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Abstract
Background and aims: Noise (unwanted sounds louder than 100 dB) affects hearing system in different
ways. Although cochlea and its hair cells are the most affected sites, central auditory system can also be
impaired by short-term exposure of noise. The aim of the present study was conducting a comprehensive
evaluation of short-term exposure effects of noise on peripheral and central hearing system.
Materials and methods: To review the latest literature on short-term exposure noise impairment since
1980, articles were selected from Google scholar, PubMed, Sciencedirect, and Scopus databases using the
following keywords: noise, temporary, permanent threshold shift, excitotoxicity, and central auditory
system.
Results: Short term after noise exposure, hearing thresholds return to normal values but histologic
findings showed that hair cells, ribbon synapses, low spontaneous rate fibers, and subcortical and cortical
areas may be affected seriously.
Conclusion: Different auditory centers can be affected by short-term noise exposure; therefore, after
noise exposure, paying attention to peripheral thresholds is not sufficient. One of the probable reasons of
reduced auditory and temporal acuity in elderly people is frequent and short-term noise exposure that can
finally produce hearing processing and speech perception problems.
Keywords: Temporary threshold shift; Permanent threshold shift; Excitotoxicity and central auditory
system
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چکیده
مقدمه و اهداف
نويز(اصوات ناخواسته با شدت بیشتر از  100دسی بل) به صورتهای مختلف بر دستگاه شنوايی اثر میگذارد .بیشترين اثر پاتوفیزيولوژيک ناشی از مواجهه کوتاه مدت با نويز،
بر حلزون و سلولهای حسی ايجاد میشود .با اين حال ،دستگاه شنوايی مرکزی نیز در نتیجه چنین مواجههای ،آسیب میبیند .هدف از مقالهی حاضر ،بررسی تفصیلی اثرات
ناشی از مواجهه کوتاه مدت با نويز بر دستگاه شنوايی محیطی و مرکزی است.
مواد و روشها
در مطالعهی پیشرو ،مقاالت مختلف پیرامون آسیب شنوايی ناشی از مواجهه کوتاه مدت با نويز در بانکهای اطالعاتی ،Google Scholar ،ScienceDirect
 ،Scopusو  PubMedبااستفاده از کلید واژههای central ،excitotoxicity ،permanent threshold shift ،temporary threshold shift
 auditory systemو کلمات مرتبط در سالهای  1980تا  2014مورد بررسی قرار گرفت.
یافتهها
مدت زمان کوتاهی پس از مواجهه با نويز ،آستانههای شنوايی به سطوح نزديک به هنجار بر میگردند ،اما مطالعات بافت شناسی حاکی از آن است که سلولهای مويی
حلزون ،سیناپس ريبون ،تارهای با درجه خودکاری پائین عصب شنوايی ،هستههای زيرقشری و قشر مغز در نتیجهی اين مواجهه آسیب جدی میبینند.
نتیجهگیری
در نتیجه مواجهه کوتاه مدت با نويز مراکز مختلفی در دستگاه شنوايی در معرض آسیب جدی قرار دارند و لذا پس از چنین مواجههای ،توجه به آستانههای شنوايی محیطی به
تنهايی کافی نیست .يكی از داليل احتمالی کاهش حدت شنوايی و زمانی در دوران میانسالی ،مواجهه مكرر و کوتاه مدت افراد با نويزهايی با شدت باال يا پائین است که
نهايتا باعث بروز مشكالت پردازش شنوايی و درک گفتاری در آنها میگردد.
کلید واژهها
نويز؛ تغییر آستانه موقت؛ تغییر آستانه دائمی
نویسنده مسئول .:مرضیه امیری ،دانشجوی دکترای شنوایی شناسی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیm_amiri384@yahoo.com :
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مقدمه و اهداف
و گفته میشود که بهطور کلی  16درصد از کم شنوايیها در نتیجهی مواجهه
نويز ( )Noiseبه طرق مختلف بر دستگاه شنوايی اثر
با نويز ايجاد شدهاند ]2[.در مقالهی حاضر ،منظور از نويز ،هر نوع صدای ناخواسته و با شدت باالست (بیش از  )dBSPL 100که حتی در کوتاه
مدت (در اکثر مقاالت از نويز با شدت  100تا  110دسی بل و به مدت دو ساعت استفاده شده بود و در يک مقاله از نويز  120دسی بلی به مدت
 4ساعت استفاده شده بود) نیز اثرات سوئی بر دستگاه شنوايی ايجاد میکند .نويز در سطوح شدتی پائین ،بدون ايجاد اثرات مخرب کوتاه مدت و
يا بلند مدت میتواند کیفیت ارتباطی فرد را کاهش دهد ،اما در سطوح شدتی باالتر ،میتواند منجر به تغییر موقت ( Temporary
 )TTS ،threshold shiftو دائمی آستانه شنوايی ( )PTS ،Permanent threshold shiftشود.
