فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان

بررسی اثر آلودگی صوتی بر هورمون های محور هیپوفیز-گناد در موش صحرایی نر
4

قاسم ساکی  ،1سیما نصری  ،2مریم جاللی ،3محمدرضا غالمی

 -1دانشیار ،گروه علوم تشریح ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه جندی شاپور ،اهواز ،ایران.
 -2استادیار ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -3کارشناس ارشد ،گروه زیست شناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 -4استادیار،گروه علوم تشریح ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،خرم آباد ،ایران.

يافته  /دوره پانزدهم  /شماره  / 4پايیز  / 29مسلسل 57
چكيده
دريافت مقاله ، 92/5/5 :پذيرش مقاله92/7/81 :
 مقدمه :سرو صدا نوعی از آلودگی محیطی است که کیفیت زندگی انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد .تحقیقات زیاادی روی تاأثیر
استرس صوتی بر قسمت های مختلف بدن انجام شده ولی تا به حال مطالعات اندکی در زمینه تأثیر ایا اساترس روی سیساتم جنسای
صورت گرفته است .به همی دلیل تصمیم گرفته شد تا به بررسی اثر آلودگی صوتی بر میزان هورماون هاای تستوساترون LH ،و FSH
پرداخته شود.
 مواد و روشها 2 :گروه 11تایی موش صحرایی نر در  2محیط تجربی و معمولی به مدت  01روز قرار داده شدند که در محیط تجربای
صوتی با شدت  01-121دسی بل و فرکانس  311 - 301هرتز توسط دستگاهی روزانه از ساعت  7شب تا  7صبح پخا

مای شاد .بعاد از

گذشت  01روز و با استفاده از روش خونگیری از دم ،میزان هورمون های تستوسترون LH ،و  FSHدر سرم خون با استفاده از روش االیزا
سنجیده شد و نتایج توسط آزمون  tبا درجه معنی داری  P<1/10بررسی شدند.
 یافتهها :مطالعات آماری نشان داد که میانگی ترشح هورمون های تستوسترون LH ،و  FSHدر موش های صحرایی نر تحت صوت
 بحث و نتیجهگیری :در مجموع می توان گفت که استرس های صوتی باعث کاه

میزان هورمون های جنسی می شوند.

 واژههای کلیدی :آلودگی صوتی ،استرس ،تستوسترون ،LH ،FSH ،موش صحرایی نر.

آدرس مكاتبه :خرمآباد ،دانشگاه علوم پزشكی ،دانشكده پزشكی ،گروه علوم تشریح
پست الكترونيكrezagholami57@gmail.com :

