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 چکیده 

به عنوان یکی از عناصر حیاتی که ارتباط  (zn)رويطالعه، بررسی اثرات حمایتی عنصر هدف از این م :مقدمه         
 LH، ترونمیزان هورمون هاي تستوس  جهت کاهش اثرات جانبی آلودگی صوتی برنزدیکی با فعالیت ادوکرینی دارد، در

  .می باشدو هم چنین قدرت باروري موش صحرایی نر نژاد ویستار  FSHو 
. گروه مساوي تقسیم شدند 4به به صورت تصادفی  سر موش صحرایی 40در این مطالعه  : هامواد و روش  

وت با ـــدر معرض ص  روز50به مدت : گروه دوم .در معرض آلودگی صوتی قرار نگرفتند: )گروه کنترل(گروه اول
در معرض که   بر اینعالوه: هاي سوم و چهارم گروه.  هرتز قرار گرفتند300-350 دسی بل وفرکانس 90-120دت ـــش

 از خون بعد. از راه آب آشامیدنی دریافت کردند ، روي500 و ppm 200، روزانه به مقدار آلودگی صوتی قرار گرقتند
یک قفس جهت  هاي ماده همان نژاد در هاي نر هر گروه با موش گیري که به منظور تست هورمون ها انجام شد، موش

قفس ها جدا کرده و  هاي ماده داراي پالك واژینال مثبت را از صبح موش روز هر .گیري نگه داشته شدند انجام جفت
ین هاي زنده، غیرزنده و جذب شده ـــور شمارش جنـــ روز کشته شده و شاخ رحم هر موش به منظ19بعد از گذشت 

 P<0.05  شدند و توکی و دانکن تجزیه و تحلیلتعقیبیآزمون   وANOVAداده ها با استفاده از آزمون  .بررسی شدند
  .به عنوان سطح معنی داري آزمون ها در نظر گرفته شد

 در موش هاي FSH   وLH ،این مطالعه نشان داد که ترشح هورمون تستوستروننتایج  :یافته هاي پژوهش  
 هم چنین تعداد جنین هاي مرده و جذب .داشتمعنی داري  صحرایی نر تحت صوت در مقایسه با سه گروه دیگر کاهش

در این مطالعه مشخص گردید که . ه در گروه تحت صوت در مقایسه با سه گروه دیگر افزایش معنی داري داشته استشد
دست آمده نسبت به ه هم چنین تعداد جنین هاي زنده ب و در گروه هاي دریافت کننده روي میزان هورمون هاي فوق

 )P<0.05(.ه استطور معنی داري افزایش یافته  بتنها،گروه دریافت کننده صوت 
با توجه به اثرات بسیار خوب  مصرف روي در کاهش اثرات مخرب آلودگی صوت در  :بحث و نتیجه گیري

موش صحرایی پیشنهاد می شود که به منظور بررسی اثر تجویز عنصر روي بر نمونه هاي انسانی مطالعات دیگري 
 .صورت گیرد
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  مقدمه 
استرس واکنش طبیعی موجود زنده در مقابل اثر 

لی است که سبب بهم خـــمحرك هاي خارجی و دا
ن هاي ریاــر به جــخوردن تعادل حیاتی شده و منج

 به عبارت دیگر .رددــگ ولوژیک و روانی میــبیوفیزی
نوع نیروي  دن به هرــصاصی بــاسترس پاسخ غیراخت

تحمیلی می باشد که ممکن است در نتیجه اثرات روانی 
استرس بدن را به واکنش هاي دفاعی . یا جسمی باشد

ی بر دفاع هاي روانی و اجتماع و مانند دفاع بیولوژیکی
تلفی دارد و روي ــواع مخــرس انــ است.می انگیزد

مطالعات . قسمت هاي مختلف بدن اثرات منفی دارند
رس هاي مختلف بر روي ــزیادي در زمینه تاثیر است

سیستم هورمونی جنسی و دستگاه تولید مثل انجام شده 
ورمون هاي ــه  از جمله تاثیر استرس حرارت و،است

ترون و ــوسستــیزان تــتزریقی، که باعث کاهش م
  )1(.اسپرماتوژنز شده اند

عنی که ــجایی به این مه ب رس جاــیر استــتاث 
 جاه ب جا  از اتاقی به اتاق دیگرطور مکرره ب موش ها

 افزایش و هورمون  ترشح پروالکتین،نشان دادشوند، 
ترس اشعه هاي ــتاثیر اس. )2(،دــکاهش می یاب رشد

 ، و)3( جنسی، هايسلولمرگ رادیویی باعث افزایش 
 گیر تولید اسپرماتید سبب کاهش چشم شناي اجباري

 باعثرما روي باروري ــترس گــثر اسا. )4(،دو شمی
 تکاملتالل در روند اسپرماتوژنز، بلوغ تخمک و ــاخ

شواهد زیادي وجود دارد که ). 5(،می شوداووسیت 
 عروقی، عصبی،  و دستگاه هاي قلبیبهآلودگی صوتی 
صدا  و  سر.)6-9(،کراین آسیب می رساندشنوایی و اندو

 هاي بیضه مورفولوژي سلول حتی بر ترشح انسولین
. )10،11(، تاثیر می گذارداعملکرد درون ریزي بیضه ه

 پروستات، بیضه ماننداز سویی غلظت روي در اعضایی 
و مایع سمینال باالست و این مطلب نشان دهنده نقش 

