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  چكيده
  در کودکان که شواهد مرتبط موجود، بسيار کم و محدود به چند به خصوص شنوايي باليپيدمي ارتباط ديس :مقدمه

ليپيدمي  ارتباط ميان ديسهدف از اين مطالعه بررسي :ها مواد و روش .رسدبرانگيز به نظر مي گزارش موردي است، بحث
 ۵ تمام بيماران ي  پرونده:ها مواد و روش .باشد  مي ساله۱۸ تا ۵عصبي در کودکان و نوجوانان  ـ و کاهش شنوايي حسي

ه بودند، بررسي  به درمانگاه غدد اطفال بيمارستان لقمان تهران مراجعه کرد۸۸ تا فروردين ۸۶ ساله که از فروردين ۱۸تا 
شان، پروفايل ليپيد وجود داشت و از نظر معيارهاي مطالعه، واجد شرايط بودند، آزمايش  بيماراني که در مدارکبراي . شد

 Pure Tone(گزارش مربوط به .  قبلي، وارد مطالعه شدندي ييد نتيجهأ انجام شد و در صورت تدوبارهليپيد ناشتاي سرم 

Audiometry(،  گفتاري درصد تفکيک(speech discrimination score)ها يافته .بررسي شدپروفايل ليپيد،   و: 
كاهش شنوايي حسي ـ ليپيدمي و  داري ميان ديسهنگامي که آناليز با کنترل سن و جنس انجام شد، هيچ ارتباط معني

. مختلف نيز وجود نداشت در گروههاي سني SNHLليپيدمي و اي ميان ديس رابطهچنين، هم.  يافت نشد)SNHL(عصبي 
 ۱۸ تا ۵ در کودکان و نوجوانان SNHLليپيدمي و  مطالعه حاضر، هيچ ارتباطي ميان ديسهاي يافته با توجه به .گيري نتيجه

  . ساله وجود ندارد
  

  ، کودکان، نوجواناني، اختالل چربيدميپيلسي، ديعصبي، حسييکاهش شنوا :واژگان كليدي
  ۲۲/۵/۸۸ :ـ پذيرش مقاله ۱۸/۵/۸۸ :ريافت اصالحيهـ د ۷/۴/۸۸ :دريافت مقاله

  

  

  

  مقدمه

اين . کاهش شنوايي، معلوليتي شايع و داراي اهميت است

 در مورد کودکان صادق است چرا که شنوايي، به ويژهامر 

تکامل دارد و هر درجه و ميزان  فرايند نقش اساسي در

هاي  کاهش شنوايي ممکن است موجب نقص در مهارت

، اختالل در مسايل چنين همو زباني کودک و گفتاري 

هاي  هاي شناختي و مهارتآموزشي، يادگيري، توانايي

 iعصبي ـ  شيوع کاهش شنوايي حسي۱- ۴.شود  اجتماعي

)SNHL ( ۸/۱% تا ۷/۱%در کودکان و نوجوانان در حدود 

   ۴- ۶.اعالم شده است

 به منظور يافتن اتيولوژي کاهش به طور عمومپزشکان، 

 و شرايط مختلفي در بيماران ها بيمارييي، به بررسي شنوا

اين در حالي است که بسياري از . پردازند  ميSNHLدچار 

اين موارد، شواهد محکمي به دنبال ندارند و با وجود 

                                                           
i Sensorineural Hearing Loss (SNHL) 
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 ۵۶۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸دي ، ۵ ي شماره, يازدهمي  دوره

 

  

