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 از صدا در حلزون گوش يهاي مويي ناش حفاظت از آسيب سلول
   شدهيساز  آمادهي هنديها خوكچه

  
          يدهك چ  

 با توجه به شيوع كم شنوايي ناشي از صدا و ضرورت پيشگيري از آن در اين مطالعـه   : نهيزم
ر مواجهـه بـا     سازي صوتي در حفاظت از آسيب حلزون بر اثـ          برآن بوديم تا اثر حفاظتي آماده     

  .صداي شديد را بررسي كنيم
 خوكچـه هنـدي كـه بـه صـورت        10اين بررسي به طور تجربي بر حلـزون گـوش            :روش كار 

حيوانـات در   .  شـده بودنـد، انجـام گرفـت        ميتقـس )  در هر گروه   واني ح 5( به دو گروه     يتصادف
بـل و   دسـي  105 شـدت   كيلو هرتز با  4 ساعت در معرض صداي شديد       4گروه كنترل به مدت     

 5وز و بـه مـدت    سـاعت در ر 6 بـه مـدت   شديد قبل از مواجهه با صداي      يساز در گروه آماده  
.   دسي بل قـرار گرفتنـد  85 كيلوهرتز و شدت   4سازي صوتي با فركانس      روز در معرض آماده   

ته شـده و از نظـر ميـزان    يك هفته پس از مواجهه، حيوانات براي بررسـي بافـت شناسـي كـش      
  .تند خارجي، داخلي و نگهدارنده مورد مقايسه قرار گرفهاي مويي آسيب سلول

ه هـاي مـويي بـ      ر گروه كنترل آسيب شـديدي در سـلول        در بررسي آسيب شناسي د     :ها  يافته
هاي مويي خارجي رديف اول به طور متمركز در دور دوم و بـه صـورت پراكنـده                   سلولويژه  

آسـيب متمركـزي در دور دوم      سازي شـده     مادهآدر گروه   . در ساير نقاط حلزون مشاهده شد     
.  شـد  ه صورت پراكنده در حلزون ديـده مـي        حلزون به چشم نخورد اما آسيب سلولي كمتري ب        

 در  يدار ي در دور دوم حلزون به طور معنـ        دهي د بي آس يها ، تعداد سلول  سازي مادهآدر گروه   
  ).p < 0/05( با گروه كنترل كاهش نشان داد سهيمقا

سازي صوتي، به ميزان قابـل تـوجهي از      حاضر نشان داد كه آماده    ج مطالعه   نتاي :گيري  نتيجه
  .كند آسيب حلزون بر اثر صداي شديد محافظت مي

سازي صـوتي،    هاي مويي، آماده   حفاظت، آسيب ناشي از صدا، حلزون، سلول      :  كليدي واژگان
  خوكچه هندي

  

  8/3/91 :        تاريخ پذيرش مقاله    21/4/91 : تاريخ اصالح نهايي          23/7/90 :تاريخ دريافت مقاله
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                                                   مقدمه

  
 بـه   يي شـنوا  ستمي صدا بر س   بار اني از آثار ز   يريامروزه كنترل و جلوگ   

چه در حال    اگر. باشد ي مطرح م  اي در دن  ني از اهداف محقق   يكيعنوان  
 ديـ  تولياست كه سطح صـدا  تالش بر آن   عي از صنا  يحاضر در بخش  

 امر هنوز به طور     ني ا كني و ل  ابدي كاهش   ي صنعت يها شده در دستگاه  
 صـدا محـدود بـه       ديـ خصوص آنكـه تول   ه  ب. استكامل محقق نشده    

 رو  نياز ا .  دارد يستي نبوده و انسان به طور روزمره با صدا همز         عيصنا
 ييهـا   و كـاربرد روش يي به سـمت شناسـا  يستي علوم زنينظر محقق 

 از  يواسطه آنها بتوان مقاومت در برابر خطرات ناشـ        ه  لب شده كه ب   ج
 يي شـنوا  ستميـ  س بيسـ الزم به ذكر اسـت كـه آ       .  داد شيصدا را افزا  

 و دي شـد اري است كه از اصوات بـس ي زودرس و ناگهاناي از صدا    يناش
 اي نام برد و     يتوان آن را ضربه صوت     يشود كه م   ي م جاديكوتاه مدت ا  

 و  دي اصـوات بـا شـدت شـد        جـه ي در نت   غالبـاً   كـه  يجي و تدر  ررسيد
 از  ي ناشـ  ييگردد و تحت عنوان كاهش شنوا      ي م جادي مدت ا  يطوالن
  .شود ي مدهيمصدا نا
 نـسبت   ي گوش داخل  تيدهد كه حساس   ي نشان م  يادي ز اري بس شواهد

ـ     ي از صدا م   ي ناش ييبه كاهش شنوا    بـا محـرك     يتواند با مواجهه قبل
در واقـع  . نامند ي مي صوتيساز آماده را  دهي پد ني ا ابد،ي كاهش   يصوت
 ي است كه پـس از مواجهـه بـا صـدا           ي فعال ندي فرا ي صوت يساز آماده

 ي شده و اثـرات محـافظت      جادي رسان ا  بيس آ ري و غ  نييسطح شدت پا  
 مواجهـه   ]1 [.كند ي م جادي ا ي بعد دي شد ي مدت در برابر صدا    يطوالن

