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Effects of antioxidants in the prevention of noise induced hearing loss
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Abstract
Background and Aim
Exposure to loud noise can evoke the formation of free radicals. An increase in the production pf
free radicals has an important role in noise induced hearing loss.
Materials and Methods
After searching the articles from 2000 up to 2016, published within the scope of antioxidants and
noise induced hearing loss, 73 relevant articles were found from which 24 articles were selected.
Results
Antioxidants can detoxify and attenuate free radicals. This role of antioxidants in attenuating
hearing loss has been the subject of much recent interest.
Conclusion
Considerable research has been aimed at investigating antioxidants to prevent the onset or
progression of noise induced hearing loss. This novel strategy may be considered by
otolaryngologists and audiologists and offers potentiald to therapeutic targets.
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 چکیده

  مقدمه و اهداف
 ز دارد. اشی از نویمواجهه با نویز بلند می تواند منجر به تشکیل رادیکال های آزاد گردد. افزایش تولید رادیکال های آزاد نقش مهمی در ایجاد کم شنوایی ن

 مواد و روش ها
 googleاز مقاله ی مرتبط  73 ،استمنتشر گردیده آنتی اکسیدان ها و کم شنوایی ناشی از نویز تاکنون در زمینه ی  2000جستجو در مقاالتی که از سال  پس از

scholar-proquest-pubmed-sciencedirect مقاله بر گزیده شد 24و  یافت شد. 

  یافته ها
 قه اخیر بوده است.آنتی اکسیدان ها می توانند رادیکال های آزاد را خنثی کرده و کاهش دهند. این نقش آنتی اکسیدان ها در کاهش کم شنوایی موضوع مورد عال

  نتیجه گیری
. این استراتژی جدید می تواند مدنظر متخصصین ستخته امطالعات قابل توجهی به بررسی آنتی اکسیدان ها در جلوگیری از شروع یا پیشروی کم شنوایی ناشی از نویز پردا

 گوش و حلق و بینی و شنوایی شناسان قرار گیرد و امکان پتانسیل جهت اهداف درمانی را فراهم نماید.

  واژگان کلیدی
 کم شنوایی ناشی از نویز، رادیکال آزاد، آنتی اکسیدان
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 مقدمه 
توسط استراتژی های کاهش  NIHL1ترین عامل ایجاد کم شنوایی، نویز است. به صورت مرسوم جلوگیری از کم شنوایی ناشی از نویز یا شایع

-140ها سطح نویز بیش از در آن نویز و پوشیدن وسایل محافظ شنوایی صورت می گیرد. با این وجود در بسیاری از مشاغل به ویژه مشاغلی که
این پیشگیری ها کافی نمی باشد. پیشرفت های چشمگیر در سال های اخیر در زمینه شناخت اساس بیوشیمیایی و سلولی  ،دسی بل است 130

NIHL منجر به بهبود پیشگیری ناشی از ،NIHL .1[شده است[ 
می دهد که باعث تغییر وضعیت اکسیداسیون سلولی و ایجاد رادیکال های آزاد می  متعاقب مواجهه با نویز فعالیت متابولیک شدید در حلزون رخ

و  دارای عمری کوتاه بوده، ناپایدار ROSهستند.  ROS2شود. رادیکال های آزاد یا اکسیدان ها دارای یک یا چند الکترون جفت نشده مانند 
الزامی اند اما مقدار زیاد آنها به سلول آسیب رسانده و منجر به مرگ سلول می ها برای روند زندگی سلول بسیار واکنش پذیر می باشد. این

 ]2[شوند.

هیچ زندگی حیوانی بدون مصرف اکسیژن و تبدیل آن به آب از طریق پروسه فسفریالسیون اکسیداتیو ممکن نیست. حین اکسیداسیون، اتم ها یا 
ین ملکول اخیر به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کند. آنتی اکسیدان ها می توانند از هیدروژن از مولکولی به مولکول دیگر منتقل می شوند. ا

ایجاد رادیکال آزاد و زنجیره واکنش هایی که منجر به تخریب یا حتی مرگ سلول می شوند جلوگیری نماید. در واقع یکی از کارهای آنتی 
، پلی فیول، کاروتنوئید و یوبیکوئینول دارای Eفته شده از گیاهان شامل ویتامین اکسیدان ها خنثی کردن اثر اکسیدان ها است. اکثر غذاهای برگر

