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چكيده
زمينه :آزمون گسيلهای صوتي گوش اعوجاجي به بررسي عملكرد سلولهای مويي خارجي در حلزون ميپردازد .هدف از مطالعه حاضر،
مقايسه نتايج گسيل های صوتي گوش اعوجاجي در رت و انسان بزرگسال دارای شنوايي طبيعي ميباشد تا درک بهتری از تفاوتهای
موجود بين آنها بدست بيايد.
مواد و روشها :در اين تحقيق ،نسبت سيگنال به نويز در آزمون گسيل های صوتي گوش اعوجاجي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج
افراد با شنوايي طبيعي ( 90گوش) با پاسخهای رت ( 30گوش) در شرايط يكسان و فرکانسهای  4 ،3 ،7و  2کيلو هرتز مقايسه گرديد.
يافتهها :نتايج نشاندهنده تفاوت معنيدار پاسخها در بيشتر نواحي فرکانسي به غير از  3کيلو هرتز بودند .در فرکانسهای  4و  2کيلوهرتز،
نسبت سيگنال به نويز باالتری در رت مشاهده شد در حاليکه در فرکانس  7کيلو هرتز ،اين نسبت در رت بسيار کمتر بود .بين نواحي
مختلف فرکانسي در انسان تفاوت معنيدار وجود نداشت.
نتيجهگيری :تفاوتهای چشمگير ميان پاسخهای گسيلهای صوتي گوش اعوجاجي در نمونههای انساني و رت ميتواند نشاندهنده
تفاوتهای چشمگير مكانيسمهای حلزوني در انسان و رت باشد .اين موضوع ممكن است نشاندهنده نياز به احتياطهای بيشتری در تفسير
نتايجي باشد که از حلزون رت به عنوان مدل حيواني استفاده شده است.
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باشد .این مزایا می تواند در بررسی مشکالت مختلف

مقدمه
آزمون

گسیل های

صوتی

گوش

یا

سیستم شنوایی از جمله بررسی تأثیر نویز و داروهای

عملکرد سلول های مویی خارجی در حلزون

موضوع دلیل انتخاب این آزمون میباشد .به طور کلی

میپردازد (.)1-3

آزمون های سیستم شنوایی بیشتر در حیواناتی مانند

این آزمون به وجود ضایعات مختلف سیستم شنوایی

خوکچه هندی مورد بررسی قرار گرفته است و کمتر

در حلزون و مناطق عملکردی پایینتر حساس است

به رت توجه شده است .این موضوع با توجه به

و میتواند به خوبی کم شنوایی های انتقالی و حسی

مزیت های فراوان در کار با رت به عنوان مدل حیوانی

عصبی را شناسایی کند .به خاطر مزایای متعددی

می تواند زمینه جدیدی را برای محققین ایجاد نماید.

مانند سادگی انجام ،غیر تهاجمی بودن ،سرعت انجام

در بررسی نتایج  DPOAEفاکتورهای متعددی از

آزمون و نتایج معتبر و تکرارپذیر ( ،)4آزمون

جمله دامنه س یگنال ،دامنه نویز و تکرارپذیری مورد

گسیل های صوتی گوش اهمیت زیادی در کار

بررسی می باشد اما میزان سیگنال به نویز با ثباتترین

تحقیقاتی و بالینی پیدا کرده است و بخوبی در

پارامتر در آزمون  DPOAEمیباشد.

بسیاری از بررسی ها مانند ارزیابی نوزادان (،)1

هدف از مطالعه حاضر ،مقایسه نتایج گسیلهای

ارزیابی نوروپاتی شنوایی ( ،)5وزوز ( ،)6سنجش

صوتی گوش اعوجاجی در رت و انسان بزرگسال

تأ ثیر صدا و نویز ( )7-9و مواد اتوتوکسیک بر

دارای شنوایی طبیعی می باشد تا درک بهتری از

شنوایی مورد استفاده قرار گرفته است ( .)11این

تفاوتهای موجود بین ارزیابیهای انسانی و حیوانی

آزمون عالوه بر تحقیقات انسانی در مطالعات حیوانی
متعددی نیز مورد استفاده قرار گرفته است که به درک
بهتر از فیزیولوژی حلزون کمک شایانی نموده است.
یکی از انواع آزمون گسیل های صوتی گوش ،پاسخ
گسیل های

صوتی

گوش

اعوجاجی

یا

در این آزمون به دست بیاید.

