infants and they were assessed with Auditory 
Brainstem Response (ABR) after discharge. Collected data were analyzed using SPSS16 software and 
statistical tests include chi-square, t-test and logistic regression analysis. 
 

Results: The mean age of the infants on admission was 3.84 ± 4.58 days and 55.6% of them were female. 
The mean birth weight was 3431±218 grams and the mean gestational age was 39±1.3 weeks. Serum total 
bilirubin levels in 61.4% of infants were between 12-20 mg/dL and of 38.6% were higher than 20 mg/dL. 
13.0% received conventional phototherapy, 72.6% intensive phototherapy and 14.3% of patients had 
exchange transfusions. Totally, 0.0044% of infants had sensorineural hearing loss. On the other hand, there 
was a statistically significant difference between the hearing loss and the variables of pathologic icter 
requiring intensive phototherapy and exchange transfusions, serum total bilirubin level and AABR result on 
admission (P<0.05) and no significant difference with variable of gender (P>0.05). Binary logistic 
regression analysis also showed relative risk of these factors for sensorineural hearing loss (95% CI). 
 

Discussion & Conclusion: This study indicated that hyperbilirubinemia in the neonatal period can cause 
sensorineural hearing loss. Hence, regular screening in icteric newborns seems to be necessary. 
 

Keywords: Sensorineural Hearing Loss, Icteric Infants 
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  :مقدمه

از این رو، بیشترین اهمیت را براي اختالط در اجتماع . شنوایی یک از ابزارهاي اصلی افراد براي برقراري ارتباط با دنیاي بیرون است    
زبان و برقراري ارتباط، پایه و اساس رشد هنجار کودك است و سه سال اول زندگی هر فرد، سن بحرانی زبان آموزي محسوب  ).1(دارد

گاه فردي در این دوره طالیی به دلیل محرومیت شنوایی تحت تأثیر تحریکات زبانی و گفتاري قرار نگیرد، با توجه به می شود و هر
ویژگی هاي مغز در یادگیري زودهنگام و وضعیت تکاملی الیاف عصبی مغز دچار تأخیر در رشد زبان و گفتار خواهد گردید؛ لذا زمان 

و تأخیر در به دست آوردن مهارت هاي زبان ) 2-8(کم شنوایی بسیار حیاتی و مهم تلقی می شود شروع زبان آموزي در شیرخواران دچار
آموزي، اثرات زیان بار و مخربی در کسب مهارت هاي خواندن، نوشتن، پیشرفت تحصیلی، رشد شناختی و اجتماعی و شخصیتی کودك 

 .)9-10(روانشناختی در کودك می شود خواهد گذاشت و سبب ایجاد معلولیت هاي شناختی، کالمی، هیجانی و

مهم درمان  غربالگري یکی از مهم ترین روش هاي تشخیص اولیه بیماري هاي درمان پذیر در کودکان و کم شنوایی نیز یک بیماري    
ست اما ممکن شناسایی کم شنوایی به ویژه در انواع خفیف و متوسط، قبل از سال دوم زندگی امکان پذیر نی. پذیر دوران کودکی است

صرف نظر از شدت، درمان زودتر کم شنوایی در کودکان، تکامل ). 11-12(است نقایص عمده اي در توانایی صحبت کردن ایجاد کند
نیمی از نوزادان مبتال به کم شنوایی، هیچ گونه ریسک فاکتور واضحی را نشان نمی . گفتاري و توانایی صحبت کردن را بهبود می بخشد

از . به همین دلیل بررسی همه ي نوزادان از نظر کم شنوایی بعد از تولد یا حداکثر طی سه ماه اول زندگی توصیه می گردد ).12-13(دهند
در بعضی از کشورها که غربالگري همه ي نوزادان امکان پذیر نیست، همه . سوي دیگر نیمی از این نوزادان داراي ریسک فاکتور هستند

 عنوان به. دارد تجهیزاتی به نیاز شنوایی کاهش غربالگري آزمون یک ).12(ر باید مورد بررسی قرار گیرندي نوزادان داراي ریسک فاکتو
 جداگانه صورت به گوش هر براي استفاده قابل و اعتماد قابل دسترس، در سریع، عملکرد با تهاجمی، غیر باید گیري اندازه ي وسیله مثال
 ).14(باشد

یافته هاي اتوپسی نشان داد که نواحی ویژه اي در ). 15(نوروتوکسین از اواخر قرن نوزدهم شناخته شده استبیلی روبین به عنوان یک     
مغز نوزاد اعم از نواحی زیر تاالموس، هیپوکامپ، اجسام مخطط، گلوبوس پالیدوس، پوتامن، هسته هاي مخچه اي، هسته هاي اعصاب 