بدن انسان مجهز به انواع آنتی اکسیدان ها است.  ]3[آنتی اکسیدان هستند. برخی از این مولکول ها قابل حل در آب و بقیه قابل حل در چربی اند.
ی تقسیم می شوند. در واقع ارگان غیر هوازی دارای سیستم آنتی اکسیدان شامل آنتی این آنتی اکسیدان ها به دو گروه آنزیمی و غیر آنزیم
 ]4[جلوگیری می کنند. ROSاکسیدان آنزیمی و غیر آنزیمی است که از اثرات مضر 

هستند. سیستم آنتی  ( ، بتاکاروتن، اوریک اسید و گلوتاتوئینEو  Cآنتی اکسیدان های غیر آنزیمی شامل اجزایی مانند ویتامین ها )ویتامین
 ]5[دست آمده و به صورت درونی تولید می شود.هاکسیدان بدن انسان از مواد غذایی ب

 د و روش هاموا
 یمقاله  73است،  دهیمنتشر گرد زیاز نو یناش ییها و کم شنوا دانیاکس یآنت ی نهیتاکنون در زم 2000که از سال  یپس از جستجو در مقاالت

 شد. دهیمقاله بر گز 24شد و  افتی google scholar-proquest-pubmed-sciencedirectمرتبط از 

خنثی  درمان جدید برای جلوگیری و کاهش اثرات نویز بر شنوایی، اثرات مفید آنتی اکسیدان ها است. زیرا آنتی اکسیدان ها رادیکال های آزاد را
طور که ذکر گردید نقش آنتی اکسیدان ها در کاهش کم شنوایی همان ]6[اثر سمیت گلوتامات را کاهش می دهند.نموده، التهابات را کم کرده و 

را در بازگشت یا کاهش  آنتی اکسیدان هاهای اخیر بوده است. مطالعات متعدد نقش ناشی از نویز موضوع عالقه بر انگیز و بحث برانگیز در سال
. گزارش های اولیه مبنی بر تشکیل رادیکال آزاد ناشی از نویز در حلزون منجر ستنشان داده ا ROSه ویژه اثرات مخرب رادیکال های آزاد ب

را تعدیل کند. دفاع اندوژنز می تواند توسط گلوتاتوئین،  NIHLبه رشد این فرضیه شد که آنتی اکسیدان های اندوژنز می تواند مستعد بودن به 
در ایجاد  Rosاگر  .که عمدتا در استریا واسکوالریس، لیگامان مارپیچ و ارگان انتهای دهلیزی است باشدآنتی اکسیدان سلولی اولیه بدن 

NIHL حیواناتی که تولید گلوتاتوئین کمتری دارند به دخیل باشد ،NIHL .مستعدترندYamasoba   با مهار  1998و همکاران در سال
کردند. پس از آن محققین بسیاری درمان بر اساس گلوتاتوئین را دنبال  سیمین این امر را را تأییدتولید گلوتاتوئین اندوژنر توسط بوتیوتین سولفوک

آندوژنری مانند گلوتاتوئین توسط  نشان دادند که دستکاری در میزان آنتی اکسیدان 2004و همکاران در سال  Duanنمودند. برای مثال 
NAC3 دیکال آزاد که پیش سازنده گلوتاتوئین و جاروبگر راRos  .است در کاهش کم شنوایی دائمی ناشی از نویز در خوکچه هندی مؤثر است

محققین بسیاری به استفاده از آنتی اکسیدان اگزوژنر به عنوان  دیگر، از طرفی ]2[را کاهش می دهد. NIHLافزایش دفاع آنتی اکسیدانی نیز 
توسط آنتی اکسیدان های خوراکی در  NIHLکاهش مرگ سلولی و کاهش  ]7-10[پرداخته اند. NIHLپتانسیلی درمانی جهت جلوگیری از 