مواد و روشها
این یک مطالعه مشاهده ای مقطعی است که در آن از
روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
افراد بررسی شده دو گروه بودند :گروه انسانی شامل

Distortion Product otoacoustic emission
( )DPOAEمی باشد که به بررسی تأثیر ارائه همزمان

 31فرد ( 61گوش) بزرگسال  11تا  51ساله بود که

ارائه دو صوت به حل زون و بررسی خصوصیات

دارای نتایج طبیعی در آزمونهای آستانههای تن

اعوجاجی این اصوات می پردازد .وجود این پاسخ

خالص ،آستانه های گفتاری و امتیاز بازشناسی گفتار

نشان دهنده صحت عملکردی سلولهای مویی

بودند .عملکرد گوش میانی این افراد در آزمونهای

خارجی می باشد .آزمون  DPOAEدارای مزایای

تمپانومتری و رفلکس آکوستیک نیز طبیعی بود .این

زیادی از جمله فرکانس ویژه نواحی مختلف حلزون

آزمون ها در محیط استاندارد انجام گردید .روش

و قابلیت ارزیابی فرکانسهای باال میباشد ( )1که به

نمونهگیری این افرا د بصورت تصادفی بود .از کلیه

نظر می رسد در تحقیقات حیوانی بیشتر مورد توجه

افراد برای انجام آزمایش ها رضایت آگاهانه اخالقی
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اهداف آزمون و نتایج بدست آمده شرح داده شد و

مورد ارزیابی نیز  4 ،3 ،0و  5کیلو هرتز بود .فرکانس

انجام آزمون برای هیچ یک از شرکت کنندگان بار

 5کیلوهرتز بیشترین فرکانس قابل ارزیابی با این

مالی نداشت و این افراد می توانستند هر زمان که

دستگاه میباشد.

بخواهند از مطالعه خارج شوند.

نتایج این تحقیق با نرم افزار  SPSSویرایش  19آنالیز

گروه رت شامل  15رت نر ( 31گوش) ،نژاد ویستار

شد .توزیع طبیعی دادهها با آزمون کلموگروف-

 061تا  311گرمی بود که تحت شرایط استاندارد

اسمیرونوف ( )K-Sبررسی گردید و پس از مشخص

(دمای  00تا  04درجه سانتیگراد ،رطوبت  41تا 45

شدن توزیع طبیعی دادهها ،نتایج دو گروه بوسیله آزمون

درصد ،سیکل روشنایی  10ساعته و دسترسی آزاد به

تی با هم مقایسه گردید .میزان خطای نوع اول یا آلفا،

آب و غذا) نگه داشته می شدند .نحوه نگهداری

 1/15در نظر گرفته شد .در گروه انسانی نتایج زنان و

حیوانا ت مطابق با راهنمای انستیتوی ملی سالمت

مردان نیز بهوسیله آزمون تی با هم مقایسه گردید.

انجام گردیده است .قبل از بررسی شنوایی ،ابتدا
واکنش رت ها نسبت به اصوات محیطی آرام و بلند

يافتهها

مانند رفلکس استارتل مورد بررسی قرار گرفت و

گروه انسانی دارای میانگین سنی  37/0±11/4بودند

رت های انتخاب شده دارای واکنش های طبیعی به

و  41درصد آنها دارای جنسیت مذکر بودند .در گروه

اصوات آرام تا بلند بودند .مواردی همچون

انسانی مقایسه نتایج بین افراد مذکر و مؤنث هیچ

رفلکس های حرکتی و جهت یابی صدا برای این

تفاوت معنی داری را نشان نداد و مشخص شد که

موضوع بررسی گردید.

جنسیت تأثیری بر نتایج (آزمون  )DPOAEندارد .از

آزمون  DPOAEدر گروه انسانی در اتاقی آرام و

این رو نتایج این دو گروه با هم ترکیب شد و یک

بصورت وضعیت نشسته برای افراد ثبت گردید .ثبت

میانگین کلی برای هر فرکانس گزارش گردید.

 DPOAEدر گروه رت در حالت بیهوشی با داروهای

آزمون  DPOAEدر تمامی اعضای گروه های انسانی

کتامین و زایالزین و با خواباندن رت به پهلو انجام

و رت دارای پاسخ بود و تکرارپذیری تمام پاسخها

شد .این داروها تأثیری بر عملکرد حلزون گوش و

نیز در حد استاندارد و باالی  71درصد بود .در جدول

پاسخهای  DPOAEندارند .نحوه قراردهی پروب با

 1میزان نویز و سیگنال در گروه انسانی و رت در

کشیدن گوش و قراردهی پروب بهصورت مستقیم در

فرکانس های مختلف مقایسه شده است.

