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Abstract 

Background and Objective: Oxidative stress is one of the causes of tinnitus. The 

therapeutic effect of nanocurcumin on the antioxidant processes of various diseases has 

been confirmed; however, no study, to the best of our knowledge, has been conducted on 

its therapeutic effect on tinnitus. Therefore, the present study aimed to determine the 

effect of nanocurcumin on treating tinnitus. 

Materials and Methods: This study was a randomized controlled trial (triple-blind 

intervention). A total of 62 patients with tinnitus were selected by randomized block 

design with observance of concealment. Then, the participants were divided into two 

groups of 31 and were treated with nanocurcumin and a placebo. Both groups were 

similar in terms of age and gender with frequency matching methods. Hearing tests were 

performed for all patients. Patients received 80 mg/day of nanocurcumin and similar 

placebo capsules for 21 days. 

Results: The mean and standard deviation of the age in the nanocurcumin and placebo 

groups were 44.77 ± 15.2 and 46.32 ± 15.2 years, respectively (P>0.05). The difference 

between the mean duration of tinnitus was not significant in both groups (P>0.05). The 

results indicated that the antioxidant nanocurcumin reduced the tinnitus score (P=0.02). 

However, nanocurcumin failed to affect the frequency, high score, degree of annoyance, 

mean score of speech discrimination, and speech reception threshold (P>0.05). Also, no 

side effect was reported from using nanocurcumin.  

Conclusion: Nanocurcumin is not effective in the treatment of tinnitus. 
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چکیده

 یندابر فر کورکومیننانو تأثیر درمانیست. اگوش  وزوزکننده استرس اکسیداتیو یکی از علل ایجاد سابقه و هدف:

ای همطالعگوش  وزوز اثربخشی آن در درمان و تاکنون در زمینهشده یید أهای مختلف تاکسیدانی بیماریآنتی

 گوش بود. اثر نانوکورکومین در درمان وزوز تعیین مطالعههدف این ، . لذاانجام نشده است

بیمار مبتال 62روی و بود کارآزمایی بالینی تصادفی )مداخله سه سو کور( این مطالعه از نوع  :هامواد و روش

ی تقسیم نفر 31سازی در دو گروه های تصادفی و با رعایت پنهانروش بلوک هب. افراد به وزوز گوش انجام شد

ی هانانوکورکومین و پالسبو قرارگرفتند. هر دو گروه از نظر سن و جنس با روش و تحت درمان با شدند

روز،  21انجام شد. بیماران به مدت  شنواییهای شدند. برای تمام بیماران آزمون منطبقسازی فراوانی همسان

 نانوکورکومین و کپسول پالسبوی مشابه دریافت کردند. گرممیلی 20 هر روز

پالسبوگروه  در و 22/44±2/15در گروه نانوکورکومین  انمیانگین و انحراف معیار سن بیمار :هایافته

(. P>05/0) میانگین مدت ابتال به وزوز گوش در دو گروه معنادار نبوداختالف (. P>05/0)بود  سال 2/15±32/46

. (P=02/0)شد کاهش نمره آزاردهندگی وزوز گوش اکسیدان نانوکورکومین سبب ها نشان داد آنتییافته

ار ، میانگین امتیاز تمایز گفتار و آستانه دریافت گفتدرجه آزاردهندگی، نمره بلندیکه تأثیری بر فرکانس، درحالی

 با عوارض جانبی همراه نبود.کورکومین همچنین مصرف نانو (.P>05/0)نداشت 

 ثر نیست.ؤنانوکورکومین در درمان وزوز گوش م گیری:نتیجه

، وزوز گوشیناسترس اکسیداتیو، نانوکورکوم، اکسیدانآنتی واژگان کلیدی:

پزشکی  علوم دانشگاه برای نشر حقوق تمامی

.است محفوظ همدان

ی، فرانک امام دهیس: * نویسنده مسئول

شناسی، دانشکده علوم گروه شنوایی

بخشی، دانشگاه علوم پزشکی توان

همدان، همدان، ایران.