 TTSبه کاهش موقت آستانههای شنوايی بهدنبال مواجهه با نويز شديد ،اطالق میشود ]1[.اين کیفیت ،خستگی شنوايی (Auditory
) fatigueنیز خوانده میشود ]3[.در اين نوع کم شنوايی ،فرد معموال دچار احساس پری احتماال ناشی از کاهش حساسیت شنوايی در ناحیه
فرکانسی باال و وزوز خواهد شد .عالئم ناشی از  ،TTSبسته به ديرش و شدت نويز مورد مواجهه ،معموال در مدت زمان کوتاهی (از کمتر از يک
ساعت تا چند روز) پايدار میماند .در صورت عدم بهبودی عالئم ناشی از  ،TTSآسیب شنوايی دائم يا  PTSرخ خواهد داد]1[.
نويز ،بیشترين اثر پاتوفیزيولوژيک خود را بر روی گوش داخلی (يعنی حلزون) و سلولهای حسی میگذارد ]4-6[.با اين حال ،اجزاء مرکزی دستگاه
شنوايی نیز ممكن است تحت تاثیر مواجهه با نويز قرار گیرند ]4[.در مقالهی حاضر به بررسی اثرات کوتاه مدت ناشی از نويز در بخشهای
مختلف دستگاه شنوايی محیطی و مرکزی خواهیم پرداخت.
][1
میگذارد

مواد و روش ها
مقالهی حاضر از نوع مروری ساده میباشد .بااستفاده از کلید واژههای permanent ،temporary threshold shift ،noise
 auditory system central ،excitotoxicity ،threshold shiftو کلمات مرتبط در فواصل سالهای  1980تا  2014مقاالت
موجود در بانکهای اطالعاتی همچون  ،Scopus ،Google Scholar ،ScienceDirectو  PubMedمورد بررسی و مطالعه قرار
گرفت .نتیجه جستجو جمعا  76مقاله بود که از اين تعداد  36مقاله با محتوای مورد نظر انتخاب شدند .در اکثر مقاالت انتخابی ،مواجهه کوتاه
مدت با نويز (از يک ساعت تا يک روز) و با شدت زيادتر از  100دسی بل مد نظر بود .در اين مقاالت ،درگیری مراکز محیطی و مرکزی دستگاه
شنوايی علیرغم بهبود آستانههای شنوايی بهدست آمده توسط آزمونهايی مثل  ABRو غیره گزارش شده بود .اکثر مقاالت از نوع پژوهشی
بودند .در کلیه مقاالت انتخابی به نقش مخرب مواجهه کوتاه مدت با نويز پرداخته شده بود و مواجهه نويزی به گونهای انتخاب شده بود که
پديده آماده سازی (مواجهه با نويز با شدت پايین که منجر به تغییر آستانه موقت شده و ممكن است از آسیب صدای شديد بعدی جلوگیری کند)،
رخ نداده بود.
یافتهها
پس از بررسی قسمتهای مختلف مقاالت شامل چكیده ،بحث و ساير نكات ،بر اساس موضوع و محتوا به چند دسته کلی تقسیم شدند .در
قسمت اول به بررسی مفصل اثرات کوتاه مدت نويز بر قسمتهای مختلف دستگاه شنوايی محیطی و مرکزی و در قسمت بعدی به بررسی نقش
نويز در ايجاد وزوز و هايپراکیوزيس پرداخته شده است.
اثرات کوتاه مدت ناشی از نویز در دستگاه شنوایی محیطی و مرکزی
در مطالعات انجام شده بر روی حیوانات آزمايشگاهی ديده شده است که ساز و کارهای مسئول  TTSپیچیدهتر از  PTSهستند و علیرغم
بهبود آستانههای شنوايی ،تورم ) (swellingپايانههای عصب شنوايی روی سلولهای مويی داخلی در  24تا  48ساعت پس از مواجهه با نويز،
گزارش شده است .بنابر اين آسیب عصبی جزء مهمی از  TTSبه حساب میآيد ]7[.آسیب عصبی ناشی از  TTSمیتواند در نتیجه سمیت
تحريكی گلوتاماتی و يا انحطاط غیرقابل برگشت سلولهای عصبی عقده مارپیچی ايجاد شده باشد (به اين موارد در بخشهای بعدی پرداخته
شده است).
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حلزون
گوش انسان از محدوده پويايی وسیع ،حساسیت باال و انتخاب فرکانسی دقیقی برخوردار است .اين قابلیتها در نتیجه روندی فعال به نام تقويت
حلزونی ( )Cochlear amplificationايجاد میشود که عوامل زير يعنی نیروی تولید شده توسط سلولهای مويی خارجی ( Outer hair
 ،)cells, OHCsجا به جايیهای فعال دستهجات مويی و تحرک الكتريكی سلولهای مويی خارجی ناشی از فعالیت پروتئین پرستین
( )Prestinدر آن دخیل هستند .گفته شده است که پرستین در تنظیم سختی جسم سلولی سلولهای مويی خارجی نقش دارد و اين پديده
وابسته به فعالیت کلسیم سیتوپالسمی است]8[.