روبروی پرده تمپان بود .در دو گروه ،آزمون

همچنین شکل  1به مقایسه نتایج نسبت سیگنال به

شدت

نویز  DPOAEدر فرکانس های مختلف در گروه

DPOAE

با

شرایط

برابر

در

 L1= 65dBSPLو  L2= 55dBSPLو با دستگاه
( otoread )intracoustic ،Denmarkانجام شد و
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نسبت فرکانسی  F2/F1برابر با  1/0بود .فرکانس f2
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جدول  )7ميانگين (انحراف معيار) ميزان نويز و سيگنال در آزمون  DPOAEدر فرکانسهای مختلف در گروه انساني و رت
نويز

گروه رت
معنیداری

 2کيلو هرتز

 4کيلو هرتز

 3کيلو هرتز

 7کيلو هرتز

 2کيلو هرتز

 4کيلو هرتز

 3کيلو هرتز

 7کيلو هرتز

-19/16
()1/67
-16/39
()5/19
1/114

-19/76
()1/45
-16/30
()5/11
1/116

-19/31
()0/03
-11/14
()5/16
1/111

-14/90
()4/11
-0/06
()6/19
1/111

-4/11
()7/40
11/35
()7/47
1/111

-3/00
()6/49
4/73
()6/66
1/111

-1/51
()7/04
4/11
()7/14
1/113

3/31
()7/39
1/65
()5/66
1/059

مرتبط است .محدوده شنوایی رت در حدود
فرکانسهای باالتری از انسان قرار دارد و از این رو
پاسخهای بهتری در فرکانسهای باالتر بهدست آمد .در
مقابل تفاوت میزان نویز ثبت شده در دو گروه نیز
تفاوت معنیداری داشت که این موضوع میتواند به
تفاوتهای موجود در شکل و اندازه کانال گوش و
شکل  )1نسبت سیگنال به نویز در فرکانسهای مختلف
در گروه اول (انسان) و دوم (رت)

این نتایج نشان دهنده عدم تغییر محسوس نسبت
سیگنال به نویز در انسان در محدوده فرکانسی  0تا 5
کیلو هرتز میباشد .در حالیکه در همین ناحیه
فرکانسی ،نسبت سیگنال به نویز در رت به شدت تغییر
میکند و تفاوت نسبت سیگنال به نویز در دو گروه،
برای نواحی فرکانسی  4 ،0و  5کیلو هرتز معنیدار
میباشد .در رت میزان نسبت سیگنال به نویز بسیار
باالتری در فرکانسهای باال مشاهده میشود .در حالیکه
در فرکانس سه کیلو هرتز این میزان تقریباً با انسان برابر
میشود و در فرکانس  0کیلو هرتز نسبت سیگنال به
نویز در رت کمتر از انسان میباشد.

نحوه کیپ شدن پروب در داخل گوش مرتبط باشد.
آزمون  DPOAEبرای ارزیابی کم شنوایی و آسیبهای
حلزونی در نمونههای انسانی ابزاری مناسب است و
میتواند نتایج معتبری برای بررسی شنوایی در سنین
نوزادی به ما بدهد ( .)1در تحقیق حاضر ،نسبت سیگنال
به نویز در انسان دارای تغییرات محسوسی در نواحی
فرکانسی  0تا  5کیلو هرتز نبود که عدم تغییرات جدی
پاسخهای  DPOAEدر این ناحیه فرکانسی ،در
تحقیقات دیگر نیز مشاهده شده است ( 11و  .)10این
موضوع قابلیت مقایسه سادهتری در فرکانسهای
مختلف را برای ما بهوجود میآورد .نتایج گروه حیوانی
نشاندهنده تغییرات چشمگیری بین فرکانسهای
مختلف بود که در دیگر تحقیقات نیز تفاوتهایی در
میان پاسخهای  DPOAEدر محدوده فرکانسی  0تا 1