ــ  ــا صــدا برخ ــ مكانيب ــا سمي ــاظتيه ــرمي حف ــمي و ت ــامل ي ذات  ش
  آزاد، يهـا  كـال ي راد يهـا  كننده يآور  جمع اي ي داخل يها دانياكس يآنت
 ،يي شـوك گرمـا    يها ني پروتئ ]3 [م،ي بافركننده كلس  يها ستمي س ]2[
ــدهيگ] 3[ ــ نوروتروفي گلوتامــات، و فاكتورهــايهــا رن ــ را درگكي  ري
ـ  ستميـ  س يريـ  مفهـوم كـه درگ     نيـ  به ا  ]1 [كند، يم  جـه ي در نت  ي ذات

 جادي حفاظت ا  ي بعد دتري برابر استرس شد   تواند در  ي م فياسترس خف 
 متوسط،  ي با گرما  بي در برابر آس   يساز در مطالعات گذشته آماده   . كند

 هيها از جمله مغز، قلـب و شـبك          بافت ز ا يلي در خ  يپوكسي ه ،يسكميا
 در برابـر    يساز  حفاظت آماده  ،يي شنوا ستمي در س  ]5 [.ثر بوده است  ؤم

  .   است گزارش شده]7[ و صدا ]6[ في خفيگرما
 صدا و اثرات آن     طهي در سطح كشور مطالعات انجام شده در ح        تاكنون

 يهـا   دسـتگاه  ه،يـ  نقل طي شده از وسـا    دي اصوات تول  يريگ در حد اندازه  
هـا و     كـارگران در كارخانـه     يي سـطح شـنوا    يريـ گ  اندازه اي و   يصنعت

بـه عبـارت    . آموزش آنها در جهت استفاده از انواع محافظ بوده اسـت          
 ي تنها راه موجود بـرا    ر،ي در چند دهه اخ    ني تالش محقق  غمري عل گريد

 از صدا استفاده از انواع محافظ و تنهـا          ي ناش يي از كم شنوا   يريشگيپ
 زيـ  ن يـي  سمعك بوده و راهكـار دارو      زي حاصله تجو  ييدرمان كم شنوا  

 در مطالعه حاضر تالش بر آن اسـت         نيبنابرا.  موفق نبوده است   يليخ
 صــدا بــر حلــزون، اثــر يبــيات تخر اثــرمي مــستقيتــا ضــمن بررســ

در ايـن مطالعـه     .  مشخص شود  بي بر كاهش تخر   ي صوت يساز آماده
 تيـ  رو قي از طر  ي صدا بر حلزون خوكچه هند     يبي اثرات تخر  يبررس
 شـده مـد نظـر       بيـ  تخر ني و همچنـ   ماندهي سالم باق  يي مو يها سلول

 بي تخر زاني در جهت كاهش م    يساز  حال اثر آماده   نيدر ع . باشد يم
توانـد   ي مطالعه م  ني ا جينتا. رديگ ي قرار م  ي مورد بررس  لزوندر ح صدا  
 ي عوارض ناشـ   في تخف ي برا ي انسان يها تي مناسب در جمع   يراهكار

  .از صدا ارائه دهد
  

 ها مواد و روش                                  
  
  :واناتيح
 نر سالم و ي عدد خوكچه هند 10 ي بر رو  ي مطالعه به طور تجرب    ني ا
ـ     ديسف  پاسـتور، تهـران،     تويانـست ( گـرم    250-300 ي در محـدوده وزن
 يعـ ي طب Preyer's و رفلكـس     ي اتوسـكوپ  نـه يكه از نظر معا   ) رانيا

 بـه   وانـات ي ح ط،ي محـ  طي با شـرا   يريبه منظور خوگ  . بودند، انجام شد  
  ي نگهدار كساني طي اتاق آرام و با شرا     كيدر  ) 1-3روز  ( روز   3مدت  
 مي بـه دو گـروه تقـس       ي به طور تـصادف    اتوانيدر روز چهارم، ح   . شدند
  :شدند
 قرار گرفتند   زي در معرض نو   يساز  بدون آماده  واناتي ح : كنترل گروه

)n=5.(  
 شده و سـپس در معـرض        يساز آماده واناتي ح :ي آماده ساز  گروه

  ).n=5( قرار  گرفتند زينو
 سـر   5ها    از گروه  كي هر ي برا ،ي قبل يواني با روش مطالعات ح    مطابق

  ]8 [. در نظر گرفته شديخوكچه هند
 و  ي بافـت در دانـشكده توانبخـش       هيـ  و مراحل ته   ي محرك صوت  ارائه

 قـات ي فلئورسـنت در مركـز تحق      كروسـكوپ ي م ريـ ها ز  مشاهده سلول 
 مطالعـه   نيا.  تهران انجام شد   ي دانشگاه علوم پزشك   ي مولكول يسلول

  . تهران قرار گرفتي اخالق دانشگاه علوم پزشكتهي كمدييأمورد ت
  

  :تكلپرو
 قـرار   زي در معرض نو   يساز  بدون آماده  9 گروه كنترل در روز      واناتيح

  .  كشته شدندي بافت شناسي بررسي برا15گرفته و در روز 
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 شـدت متوسـط    ي بـا صـدا    4 -8 از روز    يسـاز   گـروه آمـاده    واناتيح
 ي بـرا 15 قرار گرفته و در روز زي در معرض نو  9 شده، روز    يساز آماده
  .ه شدند كشتي بافت شناسيبررس
 6 روز و هـر روز بـه مـدت           5 بـه مـدت      وانـات ي ح ،يساز  آماده جهت

بل  ي دس85 هرتز و شدت لوي ك4 با فركانس يساعت در معرض صدا   
SPLقرار گرفتند .  