از % ۵۰تا % ۳۰هاي کامل، علت کاهش شنوايي در بررسي

 از سوي ديگر، اين ۲- ۴.ماندموارد، ناشناخته باقي مي

هاي نظام  موجب افزايش بيش از پيش هزينهها بررسي

  .ليپيدمي، يکي از اين موارد استديس. سالمت خواهد شد

ي مويي بيروني، ها سلولحلزون و به طور خاص، 

ثابت شده . باشد ميSNHL ي ترين محل پاتولوژي اوليه شايع

، سختي غشاي پالسمايي سيال بودناست که ترکيب چربي، 

 کارکرد الکتروموتيل غشايي وسلول مويي بيروني، در 

در كه  طور همان و ۷-۹فاير حلزون، اهميت دارند آمپلي

 شده است، فعاليت سلول مويي گزارش مختلف هاي مطالعه

  ۱۰- ۱۲.باشد به وضعيت چربي حساس ميبيروني، احتماالً

 متعددي براي بررسي احتمال ارتباط ميان هاي مطالعه

 ها در مطالعه اين بيشتر. دان انجام شدهSNHLليپيدمي و ديس

ضد و نقيض هاي  يافتهو شده روي بزرگساالن انجام 

رسد هيپرليپيدمي در روند پيشرفت  به نظر مي۱۳،۱۴.دارند

توان برخي موارد کاهش شنوايي نقش دارد؛ از اين جمله مي

هاي بسيار به پيرگوشي زودرس، کاهش شنوايي در فرکانس

طرفه، هاي دوطرفه و يکييباال، بيماري منير، کاهش شنوا

 کننده اشاره کرد و احتماالًحاد، مزمن و نوسان

 عروقي، هاي پاتولوژيهايي مانند آتروسکلروز، سازوكار

،  باال، ليپيدوز، افزايش سن، فشار خونزيتيهايپرويسکو

مبوليک يا ارثي،  يا آسازوکارهاي متابوليک و هيپوکسي

  ۱۱ ،۱۳- ۱۷.هايي هستنداساس چنين همراهي

 کودکان بسيار ي از طرف ديگر، شواهد مرتبط در زمينه

اي  تا جايي که اطالع داريم تنها مقاله،در حقيقت. اندک است

ليپيدمي و کاهش شنوايي در  ارتباط ديسي که در زمينه

 منتشر شده ۱۹۸۸کودکان در دسترس است، در سال 

 ۶ و ۳( مطالعه، گزارش موردي دو بيمار دختر آن ۱۶.است

نويسندگان .  استSNHLمبتال به )  ساله۹(و يک پسر ) هسال

 را مطرح و ادعا SNHL مقاله، ارتباط ميان هيپرليپيدمي و آن

 چربي ممکن است روند کاهش ي كاهندههاي  کردند که درمان

 در صورتي که ارتباط ثابت و قابل ۱۶.شنوايي را معکوس کند

، توقف  پيدا شود، کاهشSNHLليپيدمي و توجهي ميان ديس

و يا حتي معکوس شدن روند پيشرفت کاهش شنوايي با 

درمان هيپرليپيدمي و جلوگيري از پيامدهاي حياتي آن قابل 

  . توجيه خواهد بود

، تصميم گرفتيم ارتباط با توجه به موارد فوق

 را در کودکان و SNHLليپيدمي و افزايش ميزان  ديس

  .  ساله بررسي کنيم۱۸ تا ۵نوجوانان 

  ها  روشمواد و

 ۱۸ تا ۵هاي تمام بيماران  مقطعي، پروندهي اين مطالعهدر 

 ابتداي  تا۸۶ زماني ابتداي فروردين ي اي که در بازهساله

 به درمانگاه غدد اطفال بيمارستان لقمان تهران ۸۸فروردين 

تمام مواردي .  بودند، مورد بررسي قرار گرفتمراجعه کرده

 موجود بود، معين ها ي آن دهکه آزمايش ليپيد ناشتا در پرون

 کامپيوتري، با ي شدهشدند و بر اساس يک ليست تصادفي

 شرح داده  والدينمطالعه براي. والدين آنها تماس گرفته شد

شد و در صورت تمايل به شرکت در مطالعه، معيارهاي 

مورد بررسي   تلفنيي ورود و خروج به مطالعه در مصاحبه

جد شرايط بودن، قرار گرفت و سپس در صورت وا

  . نامه کتبي از آنان گرفته شد رضايت

اي  ساله۱۸ تا ۵ افراد واجد شرايط، کودکان و نوجوانان 

آورنده چربي  ماه گذشته درمان دارويي پايين۶بودند که در 

 ي معيارهاي خروج از مطالعه شامل سابقه. كردند دريافت نمي

 سر، تشنج، ديابت شيرين، اختالل عملکرد تيروئيد، ضربه به

اختالالت سيستم عصبي مرکزي، زردي نوزادي نيازمند 

، سيفليس مادرزادي، مننژيت، كتروساي كرنتعويض خون، 

، داروهاي  گرم۱۵۰۰نارس بودن، وزن تولد کمتر از 