faranak_imami@yahoo.com: ایمیل

 ،سینا بنامجله پزشکی بالینی . گوش ثیر نانوکورکومین بر وزوز. تاسیده فرانک، امامی ؛یونس، محمدی؛ الناز، شریعت پناهی؛ رنجبر، اکرم؛ فرهاد، فراهانی ؛فراهانی، زهرا ستناد:ا

 .5-11(: 1)29؛1401 بهار

مقدمه
. ]1[وزوز گوش درک صدا بدون وجود منبع خارجی است 

 این بیماری ایجادن نقش استرس اکسیداتیو را در ابرخی از محقق

های های آزاد و گونهدر بدن همواره رادیکال. ]2-4[ دانندمی مؤثر

ها توسط بار آنشود که اثرات زیانفعال اکسیژن تولید می

شود. در اکسیدان تا حدودی خنثی میهای دفاعی آنتیسیستم

های آزاد یا کاهش فعالیت صورت افزایش تولید رادیکال

ا هتعادل بین این دو، صدمات ناشی از آن نبود وها یداناکسآنتی

. گویندکه به این حالت استرس اکسیداتیو می یابدمیافزایش 

استرس اکسیداتیو نقش روزافزونی در پیشبرد طیف وسیعی از 

افزایش سطح  .داردهای گوش داخلی جمله بیماریازها بیماری

سلولی داخل( Reactive Oxygen Species: ROS) فعال اکسیژن

 ودشآسیب حلزون در شرایط مختلف پاتولوژیک  باعثممکن است 

 ،بنابراین کند؛تظاهر میکه همراه با وزوز گوش و کاهش شنوایی 

در حلزون و کشف مکانیسم آسیب  ROSشناسایی منابع احتمالی 
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کمک شایانی در پیشگیری و درمان اختالالت گوش داخلی دارد. 

