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Presentation Two Hearing Damaging Elements: Increase the Harmful Level or Cause
Protection?
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Abstract
Purpose: Noise and ototoxic drugs are among the most common causes of permanent hearing
loss. It is commonly believed that simultaneous presentation of these harmful elements often
non-linearly increases the level of hearing problems. However, careful selection of the
presentation method of these ototoxic agents not only control the amount of damage, but may
establish some levels of protection. This study tried to review the issue that under what
circumstances simultaneous presentation of two damaging factors can cause protection and /
or damage on hearing.
Methods: In this review, the latest articles were studied about ototoxic and noise-induced
hearing damage during 1960- 2015 released in Science direct, Google scholar, springer,
Magiran, scopus, Proquest and Pubmed databases on. About 125 articles were obtained that by
removing duplicate articles and irrelevant ones, finally 59 related articles, were examined
carefully.
Conclusion: Presentation of hearing damaging element in low doses may activate the cellular
protective systems in a limited timeframe. This process provides some cochlear resistance
against more intense damaging elements by itself. A thorough understanding of this period will
provide the possibility of providing appropriate therapeutic interventions.
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 افزایش سطح آسیب یا ایجاد محافظت؟:ارائه دو عامل آسیب رسان شنوایی
3

 لیال فرجی،2 ابراهیم پیراسته،1عبداهلل موسوی

 بطور معمول تصور بر. نویز و داروهای اتوتوکسیک از جمله مهمترین عوامل ایجاد کنندهی کمشنوایی دائمی میباشند:هدف
 اما اگر روش ارائه،این است که ارائه همزمان این عوامل آسیبرسان غالبا سطح آسیب شنوایی را به شکل غیر خطی باال می برند
 نه تنها میتوان میزان آسیب را کنترل کرد بلکه حتی میتوان سطوحی از محافظت را نیز ایجاد،این عوامل با دقت انتخاب شوند
 این مطالعه ی مروری به بررسی این موضوع می پردازد که در چه شرایطی ارائه دو عامل آسیبرسان در کنار هم میتواند.کرد
.سبب محافظت شود و در چه مواردی سطح آسیب را بیشترمی نماید
 در این مطالعه ی مروری آخرین مقاالت پیرامون آسیبهای شنوایی ناشی از نویز و داروهای اتوتوکسیک در بانکهای:روش بررسی
 و با استفادهPubmed  وScience direct, Google scholar ,Springer, Magiran, Scopus , Proquest اطالعاتی
 با حذف، مقاله مرتبط بدست آمده125  جستجو شد که از بین2015  تا1960 از کلید واژههای مرتبط در فواصل سالهای
. مقاله مرتبط مورد بررسی دقیق قرار گرفت59  نهایتا،) و مقاالتی که در راستای تحقیق نبودندduplicates( مقاالت تکراری
 ارائه عامل آسیبرسان شنوایی در مقادیر پایین و در بازه زمانی محدود میتواند دستگاههای حفاظتی درون سلول:نتیجهگیری
 درک دقیق این بازه زمانی. این امر به نوبه خود مقاومت حلزون را در مقابل عوامل آسیبرسان افزایش میدهد.را فعال کند
.امکان ارائه مداخالت درمانی مناسب را فراهم خواهد ساخت
 داروهای اتوتوکسیک، نویز، آماده سازی:کلمات کلیدی
pirastehebrahim@gmail.com ، ابراهیم پیراسته:نویسنده مسئول
 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده توانبخشی، میدان دکتر حسابی، زاهدان:آدرس
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 -1دانشیار گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -2دانشجوی دکتری تخصصی شنواییشناسی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ،زاهدان ،ایران
 -3دانشجوی دکتری تخصصی شنواییشناسی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران

مؤثر باشد .در این راستا محققان مختلف از عوامل متعددی
مثل گرما ،محدودیت فیزیکی ،مواد آمینوگلیکوزید مختلف
هایپوکسیا ( )Hypoxiaو ...استفاده کردهاند و کارای
نسبتاً مناسب این روشها را در محافظت شنوایی نشان داده
اند ( .)2-4با توجه به اینکه ارائه دو گونه عامل اتوتوکسیک
(غالباً به شکل تأثیرات هم افزایی ( ))Synergicسطح
آسیب را بیشتر میکند و یا اینکه ارائه آنها در یک پنجره
زمانی خاص سطح آسیب را کاهش میدهد ،در این مقاله
سعی بر این است که با بررسی گزارش موارد متعددی از
اثرات هم افزایی ارائه دو عامل آسیبرسان و یا اثرات
محافظتی آنها در کنار هم به این موضوع بپردازد که علت
این تناقض در نتایج چیست؟ به عبارت دیگر در چه
شرایطی ارائه دو عامل آسیبرسان کنار هم سبب محافظت
میشود و در چه مواردی سطح آسیب را بیشتر مینماید؟

مقدمه
نویزهای صنعتی و تفریحی و داروهای اتوتوکسیک از جمله
آمینوگلیکوزیدها جزء مهمترین عوامل آسیبرسان دستگاه
شنوایی می باشند .آمارها نشان میدهد که فقط ده میلیون
نفر در ایاالت متحده به خاطر مواجهه با انواع مختلف نویز
دچار کم شنوایی شدهاند ( .)1علیرغم این که مدتهاست در
مورد آسیب شنوایی ناشی از این عوامل آسیبرسان مطالعه
میشود ،هنوز هیچ درمان دارویی موثری برای محافظت
دستگاه شنوایی در مقابل عوارض جانبی این عوامل آسیب-
رسان وجود ندارد و غالبا برای جبران کمشنوایی حاصله،
سمعک تجویز می شود.
با توجه به اینکه نویز و داروهای آمینوگلیکوزید باعث
آسیب دستگاه شنوایی میشوند ،انتظار میرود که ارائه
همزمان آنها سطح آسیب شنوایی را افزایش دهد .مطالعات
زیادی این امر را تایید کردهاند .گاهی میزان آسیب حاصله
از جمع سطوح آسیب هر کدام از این عوامل به تنهایی،
بیشتر است ( )1-3اما ارائه همزمان عوامل اتوتوکسیک
همیشه با افزایش سطح آسیب همراه نمیباشد ( .)4بررسی
پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده است نشان میدهد
که در برخی از شرایط خاص ،ارائه دو عامل آسیبرسان در
کنار هم (عمدتا نویز های شدید و مواد دارویی
اتوتوکسیک) ،میتواند سبب محافظت دستگاه شنوایی
گردد .این پدیده که تحت عنوان "آمادهسازی"
( )Preconditioningمطرح میباشد ،مدتهاست مورد
مطالعه می باشد .عوامل آسیبرسان شنوایی با به هم زدن
تعادل سیستم اسیداسیون -احیاء سلولی ،سطح تولید
رادیکالهای آزاد را افزایش میدهند" .آماده سازی" دستگاه
شنوایی به وسیله مواجهه با عوامل مختلف اتوتوکسیک در
مقادیر کمتر از حد آسیبرسان ( )Subclinicalمیتواند
با باال بردن تواناییهای دستگاه حفاظتی درون حلزون
شنوایی در مقابل عوامل آسیبرسان بعدی (از همان نوع یا
نوع دیگر) ،از دستگاه شنوایی محافظت کند ( .)1در این
خصوص مدتهاست از نویز استفاده میشود و در مورد
حیوانات مختلف و حتی انسان اثر آن به اثبات رسیده است
(“ .)2آماده سازی” غیر از نویز با سایر مواد نیز میتواند

روش بررسی
برای تدوین این مقاله به منابع مربوطه از سال  1960تا
 2015میالدی استناد گردیده است .به این منظور با
استفاده از کلیدواژه های ضربه صوتی  ،داروی اتوتوکسیک
و "آمادهسازی" در پایگاههای اطالعاتی Science direct,
Google scholar Springer, Magiran, Scopous
 ,Proquestو  Pubmedجستجو صورت پذیرفت و در
مرحلهی اول  125مقاله مرتبط با موضوع انتخاب گردید.