- 18(پربیلی روبینمی شدید به طور مشخص به وسیله ي بیلی روبین رنگ آمیزي می شوندکرانیال و مسیر شنوایی، به دنبال مواجهه با هی
نوزاد کم شنوا با هیپربیلی روبینمی شدید انجام شد، نشان داد که نقص در سلول هاي مویی شکل  30مطالعه ا ي  که اخیراً بر روي ). 16

ه از کم شنوایی در نوزادان ترم به دنبال مواجهه با هیپر بیلی روبینمی میزان بروز گزارش شد). 19(حلزون ممکن است به طور شایع رخ دهد
 ).20(بوده است% 22، بیش از )ABR(شدید براساس پاسخ شنوایی ساقه مغز

ABR    فعالیت حلزون، عصب شنوایی و مسیرهاي شنوایی ساقه مغز را منعکس می کند، بنابراین می تواند نوروپاتی شنوایی یا اختالالت ،
نیاز به یک اتاق مجهز به عایق  ABRبا این وجود، ). 21-22(هدایت عصبی به دنبال هیپربیلی روبینمی شدید را در نوزادان شناسایی نماید

. معمولی نیاز به یک شنوایی سنج آموزش دیده دارد ABRعالوه براین، تفسیر نتایج . والنی براي انجام آزمون استصدا و صرف زمان ط
معمولی به عنوان یک ابزار غربالگري شنوایی  ABRبه وسیله ي پرسنل آموزش دیده، استفاده از  Vهزینه، زمان و ضرورت تفسیر موج

 AABR). 23(دردسترس قرار گرفته است )AABR(یی اتوماتیک پاسخ شنوایی ساقه مغز، شناسا1980از سال . زیر سؤال برده است
آستانه ي شنوایی را در نوزاد تحت آزمون با تفسیر پاسخ ساقه مغز به دنبال تحریک کلیک مانند با کمک یک نرم افزار کامپیوتري 

  ).27(ذکر شده است% 98و  %96 بیبه ترت زین ABRآزمون  تیو اختصاص تیحساس). 24-26(ارزیابی می کند
به طور گسترده براي غربالگري شنوایی دوره ي نوزادي در اولین روزهاي بعد از  )AABR(آزمون پاسخ شنوایی ساقه مغز اتوماتیک     

یی ساقه ي هیپربیلی روبینمی گذراي دوره ي نوزادي نیز طی این دوره اتفاق می افتد و موجب تأخیر در پاسخ شنوا. تولد استفاده می شود
مشاهده  mg/dL 10حدود  )TBCs(تغییرات جزئی در پاسخ شنوایی ساقه مغز در سطوح پالسمایی بیلی روبین تام). 28-31(مغز می گردد
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، اما تغییرات القاء شده توسط بیلی روبین در پاسخ شنوایی ساقه مغز با غلظت هاي بیلی روبین آزاد همبستگی بهتري )29-30(می شود
  ).32(دارد
مطالعات اندکی پیرامون این مسئله  ندارد وجود ایران در عصبی -حسی شنوایی کم به مبتال نوزادان شمار از دقیقی آمار متأسفانه     

 ،این مطالعه هدف از .برد پی موضوع اهمیت به توان می شنوایی کم نوع این آمار به دقت با تنها این حال، با. تاکنون انجام شده است
  .بود 1391مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان در سال  شده در يبسترایکتریک در نوزادان  یعصب -یبروز کم شنوایی حسمیزان بررسی 

  :مواد و روش ها
در بخـش نـوزادان    1391سال  طی وزاد که به علت هیپربیلی روبینمین 223. این مطالعه از نوع مقطعی و کوهورت آینده نگر بوده است     

گرم با سـن   2500تمام نوزادان ترم و وزن آن ها بیش از . مراکز آموزشی درمانی شهر گرگان بستري شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند
ساعت از سن آن ها گذشـته بـود و هـیچ عامـل خطـر ناشـنوایی از قبیـل سـابقه ي          48کلیه نوزادان بیش از . هفته بودند 37حاملگی بیش از 

و دریافـت داروهـاي    TORCHناشنوایی خانوادگی، آسیفکسی، آنومالی هاي کرانیوفاسیال، اختالالت کروموزومی، ابتال به عفونت هـاي  
سال بـوده و هـیچ یـک از     20-30دامنه ي سنی مادران نیز بین . بوده است 7در ضمن آپگار زمان تولد آن ها بیش از . نداشتند اتوتوکسیک

جهت شرکت نوزاد آن ها در  نیاز والد یکیاز العه قبل از شروع مط. داروي خاصی طی دوره ي بارداري نداشتند آن ها، سابقه ي مصرف
بـا تسـت   ، مارسـتان یاز ب صیقبـل از تـرخ  و   در بـدو بسـتري  نرمـال   OAEبـا  همه ي نوزادان براي . شدگرفته  ی آگاهانهکتب تیرضامطالعه 