ROS  های بها و آسینروتئیپسلولی، های درونلیپیدمسئول آسیب به

DNA  میزان . ]1، 5، 6شود[ میمنجر است که به آپوپتوز یا نکروز

ها در دهنده آنپذیری اجزای گوش داخلی و اجزای تشکیلآسیب

 های مویی خارجی در قاعده حلزونسلول و یکسان نیست ROSاثر 

 . ]2، 2ستند[ پشتیبان ههای لسلو ازپذیرتر آسیب

عی بسیاری بر استرس اکسیداتیو وصنمداروهای طبیعی و 

. این گیاه ترکیب استزردچوبه یکی از این داروه ند.تأثیرگذار

دی . نانوکورکومین )داردبا عنوان نانوکورکومین  یزیستی فعال و قوی

 آریل هپتانوئیدهاست. اینفنل از دسته دیفرولوئیل متان( یک پلی

 و با نام زردچوبه است (Curcuma Longa) فعال گیاه ءماده جز

(Turmericشناخته می )ترین اثرات بیولوژیکی شود. مهم

کننده از اکسیدانی و پیشگیرینانوکورکومین اثرات ضدالتهابی، آنتی

 ت وسهاطیف وسیعی از پروتئینشامل سرطان است. نانوکورکومین 

های مختلف را دارد. نانوکورکومین با تنظیم توانایی مهار فعالیت کیناز

های آنزیم تظاهرتواند مختلف می بردار سلولیعوامل نسخهفعالیت 

ای چسبنده و هکننده تومور، مولکولهای سرکوبالتهابی، ژن

بب ها سدارنده سلولی را تنظیم کند. این ویژگیهای نگهپروتئین

های مختلفی همچون زخم، شده است این ماده در درمان بیماری

های و عروقی، بیماری قلبیهای دیابت، آلزایمر، پارکینسون، بیماری

استفاده شود. نانوکورکومین همچنین مانع  التهاب مفصلیریوی و 

اعث و ب استآورنده کلسترول ، پایینشودمیلخته خون  از تشکیل

مانند بسیاری از  و شودش میبهبود عملکرد کبد و دستگاه گوار

گرم در روز  2تا مصرف آن و دارد  ی نسبیمحصوالت طبیعی ایمن

است. اثرات درمانی نانوکورکومین از طریق خواص  مجاز

 .]9[ شوداکسیدانی و ضدالتهابی تأمین میآنتی

باکتریال با خواص آنتی 1949نانوکورکومین اولین بار در سال 

اکسیداتیو و عرضه شد. پس از آن اثرات ضدالتهابی، آنتی

. بسیاری از اثرات ]12،11،10[شد بهبودبخشی زخم آن اثبات 

اکسیدانی و توانایی درمانی نانوکورکومین ناشی از خواص آنتی

. مطالعات فراوانی روی ]13[سرکوب التهاب حاد و مزمن است 

و  عنوان یک داروی گیاهی در حال انجام استنانوکورکومین به

های التهابی در درمان یووئیت قدامی مزمن، بیماری اثربخشی آن را

پس از جراحی، سرطان، آرتریت،  اتپوست، التهابو  مزمن روده

در یک مطالعه  .]12[ تأیید کرده استآلزایمر و کاهش شنوایی 

التهاب اپیدرمال القایی در درمان ستفاده موضعی از نانوکورکومین ا

جود و آزمایشگاهیهای گوش موشی که در اسید آراشیدونیک

زا نبودن پذیری و مسمومیت. ایمنی، تحمل]14[ داشت، مؤثر بود

. از عوارض ]15[ثابت شده است  همزیاد ز نانوکورکومین حتی در دُ

توان به می است جانبی این دارو که در برخی مطالعات ذکر شده

. ]16[، مدفوع زرد رنگ و تهوع اشاره کرد جوشاسهال، سردرد، 

 در نارسایی و اکسیدان دوعاملی استآنتی نوعینانوکورکومین 

 .]12[ داردکلیه اثر درمانی 

استرس اکسیداتیو یکی از علل ایجاد وزوز گوش رسد به نظر می

های استرس اکسیداتیو، وزوز گوش و از طریق تعدیل شاخص است

ر اثر نانوکورکومین د مطالعه با هدف تعییناین ، . لذایابدمیبهبود 

 .طراحی شددرمان وزوز گوش 
 

 کار روش
 شده بود که ازاز نوع کارآزمایی بالینی تصادفی این مطالعه

نفر  62 متشکل ازتعداد نمونه  انجام شد. 1399تا  1392 سال

نامه میزان آزاردهندگی وزوز ها پرسشگردآوری داده ابزار بود.

( بود که تأثیر THI:Tinnitus Handicap Inventory) گوش

ال ؤس 25کند و شامل وزوز گوش را بر زندگی روزانه ارزیابی می

= 16 تا 0 نمره بیندارند؛ است که هرکدام از صفر تا چهار امتیاز 

 )خفیف(، نمره 2درجه = 36 تا 12 نمره )خیلی خفیف(، 1درجه 

)شدید(  4درجه = 26 تا 52 )متوسط(، نمره 3درجه = 56 تا 32

نسخه  . پایایی]12، 19[است  )وخیم( 5درجه = 100 تا 22 و نمره

ثبات  و (=96/0rآن با استفاده از روش تست/ بازتست ) یفارس

  .]20[ استتأیید شده ( r=939/0) داخلی آن با آلفای کرونباخ

 95ر سطح اطمینان مطالعه برابر فرمول آماری د هحجم نمون

لحاظ شد نفر برای هر گروه  26معادل درصد،  20درصد و توان 

 .نفر افزایش یافت 31درصدی به  20ریزش  با احتسابو  ]21[

: ابتال به وزوز گوش عبارت بودند از معیارهای ورود به مطالعه

سال، عدم باداری و  65تا  12طرفه یا دوطرفه، سن ذهنی یک

 ودننب بتالمبه عفونت حاد یا مزمن گوش،  نبودن بتالمشیردهی، 

های روماتولوژیک واسکولیت، آکوستیک نروما، اختالالت به بیماری

داروهای  نکردن شده و جراحی گوش، مصرفنورولوژیک شناخته

ها قبل از شروع کننده سیستم ایمنی ازجمله اینترفرونتعدیل

 بخش.مطالعه، کورتن، ضدتشنج و آرام

به  نداشتن: تمایل عبارت بودند از معیارهای خروج از مطالعه

بتال ابروز حساسیت نسبت به نانوکورکومین، ادامه همکاری در طرح، 

در طول پژوهش  ذکرشدههای های گوشی و سایر بیماریبه بیماری

 در طول پژوهش. ذکرشدهو مصرف داروهای 

شامل معاینه  گرفتن شرح حالبرای بررسی  در مرحله اول

قه وزوز ب. بیمارانی که با تشخیص پزشک متخصص سابوداتوسکوپی 

ری ادیومتبا وارد مطالعه شدند. سپس بیماران ، گوش ذهنی داشتند

، آستانه دریافت Pure Tone Audiometry: PTA)تون خالص )