44

 /يافته ،دوره پانزدهم ،پايیز 29

] [ Downloaded from yafte.lums.ac.ir on 2022-06-27

در مقایسه با گروه کنترل اختالف معنی داری داشته است (.)P<1/10

بررسی اثر آلودگی صوتی بر هورمون های محور هیپوفیز-گناد

مقدمه

ساکی و همکاران
یک استرس پیرامون بیماری های مختلف مورد مطالعه قرار

استرس واکنش طبیعی موجود زنده در مقابل اثر

گرفته است ( .)7سروصدا عاملی است که نه تنها در محیط کار

محرکهای خارجی و داخلی است که سبب بهم خوردن تعادل

بلکه در خواب و استراحت افراد چه از نظر کمی و چه از نظر

حیاتی شده و منجر به اختالل در جریان های بیوفیزیولوژیک

کیفی اختالل ایجاد میکند ( .)9،8شواهد زیادی وجود دارد

و روانی می گردد .به عبارت دیگر استرس پاسخ غیر اختصاصی

که آلودگی صوتی به دستگاه های قلبی-عروقی ،عصبی،

بدن به هرنوع نیروی تحمیلی می باشد که ممکن است در

شنوایی و اندوکرین آسیب می رساند ( .)11-13سروصدا حتی

نتیجه اثرات روانی یا جسمی ایجاد شود .استرس سبب واکنش

بر ترشح انسولین ( )14مورفولوژی سلولهای بیضه (،)15

های دفاعی در بدن می شود مانند دفاع بیولوژیکی ،دفاع های

عملکرد درون ریز بیضه ها ( )16و همینطور هیپوفیز قدامی و

روانی و اجتماعی .استرس انواع مختلفی دارد و بر روی قسمت

هورمون های مترشحه آن ( )17تأثیر میگذارد .با توجه به

های مختلف بدن اثرات منفی دارد .مطالعات زیادی در زمینه

اثرات زیان آور استرس سروصدا ،بر آن شدیم که در ارتباط با

تأثیر استرس های مختلف بر هورمون های جنسی و دستگاه

سروصدا به عنوان یکی از استرس هایی که بشر روزانه با آن

تولید مثل انجام شده است از جمله تأثیر استرس حرارت و

مواجه است ،تأثیر آن را بر هورمون های جنسی مطالعه کنیم.

هورمون های تزریقی ،که باعث کاهش میزان تستوسترون و

مواد و روشها

آنها را بارها و بارها از اتاقی به اتاق دیگرحمل کنند) باعث

روز از مرکز تکثیر و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه

افزایش ترشح پروالکتین ،کاهش سطح  GHو تغییرات

جندی شاپور اهواز خریداری شده و بعد از توزین و مطمئن

متغیری و پیچیده ای در سطوح  FSHو  LHمیشود (.)2

شدن از وزن آنها ( 211-251گرم) به طور کامالً تصادفی در

استرس جمعیت (به این معنی که تعداد زیادی موش را در

دو قفس جداگانه قرار داده شدند .به طوری که در هر قفس

یک قفس نگهداری می کنند) روی عملکرد سلول های لیدیگ

 11موش وجود داشته باشد .نوع غذای موش ها استاندارد و از

بی تأثیر بود ( .)3استرس تشعشعات رادیویی باعث افزایش

نوع غذای کنستانتره و همینطور دسترسی به آب و غذا برای

تعداد سلولهای جنسی مرده شد ( .)4شنای اجباری (زیر آب

هر دوگروه موش ها آزاد و یکسان بود .از نظر نور و درجه

قرار گرفتن) سبب کاهش چشمگیر تولید اسپرماتید شد (.)5

حرارت نیز کنترل الزم صورت می گرفت به شکلی که موش

اثر استرس گرما روی باروری پستانداران بررسی شد که

ها در حرارت  25 ±2درجه سانتیگراد و طول شبانه روز 12

اختالل در روند اسپرماتوژنز ،بلوغ تخمک و توسعه اووسیت را

ساعت روشنایی  12ساعت تاریکی نگهداری می شدند (.)19

نشان داد ( .)6سروصدا نیز نوعی از استرس و از عوامل زیان

اعمال استرس (تحت صوت قرار دادن) :قفس گروه

آور محیط زیست و از ناهنجارترین پدیده های غیر قابل

تجربی به درون اتاقی به ابعاد  3×4×3متر که قبالً با چوب ها و

اجتناب در محیط کار و زندگی است .تماس با نوفه یا صدای

قطعات آکوستیک (ضد صدا) عایق شده اس ت و قفس گروه

بیش از حد استاندارد می تواند منبع بالقوه ای برای صدمات و

شاهد به اتاق معمولی منتقل می شود .در اتاقی که گروه

اختالالت جسمی و روانی باشد .نقش آلودگی صوتی به عنوان
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اسپرماتوژنز شده اند ( .)1استرس جابجایی (به این معنی که

تعداد  21سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن 71

ساکی و همکاران

بررسی اثر آلودگی صوتی بر هورمون های محور هیپوفیز-گناد
تجربی قرار داده شد ،دستگاه تولید کننده صدای WHITE