سپس از بین این مقاالت و بر مبنای یک روش گزینشی
هدفمند ،مقاالتی که موضوعات آسیبهای شنوایی ناشی از
نویز و یا داروهای اتوتوکسیک را با هم بررسی کرده بودند،
برگزیده شدند .بدین ترتیب  59مقاله منابع این تحقیق
محسوب می شوند.
یافتهها
ارائه دو عامل آسیبرسان شنوایی با اثرات حفاظتی
اگر یک عامل تنشزا (( )Stressorدارای اثرات بالقوه
اتوتوکسیک و یا فاقد این اثرات) را در شرایط مناسبی به
موجود زنده ارائه کنیم میتواند ساز و کارهای حفاظتی
درون سلول را طوری فعال نماید که بدن بتواند در مقابل
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عوامل آسیبرسان شدید متعاقب ،مقاومت بیشتری داشته
باشد ( .)2این پدیده تحت عنوان "آمادهسازی" مدتهاست
که مورد توجه پژوهشگران میباشد .اولین بار پدیده "آماده-
سازی" روی گربه گزارش گردید و نشان داده شد که
مواجهه با  16روز نویز دارای وقفه ،سبب میشود که طی
روند پیشرفت روزهای آزمایش ،میزان تغییرات آستانه
نسبت به قبل از مواجهه با نویز کاهش یابد ( .)3در مطالعه
ی دیگری نیز از صوت جهت "آماده سازی" استفاده شد و
در آن محققان از دو روش جهت ایجاد "آماده سازی"
استفاده کردند )1 :مواجهه یک هفتهای با نویز  81دسی
بلی  )2مواجهه  15دقیقهای با نویز  89دسی بلی .هرچند
خود این روشهای "آمادهسازی" سبب افزایش آستانه نشد،
اما هر دو عامل سبب افزایش دامنه OAE
) (Otoacoustic Emissionشدند و به عالوه محافظت
مطلوبی در مقابل نویز شدید متعاقب ،ایجاد کردند ( .)4در
این مطالعه میزان محافظت به شدت تحت تأثیر فاصله
زمانی بین "آمادهسازی" و نویز آسیبرسان قرار میگرفت.
به طوری که در روش "آمادهسازی"  15دقیقهای حداکثر
محافظت در فاصله زمانی  24ساعت و به درجات کمتر در
فاصله زمانی  6و  12ساعت رخ می داد .در حالی که استفاده
از روش یک هفتهای "آماده سازی" ،سبب شد که درجاتی
از محافظت شنوایی تا  48ساعت فاصله نیز دیده شود.)4( .
"آمادهسازی" با استفاده از نویز می تواند سبب محافظت
سیستم شنوایی در مقابل سایر عوامل اتوتوکسیک نیز گردد.
در مطالعهای "آماده سازی" با استفاده از نویز  8کیلوهرتز
با شدت  85دسی بل و مدت  15دقیقه روی رت ()Rat
سبب محافظت قابل توجه دستگاه شنوایی در مقابل دوز
باالی سیس پالتین معادل  14 mg/kgکه  45دقیقه پس
از"آمادهسازی" به حیوان ارائه گردید ،شد .حیواناتی که در
معرض نویز "آمادهسازی" قرار گرفته بودند به مراتب آسیب
کمتری دیدند (.)5
"آمادهسازی" با استفاده از عوامل دیگری مثل دوز کمتر
از مقدار درمانی داروهای آمینوگلیکوزیدی نیز میتواند
ایجاد شود .در پژوهشی اثر تجویز دوز( )Doseکمتر از
مقدار درمانی آمیکاسین قبل از تجویز دوز قوی آن بررسی
گردید .پژوهشگران نشان دادند که تجویز mg/kg/day
 20آمیکاسین میتواند سبب محافظت در مقابل 400
 mg/kg/dayآمیکاسین گردد که طی  12روز بعد به
خوکچه تزریق میشود .در واقع این روش "آمادهسازی"
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حداقل در پیچهای اول و دوم حلزون میزان آسیب
سلولهای مویی (خصوصاً سلولهای مویی خارجی) را کاهش
میداد ( .)6مطالعه گروه تحقیقاتی دیگری نشان داد که
تجویز جنتامایسین به مقدار  10 mg/kg/dayبه مدت 30
روز میتواند به میزان زیادی حلزون را در مقابل
جنتامایسین با دوز  160 mg/kg/dayکه طی  10روز بعد
ارائه میگردد ،محافظت کند .این مطالعه نشان داد که این
روش "آمادهسازی" توانسته سبب حفظ دامنه  OAEو
سلولهای مویی خارجی حداقل به میزان  60درصد شود
( .)7سایر داروهای آمینوگلیکوزیدی از جمله کانامایسین
نیز میتوانند نقش"آمادهسازی" داشته باشند .نشان داده
شده است که تجویز دوز کمتر از مقدار درمانی کانامایسین
( 300mg/kg/dayبه مدت  10روز) روی موش یک ماهه
سبب کاهش قابل توجه آسیبهای حلزونی در مواجهه با
نویز آسیبرسان بعدی می شود .این امر هم در ارزیابیهای
عملکردی و هم ارزیابیهای بافتی تأیید شد ( .)8به عالوه
جهت محافظت شنوایی در مقابل عوامل آسیبرسان ،دوز
باالی کانامایسین نیاز نمیباشد .تجویز دوز پایین (300
 ،mg/kg/dayهر دو روز یکبار و یا حتی هر سه روز یکبار)
نیز میتواند محافظت نسبتاً کاملی در مقابل نویز شدید
متعاقب( ،دو ساعت نویز سفید با شدت 110دسی بل SPL
) ))Sound Pressure Levelایجاد کند .نتایج این
مطالعه همچنین نشان داد که این اثر محافظتی فقط مربوط
به موش یک ماهه نیست و میتوان آن را در موش دو ماهه
و یک ساله نیز مشاهده نمود ( .)9همچنین استفاده از