 در چنين، هم. اتوتوکسيک يا کاهش شنوايي مادرزادي بودند

 يا خواهر برادر، دچار کاهشو صورتي که يکي از والدين 

 تروماي صوتي يا کاهش شنوايي ي شنوايي بودند يا سابقه

. ناشي از سروصدا داشتند، از مطالعه کنار گذاشته شدند

 کتبي از يکي از والدين يا سرپرست ي نامه رضايت

 ۱۵کننده بيش از  شرکتصورتي كهکنندگان و در  شرکت

  . سال داشت، از خود او نيز گرفته شد

کنندگان واجد شرايط پس  خون وريدي از شرکتي نمونه

گيري سطح سرمي  ساعت ناشتايي به منظور اندازه۱۲از 

، و ليپوپروتئين با )T-chol (تام، کلسترول )TG(گليسريد تري

سطح ليپوپروتئين با چگالي . گرفته شد) HDL-C(چگالي باال 

. بر اساس معادله فريدوالد محاسبه شد) LDL-C(پايين 

 ماه گذشته آزمايش ۶اني که در کنندگ براي شرکتچنين، هم

کساني که . يد انجام شدئ عملکرد تيروآزمونتيروئيد نداشتند، 

موجود در هاي  يافته پروفايل ليپيد جديد آنها مانند ي نتيجه

پرونده بود، به مطالعه وارد شدند و در غير اين صورت، از 

  . نمونه کنار گذاشته شدند و وارد گروه مقابل نگشتند

 شيوع ي اي دربارهيافته نه شواهد انتشارگو ما هيچ

SNHLاز اين رو ،ليپيدمي نداشتيم در کودکان مبتال به ديس 
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 همكارانو دكتر ساغر عنبري   ليپيدمي و شنوايي در كودكان ديس ۵۶۳

 

  

 در کودکان را SNHL %۸/۱براي تخمين حجم نمونه، شيوع 

، گزارش شده بود، مد نظر قرار قبلي يها مطالعهکه در برخي 

  وي  به عنوان محدوديت اصلي مطالعه،اين مورد ۵،۶،داديم

 در نتيجه، .شود  ميناکافي بودن قدرت مطالعه محسوبعلت 

 مورد در گروه مبتال به ۴۰ نفر، ۱۲۰اي معادل حجم نمونه

 نفر در گروه شاهد، براي دستيابي به ۸۰ليپيدمي و ديس

 براي نشان دادن تغيير از ۰۵/۰داري و حد معني% ۹۰قدرت 

  .شد برآورد ۲۰/۰ به ۰۲/۰احتمال پايه 

 جداول مرجع مختص سن و جنس مربوط مقادير ليپيد با

 در سال i جمعيتي درمانگاههاي پژوهشي ليپيدهاي مطالعهبه 

 هاي قبلي مطالعهبا توجه به .  مورد مقايسه قرار گرفتند۱۹۸۱

 جا آن و از ۱۹، و انجمن قلب آمريکا۱۸آکادمي کودکان آمريکا

 جنس و سن استفاده ي که اصرار داشتيم از معيارهايي ويژه 

 ي  ويژه۹۵، صدک LDL-C و T-C و TGم، براي مقادير کني

، HDL-Cسن و جنس را به عنوان حد باال و براي سطح 

 سن و جنس را به عنوان حد پايين در نظر ي  ويژه۵صدک 

  .اند  نشان داده شده۱مقادير مذکور در جدول . گرفتيم

  

كودكان  ليپيد سرم بر اساس سن و جنس مقادير -۱جدول 
  ليپيدمي ديسز نظرمورد بررسي ا

 دختر   پسر 

  ۱۵-۱۸  ۱۰-۱۴   ۵-۹   ۱۵-۱۸  ۱۰-۱۴   ۵-۹ )سال(سن 

گليسريد،  تري

 )۹۵صدک (

۸۵ ۱۱۱ ۱۴۳  ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۶ 

کلسترول تام، 

 )۹۵صدک (

۱۸۶ ۲۰۱ ۱۹۱  ۱۹۷ ۲۰۵ ۲۰۸ 

LDL-C ،

  )۹۵صدک (

۱۲۹ ۱۳۳ ۱۳۰  ۱۴۰ ۱۳۶ ۱۳۷ 

HDL-C ،

  )۵صدک (

۳۸ ۳۷ ۳۰  ۳۶ ۳۷ ۳۵ 

  

کنندگان با انجام اوديومتري يت شنوايي شرکتوضع

)PTA( iiبه . گيري شد کيلوهرتز اندازه۸ تا ۲۵۶ ي  در بازه

ها بر اساس کاهش شنوايي در هر بندي نمونهمنظور گروه

کاهش شنوايي ناچيز، خفيف، دچار فرکانس، به گروههاي 

متوسط و شديد که به ترتيب معادل کاهش شنوايي در حد 

. بل، تقسيم شدند دسي ۹۶ و بيشتر از ۹۵-۶۶ ،۶۵-۴۱ ،۴۰-۲۶

                                                           
i- Lipid Research Clinics Population Studies (LRC) 

ii- Pure-Tone Audiometry (PTA) 