 (، تمایز گفتارSpeech Reception Threshold: SRT) گفتار

(Speech Discrimination Score: SDSتمپانومتری ،) ، تست

ارزیابی ، (Tinnitus Matching Test: TMT)وزوز گوش تطابق 

( Loudnessبلندی صدای وزوز گوش )تعیین ( و Pitchفرکانس )

ک ی راها تست تمام. برای جلوگیری از تورش اطالعات ارزیابی شدند

های . سپس بیماران با استفاده از روش بلوکشدانجام  ادیولوژیست

 کننده مکمل نانوکورکومین و دارونماتصادفی به دو گروه دریافت

روز  21های مربوطه را به مدت و دارو ندتقسیم شد )قرص شکر(

های دارونما از نظر ظاهری مشابه . کپسولکردنددریافت 

 نانوکورکومین ساخته شدند.
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در گروه مداخله از افراد خواسته شد روزانه دو عدد مکمل 

گرم از سینا کورکومین( و در گروه کنترل میلی 40نانوکورکومین )

های دارونما از نظر . کپسولکنندمصرف  کپسول دارونما نیز دو عدد

 منظور اجتناب از اثراتظاهری مشابه نانوکورکومین ساخته شدند. به

های مخدوشگر احتمالی در مرحله طراحی مطالعه، هر دو گروه متغیر

 منطبقسازی فراوانی با هم با روش همسان یتاز نظر سن و جنس

 نامه میزانم با استفاده از پرسشئشدند. سپس از نظر بهبود عال

 . ارزیابی شدندآزاردهندگی وزوز گوش و آزمون تطابق وزوز گوش 

 

 سازینحوه تصادفی
( Block Randomizationهای تصادفی )از روش بلوک

چهارتایی استفاده شد. برای این منظور چهار برگه کاغذی تهیه و 

ها نوشته شد. برگه Bو روی دو برگه حرف  Aروی دو برگه حرف 

هریک از  میز قرار داده شدند. با مراجعهی با هم مخلوط و در کشو

 انتخابها به صورت تصادفی یکی از برگه، بیماران واجد شرایط

های بیرون . برگهشدبر آن اساس به بیمار دارو داده میو شد می

 ،برگه بیرون کشیده نشده باشدشده تا زمانی که هر چهار کشیده

 شد. میبه کشو برگردانده ن
 

 نحوه کورسازی
و بدون ذکر نام دارو  ندخارج شد شانداروها از پوشش دارویی

 گرفتند.اختیار بیمار قرار  در Bو  Aهای دارای برچسب در پاکت

فردی غیر  رابیماران از نوع داروی مصرفی اطالعی نداشتند. داروها 

 لذا پزشک کرد.ری بندی و کدگذاکننده بستهاز پزشک معاینه

از نوع مداخله  و ادیولوژیست طرحها تحلیلگر داده، کنندهمعاینه

 . (سه سو کور) نداطالعی نداشت

های آمار توصیفی ها از شاخصوتحلیل دادهبرای تجزیه

جدول و نمودار استفاده  ،شامل میانگین، انحراف معیار، درصد

شد. برای بررسی و مقایسه گروه مداخله با گروه شاهد از آزمون 

t ار افزها با استفاده از نرماستفاده شد. آزمون مستقل و کای دو

SPSS  داری در تمام و سطح معنی تحلیل شدند 16نگارش

 تعیین شد. 05/0ها کمتر از آزمون
 

 نتایج
 مرد 31( ودرصد 50) زن 31 شاملبیمار  62در این مطالعه 

مرد  16مشارکت داشتند. در گروه نانوکورکومین ( درصد 50)

 15درصد( و در گروه پالسبو  4/42زن ) 15درصد( و  6/51)

