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WHAT IS A SINDROME? 
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In developed countries, at least 60-70% of hearing impairment 
cases is related to genetic causes, while the remaining is caused by 
environmental factors such as infections during pregnancy, trauma, 
drugs and others. Different varieties of genetic hearing loss do exist, 
according to the function played by the disease-bearing gene.

A syndrome is a set of signs and symptoms that occur together. 
Syndromes are often named after the person who discovered 
and studied them.

WHICH ARE THE FEATURES OF A HEARING 
IMPAIRMENT SINDROME? 

The hearing loss situation’s features are related to the specific 
syndrome. Hearing loss can be conductive, sensorineural or of 
mixed type. In very general terms, the hearing impairment can 
display the following syndromic frames:

Patients with sensorineural hearing 
impairment not presenting syndromic 
signs, who, after accurate clinic- instrumental evaluation, 
result affected by a well-defined syndrome whereby the hearing 
loss represents a fundamental diagnosis element. For a number 
of conditions of this kind a molecular genetic exam is available 
after the clinic overview.
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WHICH ARE THE FEATURES OF
NONSYNDROMIC HEARING LOSS?

02 | Patients with sensorineural hearing 
impairment  whose diagnosis indicates a malformation 
syndrome on the basis of specific clinic and instrumental 
elements, whereby the hearing impairment condition depicts a 
potential anomaly associated to the syndrome itself. The hearing 
impairment does not in this case represent a fundamental 
element of diagnosis (ex. Noonan Syndrome).

Patients displaying specific syndromic 
patterns whereby a hearing loss condition represents a 
potential associated complicacy that could be identified through a 
follow-up path tailored on the specific case. In such a situation, the 
hearing impairment diagnosis ensues the syndromic diagnosis of 
the affected child (ex. Cornelia de Lange syndrome) .
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Nonsyndromic hearing loss is an inherited condition which appears 
after birth or during early childhood.  About 80% of genetic 
nonsyndromic hearing loss cases with autosomal recessive pattern are 
characterized by the presence of the connexine 26 gene (Cx26, also 
known as GJB2, Gap-junction protein beta 2). The gene accounts for a 
multitude of alterations, but the most recurrent one (50-80% of cases) 
is known as 30/35delG. Frequency of immune carriers (asymptomatic 
heterozygous) in Italy is 1 on 35 individuals, two immune carrier parents 
(asymptomatic) will have a 25% chance rate to give birth to children 
affected by nonsyndromic hearing loss. Children born from the same 
union will moreover have 50% chance rate to be immune carriers, 
as their parents. The Cx26 gene codifies for connexine 26, a junction 
protein allowing connections among cochlear cells and passage of 
chemical mediators, such as Potassium Ione, which plays a major role 
in ear functionality. Other GJB2 gene alterations, less frequent than 
the 30/35 delG, are the 167delT and the Cx30 – or GJB6 (gap-junction 
protein beta 6), which codifies for connexine 30. Several studies 
enlightened the presence of an alteration (D13S1830) consisting in an 
internal gene deletion.
The GJB6 both in homozygosis and in association to a Cx26 gene 
mutation (composed heterozygosis) cause hearing loss.
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ARE THERE OTHER KINDS OF GENETIC 
HEARING LOSS?

In a number of circumstances, no reasons justify suspicion of hearing 
losses. There can be though problems related to malformations to the 
hearing apparatus (atresia), which can lead to absence of different 
organ parts (auricle; closed, incomplete or absent ear canal etc.). The 
same problem can appear also for interior parts such as the cochlea 
or the cochlear nerve. It is hard to prove the genetic factors of these 
conditions.

Nonsyndromic hearing loss

About 70% of genetic deafness is nonsyndromic, which means that 
no other body apparatus were touched when the hearing impairment  
appeared.

The nonsyndromic forms can be subdivided as follows:

• Recessive (around 75-80% of cases). The pathology appears 
when both copies of the gene are mutated.

• Dominant (around 20% of cases). The clinic appearance of 
hearing loss occurs with only one gene mutation.

• X-Linked (around 1-5% of cases). The gene is located on the X 
chromosome, hence males are particularly exposed.