ه به صورت روي در دستگاه تولید مثل می باشد ک
تقویت اسپرماتوژنز، بلوغ اسپرماتوزوا و حفظ اپی تلیوم 

چنین روي یک عنصر  هم). 13،12(،زاینده می باشد
ظت ــافــم و محــقش مهــ است و نآنتی اکسیدان

). 14(،هاي آزاد دارد کالــر رادیــده اي در برابــننــک
  استاساس بررسی هاي صورت گرفته معلوم شده بر

قدرت و ظرفیت لقاح  وي بر تعداد، تحرك،که عنصر ر

هدف از این مطالعه،  ).15(،اسپرماتوزوآ نقش موثري دارد
به عنوان یکی از  (zn)رويبررسی اثرات حمایتی عنصر 

 عناصر حیاتی که ارتباط نزدیکی با فعالیت ادوکرینی دارد، در
میزان  ی آلودگی صوتی برــرات جانبــش اثـــجهت کاه

و هم چنین قدرت  FSH و LH، ترونتوسهورمون هاي تس
   .می باشدباروري موش صحرایی نر نژاد ویستار 

  مواد و رو ش ها
 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن 40تعداد 

 روز از مرکز تکثیر و نگهداري حیوانات آزمایشگاهی 70
خریداري و بعد از وزن اهواز دانشگاه جندي شاپور 

ه ب ) گرم250±20(ها نکردن و مطمئن شدن از وزن آ
. شدند  تصادفی به چهار گروه مساوي تقسیمطور کامالً
در معرض آلودگی صوتی قرار  )گروه کنترل(گروه اول

در معرض صوت   روز50به مدت : گروه دوم .نگرفتند
 هرتز 300-350فرکانس   دسی بل و90-120 شدت اب

 معرض مشابه گروه دوم در ،گروه سوم. قرار گرفتند
روزانه به مقدار و ند ـــتفرار گرــوتی قــصآلودگی 

ppm 200، روي از راه آب آشامیدنی دریافت کردند و 
مشابه گروه سوم تحت تاثیر صوت قرار  ،گروه چهارم

.  روي دریافت کردندppm 500 روزانه به مقدار گرفته و
سیکل گراد و   درجه سانتی25±2موش ها در حرارت 

ت تاریکی نگهداري  ساع12 ساعت روشنایی 12 نوري
  )16(.شدند

  )تحت صوت قرار دادن(روش اعمال استرس
هاي تجربی به درون اتاقی به ابعاد   قفس گروه

  با چوب ها و قطعات آکوستیک متر که قبال3ً×4×3
، و قفس گروه شاهد به اتاق بودعایق شده ) ضد صدا(

گروه هاي تجربی به سه گروه . شدندمعمولی منتقل 
وه اول تنها در معرض صوت قرار  گر.شدندتقسیم 

 و رفتند گروه دوم هم در معرض صوت قرار گ.رفتندگ
 روي از راه آب آشامیدنی  ppm 200هم روزانه محلول 

 مشابه گروه قبلی بوده اما گروه سوم .کردنددریافت 
روي از راه آب آشامیدنی  ppm 500روزانه محلول 

رار ــقهاي تجربی   در اتاقی که گروه.کردنددریافت 
داي ــنده صــید کنــولــاه تــگــد، دستــدنــداده ش

WHITE NOISE روي فرکانس  19 براي ساعت
 دسی بل تنظیم 120 تا 90 هرتز و شدت 350-300
 تایمر دستگاه به شکلی قرار داده شد که بعد ،)17(،شد
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از یک ساعت روشن بودن و پخش صدا توسط بلندگو، 
شروع خاموش و دوباره  )ه دقیق60 تا 15از (چند دقیقه

این کار باعث می شود که از هر گونه . می کرد به کار
. ازش حیوان با شرایط استرس زا جلوگیري شودــس

البته الزم به ذکر است که خود دستگاه در دوره هاي 
داي ــ دقیقه اي، شدت و فرکانس ص2-3زمانی 

به طور اتوماتیک در محدوده حداقل و را ولید شده ــت
دهد که این امر به عدم  کثر تولید شده تغییر میحدا

نان ــیــراي اطمــب). 18(،دــکن ک میــمــتطابق ک
 اهــــگــتــوت، از دســدت صــزان و شــیــاز م

Noise level meter  کردن  نــ روش.دــشاستفاده
 7 و خاموش کردن آن در ساعت 19دستگاه در ساعت 

دوره اسپرماتوژنز طول معادل  روز که 50بح تا ــص
بعد ). 19(،کرد ادامه پیدا ،تــحرایی اســموش هاي ص

 مورد  هر چهار گروه از موش هاياز گذشت این مدت
  )16(.عمل آمده  بگیري   خونمطالعه

  گیري خون
براي این منظور بعد از  . گیري از راه دم انجام شدخون

هر کدام (کتامین- میلی گرم مخلوط گزیالزین5تزریق 
 و دهموش ها در مقید کننده قرار داده ش) یلی گرم م5/2

دم در ظرفی حاوي آب گرم قرار گرفته و مالش داده 
خون گیري انجام ها   بعد از مشخص تر شدن رگ.شد
 خون هرموش به درون یک اپندروف که حاوي .شد