 درصد( مشارکت داشتند. 6/51زن ) 16درصد( و  4/42مرد )

 نشد مشاهدهتفاوت معنی داری از نظر جنسیت ها هوبین گر

(29/0=P .) ند،بود نانوکورکومینتحت درمان با  ی کهماربی 31از 

 6/51نفر ) 16وزوز گوش دوطرفه و درصد(  4/42) نفر 15

و پالسبدر گروه داشتند که این آمار  طرفهیکوزوز گوش درصد( 

درصد(  52/64)نفر  20و درصد(  42/35) 11 شامل ترتیبه ب

طرفه یا دوطرفه بودن وزوز گوش از نظر یکدو گروه . بین بود

 (.P=56/0) نشدتفاوت آماری معناداری مشاهده 

 22/44±2/15میانگین سن و انحراف معیار گروه نانوکورکومین 

واریانس  تحلیلسال بود. بر اساس  32/46±2/15و گروه پالسبو 

مشاهده  یتفاوت آماری معناداربین دو گروه از نظر سن ، دوطرفه

برای گروه  SRTمیانگین و انحراف معیار (. P=69/0)نشد 

و در گوش چپ  62/24 ± 55/12نانوکورکومین در گوش راست 

بود. در گروه پالسبو، میانگین و انحراف معیار  41/22 ± 22/19

SRT  43/16و در گوش چپ  22/23 ± 21/12در گوش راست ± 

 دست آمد. اختالف میانگین آستانه دریافت گفتار بر اساسبه 19/22

 ( نبود. Pچپ=20/0( و )Pراست=21/0)نیز معنادار  SRTآزمون 

در گوش  SDSدر گروه نانوکورکومین، میانگین و انحراف معیار 

بود.  20/22 ± 02/16و در گوش چپ  32/90 ± 22/14راست 

برای گروه پالسبو در گوش  SDSمقادیر میانگین و انحراف معیار 

دست به 06/22 ± 95/12و در گوش چپ  23/29 ± 42/12راست 

نیز  SDSآمد. مقایسه میانگین امتیاز تمایز گفتار بر اساس آزمون 

 (Pچپ=26/0)و  (Pراست=29/0)در هر دو گروه و در هر دو گوش 

میانگین وانحراف معیار مدت ابتال به وزوز تفاوت معناداری نداشت. 

و در گروه سال  92/1±94/1گوش در گروه درمانی نانوکورکومین 

سال بود. بین دو گروه از نظر مدت ابتال تفاوت  22/1±25/1پالسبو 

 (. بین میانگین نمره بلندی وP =21/0) مشاهده نشد یمعنادار

تفاوت  از مداخله قبل و بعدوزوز گوش در هر دو گوش  فرکانس

 . (P>05/0) مشاهده نشد معناداری

 یمیانگین بلندی صداشود، مشاهده می 1ل جدوچنانکه در 

نیز تفاوت برحسب گوش مبتال و گروه درمانی وزوز گوش 

وزوز یشترین میانگین بلندی (. بP>05/0)معناداری نداشت 

 بل بود.دسی 95/1بل و کمترین آن دسی 46/3گوش 
 

 نسبت به قبل و بعد از مداخله ی( برحسب گوش مبتال و گروه درمانloudnessوزوز گوش ) یصدا یبلند یارو انحراف مع یانگینم :1جدول 

 Pارزش
 زمان ارزیابی نانوکورکومین پالسبو

 مبتال گوش
 نسبت به مداخله میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

5/0 

02/0 

29/2 

02/3 

64/3 

42/3 

32/2 

05/3 

19/3 

39/2 

 قبل

 بعد
 راست

42/0 

29/0 

62/2 

64/2 

12/3 

24/2 

05/3 

95/1 

64/3 

29/2 

 قبل

 بعد
 چپ



و همکاران فراهانی   
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 نسبت به قبل و بعد از مداخله ی( برحسب گوش مبتال و گروه درمانpitchفرکانس وزوز گوش ) یارو انحراف مع یانگینم یفراوان :9جدول 

 Pارزش
 زمان ارزیابی نانوکورکومین پالسبو

 مبتال گوش
 مداخله نسبت به میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