هایپوکسی به عنوان عامل "آماده سازی" دستگاه شنوایی،
میتواند بعضی از نژاد موشها را در مقابل نویز با باند پهن
که  24یا  48ساعت بعد ارائه میشود ،به میزان قابل
توجهی محافظت کند ( .)10این اثرات محافظتی را "آماده
سازی" ناشی از سیس پالتین نیز ایجاد می کند (.)11
ارائه دو عامل آسیبرسان با تأثیرات هم افزایی
غالب مطالعاتی که اثر ارائه همزمان عوامل آسیبرسان
شنوایی را بررسی کردهاند ،به تأثیر ارائه همزمان نویز در
سطوح شدت مختلف و مواد آمینوگلیکوزید پرداختهاند
( .)5 ،8،12،13با توجه به اینکه محل آسیب در اتوتوکسیتی
و آسیب ناشی از نویز یکسان است ،انتظار میرود که ارائه
همزمان این دو عامل آسیب شدیدتری را ایجاد کند .این
امر در مطالعات مختلف هم در انسان و هم در حیوانات
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در دست است که نشان میدهد سطوح آسیبنرسان نویز و
سطوح کمتر از مقدار درمانی مواد اتوتوکسیک ،اگر همزمان
با هم ارائه شوند دارای اثرات هم افزایی خواهند بود .در
تایید این یافته مطالعهی نشان داد که حتی اگر نویز به
تنهایی آسیبرسان نباشد (نویز سفید با شدت  75دسی
بل) ولی همزمان با دوز آسیبنرسان کانامایسین (300
 )mg/kgارائه شود ،تأثیرات آنها هم افزایی بوده و میزان
آسیب حلزونی قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد (.)12
پژوهشی دیگر روی خوکچه هندی نشان داد که تجویز
دوز 50mg/kg/dayجنتامایسین برخالف دوز 100
 mg/kg/dayآسیبرسان نیست .این امر به این مفهوم
نیست که این دوز و دوزهای کمتر از آن ایمن است بلکه
وقتی با سایر عوامل آسیبرسان مثل نویز و داروهای
اتوتوکسیک همراه شود میتواند اثر هم افزایی پیدا کرده و
آسیبرسان شود ( .)19برای اینکه نویز و مواد
آمینوگلیکوزید اثر هم افزایی داشته باشند الزم نیست که
همزمان با هم ارائه شوند .چندین مطالعه نشان دادهاند که
اگر نویز  20روز بعد از آخرین دوز کانامایسین ارائه شود،
دارای اثرات هم افزایی در آسیب خواهد بود اما اگر نویز 30
روز بعد از اتمام دارو ارائه شود ،شاهد تأثیر تقویتی آن
نخواهیم بود ( .)15 ،20در مطالعهای اثر ارائه غیر همزمان
این دو عامل با هم بررسی شده است .در این مطالعه نویز
 100dBبا پهنای دو اکتاو توانست باعث تقویت آسیب
ناشی از کانامایسین گردد که دو ماه بعد به چین چیلیا
تجویز شد( .دوز کانامایسین در این مطالعه mg/kg/day
 150بود) .این امر نشان میدهد که نویز شدید دارای اثرات
طوالنی مدتی است اما عکس این امر مشاهده نشد در واقع
اگر کانامایسین را ابتدا تجویز کنیم و نویز را یک ماه بعد
ارائه کنیم ،اثر تقویتی بر آسیب حلزونی ندارد (.)21

گزارش شده است ( .)12-14اگر عوامل اتوتوکسیک و نویز
در سطح آسیبرسان باشند ارائه همزمان آنها میزان آسیب
را به شکل غیر خطی افزایش خواهد داد .در یک بررسی که
طی هفت روز بر روی خوکچه هندی انجام شد ،حیوانات
همزمان در معرض دو عامل آسیبرسان قرار گرفتند و
ارزیابیها سی روز پس از اتمام مواجهه انجام شد .نتایج نشان
داد که ارائه نویز  110دسی بل  SPLبه مدت  10ساعت
در روز اگر با تجویز نئومایسین با دوز200 mg/kg/day
همراه شود ،الگوی آسیب به شکل تجمعی افزایش نمییابد،
بلکه رشد غیرخطی دارد و در واقع دارای اثر هم افزایی
میباشد ( .)13مطالعه دیگری نشان داد که تأثیر نویز ضربه
ای ( )Noise Impulseبر خوکچه هندی (که دوز کمتر
از مقدار درمانی کانامایسین ( )15 mg/kgرا دریافت کرده
بود) ،حساسیت حلزون را نسبت به آسیبهای ناشی از نویز
باال میبرد ( .)15این تأثیر هم افزایی نویز و مواد
آمینوگلیکوزید را مطالعات دیگر نیز گزارش کردهاند (.)16
همچنین نشان داده شده است که تجویز همزمان دوز کمتر
از مقدار درمانی جنتامایسین ( )50 mg/kg/dayو نویز
شدید ( 110دسی بل  SPLبه مدت یک ساعت) طی 10
روز باعث میشود میزان آسیب رشد قابل توجهی داشته
باشد ( .)17و یا میدانیم که اگر نویز سفید با شدت 105
دسی بل  SPLبه مدت  12ساعت هم زمان با دوز 100
 mg/kg/dayآمیکاسین ارائه شود دامنه گسیلهای صوتی
گوش ( )Otoacoustic Emissionبه شدت کاهش می
یابد ( .)14مطالعه روی ratهای Fischer 344/NHsd
نشان داد که"آماده سازی" از طریق تجویز -3 mg/kg
 2داروی اتوتوکسیک سیس پالتین به صورت یک هفته در
میان و به مدت هشت هفته (جمعاً دریافت چهار دوز سیس
پالتین) ،نه تنها سبب محافظت حیوان در مقابل دوز باالی
 12 mg/kgسپس پالتین (با تجویز یک هفته بعد از"آماده
سازی") نشد ،بلکه حتی دارای تأثیرات هم افزایی نیز بود.