                                                 
1 Noise Induce Hearing Loss 
2 Reactive Oxygen Species 
3 Nacetylcysteine 
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قبل از  A، ویتامین C، ویتامین Eمطالعات حیوانی مختلف ثابت شده است. در مطالعات مختلف، استفاده از آنتی کسیدان هایی مانند ویتامین 
 گردید.  NIHLمواجهه با نویز باعث کاهش 
روزه  14پس از مواجهه نویز ادامه می یابد. همین امر است که توجیه کننده علت مرگ سلول مویی در بازه زمانی  تشکیل رادیکال آزاد تا مدتی

روز پس از  7-10در سلول های ارگان کرتی  ROSنشان دادند که حداکثر تولید  2004و همکاران در  Yamashitaپس از مواجهه است. 
عنوان مفید باشد. به NIHLمداخله حتی اگر با تأخیر نیز باشد می تواند در درمانمواجهه نویز است. این نتایج نشان می دهد 

و سالیسیالت را یک و سه روز پس  Eو کاهش مرگ سلولی توسط ویتامین  NIHL، کاهش 2005و همکاران در سال  Yamashitaنمونه
 ]2[از مواجهه با نویز گزارش نمودند.

( بود که به عنوان جاروبگر allopurinolمورد بررسی قرار گرفت، آلوپورینول) NIHLجلوگیری از یکی از دیگر ترکیب هایی که برای 
رادیکال آزاد هیدروکسیل عمل می کند. آلوپورینول، دارویی است که برای درمان نقرس و باال بودن اسید اوریک در خون تجویز می شود. با 

دسی بلی مشاهده  90( در رت ها قبل، در طول و بعد از مواجهه با نویز ممتد 1993ران )و همکا Seidman تزریق دوز باالی این ماده توسط
( 2003) و همکارانش  Franzéبا این حال ]11[از اتمام نویز با استفاده از این ماده کاهش یافت. پسشد که میزان کاهش شنوایی ایجاد شده 

 ]12[هش شنوایی موقت ناشی از نویز را کاهش دهد.دریافتند که دوز مشابه آلوپورینول می تواند تنها کا
( Creatine( که یک جاروبگر رادیکال آزاد است و کراتین )Tempolاثر تمپول ) 2007و همکاران در سال Shujiro، Minamiدر تحقیق

ای هندی به چهار گروه تقسیم ارزیابی شد. خوکچه ه NIHLکه ذخیره انرژی سلول را افزایش می دهد به تنهایی و در ترکیب با یکدیگر، در 
جهه با شدند: گروه کنترل، گروهی با رژیم کراتین )دو هفته قبل از مواجهه با نویز(، گروهی با رژیم تمپول)در آب آشامیدنی دو هفته قبل از موا

ساعت قرار گرفتند. در  5به مدت کیلوهرتز  4با اکتاو باند  SPLدسی بل 120نویز( و گروهی با رژیم کراتین وتمپول. گروه ها در معرض نویز 
کمتر دچار کاهش شده بود. در گروهی که کراتین مصرف کردند،  ABRگروهی که با تمپول درمان شدند در مقایسه با گروه کنترل، آستانه 

ودند، مشابه در گروهی که ترکیب کراتین و تمپول را مصرف نموده ب ABRدر روز اول و دهم کاهش نشان داد. آستانه  ABRآستانه های 
از مواجهه با نویز، چه در حالت ترکیبی مصرف کردن  پسگروهی بود که کراتین مصرف کرده بودند. کاهش سلول های مویی در روز دهم 

ن )بهبود( میزا در کاهش ATPنشان داد که نگه داشتن سطح  ی حاضرمطالعهها مساوی بود. نتایج داروها و چه در حالت مصرف انفرادی آن
کاهش شنوایی موقت و دائمی ناشی از نویز نقش دارد و جاروب کردن رادیکال های آزاد از کاهش شنوایی دائمی ناشی از نویز جلوگیری به 

 ]13[عمل می آورد.
سال و همکارانش در Colleen  به عنوان جاروبگرهای رادیکال آزاد محسوب می شوند. Eو A,Cهمان گونه که اشاره شد ویتامین های 

خوکچه هندی نر رنگی  29از  ی حاضرمطالعهد. در نشان دادند که این ویتامین ها به همراه منیزیم آسیب ناشی از نویز را کاهش می ده 2007
 Eو  A,Cها به چهار دسته تقسیم شدند: گروه یک: گروه کنترل بودند که سالین به آن ها تزریق شد. گروه دو: ویتامین استفاده شد. آن