بعد از . جمع آوري شد، بود  EDTAماده ضد انعقاد
 با گاه سانتریفیوژدستگیري نمونه ها در  اتمام کار خون

 .نددقه قرار داده شــ دقی12-15 در مدت 3000دور 
سرم هاي خون جدا شده در اپندروف هاي دیگري قرار 

شرکت (با استفاده از کیت هاي آزمایششده سپس داده 
Merkآلمان ( FSH, LH هر تعداد و تستووسترون 

اندازه گیري یک از این هورمون ها به روش االیزا 
  )20،21(.شد

  تست 
جش میزان هورمون تستوسترون ابتدا ــبراي سن

Lμ 25 از ماده استاندارد و نمونه در هر کدام از حفرات 
 Lμ200صفحه آزمایش کیت ریخته شد و بعد مقدار 

 ثانیه مخلوط 10 از پس .آنزیم کونژوگه اضافه شد
 و نددشاتاق انکوبه  دماي  دقیقه در60کردن به مدت 

سه بار با محلول شستشو  وده وبعد حفره ها را خالی نم

له ــن مرحــدر ای.  شسته شدرسوب ها کامالً ند تادش
Lμ 200نــوشــلــدارد ســــانــــتــــاده اســ م 

(STANDARD SOLUTION)افه و پس از ــ اض
 استاپ سلوشن Lμ 100 دقیقه انکوبه کردن 15

(STOP SOLUTION)ردن ــف کــوقــراي متــ ب
 ماده nm  10±450ســسپ. گردید فعالیت ها اضافه

قه ــ دقی10 و بعد از .کردبه هرکدام اضافه  جذب کننده
اه ــگــط دستــوســون تــورمــر هــر هــادیــقــم

 READERش میزان ــنجــراي ســب .دــخوانده ش
 در تمام حفرات صفحه آزمایش کیت به  FSHهورمون

 )ارداستاند(کالیبراتور Lμ 25 (BLANK)جز یک حفره
 دقیقه 15 سپس ، از نمونه ها ریخته شدLμ 25و 

تمام حفرات به به  آنزیم کونژوگه Lμ 100انکوبه و 
 دقیقه انکوبه 30 بعد از اضافه گردید  BLANKجز

 آب مقطر Lμ 200 و با شدته ــمحتویات دور ریخ
 سوبسترا Lμ 100در این مرحله . شدندته ــشس

 دقیقه 10بعد از  و شدرات اضافه ــسولوشن در همه حف
Lμ 100  شدبا استاپ سلوشن هر حفره شسته. 

 با بود، FSH هم مشابه هورمون  LHسنجش هورمون
این تفاوت که در مرحله اي که کالیبراتور و نمونه در 

. بود دقیقه 10حفرات اضافه شد، زمان انکوبه کردن آن 
 بار 4ونژوگه ــکه اضافه کردن ک تفاوت دیگر این

 و بعد از شد  آب مقطر شسته L μ 300با و شدکرار ــت
 دقیقه که تغییر رنگ در حفرات مشخص 30گذشت 

  .شد خوانده READERشد توسط دستگاه 
  جفت گیري و بررسی جنین هاي حاصل 

 با ،رــروه هاي موش هاي نــک از گــهر ی
در ) دو ماده و یک نر(2:1موش هاي ماده به نسبت 

موش هاي ماده اي هر روز . یک قفس قرار داده شدند
 را جدا نموده و در بودندکه داراي پالك واژینال مثبت 

 19 بعد از گذشت .)16(،شدندقفس جداگانه قرار داده 
 طول دوره حاملگی موش صحرایی  روز که21از (روز
 ،یردــورت بگــکه زایمان ص قبل از این) ه استماد

هوش کرده و سپس با  موش ها را با استفاده از اتر بی
) Cervical dislocation(ستفاده از دررفتگی نخاعا

مر خوابانده و در گاه موش ها به ک آن .نددکشته ش
، پوست را باال کشیده و با قیچی قسمت پایین شکم

از نقطه پارگی، یک برش به سمت . شدندبرش زده 
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راست و یک برش به سمت چپ زده شد به نوعی که 
آن رحم را  زبعد ا .ندد مشخص شاندام هاي داخل شکم

جدا کرده و وضعیت جنین ها در هر شاخ رحم بررسی 
در براي وزن کردن جنین ها، مقدار مشخصی آب . دش

سپس یک جنین در  . شدانجامن یوزتریخته و یک بشر 
بعد از وزن کردن آن از اختالف دو عدد   وانداختهآب 

 لکه زرد بدون .حاصل، وزن جنین به دست می آید
  . دهنده جنین جذب شده استجنین در رحم نشان

  وANOVAداده ها با استفاده از آزمون نهایتاً 
لیل ــوکی و دانکن تجزیه و تحــ تتعقیبیآزمون 

براي سطح معنی داري ازمون ها  P<0.05 د وــدنــش
  .در نظر گرفته شد

   ي پژوهشیافته ها
هورمون تستوسترون، در و انحراف معیار میانگین 

 برابر وت به ترتیبــت صــحترل و تــدو گروه کن
 هم چنین در دو .بود  16/10±74/0 و 39/0±12/13

  برابرppm 200  ننده روي به میزانــگروه دریافت ک
   گر که به میزان ــروه دیــ و در گ21/0±10/10

ppm 500رــرابــ ب،ودــرده بــت کــافــ روي دری 
 نشان داد که در سه گروه نتایج .بود 47/0±09/11