نمونه در هر کدام از حفرات صفحه آزمایش کیت ریخته شد و

 NOISEبرای ساعت  18آماده می شد به نحوی که روی

بعد مقدار  211 μLآنزیم کونژوگه اضافه گردید ،بعد از 11

فرکانس  311-351هرتز و شدت  81تا  121دسی بل تنظیم

ثانیه مخلوط کردن به مدت  61دقیقه در اتاق دما قرار داده

باشد ( )18و تایمر دستگاه به شکلی قرار داده شد که بعد از

شدند .سپس  211 μLاز محلول استاندارد موجود در کیت

یک ساعت روشن بودن و پخش صدا توسط بلند گو ،چند

اضافه گردید و پس از  15دقیقه انکوبه کردن  111 μLاز

دقیقه (از  15تا  61دقیقه ) خاموش شود و دوباره کار کند.

محلول متوقف کننده اضافه گردید .سپس نتایج توسط دستگاه

این کار باعث می شود که از هر گونه سازش حیوان با شرایط

االیزا مشخص گردید.

استرس زا جلوگیری شود .البته الزم به ذکر است که خود

برای سنجش میزان هورمون  FSHدر تمام حفرات

دستگاه در دوره های زمانی  2-3دقیقه ای ،شدت و فرکانس

صفحه آزمایش کیت به جز یک حفره بالنک  25μکالیبراتور

صدای تولید شده را به طور اتوماتیک در محدوده حداقل و

(استاندارد ) و  25 μLاز نمونه ها ریخته می شود ،سپس 15

حداکثر تولید شده تغییر می دهد که این امر نیز به عدم

دقیقه انکوبه شدند و 111 μLآنزیم کونژوگه در تمام حفرات

تطابق کمک می کند ( .)21برای اطمینان از میزان و شدت

به جز بالنک ریخته شد و  31دقیقه انکوبه گردید .در این

صوت ،از دستگاه  noise level meterاستفاده شد و میزان

مرحله  111 μLمحلول سوبسترا در همه حفرات اضافه گردید

و شدت صوت کنترل گردید .روشن کردن دستگاه در ساعت

و بعد از  11دقیقه  111 μLمحلول متوقف کننده اضافه

 18و خاموش کردن آن در ساعت  7صبح تا  51روز که طول

گردید .سنجش هورمون LH

دوره اسپرماتوژنز موش های صحرایی است ،ادامه پیدا کرد.

 FSHاست با این تفاوت که در مرحله ای که کالیبراتور و

بعد از گذشت این مدت هر دو گروه آماده خونگیری شدند

نمونه در حفرات اضافه شد ،زمان انکوبه کردن آن  11دقیقه

(.)19

است .سپس نتایج توسط دستگاه االیزا مشخص گردید.

هم تقریباً مشابه هورمون

به درون یک اپندروف که حاوی ماده ضد انعقاد  EDTAبود،

نرم افزار آماری  SPSS ver18با درجه معنی داری P>1/15

ریخته و پس از اتمام کار خونگیری ،نمونه ها با دور 3111

بررسی شدند.

بمدت  12-15دقیقه سانتریفیوژ شدند.

یافتهها

هورمون های تستوسترون FSH ،و: LH

نتایج حاصل از مقایسه میزان هورمون های تستوسترون

با استفاده از کیتهای شرکت مرک ) (MERKو با روش

) (mIU/mI) LH ،(ng/mlو  (mIU/mI) FSHدر دو

االیزا میزان هورمون های مذکور از سرم های خون تهیه شده

گروه کنترل و تحت صوت در جدول  1آورده شده است .میزان

از گروه های موجود در مطالعه اندازه گیری شد ( .)21از سرم

هورمون های تستوسترون FSH ،و  LHدر گروههایی که در

خون هر موش برای سنجش سه هورمون استفاده شد تا میزان

معرض صوت با شدت  81-121دسی بل و فرکانس

سنج

هورمونهای هر کدام بطور مجزا مشخص شود .برای سنجش
میزان هورمون تستوسترون ابتدا 25 μLاز ماده استاندارد و
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خونگیری :خونگیری از راه دم بعمل آمد .خون هر موش