بر اساس شواهد شكل شناسی ،محلهای احتمالی آسیب حلزونی ناشی از نويز عبارتند از :ساختارهای مسئول تبديل انرژی مكانیكی-الكتريكی
(شامل استريوسیلیای سلولهای مويی و اتصاالتشان ،رتیكوالر المینا و غشاء تكتوريال) ،اجزای تقويت حلزونی (يعنی سلولهای مويی خارجی)،
محل سیناپس درون حلزون و نوار عروقی ( )Stria vascularisيعنی محل ذخیره انرژی مورد نیاز برای عملكرد حلزونی) و انتقال حلزونی
(فیبروسیتها) .بهبود کم شنوايی ناشی از نويز کوتاه مدت میتواند در نتیجه بهبود عملكردی و ساختاری هر يک از ساختارهای فوق رخ دهد ،اما
استريوسیلیا ،محتمل ترين محل بهبود در اين فرآيند ،به حساب میآيند .مشخص شده است که در صورت بروز آسیب به دستهجات مويی ،اين
موها سريعاً ترمیم و اتصاالت بین آنها (شامل اتصاالت رأسی) بدون نیاز به سنتز پروتئین دوباره ساخته میشوند .با بررسی استريوسیلیای
خوکچههای هندی که به مدت  2ساعت در معرض نويز سفید با شدت  110دسی بل  ،SPLقرار گرفته بودند ،مشخص شده که آسیب وارده به
استريوسیلیا موقتی بود و اين ساختارها  1ماه پس از مواجهه با نويز ترمیم شد .بهبود آناتومیک استريوسیلیا احتماالً پاسخگوی بهبود آستانههای
شنوايی در  1ماه پس از مواجهه است ]8-9[.در  TTSاحتماال سختی سلولهای مويی خارجی متاثر میشود و در نتیجه فرآيند تقويت حلزونی
تحت تاثیر قرار میگیرد .در بررسی اثرات ناشی از مواجهه کوتاه مدت با اصوات کم فرکانس دارای شدت زياد بر جا به جايی سلولهای هنسن
( )Hensen’s cellsدر نتیجه ارائه صدا،الكتروموتولیتی ،پتانسیل میكروفونی حلزونی ( ،)CM: Cochlear Microphonicsتغییرات
سطوح کلسیم سیتوپالسمی و سختی در نواحی رأسی حلزون خوکچههای هندی نتايج زير بهدست آمده است:
 oافزايش ارتعاشات برانگیخته صوتی خودبخود در نواحی کم فرکانس و کاهش آن در مناطق پرفرکانس (بااستفاده از روش سنجش
تداخل لیزر جا به جايی سلولهای هنسن قبل و بعد از ارائه محرکات صوتی ،اندازهگیری شد)(تصوير .)1

تصویر  :1در قسمت  ،aجا به جاییهای برانگیخته صوتی سلول های هنسن قبل و بعد از مواجهه با نویز و در قسمت  ،bطیف
فرکانسی سیگنال نشان داده شده است.
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 oمشاهدهی افزايش میزان کلسیم سیتوپالسمی در پیچ رأسی (به کمک تصاوير  confocalحاصله از اندام کورتی :تصاويری با وضوح و
کنتراست باال در زير میكروسكوپ) قبل و  20دقیقه بعد از مواجهه با نويز (تصوير .)2

 :PCسلولهای ستونی
 :OHC1سلولهای
مویی خارجی ردیف 1
 :OHC2سلولهای
مویی خارجی ردیف 2
 :OHC3سلولهای
مویی خارجی ردیف 3

تصویر  :2سطح کلسیم سیتوپالسمی قبل (قسمت  )aو بعد (قسمت  )bاز مواجهه با نویز .روشنتر شدن سلولها
در قسمت  ،bنشان دهنده افزایش سطح کلسیم سیتوپالسمی است.

 oکاهش پتانسیل CM
 oکاهش الكتروموتولیتی يا تحرک الكتريكی سلولهای مويی خارجی
 oکاهش تقويت حلزونی :در نتیجه کاهش سختی سلولهای مويی خارجی ،نقش آنها در پديده تقويت فعال حلزونی کمتر شده و لذا تقويت
حلزونی کاهش میيابد.
وجود دو نوع رفتار متفاوت در حلزون بهدنبال ارائه نويز (يعنی افزايش جا به جايی غیرفعال سلولهای هنسن و کاهش سختی سلولهای مويی
خارجی) ،نشان دهنده پیچیدگی فیزيولوژی حلزون است .با توجه به رابطه مستقیم امپدانس و سختی ،به نظر میرسد که صدمه به سلولهای
مويی خارجی و استريوسیلیا احتماال باعث کاهش سختی آنها میشود .از طرف ديگر سختی سلول مويی با سطح کلسیم داخل سلول رابطه
عكس دارد ،لذا افزايش کلسیم در اندام کورتی (که پديدهای سمی برای سلولها است) ،با کاهش سختی آن همراه بوده است .پس به طور
خالصه میتوان نتیجه گرفت که بهدنبال مواجهه کوتاه مدت با نويز شديد ،استواری اندام شنوايی کاهش میيابد]5[.