(ACEرا دریافت نمودند )گروه سه: با منیزیوم تحت درمان قرار گرفتند و گروه چهار .: ( ترکیبی از ویتامین هایACE و منیزیم را دریافت )
  ساعت قرار گرفتند. 5دسی بل به مدت  120کیلوهرتز با شدت  4نمودند. همه گروه ها در معرض نویز اکتاوباند متمرکز در 

 را نشان می دهد. ABRکیلوهرتز توسط آزمون  16و 8، 4ه صورت نمودار آورده شده است و آستانه ها در فرکانس های در زیر نتایج ب
 

 ]14[کیلوهرتز در همه گروه های آزمایشی 16و  8، 4در فرکانس های  ABR. تغییر آستانه های  1شکل 
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 پسن ها و منیزیوم هر یک به طور جداگانه می تواند آستانه شنوایی را نشان داده شده است. اگر چه درمان با ویتامی 1همان گونه که در شکل 
( که ترکیب ویتامین ها و منیزیوم استفاده شد، ACEMgاز مواجهه با نویز نسبت به گروه کنترل دچار افت کمتری کند اما در گروه چهار )

. نکته ای که باید بودکیلوهرتز قابل رویت  16و 8،4مه فرکانس ها یعنی از مواجهه با نویز دیده شد. این مطلب در ه پسکمترین کاهش آستانه 
، عملکرد اولیه این آنتی Aمورد توجه قرار گیرد این است که هر یک از این آنتی اکسیدان ها عملکرد مجزایی دارند. در خصوص ویتامین

رفتن با لیپیدها ترکیب می شود تا لیپیدپراکسیداز بسازد. است. این اکسیژن در صورت از بین ن singlet oxygenاکسیدان جاروب کردن 
در لیپیدهای درون سلول ها وجود دارد. این ویتامین با  Eجلوگیری می کند. ویتامین 4با این کار از لیپید پراکسیداسیون Aبنابراین ویتامین 

ترش سیکل لیپید پراکسیداسیون جلوگیری می نماید. رادیکال های پروکسیل واکنش نشان داده وآن ها را کاهش می دهد، بنابراین از گس
در آب رخ  Cاثر سمیت رادیکال های آزاد را با کاهش تعداد آن ها کم می کند. جاروب کردن رادیکال های اکسیژن توسط ویتامین  Cویتامین

است. یک اثر منیزیوم نیز  5و انقباض عروق SROعملکرد رادیکال آزاد تولید  در غشا می باشد. E می دهد که در مقابل مکان عملکرد ویتامین
 است. NIHLکاهش انقباض عروقی ناشی از 

د بهتر از زمانی است که به صورت طور که از نتایج تحقیق مشاهده می شود عملکرد آنتی اکسیدان ها در حالتی که با هم ترکیب می شوهمان
 ]14[د.تک استفاده می شو

که پیش ساز آنزیم های میتوکندری، آنتی اکسیدان  alpha-lipoic acidانش به بررسی تاثیر و همکار Quaranta،  2012در سال 
-فرد داوطلب را به شیوه 30ها بیولوژیکی جدید و جاروبگر رادیکال آزاد است بر کاهش شنوایی موقت ناشی از نویز پرداختند. برای این منظور آن

یک ساعت  2. گروه قرار گرفت dBHL 90کیلوهرتز با شدت  3قه در معرض تون خالص ده دقی 1زیر در معرض صوت قرار دادند: گروه  ی
 600ده روز پس از مصرف  3. گروه قرار گرفت 1خوراکی در معرض صوت مشابه گروه  alpha-lipoic acidمیلی گرم  600پس از مصرف 

کمترین آسیب را نشان  3کیلوهرتز گروه  6. در فرکانس فتقرار گر 1خوراکی در معرض صوت مشابه گروه  alpha-lipoic acidمیلی گرم 
 ]15[داد و تغییر آستانه کمتری مشاهده گردید.