 لـو ي ك4 بـا فركـانس   ي در معرض صداواناتي ح ز،ي مواجهه با نو   يبرا
  . ساعت قرار گرفتند4 به مدت SPLبل  ي دس105هرتز با شدت 

  
  :يمحرك صوت ارائه
.   صورت گرفت  ي كاف هي محرك در اتاقك ضد صوت با نور و تهو         ارائه

 از مواجهه كامل و عدم      ناني جهت اطم  ي صوت كيدر هنگام ارائه تحر   
 بـه طـور     ي كـاف  ي به همراه آب و غذا     وانيها، هر ح   گوش يهمپوشان
 در مركز سقف اتاقك ضـد       زيبلندگو ن .  قفس قرار گرفت   كيمجزا در   

 در كـسان ي ي سـطح فـشار صـوت     جـاد ي ا نه شد تا ضم   صوت قرار داد  
 جـاد ي ا وانـات ي در محل اسـتقرار ح     هي سا اي اتاقك، نقاط كور و      يفضا
 در اتاقـك    ي صوت ي سطح انرژ  ر،ي از مورد اخ   نانيلذا جهت اطم  . نشود

  .  شديريگ  اندازهيبا دستگاه سنجش تراز صوت
  

  : ي بافت شناسيبررس
 از ي بـا مخلـوط  قيـ  عميس حـ ي بري ز 15 در روز    ي هند يها خوكچه
ــام .  كــشته شــدند) mg/kg 4 (نيلوكــائيو گز) mg/kg 40 (نيكت

 و گـرد بـاز      يضي ب يها استخوان تمپورال خارج شده، پنجره    بالفاصله  
در فـسفات   % 2 ديـ  بـا بـافر پارافرمالدئ     كيـ  لنفات ي پـر  يشده و فضا  

0.1M  در PH 7.4شـده و سـپس بـا بـافر     قي ساعت تزر1 ي برا 
 حلزون برداشته شـده و      يپوسته استخوان . تشو شد  شس 0.1Mفسفات  
ور شـده تـا     غوطهTriton X-100 در محلول قهي دق5 ينمونه برا

 به مدت   ي شود بعد از آن كل ارگان كورت       ري نفوذ پذ  ييغشاء سلول مو  
 ي بـرا يزيـ  رنـگ آم Rhodamine phalloidin بـا  قـه ي دق60
 . شـود   آنـان مـشخص    يها  و مژك  يي سلول مو  حدوده شد تا م   نياكت

 يچي مـارپ  غهي برداشته شده و ت    الي غشاء تكتور  ،يزيآم  بعد از رنگ   ]9[
 حلزون جـدا شـده و       ي برداشته شده و دورها    ي به طور نسب   ياستخوان

 فلئورســـنت كروســـكوپي مريـــهـــا ز الم.  الم گذاشـــته شـــديرو
)Olympus, America Inc (شاهده برابـر مـ  40 ييبا بزرگنما  

 ييو شـبكه مـشبك قابـل شناسـا         ي كه جسم سـلول    ييها سلول. شد
 ليتـشك .  در نظـر گرفتـه شـد       مانـده ي باق يها داشتند به عنوان سلول   

 مجـاور بـه وجـود       ي زوائد انگشت  دنياسكار مشخص كه از به هم رس      
  ]10 [. رفته در نظر گرفته شدني از سلول از بيا  نشانهديآ يم
  

  :ي آمارليتحل  وهيتجر
ــرماز ــار  ن ــزار آم ــتفاSigma StatTM ياف ــد اس ــد . ده ش درص

ـ        ني اول از ب   في رد يي مو يها سلول  دو  ني رفته در دور دوم حلـزون، ب
  . شدسهي مقاt-testگروه با روش 

  

  ها  يافته                                                        
  

 نيـ  فلئورسنت و با روش اسـتفاده شـده در ا  كروسكوپيدر مشاهده م 
 ،ي خـارج ي ستونيها  سلول،ي داخل يي مو يها  سلول بيمطالعه به ترت  

، 1 فيـ  رد تـرز ي دا يهـا  ، سـلول  1 فيـ  رد ي خـارج  يي مـو  يهـا  سلول
، 2 فيـ  رد تـرز ي دا يهـا  ، سـلول  2 فيـ  رد ي خـارج  يي مـو  يهـا  سلول
 قابـل   3 فيـ  رد ترزي دا يها  و سلول  3 في رد ي خارج يي مو يها سلول
 كـه   ني از ا  نانيدر مرحله پايلوت مطالعه، به منظور اطم      .  است يبررس
 بي خـود باعـث آسـ      يسـاز   آمـاده  ي انتخـاب شـده بـرا      يت صدا شد