در واقع این دوز سیس پالتین طی هشت هفته سبب ایجاد
آسیبهای کمتر از مقدار درمانی شده بود و هر چند افزایش
آستانهای ایجاد نکرده بود اما در مطالعات شمارش سلولی
حدود 15درصد سلولهای مویی خارجی دچار آسیب شده
بودند (.)18
برای اینکه ارائه نویز و مواد آمینوگلیکوزید دارای اثرات
هم افزایی باشند الزم نیست یک یا هر دوی آنها در سطوح
شدتی آسیبرسان ارائه گردند ( .)12 ،19شواهد متعددی

ساز و کار ایجاد آسیبهای هم افزایی و"آماده سازی"
برای مدتهای طوالنی ،آسیبهای ناشی از نویزهای آسیب-
رسان را به دلیل آسیبهای مکانیکی اندام کورتی میدانستند
( .)22هرچند گزارشهایی هم وجود داشت که تأثیر نویز
شدید را بر جریان خون حلزون ذکر کرده بود ( .)8اما امروزه
عامل اصلی ناشی از نویز و یا مواد اتوتوکسیک را بر هم
خوردن تعادل سیستم اکسیداسیون و احیاء ()Redox
سلولی ناشی از اختالالت سوخت و ساز می دانند (23 ،24
 .)19 ،اولین بار در اوایل دهه  70گزارش شد که علت
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آسیبهای ناشی از نویز شدید شاید به خاطر فعالیتهای
سوخت و ساز شدید سلولی باشد .فعالیتهای سوخت و ساز
شدید سبب تشکیل رادیکالهای آزاد میگردد (.)25
محققان نشان دادهاند که طی آسیب ناشی از نویز،
میتوکندریهای سلولهای حلزون ،رادیکالهای آزاد بیشتری را
تولید میکنند .این محققان همچنین خاطر نشان کردند که
مواجه با نویز  110دسی بل به مدت یک ساعت در موش
سطح رادیکال هیدروکسیل ( )Hydroxylرا حدود چهار
برابر افزایش میدهد ( .)24ازآنجا که رادیکال هیدروکسیل
هم میتواند به تنهایی ایجاد شود و هم به عنوان محصول
رادیکالهای دیگری مثل سوپراکساید ( )Superoxideو یا
هیدروژن پروکساید ( )Hydrogen Peroxideباشد،
افزایش سطح رادیکال هیدروکسیل را میتوان به عنوان
شاخصی از سطح کلی Reactive Oxygen ( ROS
 )Speciesدر نظر گرفت ( .)24چنین یافتهای در
بررسیهای دیگر نیز مشاهده شد ( .)23مواجهه با نویز شدید
سبب افزایش سطح کلسیم داخل سلول میشود و به عالوه
سطح  ROSسلول نیز باال میرود .این فرایندها میتواند
منجر به روند مرگ سلولی شود که ممکن است تا  36روز
بعد از مواجهه با نویز ادامه پیدا کند ( .)19بنا به نظر
بسیاری از محققین عامل اصلی آسیبهای سلولی ناشی از
مواد آمینوگلیکوزید تشکیل رادیکالهای آزاد است (،16
 .)8مطالعهای نشان داده است که در موجود زنده ،متعاقب
تزریق داروهای آمینوگلیکوزید به سلول مویی ،سطح تولید
رادیکالهای آزاد در سلول افزایش مییابد ( .)26در مورد
نحوه ورود مواد آمینوگلیکوزید به درون سلول مسیرهای
متعددی پیشنهاد شده است ( .)19مواد آمینوگلیکوزید نه
تنها سبب انسداد کانالهای مکانیکی میشود بلکه از این
طریق (به روش نفوذپذیری عادی و یا آندوسیتوز) به درون
سلولهای مویی نفوذ میکنند ( .)6به محض ورود
آمینوگلیکوزید به سلول سطح  ROSسلول و محصوالت
آنها افزایش مییابد ( .)19مطالعه دیگری نشان داد که بعد
از تجویز مواد آمینوگلیکوزید سطح  ROSافزایش یافته و
تولید رادیکالهای به شدت واکنش زا مانند رادیکال
هیدروکسیل و یا پروکسی نیتریت ( )Peroxy Nitritو
محصوالت آنها در سلولهای مویی و سایر قسمتهای اندام
کورتی بیشتر میشود (.)27
یافتههای دیگری که نشان دهد آسیب ناشی از نویز و یا
مواد آمینوگلیکوزید باعث تشکیل رادیکالهای آزاد و
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محصوالت و مسیرهای سیگنالینگ مرتبط با آنها میشود،
مطالعاتی منتشر شده است که در آنها با ارائه آنتی-
اکسیدانهای خارجی سعی شده است که آسیب را مهار کند
و غالباً هم به درجاتی در این امر موفق بودند ( .)28-30در
این مطالعات مختلف از مواد آنتیاکسیدان مختلفی از جمله
GSH/glutathione ،Allopurinol ،Resveratrol
) Monoethylester ,(GSHEو  ...استفاده شده است.
این مطالعات نشان دادهاند که با تقویت دستگاه
آنتیاکسیدان سطح آسیب ناشی از نویز کاهش پیدا میکند
( .)30-28روش دیگر بررسی نظریه آسیبهای ناشی از مواد
آمینوگلیکوزید و یا نویز شدید به دلیل عملکرد رادیکالهای
آزاد ،مطالعه بر موشهایی است که ژنهای مرتبط با
بیان  Copper Zinc Superoxide Dismutaseو یا
 Glutathion Peroxidaseدر آنها دچار جهش شده
است .مطالعات نشان دادند که این موشها در مقابل عوامل
اتوتوکسیک آسیب پذیرترند (.)31 ،32
رادیکالهای آزاد ( ROSو Reactive ( RNS
 ))Nitrogen Speciesمیتوانند سبب تخریب  DNAو
غشای سلول گردند ( .)19به عالوه میتوانند به عنوان
مولکولهای سیگنالینگ برای افزایش بیان ( Up
 )Regulationژنهای مرتبط با مرگ سلولی عمل کنند
( .)33رادیکالهای آزاد میتوانند با واکنش با پروتئینها،
چربیها و  DNAسبب آسیب سلول گردند ( .)29واکنش
 ROSبا غشاء پالسمایی سبب تشکیل محصوالت ناشی از
 Phospholipid Membrane Peroxidationمانند
((MDA، )4-HNE)4 Hydroxy-2-Noneal
( )Malondyaldehideو  F2-Isoprostaneمیگردد.
 4-HNEمادهای بسیار واکنش زاست که میتواند منجر
به مرگ سلولی شود به عالوه این ماده در اندام شنوایی نیز
دیده شده است ( .)34از آنجا که مواد آمینوگلیکوزید و نویز
سبب ایجاد پدیدههای مرتبط با بر هم خوردن تعادل
کلسیم و ایجاد  ROSدر سلول میشوند ( ،)33میتوان
انتظار داشت که حضور هم زمان آنها در سلول سطح
آسیبهای ناشی از آنها را افزایش دهد .با توجه به مطالعات
زیادی که نشان دادهاند دوز تحت بالینی()Subclinical
مواد آمینوگلیکوزید میتواند کمشنوایی ناشی از نویز را
تشدید کند ( ،)12 ،15 ،19 ،20به نظر میرسد که جذب
مواد آمینوگلیکوزید تحت تأثیر نویز شدید ،افزایش پیدا
میکند .مواجهه قبلی با نویز میتواند اثرات سمی ناشی از
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عبداهلل موسوی -ارائه دو عامل آسیب رسان شنوایی...