 نسبت به گروه تستوسترون حت صوت میزان هورمونت
 .کاهش یافته است ی داريــور معنــطه نترل بــک
)P<0.03(در دو گروه تستوسترون  میزان هورمون 

دریافت کننده روي نسبت به تحت صوت افزایش یافته 
ن دو ــسه بیــمقای. بود )P<0.01(و اختالف معنی دار

اختالف بین  که اددروه دریافت کننده روي نشان ــگ
نی دار ــعــده روي مــنــت کنــافــروه دریــدو گ

  )P>0.09.(نمی باشد
  
  

 در LH ورمونــ هیارــراف معــو انحمیانگین 
 دریافت کننده روي  ووتــتحت ص ،کنترلهاي گروه 
ب ــه ترتیــ بppm500   وppm 200زان ــیــبه م

و  37/17±68/1، 17/12±23/1 ،59/23±27/1برابر 
ده نشان ــاري انجام شــ آنالیز آم.بود 97/1±09/21

یزان ــ م،وتــحت صــه گروه تــداد که در س
ور ــطه ترل بـروه کنــت به گــون نسبــورمــه

. تــه اســش یافتــاهــک) P<0.004(معنی داري
روه دریافت کننده ــ در دو گLH ونــورمــیزان هــم

ته و اختالف ــیافزایش ــروي نسبت به تحت صوت اف
مقایسه بین دو گروه دریافت ) P<0.02(.بود معنی دار

شان می دهد که اختالف بین دو گروه ــکننده روي ن
   )P<0.001.(دریافت کننده روي معنی دار است

 در دو FSH  هورمونو انحراف معیارمیانگین 
 56/19±04/1ب ــوت به ترتیـگروه کنترل و تحت ص

ده ـ چنین در گروه دریافت کننهم. بود 47/10±14/1و 
 و در 35/11±01/1رابر ــب ppm 200 زانــروي به می

روي دریافت  ppm 5000 گروه دیگر که به میزان
 نشان نتایج مطالعه.  بود19/17±09/1  باکرده بود برابر

  LH ورمونــروه تحت صوت میزان هـداد که در سه گ
) P<0.006(طور معنی داريه نسبت به گروه کنترل ب

روه ــدر دو گLH  میزان هورمون. ش یافته استــکاه
وت افزایش ـدریافت کننده روي نسبت به تحت ص

 مقایسه بین )P<0.01.(تـیافته و اختالف معنی دار اس
دو گروه دریافت کننده روي نشان می دهد که اختالف 

نی دار ــعــده روي مــننــت کــوه دریافرــبین دو گ
  )P<0.003.(است

   در موش هاي صحرایی مورد مطالعهFSH  وLH میانگین و انحراف معیار غلظت هورمون هاي تستوسترون،. 1ه ل شمارجدو

  غلظت هورمون                           
  گروه مورد مطالعه

 )(Nmol/lهورمون تستوسترون
M±SD  

 )(LH  IU/Iهورمون
M±SD  

 )FSH)IU/I هورمون
M±SD  

  56/19±04/1  59/23±27/1  12/15±39/0  گروه کنترل
  47/10±14/1  17/12±23/1   16/7±74/0  گروه تحت صوت

  35/11 ±01/1  37/17±68/1   10/10±21/0  روي ppm200 +وتصگروه تحت 
  19/17±09/1  09/21±97/1   09/11±47/0  روي ppm500 +گروه تحت صوت
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نشان داده  2 که در جدول شماره طوري همان
 ماده  صحرایی موش سر20 در این تحقیق شده است،

با هر گروه از موش هاي نر مورد مطالعه جفت گیري 
 در هر گروه نشان دهنده این باروريکردند که میزان 

روري در موش هاي نر تحت باموضوع است که قدرت 
طور معنی داري نسبت به گروه کنترل کاهش ه صوت ب

زان ــمین ــنیــم چــ ه)P<0.001(.تــه اســیافت
هاي دریافت کننده روي نسبت به  هر گروارداري دــب

ی داري ــعنــــش مــــزایــوت افــگروه تحت ص
تفاوت بین قدرت  )P<0.008(.ان می دهدــشــــن

باروري در دو گروه دریافت کننده روي معنی دار است 
 ppm 500 و در گروه دریافت کننده روي به میزان

ي جنین هانتایج بررسی ها ) P<0.03.(بیشتر است
شرح زیر ه  دوره حاملگی ب19حاصل از بارداري در روز 

  :است
 از حاصل  زندهمقایسه تعداد کل جنین هاي

بارداري موش هاي ماده با موش هاي نر چهار گروه 
   :مورد مطالعه

 تعداد جنین هاي حاصل میانگین و انحراف معیار
 در دو گروه کنترل و تحت صوت به ترتیباز هر موش 

اختالف بین گروه هاي .  بود1/3±3/0  و5/0±4/6
هم چنین  )P<0.001(.داردکنترل و تحت صوت وجود 

برابر  ppm 200در گروه دریافت کننده روي به میزان 
ت کننده روي به ـــافــروه دریــ و در گ7/0±7/4

 نتایج مطالعه . است3/5±5/0  برابر ppm  500میزان
 میزان طور معنی داريه نشان داد که مصرف روي ب