عصب شنوایی
در اين قسمت به بررسی اثرات ناشی از مواجهه با نويز کوتاه مدت بر بخشهای مختلف تارهای عصب شنوايی پرداخته میشود.
سیناپس از نوع ریبون
سیناپس آوران بین سلولهای مويی داخلی ( )Inner hair cells ,IHCsو سلولهای عقده مارپیچی معموال از نوع ريبون است (.)10-11
در اين سلولها ،در غشاء پیش سیناپسی اندامی به نام ريبون وجود دارد که وزيكولهای سیناپسی را حمل میکند و به منطقه فعال ( Active
 )zoneسیانپسی متصل است .اهمیت اين نوع سیناپس در انتقال سريع نوروترانس میتر به منطقه فعال است ]10[.به نظر میرسد ساختار ريبون
مسئول تسهیل روند آزادسازی نوروترانس میترها و بازيابی ( )Recyclingآنها است .لذا سیناپس از نوع ريبون ،احتماال مسئول پاسخهای
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سريع به تغییرات سريع سیگنال و پاسخهای پايدار به محرکات مداوم است .به نظر میرسد اين نوع سیناپس ،در پردازشهای زمانی حلزونی
نقش مهمی را برعهده داشته باشد]11[.
در بررسیهای انجام شده بر روی سیناپس از نوع ريبون خوکچههای هندی که در معرض نويزهای شديد و کوتاه مدت قرار داشتند ،نتايج زير
مشاهده شده است:
 oکاهش تعداد ريبونها در مدت زمان کوتاهی پس از ارائه نويز و بهبود آنها در  1ماه پس از آن 7[.و 11و ]12
 oقرارگیری ريبونهای تازه تولید شده در نزديكی هسته و قرارگیری ضخامتهای پس سیناپسی ( )PSD ،Post synaptic densityدر
انتهای سلول و حرکت اين دو ساختار به سمت هم و نهايتا جفت شدن آنها و حرکت آنها به سمت پائین سلول مويی .همان طور که در
تصوير شماره  3نشان داده شده است ،مدت زمان کوتاهی پس از تخريب ريبونها ،اين ساختارها با سنتز پروتئین ناشی از اندامکهای
اطراف هسته مانند ريبوزومها و شبكه رتیكولوم آندوپالسمیک مجددا تولید میشوند .اين ريبونهای جديد سپس به سمت جدارههای جانبی
غشاء سلول حرکت میکنند و باعث جذب ضخامتهای پس سیناپسی میشوند .در نهايت ريبون جفت شده با  PSDبه سمت پائین سلول
جابه جا میشود]11[.

تصویر  :3آسیب و ترمیم سیناپس ریبون بهدنبال مواجهه با نویز

تغییرات چشمگیر اندازه ريبونها و تفاوت اندازه ريبونها در سمت مديوالر و سمت ستونی سلولهای مويی داخلی و کاهش بیشتر آنها در سمت
مديوالرکه ريبونهای بزرگتر احتماال نشان دهنده ريبونهای تازه تولید شده و انواع کوچكتر ريبونها احتماال نشان دهنده ريبونهای باقی مانده
است ]7[.لذا میتوان گفت که علیرغم بهبود آستانههای شنوايی ،بهدلیل وجود صدمات وارد شده به سیناپسهای از نوع ريبون ،برخی از
پردازشهای شنوايی اصوات فوق آستانهای احتماال به طور شگرفی متاثر میشوند و اين حالت به ويژه در محیطهای با شرايط گوش دادن دشوار
رخ میدهد ]12-13[.اين امر میتواند تا حدی توجیه کننده کاهش برخی از توانايیهای پردازشی فوق آستانهای مانند پردازش زمانی يا توانايی
گوش کردن در محیطهای شلوغ در دوران میانسالی باشد.
سلولهای عقده مارپیچی
بررسی سلولهای عقده مارپیچی در حیواناتی مانند موش و خوکچه هندی نشان داده است که علیرغم کاهش سريع سیناپسها بهدنبال مواجهه
با نويز ،مرگ اين سلولها بسیار کند رخ میدهد .با بررسی سلولهای عقده مارپیچی در گروهی از خوکچههای هندی دو سال پس از مواجهه با
نويز ،ديده شده است که در مقايسه با گروه کنترل ،تعدادی از سلولها حذف شدهاند و سلولهای باقی مانده نیز ،اندازه کوچكتری دارند.