• Mitochondrial (around 1% of cases). The mutation involves 
the mitochondrial DNA and is inherited via the mother.
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Syndromic hearing loss

The left 30% of cases are affected by a syndromic condition, as:

• Alport syndrome: a congenital disease of basal membranes, 
especially of glomerular ones, affecting the type IV collagen. 
The kidney damage progress is more dangerous among 
male patients, who display hematuria during early childhood, 
often developing sensorineural hearing loss during school 
years and usually suffer from kidney insufficiency at terminal 
stage by their twenties, with or without auricular anomalies. 

• Norrie syndrome: genetic pathology related to the X, featured by  
anomalies in the retinoic development associated to inherited blindness. 
Sensorineural hearing loss and delayed development, cognitive    
disability and behavior disturbs are common within this syndrome). 

• Usher syndrome, characterized by hearing loss and progressive 
vision loss 

• Pendred syndrome, characterized by sensorineural bilateral hearing 
loss and euthyroid goiter 
 

• Waardenburg syndrome: major criteria are dystopia canthorum, 
pigmentation anomalies, white eyebrow and eyelashes, heterochromia 
iridium, bicolor iris, Blue-sapphire eye color, sensorineural hearing loss 

• BOR syndrome (branchiootorenal/branchiootic syndrome), 
characterized by branchial arch anomalies (clefts, fistulae, 
cysts), hearing impairments (auricular malformations with 
pre-auricular fistulae, conductive or sensorineural deafness) 
and kidney anomalies (urinary ducts’ malformations, 
kidney hypoplasia, dysplasia and agenesis, renal cysts) 

• Jervell syndrome: an autosomal recessive variety of the long QT 
syndrome, LQTS, featuring inherited bilateral sensorineural hearing 
loss, long QT interval in the ECG and ventricular tachyarrhythmia

Alport syndrome 

Norrie syndrome

Usher syndrome

Pendred syndrome

Waardenburg 

syndrome

BOR syndrome

Jervell syndrome
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HOW TO IDENTIFY THE GENETIC 
COMPONENT OF HEARING LOSS?

Geneticists can contribute to the identification of the etiology and to the 
genetic risk definition for patients affected by genetic hearing impairment and 
their families, facilitating the establishment of an integrated path together with 
other specialists in order to ensure early diagnosis and effective rehabilitation 
of the patient.

Clinic and instrumental genetic analysis should only be performed after 
audiologic diagnosis completion and after exclusion of any non-genetic 
causes. At the end of this first step, the patient must be referred by the clinic 
audiology specialist to the Medical genetics center he is in contact with, to start 
the anamnestic data collection and proceed with an accurate objective exam 
and results’ analysis.

The family and individual anamnesis aims at identifying cases of consanguinity of the patient’s 
parents, hearing impairment condition of family members and relatives, acufenes presence and 
ethnical group. This information will lead to definition of a reasonable model of disease inheritance patterns. 
Consanguinity represents a key factor, as this condition, quite recurrent among geographically isolated 
populations, increases vulnerability to autosomal recessive mutations.

Genetic hearing loss is due to alteration of a high number of genes and is thus referred to as 
“heterogeneous”. Moreover, some genes’ alterations are quite rare and can only be detected within 
few families. To date, more than 100 genes have been traced but the list is constantly growing, 
hence it is not always possible to identify the root DNA alteration that leads some patients to deafness 
(http://hereditaryhearingloss.org)

An integrated path

Family and individual anamnesis
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Over the last decade, development of new generation sequencing 
screeners (NGS) has allowed to simultaneously sequence hundreds 
of genes, overcoming the main limitation posed by the classic 
sequencing screening tools which allowed analysis of only one 
gene at a time. It was hence necessary to select a reduced number 
of genes to be screened.  NGS ensures high- sensitivity genetic 
screening of an elevated number of genes associated to hearing 
loss, remarkably improving chances to identify the disturbs’ cause.

of the genomic locus DFNB1 found on Chromosome 13’s long arm. The 
DFNB1 contains the GJB2 gene (GapJunction-2; OMIM 121011), which 
codifies the connexin protein 26, and the GJB6 (OMIM 604418), which 
codifies for connexin 30. To date, about 100 mutation types have been 
detected for the gene GJB2 (http://davinci.crg.es/deafness) and 2 
deletions involving the gene GJB6 (D13S1830 e D13S1854), which are 
the root cause of nonsyndromic hearing loss, related to locus DFNB1.