آنالیز آماری :نتایج هر بخش با استفاده از آزمون  tاز

بررسی اثر آلودگی صوتی بر هورمون های محور هیپوفیز-گناد

ساکی و همکاران

 311-351هرتز قرار داشته اند ،در مقایسه با گروه کنترل،

توسط بیضه بوده و هورمون  FSHیا هورمون محرک

اختالف معنی داری را نشان می دهد ).(P<1/15

فولیکولی به طور عمده اسپرماتوژنز را تحریک می کند (.)22

جدول  .1میانگی و انحراف استاندارد هورمون های تستوسترون LH ،و

کاهش میزان هورمون های  LHو FSHاحتماالً به دلیل

 FSHدر گروههای مورد مطالعه
n
5

گروه

Testosterone
13/1211±1/38491

LH
2/5871±1/27459

FSH
2/5655±1/29764

شاهد
5

گروه

*1/7445±1/16344

*1/2114 ±1/3215

*1/5785 ±1/1417

آزمایشی

کاهش  GnRHمیباشد که به دلیل تأثیر استرس بر
هیپوتاالموس است .اما این دلیل به تنهایی نمیتواند باعث این
کاهش بارز شود .از سوی دیگر مشخص شده است که استرس
باعث کاهش پاسخ هیپوفیز به سیگنال  GnRHمیشود.

 =nدفعات تکرار آزمایش

همینطور استرس ممکن است در محلی فوق هیپوفیزی برای

*P <1/15

مهار کردن آزاد سازی  GnRHعمل کند .استرس احتماال˝

بحث و نتیجه گیری
امروزه آلودگی صوتی به عنوان یکی از مشکالت جوامع
بشری شناخته شده است و بررسی تأثیر آن در زندگی انسان،
بسیار ضروری به نظر می رسد .نقش آلودگی صوتی به عنوان
یک استرس پیرامون بیماری های مختلف مورد مطالعه قرار
گرفته است ولی با توجه به اینکه تا به حال مطالعات اندکی در
زمینه تأثیرات این استرس بر محور هیپوفیز-گناد انجام شده،
تصمیم گرفته شد تا این موضوع در این پژوهش دقیقتر مورد
بررسی قرار گیرد.
یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد
که میزان هورمون های تستوسترون FSH ،و  LHدر گروه
هایی که در معرض صوت با شدت  81-121دسی بل و
فرکانس  311-351هرتز قرار داشته اند ،در مقایسه با گروه
همانطور که می دانیم سهم عمده ای از کنترل اعمال جنسی
در مردان و زنان با ترشح هورمون آزادکننده گونادوتروپین
 GnRHتوسط هیپوتاالموس انجام می شود .این هورمون به
نوبه خود غده هیپوفیز قدامی را تحریک و وادار به ترشح دو
هورمون دیگر به نام های  LHو FSHمی نماید .هورمون LH
یا هورمون لوتئینی محرک اصلی برای ترشح تستوسترون