گفته میشود که سمیت تحريكی ( )Excitotoxicityگلوتاماتی ،بخش بسیار مهمی از آسیب حلزونی ناشی از نويز است و سلولهای مويی
داخلی نسبت به اين نوع آسیب ،بسیار مستعدتر از سلولهای مويی خارجی هستند .علیرغم باززايی ( )regenerationايجاد شده پس از
سمیت تحريكی گلوتاماتی ،انحطاط عصبی ( )Neural degenerationايجاد شده باعث آسیب غیرقابل برگشت در سلول میشود .کاهش
سلولهای عقده مارپیچی در حقیقت آئینه انحطاط سیناپسی است ،اما سرعت آن بسیار کند است و گاهی تا  2سال طول میکشد .لذا احتماال در
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گوش پستانداران ،انحطاط عصبی غیرقابل برگشت نتیجه شايعی از مواجهه با نويز است .با توجه به اين که تارهای آوران متصل به سلولهای
مويی داخلی 95 ،درصد تارهای موجود در عصب شنوايی را تشكیل میدهند ،لذا اختالل ايجاد شده در اين تارها حتی علیرغم بهبود آستانههای
شنوايی میتواند باعث کاهش رمزگذاری ( )codingمحرکات صوتی در حضور نويز زمینه و نهايتا کاهش درک گفتار شود 7].و  ]12انحطاط
عصبی ايجاد شده (علیرغم بهبود آسیب حلزونی) همچنین میتواند منجر به ايجاد تغییراتی در چرخه عصبی ساقه مغز ( Brainstem
 )circuitryو سازمان بندی مجدد قشری ( )Cortical reorganizationشود .اين تغییرات احتماال مسئول ايجاد عواقب بعدی مواجهه با
نويز يعنی وزوز و هايپراکیوزيس ( )hyperacusisهستند .لذا بايد به اين نكته توجه داشت که تنها بهبود آستانههای شنوايی نمیتواند
شاخصی از بهبود کل ساختار شنوايی در صورت مواجهه با نويز باشد ]12[.شايد بتوان اينگونه نتیجه گرفت که برخی از کاهش توانايیهای
پردازشی افراد میانسال در محیطهای نويزی در نتیجه مواجهه با نويز ايجاد شده باشند.
تارهای عصبی با درجه خودکاری پائین
هر تار عصب شنوايی ،سیگنالهايی را از يک سلول مويی داخلی و از طريق يک سیناپس از نوع ريبون منفرد دريافت میکند ،و هر سلول مويی
داخلی ممكن است با  10-30فیبر عصبی در ارتباط باشد .اين عصب دهی چندگانه در پردازش شنوايی اهمیت دارد .بهعالوه ،تارهای عصب
شنوايی دارای درجات خودکاری باال و پائین ( )High and low spontaneous rateهستند .تارهای دارای درجه خودکاری پائین ،آستانه
باالتری دارند و از محدوده پويايی بیشتری هم برخوردارند .اين تارها در شنیدن در حضور نويز زمینه ،اهمیت دارند ]14-15[.اين تارها با سیناپس-
های از نوع ريبون بزرگتر و چندگانه در سلول مويی داخلی ارتباط دارند .در مطالعهای که بر روی خوکچههای هندی انجام شده بود ،مشخص
شد که در صورت مواجهه با نويز ( 4-8کیلو هرتز) با شدت  106دسی بل  SPLبه مدت  2ساعت ،افزايش قابل برگشت آستانههای شنوايی
(ثبت شده توسط  ABRو  ،)DPOAEsانحطاط غیرقابل برگشت تارهای عصب شنوايی و کاهش دامنه موج  Iدر  ABRدر سطوح فوق
آستانه رخ میدهد .در مطالعهی حاضر مشخص شد که تارهای با درجه خودکاری پائین بیشتر صدمه میبینند و لذا دلیل احتمالی برگشت آستانه-
های  ABRو عدم بهبود تابع دامنه شدت موج  Iدر  ،ABRانحطاط تارهای با درجه خودکاری پائین بوده است .افزايش تعداد سیناپسهای
ريبون جفت نشده با ساختار پس سیناپسی و افزايش اندازه آنها پس از مواجهه با نويز در اين تارها ،نشان دهنده اين است که احتماال تارهای
با درجه خودکاری پائین نسبت به سمیت تحريكی گلوتاماتی پس از مواجهه با نويز محدود به ناحیه سیناپسی سلول مويی داخلی ،مستعدتر
هستند .از جمله داليل احتمالی آسیب پذيری بیشتر تارهای با درجه خودکاری پائین شايد بتوان به ناتوانی آنها در برابر فراوانی نوروترانسمیتر
گلوتامات (مثال به دلیل کم بودن میتوکندری) اشاره کرد .به دلیل اهمیت باالی تارهای با درجه خودکاری پائین در شنوايی در حضور نويز زمینه،
حذف يا کاهش انتخابی آنها در مواجهه با نويز منجر به افزايش مشكالت شنوايی (مثل آنچه که با افزايش سن رخ میدهد) خواهد شد]16[.