جنین هاي زنده حاصله از هر موش قرار گرفته در 
الف ــتــاخ. دــافزایش می دهوت را ــ صرضــمع
نده روي نن دو گروه دریافت کــنی داري بیــعــم

   )P>0.08.(مشاهده نشد
 

مقایسه وزن جنین هاي زنده حاصل در بارداري 
موش هاي ماده با موش هاي نر چهار گروه مورد 

  :مطالعه
   انحراف معیار وزن جنین هاي حاصل ازمیانگین و

  
  

  

  روهــگ اي نرــجفت گیري موش هاي ماده با موش ه
نین وزن ــم چــه. گرم بود 2/6±2/2 کنترل برابر

جنین هاي حاصله از جفت گیري موش هاي ماده با 
هاي  و گروه موش هاي نر قرار گرفته تحت صوت

 به  ppm 500 و 200ن ا به میزيدریافت کننده رو
 گرم 9/5±6/1 ،5/5±9/1 ،1/3±3/1 رـرابــب بــترتی

ین هاي حاصل از ــ جنبر اساس نتایجمطالعات  .است
جفت گیري موش هاي ماده با موش هاي نر قرار 

طور معنی داري نسبت به ه گرفته در معرض صوت ب
 وزن )P<0.01(.ش یافته استــرل کاهــه کنتگرو

اده با  جنین هاي حاصله از جفت گیري موش هاي م
موش هاي دریافت کننده روي با گروه کنترل اختالف 

  )P>0.05( .معنی داري نشان نداد
قایسه تعداد جنین هاي مرده حاصل از بارداري م

موش هاي ماده با موش هاي نر چهار گروه مورد 
  :مطالعه

 از هر میانگین و انحراف تعداد جنین هاي مرده
  گروهموش هاي نر موش ماده جفت گیري کرده با

 11/0±3/0 بــوت به ترتیــت صــحــترل و تــکن
ري بین اختالف معنی دا. محاسبه شد 57/0±4/0و 

 )P<0.004(.دارد وجود گروه هاي کنترل و تحت صوت
دریافت کننده روي و  هاي هاما این اختالف بین گرو

  )P>0.05.(دار نیستگروه کنترل معنی 
هاي موش مقایسه تعداد جنین هاي جذب شده در 

ماده جفت گیري کرده با موش هاي نر چهار گروه مورد 
   :مطالعه
داد ــعــ تیارــ معرافــحــن و انــانگیــمی

 موش هاي ماده جفت گیري جنین هاي جذب شده در
رل و تحت صوت به ــروه کنتــ دو گرده باــک

بین  .شدبه ــحاســ م1/2±3/0 و 17/0±2/0 بــترتی
تالف ـــ اخوت ــت صــحــرل و تــاي کنتــگروه ه

تالف بین ــ اخ)P<0.003.(دــششاهده ـمعنی داري م
 هاي دریافت کننده روي با دو غلظت متفاوت و هروـگ

 )P>0.05.(وجود نداشتگروه کنترل معنی دار 
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   موش هاي صحرایی مورد مطالعه با موش هاي ماده آمیزشنتایج باروري حاصل از . 2 جدول شماره

  گروه مورد مطالعه                
  نتایج باروري

   رويppm 500  دریافت کننده   رويppm 200دریافت کننده   گروه تحت صوت  گروه کنترل

  20      20  20     20  ماده موش  تعداد
  15%)75(  13%)65      (   7%)35  (  17%)85(  (%)موش هاي باردارشده

   جنین زندهکل تعداد 
  M±SD )جنین از هر موش(

110  
)5/0±4/6(  

22  
)3/0±1/3(  

62  
)7/0±7/4(  

80  
)5/0±3/5(  

  9/5±6/1  5/5±9/1  1/3±3/1  2/6±2/2  )گرم(وزن جنین هاي زنده
  تعداد جنین هاي مرده

 M±SD)جنین از هر موش(
2  

)3/0±11/0(  
4  

)4/0±57/0(  
2  

)6/0±15/0(  
0  

)0/0(  
  میزان جنین هاي جذب شده

  M±SD )جنین از هر موش(
3  

)2/0±17/0(  
15  

)3/0±1/2(  
2  

)1/0±15/0(  
3  

)3/0±20/0(  
  

   و نتیجه گیريبحث
ده از تحقیق حاضر نشان ــدست آمه یافته هاي ب

 و FSHمی دهد که میزان هورمون هاي تستوسترون، 
LH50 به مدت  در گروه هایی که در معرض صوت 

-300 دسی بل و فرکانس 120-90 با شدت روز و 
با گروه کنترل  هرتز قرار داشته اند، در مقایسه 350

سهم عمده اي از  .را نشان می دهدکاهش معنی داري 
ورمون ــح هــکنترل اعمال جنسی در مردان با ترش

ط هیپوتاالموس ــ توسGnRHآزادکننده گونادوتروپین 
این هورمون به نوبه خود غده هیپوفیز . انجام می شود

تحریک و وادار به ترشح دو هورمون دیگر به  قدامی را
 یا LHورمون ــه. ایدــ می نمLH, FSHي نام ها

هورمون لوتئینی محرك اصلی براي ترشح تستوسترون 
یا هورمون محرك  FSHتوسط بیضه بوده و هورمون 

 .را تحریک می کند فولیکولی به طور عمده اسپرماتوژنز
در مطالعات قبلی نشان داده شد که در اثر استفاده از 