در  مطالعات بالینی متعددی ایمن بودن استفاده از آنتی اکسیدان های متعددی را در انسان همراه با گزارش عوارض جانبی کم گزارش نموده اند.
در انسان پرداخته اند اشاره میگردد مانند افزایش  آنتی اکسیدان هاه در سال های اخیر به بررسی اثر استفاده از ذیل به چند نمونه از تحقیقاتی ک

جهت حفاظت حلزون  Nac، تأثیر ]16[سطح ویتامین پالسمای خون توسط مکمل های غذایی در پرسنل نظامی سوئد قبل از آموزش نظامی
، مطالعه کار آزمایی بالینی در  ]19[در کم شنوایی ناشی از نویز موقت در کارگران مرد NAC، تاثیر ]1718،[انسان از کم شنوایی از نویز ایمپالس

، تاثیر رنوکسین در محافظت از حلزون و پیشگیری از آسیب شنوایی ناشی از نویز ]20[در کم شنوایی ناشی از نویز NACخصوص تاثیر 
. لذا اکنون زمان انجام مطالعات کارآزمایی ]22[از کم شنوایی ناشی از نویز در کارگران مرددر جلوگیری  Nac،مقایسه تاثیر جینسینگ و ]21[

را تایید  آنتی اکسیدان هاتوسط آنتی اکسیدان در انسان است. مطالعات بالینی، بی خطر بودن انواع  NIHLبالینی روی انسان و پیشگیری از 
رش عوارض مخرب بیان شده است لذا باید توجه بیشتری به بررسی امکان جلوگیری یا پیشگیری نموده اند و استفاده از آنها در انسان بدون گزا

 ]23،7[بر روی انسان صورت پذیرد. آنتی اکسیدان هاو بررسی تاثیر  NIHLاز 

 نتیجه گیری
های آزاد تولید شده بر سیستم کالاگر رادی. های آزاد در حلزون افزایش یابدو رادیکال ROSشود که سطوح مواجهه با نویز شدید باعث می

های تالش محققین ]24[.گردند توانند منجر به آسیب به سلولاکسیدانی داخل سلولی، که عمدتاٌ شامل گلوتاتیون است، غلبه کنند، میدفاعی آنتی
اند. یکی نمودهی زیادی در این زمینه مطرح اند و پیشنهادهاهای شیمیایی انجام دادهای برای پیشگیری از اثرات نامطلوب صدا و آالیندهگسترده

ها در افرادی است که در اکسیداناستفاده از آنتی ،حفاظت شنوایی گردیده است یهاز این پیشنهادها که منجر به رویکردهای نوین در زمین
توانند از حلزون در مقابل تأثیرات مخرب یها ممطالعات مختلف نشان داده است که آنتی اکسیدان ها قرار دارند.معرض نویز و دیگر آالینده

                                                 
و چربی را به صورت رادیکال در می آورند. این پروسه شامل یک مکانیسم  جدا ساختهد، الکترون ها را از چربی های موجود در غشای سلولی پراکسیداسیون لیپیدی به پروسه ای گویند که در آن رادیکال های آزا 4

 و اغلب اسیدهای چرب غیر اشباع را تحت تاثیر قرار می دهد. واکنش زنجیروار از رادیکال های آزاد است
5 vasoconstriction 
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لیکن آنتی اکسیدان ها انواع مختلفی دارند و هرکدام از طریق مکانیسم مختلفی عمل می نمایند. از این رو  مواجهه با نویز شدید محافظت کنند.
و مرگ سلولی ناشی از نویز همچنان به در حالی که یک آنتی اکسیدان ویژه بر مسیر خاصی تاثیر می گذارد سایر مسیرهای منجر به آسیب 

د. همین امر توجیهی است بر اینکه چرا یک آنتی اکسیدان به تنهایی نمی تواند منجر به درمان یا پیشگیری کامل از فعالیت خود ادامه می ده
د تا بتوان با مهار چند مسیر، آسیب را تا آسیب ناشی از نویز گردد. لذا بهتر است در مداخالت پیشگیری از ترکیب چند آنتی اکسیدان استفاده نمو

 حد امکان کاهش داد.

 و قدردانی سپاسگزاری
 از مسؤولین ذیربط دانشگاه علوم پزشکی تهران جهت درج مقاالت به روز در کتابخانه دیجیتال این دانشگاه سپاسگزاری می نمایم. 
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