5/0 

44/0 

2260 

2240 

2252 

2252 

3021 

3216 

2254 

2246 

 قبل

 بعد
 راست

23/0 

12/0 

2240 

2252 

2022 

2032 

3021 

3202 

2915 

3024 

 قبل

 بعد
 چپ

 

میانگین فرکانس شود که مشاهده می 2 جدولبا استناد به 

در دو گروه نسبت به قبل و بعد از مداخله تفاوتی مشاده وزوز گوش 

 .(P>05/0)نشده است 

قبل و  در آزاردهندگی وزوز گوش بین درجه، 3 طبق جدول

 معناداری مشاهده نشد تفاوتبین دو گروه  و از مداخله بعد

(05/0<P مقدار کاهش نمره آزاردهندگی وزوز گوش در گروه .)

 نمره 2( و در گروه پالسبو 2/33به  22/41نمره )از  2کومین کور

کاهش نمره آزاردهندگی در گروه  .( بود19/32به  19/39)از 

 (.P=02/0) مداخله بیشتر از گروه پالسبو بود

فراوانی میزان آزاردهندگی وزوز گوش برحسب گروه درمانی را 

ز آن است حاکی ا 4کرد. نتایج جدول مشاهده  4 توان در جدولمی

یا کمترین  1که بیشترین فراوانی در هر دو گروه متعلق به درجه 

 میزان آزاردهندگی است.

در  .شدـای مشاهده نهـارضـورکومین هیچ عـکنـانـوروه ـدر گ

 بـررسیذا ـل نـشد.ظه ـاصی مالحـه خـارضـیز عـروه پالسبو نـگ

 .نبودپذیر کانـروه امـن دو گـین ایـب ایـن مؤلفه در
 

 نسبت به قبل و بعد از مداخله ی( برحسب گروه درمانTHIوزوز گوش ) یآزاردهندگ یزاننمره م یارو انحراف مع یانگینم یسهمقا :3جدول 

 Pارزش
 زمان ارزیابی نانوکورکومین پالسبو

 میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار نسبت به مداخله

 قبل 22/41 25/33 19/39 22/32 2/0

 بعد 2/33 64/31 19/32 69/31 62/0

 26/0 02/0 P 
 

 ی( برحسب گروه درمانTHIوزوز گوش ) یآزاردهندگ یزانم یفراوان :4جدول 

 پالسبو

 درصد                          تعداد  

 نانوکورکومین

 درصد                      تعداد  
 درجه
 THI 

ارزیابی نسبت به زمان 

 مداخله

2/32 12 5/35 11 1 

 قبل

6/22 2 6/22 2 2 

0 0 2/3 1 3 

4/19 6 1/16 5 4 

4/19 6 6/22 2 5 

2/45 14 4/42 15 1 

 بعد

1/16 5 4/19 6 2 

0 0 2/3 1 3 

6/22 2 9/12 4 4 

1/16 5 1/16 5 5 
 

بحث
ترین عالئم گوش توان در ردیف آزاردهندهوزوز گوش را می

میلیون آمریکایی وزوز گوش  30قرار داد. طبق برآوردها حدود 

از افراد رخ  درصد 5تا  3مزمن دارند. نوع آزاردهنده آن در 

وجود علت مولد این بیماری چندان  . با این]3،2[دهد می

وز بر وزنانوکورکومین در زمینه تأثیر درمانی  مشخص نیست.

ای انجام نشده است و مطالعه حاضر اولین حال مطالعهگوش تابه

 پژوهشی است که در این زمینه اجرا شد.

اکسیدان نانوکورکومین های مطالعه پیش رو نشان داد آنتییافته

که تأثیری شود. درحالیمیکاهش نمره آزاردهندگی وزوز گوش سبب 

 ، میانگین امتیاز بازشناسیآزاردهندگی درجه، نمره بلندیبر فرکانس، 



 نانوکورکومین و وزوز گوش 
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واهد اساس این ش برگفتار و آستانه دریافت گفتار مبتالیان نداشت. 