میزان هورمون ،  دسی بل100صداي ترافیک با شدت 
تستوسترون در موش هاي صحرایی آلبینو نر با وزن 

در این . گیري داشته است  گرم کاهش چشم250-200
) ناسیــبافت ش(تولوژيــه هیســالعــی به مطــبررس

 پرداخته شده است و مشخص  نیزهاي الیدیگ سلول
ها در اثر در معرض صوت قرار  شده است که این سلول

م ــدت کــ به ش آن هاش پذیريگرفتن میزان واکن
شود که حتی اگر  می شود و این موضوع باعث می

 هم افزایش یابد باز هم میزان تستوسترون LHمیزان 
در  نتایج مشابهی نیز که .)21(،تولیدي کم می شود

پژوهش حاضر نیز به دست آمد می تواند به همین علت 
  . باشد

هاي الیدیگ  در مطالعه دیگري که روي سلول
مشخص شده است که در معرض صوت  انجام شده،

 سبب توقف (Chronic)بودن موش ها در حالت مزمن
ترون ــوســتهاي جنسی و کاهش تس بلوغ در سلول

می شود و از سویی براي جبران این موضوع ازدیاد 
هاي الیدیگ با یک مکانیسم جبرانی براي  تعداد سلول
ریق نارسایی ــوالر از طــید تستیکــروئــافزایش است

مشخص شده است که در  ).23(،تستوسترون انجام شد
آدرنال -هیپوفیز-طول استرس محور هیپوتاالموس

هاي  د در سلولـشود و ترشح گلیکوکورتیکوئی فعال می
کاهش میزان تستوسترون در  .ابد یالیدیگ کاهش می

این مطالعه به دلیل در معرض صوت بودن که نوعی 
 نتایج حاصل از مطالعه شود با استرس محسوب می
جایی، مشترك است البته ه ب تاثیر استرس عدم جا

 هم در این مطالعه تغییري نیافته LHمیزان هورمون 
 کاهش درصد 82بود ولی سطح تستوسترون به اندازه 

که نتایج این مطالعه در مورد هورمون . )23(،یافته بود
 تستوسترون با نتایج پژوهش حاضر مشابه ولی در مورد

 Babino تحقیق. تــاوت اســ نتایج متفLHهورمون 
خوانی  با نتایج مطالعه قبلی هم )1981سال (  Hsuehو

در مطالعات دیگر مشخص شده که در . )24(،داشت
طول هر دوره استرس صوتی کاهش موقتی در میزان 
تستوسترون دیده می شود و این نتایج با نتایج مطالعه 
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هاي   با مشاهده سلولخوانی دارد و البته همحاضر 
ها معلوم شده که افزایش مرگ  جنسی و بررسی آن

وح قابل رویت ــها به وض ولــسلولی هم در این سل
که نتایج این مطالعه در مورد هورمون  ،)25-27(،است

. ابه استــر مشــش حاضــتستوسترون با نتایج پژوه
مطالعات نشان می دهد کاهش سطح تستوسترون در 

گیر  چنین با کاهش چشم ت صوت همموش هاي تح
 ).21(،و مشخص تعداد اسپرم هاي اپیدیدیم همراه است

به عالوه در طی مطالعات بافت شناسی مشخص شده 
رم هاي اپیدیدیم در گروهی از موش ها ــاست  که اسپ

که به صورت مزمن تحت تاثیر صوت بودند، آگلوتینه 
 بلوغ در شدند و تعداد اسپرم هاي مرده افزایش یافت و

در مطالعه دیگري  .)27(،هاي جنسی متوقف شد سلول
 انجام شده معلوم گشته که استرس 1984که در سال 

صوتی از نوع حاد روي میزان تستوسترون در موش 
رات نر نژاد ویستار بالغ باعث افزایش میزان سرم 
تستوسترون می شود که این نتایج با نتایج مطالعه 

طور در این مطالعه معلوم  نهمی. حاضر مطابقت ندارد
شده که استرس مزمن صوتی به همراه نور منجر به 

ــه ها در رات ها زي بیضــآسیب عملکرد درون ری
شاید اثر نور باعث این اثر محافظتی شده . نمی شود

صدا باعث  و طبق مطالعه حاضر سر ولی ).28(،باشد
در مطالعه دیگر  .شود کاهش میزان تستوسترون می

یزول نیز در ــورتــورمون کــنگري، افزایش هگذشته 
 دسی بل و 40مواجهه با آلودگی صوتی با شدت 

 روز به اثبات رسیده 90 هرتز در طی 1100فرکانس 
 در جوامع صنعتی که معموالً با توجه به این .است

ترکیبی از آلودگی ها و استرس هاي مختلف از جمله 
، تنش هاي روزمره و غیره آلودگی هوا، آلودگی صوتی

شوند، این مطالعه افزایش  موجب افزایش کورتیزول می
کورتیزول را به علت استرس ناشی از آلودگی صوتی به 

  ) 19(.طور مشخص و اختصاصی به اثبات رسیانده  است
بر اساس پژوهشی دیگر نیز مشخص شده که 

بر طبق .  موثر استLHاسترس صوتی روي هورمون 
 صورت گرفته 1984ژوهش که در سال نتایج این پ

مشخص شده که اثر استرس صوتی حاد روي میزان 
به صورت افزایش این هورمون است ولی  LHهورمون 