بحث

کیلو هرتز در وضعیت حلزون طبیعی دیده شده است

نتایج تحقیق حاضر نشاندهنده تفاوتهای میان

( )13گرچه در تحقیق دیگر تفاوت چندانی در حلزون

پاسخهای  DPOAEدر نمونههای انسانی و حیوانی بود

در فرکانسی  0تا  1کیلو هرتز گزارش نشده است (.)14

که این موضوع احتماالً به تفاوتهای موجود در حلزون

عالوه بر رت ،آزمون  DPOAEدر بسیاری از حیوانات
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هندی ( )1نیز مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج

مانند

مغز

 DPOAEدر سگ نیز نشان دهنده دامنه باالتر

( )auditory brainstem responsesبه همراه

 DPOAEدر فرکانسهای باالتر است ( .)16در گربه

گسیلهای صوتی گوش برای بررسی بهتر و دقیقتر

نیز پاسخهای  DPOAEدر فرکانسهای زیر 1511

سیستم شنوایی مناسبتر باشد .از دیگر محدودیتهای

هرتز دامنه کمتری از فرکانسهای باالتر داشتند (.)11

تحقیق حاضر عدم امکان ثبت منحنیهای  I/Oو توجه

نتایج خوچه هندی در وضعیت حلزون سالم نیز نشان

به فاز محرک و پاسخ میباشد که این موضوع به علت

دهنده میزان بیشتر سیگنال به نویز در فرکانسهای باالتر

عدم توانایی دستگاه مورد استفاده برای ثبت میباشد که

است ( .)1این نتایج میتواند نشانگر اهمیت بیشتر

پیشنهاد میگردد که این موارد در تحقیقات آینده مورد

فرکانسهای باال در حیوانات با اندازه کوچکتر از انسان

توجه قرار گیرد.

پاسخهای

ساقه

باشد که ناشی از تفاوتهای فیزیولوژیک ،اهمیت بیشتر
فرکانسهای باالتر در حیوانات کوچکتر از انسان و در

نتيجهگيری

نهایت تفاوت اندازه حلزون در گونههای مختلف باشد.

تفاوتهای چشمگیر میان پاسخهای گسیلهای صوتی

نتایج  DPOAEدر برخی تحقیقات مستقل از سن

گوش اعوجاجی در نمونههای انسانی و رت میتواند

حیوان میباشد .این نتایج نشاندهنده عدم تأثیر

نشاندهنده تفاوتهای چشمگیر مکانیسمهای حلزونی

چشمگیر سن بر نتایج  DPOAEدر محدوده فرکانسی

در انسان و رت باشد .این موضوع ممکن است

زیر  6کیلو هرتز میباشد ( 15و .)17

نشاندهنده نیاز به احتیاطهای بیشتری در تفسیر نتایجی

از محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به عدم بررسی

باشد که از حلزون رت به عنوان مدل حیوانی استفاده

وضعیت شنوایی رت با دیگر آزمونهای شنوایی به

شده است.

علت عدم دسترسی به تجهیزات مناسب اشاره کرد .در

انجام این مطالعه تحت حمایت مالی هیچ مؤسسهای

این تحقیق تالش گردید که واکنش رتها نسبت به

قرار ندارد.

اصوات آرام تا شدید مورد بررسی قرار گیرد و تنها از
رتهایی استفاده گردد که دارای واکنش مناسبی برای

تضاد منافع

اصوات آرام باشند .اما این موضوع نیز تضمین کننده

هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان

وجود شنوایی طبیعی در دو گوش نمیباشد .البته در

نشده است.

دیگر تحقیقات نیز وجود پاسخهای رفتاری طبیعی به
عنوان شنوایی طبیعی تلقی شده است ( .)11از این رو
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Abstract
Background: Distortion product otoacoustic emissions evaluate the function of outer hair cells in the
cochlea. The present study aimed to compare distortion product otoacoustic emissions between normal
hearing adult human and rat to better understand their differences.
Materials and Methods: In this study, signal to noise ratio of distortion product otoacoustic emissions was
evaluated and the results of normal hearing persons (n=60) and rats (n=30) were evaluated in similar
conditions at of 2, 3, 4, and 5 KHz.
Results: The difference between the two groups was significant in most frequencies except 3 KHz. In rats,
a higher signal to noise ratio was observed at 4 and 5 KHz and a lower ratio at 2 KHz. There was no
significant difference among different frequencies in human samples.
Conclusion: Significant differences in distortion product otoacoustic emissions in the two groups may
demonstrate the different mechanisms for cochlear function in human and rat. This result may indicate the
need for extra cautions in using rats as an animal model.
Keywords: DPOAE, normal hearing, human, rat.
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