دار شدن احتمال معنی ،رسد با افزایش حجم نمونهآماری به نظر می

 بیمارانی کههش آزاردهندگی وزوز گوش بین تفاوت آماری کا

خواهد  محتملپالسبو  کنند، نسبت به گروهدریافت مینانوکورکومین 

با عوارض جانبی کورکومین همچنین در پژوهش ما مصرف نانو. بود

اثرات  کردند کهگزارش  هم ]22[ش همکارانو  Whiteهمراه نبود. 

مدت مشابه راکی زردچوبه در کوتاهضدالتهابی تجویز خو

 . استهیدروکورتیزون و فنیل بوتازون و بدون عوارض جانبی 

تایید نمودند  ]23[همکارانش و  Unluبر اساس نتایج مطالعه 

 هایها بیشتر است، سرطانکشورهایی که مصرف زردچوبه در آن در

شود. در مقاالت متعددی اثرات ای کمتر مشاهده میروده

اکسیدانی، ضدسمی و ضدسرطانی کورکومین ضدالتهابی، آنتی

گزارش شده است. اثرات ضدسرطانی زردچوبه از این نظر مهم است 

ری های سرطانی پیشگیولکه مصرف این ماده با دُز زیاد از تکثیر سل

 کند.های غیرمبتال آسیبی وارد نمیکند و به سلولمی

Haryuna  موش را در چهار گروه  24 نیز ]24[همکارانش و

. گروه مورد در 2. گروه شاهد، 1قرار دادند که عبارت بودند از: 

گرم میلی 50. گروه مورد در معرض صدا+روزانه 3معرض صدا، 

گرم میلی 100در معرض صدا+روزانه  . گروه مورد4کورکومین و 

ها نشان داد کورکومین در درمان و های آنکورکومین. یافته

  .های حلزون گوش داخلی مؤثر استاز آسیب بافتی سلول پیشگیری

کنندگی حفاظت رتأثی ]Yamaguchi ]25در مطالعه 

رات اثها های آندر مقابل اصوات بلند بررسی شد. یافتهکورکومین 

 .مواجهه صوتی با اصوات بلند تأیید کرددر  کنندگی آن راحفاظت

Adalier  گزارش دادند خواص  نیز ]26[ همکارانشو

ی کنندگی سیـستم ایمناکـسیدانی، ضـدالتهابی و تنظـیمآنتی

زردچوبه سبب بهبود متابولیسم و پیشگیری از رونـد آسیب سلولی 

 شود. در بیماری آلزایمر می

Pall ها در بهبوداکسیداناثر آنتی بررسی در ]22[ شانو همکار 

پاپاورین تحت درمان با ماه  6به مدت بیمار مبتال را  56 ،وزوز گوش

نامه میزان آزاردهندگی پرسش استفاده از . باقرار دادند Cو ویتامین 

ماه بعد از درمان  60قبل و  وضعیت ناتوانی بیماران، وزوز گوش

 242/0)شدت ( و P=441/0نشان داد درجه )آنان . نتایج شدارزیابی 

=P آزاردهندگی وزوز گوش قبل و بعد از درمان اختالف آماری )