 و DA65اوديومتري در کابين اکوستيک با اوديومتر دانپلکس 

توسط يک اوديومتريست واحد که نسبت به وضعيت ليپيد 

 تمپانومتري با دستگاه چنين، هم. بيمار ناآگاه بود، انجام شد

 براي حذف مبتاليان به بيماري گوش Az-26اينتراکوستيک 

  . ياني انجام شدم

متغيرهاي پيوسته با ميانگين و انحراف معيار نمايش داده 

 مستقل مورد مقايسه قرار  تيشدند و با استفاده از آزمون

هاي غير پيوسته، به صورت درصد و تعداد بيان داده. گرفتند

تجزيه و .  مقايسه شدندخيو با استفاده از آزمون مجذور 

غيري و غيرشرطي به جستيک چندمتو رگرسيون لتحليل

.  انجام شدSNHLليپيدمي و منظور بررسي ارتباط ديس

در مدل رگرسيون وارد شدند، شاهد متغيرهايي که به منظور 

و ) سال۱۸ تا ۱۵ سال، ۱۴ تا ۱۰ سال، ۹ تا ۵(گروه سني 

 SPSS ي تمام آناليزها با استفاده از برنامه. جنس بودند

 براي حد ۰۵/۰ز  کمتر اP انجام شدند و ۵/۱۱ ي نسخه

  .دار آماري در نظر گرفته شد معني

  

  ها يافته

 تا ۵ بيمار ۱۰۱۴، ۱۳۸۸ و فروردين ۱۳۸۶بين فروردين 

 ساله به درمانگاه غدد اطفال بيمارستان لقمان تهران ۱۸

 پرونده داراي آزمايش ۱۳۸ ، ميانكردند كه از اينمراجعه 

ليپيدمي ديس نفر دچار ۱۰۴به اين ترتيب كه ليپيد ناشتا بود 

از بين بيماران واجد .  نفر آزمايش طبيعي داشتند۲۱۴و بودند 

دهاي يبيمار با ليپ ۸۶ليپيدمي و ديسدچار  بيمار ۴۵شرايط، 

 ميانگين سن ،به طور کلي. وارد مطالعه شدندطبيعي 

.  سال بود۶/۳ سال و انحراف معيار آن ۱/۱۱کنندگان  شرکت

.  بود۲/۱۱±۷/۳ر دخترها  و د۰/۱۱±۶/۳اين ارقام در پسرها 

 متغيرهاي دموگرافيک، سطوح ليپيد ناشتا و توزيع هاي يافته

در جدول شاهد ليپيدمي و  ديسهاي کاهش شنوايي در گروه

  . نمايش داده شده است۲
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 ۵۶۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸دي ، ۵ ي شماره, يازدهمي  دوره

 

  

 متغيرهاي دموگرافيک، سطح ليپيد ناشتا و -۲جدول 
  توزيع کاهش شنوايي

   شاهد 

  ) نفر۸۶(

ليپيدمي  ديس

  ) نفر۴۵(

   سجن

 ۲۴ )۵۳(% ۲۹ )۳۴(%  پسر

  ۲۱ )۴۷(% ۵۷ )۶۶(%  دختر

   سن

 ۱۸ )۴۰(% ۳۳ )۳۸(%  سال۹-۵

 ۲۲ )۴۹(% ۳۷ )۴۳(% ساله  ۱۴-۱۰

 ۵ )۱۱(% ۱۶ )۱۹(%  ساله ۱۸-۱۵

 ۶/۱۰±۹/۲ *۳/۱۱±۹/۳ )سال(انحراف معيار ± ميانگين 

 ۱۴۵±۶۷  ۶۶±۱۹   )ليتر بردسي گرم ميلي(گليسريد تري

 ۲۰۴±۱۳۲ ۱۴۸±۲۱ )ليتر بردسي گرم ميلي(مكلسترول تا

LDL-C )۱۱۲±۳۰  ۸۵±۱۹  )ليتر بردسي گرم ميلي 

HDL-C) ۴۴±۱۱ ۵۵±۱۰  )ليتر بردسي گرم ميلي 

 ۱۴ )۳۱(% ۱۷ )۲۰(% كاهش شنوايي حسي ـ عصبي

نشان داده انحراف معيار ±  به صورت ميانگين هامقادير ليپيد *

  .شده است

 به چپ در سه بيمار مبتالهاي تمپانومتري گوش  يافته

هاي گوش  چنين يافته ليپيدمي و يک نفر از گروه شاهد و هم ديس

هاي   نبود و در نتيجه دادهAنوع راست در دو نفر در گروه شاهد، 

هيچ . ها در تجزيه و تحليل وارد نشدندمربوط به اين گوش

کنندگان  موردي از کاهش شنوايي متوسط يا شديد در شرکت

گروه داراي ليپيد )  نفر۶۹% (۸۰ي شنوايي در  آستانه. يافت نشد

ي  ليپيدمي در محدوده بيماران دچار ديس)  نفر۳۱% (۶۹طبيعي و 

)  نفر۸% (۱۸گروه کنترل و )  نفر۴% (۵در . طبيعي قرار داشت

هايي از کاهش شنوايي دوطرفه يافت  ليپيدمي، درجه گروه ديس

 ۸:  نفر۱۳(هد گروه شا% ۱۵کاهش شنوايي يک طرفه در . شد

گروه دچار % ۲۴و )  مورد سمت چپ۵مورد سمت راست و 

)  مورد سمت چپ۳ مورد سمت راست و ۸:  نفر۱۱(ليپيدمي  ديس

) SDS(الزم به ذکر است که درصد تفکيک گفتاري . وجود داشت

ي موارد کاهش شنوايي حسي ـ عصبي در محدوده  در همه

مقادير کاهش اطالعات بيشتر در مورد . طبيعي قرار داشت

 قابل ۴ و ۳هاي مختلف شنوايي جداول  شنوايي در فرکانس

  .مشاهده است

  