AABR که ینوزادانگرفتند و براي قرار  یابیمورد ارز AABR صیدر همـان روز و قبـل از تـرخ    بود،ها مختل  آن ABR   در  .شـد انجـام
دسی بل  35هرتز، محرك از نوع کلیک، پوالریته از نوع آلترناتیو  3000تا  1000پاسخ شنوایی ساقه مغز در محدوده فرکانس این مطالعه، 

 2012مدل  GSIو با دستگاه ) ms(میلی ثانیه 10و زمان آنالیز،  trials  3000در ثانیه که بر اساس 24تا  16به شکل یک طرفه تحت پالس 
مـورد تجزیـه و    SPSS16 ينـرم افـزار آمـار    اسـتفاده از  با ي جمع آوري شدهداده ها. آمریکا بوده است-کشور کمپانی سازنده دانمارك

اخـتالف آمـاري بـین     بـراي تعیـین   .اکندگی انجام شـد شاخص هاي مرکزي و پر با ي حاصل از مطالعهداده ها فیتوص. تحلیل قرار گرفت
. اسـتفاده شـد   بـراي متغیرهـاي کمـی    )t-test(تـی براي متغیرهاي کیفی و از آزمـون  ) X2(کاي دو يآمار آزموناز  متغیرهاي مورد مطالعه

بـراي  . رگرسـیون لجسـتیک انجـام شـد    نـالیز  با استفاده از آ Relative Risk=RR)(همچنین پیش بینی تغییرات متغیرها و تعیین خطر نسبی
  .در نظر گرفته شد% CI (95(و فاصله ي اطمینان 05/0 ي کمتر ازداراسطح معنکلیه ي آنالیزها، 

  :نتایج
نوزاد بستري در بخش نوزادان دو بیمارستان آموزشی شهر  223در این مطالعه ي تحلیلی و کوهورت، داده هاي حاصل از بررسی      

میانگین وزن زمان تولد آن ها، . دختر بودند%) 6/55(نفر 124پسر و %) 4/44(نفر 99از این تعداد . گرگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
سطح سرمی  .روز بوده است 84/3±58/4 هفته و میانگین سن نوزادان در زمان بستري، 39±3/1گرم، میانگین سن حاملگی  218±3431

 29از نظر نوع درمان ایکتر، . بوده است mg/dL 20باالتر از  %)6/38(نفر 86و در  mg/dL20-12  بین %)4/61(نفر 137در  تام بیلی روبین
 نتایج حاصل از. تعویض خون شدند) %3/14(نفر 32 فتوتراپی شدید دریافت کردند و) %6/72(نفر 162فتوتراپی معمولی، ) %0/13(نفر

نقص شنوایی ) %0089/0(نفر 2نقص شنوایی گوش چپ، ) %0089/0(نفر 2، بدو بستري AABRدر شنوایی سنجی نوزادان نشان داد که 
نقص هر دو گوش  )%0044/0(نفر 1زمان ترخیص تنها  AABRاما در  نقص شنوایی هر دو گوش داشتند) %017/0(نفر 4گوش راست، 

ی لبررسی تحلی. نهایی نیز همین مقادیر را تأیید کرد ABRاز نوزادان از لحاظ شنوایی سالم بودند که گزارش ) %56/99(نفر 222و داشته 
پی فتوترا(نوع درمان ایکتر ،عصبی و متغیرهاي ایکتر پاتولوژیک، سطح سرمی بیلی روبین تام -داده ها نشان داد که بین کم شنوایی حسی

 - وایی حسیکم شناما بین . )P>05/0(اختالف آماري معناداري وجود داشتبدو بستري،  AABRو نتیجه ي ) شدید و تعویض خون
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هر یک از ریسک فاکتورهاي مورد مطالعه با  )RR(میزان خطر نسبی. )<05/0P(، اختالف آماري، معنادار نبودعصبی و متغیر جنسیت
  .آمده است 1استفاده از آنالیز رگرسیون لجستیک دوتایی در جدول شماره 

  

  عصبی - آنالیز رگرسیون لجستیک دوتایی فاکتورهاي خطر ابتال به کم شنوایی حسی -1جدول شماره         
  RR 95% CI  P  متغیر مورد مطالعه  ردیف

  174/0  324/0-601/3  572/1  جنسیت  1
  001/0  022/1-236/8  429/4  ایکتر پاتولوژیک  3
  001/0  550/1-863/6  569/3  نوع درمان ایکتر  4

  >mg/dl(  276/5  818/6-389/1  001/0(سطح سرمی بیلی روبین تام  5
  

  .آمده است 3تا  1عصبی بر اساس ریسک فاکتورهاي مورد بررسی در نمودارهاي شماره  -تغییرات متغیر کم شنوایی حسی