 بالفاصـله بعـد از      وانيـ  نخواهد شد حلزون دو سر ح      يي مو يها سلول
 در  يعي طب ري غ افتهي چگونهي شد و ه   ي بافت شناس  ي بررس يساز آماده
شـود   ي مـ  دهيـ  د 1همانگونه كـه در شـكل       . ها به چشم نخورد    لسلو
 يبي آسـ چگونـه ي هي و داخلي خارجيي مويها  در سلول  ي سلول وارهيد
  .رسد ي به نظر ميعي طبزيها ن  مژكتر قي است و در نگاه دقدهيند

  

  
  

 نماي بافت شناسي حلزون گوش خوكچه -1شكل 
سازي و قبل از مواجهه با  هندي بالفاصله پس از آماده

سازي،  صداي شديد شدت ارائه شده براي آماده
  .هيچگونه آسيب سلولي ايجاد نكرد
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 دي شد ي از مواجهه با صدا    ي ناش ي سلول بي تخر زانيكنترل م در گروه   
 حلـزون منطقـه     يدر مشاهده كل  .  شد يابي ارز يساز بدون انجام آماده  

همانگونه كـه  .  شدتي روهي پاي در حدود دور دوم غشا   يبيحداكثر آس 
ـ     ي ارگـان كـورت    دي شد بيشود آس  ي م دهي د 2در شكل     ني شـامل از ب

 يي مـو  يها  سلول دي شد بي و آس  ي خارج ييمو يها رفتن كامل سلول  
 ريدر سـا  . خـورد  ي منطقـه بـه چـشم مـ        نيها در ا    و نگهدارنده  يداخل

  : شرح مشاهده شدنيها بد  پراكنده سلولبيمناطق حلزون آس
  . مشاهده نشديبي آسي داخليي مويها  سلولفي رددر
 ي شـكل  رييـ  تغ زي ن ي ستون يها  سلول ژهيوه   نگهدارنده ب  يها  سلول در

  .به چشم نخورد
ـ  ،يها سـست    مژك در  ،يدگي چـسب  ،ي بدشـكل  ،يشـدگ   كـج  ،ينظمـ  ي ب

  . نشددهي ديشكستگ
 فيـ رد.  مـشاهده شـد  ييهـا  بي آسي خارجيي مو يها  سلول في رد در

 گـروه نـشان     نيـ  را در ا   بي آس نيشتري ب ي خارج يي مو يها اول سلول 
  . دوم و سوم وارد شده بوديها في به ردي كمتربيداده و سپس آس

  

  
  

افت شناسي حلزون گوش خوكچه  نماي ب-2 شكل
 سازي  مواجهه با صداي شديد بدون آمادههندي پس از

 شديد سلولي در حدود دور دوم حلزون پس از آسيب
  .شود د مشاهده ميمواجهه با صداي شدي

  

 ي از مواجهه با صـدا     ي ناش ي سلول بي تخر زاني م يساز در گروه آماده  
 بـه حلـزون،     ينگاه كل در  .  شد يابي ارز يساز  پس از انجام آماده    ديشد

 دهي د بيها منطبق با منطقه حداكثر آس       تمام سلول  بي با آس  يا منطقه
  ).  3شكل ( نشد تي گروه كنترل روهي پايشده در حدود دور دوم غشا

  
  

 نماي بافت شناسي دور دوم حلزون خوكچه -3 شكل
  هندي پس از آماده سازي و مواجهه با صداي شديد

  .خورد حدوده به چشم نمي شديد موضعي در اين مآسيب
  

 فلئورسنت مشاهده   كروسكوپي م ري شرح ز  نيها بد   گروه سلول  نيدر ا 
  :شدند
  . مشاهده نشديبي آسي داخليي مويها  سلولفي رددر
 ي شـكل  رييـ  تغ زي ن ي ستون يها  سلول ژهيوه   نگهدارنده ب  يها  سلول در

  .به چشم نخورد
ـ  ،يها سـست    مژك در  ،يگدي چـسب  ،ي بدشـكل  ،يشـدگ   كـج  ،ينظمـ  ي ب

  . نشددهي ديشكستگ
 يي مـو  يهـا   سـلول  بي قبل از مواجهه از آس     يساز  گروه آماده  ني ا در

طـور كـه در     بـه عمـل آورده و همـان       يري جلوگ يادي تا حد ز   يخارج
  .اند ها تا حد زيادي حفظ شده شود سلول ي مدهي د4شكل 

  

  
  

سي حلزون خوكچه هندي پس  نماي بافت شنا-4 شكل
    با صداي شديدسازي و مواجهه از آماده

ها تا حد زيادي حفظ  شود سلول  كه مشاهده ميهمانگونه
  .اند شده
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 سـلول   نيتـر   اول حـساس   في رد يي مو يها  كه سلول  نيبا توجه به ا   
 پس از مواجهـه     ي حلزون بي آس نيشتريحلزون نسبت به صدا بوده و ب      

افتـد،   ي اتفـاق مـ   هيـ  پا ي در حدود دور دوم غشا     لوهرتزي ك 4 يبا صدا 
 الـي  9 منطقه برابر با حـدود   ني اول در ا   في رد يي مو يها ولتعداد سل 

.  شــدندسهيــ دو گــروه مقاني و بــشــمارشس أمتــر از ر  ميلــي15.5
هـا   سـلول % 15 باًي نشان داده شده است تقر     5همانگونه كه در شكل     