  هاي مختلف در گوش راست وضعيت شنوايي در فرکانس-۳جدول 

 ) نفر۴۵(ليپيدمي ديسدچار   ) نفر۸۴(شاهد  

  پسر 

 ) نفر۲۷(

 دختر

 )نفر ۵۷(

  مجموع

  نفر۸۴

  پسر 

 ) نفر۲۴(

 دختر

 )نفر ۲۱(

  مجموع

  نفر۴۵

 ۴۵ )۱۰۰(% ۲۱ )۱۰۰(% ۲۴ )۱۰۰(%  ۸۳ )۹۹(% ۵۶ )۹۸(% ۲۷ )۱۰۰(% طبيعي

 ۰  ۰  ۰   ۱ )۱(% ۱ )۲(% ۰  کاهش ناچيز

  هرتز۲۵۰

 ۰  ۰  ۰   ۰  ۰  ۰  کاهش مختصر

 ۴۴ )۹۸(% ۲۱ )۱۰۰(% ۲۳ )۹۶(%  ۸۳ )۹۹(% ۵۶ )۹۸(% ۲۷ )۱۰۰(% طبيعي

 ۱ )۲(% ۰  ۱ )۴(%  ۱ )۱(% ۱ )۲(% ۰  کاهش ناچيز

  هرتز۵۰۰

 ۰  ۰  ۰   ۰  ۰  ۰  کاهش مختصر

 ۴۲ )۹۳(% ۲۱ )۱۰۰(% ۲۱ )۸۸(%  ۸۳ )۹۹(% ۵۶ )۹۸(% ۲۷ )۱۰۰(% طبيعي

 ۳ )۷(% ۰  ۳ )۱۲(%  ۰  ۰  ۰  کاهش ناچيز

  کيلوهرتز۱

 ۰  ۰  ۰   ۱ )۱(% ۱ )۲(% ۰  کاهش مختصر

 ۴۳ )۹۶(% ۲۱ )۱۰۰%( ۲۲ )۹۲(%  ۸۳ )۹۹(% ۵۶ )۹۸(% ۲۷ )۱۰۰(% طبيعي

 ۲ )۴(% ۰  ۲ )۸(%  ۱ )۱(% ۱ )۲(% ۰  کاهش ناچيز

  کيلوهرتز۲

 ۰  ۰  ۰   ۰  ۰  ۰  کاهش مختصر

 ۴۱ )۹۱(% ۲۰ )۹۵(% ۲۱ )۸۸(%  ۷۷ )۹۲(% ۵۱ )۸۹(% ۲۶ )۹۶(% طبيعي

 ۳ )۹(% ۱ )۵(% ۳ )۱۲(%  ۷ )۸(% ۶ )۱۱(% ۱ )۴(% کاهش ناچيز

  کيلوهرتز۴

 ۰  ۰  ۰   ۰  ۰  ۰  کاهش مختصر

 ۴۴ )۹۸(% ۲۱ )۱۰۰(% ۲۳ )۹۶(%  ۸۳ )۹۹(% ۵۶ )۹۸(% ۲۷ )۱۰۰(% طبيعي  کيلوهرتز۶
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 همكارانو دكتر ساغر عنبري   ليپيدمي و شنوايي در كودكان ديس ۵۶۵

 

  

 ۱ )۲(% ۰  ۱ )۴(%  ۱ )۱(% ۱ )۲(% ۰  کاهش ناچيز

 ۰  ۰  ۰   ۰  ۰  ۰  کاهش مختصر

 ۴۳ )۹۶(% ۲۰ )۹۵(% ۲۳ )۹۶(%  ۷۹ )۹۴(% ۵۵ )۹۶(% ۲۴ )۸۹(% طبيعي

 ۲ )۴(% ۱ )۵(% ۱ )۴(%  ۳ )۴(% ۰  ۳ )۱۱(% کاهش ناچيز

  کيلوهرتز۸

 ۰  ۰  ۰   ۲ )۲(% ۲ )۴(% ۰  کاهش مختصر

  