 
 

  ایکتر پاتولوژیک بر اساس یعصب -یحس ییکم شنوارگرسیون لجستیک تغییرات  - 1شماره نمودار 
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 سطح سرمی بیلی روبین تام بر اساس یعصب -یحس ییکم شنوارگرسیون لجستیک تغییرات  -2شماره نمودار 
 
  
 

 
 

  نوع درمان ایکتر بر اساسی عصب -یحس ییکم شنوارگرسیون لجستیک تغییرات  -3شماره نمودار 
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  :بحث
بر اساس نتایج ایکتریک در بدو بستري،  %) 5/3(نوزاد 8علیرغم وجود کم شنوایی در یافته هاي مطالعه ي حاضر حاکی از آن بود که       

ABR  ،به نظر می رسد، ابتال به ایکتر پاتولوژیک، در بدو بستري که ه است عصبی داشت -، کم شنوایی حسی%)0044/0(نوزاد 1تنها نهایی
همان  .با درمان هاي صورت گرفته، به طور معناداري این آمار کاهش یافت کهعصبی در نوزادان شده بود  -منجر به کم شنوایی حسی

، اگرچه در سایر مطالعات )33(ر بوده استو بیشتر از حد انتظا% 6/7، میزان این نوع کم شنوایی، 1386طور که در مطالعه ي بیات در سال 
پاتولوژیک و نوع اقدام درمانی براي  ایکترنتایج مطالعه ي حاضر نشان داد که  ).37و  36، 35، 34(بوده است%  55/4تا % 2/1این میزان 

عصبی  -و سطح سرمی بیلی روبین به عنوان مهم ترین ریسک فاکتورهاي ابتال به کم شنوایی حسی) فتوتراپی شدید و تعویض خون(آن
در  .اداري نداشتبا جنسیت نوزاد تفاوت معن نهایی با این متغیرها اختالف آماري معناداري داشت اما ABRاکتسابی مطرح هستند و نتایج 

مطالعه ي  ).38(بودنوزادان  کاهش شنوایی درخطر  یکی از مهم ترین فاکتورهايتعویض خون، نیز،  1389زمانی در سال مطالعه ي 
مطالعه  دراین، بروه عال .)36(ردوجود دا روبینمی مختل و هیپربیلی AABRداري بین نتایج  آماري معنی ي رابطهنشان داد که تقدیري 

یک طرفه یا دوطرفه داشتند اما هیچ تفاوت معناداري  SNHLمبتال به هیپربیلی روبینمی شدید، %) 8/12(نوزاد 32، 2008در سال   Booي
نیز در  Parkerو  Ahlforsمطالعه ي ). 16(در پیک سطوح سرمی بیلی روبین بین نوزادان مبتال به کم شنوایی و نوزادان سالم مشاهده نشد

غیرطبیعی  AABRنشان داد که افزایش غلظت بیلی روبین غیرکونژوگه اما نه افزایش غلظت بیلی روبین تام، با پاسخ هاي  2008سال 
). 39(دوطرفه ارتباط داشت و دلیل آن، همبستگی نزدیک تر نوروتوکسیسیته ي بیلی روبین غیرکونژوگه نسبت به بیلی روبین تام است

باعث اختالل در شنوایی ) mg/dl20 بیش از(روبین غیرمستقیم خون افزایش بیلینشان داد که  1387مجتبائی در سال  مطالعه يهمچنین 
نوزادان مبتال به هیپربیلی روبینمی % 15، 1384اکبري در سال در مطالعه ي و ) 40(شود می ABRدر  Vتا  Ι افزایش تأخیر امواجو نوزاد 
   .)41(داشتندنوروپاتی شنوایی  ،)mg/dl20 بیش از(شدید

  :نتیجه گیري
از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که نوزادان داراي ریسک فاکتور به ویژه ایکتر پاتولوژیک و سطح باالي بیلی روبین براي ابتال به      

به بنابراین یافته هاي این پژوهش پیشنهاد می کند که نوزادان مبتال . کم شنوایی مستعدترند و از این رو نیاز به توجه و پیگیري بیشتر هستند
هیپربیلی روبینمی شدید و نیز نوزادان بستري در بخش مراقبت هاي ویژه، تحت درمان به موقع و پیگیري دقیق قرار گیرند و به والدین آن 

  . ها در زمینه ي عالئم خطر، هشدارهاي الزم داده شود تا از بروز عوارض عصبی و از جمله نقص شنوایی ناشی از آن پیشگیري شود
  :قدردانیتشکر و 

بدین وسیله از تمامی کسانی که در اجراي این طرح، ما از هرگونه همکاري و مساعدت دلسوزانه ي خود دریغ ننموده اند، کمال تقدیر      
  .و تشکر به عمل می آید
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