50% of nonsyndromic recessive 
autosomal hearing loss cases are 
related to mutations...

High-sensitivity genetic screening
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يف العقــد األخــر، أصبــح مــن املمكــن ترتيــب مئــات مــن الجينــات بتسلســل 

يف وقــت واحــد، مــّا أتــاح املجــال للتغلـّـب عــى واحــدة مــن حــدود الّتتيب 

التّسلســي التّقليــدي، والــذي كان "يجــر" علــاء الوراثــة عــى تحليــل فــردي 

لــكّل الجينــات، وبالتّــايل تحديــد عــدد قليــل مــن الجينــات للفحــص. ولكــن 

ــص  ــراء الفح ــن إج ــن املمك ــح م ــد، أصب ــل الجدي ــل الجي ــتخدام تسلس باس

الجينــي بالــغ الحساســيّة، الــذي يشــمل عــدداً كبــراً مــن الجينــات املرتبطــة 

مــع فقــدان الّســمع، مــن أجــل زيــادة الفــرص للتعــرّف عــى األســباب.

 GJB2 حتى اآلن تّم التعرّف عى 100 طفرة يف الجني

)http://davinci.crg.es/deafness( و 2 يف الجــني GJB6 والتــي تســبّب 

ــة. ــط مبتالزم الّصمــم الغــر مرتب

الفحص الجيني بالغ الحساسّية

يف 50٪ من حاالت الّصمم الغري مرتبط 

مبتالزمة يتم متثيلها عن طريق الطفرات ...
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؟ ي
كيــف تتعّرف عــى عنرص الّصمم الورا�ث

ــف الخطــر  ــد املســبّبات وتعري ــة يســتطيعون املســاعدة بتحدي ــاء الوراث عل

الجينــي للمــرىض الذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع الــورايث وأرسهــم، 

ــخيص  ــه للتش ــن موّج ــني آخري ــع أخصائيّ ــل م ــار متكام ــة مس ــهيل إقام وتس

ــمعيّة.  ــاكل س ــن مش ــاين م ــذي يع ــخص ال ــال للش ــل الفّع ــر والتّأهي املبك

ــن  ــاء م ــد اإلنته ــط بع ــة فق ــة اإلكلينيكيّ ــارات الجينيّ ــدأ اإلختب ــي أن تب ينبغ

ــة  ــة. يف نهاي تشــخيص مشــاكل الّســمع وبعــد اســتبعاد األســباب غــر الوراثيّ

هــذا املســار األويل، ينبغــي توجيــه املريــض إىل عيــادة األنــف واألذن والحنجرة 

ــة )إن وجــد(، حيــث يتــّم  وأخّصــايئ الّســمعيّات يف مركــز علــم الوراثــة الطبيّ

ــة، التــي ينبغــي أن تقــوم األوىل  ــة علــم الوراث تقديــم استشــارة وفقــاً ملنهجيّ

بجمــع بيانــات التاريــخ الطبّــي، وإجــراء فحــص شــامل ومتابعــة نتائــج 

ــة. ــات املخريّ الفحوص

تهــدف معرفــة التاريــخ العائــي والشــخيص إىل تســليط الضوء عــى وجود صلة 

الــدم لــدى والــدي املريــض )الطفــل(، وجــود فقــدان الّســمع لــدى الوالديــن 

ــؤّدي  ــات ســوف ت ــا. هــذه املعلوم ــي ينتمــي له ــة الت او أحدهــا أو الجاع

اىل تحديــد مــدى احتاليّــة انتقــال املــرض وراثيّــاً. ومــن املهــم أن نتذكّــر دور 

زواج األقــارب يف ظهــور بعــض املشــاكل، وهــذا األمــر مألــوف عنــد الســّكان 

املعزولــني جغرافيــاً، مــّا يهيّــئ ظهــور الطفــرات املتنحيّــة.

ــايل تســّمى "غــر متجانســة". باإلضافــة إىل  ــورايث يعــود لعــّدة طفــرات يف عــدد كبــر مــن الجينــات، وبالتّ إّن الّصمــم ال

ذلــك، بعــض الطفــرات يف جينــات معيّنــة نــادرة جــداً وميكــن العثــور عليهــا يف بعــض العائــالت فقــط. حتــى اآلن، قــد 

 )http://hereditaryhearingloss.org( تــّم التعــرّف عــى أكــر مــن  مئــة مــن  الجينــات ولكــن القامئــة بتزايــد مســتمر

لذلــك ليــس مــن املمكــن دامئــاً تحديــد التغيــرات يف الحمــض النــووي الــذي يســبّب فقــدان الّســمع لــدى بعــض املــرىض.