  هاي مختلف در گوش چپ  وضعيت شنوايي در فرکانس-۴جدول 

 ) نفر۴۲(ليپيدمي  ديسدچار  ) نفر۸۵(شاهد  

  پسر 

 ) نفر۲۹(

 دختر

 ) نفر۵۶(

  پسر  مجموع

 ) نفر۲۲(

 دختر

 ) نفر۲۰(

 مجموع

 ۴۲ )۱۰۰(% ۲۰ )۱۰۰(% ۲۲ )۱۰۰(%  ۸۴ )۹۹(% ۵۵ )۹۸(% ۲۹ )۱۰۰%( کاهش ناچيز

 ۰  ۰  ۰   ۱ )۱(% ۱ )۲(% ۰  کاهش مختصر

  هرتز۲۵۰

 ۰  ۰  ۰   ۰  ۰  ۰  طبيعي

 ۴۲ )۱۰۰(% ۲۰ )۱۰۰(% ۲۲ )۱۰۰(%  ۸۴ )۹۹(% ۵۵ )۹۸(% ۲۹ )۱۰۰(% کاهش ناچيز

 ۰  ۰  ۰   ۱ )۱(% ۱ )۲(% ۰  کاهش مختصر

  هرتز۵۰۰

 ۰  ۰  ۰   ۰  ۰  ۰  طبيعي

 ۴۲ )۱۰۰(% ۲۰ )۱۰۰(% ۲۲ )۱۰۰(%  ۸۳ )۹۸(% ۵۵ )۹۸(% ۲۸ )۹۷(% کاهش ناچيز

 ۰  ۰  ۰   ۱ )۱(% ۰  ۱ )۳(% کاهش مختصر

  کيلوهرتز۱

 ۰  ۰  ۰   ۱ )۱(% ۱ )۲(% ۰  طبيعي

 ۴۰ )۹۵(% ۲۰ )۱۰۰(% ۲۰ )۹۱(%  ۸۳ )۹۸(% ۵۵ )۹۸(% ۲۸ )۹۷(% کاهش ناچيز

 ۲ )۵(% ۰  ۲ )۹(%  ۲ )۲(% ۱ )۲(% ۱ )۳(% ش مختصرکاه

  کيلوهرتز۲

 ۰  ۰  ۰   ۰  ۰  ۰  طبيعي

 ۳۸ )۹۰(% ۱۸ )۹۰(% ۲۰ )۹۱(%  ۸۰ )۹۴(% ۵۵ )۹۸(% ۲۵ )۸۶(% کاهش ناچيز

 ۴ )۱۰(% ۲ )۱۰(% ۲ )۹(%  ۵ )۶(% ۱ )۲(% ۴ )۱۴(% کاهش مختصر

  کيلوهرتز۴

 ۰  ۰  ۰   ۰  ۰  ۰  طبيعي

 ۴۲ )۱۰۰(% ۲۰ )۱۰۰(% ۲۲ )۱۰۰(%  ۸۴ )۹۹(% ۵۶ )۱۰۰(% ۲۸ )۹۷(% اچيزکاهش ن

 ۰  ۰  ۰   ۱ )۱(% ۰  ۱ )۳(% کاهش مختصر

  کيلوهرتز۶

 ۰  ۰  ۰   ۰  ۰  ۰  طبيعي

 ۴۱ )۹۸(% ۲۰ )۱۰۰(% ۲۱ )۹۵(%  ۸۴ )۹۹(% ۵۶ )۱۰۰(% ۲۸ )۹۷(% کاهش ناچيز

 ۱ )۲(% ۰  ۱ )۵(%  ۱ )۱(% ۰  ۱ )۳(% کاهش مختصر

  کيلوهرتز۸

 ۰  ۰  ۰   ۰  ۰  ۰  طبيعي

  

  

  

 اوليه نشان داد که تعداد پسرها در گروه هاي بررسي

، )P=۰۳۰/۰(ليپيدمي بيشتر از گروه ديگر است ديسدچار 

 تفاوتي از نظر شاهدليپيدمي و ديسدچار ولي دو گروه 

) P=۵۳/۰(و توزيع گروه سني ) P=۳۰/۰(ميانگين سن 

دار آماري را از تفاوت معنيآزمون مجذور کاي، . نداشتند

 مطالعه نشان نداد بررسينظر کاهش شنوايي بين دو گروه 

)۱۵/۰=P .( تر و کنترل قطعيهاي  يافتهبه منظور دسترسي به

گر جنس و سن، آناليز  احتمالي متغيرهاي مداخلهاثرهاي

 افزايش ۳۵/۰ به Pجستيک انجام شد که ميزان ورگرسيون ل

ليپيدمي و کاهش شنوايي ارتباط ديسبه منظور بررسي . يافت

هاي آماري بيشتري انجام در گروههاي سني مختلف، آزمون

 سال ۹ تا ۵ تنها در گروه خيآزمون مجذور . داديم
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 ۵۶۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸دي ، ۵ ي شماره, يازدهمي  دوره