نیست .بررسی مطالعاتی که از مواد آنتیاکسیدان خارجی
استفاده کردند نشان میدهد که میزان محافظت آنها غالباً
هیچگاه کامل نمیباشد ( .)28 ،30 ،40 ،41از آنجا که ساز
و کار محافظت درون سلول جهت کنترل  ROSاز چند
آنتیاکسیدان استفاده میکند که مرتبط با هم عمل
میکنند ،اضافه کردن آنتیاکسیدان بیرونی خاص ممکن
است سبب اختالل در دفاع داخل سلول شود .از این روست
که این درمانها کارایی نسبی دارند .به عالوه چون مواد
خارجی غالباً نمیتوانند از غشاء چربی عبور کنند ( )33تا
بتوانند رادیکالهای درون سلول را از بین ببرند غالباً سطح
محافظت آنها کامل نیست .تعادل دستگاه دفاع داخلی برای
محافظت اهمیت زیادی دارد و احتماالً استرسهای محیطی
میتوانند دستگاه دفاع درونی را به شکل متناسبی فعال
کنند و این امر اساس اهمیت و کارآمد بودن در روش
های"آمادهسازی" است .دستگاه محافظتی درون حلزون
Calcium System
شامل آنتیاکسیدانها،
،Heat
Shock
Protein
،Buffering
گلوکوکورتیکوئیدها ،عوامل نوروترفیک و عواملی دیگر
میباشد .تحریک این دستگاهها و فعالیت بیشتر آنها
میتواند دستگاه را در مقابل ضربات صوتی متعاقب
محافظت کند (" .)8آمادهسازی" غالباً توانایی ایجاد
محافظت در مقابل چندین نوع عامل تنش زا ()Stressor
را دارد ( .)4به همین دلیل ساز و کار ایجاد "آمادهسازی"
در انواع مختلف موادی که برای این امر استفاده میشود،
مشابهت زیادی دارد در واقع مسیرهای مختلف "آماده
سازی" با هم همپوشانی زیادی دارند و یک عامل تنشزا
میتواند در مقابل چندین گونه عامل آسیبرسان کارایی
داشته باشد .با این وجود محدوده پویایی ( Dynamic
 )Rangeعملکرد این عوامل تنشزا و یا "پنجره زمانی
عملکرد" آنها میتواند محدودیتهایی در محافظت ایجاد
کند (.)23
محققان علتهای متفاوتی را در توجیه کارایی "آماده-
سازی" ذکر کردهاند .به باور بسیاری از پژوهشگران استرس
سلولی و نقش کورتیکواستروئیدها عامل اصلی محافظت در
مقابل عوامل آسیبرسان متعاقب میباشد .در تأیید این
نظریه ،مطالعهای نشان داد که تجویز متیل پریدنیزولون
(نوعی گلوکوکورتیکوئید سنتتیک) سبب کاهش تغییر
آستانه شنوایی دائمی در حیوانات دریافتکننده نویز آسیب
رسان در حد معمول "آمادهسازی" میگردد (.)40

مواد آمینوگلیکوزید را حتی وقتی چندین هفته بعد به
حیوان ارائه میشود را تشدید نماید ( .)21امری که عکس
آن معموالً مشاهده نمیشود و مواد آمینوگلیکوزید
نمیتوانند چندین هفته بعد اثرات سمیتی ناشی از نویز را
تقویت نماید [ .]25این امر نشاندهنده این است که مواجهه
با نویز غالباً عملکرد دستگاه آنتیاکسیدان درون سلول را
(بدون تغییر در حساسیت شنوایی) مخدوش میکند .به
عالوه مواجهه با نویز میتواند بیان کانالهای ( P2Xخانواده
ای از کانال های یونی دریچه  -لیگاندی که به کاتیون ها
اجازه عبور می دهند و در پاسخ به باند شدن
) ATP(Adenosine Triphosphateخارج سلولی،
باز می شوند) را در رأس سلولهای مویی خارجی افزایش
دهد ( )35و خود این امر سبب ورود بیشتر مواد
آمینوگلیکوزید به درون سلول میشود .وقتی موجود زنده
در معرض اصوات متوسط تا شدید قرار گیرد تحت تأثیر
 ATPخارج شده از سلولهای حمایتی ،کانالهای  P2Xرا
در راس سلولهای مویی افزایش میدهد ( .)35هدف از
افزایش بیان بیشتر این کانالها در مواجهه با نویز این است
که با کاهش مقاومت در راس سلولهای مویی ،میزان آسیب
سلول را در مواجهه با نویز شدید کاهش دهد ( .)19بعد از
افزایش سطح  ROSسلول ،آنتیاکسیدانهای درون سلول
و مسیرهای سیگنالینگ محافظتی (مانند مسیرهایی که به
عملکرد عاملهای Nuclear Factor Kappa-(NF-kB
)Light-Chain-Enhancer of Activated B Cell
( )36( PI 3- kinase ،)37و Extracellular-(ERK
 )38( )Signal-Regulated Kinaseمرتبط هستند)،
وارد عمل میشوند و سعی در ایجاد مجدد تعادل دستگاه
اکسیداسیون و احیاء سلول دارند .این مسیرها سبب افزایش
بیان یک سری ژنهایی میشود که هم سطح آنتی-
اکسیدانهای داخلی دستگاه را باال ببرند و هم سطح
سیگنالهای مرتبط با مرگ سلول را پایین بیاورند مگر آنکه
این امر چنان ادامه پیدا کند که افزایش بیش از حد تولید
 ،ROSسوخت و ساز سلول را به سمت فعال شدن
مسیرهای مرگ سلولی پیش ببرد (.)27
روشهای دارویی متعددی جهت مهار پی آمد آسیبهای
ناشی از مواد آمینوگلیکوزید و یا نویز ارائه شده است ()39
اما از آنجا که آسیبهای حلزونی شامل فقط یک مسیر
آسیب سلولی نیستند و چندین مسیر آسیب سلولی ،موازی
هم عمل میکنند ،استفاده از یک ماده بیرونی غالباً راهگشا
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همچنین "استرس محدودیت فیزیکی"( Restraint
 )Stressسبب افزایش سطح ( Metallothioneinنوعی
مهارکننده رادیکال آزاد) میشود ( .)42حتی انجام تمامی
اقدامات جراحی بدون انجام کار اصلی()Sham Surgery
میتواند به اندازه "آمادهسازی ناشی از صوت" سبب
محافظت گردد ( .)42در مطالعه دیگری کانامایسین با دوز
پایین سبب محافظت در مقابل ضربه شدید صوتی متعاقب،
شده بود .پژوهشگران در توجیه این یافته اشاره کردند که
احتماالً مواجهه با دوز پایین کانامایسین سطوحی از آسیب
را در سلولهای مویی ایجاد میکند که سبب تحریک دستگاه
بازسازی و محافظتی درونی میشود ( .)9از دیگر عوامل
اصلی محافظت ناشی از"آمادهسازی" فارغ از نوع روش
"آمادهسازی"مورد استفاده ،استرس سلولی است ( .)1این
یافتهها نقش احتمالی گلوکوکورتیکوئیدها را در روند
محافظت ناشی از "آمادهسازی" نشان میدهد .اثرات
محافظتی ناشی از گلوکوکورتیکوئید در سایر اندامها نیز
گزارش شده است ( .)45-43با توجه به اینکه در برخی
مطالعات گزارش شده است که "آمادهسازی" یک طرفه
سبب محافظت دوطرفه نمیگردد ]4[،نقش تغییرات
گلوکوکورتیکوئید در ایجاد "آمادهسازی" کمرنگ میشود.