 نیز گزارش کردند ]22 [وهمکارانش Tziridis. داری داشتمعنی

وش سبب کاهش وزوز گاکسیدانی جینکوبیلوبا آنتی خصوصیتکه 

 . شودمیحفاظت شنوایی هنگام مواجهه صوتی با اصوات بلند و 

اکسیدان آنتیاثربخشی  ]29[همکارانش و  Scassoدر مطالعه 

شنوایی ویتامین را در پیشگیری از کمو مولتی 10حاوی کوآنزیم 

بیمار  26پالتین بررسی کردند. در این مطالعه ناشی از سیس

ا درمانی بنفر شاهد( که تحت شیمی 2نفر مورد و  12سال )بزرگ

روز بعد از درمان بررسی  30پالتین قرار داشتند، قبل و داروی سیس

شنوایی ناشی در پیشگیری از کم 10ها نشان داد کوآنزیم شدند. یافته

حاضر در مطالعه که پالتین مؤثر است. درصورتیاز داروی سیس

 .تأثیری نداشتاکسیدان نانوکورکومین در درمان وزوز گوش آنتی

 خونیسطح افزایش  ]30[ش همکارانو  Savastanoدر مطالعه 

ROS  بیمار مبتال به وزوز گوش  31در ورید مغزی ژوگوالر داخلی

 سببهای خوراکی اکسیدانآنتی تجویز. شدگزارش  ناشناخته

ساعت پس از آغاز دریافت  42 طی ROSکاهش چشمگیر سطح 

درمان، تر دوره طوالنی با وجود حاضرمطالعه که در حالی. درشددارو 

با توجه به  بیماران مشاهده نشد. THIمعناداری در نمره  اتتغییر

شود علیرغم آنکه در گروهی که نانوکورکومین مشاهده می 5جدول 

اما به  ؛رسیده است 2/33به  22/41از  THIاند، نمره دریافت نموده

بود،  31عادل کنندگان که مدلیل واریانس زیاد نمرات شرکت

دار رکومین نسبت به گروه پالسبو معنیاختالف میانگین گروه نانوکو

که نمره از این همچنین در گروه پالسبو با وجود (.P=32/0) نشد

 دارمعنیها اختالف میانگینکاهش یافته بود،  19/32به  19/39

 نشدن دارباعث معنی عمدهدو دلیل رسد نظر می به .P)=26/0)نشد 

ر کنندگان که دنمرات شرکت زیاداول پراکندگی  ؛شده است نتایج

 33انحراف معیار  مشخص است )تقریباً مقادیر انحراف معیار کامالً

 حجم نمونه افزایش دیگر آنکه اگر( و زیاد استنمره است که بسیار 

وجه با ت ،بنابراین؛ یابدافزایش میشدن نیز  داراحتمال معنی ،یابد

در مرحله بعد مقدار ، ار کاهش در دو گروه متفاوت استبه اینکه مقد

 2کاهش  ؛ به عبارت دیگر،بین دو گروه مقایسه شد درکاهش 

با  مقایسه وای گروه پالسبو نمره 2ای گروه مداخله با کاهش نمره

ها مشخص شد میزان کاهش نمره آزاردهندگی در گروه داده تحلیل

 (.P=02/0) ستابوده از گروه پالسبو  مداخله بیشتر
 

 گیرینتیجه
کاهش نمره آزاردهندگی اکسیدان نانوکورکومین سبب آنتی

با عوارض جانبی همراه نیست.  شود و مصرف آنمیوزوز گوش 

مره نو بر فرکانس،  نانوکورکومین در درمان وزوز گوش موثر نیست

، میانگین امتیاز بازشناسی و تمایز گفتار درجه آزاردهندگی، بلندی

 آستانه دریافت گفتار مبتالیان تأثیری ندارد.و 
 

 قدردانی و تشکر
ای پزشکی مصوب دانشگاه علوم نامه دوره دکتری حرفهاین مقاله از پایان

گرفته شده است. نویسندگان بر خود  9211299051پزشکی همدان با شماره 

دانند از حمایت مادی و معنوی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و الزم می

 بیماران ارجمندی که در انجام این پژوهش همکاری کردند، تشکر و قدردانی کنند.

 

 منافع تضاد

 گـونه تـضاد منافعی بـرای نـویسندگان نداشته است.ایـن مـقاله هیچ
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 سندگانینو سهم

نویسنده اول )پژوهشگر اصلی(: مشارکت در تدوین چارچوب اصلی طرح، 

درصد(؛ نویسنده دوم )پژوهشگر  30های پژوهش )بازنگری متون و نگارش بخش

درصد(؛ نویسنده سوم  10اصلی(: مشارکت در تدوین چارچوب اصلی طرح )

درصد(؛ نویسنده  10اصلی طرح ) )پژوهشگر اصلی(: مشارکت در تدوین چارچوب

درصد(؛  10های مختلف طرح )چهارم )پژوهشگر همکار(: مشارکت در تدوین بخش

درصد(؛  10ها )وتحلیل دادهنویسنده پنجم )پژوهشگر همکار(: مشاور آماری، تجزیه

ها، مسئول مکاتبات، آوری اطالعات و دادهنویسنده ششم )پژوهشگر اصلی(: جمع

 درصد(. 30نگارش مقاله )
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