 

  

ليپيدمي و دار بين ديس وجود ارتباط معنيي دهنده نشان

که البته با انجام آزمون ) P=۰۳۰/۰(کاهش شنوايي بود 

سن و جنس اين ارتباط ديگر جستيک و کنترل ورگرسيون ل

 ۱۰-۱۴هاي سني  در گروهPميزان ). p = ۰۷/۰(دار نبود معني

جستيک به ترتيب وسال در مدل رگرسيون ل ۱۵-۱۸سال و 

  . بود۵۷/۰ و ۹۶/۰

  

  بحث

 که تفاوت دادند حاضر نشان ي  مطالعههاي يافته

 ساله ۱۸ تا ۵داري در شيوع کاهش شنوايي در کودکان  معني

 باالي صدک LDL-C يا TG ،T-Cليپيدمي، که  ديسمبتال به

 دارند، ۵ کمتر از صدک HDL-C بر اساس سن و جنس يا ۹۵

  .  وجود نداردشاهدنسبت به گروه 

ارتباط ي  زمينهدر كه اند   قبلي نشان دادههاي مطالعه

گري از جمله ليپيدمي بايد متغيرهاي مداخله شنوايي و ديس

 اجتماعي را ي تي و طبقه صوي  صدمهي سن، جنس، سابقه

 راهكار سه حاضر ي  از اين رو در مطالعه۱۲،۱۵.در نظر داشت

 مبتني بر کاهش ي اول، افرادي که سابقه. ه شددر نظر گرفت

. شنوايي ناشي از سر و صدا داشتند از مطالعه حذف شدند

 سن و جنس براي تشخيص ي هاي ويژه دوم، از صدک

 هاي تجزيه و تحليلکه  نسوم اي. ليپيدمي استفاده شد ديس

جستيک چند متغيري براي وآماري بر اساس مدل رگرسيون ل

كه ما به طور  آنبا وجود . حذف اثر سن و جنس انجام شد

 اجتماعي را حذف نکرديم، انتظار نداريم ي  طبقهمستقيم اثر

 واضحي داشته باشد چرا که جمعيت مورد مطالعه  تأثيرکه

  . گاه بيمارستان عمومي بودنديک درمانبه کنندگان  مراجعه

 در ۱۹۶۲ از سال ليپيدمي و شنوايي تقريباًارتباط ديس

 هاي مطالعه و از آن زمان تاکنون ۱۳ مطرح شدها مطالعه

 ها مطالعهاين بيشتر . متعددي در اين زمينه انجام شده است

 مرتبط ي مربوط به بزرگساالن بوده است و تنها يک مطالعه

 نوجوانان در دسترس است که گزارش  کودکان وي در حيطه

سه در  مطالعه که آن در ۱۶.باشد مي۱۹۸۸موردي در سال 

 ارتباط بين انجام شد SNHLکودک مبتال به هيپرليپيدمي و 

ليپيدمي و کاهش شنوايي مطرح شد و ادعا شد که ديس

  . شوددرمان هيپرليپيدمي موجب بهبود وضعيت شنوايي مي

بيوشيمي خون را در ر مربوط به تغيي ۲۷ و همکاران ۱۱لي

با شنوايي طبيعي تا )  ساله۸۰ تا ۶۰( مرد ۱۲۸ زن و ۸۹

شديد مورد بررسي قرار دادند ولي  و کاهش شنوايي متوسط

 آماري ميان هيپرليپيدمي و کاهش دار معني ي نتوانستند رابطه

به  LDL-Cشنوايي پيدا کنند تنها ارتباطي معکوس بين نسبت 

HDL-Cكردنددر زنان گزارش را  شنوايي ي  و آستانه .