 در گـروه    زانيـ  م نيـ  كـه ا   ي رفته بـود در حـال      نيدر گروه كنترل از ب    
 ي تفـاوت از نظـر آمـار   نيـ ا. تافـ يكـاهش  % 3 به حدود    يساز آماده
  .)p<0.05(دار بود  يمعن
 

  
هاي مويي رديف اول از بين رفته   درصد سلول-5 شكل

هفته پس از مواجهه با  سازي، يك در گروه كنترل و آماده
  صداي شديد

  

  بحث                                                             
  

ـ در مطالعه حاضـر اثـر مواجهـه ق          شـدت متوسـط در      ي بـا صـدا    يبل
 بعد از مواجهه با سـطح       ي ارگان كورت  يها  سلول بي از تخر  يريجلوگ

 كـه شـدت     يياز آنجـا  .  قـرار گرفـت    ي صدا مورد بررسـ    يشدت باال 
 به  يبي آس چگونهي باعث ه  يساز  آماده ي در نظر گرفته شده برا     يصدا

 ارائـه شـده بـه       ي صـدا  گـر ي د ي نشد و از سو    يحلزون خوكچه هند  
 جـه يتـوان نت  ي كرد، مجادي ادي شدبي آسي ارگان كورت بيتخرمنظور  

 بيـ  و تخر  يسـاز   آمـاده  جادي ا يگرفت كه سطح شدت ارائه شده برا      
 بـا   واناتي ح يدر مطالعه حاضر مواجهه قبل    .  مناسب بوده است   يحلزون

 زي را در مواجهـه بـا نـو        ي كمتـر  ي حلزون بيسطح شدت متوسط تخر   
 در ي صـوت يسـاز  كه بـدون آمـاده     يواناتي با ح  سهيرسان در مقا   بيآس

 نيبنـابرا . رسان قـرار داده شـده بودنـد نـشان داد           بي آس زيمعرض نو 
 بي از آسـ ي صـوت يسـاز  كند كه آماده   ي م ديكأ مطالعه ت  ني ا يها افتهي

 يريشگيـ  پ ي بـه طـور قابـل تـوجه        دي شد ي بر اثر صدا   يارگان كورت 
  .كند يم

ـ    تي دو روش مجزا در كاهش حساس      امروزه  مقابـل    در ي گـوش داخل
 ممتد بـا    كياستفاده از محرك آكوست   :  از صدا وجود دارد    ي ناش بيآس

رسـان   بي آسـ  يرسان قبل از مواجهه با صدا      بي آس ري و غ  نييشدت پا 
 كيـ نام دارد و استفاده از ) conditioning (ي صوت يساز كه آماده 

 در عـرض چنـد روز اول مواجهـه          ه كـ  يبرنامه منقطع در سطح شدت    
 زانيـ اگر چه با ادامه تماس روزانـه م       ( كند   جادي موقت آستانه ا   فتيش
 دهيـ  د يا  آسـتانه  فتي شـ  چي موارد هـ   ي و در بعض   افتهي كاهش   فتيش

 از صــدا ي ناشــيي مقاومــت بــر كــم شــنوادهيــ پدنيــ، ا)شــود ينمــ
)toughening (محقـق گـزارش     نيچنـد ] 11[.  شده اسـت   دهينام 

 محـرك   ن،يي مـداوم و شـدت پـا       يساز  در مطالعات آماده   كهاند   كرده
 يي سلول مـو   بي آس اي دائم آستانه و     اي موقت   فتي ش دي نبا يساز آماده

 متعاقـب   يي سـلول مـو    بي و آسـ   يي از كم شنوا   يريبدهد تا در جلوگ   
 تـوان از محـرك نـسبتاً       ي م ني بنابرا ]12 [. را داشته باشد   ريثأحداكثر ت 

 بـا قـرار دادن دوره       ايـ  كـرده و     اده اسـتف  يسـاز   آماده يكم شدت برا  
بهبـود  رسان به منظور     بي و آس  يساز  آماده يها  محرك نيباستراحت  

در مرحلـه   . افتي هدف دست    ني به ا  ،يساز آستانه به حد قبل از آماده     
 يسـاز  بالفاصله بعد از آماده    واناتي از ح  يپايلوت مطالعه حاضر گروه   

.   قـرار گرفتنـد    يناسـ  بافـت ش   يبل صدا مورد بررس    ي دس 85با شدت   
 رسان به حلزون است اما      بي شدت آس  انزي سطح شدت كمتر از م     نيا

 ي ارگـان كـورت    يسـاز   انتخاب پروتكل آمـاده    از شتري ب نانيجهت اطم 
انجام  بعد از   ي در مشاهده ارگان كورت    ي سلول بينبود تخر .  شد يبررس
 دييأ مطالعه را ت   ني مناسب بودن پروتكل انتخاب شده در ا       ،يساز آماده
  .كرد
 4 اكتاو بانـد  زي از نو  ي حلزون بير تخ جادي ا ي مطالعه انجام شده برا    در
 است  حيالزم به توض  .  بل استفاده شد   ي دس 105 هرتز و با شدت      لويك

  نـسبتاً  ي سـطح انـرژ    ي خاص ي اكتاو باند در محدوده فركانس     زيكه نو 
 نيـ  استفاده شده در الوهرتزي ك 4 زي در نو  كند، مثالً  ي م جادي ا يكدستي