مسار متكامل

الّتاريخ العائيل والشخيص
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متالزمة نوري     |

متالزمة آرش     |

متالزمة بيندريد    |

متالزمة واردينبريغ    |

متالزمة بور     |

متالزمة جريفيل     |

تالزمة فقــدان الّســمع املرتبط �ب

أحيانــاً ال توجــد أســباب للشــّك بوجــود فقــدان الّســمع، ولكــن هنــاك مشــاكل 

تتعلـّـق بتشــّوهات األذن )إنســدادها( التــي ميكــن أن تــؤّدي أيضــاً إىل عــدم وجود 

بعــض األجــزاء )مثــل عــدم وجــود الصيــوان، تجويــف القنــاة املغلقــة، ناقــص أو 

غــر مكتمــل الــخ(. ممكــن أن تكــون نفــس املشــكلة يف األجــزاء الداخليّــة أيضــاً 

ــك  ــا إذا كان ذل ــد م ــل القوقعــة أو العصــب القوقعــي. ومــن الّصعــب تحدي مث

ــة.  يعــود لعوامــل وراثيّ

• متالزمــة ألبــورت )مــرض خلقــي يف األغشــية القاعديـّـة، وخصوصــاً تلك الكلويـّـة، التي 

تنطــوي عــى نــوع الكوالجــني الرابــع. تطــّور تلــف الكى هي أشــد لــدى الذكــور، حيث 

ــة يف البــول خــالل مرحلــة الطفولــة املبكــرة، يف كثــر مــن األحيــان  تظهــر بقــع دمويّ

تتطــّور إىل فقــدان الّســمع الحــّي العصبي تدريجيّاً يف ســّن املدرســة، يف النهاية يحدث 

 الفشــل الكلــوي يف الّســنوات العرشيــن األوىل، مــع أو بــدون تشــّوهات ظاهــرة للعني(.

ــّور  ــّوهات يف تط ــز بتش ــوم X، يتميّ ــط بالكروموس ــرض ورايث مرتب ــوري )م ــرض ن • م

الشــبكة املرتبطــة بالعمــى الخلقــي. الّصمــم الحــّي والعصبــي شــائعة فيــه، ويســبّب 

ــلوكيّة(. ــات الس ــة و/ أو اإلضطراب ــو واإلعاقــات املعرفيّ ــر يف الّنم ــوري تأّخ ــرض ن  م

• متالزمة آرش )تتميّز بالّصمم وفقدان تدريجي للّرؤية(.

• متالزمــة بيندريــد )تتميّــز بالّصمــم الحــّي العصبــي الثنــايئ واإلصابــة بتضّخــم الغّدة 

الّدرقية(.

• متالزمــة واردينبــرغ )املعايــر الرئيســيّة هي خلل يف الجهة الوســطى، لون غر طبيعي 

)عنــد الجبــني، والرمــوش والحاجبــني وخصلــة شــعر بيضــاء، تغــرُّ لــون قزحيّــة العينــني، 

 قزحيّة عني بلونني، لون العيون امللّونة هو األزرق الياقويت(، و الّصمم الحّي العصبي(.

• تتميّــز متالزمــة بــور بتشــّوهات األنــف، وعيــوب الّســمع )تشــّوهات األذن الخارجيّــة 

مــع ثقــب أمــام األذن، صمــم توصيــي أو حــّي عصبــي( و تشــّوهات كلويّة )تشــّوه يف 

 املســالك البوليّــة، نقــص نســج الكلــوي وخلــل بنمو نســيج الكلــوي، وتكيّســات كلويّة(.