 داوطلب دچار ۴۰ در مقطعي ي  در يک مطالعه۱۲ايوانز

نشان )  ساله۷۳ تا ۳۴( سال ۵۴ليپيدمي با ميانگين سن  ديس

 با کاهش شنوايي ارتباط TGداد که افزايش سطح سرمي 

 با HDL-C يا LDL-Cکه چنين ارتباطي ميان  دارد در حالي

  .شنوايي وجود ندارد

 SNHL وضعيت سه کودک مبتال به ۱۶ستروما

دمي را گزارش کرد و ادعا کرد که يکننده و هيپرليپ نوسان

تواند منجر به بهبود وضعيت  درمان کاهنده چربي مي

 زن ۳۱۷ مرد و ۶۰۷و همکاران  ۱۷سوزوکي. شنوايي شود

 ليپيدهاي سرم بر  تأثيررا براي ارزيابي)  ساله۵۹ تا ۴۰(

از نظر ها  ي آن در مطالعه. دادند قرار شنوايي مورد مطالعه

T-CHOL و TGداري ميان گروه مبتال به  ، تفاوت معني

هيپرليپيدمي و شاهد وجود نداشت اما سطح شنوايي مرداني 

كيلوهرتز  ۴ و ۲هاي   در فرکانس، باالتري داشتندHDL-Cکه 

  . بهتر بود

 مختلفي ارتباط بين يها مطالعه در سييوجونز و د

دمي و شنوايي را در بزرگساالن مورد بررسي قرار هيپرليپي

نگر وضعيت شنوايي يک  آيندهي ابتدا در يک مطالعه. دادند

که در معرض )  ساله۶۰ تا ۵۰( مرد ۱۹۷متشكل از گروه 

 ،ي ايسکميک قلبي يا هيپرليپيدمي قرار داشتندها بيماريخطر 

 ۱۳. گرديدبا گروه شاهد مقايسههاي آن  يافته و شدبررسي 

 با SNHL بيمار مبتال به ۸۵نگر ديگري  آيندهي در مطالعه

شاهد از ميان در گروه  نفر ۱۲۱اتيولوژي ناشناخته با 

 ي  مطالعه۱۵.شدند مقايسه ،بيماراني که جراحي بيني داشتند

هيپرليپيدمي با دچار  بيمار ۵۰ ي ديگري به منظور مقايسه

 ۲۱.شدجام و شاهد ان)  ساله۷۳تا  ۳۰( سال ۵۳ميانگين سن 

 بزرگسال مبتال به ۱۰۱۱نگر  طي يک مطالعه گذشتهچنين هم

SNHL و بيماراني را که ميانگين کاهش شدند بررسي 

با گروهي که ميانگين داشتند بل  دسي ۲۵شنوايي بيشتر از 

 ۱۴.شدند مقايسه ،داشتندبل  دسي ۲۵کاهش شنوايي کمتر از 

يپيدمي و شنوايي لدر اين چهار مطالعه ارتباط ثابتي بين ديس

تنها در يک .  به دست نيامد،دار باشدکه از نظر آماري معني

دچار  شنوايي گروه ي انگيزي آستانه مطالعه، به طور شگفت

نسبت به گروه شاهد به كيلوهرتز  ۶ليپيدمي در فرکانس  ديس

  ۲۱.داري بهتر بودطور معني

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               6 / 8

https://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-902-fa.html


 همكارانو دكتر ساغر عنبري   ليپيدمي و شنوايي در كودكان ديس ۵۶۷

 

  

 موجود متناقض است و هاي هاي مطالعه يافتهبه هر حال 

 هاي مطالعهرسد در مقايسه با که به نظر مي ا وجود اينب

 اخير وجود ارتباطي قطعي بين هاي مطالعهتر، قديمي

ست  ا  مشکل اين۱۱  ،۱۷- ۲۱،کنندليپيدمي و شنوايي را رد مي ديس

.  در بزرگساالن انجام شده استها مطالعهکه تمام اين 

شنوايي در ليپيدمي و  امکان وجود ارتباط بين ديس،بنابراين

ماند و بايد کودکان و نوجوانان، همواره محل بحث باقي مي

  .تري در اين زمينه انجام شودتر و طوالني وسيعهاي مطالعه

حاصل از اين مطالعه، شواهد قطعي هاي   يافتهبراساس 

 در کودکان و SNHLليپيدمي و مبني بر ارتباط ديس

ليپيدمي ري ديس ساله وجود ندارد و غربالگ۱۸ تا ۵نوجوانان 

تشخيص کاهش شنوايي در اين گروه سودمند  فرايند در

  .نيست
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Abstract 
Introduction: The relationship between dyslipidemia and hearing is controversial, especially in 

children as data are scarce and limited to case reports. We sought to determine whether 
dyslipidemia is associated with sensorineural hearing loss (SNHL) in a group of 5-18 year old 
children and adolescents. Materials and Methods. Records of all 5 to 18 year old children who 
attended the pediatric endocrinology clinic of Loghman Hospital in Tehran, Iran, between April 
2007 and April 2009, were reviewed. Records with a lipid profile were obtaimed and following 
confirmation of their; lipid profiles, they were enrolled if the results were the same as before 
(normal or dyslipidemic). Pure tone thresholds, speech discrimination score and lipid profiles were 
analyzed. Results. When controlled for age and sex, no associations between dyslipidemia and 
SNHL were found. There was also no statistically significant relationship between dyslipidemia and 
SNHL in different age groups. Conclusion. No association was found between dyslipidemia and 
SNHL in children and adolescents aged 5 to 18 years.  
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