 GnRHرا در برجستگی میانی فعال میکند و به موجب آن
مقدار  GnRHآزاد شده کاهش می یابد که در اثر این عمل
ترشح  LHو  FSHنیز کاهش می یابد .همینطور با توجه به
اینکه دوپامین تحت استرس زیاد ترشح می شود ،ترشح
 GnRHبیش از پیش مهار می شود .با کاهش  LHو،FSH
میزان هورمون تستوسترون نیز کاهش می یابد ( .)23در
مطالعات قبلی نشان داده شد که در اثر استفاده از صدای
ترافیک با شدت  111دسی بل میزان هورمون های
تستوسترون در موش های صحرایی نر آلبینو با وزن -251
 211گرم کاهش چشمگیری می یابد و بررسی بافتی سلولهای
الیدیگ نشان می دهد که در معرض صوت قرار گرفتن آنها
سبب کم شدن میزان واکنش پذیری (پاسخ) این سلولها می
شود و این موضوع باعث می شود که حتی اگر میزان  LHهم
افزایش یابد باز هم میزان هورمون تستوسترون تولیدی کم
شود ( )15که نتایج پژوهش حاضر را تایید می کند.
همینطور مطالعاتی روی موشهای صحرایی نر با وزن
 141-191گرم صورت گرفته ،که نشان داده شده صدای
ترافیک با شدت  91-81دسی بل در حالت حاد ( 31روز) و
مزمن ( 81روز) اثرات مخربی در تعداد و مورفولوژی اسپرمها
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کنترل ،اختالف معنی داری را نشان می دهند ).(P< 1/15

مسیرهای مهاری اتصال یافته بر روی ترمینال های عصبی

بررسی اثر آلودگی صوتی بر هورمون های محور هیپوفیز-گناد
ایجاد

ساکی و همکاران

میکند به شکلی که باعث کاهش پروتئین بیضه ها،

کاهش میزان تستوسترون تحت تأثیر صوت که نوعی

تعداد اسپرم ها و همینطور وزن بیضه ها می شود و نهایتاً

استرس محسوب میشود با نتایج مطالعه تأثیر استرس عدم

منجر به اختالل در روند اسپرماتوژنز میگردد (.)24

جابجایی مشابه است .البته میزان هورمون  LHهم در این

در مطالعه دیگری که روی سلولهای الیدیگ انجام

مطالعه تغییری نیافته بود ولی سطح تستوسترون به اندازه

شده ،مشخص شده است که در معرض صوت بودن موشها در

 %92کاهش یافته بود ( .)26این آزمایش توسط  Bambinoو

حالت مزمن سبب توقف بلوغ در سلولهای جنسی و کاهش

همکاران هم انجام شده است و نتایج مشابهی گرفته اند (.)31

تستوسترون می شود و از سویی برای جبران این موضوع

در مطالعات دیگر مشخص شده که در طول هر دوره استرس

ازدیاد تعداد سلول های الیدیگ با یک مکانیسم جبرانی برای

صوتی کاهش موقتی در میزان تستوسترون دیده میشود و

افزایش استروئید بیضوی از طریق نارسایی تستوسترون انجام

این نتایج با نتایج این مطالعه همخوانی دارد و البته با مشاهده

میگردد (.)25

سلول های جنسی و بررسی آنها معلوم شده که افزایش مرگ

مشخص شده است که در طول استرس محور

سلولی هم در سلول های جنسی به وضوح قابل رویت است

هیپوتاالموس– هیپوفیز– آدرنال فعال میشود و ترشح

( .)31-33در مطالعه دیگری که در سال  1894انجام شده،

گلوکوکورتیکوئیدها افزایش مییابد ،در نتیجه سطح

معلوم گشته که استرس صوتی از نوع حاد ،باعث افزایش

تستوسترون از طریق گیرندههای گلوکوکورتیکوئید در

میزان تستوسترون سرم در موش صحرایی نر نژاد ویستار بالغ

سلولهای الیدیگ کاهش مییابد ،به این صورت که در طول

می شود .همینطور در این مطالعه معلوم شد که استرس مزمن

استرس ترشح آندروژن هایی مثل دی هیدرو اپی آندروسترون

صوتی به همراه نور منجر به آسیب عملکردی بیضه ها در

از غده فوق کلیه افزایش مییابد و همین موضوع سبب کاهش

موش های صحرایی بالغ نمی شود .شاید اثر نور باعث این اثر

میزان تستوسترون از طریق مکانیسم فیدبک منفی میگردد

محافظتی شده باشد ( )16ولی طبق مطالعه حاضر استرس

( .)26در تحقیقی اثبات نمودندکه نوروترانسمیترهای مختلفی

صدا باعث کاهش میزان تستوسترون می شود.