 وارد يكــساني ينــرژ ابــاًي هرتــز تقرلــوي ك3-6 محــدوده رمطالعــه د
ــرژ يمــ    محــدوده، حــداقلنيــتــر از ا نيي در بــاالتر و پــايشــود، ان
30 dB SPL   بـا توجـه بـه    ]13 [. كمتر از داخل بانـد خواهـد بـود 

 ارگـان   بي آسـ  نيشتريـ  ب ي محدوده انرژ  ني انجام شده ا   يمطالعه قبل 
ـ ي م 0/9-5/15 را در فاصله     يكورت  دور  ي انتهـا  يعنـ ي سأمتـر از ر    يل
  ]14 [.كند ي م جادي ا ي دور دوم حلزون خوكچه هند     يابتدا و   يا قاعده

 منطقـه   زيـ  مطالعـه ن   نيـ در مشاهدات انجام شده در گـروه كنتـرل ا         
 ي دور دوم غـشا    ي و ابتـدا   يا  دور قاعده  ي از محدوده انتها   يمشخص

 ي موضـع  بي آسـ  نيـ ا.  را نشان داد   ي ارگان كورت  بي آس نيشتري ب هيپا
 هرتز  لوي ك 4 زي نو يحداكثر انرژ  است كه    يا دهنده منطقه   نشان ديشد

 ،ي موضـع  بي حـداكثر آسـ    ي  منطقـه  نيـ در ا .  كرده اسـت   افتيرا در 
ـ يي مـو يهـا   به طور كامل و سلول   ي خارج يي مو يها سلول  و ي داخل
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 اسـت كـه شـدت       نيـ دهنـده ا    رفته و نـشان    ني از ب  داًينگهدارنده شد 
  . وارد كرده استزون به حليدي شدبي انتخاب شده آسيصدا
 ممكـن اسـت در      يها در ارگـان كـورت      ه با صدا، تمام سلول     مواجه در

 ي خـارج يي مويها  حاضر سلوليدر بررس. رندي قرار بگ  بيمعرض آس 
 يشتريـ  آنهـا مـورد توجـه ب       يها  و مژك  ي ستون يها  سلول ،يو داخل 
 طي اسـت كـه در شـرا       دهيـ چي پ يكيولوژي ب ستمي س كيحلزون  . بودند
 با عمل   هي حركت غشاء پا   قي از تلف  ا صدا ر  لي و تبد  ي رمزگذار ،يعيطب

 در قاعده حلزون    هي پا يغشا. آورد ي فراهم م  يي شنوا ي حس يها سلول
 امپـدانس   بياين تفاوت شـ   .  دارد يشتريس صالبت ب  أ با ر  سهيدر مقا 

كننـده   هيـ  تجز كيـ دهـد تـا ماننـد        ي كرده و به حلزون اجازه م      جاديا
 حـداكثر   كـه  مفهـوم    نيـ بـه ا  .  كوك شده عمل كند    اري بس كيآكوست

باال در سمت قاعده و توسـط      يها  توسط فركانس  هي پا يرتعاش غشا ا
 يژگـ ي و نيـ ا. افتـد  يس اتفـاق مـ    أ در سـمت ر    نييهـاي پـا    فركانس

 اري بـس  كي پـردازش مناسـب محـرك آكوسـت        ي حلزون برا  يكيمكان
 ي سـلول اصـل    ،ي سـتون  يهـا   سـلول  نكهيبا توجه به ا   .  است يضرور

 ني به ا  يبيگونه آس  رشوند، ه  ي محسوب م  ينگهدارنده در ارگان كورت   
 ي و كوك فركانس   تي داده و بر حساس    ريي امپدانس را تغ   بيها ش  سلول

 يي مـو  يهـا   اتصال مژك بلنـد سـلول      گر،ي د ياز سو . گذارد ي م ريثأت
 صـدا  يكي مكـان ي انرژلي تبد ندي فرا ي برا الي تكتور ي به غشا  يخارج

كنـد و    يمـ  را بـاز     يونيـ  يها  است چون كانال   ي ضرور يكيبه الكتر 
 صـدا   ]15 [.شـود  ي سلول مـ   ونيزاسي و دپالر  مي پتاس ونيعث ورود   با
 نيـ  بدشـكل كنـد و از ا       ايـ ها را شكـسته و        سلول يها تواند مژك  يم

.   كند جادي اختالل ا  يكي به الكتر  يكي مكان ي انرژ لي در روند تبد   قيطر
 دوم حلـزون، آسـيب   در اين مطالعـه جـز در منطقـه موضـعي در دور     

در مـورد   . ها وارد نـشده بـود      ژك  ارنده و م  هاي نگهد  چنداني به سلول  
 باعـث   ي خـارج  يي مـو  يهـا   تحرك سلول  ،يي شنوا ي حس يها سلول
 ي در ارگان كـورت    ي و كوك فركانس   تي حساس تي و تقو  ونيزاسيدپالر

ـ  يي مو يها شود و سلول   يم  بـه   يكـ ي الكتر انيـ  در انتقـال جر    ي داخل
 نيتـر   حـساس  ي خـارج  يي مـو  يها سلول.  نقش دارند  ييعصب شنوا 