اثرات ناشی از نویز در هستههای زیر قشری
عالوه بر ساختارهای شنوايی محیطی ،ساختارهای شنوايی مرکزی نیز در نتیجهی مواجهه با نويز دستخوش تغییرات میشوند .بارزترين ويژگی
مرحله حاد (از چند ساعت تا چند روز پس از مواجهه) بهدنبال  ،TTSکاهش حدت شنوايی ( )Auditory acuityاست .اثرات حاد ناشی از
نويز ممكن است با تغییرات ساختاری خاصی در درون دستگاه شنوايی مرکزی ،مرتبط باشد .لذا بررسی اثر  TTSو  PTSبر تراکم سلولی
عصبی در ساختارهای کلیدی مسیر شنوايی مرکزی اهمیت بااليی دارد .با بررسی اثرات ناشی از  TTSو  PTSبر آستانههای شنوايی و تراکم
سلولی مناطق مختلف مسیر شنوايی مرکزی (با شمارش هستههای درون )DCN(Dorsal ،VCN(Ventral cochlear nucleus
) MGB(Medial geniculate body)،ICC ،cochlear nucleusو  AIدر زير میكروسكوپ) در موشهايی که در معرض نويز
شديد بودند ،نتايج زير بهدست آمده است:
 oافزايش بیشتر آستانههای  ABRدر گروه  TTSدر مقايسه با گروه :PTS
احتماال  TTSبیشتر با بخشهای محیطیتر مسیر شنوايی و  PTSبا تغییرات ريزساختاری دورن مسیر شنوايی مرکزی ارتباط دارد .شاهد
خوب اين فرضیه در افراد مبتال به وزوز است که کاهش در حجم ماده خاکستری مغز آنها منجر به درک پائین گفتار (علیرغم شنوايی
تونال خوب) میشود.
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بررسی اثرات کوتاه مدت ..................

 oکاهش تراکم سلولی در همه هستههای ذکر شده در گروه  PTSو عدم کاهش در سلولهای اليه  IIقشری :دلیل اين امر احتماال نداشتن
ورودی مستقیم از ساختارهای شنوايی زيرقشری در اين اليهی قشری است .بهعالوه مشخص شده است که بهطور کلی تغییرات اليههای
قشری در مقايسه با هستههای زير قشری کمتر است.
 oکاهش تراکم سلولی در  VCNو عدم تغییر يا افزايش تراکم سلولی در ساير هستهها در گروه  :TTSاين امر احتماال ناشی از دريافت
ورودی آوران مستقیمتر و قویتر توسط  VCNو وجود ارتباطات چند حسی در  DCNاست .بهعالوه ،نوع خاصی از گیرنده AMPA
در پیاز سیناپسی  Heldدرون  VCNتراکم بااليی دارد و در نتیجه احتمال وقوع سمیت تحريكی در  VCNافزايش میيابد .در اين
صورت با وقوع کم خونی در نواحی تحريكی مغز و تشكیل راديكالهای آزاد و اختالل عملكرد میتوکندی ،نكروز يا آپوپتوزيس در سلول رخ
خواهد داد ]4[.لذا میتوان گفت که مواجهه با نويز شديد احتماال باعث افزايش فعالیت خود به خودی در سطوح متعددی از مسیر شنوايی
مرکزی مانند  IC ،CNو کورتكس شنوايی میشود .با بررسی ارتباط بین حذف سلولهای مويی و بیش فعالی خود به خودی ،مشخص
شد که رابطهای قوی بین افت حساسیت محیطی و بیش فعالی در  ICوجود دارد که نشان دهنده ارتباط مستقیم فعالیت خود به خودی اين
هسته با درجه افت شنوايی پايدار حلزونی است .بهعالوه مواجهه با نويز میتواند منجر به کاهش بسیار بزرگ اولیه آستانه و کاهش دائمی
کوچكتری در دو هفته بعد از مواجهه شود .افت دائمی ايجاد شده از نظر فرکانسی باالتر از فرکانس صوت مخرب است که احتماال بهدلیل
گسترش رو به قاعده ( )basal wardآسیب در روی غشاء پايه است .اين پديده ممكن است در نتیجه مكانیک غیرخطی غشاء پايه يا در
نتیجه کم بودن مقادير آنزيمهای آنتی اکسیدان در نواحی قاعدهایتر حلزون باشد]17-20[.
دستگاه شنوايی دارای نمايش توپوگرافیک دقیقی از فرکانس صوت ورودی است .در نتیجه دستكاری مكانیكی اندام کورتی و عقده مارپیچی،
تزريق داروهای اتوتوکسیک و مواجهه با نويز ،میتواند باعث ايجاد ساخت پذيری توپوگرافیک در دستگاه شنوايی مرکزی شود .از جمله اين نوع
تغییرات در کولیكولوس تحتانی می توان به موارد زير اشاره کرد:
 تغییر در فرکانس ويژه ( )CF ،Characteristic Frequencyو در نتیجه تغییر در ناحیه پاسخ فرکانسی( Frequency
)FRA ،response area
 کاهش سطوح مهار جانبی ( )Lateral inhibitionدر ( CFمتناسب با فرکانس کم شنوايی)
الگوهای مختلف  FRAدرون کولیكولوس تحتانی عبارتند از :نوع  ،Vنوع  Mو نوع ( Nتصوير شماره  .)4با بررسی  FRAو نرخ
شلیک خود به خودی يا ( )SR ،Spontaneous rateدر کولیكولوس تحتانی در دوره_های کوتاه مدت ( 1روز) و بلند مدت پس از
ارائه نويز ( 11تا  21روز) در خوکچههای هندی نر و ماده نتايج زير بهدست آمده است.