طور مزمن روي این هورمون در ابتدا ه همین استرس ب

شود ولی بعد از مدتی  باعث کاهش این هورمون می
این  .گونه تغییري نسبت به حد نرمال نداشت هیچ

 هم انجام شد که  FSHات در مورد هورمون هايمطالع
نتایج این هورمون بعد از در معرض صوت بودن به این 

تحت تاثیر این عامل استرس  FSHصورت است که 
دهنده قرار نگرفت سایر هورمون هایی که در این 
مطالعه مورد بررسی قرار گرفت کورتیکوسترون و 

.  داردLH  بود که نتایج مشابهی با نتایج هومون رشد
 نتایج این مطالعه با نتایج LH و FSHدر مورد هورمون 

که علت می تواند به میزان زمان . خوانی ندارد ما هم
از طرف دیگر مطالعات ). 11(،استرس دادن مربوط باشد

مختلفی در مورد نقش روي در اسپرماتوژنزیس صورت 
در یک مطالعه که توسط کریش نامورتی و . گرفنه است

 در مورد نقش محافظتی روي 1998 در سال همکاران
رایی صورت گرفته است ــوش صحــبر اسپرماتوژنز م

نشان داده شده که استفاده از آسپارات روي می تواند 
هاي اسپرماتوگونی را در برابر مرگ سلولی ناشی  سلول

در مطالعه اي دیگر ). 30(،از تابش اشعه محافظت کند
ش صورت گرفته نشان که توسط اونین ماچی و همکاران

واند از آسیب ــرف روي می تــداده شده است که مص
تی ناشی از کرومیوم جلوگیري ــیســه و توکســبیض
 و یا در مطالعه دیگري که توسط اولیورا و ،)31(،کند

همکاران صورت گرفته نشان داده شده است که روي 
پرم ــات اســیک عنصر حیاتی جهت حفظ خصوصی

 در یک مطالعه دیگر نشان داده شده ).14(،می باشد
است که روي در حفظ سالمتی اسپرم داراي نقش 
اساسی است و سبب حفظ ساختمان اسپرم و کروماتین 
هسته، افزایش فعالیت اسپرم و حرکت رو به جلوي 
اسپرم می شود و کمبود آن سبب از بین رفتن واکنش 

ک ــدرت باروري تخمــالل در قــآکروزومی و اخت
در مطالعه اي دیگر مشخص شد که ). 32(،شود می

روي می تواند اثر مخرب امواج الکترومغناطیس را کم 
  زانــکند به طوري که با تجویز سولفات روي به می

ppm 500  وppm 200 وراکی به ــورت خــبه ص
ها مشاهده شد که هم تعداد و هم حرکات رو به  موش
 ).34(،فته انده اي بهبود یاــطور قابل مالحظه جلو ب

  کهداددست آمده از تحقیق حاضر نشان ه یافته هاي ب
ط موش هاي نر، قدرت باروري ــبا مصرف روي توس
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ها نسبت به گروه تحت صوت افزایش معنی داري  آن
ین هاي زنده ــ جنداد و وزنــتعنین ــهم چ .می یابد

استخراج شده از موش هاي ماده جفت گیري کرده با 
طور معنی داري ه یافت کننده روي بموش هاي نر در

نسبت به گروه قرار گرفته در معرض صوت افزایش 
در این مطالعه به وضوح مشخص گردید که  .یافت

میزان جنین هاي مرده و حتی جذب شده با مصرف 
بر اساس مطالعات انجام شده در  .روي کاهش می یابد

این زمینه، مشخص شده که نوع دیگري از استرس به 
سترس شناي اجباري در موش هاي صحرایی نر نام ا

ها و  باعث کاهش تعداد جنین هاي زنده و وزن آن
افزایش تعداد جنین هاي جذب شده و مرده، شده است  

). 15(،که این نتایج با نتایج مطالعه حاضر مشابه است
ده که ــان داده شــگر نشــی دیــات قبلــدر مطالع

ون هاي جنسی، استرس هاي اثرات منفی روي هورم
ی ــع منــت مایــیفیــین کــچن رفتار جنسی و هم

 در مطالعه اي دیگر مشخص شده است ،)34(،می گذارد
باعث کاهش ) جاییه ب عدم جا(که استرس بی حرکتی

طور سبب اختالل در  اندازه و وزن بیضه ها و همین
که ). 35(،روند اسپرماتوژنز و تقسیم سلولی می شود

عه می تواند از دالیل مربوط به پژوهش نتایج این مطال
در مطالعه اي دیگر مشخص شده است که . حاضر باشد

صورت متناوب در معرض استرس ه حیوانات بالغی که ب
رعت لقاح و ــرند داراي ســعدم تحرك قرار می گی

ت حتی در فزندان ــن حالــن اند و ایــالنه گزینی پایی
بر اساس ). 36(،ها نیز دیده می شود حاصل از آن

 پژوهش هاي انجام شده علت ظهور این حاالت احتماالً
خاطر این است که یک تخمک با یک اسپرم آسیب ه ب

نکته مهم . )34،37،38(،دیده و ضعیف لقاح می یابد
ها که  که مرگ و میر نوزادان هم در بین آن دیگر این

شتر بوده و ــدر محیط استرس زا بودند به مراتب بی
ذب شدن جنین ها قبل از کامل شدن طور ج همین