 زيـ ن  در مطالعـه حاضـر     ]16 [.سلول حلزون در مقابل صدا نيز هستند      
 اول  فيخصوص در رد  ه   ب ي خارج يي مو يها  به سلول  بي آس نيشتريب

 يي مـو  يهـا   سلول ،ي ارگان كورت  يها  سلول نياما در ب  . وارد شده بود  
ـ     .  مقاوم بودنـد   دي شد ي كامال به اثرات صدا    يداخل  ،يبـه صـورت كل
شـود   ي شروع م  ي خارج يي مو يها  سلول بي با آس  ا از صد  ي ناش بيآس

 ي خـارج  يي مـو  يها  در طول زمان كه سلول     زي شدت و ن   شيو با افزا  
 هم از   ي داخل يي مو يها  و سلول  يرود سلول ستون   ي م ني از ب  يشتريب
 نـشان داده شـد تنهـا اگـر در           2همانگونه كه در شـكل      . رود ي م نيب

 يها اشد، سلول ن رفته ب  ي كامل از ب   ي خارج يي مو يها  سلول يا منطقه
ـ       ي داخل ييمو  ي موضـع  بي آسـ  نيبنـابرا .  بـرود  ني ممكـن اسـت از ب

 هفته بعد از مواجهـه      كي هي پا يمشاهده شده در حدود دور دوم غشا      
 به همـراه    ي خارج يي مو يها  سلول عي وس بي آس نكهي ا لي به دل  زيبا نو 
 در نظـر    داريـ  پا دي شـد  بي آسـ  كيـ  شد   دهي د ي داخل يي مو يها سلول

  . گرفته شد
 توانست از  ي با شدت متوسط به خوب     زي استفاده از نو   ،يمطالعه كنون  در
 ي بعـد  دي شـد  ي به دنبال مواجهه بـا صـدا       ي ارگان كورت  دي شد بيآس

 لي پتانس ني ا يساز ارد كه آماده   وجود د  ياريشواهد بس .  كند يريجلوگ
 را به طور هماهنگ فعال     ي متعدد ي درون زا  يها ميرا دارد كه مكانس   

انـد شـامل      درون زا كه تاكنون مطرح شده      يفاظت ح يها ستميس. كند
 آزاد،  يهـا  كـال ي راد يهـا  كننده يآور  جمع اي ي داخل يها دانياكس يآنت
ــس بافريهــا ستميــس ــده كل ــروتئم،يكنن ــايهــا ني پ  ،يي شــوك گرم
  ]1-4 [.باشـند  ي مـ  كيـ  نوروتروف ي گلوتامات، و فاكتورها   يها رندهيگ

 يي مو يها  سلول اظتف ح ي در بررس  ]7 [)2000(همكارانش   يوشيدا و 
 از  ،ي صـوت  يسـاز   از صـدا توسـط آمـاده       ي ناش بي در برابر آس   يخارج

 گـروه در    كيـ ولوژِيزي الكتروف يهـا   پاسـخ  جينتا. موش استفاده كردند  
 را نسبت بـه     يي مو يها  كمتر به سلول   بي آس يساز  آماده زيمعرض نو 

 مت مقاو ي صوت يساز  كردند كه آماده   انيآنان ب . گروه شاهد نشان داد   
 و  ]2 [هانگ زو .  كرده است  جادي از صدا ا   ي ناش بيالزم را در برابر آس    

 ي حلزون يي مو يها  سلول راتيي تغ ي به بررس  ]17 [)2008(همكارانش  
 شيآزمـا .  از صدا پرداختند   ي ناش بي و آس  ي صوت يساز به دنبال آماده  

 گـروه  كيـ ولوژيزي الكتروفجي مـوش انجـام گرفـت، نتـا    40 يآنها رو 
 آسـتانه بـه دنبـال       راتيـ  گـروه شـاهد كـاهش تغ        نسبت به  يشيآزما
 راتيثأ ت ي بافت شناس  جي نتا ني را نشان داد و همچن     ي صوت يساز آماده
.   از صدا را ثابت كـرد      ي ناش بي در برابر آس   ي صوت يساز  آماده يحفاظت

 در  يساز نشان داد كه آماده   ) 1995(مكاران   و ه  Fawlerاما مطالعه   
 تفاوت در   ]18 [. نكرد يريلوگ ج ي بعد دي شد ي صدا بيها از آس   موش

  . متفاوت استي انتخاب پروتكل حفاظتليمطالعات گذشته به دل
 ي حـس  يهـا   آزاد در مرگ سلول    يها كالي بر نقش راد   ي روشن شواهد
.  دارديي بــاالسميــحلــزون متابل.  از صــدا وجــود داردي ناشــييشــنوا

 نوار عروقي به منظور   . شود ي مصرف م  ي در نوار عروق   ي انرژ نيشتريب
 را بـه طـور مـداوم        مي پتاسـ  وني اندولنف   تي و قطب  يونيحفظ تعادل   

 تعـداد   از،يـ  مـورد ن   ي بـاال  ي انـرژ  نيمأ ت يبرابنابراين  . كند يخارج م 
 نـوار   يا  و قاعـده   ينينـاب ي ب ،يا هي حاش يها هي در ال  يتوكندري م ياديز

هاست كه    مدت يتوكندري انتقال الكترون م   رهيزنج.  وجود دارد  يعروق
 شـناخته شـده     ي آزاد داخـل سـلول     يها كالي راد جاديبع ا به عنوان من  