تصویر  :4انواع مختلف  FRAدرون IC
A: V Type, B: M Type, C: N Type
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الگوها همگی تغییر يافتهاند و الگوی  Vپس از يک دوره طوالنی تر ( 11تا  21روز) ،به حالت هنجار خود نزديک میشود .دلیل تغییرات ايجاد
شده در الگوهای  ،FRAاحتماال کاهش خروجی حلزون بهدلیل آسیب وارده به سلولهای مويی داخلی و خارجی است .شايد دلیل احتمالی اين
که در دورههای طوالنی پس از مواجهه نويز الگوهای نوع  Vبه حالت هنجار نزديكتر میشوند ،خود ترمیمی نورونهای اين منطقه باشد .از
سويی ديگر با بررسی درجه خودکاری نورونهای  ICنیز مشخص شد که دلیل افزايش درجه خودکاری نورونهای کولیكولوس تحتانی بهدنبال
مواجهه با نويز احتماال کاهش مهار نورونهای اين منطقه و سازماندهی مجدد نقشه تونوتوپیک (بهدنبال قطع يا تغییر ورودی آوران حسی) يا
بیش فعالی هستههای شنوايی در ساقه مغز است .لذا میتوان اين طور نتیجهگیری کرد که در نتیجهی آسیب شنوايی ناشی از نويز ،تعادل
مهاری–تحريكی در نورونهای کولیكولوس تحتانی بهم خواهد خورد ]21[.در حقیقت بهدنبال مواجهه با نويز ،نوروترانس میتر مهاری (ɣ-
 Aminobutyric acid) GABAدر  ICکاهش میيابد و بهدنبال آن پديده مهار ،هم به لحاظ قدرت و هم از نظر تعداد نورون های
مهاری ،کاهش میيابد .گفته شده که اين پديده حتی در نورونهای خارج از محدوده فرکانسی نويز آسیب رسان نیز ممكن است رخ دهد .پس
میتوان نتیجه گرفت که بهدنبال مواجهه با اصوات شديد و ناگهانی ،علیرغم بهبود آستانههای شنوايی محیطی در حقیقت نوعی افت شنوايی
مخفی ( )Hidden hearing lossدر دستگاه شنوايی مرکزی رخ میدهد]22[.
اثرات ناشی از نویز در قشر شنوایی
تحريک طبیعی حسی ( )natural sensory stimulationبرای رشد هنجار ( )normaldevelopmentبسیاری از جنبههای
عملكردی مغز ضروری است و تحريک غیرهنجار ،میتواند منجر به آسیب کم يا زياد̗ غیرقابل برگشت در عملكرد هنجار آن شود .تغییرات
طوالنی مدت در عملكرد قشر شنوايی (که به صورت بالقوه منجر به بروز مشكالتی در درک گفتار میشوند) میتواند در نتیجهی مواجهه مستمر
و غیرفعال با نويزهای با شدت متوسطی ايجاد شود که منجر به آسیب شنوايی محیطی بارزی نمیشود ]23[.نتايج حاصله از مطالعات
الكتروفیزيولوژيک حاکی از آن است که مواجهه با نويز شديد ،ممكن است تغییراتی در کوک فرکانسی و سازماندهی دوباره
( )reorganizationنقشه تونوتوپیک در مسیر تاالموسی-قشری( )thalamo-corticalايجاد کند ]24-27[.اخیراً مشخص شده است که
ظرفیت سازماندهی دوباره مغزی يا ساخت پذيری ( )plasticityتا دوران بزرگسالی ادامه دارد ]23[.از شواهد وجود ساخت پذيری اين است که
آسیب ايجاد شده در اپی تلیوم حسی منجر به بروز تغییراتی در میدانهای دريافتی نورونها در ناحیه توپوگرافیک منطبق بر قشر اولیه حسی
میشود و نورونهای قشری که ورودی از محیط دريافت نمیکنند ،بهطور تدريجی به نواحی اطراف و غیرآسیب ديده اپی تلیوم (البته با
حساسیت کمتر) پاسخ میدهند]6[.
مواجهه غیرفعال و بدون وقفه گربههای بالغ با صوتی با پهنای باند  4-20کیلوهرتز و شدت متوسط باعث اثر شديد بر عملكرد نورونی ناحیه AI
میشود .عمده اين اثرات عبارتند از:
 oکاهش پاسخ در محدوده فرکانسی مواجهه که در لبههای اين محدوده بارزتر است.
 oافزايش پاسخ (البته با نهفتگی طوالنیتر) در محدودههای فرکانسی باال و پائین تر از نويز مورد مواجهه.
 oافزايش تعداد نورونهای غیرپاسخگو در منطقه ( AIمطابق با محدوده فرکانسی نويز مورد مواجهه).
 oآشفته ماندن سازماندهی دوباره تونوتوپیک  AIدر پايان هفته دوازدهم پس از مواجهه.
 oافزايش ديرش پاسخی نورونهای باقی مانده 6[.و ]23
ساز و کارهای احتمالی ساخت پذيری ناشی از مواجهه با نويز عبارتند از:
 oافزايش مداوم شلیک عصبی تارهای عصب شنوايی در محدوده فرکانسی صوت مورد مواجهه باعث کاهش بهره سیناپسی آوران در
مسیر شنوايی به خصوص مسیر تاالموسی–قشری( )thalamo-corticalمیشود.