ــة  ــي. باإلضاف ــي الخلق ــّي العصب ــم الح ــز بالّصم ــة تتميّ ــن متالزم ــكل م ــي ش •  ه

ــب(. ــات القل ــل صّام ــد بعم ــب )الجه ــاكل يف القل ملش

متالزمة ألبورت     |
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هــل هناك أنواع أخرى من فقدان الّســمع 

ينات؟ لب �ب املرتبط 

تالزمة فقدان الّســمع الغــري مرتبط �ب

أحيانــاً ال توجــد أســباب للشــّك بوجــود فقــدان الّســمع، ولكــن هناك 

مشــاكل تتعلـّـق بتشــّوهات األذن )إنســدادها( التــي ميكــن أن تــؤّدي 

أيضــاً إىل عــدم وجــود بعــض األجــزاء )مثــل عــدم وجــود الصيــوان، 

ــخ(. ممكــن أن  ــاة املغلقــة، ناقــص أو غــر مكتمــل ال تجويــف القن

تكــون نفــس املشــكلة يف األجــزاء الداخليّــة أيضــاً مثــل القوقعــة أو 

العصــب القوقعــي. ومــن الّصعــب تحديــد مــا إذا كان ذلــك يعــود 

ــة.  لعوامــل وراثيّ

ــة،  ــة مبتالزم ــت مرتبط ــورايث ليس ــم ال ــاالت الّصم ــن ح ــوايل 70٪ م ح

ــم  ــزة الجس ــل أجه ــن دون تدّخ ــر م ــم ظه ــي أن الّصم ــا يعن ــذا م وه

ــرى. ــرشي األخ الب

أنواع الّصمم الغر مرتبط مبتالزمة ميكن تقسيمها عى الّنحو التايل: 

ــرض  ــذا امل ــدث ه ــاالت(. يح ــن الح ــوايل 75-80٪ م ــة )ح • متنحّي
عندمــا يحــدث طفــر يف كّل نســخة مــن الجــني.

• مســيطر )حــوايل 20٪ مــن الحــاالت(. يكفــي ظهــور الطفــرة عــى 
نســخة واحــدة مــن الجــني ليظهــر طبيّــاً. 

• مرتبــط بكروموســوم X )حــوايل 1-5٪ مــن الحــاالت(. 
يقــع هــذا الجــني عــى كروموســوم X، وبالتــايل فــإّن الّذكــور هــم األكــر 

عرضــة للخطــر. 

ــه  ــّم توارث ــووي )حــوايل 1٪ مــن الحــاالت(. يت •  المــض الّن
مــن طــرف األم، طفــرة تؤثــر عــى الحمــض الّنــووي.
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املــرىض الّذيــن يعانــون مــن فقــدان الّســمع الحــّي العصبــي | 2
ــّم وضعهــم الحقــاً لتشــخيص أعــراض تشــّوهات عــى أســاس  يت

عنــارص طبيّــة فّعالــة ومحــّددة يكــون فيهــا فقــدان الّســمع هــو 

العــرض املحتمــل وجــوده املرتبــط باملتالزمــة نفســها. ال يشــّكل 

فقــدان الّســمع يف هــذه الحالــة عنــر التشــخيص األســايس )عــى 

ســبيل املثــال متالزمــة نونــان(. 

ــدان  ــا فق ــات يكــون فيه ــون مــن متالزم ــن يعان املــرىض الّذي

ــم،  ــة به ــات املرتبط ــن املضاعف ــي م ــّي العصب ــمع الح الّس
ميكــن تحديدهــا عــى أنّهــا جــزء مــن برنامــج الرعايــة واملتابعــة 

ــإّن  ــة ف ــايل يف هــذه الحال ــة. بالت ــة الفرديّ ــي تهــدف إىل الحال الت

تشــخيص فقــدان الســمع يــأيت بعــد تشــخيص املتالزمــة يف الطفــل 

ــا دي النــج(. ــال متالزمــة كورنيلي املصــاب )عــى ســبيل املث

الّصمــم الغــر مرتبــط مبتالزمــة هــو فقــدان الّســمع الــورايث الــذي يحــدث عنــد الــوالدة 

ــة  ــة مبتالزم ــر مرتبط ــورايث الغ ــم ال ــاالت الّصم ــن ح ــة. 80٪ م ــة الطفول أو يف مرحل

بانتقــال الجينــات املتنّحيــة ضمــن الجــني Cx26( 26 connexin، املعــروف أيضــاً باســم 

GJB2،-تقاطــع الفجــوة بروتــني بيتــا 2(. التعديــالت مــن هــذا الجــني عديــدة، ولكــن 

 .35delG / 30 ــروف ــو مع ــا ه ــاالت( ك ــن الح ــيوعاً )50-80٪ م ــر ش ــرات األك الطف