بویژه که نشان داده شده است که استرس شرطی سازی به
دلیل تزریق دارو (استرسی که بابت ترس حیوان از نفس
تزریق ایجاد می شود فارغ از نوع ماده ای که تزریق می
شود) ،نقش محافظتی خاصی در مقابل نویز آسیبرسان
متعاقب نداشت و ظاهراً چندین مسیر موازی در ایجاد
محافظت ناشی از "آمادهسازی" نقش دارند ( .)8یکی دیگر
از عوامل موثر در حفاظت سلول پروتئین شوک
گرمایی( )Heat Shock Proteinاست که برخی از
محققان آن را عامل کارایی "آمادهسازی" دانستهاند .ارائه
"آمادهسازی"با  15دقیقه شوک گرمایی به خوبی میتواند
سبب محافظت در مقابل عوامل آسیب رسان متعاقب شود.
به عالوه منحنی صعودی و نزولی اثرات محافظتی شوک
گرمایی با منحنی صعودی و نزولی شکلگیری پروتیین
شوک گرمایی هماهنگ است ( .)46در برخی از مطالعات
که"آمادهسازی" نتوانسته باعث ایجاد محافظت کافی شود،
دلیل اصلی قوی نبودن عامل ایجادکنندهی "آمادهسازی"
است که نتوانسته سبب استرس کافی و ترشح مناسب این
پروتئین شود (.)1
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بررسی علل احتمالی تفاوت در نتایج مطالعات مرتبط
با ارائه دو عامل آسیبرسان شنوایی با یکدیگر
ارائه همزمان نویز و مواد آمینوگلیکوزید در بعضی از
مطالعات سبب محافظت ( )7و در برخی از مطالعات سبب
افزایش سطح آسیب شده است ( .)26 ،34بررسیها نشان
میدهد که عواملی در روشهای مورد استفاده در این
مطالعات وجود دارد که این نتایج مختلف را سبب شده
است .از جمله این عوامل میتوان به الگوی زمانبندی ارائه
دو عامل آسیبرسان اشاره کرد ( .)7 ،10با توجه به اینکه
دستگاه محافظت درون سلول از عناصر مختلفی تشکیل
شده است ،دقت در چگونگی افزایش و کاهش این عناصر
مختلف در طول زمان ،توضیح دهندهی بسیاری از تفاوتها
ی موجود در نتایج مطالعات است ( .)4نکته مهم این است
که بین افزایش سطح عملکرد رادیکالهای آزاد و افزایش
آستانه و آسیبهای سلولی هماهنگی زیادی وجود دارد.
پژوهشی نشان داد که به دنبال ارائه نویز  120dBبه مدت
پنج ساعت ،سطح  ROSو RNS (Reactive
) Nitrogen Speciesبسیار باال میرود .به دنبال این
افزایش شاهد افزایش شدید آستانهها در روز اول پس از
مواجهه با نویز بودند .این نتایج در مطالعات دیگر نیز گزارش
شده است ( .)8 ،34ارائه نویز شدید سبب افزایش سریع
سطح رادیکالهای آزاد میگردد به دنبال این افزایش عمدتاً
دو گونه پاسخ در سلول دیده میشود :الف) افزایش سطح
محصوالت رادیکالهای آزاد ب) تحریک دستگاه دفاعی
سلول و افزایش سطح عناصر حفاظتی آن .عمده این
اتفاقات در  7روز پس از مواجهه رخ میدهد ( .)34در
مطالعه دیگری گزارش شده است که ارائه نویز با شدت 96
دسی بل و در مدت زمان شش ساعت ،سبب افزایش قابل
توجه سطح  NADPH oxidaseمیگردد .به عالوه
میزان )( MDA (Malondialdehydeیکی از
محصوالت مهم  ))Lipid Peroxidation( LPطی 3
روز پس از مواجهه به باالترین سطح خود میرسد و در طی
هفت روز به سطح پایه اولیه بر میگردد .همچنین سطح
زیر گروه اصلی گیرندههای آدنوزینی (A1-A
(( ))Adenosine receptorکه نقش محافظتی در مقابل
عوامل آسیبرسان دارد) حدود هشت ساعت پس از مواجهه
با نویز ،باال میرود و در  3روز پس از نویز به باالترین میزان
خود میرسد و طی  7روز به سطح پایه اولیه خود
برمیگردد .در واقع مواجه با نویز سطح  ROSرا در سلول
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باالی  LPسبب میشود که مجدداً سطح  SODدر روز
هفتم به همراه کاتاالز باال برود و افزایش همزمان این دو
عنصر سطح  LPرا بعد از روز هفتم پایین میآورد (.)41
تغییرات مولکولی ناشی از نویز در بازههای زمانی خاصی رخ
میدهد و اگر بخواهیم مداخلهی مؤثری انجام شود باید به
این الگوهای زمانی توجه زیادی داشته باشیم .الگوی افزایش
 ROSاولیه متعاقب نویز و افزایش سریع سطح محصوالت
ناشی از عملکرد رادیکالهای آزاد را در بسیاری از مطالعات
دیگر نیز شاهد هستیم (.)8 ،10 ،42، 46
اهمیت این الگوی افزایش و کاهش شاخصهای محافظتی
و آسیبرسان سلول باعث میشود به این نتیجه برسیم که
اگر روشهای "آمادهسازی" بخواهند کارایی مؤثری داشته
باشند باید در فاصله زمانی خاصی نسبت به عامل
آسیبرسان ارائه شوند .نشان داده شده است که وقتی از
شوک گرمایی جهت "آمادهسازی" استفاده شود ،حداکثر
کارایی "آمادهسازی" زمانی بدست میآید که فاصله بین
"آمادهسازی"-عامل آسیبرسان  6ساعت باشد و اگر این
فاصله به  24ساعت برسد نیز درجاتی از محافظت را شاهد
هستیم .افزایش این فاصله به بیش از  24ساعت دیگر سبب
محافظت نمیشود ( .)46استفاده از "آمادهسازی" با
استرس "محدودیت فیزیکی" نیز حداکثر محافظت را در
فاصله "آمادهسازی"-عامل آسیبرسان حدود  24ساعته
ایجاد میکند و اگر این فاصله به بیش از  48ساعت برسد
دیگر شاهد اثرات محافظتی آن نخواهیم بود ( .)42در
مطالعه دیگری این الگوی زمانی را با جزئیات بیشتری شاهد
هستیم ( .)10در این مطالعه با استفاده از "آمادهسازی" با
هایپوکسی و روی نژادهای مختلف موش ،مالحظه شد که
محافظت ناشی از "آماده سازی" در دو مرحله مختلف انجام
میشود .طی ساعاتی پس از اقدام به آمادهسازی مرحلهای
زودرس از حفاظت رخ میدهد و بنظر میرسد نشانهای از
ساز و کارهای حفاظتی است که نیازمند بازنویسی ژنی
نباشد .مرحله ثانویه ،دیررس یا تاخیری است و طی یک تا
دو روز برقرار میشود و ممکن است چند روز دوام داشته
باشد .مرحله اخیر ممکن است نیازمند بازنویسی ژنی باشد.
