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  مختلط -3حسی عصبی  -2هدایتی  -1:باشد یمسه نوع  کم شنوائی در انسان شامل

که خون اکتاسبی ها باز شامل : –اکتسابی  –اتیولوژي مختلفی داشته باشند از جمله محل مادرزادي  توانند یمکه هر کدام از انواع فوق 
  داروهاي اتونوکسیک و سینل باشند. –اتوایمون  –تروماتیک  –مشکالت عفونی التهابی 

که قبالً در  باشد یمی در بررسی تحقیقات پزشکان در مجالت امریکایی یکی از علل کم شنوائی از نوع حسی عصبی مطرح امروز چاق
Text  روي شنوائی انسان اثر گذار باشد. تواند یمها به آن اشاره نشده است محققان معتقدند که چاقی از دو راه  

  باشد (اثر غیر مستقیم) تواند یمباعث کم شنوائی  ها یماريبکه این  شود یم... هائی مثل دیابت و.... چاقی باعث پیدایش بیماري -1
و این  شود یمدانشمندان معتقد هستند که در افراد چاق بعلت فشار زیادي که بر عروق بخصوص کاپیالریها وارد  –اثر مستقیم  -2

ین خود باعث تخریب و صدمه به اعضاء حساسه فشار باعث کم رسی خون و در نتیجه کم رسی اکسیژن کامی به گوش شده که ا
 BMIبا  يها خانمنسبت به  تر بزرگباالتر و دور کمتر  BMIکه يها خانمهم چنین  شود یمشنوائی شده و در نهایت باعث کم شنوائی 

  و دور کمر کمتر داشتند شانس بیشتري براي کم شنوائی داشتند .
  چاق دیگر داشتند ریسک کمتري براي کم شنوائی داشتند. يها خانمي بیشتري نسبت به ضمناً خانمهائیکه فعالیت فیزیکی و پیاده رو

درصد شانس کمتري براي پیدایش کم  15 کنند یمساعت در هفته پیاده روي  پیاده روي داشتند در مقابل آنان که کمتر از یک
  شنوائی داشتند .

  .کند یمکند  ها آنورزشی و پیاده روي سیر کم شنوائی را در  هاي یتالفعبطور خالصه چاقی سیر کم شنوائی افراد را تسریع کرد، و 