گلوتامات در بروز رفتارهای استرسی دخیل میباشند ( .)27در

صحرایی که در طول دوره اسپرماتوژنز تحت تأثیر صوتی با

بررسی پدیده استرس ،دوپامین یکی از میانجی های مهم در

شدت  81-121دسی بل قرار گرفتند ،تعداد اسپرم ها ،درصد

سیستم اعصاب مرکزی شناخته شده است که از طریق گیرنده

تولید اسپرماتوزوآ و وزن بیضه ها کاهش نشان داد .علت

 D2عمل می کند ( .)27استرس شدید باعث فعال شدن

کاهش در این عوامل ممکن است به دلیل اختالل در میزان

سیستم های دوپامینی کورتیکال/مزولپیک می شود .این

هورمون های تستوسترون FSH ،و  LHباشد (.)34

گیرنده ها آنزیم آدنیالت سیکالز را مهار می کنند و به این

پژوهشی دیگر نیز در سال  1894در زمینه استرس های

ترتیب میزان آزاد سازی کلسیم درون سلولی کاهش می یابد و

صوتی صورت گرفته است .بر اساس این پژوهش 4 ،گروه

با کاهش میزان کلسیم فرایند های درون سلولی از جمله

موش صحرایی نر با وزن  175-211گرم تحت تأثیر صدای

عملکرد گیرنده ها کم می شود (.)27-28

زنگوله با شدت  95دسی بل بصورت حاد و مزمن قرار گرفتند.
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از جمله دوپامین ،سروتونین ،کوله سیستوکینین ،گابا و

در مطالعه ای در سال  2112مشخص شد ،موشهای

ساکی و همکاران

بررسی اثر آلودگی صوتی بر هورمون های محور هیپوفیز-گناد
در هر گروه مزمن  4موش و به مدت  29روز از ساعت 9-12

استرس نداد .این نتایج با نتایج پژوهش حاضر احتماالً به دلیل

صبح تحت این صوت قرار گرفتند و بعد از این مدت خونگیری

تفاوت روش مغایرت دارد (.)17

انجام شد .در هر گروه حاد  6موش وجود داشت و به ترتیب

در نهایت می توان چنین استنباط کرد که آلودگی صوتی

 5-61دقیقه و  61دقیقه تحت صوت قرار گرفتند ،گروه اول

دارای اثرات سوء و مخربی بر میزان هورون های تستوسترون،

بالفاصله بعد از تحت صوت بودن و گروه دوم  41دقیقه بعد از

 FSHو  LHموش صحرایی می باشد .بنابراین پیشنهاد

تحت صوت بودن کشته شدند .نتایج این پژوهش نشان داد که

میشود که منازل مسکونی و محل کار افراد ،دور از اصوات

در گروه های حاد میزان هورمون های پروالکتین،

مزاحم کارخانجات ،معادن و سایر مکان های پر سروصدا

کورتیکوسترون و  LHزیاد شد ،ولی میزان هورمون رشد

ساخته شود.

کاهش یافته بود و هورمون  FSHبه استرس پاسخ نداد .در

تشکر و قدردانی

گروه مزمن مشخص شد که هورمون رشد ،پروالکتین و

نگارندگان مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از معاونت

کورتیکوسترون کاهش یافته است ولی  LHکاهش معنی

پژوهشی دانشگاه جندی شاپور به دلیل تامین مالی این طرح

داری را نشان نداد و هورمون  FSHهمچنان پاسخی به این

اعالم می دارند .

] [ Downloaded from yafte.lums.ac.ir on 2022-06-27

44

 /يافته ،دوره پانزدهم ،پايیز 29

[ Downloaded from yafte.lums.ac.ir on 2022-06-27 ]

ساکی و همکاران

گناد-بررسی اثر آلودگی صوتی بر هورمون های محور هیپوفیز
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