به نظر پژوهشگران در این زمان دو ساز و کار متقابل ،یکی
متمایل به حفاظت و دیگری در جهت آسیب ،مشغول
فعالیت هستند .در ساعات صفر و شش نتیجه اثر در جهت

باال میبرد .خود این عامل سبب افزایش NADPH
 oxidaseشده و به دنبال آن سطح  A1-Aافزایش پیدا
میکند .با توجه به اینکه سطح  MDAطی این فعل و
انفعاالت در روز سوم به حداکثر خود میرسد سلول در
پاسخ ،سطح  NFҡBرا افزایش میدهد و در نهایت تمام
این شاخصها در روز هفتم به سطح پایه اولیه خود
برمیگردند .با توجه به اینکه این الگوی تحریک دستگاه
حفاظتی سلول فقط در گروهی از چین چیلیاها دیده شد
که در معرض نویز شدید ( 96دسی بل به مدت شش
ساعت) بودند و در گروه دیگری که نویز سطح پایین (68
دسی بل) دریافت کرده بودند ،این تعامالت دیده نشد (،)26
میتوان نتیجه گرفت که روشهای "آمادهسازی" خصوصاً
اگر ناشی از صوت باشد باید آنقدر قوی باشند که این
تعامالت سلولی را در پی داشته باشند و در غیر این صورت
احتماالً سبب محافظت نخواهند شد .در پژوهش دیگری
این الگوی تغییرات مرتبط با درگیری شاخصهای محافظتی
سلول با عوامل آسیبرسان را به شکل دیگری میبینیم.
مواجهه موشها با نویز  110دسی بل به مدت چهار ساعت
سبب افزایش قابل توجه سطح رادیکال سوپراکساید میشود
که همزمان شاخص  )Lipid Peroxidation( LPOرا
به سرعت افزایش می دهد و این امر آن قدر شدید است که
سطح  LPOتا روز هفتم نه تنها پایین نمیآید بلکه به
حداکثر میزان خودش میرسد .در مقابل سطح SOD
( )Superoxide Dismutaseبالفاصله افزایش مییابد و
در روز اول به حداکثر خود میرسد به دنبال آن شاهد
کاهش سطح  SODدر روز سوم هستیم ولی مجدداً سطح
این شاخص در روز هفتم افزایش مییابد .سطح
آنتیاکسیدان کاتاالز که باید به دنبال  SODفعال شود تا
رادیکال هیدروژن پروکساید کامالً خنثی شود ،تا روز هفتم
باال نمیرود همین امر سبب میشود که دستگاه محافظتی
سلول در مقابل عوامل آسیبرسان کارایی مطلوبی نداشته
باشد .در واقع میتوان نتیجهگیری کرد که افزایش شدید
فعالیتهای سوخت و ساز سلول متعاقب ارائهی نویز شدید،
سبب افزایش سطح  ROSمیشود اما عدم افزایش SOD
در روز سوم و عدم افزایش سطح کاتاالز تا روز هفتم نشان
میدهد که در این بازه زمانی سطح آنزیمهای آنتیاکسیدان
در حالت بهینه خود نمیباشند و این امر امکان افزایش
سطح  LPو آسیبهای سلولی را فراهم میکند .نهایتاً سطح
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شکل :1اثر زمانبندی پدیده "آماده سازی" بر قدرت محافظت ناشی از آن در مقابل کم شنوایی ناشی از
نویز در نژادهای مختلف موش
دوز در موشهای  6-9روزه آسیب به مراتب کمتری ایجاد
میکند ( .)50حلزون در حال رشد نسبت به حلزون بالغ به
نویز و مواد آمینوگلیکوزید حساستر است ( .)51،9این دوره
بحرانی در گونههای مختلف حیوانات متفاوت است به عالوه
در یک گونه حیوان در مورد مواد اتوتوکسیک مختلف دارای
چارچوب زمانی متفاوتی میباشد ( .)52علتهای مختلفی
برای این امر ذکر شده است یکی از آنها بلوغ دستگاه
محافظت درونی حلزون میباشد .در خوکچه هندی سطح
آنزیمهای  )Glutathione Peroxidase( GSH-PXو
یا  SODدر روز دوم بعد از تولد در مقایسه با قبل از تولد
دو برابر میشود و در شش ماهگی حیوان شاهد افزایش پنج
برابری  GSH-PXنسبت به دو روزگی هستیم .سطح
 SODنیز در این مدت به میزان چشمگیری (معادل
24درصد) افزایش پیدا میکند ( .)53افزایش سطح
آنتیاکسیدانها و تغییر ایزوفرم آنها طی بلوغ حلزون ،در
مطالعه دیگری نیز گزارش شده است ( .)52سطح تولید
 ROSدر هفته اول و دوم عمر  Ratدر مواجهه با مواد
آمینوگلیکوزید بسیار باالست و به تدریج سطح  ROSتولید
شده از هفته دوم تا ششم کاهش پیدا میکند و بین هفته
ششم تا دهم به ثبات میرسد ( .)54به عالوه حلزون نابالغ
نفوذپذیری بیشتری به مواد آمینوگلیکوزید دارد و نیمه عمر

آسیب عمل میکند ولی در ساعت سه ،ممکن است آغاز
فعالیتهای حفاظتی و آسیبی بطور کلی برابری کنند (شکل
 .)10( )1وجود این دو مرحله محافظت ناشی از "آماده-
سازی" در مطالعات دیگر که با روشهای مختلف "آماده-
سازی" و روی اندامهای مختلف انجام شده است نیز دیده
شده است ( .)49-47بسیاری از پژوهشگران بر این باورند
که مرحله اولیه از طریق مسیرهای سیگنالینگ ،سبب
بیان بیشتر عواملی مثل  NF-ҡBمیگردد ( .)38در واقع
اساس محافظت ناشی از "آمادهسازی" ،افزایش خفیف
سطح رادیکالهای آزاد اولیه است که خود با بیان عوامل
مختلف حفاظتی مرتبط با بیان ژن ،دستگاه را در مقابل
آسیبهای شدیدتر متعاقب که در فاصله زمانی خاصی رخ
میدهد ،ایمن میکند (.)8
از دیگر عواملی که میتواند سبب تغییر در نتایج مطالعات
مرتبط با ارائه دو عامل آسیبرسان شنوایی شود میتوان به
سن ،نژاد ،جنسیت و نوع عامل تنش زای مورد استفاده در
مطالعه اشاره کرد .تأثیر سن بر نتایج مرتبط با عوامل
آسیبرسان شنوایی مورد توجه فراوان قرار گرفته است.