 يتوكنـدر ي مي مـصرف ژنيكـس ا% 98 ك،يـ ولوژيزي فطيدر شـرا  . است
 % 2-1.  كنـد ديـ  تولATP شـده تـا     ADP ونيالسيصرف فـسفور  

 ايـ  دي بـه سوپراكـس    يتوكنـدر ي خـارج م   ايـ  يتوكنـدر ي در م  ماندهيباق
 مـصرف   ايـ  كيـ  پاتولوژ طيدر شرا . شود ي م لي تبد دي پروكس دروژنيه
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 چند برابـر    يتوكندري آزاد م  كالي راد ديها و تماس با صدا تول      دارو، سم 
 سميـ  متابلشي بـا افـزا  دي شـد ي صـدا نكهياول ا: لي به دو دل  ود،ش يم

 نكهيدهد و دوم ا    ي م شي شده را افزا   دي آزاد تول  كالي راد زاني م يحلزون
 خـون   انيـ  جر يوقتـ . گذارد ي م ريثأ هم ت  ي خون حلزون  اني بر جر  زينو

 در  ژني شده و كـاهش اكـس      ي در ارگان كورت   يسكميكم شده باعث ا   
 يعكس با برقـرار    بر. شود ي آزاد م  كالي راد شي باعث افزا  يتوكندريم

 را در يشتريـ  بژني خـون اكـس  انيـ  جرشي خـون، افـزا  انيمجدد جر 
 دي آزاد تـشد كـال ي رادجـاد ي گذاشـته و دوبـاره ا  يتوكنـدر يدسترس م 

هــا،  ي شــده بــه چربــديــآزاد تول كــالي رادتيــ در نها]19 [.شــود يمــ
 ي زده و باعـث مـرگ سـلول        بيهـا آسـ     سـلول  DNAهـا و     نيپروتئ

ـ    بي آسـ  نيـ  در مقابل ا   يي شنوا ستميالبته س . شود يم دفـاع   ي كـامال ب
شـود رفلكـس     ي بـا صـدا مواجـه مـ        يي شـنوا  ستميـ  س يوقتـ . ستين

ـ  يتوني ز ستمي رفلكس س  زي و ن  ياني گوش م  كيآكوست  يانيـ  م ي حلزون
.  دهند ي منتقل شونده به حلزون را كاهش م       يت صدا فعال شده و شد   

 شـوك   يهـا  ني مثل پـروتئ   ييبقا ي فاكتورها ،يدر سطح ارگان كورت   
ـ  داني اكـس  ي آنتـ  ستميـ س. شوند ي م داي پ bcl-2 اي ييگرما  از  ي داخل

 عوامـل   نيـ  كـه ا   يتنها زمان . شود ي فعال م  شتري ب زي ن ونيجمله گلوتات 
.   اتفـاق خواهـد افتـاد      بيند، آسـ   آزاد نباشـ   يهـا  كاليقادر به مهار راد   

 ي صوتيساز  آمادهماالً مطالعه نشان داد كه احت ني ا يها افتهي نيبنابرا
 قيـ  از طر  دي شـد  ي پـس از مواجهـه بـا صـدا         ي ارگان كورت  بياز آس 
 شـوك   ني بقا مانند پـروتئ    ي و فاكتورها  يدانياكس ي آنت تي فعال شيافزا
  .كند ي ميريشگي پييگرما

  

  گيري               نتيجه                                     
  
 و مـشاهده    يشناس  بافت ي به بررس  رانيبار در ا   ني اول ي مطالعه برا  نيا

 پرداخـت كـه     ي خوكچـه هنـد    يي حلـزون شـنوا    يهـا   سلول ميمستق
 يي شـنوا  طـه ي مشترك در ح   قاتي انجام تحق  ي برا يتواند آغاز راه   يم

 نيمطالعه حاضـر همچنـ     يها افتهي.  مرتبط باشد  يها  و رشته  يشناس
 منطبق  ي اكتاو باند، منطقه موضع    زي كرد كه بعد از مواجهه با نو       ديكأت

 و در   ديـ  را خواهد د   بي آس نيشتريرسان ب  بي آس زي نو يبا حداكثر انرژ  
 نيشتريـ  اول ب  فيـ  رد يي مـو  يها  از صدا، سلول   ي ناش ي حلزون بيسآ

 كرد كه    دييأ مطالعه حاضر ت   تيدر نها . دهند ي را نشان م   ي سلول بيآس
 زانيـ  از م  ي به صورت قابل تـوجه     يساز ماده آ ي با صدا  يمواجهه قبل 

توانـد   ي مـ  جي نتـا  نيـ ا. كاهد ي م دي شد ي از صدا  ي ناش ي سلول بيتخر
 ي به صورت مواجهه با صـدا      ي انسان يها تي مناسب در جمع   يراهكار

 پـر سروصـدا بـه       ي صـنعت  يها طيكم شدت قبل از شروع كار در مح       
  . از صدا ارائه دهدياش عوارض نفيمنظور تخف

  
  سپاسگزاري

دريغ سركار خانم صائمي كارشـناس مركـز          از همكاري بي   بدينوسيله
ايـن مقالـه    . شود مولكولي صميمانه سپاسگزاري مي   تحقيقات سلولي   
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