هاي استرس دیده مشهود بود که  دوره جنینی در گروه
اگر این نتایج در مطالعات بعدي هم مورد تائید قرار 

صدا را به عنوان یک عامل  و بگیرد باید موضوع سر
که  چرا. بیماري زاي محیطی خطرناك به حساب آورد

کشور یکی از معیارهاي مهم در بررسی توسعه یک 
میزان مرگ میر مادران و نوزادان می باشد که به این 

ترین  یکی از مهم .امر هم باید توجه خاص شود
میر نوزادان می شود، کم  عواملی که باعث مرگ و

 درصد تولدها را شامل 15 تا 12وزنی است که حدود 
ها در این دوره سه  شود که احتمال مرگ و میر آن می

چنین   طبیعی می باشد و همبرابر کودکان داراي وزن
ها نسبت به  میزان آسیب پذیري و موارد ابتال آن

ر نشان ــحاض عهــمطال. بیماري ها افزایش پیدا کند
 می دهد که وزن هنگام تولد نوزادانی که در محیط پر

طور معنی داري ه و صدا رشد کرده و متولد شده ب سر
ر ها که در محیط طبیعی بوده اند کمت نسبت به آن

العه دیگر که توسط ــتایج مطــتایج با نــاین ن. است
  )16(.خوانی دارد و مشابه است سرکاکی انجام شده هم

 به انجام 1379طی مطالعه دیگري که در سال 
رسیده نقش آلودگی صوتی را در بروز حاملگی بررسی 
کردند، مشخص شده که در معرض صوت بودن هر دو 

ی شود که این باعث افزایش مرگ مادران م جنس
طور در آن  خوانی دارد همین موضوع با نتایج حاضر هم

مطالعه معلوم شد که وزن نوزادان و تعدادشان در گروه 
در . ابد یصوت نسبت به گروه کنترل کاهش می تحت

خوانی  صورتی که این نتایج با نتایج مطالعه حاضر هم
  )20(.ندارد

بررسی دیگري که در زمینه صوت صورت گرفته، 
یزان دوقلوزایی مطالعه ــر و صدا را روي مــتاثیر س

کرده اند و مشخص شده است که میزان دوقلوزایی در 
صدا بودند نسبت به  و ی که در معرض سرــموش های

هایی که در محیط آرام رشد کرده اند بیشتر است  موش
لی براي کاهش وزن نوزادان ــوع دلیــین موضــو هم
صدا  و نشان داده است که سراین مطالعه . )16(،است

زایی، مرگ و میر مادران، ، چند قلودر میزان باروري
 ها تاثیر یر نوزادان و وزن هنگام تولد موشـرگ و مــم

 . دارد
با نین استنباط کرد ــوان چــی تــایت مــدر نه

رف روي در ــوب مصــیار خــســتوجه به اثرات ب
وت در ــی صــودگــرب آلــرات مخــش اثــکاه

ود که به ــی شــنهاد مــشــی  پیــرایــوش صحــم
ر روي بر ــنصــویز عــجــی اثر تــظور بررســمن
گري طراحی ــطالعات دیــسانی مــه هاي انــونــنم

 .شود
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  اري زسپاسگ
ب ــراتــه مــــالــقــان مــدگــــارنــگــــن

نت اوــعــود را از مــــر خــکــشــر و تــدیــقــت

وم ــلــ عاهــگــشــ داناوريــنــقات و فــیــقــحـت
الم ــ اعوازـور اهــاپــدي شــنــی جــکــزشــــپ
  .دــی دارنــم
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Abstract 
  

Introduction: Considering the harmful effe-
cts of noise stress on the fertility and sex 
hormones, it is trying to minimize the 
effects of stress. In this study, it was deci-
ded to use zinc and study the protective 
effects of zinc supplementation on fertiliz-
ation capacity of male rats exposed to noise 
stress. 
 
Materials & Methods: In this experimental 
study 40 male Wistar rats with weight of 
225±25 grams were divided randomly into 
four equal groups (n=10). Control group: 
No exposed to noise stress, Group 2: Ex-
posed to noise with intensity of 90-120 db. 
And frequency of 300-350HZ and an ordi-
nary one for 50 days at night times. Rats in 
groups 3 &4: Exposed to noise stress as 
mention above and received 300 and 500 
ppm of zinc respectively. After 50 days the 
blood samples of rats in four groups were 
collected and the plasma level of test-
osterone, LH and FSH was calculated. 
Afterwards any group of male rats with 
ratio of 2:1 coupled with female ones and 

after 19 days the pregnant mice scarified 
and produced fetuses was assessed. Data 
were analyzed using ANOVA, Tukey and 
Duncan's tests and p value of <0.05 was 
considered as statistically significant. 
 
Findings: This study showed that the plas-
ma concentration of testosterone, LH and 
FSH significantly decrease in rate exposed 
to noise stress. The number of alive fetuses 
and weight of them also decreases and the 
rate of dead and absorb fetuses increased in 
rate exposed to noise.  In this study the role 
of zinc as a protective agent was well 
understood. 
 
Discussion & Conclusion: we recommend 
that the living environment of human being 
to be less affected to this physical pollution. 
It is suggested that people who live in noisy 
places a value of zinc uses. 
 
Keywords: noise stress, testosterone, LH, 
FSH, zinc 
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