مطالعهای روی موش نشان داد که تجویز 400
 mg/kg/dayکانامایسین سبب از بین رفتن تمام سلولهای
مویی خارجی در موشهای  10تا  13روزه میشود .اما همین
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محققان اشاره کردند شاید در نژاد  B6توان بهتری برای
ایجاد محافظت ناشی از کانامایسین وجود داشته باشد ،بویژه
که در مطالعه دیگری نژاد  B6از "مناسبسازی" ناشی از
محدودیت فیزیکی سود برده بود ( .)10در نژادهای مشابه
موش (  CAB/Jو  )CBA/CAJکه در بسیاری از
مطالعات به جای هم به کار رفتهاند ،دیده شد که
آسیبپذیری  CBA/Jدر مقایسه با  CBA/CAJدر
مقابل نویز خیلی بیشتر است ولی نژاد  CBA/Jدر مقابل
کانامایسین مقاومتر بود ( .)8به همین دلیل با توجه به تنوع
ژنتیکی باالی موش و تفسیر متفاوت عوامل آسیبرسان بر
گونههای مختلف آنها ،تعمیم یافتههای مرتبط با این
حیوانات به سایر پستانداران باید با احتیاط صورت گیرد
(.)9
عامل دیگری که در تفسیر نتایج مطالعات مرتبط با "آماده-
سازی" باید مورد توجه قرار گیرد ،جنسیت استRat .های
نر در مقابل دوز  400mg/kg/dayکانامایسین به مراتب
از Ratهای ماده آسیب پذیرترند ( .)59جنسیت دارای تأثیر
زیادی در خنثی کردن اثر  ROSنیز میباشد (.)41

وجود مواد آمینوگلیکوزید در سرم خون در موشهای Rat
بالغ کمتر از موشهای  Ratنابالغ است (.)52
عامل دیگری که شاید علت تفاوت در نتایج مطالعات
مرتبط با "آمادهسازی" باشد ،نوع عامل آسیبرسان
استفاده شده در مطالعه است .از آنجا که عمدتاً از نویز
آسیبرسان و سطح باالی مواد آمینوگلیکوزید جهت این
امر استفاده شده است ،دقت در نتایج بررسیهای انجام شده
در این زمینه نشان میدهد که این دو عامل آسیبرسان
معموالً نواحی متفاوتی را در حلزون به عنوان هدف اصلی
آسیب انتخاب میکنند این امر در مورد مواد اتوتوکسیک
عمدتاً سلولهای مویی و نوار عروقی میباشد و در مورد نویز
اهداف آسیب بیشتر سلولهای مویی و نورونها هستند (.)55
با توجه به اینکه هدف آسیب در نویز و مواد اتوتوکسیک تا
حدی با هم فرق میکنند پنجره آسیبپذیری هم احتماالً
در مورد این عوامل یکسان نخواهد بود .وجود این اهداف
عضوی نسبتاً متفاوت و عملکرد با پنجرههای زمانی مختلف
احتماالً نشان میدهد که این عوامل تا حدی مستقل از هم
عمل میکنند ( .)56مواد آمینوگلیکوزید مختلف دارای
مسیرهای آسیب سلولی متفاوتی میباشند .یک مسیر با
سرعت باال که حدود یک ساعت پس از مواجهه دیده
میشود و یک مسیر با سرعت کمتر که حدود  6تا 24
ساعت پس از مواجهه دیده میشود که احتماالً مرتبط با
روند بیان ژن است ( .)39جهش ژن CC2D2A
(Coiled-Coil and C2 Domain Containing
) 2Aسلولهای مویی را در مقابل نئومایسین و مواجهه کوتاه
مدت با جنتامایسین محافظت میکند اما در مقابل مواجهه
طوالنی مدت با جنتامایسین و یا مواجهه با کانامایسین موثر
نیست ( .)57در تأیید این مطلب نشان داده شده است در
حالی که نئومایسین مسیر سریع را درگیر میکند،
جنتامایسین هر دو مسیر و کانامایسین ظاهراً مسیر با
سرعت پایینتر را فعال میکند ( .)39این امر نشان میدهد
که مسیر تأثیر مواد آمینوگلیکوزید به لحاظ مولکولی از هم
کامالً جدا میباشند.
نژاد نیز تاثیر مهمی در آسیبپذیری حیوان دارد.
موشهای  CAB/Jدر مقایسه با نژادهای  NKCLLو
 C57BL/6در مقابل تجویز کانامایسین به مراتب آسیب
پذیرتر هستند ( .)58مطالعهای نشان داد که "آمادهسازی"
ناشی از کانامایسین در نژاد  B6برخالف نژادهای CBA/J
و  CBA/CAJاثرات محافظتی ایجاد نمیکند ( .)9این

بحث و نتیجهگیری
نویز و مواد اتوتوکسیک آمینوگلیکوزید اصلیترین عوامل
آسیبرسان به حلزون میباشند .روندهای فعال که متعاقب
ارائه این عوامل آسیبرسان ایجاد میشوند سبب مجموعه
طوالنی از وقایع بیوشیمیایی میشود که تا حدود  10روز
ادامه پیدا میکند و سطح نهایی آسیب را مشخص میکند.
فاصله زمانی تا  24ساعت پس از ارائه یک عامل آسیب-
رسان شنوایی ،باید مورد توجه زیادی قرار بگیرد .ارائه یک
عامل آسیبرسان شنوایی دیگر در این فاصله زمانی باید با
احتیاط زیادی صورت بگیرد چرا که در برخی از نقاط زمانی
این  24ساعت ،اثرات تخریبی این دو عامل آسیبرسان با
هم جمع میشوند و حتی گاهی تاثیر تخریبی هم افزایی
دارند .اما اگر پروتکل ارائه این دو عامل آسیبرسان شنوایی
با دقت انتخاب شود ،در برخی از نقاط زمانی این فاصله 24
ساعت میتوانند اثرات حفاظتی داشته باشند .رادیکالهای
آزاد در این فرآیند نقش مهمی دارند .این امر اهمیت
مداخالت زودهنگام جهت مقابله با رادیکالهای آزاد و تبعات
آنها را مطرح میکند به عالوه پنجره زمانی مداخله در این
امر اهمیت زیادی دارد .فهم بیوشیمیایی دقیق از این فرآیند
محافظت و یا آسیب سلولی و عناصر درگیر در آن نیازمند
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مطالعات جامعی است که در آن فاکتورهای مداخلهگر مثل
 این امر در درمان. به خوبی کنترل شوند... نژادو، جنس،سن
و محافظت شنوایی در مقابل عوامل آسیبرسان حیاتی بوده
.و امکان ارائه مداخالت موثر را فراهم خواهد کرد

سپاسگزاری
 موسوی که در گردآوری این...بدینوسیله از دکتر عبدا
. تشکر و قدردانی میگردد،مطالب ما را یاری نمودند
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