 oسرکوب ( )suppressionايجاد شده در محدوده فرکانسی صوت مورد مواجهه احتماال ناشی از عادت پذيری ()habituation
پائین نورد به آن است.
 oاحتماال کاهش اولیه ايجاد شده در فعالیت عصبی منطقه  AIباعث کاهش مهار جانبی در مناطق فرکانسی مجاور و در نتیجه افزايش
فعالیت در اين نواحی میشود (تصوير  )5و ( 6و .)23
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تصویر  :5اثرات ناشی از مواجهه با نویز بر فعالیت قشر شنوایی .در قسمت های  Bتا  ،Dنوار پهن سیاه رنگ نشان دهنده یک محرک
با پهنای باند محدود است که باعث ایجاد کاهش پاسخ فرکانسی در همان ناحیه فرکانسی در قشر شنوایی شده است ( قسمت  .)Bدر
قسمت  ،Cکاهش مهار جانبی در نواحی اطراف ناحیه فرکانسی مورد نظر نشان داده شده است .در قست  Dنیز مشخص شده که با
افزایش مهار جانبی در نواحی کناری ،فعالیت به خصوص در لبه های داخلی ناحیه مورد نظر کاهش یافته است.

اخیرا مشخص شده است که در آسیبهای شنوايی متوسط ناشی از مواجهه با نويز ،دقت زمانی ( )temporal precisionپاسخهای نورونی
به محرکات هنجار ،آسیب جدی پیدا میکند]28[.
دلیل ایجاد وزوز و هایپراکیوزیس ناشی از مواجهه با نویز
معموال بهدنبال مواجهه کوتاه مدت با نويز ،عالوه بر تغییرات زودگذر و دائمی ،عالئمی چون وزوز (دريافت صدا در غیاب محرک) و
هايپراکیوزيس (دريافت بلندی بیش ازحد برای صداهای با سطوح شدتی متوسط) نیز در فرد ممكن است ايجاد شود ]29-33[.گفته میشود که حتی
ممكن است در  TTSو در غیاب  PTSنیز فرد با چنین عالئمی روبرو شود ]6[.در موشهايی که در معرض نويز آسیب رسان قرار داشتند ،پاسخ
جهش بهعلت صوت ( )ASR ،response Acousticstartleدر آنها افزايش میيابد که نشان دهنده افزايش حساسیت صوتی در آنها
است ]29[.در توجیه علت ايجاد وزوز و هايپراکیوزيس بهدنبال مواجهه با نويز گفته میشود که احتماال بهره عصبی ( )Neural gainتغییر می-
کند .با بررسی امواج  ABRدر خوکچههای هندی که در معرض نويزهای شديد قرار گرفته بودند ،مشخص شد که دامنه موج  Iکاهش پیدا
کرده است ولی دامنه موج  IVيا  Vدر اين حیوانات تغییری نكرده بود .چون برای تولید پاسخ هنجار در مغز میانی ( )Midbrainبايد پاسخ-
های ساقه مغز تقويت شوند ،لذا احتمال افزايش بهره عصبی مطرح شده است .با بررسی نتايج  fMRIدر افراد مبتال به وزوز و هايپراکیوزيس
که اديوگرام هنجار داشتهاند ،نیز بیش فعالی در نواحی  ICگزارش شده است]22[.
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نتیجهگیری
 اين. مواجهه بیش از حد با نويزهای شديد منجر به ايجاد طیف وسیعی از مشكالت شنوايی میشود،همان طور که در بخشهای باال ذکر شد
مشكالت از سطح حلزون شروع میشود و تا قشر شنوايی ادامه میيابد و علیرغم بهبود آستانههای شنوايی در مدت زمانی پس از قطع مواجهه
 با بررسی نمونههای حیوانی مشخص. عالئمی مانند انحطاط عصبی و آسیب به سختی سلولهای مويی و اندام کورتی بهبود نمیيابد،با نويز
] بهعالوه در مطالعات انسانی نیز اين مطلب اثبات شده34-35[.شده است که سابقه مواجهه با نويز میتواند منجر به تسريع روند پیرگوشی شود
 بهدلیل وجود صدمات وارد شده به بخشهايی از جمله سیناپسهای از نوع،] لذا میتوان گفت که علیرغم بهبود آستانههای شنوايی36[.است
 برخی از پردازشهای شنوايی اصوات فوق آستانهای احتماال به طور شگرفی متاثر میشوند و اين حالت به،ريبون و سلولهای عقده مارپیچی
 لذا شايد بتوان گفت که احتماال يكی از داليل مهم کاهش حدت شنوايی و زمانی.ويژه در محیطهای با شرايط گوش دادن دشوار رخ میدهند
 مواجهه مكرر افراد با نويزهايی با شدت باال يا پائین باشد که نهايتا باعث بروز مشكالت پردازش شنوايی و درک،موجود د ر دوران میانسالی
.گفتاری در آنها میگردد
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