تكــرار الناقلــني غــر املصابــني يف ايطاليــا هــو 1 كل 35 شــخصاً. الوالديــن الناقلــني غــر 

ــط  ــم ورايث غرمرتب ــني بصم ــال مصاب ــاب أطف ــن إنج ــة 25٪ م ــم فرص ــني لديه املصاب

مبتالزمــة. بنفــس العالقــة الزوجيّــة ســيحصل األطفــال عــى احتاليّــة 50٪ بــأن يولــدوا 

ناقلــني أصّحــاء مثــل آبائهــم. الجــني Cx26 الــذي يرمــز ل connexin 26 هــو الروتــني 

املوصــل الــذي يشــّكل قنــوات التواصــل بــني خاليــا القوقعــة ويســمح مبــرور الوســائط 

ــرى يف  ــرة أخ ــل األذن. طف ــايس لعم ــيوم األس ــون البوتاس ــك أي ــا يف ذل ــة، مب الكيميائيّ

ــر  ــني آخ ــو 167del T. ج ــني  35del G / 30، ه ــن ج ــراراً م ــل تك ــني GJB2، أق الج

يســبّب الصمــم الغــر مرتبــط مبتالزمــة هــو CX30 أو GJB6 )الفجــوة تقاطــع بروتــني 

ــرة  ــود طف ــزرة وج ــات املنش ــرش الدراس ــني connexin 30. ن ــز ج ــو رم ــا 6( وه بيت

)D13S1830( الــذي يتكــّون مــن حــذف داخــل الجــني نفســه. الحــذف ضمــن جــني 

GJB6 غــر متاثــل )لباتغايــر يف كّل نســخة مــن هــذا الجــني( بالتعــاون مــع الطفــرة يف 

جــني Cx26 )تغايــر املركــب( يتســبّبون بفقــدان الّســمع.

مــا هي خصائص الّصمــم الغري مرتبط 

تالزمة؟ �ب
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لّصمــم ا ت  جينــا

يف البلــدان املتقّدمــة، 60-70٪ عــى األقــل مــن حــاالت فقــدان الّســمع تعــود إىل أســباب وراثيّــة، 

ــل،  ــتة الحم ــالل ف ــات خ ــل اإللتهاب ــة مث ــباب بيئيّ ــًة ألس ــون نتيج ــة تك ــاالت الباقي ــا الح بين

والّصدمــات النفســيّة، واألدويــة، الــخ. هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الّصمــم الــورايث إعتــاداً عــى 

وظيفــة الجــني املرتبطــة باملــرض. 

ما هي املتالزمة؟

مــا هي خصائــص الّصمم املتالزمة؟

املتالزمة هي مجموعة معّقدة من األعراض التي ميكن أن ترى يف نفس 

الوقت. وغالباً ما تدعى املتالزمة باسم الّشخص الذي اكتشفها ووصفها. 

خصائص فقدان الّسمع يعتمد عى املتالزمة.

ترتبــط بعــض املتالزمــات بفقــدان الّســمع التّوصيــي، وبعضهــا اآلخــر 

بفقــدان الّســمع الحــّي )املعروفــة أكــر بإســم حــّي عصبــي( أو مــن الّنوع 

املختلــط. وترتبــط درجــة فقــدان الّســمع بشــكل وثيــق باملتالزمــة. وبشــكل 

عــام العالقــة بــني فقــدان الّســمع / بإطــار املتالزمــات ميكــن تنظيمــه عــى 

النحــو التــايل:

ــي مــع  ــمع الحــّي العصب ــون مــن فقــدان الّس ــن يعان املــرىض الذي
عــدم وجــود عالمــات متالزمــة واضحــة يظهــرون أنّهــم يعانــون مــن إطــار 

ــداً يكــون فيهــا فقــدان الّســمع عنــر تشــخيص هــاّم  متالزمــة محــّدد جيّ

ــال.  ــب وفّع ــري مناس ــم رسي ــج تقيي ــوء نتائ ــة يف ض ــذه الحال ــايس له وأس

لجــزء مــن هــذه الــرشوط يتوفـّـر اآلن فحــص جينــي جزيئــي. للتأكّــد ميكــن 

أن يقــتح بعــد التّشــخيص الطبــي.
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